دعای ویژهی امام حسن عسکری در حق مجاوران کریمهی اهل بیت

صادره از قم

طاه�ره آم�ره :نمیدانم بچ�هی کدام
محل بودند؛ چالکاظم یا س�فیدآب؟
یخچالقاض�ی یا چهارم�ردان؟ کدام
محلش را نمیدانم؛ همینقدر میدانم
که اهل قم بودند و همسایهی حضرت معصومه .همین
قمی که ش�وری آبش عالمی را نمکگیر خود کرده.
قمی بودند و از مالزمان بیبی و مجاور سه در از هشت
در بهش�ت و مردمان همعصر امام حس�ن عسکری
علیهالسلام .نه که خالفت بنیالعباس را نامشروع
میدانس�تند ،خراج نمیدادند و زیر ب�ار حرف زور
دولت وقت نمیرفتند و به بهانهه�ای مختلف ،علم
مخالفت با خلفا را برمیداش�تند و به هر نحو ممکن،
علیه ظلم ،قیام میکردند .معتز (خلیفهای که فرمان
ش�هادت امام هادی را صادر کرد) ب�ه جهت کنترل
اوضاع ،امرایی را مأمور به سرکوب قیام اهل قم کرد.
«موسیبن بغا» یکی از همین امرا بود که خود را به #قم
رساند و رهبران قیام را یکی پس از دیگری #شهید
کرد و ذکر الباقی جنایتهایش هم بماند برای مجالی
دیگر .الغرض! با این روحیهی ش�هادتپروری که از
قدیم خصلت قمیها بوده ،باید هم بعدها قم شهره به
«شهر خون و قیام» میشد .کار آن سرکوب ظالمانه
اما به جایی رس�ید که عدهای از قمیها به نمایندگی
از تمام مردم شهر ،داغدیده و دلشکسته «یا علی»
گفتند و بار و بنهی سفر بستند و راهی سامرا شدند
تا برای کس�ب تکلیف ،به امام عصرش�ان متوس�ل
شوند .پس با دلهایی س�وخته و جانهایی خسته،
با هر خوف و خطری بود ،خود را به س�امرا رس�اندند
و مخفیانه به محضر حضرت ابومحمد مشرف شدند
و از امام یازدهم خواس�تند دعایی یادشان دهد که
به وسیلهی آن دعا ،دفع ش�ر آن ستمگر کنند .امام
در ابتدا از آنان دلجویی کرد و آنها را مورد محبت
خود قرار داد .سپس دعایی به ایشان آموخت و فرمود

که در قنوت نمازهایش�ان ،خصوصا نماز وتر ،آن را
بخوانند تا هم شر آن ملعون کم ش�ود و هم بر ایمان
آن مؤمنین اضافه ش�ود .در آخر ه�م مهماننوازی
را در حقش�ان تمام کردند و مردم قم را تا ابد مورد
لطف بینهایت خویش قرار دادند .نامهای نوشتند و
در آن ،از خداوند متعال برای مردم قم ،عمر طوالنی
و رشد و هدایت و زندگی سرشار از صفا و معنویت را
خواستار شدند .متأسفانه تاریخ ،در باب این زیارت
معنوی ،تنها تا همینجا را تعریف کرده اما میشود به
راحتی ،پس از این را هم حدس زد؛ بلکه خود را جای
یکی از زوار قمی امام عسکری گذاشت و فیالمثل،
لحظهی داغدار فراق را تصورکرد .همان لحظهای که
توان دلکندن از حس�نبن علی ثانی را نداش�تند و
پای رفتنشان سست ش�ده بود .شاید در خواب هم
نمیدیدند که حضرت ابومحم�د ،اینچنین بالهای
رحمت خود را تا ابد برایشان بگستراند .مهماننوازی
امام و برکات این سفر برایشان مسجل بود اما خود
را مس�تحق این میزان از عنای�ت و کرامت حضرت
نمیدیدند .الحق ک�ه دعای امام عس�گری ،پاداش
مبارزات آنها بود که به نیکوترین مرام به آنها عطا
شد .پس با دستی پر و نقش�هی راهی روشن به شهر
کریمهی اهل بیت بازگشتند .سالم و دعای امام را به
مردم شهر رس�اندند و با عزمی جزمتر از گذشته به
جهادشان ادامه دادند .قطع به یقین ،نفس حق امام
عسکری ،ریش�ههای مبارزات قم را عمیقتر کرد و
روح انقالب را به جایجای این شهر دمید .قم به برکت
همان دعا ،قرنها بعد ،نبض انقالب را به دست گرفت؛
خمینی و خامنهای پرورش داد ،مطهری تربیت کرد،
بهشتی ساخت و جریانساز شد .همین ماجرا برای
ما که شناسنامههایمان «صادره از قم» است ،کافی
است که تا ابد ،نمکگیر اهل بیت باشیم و به اصالت
خود ببالیم و خاک شور شهر خود را به عالمی ندهیم.
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