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( هایعل الله کبرا )سلام نبینگذارند باقى بماند، ز خواستندیرا هم ستمگران و ظالمان م نىیعاشوراى حس ى حادثه -1

 مردم قم داریدر د اناتیب1۱۳۱/1۱/1۱نگذاشت.

حرکت، حرکت اسارت بود به کوفه و شام و آن  کیانجام داد:  -( هاالسّلامیکبرا )عل نبیز -ى ما  حرکت عمّه دو -2

 نیکربلا در اربع ارتیآمدن به ز گر،یحرکت د کیشد؛  قیافشاى حقا هىیکه ما اناتیروشنگرىها و آن ب

 مردم قم داریدر د اناتیب1۱۳۱/1۱/1۱بود

عاشورا  یحماسه یو نگهدارنده اکنندهیوجود آورد، اح( بههای)سلام الله عل یکبر نبیز یبیکه ب یاحماسه -۱

 سراسر کشور جیپنجاه هزار فرمانده بس داریدر د اناتیب1۱۳2/۱۰/2۳شد.

آن را در  دیبا د؛یسنج خیحوادث بزرگ تار یهیّبا بق یسهیدر مقا شودی( را نمهاالسّلامی)عل یکبر نبیعظمت کار ز -4

 سراسر کشور جیپنجاه هزار فرمانده بس داریدر د اناتیب1۱۳2/۱۰/2۳.گرندیكدیدو عِدل  نیو انصافاً ا د؛یعاشورا سنج یبا خود حادثه یسهیمقا

 ی( در کربلا، در روز عاشورا مجسّمههالسّلامی)عل یبن عل نیهمچنانكه حس ،یکبر نبیعّزت است ز یمجسّمه -5

 سراسر کشور جیپنجاه هزار فرمانده بس داریدر د اناتیب 1۱۳2/۱۰/2۳عزّت بود.

در  اناتیب1۱۳2/۱۰/2۳کرد. زیکرد، قرآن را عز زیاست؛ عّزت او عّزت اسلام است؛ اسلام را عز اءاللهیاز اول یکبر نبیز -6

 سراسر کشور جیپنجاه هزار فرمانده بس دارید
و عزّت انسان  یاسلام یهمّت ما، عزّت اسلام و عّزت جامعه دیباشد؛ با ینبیحرکت ما در جهت حرکت ز دیبا -۱

 سراسر کشور جیپنجاه هزار فرمانده بس داریدر د اناتیب1۱۳2/۱۰/2۳باشد.

در  اناتیب1۱۳2/۱۰/2۳کرد. زیکرد، قرآن را عز زیاست؛ عّزت او عّزت اسلام است؛ اسلام را عز اءاللهیاز اول یکبر نبیز -۰

 سراسر کشور جیپنجاه هزار فرمانده بس دارید
هم  نیاند؛ ا( برابر قرار دادههای)سلام اللَّّه عل یکبر نبیروز پرستار را با ولادت حضرت ز یاسلام یجمهور در -۳

 نیاز مهمتر یكیزن را در  کیاست که عظمت حضور  خیتار یبرجسته ینمونه کی یکبر نبیدارد. ز یبزرگ یمعنا

ه واقعاً ک -شد  روزیپ ریکربلا، خون بر شمش یحادثه ردر عاشورا، د شودیگفته م نكهی. ادهدینشان م خیمسائل تار

 مد ظلهدر کلام امام خامنه ای  سلام الله علیهاحضرت زینب 
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 یبا شكست ظاهر ینظام یبود؛ والّا خون در کربلا تمام شد. حادثه نبیحضرت ز ،یروزیپ نیعامل ا -شد  روزیپ

 کیبه  لیتبد ،یظاهر یِشكست نظام نیکه موجب شد ا یزیاما آن چ د؛یرس انیعاشورا به پا یحق در عرصه یروهاین

 زیچ یلیخ نیبر عهده گرفت؛ ا نبیکه حضرت ز ینقش ؛یکبر نبیشود، عبارت بود از منش ز یدائم یِ قطع یروزیپ

قرار دارد. قرآن  یخیزن در متن حوادث مهم تار ست؛ین خیتار یهیحادثه نشان داد که زن در حاش نیاست. ا یمهم

 ست؛یاست، مربوط به امم گذشته ن کینزد خیتارمربوط به  نیا كنیل نكته ناطق است؛ نیبه ا ید متعددهم در موار

 یاهو درخشند کنندهرهیعظمت خ کیکه با  كندیرا مشاهده م یکبر نبیزنده و ملموس است که انسان ز یحادثه کی

ود خ نیشده است و مخالف روزیپ یکه به حسب ظاهر در کارزار نظام یکه دشمن كندیم یکار شود؛یدر عرصه ظاهر م

 لیو ذل ریخود، تحق استیزده است، در مقر قدرت خود، در کاخ ر هیتك یروزیاست و بر تخت پ کردهرا قلع و قمع 

است.  یرکب نبیکارِ ز نیشكست؛ ا کیبه  كندیم لیاو را تبد یروزیو پ زندیاو م یشانیرا به پ یشود؛ داغ ننگ ابد

جهاد  کیکرد به عزت مجاهدانه، به  لیبدحجب و عفاف زنانه را ت توانی( نشان داد که مهای)سلام اللَّّه عل نبیز

 از پرستاران نمونه کشور یجمع داریدر د اناتیب1۱۰۳/۱2/۱1بزرگ.

و  یاخلاص، احساس سربلند یخطه مان،یا ی[ ، خطهجانیدلاورپرور ]آذربا یخطه نیهمواره با نگاه به ا ما -1۱

 ند،یبیرا م جانیو مردم آذربا كندینگاه م جانیانسان به آذربا خ،یاز تار یا. هر وقت در هر نقطهمیاافتخار کرده

 .كندیاحساس عزت م كند،یاحساس افتخار م

دند. در تک بو یبودند، گاه شرویپ یبودند؛ گاه شرویپ هایجانیآذربا ران،یا ریصد و پنجاه سال اخ یدرپیحوادث پ در

 یکه مردم پاسخ دادند، علما ینقاط نیاز سامره دستور دادند، جزو اول یرازیش یرزایتنباکو که م میتحر یهیقض

بود؛ که  زیتبر دان،یم یپاسخ دادند و مردم آمدند تو -گران یجواد مجتهد و د رزایمرحوم حاج م - جانیبزرگ آذربا

 یبعد از دوره یایجور، در قضا نیهم تیمشروط یهیشكست. در قض یابرهه کیدر  ،یادوره کیکمر استعمار را در 

پرچم، شد  کیبهمن شد  2۳ نیجور؛ که ا نیهم یانقلاب اسلام یتا دوره یبعد یایجور، در قضا نیهم ریاستبداد صغ

بتواند الگو درست  یفرد کی ای ،یامجموعه کی ،یجماعت کی ،یملت کیاست که  نیاست. مهم ا نیالگوساز؛ مهم ا

قم ممكن بود  ید 1۳ یهیبود؛ والّا قض نیبهمن ا 2۳ یهیدر قض هایزیمثل کند. کار تبر دیالگو تول نیکند، تا ا

 ایها غفلت یلهیبه وس غات،یتبل یلهیبه وس هایقم نیونمهم و خ ینگذاشتند آن حادثه هایزیفراموش شود. تبر

 ینبود، حادثه نبینبود، کربلا نبود. اگر ز نبیرا کردند. اگر ز نبیکار حضرت ز یعنیبرود؛  ادیاز  هایورزغرض

. آن دوب ینجوریداشته باشد. حرکت مردم ا خیرا در تار یماندگار نیکند و ا دایگسترش را پ نیعاشورا معلوم نبود ا

رکت ح نیشد به ا یراه افتاد و منته یدرپیپ یبعد یهانیراه انداختند، اربع هایزیاول را تبر نِ یوقت شد الگو. اربع

 یشرق جانیاز مردم آذربا یجمع داریدر د اناتیب1۱۰۳/11/2۱.میعظ
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 خیمسائل تار نیاز مهمتر یكیزن را در  کیاست که عظمت حضور  خیتار یبرجسته ینمونه کی یکبر نبیز -11

عامل  -د ش روزیکه واقعًا پ -شد  روزیپ ریکربلا، خون بر شمش یدر عاشورا، در حادثه شودیگفته م نكهی. ادهدینشان م

حق در  یروهاین یبا شكست ظاهر ینظام یادثهبود؛ والّا خون در کربلا تمام شد. ح نبیحضرت ز ،یروزیپ نیا

 یِ طعق یروزیپ کیبه  لیتبد ،یظاهر یِشكست نظام نیکه موجب شد ا یزیاما آن چ د؛یرس انیعاشورا به پا یعرصه

 نی. ااست یمهم زیچ یلیخ نیبر عهده گرفت؛ ا نبیکه حضرت ز ینقش ؛یکبر نبیشود، عبارت بود از منش ز یدائم

قرار دارد. قرآن هم در موارد  یخیزن در متن حوادث مهم تار ست؛ین خیتار یهیزن در حاش هحادثه نشان داد ک

 یحادثه کی ست؛یاست، مربوط به امم گذشته ن کینزد خیمربوط به تار نیا كنینكته ناطق است؛ ل نیبه ا یمتعدد

 در عرصه یاو درخشنده کنندهرهیعظمت خ کیکه با  كندیرا مشاهده م یکبر نبیزنده و ملموس است که انسان ز

خود را قلع و  نیشده است و مخالف روزیپ یکه به حسب ظاهر در کارزار نظام یکه دشمن كندیم یکار شود؛یظاهر م

 شود؛ داغ لیو ذل ریخود، تحق استیزده است، در مقر قدرت خود، در کاخ ر هیتك یروزیقمع کرده است و بر تخت پ

)سلام  نبیز است. یکبر نبیکارِ ز نیشكست؛ ا کیبه  كندیم لیاو را تبد یروزیپ و زندیاو م یشانیرا به پ یننگ ابد

 .جهاد بزرگ کیکرد به عزت مجاهدانه، به  لیحجب و عفاف زنانه را تبد توانی( نشان داد که مهایاللَّّه عل

را نشان  یکبر نبیمانده است و امروز در دسترس ماست، عظمت حرکت ز یباق یکبر نبیز اناتیکه از ب آنچه

 کی یاظهارنظر معمول ست،ین یحرف زدن معمول کیدر بازار کوفه  یکبر نبیز یفراموش نشدن ی. خطبهدهدیم

کلمات و با  نیباتریبا ز کهدر آن دوره است  یاسلام یاز وضع جامعه میعظ لیتحل کی ست؛یبزرگ ن تیشخص

است.  یوق تیشخص نیچقدر ا د؛ینیرا بب تیشده است. قّوت شخص انیدر آن شرائط ب میمفاه نیتریو غن نیترقیعم

 نیاز ب نهایو جوانان و فرزندان و ا زانیهمه عز نیبرادر او را، امام او را، رهبر او را با ا ابان،یب کیدو روز قبل در 

شتر اسارت،  یاند در مقابل چشم مردم، رواند، آوردهکرده ریزنان و کودکان را اس یجمع چند ده نفره نیاند، ابرده

ناگهان  ،یشرائط بحران نیچن کیدر  كنند؛یم هیهم گر یبعض كنند،یهلهله م یبعض كنند،یاند دارند تماشا ممردم آمده

 منبر خلافت در مقابل یبر رو نیرالمؤمنیام رشکه پد بردیرا به کار م یهمان لحن كند؛یعظمت طلوع م دیخورش نیا

مضمون  یبا همان جور کلمات، با همان فصاحت و بلاغت، با همان بلند زند؛یهمان جور حرف م برد؛یامت خود به کار م

خودتان باور هم  دی! شادیکه تظاهر کرد یکسان یگرها، اخدعه ی؛ ا«تلاهل الغدر و الخ ایاهل الكوفه،  ای»و معنا: 

هل . »دینشان داد یکور نجوریدر فتنه ا د،یکم آورد نجوریاما در امتحان ا د؛یهست تیبرو اسلام و اهلکه دنباله دیکرد

نبود. به  نكسای؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان «الّا الصّلف و العجب و الشّنف و الكذب و ملق الاماء و غمز الاعداء كمیف

 رویهمچنان پ دیکرد الیخ د،یهست یهمچنان انقلاب دیکرد الیخ د،یمان داریا دیکرد الیخ د،یخودتان مغرور شد

خودتان  دینتوانست ،دیائیبا فتنه برب یمقابله یاز عهده دینبود. نتوانست نیا هیکه واقع قض یدر حال د؛یهست نیرالمؤمنیام
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به  لیتبد ،سدیریکه پشم را م دیشُد ی؛ مثل آن کس«نقضت غزلها من بعد قوّة انكاثا یمثلكم کمثل الّت. »دیرا نجات ده

با نشناختن فضا،  ،یرتیبصی. با بدهیسینر یپنبه ایبه همان پشم  كندیم لیتبد كند،یبعد نخها را دوباره باز م كند،ینخ م

دهان پر از  مان،ی. ظاهر، ظاهر ادیخودتان را باطل کرد یخودتان را، گذشته یهاندادن حق و باطل، کرده صیبا تشخ

 .است یشناسبیآس ن،یمخالف. ا یدر مقابل بادها مقاومتیاما باطن، باطن پوك، باطن ب ؛یگریانقلاب یادعا

ده ع کینبود که  نجوری. اكردیصحبت م نگونهیکلمات رسا، آن هم در آن شرائط دشوار، ا نیبا ا ،یقو انیب نیا با

اند؛ نه، خطبه بخو نهایا یبرا یبیخط کینشسته باشند، گوش فرا داده باشند، او هم مثل  نبیحضرت ز یمستمع جلو

 یالحال حضور داشتند؛ همانهائعده هم مردم مختلف کی ؛انددشمن دور و برشان را گرفته دارانزهیعده دشمن، ن کی

که  یکه آن روز ینامه نوشتند و تخلف کردند، همانهائ نیکه به امام حس یدادند، همانهائ ادیزکه مسلم را به دست ابن

بودند  یناکس معده ه کی -بازار کوفه  یبودند تو نهایا -شدند  یمخف شانیهاخانه یتو افتادند،یدر م ادیزبا ابن دیبا

با  یکبر نبی. حضرت زكنندیم هیگر نند،یبیرا م نیرالمؤمنیدختر ام كنند،یکه ضعف نفس نشان دادند، حالا هم نگاه م

 گریزن، د نیاست؛ ا خی. او زن تارزندیمحكم حرف م نجوریقابل اعتماد مواجه است، اما ا ریناهمگون و غ یعده نیا

خودش را در شرائط دشوار نشان  نجوریمؤمن، ا یجوهر زنانه نی. اانستد فهیزن را ضع شودی. نمستین فهیضع

 یو انقلاب علو یمردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. انقلاب نبو یهمه یزن است که الگوست؛ الگو برا نی. ادهدیم

 د؛یعمل کن تانفهیبه وظ دینتوانست د؛یبده صیدر فتنه، حق را تشخ دیشماها نتوانست دیگویم كند؛یم یشناسبیرا آس

 1۱۰۳/۱2/۱1.دیفهم شودیم نجایرا ا نبیرفت. عظمت ز زهین یسرش بر رو غمبریپ یشد که جگرگوشه نیا جهینت

صدر اسلام،  خیبه تار میکن یاست. اگر نگاه نیبعد از اربع یآخر صفر است؛ روزها یدهه یروزها، روزها نیا -12

اِر از ک کی( کرد، های)سلام اللَّّه عل یکبر نبیهم که ز یاست. آن کار( های)سلام اللَّّه عل یکبر نبیز یروزها روزها نیا

و  یابراز وجود معنو کیمتعال، در دل خطرها و محنتها و زحمتها؛  یخدا یمحضاً برا یکار یعنیجنس بود؛  نیهم

 اریسب یگذشته خیحروف تار میو بفهم می(. خوب است بدانهای)سلام اللَّّه عل یکبر نبیمصمم ز یدر چهره نید یاله

 .هم خواهد بود ایشاءاللَّّه تا آخر دنشده است و ان یو معرفت یرا که تا امروز منشأ برکات فكر یارجمند

و  هایروز عاشورا، آن سخت یهم در حادثه ن؛ی(، هم در حرکت به سمت کربلا، همراه امام حسهای)سلام اللَّّه عل نبیز

 یبه جا مانده یمجموعه نیا یسرپناهی(، بالسّلامهی)عل یعلبننیبعد از شهادت حس یآن محنتها؛ هم در حادثه

 یرینظ شودینم خیکرد؛ در طول تار دایپ شودیاو را نم رید که نظیآنچنان درخش یاله یّول کیکودك و زن، به عنوان 

 انیروزها که روز پا نی، در شام، تا ادر کوفه نب،یدر دوران اسارت ز ،یدرپیکرد. بعد هم در حوادث پ دایپ نیا یبرا

بردن  شیو پ یتفكر اسلام شرفتیو پ یحرکت اسلام یاست برا یگریسرآغاز د کیآن حوادث است و شروع 



5 
 

 یمقام کی( در نزد خداوند متعال های)سلام اللَّّه عل یکبر نبیمجاهدت بزرگ، ز نیخاطر هم ی. برایاسلام یجامعه

 .ستین فیما قابل توص یاست که برا افتهی

به عنوان  زند؛یمتعال دو زن را مثال م یخدا مان،یکامل ا ینمونه کیبه عنوان  م،یدر قرآن کر د؛یملاحظه کن شما

ن م نیکفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبد نیضرب اللَّّه مثلا للّذ. »زندیکفر هم دو زن را مثال م ینمونه

ز ا آورد؛یبه عنوان نمونه، از مردان مثال نم یعنیکفرند.  یکه نمونه یدو مثال، مربوط است به زنان نیکه ا ؛«1عبادنا

زن فرعون  یكی ؛«2امنوا امرأت فرعون نیو ضرب اللَّّه مثلا لّلذ. »مانیهم در باب کفر، هم در باب ا آورد؛یزنان مثال م

 «.۱ابنت عمران میو مر» ؛یکبر میهم حضرت مر یكی آورد،یمثال م مانیکامل ا یرا به عنوان نمونه

 م،ی. در قرآن کردهدیرا نشان م یکبر نبیهمسر فرعون، عظمت مقام ز نیو ب یکبر نبیز نیکوتاه ب یسهیمقا کی

زن  دیکن سهی. آن وقت مقاایمرد و زن در طول زمان تا آخر دن یشناخته شده است، برا مانیا یزن فرعون نمونه

شار ف ریدر ز یوقت كرد،یعرضه م یبود که موس شده یتیآن هدا یآورده بود و دلبسته مانیا یموسفرعون را که به 

 یمانجس یرفت، شكنجه ایاز دن - اتیو روا خیطبق نقل توار -قرار گرفت، که با همان شكنجه هم  یفرعون یشكنجه

 تسمتعال درخوا ی؛ از خدا«من فرعون و عمله یالجّنة و نجّن یف تایعندك ب یاذ قالت رّب ابن ل»او، او را به فغان آورد: 

 یجّنو ن»برود.  ایکه از دن خواستیم كرد؛یبنا کن. در واقع، طلب مرگ م یامن در بهشت خانه یکرد که پروردگارا! برا

همسر  - هیکه جناب آس یفرعون نجات بده. در حال یکننده؛ من را از دست فرعون و عمل گمراه«4من فرعون و عمله

چند برادر، دو فرزند،  نب،یبود؛ مثل حضرت ز یرنج جسمان واش، درد و رنجش، درد مشكلش، شكنجه -فرعون 

 نیو برادرزادگان را از دست نداده بود و در مقابل چشم خودش به قربانگاه نرفته بودند. ا كانیاز نزد یادیتعداد ز

 زبود. در رو امدهین شیپ -همسر فرعون  - هیجناب آس یبرا نهایآمد، ا شیپ یکبر نبیز یکه برا یروح یرنجها

 یعلبننیاند: حسشده دیاند و شهکه به قربانگاه رفته دیرا در مقابل چشم خود د زانیهمه عز نیا یکبر نبیعاشورا ز

                                                             
 1۱سوره مبارکه التحريم آیه  -1 

 َعنُهما ِمَن اللَِّه َشيئاا َوقيَل ادُخًَل النّاَر َمَع الّداِخلينَ تاُهما َفلَم ُيغنِيا َضَرَب اللَُّه َمَثًلا لِلَّذيَن َكَفُروا امَرأََت نوحٍ َوامَرأََت لوٍطۖ  كانَتا تَحَت َعبَديِن ِمن ِعباِدنا صالَِحيِن َفخانَ 
 :ترجمه

اند به همسر نوح و همسر لوط مَثل زده است، آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خيانت کردند خداوند برای کسانی که کافر شده
 «شوند!وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می»به حالشان )در برابر عذاب الهی( نداشت، و به آنها گفته شد: و ارتباط با این دو )پيامبر( سودی 

 11سوره مبارکه التحريم آیه   -2 
 ي ِمن فِرَعوَن َوَعَملِِه َونَّجِني ِمَن الَقوِم الظّالِمينَ َوَضَرَب اللَُّه َمَثًلا لِلَّذيَن آَمُنوا امَرأََت فِرَعوَن إِذ قالَت َرّبِ ابِن لي ِعنَدَك بَيتاا فِي الَجنَِّة َونَّجِن

 :ترجمه
ای برای من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات پروردگارا! خانه»و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مَثل زده است، در آن هنگام که گفت: 

 «ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!

 12سوره مبارکه التحريم آیه  -3 
َقت بَِكلِماِت َربِّها َوُكُتبِِه َوكانَت مِ   َن القانِتينَ َوَمريََم ابَنَت ِعمراَن الَّتي أَحَصَنت َفرَجها َفَنَفخنا فيِه ِمن روِحنا َوَصدَّ

 :ترجمه
آن دميدیم؛ او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطيعان فرمان خدا  و همچنين به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت، و ما را از روح خود در

 بود!
 11سوره مبارکه التحريم آیه   -4 

 لِِه َونَّجِني ِمَن الَقوِم الظّالِمينَ ن فِرَعوَن َوَعمَ َوَضَرَب اللَُّه َمَثًلا لِلَّذيَن آَمُنوا امَرأََت فِرَعوَن إِذ قالَت َرّبِ ابِن لي ِعنَدَك بَيتاا فِي الَجنَِّة َونَّجِني مِ 
 :ترجمه

ای برای من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات پروردگارا! خانه»و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مَثل زده است، در آن هنگام که گفت: 
 «ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!
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 گرِید د،یفرزندان خودش را د د،یقاسم را د د،یرا د اکبریعل د،یعباس را د د،یرا د - دالشهداءیس -( السّلامهی)عل

حفظ کودکان را،  تی: تهاجم دشمن را، هتک احترام را، مسئولدیرا د حنتها. بعد از شهادت، آن همه مدیبرادران را د

به  بنیمصائب، ز نیا یاما در مقابل همه ؟یکرد با مصائب جسمان سهیمقا شودیرا مگر م بتهایمص نیزنان را. عظمت ا

کرد: پروردگارا! از  رضنگفت پروردگارا! من را نجات بده. در روز عاشورا ع ؛«یربّ نّجن»نكرد: پروردگار عالم عرض 

 :كندیبرادرش در مقابل دست، در مقابل چشم؛ دل به سمت پروردگار عالم، عرض م یما قبول کن. بدن پاره پاره

 نی. ا«لایالّا جم تیما رأ: »دیفرمایم ؟یدیه دکه چگون شودیاز او سؤال م یرا از ما قبول کن. وقت یقربان نیپروردگارا! ا

اوست، چون در راه اوست، در راه  یخداست، چون برا یچون از سو باست؛یز یکبر نبیدر چشم ز بتیهمه مص

است با  چقدر متفاوت قت،ینسبت به حق و حق یدلدادگ نیچن ،یصبر نیمقام، مقام چن نیا دینیاوست. بب یکلمه یاعلا

 نجوریخدا ا یبرا ار. کدهدیرا نشان م نبیعظمت مقام ز ن،ی. اكندینقل م هیاز جناب آس میکه قرآن کر یآن مقام

 ودنمیپ یراه خدا، ادامه یاسلام، بقا نید یماندگار است. بقا ایامروز الگوست و در دن نبیو کار ز نبیاست. لذا نام ز

( کرد لامالسّهی)عل یعلبننیکه حس یگرفته است از کار رویشده است، مدد و ن یبندگان خدا، متك یلهیراه به وس نیا

آن تحمل مصائب و مشكلات موجب شد که امروز  ،یستادگیآن ا م،یآن صبر عظ یعنیکرد.  یکبر نبیکه ز یو کار

ا بکه در مكاتب گوناگون، منطبق  یانسان یارزشها نیا یرائج است. همه یارزشها ا،یدر دن ینید یارزشها دینیبیشما م

 تشیخدا خاص یاست. کار برا داده میتعل نیرا د نهایبرخاسته است؛ ا نیاست که از د یاست، ارزشهائ یوجدان بشر

 1۱۰۰/11/1۳است. نیا

آن . در قردهدیرا نشان م یکبر نبیهمسر فرعون، عظمت مقام ز نیو ب یکبر نبیز نیکوتاه ب یسهیمقا کی -1۱

 دیکن سهی. آن وقت مقاایمرد و زن در طول زمان تا آخر دن یشناخته شده است، برا مانیا یزن فرعون نمونه م،یکر

 ریدر ز یوقت كرد،یعرضه م یبود که موس شده یتیآن هدا یآورده بود و دلبسته مانیا یزن فرعون را که به موس

 یرفت، شكنجه ایدن از - اتیو روا خیطبق نقل توار -قرار گرفت، که با همان شكنجه هم  یفرعون یفشار شكنجه

 متعال ی؛ از خدا«من فرعون و عمله یالجّنة و نجّن یف تایعندك ب یاذ قالت ربّ ابن ل»او، او را به فغان آورد:  یجسمان

 ایکه از دن خواستیم كرد؛یبنا کن. در واقع، طلب مرگ م یامن در بهشت خانه یکرد که پروردگارا! برا ستدرخوا

که جناب  یفرعون نجات بده. در حال یکننده؛ من را از دست فرعون و عمل گمره«عمله من فرعون و یو نجّن»برود. 

چند برادر،  نب،یبود؛ مثل حضرت ز یجسمان جاش، درد و رنجش، درد و رنمشكلش، شكنجه -همسر فرعون  - هیآس

و برادرزادگان را از دست نداده بود و در مقابل چشم خودش به قربانگاه نرفته  كانیاز نزد یادیدو فرزند، تعداد ز

بود.  امدهین شیپ -همسر فرعون  - هیجناب آس یبرا نهایآمد، ا شیپ یکبر نبیز یکه برا یروح یرنجها نیبودند. ا

اند: شده دیاند و شههکه به قربانگاه رفت دیرا در مقابل چشم خود د زانیهمه عز نیا یکبر نبیز شورادر روز عا
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فرزندان خودش را  د،یقاسم را د د،یرا د اکبریعل د،یعباس را د د،یرا د - دالشهداءیس -( السّلامهی)عل یعلبننیحس

حفظ  تی: تهاجم دشمن را، هتک احترام را، مسئولدی. بعد از شهادت، آن همه محنتها را ددیبرادران را د گرِید د،ید

 نیا یاما در مقابل همه ؟یکرد با مصائب جسمان سهیمقا شودیرا مگر م بتهایمص نیکودکان را، زنان را. عظمت ا

نگفت پروردگارا! من را نجات بده. در روز عاشورا عرض  ؛«یربّ نّجن»به پروردگار عالم عرض نكرد:  نبیمصائب، ز

رادرش در مقابل دست، در مقابل چشم؛ دل به سمت پروردگار عالم، ب ی: پروردگارا! از ما قبول کن. بدن پاره پارهدکر

 تیأما ر: »دیفرمایم ؟یدیکه چگونه د شودیاز او سؤال م یرا از ما قبول کن. وقت یقربان نی: پروردگارا! اكندیعرض م

اوست، چون در راه  یخداست، چون برا یچون از سو باست؛یز یکبر نبیدر چشم ز بتیهمه مص نی. ا«لایالّا جم

چقدر  ،قتینسبت به حق و حق یدلدادگ نیچن ،یصبر نیمقام، مقام چن نیا دینیاوست. بب یکلمه یاوست، در راه اعلا

 1۱۰۰/11/1۳.دهدیرا نشان م نبیعظمت مقام ز ن،ی. اكندینقل م هیاز جناب آس میکه قرآن کر یمتفاوت است با آن مقام

 یجمع داریدر د اناتیب1۱۰4/۱6/۱1( است.هایعلالله)سلام یکبر نبیو هنر، ز اتیحفظ حوادث با ادب یبنا انگذارینظر من بن به -14

 و هنر مقاومت اتیدفتر ادب انیگوجهاد و شهادت و خاطره شكسوتانیاز پ
حضرت  -( السلامهمی)عل تیاهل ب یهیو بعد از آن بزرگوار هم بق بودینم نبیحرکت و اقدام حضرت ز اگر -15

دفتر  انیگوجهاد و شهادت و خاطره شكسوتانیاز پ یجمع داریدر د اناتیب1۱۰4/۱6/۱1.ماندینم خیعاشورا در تار یحادثه بودند،ینم - گرانیسجاد و د

 و هنر مقاومت اتیادب
 نمازجمعه یهادر خطبه اناتیب1۱۱۱/۱2/1۰را نجات دادند. خیحرکت،تار نیواصحاب ودوستانش،باا نبیز ن،خواهرشیحس امام -16

از همه جا دستش کوتاه است،  ماریوقت که باست. آن ماریب یرحمت برا یکه گفتم، پرستار فرشته طورهمان -1۱

بعد از خدا به  دشیچشم ام ستند،یسرش ن یهم بالا ماریهمسر، فرزندان و پدر و مادر ب یکه حت یدر آن ساعات

 یجسم یهاازیرحمت، به دردها، مشكلات و ن نمثل فرشتگا ،یآسمان یپرستار است که مثل ملائكه نیپرستار است و ا

 چی. البته ممكن است هشودیمتعال فراموش نم یخدا شیپ نهایمهم است؛ ا یلیخ نهایا دهد؛یاو پاسخ م یو عاطف

. ندیبیآنها را نم یکس د،یبریکه م ییو رنجها دیکشیکه شما م یاز زحمات یلی. خندیزحمت شما را نب نیهم ا یچشم

ن را به آ یچه کس ند؟یبیلبخند را م نیا ی. چه کسدهدیدل افسرده، به او جانِ دوباره م ماریشما به ب ندلبخ کی یگاه

 نیالكاتباما کرام چكس؛یه گذارد؟یلبخند م نیدر مقابل ا یو پول یمعادل و پاداش مال کی یچه کس آورد؟یحساب م

اخم شما را هم  د،ی. اگر در عوضِ لبخند، اخم هم بكننندیبیلبخند شما را م نیهم یاله زانیگرانِ م؛ محاسبه1نندیبیم

                                                             

 1۵1البلد االمين،كفعمی، ۹۱۵اقبال االعمال،سيدبنطاووس ص ۵۵۵مصباح،الكفعمی،ص ۴۸۸طوسی، ص  المتهجد، شيخمصباح -1 
 

رم أجرمته و كل ذنب فاسئلك بالقدرة التی قدرتها و بالقضيه التی حتمتها و حكمتها و غلبت من عليه أجريتها أن تهب لی فی هذه الليلة و فی هذه الساعة كل ج....»
لتهم و جعأسررته و كل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته و كل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون منی أذنبته و كل قبيح 

 .«....شهودا علی مع جوارحی و كنت أنت الرقيب علی من ورائهم و الشاهد لما خفی عنهم و برحمتك أخفيته و بفضلك سترته
 :ترجمه
غلوب ساختی از به سبب آن قدرتی كه آن را مقدر كردی و به سبب آن حكم و فرمانی كه آن را واجب كردی و فرمانروایی كردی، و بر هركس جاری كردی او را مخدایا 

نادانی كه انجام دادم، تو درخواست می كنم در این شب و در این ساعت هر خطایی كه كردم و هر گناهی كه مرتكب شدم و هر كار زشتی كه پنهان نمودم و هر 
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 نیکار و ا نی. قدر استیغائب ن یاله زانیو م یاله وانیحسابگران د نیزبیت دیاز د ییئهیّ س چیحسنه و ه چی. هنندیبیم

 اریکار بس نیا د؛یکار را بدان نیکردند، خود شما قدر ا یقدرناشناس گرانیوقت د کی. اگر دیخدمت باارزش را بدان

ور غوطه یاست که در رحمت اله یمثل کس رود،یم ماریکه بر سر ب یهست که کس تیاست. در روا یکار مهم

 ریو تأث ماریب ازیدارد. خود شما که ن یتیرفتن چه خصوص ماریتعجب کنند که مگر بر سر ب یممكن است بعض .1شودیم

 ریو پرستار گذاشته شده است؛ چون تأث مارداریب یبرا یپاداش بزرگ نینکه چرا چ دیفهمیم د،یدانیکار خودتان را م

 اریاو بس یاز دادن دارو یگاه ضیدادن به مر هیاست. روح یمحاسبه و برتر از محاسبات معمول رقابلیغ ریآن تأث

 «2اسألک موجبات رحمتک یهم انّاللّ: »میخوانی. در دعاها مدیدهیرا شما م هیروح نیو مؤثرتر است؛ ا تربخشاتیح

خدا تا موجبات رحمت را به ما  شیالتماس کرد پ دیبا دهند؛ینم یبه کس جهتیو ب محاسبهیرا که ب یرحمت اله

کار،  نیتا بعد خدا رحمت خودش را بفرستد. ا شود،یکه موجب رحمت م میرا انجام بده یآن کار یعنیبدهد؛ 

 دیجه کنبودم شما تو لیبود که ما ییآن نكته ن،یباارزش است. ا یلیمغتنم و خ یلیموجبات رحمت است، که خ نیبرتر

 از پرستاران یجمع داریدر د اناتیب1۱۰۱/۱4/۱۱.دیهست یمشغول چه کار باارزش دیو بدان

عاشوراست که چند  یعبرتها یسوم، درباره بحث (...) :مباحث مربوط به عاشورا، سه بحثِ عمده وجود دارد در -1۰

عاشورا  یهم دارد. بحث عبرتها ییاز درسها، عبرتها ریکه عاشورا غ میمسأله را مطرح کرد نیما ا ن،یسال قبل از ا

 نیبحث، مخصوص به ا نیعمده ا مییاست که بگو نیداشته باشد. حداقل ا تیاست که اسلام حاکم یمخصوص زمان

 .میریما و کشور ما، که عبرت بگ زمان یعنیزمان است؛ 

آن عشق مردم به او، آن  الشّأن،میعظ امبریپ تیّبه محور یکه چطور شد جامعه اسلام میطرح کرد گونهنیرا ا هیقض ما

درباره آن عرض خواهم  یکه بعداً مقدار یو آن احكام ینیمردم به او، آن جامعه سرتاپا حماسه و شور د قیعم مانیا
                                                             

ن را موكل حفظ كارهایی چه آن را پنهان كردم یا اینكه آشكار كردم، مخفی ساختم یا اینكه ظاهر ساختم و هر بدی كه فرشتگان گراميت را مامور ثبت آن كردی و آنا
ل از ایشان مراقب من و همچنين گواه و شاهدی برآنچه از ایشان كه از من سر می زند، نمودی و ایشان را به همراه اعضایم شاهدان بر من قرار دادی و تو خود قب

 .پنهان ماند، هستی و به وسيله رحمتت آن را پنهان نمودی و به سبب فضل و احسانت آن را پوشاندی

؛ بحاراألنوار ،  3۶1ص  األخًلق ،رضى الدين حسن بن فضل طبرسى؛ مكارم1۴2للطوسی ،شيخ طوسی ص ؛ األمالي 121ص  3ج الكافی ، ثقة اإلسًلم كلينى -1 

 ؛ 122ص  ۹۸عًلمه مجلسی ج 
 

ْحَمُة َو ا َعُه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َفإَِذا َقَعَد َغَمَرْتُه الرَّ َما ُمْؤِمٍن َعاَد ُمْؤِمناا ِحيَن ُيْصبُِح َشيَّ ِ َأيُّ ى ُيْصبِحْسَتْغَفُروا َلُه َحتَّى ُيْمِسَي َو إ  ْن َعاَدُه َمَساءا َكاَن َلُه ِمْثُل َذلَِك َحتَّ
 :ترجمه

بر بالين بيمار بنشيند،  ابو عبد الله صادق )ع( گفت: هر مؤمنى كه صبح از جا برخيزد و به عيادت مؤمنى روان شود، هفتاد هزار فرشته او را مشايعت نمايند و چون
 گرددشباهنگام براى او آمرزش بخواهند. و اگر شب هنگام به عيادت رود، همين گونه پاداش نصيب او مىرحمت الهى او را فرا بگيرد و فرشتگان تا 

؛  3۵۴ص  للكفعمی ، ابراهيم بن على عاملى كفعمى؛ المصباح2۴ص  ؛ البلداألمين ، ابراهيم بن على عاملى كفعمى2۵۴المتهجد، شيخ طوسی ص مصباح -2 

 ؛۵۴ص  ۴3بحاراألنوار ، عًلمه مجلسی ج

 
اب و عشرين مرة إنا أنزلناه روی عن الصادق ع أنه قال من كان له إلى الله تعالى حاجة فليصل أربع ركعات بعد الضحى بعد أن يغتسل يقرأ فی كل ركعة منها فاتحة الكت

نحو السماء و تقول يا الله يا الله عشر مرات ثم تحرك سبابتك و تقول عشر مرات و تقول فإذا سلمت قلت مائة مرة اللهم صل على محمد و آل محمد ثم ترفع يديك 
ثم تقول يا الله يا أفضل من رجی و يا خير من دعی و يا أجود من أعطى و يا أكرم  حتى ينقطع النفس يا رب ثم ترفع يدك تلقاء وجهك و تقول يا الله يا الله عشر مرات

يه ما فعله يا من حيث ما دعی أجاب اللهم إنی أسألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و بأسمائك العظام و بكل اسم لك عظيم و أسألك من سئل يا من ال يعز عل
ام و هی ن محيی العظبوجهك الكريم و بفضلك العظيم و أسألك باسمك الذی إذا دعيت به أجبت و إذا سئلت به أعطيت و أسألك باسمك العظيم العظيم ديان يوم الدي

الواسع يا قاضی رميم و أسألك بأنك الله ال إله إال أنت أن تصلی على محمد و آل محمد و أن تيسر لی أمری و ال تعسر علی و تسهل لی مطلب رزقی من فضلك 
 .الحاجات يا قديرا على ما ال يقدر عليه غيرك يا أرحم الراحمين و أكرم األكرمين
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 دهیرا د امبریبه پ کینزد یهاکه دوره یهمان کسان یبعض یتّ جامعه ساخته و پرداخته، همان مردم، ح نیکرد، هم

شتند؟! ک یوضع نیعتریرا با فج امبریپ نیکه جمع شدند، فرزند هم دیجا رسبودند، بعد از پنجاه سال کارشان به آن

 !شود؟یچه م شتریب نیانحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از ا

اهل  ایاهل الكوفه،  ای»کرد:  رادیمحور ا نیرا اساساً بر هم میدر بازار کوفه، آن خطبه عظ هایعلاللَّّهسلام یکبر نبیز

را  یمشاهده کردند و دختر عل زهین یرا بر رو نیکه سرِ مبارك امام حس یمردم کوفه وقت«. الختل و الغدر، أتبكون؟!

فلا ! »د؟یکنیم هی؛ گر«أتبكون؟!»کردند. فرمود:  هیبنا به ضجّه و گر دند،لمس کر کیو فاجعه را از نزد دندید ریاس

بعد قوة  نقضت غزلها من یانّما مثلكم کمثل الت»نداشته باشد. بعد فرمود:  یتمام تانهی؛ گر«رقات الدمعه ولاهدئت الرنه

ه ک دیهست یو عقبگرد. شما مثل زن اهمان برگشت است؛ برگشت به قهقر ن،یا .«1نكمیدخلاً ب مانكمیانكاثا تتّخذون ا

 نخها را از نو باز کردن و کندینخها آماده شد، دوباره شروع م نیبعد از آن که ا کند؛یها را با مغزل نخ مپنبه ایپشمها 

عبرت است. هر جامعه  ن،یهمان برگشت است. ا ن،ی. ادیرشته خود را پنبه کرد ینخها قتیپنبه نمودن! شما در حق

 .خطر هست نیمعرض هم رد ،یاسلام

 تیباشد. شخص امبریامّت بتواند عامل به سخن آن پ کیبود که  نیبزرگ ما، افتخار بزرگش ا زیعز یِنیخم امام

است؟ او، آن جامعه را به وجود آورد و آن  سهیقابل مقا میعظ تیمعصوم، مگر با آن شخص ریو غ امبریپ ریغ یانسانها

ه. بل رند،ینه؛ اگر عبرت نگ رند،یدارد؟ اگر عبرت بگ راعاقبت  نیهم ،یهر جامعه اسلام ایسرانجام دنبالش آمد. آ

 .جاستنیعاشورا ا یعبرتها

                                                             

 ؛ 1۱۴، ص ۸۵؛ بحاراألنوار، عًلمه مجلسی، ج  3۱3، ص 2؛ االحتجاج، طبرسی، ج  ۵1؛ االمالی، شيخ طوسی، ص  ۴، ح  32۱األمالی، شيخ مفيد، ص  -1 
 

ِم َسَنَة إِْحَدى َو ِسّتِيَن ِعْنَد ُمْنَصَرِف َعلِّيِ ْبِن اْلُحَسْيِن ع بِالّنِْسَوِة مِ  ْجَناُد ُمِحيُطوَن بِهِمْ  ْن َكْرَبًَلَء َو َمَعُهمُ َقِدْمُت اْلُكوَفَة فِی اْلُمَحرَّ ا  اأْلَ َظرِ إَِلْيهِْم َفَلمَّ اُس لِلنَّ َو َقْد َخَرَج النَّ
ْقبَِل بِهِْم َعَلى اْلجَِماِل بَِغْيرِ وَِطاءٍ 

ُ
ُة َو فِی ُعُنِقِه اْلَجاِمَعُة َو َفَسِمْعُت َعلِيَّ ْبَن اْلُحَسْيِن ع َو ُهَو َيُقوُل بِ  َجَعَل نَِساُء َأْهِل اْلُكوَفِة َيْبكِيَن َو َيْنَتِدْبنَ  -أ َصْوتٍ َضئِيٍل َو َقْد نََهَكْتُه اْلِعلَّ

َها ُتْفرُِغ َعْن لَِساِن َأِميرِ اْلُمْؤِمنِيَن ع َقاَل َو َقْد َت َعلِّيٍ ع َو َلْم َأَر َخِفَرةا َق ُُّّ َأْنَطَق ِمنْ َيُدُه َمْغُلوَلٌة إَِلى ُعُنِقِه َأاَل إِنَّ َهُؤاَلِء الّنِْسَوَة َيْبكِيَن َفَمْن َقَتَلَنا َقاَل َو َرَأْيُت َزْيَنَب بِنْ  َها َكَأنَّ
اسِ َأِن اْسُكُتوا ْصَواتُ  -َأْوَمَأْت إَِلى النَّ ْنَفاُس َو َسَكَتتِ اأْلَ تِ اأْلَ هِ  -َفَقاَلتِ  َفاْرتَدَّ ًَلُة َعَلى َأبِی َرُسوِل اللَّ ِه َو الصَّ ا َبْعدُ  اْلَحْمُد لِلَّ  َفًَل َرَقَأتِ  َيا َأْهَل اْلُكوَفِة َو َيا َأْهَل اْلَخْتِل َو اْلَخْذلِ  َأمَّ

ٍة َأْنكاثاا تَتَّ  تِی نََقَضْت َغْزَلها ِمْن َبْعِد ُقوَّ نَُّة َفَما َمَثُلُكْم إاِلَّ َكالَّ َنفُ  َأاَل َو َهلْ  ِخُذوَن َأْيمانَُكْم َدَخًلا َبْيَنُكمْ اْلَعْبَرُة َو اَل َهَدَأتِ الرَّ ْدُر الشَّ َطُف َو الصَّ َلُف النَّ اُرونَ  -فِيُكْم إاِلَّ الصَّ ی فِ  َخوَّ
َمْت َلُكْم َأْنفُ  ِة َفبِْئَس َما َقدَّ ْعَداِء نَاكُِثوَن لِْلبَْيَعِة ُمَضيُِّعوَن لِلّذِمَّ ُه َعَلْيُكْم َو فِی اْلَعَذابِ الّلَِقاِء َعاِجُزوَن َعِن اأْلَ ِه َفاْبُكوا َكثِيراا َو  -َأْنُتْم َخالُِدونَ  ُسُكْم َأْن َسِخ َُّ اللَّ َأ تَْبُكوَن إِی َو اللَّ

ِة َو َمًَل  اْضَحُكوا َقلِيًلا َفَلَقْد ُفْزُتْم بَِعارَِها َو َشَنارَِها َو َلْن تَْغِسُلوا َدَنَسَها َعْنُكْم َأَبداا َفَسلِيَل َخاتَمِ  تُِكمْ الّرَِساَلِة َو َسيَِّد َشبَابِ َأْهِل اْلَجنَّ  -َذ ِخَيَرتُِكْم َو َمْفَزَع نَازَِلتُِكْم َو َأَماَرَة َمَحجَّ
تُِكمْ  ْيِدي َخَذْلُتْم َو َلُه َفَتْلُتمْ  َو َمْدَرَجَة ُحجَّ ْعُي َو تَرَِبتِ اأْلَ ْفَقُة َو ُبؤْ  َأاَل َساَء َما تَزُِروَن َفَتْعساا َو ُنْكساا َفَلَقْد َخاَب السَّ هِ  ُتمْ َو َخِسَرِت الصَّ  َو ُضرَِبْت َعَلْيُكُم الّذِل بَِغَضبٍ ِمَن اللَّ

 :ترجمه
هجرى بكوفه وارد شدم و اين مصادف بود با زمانى كه علّى بن الحسين )امام سّجاد( عليه الّسًلم با زنان خانواده از )سفر جانسوز(  ۶1حذلم بن ستير گويد: در سال 

جهاز پيش آوردند ان بىها بيرون ريخته بودند. چون اهل بيت را سواره بر شترگشتند و مأموران )يزيدى( دور آنان حلقه زده، مردم براى تماشاى آنان از خانهكربًل بازمى
در حالى كه بيمارى وى را الغر ساخته و بند و زنجير در گردن مباركش بود و دستهاى  -زنان كوفه شروع بگريه و زارى نمودند، پس از علّى بن الحسين عليهما الّسًلم

گريند! پس چه كسى )جز مردان ايشان( افراد ما را بقتل ما مىفرمود: هان، اين زنان بر شنيدم كه با آوازى بس ضعيف مى -آن حضرت بگردن مباركش بسته بود
را  -گفتو براستى كه هرگز زنى با شرم و آزرم سخنورتر از او نديده بودم گوئى از زبان امير المؤمنين )ع( سخن مى -علّى )ع( دخت گرامى رسانده است؟ و زينب

سپاس از آن خدا است، و درود »ر حال تمام نفسها خاموش و همه صداها فرو نشست سپس فرمود: ديدم كه با دست بسوى مردم اشاره فرمود كه ساكت شويد، د
آن زنى »ا نيست جز بمانند بر پدرم رسول خدا. اّما بعد، اى كوفيان، اى دغلبازان و اى خودداران از يارى، اشكتان خشك، و ناله و فريادتان خاموش مباد، داستان شم

هًل، آيا در ميان شما جز مردمى چاپلوس و «. ايدگشود، شما سوگندهاى خود را سبب مكر و خيانت ميان خودتان قرار دادهكم بافتن مىكه رشته خود را پس از مح
د با دستهاى خو شود؟! راستى كه چه پيشكش زشتىاند، و مردمى پيمان شكن و بيوفايند پيدا مىتوز كه در ميدان نبرد بزدل، و در برابر دشمنان زبونننگ آور و كينه

بسيار بگرييد و كم بخنديد،  -بخدا سوگند -گرييد؟! آرىايد كه آن خشم خدا بر شماست، و در عذاب دوزخ جاويدان خواهيد بود. آيا مىبراى خويشتن پيش فرستاده
ختم رسوالن، و سرور جوانان بهشتى، و پناه خوبانتان، و  همانا كه شما به ننگ و رسوائى آن دست يافتيد، و هرگز نتوانيد پليدى آن را از خويش بزدائيد. آيا زاده

اه بر دوش كشيديد، پس هًلكت و پناهگاه گرفتاريتان، و نشانه راهتان، و راه پهناور دليلتان را ترك يارى گفتيد، و براى او بهم بافتيد؟! هان چه بد بار سنگينى از گن
ستها بخاك نشست )كنايه از آنكه به هيچ خير و بركتى نرسيد(، و سودا بزيان انجاميد، و به خشمى از سرنگونى بر شما، راستى كه كوششها بنوميدى رسيد، و د

 دانيدجانب خدا باز گشتيد، و مهر خوارى و فقر و گرفتارى بر شما نهاده شد. واى بر شما آيا مى
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 و اسم اسلام را میکه آن راه را مجدّداً برو میاکرده دایرا پ قیتوف نیزمان، بحمداللَّّه به فضل پروردگار، ا نیمردم ا ما

ت تا امروز مل نیشما ملت شد. ا بیافتخار نص نیا ای. در دنمییآن را برافراشته نماو پرچم اسلام و قر میزنده کن ایدر دن

 د،ینو رفته است. اما اگر دّقت نك ستادهیراه ا نیگذشته است، قرص و محكم در ا لابشسال از انق ستیب باًیهم که تقر

 شیممكن است آن سرنوشت پ م،یراه نگه ندار نیدر ا د،یو شا دیچنان که بااگر خودمان را آن م،یاگر مواظب نباش

 )ع( از امت رسول خدا)ص(نیرالمومنیهشكوه امدر خطبه اناتیب1۱۱۱/۱2/1۰.جاستنی. عبرت عاشورا، ادیایب

 نیرالمؤمنیام یالبلاغه هست. آن را هم بنده بخوانم که در روز عزاهم در نهج گرید یجمله کی -1۳

ت که البلاغه اسجمله در نهج نی. ازدیبر یاشك یآن بزرگوار قطره ادیچشم شما به  د،یاگر خواست الصّلاةوالسّلامهیعل

در شب نوزدهم، قبل از سحر، و قبل از « جالس.  ناو أ ینیع یملكتن»فرمود:  السّلام،هیخطاب به امام حسن عل ایگو

ه! ماذا اللَّّرسول ایفقلت: . »دمیرا در خواب د غمبریپ« اللَّّه.رسول یفسنح ل»که به مسجد روانه شوم، چشمم گرم شد. آن

 .کردم تیاز دست امت، شكا غمبر،یبه پ« من امّتک من الأود و اللدد. تیلق

 بزرگ شده و غمبریدر مقابل پدر است. او در آغوش پ یمثل فرزند غمبر،یدر مقابل پ السّلام،هیعل ن،یرالمؤمنیام

 را در خواب غمبریپ یاست، وقت یاوسه سالهشصت رمردی. اکنون هم که پادوار، پدر او بوده است یدر همه غمبر،یپ

! ی.بارکندیم تیاست که نزد پدرش شكا یدارد. مثل کودک غمبریباز همان احساس کودکانه را در مقابل پ ند،یبیم

 ایعرض کردم: « »الأود وللدد.من امّتک من تیاللَّّه! ماذا لقرسول ایفقلت: « »کردم. تیاز دست امت، شكا»فرمود: 

از  هایو چه سخت دندیبا من کردند، چه لجاجتها با من ورز هایچه دشمن.« دمیکش بتهایاللَّّه! از دست امت تو، چه مصرسول

 .دمیدست آنان کش

 گریاللَّّه! آنها از من خسته شدند، من هم درسول ایعرض کردم:  غمبریبه پ»آمده است که  نیچن گر،یعبارت د کی در

 السّلام،هیعل ن،یرالمؤمنیام« کن. نشانیجان![ نفر یفرمود: ]عل غمبریپ.« »همیفقال: ادع عل« »ام.از دست آنها خسته شده

« منهم. راًیهم خب اللَّّه یفقلت: ابدلن: »ستیچ یعل نینفر دینیکند. بب نینفر ند،کرد تشیاذ قدرنیرا که ا یامّت خواهدیم

 !بدتر از من را به آنها بدهد یمن، کس یو به جا.« 1یلهم منّ شراًیو ابدلهم ب»آنها، بهتر از آنها را به من بدهد.  یبه جا

 .دعا مستجاب شد نیو ا« را برسان. یمرگ عل ا؛یخدا»است که  نیها اجمله یمعنا

                                                             
 :و گفتار آن حضرت است سحرگاه روزى كه ضربت به فرق مباركش رسيد ۹۱خطبه  -1 

مَّتَِك ِمَن اأْلََوِد َو اللََّدِد َفَقاَل اْدُع َعلَْيِهْم َفُقْلُت أَْبَدلَنِي اللَُّه َكْتنِي َعْينِي َو أَنَا َجالٌِس َفَسَنَح لِي َرُسوُل اللَِّه ) صلى الله عليه وآله ( َفُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َذا لَقِ َملَ 
ُ
يُت ِمْن أ

 . ْبَدلَُهْم بِي َشرّاا لَُهْم ِمنِّيبِِهْم َخْيراا ِمْنُهْم َو أَ 

 :ترجمه
ها از امت تو ديدم فرمود: به آنان ها و دشمنىبر من آشكار شد، گفتم: اى پيامبر خدا، چه كجى نشسته بودم كه خواب مرا گرفت، و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله

ترين دشمنى است، و اين از فصيح« لدد»كجى و « اود»به جاى من شرى را بر آنان گمارد. منظور از نفرين كن. گفتم: خداوند بهتر از آنان را به من عنايت كند، و 
 سخنان است
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در  است. من ادیز تیخصوص، روا نیرا گرفتند. در ا السّلامهیعل نیرالمؤمنیام یاصحاب، اطراف خانه ،یشبیمثل د در

. امرِ ممكن تسین دی. اما بعدندیمولا صف کش یجلو خانه ر،یش یبا ظرفها م،یتیکه نوشته باشند کودکان  دمیند ییجا

 یلازم دارد، هرکدام کاسه ریش السّلامهیعل نیرالمؤمنیکه ام دندیشن ینوشته نشده باشد. وقت ییاست؛ اگر چه جا

محاصره  یاز عاشقان عل تیولا تیاست که اطراف ب نیآن حضرت آوردند. قدر مسلّمْ ا یکردند و برا هیته یریش

ال ح درمپ»آمد و خطاب به مردم فرمود:  رونیاز خانه ب السّلامهیامام حسن عل كدفعهی. ستندیگریشده بود، و همه م

 .و مردم متفرّق شدند.« 1دیندارد. متفرّق شو یمناسب

 یو طاهر او را هنگام شب غسل دهند و دفن کنند. به راست بیّ کرده است که بدن ط تیوص السّلامهیعل نیرالمؤمنیام

را شبانه غسل دادند و  هایعلاللَّّهزهرا سلام یگونه که بدن فاطمهقرارداده شد! همان یعجب سّنت غمبر،یدر خاندان پ

 .سپردند به خاك بانهیشبانه غسل دادند و غر زیرا ن السّلامهیعل نیرالمؤمنیشب دفن کردند، بدن ام یمهیدر ن بانهیغر

ر را نبود بروند قب دیمحل دفنش کجاست، بع دانستندیرا لعن کردند، اگر م یکه سالها بر فراز منبرها، عل یکسان

بردند. چه  نیتدف یشب، بدن را برا یمهیروا دارند. ن امالصّلاةوالسّلهیعل نیرالمؤمنیبه جسد مطهر ام یبشكافند و اهانت

خواص اصحاب، جسد مطهّر را بردند، دفن کردند و  یو بعض السّلامهیلع نیرالمؤمنیبودند؟ لابد فرزندان ام یکسان

دفن  نیمظلومانه، در ا عییتش نیشهادت مظلومانه، در ا نیدر ا ا،یقضا نیکه در ا دمیشیاندیبرگشتند. بنده با خود م

 یکبر نبیزکه به  دیتر گذشت؟ به نظرم رساز همه سخت یبه چه کس ،یعل یزدهبتیمص یمظلومانه، در خانه

 دهید شب یمهیاز آن، دفن مادر را در ن شیپ هایعلاللَّّهسلام یکبر نبیتر گذشته است. زاز همه سخت هایعلاللَّّهسلام

و  دیرا با آن وضع د السّلامهیامام حسن عل یجنازه عیی. بعدها هم تشدیدیشب م یمهیبود و اکنون دفن پدر را در ن

 دیو هولناك را د نیسهمگ ی. در روز عاشورا هم، آن منظرهشدیآن حضرت پرتاب م یرا که به طرف جنازه ییرهایت

و  مرمل بدماء نکیذا حسالسماء: ه کیمل کیرسول اللَّّه! صلا عل ای»برآورد:  ادیتر بود. و آن دم که فرکه از همه سخت

 یهادر خطبه اناتیب1۱۱2/12/1۱«.تقطر بالدما بتهیأنا الفداء لمن ش یقض یحت .میالعظ یلا حول و لا قوة الّا باللَّّه العل« مقطع الاعضاء.

 نمازجمعه
                                                             

 ؛ ۸۸ص  ۸۱حاراألنوار، عًلمه مجلسی ج  -1 

 
اُس بِبَ  تِی َكانَْت َوَفاُتُه فِيَها اْجَتَمَع إَِلْيِه النَّ ْرَبَة الَّ ا ُضرَِب َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن ع الضَّ اسِ إِنَّ أَ َلمَّ ُه َفَخَرَج اْلَحَسُن ع َفَقاَل َمَعاِشَر النَّ بِی ابِ اْلَقْصرِ َو َكاَن ُيَراُد َقْتَل اْبِن ُمْلَجٍم َلَعَنُه اللَّ

ِه َفاْنَصرُِفو هُ  اَأْوَصانِی َأْن َأْتُرَك َأْمَرُه إَِلى َوَفاتِِه َفإِْن َكاَن َلُه اْلَوَفاُة َو إاِلَّ َنَظَر ُهَو فِی َحّقِ اُس َو َلْم َأْنَصرِْف َفَخَرَج َثانَِيةا َو َقاَل لِی َيا َأْصبَُغ َأ َما َسِمْعَت  َيْرَحُمُكُم اللَّ َقاَل َفاْنَصَرَف النَّ
ُه َفَدَخَل َو َلْم َيْلبَْث َأْن َخَرَج َفَقاَل لَِي اْدُخْل سْ َقْولِی َعْن َقْوِل َأِميرِ اْلُمْؤِمنِيَن ُقْلُت َبَلى َو َلكِّنِی َرَأْيُت َحاَلُه َفَأْحبَْبُت َأْن َأْنُظَر إَِلْيِه َفأَ  َتِمَع ِمْنُه َحِديثاا َفاْسَتْأِذْن لِی َرِحَمَك اللَّ

ٌب بِِعَصاَبٍة َو َقْد َعَلْت ُصْفَرُة َوْجهِِه َعَلى تِْلَك اْلِعَصاَبِة  ّمِ َفَقاَل لِی َيا َأْصبَُغ َأ  َو إَِذا ُهوَ َفَدَخْلُت َفإَِذا َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن ع ُمَعصَّ ْرَبِة َو َكْثَرِة السَّ ِة الضَّ ْخَرى ِمْن ِشدَّ
ُ
َيْرَفُع َفِخذاا َو َيَضُع أ

َظَر إَِليْ َما َسِمْعَت َقْوَل اْلَحَسِن َعْن َقْولِی ُقْلُت َبَلى َيا َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َو َلكِّنِی َرَأْيُتَك فِی َحاَلٍة َفَأْحبَ   كْبُت النَّ
 :ترجمه

ه عنة اللَّ گويد: آنگاه كه حضرت امير مؤمنان عليه الّسًلم ضربت خورد و با آن به شهادت رسيد مردم در قصر جمع شدند و قصد اين بود كه ابن ملجم لفضايل: اصبغ مى
[ را تا پس از شهادت وى به رسيدگى به كار او ]ابن ملجمعليه كشته شود، حضرت امام حسن عليه الّسًلم بيرون آمد و فرمود: اى مردم، پدرم به من سفارش كرد 

برنگشتم، بار دوم بيرون آمد تأخير اندازم اگر وفات يافت، و اگر زنده ماند خود راجع به وى تصميم خواهد گرفت پس خدا به شما رحم كند برگرديد. مردم برگشتند و من 
ليه الّسًلم نشنيدى؟ عرض كردم: شنيدم ولى حال حضرت را ديدم و دوست دارم آن بزرگوار را زيارت كنم و از وى و گفت: اى اصبغ آيا گفتار مرا از گفتار امير مؤمنان ع

هده كردم دستمالى حديثى بشنوم خدا شما را رحمت كند برايم اجازه بگير امام داخل خانه شد و ديرى نگذشت كه بيرون آمد و فرمود: داخل شو، داخل شدم و مشا
نمود. كرد و پايى را جمع مىاند ولى زردى رنگ رخسارش از زردى دستمال سرش بيشتر است و از شدت ناراحتى و زيادى سّم، پايى را دراز مىتهزرد بر سرش بس

 .به من فرمود: اى اصبغ گفتار حسن را از قول من نشنيدى؟ گفتم: بلى يا امير المؤمنان ولى شما را در حالى ديدم كه خواستم شما را ببينم
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محتاج کمک؛ آن هم در  یاست به انسان یحسنه است و کمك کی مار،یب یپرستار برا کی یحرکت انسان هر -2۱

 از پرستاران یجمع داریدر د اناتیب1۱۱۱/۱۰/22وزن طبابت است.در کنار طبابت و هم ،یحساس. پرستار یطیشرا

 یاله فیاو بر اساس تكل یو اسلام یانسان میبه خاطر موضع و حرکت عظ ،یکبر نبیارزش و عظمت ز -21

 از پرستاران یجمع داریدر د اناتیب1۱۱۱/۱۰/22است.

 از پرستاران یجمع داریدر د اناتیب1۱۱۱/۱۰/22الگوست. نبیراه، همان است که گفته شد؛ ز نیدر ا یرانیزن ا یالگو -22

 یابر ینینهضت حس ادی)ص(، امبریخاندان پ یاله ریروز، با تدب نیدر آن است که در ا نیاربع تیاهم اساساً -2۱

 لیباز ق -در حوادث گوناگون  ،ی. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلدیگرد یگذارهیکار پا نیجاودانه شد و ا شهیهم

بعد، از دستاورد  یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسلهایبه حفظ  -( در عاشورا السّلامهی)علیعلبننیشهادت حس

 .نخواهند برد یادیز یشهادت استفاده

مردم  ادیو  خیدر تار یبه طور قهر دیو شه داردیهم زنده نگه م ایدن نیمتعال، شهدا را در هم یاست که خدا درست

 یزیچ نیقرار داده است، هم -کارها  یمثل همه -کار  نیا یمتعال برا یکه خدا یییعیماندگار است؛ اما ابزار طب

 یشهدا و خاطره و فلسفه ادی میتوانیدرست و بجا، م میتصمکه با  میماست. ما هست یو اراده اریاست که در اخت

 .میهدارو زنده نگ میکن ایشهادت را اح

چه در همان عصر عاشورا  -اسارت  ی( در طول آن روزهاهیعلاللَّّه( و امام سجّاد)صلواتهایعلاللَّّه)سلامیکبرنبیز اگر

 هنیبه مد متیکربلا و بعد عز ارتیبعد در راه شام و کوفه و خود شهر شام و بعد از آن در ز یدر کربلا و چه در روزها

نكرده بودند و  یو افشاگر نییمجاهدات و تب -زنده ماندند  زرگوارانب نیکه ا یمتماد یو سپس در طول سالها

عاشورا تا امروز، جوشان و  یواقعه کردند،ینم انیو ظلم دشمن را ب یعلبننیعاشورا و هدف حس یفلسفه قتیحق

 .ماندینم یزنده و مشتعل باق

عاشورا  یحادثه یشعر درباره تیب کیدند که هر کس فرمو - تیطبق روا -( الصّلاةوالسّلامهیامام صادق)عل چرا

 یچون تمام دستگاهها( 1خداوند بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟) اند،یشعر بگر تیرا با آن ب یو کسان دیبگو

د تا شده بودن زیتجه ت،یباهل یو کلاً مسأله شوراعا یکردن و در ظلمت نگهداشتن مسأله یمنزو یبرا ،یغاتیتبل

ر، ظالم و ستمگ یاست. آن روزها هم مثل امروز، قدرتها گونهنیا غ،یچه بود. تبل هینگذارند مردم بفهمند چه شد و قض

 یهیمگر ممكن بود قض ،ییفضا نی. در چنکردندیم زیآمطنتیدروغ و مغرضانه و ش غاتیحداکثر استفاده را از تبل

 ناً یقیماند؟ ب یتپش و نشاط باق نیبا ا -اسلام اتفاق افتاده  یایاز دن ییدر گوشه یابانیعظمت در ب نیکه با ا -عاشورا 

 .رفتیم نیبدون آن تلاشها، از ب
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( بود. به همان اندازه که مجاهدت السّلامهی)علیعلبننیرا زنده کرد، تلاش بازماندگان حس ادی نیا آنچه

 زیبان پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان اندازه نبه عنوان صاح ارانشی( و السّلامهی)علیعلبننیحس

بزرگواران، دشوار بود. البته صحنه آنها،  یهیالسّلام( و بقهی( و مجاهدت امام سجّاد)علهاالسّلامی)عل نبیمجاهدت ز

 .میتوجه کن دیها بانكته نیبود. ما به ا یو فرهنگ یغینبود؛ بلكه تبل ینظام یصحنه

من دش غاتیشهادت را در مقابل طوفان تبل یو خاطره قتیحق ادی دیاست که با نیا دهد،یبه ما م نیکه اربع یدرس

 اقشار مختلف مردم داریدر د اناتیب1۱6۰/۱6/2۳زنده نگهداشت.

 / محمد علی فتحی1۱۳۰تهیه و تنظیم: بنیاد بین المللی غدیر استان البرز/

http://aghadir.blog.ir 


