ﺷﻬـﺎدت اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ)ع( از زﺑـﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺿﯿﺎءآﺑﺎدی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺿﯿﺎء آﺑﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻫﺎرون در ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن اﻣﺎم ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ)ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر(؛ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم( ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﮐﺎﻇﻢ« و »ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺞ« ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل ۱۲۸ق ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل ۱۴۸ق ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﭘﺪرش ،اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪ .دوران  ۳۵ﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻔﺘﻢ اﻣﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ
ﻣﻨﺼﻮر ،ﻫﺎدی ،ﻣﻬﺪی و ﻫﺎرون ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد .ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از
ﺳﻮی ﻣﻬﺪی و ﻫﺎرون ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺣﻀﺮت زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ۱۸۳ق ﺣﻀﺮت را در زﻧﺪان ﺳﻨﺪی ﺑﻦ ﺷﺎﻫﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎءآﺑﺎدی« از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﻔﺴﺮ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ
ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺎﺟﺮای ﺷﻬﺎدت
ﺣﻀﺮت و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎرون ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو
ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن
ﻋﻨﻮان »ﮐﻼم
در ﺟﻠﺪ اول

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق و
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
اﻟﻨﻮر ﻧﻮر اﻟﮑﻼم« از اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ اﻟﺰﻫﺮا)س(
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﯿﻢ.

ﺑﺮﺷﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺿﯿﺎء آﺑﺎدی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻓﺮدا ۲۵ ،رﺟﺐ ،روز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد آن ﺣﻀﺮت ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻘﺪ ّﺳﺸﺎن ﻋﺮض
ادب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛

ﺗــﻮﻃﺌﻪی ﻫــﺎرون ﺑــﺮای ﺷﻬــﺎدت
رﺳﺎﻧﺪن اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع(
ﻫﺎرون از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻟﺸﮑﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﺘﻞ اﻣﺎم)ع( را ﻣﯽ ﮐﺮد اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼ ّﻣﻪ ی ﻣﺠﻠﺴﯽ )ره( از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺮادی را ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮارت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اوّل اﻣﺘﺤﺎﻧﺸﺎن ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﮐﯿﺴﺖ؟ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و دﯾﻨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ!
ﺣﺘّﯽ زﺑﺎنِ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﻨﺪ.
ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ از دﺳﺘﺸﺎن اﻓﺘﺎد
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﻣﺎم )ع( را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺧﻮدش ﻫﻢ
از درﯾﭽﻪ ی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺪ وﻗﺘﯽ
وارد زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ
اﻣﺎم)ع( اﻓﺘﺎد ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﺮزﯾﺪن ﮐﺮد و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ از دﺳﺘﺸﺎن
اﻓﺘﺎد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎم)ع( ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛

اﻣﺎم دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و اﺑﺮاز ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد.
ﻫﺎرون دﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد رﺳﻮاﯾﯽ
او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﺳﺘﻮر داد آﻧﻬﺎ را ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا از ﺑﻐﺪاد
ﺑﯿﺮوﻧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻫﺎرون ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و
رﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( در زﻧﺪان ﻫﺎرون
ّ
ْ
أﻟﻠ ﻬ ُﻢَّ ﺻ َﻞ ِّ ﻋ َﻠﯽ ََ ﻣُﻮﺳَﯽ ﺑ ْﻦ ِ ﺟ َﻌْﻔَﺮ ٍ وَﺻ ِﯽ ِّ ا ﻻ َﺑ ْﺮارِ
َّ
ْ
َّ
وَ إﻣﺎمِ ا ﻻ َﺧ ْﯿﺎرِ اﻟ ﺬِی ﮐﺎنَ ﯾُﺤ ْﯿِﯽ اﻟﻠ ﯿْﻞ َ ﺑِﺎﻟﺴ َّﻬ َﺮ ِ
إﻟَﯽ اﻟﺴ َّﺤ َﺮ ِ ﺑِﻤُﻮاﺻ َﻠَﻪِ اْﻻِ ﺳْﺘِﻐْﻔﺎرِ .ﺣﻀﺮت را ﭼﻬﺎر ﯾﺎ
ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ آن زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻠﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ اﻣﺎم)ع( را آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ
آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺸﺖ دﯾﻮار زﻧﺪان ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺷﻮد اﻣﺎﻣﺸﺎن را زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن روز  ۲۵رﺟﺐ دﯾﺪﻧﺪ درِ زﻧﺪان ﺑﺎز ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ آن را روی دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻋﻤﻮی
ﻫﺎرون ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘّﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﻫﺎرون ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ .دﺳﺘﻮر داد ﭘﺴﺮاﻧﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎزه را ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺸﯿﯿﻊ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺟﻼﻟﺖ ﺗﻤﺎم اﻣﺎم ﻫﻔﺘﻢ )ع( را دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣّﺎ در ﮐﺮﺑﻼ ،روز ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ِ روز ،ﺻﺪای ﺗﮑﺒﯿﺮ
از ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ رأس ﻣﻄﻬ ّﺮ
اﻣﺎم)ع( ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺰه اﺳﺖ.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
ذاﮐﺮ و ﺑﻼﮔﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
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