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؟ب؟
پیوند عاطفی میان دو امام

ک های ارزیابی و سنجش رابطٔه دو فرد، تعامالت بین االثنینی و  یکی از مال
که میان آنان مبادله می شود. میزان عبارات محبت آمیزی است 

کارانه نیز در روابط افراد وجود داشته باشد؛ اما عبارات  ممکن است تعابیر ریا
خالصانه و عاشقانه، هیچ گاه با تملقات ساختگی، مخدوش نمی شود و طریق 

بازشناسی میان آنان، بسیار آسان است. 

، رابطٔه عاطفی و تعابیر  یکی از راه های برآورد میزان پیوند میان عاشورا و انتظار
امام حسین؟ع؟و حضرت مهدی؟جع؟وجود  که میان  محبت آمیزی است 

دارد. 

البته روابط عاشقانه و خالصانٔه میان تمامی معصومین؟مهع؟، به حدی است 
که  گفت بسیار باالتر از حّد روابط انسان های عادی است؛ چرا  که می توان 
الهی  رنگ  داشته اند،  یک دیگر  به  نسبت  معصومین  که  عطوفتی  و  عشق 
؟لص؟ یا  که میان حضرت علی؟ع؟ و پیامبر داشت. برای مثال، رابطٔه خاصی 
حضرت زهرا؟اهع؟ برقرار بود را هرگز نمی توان در محدودٔه روابط خویشاوندی 

کرد.  محصور 

بر همین اساس، رابطٔه طرفینی امام حسین؟ع؟- قهرمان نهضت عاشورا- و 

رابطٔه  از  فراتر  بسیار  نیز   - انتظار نهضت  قهرمان   - مهدی؟جع؟  حضرت 

که در جمالت زیبا و خالصانه ی ایشان نسبت به  پدری و فرزندی است. چرا 

، صبغٔه خدایی دیده می شود. چنان چه، حضرت مهدی؟جع؟،  یک دیگر
تعجیل در فرج خود را با عزاداری بر امام حسین؟ع؟ پیوند زده است: 

ِایّل  َیدُعوا   
ُ

ث هید 
َ

الّش َجّدی  ُمصیُبَة  ُیذِکَر  املوِمن  َلَدُعوا  ِاّن 
که مصیبت  ِبتعجیِل الَفَرج َوالّتایید1؛ همانا، من برای فرد مؤمنی 
جّد شهیدم را به یاد آورد و سپس تعجیل در فرج و تأیید من را از 

کرد. خدا بخواهد، برای او دعا خواهم 

 عباراتی از حضرت مهدی؟جع؟در رثای امام حسین؟ع؟نقل شده، چنان 
که درک آن، از توان انسان خارج می شود:  ک است  سوزنا

1.مکيالالمکارم،ج2،ص46.
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َحت َنفَسُه ِبَسمَحِة السالم، الّسالم  ذی َسِ
ّ
الّسالم عیل احلسنی ال

که  کسی  طاَع الَل ِف ِسّره و َعالنّیِته...1؛ سالم بر حسین؛ 
َ
عیل َمن ا

که خداوند را به  کسی  کرد. سالم بر  جانش را قربانی حفظ اسالم 
صورت آشکار و پنهان اطاعت می نمود.

الَوِتنی،  امَلقطوِع  عیل  الّسالم  اجَلراح،  ِبَدِم  ِل  امُلَغّسِ َعیل  الّسالم 
یب...2؛  ر الّتَ اخَلّد   

َ
َعیل الّسالم  اخَلِضیب،  الَشّیب  عیل  الّسالم 

که با خون زخم هایش غسل داده شد؛ سالم بر رگ   کسی  سالم بر 
ک  گونه های به خا گردن؛ سالم بر محاسن خونی ؛ سالم بر  بریدٔه 

افتاده... .

حضرت  یاد  به  همواره  نیز  اباعبداهلل؟ع؟  حضرت  روایات،  به  توجه  با 
آمدن  از  آن،  حسین؟ع؟در  امام  که  روایاتی  ویژه  به  بوده اند.  مهدی؟جع؟ 
کرد و  که پس از غیبت ظهور خواهد  شخصی از نسل خودشان خبر می دادند 

اهداف ناتمام عاشور را به بار خواهد نشاند. 

یاد  مهدی؟جع؟  امام  از  حسین؟ع؟  امام  والدت  روز  دعای  در  هم چنین، 
، نام و یاد مهدی؟جع؟، تسلی بخش  می شود و در روز عاشورا و زیارت این روز

قلوب سوزان شیفتگان اهل بیت است. 

کنده از عشق و عطوفت، میان این دو امام وجود  از این رو روابطی استوار و آ
و  احساسات  سلک  از  پیوندی   ، انتظار و  عاشورا  میان   ، امر همین  و  دارد 

کرده است. عواطف الهی، برقرار 

عشق امام مهدی؟جع؟
به امام حسین؟ع؟

کربال 1-عالقه به یاری امام حسین؟ع؟در 

که  کربال توفیق الهی بود  آن حضرت در  خدمت به امام حسین؟ع؟و یاری 
امام  که  آن جا  از  و   . امام حسین؟ع؟شد  از خواص عصر  ای  نصیب عده 
زمان؟جع؟عاشق جد بزرگوارشان و مشتاق خدمت و یاری ایشان هستند در 

زیارت ناحیه مقدسه می فرماید: 

گر روزگار مرا به تاخیر انداخت و مقدرات مرا از یاری و نصرت  ا
تو ندبه  بر  آیینه من صبح و شام  بازداشت هر  تو در روز عاشورا 

می کنم و بجای اشک بر تو خون می گریم.

،ج98،ص318. 1.بحاراالنوار
2.همان،ج101،ص317- 328 .
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2-سفارش حضرت مهدی؟جع؟به خواندن زیارت عاشورا

که حضرت  را چنین نقل می کند  نوری حکایت سید رشتی  مرحوم محدث 
به او دستور خواندن نافله )شب( ،زیارت جامعه و زیارت عاشورا را می دهد 
و بعد از آن می فرماید: شما چرا نافله نمی خوانید؛نافله نافله نافله شما چرا 
عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا عاشورا عاشورا و بعد می فرماید شما چرا جامعه 

نمی خوانید؟ جامعه جامعه جامعه. 1  

امام حسین؟ع؟از نگاه 
امام مهدی؟جع؟ )تفسیرآیه(

امام  به  را  مریم؟اهع؟   حضرت  مبارکه  سوره  آیه  مهدی؟جع؟اولین  امام 
حسین؟ع؟تاویل نموده است:

کردم :ای فرزند رسول  ؟جع؟عرض  گوید:به امام عصر سعدبن عبداهلل قمی 
کهیعص"چیست؟ خدا تاویل آیه "

کرده  که خداوند زکریا را از آن مطلع  فرمود:این حروف از اخبار غیبی است 
گفته است ....2   است و بعد از آن داستان آن را به حضرت محمد؟لص؟باز 

که  کرد  درخواست  پروردگارش  از  زکریا  که:  است  قرار  این  از  داستان 
"اسماءخمسه طیبه" را به  وی بیاموزد. خداوند متعال ،جبرائیل؟ع؟ را بر او 

ک را به او تعلیم داد. فرستاد و آن اسامی پا

حسن؟ع؟را  و  فاطمه؟اهع؟  علی؟ع؟،  محمد؟لص؟،  های  نام  زکریا؟ع؟چون 
چون  و  می رفت  بین  از  گرفتاریش  و  می شد  برطرف  ،اندوهش  می کرد  یاد 
و  می گریست  و  می گرفت  را  گلویش  غصه  و  بغض  می کرد  یاد  حسین؟ع؟را 
گفت:بارالها چرا وقتی آن چهار تن را یاد می کنم آرامش  مبهوت می شد. روزی 
یاد می کنم اشکم  بر طرف می شود؛اما وقتی حسین؟ع؟را  اندوهم  و  می یابم 

جاری می شود و ناله ام بلند می شود؟ 

کربال  کهیعص" کاف اسم  کرد و فرمود: " گاه  خدای متعال او را از این داستان آ
و هاء رمز شهادت عترت طاهرین است و یاء نام یزید قاتل امام حسین؟ع؟و 

عین اشاره به عطش و صاد نشان صبر او است.

از  روز  سه  تا  و  شد  غمگین  و  ناالن  شنید  را  مطلب  این  زکریا؟ع؟چون 
ناله  و  گریه  و  بیاید  او  نزد  نداد  اجازه  کسی  به  و  نیامد  بیرون  عبادتگاهش 

یارتجامعه. نقلز 1.مفاتيحالجنانبعداز
2.کمالالدینج2ب43ح21.
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گفت: سرداد و چنین نوحه 

کرده ای دردمندم. که برای فرزند بهترین خالیق خود،تقدیر  بارالها از مصیبتی 

آیا جامه این مصیبت را  آیا این مصیبت را بر آستانه او نازل می کنی؟  خدایا 
فرو  آنان  ساحت  بر  را  غم  این  می پوشانی؟آیا  فاطمه؟اهع؟   علی؟ع؟و  تن  بر 

می آوری؟

کن تا در پیری چشمم به او روشن  گفت: بارالها فرزندی به من عطا  بعد از آن 
گردان؛همچنان  او  مرا دردمند  آنگاه  قرار ده؛  و وصی من  وارث  را  او  و  شود 
حضرت  خداوند  گرداندی.  فرزندش  دردمند  محمد؟لص؟را  حبیبت  که 

یحیی؟ع؟را به او بخشید و او را دردمند وی ساخت.

به همین خاطر میان امام حسین؟ع؟و حضرت یحیی؟ع؟نیز شباهت هایی 
آمدند. هردو شبیه هم به  اینکه هر دو شش ماهه به دنیا  . مانند  وجود دارد 
کرد و برای  شهادت رسیدند؛یعنی شقی ترین فرد،سر مقدس او را از تن جدا 

گذاشت.  کی هدیه فرستاد و او نیز سر مقدس را داخل طشت  فرد ناپا

و 299 ذکر شده  این داستان در بحاراالنوار ،ج 45، ص 89  کامل  ماجرای 
است .

ارتباط امام حسین؟ع؟و 
امام مهدی؟جع؟از نظر روایات

1-یاری امام حسین؟ع؟در حقیقت یاری امام مهدی؟جع؟است

: همانا جدم رسول  امام حسین؟ع؟در شب عاشورا به اصحاب خود فرمود 
کربال ،غریب و تنها ، عطشان  خدا؟لص؟فرمودند: فرزند من حسین در زمین 
و  است  کرده  یاری  ،مرا  کند  یاری  را  او  که  کسی  ، می شود  کشته  کس  بی  و 
فرزندش مهدی را یاری نموده است؛....و قد قال جدی رسول اهلل : » ولدی 
کربال ،غریبا وحیدا عطشانا فریدا . فمن نصره فقد نصرنی  الحسین یقتل بطف 

و نصر ولده الحجة« . 1 

2- فرشتگاِن یاور امام حسین؟ع؟،یاوران امام مهدی؟جع؟

شیخ صدوق از حضرت امام رضا؟ع؟نقل می کند : به تحقیق چها هزار فرشته 
که نازل شدند  برای نصرت امام حسین؟ع؟به زمین فرود آمدند. آنان هنگامی 
آلود در نزد قبر  کشته شده است . از این رو ژولیده و غبار  دیدند حسین؟ع؟
کند و آنان از  کردند و همچنان هستند تا اینکه قائم قیام  آن حضرت اقامت 

1.موسوعةکلماتاالمامحسين؟ع؟،ص399 .



6

یاوران و سپاه آن حضرت خواهند بود....1 .

کننده ای  امام صادق؟ع؟در خصوصیات این فرشتگان فرمودند:هیچ زیارت 
به زیارت امام حسین؟ع؟ نمی رود مگر اینکه فرشتگان از او استقبال می کنند 
آنان  کند مگر اینکه  کننده ای با آن حضرت خداحافظی نمی  و هیچ وداع 
می کنند  عیادت  را  او  آنان  اینکه  مگر  نیست  بیماری  و  می کنند  بدرقه  را  او 
آمرزش می کنند و همواره  او نماز می گزارند و برای او طلب  . هرکس بمیرد بر 

منتظر ظهور امام مهدی؟جع؟هستند 2

3- شعار سپاه حضرت مهدی؟جع؟ " یالثارات الحسین " است

یالثارات  مهدی؟ع؟"  حضرت  یاران  شعار  می فرماید:  صادق؟ع؟  امام 
الحسین" است.3

کرده  کتاب غیبت فضل بن شاذان نقل  محدث بزرگ مرحوم حاجی نوری از 
که شعار یاوران مهدی؟ع؟یالثارات الحسین؟ع؟است؛ »ان شعار  :به درستی 

اصحاب المهدی یا لثارات الحسین«. 4

4- حضرت مهدی؟جع؟ویرانگر مساجد

و  و نفاق است  آثار شرک  کننده تمام  برنده و محو  ؟جع؟از بین  امام عصر
کاخ ظلم وستم و استبداد و  کند و  عاشقان حضرت منتظرند تا حضرت ظهور 

بناهای نفاق را نابود سازد.

؟ع؟می فرماید:  امام باقر

کشتن حسین؟ع؟چهار مسجد ساخته  درکوفه به دلیل شادی از 
را  کوفه  در  مسجد  چهار  کند  قیام  ما  قائم  که  هنگامی   .... شد 

خراب و ویران می سازد.5

گروهی  کنون موجود نیست؛ ولی ممکن است بعدها  گر چه هم ا این مساجد ا
کنند و دوباره بسازند.6 از روی دشمنی با اهل بیت؟مهع؟ آنها را تجدید بنا 

الرضا؟ع؟،ج1ص233ب28ح58. 1.عيوناخبار
2.غيبتنعمانی،ب19ح4 .

3.مستدرکالوسایلج11،ب47ح7ص14 .
4.نجمالثاقبص469.

ج52ص33. 5.بحاراالنوار
6.چشماندازیبهحکومتمهدی؟جع؟،ص157؛مهدیموعود؟جع؟،ص941.


