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با اصحاب خویش از جایي  |روزي پیامبر اکرم

گذشتند و نگاهشان به کودکاني افتاد که درحال بازي مي

ها را از آنجا که سیره پیامبر این بود که وقتي بچهبودند. 

انگیز در شدند ولي آن روز حالتي حزندیدند شاد ميمي

مقدمه آهي شکیب و بيها، ایجاد شد و بيپیامبر مهرباني

واي بر حال فرزندان آخرالزمان از »کشیدند و فرمودند: 

زََّماِن ِمْن َوْيٌل ِلَأْوَلاِد آِخِر الدست پدران و مادرانشان!!؛ 

 «.آَباِئِهم

َيا َرُسوَل اللَِّه »اصحاب تعجب کرده و از ایشان پرسیدند: 

آیا منظورتان پدران مشرکشان « ِمْن آَباِئِهُم اْلُمْشِرِكيَن؟

اید کرد شوم پدران ملحدشان به تنگ آمدهاست؟ از عمل

 کنید؟و بر اینان ترحم مي
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ربان ولي پیامبر عظیم الشأن اسالم با همان لحن مه

ـ « َلا ِمْن آَباِئِهُم اْلُمْؤِمِنين!!»محزون و ناراحت فرمودند 

نسخه مشرکان که نزد خدا پیچیده است و چنین افسوس 

خواهد. ـ ناله و نفرین من امروز به خاطر خوردني نمي

پدران و مادران مومن اطفال آخر الزمان است!! پدران و 

 مادران مومن!!

ب و روزشان را در رفاه و مگر تقصیر آنها چیست؟ ش

گذارند!! پس کدام کارشان آسایش فرزندان خود مي

 مبر را اینگونه متأثر نموده است؟پیا

َو َلا ». اولین دغدغه رحمه للعالمین این است که 1

؛ چیزي از فرایض و احکام ُيَعلُِّموَنُهْم َشْيئًا ِمَن اْلَفَراِئِض

دقت شود « .دهندالهي را به فرزندان خود آموزش نمي
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که پیامبر تنها نگران فرایض فرزندان آخرالزمان که 

باشند و منظور واجبات اولیه دین مبین اسالم است مي

همین فرایض که تعطیل شد دین هم خود به خود رخت 

اي براي دیگر مناسک بر خواهد کند و نصیب و بهره

 ماند. الهي نمي

 
َذا َو ِإ»این است که  |. نارضایتي پیامبراکرم2

؛ هرگاه اوالد خود را هم با َتَعلَُّموا َأْوَلاُدُهْم َمَنُعوُهمْ 

فرایض آشنا کردند آنها را از انجام آن فرایض 

 «.دارندبازمي
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این بازدارندگي با چه قیمتي و چه چیز ارزشمندي است 

که جاي بندگي خدا، که قیمت اصلي انسان را دربر 

الزماني چه  گرفته است، پر کند؟؟! این پدرومادر آخر

َو َرُضوا َعْنُهْم »اي را براي فرزند خود دارند؟ تحفه

ترین و ؛ این دو به کم ارزشِبَعَرٍض َيِسيٍر ِمَن الدُّْنَيا

اند و دنیا را ترین کاال براي فرزند خود رضایت دادهپست

ثباتي خود را دنیایي که دایم بي« کنند.برایش بسنده مي

وفایي به وفادارترین  به نمایش گذاشته است و هیچ

سکنه خود ندارد... چه روزهایي که درست در اوج 

ها بساط خود را از زیرپاي الشخوراني که بر سر خوشي

 خوانش نشسته بودند کشیده و... .
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ها هم عوض ها که از هم گسسته شد راه و رسمآري دل

 «انک لعلي خلق عظيم»شود و پیغمبر خدا که مدال مي

گونه پدر و مادراني صراحت از این بر گردن دارد با

همچنان که من از آنان »گوید: جوید و ميزاري ميبي

ٌء َو ُهْم ِمنِّي َفَأَنا ِمْنُهْم َبِريبیزارم آنان نیز از من بیزارند؛ 

 1«.ِبَراٌء

                                                 

 .852، ص26ج جامع أحاديث الشيعة،. بروجردي، 1



 پدران و مادران آخرالزمانی کتاب                                16

 

 

 
ها دیده طور خانوادهشاید شما هم در اطراف خود از این

مهم نیست، تربیت شان باشید که تنها چیزي که براي

 باشد.فرزندان مي

گرفتن تافل، رفتن به سالن بدنسازي و ایروبیک، رسیدن 

ها و مدارج علمي، تسلط به زبان، داشتن به باالترین رتبه

اي و .... مالک تربیت بهترین امکانات رفاهي و رسانه

 شدن فرزندان شده است.

 ایام ایام محرم است. بگذارید جریاني را برایتان بگویم تا

ُكلُّ »بنابر روایت نبوي  مادرها و ما پدر ببینید شما

َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلي اْلِفْطَرِة َحتَّي َيُكوَن َأَبَواُه ُيَهوَِّداِنِه َو 
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توانیم چه قدرتي داریم که مي1«ُيَنصَِّراِنِه َو ُيَمجَِّساِنه.

ه یک اولیاي خدا تبدیل کنیم و یا خداي نکرده آنها را ب

 مان از شرورترین افراد عالم قرار بدهیم. فرزندان

بر روي منبر در حال خطبه  ×روزي امیرالمومنین

بر ایشان وارد شد. سعد بن ابی وقاص خواندن بودند که 

در آن وقت حضرت در یک غربتي حزین چنین 

؛ پیش از اینکه َتْفِقُدوِني َسُلوِني َقْبَل َأنْ »فرمودند که مي

خواهید بپرسید. من از میان شما بروم از من از هرچه مي

ٍء َيُكوُن ـ ٍء َمَضي َو َلا َشيْ َفَو اللَِّه َما َتْسَأُلونِّي َعْن َشيْ 

؛ پس به خدا سوگند که هر آنچه که از ِإلَّا َنبَّْأُتُكْم ِبِه

ب خواهم گذشته و آینده از من سوال کنید، به شما جوا

 «.داد

                                                 

 .187، ص58ج بحار األنوار،. محمد باقر مجلسي، 1
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َكْم ِفي »در این حین سعد بر خواست و از ایشان پرسید: 

امیرالمومنین در پاسخش « ؟َرْأِسي َو ِلْحَيِتي ِمْن َشْعَرٍة

أما و الّله إّني ألعلم ذلك و لكن أين برهانه »فرمودند: 

؟ به خدا قسم من تمام تعداد موي سر تو لو أخبرتك به

« برهاني به تو ثابت کنم؟دانم اما با چه دلیل و را مي

َلَقْد َسَأْلَتِني َعْن َمْسَأَلٍة َحدََّثِني َخِليِلي َرُسوُل »

 «.َأنََّك َسَتْسَأُلِني َعْنَها |اللَِّه

اي اما بدان که کنار هر شاخي از موي سرت فرشته»

کند و شیطاني که تو را به هست که تو را لعن مي

ة ذلك إّن في و آيدهد؛ کارهاي شر تشویق و فرمان مي

بيتك ُسخَّال يقتل ابن رسول الّله| و يحّض علي 

؛ و نشانه آن اینست که در خانه تو پسر بچه حقیري قتله
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است که فرزند رسول خدا را خواهد کشت و همچنین 

 1«.کنددیگران را نیز بر قتل ذریه رسول اهلل ترغیب مي

 
عاشورایي برپا شد، نتیجه دو نوع  هجري 61اگر در سال 

ربیت بود. نتیجه دو مکتب و نگاه والدین بود. جنگ ت

کربال در ظاهر جنگ بین عمرسعد و حسین بن 

بود؛ اما در واقع نبرد بین سعدبن ابي وقاص و  ×علي

بود. نبرد بین ماریه )مادر  ×علي بن ابي طالب

 بود.  ÷عمرسعد( و فاطمه زهرا

 

 

                                                 

 .75، النص، صكامل الزيارات. 1
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با اتمام  ×روز عاشورا به نیمه رسیده بود که امام

حجت و ارایه شواهد بسیار در سخنان خود, سپاه سیه 

داشت. اما روي یزید را از قتل و خون ریزي بر حذر مي

از این رو, با فریادي  ;هاي ناپاکان نداشتتإثیري در دل

 :هاي دو سپاه فرمودها و دیدهرعد آسا در برابر دل

َكَز َبْيَن اْثَنَتْيِن َبْيَن القلة َأَلا ِإنَّ الدَِّعيَّ اْبَن الدَِّعيَّ َقْد رَ »

آگاه باشید که آن زنازاده  1؛]السَّلَِّة[ َو الذِّلَِّة َو َهْيَهاَت« 1»

شمشیر  ;پسر زنازاده, مرا بین دو چیز مخیر ساخته است

هیهات که تن به ذلت  ;کشیدن یا خواري چشیدن

 .«دهیم

                                                 

 .239, صمقتل ابومخنف. 1
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ژرف و حقیقتي  ×در پي این سخن, سیدالشهدا

َأَبي » :ها بازگو کرد و فرمودانسانشگرف را براي تمامي

اللَُّه َذِلَك َو َرُسوُلُه َو ُجُدوٌد َطاَبْت َو ُحُجوٌر َطُهَرْت َو 

خداوند و رسول و مومنان  1؛ُأُنوٌف َحِميٌَّة َو ُنُفوٌس َأِبيٌَّة

هاي پاک که ما را براي ما خواري نپسندند و دامن

هاي با حمیت و مردان صاحب صیتاند, شخپرورانده

غیرت که هرگز به ما اجازه ندهند که طاعت فرومایگان 

 .«را برکشته شدن شرافت مندانه ترجیح دهیم

ببینید دامن پاک یک مادر در عالم چه جریاني به راه 

 اندازد؟مي

که کاروان اسیران کربال وارد داراالماره, مرکز هنگامي

خطاب  ÷حضرت زینب حکومت عبیداهلل بن زیاد شد,

خواند و بنا به نقل « ابن مرجانه»به عبیداهلل, او را 

دیگري, زید بن ارقم با مشاهده اهانت عبیداهلل به 

پس از خروش و فریاد در مقابل  ×هاي سیدالشهدإلب

شما اي  :او, برخاست و مجلس را ترک کرد و گفت

                                                 

 .239, صمقتل ابومخنف. 1
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پسر  ;جماعت عرب! پس از امروز همگي برده گشتید

 1«کشتید و پسر مرجانه را امیر خود نمودید! فاطمه را

 ... ادامه دارد

                                                 

 .363. همان, ص1


