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 مردان راست قامت 
 زاده ـــــدر امام یراه شيخ حسن تزود ــخياط به هم یشيخ رجبعل

 يالَيَتني:« گويد  یصالح تهران نشسته بودند كه جناب شيخ م
 كاش روز  ی! اانـ؛حسين ج»َفوزاً َعظيماُكنُت َمَعَك َفاَفُوُز َمَعَك   
 .رسيدمی ادت مـشما به شهعاشورا در كربال بودم و در ركاب  

سر آنها  یشد و يك تكه ابر باال  یبينند هوا ابر  ی، مكند  یاينگونه آرزو م یوقت
كند و به   یخياط فرار م ی. شيخ رجبعلگرفت و شروع كرد به باريدن تگرگقرار 

     ، شيخ از امامزاده بيرون شود یبارش تگرگ تمام م یبرد. وقت یامامزاده �ناه م
 . دهد یرخ م یآيد و برايش مكاشفه زيباي یم

   ! یشيخ رجبعل: فرمايند یكند و حضرت به او م  یرا زيارت م او امام حسين
       هيچ كدام  یباريد؛ ول یروز عاشورا مثل اين تگرگ تير به جانب من و يارانم م

كه چگونه از   ی، ديد و راست قامت ايستادنديرها مقاوم نكردند و در برابر ت یجا خال
عشق واال را داشته  یشود هر كس ادعا ی. مگر میدست اين تگرگ ها فرار كرد 
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 دسس َا ي عبشتُای عاشًسا

 حادثه غظیً غاؾضرا اس دص جهد كاةه حاّىه ص حذّةز اغد، جهد اّصل،

 غاؾضرا درع غاؾضرا پیاىها ص درغهایی دارد. درغهای غاؾضراغد. 

 درع ىی دهذ کهةایذ فذاکاری کزد.  فظ دین،حىی دهذ که ةزای  

 ىی دهذ که در ىیذان در راٌ كزآن، اس هيه چیش ةایذ گذؾد. درع  

 نتزد حم ص ةاطه،کضچک ص ةشرگ ،سن ص ىزد،پیز ص جضان، اىاو ص رغّید 

كزار ىی گیزنذ.درع ىی دهذ که جتهه دؾين ةاهيه  ص ... ةا هً در یک صف 

ةنی اىیه،ةه صغینه  حضاناییهای ظاهزی، ةػیار آغیث پذیز اغد.)هيچنان که جتهه

کارصان اغیزان غاؾضرا در کضفه آغیث دیذ، در ؾاو آغیث دیذ، در ىذینه آغیث دیذ، ص 

درع ىی دهذ که در ىاجزای  تهه غفیانی ىنخهی ؾذ.(جةاألخٌز هً این ىاجزا،ةه فنای 

دفاع اس دین، اس هيه چیش ةیؿخز،ةزای انػان، ةصیزج السو اغد. ةی ةصیزج ها فزیث 

ةی ةصیزج ها در جتهه ةاطه كزار ىی گیزنذ؛ ةذصن اینکه خضد  ىی خضرنذ.

ةذاننذ.هيچنان که در جتهه اةن سیاد،کػانی ةضدنذ که اس فػاق ص فّجار نتضدنذ، صمی اس 

     غد. «غتزحهای غاؾضرا»جهد دصو  ةی ةصیزحها ةضدنذ.اینها درغهای غاؾضراغد.

ن صحنه نگاٌ کنذ، حا انػان ةایذ ةه ای غیز اس درع، غاؾضرا یک صحنه غتزج اغد.

یػنی چه، غتزج ةگیزد؟ یػنی خضد را ةا آن صضػید ىلایػه کنذ ص ةفهيذ  غتزج ةگیزد.

در چه حال ص در چه صضػیخی اغد؛ چه چیشی اص را حهذیذ ىی کنذ؛ چه چیشی ةزای اص 

اّصمین غتزحی که در كضیه غاؾضرا ىا را ةه خضد «. غتزج»السو اغد؟ این را ىی گضینذ 

 ،که پنجاٌ غال ةػذ اس درگذؾد پیغيتزکنذ،این اغد که ةتینیً چه ؾذ  ىخضّجه ىی

، ناچار ؾذ ةزای نجاج ةه آن حّذی رغیذ که کػی ىثه اىاو حػین جاىػه اغالىی

جاىػه اغالنی، چنین فذاکاری)غظیيی( ةکنذ؟... ىا اىزصس یک جاىػه اغالىی هػخیً. 

چه ؾذ که  کزد که کارؽ ةه یشیذ رغیذ؟ ةایذ ةتینیً آن جاىػه اغالىی ، چه آفخی پیذا

، درهيان ؾهزی که اص حکضىد ىی کزد، اميظىنینةیػد غال ةػذ اس ؾهادج اىیز 

 غزهای پػزانـ را ةز نیٌش کزدنذ ص در آن ؾهز گزدانذنذ؟!

 گیشديقتی شیطان سًاسی می

  .متخنذ سد«! مػند ةز ؾیطان»ةه ؾیطان گفخً: 

  «خنذی؟چزا ىی»پزغیذو: 

  .«او ىی گیزداس حياكد حض خنذٌ»پاغخ داد:

 «او؟ىگز چه کزدٌ»پزغیذو: 

 کنی در حامی که هیچ ةذی ىزا مػند ىی»گفد: 

 .«اونکزدٌدر حم حض 

  !«خضرو؟پؼ چزا سىین ىی»ةا حػجث پزغیذو: 

 نفؼ حض ىاننذ اغتی اغد که »جضاب داد:

  .«سنذای. نفؼ حض هنضس صحؿی اغد؛ حض را سىین ىینکزدٌ آن را راو

  «ای؟پؼ حض چه کاٌر»پزغیذو: 

غضاری هز صكد غضاری آىضخخی، ةزای رو دادن اغث حض خضاهً آىذ؛ فػاًل ةزص »پاغخ داد: 

              .«ةیاىضس

 مًاظب باشیذ

 ذاریذـــه می گــمیـا بز ســـــتان را کج پایًاظب باشیذـم

 استــــه شمــه هایی اس جىس دیگز در کمیــًن میــــاکى

 طع می کىذق( پای جسمتان را میه های جىگ سخت)

 زياس ريحتان را...ــ( پز په های جىگ وزم)ــــــاما می
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 ای اص يصیتىامٍ شُیذ محمًد کايٌگًشٍ

 ای را کهدؾين ةایذ ةذانذ ص این حجزةه را کػث کزدٌ ةاؾذ که هز حضطئه

 زصی اس رهتز غشیش، ــذار ص آگاٌ ةا پیـــریشی کنذ، اىد ةیغنیه انلالب طزح

 ن اغد که پیزصسی ــضاهذ کزد. آینذٌ جنگ هً کاىاًل رصؾــــآن را خنثی خ

 ذاؾد که ـــضاهذ ؾذ ص هیچگاٌ ىا نخضاهیً گـــالو خـرسىنذگان اغنصیث 

 .خضن ؾهیذانيان هذر رصد

 شُیذ کايٌ دس کشدستان

ؾث ص رصس نذاؾد ص ةه دمیه حالؽ ةػیار  کاصٌ در این ىنطله ةزای ىتارٌس ةا ضذانلالب

ةا ص طنتی که داؾد، در ىذج کضحاهی سیاد، جذید ص پؿخکار، ؾجاغد ص رصحیه ؾجاغد

کاصٌ ص هيزسىانـ ةا غينیاج پی در پی،  .آساد کزد ىناطم ةػیاری راناةاصری هيگان 

ىشدصران اغخکتار را در ىنطله ىنفػه ص ىػخأصه کزدٌ ةضدنذ حا جایی که ضذانلالب در 

 .اصج اغخیصال ص درىانذگی ةزای سنذٌ یا ىزدٌ اص جایٌش حػیین کزدٌ ةضد

 خاطشٌ اص شُیذ محمًد کايٌ

دصؾً افخاد ص خضرد حضی غز  اغنحه اس  ؾضخی پخضیـ را پزج کزد طزفً.ه ها ةه یکی اس ةچ

ةا خضدو  ضد ؾکػخه ةضد ص داؾد خضن ىی آىذ.غز ىحي ىانذٌ ةضد غکخه کنً؛کً کاصٌ.

االن اغد که یک ةزخضرد ناجضری ةا ىن ةکنذ. چضن خضدو را ةی حلصیز ىی دانػخً،  :گفخً

 کاىاًل خالف انخظارو غيه کزد؛حزفی ،چیشی گفد، جضاةـ را ةذهً. آىادٌ ؾذو که اگز 

این  ةیزصن.ص ةػذ اس غامن رفد  گذاؾد رص سخً غزؽیک دغخيال اس حض جیتـ در آصرد،

در حامی که دمً ىی غضخد، دنتامـ دصیذو. صذ حا حضگضؾی ةزایً غخد حز ةضد. ةزخضرد اس 

چی يانطضر که ىی خنذیذ گفد: ىگه ةا ناراحخی گفخً: آخه یه حزفی ةشن، چیشی ةگض، ه

ؾذٌ؟ گفخً: ىن سدو غزج رص ؾکػخً، حض حخی نگاٌ نکزدی ةتینی کار کی ةضدٌ هيان طضر 

که خضن ها را پاک ىی کزد، گفد: این جا کزدغخانه، اس این خضن ها ةایذ ریخخه ةؿه، این 

 .ی ىزدوچنان ىزا ؾیفخه خضدؽ کزد که ةػذها اگز ىی گفد: ةيیز، ى که چیشی نیػد. 

ىحيضد کاصٌ، ىضكؼ انلالب ؾاگزد ىا ةضد، صمی »نضؾخه ؾذٌ:  ةشرگضار  رصی ىشار این ؾهیذ

             « )آید ا...خاىنه ای(.اغخاد ىا ؾذٌحاال 

 

 

6 3 

 وسخٍ َای وجات بخش

 گضیی کافی اغد.زدو ةاسگض نکن که هيین ةزای درصغچه ؾنیذٌ ای را ةه ىهيه آن

 که هيین ةزای نادانی کافی اغد.هز آن چه اس ىزدو ىی ؾنضی حکذیث نکن 

    نؿین ؾناخخه هً  نؿین ةاأی ص ةذکزدار ةپزهیش که هً اس هً نؿینی ةا افزاد غػد ر 

 ىی ؾضد.

اس ىکان هایی که ىحه غفند ص غخً اغد ص یکذیگز را ةزای طاغد خذاصنذ کً حز کيک 

 ىی کننذ ةپزهیش.

 ای ؾکز گذاری اغد.ةه افزاد پایین حز اس خضد سیاد حضجه کن که اس راٌ ه

              ه غپاهی غظیً اس غپاٌ اةنیؼ اغد.اس خؿً ةپزهیش ک

 حقبشپایی 

 سیان ةه چضن ص رصد، کار ةه رصسی نیش اص سیان ةه ناگشیز ؾضد، اجزا کػی غضد ةه اگز حم

        .داؾد خضاهذ جزیان نیش اص غضد ةه رصسی ؾضد اجزاء کػی

 گستشِ حشم امام حسیه

پػز غالىه اىینی آكا هادی حػزیف ىی کنذ: آرسصیً ةضد که یک ؾث 

خضاب پذرو غالىه اىینی را ةتینً.ةػذ اس چهار غال خضاب ةاةاو 

غالىه اىینی را  دیذو، دیذو غجث غظيخی پیذا کزدٌ. ةه ةاةاو 

گفخً ةاةا چه چیش اصنجا ةاغث غػادحه؟ فزىضد پػزو هادی صاضح حز 

که ؾيا در آن غزا، ةه این چیش ةاغث ؾذ  ةاةا. گفخً ةاةا چهةگض 

غظيد رغیذی؟ کخاب امغذیزحان؟فزىضد نه ةاةا، حاغیؼ کخاةخانه 

ىن را ةه اینجا  ىنین؟ فزىضد نه ةاةا، سیارج اىاو حػینظ اىیز امي

رغانذ.گفخً: ةاةا راٌ کزةال ةػخه اغد ىزدو اس این فیض ةشرگ 

فزىضد: پػزو هز ىحزصىنذ نيی حضاننذ ةه این فیض نائه ؾضنذ. 

رصؾن ؾذ هيانجا حزو  ای هز جایی چزاغی ةناو حػین گضؾه

 اغد. اىاو حػین



 

  رکش ساعت حشم امام حسیه

ةه غيد کزةال حزکد  و حػین: اس نجف ةزای سیارج اىاگضیذ ىی آكا نجفی كضچانی

، دصان دصان آىذو حا ؾذٌ اغدحؿنگی ةزىن غامث ، نشدیک کزةال که رغیذو دیذو کزدو

افخاد ص چنان  خضد را ةه آب ةزغانً، یک ىزحته چؿيً ةه گنتذ ص ةارگاٌ اىاو حػین

صحن . آىذو ةا گزیه ص غضس ص گذاس در را فزا گزفد که حؿنگی فزاىضؾً ؾذنؿاطی صجضدو 

ىکاؾفه خضاغخً  ، دیذو غاغد صحن ؾزصع کزد ةه سدن، در غامًنؿػخً اىاو حػین

َهه ِىن » :مطیفی ىی گضیذ، ؾنیذو دٌ ىزحته ةا صذای ظزیف ص ً چه ىی گضیذةفهي

ةه این  : ةتینً چه کػیخضد گفخً؛ آیا کػی هػد ىزا یاری کنذ؟ ةا «ناِصٍزَینُصزصنی

ؾزصع کزد ةه  ؟ ناگهان دیذو غاغد حزو حضزج غتاعدرخضاغد جضاب ىی دهذ

 1«.متیک،متیک: »، دیذو دٌ ىزحته گفدسدن. گضؽ دادو

 دس جًاس امام حسیه

را در  حضزج اةاغتذهللا امحػين نله اغد كه فزىضد: یاس اغخاد اكتز ىحلم ةهتهان

كه در جضار ؾيا دفن   یكػ  اس  آيا !ىن یغيذ ص ىضال  یخضاب ديذو،ةه ايؿان غزض كزدو: ا

 2 !كنذ اس اص غظال كنذ؟  یكننذ؟ فزىضدنذ: كذاو ىنك جزئد ى  یؾذٌ اغد غظال ى

  حسیهگل َای امام 

: یک آكایی در حهزان خینی ریخد ص پاؽ داؾد ص هزؾث غیذغتاع حػینی ىی فزىایذ

هً در ىنشمـ  یىی داد. یک ةاغچه ی کضچک غذای غامی ةه غشاداران اىاو حػین

 گه ها   حػذادی اس  ص  حا گه چیذنذنزدٌ ها ةاال رفخنذ ص چنذ ، اس ةچه حاداؾد. یک ؾث، چنذ

هً مگذ ىال کزدنذ. صاحث خانه ناراحد ؾذ ص ةچه ها را ةه خاطز این کار دغضا کزد. فزدا  را

: ةچه ها ةزصیذ گه ةچینیذ ص ىی گضیذنزدٌ صجضد نذارد ص صاحث خانه  ،دیذیًکه آىذیً

ةزخضرد دیؿث حان خینی ؟ ةزخضرد اىؿث ؾيا ةا چه ؾذٌ! : آكامگذىال کنیذ! گفخیً ها راگن

را در غامً رطیا  حػین غیذغتاع!دیؿث که خضاةیذو اىاوآكا  حفاصج دارد.گفد:

! ةزای چنذ ؾاخه گه ةا ةچه هایی که ةه خاطز ىن ةه کزدو، حضزج فزىضد: فالنیسیارج 

 زةال ــه های ىن ةضدنذ که در کـــشیشحز اس گـــ! آیا گه های حض غٌ ةضدنذ دغضا کزدیغشاداری آىذ

                  3 پزپز ؾذنذ؟    
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آیا دست بش سش گزاشته َىگام شىیذن وام حضشت مُذی)عج(  

 سیشٍ سيائی داسد یا وٍ؟

ریؿه ىذهتی دارد ص ةذان غفارؽ ؾذٌ اغد، چنانکه در رصایخی نله ؾذٌ: صكخی  ةنه،

ةزدٌ ؾذ، آن حضزج اس جای ةزخضاغد ص دص دغد  در ىجنؼ اىاو رضا« كائً»ناو 

 ىتارکـ را رصی غزؽ گذاؾد ص فزىضد:

ه َىخَزَجُه؛ ه َفَزَجُه َص َغهِّ ًَّ َغجِّ ص نهضخـ را خذاصنذا! در فزجـ ؾخاب کن ص راٌ ظهضر  امنُّه

      آغان گزدان. 

غنذی اغد ةز این حکنیف ص صظیفه، گزچه صجضب آن ىػنضو نیػد، صمی  اىاو این فػه

 حفظ ؾضد. غشاصار اغد ةه جهد حػظیً ص احخزاو ، این غّند ائيه

 وٍ؟سا اوکاس کىذ کافش است یا  )عج(َش کسی ظًُس حضشت مُذیآیا 

ا که آنحضزج اس اهه ةید پیاىتزــــاس آنج
            ص انکار اص  2.اغد     زسنذان فاطيهـــــص ف 1

درةاٌر اص خضاهذ ةضد، انکار  ص ظهضرؽ ىػخنشو انکار نتّضج ص رّد غخنان پیاىتز اکزو

 نله ىی کنذ که: ؾضد، هيانطضر که جاةز اس پیاىتزآن ةشرگضار ىضجث کفز ىی 

هز کؼ خزصج حضزج ىهذی)غج( را انکار نيایذ کافز  َىن اَنَکَز امُخُزصَج امَيهِذّی َفَلذ َکَفَز؛

               اغد.

 فزىضد: که پیاىتزاةضجػفز اغکاف نله ىی کنذ ص هيچنین 

َب ِةامَيه   کػی که ىهذی را حکذیث کنذ کافز ؾذٌ اغد. ذی فََلذ َکَفز؛َىن َکذَّ

 

 نله ىی کنذ که فزىضدنذ: ذ ةن ىػنً اس اىاو صادقمذا ىحيّ 

             اگز ختز غیتد صاحث االىز ةه ؾيا رغیذ ىنکز آن نؿضیذ.

 
 

 


