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 مقدمه
شته ینشدر آفر بدیلیینقش ب ين،اصحاب اباعبداهلل الحس شکیب شورا دا سه عا ود چقدر اند و اگر نبودند معلوم نبحما

ر د یها چندان اثروآمد آنرفت وروند میآیند و می يادن ینبه ا یهای فراوانآدم .گير شههودو خبر آن عالم ينیحماسههه حسهه
سی،عالم ندارد! اما لحظه  ینا صم شنا صرت ول یدو عدم ترد گيریيمسرعت عمل در ت س یدر ن صاف  ياریخدا و ب از او
ر بودند؟ د یچه کسههان ینانکه ا ماندنددهان بهآفاق کرد که همگان انگشههت یچنان باال برد و شهههرهرا آن یا... عدهیگرد

 اشناسیب و نکار که قبل از کربال غر خدمت یو حت یظاهر معمولهستند به افرادی × ينالحس عبداهللیاصحاب اب ميان
امروز هم  وبودند  يدانروسههه  یمدار یتآنان برداشهههت. آنان در امتحان وال یبودند؛ اما خدا در کربال پرده از گوهر درون

اک کربال که از خ یک  اگر .ستوانسانم آرز: است یناه زبان حالش بشری ک ؛کنند يرابرا س یتبشر یلب تشنه توانندیم
 ید خواهد آمد.در عالم پد ییچه غوغاداند یمخدا  شود، یختهر یتاست بر کام بشر عبداهللیقدمگاه اصحاب اب

شنهما همچنان لب صحاب هست يتشناخت شخص یت ه دو امام ب ه! قرار شدیشراب روحان ینز یبده جام ياساق يم؛ا
امام در  ولينااعظم.  اهلليهفرزند برومندش بقو  × يناباعبداهلل الحس :و کوفه را مرکز حکومت خود قرار دهند يایندکوفه ب

خدا  يرهخذ ینآخر يریماصههحاب نگ یتا من و تو بو يبت.در پس پرده غ یگریشههد و د يرگينکوفه در کربال زم قدمییک
شد . برآیدینم يرونب يبتاز پرده غ ينزم یرو شه ابی یآن رجال یماز  ینم یمآن  ساالر کربکه جگرگو  بهال عبداهلل، دختر 
امام زمان  یاصحاب آخرالزمانیعنی  شاندامنه و یباز یهاآن قله ی. باشد که به تماشايریم! بگ«أیّها الطّيّبون» :ان فرمودآن
ان ممند امامعزت يدنرس یبرا یقدم يمدند بتوانبو یارانشو  ينکه مات کربال و حرکت اباعبداهلل الحس (انقالب ما یشهدا)

  {ُُمَّقين َو اْلعاِقَبُة ِلْل}داده ! که خدا وعده یار يزانگعطر دل يم و معطر بهکن یار یتا جهان را کو یم؛شهر کوفه برداربه آرمان

 .است یخدا حتموعده  و 1

ما را  افتدیهرگز ات اق نم یگرد یندهال آس 03و مقدس دهه محرم امسال با ه ته دفاع مقدس که تا  یمنتقارن خوش
 يرپ  تگی. چه خوش ميمنه« ينیخم یتا کربال ينیحس یاز کربال»و نام آن را  يممهر لب زنسربه خمبر آن داشت تا به 

 دهد.یم حسينینهضت  ینهضتش بو ما که یجماران

يت ببه شهادت کالم اهل – #االعظم  اهللو بقيه × سيد و ساالر شهيدان –شک اصحاب این دو امام بزرگوار بی
 #از بارزترین اصههحاب آخرالزمانی امام مهدی برترین اصههحاب لول تاریه هسههتند و سههربازان خمينی کبير ^
ی مشترک شخصيتی این گوهران عالم هاشاخصهیمن را غنيمت شمرده و به بررسی خوشرو این تالقی ینازاباشند. می

 بشریت پرداختيم.

 العالی به همين مهم اشاره فرمودند، آنجا که فرمودند: ظلهدامی اخامنهامام 

  از یکامل نمونه ما، زمان در که نکنند فراموش مذهبی، مداحان و خوانندگان مذهبی، گویندگان وعاظ، مبلغين، آقایان
  یاعده شدند، شهيدها آن زا یا. عدهنرود یادتان این. انديجبس جوانان وها بچه همين. هایندبسيجی همين عاشورا، حوادث

ستند هم ستند، که هاییین. اه شهادت رفتند؛ اما  شهيد اگر ه سراغ  شهادت گریختند. به  شدند به خالر این نبود که از  ن
س شهدای ما و با بقایای آن ب شورا و محرم، با  شود که ماجرای عا شان نيامد. فراموش ن سراغ که امروز  هايجیشهادت به 

شيد از این ماه، حداکثر  بحمداهلل از پير و ست. مواظب با شما جوان در جامعه ما زیادند پيوند دارد. این ماه تبليغ، مقابل ما و 
 2بهره را در راه دین و برای خدا ببرید.

در کربال بود. هرچند که تاریه بخل ورزیده و کمترین آگاهی را از  هاآنقدم اول مطالعه شخصيت اصحاب و عملکرد 
و  رادمردانبر آن شههدیم کليد شههخصههيت این  هااندوختهدر اختيار ما گذاشههته ولی با همان اندک  کوهباشههی هاقلهآن 
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شخصيت  شورایی اباعبداهلل الحسين را بيایم و از  شا هاآنهمراهان عا مهمی  انهگدهیی کنيم. در نهایت به کليدهای رمزگ
ضيحی یکی از وی سه به تبيين و تو سی پيدا کردیم. در هر جل ستر ر ادامه این د پردازیم.ها از منظر معارف دینی میژگید

ی و پيروی از شهدای کربال، مسير همراهی و فدا شدن برای ولی خدا تأسرسيم که به دار به شهدایی میهای دنبالهستاره
 اند به نام کربالی خمينی!یدهآفرو کربالیی دیگر  اندکردهرا مشق 

و  ينبه مخالب يتیشخص یهاشاخص یو معرف ییالگو یبردار، بهرهاست ياتیح ما مهم و یبرا يجهعنوان نتآنچه به
ها یویژگ ینکردن ا ینهدفاع مقدس جهت نهاد یآن بر شهدا يقو تطب × ينامام حس یارانشاخص  یهاویژگی یبررس

با  در مواجههکه امروز  یو اقتصاد یدر جنگ فرهنگ ينیخم یو کربال ينیحس یکربال یشهدا است.امروز  يندر مخالب
 یی هستند.راه گشا یالگوها یمآن قرار دار

 از: اندعبارتهای مشترک ویژگی

 اصحاب االمامين .1

 برتری دارند. هاانسانبر تمام  ‘اصحاب امام حسين و امام زمان 

 یمعنو يتعقالن .2

 ی شهدا شد.يرخبهعاقبتمعرفی شده، مایه و اکتسب به الجنان  الرحمنما عبد به  عقالنيتی که در روایات

 و حرم میمدافعان حر .0

 .کردندینم یخوددار یتالش گونهچيو حرم امام خود از ه میدفاع از حر یبرا

 یثارگذشت و ا .4

 ی و فدا کردن تمام هستی خود در راه تحقق اهداف دین و رضایت امام ویژگی ایشان بود.ازخودگذشتگ

 یقدرت روح .2

 شد.یمن در چشم دیگران باال بودن قدرت روحی، باعث اقتدار و عظمت یافت

 راسه مانیا .2

ستقامت و پا نیترمهم شهدا ا یداریعامل در ا صحاب و  سخ یقو مانیا شعله یو را شان  ست که در اعماق وجود ور ا

 بوده است.

 یتجاف .3

شتند و  ستگدلکدام از يچهآمادگی باالیی برای یاری امام خویش دا ست جلوی ینمهای دنيایی یب شانحرکتوان را  ت
 بگيرد.

 یروشنگر .1

 آوردند.یمتا جایی که دشمنان را به ستوه  در همه حال به دنبال تبيين حق و بالل و هدایتگری مردم بودند

 وفاداری .9
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انسههان ها  نیاصههحاب دوران ، آنها را وفادارتر نیخود به عنوان برتر ارانی فصههيدر مقام تو نيکه امام حسهه یژگیو

 .کندمی یمعرف

 عشق به امام .13

 شدند و تنها رضایت امام برایشان مهم بود.یمدر جذبه امام خود فنا  ؛«ئکحلت ب نا»مقام 

 خانواده همراه .11

 نمودند.برای رسيدن به مقام یاری و نصرت امام، خانواده را با خود هم کر و همدل و همراه می

صحاب الحسين هاشاخصهمعرفی  شخصيتی ا شهدای دفاع مقدس  هاآنو تطبيق  ×ی  صحاب  عنوانبهبر  ا
یباترین ارمغان زتواند یميری برای سههربازان حضههرت در این دوران آخرالزمان الگو گو  #آخرالزمانی امام مهدی 

 کشتی نجات بشریت در ماه خون خدا باشد.

 التماس دعا                                            

 يانب يراممعاونت پژوهش موسسه  
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 مامن اصحاب اال :شب اول
 

 
ای از جامعه شناسان برتر دنيا در دانمارک جمع شده بودند تا پيرامون موضوع گ تند: عدهمیعالمه محمدتقی جع ری

برای سنجش ارزش بسياری از «. ارزش واقعی انسان به چيست»نظر بپردازند. موضوع این بود: مهمی به بحث و تبادل
ارزش لال به وزن و عيار آن است. معيار ارزش بنزین به مقدار و کي يت آن است. موجودات، معيار خاصی داریم. مثالً معيار 

 ها در چيست؟ی آن است؛ اما معيار ارزش انسانمعيار ارزش پول پشتوانه

هایی داشتند و معيارهای خاصی را ارائه دادند. بعد وقتی نوبت به بنده رسيد گ تم: هر کدام از جامعه شناسان صحبت
که  ورزد. کسیيد بدانيد یک انسان چقدر ارزش دارد ببينيد به چه چيزی عالقه دارد و به چه چيزی عشق میخواهاگر می

عشقش یک آپارتمان دولبقه است در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است. کسی که عشقش ماشينش است ارزشش 
گ ت: من این مطلب ی خداست. عالمه میدازهانبه همان ميزان است؛ اما کسی که عشقش خدای متعال است ارزشش به

های مرا شنيدند برای چند دقيقه روی پای خود ایستادند و کف زدند. را گ تم و پایين آمدم. وقتی جامعه شناسان صحبت
 ×ها تمام شد من دوباره بلند شدم و گ تم: عزیزان! این کالم از من نبود. بلکه از شخصی به نام علی وقتی تشویق آن

ی چيزی است که اندازهارزش هر انسانی به» 1«قِيمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ»فرمایند: البالغه میت. آن حضرت در نهجاس
د شدند از جا بلن ×ی احترام به وجود مقدس اميرالمؤمنين علی وقتی این کالم را گ تم دوباره به نشانه«. دارددوست می

 زبان جاری کردند.و چند بار نام آن حضرت را بر 

ميليون تومان پول باشد. حال  23گ تند: عشق حالل به این است که انسان )مثالً( عاشقحضرت عالمه در ادامه می
 فهمد که این حرف توهين در حق اوست.آید؟ در واقع میچقدر بدش می«. ميليونی!آی! پنجاه»اگر به انسان بگویند: 

معلوم شد ببينيد اگر کسی عشق به گناه و معصيت داشته باشد چقدر پست و حاال که تکليف عشق حالل اما دنيوی 
قدر ی تشری ی است خونی که در واقع آنشود. ثاراهلل اضافهمعلوم می« ثاراهلل»ارزش است! اینجاست که ارزش و م هوم بی

 2ی خدای متعال است.اندازهگذاری است و ارزش آن بهشرافت و ارزش پيدا کرده که فقط با معيارهای الهی قابل ارزش
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گذاری در جوار همين ثاراهلل که در باالترین درجه انسهههانيت قرار دارد، یارانی بودند که بر اسهههاس همان مالک ارزش

سان شق و عالقه و معرفت آنبرترین ان شدند. ع شناخته  شق و عالقههای روی کره زمين  ای ها به ثاراهلل بر هر گونه ع
 مانند خون حسين که ارزش خدایی پيدا کرد، قيمت الهی داد.ها را نيز بهبرتری یافت و آن

صحابی. ×تا جایی که خود اباعبداهلل  صحاباً أوفى وَال خَيراً مِن أ شان فرمودند: فَإنِّی ال أعلَمُ أ ص  من یارانى  1در و

ی واال برخوردارند. این برتری اصحاب وفادارتر و بهتر از یاران خویش سراغ ندارم. یاران باوفا همچون خود حضرت از ارزش
ِسنُهُ»گذاری است که حضرت فرمودند: ها بر اساس همان مالک ارزشامام بر تمام انسان چرا که  2«قِيمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْ

 ها به ارزشمندترین مسئله عالم، ثاراهلل تعلق گرفته است.عشق و عالقه و معرفت این
کُمُ اللَّهُ لِأَبِی »نقل شده، آمده است:  ×زیارتی که از امام صادق  بر همين اساس در قسمتی از صَّ ةُ اللَّهِ اخْتَ أَنْتُمْ خَاصَّ

 «: شما خاصان درگاه الهی هستيد. خداوند شما را ویژه ابا عبد اهلل قرار داد.0عَبْدِ اللَّهِ
شریت این امتياز را فقط درباره یک ست که ما در لول تاریه ب شاهده می جالب اینجا ا صحاب م نيم. کگروه دیگر از ا

 :#اصحاب آخرالزمانی امام مهدی 

 فرمودند: ×امام سجاد 

َضلُ أَهْلِ هُ أَعْطَاهُمْ رُکُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِکْ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِرِینَ لِظُهُورِهِ أَفْ
هُمْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِینَ بَيْنَ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا َصارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَُشاهَدَةِ وَ جَعَلَ

 4ونَ حَقّاً وَ شِيعَتُنَا صِدْقاً وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِینِ اللَّهِ سِرّاً وَ جَهْراً.اهلل بِالسَّيْفِ أُولَئِکَ الْمُخْلَصُیَدَیْ رسول
آنان که در روزگار غيبت او، امامتش را باور داشههته و ظهورش را منتظر باشههند، از مردم هر روزگار دیگرت برترند زیرا 

منزله مشههاهده اسههت و مردم آن زمان مانند ظر آنان بهات به آنان فهم و عقل مرحمت کرده که غيبت در ناندازهخداوند به
ها حقا بندگان خالص و شيعيان به جهاد پرداخته باشند محسوب خواهند شد، آن |کسانى که در مقابل حضرت رسول 

 کنند.لرف دین خداوند آشکارا دعوت میگو هستند و همين افراد هستند که مردم را بهراست
 گردد تا جایی که به گ ته روایت، غيبت، برمی#شق و عالقه و معرفتشان به امام زمان برتری این اصحاب نيز به ع

منزله مشاهده است. اینان کسانی هستند که ندیده دل در گروی امام خود نهادند و عشق به حضرت امام زمان برایشان به
 ای ترجيح دادند.بستگی و عالقهرا بر هر دل

( برترین اصههحاب دوران ‘ب االمامين )اصههحاب الحسههين و اصههحاب المهدی توان گ ت اصههحابر این اسههاس می

 برداری است.تأمل و بهرهآیند و این ویژگی مشترک این دو گروه، قابل بشریت به شمار می
 ×به اصحاب الحسين  #ترین افراد از اصحاب المهدی اگر بخواهيم در بين اهل زمان غيبت و حال حاضر شبيه

ش شبيهاید نزدیکرا پيدا کنيم،  شمرده تر و  صحاب آخرالزمانی ائمه  شهدای دفاع مقدس پيدا نکنيم. یارانی که جزء ا تر از 
 دارند. ×های زیادی با اصحاب عاشورایی اباعبداهلل شوند و شباهتمی
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 يدند:س( اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس مانند اصحاب عاشورایی امام حسين، به باالترین درجه عالم یعنی شهادت ر1
لَ فرماید: إِنَدر عظمت آنان می ×امام علی  هَدَاء الْخَلْقِ أَفْضههَ يَاءِ الشههُّ برترین خلق پس از اوصههياء و  1بَعْدَ الْأَوْصههِ

 شهدا هستند. |جانشينان پيغمبر 

د سههه گروه نز عَزَّ وَ جَلَ؛ اللَّهِ إِلَى فرمودند: ثَلَاثَةٌ یَشههْ َعُونَ |اهلل این مقام و جایگاه چنان عظمتی دارد که رسههول

ش اعت مى شان پذیرفته مىخدات عز و جل  ش اعت َش َّعُونَکنند و  سپس عالمان، ثُ شود: فَيُ مَّ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ پيامبران، 
 2الشُّهَدَاءُ و بعد شهيدان.

 یی دیگر به پا کردند:( اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس مانند اصحاب عاشورایی امام حسين، کربال2
ست که می ست؛ کوثری ا سبت توان و تکاپو و ظرفيت کربال، زنده، زاینده و فزاینده ا سلی به ن صر و ن شد و هر ع جو

شهيدان دفاع مقدس در زالل خویش از آن بهره می ست. خون  شورا ا گيرد. دفاع مقدس ما نيز مُلهَم و متأثَّر از فرهنگ عا
هجری در ساحل فرات شعله  21دس ما بارقه و شعاعی از آتش ستم سوزی است که در سال کربال ریشه دارد و دفاع مق

 کشيد.
شب عمليات  سين خرازی  ست؛ ما داریم امتحان بچه گ ت: 2کربالی  شهيد ح سين ا شورای امام ح شب، عا ها ام

ت سخت و ن س گيره، موقعيها امشب هوا خيلی سرده، عمليات ایم که به تکليف خودمان عمل کنيم. بچهشویم، آمدهمی
ها شاید یک ن ر هم برنگردیم. )زنده نمانيم( ببينيد ما خيلی وقته که با هم هستيم؛ اما تا ساعاتی دیگر خاص شلمچه، بچه

سی ذره شک دارد توی دلش. ترس دارد، منتظر دارد )برود(. بچهفرق دارد، هر ک اش منتظره، زنش منتظره، پدر و مادر ای 

صحبت، گ ت:هر و برادر بیپير دارد، خوا سط  ست، برود. و ست دارد. دلش جایی گير ا  ها را خاموشها فانوسبچه سرپر
 یکی خاموش و کانال سراسر تاریک شد. چشم چشم را نمی دید.ها یکیکنيد. فانوس

م. ده دقيقه دیگر روبينيم. من دارم میها اآلن دیگه اینجا تاریکه، ما هم همدیگر را نمیبچه ادامه داد: حاج حسهههين
شما ماندهبرمی صميم بگيرم باید چهگردم. من وقتی آمدم، باید ببينم چند ن ر از  سياید که ت ن گ ت باید کار بکنم تا حاج ح

سر کانال را گرفت. مگر بچه کار بکنمچه سرا شد. گریه  شتند که حاج حسين ناگهان کانال من جر  تا ده دقيقه  برود ها گذا
 دش هم در همين عمليات شهيد شد.دیگر برگردد. خو

 های خویش فرموده است:در یکی از سخنرانیامام خمينی  

سالمی( هم پيش نمی ضت )انقالب ا شهدا نبود، این نه سيدال شهدا همهاگر  سيدال ست برد،   «کل ارض کربال»جا ه
الشهدا است... . امام حسين ها از سيدجا محضر سيدالشهدا است، همه منبرها محضر سيدالشهدا است، همه محرابهمه

سکوت کنيم؟ ما هر روز باید گریه  شده هی  شته  سالم را و رفته ک سالم را، ما برای یک آدمی که نجات داده ا نجات داد ا
ضت ضتکنيم، ما هر روز باید منبر برویم برای ح ظ این مکتب، برای ح ظ این نه سين ها؛ این نه  ×ها مرهون امام ح

 0است.
ها را رقم زد ها و عظمتها، صبوریها، شجاعتکربالی حسينی و کربالی خمينی، این همه ایثار شباهت و همسانی

توان یافت. رزمندگان ما که در هشت سال ها، شور، شعور، شوکت و شکوه عاشورایی را میهایی آفرید که در آنو صحنه
شدای صبورانه در مقابل  سه آفریدند و امّت بزرگ ما که  سختیدفاع مقدس حما شر همان د و  ستاد و رهبری که نا ها ای
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هجری نيست، که در هر زمان و مکان  21دارنده همان رایت بود، نشان داد که عاشورا تنها حادثه سال فرهنگ و بر دوش
شاید بتوان  شورا را بيابد، تأثير، دوام و عمق خواهد یافت.  سبت که یک حادثه هویت فرهنگی عا ست و به هر ن تکرارپذیر ا

هایی ها مبارزه در تاریه شههيعه، هيچ انقالب و حرکتی همچون حرکت انقالب اسههالمی و هيچ صههحنه ت در لول قرنگ
 های دفاع مقدّس، شبيه انقالب عاشورا و کربالی حسينی نيست.همچون صحنه

 فرماید:ای نيز میاهلل خامنهرهبر معظم انقالب، حضرت آیت
ین بخش است... . ا(، چه قدر در تاریه ما برکت کرده و تا امروز هم زنده و الهامشما ببينيد این نصف روز حادثه )کربال

ه نه در انقالب و جنگ و گذشته تاریه ما محسوس بوده است... . ما اگر نخواهيم هشت سال جنگ خودمان را با آن هشت
ای را عاً هم همين است، یعنی من حادثهه که واقتر بدانيمساعت عاشورای امام حسين مقایسه کنيم یا آن را خيلی درخشان

ههه ليکن باالخره لرحی تر از آن استمقایسه باشد؛ همه چيز کوچکشناسم که با فداکاری آن نصف روز قابلدر تاریه نمی
 1از آن یا نمی از آن یم است.

 حسين کردند:( اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس در کليدهای شخصيتی خود را شبيه به اصحاب عاشورایی امام 0
 کند:ها مطرح میشهيد مطهری بحثی را درباره کليد شخصيت انسان

پيدا کنند.  شخصيت کليد ها یکروحيه کنند براینویسند، کوشش میها خصوصاً کسانی که سرگذشت میروانشناس

سر زندگی او را می کليد هر کس یک شخصيت گویندمی سرا کنيد. البته به ب يد توجيهتوانمعين دارد، اگر آن را پيدا بکنيد 
ست آوردن صيت د شخ صاً کليد  صو ست، خ شکل ا صيت افراد خيلی م شمند های خيلی بزرگ. عباسشخ محمودعقاد دان

را در فروسيت  علی شخصيت کليد کند که: منبنام عبقریةاالمام و در این کتاب اظهارنظر می مت کر مصری، کتابی نوشته
اش چه در ميدان جنگ، چه در محيط خانواده، چه در محراب است که در سراسر زندگی جستجو و پيدا کردم. علی، مردی

مردانگی و مردانگی مافوق شجاعت  عبادت، چه در مسند حکومت و در هر جایی، روح مردانگی وجود دارد. فروسيت یعنی

 علی، مردانگی است. شخصيت کليد گویداست. او می
 فرماید:می ×خود شهيد مطهری درباره امام حسين 

ست مطالعه کرده و خطابه شورا را که خوشبختانه این تاریه مضبوط ا شعارهای در حدودی که تاریه عا صایح و  ها و ن
سين  ست ×ح سهتوانم اینام، میآورده را به د سين حما شخصيت ح ست لور بگویم که از نظر من کليد  شور ا ست،  ، ا

 2پرستی است.ست، حقعظمت است، صالبت است، شدت است، ایستادگی ا
ر د ×یکی از نقاط مشترک مهم و حياتی شهدای اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس و اصحاب عاشورایی امام حسين 

ای که به عاشورای حسينی داشتند و کليدهای شخصيت آن بزرگواران است. شهدای دفاع مقدس به خالر عشق و عالقه
 تند.و اصحاب آن حضرت داش ×الگوپذیری بسيار باالیی از امام حسين  به خالر انس و ال تی که با این حادثه داشتند

توانند بهترین سههتارگان هدایت و نجات بشههریت باشههند. به فرموده مقام اصههحاب این دو جریان عاشههورایی امروز می
 معظم رهبری:

ستارگان تاریه ها جاودانگاناین سالم ما و  شت اند، هر چيزیا  ، همچونشود و ایناناثر میو بی رنگکم زمان با گذ
 0گردند.تر میتر و درخشانما، برجسته تاریه و در متن دلاهل روز در چشمخدا، روزبه راه شهيدان یهمه
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ها، راه را به من و شما نشان دهند، شهدای عاشورایی کربالی حسينی و توانند در این تاریکیبهترین ستارگانی که می
های زیادی در کليدهای شههخصههيت دارند و الگو قرار دادن این کليدهای نی هسههتند. شهههدایی که شههباهتکربالی خمي
بشریت  های دورانتواند در شخصيت ما نيز اثر بگذارد و ما را نيز به خيل این شهدای عزیز که برترین انسانشخصيت می

 هستند ملحق نماید.

 
شدند، ما هم مانند این شهدای عزیز مورد عنایت و توجه ویژه امام حسين  اگر اصحاب االمامين الگوی زندگی امروز ما

فقط باالی سر اصحاب خود در کربال نرفت. بلکه اصحاب عاشورایی کربالی خمينی نيز  ×گيریم. اباعبداهلل قرار می

 بودند. ×مانند اصحاب عاشورایی کربالی حسينی مورد عنایات ویژه امام حسين به

يز ها ندس خوب فهميده بودند که اگر خود را شبيه یاران عاشورایی کنند امام حسين باالی سر آنشهدای دفاع مق
 شود.حاضر می

 کند:دوست صميمی و داماد شهيد محمد زمان ولی پور تعریف می
 گذشت.یما مفرمانده سپاه بابل به من خبر داد که برادرخانم شما شهيد شدند و این در حالی بود که بيست روز از ازدواج 

 به بيمارستان شهيد یحيی نژاد رفتم، رئيس بيمارستان مانع شد. گ ت: شما تحمل نداری.

 زند.. وقتی تابوت را باز کردم، دیدم که شهيد دست بر سينه دارد و با حالت تبسم، لبخند می…
 زند؟تعجب کردم که دست بر سينه، چرا لبخند می

ا دیدم ر ×دانی چرا لبخند زدم؟ به خالر آنکه حضرت سيدالشهدا می»گ ت:  شب شهيد بزرگوار را در خواب دیدم که

 1«، ایشان را در بغل گرفتم و لبخند زدم.×و گ تم: السالم عليک یا اباعبداهلل الحسين 

 اند که اگر خود را شبيه شهدای دفاع مقدسخوبی فهميدهدر دوران حاضر نيز این قصه ادامه دارد، شهدای مدافع حرم به
 ها را نيز تنها نخواهد گذاشت.و شهدای عاشورایی امام حسين نمایند، حضرت آن

 کند:سردار حاج قاسم سليمانی تعریف می
ینکه که گذشت. قبل از اساله لبنانی بود که فقط دو سال از سن تکلي ش میذوال قار حسن عزالدین یک جوان ه ده

گوید: مادر دیشب خواب دیدم که امروز رود و میبه سراغ مادرش میبه سوریه برود،  ÷برای دفاع از حرم حضرت زینب 

خوریم. )این حرف یعنی اینکه مادر هرچه روز آخری است که با هم هستيم. امروز روز آخری است که با همدیگر ناهار می
ينی الی فرزندت را ببخواهی قد و باخواهی فرزندت را ببوسی ببوس. هرچه میخواهی فرزندت را ببينی ببين. هرچه میمی

 ...خداحافظ.( ×رود پيش امام حسين ببين. ذوال قارت می

ها را ندارد( خواست خواب را برای مادر تعریف کند. مادر با ناراحتی اجازه نداد. )هيچ مادری لاقت شنيدن این حرفمی
اند تا سرم را ام نشستهها روی سينهبينم تک يریکند: دو شب است که خواب میگونه تعریف میاما او برای دوستانش این

. درد گوید نترسآید و میزدم تا اینکه ارباب بی ک ن حسين باالی سر من میاز تنم جدا کنند و من آن لحظه فریاد می
لوری که در واقعه کربال سر من را بریدند؛ اما دردی را حس نخواهی ندارد. غصه نخور. عزیزم سر تو را خواهند برید همان

 چون فرشتگان از هر لرف تو را در بر خواهند گرفت. 2ردک
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بعد از خداحافظی با مادر رفت سوریه. چند روز بعدازاین ماجرا درگيری شدیدی بين نيروهای داعش و مدافعين حرم در 
ش هوشدت زخمی و بیدهد تا اینکه ذوال قار حسن عزالدین در این درگيری بهرخ می ÷الراف حرم شریف حضرت زینب 

ه سؤاالت لور بکنند، او همينها از اسارت او پخش میآید. در فيلمی کوتاه که تک يریها درمیشود و به اسارت تک يریمی
لور که در خواب دیده بود دهد که هدف من دفاع از حرم حضرت زینب است و بعدازآن همانها جواب میدرپی تک يریپی

ن اش ندادند. شاید لبق رسم و رسوماتشان بدکنند. پيکرش را تحویل خانوادهدا میعبداهلل سرش را از بدنش جمثل آقا ابی
 1تکه کردند.را آتش زدند یا بدن را تکه

خریدار ما بشود. دوست داریم عاقبت ما به کجا ختم شود؟ به جایی که  ×که امام حسين و چه سعادتی باالتر از این

یم یا به جایی که آخر عمر شيطان باالی سر ما بياید و بخواهد ما را از قرار بگير ×مورد عنایت و توجه امام حسين 

 جدا کند. ^بيت اهل

یکی از ابزارهای فرهنگی دشمن که بيشترین تأثير را دارد رسانه است. تاکتيک دشمن در جنگ نرم به قول یکی از 
زارهای جدید به جای از بين بردن دشمنانشان یعنی با است اده از اب« هاستها و ذهنتسخير قلب»فرماندهان ارشد آمریکا 

ها نمایند. یکی از کارهای دشمن در این زمينه ساختن قهرمانهای مرگبار، ذهن او را به سمت خود جذب میتوسط سالح
های پوشالی و تخيلی با فرهنگ و نمادهای غربی و ضد دینی برای کودکان و نوجوانان و حتی جوانان دنياست و ابرقهرمان

توان به بت من، سوپرمن، اسپایدرمن، بن تن، باربی، باب اس نجی و... اشاره نمود. های پوشالی میز جمله این قهرمانا
هاست که در دنيای واقعی قابل انجام نيست و همچنين رفتارهای ضد ها کارهای خارق عادت آنویژگی عمده این قهرمان

ها داوم آنها و پخش مها و انيميشنها و فيلمليغ مکرر و ساخت انواع کارتونهاست. با تبدینی و بعضاً انسانی و اخالقی آن
هرمان تواند مثل این قشود که او نيز میافتد و به او القا میکم در ذهن کودک این قهرمان جا میای کمدر تمامی ابعاد رسانه

که خود را شبيه این قهرمانان کند و در نظر کند مدام سعی می شود و کودک نوعی ذهن و قلب او تسخير میباشد و به
ها و تسخير قلب و ذهن کودک ها توسط رسانهخودش مثل او یک قهرمان واقعی شود. حال پس از پخش این قهرمان

ک در بازار رسد. کودمی التحریرها بر روی وسایل موردنياز کودک مثل لوازمنوبت به لریقه دوم یعنی است اده از این قهرمان
عنوان انتخاب اول خود خریداری خواهد ای که عکس قهرمان موردنظر او را دارد آن را بهمحض روبرو شدن با هر وسيلههب

کند و به همين راحتی آن را به الگوی اول خود در زندگی بدل کرد و تمام زندگی و وسایل خود را از آن قهرمان پر می
 ی او دیده و قرار است چه بالیی بر سرش بياورند.خواهد کرد غافل از اینکه دشمن چه خوابی برا

توان به یک مورد اشاره کرد که کودکی قصد داشت خود را شبيه اسپایدرمن نماید با پوشيدن لباس او و برای نمونه می
ذا غبام خانه دچار مرگ شد و دختری که قصد داشت اندام خود را مانند باربی کند با رژیم سخت و پرت کردن خود از پشت

 نخوردن دچار بيماری گوارشی و سپس مرگ گردید.
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 تم به شر؟شود یا خشود. عاقبت ما ختم به خير میالدوام نگران عاقبت زندگی خود باشيم که به چه ختم میما باید علی

وحِهِ ولَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ حَتَّى یَکُونَ وَقْتُ نَزْعِ رُ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِ اً مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ، لَا یَتَيَقَّنُ الْوُصُ|اهلل قال رسول 

 1وَ ظُهُورِ مَلَکِ الْمَوْتِ لَهُ.

فرمود: مؤمن پيوسته از آینده قيامت بيمناک است و یقين ندارد که آیا مقام خشنودت و رضات خدا را  |پيامبر اکرم 

الموت در هنگام شدت بيمارت و کمال موت جریان چنين است. ملکالدریافت خواهد کرد یا نه. تا هنگام مرگ و آمدن ملک

 آید.های دیگر مىناراحتى او از رها کردن اموال و خانواده و گرفتاری

کنيم عاقبت به شر را می ×دهيم و نوکری اباعبداهلل آقا مگر ممکن است ما که این همه کار خوب انجام میحاج

 بشویم؟

 فرمودند: ×م صادق بله عزیزم. چرا که نه. اما

یَقولَ النّاسُ: ما أشْبَهَهُ بِهِم، بَلْ هُو مِنهُم! ثُمّ یَتَدارَکُهُ السَّعادَةُ. گاه انسان سعادتمند،  یُسْلَکُ بالسَّعيدِ لَریقَ األشْقياءِ حتّى 

عادت ن است؛ اما سرانجام، سگویند: چقدر او شبيه اشقياء است، بلکه یکى از آناکه مردم مىپيماید، چندانراه اشقياء را مى

 آید.به سراغش مى

یَقولَ النّاسُ: ما أشْبَهَهُ بهِم، بَلْ هُو مِنْهُم! ثُمّ یَتَدارَکُهُ الشَّقاء؛ و گاه انسان شقی  و قَد یُسْلَکُ بالشَّقِیِّ لَریقَ السُّعَداءِ حتّى

در او شبيه سعادتمندان است، بلکه از خود آنان است، اما گویند: چقپوید تا آنجا که مردم مى]در آغاز[، راه اهل سعادت را مى

 گيرد.سرانجام، شقاوت، او را فرامی

کسى که علم خدا، بر سعادت او  2سَعيداً و إنْ لَم یَبْقَ مِن الدُّنيا إلّا فُواقُ ناقَةٍ خَتَمَ لَهُ بالسَّعادَة. إنّ مَن عَلِمَهُ اللَّهُ تعالى 

بخت مانده باشد، سرانجام خوشاندازه فاصله ميان دو شير دوشيدن شتر باقی[ بهمر دنيا ]زمانىتعلّق گرفته است، اگر از ع

 شود.مى

 کار داده است.خب چه کنيم که خيالمان از عاقبت کارمان راحت بشود؟ رسول خدا به من شما یک راه

 فرمود: |اهلل رسول

َو َمْ   }مَعَ مَن أحَبَّ، فَإِن لَم تَقدِر عَلى أعمالِ البِرِّ فَأحِبَّ العُلَماءَ، فَإِنَّهُ یَقولُ:  یَا ابنَ مَسعودٍ، أحِبَّ الصّالِحينَ؛ فَإِنَّ المَرءَ

َو َحُسَ  ُأولِئَك  َهداِ  َو الصقاِلِينَ شُُّيِطِع اللقَه َو الرقُسوَل َفُأولِئَك َمَع القِذيَ  َأْنَعَم اللقُه َعَلْنِهْم ِمَ  النقِبنِّنَ  َو الصِّدِّيِينَ  َو ال

  0 {َرِفنيًا

دارد. اگر توان نيکوکارت ندارت، ات ابن مسعود! صالحان را دوست بدار که انسان، همراه کسى است که دوستش مى
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هرکه از خدا و پيامبرش الاعت کند، همراه کسانى خواهد بود که خدا »فرماید: پس عالمان را دوست بدار که ]خداوند[ مى

 1«.انداست، چون انبيا و صدیقان و شهيدان و صالحان؛ و اینان، چه نيکو رفيقاننعمتشان داده 

ها شاید در ذهنتان این سؤال شکل بگيرد با این همه مقام و عظمتی که نزد خداوند متعال دارند چطور ممکن است؟ آن

 شویم!ها بتوانيم مثل آنبخواهيم هم نمیها کجا؟ ما کجا؟ ما اگر معروف شهدا تافته جدا بافته بودند، آنقولخاص بودند به

ه ها از شکم مادر، شهيد بکند. تصور اکثرمان این است که آندر واقع نسل ما نسبت به شهدا خيلی احساس دوری می

 ها باشيم.توانيم مثل آنوقت نمیاند و ما هيچاند! هيچ خطا و اشتباهی نکردهدنيا آمده

ودند با اند. انسان بها هم مثل ما فوق بشر نبودهبينيم آنزندگی شهدا بکنيم، می در جواب باید گ ت: اگر نگاهی به

ی مقتضيات انسانی. البته این م هوم به معنای قداست زدایی از مقام واالی شهدا نيست. شاید فرق شهدا با ما در این همه

الهی شامل حالشان شده. اگر ما هم در جایگاهی که اند و هدایت شان را انجام دادهها در موقعی که باید، وظي هاست که آن

که مقام معظم رهبری . چنانها باشيمها شویم و مثل آنتوانيم مثل آنمان را درست تشخيص دهيم میهستيم وظي ه

 چندی پيش در بيانات خود اشاره داشتند:

ای امروز است، از همين جوانه او یک جوان -شهيد محسن حُجَجی-همين شهيد عزیزی که اخيراً به شهادت رسيد »

های اغواگر های اجتماعی و همين روزنهسالگی؛ یعنی همين اینترنت و همين کانال 22او هم یک جوانی است در سنّ 

جوری جوری، این جوان را هم احاله کرده، مثل هزاران جوان دیگری که احاله کرده، امّا او اینصوتی و تصویری و همه

لبتّه شهيد حُجَجی را خدای متعال مثل یک حجّتی امروز در مقابل چشم همه گرفت امّا زیادند کسانی که آید. ااز آب درمی

، کم گرفتهای جدید انقالبی و اسالمی را نباید دستِ ها وجود دارد. این رویشاین احساس، این انگيزه، این ایمان در آن

شود از لریق ]واحد[ ارتباط مردمی، برای حضور هایی نوشته میده نامهاند، قدرشان را باید دانست. به بنها خيلی باارزشاین

ها کنند. بعضینویسند، التماس میلور مدام نامه میی جنگ در کجا؟ در سوریه، در حلب! همينهای جنگ؛ جبههدر جبهه

ها کند، شما اینکند، فالن میتابی میجوان ما خيلی بی»کنند که ها والدینشان التماس میکنند، بعضیخودشان التماس می

زمان  کردند برای ما از یکها را نقل میهای باورنکردنی است؛ یعنی اگر واقعاً اینها پدیدهاین«. را ب رستيد مثالً ]بروند[

 .2«.افتدها را؛ امّا در زمان ما دارد اتّ اق میآسانی حاضر نبودیم باور کنيم ایندیگر و خودمان ندیده بودیم، به

 وید:گهمسر شهيد مصط ی احمدی روشن در مصاحبه خود درباره این مسئله که شهدا تافته جدا بافته نبودند می

ها را قبول کردم چرا که به همه بگویم مصط ی )شهيد مصط ی احمدی روشن( همان روز اول مصاحبه کردن من از» 

م تسبيح رسيد بخواند، دائصبحش قضا شود، نماز شب نمینيافتنی نبود. ممکن بود نماز که بود. بگویم او یک آدم دست

وانست. تخواست مسجد برود اما نمیتوانست برود. دلش میها، نماز جمعه نمیانداخت، خيلی وقتدستش نبود، چ يه نمی

توکلش  قدربرد اما اصل کار این است که سيمت وصل باشد. مصط ی آنها خيلی درجات آدم را باال میخواهم بگویم اینمی

ط و فقط از شود! اعتقادش این بود. فقاهلل بگویی، چيزیت نمیباال بود که حتی به عليرضا گ ت اگر سم هم بخوری اما بسم
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ترسيد. دوست دارم به دوستانش بگویم اگر شما هم فقط از خدا بترسيد و هر جایی که حق ضایع شد، کوتاه نيایيد، خدا می

 .رسيدیخواهيد، مقطعاً به آنچه می

اش همه چيز داشت؛ پست خيلی مهم، وضع مالی خوب، زن و بچه، پدر و مادر للب نباشيد، مصط ی در زندگیمن عت

ت شود. او را بپوشی کرد. پس میها چشمها را به او داشتند، اما از همه اینترین عالقهو خواهرهایی که یکی از استثنائی

د. کنخواندند، آن لبيعت آن زمان بود اما اآلن فرق میدند و داخلش نماز میکننکنيم. اگر شهدای زمان جنگ قبر می

 .کار باید بکنيمها برسيم به شرلی که بدانيم چهتوانيم به آنمی

خواهند تغيير رشته بدهند، گ تم من خيلی خوشحالم اما به شرلی که جو زده نشویم. ها میآن زمانی که شنيدم دانشجو

افتد، گ ت، ظهور ات اق میشد. او هميشه به دوستانش میچه راه سختی را در پيش دارد. خسته نمی دانست کهمصط ی می

که لوریترین وابستگی را به پسرش داشت بهمهم این است که ما کجای این ظهور باشيم! شاید بتوانم بگویم او شدید

رها  انستی عالقه از همه را به کنار، عالقه به عليرضا راگویم تو چطور توام و من هميشه میگونه دیدهکمترین پدری را این

 1.«کنی و بروی. این خيلی مهم است

مه در این و مثل ه نيافتنی به نظر برسند. شهدا از جنس همين مردم بودند های فوق تصور نبودند که دستشهدا انسان

ود ها بر اعمال و رفتار خکشيدند ولی آنن س میکنيم کردند و از همين هوایی که من و شما تن س میجامعه زندگی می

 ها را به درجه کمال رساند.مراقبت داشتند؛ مراقبتی که آن

 فرمود: حَقٌّ عَلَى اللّهِ عز و جل أن تَصيروا مَعَ مَن عِشتُم مَعَهُ فی دُنياهُ. ×امام صادق 

 2اید.ه در دنيا با او زیستهخداوند عز و جل بر خود الزم کرده است که سرانجام، همراه کسى شوید ک

های آینده هر شب به یکی از کليدهای شخصيت اصحاب االمامين بپردازیم تا با شناخت کليدهای ما بنا داریم در شب

و اصحاب آخرالزمانی امام زمان بتوانيم با این  ×شخصيت این اصحاب نورانی؛ یعنی اصحاب عاشورایی امام حسين 

 يریم و انشاء اهلل با این عزیزان محشور شویم.ستارگان عالم بشریت انس بگ

 
دلشان گرفته. شاید علتش این باشد که روضه کسی قرار است خوانده بشود که خيلی  هایليخاست.  شب اول محرم

 دلش برای سيدالشهدا گرفته بود.
و هی دست  0داً فی أزِقَّةِ الکوفة ...: فَمَضی علی وَجهِه مُتَلَدِّرفتیمی کوفه راه هاکوچهمن بميرم برای آقایی که توی 

 حسين جان. گ تیمو  زدیمروی دست 
 کاش برگردی از این راه و نيایی کوفه       ههه بيایی کوفهچه کنم نامه نوشتم ک
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 دایی کوفههوی جهد بهش بدههانهآسم       ر زینب کن و تا دیر نگشته برگردهفک
علوی فهميد این آقا، س ير آقایش  زن ريشلوعه. بعد از اینکه این  خانه رسيد به کردیم درد دلکه داشت  لورنيهم

 اش کرد.خانهحسين است، او را مهمان 
فهميدند که مسلم اینجا پناه آورده لوعه به مسلم گ ت نگران  هاملعونآن  که یزمانبهترین پذیرایی را از مسلم کرد. 

 .کنمیمنباش من در را باز 
ست  سرتان را به ما عنایت جان )مادر جان یبیب ...شب اول ا شک برای پ ضه به ما بدهيد؛ اذن ا شما باید اذن رو  )

 کنيد.
در را باز کنم... اینجا انگار مسلم ناراحت شد.  رومیمی؟ گ ت رویمگ ت کجا  تا لوعه خواست پشت در برود، مسلم

 لم بس است...برای همه عا دریک زن رفت پشت  بارکشاید هم با خودش گ ت: همين که ی
 بگویم یک قدرنيهم ...من بميرم برای خانمی که وقتی آمد پشت در  ... شودینمشب اول بدون روضه حضرت زهرا 

شد  سادات بلند  سول شیباباوقت ناله مادر  صدا بزند دید  اهللر ست علی را  شنيد. خوا صدا زد یاابتاه، جوابی ن ی اهستدرا 
 کرد صدا زد: یا فضة خذینی... علی را بستند. یک وقت نگاه به فضه

ی رو سههریببودند دیدند یک بدن  دهيرسهه ریدهم مردمی که  گریدلوعه از مسههلم حمایت کرد اما جای  بارکاینجا ی
ن آقا یک . ایشناسمیممسلم، گ ت من این بدن را  سریبد. تا رسيد باالی بدن آیزمين افتاده، دیدند لوعه دارد از دور می

 .(شناختمش دیدم، را محسن سریب بدن عکس تا من گ ت که حججی شهيد همسر خالره)ده. شب مهمان من بو
شناخت اما من بميرم برای خانمی که  شبهکاینجا لوعه بدن مهمان ی سال با حسينش بوده اما وقتی  24خودش را 

اولين  ندیفرمایماب مقاتل چه بالیی سههر این بدن آوردند که خواهرش او را نشههناخت. ارب دانمینموارد گودال شههد من 
 ...ی که زینب گ ت: صدا زد اَ انت اخی آیا تو حسين منیاجمله

 نشستی هم ناله با مادرش صدا بزن: هر جا
 1روح و روانم...حسين                      آرام جانم...حسين          
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 سرانجام و گرفت سختها آن بر را کار و کرد حملهها آن به شمشير با بکشند، آتش به را خانه که ترسيد مسلم. شدند لوعه یخانه وارد مسلم حضرت دستگيری برای دشمنان که هنگامی

سلم یسوبه سنگ رفتند،ها بام باالی به یاعدّه درگرفت، سختی درگيری خانه بيرون در و کرد بيرون خانه از راها آن سته و کردندیم پرتاب م  رشس بر باال از و زده آتش را نی یهاد

سلم ،ختندیریم ش با م سبط معالی ،22 ص مخنف ابی مقتل )ترجمه... .  ديجنگیم همچنان و کردیم حملهها آن به کوچه در ريشم سوگنامه 202 ص 1 ج ينال  ص | محمد آل ...

 .(114 ص ،42 ج بحار، ،294 ص ،2 ج الحيات، ثمرات...410
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  عقالننت معنوی :دومشب 
 

 
شهادت امام ح سيده بود. به همين خالر  ×سين خبر  سرا به کوفه ر شهدا و کاروان ا سرهای  و یارانش زودتر از 

به جنگ با حسههين بن علی رفته بودند، در نگرانی و ناراحتی و  عمر سههعدهای بسههياری از مردانی که از کوفه با خانواده
 برگشت مردان خود بودند. انتظارچشماضطراب شدیدی 

آمدند و به خالر این جنایت از چشم زن به شمار می |تالن فرزندان رسول گرامی اسالم مردانی که دیگر جزء قا

 حارث و ابو الحتوف بودند. سعد بنها، خانواده دو برادر خوارجی به نام و بچه و فاميل افتاده بودند. از جمله این خانواده
و  ناراحت شدتبهاند شریک شده ×بن علی های این دو برادر از اینکه همسرانشان در ریختن خون حسين خانواده

ر ها به گریه تبدیل شد. وقتی دیدند سر این دو برادخشمگين بودند اما با ورود سر شهدای کربال به کوفه، تمام آن ناراحتی
ست، از  شهيدان قرار گرفته ا ساالر  سر  ص ين در زمره خ ريخبهعاقبتنيز در کنار  ارج وشدن این دو برادر که بعد از جنگ 

 وارد شده بودند و اینک به خيل شهدای کربالیی ملحق شدند، بسی خوشحال و شادمان شدند.
هو وأخوه أبو الحتوف العجالنی خرجا من الکوفة مع عمرو بن سههعد وکانا من الخوارج فلما کان یوم عاشههوراء سههمعا 

وقاتال مع أعدائه و فازا بسههعادة  ×ين و بکاء اهل بيته، أدرکتهما السههعادة ولحقا بالحسهه ×اسههتنصههار موالنا الحسههين 

 1الشهادة.
سعد بن حارث بن سلمه انصاری و برادرش ابو الحتوف عجالنی از کوفه با عمر بن سعد خارج شدند در حالی که این »

 تيبی اهلرا شنيدند و گریه ×موالی ما حسين  یاری للبی دو از جمله خوارج بودند. وقتی روز عاشورا فرا رسيد، فریاد

پيوستند و با دشمنان ایشان جنگيدند و به سعادت شهادت  ×شد و به امام حسين  بشانيآن حضرت را دیدند، سعادت نص

 «نائل آمدند.
شده بودند، ص ين جزء خوارج  ست؟ این دو برادر که از بعد از جنگ  صد جنگ با از کوفه به ماجرا از چه قرار بوده ا ق

وفه و سپاه ک يدندبه شهادت رس ×امام  یاراناصحاب و  یکه تمامزظهر عاشورا هنگامیبعداامام به کربال رفته بودند، اما 

سر داد. « |عَنْ حَرَمِ رَسولِ اهللِ  یَذُبُّاَال مِنْ ذابٍّ  يَنُْصرنا،اَال مِنْ ناِصرٍ فَ» یرا محاصره کرده بود، حضرت ندا ×امام 
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 کردند. یادو شروع به ناله و فر يدندرا شن × دالشهدايس هاستغاث یندا ينیحس گاهيمهزنان و کودکان خ

ال »شعار خوارج را سر دادند  يدند،را شن |اهلل زنان و کودکان آل رسول یو برادرش ابوحتوف بن حارث صدا سعد

 یاسهت که ما آرزو |اسهالم  يامبرفرزند دختر پ ين، سهپس اعالم کردند که حسه«لاعة لمن عصهاه حکم اال هلل و ال

د ندار یاوریو  یارحال است و  ینکه آن حضرت در ا یم در حاليبجنگ یچگونه با و یم،دار يامتا در روز قش اعت جد او ر
 کند.کربال للب کمک می یو تنها در صحرا

ش سپس سپاه بن يرهایشم سعد حمله کرده و عد يهام یخود را از غالف خارج نموده و به  شکر ابن  ا ر یادیز یهو ل
 .يدندمکان به شهادت رس یکها در آن یو هر دو کردندو مجروح  یرا زخم يریکشته و جمع کث
شانادیگری نقل  البته لبق شهادت امام  ی شن ×پس از  س یسوضجه و ناله زنان، به یصدا يدنبا  عد سپاه عمر 

 .يدندحمله کرده و به شهادت رس

 
و بجایی است که در بزنگاه جریان کربال و تأمل است، انتخاب عاقالنه  توجهقابلآنچه در داستان این دو برادر شهيد 

شوند با لشگر عمر سعد در عقالنيتی است که از خود یمجزء شهدای کربال شمرده  اآلنانجام دادند. فرق این دو برادر که 
ک ی با و نشان دادند. ن رات دیگری از لشگر عمر سعد نيز بودند که در کربال مانند این دو برادر متوجه اشتباه خود شدند

 انتخاب عاقالنه مسير زندگی خود را به سمت کمال مطلق اصالح کردند.
ين های بارز اصحاب الحسای دارد. یکی از ویژگیکنندهيينتعنقش  هاانسانی زندگی هابزنگاهعقالنيت معنوی در 

دا یی که در ابتهاآن، عقالنيت معنوی بود. چه آن اصحابی که از ابتدای مسير پا در این مطاف عشق گذاشتند و چه ^

 ی کردند.دهجهترفتند اما با یک تصميم عاقالنه مسير زندگی را رو به امام خود یممسير اشتباه 
ها ئوليتاز پذیرش این مس ،مهم زندگی بسيار باالست و بسياری از ما هایيمخصوصاً در تصم گيریيممسئوليت تصم

نادرست در زندگی، عدم آگاهی به نيازهای واقعی باشد. اشخاص و  خام یهایريگميشاید علّت واقعی تصم .ترس داریم
 گيریيمصمت، هاستآنو در زندگی نسبت به آنچه نياز واقعی  که به آن نياز دارند گردندیموفّقِ واقعی، ابتدا در پی چيزی م

 يان، به دنبال نياز نماها نيستند.و الرافير محيط تأثدارند و تحت  قالنهاع
آن که خوبى را از بدت بازنشناسد، بسان . مَن لَم یَعرِفِ الخَيرَ مِنَ الشَّرِّ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ البَهيمَةفرماید: یم ×امام علی 

 1.چارپایان است
و خير  یشهاانتخاباگر انسان در  ، فرق انسان با حيوانات در قدرت تشخيص است.×لبق این فرمایش مولی علی 

یم بهایم عمل کرده است. بهاگيری نکرد او هم مانند يمتصماس عقل و خرد را از هم تشخيص نداد و بر اس شر
نکه علت کنند مثالً اگر گله رم کرد بدون ایپذیرند و بدون هيچ فکری از بقيه تبعيت مییمير تأثوکتاب از محيط حسابیب

 کنند.فرار می هم به دنبال بقيه هاآنبررسی کنند و ببينند آیا واقعاً خطری بوده یا نه،  ترس را
انسان از بينش و آگاهى، اعتقادات محکم، نيروت اراده، عقل و  لور است. هر چهينهمهم  هاانساندر مورد ما 

 کنترل خود را ح ظ ندتوایکند و ممقاومت میبيشتر من ى دیگران  يرپذیریدار باشد در برابر تأثرن س بيشترت برخواعتمادبه
 د.نماید و از همراهى دیگران بدون دليل جلوگيرت نمای و لبق اصول عقالنى رفتار کند

با  هاسانانقرار گيرد تا مایه ت اوت  و انتخابگيری يمتصمشود که این عقلی که باید محور یممطرح  سؤالحال این 
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 حيوانات بشود چيست؟
 عقل چيست؟ ؟مَا الْعَقْلُسؤال کردند:  ×از محضر امام صادق 

آن  واسطهخدا بشود و بهشت به ، بندگیآن يلهوسچيزت است که به ،عقل ؛لرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُقَالَ مَا عُبِدَ بِهِ ا
 .ورده شودبه دست آ

 ؟راوت گوید: گ تم: فَالَّذِی کَانَ فِی مُعَاوِیَةَ
 آنچه معاویه داشت چه بود؟پس 

 .شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَيْسَتْ بِالْعَقْل فَقَالَ تِلْکَ النَّکْرَاءُ تِلْکَ الشَّيْطَنَةُ وَ هِیَ 
 عقل است نمایش عقل را دارد ولى عقل نيست.شبيه نيرنگ و شيطنت بود، آن آن فرمود: 

بهشت کسب گردد؛ بنابراین انسان یا عاقل است یا غير عاقل و  آن خدا عبادت شود و وسيلهعقل آن است که بهپس 
ير ها یا عالم و باسواد هستند یا غانسان یا بهشتى است یا جهنمى و جهنمى گریدعبارتبه .غير عاقل یا عالم است یا جاهل

بسا عالمى که جهل او باعث چه 1لَمْ یَنْ َعْه مَعَهُ وَ عِلْمُهُ  جَهْلُهُ  قَدْ قَتَلَهُ عَالِمٍ  : رُبَ دیفرمایم ×حضرت امير سواد. عالم و بى

با اینکه انسان عالم است چون عاقل نيست  نقطه مقابل عقل جهل است.کند مى ثابت . این روایتنابودت او شده است
 جاهل است.

 فرمایند:مقام معظم رهبری می
اری، ککنند با سياسیکنند آن کسانی که خيال میاشتباه می .کندعقل این است که انسان را به راه راست هدایت می

کند. شاخصش هم برای ما، بين خودمان و ت که راه عبادت خدا را هموار میکنند؛ نه، عقل آن چيزی اسعقالئی عمل می
ر خدا، یا نه؟ من دارم برای خال یيمخدا، این است که نگاه کنيم ببينيم در بيان این حرف اخالص داریم یا نه؟ به فکر خدا

ت یا برای خالر دل مستمع و ؟ برای خالر خداسزنمیتوجه شما دارم حرف میا برای خالر جلب زنمیرضای خدا حرف م
غير مستمع است؟ معيارش این است. به خودمان مراجعه کنيم؛ اقضی القضات نسبت به انسان، خودِ انسان است. خودمان 

 2.کنيم؛ چه حرکتی میگویيمیکنيم؛ ب هميم چه مرا فریب ندهيم؛ ب هميم چه کار می
در نهایت، مرگ در  شهادت در راه خدا را بر زندگی در دنيا وهای عالم در لول تاریه بود که این عقلِ واالی زرنگ

ه گوید به دنبال سود بيشتر باش. عاقالن بپرسودترین معامله است چون عقل می ها با خدا،بستر ترجيح دادند و معامله آن
 این آیه عمل کردند:

 

َسبنِل اللقِه َفَنْيَُُّلوَن َو ُيْيََُّلوَن َوْعدًا َعَلْنِه  ْم ِبَأنق َلُهُم اْلَجنقَة ُيياِتُلوَن فيِمَ  اْلُُمْؤِمننَ  َأْنُفَسُهْم َو َأْمواَلُه ِإنق اللقَه اْشَّرى}

 .{كَ ُهوَ اْلَفْوزُ اْلَعظنمباَيْعَُّمْ ِبهِ وَ ذِل ِبَعْهِدهِ ِم َ اللقهِ َفاْسَّْبِشُروا ِبَبْنِعُكمُ القذي َحيًّا ِفي الَّقْوراةِ وَ اْلِإْنجنلِ وَ اْلُيْرآنِ وَ َم ْ َأْوفى

ر که:( د گونهینها و اموالشان را خریدارت کرده، که )در برابرش( بهشت برات آنان باشد )به اخداوند از مؤمنان، ژوئن
وده و و قرآن ذکر فرم این وعده حقّى است بر او، که در تورات و انجيل .شوندکشند و کشته مىکنند، مىراه خدا پيکار مى

روزت اید و این است آن پيکه با خدا کرده یسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به دادوستدچه ک
 0.بزرگ
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کند ولو اینکه در اوج های مهم زندگی به انسههان کمک میاگر این عقالنيت در وجود انسههان تقویت شههود، در بزنگاه

 انحراف قرار گرفته باشد.
 ایند:فرممی ×امام 

 .مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ امْرَأً عَقْلًا إِلَّا لِيَسْتَنْقِذَهُ بِهِ یَوْما
سی عقل را به ودیعه  شت مگر اینکه روزی به )خداوند نزد هيچ ک سيله عقل او را نجات دهد(نگذا در لول تاریه  1و

اده و را نجات د هاآن تشانيعقالن واسطهبهد اما خداوند متعال اناند که در مسير انحرافی قرار داشتههایی بودههمواره انسان
 نموده است. ريخبهعاقبت

اعزام نمود و حرّ از داراالماره بيرون رفت، از پشههت  ×حسههين  یسههورا به بن یزید ریاحی که ابن زیاد، حرّ هنگامى

شت شنيد که: ات حرّ! به تو مژده به سى را نيافت، با  دهم. راوت گ ت: حرّ بهمى سر، ندایى  سر نگاهى کرد ولى ک شت  پ
 کرد اهل بهشت باشد.! من که درگير جنگ با حسينم، پس این مژده چيست؟ او باور نمىخدایا خود گ ت:

 خواست و گ ت: یاریبلند از مردم  یبا صدا × نيروز عاشورا، امام حس

 «عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اهللِ؟ بُّیَذُلِوَجْهِ اهللِ؟ أَما مِنْ ذابٍّ  یُغِيثُنا يثمِنْ مُغِ أَما»
 اینزد عمر بن سعد آمد و به او گ ت: آ یشد، با ناراحت یشانسوز امام، مضطرب و پرسخنان جان يدنبا شن یاحیر حر

شدن  یدهرآن ب ینکنم که کمتر یچنان نبرد ی،: آرگ تشرمییعمر بن سعد با کمال ب ی؟بجنگ × نيبا حس یخواهیم

ل او را به حا يسترو شود، به او گ ت: بهتر ندوست نداشت با امام روبه کهها را به دنبال دارد. حرّ سرها و جدا شدن دست
بود، در جواب گ ت: اگر کار دسههت من  يداهللعب خواررهيدور کند؟ عمر سههعد که ج ینجاخود را از ا تيبتا اهل یخود واگذار

 .دهدیاجازه نم يرام ی، ولکردمیم یتو را عمل يشنهادبود، پ
ود، که از لشکر عمر سعد جدا ش گشتیم یاو به فکر فرو رفت. به دنبال بهانه یستادا یانگران و آش ته در گوشه حرّ

و او را  رومیمن م ی؟ش دهبآ یخواهیگ ت: نه، حر گ ت: نم ی؟اآمد و گ ت: اسهههبت را آب داده «يسقرّه بن ق»نزد 
شکر عمر ینو با ا کنمیم يرابس صله گرفت و راهش را به دسع بهانه از ل وس بن ا کج کرد. مهاجر امام گاهمهيلرف خفا

ه کوف يران، اگر از دلامدهیند گونهنیام، به خدا قسهههم هرگز تو را اشهههده يّرمتح یتکه همراهش بود، به حُر گ ت: از کارها
 در جواب گ ت: یاحی. حرّ ربردمی، نام تو را مکردندیسؤال م
سم، خود ر به» نخواهم داد. اگرچه مرا بکشند  يحرا بر بهشت ترج يزیچ یول ،نميبیبهشت و جهنم م يانا در مخدا ق
 «پاره کرده و بسوزانند.و پاره

 أَنَبْتُ، فَتُبْ يْکَأَللّهُمَّ إِلَ»کرد: که دسههت بر سههر نهاده بود و زمزمه می ی، در حالشههدیم یکنزد تيباهل يامبه خ حُرّ
 .«يِّکَوَ أَوْالدِ بِنْتِ نَبِ يائِکَبْتُ قُلُوبَ أَوْلِفَقَدْ أَرْعَ یَّ،عَلَ

 گ ت: يمانیو پش یبا ناراحت يدنزد امام رس کههنگامی
و با تو آمده و از تو جدا نشدم و ت یهبه سا یهکه راه را بر تو بستم و سا یفرزند رسول خدا، منم کس یا یت،فدا جانم»
 نيقوم چن ینکردم اهرگز گمان نمی يسههت،جز او ن یمعبود يچکه ه ییاپرآشههوب نگه داشههتم. به خد ينسههرزم ینرا در ا

شند و به حرف یرفتار شته با سم اگر م …نندگوش نک تیهابا تو دا ستمیبه خدا ق مرتکب  ییات خطادرباره ،رندیپذینم دان

                                                      
 

 .23تصنيف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  1



 از کربالی حسینی تا کربالی خمینی      26

 

 

 «؟دشویم یرفتهام پذتوبه یاام تا جانم را فدا کنم، آو توبه کنان آمده يمان، حال پششدمینم
 «.لَکَ، ما اِسْمُکَ؟ یَغْ ِرُوَ  يْکَ،اهللُ عَلَ یَتُوبُنَعَمْ، »در پاسه فرمود:  امام

 .یزیدداد: حر بن  جواب
 «وَاالْخِرَهِ، اَنْزِلْ. ياالدُّنْ یأَنْتَ الحُرُّ کَما سَمَّتْکَ أُمُّکَ حُرَّاً فِ»فرمود:  امام
، اجازه بودم که راه را بر تو بستم یکس ينچون اول ين،حس یوم. اش يادهسوار بر اسب باشم بهتر است که پ»گ ت:  حرّ
شا يدشه ينبده اول شم،  س ینبه ا یدراهت با سان يلهو شم که فردا یدر زمره ک صط  يامتق یبا  | یبا جدّت محمد م

 «کنند.مصافحه می
 گذاشت. را با امام در ميان ی شنيدن ندای از پشت سرپيوست، ماجرا ×به امام حسين حر زمانى که 

 1«.اتلقد أصبت أجرا و خيرا؛ تو در حقيقت به پاداش، خير و سعادت دست یافته»فرمود:  حضرت
 دیده شده است. یکی از روحانيون کراتبهدر دفاع مقدس نيز  دیآیمها که در سایه عقالنيت به دست امثال این نجات

 :کردندیمما تعریف  ی دورانحرهاتبليغی در دفاع مقدس خالره زیبایی را از یکی از 
 .توت خودش بود .در حال ذکر بود شهههيهم .حال عجيبى داشههت .با خدا بود .رفيقى داشههتيم که خيلى آدم خوبى بود

سمش حسن الته بود شما هم یک توجهى  .دارم نامهتيآقا یک وصگ ت: حاجو سنگرم  ییک روز آمد تو .ا دوست دارم 
 .برویم .چشم :گ تم .ف بياورید توت سنگرمهمين اآلن تشری شودیروت آن کنيد اگر م

شما  است.من است ولت سرِّت بین من و خدا  نامهتیاین وص ،آقاگفت: حاج .سنگرش یآمدم تو
سى بازگو نکنى ستم به ک از  ؛آقا من قبل از انقالب آدم خيلى بدت بودمحاج :گ ت .قول دادم .قول بده تا وقتى که زنده ه

سر محل یهاآن الت شقاوتم زیاد م .زدمیهمه را م ،هقَهار  شدت  عمومى  یهاداخل حمّام باکانهیب و شدیگاهى اوقات 
صيت م شدمیزنان م شغول گناه و مع ساط گناه و عرق .  ...خيلى کارهات دیگر و شدمیو م شد و همه ب تا اینکه انقالب 

 ییهادیدم جوان که شدمیر مسجدت رد میک روز داشتم از کنا .بعد هم جنگ شد .و... جمع شد یخوارخوارت و مشروب
ت و روغن گوش آیا صف مرغ یا ؟دیاستادهیبرات چه ا ،، گ تم: آقااندستادهینزده بود توت صف ا که هنوز صورتشان گرد مو

ست ست .گ ت: نه ؟ا شقان الى اللّه ا صف عا ست،  صف دیدار با خدا شت که از خود  .این  این حرف چنان در من اثر گذا
همه  هسههتی. افله عقبقتو هنوز از  و روندیهمه به دیدار خدا م !تو ات حسههن گ تم: ات وات بر مخوده ب .مشههد خودیب

خالصه من هم عاشق شدم تا خدا را  ؟در گنداب دنيا غرق باشى یخواهیکى م تا .ىهست و تو هنوز خواب شوندیعاشق م
شيمانم یهاآمدم و از کرده حاال ببينم و ستم. ناراحت اما ماتوبه کرده .خود پ سى که م امدهياال ن فهم ه ه ب خواهدیهر ک

ستم نو و لطيف برود ولى من با یهالباس رود باید بابميهمانى حق  صيت ه ه کثافات آلوده ب میهالباس .بارت از گناه و مع
 !روت بدنم را ببين .دنيوت است

 گ ت .خيلى ناراحت شهههدم .اندکرده یکوبخال عورت زد، دیدم روت بدنش عکس زنى را لخت با پيراهن خود را باال
من خيلى  بود.کوبی کرده عورت روت کمرش خال عکس مردت را لخت با .زد را باال شپشههت !تاهکجایش را دید ،آقاحاج

شدم صبانى  ست !ایآقا کجایش را دیدهحاج :گ ت .ع  من بود.کوبی کرده هات مرد و زن را خالعورت  یشوپاروت تمام د
سى بازگو کنصدا زد حاج .صبانيت او را ترک کردمبا ع ِسرّ مرا به ک ستم  ضى ني سنگ ی.آقا را ر من توجهى نکردم و به 

سنگر خودم  .فرمانده را ندیدم. فرماندهى رفتم شدند و هر کدام از درت سخن گ تندو آمدم  ه یادم رفت ک .رُفقا دورم جمع 
 .به حسن الته سر بزنم

من هم از سنگر خارج شدم که سرت به حسن  .مت رق شدند یکییکیدوستان  .ا گذشتسه چهار ساعت از این ماجر
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 !آقاآقا، حاجحاج :یکى از دوستان صدا زد .الته بزنم

 .گ تم: بله

شد شهيد  سن الته  شد که برود جلوت دپو .گ ت: ح شين  سوار ما ساعت پيش   هاییاز لرف عراق یاخمپاره .یک 
 .الته شهيد شدد و حسن اتوت ماشين افت یصدام
ستش   ستيک د سه پال ست. آن رادیدم یک کي شان داد  ا ستو ن  تم: گ .من خيلى جا خوردم .گ ت این هم بدنش ا

 .حسن شهادت گوارایت باشد، کسى که توبه کند مثل کسى است که تازه از مادر به دنيا آمده باشد
شد حسن شهيد  سنگرشبه کنانیهگر .با آن همه گناه توبه کرد و  ص .آمدم لرف  شتم اشنامهيتو مله سه ج .را بردا

 :توجه مرا بيشتر جلب کرد

 .شد يرخبهحت نشو حسن الته توبه کرد و آخر عاقبتا: نوشته بود مادر ناراول

خدایا بناست بميریم امّا ات خدا دوست دارم در راه تو شهيد شوم و تو را مالقات  :نوشته بوددوم: در مناجاتش با خدا 
د دیدار تو به امي .کار خودت را نشههکننافرمانى تو را بسههيار نمودم اما بيا و دل این بنده گنهو زیاد گناه کردم  مدانیم .کنم

 .بخشنده ذنوبى و آمدم مرا نااميد نکن ات کسى که غ ار گناهان

شته بود: سوّم:  ست بميرم، نو سالخانه بگذارند این عکساگر خدایا حال که بنا سنگ غ ل روت مبتذ یهابدنم را روت 
 .ها نبينندبيا و آبرویم را بخر تا مردم بدنم را با این عکس .بدنم هست

سوخته  ستجاب  .اش کردمنگاهى به بدن  دیدم خدا آبروت حسن الته را خریده و توبه او را قبول کرده و دعایش را م
 .1کرده استعاقبتش را ختم به خير و نموده و آخر 

 
فعل  و افتدوقت عقل از کار مى سه ×ویت و ح ظ نمایيم؟ لبق فرمایش امام کاظم چگونه عقالنيت را در خود تق

 :اقدام کرده است اشینابودو خود شخص برای عقل نيست  مطابقانسان 
د، ه چيز مسلط گردانات هشام! هر که سه چيز را بر س ؛یَا هِشَامُ مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثاً عَلَى ثَلَاثٍ فَکَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ

 خردش یارت داده است:عقل وگویا هوات ن ْسش را بر نابودت 
 .که روشنى اندیشه را با آرزوهات دراز، تاریک سازدآن. مَنْ أَظْلَمَ نُورَ تَ َکُّرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ-1

ةُ أالمانی کَثرفرمود:  ×نين عوامل از بين برنده عقالنيت آرزوهای لوالنی دنيایی است. امير الموم نیترمهمیکی از 

 2.آرزوهای زیاد از تباهی عقل است: مِن فَسادِ العَقل
 .بردیمآرزو داشته باشيم، آرزوهای عاقالنه داشته باشيم. آرزوهای احمقانه عقالنيت را از بين  ميخواهیماگر 

 آرزوهای عاقالنه شهدا خيلی عجيب است: 
محمدرضا هم گ ت: من آرزو  .گ تش مییاز آرزو یسته بودند و هر کسزاده با دوستانش نشی تورج محمدرضا ديشه
 مردم کار کنم. ایو دوست دارم بعد از شهادت هم بر دننام فاتحه بخویبرا یاددارم ز

 ار خوبش یهاقشنگ بنده یآرزوها یکه خدا پا آنجااز  ماا شناختندینمبسياری او را ها شد و تا سال يدمحمدرضا شه
 ییاز مزارها یکیاص هان، ی شهدا گلستان درحاال  یسد.بنو ار او یانداخت که کتاب زندگ کسیروز به دلِ یک  ،کندامضا می
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 1.است گرفته ان رادستماو و  یمتوسل کرد به او ندیگویمبسياری هم ، مزار محمدرضاست. دزائر دار يشهکه هم
 .محو سازد هات نغز خود راخن گ تن بسيار، حکمتبا س .وَ مَحَا لَرَائِفَ حِکْمَتِهِ بِ ُضُولِ کَلَامِهِ-2
 .ىیگویى عمل نماى و به آنچه که مىیدانى بگوعقل آن است آنچه را که مى 

 نوجوان شهيدی در بهشت زهرا دفن است به نام شهيد علی حيدری که خالرات عجيبی از او نقل شده است.
 يدمفهم هابعد .تب کرد روز یک. يزبود در همه چ هنرمندداد، یرا انجام م یخطال یکارها یپادگان ابوذر، علدر 

 تب کرد! ينو او نتوانسته بود به نماز جماعت برسد، به خالر هم یمدار یفور یسینوپارچه یکمسئولش گ ته 
 خراب شود! الماليتنو خودش را درآورد، گ ت: نکند مال ب یهاشهادت برود، لباس یبرا خواستیم و وقتی

. دادیم يهها تکاز ستون یکیو به  آمدیهرروز مکرد. عمل می گرفتیمو یاد  دانستیمی به آنچه شهيد علی حيدر
ر متوجه شدم او ه ومراقبش بودم  ی. مدترفتیتأمل م یو بعد از کم خواندیص حه از آن را م یکو  داشتیرا برم یکتاب
چه  ین: پسر خوب ايدماو پرس ار بود. کنجکاو شدم و ازدخنده یم. کارش براخواندیهمان کتاب و همان ص حه را م روز
 حه را ص یککه نتوانم دستورات و مطالب همان  یتا زمان»! گ ت: خوانی؟یچرا کتاب را تا آخر نم کنی،یکه م ی استکار

 .«کنمیمطالعه نم انجام دهم، ص حه بعد را
 عجيب نوشته که پشت قبرش هم حک شده است: یک جمله اشنامهتيوصدر  که یی رسيده بودجا بهبه همين خالر 

جان، آن وقت فضا پرعطر  ينحس گ تمیته دل م از خواستمیعطر م یهر وقت بو یراز امیدهکمتر عطر خر يلیمن خ
 ...شدیم

 اش خاموش کند.و چراغ عبرتش را با شهوات ن سانى :وَ أَلْ َأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَ ْسِهِ-0
که ماه ل آنمث بردیمشهوت نور عقل را از بين گردد. شود به معصيت مبتال مىن گرفتار غضب یا شهوت مىوقتى انسا

 منخسف است. گرفته و ، مانند ماهِکارتيدچار خسوف شود و تاریک گردد. در این حال عقل نور ندارد. عقل انسان معص
الْعَقْلُ  :معرفی کردندجودی مرکب از عقل و شهوت عقل را در مقابل شهوت قرار داده و انسان را مو ×حضرت على 

 2.کَانَتْ فِی حَيِّزِه صَاحِبُ جَيْشِ الرَّحْمَنِ وَ الْهَوَت قَائِدُ جَيْشِ الشَّيْطَانِ وَ النَّ ْسُ مُتَجَاذِبَةٌ بَيْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا غَلَبَ 
بارها به خالرات  یمدت لوالن ین: من در اگ تین ما، پدر بزرگوارشالدینزین يدو مج یمهد شهادت ازده سال بعد 
 خواهمنمی ؛نکردم يداپ يزی، چياورمب یادبه  یو مهد يداز مج یگناه یاتا خطا و  کردم فکراما هر چه  ؛امگذشته بازگشته

 ن سراغ ندارم.ایشا از یخدا گناه ییِهستم، به خدا درشاناما من که پ م معصوم بودندویبگ
رفتند و گرفت از سر و کولش باال میمحبوب بود که وقتی در جمعشان قرار می هادر بين رزمندهقالدین آنشهيد زین

 کردند و اشدورهمهدی افتاد، از خوشحالی بال درآوردند. آقا چشمشان به ها تا کردند. یک روز رزمندهبه او ابراز محبت می
؛ شروع دادنمی، امان رسيدمیهرکسی که دستش به مهدی « ه!آماد ایمآمادهفرمانده آزاده، »شروع کردند به شعار دادن: 

بسيجی خالص شد، اما  هایبچهخالصه به هر سختی که بود از چنگ  .بود برای خودش ایمخمصهکرد به بوسيدن. می
ی نمهدی! خيال نک»زد: به جای اینکه از این همه ابراز محبت خوشحال باشد، با چشمانی پر از اشک به خودش نهيب می

عریف هایی! اگر از تو تبسيجی، تو هيچی نيستی؛ تو خاک پای این دهندمیاهميت  وت به قدراین هااینکسی شدی که 
 0«کنند به خالر خداست ... اگر دوستت دارند کار خداست!می

ى هَدْمِ عَقْلِهِ وَ مَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ فَکَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَ فرمایند اگر کسی این سه کار را انجام دهد؛ و در پایان حضرت می 
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 24 عقالنیت معنویشب دوم:                                              

 

 

 1.أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِینَهُ وَ دُنْيَاهُ

که خرد خویش را تباه کند، دین و دنيایش را تباه چنين کسى، گویى هوات ن ْس را بر نابودت خردش یارت داده است و آن

 کرده است.
رمود: ف وارد کربال شد. تا حضرت به کربال رسيد شتيباهلبا  ×شب دوم محرم است. مثل فردا روزی سيدالشهدا 

اینجا همان جایی است که بابایم  ...اینجا همان جایی است که جدم پيغمبر فرموده  2...اعوذ باهلل من الکرب و البال
 اینجا کربالست. ...فرموده  نيرالمؤمنيام

 0 .دِمائِنا وسَ کُ رِحالِنا، ومَحَطُّ رِکابِنا، مُناخُ هاهُنا ءٍ وبَال کَربٍ مَوضِعُ هذا اِنزِلوا: لِأَصحابِهِ  × الحُسَينُ فَقالَ

 و مانیهامرکب آمدن فرودمحل  اینجا،! بالست و اندوه جایگاه اینجا، که آیيد فرود: »فرمود یارانش به × حسين

 .«است خونمان شدن ریخته و مامحل باروبنه  اینجا
 کن ادههپي را اهل حرم جان، باسع            کن پياده را ما یالله اطيبااحت
 گذار نهزمي را رمهح وقار بزن وهزان            گذار زمين را حرم بار اطيبااحت

  4زمين کربال بود. بعد با سه شرط آن را دوباره به صاحبانش صدقه دادند. دنیخراولين کاری که سيدالشهدا انجام دادند 
 ی ما آب دهيد.هااسبو  هابچهاول اینکه به 

 برای تجهيز پيکرهای ما بيایيد. میشویمدوم اینکه ما اینجا کشته 
 آب بدهيد. هاآن. تا سه روز از زائرین ما پذیرایی کنيد و به شودیمسوم اینکه اینجا محل زیارت ما 

و اینجا  دی تشنه زائرتان بودید. گ تيد نکند زائرم بيایالبهقربانت شوم حسين جان، شما قبل از شهادتتان هم به فکر 
 ...ی تشنه شمااهلباما خودت چه آقاجان ... قربان  ...تشنه بماند
 ربةً ش اسقونى: »فرمود آقا. سوزدیم انسان جگر بکند پيدا شدت کمی اگر. کندیم خشک را آدم دهان و لب اول عطش

 جبرئيل که است ایروضه ودبش بيشتر هم این از شدتش عطش اگر. سوزدیم عطش از جگرم بياورید آبی قوم ای «الماء من
 مانآس و او بين. بيندمی تاریک را چشمش جلوی که کندیم پيدا شدت ×حسين  بر عطش اینقدر آن آدم، ای خواند:

 .دهدنمی را حسين جواب هم کسی. شودمی پيدا دود از ایهاله آسمان و حسين بين آدم، ای. آیدمی تاریکی از ایالیه
 !«بقی قد ارهأنص من أحداً یجد فلم»

 عالمين، ای شه مظلوم حسين، ای شه مظلوم حسين لبتشنه
 فالمه را نور عين، ای شه مظلوم حسين، ای شه مظلوم حسين               

 پدر خاک کجایی، پسرت خاک نشد، پسرت خاک نشد
 مادر آب کجایی، پسرت آب نخورد، پسرت آب نخورد                           
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 مدافعان حریم و حرم شب سوم :

 
ه انسانى ک -در کربال وارد شد، عمر بن سعد نيز وارد آن سامان شد و کثير بن عبد اللّه شعبى را ×وقتى امام حسين 

 ات به این دیار آمده است؟نزد امام اعزام کرد و به او گ ت: به سوت حسين برو و از او بپرس به چه انگيزه -آشام بودخون
 کشم.پرسم و اگر بخواهى او را مىپاسه عبيد اللّه گ ت: این مطلب را از او مىوت در 

راه  ×خواهم تنها این موضوع را از او بپرسى. آن مرد به سمت امام خواهم او را بکشى ولى مىعبيد اللّه گ ت: نمى

ن ه! خداوند شما را به سالمت بدارد! بدنهادتریافتاد. وقتى ابو ثمامه صائدت او را مشاهده کرد به امام عرضه داشت: ات اباعبداللّ
 آید.ترین فرد روت زمين به سمت شما مىآشامپرواترین و خونانسان و بى

 ابو ثمامه به سوت او رفت و گ ت: شمشيرت را زمين بگذار.
نم را سخنا گذارم و چنين کارت از بزرگوارت به دور است، من پيکى هستم، اگرگ ت: نه به خدا سوگند! زمين نمى

 گردم.ام وگرنه بازمىشنيدید پيام خود را به شما رسانده
 ات را بگو.گيرم و شما خواستهابو ثمامه گ ت: من قبضه شمشيرت را مى

 گذارم آن را لمس کنى.گ ت: نه به خدا سوگند! نمى
ت امام عرض خواهم کرد و ات؟ و من از ناحيه تو آن را خدمابو ثمامه به او گ ت: پس بگو برات چه بدین جا آمده

 گذارم به آن حضرت نزدیک شوت؛ زیرا تو فاجرت.نمى
بار  عمر سعد الالع داد. عمر سعد این گوید: آن دو یکدیگر را ناسزا گ تند و سپس کثير بازگشت و ماجرا را بهراوت مى

 1سخن گ ت. ×را به جات او فرستاد و وت با حسين « قرّة بن قيس تميمى حنظلى»

 
های بارز اصحاب الحسين این بود که همواره و در هر وضعيتی دغدغه دفاع از حرم و حریم حسينی را از ویژگی یکی
 داشتند.

، ×خوانی و مداحی برای امام حسين ی مدعيان روضه، همه×الحسين ی عزاداران اباعبداهللی ما و شما، همههمه

و این « آیا من حاضر هستم جانم را برای حریم بدهم یا نه؟»که  دهندیک روز خودشان را در مقابل این سؤال قرار می
 ی دل خود باید پاسخش را بدهد.سؤالی است که هرکسی در نهانخانه

بيت، از کربال نيست بلکه هميشه دو جریان در تاریه وجود داشته است؛ جریانی آغاز ماجرای دفاع از حرم و حریم اهل
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 کنند.کنند و جریانی که از حریم اولياء خدا دفاع میکه به حریم اولياء خدا اهانت می
 فرماید: کردند. خدا میاهانت به اولياء خدا و انبياء یک ریشه عميق دارد. گاهی توهين و گاهی مسخره می

 1 {يا َحْسَرًة َعَلى اْلِعباِد ما َيْأتنِهْم ِمْ  َرُسوٍل ِإالق كاُنوا ِبِه َيْسََّْهِزُؤن}

 ند. زدگاهی تهمت می

 2.{َأَتى القذيَ  ِمْ  َقْبِلِهْم ِمْ  َرُسوٍل ِإالق قاُلوا ساِحٌر َأْو َمْجُنون ما}

انداختند. وقتی به کسی اهانت کنند و برچسب بزنند دیگر کسی یا تهمت یا توهين. جنگ روانی عليه اوليای خدا راه می
گ تند؛ حرف حسابی نداشتند که مسخره آمدند میند میها اگر حرف حسابی عليه انبياء داشتآید. خب اینسراغ او نمی

 0 {ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُكْم ِإْن ُكْنَُّْم صاِدقن }فرماید اگر حرف حسابی دارید بزنيد: زدند. خدا میکردند و اتهام میمی

یوم  يومزد: الوقتی وارد مکه شد کسی فریاد می|حکم اهانت به اولياء خدا خيلی سخت و شدید است. پيغمبر 

الملحمه امروز روز انتقام است پيغمبر فرمود بگوید ساکت باشد؛ ندا دهيد: اليوم یوم المرحمه. بعد اعالم ع و عمومی کرد. 
ای فرمود اگر آویزان به پرده خانه خدا هم بودند حسابشان را برسيد. تقریباً همه را بخشيد ولی در مورد عده | اهللرسول

ن است که ها ایرا مسخره و به ایشان توهين کرده بودند. جرم این | انی بودند که پيغمبرها کسبخشش بی بخشش. آن

 فرمود: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مَنْ أَهَانَ وَلِيّاً لِی فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ. ×حرمت ولی خدا را شکستند. امام 

هم بعد از آن ادامه دارد. حریم خود خداست. لرف دیگر که قسمت زیبای حرمت اهانت به اولياء خدا هم در حيات و 
ی دنبال داری بيت ع شبيه یک ستارهماجراست، ماجرای دفاع از حرم و حریم اوليای خداست. دفاع از حرم و حریم اهل

 |دا حریم رسول خرسی. نخستين مدافع حریم خدا و است که وقتی پی آن را بگيری به وجود باعظمت اميرالمؤمنين می

ول خوابيد و هرگاه که خود رس، در بستر می|بود که هر شب در شعب ابيطالب به جای رسول خدا  ×علی بن ابيطالب 

 کرد.محافظت می|ایستاد و از جان پيامبر خوابيدند، ایشان میدر بستر می|خدا 

  4؛لَيْلَةٍ فِی الشِّعْب أَبَاتَ أَبُو لَالِبٍ عَلِيّاً عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ کُلَّ 
انه در خ|پس در واقع شب هجرت که به ليله المبيت معروف است اولين بار نبود که ایشان به جای رسول خدا 

 ایشان خوابيدند. 
بود. حمزه وقتی دید که برخی از « الشهداحمزه سيد»که باید در صدر از او یاد کرد ^ بيتمدافع دیگرِ حریم اهل

شد که  قدر غضبناکریختند، این|ی حيوانات را بر سر پيغمبر را آزار و اذیت کردند و شکمبه|ل خدا مشرکين، رسو

همراه ابولالب و به دستور ابولالب به ميدان شهر آمد، رؤسای قریش و مشرکين مکه جمع شده بودند، او شمشير کشيد و 
ی سيدالشهدا را دیدند از جای ها وقتی غضب حمزهآنگ ت: اگر احدی از جای خودش تکان بخورد گردن او را خواهم زد! 

ها هم جرئت نکردند تکان ها ماليد و آنی حيوان را برداشت به سروصورت و روی آنخود حرکت نکردند و او همان شکمبه
 گونه است.هاشم اینو گ ت: ای رسول خدا! تو جایگاهت در بين ما بنی|بخورند. بعد رو کرد به رسول خدا 

لَالِبٍ ع  ... فَجَاءَ أَبُو|ذَاتَ یَوْمٍ جَالِساً فِی الْحِجْرِ فَبَعَثُوا إِلَى سَلَى الشَّاةِ فَأَلْقَوْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  |رَسُولُ اللَّهِ  کَانَ
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بَى فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، فَمَا تَحَرَّکَ أَحَدٌ حَتَّى أَمَرَّ السَّلَى وَ مَعَهُ السَّيْفُ وَ حَمْزَةُ وَ مَعَهُ السَّيْفُ. فَقَالَ أَمِرَّ السَّلَى عَلَى سِبَالِهِمْ فَمَنْ أَ
  1وَ قَالَ: یَا ابْنَ أَخِ. هَذَا حَسَبُکَ فِينَا. |عَلَى سِبَالِهِمْ ثُمَّ الْتَ َتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

ه قمر رسی بکنی میجویی میپی ها را کههای دنبال داری در سلسله این مدافعين حرم وجود دارند. ستارهعجب ستاره
کرد فرمود: عباسم )ذبوا( دفاع کنيد از حریم هاشم که مادرش روزی که کاروان داشت به سمت مکه حرکت میمنير بنی

 بيت بودن، فرزندش را تربيت کرد. وقتی دستان عباس را زدند فرمود:بيت. اصالً به انگيزه مدافع حرم و حریم اهلاهل
. ببينيد کنمتموه یمينی ان احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق اليمينی. من پيوسته از امامم دفاع میو اهلل ان قطع 

 اند. کلنا عباسک یا زینب یعنی همين. عباس مدافع حرم بود.مدافعين حرم جا پای چه بزرگانی گذاشته
 دختران ابی عبد اهلل خطاب به یاران حضرت گ تند:

 اهلل دفاع کنيد.رم رسول اهلل؛ از حرم رسولبنی الکرام ذابوا عن ح 
 آخرین نداهای ابی عبد اهلل در کربال این بود: کجایيد ای مدافعان حرم!

امَ وَ الْقَلِيلُ فَقَ  أَصْحَابِهِ إِلَّا نادت هَلْ مِنْ ذَابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَت الْحُسَيْنُ ع أَنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَ 
  2نَادَت هَلْ مِنْ ذَابٍّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ.

 دفاع کنيد. |از حرم رسول خدا « ذَبّوا عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ»شعارشان این بود:  ×امام حسين 

 ها نبودند حرمیگر اینابی عبد اهلل را لبيک گ تند. شهادت نوش جانشان. ا 21شهدای مدافع حرم، در واقع ندای سال 
به خدا قسم هيچ ملتی منتظر آمدن دشمن به مرزهای خودش نشد. مگر اینکه ذليل »جنگيم؟ نبود. چرا ما در سوریه می

 0«إِلَّا ذَلُّوا. شد؛ فَوَاللَّهِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ 
 بيت در مقابلعنوان دفاع از حریم اهلر عراق یا در سوریه بهرود دکسی که از اینجا می»مقام معظم رهبری فرمودند: 

  4«کند.ایستد، در واقع دارد از شهرهای خودش دفاع میها میاین تک يری
ها با ی استانآمد داخل کشور، ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقيهکردند، این دشمن میها مبارزه نمیاگر این»

  2« گرفتيم.ها را میو جلوی اینجنگيدیم ها میاین

 
اگر شهدای ما در سوریه و عراق آن زمان نبودند تا از حرم بقيع دفاع کنند امروز در ميدانی دیگر در دفاع از حرم حضرت 

محض رسيدن برای دفاع از زینب خوش درخشيدند. ما در کربال هم مدافعان حرم داشتيم که از امام خود جا ماندند، اما به
 آل اهلل هيچ تعللی نکردند. حرم

يکوسيرت و کن، نمانند ه هاف بن مهند راسبى بصری که بنا به نوشته دانشمندان رجالى مردت تهمتن، شيرافکن، کوه
 از شجاعان بصره و از مخلصين جماعت شيعه است.

ز دیگران ربوده گوت سبقت ا ^بيت و محبت شاه والیت و الاعت از اهل ×ورزت به امير مؤمنان ه هاف در عشق
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 بود و در جنگ ص ين مالزم رکاب آن حضرت بود.
به سر رسانيد و پس از شهادت آن حضرت  ×روزگارش را در خدمت حضرت مجتبى  ×پس از شهادت امير مؤمنان 

 از مکه عازم س ر عراق گردیده است. ×که شنيد حضرت حسين ساکن بصره شد. تا این

از بصره سخت بود و فضات جاسوسى و رعب و وحشت بر آن دیار حکومت داشت که بيرون رفتن ه هاف ه در عين آن
ه از بصره بيرون تاخت و عصر عاشورا خود را به کربال رساند. برای دفاع از حرم حسينی حرکت کرده بود اما دیر رسيد. بر 

 لشگر عمر سعد وارد شد و پرسيد: موالیم حسين کجاست؟
 گ تند تو کيستى و کجا بودت؟

 ام.من ه هاف بن مهند راسبى بصرت هستم، برات یارت حسين آمده گ ت:
گ تند: ما حسين را کشتيم و از اوالد و اصحاب او جز یک بيمار و جماعتى از زنان و دختران را باقى نگذاشتيم، اکنون 

 اند!های حسين هجوم بردهگروهى از لشگر عمر سعد به غارت خيمه
 شهيد شده جایى برات مبارزه من ×ه از نهادش برآمد ولى نگ ت اکنون که حسين دنيا در نظر ه هاف تاریک شد و آ

ه ترین امور برا بر خود از واجب ×دانست و ادامه راه حسين نيست، بلکه او مبارزه را اصلى اصيل برات دفاع از حق می

ون هم چ ×ن و حریم حضرت حسين نظير برات دفاع از دیبه همين خالر با ایمانى استوار و اخالصى بی ;آوردشمار می

نام و پر ننگ حمله برد و از چپ و راست سر و دست پرانيد و بسيارت را به دوزخ رسانيد، لوری جنگيد پلنگ بر آن لشگر بی
السالم دوباره زنده شده است تا اینکه از همه لرف به دستور عمر سعد به او حمله شد که لشگریان تصور کردند حسين عليه

اصره قرار گرفت تا اسبش از پات درآمد و پياده ماند. او پياده به جنگ ادامه داد تا بر اثر کثرت جراحت نزدیک و در مح
 پيوست. ×گودال قتلگاه به خاک افتاد و با به سر بردن پيمان به حضرت حسين 

سال عاشقان  1033جریان دفاع از حرم حسينی بعد از شهادت حضرت تمام نشده است و هنوز بعد از گذشت بيش از 
 آورند.حسين برای دفاع از حریم و حرم آل اهلل همه وجود خود را به ميدان می

اری شممثل شهيد حسين مهرابی. اهل مشهد بود. مردی از جنس نور که از قافله عشق جامانده بود و برای پرواز لحظه
ات اق هم در کنار قبور شهدا خلوت ها بهو ساعتآمدند اش هر ه ته به مزار شهدای مدافع حرم میکرد. او و خانوادهمی
کردند. نزدیک یک سال و نيم اصرار به رفتن برای دفاع از حرم عمه سادات داشت و سرسختانه از هر کس که ارتبالی می

 شد.با سوریه داشت پيگير اعزام می
ن گویم مرا ببر چواس، فقط به تو میکنم و نه التمگ ت من از تو نه خواهش میبه سراغ من حقير هم بارها آمد و می

 شوم!روم و شهيد میدانم میمی
بداهلل عکس گنبد آقا اباعنامه که از کربال به دستش رسيده بود و منقوش بهای کرد به یک کارت زیارتیک روز اشاره

 بود و گ ت این حکم شهادت من است.
ات چه؟ به فکر کی از شهدا را واسطه کرد. گ تم خانوادهچرخيدم مادر یبار هم که در قطعه شهدای مدافع حرم مییک

 کنند!ها هم برای شهادتم دعا میها باش. گ ت آنآن
متعجب شدم. مرا پيش همسرش برد. زنی که با صالبت و با المينان قلب از من درخواست کرد که همسرش، پدر 

 اشت وقتی برای شهادتش دعا کرد.فرزندانش و سایه سرش را به ميدان جنگ ببرم! و جای تعجب بيشتر د
داری  دوستزبان، پرسيدم عمو جان داشتنی، با چادر مشکی و شيریندخترک کم سن و سالش را آورد. بسيار دوست

 بابا بياد جبهه؟ با لبخندی گ ت آره.

 …پدر از او خواست قصه نمایشگاه را بگوید
اه شهدا رو درست کرده و عکس شهدا رو داخلش چسبانده صورت کاردستی با مقوا نمایشگاو هم با لبخندی گ ت: به 
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 و جای عکس پدر رو خالی گذاشته!
 گ تم: یعنی دوست داری بابا شهيد بشه؟

 …سرعت از ما دور شددخترک بغض کرد و زد زیر گریه و با حرکت سرش گ ت آره و نتوانست بماند و به
کرد. بااینکه وضع مالی خوبی نداشت هر آنچه داشت شماری میداد و جویای رفتن بود و لحظههر از چند گاهی پيام می

 بی کرده بود. حتی مجبور شد برای تهيه بليت، ماشينش را ب روشد.وقف بی
 اختيار به زمين افتاد و سر تعظيم در مقابل عمه سادات بر زمينبی افتاد، بیوقتی برای اولين بار چشمش به گنبد بی

ریخت زد و اشک میچنان ضجه میبی رقيه شرفياب شد آنکنم اولين بار که به زیارت بیوقت فراموش نمیگذاشت. هيچ
 داده!زد که گویی همه نزدیکانش را دقایقی قبل ازدستو فریاد می
 هایی که پایان نداشت.دیدم و اشکشب گه گاه صدای ناله کردنش را بر سر سجاده نماز شب مینيمه

 ریخت.شنيدن روضه باز ظهر عاشورا اشک می کافی بود فقط بگویی رقيه مثل
ریختيم. گشت هر دو در فرودگاه دمشق اشک میاجبار من به سمت ایران برمیسه چهار روز مهمان ما بود. وقتی به

کرد و منتظر بود تا بگویم بمان اما مصمم بر رفتنش بودم و با قطرات رفت گاه پشت سرش را نگاه میهرچند قدم که می
 کردم.اش میقهاشک بدر

ال اش را نداشتم. دلم به حشود و جرئت رویارویی با خانوادهشاید تمام ترسم از این بود که المينان داشتم شهيد می
توانستم خرابی این اما من هرگز نمی ^ بيتها از هم گذشته بودند برای عشق اهلسوخت. آنهمسر و فرزندانش می

 النه عشق را به چشم ببينم.
زهرا کرده بود و بعد با هماهنگی من برای راست للب زیارت بهشتکردم فرودگاه تهران دنبالش بروند. یک هماهنگ

شد اما آنجا هم نتيجه رضایت بخشی نگرفته بود. به  | اهللمحمد رسول 23نام در مجموعه فاتحين راهی لشکر ثبت

 کُهَنز شهریار و گلزار شهدا رفت.
مصط ی صدرزاده و سجاد ع تی و محمد آژند اما هر چه گ ت از ته دل بود و پایش به دانم چه گ ت با شهيدان نمی

 مشهد نرسيده امکان اعزامش توسط لشکر پرافتخار فالميون مهيا شد و در قالب نيروی افغانستانی خود را به جبهه رساند.
ها جلو چشمم کوچکش و آن اشکوقتی خبر داد که باالخره رسيدم هم خوشحال بودم و هم مضطرب. دائم چهره دختر 

 افتادم و به خدا سپردمش. ×رفت یاد رقيه امام حسين رژه می

هایی از ته دل بر صورتش نمایان بود گویی به بعد از نزدیک دو ماه دوباره پيام داد و چند تا عکس برایم فرستاد خنده
گ ت می کرد واش باشد قبول نمیدر کنار خانوادهآنچه للب کرده بود نزدیک شده از او خواستم به مرخصی بياید و اندکی 

 …زودیانشا اهلل به
ساله حسين آتشش زده  0بيت و داغ دختر زودی آمد اما با قلبی که فدای اربابش کرده بود قلبی که حب اهلآری به
 ردید.بيت در بهشت برین گنشين اهلها این سوختن را تحمل کرد تا وعده الهی محقق شد و همبود و سال

بيت گ ت: یک روز به بهشت رضا رفته بودم در کنار مزار شهيد مدافع حرم رضا سيد رضا عليزاده از ذاکرین اهل
اسماعيلی خلوت کرده بودم. شهيد حسين محرابی کنارم آمد و دستم را گرفت و گ ت بيا. گ تم کجا؟ گ ت بيا یک روضه 

یک ربع منتظرم شد تا رفتم پيشش. خانواده شهيد محرابی هم آنجا برایم بخوان. گ تم شما برو من ميام.  ÷حضرت رقيه

را بخوان. گ تم کدوم روضه ایشان را بخوانم. گ ت  ÷حضور داشتند. کنارش نشستم. گ ت برایم روضه حضرت رقيه

 را زدند. ×ساله امام حسين ای که سهخونی بعد ادامه داد روضهی مراسمات او میای که توی همهروضه

به  ی غرقخوانم ولی نقد چی بهم ميدی؟ گ ت: ش اعت. بعد ادامه داد وقتی من را مياورند چهرهمن روضه را میگ تم 
 خون من را خواهی دید.
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 اش را بخوانکنم شما بقيهسپس ادامه داد من روضه را با دو سه مصرع شروع می
 يامموهامو کشيد بابا بابا                    هی گ تم بهش ميام م    

 موهامو نکش ميام ميام                           

 
باعبداهلل با ا یک روزی تکلي ش را  يا  له×الحسهههين هرکسهههی در این دن فاصههه با روشهههن و ميزان  ی خودش را 

 تعيين خواهد کرد.× الحسيناباعبداهلل

شدند. اهل تبر شان  صر ارباب سال  11یز و متولد امثال شهيد محمود رضا بيضایی خوب متوجه ندای هل من نا آذرماه 
 گ ت این اسم را گذاشتم تا یادم نرود که هنوزگذاشته بود. می« حسين نصرتی»بود. در سپاه اسم مستعار خودش را  1023

 بلند است و نياز به لبيک و نصرت ما دارد. × ندای هل من ناصر حسين

 وهشت روز قبل از شهادتش روی تخته کالس نوشته بود: بيست
هم  در آخر«! باشد، سالم بر شهادت ÷ کننده زینباگر دعوت»؛ یعنی: «فأهال بالشهادة  ÷ ان المنادی زینباذا ک»

 به ندای امام خودش لبيک گ ت. ÷در دفاع از حرم حضرت زینب کبری 

 ای به خانمش نوشته بود:باورش شده بود که هنوز جریان دفاع از حرم حسينی ادامه دارد. در نامه
صره کردهتاریه دوب» س يان بار دیگر آل اهلل را محا س يان و آل  شده و این بار ابناء ابو هر اند؛ هم مرقد مطاره تکرار 

؛ ولی این بار تن به اسهههارت آل اهلل نخواهيم داد چراکه به  ÷ بيت، رقيهخانم زینب کبری و هم مرقد مطهر دردانه اهل

 اهلل بهترند.مردم ما از مردم زمان رسول قول امام

با لطف  ایم کهای ایستادهتر بگویم؛ نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است و من و تو دقيقاً در نقطهواضح
خداوند و ائمه الهار نقشی بر گردنمان نهاده شده است و باید با هم به سرانجام برسانيمش تا بار دیگر شاهد مظلوميت و 

اگر بدانی صبرت چقدر در این زمان حساس در ح ظ و صيانت از حریم آل اهلل نباشيم؛  ÷ غربت فرزندان زهرای مرضيه

 شماری.لحظه آن را قدر میبهقيمت دارد، لحظه

مسئوليت سنگينی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانيم از پسش برآیيم، شرمنده و خجل باید به حضور خداوند 
 اش برسيم چراکه مقصریم.و نبی و ولی
عاشورا و کل ارض کربال و بقول سيد مرتضی آوینی این یعنی اینکه همه ما شب انتخابی خواهيم داشت که کل یوم 

 «به صف عاشورائيان بپيوندیم و یا از معرکه جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشيم.
ها )که البته از خانوادهکم کار به جایی برسههد که بعضههی شههوند، شههاید کمتر میروز جلسههات عزاداری ما جدیروزبه

شند که بچه شته با ست ندا ست( زیاد دو شان خيلی کم ا سين تعداد شان بروند برای امام ح شای ×های د عزاداری کنند؛ 

ند اآلن که ، نک«کردیمیا اباعبداهلل! ای کاش ما در کربال بودیم و کمکت می»گوید رود و میی من میبگویند: وقتی بچه
ی من هم برود و واقعاً بخواهد به امام حسين باز شده، بچه ×الحسين کمک کردن به اباعبداهلل های جدیدی برایميدان

 کمک کند و شهيد شود! ×

ها کم لور خانوادههایشان به جبهه بروند؛ البته تعداد اینها دوست نداشتند بچهدر زمان دفاع مقدس، بعضی از خانواده
صحبت کرد. بربود، ولی بی شان کم بود، اجازه نمیخی خانوادهتعارف باید  سجد برود چرا ها که تعداد شان به م دادند فرزند

مند شود و به جبهه برود. در دوران دفاع مقدس، که نگران بودند عضو بسيج شود و از این لریق، به حضور در جبهه عالقه
های مذهبی معنای حقيقی و هم هيئتی کنونی مسهههجد معنای واقعی خود یعنی رزم و جهاد را پيدا کرده بود. در دوره
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شان را پيدا کرده ستهلوریاند؛ بهجایگاه خود ست که برای دفاع از دین که د شکل از رزمندگانی ا های عزاداری و تکایا، مت
صيت را ندارند باید به ^بيت و حریم دین و حریم اهل ستند. اگر هم هيئتی این خا شان تأمل آماده ه لورجدی در ماهيت

 ها باید مدافع حرم و حریم حسينی تربيت نماید.های حسينی هيئتينی کرد. امروز روضهو بازب
 کند:اندازه توانایی و ظرفيتش به آن دست پيدا میالبته دفاع از حریم و حرم حسينی سطوحی دارد که هر کسی به

 سطح اول:
 1«بِلِسَانِهِ وَ قَاتَلَ مَعَنَا بِيَدِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِی الْجَنَّةِ فِی دَرَجَتِنَا مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَنَا»فرماید: می×اميرالمؤمنين 

ز ما دفاع کند ا -دست به شمشير ببرد و-کسی که ما را با قلبش دوست داشته باشد، با زبانش یاری کند و با دستش
 ی ما خواهد بود!درجهاو در بهشت هم

 اند.حریم حسينی است که مدافعان حرم عزیز ما اآلن به این توفيق بزرگ نائل شده این باالترین سطح دفاع از حرم و
 گ تند:مثل شهيد سيد ابراهيم صدرزاده که سردار سليمانی در جمع مدافعان حرم درباره ایشان می

ست. این جوان چون ما راه نمی سيدم چطور به اینجا آمده ا شهد و در قالب فالميپر سم دادیم بياید، رفت م ون و به ا
يسههت گویند. زرنگ فردی نگویند. زرنگ به من و امثال من نمینام کرده و به اینجا آمده بود؛ زرنگ به این میافغانی ثبت

ها را به این شکل به دست کردن و گول زدن مردم است. زرنگ و باذکاوت شخصی است که فرصتکه به دنبال مال جمع
کند. چرا وی این کار را کرد، چون خيلی قيمت دارد. ا را به نحو احسن است اده میهآورد. زرنگ یعنی کسی که فرصتمی

 2 {َفضقَل اللقُه اْلُُمَجاِهِديَ  َعَلى اْلَياِعِديَ  َأْجًرا َعِظنًُما}کند، دوست دارد. خدا کسی را که در راهش جهاد می

کند. امثال سههيد ابراهيم در ها آکنده میاش را در دلاگر خدا کسههی را دوسههت داشههته باشههد، محبت، عشههق و عال ه
سان میخيابان سئله بود. ان سيار عزیز کرد، این م سيد ابراهيم را ب سيارند، اما آن چيزی که  خواهد ميرد، چه بهای تهران ب

شد می شاه با شد، میچه نخواهد  شد، میميرد، امپراتور با ست و ميرد. عالم با ص 99ميرد. این مردن، مرگ اجباری ا د از در
 ميرند و تنها یک درصد توفيق دارند که مرگ اختياری را انتخاب کنند.مردم به این شکل می

سان به نقطهمرگ اجباری نتيجه ست؟ ان سد که نمیای میاش چي ضار ر تواند یک مگس را از خود دور کند. حالت احت
سجاد را دیده شودخدایا به من رحم کن از آن وقتی »فرماید: می ×اید. امام  ساقط  ، با مرگ «که همه این اداها از من 

 شود.ها از ما ساقط و قطع میهمه عمل
اید. ها انتخاب کردهای را برای خدا و دفاع از حریماید و راه اختياریاید در راهی قرار گرفتهشهههما )مدافعان حرم( آمده
ای است، دفاع از حریم اسالم است و دهنيست؛ دفاع از حریم گستر ÷و حضرت رقيه  ÷دفاع فقط از حرم حضرت زینب 

 د. اید. چه این را ح ظ کنيد چه نکنيو انسانيت است. یقين بدانيد شما برای این انتخاب شده ^ بيتدفاع از حریم اهل

 فرمایند:حضرت می -سطح دوم 
 0«هُوَ أَسْ َلُ مِنْ ذَلِکَ بِدَرَجَةوَ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَنَا بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُقَاتِلْ مَعَنَا فَ»

شت  شد، ولی ما را یاری نکند )مثالً فقط به هيئت برود( این فرد هم به به شته با ست دا سی که ما را با قلبش دو ک
را به زبانش کمک کند ولی با  ×تر خواهد بود. کسهههی که امام حسهههين اش از گروه قبلی پایينخواهد رفت، ولی درجه

ستش اقدام نک سينی اباعبداهللدرجهتواند همند )برای مقاتله به ميدان نرود( او نمید شد، او یک درجه پایي × الح تر نبا
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 است.
سطح که می سطح باال نداریم، در همين  درباره  شنویمتوانيم دفاع کنيم. وقتی میاگر ما توفيق دفاع از حرم را در آن 

قت شود چرا وی ح ظش فدا کرده، این همه شبهات و شایعات منتشر میعبداهلل خودش و عزیزانش را برااسالمی که ابی
 گذاریم برای مطالعه تا در برابر این جریانات از امام و اسالم نازنين خودمان دفاع کنيم.نمی

سوریه و عراق قصد حمله به حرم حسينی را دارند، در فضاهای مجازی دین و ایمان ما  اجازه ندیم دشمنان ما که در 
 برند.را ب

 سطح سوم:
 1مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ لَمْ یُعِنَّا بِلِسَانِهِ وَ لَا بِيَدِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِی الْجَنَّةِ.

شت  ست هم کمک نکند، او هم به به شد ولی به زبان جاری نکند و به د شته با ست دا سی که با قلبش ما را دو ک
 تر.ی پایينخواهد رفت ولی در درجه

نوعی دفاع از حریم حسينی است چون قلبی که ماالمال از عشق حسين محبت قلبی هم ارزشمند است و به خود این
شق شد، ع ست و در پایينهای آلوده در آن راه نخواهد یافت اما این پایينبا سطح ا شت جای خواهد ترین  ترین درجه به

 داشت.
بداهلل باع با ا یک روزی تکلي ش را  يا  با  ×ين الحسههههرکسهههی در این دن لة خودش را  فاصههه روشهههن و ميزان 

شن کردند؛ و همان خط دفاع از حرم را تا  × الحسيناباعبداهلل شان را با اباعبداهلل رو شهدای ما تکلي  تعيين خواهد کرد. 

 به امروز ادامه دادند.

 
 ی ارباب هستند.سالهسه ناز دانهامشب همه محبان اباعبداهلل مهمان 

را هم روا  هایليخشد و حاجات  رواحاجتی است که کنج خرابه اسالهسهکه شب دختر  امشب شب حوائج است چرا
 کرده است.
شهور خطبای و وعاظ از ، قمی عباس شيه حاج فرزند زاده محدث یرزاعليم حاج مرحوم شان. بودند تهران م   ای

 :فرمودندمی
  برای ردنک سخنرانی و رفتن منبر که جایی تا بودم شده مبتال صدا گرفتگی و حنجره ناراحتی و بيماری بهسال  کی
 مراجعهربه باتج و متخصص لبيبی به نيز من افتد،می معالجه فکر به موقعی چنين در مریضی هر مسلّم. نبود ممکن من

ست شدیدقدر آن من بيماری شد معلوم معاینه از پس .کردم ضی که ا   اگر و شده فلج وازکارافتاده  صوتی تارهای از بع
 ماه چند ات باید که گ ت داد و استراحت دستور نوشت که یانسخه ضمن در معالج لبيب .استالعالج صعب نباشد جالعال

 باشم داشته انتظارام بچه و زن از مطلبی و بخواهم چيزی اگر یا و نزنم حرف کسی با حتی و کنم خودداری رفتن منبر از
  در صبر هالبت برگردد. من بهرفته مجدداً ازدست سالمتی شاید دارو، ستعمالا و مداوم استراحت نتيجه در تا بنویسم را هاآن

  ر چيزه از بيشتر انسان زیرا فرساست، لاقت و سخت کمی بچه و زن با حتی مردم با نزدن حرف و بيماریهمچون  مقابل
شنود گ ت به احتياج سته و نزنم حرفی و نگویم هيچ ماه چند تا شودیم چطور و داردو ستراحت رد پيو شم؟ ا  هم آن! با
ست معلوم شد چه نتيجه که ني شن. بر همه با ست رو ضطراری حال چه خطرناکی، بيماری چنين آمدن پيش با که ا  به ا
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ضطرار. دهدیم دست بيمار ست شدید ناراحتی و ا ش حالت این. اندازدیالعاده مفوق قدرت یک یاد به را آدمی که ا   انیپری
ست که سان ا شری یهاچاره متما از اميدش ان سبه تا افتدمی الهی درگاه مقربان یاد به وشده قطع ب   رگاهد بهها آن لهيو

  زج یاچاره آمدی، پيش چنين با هم من .بگيرد یابهره خداوند لطف انیپایب دریای از و کرده حاجت عرض متعال خداوند
شتم × حسين امام حضرت عنایت ذیل به توسل   خيلی و آمد دست به توسل حال عصر، و رظه نماز از بعد روزی. ندا

شان مقدس وجود به که را اباعبداهلل حضرت شهيدان ساالر و ریختم اشک  یابن :گ تم داده قرار مخالب بودم متوسل ای
  ارندد انتظار من از مردم و منبرم اهل من این بر عالوه. فرساست لاقت من بيماری برای چنين مقابل در صبر ،اهللرسول

شان  از بارهکی که شده چه حاال ،تميباهل شما نوکران از وام رفته منبر الدوامیحال علتابه عمر اول از من. بروم منبر برای
 تا  رماب عنایتی آقا کنم؟ چه راها دعوت است، نزدیک رمضان مبارک ماه. ضمناً باشم کنار بيماری اثر بر حساس پُست این
 از میني که دیدم بزرگیاتاق  در را خودم خواب، عالم در. خوابيدمکم کم معمول لبق توسل، این دنبال به .دهد ش ایم خدا
  یدمد را × حسين امام الکونين مولی حضرت بود روشن که قسمت آن در !تاریک دیگر قسمت و بود روشن و منور آن

.  کردم داپي نيز ایرؤ حال در داشتم بيداری حال در که را توسلی همان و شدم خوشوقت و خوشحال خيلی. است نشسته که
صاً  و نمودن حاجت عرض کردم بنا صرارمخصو شتم ا ضان مبارک ماه دا ست نزدیک رم ساجد در من و ا   دعوت متعدد م

 با تیح که کرده منع دکتر آنکه حال و نمایم سخنرانی و رفته منبر توانیم چطورازکارافتاده  حنجره این با ولی ام،شده
  دسي آقا آن به: فرمود و کرد من به اشاره حضرت داشتم، زاری و تضرّع و الحاح خيلی چون. منزن حرف نيز خود یهابچه
سته درب دم که ش صيبت از جمله چند بگو ن شک کمی شما و بخواند را( رقيه) دخترم م  خوب تعالی شاهلل ان بریزید، ا
صط یآقا حاج خواهر شوهر دیدم کردم نگاه اتاق درب به من. دیشویم  ائمه از و خطبا و علما از که قمی ئیلبالبا م

  ند،ک یخوددار مصيبت ذکر از خواستیم ایشان. رساندم نامبرده شخص به را آقا امر. است نشستهاست  تهران جماعت
 و ردمکیم گریه من و شد رقيه حضرت مصيبت ذکر به مشغول ایشان. بخوان را دخترم روضه فرمود سيدالشهدا حضرت

  بودم ثرمتأ و متأسف و شدم بيدار خواب از ناراحتی با من و کردند بيدار خواب از مرا میهاتأس انه بچهماما  ،ختمیریم اشک
شت امکان عالی یمنظره آن دوباره دیدن ولی ،اممانده محروم ضيپرف مجلسآن  از چرا که   بعد، روز یا و روز همان .ندا
صص همان به شبختانه نمودم، مراجعه متخ صالً  که شد علومم معاینه از پس خو  کار رد قبلی بيماری و ناراحتی از اثریا

ست سيد من از بود تعجب در سخت که او. ني   ونگیچگ من !گرفتيد؟ نتيجه سریع و زودی این به که خوردید چه شما پر
سل ست در قلم دکتر. کردم بيان را خودم خواب و تو شت د ستاده سرپا و دا ستان شنيدن از بعد ولی بود، ای س دا  من لتو

ستش از قلم ارياختیب سين امام الکونين مولی نام اثر بر که معنوی حالت یک با و افتاد زمين بر د س او به ح   بود داده تد
  شما اراحتین این آقا: گ ت سپس و کرد گریه . لختیختیریم رخسارش بر اشک قطره و قطره و نشست لبابت ميز پشت

 1 .نداشت دیگری الجع راه و چاره غيبی امداد و عنایت و توسل جز
 سه جا مخدرات اباعبداهلل در عزای سيدالشهدا تعجب کردند:

 افتاد ناله زد: اَ انت اخی؟ سریب قطعهقطعهکه تا وارد گودال شد و چشمش به پيکر  ÷اول زینب کبری 

 دوم حضرت سکينه که تا دید عمه بدنی را در آغوش گرفته، نشناخت. پرسيد: هذا نَعشُ مَن؟
 ت رقيه که تا سر بریده را برایش آوردند، پرسيد: ما هذا الرَّاسُ؟سوم حضر

شتِ مِنَ فَرَفَعَتهُ. أبيک رأسُ: لها قالوا الرّأس؟ هذا ما: فقالت...  ِضنةً الطَّ بَ  الذی ذا مَن! أباه یا: تقول وهی له حا ضَّ   کَخَ
  یا نَرجوه؟ کبعدَ بَقِیَ مَن! أبتاه یا ِسنّی؟ ِصغَرِ على أیتَمَنی لذیا ذا مَن! أبتاه یا وَریدَک؟ قَطَعَ الذی ذا مَن! أبتاه یا بِدِمائِک؟

  یا الباکيات؟ للعيون مَن! أبتاه یا المَسبيّات؟ لألرامل مَن! أبتاه یا الحاسرات؟ لِلنساء مَن! أبتاه یا تکبر؟ حتّى لِليَتيمة مَن! أبتاه
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ضائعات مَن! أبتاه شعور مَن! أبتاه یا الغریبات؟ لل شرات؟المُ لل   یا! واغربتنا عدک؟ب مَن! أبتاه یا! واخيبتنا بَعدَک؟ مَن! أبتاه یا ن
دتُ ليتنی! أبتاه یا. عَميا اليوم هذا قبل کنتُ ليتنی! أبتاه یا ال ِدت، کنتُ ليتنی! أبتاه باً شَهيبَک تأر وال الثّرت وَسهَّ   مُخَضهَّ

 .بالدّماء
ضعت إنّها ثمّ ّشریف فمه على فمها و   روحها فارقت قد بها فإذا، حرّکوها فلمّا عليها، غشی حتّى شدیداً بُکاءاً وبکت، ال
 1الدُنيا.

  سر. است حسين پدرت سر: گ تند او به کيست؟ سر این گ ت آوردند ÷ رقيه برای را حسين امام بریده سر وقتی... 
 کسی چه درپ: گ ت چنين سر به خطاب خود سوزناک یهاهیگر با و چسبانيد سينه به و برداشت لشت داخل از اطيبااحت را
 به تو يمیت دختر پدر کرد؟ یتيمم خردسالی در کسی چه پدر برید؟ را گردنت یهارگ کسی چه کرد؟ آغشته خون به را تو
  جان پدر ؟بروند کجا سرگردان و اسير زنانپدر جان  کنند؟ چه پوشش بی زنان جان پدر شود؟ بزرگ تا ببرد پناه کسی چه
  یشانپر کسی چه جان پدر است؟ پناهیب غریبان یاور و یار کسی چه جان پدر است؟ساز چاره را گریان چشمان کسی چه

شدیم سامان را ما مویی سی چه تو از بعد جان پدر ؟بخ ست؟ با ک  کاش جان پدر! غریبی از وای تو از بعد ما بر وای ما
  در نای از پيش کاش جان پدر. دمیدینم گونهنیا را تو و شدمیم نابينا این از پيش کاش ای جان پدر. شدمیم فدایت
  چنان و نهاد حسههين امام پدرش یهالب بر راها لب سههپس. دمیدینم خون به آغشههته را محاسههنت و بودم خ ته خاک

 .است رفته دنيا از که دریافتند دادند حرکت را او وقتی و شد هوشیب لحظه همان که گریست
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 ایثار: گذشت و شب چهارم

  

 
سين ابو مخنف مى سيد، نامه« حاجر»به منطقه  ×گوید: هنگامى که امام ح شيعيان در بطن الرّمة ر سلم و  ات به م

کوفه مرقوم فرمود و آن را توسط قيس، بدان سامان فرستاد. قيس توسط حصين بن تميم دستگير شد. این حادثه پس از 
 السالم رخ داد.شهادت حضرت مسلم عليه

ن را ، مستقر کرد و حصي«لعلع»و « قطقطانه»تا قادسيه و « خ ّان»نظام خویش را حدفاصل للّه نيروهات سوارهعبيد ا
 ها گمارده بود.به فرماندهى آن

 مضمون نامه امام بدین شرح بود:
سالم عليکم! فإنّى أحمد إليکم اللّه الذی ال»   سلمين،  سين بن علىّ إلى إخوانه من المؤمنين و الم له الّا هو، ا من الح

اما بعد: فانّ کتاب مسههلم جاءنى یخبرنى فيه بحسههن رأیکم و اجتماع ملئکم على نصههرنا و الطلب بحقّنا، فسههألت اللّه أن 
صنع سن لنا ال ضين من ذت  یح صت إليکم من مکّة یوم الثالثاء لثمان م شخ سن األجر و قد  و أن یثيبکم على ذلک أح

عليکم فانکمشههوا فى أمرکم و جدّوا، فإنّى قادم عليکم فى أیّامى هذه إن شههاء اللّه و  الحجة یوم الترویة، فاذا قدم رسههولى
 «.السالم عليکم و رحمة اللّه و برکاته

سپاس مى شما  ست، در مورد  شما در خدایى را که جز او معبودت ني سلم که حاکى از هماهنگى  گویم؛ اما بعد: نامه م
شما را بر ما بود، به دستم رسيد، از خدا مى راه نصرت و یارت ما خاندان و مطالبه حق خواهم که آینده همگى را به خير و 

ا حرکت شم یسوروز ترویه به حجهیشنبه هشتم ذاین اتّحاد و همبستگى، اجر و پاداش بزرگ عنایت کند. من نيز روز سه
بخواهد خود، چند روز آینده نزدتان سرعت سروسامان دهيد که اگر خدا با رسيدن پيک من، شما کارهات خود را به .کردم

 خواهم آمد. سالم و درود خدا بر شما مردم.
ستاد، عبيد اللّه ماجرات نامه را از وت جویا  ستگير کرد، وت را نزد عبيد اللّه فر صين، قيس را د به گ ته راوت: وقتى ح

 شد.
 ام.قيس گ ت: آن را پاره کرده

 عبيد اللّه گ ت: چرا؟
 ه تو بر مضمون آن آگاه نشوت.کقيس گ ت: برات این

 عبيد اللّه گ ت: نامه برات کى بود؟
 دانم.ها را نمىقيس گ ت: به کسانى که نام آن

سين گو ]منظورش امام حگو و فرزند دروغها را نام ببرت، بر فراز منبر برو و دروغعبيد اللّه گ ت: اگر حاضر نيستى آن
 بود[ را ناسزا بگو! ×

ترین آفریده خدا و پسر فالمه دخت رسول خدا فت و اظهار داشت: مردم! حسين بن على برجستهقيس بر فراز منبر ر
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 ، از آن بزرگوار جدا شدم، به ندات او پاسه دهيد.«حاجر»است و من فرستاده او نزد شما هستم. در منطقه  |

 درود فرستاد. × نيرالمؤمنيسپس عبيد اللّه بن زیاد و پدرش را لعنت کرد و بر ام

 1.قطعه شد و به شهادت رسيدابن زیاد فرمان داد او را باالت داراالماره برده و به زیر افکندند، پيکر مقدمش قطعه

 
ها ذره مالحظه خود را نکردن. آدم، از خود بریدن است؛ یک×های برجسته اصحاب اباعبداهلل الحسين یکی از ویژگی

. گيرنددرنگ تصميم میکه فرصت فکر کردن ندارند و بی 93د؛ در دقيقه ریزنشان را در لحظات خطر بيرون میخود حقيقی
درنگ از خودش گذشت. برای آنکه جان کسانی را که دست نصرت به سمت امام زمانش دراز قيس در لحظه خطر بی

این روحيه  رد. نامآید بلکه نياز به تمرین و تکرار داشبه پدید نمیاند ح ظ کند، از جان خودش گذشت. این روحيه یککرده
 یاره معنادرب × از امام صادق یبلخ يقشقدر فرهنگ دینی ایثار است. یکی از ارکان فتوت و جوانمردی همين ایثار است؛ 

يم و اگر کنگ ت اگر به ما عطا شود شکر می يقشق يست؟به چ یشما جوان مرد ينحضرت فرمود در ب يد.پرس یجوان مرد
سر دختر پ یگ ت ا يقشق .کنندگونه عمل میما این يشهم پ ینههای مدت فرمود سگکنيم. حضرندهند صبر می يزیچ
کر به داده نشود ش يزیکنيم و اگر چمی یثارحضرت فرمود اگر به ما عطا شود ا يست؟جوانمردی نزد شما به چ | يامبرپ

 .میآوریجا م
مُنِعنا  شَکَرنا، وإن ينا: إن اُعطيقٌةِ؟ فَقالَ: ما تَقولُ أنتَ؟ فَقالَ شَقعَنِ ال ُتُوَّ ‘البَلخِىُّ جَع َرَ بنَ مُحَمَّدٍ  يقٌسَأَلَ شَق»

تُوَّةُ عِندَکُم؟ بنَ بِنتِ رَسولِ اللّهِ، مَا ال ُ یَا: يقٌتَ عَلُ کَذلِکَ! فَقالَ شَق ینَةِبِالمَد دَنا: الکاِلبُ عِن×صَبَرنا. فَقالَ جَع َرُ بنُ مُحَمَّدٍ 

 2«رنا و إن مُنِعنا شَکَرنا.آثَ ينافَقالَ: إن اُعط

های مدینه هم اخالقی برخورد به قول امام صادق ع سگ وگرنهجوانمردی.  یایثار سکوی پرتاب من و شماست به قله
 کنند.می

برای اینکه عظمت ایثار در دلمان بنشيند بگذارید روایتی را بخوانيم تا ببينيد موضوع از خود گذشتن واقعاً سکوی پرتاب 
از خدا  × یحضرت موسخورد. ای است که حضرت موسی با آن جاه و مقام حسرتش را میماست. این نقطهمن و ش

 یم معنومقا توانییفرمودند: تو نم × یرا به من نشان بده! خداوند به حضرت موس يامبرپ ینخواستند که مقام امت آخر

 ینا زيدارم به من نشان بده! خداوند متعال ن يتظرف قدری که! بهیاعرض کرد: خدا × ی! موسينیرا بب يامبرپ ینامت آخر

 حالت× یمقام به حضرت موس ینداشت به او نشان دادند و از عظمت ا يتظرف × یقدری که حضرت موسمقام را به

: د فرمودخداون «يدند؟مقام باال رس ینچگونه به ا يامبرپ ین! امّت آخریاخدا: »يدبه هوش آمد پرس یدست داد. وقت يهوشیب
 .است «یثارا»و آن  يدندرس ینجاخصلت به ا یکخالر به 

جَليلَةً عَظيمَةً یا رَبِّ أرِنی دَرَجاتِ مُحَمَّدٍ و اُمَّتِهِ. قالَ: یا موسى، إنَّکَ لَن تُطيقَ ذلِکَ و لکِن اُریکَ مَنزِلَةً مِن مَنازِلِهِ » 
لَهُ عَن مَلَکوتِ السَّماءِ فَنَظَرَ إلى مَنزِلَةٍ کادَت تَتلَفُ نَ سُهُ مِن أنوارِها و  فَضَّلتُهُ بِها عَلَيکَ و عَلى جَميعِ خَلقی. قالَ: فَکَشَفَ

 0«.ينِهِم و هُوَ اإلِیثارُ قُربِها مِنَ اللّه ِ عز و جل، قالَ: یا رَبِّ، بِماذا بَلَّغتَهُ إلى هذِهِ الکَرامَةِ؟! قالَ: بِخُلُقٍ اِختَصَصتُهُ بِهِ مِن بَ 
چقدر این موضوع برای خدا مهم  شودیم. معلوم کندیمیک خوبی را بيان  |ی امت پيامبر هایخوبه خدا از بين هم
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 است. رنگکم نکردهیخدااست. حاال بين خودمان بگردیم ببينيم چقدر این موضوع رونق دارد یا 
؛ ثارِإلِنصافِ و عامِلِ المُؤمِنينَ بِاإلِیعامِل سائِرَ النّاسِ بِااند: برای ما بيان کرده نيرالمؤمنيامیک قاعده است که حضرت 

 1.با دیگر مردمان، به انصاف رفتار کن و با مؤمنان، به ایثار
 فرماید اهل گذشت باش! آیا اآلن نوعفرماید با مؤمنين منص انه برخورد کن؛ در خریدوفروش منص انه باش؛ مینمی

 رابطه ما با مؤمنين بر اساس ایثار است؟
حاج منصور خادم  يدهای ناب بود. پدر شهویژگی ينبه خالر داشتن هم دشدن یز... اگر عز اهدا رش دخدا رحمت کن

 کند:صادق نقل می

خانواده  یکشده و در هر اتاق آن  يدهبزرگ چ ياطح یکبود که چند تا اتاق الراف  یمیهای قدخانه ینما از ا خانه
ه آمد از مدرس ی. منصور وقتیدمها خربچه ی، برایدمنوبر د يالسزل گمن هآمدم در راکرد. آن شب که به خانه میمی یزندگ

 «اند؟را دیده يالسها هم گبابا همسایه»گ ت:  یدها را دو گيالس

 «بله!»-

 «؟ایدهم داده یگرانبه د یناز ا»-

 !«خرندیها هم خودشان مشما بخور، آن نه بابا!»-

کرد؛ بعد هم آمد  يمتقس ياطهای حگذاشت و در تمام اتاق يالسگ یآورد. در هر کدام مقدار یچند تا نعلبک سریع
 «توانم بخورم!حاال من هم می»راحت گ ت:  يالنشست با خ

 2.ساله بود 1آخر را خودش برداشت. آن روزها منصور  نعلبکی
 به شما معرفی کنم. ×بگذارید ایثار را از زبان امام صادق 

اشاره از من خواست که برات ه م درآمد و بیکه یکى از یاران ما جلو کردمیلواف م ×همراه امام ششم ه من ب»

در ميان لواف باز به من اشاره کرد و آن  .به نزد او برومو را رها کنم  ×من دوست نداشتم امام صادق  .نيازت با او بروم

و ادی از اصحاب ماست. فرمود: گ تم مر يست؟او ک گ تم بله. فرمود: حضرت فرمود ابان با تو کار دارد؟. حضرت او را دید
رچند لواف هفرمود: بله. گ تم:  لواف را قطع کنم؟! :گ تم يشش.برو پ :حضرت فرمودگ تم: بله.  توست؟ یينو آ شيکهم

 .مرا از حق مؤمن بر مؤمن خبر بده من با او رفتم؛ و پس از آن نزد آن حضرت رفتم و از او پرسيدم ؟ فرمود: بله.واجب باشد
 یا: . باز فرمودشوم یتفدا ورزمیگ تم: بله که اصرار م. خيال آن شو و آن را رها کن و دنبال مکنابان بی د:موحضرت فر

 .پيوسته از آن حضرت پاسه خواستم. شوم یتکنم فداو دنبال می ورزمیبله اصرار مو من گ تم  ابان آن را دنبال مکن
ات ابان  :فرمود است. من نگاه کرد و دید چه هراسى مرا گرفتهه بسپس  .او بدهه فرمود: ات ابان نيمى از آنچه دارت ب

 ت واهاو ایثار نکرده او بدهى هنوز به چون نيمى از مالت را ب ایثارگران بر خود را؟ ادکردهیعز و جل  یکه خدا دانىنمى
 0.«بدهیاو ه ب نيم دیگراز  که یااو ایثار کردهه بوقتی و جز این نيست که  تاههمانا با او برابر شد
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 .فرمانده یکتاب آرزو 2

فَبَيْنَا أَنَا  وَ أَذْهَبَ إِلَيْهِ ×فَکَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَانَ یَسْأَلُنِی الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَشَارَ إِلَیَّ ×قَالَ: کُنْتُ أَلُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ 0

طَعُ قْقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ فَأَ فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ؟ ×ارَ إِلَیَّ أَیْضاً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَلُوفُ إِذْ أَشَ

ةِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَهَبْتُ  أَلْتُهُ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ؟ فَقَالَ یَا أَبَانُ مَعَهُالطَّوَافَ؟! قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ لَوَافَ الْ َرِیضههَ تُ بَلَى جُعِلْتُ هُ قُلْ دَعْهُ لَا تَرِدْثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَسههَ

َشطْرَ مَالِکَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَأَت مَا دَخَلَنِی فَقَافِدَاکَ قَالَ یَا أَبَانُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ یَا أَبَانُ تُقَ ِسمُهُ  ؤْثِرِینَ عَلَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَکَرَ الْمُ یَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ لَا

 .صْفِ الْآخَرنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ النِّاِ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ أَنْ ُسِهِمْ؟ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ
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 .است یثارباال ينعامل المومن یتروا یمعنا ینا
دیم خریمن با شهيد رجایى یک دوچرخه قراضه داشتيم و جنس را از بازار مى گ تمیشهيد رجائى  انز همکاریکی ا
نيم. ک آخر سال وقتى که خواستيم تقسيم .یک سال کاسبى کردیم با هشت هزار تومان سود .فروختيمها مىو در کوچه

درست است که از این هشت تومان چهار تومان برات توست  .رجائى گ ت من فعالً دو تا بچه دارم ولى تو چهارتا بچه دارت
 آن وقتدارم. و چهار تومان هم برات من ولى چون تو چهارتا بچه دارت بنابراین تو شش تومان بردار و من دو تومان برمی

 را به سمت ایشان هدایت کرد. هادلی داد ببينيد خدا چه عزتی به آقای رجائ
بحمد اهلل، خدا را شکر، ما ملتی هستيم که نشان دادیم اهل ایثاریم. در جنگ نشان دادیم حاضریم بگذاریم و بگذریم. 

گل را تقدیم انقالب کرده است. کسی منکر ظرفيت فرهنگی ما گل بلکه چند دستهچقدر مادران شهيدی که نه یک دسته
 رنگ است؟ایثار نيست ولی چرا با این ظرفيت و غنای فرهنگی در حوزه ایثار، این روحيه کمی تا قسمتی در ما کم در حوزه

 رسد؟به مشام می کمترچه ات اقی برای جامعه ما افتاده است که عطر خوش ایثار در بازار ما، در فاميل ما 
ماست. ایثار به ن ع شماست و ایثار نکردن به ضرر ش ات اقاً . حال آنکههاستآنکنند ایثار کردن به ضرر ها فکر میبعضی

 فرماید:خداوند که اساساً ن ع و ضرر به دست اوست می

 1.{َمْ  َيْبَخْل َفِإنقُما َيْبَخُل َعْ  َنْفِسِه}

ا يهرکسی بخل بورزد و بذل نکند و اهل گذشت نباشد به ضرر خودش اقدام کرده است. این قانونی است که خدا در دن
با عقالنيت و محاسبه به این نتيجه رسيد که در نهایت گذشت  شودیمبه این آیه ایمان آورد هم  شودیمقرار داده است. هم 

از  به کوه بروند. در وسط راه یکی رنديگیمو فداکاری به ن ع ما است و عدم گذشت به ضرر ما. سه ن ر کوهنورد تصميم 
ی رفيق ت اوتیب با دیدیمخودش را زرنگ  اصطالحبه. یکی از همراهانش که دشویماز پرتگاهی پرت و زخمی  هاآن
آید رفيق مصدوم خودشان را رها کند و ولی دیگری دلش نمی دهدیمکند و به راه خود ادامه را رها می شاندهیدبيآس

دهند و به حرکت خودشان ادامه میاندازد گيرد به هر قيمتی شده به او کمک کند. برای همين او را به دوشش میتصميم می
ان و مرده است. ولی این دو گرمای بدنش زدههبينند آن رفيقی که رهایشان کرده از شدت سرما یبعد از ساعتی راه رفتن می
ی نشان ادگسبهاز این گرفتاری نجات پيدا کنند. این داستان  سالمتبهکردند و این موجب شد را به یکدیگر منتقل می

 سود است. اشهمهکه ایثار نه تنها ضرر نيست بلکه  دهدیم
یکی از ز ا |ذبح کردند و گوشت آن را به دیگران دادند. پيامبر  صدر روایتى آمده که گوس ندت را در خانه پيامبر 

 |وت پاسه داد: چيزت جز کتف )سردست( آن، باقى نمانده است. پيامبر «. چيزت از آن مانده است؟»پرسيد: همسرانش 

 آن باقى مانده است! یجز سردستش، همهرمود: بهف
يرَ : بَقِیَ کلُّها غ |: ما بَقِیَ؟ فقالَت: ما بَقِیَ مِنها إلّا کَتِ ُها، قالَ  |عن عائشة: أنّهُم ذَبَحوا شاةً، فقالَ النَّبیُّ »

 2«کَتِ ِها.
هر که یک حق از خداوند عزّوجلّ کسی فکر نکند اگر گذشت نکرد، آنجایی که الزم است برد کرده. حضرت فرمود: 

ی ازخودگذشتگاگر ظرفيت  0«مَن مَنَعَ حَقّاً للَّهِ عَزَّوجلَّ أن َقَ فی باللٍ مِثلَيه»؛ دریغ ورزد، دوچندان آن را در راه بالل خرج کند
 ر.دو براب همنآشود، ، مستقيم به حساب جبهه بالل واریز میماندینمرا در راه خدا خرج نکنی این ظرفيت در هوا معلق 

بدان که هر کس در راه لاعت خدا خرج نکند، به خرج کردن در راه به یکی از اصحابش فرمود:  ×امام صادق 
                                                      

 
 .01/محمد  1

 .12123ح  011ص ، 2ج  ،کنز العمال 2

 .232، ص 0ج  ی،کاف 0



 از کربالی حسینی تا کربالی خمینی      46

 

 

معصيت خداوند عزّوجلّ گرفتار شود و هر که در راه رفع نياز دوست خدا قدم برندارد، به قدم برداشتن در راه رفع نياز دشمن 
 خداوند عزّوجلّ گرفتار آید.

لَّهِ ابْتُلِیَ لَمْ یَمْشِ فِی حَاجَةِ وَلِیِّ ال عْلَمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُنْ ِقْ فِی لَاعَةِ اللَّهِ ابْتُلِیَ بِأَنْ یُنْ ِقَ فِی مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْوَ ا»
 1«بِأَنْ یَمْشِیَ فِی حَاجَةِ عَدُوِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

 وحشتناک و خطرناک خداست. این یکی از سنت های

 
قَالَ: جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ یَنْ َعُهَا وَ  ×العاده محبوب خواهد شد. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ شود فوق یثارکه اهل ا یآدم

ها نى آن کس که بدانها سود رساند و بر دشمها سرشته شده بر دوستى و محبت کسى که بداندل 2بُغْضِ مَنْ أَضَرَّ بِهَا.
 زیان رساند.

 یک یجز اکبریعلقدر در دل مردم جای باز کردند، به خالر این است که باالترین درجه ایثار را داشتند. ینااگر شهدا 
زندان )دولتو( اما از زندان فرار کرد.  درکردند و انداختنش  يرشبار اسیک  چهارساله بود، اهل اص هان. وسهيستن باجو
راست  شدیم که چپ ومتر رد می یککانال به عرض  یکاز  يمداشت ياتشب عمل :کردنقل می یاناحمد یبود. آقا یل يلیخ

 یعراق رباريت یک یدندد یکهوشدند ل رد میاستون از کان یکجور که داشتند در قالب ها همينبود. بچه ينم يدانکانال م
گرفته  رباريت یککانال  یدقيقاً در راستا یعراق یک يدیم. فهمیمر شدگياز ته کانال شروع به تيراندازی کرد. همه زمين

شدند ، چپ و راست میدنخورن يرت ینکها یها هم براخوردند. بعضیمی يرها تبود. بعضی يبیصحنه عج يلیها. خبچه یرو
تکه افتادند و تکهمی ينم ین شب روآکه  ییهابچه يرداد و تکب یشدند. صداتکه میها و تکهمين یافتادند رواما می

گير نشدند. خالصه زميها به هم ق ل میچون بچه یمتوانستيم برگردقب هم نمیعشدند ضبط شده و نوارش هست. به می
آدم ما حظه ل آن... شدیم ماباال و نه مهماتش تم يردبگ ار يربارکه سر ت ترسيدیهم نه م یعراق يربارچیت ین، ایمشده بود

 یدمد داريروگ ينهم درعقب.  برگردیمو  یمانجام داد ار ي مانتکل یاخداویيم و بگ یمبخور يرت یک یمکردیرزو مآ هاخوب
پاره  یورن بخاتک ودبش یجادا در آنسوراخ  وقتی یک رکه اگ ی است. پوست شکم جورجزی اکبریخورده به شکم عل يرت
جام داد و ناا ر ي شاکبر تکلحال علیه خوش ب تم. گ ونيرمده بآهایش اکبر شکمش پاره شده و رودهعلی یدم. دشودیم

 ينهم یرابد، نخور يرخودش ت بودیمراقب م یدبا یهر کس و يمش بکنیتوانستيم برانمی یبرندش عقب... کاراآلن می
 يربارردند تکها که احساس سرش رفت باال. بچه یعراق يربارت یدیمبعد د يقهچند دق ینکهکار کرد. تا ااکبر چهعلی يدمن هم
 ترینروزمندانهيپ زا یکی( ينفتح المب ياتشد )عمل ياتو عمل شکستند اخط ر یختنداکبر گ تند و ر، اهلليدهترس یعراق
 «باال؟ رو آورد يربارشسر ت یعراق يربارچرا ت یشبد يندون یها مبچه: »ها گ تاز بچه یکیما. صبح که شد  هایياتعمل
 یهگر یدد احنه رص و آنمد آ ی. هر کيستماجرا چ يدیمو فهم يمرفت «شده. یچ ينينبب ياینبنه! » :. گ تيدخب ترس يمگ ت

 یرنده زاکش اخودش ر دبع یزدنر يرونهایش باش تا رودهشکم پاره یگذاشته رو ادستش ر یک یاکبر جزعلی یدیمکرد. د
 کنند يراندازیت نبا آ یمدت یوقت يرباری تال. لولهگرفته و آورده با ار يرباری تدستش لوله یکین آبا ی و عراق يربارسنگر ت

شده  يدشه یاکبر جزغاله شده بود و همان جورتا مچ دست علی که داغ بود يربارت ولهقدر ل. آنشودیسرخ م یاز شدت داغ
 بود.

شکنند. ب اط رخ انندها بتوتا بچه يدرها نکرد و دست از مقاومت نکش ااما لوله ر سوختیمداشت اکبر علیدست  یعنی
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بجنگم، اما  ايست تگردنم ن ي یست و اآلن تکلااره پمن مجروحم و شکمم  ویدبگ توانستیمو  اکبر شکمش پاره بودعلی
 نش مقاومت کرد.اج یو تا پا یستادا ینح ظ د ین حال براابا هم

 يدا کردند.این ایثار بيشتر از هر کسی محبوبيت پ واسطهبهو  کردندمی یثارهم اا جانشان ر شهدا
 

 
مثل راه رفتن توسههط کودک  یجسههم یهالور که رشههد و کسههب مهارتهمانکنند. ها به این سههادگی تغيير نمیآدم

ستو زمان یجیصورت تدربه شد روح ،بر ا سب مهارت یر ست. آدمو زمان یجیتدر يزن یهای معنوو ک  نهها معموالً بر ا
. حضرت دهدرخ می یجیصورت تدربه ييراتتغ ینالعاده بد بلکه افوق یهاآدم شبهیکشوند و نه می یآدم خوب شبهیک

 1.«وْضِعِهِإِزَالَةُ الْجِبَالِ أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ قَلْبٍ عَنْ مَ»ها؛ از تکان دادن دل است ترها آسانفرمود تکان دادن کوه
 .کنندمقاومت می ييردر مقابل تغ قدرنیا ياتخلق
. يردا بگر ييرتغ ینا یشود تا حداقل جلوگيرد که انسان خودش هم متوجه نمیکُند صورت می ييرغت ینقدر اآن یگاه
ست. مثالً  یگریآدم د نديبیسال م 43بعد از  شده ا شتاد درجه  ین ر انقالب یکشد. به قول ما عوض  صد و ه بوده اآلن 

توجه بهبود م یسههيمننو یارا در دفترچه ييراتتغ ینا ات يد.ن س کن یفرمودند روزانه محاسههبه ینمواضههع داده؛ بنابرا ييرتغ
 شد. يمخودمان نخواه یروح يتشدن وضع یبحران یا يتوضع

صت تغ یکدیگرخانم و آقا به  یدبادر خانواده هم  ض ييرفر صرار دارند با  یاناز آقا یدهند. بع شخص از یکا دواج فرد م
بر  یادهبه مشههکالت عم یخورد و بعداً در زندگنمی یکدیگربه  ياتتانکه شههما روح ديکنیها صههحبت مبا آن یکنند و وقت

 سههرعت و سهههولت ینرا به ا یاخالق کسهه یتوانیگ ت شههما نم یدکنم. بارا عوض می ياتشروح ندیگویخورد م يدخواه
تا  ودهند نمی ييرفرصههت تغ یکدیگرخانم و آقا به هم  ین ر عوض شههود. گاه یکحوصههله کرد تا  يلیخ ید. بایعوض کن

 .رنديگیخورد لالق مبه هم نمی ياتاز روح یبينند بعضمی
وض اینکه ما ع یبرنامه مسههتمر روزانه داشههت. براباید  ييرتغ یاسههت برا یجیتدر یز آنجا که رشههد معنوبنابراین ا

شویم  شویم، اهل ایثار  شکل روح یاو ب ستگونه ناینرا رفع کنيم  یو رفتار یو اخالق یهر م ص ي شد یکه قر که آن را  با
شو یمبخور صله خوب  سم یم؛و بعد بالفا شدن امراض ج سد به امراض روح یخوب  که لول  یلول درمان دارد چه بر

 دارد. يشتریدرمان ب
دهند برنامه کم ولی مداوم به ما پيشهنهاد می يرحضهرت امخواهم اهل ایثار شهوم، چه کنم؟ قاعده لالیی که من می

  2«منقطع است؛ قَلِيلٌ یَدُومُ خَيْرٌ مِنْ کَثِيرٍ مُنْقَطِعٍ یول یاداوم بهتر از عمل زمد یعمل کم ول: »است. حضرت فرمود
: إنّی اُحِبُّ أن أدُومَ عَلَی العَمَلِ إذا عَوَّدْتُهُ نَ سی و إن فاتَنی مِنَ اللَّيل قََضيتُه مِنَ النَّهارِ و إن فاتَنی فرمود ×امام باقر 

 0.يلِ و إنَّ أحَبَّ األعمالِ إلَی اللّه ِ ما دِیمَ عَلَيهامِنَ النَّهارِ قَضَيتُه بِاللَّ
 ياورمعادت دادم آن را ادامه دهم و اگر شب از من فوت شد روز آن را به جا ب یمن دوست دارم که اگر خود را به عمل

ه بر است ک یار عملعمل نزد پروردگ نیتریداشتنکه دوست یدرستو به ياورمو اگر روز از من فوت شد شب آن را به جا ب
 ی.آن مداومت بورز
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 .اندخواستهاین آن چيزی است که از ما  
عنوان مثال این عادت را در خودمان ایجاد کنيم که در راه و جاده نسهههبت به ات اقات یا مردمی که در کنار خيابان به
 :کندیمنقل  يوندیپ قربان نباشيم. همسر شهيد ت اوتیبهستند 
 ابانيرا در کنار خ یسرد زمستان بود، جوان یهوا یم.به همراه شوهرم از سبزوار به مشهد برو ميستخوایمرتبه م یک 

 ینيبی؟ گ ت: نمیکنیکار م، گ تم: چهآوردیسههرد کت و لباس گرم خودش را دارد از تنش درم یدر آن هوادیدم . یدیمد
 میرویما م ؟بلرزد يابانکه او کنار خ يسهتن فيح .کنم یهدآن جوان ه هرا ب میهاخواهم لباس، میلرزدیاو از سهرما دارد م

 1خود را نشان داد. یثار. لباس تنش را به او داد و امیااو را از سرما نجات داده یول میخریم یگرد یکیخانه و 
ست که  شویم این ا شتهقدم دوم و قاعده لالیی برای اینکه ما اهل ایثار ب شماریم. همياگذ ه شی کوچک را کوچک ن

 میارفتهگما تصميم خوبی برای عوض شدن  نديبیمشيطان معموالً وقتی  سنگ بزرگ نشانه نزدن است. اندگ تهاز قدیم 
ی اهل ایثار شهههوی حاال برو خواهیمچه بچه خوبی!  بهبه: دیگویمکند و شهههود بلکه گاهی تشهههویق هم میمانع ما نمی

سنگ بزرگ در راهت ؛ بدهی ×را ب روش تا نذری امام حسين  اتخانه ست و باید گذاردیمیعنی یک  . واقعاً حاال الزم ا

 را ب روشم؟! امخانه
 ی یک کيسه برنج بدهی؟خواهیم: پس نه دیگویمبعد به تو 

 کند.ببين نامرد چطور گذشت کوچک را در چشمت کوچک می
و  ازدهیحدود  یمشهدا بود یژهلشکر واز بجنورد کمک به  چند ن ربه همراه  ی کوچک غافل نشویم. یک باراگذشتهاز 

زار بزهدرختان س یالچادرها البه يم.رفت × یبه مقر گردان امام عل يمو مستق يدیمرس یوانظهر بود که به مر يقهدق یس

  یجمعچند تا عکس دسته یم.کرد لپرسیو احوا یتک روبوسها تکبا بچه یبهارو سرسبز  یادامنه یباال .نصب شده بود
 یمخورد و با نان غذا را يمنهار به تعداد نبود و دور سهه ره نشههسههت یاگو ياورندگردان رفته بودند نهار ب یهابچه م.يگرفتهم 

شتها ندارم یا... بهار يلخلشهيد  یول ستراحتهم و بعد  يوهبعد از غذا م .غذا نخورد و گ ت ا ا ها در چادرهاکثر بچه بود. ا
دارد از  که نشسته و یدما... را د يلاز پشت سر خل دفعهکی مدور چادر گشتو  يرونم بآمد .بودند اما من خوابم نبرد يدهخواب

شک شخص بود که نان .خوردو می شکندیو م داردیتکه برمها را تکهبغل چادر نان خ ست يشه ته پ یکها مال م او  .ا
شتهای و با دیدیمرا را نم شک ا شدم آن .خوردها را میکامل نان خ سته موقع که می آنجا متوجه  شتها ندارم نخوا گ ت ا

شک خورد و یاو مقدار .غذا بخورد ش ينداو مرا بب ینکهمن هم بدون ا نان خ جه که متو یبعد از لحظات يدم.خودم را کنار ک
ستها ننان یجا يلشدم خل  تیقدری خشک بود که نهابه یخشک مانده بود ول انن یمقدار یدمد .ها رفتمنان یبه جا ي
 2کرده است. یثاریکه او چه ا فهميدمآنجا  .نداشت

ضایتش را پنهان  شمردی ر شاید خدا در همان کاری که تو کوچک  شمر که  حضرت امير فرمود: کار خير را کوچک ن
فرماید مالئکه می اشمالئکه. به خواهدیماز آن خودت را محروم کنی. شههاید خدا از تو همين را  نظرصههرفکرده و تو با 
سه برنج گذشت من هم از تمام گناهانش من، اگر او ا ضی  گذرمیمز این کي شيطان نامرد شومیمو از او را و  دیآیم؛ بعد 

 چيزی نيست! کهنیا دیگویمکند و دل انسان را خالی می
َشيْئاً مِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَخْ َى أَرْبَعَةً فِی أَرْبَعَةٍ أَخْ َ ×أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  ْصغِرَنَّ  ْستَ َضاهُ فِی لَاعَتِهِ فَلَا تَ نْ ى رِ

َشيْئاً ْصغِرَنَّ  ْستَ ِصيَتِهِ فَلَا تَ َسخَطَهُ فِی مَعْ َضاهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْ َى  سَ لَاعَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ رِ ِصيَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ  خَطُهُ  مِنْ مَعْ
ِصيَتَهُ وَ أَنْتَ  وَلِيَّهُ  َشيْئاً مِنْ دُعَائِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ إِجَابَتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْ َى لَا تَعْلَمُ وَ أَخْ َى إِجَابَتَهُ فِی دَعْوَتِهِ فَلَا تَْستَْصغِرَنَمَعْ
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 1لِيَّهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ.فِی عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ عَبْداً مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ فَرُبَّمَا یَکُونُ وَ
چهار چيز را در چهار چيز، پنهان کرده اسههت: رضههایتش را در لاعتش پنهان کرده اسههت. پس  یوتعالداوند تبارکخ

اش را در ىتبسهها همان، با رضههایت خدا همراه باشههد و تو ندانى و نارضههایهات او را خُرد مشههمار که چهاز لاعت کیچيه
ست. پس همعصيتش پنهان کرد سا نارضایهات او را کوچک مشمار که چهاز معصيت کیچيه ا مراه اش با معصيتى هىتب

بسا با اجابتش قرین شود و شود و تو ندانى. اجابتش را در دعا پنهان کرده است. پس هيچ دعایى را کوچک مشمار که چه
ىّ خدا بسا او ولبندگان خدا را کوچک مشمار که چهاز  کیچيتو ندانى. ولىّ خود را ميان بندگانش پنهان کرده است. پس ه

 باشد و تو ندانى.

 
 ... ÷ در کربال یکی از نمادهای محبت حقيقی در راه خدا حضرت زینب

سه در کربال در  کنی یمالعل حاج مرحوم سن مدر ستی و سختی کمال با خان ح سل گذرانيد،می تنگد  هب متو

  نآ دید خواب در شبی شد،می مشرف حر حضرت زیارت به چهارشنبه یهاشب ه ته چند و گردید × شهيد حر حضرت

  شيد،بخ ایشان به آب قنات شد پيدا مؤمنی شب همان فردای. فرمود مقررتهران  آقای تو را من، آقای: فرمود سعيد شهيد
  سالهکی ار قنات دیگر الس رسانيد وتهران  به را خود پول همان به کرد. اجاره تومان وپنجستيببه  سالهکی آمد و دیگری

صد صرالد که یبه حد گرفت باال امورشکم کم داد. اجاره تومان چهار ستور به کهیوقت بود، خائف او از شاهنینا   اهش د
ستند بود شده واقع خيابان مسير در که را مسجدی  شاه ل؟ال ي باصحاب ربک فعل تر کيف الم نوشت شاه به خراب خوا
  2.دکن خراب را مسجد نتوانست

شب  ستدرماندهامشب  شب ها ستجامانده،  شهدا ها سيدال سانی که مثل من از قافله  شب ک م و از اما اندافتادهعقب، 
صله  شان فا شاید دل  اندگرفتهزمان شانیا  ستهرا  امام شعر . وقتی از حر میاندشک این آقا  قتاًيقحو  ميافتیمگویيم یاد این 

 مصداق بارز این شعر است:
 به آسمان رود و کار آفتاب کند         نظر لطف بوتراب کند  به ذره گر

اما با توبه و  0«ثَکِلَتکَ اُمُّکَ» را بسههت و حضههرت به او فرمودند: ×این همان حری هسههت که راه امام حسههين 

 .کنندیمپشيمانی حقيقی و آمدن نزد امامش، کارش به جایی رسيد که علمایی مثل مرحوم کنی به او توسل ه تگی پيدا 
و ت، گ تند: چيه از جنگ ترسيدی؟ لرزدیماما این همان حری هم هست که روز عاشورا دیدند بدنش باالی اسب دارد 

: واهلل اُخَيِّرُ ن سههی بينَ نميبیمی؟ حر جواب داد: خودم را بين بهشههت و جهنم مخير لرزیمقهرمان کوفه و عربی، چرا  که
  4الجنةِ و النارِ

صميم گر شد اگرچه به قيمت جانش.باالخره ت صم فت پای رکاب امام زمانش با شت را به جای جهنم  ميت گرفت به
 2انتخاب کند. فَوَاهللِ ال اَختارُ علی الجَنةِ شيئا و لَو قُطِّعتُ و حُرِّقتُ.
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شده و  شيمان  شهدا تا دیدند حر پ شان  ریزسربهسيدال سمت شتند حر خجالت بکشد. فرمودند اِ دیآیمدارد به  فَع رنگذا
 را قبول کرد. اشتوبهآقا  جاهمانیعنی  1رَأسَک یا شيه.

 یاآوردهغم مخور رو بر کریم             یاآمدهگر با دوصد جرم و گنه 
ستُکَ عَنِ الرُّجوعِ صاحِبُکَ الذی حَبَ سول اهلل. اَنا  سایَرتُکَ فِی الطَّریقِ ... و جَعجَعتُ  ؛ وحر گ ت: جُعِلتُ فِداکَ یابنَ ر

 .کَ فی هذاالمکانبِ
سول بناجانم به فدایت ی شتم و در راه، مراقب تو بودم و تو را در این اهللر . من همراهی بودم که تو را از مراجعت بازدا

 مکان فرود آوردم.
 2نعم یَتوبُ اهللُ عليک. ×اِنّی تائبٌ الی اهلل ممّا صَنَعتُ فَتَری لی مِن ذلک توبةً فقال له الحسين 

؟ سههيدالشهههدا فرمودند: آری خدا توبه تو را شههودیم. آیا توبه من پذیرفته کنمیمتوبه  امدادهی که انجام من از اعمال
 .کندیمقبول 

اینجا آقا فرمود سههرت را باال بگير، جای دیگر هم خود آقا آمد سههر حر را روی دامن گرفت و خاک و خون را از روی 
 صورتش با دست خودش پاک کرد.

را از روی سرش پاک کردید اما من بميرم  هاخاکبشوم اینجا شما آمدید سر حر را روی دامن گرفتيد آقاجان فدایتان 
 نماند اما دید... هاخاکی که زینب وارد گودال شد. شاید با خودش گ ت بروم تا سر حسينم روی الحظهبرای آن 

 رادر زینبخدا کند که نباشد سر ب      سری به نيزه بلند است در برابر زینب    
 را بلند کن بگو یا حسين... اتنالههر جا نشستی صدای 
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  قدرت روحی: شب پنجم
 

 
ند و بست ×آب را به روت امام حسين  و اصحاب شجاع امام در کربال است. وقتی نافع بن هالل جملی یکی از یاران

ات اق سى سواره و بيست پياده که بيست مشک آب با او را بهتشنگى بر او و یارانش چيره شد، برادرش عباس را خواست و 
 خود داشتند، برات آوردن آب مأموریت داد.

مرو ها در حرکت بود. عپيشاپيش آن دار آنان نافع بن هاللتا شبانگاه به آب نزدیک شدند و پرچم ندآنان حرکت کرد
 د؟متوجه آنان شد و صدا زد: کيستي -نگهبان آب -بن حجّاج زبيدت

 هایت.نافع گ ت: عموزاده
 عمرو گ ت: تو کيستى؟

 گ ت: نافع بن هالل.
 ات؟گ ت: برات چه بدین جا آمده

 اید، بنوشيم.ایم از آبى که ما را از آن محروم ساختهپاسه داد: آمده
 عمرو گ ت: گوارایت باد!

هستند.  بينى از یاران اواینان را که مى آشامم وات از آن نمىنافع گ ت: نه، به خدا سوگند! تا حسين تشنه باشد قطره
 اند که از بردن آب جلوگيرت کنيم.ها را دید گ ت: اینان نباید آب برگيرند، ما را در اینجا گماردهتا عمرو آن

 هات خود را پر ازهات خود را پر از آب کنيد. آنان پياده شده و مشکنافع به یاران خود که نزدیک شدند گ ت: مشک
 ور شدند و آنانها حملهو نافع بن هالل جملى به آن ×ند. عمرو و نيروهایش به حرکت درآمدند. عباس بن على آب نمود

 .ها بازگشتند و تعدادت از دشمن را به هالکت رساندندرا پراکنده ساختند و یارانشان را نجات دادند و به خيمه
اران از یزمانى که عمرو بن قرظه انصارت ار شنيدنی است. مبارزه و اسارت و شهادت این مرد بزرگ در روز عاشورا بسي

کشته شد، برادرش على که در جمع سپاه عمر سعد بود، به خونخواهى برادر آمد و بر امام باوفای امام حسين در ميدان 
د و بعدها دادن نافع بن هالل بر او حمله کرد و با شمشير بر او ضربتى وارد ساخت، ولى یارانش او را نجات ،حسين بانگ زد

 مداوا شد و بهبودت یافت.
ها را از یاران خویش دور کردند، جوالن داده و به حرکت درآمدند، ولى نافع آنسپس سوارانى که از على حمایت مى

 ها یورش برد و شمشير ميان آنان گذاشت:خواند، بر آندر حالى که این رجز را مى و ساخت
 «نى على دین حسين بن علىّإن تنکرونى فأنا ابن الجملى دی» 
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 ام، دین و آیينم همان دین حسين بن على است.شناسيد، من فرزند جملىیعنى: اگر مرا نمى 
به نافع گ ت: من بر دین و آیين فالنى هستم. نافع در پاسه گ ت: تو بر آیين شيطانى و سپس با  مُزَاحِم بْن حُرَیْث

اشت ولى شمشير نافع او را دریافت و به هالکت رسيد. عمرو بن حجّاج بر سپاه شمشير بر او حمله کرد. مزاحم قصد فرار د
 کنيد؟! هيچ یک از شما به هماوردت آنان بيرون نرود.دانيد با چه کسانى مبارزه مىخود فریاد زد: آیا مى

 شمشير کشيد و بر ها به هالکت رساند و با تمام شدن تيرهایش،وت دوازده تن از سپاه عمر سعد را به غير از زخمى
 خواند:ها حمله کرد و این رجز را مىآن

   عَلِیّ  دینِ  عَلى أَنَا الْجَمَلِی الْهُزَبْرُ  أَنَا  
 ام و بر دین و آیين على هستم.یعنى: من شير جملى 

ا در بازوانش ر گرفتند که زهيلرف او یورش برده و او را احاله کردند و چنان زیر باران سنگ و سرندشمن از هر سو به
 هم شکستند و وت را به اسارت گرفتند.

 شمر بن ذت الجوشن او را گرفت و هوادارانش وت را نزد عمر سعد آوردند.
 عمر سعد به او گ ت: نافع! وات بر تو! چه چيز تو را واداشت که خود را به چنين بالیى گرفتار سازت؟

ت بينى چه به روزاز محاسن نافع جارت بود، مردت به او گ ت: نمىدر حالى که خون  .پاسه داد: خدا از قصدم آگاه است
 آمده؟

 ام وام، دوازده تن از شما را به هالکت رساندهنافع در پاسه وت گ ت: به خدا سوگند! غير از افرادت که زخمى کرده
مر به ابن مرا به اسارت درآورید. ش توانستيدکنم، اگر بازو و دستى برایم باقى مانده بود، نمىخود را بر این کار نکوهش نمى

 سعد گ ت: خدا سالمتت بدارد! او را بکش.
قصد کشتن نافع شمشير کشيد، نافع به او خواهى خودت او را بکش. شمر بهات اگر مىعمر سعد گ ت: تو او را آورده

س دات خود را مالقات کنى، سپاآغشته به خون ما، خ یهاگ ت: به خدا سوگند! اگر مسلمان بودت برایت دشوار بود با دست
 1خدایى را که شهادت ما را به دست بدنهادترین آفریدگانش قرار داده و سپس شمر او را به شهادت رساند.

 

 
شود این است که چرا شخصی مانند هالل بن نافع با این شجاعت و دليری مقابل دشمن سؤالی که در اینجا مطرح می

گوید از می ترسد بلکه محکمشود نمیير دست دشمن شده است و تا لحظاتی دیگر کشته میتنها از اینکه اسایستد، نهمی
 ؟دادمها پشيمان نيستم و اگر دست در بدن داشتم باز ادامه میکشتن کشته

قدر باالست جنگيده و انگيزه در محضر امام آنشاید برخی بگویند که علت این مسئله این است که شخص کنار امام می
 فشانی کند!توانست تا این حد جانرکسی که بود میکه ه

در پاسه باید گ ت افرادی بودند که در کنار امام بودند ولی به این مرحله نرسيدند مانند ضحاک بن عبداهلل مشرقی که 
ع وضارا به درک واصل کرد ولی وقتی دید در ظاهر ا عمر سعدتا لحظات آخر در رکاب امام جنگيد و تعدادی از لشگریان 

شرلی کردیم و آن اینکه تا زمانی که کسی  هم باميدان به ن ع امام نيست، رو کرد به امام و گ ت اگر یادت باشد ما 
ی توانی با این اوضاع فرار کنیمفرمودند: اگر  ×دوروبرت باشد با شما بجنگم و وقتی تنها شدی من مرخص شوم و امام 
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 ار کرد!. ایشان امام را تنها گذاشت و فر1مختاری
 هاآنا پدران بودند ی ×شده مکتب امام حسين يتتربممکن است کسی بگوید این افراد و افراد شبيه نافع بن هالل، 

امتياز  مردم عصر ما از این خصوصاًچنين فرزندانی تربيت کنند و دیگران یناکنار رسول خدا تربيت شدند و توانستند 
 !اندمحروم

 ت چه بسيار افرادی بودند که محضر تربيتی پيامبر را درک کرده بودند، مورد نصيحت و در پاسه به این نکته باید گ
قرار گرفته بودند اما به این مقام و منزلت نرسيدند، حتی افرادی که محضر امام را  ×اباعبداهلل  خصوصاًيت و باهلتربيت 

چنين افرادی تربيت یناکه به کوفه نرود و  کردندیممدت درک کرده بودند امام را نصيحت یلوالنمداوم و  صورتبه
 يت را نپذیرفتند!باهل

ند اگر گ تچنين اصحابی در کنار امام شمشير بزنند که شب عاشورا مییناخوب با این حساب، چه عاملی باعث شد 
 اهيم زد؟!بارها کشته شویم و زنده شویم باز دست از یاری شما برنخواهيم داشت و دوباره در رکاب شما شمشير خو

م و ی است که امشب قصد داریم به آن بپردازیانکتهاز این مسائل،  ترمهمالبته مواردی که گ ته شد اشتباه نيست اما 
ي ه کنيم وظانجامتوانيم در رکاب امام ی میراحتبهتنها اگر به این نکته توجه کنيم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهيم نه

 ت زندگی ما نيز برلرف خواهد شد.بلکه بسياری از مشکال
 فرماید:می ×ای مارسيم که راز همراهی با امام تا پای جان است؛ امام صادق اگر به احادیث مراجعه کنيم به نکته

 2.قُتِلَ وَ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ وَ نُشِرَ لَمْ یَتَغَيَّرْ قَلْبُهإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدُّ مِنْ زُبَرِ الْحَدِیدِ إِنَّ الْحَدِیدَ إِذَا دَخَلَ النَّارَ لَانَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ 
شود، ولى مؤمن را اگر بکشند و زنده کنند و بار دیگر تر است. آهن چون در آتش رود نرم مىمؤمن از آهن سخت

 بکشند، قلبش تغيير نخواهد کرد.

تواند او را چنان کند که تا پای است که می های یک انسان مؤمنترین ویژگیقوت قلب و قدرت روحی یکی از مهم
کند و تا جایی که روح و قلب انسان جان در مسير حق همراهی کند. بدن انسان همراه و همپای روح انسان حرکت می

شود تا جایی شود ولی انسان مؤمن در مسير حق نرم نمیفرماید آهن در آتش نرم میپيش برود او هم خواهد آمد. امام می
 جان خود را از دست بدهد.که 

مشکل مردم کوفه هم این بود که از آن قدرت روحی باال برخوردار نبودند و با توجيهات اخالقی ترس خودشان را پنهان 
 يمانپ يلبن عق که با مسلم یو کسان یدگ ت برو یگروارد کوفه شد، به شمر و چند ن ر د یادز بنيداهللکه عب یوقتکردند. 

ها با آن یهامتن صحبت یوقت یاخالق را او است اده نکرد، ول ة. البته کلميدو به اخالق دعوت کن يدبترسانبسته بودند را 
را  او دارد آرامش جامعه: »ینکهنوع بوده است. مثالً ا یناز ا یشانهاحرف شویمیمتوجه م خوانيم،یرا م يلعقبنمسلم یاران

ر زدند و د هاحرف یناز ا قدرینا «يد؟چرا دنبال دردسر هست يد،را بکن تانیزندگ اندازد،یاو دارد جنگ راه م زند،یبه هم م
گر خودشان لش یاهل کوفه برا یعنی؛ يدندرس يجهبه نت خرهباال تا« در راه است یزیدلشگر »کنارش مردم را ترساندند که 

ان را بود که ترسش ینبود. بلکه اخالق ینجات عالم از بداخالق یکه در پ یدرست کردند، منتها آن اخالق یاخالق يهتوج
 .کردیم يهتوج

الم شرفياب شد و س ×حضور امام حسين عابس بن ابو شبيب اما در مقابل، یاران حسين در اوج قدرت و قوت بودند. 

يست ن تر از شماکرد و اظهار داشت: ات ابا عبد اللّه! روت زمين هيچ یک از خویشان دور و نزدیکم نزد من عزیزتر و محبوب
و اگر قادر بودم ج ا و ستم و کشته شدن را با چيزت عزیزتر از جان و خونم، از وجود مبارکت دور کنم، قطعاً این کار را 
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پویم. سپس با دهم که راه هدایت شما و پدر بزرگوارت را مىدادم، سالم و درود بر تو ات ابا عبد اللّه! گواهى مىانجام مى
 :زدصدا مى .اش وارد شده بود، مبارز للبيدضربتى که بر پيشانى باوجودرفت و شمشير برهنه به سمت دشمن 

 به سمت او نيامد. کسچيهآیا هماوردت نيست، آیا هماوردت نيست؟ 
ها از هر سو بر بدنش باریدن گرفت. وقتى سنگ ساننیبدکنيد و  بارانسنگعمر سعد فریاد زد: وات بر شما! او را 

 ور شد.خود خویش را پشت سر افکند و سپس بر سپاه دشمن حملهید، زره و کالهعابس این وضعيت را د
کرد تا آنکه از الراف، وت که وت بيش از دویست تن از سپاه دشمن را دنبال مى دیدم به خدا سوگند! دیگویمراوی 

چند تن دیدم که هر یک ادعات و به شهادت رساندند و سر از بدنش جدا کردند. سر او را در دست  درآوردندرا به محاصره 
کشتن وت را داشتند. همگى نزد عمر سعد آمدند. وت گ ت: با هم مشاجره نکنيد، یک تن او را نکشته همه شما در کشتن 

 1.اید و با این سخن، آنان را پراکنده ساختاو سهيم بوده

کنند بلکه از قدرت روح و تصرف یکند، مرتاضان هندی، معجزه نمحتی در مسائل مادی هم قدرت روح، خودنمایی می
بزنند، شما تصور کنيد اگر این امکان با معنویت و  العادهخارقتا دست به کارهای  کنندمیدر این قدرت، این امکان را پيدا 

 يزی خواهد افتاد!انگشگ تی هاات اقایمان جمع شود چه 

 ×ریم، از کندن قلعه خيبر توسط اميرالمؤمنين اگر به قدرت روح که در سایه بندگی خدا و ایمان کسب شده پی بب

 کنيم، خود حضرت نيز به این نکته اشاره فرمودند که:ینمتعجب 
 2ضِيئَة.بِّهَا مُکُوتِيَّةٍ وَ نَ ْسٍ بِنُورِ رَوَ اللَّهِ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوَّةٍ جَسَدِیَّةٍ وَ لَا بِحَرَکَةٍ غِذَائِيَّةٍ لَکِنِّی أُیِّدْتُ بِقُوَّةٍ مَلَ

به خدا سوگند! من در خيبر را با قدرت جسمانى و تحرک غذایى، از جا نکندم. بلکه من به قوه ملکوتى و روحى که به 
 نور پروردگارش، روشن است تأیيد شدم.

کند یمنفکر چنين انسانی به گناه یناانسان قوی القلب و دارای قدرت روحی باال از گناه فاصله زیادی دارد و  اساساً
ی احتربهیی که هاانسانداند که مرتکب شود. ینمی او متناسب با توان اوست و هم گناه را در شأن خود هادغدغههم  چراکه

 .اندمتعالاند و از همين جهت مبغوض خدای يفضعدهند خيلی یمتن به گناه 
 0بغِضُ المُؤمِنَ الضَّعيفَ الَّذی ال زَبْرَ لَهُ.فرمایند: إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَتَعالى لَيُرسول گرامی اسالم می

 خدای متعال، مؤمن ضعي ی که قدرت مقاومت ندارد را دشمن دارد.
چنين ینارا  هاآن ×فرماندهان و یاران حضرت حجت نيز ویژگی بارزشان همين قدرت روحی است. امام سجاد 

 کنند:توصيف می
نَ ةَ أَرْبَعِيعَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شِيعَتِنَا الْعَاهَةَ وَ جَعَلَ قُلُوبَهُمْ کَزُبَرِ الْحَدِیدِ وَ جَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَذْهَبَ اللَّهُ

 4رَجُلًا وَ یَکُونُونَ حُکَّامَ الْأَرْضِ وَ سَنَامَهَا.
هات آهن یشان را همچون پارههادلا برلرف سازد و هنگامى که قائم ما قيام کند خدات عز و جل از شيعه ما آفت ر

 نيروت چهل مرد قرار دهد و فرمانروایان و بزرگان روت زمين خواهند بود. اندازهبهکند و نيروت هر یک مرد از آنان را 
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شما م یناز آثارش ا یکیدارد؟  یجامعه چه آثار یقدرت برا شمن از  ست که د سدیا وَن ْرِهُبُت}فرماید: . خداوند میتر

کلمات بعد از آن اسههت که خداوند  ینا  يدبا آن )قوت(، دشههمن خدا و دشههمن خود را بترسههان1؛{ِبِه َعُدوق اللقِه َو َعُدوقُکْم

ْستَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَ يد؛دشمن قدرت جمع کن يهعل توانيدیهرچقدر م»فرماید: می ت و قدر «يْلِوَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا ا
 کند. یزندگ يتتا انسان در امن دهدیاسلحه را هم کنار قوّت قرار م یعنی يد،خودتان را جمع کن ةاسلح

 یبرا يسهههتن يازکنند، ن یو جوانانش قدرتمند زندگ مردم يّتکه کل یافرهنگ قدرت باال، جامعهبا قدرتمند و  جامعه
 ها خائن است و خائن، ترسو است؛ الْخَائِنُ چون دشمن مسلماناست دشمن را بترسانند.  یدفع دشمن زحمت بکشد، کاف

 2.خَائِف
صویر جهانی یحججامثال شهيد  صویر شهيد حججی، یک ت شدند، اگر ت شتند عزیز و جهانی  ها با قدرت روحی که دا

 شد و همه را متوجه خود کرد، علتی جز این نداشت.
 هرکس_دهندیمی که ضعف خود را به مردم ما سرایت اماهوارهه ی آلودهاشبکههای ياستس تبعبهبرخی از خناسان 

شيده هابرنامهکه بيننده  ست خواهد داد و از نظر فکری و روحی به قهقرا ک شود قطعاً قدرت روحی خود را از د ی ماهواره 
جور وانمود نیا _یمانگ تهحتی از یک کودک معمولی کمتر خواهد شهههد گزاف  اشارادهخواهد شهههد و اگر بگویيم قدرت 

ا در تنهکنند که برخی از نهادها به دالیلی اراده کردند که شهههيد حججی مطرح شههود، در حالی که این شهههيد عزیز نهمی
شد به حدی که  صباغ»ایران بلکه در دنيا مطرح  ص یمجر« منار  شخ ساب  شبکه اجتماع یشبکه المنار در ح  یخود در 

 ليتخ رگیو د دمیکنم. امروز د ليرا تخ نيو شمر لع ديشه نيحس یو ماجرا عاشورا کردمیم یسع شهينوشت: هم یيترتو
 نخواهم کرد.

سی  شهادت نافع یمکنيم، یموقتی برر سارت و  شهدای دیگری نيز مانند ا شهيد بزرگوار و  سارت این  ستان ا بينيم دا
را به آرامش و دشمنان را به  دهد که دوستانیمکه از یک قدرت روحی و عظمتی در مقابل دشمنان خبر  استبن هالل 

 کشاند.یمترس و اضطراب 
سئله را برای خودشان  قدرتمندی هاآدم ضطراب و نگرانی ندارند و این م شهادت هيچ ا ل ی حخوببهدر مقابل مرگ و 

به  نيدر منطقه کردسههتان، پس از باز کردن معبر م 1022اسهه ندماه سههال  2در روز  ،یغالم یعلرجب يدشههه .اندکرده
ش هاميس کردندیرا قطع م ميآن را قطع کنند، چون اگر س شدینم عنوانيچهکه به رسدیم یحلقو خارداريمس ده و جمع 

 یر رون ر ب کیکه  رنديگیم ميتصههم« مقدم ی یشههر»رزم خود با نام با هم ديشههه نیوقت ا نیا در .شههدیمعبر من جر م
شر خارداريمس شته ی یبخوابد، ابتدا  صد دا او را  کند وبه او التماس می یغالم ديشه یکار را انجام دهد، ول نیا مقدم ق

 یهاميس یبر رو یرجب غالم ديشه سرانجام .ريمن نگ ازافتخار را  نیکار را انجام دهم و ا نیکه بگذار من ا دهدیقسم م
همه  یوقت کنند.ن او عبور میبد ین ر از رو 123از  شيبوده، ب یکه خون از بدن پاکش جار یو در حال خوابدیخاردار م
ست و درد م ننديبیم ،کنندبلند می هاميس یکنند و او را از روعبور می شدیتمام بدنش غرق در خون ا حال  نيهم در .ک

ست به دعا سان ) ایخدا دیگویو م داردیبرم د ستا درشهادت مرا بر شته د شکر کرد(، در  اباال آورد و خدا ر اش رنکتاب نو
هادت جا به شکند و همانشود و به چشم چپ او اصابت میمی کيشل یعراق یروهاين یاز سو یريبالفاصله تلحظه  نیا
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 1.رسدیم
ستبه آن قدرت باالی روحی  شهدا شد را انتخاب مییافتهد شهادت با کنند ولی قدرت ما اند که نوع مرگ خود که 

یم. انتخاب شهدا در اوج و حداکثری است و انتخاب ما در ااندهمقدر کم است که در انتخاب بين گناه و ترک گناه هنوز آن
 .است یحداقلکف و 

 دهد،یمی انجام راحتبهانسهههانی که ترس ندارد یعنی دل دریایی دارد و کسهههی که دل دریایی دارد کارهای بزرگ را 
 پردازد.یمبه پيکار  گيرد و با آنیمکند، جان خود را در راه حق کف دست اموال خود را در راه خدا خرج می

، با اندعلمن یی که قدرت روحی باالیی ندارند در مقابل دنيا و گناه و تمایالت ن سههانی بسههيار شههکننده و هاانسههان
دنيا حاضرند دین خود را با گناهان خطرناکی چون ربا ب روشند، در  وبرقزرقکنند با کمی پول و پيشنهاد یک ن ر گناه می

 کنند!خوانند در مجالس عروسی پر از گناه شرکت مییمکه نماز یناکنند؛ در عين مراسم گناه شرکت می
سين  صحاب الح شریف ینمچيز يچهاز  ^شهيدان عزیز ما مانند نافع بن هالل و ا صداق این حدیث  سيدند و م تر

 فرمود: ×بودند که امام صادق 

 2.هُوَ عَالمَةُ کُلِّ مُؤمِن ءٍ وال یَخافُ مِن شَی زیزٌ فی دینِ اللَّهِ وذلِکَ أنَّهُ عَ ءٍ وإنَّ المُؤمِنَ مَن یَخافُهُ کُلُّ شَی
برند و علت آن این است که او، در دین خدا ]و در راه حق[ محکم یمانسان مؤمن کسی است که دیگران از او حساب 

 چيز هراسی ندارد و این عالمت مؤمن است.يچهو استوار است و از 
 .بود آهنين اعتقادشان چون توانستینم اما کند جدا امام را از شهدا که بود نای دنبال خيلی دشمن

  یان راد سلول در عراق دفاع وزارت زندانِ در: »دیگویم اسارتش ابتدای خالرات درباره یابو تراب مرحوم آزادگان سيد
 وتتال را آن بلند صدای با زندانيان از یکی که بود قرآن تالوت صدای شنيدم، بلندی صداهای صبح روز یک. بودم

  - روزی چند. کرد مشغول خود به مرا فکر صداها این. شنيدم قرآن صدای باز شب هنگام. بود عجيب من برای. کردیم
  بود، مجاور سلول در که فردی از ،بردندیم بازجویی برای مرا که روز یک. شنيدم را صدا آن - شب و صبح هنگام به

 ؟شنومیم شب و صبح روز هر که يستچ قرآن صدای این: پرسيدم
ست ن ت وزیر تندگویان صدای این: گ ت سدیم خود اوج به شکنجه وقتی. ا  ائمه هب و بردیم پناه قرآن آیات به ،ر

 «.رديگیم روحيه و نيروها آن از و دیجویم توسل ^

ها صبح بوده، شکل این به تندگویان رایبها سال این تمام دارم، خبر من کهلور آن: »دیگویم ادامه در ترابی ابو سيد
شان پياپیلور ها بهشب و ست ،شدینم هوشیب تا و کردندیم شکنجه را ای شتندیبرنم او از د شان از. دا ضات یک ای   قا

شتند سالمی جمهوری مقدس نظام و  خمينی امام عليه دوربين مقابل در اینکه آن و دا   هر هب آنگاه. بگوید مطالبی ا

 بار دو دارم، خبر من کهلور . آنکردیجا نمجابه را جواد سههيد هالوفان این اما فرسههتندمی را او بخواهد، که کشههوری
 و کردند اماعز انگلستان به را او همين برایفرورفت.  کامل اغمای به که رسيد حدی به تندگویان شهيد جسمانی وضعيت

 «.کننداش شکنجه هم باز تابازگرداندند  عراق به را او دوباره معالجه از بعد
  خواندن دور مشغول هميشهمعنا. تمامبه سنگ است؛ سنگ تکه یک او: گ ته تندگویان درباره صدام شخصی محافظ

ست  آویزانش سقف از. ندارد اثر او در گوناگون یهاشکنجه و وعيدها وها . وعدهکندیم زمزمه مرتباً را قرآن یهاهی. آا
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  دیوانه را ما همه او سکوت ولی شکسته، بدنش جای چند استخوان حال تا. کندیم مقاومت او اما ،ميزنیم کابل ،ميکنیم
 .است کرده

  را سيم صورت فوق خشونتی با وی قتل س اک مأمور. کردند شهيد صحرایی تل ن سيم با را وارسته عارف این باالخره
 1.ودب شکسته ایشان کمر از دنده سه دو زیاد، شارف اثر بر که حدی به بود؛ کشيده یسختبه و انداخته او گردن به

 
 ی به این قدرت روحی باال چه کنيم؟ابیدستبرای 

مُ اللَّيْلَ وإِنَّ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِی قَلْبِهِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّکُمْ تَجِدُونَهُ ضَعِيفَ الْبَدَنِ نَحِيفَ الْجِسْمِ وَ هُوَ یَقُ فرمودند: ×امام صادق 

 2یَصُومُ النَّهَارَ.وَ 
ب با این حال شاست و بينيد که بدنش ضعيف و جسمش الغر قدرت و توانائى شخص مؤمن در دل اوست مگر نمى

 .گيردپردازد و روز را روزه مىنماز با خدا مىه ب
گویند: یم ها هست کهیمذهبدهند. باید دل و قلب خود را تقویت کنيم. اصطالحی بين بچه یمحضرت به ما راه نشان 

اگر اتصال قلبی به خدا را هميشگی و مستمر داشته باشيم، این اتصال قلبی به ما قدرت روحی  «لرف سيمش وصل شده.»
 کند.دهد. روح ما در ظرف قلب و دل ما رشد مییم

 تباصالب قدرینمؤمن ا «ءٍیْ س ت و محکم است؟ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَحَدَّ شَ قدرینچرا مؤمن ا: »يدندپرس × صادقاز امام 

 اشينهمحض در س یماندر قلبش است و ا یچون عزّت قرآن»شود جدا کرد. حضرت فرمود: اش را هم نمیتکه یکاست که 
 لِلَّهِ وَ  يعٌطِصَدْرِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ مُ یفِ یمَانِقَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِ یخدا و رسولش است؛ فَقَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْقُرْآنِ فِ يعاست و عبد مط

 0.«لِرَسُولِهِ 
بهترین راه برای محکم شدن و قدرت پيدا کردن این است که دل و قلب را به خداوند متعال وصل کنيد. انس و ارتباط 

 تواند من و شما را قوی کند.قلبی عميق با خداوند متعال می
ن، انس او با قرآن و ارتباط او با خداوند رمز مقاومت شهيد تندگویان در برابر آن همه شکنجه و عاجز کردن دشمنا

تواند ما را های دنيایی هم نمیمتعال بود. وقتی قلب ما قوت گرفت و ارتبالش برقرار شد، حتی مسائل دنيایی و آلودگی
 کنند:نقل می ‘ضعيف کند. امام صادق از اميرالمؤمنين 

رَةِ خِوَ رَوِیَ وَ رُفِعَ عَقْلُهُ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَبَدَنُهُ مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ قَلْبُهُ وَ عَقْلُهُ مُعَایِنٌ لِلْآفَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ قَوِتَ وَ شَبِعَ  
 4.فَأَلْ َأَ بِضَوْءِ قَلْبِهِ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا فَقَدَرَ حَرَامَهَا وَ جَانَبَ شُبُهَاتِهَا

گشت و عقلش از اهل دنيا باال گرفت، پيکرش با اهل دنياست  رابيکه از خدا پروا کرد عزیز و قوت شد و سير و س هر
دلش خاموش نموده، حرامش را پليد شمرده  با نورچشمش دیده  یادوستيولى دل و خردش متوجّه آخرت است، آنچه از دن

 .کندیو از شبهاتش دورت م
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روت و مکنت است که قدرت مياورد، غافل از اینکه در سنت الهی ارتباط با خدا است که کنند ثخيال می هاآدمبعضی 
 فرمودند: |قدرت مياورد. رسول خدا 

انَ عَبْدِی کَذَلِکَ ذَا کَی وَ مُنَاجَاتِی فَإِقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى عَبْدِیَ الِاشْتِغَالَ بِی نَقَلْتُ شَهْوَتَهُ فِی مَسْأَلَتِ 
کَ حَقّاً أُولَئِکَ الَّذِینَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُهْلِ)قهرمان( أُولَئِکَ أَوْلِيَائِی حَقّاً أُولَئِکَ الْأَبْطَالُ  .فَأَرَادَ أَنْ یَسْهُوَ حُلْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ یَسْهُوَ 

 1مْ مِنْ أَجْلِ أُولَئِکَ الْأَبْطَالِ.أَهْلَ الْأَرْضِ عُقُوبَةً زَوَیْتُهَا عَنْهُ
به من مشغول است، او را متمایل به درخواست و مناجات با خود  غالباً ام خداوند سبحان فرمود: هر گاه بدانم که بنده: »

نان ، آ، دوستان من هستندحقبهشوم، آنان شد، اگر بخواهد خطایى مرتکب شود، مانعش مى نيچننیانمایم، وقتى بنده مى
قهرمانان واقعى هستند، آنان کسانى هستند که هر گاه بخواهم زمين را هالک نمایم و عقاب کنم، به خالر آن دليران، 

 «.دارمهالک و عقوبت را برمى
ی خوبهبرفقا، از امشب تصميم بگيریم برای اینکه اگر روزی با آمدن مهدی فالمه امتحان شدیم بتوانيم از این امتحان 

سان از با خدا انس گرفت. بعضی ميگویند کلمه ان توانیمی راحتبهسربلند شویم، انس با خدا را بيشتر کنيم.  فارغ شده و
 .رديگیمانس گرفته شده و علتش هم این است که سریع انس 

ار ککند: با شهيد ردانی پور نقل می هارزمندههمين انس مداوم با خدا بوده، یکی از  شهداهای عمده یکی از ویژگی
رفتم « کنه.یقبول نم یاست، مالقات ازدهیاآلن ساعت » :گ ت« با فرمانده تون کار دارم.» :گ تمداشتم. رفتم درب اتاقش و 

ها سرخ، سرش را از سجده بلند کرد، چشم« تو. ايب» :گ ت« منم. یمصط »: گ تم« ؟هيک» :گ ت .پشت در اتاقش. در زدم
شست. دوزانو ن« شده؟ شیلور یشده؟ کس یخبر ؟یمصط ه شد یچ» :گ تم بود. نگران شدم. دهیاشک. رنگش پر سيخ

تا  دهازی». گ ت کردیرد م شیهاانگشت یاز ال یکییکیرا  حيتسب یها. زل زد به مهرش. دانهنیيسرش را انداخت پا
دا خ یکه کردم برا ییهاکار پرسمی. از خودم مکنمیکارامو نگاه م گردمیام. برمخدا گذاشته یفقط برا دوازده هر روز را

 2«دل خودم. یبرا ای دبو

 
ای است که مثل بابایش مظلومانه به شهادت رسيد. نوازی است. شب آقازادهنوازی است. شب غریبامشب شب یتيم

ی هست که با اینکه سنش کم بود ولی خودش را در صف مدافعان حرم و والیت قرار داد، به یاد همه شهدای انازدانهشب 
 ع حرم که مظلومانه شهيد شدند ...مداف

 تا غربت و تنهایی عمویش را دید دستش را از دست حضرت زینب بيرون کشيد و به سمت ميدان دوید و گ ت:
سين کعبٍ ألی بنُ بحرُ فأهوت عَمی أُفارِقُ ال اهلل و ال فقال ّسيف الح   أتَقتُلُ ثةالخبي ابن یا وَیلَکَ الغالمُ له فقال بال

َضرَ عَمّی ّسيفِ فَاتَّقَاهَا بَهفَ  َضمَّهُ و × الحسينُ فَاَخَذَهُ اُمّاه یا الغالمُ فنادت معلَّقَةٌ هی فإذا الجِلدِ إلى فَألَنَّها بِيَدِه الغالمُ بال

 بنُ رملةُح رَماهُفَ. الصالحين بِأبائِکَ یُلحِقُک اهللَ فإنَّ الخير ذلک فی احتَِسب و بک نَزَلَ ما على إصبِر أخی ابن یا وقال إليه
  0× الحسين عَمِّهِ حَجرِ فی وهو فَذَبَحَهُ بِسَهمٍ کاهِل

لرف به را شمشيرش کعب بن بحر که حالی در رفت امام سمت به و نشوم جدا عمویم از خدا به سوگند: گ ت عبداهلل
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  مشيربحر ش !ی؟کشیم را عمویم آیا ناپاک! زن فرزند تو ای بر وای: گ ت او به و رسيدعبداهلل  آورد، فرود × حسين امام

  سينح امام! مادرم ای: زد صدا شد، آویزان پوست به و بریده دستش داد، قرار شمشير سپر را دستشعبداهلل  آورد، فرود را
  خداوند که کن حساب خير را آن و کن صبر مصيبت این برابر در برادرزاده ای: فرمود و چسبانيد اشنهيس به را عبداهلل ×

دا ج بدن از را او سر تير، آن داد، قرار تير هدف را او گلوی حرمله هنگام این در. کندیمملحق  اتستهیشا پدران به را تو
 .رسيد شهادت به × حسين عمویش آغوش در او و کرد

ای بود و دومی... بگویم صد × ذبح شدند، یکی اینجا عبداهلل بن حسن × دو کودک در کربال در آغوش اباعبداهلل

 ...نگاه کرد دید: فَذُبِحَ مِنَ االُذُنِ اِلَی االُذُنِ  عبداهللیابی که تا ارخوارهيشد شود. من بميرم برای بلن اتناله
 بشود، صدا بزن یا حسين... نواهمهرکس گرفتار است با من 
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  شب ششم: ایمان راسخ

 

 
شهدا و بچه سيدال شنگی و عطش  شورا وقتی ت ضرت به اوج روز عا صحاب امام به نام های ح سيد، یک از ا خودش ر

بریر با اجازه حضرت روی بلندی ایستاد، رو کرد به لشگر عمر سعد و با صدای بلند شروع کرد موعظه کردن که: ای مردم، 
کنند ولی شههما همين آب را از فرزند رسههول خدا دریغ این آب فراتی اسههت که سههگ و خوک از آن از آن اسههت اده می

 کنيد؟!می
 اسه بریر گ تند: به خدا قسم حسين نيز مثل عثمان همچنان تشنه خواهد ماند.در پ

ها تأثيری نخواهد داشهههت. بعد خود ها صهههحبت کنی، کالم تو در اینخواهد با اینبه بریر فرمود: بریر نمی ×امام 

شگر دشمن و خطبه شدکم اللّه هل تعرفونى »ای قرائت کردند و فرمودند: حضرت رو کرد به ل شما را به خدا سوگنان د! ...؛ 
 «.شناسيدآیا مرا مى

شتن چگونه  ضير! رفتار خدا را با خوی شد نزد بریر آمد و گ ت: ات بریر بن خ سعد خارج  سپاه عمر  یزید بن معقل از 
 کنى؟ارزیابى مى

 بریر گ ت: به خدا سوگند! او همواره برات من خير و برات تو شرّ به ارمغان آورده است.
 تى: گزدم و تو مىگو نبودت، آیا به یاد دارت من در محله بنى دودان با تو قدم مىگویى و قبالً دروغمىگ ت: دروغ 

 د؟آیلالب پيشوات حق و هدایت به شمار مىگر است و على بن ابیو گمراه عثمان چنين و چنان است و معاویه گمراه
 ام همين است.دهم که اعتقاد و گ تهبریر گ ت: گواهى مى

 دهم که تو گمراهى.یزید بن معقل گ ت: گواهى مى
قدر در اعتقاد خودش راسهههه بود که به یزید بن معقل پيشهههنهاد مباهله داد و گ ت: بيا مباهله کنيم و از خدا بریر آن

 بخواهيم که هر کس بر حق است فرد غير حق را به قتل برساند.
له به پيشگاه خدا دست به دعا برداشتند و از خدا خواستند که هر گوید: هر دو از سپاه خارج شده و برات مباهراوت مى

وارد ميدان شدند، جنگ نمایانی کردند تا اینکه  2کدام بر حق هستند پيروز و هرکدام بر بالل هستند از بين ببرد و بعد هر 
ع کرد شد. بریر شروبریر ضربه محکمی به سر یزید زد که کالهخودش را شکافت و به مغز سرش رسيد و نقش بر زمين 

 به رجز خواندن:
 أنا بریر و أبى خضير                        و کلّ خير فله بریر      

 اش نشههسههت. او وقتی دید حریفبعد از یزید یک ن ر دیگر به بریر حمله کرد، بریر او را هم به زمين زد و روی سههينه
سينه آن ملعون نشسته بود، کعب بن جابر عمرو ازدی لور که شود صدا زد تا به کمکش بيایند. همينبریر نمی بریر روی 

ه بریر وارد کرد ای بای به بریر حمله کرد. نيزه را به پشت بریر فرو کرد و به کناری انداخت و سپس با شمشير ضربهبا نيزه
 1و بریر به فيض شهادت رسيد.
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سخی بود که در قلب این یار باوفای سيدالشهدا وجود توان برداشت کرد ایمان رانکته مهمی که از داستان بریر می

 داشت. ایمانی که بریر را در راهش استوار کرده بود تا جایی که بر سر این راه حاضر به مباهله شد.
ها ها که شب عاشورا حضرت را تنها گذاشتند هم در ت اوت ایمان آنشاید ت اوت اصحاب عاشورایی سيدالشهدا با آن

 فرماید:ها وجود دارد، خدای متعال در قرآن کریم مین ت اوت در همه اعصار و در ميان همه انسانبوده باشد. ای

 1.{َو ُهَو القذي َأْنَشَأُكْم ِمْ  َنْفٍس واِحَدٍة َفُُمْسََّيرٌّ َو ُمْسَّْوَدٌع َقْد َفصقْلَنا اْلآياِت ِلَيْوٍم َيْفَيُهوَن}

و شما دو گروه هستيد: بعضى پایدار )از نظر ایمان( و بعضى ناپایدار ما  او کسى است که شما را از یک ن س آفرید!
 فهمند، تشریح نمودیم.آیات خود را برات کسانى که مى

 در مورد این آیه سؤال شد: ×از امام باقر 

لُ قَالَ مَا یَقُولُ أَهْ « دَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌهُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ مِنْ نَ ْسٍ واحِ»عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی جَعْ َرٍ ع قَالَ: قُلْتُ  
لْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ وا. الْمُسْتَقَرُّ مَا اسْتَقَرَّ ابَلَدِکَ الَّذِی أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ مُسْتَقَرٌّ فِی الرَّحِمِ وَ مُسْتَوْدَعٌ فِی الصُّلْبِ فَقَالَ کَذَبُ

 2نْهُم.زَعُ مِنْهُ أَبَداً وَ الْمُسْتَوْدَعُ الَّذِی یُسْتَوْدَعُ الْإِیمَانَ زَمَاناً ثُمَّ یُسْلَبُهُ وَ قَدْ کَانَ الزُّبَيْرُ مِفَلَا یُنْ 
او کسى است که شما را از یک ن س آفرید! و شما دو گروه هستيد: بعضى پایدار »سؤال کردم معنى  ×از امام باقر 

ودع گویند مستقر در رحم و مستها مىگویند، گ تم آنيست، فرمود: همشهریان شما در این مورد چه مىچ« و بعضى ناپایدار
گویند، مقصود از مستقر آن ایمانى است که در دل ثابت بماند و از آن جدا نگردد و ها دروغ مىدر صلب است. فرمود: آن

 شود و زبير از این اشخاص بود.مستودع ایمان عاریه است که زمانى وجود دارد و گاهى سلب مى
ای تا زمانی با انسان است که منافع انسان به خطر ني تد. اگر منافع چنين انسانی به خطر افتاد از مسير و ایمان عاریه

 گردد. همچون ضحاک بن عبداهلل:راهی که انتخاب کرده برمی
رض ادب و احترام کردیم و حضرت را در کند که با مالک بن النظير خدمت سيدالشهدا رسيدیم، عضحاک نقل می

جریان اخبار روز قرار دادیم و عرض کردیم مردم کوفه تصميم به جنگ با شما دارند. شما تصميم خودتان را بگيرید. آقا 
آنگاه برای حضرت دعا کردیم و از ایشان اجازه « به اميد خدا که او بهترین اتکا است.»فرمودند: حسبی اهلل و نعم الوکيل 

 .واستيمخ
 شود که مرا یاری کنيد؟امام فرمودند: چه می

گوید: عرضه داشتم: اگر به من اجازه دهيد تا وقتی که برای شما م يد باشم در خدمت باشم و هرگاه احساس ضحاک می
 .کردم که دیگر یاوری ندارید و وجود من برای شما م يد نيست مجاز باشم که دنبال کار خود بروم، در خدمت هستم

 .دارمحضرت فرمود: هرگاه چنين شد بيعتم را از تو برمی
جنگيدم. وقتی دیدم بيش از چند ن ر ها بستم و خودم پياده میگوید: روز عاشورا اسب خودم را پشت خيمهضحاک می

نم کیاز یاران حضرت باقی نمانده خدمت سيدالشهدا عرض کردم: آقا جان ميان من و شما عهدی بوده است اما اآلن فکر م
 که وجود من اثری نداشته باشد.

 توانی بروی؟توانی برو و خود را نجات ده اما چگونه میحضرت فرمود: تو آزادی اگر می
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روم. سوار بر اسب شدم و راه بيابان پيش گرفتم اما پانزده ن ر از سپاه عمر سعد ن س است، میعرضه داشتم: اسبم تازه
رگشتم کثير لرف آنان باند، بهدیک کربال رسيدم. وقتی دیدم سواران به من نزدیک شدهمرا تعقيب کردند تا به روستایی نز

بن عبداهلل شعبی و ایوب بن مشروح خيوانی و قيس بن عبداهلل مرا شناختند و گ تند: ضحاک بن عبداهلل از بنی اعمام ما 
 1ها هم از من دست کشيدند و خدا مرا نجات داد.است از او دست بدارید، آن

للبی و نداشتن ایمان راسه مانع از سعادت ابدی ضحاک شد، در حالی که اگر انسان ایمانش در قلب و جانش من عت
تواند کند و هيچ باد و لوفانی نمیای تردید نمیرسوخ کرده باشد در انتخاب مسير و استقامت در راهی که انتخاب کرده ذره

 او را متزلزل کند.
الْمُؤْمِنُ أَشَدُّ فِی دِینِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّاسِيةِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْجَبَلَ قَدْ ینْحَتُ مِنْهُ وَ  :اندفرمودهدر این باره  |رسول خدا 

 2الْمُؤْمِنُ لَا یقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ ینْحَتَ مِنْ دِینِهِ شَيئاً وَ ذَلِکَ لِضَنِّهِ بِدِینِهِ وَ شُحِّهِ عَلَيهِ.
ان پدید ها نقصتوان در کوهتر و پابرجاتر است زیرا را با کندن و تراشيدن مىهات بلند هم سختاز کوهمؤمن در دینش  

 دهد.ورزد و به دیگران نمىتوان چيزت کاست، زیرا او نسبت به دینش بخل مىآورد، ولى از مؤمن نمى
ر کند. دمور ظاهری و مادی توسعه پيدا میی خدمت و نوکری ما حتی در ااگر ایمان و یقين ما ارتقاء پيدا کند دایره

لو »فرمایند: رفتند، رسول خدا می، روی آب راه می×بيان شد که ظاهراً حضرت عيسی  |محضر رسول گرامی اسالم 

 کرد.اگر یقينش بيش از این بود حتی در آسمان پرواز می« زاد یقينه لمشی علی الهواء
هایی که دارای ایمان راسه هستند محبوب خدای رو انسانکند. ازایندم میقایمان راسه انسان را در مسير حق ثابت

 فرماید:عمران میسوره مبارکه آل 142کند، همچنان که در آیه ها مباهات میاند و خداوند نسبت به آنمتعال
 ابِرینَ.سَبيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُ ُوا وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الصَّ فی وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ

گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان ها هيچچه بسيار پيامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردند! آن
 اوند استقامت کنندگان را دوست دارد.رسيد، سست و ناتوان نشدند )و تن به تسليم ندادند( و خدمى

معنای  به« واهلل یحب الصابرین»فرماید کند و در انتها میاینکه خدای متعال این نوع از مؤمنين را در قرآن ذکر می
 اهميت این مسئله و جایگاه این افراد نزد خداست.

 کنند:خوبی ترسيم میشهيد مطهری ایمان راسه امام راحل را به
ام، باز وقتی که در س ر اخير به پاریس به مالقات و کردهب دوازده سال در خدمت این مرد بزرگ تحصيل من که قری

ی برگشتم، کرد وقت از روحيه او درک کردم که نه فقط بر حيرت من، بلکه بر ایمانم نيز اضافه زیارت ایشان رفتم، چيزهایی
تواند او : آمن بهدفه، به هدفش ایمان دارد. دنيا اگر جمع بشود نمیدیدم« آمن»دوستانم پرسيدند چه دیدی؟ گ تم چهار تا 

را از هدفش منصرف کند؛ آمن بسبيله، به راهی که انتخاب کرده ایمان دارد امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد. 
ا و دوستانی که سراغ دارم احدی ؛ آمن بقوله، در ميان همه رفقشبيه همان ایمانی که پيغمبر به هدفش و به راهش داشت

شوند، تر، مردم دارند سرد میکنند که آقا کمی یواشروحيه مردم ایران ایمان ندارد. به ایشان نصيحت می مثل ایشان به
ی شناسم و ما همگگویيد من مردم را بهتر میجور نيستند که شما میگوید نه مردم ایندرميایند، می مردم دارند از پای

شود و باالخره باالتر از همه آمن بربه، در یک جلسه خصوصی روز صحت سخن ایشان بيشتر آشکار میينيم که روزبهبمی
ست خدا کنم. آدمی که دوضوح حس میکنيم من دست خدا را بهفالنی این ما نيستيم که چنين می گ تایشان به من می

بر نصرت او اضافه « ان تنصروا اهلل ینصرکم»رد، خدا هم به مصداق داکند و در راه خدا قدم برمیو عنایت خدا را حس می
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ها جوانمردانی بودند که به پروردگارشان گوید آنشود، قرآن میکه در داستان اصحاب کهف مطرح میچنانکند یا آنمی
ها های آنام کردند و خدا هم دلها برای خدا قيآن 1کردند، خدا هم بر ایمانشان افزود. ایمان آوردند و به او اعتماد و تکيه

بينم او برای خدا قيام کرده و خدای متعال هم وضوح در این مرد میاین چنين هدایت و تأیيدی را من به  2را محکم کرد.
 0قلبی قوی به او عنایت کرده است که اصالً تزلزل و ترس در آن راه ندارد.

 
کند و در رسيدن به هدف استوار ر برابر همه مشکالت تضمين میایمان راسه و واقعی است که استقامت انسان را د

که با اینکه یقين دارند در رکاب حضرت قرار است به شهادت برسند اما  ×دارد درست مثل اصحاب سيدالشهدا نگه می

 روند.کنند بلکه با اشتياق به استقبال شهادت میای در این راه مقدس تردید نمیذره
ستقامت در مي شان با ان یاران امام خمينی هم دیده میاین ا شق نائب امام زمان شهدای دفاع مقدس هم به ع شد، 

 کند:رفتند مثل شهيد سيد حسن مقدم که مادرش نقل میزدنی به استقبال شهادت میایمانی راسه و مثال
کنند یته بود. وقتی اعالم موذوق رفته بود مجوز رانندگی لودر گرفسيد حسن برای اینکه به جبهه اعزام بشود، با شوق

 نيروی لودر الزم داریم، باعجله رفته بود و گ ته بود که من هستم ... من هستم و اعزام شد جبهه.
ای نشسته بودند و منتظر بودند که اگر راننده لودر شهيد شد، فرمانده ن ر زدند سيد حسن با عدهریز میزمانی که خاک

راننده لودر را زدند. فرمانده آمد و گ ت: سيد بيا. سيد باعجله خودش را به فرمانده رساند. بعد را اعزام کند. مدتی گذشت و 
 د.شونها قيچی میریز باید تا بيست دقيقه دیگر زده بشود، اگر سنگر نزنی بچهفرمانده گ ت: سيد این خاک

شوق سن با  شروع به کار کرد، مثل باران گلوله میسيد ح شت لودر و  صدای لودر بوذوق رفت پ ارید. تا زمانی که 
 کشيدند ...ها دست از آتش ریزی نمیشد، بعثیباران زیاد بود یعنی تا صدای لودر قطع نمیآمد، گلولهمی

سن گ ت: نه! وقتی امام فرموده  سيد ح سن برگرد دیگر فایده ندارد ... برگرد دیگر فایده ندارد... اما  سيد ح صدا زدند: 
 اید سنگر را بزنم.باید سنگر ح ظ بشود، ب

ریز تکميل شههد، یک موشههک خورد به زیر لودر و صههدای لودر ریز ریخت و خاکزمانی که آخرین خاک را روی خاک
شده بود، اما زنده بود.  شده، دو تا پایش هم قطع  ستش قطع  سن دو تا د سيد ح سمت لودر. دیدند  شد. همه دویدند  قطع 

خواهم یک جمله بگویم. یک جمله گ ت و اآلن آن جمله را روی ط میآوردنش داخل سهههنگر، با همان حالش گ ت، فق
خواهم بگویم: سالم مرا به امام فقط یک جمله می»اند. سيد حسن با همان حال وخيمش گ ت: دیوار منزلشان نصب کرده

 ؛ و شهيد شد.«برسانيد و بگوئيد که تا آخرین لحظه و آخرین ن سم جنگيدم
سنگ سن مقدم زیر آتش  شمن، در حالی که فرماندهسيد ح شش برمیين د  ایدارد، ذرهاش هم تکليف را از روی دو

ی ایمان راسههخی اسههت که شهههيد مقدم و همه دهندهزدنی نشههانکند که باید ادامه بدهد. این اسههتقامت مثالتردید نمی
 شهدای دفاع مقدس داشتند.

وفور پيدا کرد. شهيد عباسعلی فتاحی، بچه لرات شهدا بهتوان در خاها و مصادیقش را میایمان و استقامتی که نمونه
سال دولت ص هان و  شت. تکزبان زنده 2به  23آباد ا سلط دا فرزند خانواده هم بود. زمان جنگ به مادرش گ ت: ی دنيا ت

 .عباسههعلی گ ت: امام گ ته« عباسههم! تو عصههای دسههتمی، کجا ميخوای بری؟»مادر گ ت: «. مامان ميخوام برم جبهه»
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 «اگر امام گ ته برو عزیزم...»مادرش گ ت: 
سنلی یا جای بیها میعباس آمد جبهه. خيلی ستيدش پر د اما خودش خطر تا ات اقی برایش ني تشناختنش. گ تند ب ر

 آقای عباسهههعلی فتاحی! تخریب»داند تخریب کجاسهههت. گ تند: فکر کردند نمی« خواهم بروم گردان تخریب.می»گ ت: 
 «ترین اشتباه است.ترین اشتباه، بزرگی جبهه است و کوچکترین جاحساس

صرار رفت تخریب و مدت سعلی با ا شهيد خرازی گ ت: چند ن ر میباالخره عبا د خواهم که برونها آنجا ماند. یک روز 
 ها بود.پل چهل دهنه که روی رودخانه دوویرج قرار دارد را من جر کنند. پل کيلومترها پشت سر عراقی

ها را خواسهههت و گ ت:  ر داوللب شهههدند که اولينشهههان عباسهههعلی بود. قبل از رفتن حاج حسهههين خرازی آنپنج ن
شدید حشيد. فقط پل رو من جر کنيد و برگردید. اگر هم عراقیها درگير نمیوجه با عراقیهيچبه» ق ها فهميدند و درگير 

 «ها کشته ميشن.لیاسير شدن ندارین که عمليات لو بره... چون عمليات لو بره خي
 ها رفتند.و تخریبچی

سيد تخریبچی  شتهمدتی بعد خبر ر شده، یکیها برگ شته. آناند و پل هم من جر ن ششان هم برنگ ته بودند ها که برگ
 ها فهميدند و درگير شدیم. تير خورد به پای عباسعلی و اسير شد...گ تند: نزدیک پل بودیم که عراقی

شکنجهزمزمه لغو عمليات مطرح  سعلی زیر  ست عبا سعلی آمد و گ ت: شد. گ تند ممکن ا سرعموی عبا ها لو بدهد. پ
 «حسين! عباسعلی سنش کمه اما خيلی مَرده، سرش بره زبونش باز نميشه. برید عمليات کنيد.»

سيدیم رودخانه دوویرج و زیر پل یک جنازه دیدیم که نه پالک شدیم. ر شد و پيروز  شت د عمليات فتح المبين انجام  ا
این عباسههعليه. گ تم سههرش بره زبونش باز »و نه کارت شههناسههایی. سههر هم نداشههت. پسههرعموی عباسههعلی آمد و گ ت: 

شه... سرای عراقی می« نمي شب این جوان را گرفتيم اما هر چه روی پل زدیمش تا حرف بزند هيچ نگ ت. ا گ تند: ما آن 
 زنده سرش را بریدیم.برای همين زنده

شييع مادر گ ت: اش را آجنازه سر ندارد. وقت ت ص هان تحویل مادرش بدهند. گ تند به مادرش نگویيد  صبر »وردند ا
به خدا قسم  شود مادر گ ت:هر چه گ تند نمی«. گذارم دفنش کنينی یکی یدونه من بوده، تا نبينمش نمیکنيد! این بچه

سينه»گذارم. گ تند: نمی شه! ولی فقط تا  سر نکنه ميخواین بگي»هو مادر گ ت: یک« ينيد.توانيد بباش را میبا سم  ن عبا
 خواهم عباسم را ببينم.ها سر عباست را بریدند. مادر گ ت: پس میگ تند: مادر! عراقی« نداره؟

شروع کرد جای سيد به گردن. پنبهمادر ک ن را باز کرد.  سيدن تا ر شته بودن رویجای بدن عباس را بو  هایی که گذا
 1های عباس را بوسيد. مادر شهيد عباسعلی فتاحی بعد از آن بوسه دیگر حرف نزد.و خم شد رگ گلو را کنار زد

 
سه  اگر بخواهيم ما هم مانند اصحاب سيدالشهدا و شهدای دفاع مقدس در مسير زندگی و امتحانات الهی با ایمان را

 ند:بگيریم که فرمود ×قدم برداریم، بهترین راه را باید از بيان امام صادق 
 2ما ذلکَ مُسْتَوْدَعٌ.مَن کَان فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوافِقاً فأثْبِتْ لَهُ الشَّهادةَ بالنَّجاةِ، ومَن لَم یَکُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوافِقاً فإنّ 
سازگار   ستگارت او گواهى بده و هر کس کردارش با گ تارش  ست، به نجات و ر هر کس کردارش با گ تارش یکى ا
 ایمانش عاریتى است.نباشد 
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صادق  ست که تثبيت ایمان را به دنبال دارد، به ×لبق کالم امام  سان ا  دیگر انجام واجبات وعبارتتقوا و عمل ان
تر شههده و نور ترک محرمات عامل مهم تقویت ایمان اسههت. در واقع هرچه عمل انسههان مؤمن بهتر باشههد قلب او نورانی

 ر از هر قلب دیگری خواهد تابيد.ایمان در قلب نورانی و ش اف بيشت
یعنی به همان چيزهایی که ميدانيم عمل کنيم. مشکل ما اینجا است که بسياری از چيزهایی که ميدانيم و باور داریم 

ستهرا جامه عمل نمی شانيم. در حالی که همين عمل کردن به دان سه و محکم میپو  نماید: ال یَثْبُتُها و باورها ایمان را را
 شود.ایمان مؤمن جز با عمل ثابت نمی 1المومن( اإلیمانُ إلّا بالعَمَل.لَه )

 کنيم ایمان عمدتاً عمل است نه ادعا و حرف. شخصی از امام سؤال کرد:برخالف آنچه ما تصور می

 قُلْتُ أَ لَا تُخْبِرُنِی عَنِ الْإِیمَانِ أَ قَوْلٌ هُوَ وَ عَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ؟
 ان فقط حرف و ادعا است یا حرف و عمل با هم است؟آیا ایم

 2فَقَالَ الْإِیمَانُ عَمَلٌ کُلُّهُ وَ الْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِکَ الْعَمَل.
ست و در  ×امام  ست. ایمان زبانی بخشی از ایمان ا پاسه دادند: همه ایمان عمل است و گ تار فقط بخشی از آن ا

 روایت برای همين بخش هم برنامه داریم.
َشيْئاً إِذَ ×َسأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ْستَوْدَعٌ فَعَلِّمْنِی  ْستَقَرٌّ وَ مُ ِشيعَتَکَ تَقُولُ إِنَّ الْإِیمَانَ مُ ا أَنَا قُلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ 

ِضيتُ  َضةٍ رَ َصلَاةٍ فَرِی ْستَکْمَلْتُ الْإِیمَانَ قَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِّ  ْسلَامِ دِیناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتَاباً وَ بِاا لْکَعْبَةِ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِالْإِ
مْ إِنَّکَ عَلَى مْ أَئِمَّةً فَارَْضنِی لَهُمَّ إِنِّی رَِضيتُ بِهِقِبْلَةً وَ بِعَلِیٍّ وَلِيّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحََسنِ وَ الْحَُسيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ َصلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ

 0ءٍ قَدِیر.کُلِّ شَیْ
گویند: همانا ایمان دو گونه است: ماندگار و گوید از حضرت پرسيدم: فدایت شوم، پيروان تو مىمحمد بن سليمان می

نماز واجب بگو: خشههنودم به نماندنى. پس چيزت به من بياموز که اگر آن را بگویم، ایمانم کامل شههود، فرمود: در پى هر 
سن  شد؛ و به امام بودن ح سالم، دین؛ قرآن، کتاب؛ کعبه، قبله؛ على ولى و امام با اینکه، خداوند، پروردگار؛ محمّد، پيامبر؛ ا

 خشنودم. پس آنان را نيز از من خشنود کن که تو بر هر کار توانایى. ^و حسين و امامان 
لور که ایمان بر عمل و تقوای ش عمده ایمان، عمل اسههت. در واقع هماناما این فقط بخشههی از ایمان اسههت و بخ

صادق  سان مؤمن نيز بر ایمان او تأثيرگذار خواهد بود همچنان که امام  ست، تقوای ان این  در روایتی ×مؤمن تأثيرگذار ا
 کنند:حقيقت را بيان می

وَیْد عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  قُلْتُ مَا الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ قَالَ الَّذِی یُثْبِتُهُ فِيهِ الْوَرَعُ وَ الَّذِی  قَالَ: ×عَنْ أَبَانِ بْنِ سهههُ
 4یُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَع

سوید می صادق ابان بن  سد؟ سؤال کردم که چه چيزی موجب می ×گوید از امام  شود ایمان در بنده به ثبات بر
 راند لمع است.کند، وَرَع و آنچه ایمان را از دل او بيرون مىآدمى استوار مى فرمود: آنچه ایمان را در

چه کنيم اهل تقوا باشههيم، چه کنيم اهل عمل به تکاليف شههرعی باشههيم، چه کنيم تحت تأثير شههيطان و ن س قرار 
 نگيریم؟

 کنيم:ض میدو راهکار مهم برای رسيدن به ملکه تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات خدمتتان عر
 :راهکار اول 

صاری سوب میاز بزرگ شيه ان شيعه مح سالترین علمای  ست کتابشوند که  سطوح عالی ها شان در  های ای
کنند یکی از شاگردهای شيه انصاری در نجف در هنگام مراجعت به ایران بعد از شود. نقل میهای علميه تدریس میحوزه
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کند که برای آخرین بار یک نصيحت اخالقی دیگر داشته باشند. در حالی ت میها شاگردی محضر این استاد، درخواسسال
سال صيحت میکه  شاگردش را ن صاری این  شيه ان صيحت آخر باید مهمها  سلماً این ن ستکرده م صيحت یک ا اد ترین ن

َأ َلْم }د: فرمایخدا می وقت از یاد نبر؛ این آیه شری ه کهفرمود: یک آیه قرآن را هيچ برای شاگردش باشد. شيه انصاری
 بيند.دانی که خدا میآیا نمی 1 {َيْعَلْم ِبَأنق اللقَه َيري

اش گرفته و اندوهگين گونه ندیده بودم قيافهوقت او را اینگوید هيچرزم شههيد محمد زمان ولی پور میدوسهت و هم
انگار  زندا بغل گرفته دارد با خودش حرف میبود. خوب به حرکاتش دقت کردم. دیدم روی پله مسجد نشسته زانوهایش ر

 هایش را باال برد و رو به آسمان دعایی خواند.زد. بعد دستبا خودش دعوا داشت. به خودش تشر می
کند؟! جلو رفت و علت این حال و وضعش را جویا شد. محمد زمان که دوستش کنجکاو شد بداند چرا این کارها را می

ستش او را زیر  ست. فهميد دو شمانش مراقبت نکرده و نگاهش به نامحرم افتاده ا ضيح داد که آن روز از چ شته تو نظر دا
های الهی بيشههتر داد که از این به بعد از چشههم و دیگر نعمتکرد و به خدایش قول میحاال داشههت خودش را مؤاخذه می

 2مراقبت کند.
 کرد.را ببيند، به همين خالر مراقبت میها آقایش خواست با این چشمرفقا، محمد زمان زرنگ بود، می

ست همين باور  شته و حتی از افکار قلبی وی آگاه ا شد که خداوند بر همه اعمال او نظارت دا شته با سان باور دا اگر ان
کند، باز خواهد داشههت، چرا که خود خدا در حدیث انسههان، او را از کارهای خالف که زندگی انسههان را سههياه و تاریک می

سی ف َس قد َستَهُ و کنتُ جَلِي سيا کَ بِذِکرِی تَوَلِّيتُ  سُّ  و مُحادِثَهُ و هُرمود: أیُّما عَبدٍ اِلَّلَعتُ عَلى قَلبِهِ فَرَأیتُ الغالِبَ علَيهِ التَّمَ
 0أنِيسَهُ.

 شين ونکه یاد من بر آن چيره گشته است، تربيت او را خود به عهده گيرم و هم ای سر زنم و ببينمهر گاه به دل بنده
 همدم او شوم. سخن وهم

 ها اثر تربيتی باالیی دارد.بيت بر اعمال ما انسانایمان به نظارت خدا و اهل
شهيد آوینی نقل می سر  سيگار میهم سرم در جوانی  سيگار نمیکنند: هم ست  شيد. دیدم مدتی ا سک شد. پر يدم: ک

 گ ت: ترکش کردم.« کشی؟مرتضی، چرا یه مدته دیگه سيگار نمی»
 عجب کردم، گ تم: چطور؟ت

سيگار می شم امام زمانم من را میگ ت: دیدم آن موقع که دارم  سيگار ک ضر امام زمانم  شيدم در مح بيند، خجالت ک
 بکشم.
 :راهکار دوم 

 خوانيم که فرمودند:می ×دومين راهکار برای رسيدن به ملکه تقوا را در روایت اميرالمؤمنين 

 4.عُيُوبِهِ وَ أَحَاطَ بِذُنُوبِهِ وَ اسْتَقَالَ الذُّنُوبَ وَ أَصْلَحَ الْعُيُوب عَلَى فَوَقَ نَ ْسَهُ حَاسَبَ مَنْ
 شود.هر کس محاسبه ن س کند بر عيوب خودش احاله پيدا کند و گناهانش کم و عيوبش اصالح می

سبه ن س از برنامه شته و تأثيرمحا ساتيد اخالق به آن تأکيد دا ست که تمامی ا س هایی ا ب زیادی در ترک گناه و ک
 ملکه تقوا دارد.

انسان هر شب هنگام خواب کارهای آن روز خودش را مورد ارزیابی قرار بدهد، اعمال خوب و کردار ناپسند خودش را 
 روی کاغذ ثبت کند و خودش را به خالر اشتباهاتش مورد عتاب قرار دهد.

ای ساله 12شود مثل گناهان آن شهيد ز مدتی گناهان انسان میمحاسبه ن س اثر تربيتی زیادی بر انسان دارد؛ بعد ا
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 لور نوشته بود:اش پيدا شد، در یکی از ص حاتش گناهانش را اینکه در ت حص شهدا دفترچه محاسبه
 سجده نماز ظهر لوالنی نبود. .1
 هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که خودم خوشم آمد. .2

 زیاد خندیدم. .0

شهيد بزرگ شب این  سبه هر  صالً به آنوار کارش را بهمحا سانده بود که کارهایی که ما ا ها توجهی نداریم را جایی ر
 دانست.برای خودش گناه می

 

 
 هاآنو خودش را به پای  بوسدیمفيلم لحظاتی را که شهيد محسن حججی قبل از اعزام دست پدر و مادرش را  حتماً 

 رد برای اینکه شهيد بشود باید اول رضایت پدر و مادرش را جلب کند.نقل کردند: محسن نيت ک بعداً . دیادهید اندازدیم
 ورلنيهمآمد. شروع کرد گریه کردن.  اشمهيخبه  دهدینمی هستيم که تا دید عمویش اجازه ميدان اآقازادهامشب مهمان 

فرموده بود  سم بسته بود ویاد وصيت بابایش امام مجتبی افتاد که بازوبندی به بازوی قا دفعهکی کردیمکه داشت گریه 
ناراحتی شدیدی پيدا کردی این را باز کن و بخوان و عمل کن. بازوبند را باز کرد. دید نوشته پسرم قاسم جان  هر وقت

کنم در کربال از عمویت حسين خوب دفاع کنی و با دشمنانش بجنگی. اگر اذن ميدان نداد اصرار کن تا اجازه وصيت می
 بدهد.

سم اوصيک أنک إذا رأیتَ عمَّکَ الحسينَ عليه السالم فی کربال و قَد أحالَت به األعداء، فال تَترُکِ البَرازَ و یا ولدی یا قا
  1و کُلَّما نَهاکَ عن البَرازَ عاوِدهُ لِيَأذَنَ لک فی البَراز ... ...الجهادَ لِأعداءاهلل

گریه کردن. نگاهی به قاسم انداخت.  شدتبهشروع کرد سيدالشهدا تا نامه را خواند  ×نامه را آورد داد به امام حسين 

 و شروع کرد دست و پای آقا را بوسيدن تا از عمویش اذن ميدان بگيرد. عبداهللیابروی پای  قاسم خودش را انداخت
 2فَلَم یَزَلِ الغُالمُ یُقَبِّلُ یَدَیه و رِجلَيهِ.

 گریه کردن. فَلَمّا نَظَرَ الحسينُ اليه شدتبهدر بغل هم شروع کردند  اباعبداهلل قاسم را در آغوش گرفتند. عمو و برادرزاده 
 0قَد بَرَزَ إعتَنَقَه و جَعاَل یَبکيانِ حتی غُشِیَ عليهما.

 و پدر پای روی بينداز را خودت داشتی مهمی حاجتهر وقت  .شان را ندارندبچه اشک دیدن لاقت مادرها و پدر بله. 
 .کندیم باز برایت را درها چطور خدا ببين بعد ببوس ستشان راد ببوس پاهایشان را .مادرت

 :زبان حال قاسم
 مهبهشکي و رهصب و لاقت آمد سر جان عمو          

 مهبهریهغ  رهبهاکیهعل  یهب اهجهنهای  نهم                                       
 جواب امام حسين به زبان حال قاسم:

 شد اربا اربا شد آن داشت جوشن که اکبریعل         
 من بر وای من بر وای نداری جوشن که تو                                      

                                                      
 

 .414معالی السبطين ص  1

 412همان، ص  2

 .همان 0



 از کربالی حسینی تا کربالی خمینی      21

 

 

هيچ زره ای اندازه قاسم نشد. بدون زره جنگيد. ميدانيد کسی که زره نداشته باشد و در ميدان شمشير و نيزه به بدنش  
 دیگویمشد که راوی  تردهيکششدت ضربات، بدنش از هم باز شد و  از قدرآنعرض کنم  قدرنيهم؟ شودیمبخورد، چه 
  1: فإنی أنظُرُ ألی رِجلَیِ الغالمِ و هما یُخَطّانِ األرضَ.شودیمبدنش، دیدم دوتا پاهایش روی زمين کشيده  موقع بردن

 ...بگو یا حسين ی مدافع حرماز شهداهر حاجتی داری به نيابت 
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 یتجاف :فتمه شب
 

 
در حال  ندت(شر بن عمرو بن احدوث حضرمى کِ)بِيدالشهدا به نام سیکی از اصحاب جنگ درگرفت،  روز عاشورا وقتی

 1: پسرت عمرو، در مرزهات رت، به اسارت در آمده است.که به او گ تندجنگ بود، 
من پس از او زنده بمانم. امام نهم، دوست ندارم او اسير شود و وت در پاسه گ ت: او و خود را نزد خدا به ذخيره مى

 فرمود: ،را شنيد اوسخنان وقتی   ×حسين 

 «.رحمک اللّه أنت فى حلّ من بيعتى، فاذهب و اعمل فى فکاک ابنک» 
توانى بروت و برات آزادت فرزندت خداوند تو را مشمول رحمت خویش گرداند، من بيعتم را از تو برداشتم، اکنون مى»

 «.اقدام نمایى
 چنين چيزی فرمود بشر گ ت: آقاجان این چه فرمایشی است؟ تا حضرت 

 .حَيّاً إِنْ فَارَقْتُک السِّبَاعُ  فَقَالَ أَکَلَتْنِی

 زنده لعمه خویش سازند اگر از تو جدا شوم.عرض کرد: ات ابا عبد اللّه! درندگان مرا زنده
 «.ستعين بها فى فکاک أخيههذه األثواب البرود ی -و کان معه -فأعط ابنک محمدا»حضرت فرمود: 

 هاآن یيلهوسبسپار تا به -که همراه پدر بود -هات برد را به پسرت محمد، این پارچهینبنابرا 
 بها به ارزش یک هزار دینار بدو بخشيد.در آزادت برادرش بکوشد و حضرت پنج قطعه لباس گران

 2.ل شدگوید: بشر، در نخستين حمله دشمن، به فيض شهادت نائسروت مى
 شود.خيال زن و بچه مییبلور یناببينيد یک ن ر چطور از دنيا دل کنده که 
  آن کس که تو را شناخت جان را چه کند

 فرزند و عيال و خانمان را چه کند                                       
 دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
 انه تو هر دو جهان را چه کنددیو                                        

                                                      
 

بل اند. وت از جمله کسانى بوده که قها معروف بودهدر تاریه جنگآمد. فرزندان او بشر، از اهالى حضرموت و از قبيله کنده و از تابعين به شمار مى، ندتشر بن عمرو بن احدوث حضرمى کِبِ 1

 شرفياب شد. × از آغاز جنگ، حضور ابا عبد اللّه الحسين

 

 .212سلحشوران لف، ترجمه إبصار العين، ص: 2



 23    یتجافشب هفتم:                                                                                                              

 

 

 
البالغه و دنيا شناسی حضرت هستند. امام در نهج ×ی مکتب علی بن ابيطالب یدهدآموزشرسد این افراد، یمبه نظر 

 فرماید:می
وَ أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  ...قَرِّکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ وَ الْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَ 

  1تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُکُمْ.
، از گذرگاه خویش برات سر منزل جاودانه توشه برگيرید، پسات مردم! دنيا سرات گذرا و آخرت خانه جاویدان است. 

 هایتان را خارج کنيد.ردد، دلهات شما از دنيا خارج گکه بدن... و پيش از آن
يدا کرده است. تری پينیعالسالم ترسيم فرمایند دنيا محل عبور است در روایتی از امام باقر عليهيرالمؤمنين میاماینکه 

 فرمایند:می
تَ التَّحَرُّکَ مِنْهُ مِنْ یَوْمِکَ ذَلِکَ أَوْ کَمَالٍ اکْتَسَبْتَهُ یَا جَابِرُ أَنْزِلِ الدُّنْيَا مِنْکَ کَمَنْزِلٍ نَزَلْتَهُ ثُمَّ أَرَدْ   ×قَالَ لِی أَبُو جَعْ َرٍ 

 2ءٌ.فِی مَنَامِکَ وَ اسْتَيْقَظْتَ فَلَيْسَ فِی یَدِکَ مِنْهُ شَیْ 
و یا مانند مالى  ات و در نظر دارت همين امروز آنجا را ترک کنىکه در آن واردشده ات بدانات جابر دنيا را مانند خانه

 و هنگامى که بيدار شدت چيزت از آن در دست تو نخواهد بود. آورده باشى به دستکه در خواب آن را  بدان

 عزیزان برای اینکه معنی این روایت را بهتر ب هميم به این مثال توجه کنيد:
 ها آفریده شدیم تا در دنيا مثل هواپيما باشيم نه مثل تریلی.ما انسان

 ل هواپيما باشيم؟آقا یعنی چی ما باید مثحاج -
عضوش روی زمين است، هميشه چسبيده به زمين است و هيچ وقت از روی زمين  11ببينيد عزیزان، تریلی هميشه 

کند و به آسمان یمشود اما هواپيما فقط سه عضوش روی زمين است لذا هر روز یا حتی روزی چند بار پرواز بلند نمی
 رود.یم

 کنيم اما به قول شاعر:ين زندگی میروی زم هادرست است که ما انسان
 اند از بدنمچند روزی ق سی ساخته مرغ باغ ملکوتم نيم ز عالم خاک

کنيم. باید ها در نماز تجافی میاگر دقت کنيد هواپيما هميشه نسبت به زمين حالت تجافی دارد. مثل ما که بعضی وقت
 نسبت به دنيا هم حالت تجافی داشته باشيم.

 ی گ تيد که ما تا حاال نشنيده بودیم. گ تيد تجافی حاال این تجافی یعنی چه؟اکلمه آقاحاج -
 ی که فقطاگونهبهبر روی زمين  زيخميندر رساله به کار رفته و یعنی حالت نشستن  فقها در کلماتواژه تجافی 

 ی پا روی زمين و بقيه اعضای بدن روی هوا باشد.نهيسدست و  سرانگشتان
شود یعنی نه خيز میيمن است ترعقبرکعت خواهد با امام همراهی کند ولی چون یکیم مأموماهی نماز جماعت گدر 

 گویند.یمحالت نشسته کامل و نه حالت ایستاده کامل که به این حالت تجافی 
حْمُولُ وَ کَأَنَّکَ سَأَلْتَ رَبَّکَ الرَّجْعَةَ فَکُنْ کَأَنَّکَ أَنْتَ الْمَ  فرماید: وَ إِذَا کُنْتَ فِی جَنَازَةٍمی ×ی روایت امام باقر ادامهدر 

                                                      
 

 .021نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص  1

 .292األمالی )للطوسی(، النص، ص:  2



 از کربالی حسینی تا کربالی خمینی      24

 

 

 إِلَى الدُّنْيَا لِتَعْمَلَ عَمَلَ مَنْ عَاشَ فَإِنَّ الدُّنْيَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ الظِّلِّ.
تان لرف قبرساند و بهتو را به دوش گرفته کنی خيال کن مردمای حرکت میجنازهييعتشات جابر هنگامى که در  
ا در ات بجات آورت. همانا دنيتا کارهایی که انجام نداده خواهی که تو را بار دیگر به دنيا برگرداندو تو از خداوند می برندمی

 نزد علماء مانند سایه است.
نيم؛ ککنيم داخل تابوت داریم پرواز میایم؛ هر روز فکر میاگر ما در دنيا مثل هواپيما باشيم دقيقاً به روایت عمل کرده

 به این ميگویند تجافی.

 آقا فهميدیم تجافی یعنی چه اما چرا ما حتماً باید تجافی داشته باشيم؟خوب حاج -

 ای به لذائذ دنيوی و مادی داریم کهها از بدو خلقت یک سری عالئق ذاتی داریم؛ تعلق ویژهببينيد عزیزان ما انسان
 فرماید:البته حالل هم هست. خداوند هم در قرآن می

اْلَخْنِل اْلُُمَسوقَمِة َو اْلَأْنعاِم  ُزيَِّ  ِللنقاِس ُحبُّ الشقَهواِت ِمَ  النِّساِ  َو اْلَبننَ  َو اْلَيناطنِر اْلُُمَيْنَطَرِة ِمَ  الذقَهِب َو اْلِفضقِة َو}

 1.{َو اْلَيْرِث ذِلَك َمَّاُع اْلَيناِة الدُّْننا َو اللقُه ِعْنَدُه ُحْسُ  اْلَُمآب

ات هها عالقدار و چارپایان و مزرعههات پر از لال و نقره و اسبان نشانقه به شهوات یعنى زنان و فرزندان و گنجينهعال
ى وسيله زندگ هاینکشد با اینکه همه ااست که به وسوسه شيطان بيش از آن مقدار که الزم است در دل مردم سر مى

  .موقت دنيا است و سرانجام نيک نزد خدا است
 رای چه به ما گ ته اند هميشه نسبت به دنيا حالت تجافی داشته باشيم؟ب

این عالئق یک چسبندگی خاصی به دنيا داریم. برای اینکه این چسبندگی کار دستمان ندهد  برای اینکه ما به جهت
 این کار را انجام بدهيم. نيمباید نسبت به دنيا تجافی داشته باشيم. برای اینکه هر وقت خواستيم پرواز کنيم و دل بکنيم، بتوا

های دنيا برای اینکه مثل بشر بن عمرو بن احدوث هر وقت خواستيم امام زمانمان را یاری کنيم بتوانيم از چسبندگی
 دل بکنيم.

 آمده: گونهنیادر ترجمه معنای تجافی در لغتنامه دهخدا 
 جانب دیگر ميل کردن.ی بهبر جای خود باقی نماندن و از جانب /قرار نگرفتن بر جای : تجافی

همين مقدار هم که به دنيا متصل هستيم برای این است که ما اهل دنيا هستيم و در حال زندگی در همين دنيا. امام 
 به یارانشان فرمودند: الدنيا قنطره یعنی دنيا پل است. ×حسين 

ت ما حکایت شته باشيم نه بيشتر وگرنه حکایبه دنيا تعلق دا وپادست سرانگشتانبرای عبور از پل به همين مقدار یعنی 
 شود.افتد و هالک میشود که برای رسيدن به لعمه در دام میموشی می

 شود که به خالر لذائذ دنيا و چسبيدن به آن نتوانستند امام زمانشان را یاری کنند.وگرنه حکایت ما حکایت کسانی می
  

                                                      
 

 .14 عمرانآل 1



 25    یتجافشب هفتم:                                                                                                              

 

 
 ها کرده بودند.اما اصحاب الحسين خودشون رو از هر دلبستگی ر

برات جنگ با دشمن اجازه ميدان خواست و   ×از امام حسين  انصارت قرظه بن عمروفرا رسيدن روز دهم محرم،  با

 خواند، با دشمن رو به رو شد:پس از اجازه در حالى که این رجز را مى
 الذمهار حهوزة سأحمهى أنّهى               األنصار کتائهب علمت قد           

 دارت و مهجتى حسين دون                شار نکس غير غالم فعل     

دانند که من از این حریم دفاع خواهم کرد. ضربه جوانى که سربلند و پيشاهنگ است، یعنى: سپاه انصار به خوبى مى 
 ام فدات حسين باد.جان و مال و زندگى

، به عمر سعد کنایه و لعنه زد؛ چون «ام فدات حسين بادىجان و مال و زندگ»گوید: عمرو با این سخن که نما مى ابن
 از عمر سعد خواهان همراهى شد، عمر سعد در پاسه امام گ ته بود: نگران خانواده خود هستم. ×زمانى که حسين 

 «.أنا أعوّضک عنها؛ من عوض آن را به تو خواهم داد»فرمود:  × امام

 گ ت: من نگران اموال خویشم! عمر
، عمر سعد «أنا أعوّضک عنه من مالى بالحجاز؛ من از اموال خود در حجاز، عوض مالت را خواهم داد»د: فرمو امام
 ميلى کرد.اظهار بى

بازگشت و پيشاپيش وت ایستاد تا وجود   ×عمرو بن قرظه، لحظاتى به جنگ پرداخت و خدمت امام حسين  سپس

و  ينهبا س "عمرو" یول کرد،یپرتاب م يرامام ت یلرف به سوشریف او را از گزند دشمن، مراقبت نماید. دشمن از هر 
 شده بود. يدابدن او پ بر یفراوان یها. زخمرفتیم يرهابه استقبال ت يشانیپ

اثر  نرسيد تا اینکه عمرو در × کرد و آسيبى به وجود مقدس امام حسيندشمن به پيشانى عمرو اصابت مى تيرهات

کرد و عرضه داشت: ات فرزند رسول خدا! آیا به عهد و پيمان خود وفا  ×به امام حسين  جراحات زیاد از پات در آمد، رو

 کردم؟
 «.السالم و أعلمه أنّى فى األثر |نعم! أنت أمامى فى الجنّة فاقرأ رسول اللّه »فرمود:  حضرت

ان و بگو من برس|آرت! به عهد خود وفا کردت و در بهشت پيشاپيش من جات دارت، سالم مرا به رسول خدا » 

 «.نيز در پى تو خواهم آمد
 .بر زمين افتاد و به فيض شهادت نایل آمد، رضوان اللّه عليه سپس
جان  یجسم ب یدنبرادر عمرو از سربازان سپاه ابن سعد بود. او با د "یعل"افتاد:  یاز شهادت عمرو ات اق شگ ت پس

ه ک ینتا ا یداد یبدروغگو! برادرم را فر ی! اينحس یا"رآورد: ب یادخاک، از سپاه ابن سعد به درآمد و فر یبرادرش بر رو
 ".یاو را کشت
او  "فرمود و تو را گمراه ساخت. یتاو را هدا یتعال یندادم، بلکه خدا یبمن برادرت را فر"فرمود:  × ينحس امام

 "نافع بن هالل"حضرت وارد آورد.  به آن یاضربه يزه،ور شد تا با نبه امام حمله "مرا بکشد، اگر تو را نکشم. یخدا"گ ت: 
 يانشافتاد، الراف ينزم یهوش بر رو یاو پرتاب کرد، او ب یبه سو ایيزهکرد ن یدست يشبود پ ماما یبا وفا یارانکه از جمله 

 1اش کردند.او را از معرکه خارج ساختند و سپس معالجه
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 را یاری کند شهيد چمران است.های اهل تجافی که به برکت ترک دنيا توانست امامش یکی از آدم
های قرن اخير است جریان درس خواندن و آمریکا رفتنش را نقل کرده است. اگر من یا شهيد چمران که یکی از نابغه

های نقدی رسيدیم. معلوم نبود بتوانيم از جذابيتشما جای شهيد چمران بودیم معلوم نبود به عاقبت بسيار عالی ایشان می
 يم بگذریم.که در دست داشت

 ليسانس خود را در رشته الکتریسيته در رشته برقیک سال دوره فوقظرف در تگزاس آمریکا کنند که ایشان نقل می
سال دکترای خود را در رشته فيزیک اتمی  0گرفتم و بعد از یک سال به دانشگاه کالي رنيا در برکلی منتقل شدم و در مدت 

سال  ليسانس خود را در عرض یکمحض ورود به آمریکا فوقبه . رنيا دریافت کردمو الکترونيک از دانشگاه برکلی کالي
 استاد نوبل پرایز 12-12بيش از « کالي رنيا»دانشگاه  .23و به قول ما  133یعنی  ؛بود A و تمام عالماتم در آنجا گرفتم

(Nobel prize)  گاهی و پذیرش در چنين دانش رندينظینيا بکه در د -اندیعنی استادانی که جایزه نوبل دریافت کرده-دارد
گرفتم یعنی در عين اینکه دانشجو  (scholarship) تنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشيپبسيار مشکل است و من نه

فتخار ما که این ا -تا جایی که بر اثر مبارزات سياسی بورس دولتی ما قطع شد  گرفتمیو پول م کردمیبودم، تحقيق م
 .تا اینکه درس ما به پایان رسيد میکردیارتزاق م دادندیو از پولی که از دانشگاه به ما م -دبو
سال از چنين دانشگاه بزرگی کار سخت و عجيبی بود. در یک کالس فيزیک که معلم  0تمام کردن دکتری در مدت  ،باز

انشجو نشسته بودند که این دانشجویان همه استادان د 433 رفتیبه شمار م« انيشتين»ترازان آن استاد بسيار معروفی از هم
يزیک ف»خورده بودیم. در این کالس که « بُر»ها های مختلف بودند که ما یک ن ر ایرانی در بين آنفيزیک در دانشگاه

تری بشوند؛ باالتر باشد تا کاندید دک 2/0خواهند دکتری بگيرند درجه نمراتشان باید از دادند، کسانی که میدرس می« اتمی
 .کردندیاستادان هندی و ژاپنی تعجب م نیترگرفتم که بزرگ A من با بدی زبانم در آن روزگار و

از دانشجویان  %3در آنجا نمراتشان بر اساس منحنی تغييرات حساب و احتماالت است که بر اساس این حساب، حدود 
رقابت شدیدی بين این دانشجویان درگير است  نیبرادارند؛ بنا B درصد حق گرفتن 11-12دارند و حدود  A حق گرفتن

کسی  کندکسی جرئت تقلب کردن ندارد. به همين علت هم وقتی دانشجویی از دانشجوی دیگری سؤال می کهیلوربه
نگيرد ولی من به همه کمک  A شود و خودش نمره A ترسد که او بهتر یاد بگيرد و نمره اودهد چون میجوابش را نمی

بيشتر دانشجویان از کشورهای مختلف به خصوص در ریاضيات خيلی قوی و توانا بودم و و این معروف بود. به کردممی
کردم مستوای من باالتر کردم، چون احساس میدریغ به همه کمک می. من بیکردمکمک می هاخصوص خود آمریکاییبه

ن ر از رجال آمریکایی  12-13شد حدود رد. شب که میهاست و دیگر وحشتی ندارم که این بياید جای من را بگياز آن
که شاید عمرشان زیادتر شده بود و دوران خدمتشان به پایان رسيده بود و  رتبه بودندنشستند که اکثراً افسران عالیمی
 .آمدند دنبال ماخواستند کسی برایشان شرح دهد، میخواستند درس بخوانند و برایشان سخت بود و میمی

الکترونيک و »سال دکتری خودم را در رشته  0 ر حال در یک چنين شرایطی و در یک چنين دانشگاهی بعد ازبه ه
د. شترین تحقيقات روز انجام میرفتم و آنجا بزرگ« نيوجرسی»به  "BLAD" تمام کردم و بعد به البراتوار« ماسفيزیک پال

 1«نوعیقمر مص»و اینجا آنجایی بود که اولين  کردندیقيق علمی مهزار دکتر و عده زیادی نوبل پرایز در آنجا تح 2بيش از 
 بود که من به همراه عده زیادی از دانشمندان بر روی آن کار کردم یااولين پروژه« قمر مصنوعی»به هر حال  .ساخته شد

را  یاآالسکا قرار داد تا هر پرنده ها راداری بود که آمریکا دراز این قبيل بسيار بسيار آموزنده که یکی از پروژه ییهاو پروژه
  .هزار رادار ترکيب شده بود 13بر روی روسيه و مسکو کشف کند و این رادار از 
بين اعراب و اسرائيل. شاید بدانيد که تهمت  1923خصوص بعد از جنگ به تا اینکه تصميم گرفتم از آمریکا خارج شوم
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 کردندیتحمل نبود. به هر مسلمانی اهانت مه حدی بود که برای من قابلو افترا و سرشکستگی عرب و اسالم به لور کلی ب
ها با که در یک البراتواری که عده زیادی از دانشمندان جمع شده بودند ساعت افتادیات اق م یگاهنه فقط به عرب و گاه

تحمل نبود که در ن قابلهم جنگ و جدال سياسی داشتيم چه در مورد فلسطين چه در مورد ویتنام؛ بنابراین برای م
نابراین مند باشم[ باز خانه و زندگی و امتيازات بسيار زیاد، دوستان و... ]بهره و بزرگ آمریکایی تحقيق کنم یالبراتوارها

 .تصميم گرفتم آمریکا را ترک کنم
 يت خدمتاین همه مقامات علمی و موقعيت رشد و پيشرفت برای ایشان فراهم شده و هرکسی که باشد ولو به ن

ا رها ر هانیااما شهيد چمران همه  شودیم هاجاذبهی مجذوب این راحتبهتا بتواند به مملکتش خدمت کند یا الاقل  ماندیم
 :دیگویمو  کندیم

م را فراموش عل یرا پشت سر گذاشتم، از اینکه دنيا یللبلذات و راحت یاز اینکه آمریکا را ترک گ تم، از اینکه دنيا

 و یماد دنيای آن از …ام، متأسف نيستم ها و خالره زن عزیز و فرزندان دلبندم گذشتهاینکه از همه زیبایی کردم، از
شين شدم. نقدم گذاشتم. با محروميت هم یشکست، اتهام، فقر و تنهای رنج،درد، محروميت،  یللبی گذشتم و به دنياراحت

داران و ستمگران گذشتم و به عالم محرومين و مظلومين وارد سرمایه یآواز گشتم. از دنيادالن همبا دردمندان و شکسته

 1…شدم. با تمام این احوال متأسف نيستم 
ببينيد بعيد ميدانم امروزه کسی را پيدا کنيد که از لحاظ علمی و نخبگی و مقبوليت و دارا بودن امکانات رشد و مُکنت 

ای که در دنيای ک ر بود پشت پا زد و به های خيالیه همه جاذبهمادی و دنيایی به حد شهيد چمران برسد ولی ایشان ب
 کشورش برگشت و به مردم و نظام اسالمی خدمت کرد.

های خودی او را به جایی رساند که در لبنان و ها و توانمندیها و نعمتو باور داشتن داشته نتيجه این پشت پا زدن
به  اهنیااز همه  ترمهمبسياری از خود به جا گذاشت و  الصالحاتاتياقبمصر و آمریکا و ایران فردی بسيار مؤثر شد و 

 از یک شخص غير عالم دینی خيلی بعيد است. معموالً ی رسيد که االعادهفوقمقامات عرفانی و معنوی 
 

تباه سخت در اش کنندشود و راحت زندگی میکنند اگر به دنيایشان رسيدگی کنند وضعشان خوب میکسانی که فکر می
 هستند ات اقاً قضيه برعکس است.

 2الدُّنْيَا أَنْ أَتْعِبِی مَنْ خَدَمَکِ وَ اخْدُمِی مَنْ رَفَضَک إِلَى إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَوْحَى :|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ن و تارک خود را ی خدات جل جالله به دنيا خطاب کرد که خادم خود را به رنج افکراستبه فرمود:|رسول خدا 

 خدمت کن.

 پيش دارندن تجافی و هستند دنيابسته دل که امتی یا یکی از مشکالتی که برای افراد شود.نمی تمام جاينهم قصه 
 فرمود: ضرتح که کشدیم کربال به کار کنند؛ یاری زمانشان را توانند امامینم دنيا به تعلق خالر که به است یناآید یم

 دنيا.ال عبيد الناس
 هب و عيالوارم فردی من: »گ ت و کرد قبول مشروط صورتبه حضرت یاری برای را امام بن عبداهلل دعوت ضحاک

 جاآن تا فقط و بازگردم نيافتم، -کنارت در- جنگجویی هيچ که هنگامی دهی، اجازه من به اگر اما هستم؛ مقروض مردم
 ورد وآ جای به امام همراه را ظهر نماز پذیرفت. × امام.« کنم دفاع تو از بتوانم و باشد سودمند برایت که بجنگم برایت
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 پای از کردن پی با و داده قرار هدف را × امام یاران هایاسب سعد بن عمر دستور به اميه بنی سپاه دید که وقتی

 × ينحس امام یاران دیدم وقتی. پرداخت دشمن با نبرد به پياده خود و کرد پنهان ایخيمه در را خود اسب آورند،درمی

 و من بين هک دارید خالر به! اهلل رسول یابن: گ ت و آمد عبداهلل ابا خدمت رسيده، خاندانش و وی به نوبت و اندشده کشته
 فرار مندش سپاه بين از توانیمی چگونه تو ولی برداشتم تو از را خود بيعت من آری،: فرمود حضرت بود؟ شرلی چه شما

 اکضح پس .«جنگيدممی پياده که بود جهت همين به و امکرده پنهان ایخيمه در را خود اسب من: گ ت ضحاک کنی؟
 1کرد. ترکو تنها  غریب آخر لحظات در را گریخت و امامش نبرد صحنه از و شد اسب بر سوار

اری ک بلکه دارد در پی را امام کردن رها تنها نه دنيا به بستگیآمد؟ بدتر از این هم هست. دل بدت ضحاک از خيلی
 بشنویم: هاآدماز زبان یکی از این . کند شرکت هم امامش و غارت قتل کند فرد دریم

 با عبا لآ خامسکربال  س ر در بودم. × عبداهلل ابا حضرت شهيدانساالر قافله ساربان که هستم وابل بن بریدة من

باارزش  و يمتپرق بسيار وجواهرنشان  که امام شلوار دبن به توجهم مسير در نمود،یم مالل ت کمال و مهربانى نهایت من
 جناب آن از که بودم مترصد کرد،یم منع مرا حضرت آن هيبت کنم درخواست امام از را آن خواستم چه هر شد. جلب بود

 زگشتبا اجازه ایشان به و خواست را همراهان تمام × امام عاشورا تعب پر شب در نيافتم. را آن مجال ولى کنم سرقت

 ادرص مرخصى اذن و داد انعام شترها کرایه بر اضافه یدوشایدبا آنچه للبيد. حضور به نيز را من داد را خویش اولان به
 .دش خواهد دشوار تو بر تکليف بمانى صحرا این در چنانچه شو خارج سرزمين این از امشب که نمود يدتأک و فرمود

 وارشل بند یادبه  راه بين در گرفتم. را خود کرایه و امانت و سيدمبو را × امام مبارک دست دو هر رفتم پيش من

 سمت شتمآورم. برگبه دست  آن را شده که قيمتى به هر گرفتم تصميم باالخره تا آورم چنگ به را آن نتوانستم که افتادم
 تىسخ باد گردید، وتاريرهت واه دیدم نمودم. رها چرا به را شترها و کردم کمين آن در بود، ایگودت آنجا در کربال، شرقى
 یشاناهاشک شده جمع یکجا در و بازماندند چرا از شترها ماند،یم سياه لشت مثل دیدم کردم نظر خورشيد قرص به وزید.

 بارد.یم خون آسمان و لرزدمی زمين که داده رخ عالم در عظيمى حادثه البته گ تم خود با زدند.یم نعره بارید ویم هاچشم از
 اکنون و اندکشته را همام امام شام و کوفه اهل: است؟ گ تند خبر چه پرسيدم روند،می و کرده حرکت کربال از لشگر یدمد

 غسل دونب که نمودم قطعهقطعه ابدان و پارهپاره هاتتن به نظر رفته و قتلگاه لرفبه برند.می کوفه به سرها با را او عيال
 که ادافت دین سلطان قطعهقطعه وچاک چاک بدن بر چشمم تا کردم گردشها آن بين در بودند. مانده خاک روت به ک ن و

 نآ نگریستم خوب بود، راجح ماه نور بر که حدت به تابيدیم جسد آن از نور تاریکى آن در و مانده خاک روت به عریان
 آن شودنگ کار در لرزان و ترسان فتهر جلو شدم خوشحال داشت، گره چند و بود حضرت بر در داشت قيمتى بند که شلوار

 زنده اگر هک بودم متحير و جستم جا از ترسيدم من گذارد، بند روت به و شد بلند حضرت راست دست دیدم ناگاهبرآمدم  بند
 پيش رد،ک غلبه من بر شقاوت باز بودم فکر در ساعتى کرد، حرکت دستش چطور نيست زنده اگر و ندارد سر چرا پس است
 راست دست همان با حضرت دیدم ناگهان نتوانستم بردارم بند روت از را حضرت آن دست که کردم قوت قدر هر رفتم
 ضرتح سينه روت پات کردم شرمییب ولى شود من صل هم از عروق با من اعضاء و م اصل بود نزدیک که زد من به چنان

ن را آ داشتم خود با کاردت پس نتوانستم بردارم بند روت از را حضرت انگشت یک حتى که نمودم قدرت چه هر و گذاردم
 مبارک تدس دو هر داشت که شمشيرت با منتخب در لریحى مرحوم نوشته )به بریدم. آن با را × امامانگشت پنج کشيده

 (.ساخت جدا را حضرت آن

 شدم. کریه و قيافه وضعيت این به مبتالی من: گویدیم بعد

                                                      
 

 .0323 ص پيشين، الطبری، 1

 



 24    یتجافشب هفتم:                                                                                                              

 

 يقتاً حق هک قضيه این به. بشود × زمان امام فرج در تأخير باعث تواندبه دنيا میبستگی عالوه بر رها کردن امام دل

 .بدهيد گوش کرده امام شرمنده خيلی را من خود

 این واند داشته# عصریول حضرت مقدسبه محضر  مکرر لور به تشرفاتی تهرانی فشندی یمحمدعل حاج مرحوم

به  توسل و مناجات و دعا مشغول جمکران مقدس مسجد حياط در: است افتاده ات اق جمکران مقدس مسجد در تشرف
 باشد. تشنه شاید و رسيده راه از سيد این گ تم خود با دیدم. راباعظمت  سيدی ناگهان که بودم # اهلليهبق حضرتمحضر 

 امام فرج برای استمخو او از دادم ایشان به را ليوان وقتی. دادم ایشان به بود دستم در که آبی ليوان و رفتم او لرفبه
 ما نیخورد آب یاندازهبه ما شيعيان: فرمودند و داده پس من به را ليوان آب نوشيدن از پس یشان. اب رمایند دعا ×زمان

 .رسدیم ما فرج و کنندیم دعا بخواهند اگر خواهندنمی را

 ایم.دهينرس حضرت وجود اضطرار ما بهو  گرفته را للبی امام جای ياللبیدن :است ینابسياری از ما  روزهای این حال
 روایت این هب حداقل اما _آیدینمی به دست راحتبهکه این مقام بلندی است و _به یاد حضرت باشيم روزشبانهگویم ینم

 کنيم: عمل ع صادق امام

 تَعَالَى اللَّهَ فَإِنَّ( تير یک چند هر کند آماده قائم خروج برات باید شما از یک هر) سَهْماً لَوْ  وَ الْقَائِمِ لِخُرُوجِ  أَحَدُکُمْ لَيُعِدَّنَّ
 بداند ار آن او نيّت از گاه هر تعالى خدات که) یُدْرِکَهُ  حَتَّى عُمُرِهِ  فِی( أجله یؤخر أی) یُنْسِئَ  لِأَنْ  رَجَوْتُ  نِيَّتِهِ  مِنْ  ذَلِکَ  عَلِمَ  إِذَا

 1)تا از یاران او باشد.(. أَنْصَارِهِ  وَ أَعْوَانِهِ  مِنْ کند( فَيَکُونَ  درک را قائم آنکه تا اندازد تأخير او عمر در که اميدوارم

 ی است رها کردن یاد امام و چسبيدن به دنياییپرضرر معامله چه ؛ وکند غافل هم امام یاد مقدار از این را ما دنيانکند 
 فرماید:یمدر موردش  × امير حضرت که

 !است کمتر بز دماغ اخالط از من نزد شما دنيات ارزش عَنْز؛ عَ ْطَةِ مِنْ دِیعِنْ  أَزْهَدَ  هَذِهِ  دُنْيَاکُمْ 
 بچسبيم؟ به آن دستی دو دارد آیا این دنيا ارزش

و  ندک خرجش را اشیهست تمام آدم دارد ارزش «قليل اال الدنيا متاع ما و» فرمایدمی یوتعالتبارک خداوند که دنيایی
 بچسبد به آن؟

 اهل هب را دنيا یخوردهيمن این که نيست یآزادمرد آیا ؛«لِأَهْلِهَا اللُّمَاظَةَ هَذِهِ یَدَعُ  حُرٌّ أَلَا»: فرمایدمی حضرت که دنيایی
 !واگذارد؟ دنيا

 بهشت به جز را آن نيست، بهشت جز قيمتى شما وجود برات «بِهَا إِلَّا تَبِيعُوهَا فَلَا الْجَنَّةَ إِلَّا ثَمَنٌ  لِأَنْ ُسِکُمْ  لَيْسَ إِنَّهُ»
 .ن روشيد

 بهشت است خود را به چنين دنيایی ب روشد؟ قيمتش آدمی که دارد ارزش

 
 بشویم هم تجافی کنيم؟ مندبهرهآقا چه جوری دل بکنيم و تجافی داشته باشيم؟ هم از نعمات دنيا خوب حاج

ود شحال زندگی در زندان است تجافی برایش آسان می احساس کند در این دنيا در اگر انسان 2«الْمُؤْمِن الدُّنْيَا سِجْنُ »
 حتی مثل بسياری از اوليا خدا شوق به رفتن هم خواهد داشت.

کنند به اميد اینکه کشند برای روز آزادی. اصالً در زندان زندگی مییم خطچوبیی که در زندان هستند هر روز هاآدم
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ين هم در دنيا چنين حالی دارند. امير بيان امير المومنين علی مؤمنو شان برسد و خالص بشوند. متقين یآزادروزی نوبت 
 فرمایند:در خطبه متقين می ×

 1.نَ الْعِقَابمِ فِی أَجْسَادِهِمْ لَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ  [ عَلَيْهِمْ لَمْ لَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِی کَتَبَ اللَّهُ ]لَهُمْ
ه هم چشم ب اندازهبه اگر خداوند برات اقامتشان در دنيا زمان معينى را مقرر نکرده بود از شوق به ثواب و بيم از عذاب

 گرفت.زدنى روحشان در بدنشان قرار نمى
 آن سبک زیبا و بود؛ شعر معروف کجایيد ای شهيدان خدایی با هابچهو کربالی خمينی شعری ورد زبان  هاجبههدر 

 . یکی دو بيت آن شعر این است:سوزشجان
 خدایا نوبتم کی خواهد آمد روند نوبت به نوبتیمرفيقان 

 شد ای کاششهادت قسمت ما می شد ای کاشگل اشکم شبی وا می
ی ف اللهم ارزقنا الشهاده» قنوتشانکرد که هميشه ذکر یمتجافی داشتند و شوق رفتن در وجودشان غوغا  قدرآن
 کنم.یمعرض  کارراهبود. برای اینکه ما هم بتوانيم اهل تجافی و دل کندن از دنيا بشویم سه « سبيلک

 در آنندند و کمی یقبر قبر بود. درشبانه  يازشهدا مشترک بود، مناجات و راز و ن بين بسياری ازکه  ییهااز حالت یکی
 ... ودن زنده بشاشیمرگ برا یادشد باعث می ینا زدند.یبا خدا حرف م

 خالره جالب در مورد مناجات در قبر: یک
 کند:یمی نقل الزمانصاحبشهيد  رزمهم

 تا داروهام رو بخورم؟ یکن يدارمصبح ب 4ساعت  يشهو بهم گ ت: م یه شب اومد
ما گذشت، ا قهيو پنج دق يستب یال يرون. بيستکردم، تشکر کرد و بلند شد از سنگر رفت ب يدارشصبح ب 4 ساعت

 تم: مرد گ . بهشکنهیم یهخونه و زار زار گریقبر کنده و توش نماز شب م یه یدمدنبالش و د . رفتم. نگرانش شدميومدن
 ورم؟خوام داروهام رو بخیو م یضممر یچرا به دروغ گ ت ینماز شب بخون یخواستی. میجون کردهتو که منو نص  یحساب

 یوچون ت یضهمر . چشمامشانزده سالمه یضه. من، دلم مریضهمن مر ی، چشمایضمو گ ت: خدا شاهده من مر برگشت
 . گوشهامسال هنوز نتونستم با خدا خوب ارتباط برقرار کنم 12، بعد از یضهمر یده. دلمشانزده سال امام زمان رو ند ینا

 2. بشنوم ... یاله یصدا یه، هنوز نتونستم یضهمر
يتی بدودر دیوان اشعاری که منسوب به ایشان هست در یک  ×علی  اولين کار یاد مرگ به لور روزانه است. حضرت

 فرمایند:زیبا می
 ولُ الْأَمَلِ هرَّهُ لُهقَدْ غَ  یَا مَنْ بِدُنْيَاهُ اشْتَغَلْ         

 الْعَمَل وَ الْقَبْرُ صُنْدُوقُ   ةً هوْتُ یَأْتِی بَغْتَهالْمَ        
داری رسد و قبر محل نگهیفرامباره یکبهی لوالنی تو را فری ته است مرگ آرزوهای و اشدهای کسی که مشغول دنيا 

 اعمال است.
ماه رمضان دعایی با مضمون عالی وارد شده است که همين مسئله  23دومين کار دعا کردن است. در اعمال شب 

 کند:یمتجافی را از خداوند مسئلت 
 .لْغُرُورِ وَ الْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَ االسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْ َوْتِاللَّهُمَّ ارْزُقْنِی التَّجَافِیَ عَنْ دَارِ ا

 .ام گردانخدایا دورت از خانه فریب و بازگشت به خانه جاویدان و آمادگى برات مرگ پيش از رسيدن آن را روزی
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شود يعتاً استجابت این دعا باعث میلبخواندند یمنمازشان  این دعا را خيلی زیاد در سجدهامام خمينی کنندنقل می

 تعلق و ميل زیادی به دنيا پيدا نکند و هميشه در حالت آمادگی رحلت و س ر آخرت باشد. انسان با تجافی کردن،
ت این بالهاست. خدا دوس و تحملکند به حالت تجافی برسيم صبر در بالهای دنيوی یمو سومين چيزی که کمک 

د مؤمن را دائماً در بال ببيند. این هم خودش لطف خداست تا به او ب هماند که دنيا تله است و جای راحتی نيست. انگار دار
 کننده است.يتتربخدا تلنگر ميزند تا مؤمن به دنيا مشغول نشود. در واقع بالهای دنيا 

کست. م کبوتر از النه کبوتر افتاد ولی نشی یکی از اصحاب. گوشه خانه النه کبوتری بود. تخخانهرفتند  |پيامبر 

گ ت این خيلی لبيعی است در منزل ما هيچ ات اق بدی  خانهصاحبهمه اصحاب از دیدن این صحنه تعجب کردند. 
مانم چون خيری در این خانه نيست. بلند شدند و ینمی که در آن بال نباشد من هم اخانهفرمود: در  |افتد. پيامبر ینم

 روز بدنش صدمه نبيند مورد رحمت خدا نيست. 43روایت دیگری آمده است کسی که در  رفتند.
بستگی پس وقتی ات اقی برایت افتاد خوشحال باش که خدا حواسش به تو هست و با بال و مصيبت تو را از غ لت و دل

 ها مت اوت است:دهد. البته درجات و ميزان بال برای انسانیماحتمالی به دنيا نجات 
 دهندیمجام بال بيشترش  است ترمقربکه در این بزم هر 

بيشتر  لحظههبلحظهشد حضرت عبداهلل تدارک دیده بود سلسله بالهایی بود که باعث میی که خداوند برای ابیابرنامه
ر واقع دشود هر بالیی برای مؤمن کند متوجه مییمتجافی داشته باشند. با این نگاه وقتی انسان به مصائب حضرت دقت 

 باعث تقرب الی اهلل است تا دل به این دنيا نبندد.
ی که سوزجانای که زادگاه و خانه حضرت بود. وداع ینهمددر اواخر ماه رجب حضرت با زن و بچه ترک مدینه کردند. 

ت کوفه ممت اوت و حرکت به س صورتبهکردند خودش یک مرحله تجافی است. پایان دادن به حج  اهللرسولبا قبر مطهر 
مرحله دیگری است. وقتی خبر شهادت مسلم بن عقيل و قيس بن مسهر را در مسير کربال به حضرت دادند حضرت فرمودند 

ربال مرتب در مسير به سمت ک ضمناً دیگر خيری در زندگی دنيا بعد از این دو ن ر نيست. این هم یک مرحله تجافی بيشتر. 
اللهم انی »تا اینکه رسيدند به کربال و فرمودند: «. انا هلل و انا اليه راجعون»ند فرمودیمگ تند و یمحضرت ذکر استرجاع 

 «اعوذ بک من الکرب و البالء.
د با گل اکبر و دییعلیدکننده حالت تجافی در انسان است. الهی بميرم روز عاشورا وقتی آمد باالی سر تشدها یناهمه 

يدالشهدا بود اما هنوز یک مرحله مانده ساین اوج تجافی  1«دنيا بعدک الع اعلی ال»فرمود:  اندکردهاش چه یزندگزیبای 
اصغر با یعلميزند، نگاه کرد دید گوش تا گوش  وپادستروی دستش دارد  ماههششاست. کار به جایی رسيد که دید بچه 

 تير سه شعبه دریده شده...

 
شان فرموده بودند:  شناسحق اهللتیآمرحوم  شورای زیارت خواندن حين بارکی»خود شکلیروزه چهل عا   پيش م

  شریفت آقا دیدم ناگهان شدم،متوسل  ×اباعبداهلل  به و شدم ناراحت خيلی همين برای. آورم بجا را آن نتوانستم و آمد

 به چرا شههناسحق: فرمود آقا. بودند کرده عرض را قضههيه ایشههان اسههت؟ شههده چه عبدالکریم آميرزا: فرمودند و آوردند
صغرلیع صغرعلی شما مگر شوی؟نمی متوسل ما ا   صبر آقا که بود کرده عرض خواب در هم شناسحق آقای «ندارید؟ ا

 بخوان. را اصغرعلی روضه خودت بگویيد، خوانروضه خواهدنمی فرمودند: × امام. کنم صدا خوانروضه کنيد
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شب باب شب  ششام شب الحوائج  شدنماهه کربالست.  شب های کوچگره باز  شب  ست. ام ی اآقازادهک و بزرگ ا
ست که با اینکه  شتر ندارد بزرگان دین ما هر وقت گرفتار  شش ماها شان  و رفتندیمدر خانه این آقازاده  شدندیمبي به ای

 ...شدندیممتوسل 
صغر داغ علی سين  قدرآنا سنگين بود که تنها جایی که خدا برای امام ح شهدا  سيدال سليت ف ×برای  ستاد، رپيام ت

 ماهه بود:برای شهادت این شش
  1فَنودیَ فی الهَواءِ: دَعهُ یا حسين، فَإنَّ له مُرضَعاً فی الجَنَّه.
 .میاکردهی آماده اهیدابرای او در بهشت  چراکههات ی از آسمان صدا زد حسين جان علی را زمين بگذار 

 ، تحویلروندیمی شههيعيان از دنيا هابچهکه وقتی ی بگویم و رد بشههوم: در روایت اسههت اجمله خواهمیم]من اینجا 
ل تحوی پارهپارهاصغر را با گلوی ی که حضرت زهرا علیالحظهبگویم بميرم برای آن  خواهمیم 2.شوندیم ÷فالمه زهرا 

 .[رديگیم
سليت گ ت؟ برای اینکه علی عبداهللیابميدانيد چرا خدا فقط اینجا به  ست که ت صغر تنها فرزندی ا بارت ذبح درباره عا

رد دید: نگاه ک وقتکبميرم برای این آقا، علی را روی دستش گرفته بود، هنوز صحبتش تمام نشده بود ی من او وارد شده.
  0فذبح االذن من االذن.

ست؛ چون ذبح یعنی  سين ا صيبت برای ح شعبه گوش تا گوش علی را برید. اینجا اوج م سه  سی س زندهزندهتير  ر ک
 ... بریده بشود

 غم مخور ای بهتریهن همراز من          غم مخور ای آخترین سهرباز من
 آغوش من ودهشهیمغم مخور ای کودک خاموش من          قتهلگاهت 

 کشمیمغم مخور ای کودک دُردی کِشَم          من خودم تير از گلویت 
 یشویمالحهوائهج ی          تها ابهد بهابشوهیمغم مخور صيهد خوارج 

به  ...بچه شيرخواره دارند روی دست بگيرند  اگری جلسه هاخانم...  دیاوريبرا باال  هادست دیانشستههر جای جلسه 
 نيابت از خانم رباب صدا بزن: 

 الی الی علی، الی الی علی ...                        
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 یروشنگر :هشتم  شب
 

 
زگار که برای ما خيلی جای تعجب و شههگ تی دارد، چرخش ناگهانی افراد اسههت. چرخشههی که یک یکی از حوادث رو
 کشاند.خيری و بالعکس میبهشری به عاقبتبهای از عاقبتدرجه 113انسان را در یک تغيير 

 :ندیفرمایمدر بيانی زیبا به این نکته اشاره  |وجود نازنين رسول خدا 

عَمَلِ ویلَ بالزَّمَنَ الطّویلَ بعَمَلِ أهْلِ الجَنّةِ، ثُمّ یُخْتَمُ لَهُ بعَمَلِ أهْلِ النّارِ؛ و إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطّ إنَّ الرّجُلَ لَيعْمَلُ 
 1.أهْلِ النّارِ، ثُمَّ یُخْتَمُ عَمَلُهُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنّة

اسهههت و  يانکه او از دوزخ یبهشهههت اسهههت؛ در حال دهد که در نظر مردم، کار اهلانجام می ی{ عبد، عملی}گاه
ست؛ در حال يانکند که در نگاه مردم، کار دوزخمی یی{ کارهای}گاه ست. همانا اعمال، به عاقبت  یا شت ا که او اهل به

 .هاستآن
عروف م شیهایدالور یگر،در بين مردم قبایل د کهقبيله  . بزرگ یکخوردندیمافراد به چشههم  گونهنیادر کربال هم 

رده حرکت ک ×و مشهور بود، وقتى شنيد معاویه از شام با صد هزار ن ر برات خونخواهى عثمان و جنگ با اميرالمؤمنين 

سيج کرد و  ست، تمام نيروت خودش را ب شد بها شهادت ام .معاویه ملحق  صف مخال ان امام  ×مؤمنان  ريبعد از  ، در 

مام که ا وقتى در س ر مکه شنيد .مخال ت داشت ×ا امام حسين هم ده سال ب ×و بعد از امام حسن  بود ×مجتبى 

از مکه خارج شد  ×خيلى دیرتر از امام حسين  رو نیا خواست با حضرت روبرو بشود، ازهم آمده، اصالً نمى ×حسين

 تا مبادا با هم برخورد کنند، امّا:

مشههغول غذا خوردن بودند که قاصههد  یارانشو  يرتوقف کردند. زه کجایراه کاروان او و امام در  يناز منازل ب یکیدر 
شد و گ ت امام زه يرزه يمهامام به خ شورا از قول راو سینوهیرا دعوت کرده. ابو مخنف تار يروارد  ستان می یعا د: گویدا

  .پرنده بر سههر ما نشههسههته بود ییگو «يرارئوسههنا ل یکانّ عل»وقت هر کدام از ما هرچه در دسههت داشههت انداخت  یندر ا
خواند اما تو نزد او گ ت: پسههر رسههول خدا تو را می يربهت و سههکوت را شههکسههت و به زه يردُلهَم همسههر زه دفعهکی

 و برو! يزبرخ ؟روینمی

شههاد بود، گل از گلش  « ر وجههصههجاء مسههتبشههرا قد ا»برگشههت  یاش گرفته بود اما وقترفت چهرهمی یوقت زهير
ر چه بود چه گ ت اما ه يرامام با زه داندینم یدرستبه یشد. کس یکیکاروان امام با  يربعد کاروان زه یقیشک ته بود. دقا

ش يارهس ینا شتبر يددوباره به مدار خود بر گرد خور شورا می یرا در رخدادها يربه بعد بارها نام زه نجای. از اگ م و بينيعا
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 شنویم.کالم استوارش را می
گيرد ولی زهير بعد از دیدار امام فاصله می ^ بيتمذهب است که از اهل زهير قبل از دیدار با امام یک زهير عثمانی

. شودیمبدیل دستگاه یزید ت هيعلشود. چرا که به عنصر تبليغاتی و روشنگرانه مهم برای من و شما به یک الگو تبدیل می
 .دسازیمحسين بن علی  بلکه از او یک عمار برای سازدینماین تغيير زهير از او یک انسان ساکت و بدون موضع 

کنند. تا جایی که لشگر عمر سعد هم با دیدن زهير تعجب می چرخشی که زهير داشت بسيار جای تعجب داشته است
سخن میزهير  سعد  سپاه عمر  صيحت مىگویدبا یکی از افراد  کنم : خداوند ما را تزکيه و هدایت فرموده، ات عزره! تو را ن

سى. ات عزره! تو  سوگند مىاز خدا بتر سانرا به خدا  شتار ان شمار افرادت که در قتل و ک هات پاک، گمراهان را دهم در 
 کنند، قرار مگير.یارت مى
: ات زهير! چه شهههد؟ تو که از نظر ما شهههيعه و پيرو دیگویمسهههخن گ تن زهير به او  گونهنیادر اوج تعجب از عزره 

که من از دوسههتداران  یابییپاسههه داد: آیا اکنون از سههخنانم درنمکردت. زهير نبودت و از عثمان هوادارت مى تيباهل
سوگند! من نه هيچ ستادم و نه به او وعده همکارت دادم، ولى گاه نامهآنانم؟! به خدا  شتم و نه پيکى نزدش فر ات به او نو

ت افتادم و پى بردم که و جایگاه آن حضههر |نوا گشههتم، زمانى که او را دیدم به یاد رسههول خدا در مسههير راه با او هم

دشمنان وت و حزب شما درباره آن حضرت چه تصميمى دارند، مصمّم شدم به یارت او بشتابم و در جمع هوادارانش قرار 
 جانم را در راهش نثار کنم. گيرم و برات ح ظ حق خدا و رسولش

سين  سمت ح شعبى روایت کرده: زمانى که ما به  سپيش رفتيم،  ×کثير بن عبد اللّه  سوار بر ا بى که زهير بن قين 

 دمى پر از مو داشت غرق در سالح نزد ما آمد و دوباره گ ت:
صيحت و موعظه »   سلمان خویش را ن سلمانى وظي ه دارد برادر م شيد! هر م شته با ات کوفيان! از عذاب الهى بيم دا

شيده شير به روت یکدیگر نک شم ستيمم با هم برادر و دایاکند، ما اکنون تا زمانى که  و  رات یک کيش بوده و یک امت ه
شود و هر کدام امتى جداگانه خواهيم بود. خداوند ما و شما را برداشته مى تيهرگاه شمشير ميان ما گذاشته شد، این مصون

سبه ضرت محمد  لهيو شما با آنان چگونه رفتار مى |فرزندان پيامبرش ح م، ما کنيمورد آزمون قرار داده تا بنگرد ما و 

د ، چرا که شما در لول حکومت عبيميخوانیرا به یارت آنان و دست برداشتن از یارت عبيد اللّه بن زیاد سرکش، فرامشما 
شمانتان را با ميله ست؛ چ شده ا صيبتان ن دقه بيرون هات ت تيده از حاللّه و پدرش جز بيچارگى و نکبت و بدبختى چيزت ن

هات نخل، به دارتان آویختند و برجسههتگان و ن را مثله کردند و بر شههاخههایتاآوردند، دسههت و پات شههما را بریدند، بدن
 «.قاریانتان چون حجر بن عدت و یارانش و هانى بن عروه و نظير وت را به شهادت رساندند

گوید: سههپاهيان دشههمن، زهير را به ناسههزا گرفتند و به سههتایش عبيد اللّه و پدرش پرداختند و گ تند: به خدا راوت مى
 گيریم تا یار تو و همراهانش را از دم تيغ بگذرانيم و یا آنان را نزد امير ببریم.ند! از اینجا فاصله نمىسوگ

بندگان خدا! فرزندان فالمه به محبت : »گویدمیخطاب به آنان دارد و باز هم از عمارگری خود دسههت برنمیزهير اما 
ها شتابيد، شما را به خدا مبادا دستتان به خون آنه یارت آنان نمىهستند، اگر ب هيو دوستى و یارت سزاوارتر از فرزند سم

شما راضى  یبردارآنکه حسين را بکشيد، از فرمانآلوده شود، در امور بين او و یزید دخالت نکنيد، به جانم سوگند! یزید بى
 1«.خواهد شد

که  اندازدیمی به لشههگر عمر سههعد الرزه چنانآنهای زهيری که تا چند وقت پيش عثمانی مذهب بود، روشههنگری
شمر، تيرت بهراوت مى سخن گ تن، ما را  یسوگوید:  صدایت را خ ه کند. از پر شو، خدا  ساکت  زهير پرتاب کرد و گ ت: 

 خسته کردت!
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شمر را  هانیامگر زهير با  ست که  شم  گونهنیاچه گ ته ا شمر به آوردیمبه خ ی زهير از روی هاسخن؟ اعتراض 

های یک آدمی که تا چندی پيش عثمانی مذهب بود و االن نيسههت بلکه شههمر متوجه شههده اسههت که حرفخسههتگی 
 کند.عمارگونه در حال روشنگری است، در بدنه لشگر تزلزل ایجاد می

هير ز اصالً که زهير در آن ویژگی خيلی برجسته است روشنگری است. ×های اصحاب امام حسين یکی از ویژگی

شههود می اآشههنخيلی ت اوت دارد. این زهير وقتی با امام  × ام حسههين با زهير بعد از بيعت با امام حسههينقبل بيعت با ام

 .وردآیدرمکند و مردم را از ضاللت ص ات خود امام را پيدا می
ان ش. امامی که در زیارت اربعين درباره ایکردندیماصحاب الحسين با اتصال به ساالر شهيدان خودشان را شبيه ارباب 

 : ميخوانیم
 1مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَة. بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيکَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ 

سان ستی خود را برای خارج کردن ان صحاب امامی که همه ه ست، ها از تاریکیا های گمراهی و جهالت خرج نموده ا
 ها از گمراهی و جهالت است.گ هدایت و نجات انسانشان حتی در معرکه جنی دغدغهنيز مانند امام همه

 گونه بيان کرده است که: خود قرآن برای ما این

 2.{ٍ َنزقْلنا َعَلْنَك اْلِكَّاَب ِتْبنانًا ِلُكلِّ َشْي}

 همه را به سمت خداوند و راه راست سوق بدهد. تا داندیمخود قرآن وظي ه اصلی و رسالتش را روشنگری  
مطرح شود که چرا ما باید روشنگری کنيم؟ مگر وظي ه من هم هست که روشنگری کنم؟ در جواب  السؤشاید این 

 : دیفرمایم. خداوند در قرآن به ما هاستکالمباید سراغ قرآن رفت که بهترین  سؤاالتاین 

 0.{ال ُيَكلُِّف َاللقُه َنْفسًا ِإالق ُوْسَعها}

خودمان از ما انتظار دارد. همه وظي ه دارند  اندازهبه. خداوند کنداش تکليف نمیاندازه تواناییخداوند هيچ کس را جز به
شده است و  اندازهبهبرای روشنگری فقط هر کسی  توان خودش باید این کار را انجام دهد. این مهم از گردن کسی دور ن

ؤُولٌ عَنْ رَعِ :اندفرمودهخطاب به همه ما  |همه باید این کار را انجام دهند. پيامبر اسههالم    4يتِهِ.کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسههْ

 .شد يدبازخواست خواه دهندیکه به سخن شما گوش م یو درباره افراد يدهر کدام از شما مسئول هست
سول خدا   سئول هستيد و حق ندارید  ندیفرمایمبه ما  صراحتاً |ر شما م شيد. باید برای همه  خودخواهکه همه  با

شيد. در  سوز با ضيه هم دل شنگری کرد. از این ق شيم؛ دقيقاً مثل مؤ گونهچيهجامعه باید تذکر داد و رو شته با سی ندا من تر
نبود که فقط به خودش اهميت بدهد بلکه به این فکر کرد  لورنیاآل فرعون که در درون جامعه ک ر بود ولی با این حال 

 ید:فرماکه تکلي ش چيست و روشنگری کرد. قران در این مورد می
َّهُ وَ قَدْ جاءَ   َهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُالً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ الل ناتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَ إِنْ وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إیمان ِالْبَيِّ کُمْ ب

 .دُکُمْ إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌیَکُ کاذِباً فَعَلَيْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَکُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذی یَعِ
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خواهيد مردت را بکشهههيد به خالر اینکه داشهههت گ ت: آیا مىو مرد مؤمنى از آل فرعون که ایمان خود را پنهان مى
س« اللَّه»گوید: پروردگار من مى شما آورده ا سوت پروردگارتان برات  شنى از  ست، در حالى که دالیل رو گو ت؟! اگر دروغا

دهد به شما را که وعده مى ییهاگو باشد، )الاقل( بعضى از عذابباشد، دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راست
 کند.گوست هدایت نمىکار و بسيار دروغخواهد رسيد؛ خداوند کسى را که اسراف

زد و از جانش به خطر بي تند ولی حرف حق را میدانست شاید این گ تارها باعث شود می کهنیامؤمن آل فرعون با  
شت. امروز هم مدافعين حرم می شان که از چيزی ترس ندا شوند ولی وظي ه خود شته ب ست ک دانند که اگر بروند ممکن ا

  حق دفاع کنند.

 
ست، بيدار می شتباه ما شمنان که متأثر از ا شویم، با رنج و بال و جنایات د شنگری بيدار ن  ینترمهم م!یشواگر با رو

ما اسههت اده از این فرصههت برای  یهوظي  ینتربشههر و شهه افيت اسههت! و مهم یهویژگی آخرالزمان، انباشههتگی تجرب
 !و افزایش ش افيت« روشنگری»

شریف قنوتی بود. کسی که با  محمدحسنروحانی شهيد شيه  یکی از علمدارهای روشنگری در عصر امام خمينی

 ی کرد.دهسازمانخرمشهر را برای مقابله با عراق  تمام وجود ایستاد و مردم
 کنند:جور روایت میهای سقوط خرمشهر اینرزمانش حاالت این شهيد عزیز را در آخرین ساعتهم

ستاده بود و نيروها را به بازگشت دعوت می شریف در پل خرمشهر ای شيکرد و فریاد میشيه  د. زد: برگردید و آماده با
ا تا ام مام و به ایشهههان قول دادهمشههههر را تنها نگذارید. من لحظاتی پيش با امام خمينی تماس گرفتهروید خربه کجا می

 کنيم.جنگيم و تا آخرین ن ر مقاومت میآخرین ن س می
اش رضا آلبوغبيش با یک وانت از پل خرمشهر گذشتند و خودشان شریف قنوتی با نااميدی از اوضاع، به همراه راننده

ل خرمشهر رساندند. آنان قصد داشتند خودشان را به خيابان چهل متری برسانند. به ميدان فرمانداری که رسيدند، را به داخ
شان را به  ست ست. د شيه و آلبوغبيش فکر کردند آن تانک از نيروهای خودی ا ست.  ستاده ا شدند تانکی آنجا ای متوجه 

نيز جواب سالم را دادند. شریف قنوتی به رضا آلبوغبيش دستور داد سالم کردند. آنان  هاآنعالمت پيروزی باال بردند و به 
ند بود به چ اکبراهللی که چند روز پيش مقر گروه امدرسهههوارد خيابان چهل متری شههود او هم این کار را کرد. در نزدیکی 

 متوقف شدند. هاآنسرباز برخورد کردند و به دستور 
 گوید:برخورد شيه شریف با نيروهای دشمن اشاره کرده و می یلحظهلحظهدر این ماجرا آلبوغبيش به 

شریف قنوتی گ تم  ست دادند و گ تند: قِف ... به  صله به ما ای ستند، اما بالفا سربازها ایرانی ه ما اول خيال کردیم آن 
شيه گ ت: با سرعت برو. من پدال گاز را فشار دادمینا بار ما را به رگ هاآن و سرعتم را به نود رساندم. ها عراقی هستند. 

ستند.  شيه و اگلولهب سلحه برد، اما اگلولهی به  ست به ا شریف د شيه  صابت کرد. تعادلم را ح ظ کردم.  ی به زانوی من ا
جی ه ت، به چرخ عقب ماشين اصابت کرد و من جر شد. کنترل ماشين از یآرپفرصت نشد. در همين لحظات یک گلوله 

شين واژگو شد و ما ستم خارج  صابت کرد. د سقف، به جدول کنار بلوار چهل متری ا ن گردید و پس از دو بار غلتيدن روی 
خواستيم خودمان را از داخل ماشين بيرون بکشيم. یمی سختبهبه حالت اول بازگشت. هر دو ن رمان گلوله خورده بودیم و 

شریف قنوتی رفتند. با خودم گ تم من سراغ  صی دارم و  در این لحظات چهار پنج عراقی به  شخ اری با ک هاعراقیلباس 
دانم چه رفتاری با شيه خواهند داشت. در همين فکر بودم ینماما ؛ مرا به اسارت خواهند برد احتماالًمن نخواهند داشت و 

سپس  لرفبهها یبعثکه  ست و  شنه پایش زدند. بعد د شروع به تيراندازی کردند. یک تير به پا شانه یهارانشيه  ش را ن
صدای گرف شيه فقط  سته بودند ییبعثشد. یمشنيده  اکبراهللته و چند تير زدند. ولی از  ک روحانی ها با توجه به اینکه توان
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سارت درآورند، خيلی خوشحال بودند. خيال می سير کردهرا به ا شيه را گرفته بودند هاآناند. کردند امام خمينی را ا  الراف 
 زدند: اسرنا الخمينی ... اسرنا الخمينی ... ما یک خمينی را اسير کردیم.اد میکردند و فریکوبی میو رقص و پای

ست از هيچ موقعيتی غافل نمی شنگری ا سالتش رو ست. آدمی که ر شریف قنوتی خيلی جالب ا شيه  ضا رفتار  شود. ر
شکنها بهدهد: بعثیآلبوغبيش ادامه می شریف را احاله کرده و  شيه  سمی را آغاز لور ناجوانمردانه الراف  جه روحی و ج

چندین  ها قرار داشت واما شيه شریف در این ميان با توجه به رسالتش در عين حالی که تحت شدیدترین شکنجه؛ کردند
 هاآنپرداخت. از ها میتير به دسهههت و پای وی اصهههابت کرده بود و خون از بدنش جاری بود، همچنان به ارشهههاد بعثی

ها شکنجه ترینيانهوحشکوبی را ادامه دادند و دقایقی بعد ها رقص و پایبيرون بيایند. عراقی خواست از زیر پرچم صداممی
 را روی شيه شریف پياده کردند.

بال که در ق ها من را به باد کتک گرفتند، اما من تمام حواسههم به شههيه شههریف بودگوید: عراقیرضهها آلبوغبيش می
شيه در مقابل بعثیهلل میو ال اله اال ا اکبرها فقط اهللشکنجه شجاعت و مردانگی  ستقامت و پایداری و  ها در آن گ ت. ا

سته شده بود، ها شکای که با آنکه بينی و کت م توسط بعثیگونهناپذیری در من ایجاد کرد، بهلحظه انگيزه و جرئت وصف
 ندادم. هاآناما الالعاتی به 

ی هاتالشها و خوابییبخون زیادی از بدنش خارج شههده بود. و  شههيه شههریف چندین گلوله به بدنش اصههابت کرده
رقصيدند. یکی یمزدند و دو تشنه بودیم. حدود ده ن ر شيه شریف را می هر ناپذیر رمقی برایش باقی نگذاشته بود.یخستگ

رقصيدند، اما شيه همچنان زدند: اسرنا الخمينی و میفریاد می هاآنها با سرنيزه عمامه شيه را به زمين انداخت. از عراقی
شوید و زیر پرچم ها میبه زبان عربی به آن صدام یزید زمان. از زیر پرچم یزید خارج ب ست و  سين زمان ا گ ت: خمينی ح
 حسين قرار بگيرید.

شد و شيه به کیمبرد و کاسه سر شيه را بيرون یمی شيه شریف فرو يقهشقيزه را توی سرنها آخر سر فرمانده بعثی
رسد یک لگد به پيکر شهيد ميزند یمکشند و هر که از راه یمگيرند و روی زمين یمرسد. بعد پاهای شهيد را یمدت شها

 کنند.بندند و پيکرش را به ساختمانی در خيابان چهل متری آویزان مییمرا به گردنش  اشعمامه... آخر سر 
کی ی گ ت غذا نداریم،گ ت آب نداریم، یکی میآمدند مسههجد، یکی مییمشههيه شههری ی که وقتی مردم خرمشهههر 

سيد و مییمی از راه ارزمندهیا  گ ت مهمات نداریممی شهر در حال نقطهها در فالن گ ت عراقیر شهر ن وذ کردند و  ی 
شيه  ست؛  شين جيپ در آن سقوط ا ستاد و با یک خطبهیملحظه باالی ما را به نبرد و مبارزه و  هاآنی داغ و مهيج ای

 1جنگيدند.رفت و می، همراهشان به نقاط درگيری با دشمن میهاآنی کرد و با تقویت روحيهمقاومت دعوت می
س یکاآمر یاوکالهاما یاالتآموزش در ا یبرا شهر فورت  صیمبود يلدر  ال ها دنبما بود. آنجا اکثر بچه يشهم پ ياد. 

شتربودند که ب ینا س ي سائل د یخوش بگذرانند و ک ص یط،شرا یننبود. در ا یو مذهب نییدنبال م دیدیم که را می يادما 
شههم سیقرآن انگل یک ي ستش بود. او حت ي سالم که به زبان انگل یتعداد ید سیمجله مکتب ا با خود آورده  يزبود را ن ي

نم ام، بتوشته باشدرباره اسالم الالعات دا يشترفکر کردم اگر ب»مسائل از او سؤال کردم، گ ت:  ینکه درباره ا باریکبود. 
 ام که مطالعه کنمآورده ار هاین. ای استاسالم فرصت خوب یمعرف یها حرف بزنم، بران درباره اسالم با آنان خودشابا زب
سؤال کردن رو اگ ص« نم.اجواب نم ی، توداز من  سر  یمن برا باریککرد:  یفتعر يادبعدها خود  سپن شام مهمان ا صرف 

ص شتربود که ب یها دکتر جوانآن بودم. در خانواده امیشخ س يهاز بق ي شت. وقت يحيتبه م شراف دا نوان مرد عاو مرا به یا
 او ، بهداشته باشد يشتریب ییآشنا يحيتبه مس یکس رشما اگ یند در کنيد،یشما اشتباه م»صدا کرد به او گ تم:  یمذهب
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 يزسر م ميموقع شام شد و رفت یوقت.« دباشن یمذهب ید. در اسالم همه بایمندار يزیچ يناسالم چن در. ما یمذهب يگویندم
ش يد،کن صبر»خودم گ تم:  يشپ .شروع کردند به خواندن دعا يهاو و بق یدمغذا، د شد  غذا که تمام.« دهمین مانتاحاال ن
بعد .« يمویگینم يچما ه»نداشتند. دکتر گ ت:  یجواب «ی؟شما چ ،کنيمشکر می اخب ما بعد از غذا خدا ر»ها گ تم: به آن

 1کرده بودند. يداپ يادبه ص یها، آن خانواده عالقه خاصصحبت ينها بحث کردم. به خالر همبا آن یاز آن هم کل
نگاهش به پسههر  لحظهیک یوارد کوچه شههد برا ی. وقتآمدیاز سههر کار به خانه م يماز روزها بود. ابراه یکیعصههر 

کرد و رفت!  یبالفاصههله از دختر خداحافظ یدرا د يمپسههر تا ابراه جوان مشههغول صههحبت بود. یافتاد. با دختر یههمسهها
 یفظخواست از دختر خداحابار تا می ینماجرا تکرار شد. ا ینا اره. چند روز بعد دوبي تدن يمخواست نگاهش به نگاه ابراهمی

ل آن در مقاب يمفت و ابراهکوچه ر یگرلرف دبه یعهاست. دختر سرشدن به آن یکدر حال نزد يمکند، متوجه شد که ابراه
 هيشههمثل هم يمبود اما ابراه يدهکردن و دسههت دادن. پسههر ترسهه يکشههروع کرد به سههالم و عل يمپسههر قرار گرفت. ابراه

شت. قبل از ا یلبخند ص ینکهبر لب دا ست او جدا کند با آرامش خا ستش را از د صحبت کرد و گ ت: بب ید  ن،يشروع به 
 یخوایم ادختر ر ین، تو اگه واقعاً اشناسمیکامل م اات رسابقه نداشته. من، تو و خانواده يزهاچ ینکوچه و محله ما ا یتو

اه نگو، من اشهههتب يزیو گ ت: نه، تو رو خدا به بابام چ يمحرف ابراه یتو یدکنم که... جوان پرمن با پدرت صهههحبت می
مغازه  یداره، تو هم که تو یپدرت خونه بزرگ ين،بب يدی،ن هم اگ ت: نه! منظورم ر يمو ... ابراه يدکردم، غلط کردم، ببخش

 یچ یگهد ،یدختر ازدواج کن ینبا ا ونیشاءاهلل بتکنم. انمسجد با پدرت صحبت میی من امشب تو ی،او مشغول کار هست
 يمبراها .شههه یم یعصههبان يلیزده گ ت: بابام اگه ب همه خخجالت يلیانداخته بود خ ينجوان که سههرش را پائ ی؟خوایم

شههما  یبگم، هر چ یچ دانمی. جوان هم گ ت: نميهخوب و یشههناسههم، آدم منطقرو من می یجواب داد: پدرت با من، حاج
آن جوان شههروع به صههحبت کرد. اول از  در مسههجد با پدر يمکرد و رفت. شههب بعد از نماز، ابراه احافظی. بعد هم خدیبگ

صورت  ینا يرازدواج کند. در غ یدکند، با يداپ یه باشد و همسر مناسبازدواج را داشت یطشرا یاگر کس ینکهازدواج گ ت و ا
مک کنند. ک ينهزم ینها را در اجوان یدترها هسههتند که بابزرگ ینخدا جوابگو باشههد؛ و حاال ا يشپ یدبا ي تداگر به حرام ب

شد اخم یکرد؛ اما وقت یيدرا تأ يمابراه یهاحرف یحاج سرش زده  س يمهم! ابراه یرفت تو یشهاحرف از پ  ی: حاجيدپر
چند  از بعد یکرده؟ حاج یجامعه، کار بد یطشرا ینا یاون هم تو ي ته،گناه ن یاگه پسرت بخواد خودش رو ح ظ کنه و تو

 ماه از یکبا مادر آن جوان صحبت کرد و بعد هم با مادر دختر و بعد...  يمآن روز مادر ابراه یلحظه سکوت گ ت: نه! فردا
ض شت، يهآن ق شتیاز بازار برم یوقت يمابراه گذ ضا یکوچه چراغان شب بود. آخر گ  يمابراه بر لبان یتشده بود. لبخند ر

پابرجاست  ازدواج هنوز هم ینکرده. ا یلتبد یاله يوندپ یکرا به  يطانیش وستید یک ینکهبه خالر ا یت،نقش بست. رضا
 2دانند.اجرا میم ینبا ا يمبرخورد خوب ابراه یونرا مد شانیزوج زندگ ینو ا

 
 توانيم انجام بدهيم؟که اهل روشنگری باشيم چه کاری میبرای این

کارهایی که من می دونم انجام اون ها برای شما کاری نداره یعنی اصال شما دارید فقط باید یه کمی دقيقتر به اون 
دمون ن ها است اده کنيم و بتونيم در زندگی خوها نگاه کنيم و بهتر بتونيم اون ها رو تو زندگی خودمون داشته باشيم و از او

از اون ها به خوبی است اده کنيم اولين کاری که می تونيم انجام بدیم این هستش که مجاهدت در این کار داشته باشيم به 
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 کنيم هزینه رو هم باید پرداخت کردهایی که میاین معنی که بابت روشنگری
یکایی، شخصيتی که رهبری در ابتدای یکی از جلسات برای شادی روح آمر پوستاناهيرهبر س «یکسمالکوم ا»مثل 

واقعه جان سالم به در برد،  ینو چون از ا يدنداش را به آتش کشخانه شیهامجاهدتایشان فاتحه قرائت کردند. به خالر 
او  بيپرفرازونش یه زندگچند گلوله ب يکدر سالن بال روم مانهاتان، با شل یهنگام سخنران یسالگ 09ه ته بعد در  یک

او جزو  .یدند يادن ینرا در ا یشدختران دوقلو شودنفروبست که چشم گ ياچشم از دن یزمان یکسدادند. مالکوم ا یانپا
 کردند و در آخر کار در همين راه هم کشته شدند.کسانی بود که در دل آمریکا مجاهدت می

بصيرت خودمان است تا بتوانيم خوب حق و بالل را از هم تشخيص  از کارهایی که باید انجام بدهيم افزایش یکی دیگر
کور آن نيست که چشمش  1بَصيرتُهُ. مَن تَعْمى بَصرُهُ، إنَّما األعمى مَن یَعْمى ليسَ األعمىفرمودند:  |بدهيم. رسول خدا 

 [ آن کسى است که دیده بصيرتش کور باشد.نابينا باشد بلکه کور ]واقعى
امور را تشخيص بدهند در واقع کور  توانندینمکه خوب راد در این زمان چشم ظاهر دارند ولی به دليل اینبسياری از اف

شود درجات مؤمنين با هم مت اوت باشد؛ فقط به باعث می ×قدر مهم است که به بيان امام صادق هستند. بصيرت آن
 بصيرت دارند و بعض دیگر نه. هاآنکه بعضی از دليل این
بَعضُهُم  و نتُم وَ البَراءَةُ، یَبرَأُ بَعضُکُم مِن بَعضٍ! إنَّ المُؤمِنينَ بَعضُهُم أفضَلُ مِن بَعضٍ و بَعضُهُم أکثَرُ صاَلةً مِن بَعضٍ ما أ

 2.أن َذُ بَصَراً مِن بَعضٍ و هِیَ الدَّرَجات
رند. شان، برتر از برخى دیگان، برخىجوید! همانا مؤمنشما را چه به بيزارت جستن؟! این یکى، از آن یکى، بيزارت مى 
 .درجات است هانیشان، از بصيرتِ بيشترت برخوردارند. اخوانند. برخىشان، بيشتر از برخى دیگر نماز مىبرخى

 یک نمونه از بصيرت شهدا:
ای ، عدهدهندیو خون م جنگندیهای ما اینجا مگ ت: امروز بچهتصميم گرفته بود در جبهه مدرسه دبيرستان بزند. می

کليدی  یهاتين تمام شد، مسئولافردا هم که درسش .خوانندی، درس ماليخیشهرها، ب یزاده، توو اشراف ت اوتیهم ب
 .هازیردست آن وندها باید بشو این رزمنده رنديگیتوی دست م امملکت ر

 .دمدبيرستان را دا سيخليل، فکر وسيعی داشت. رفتم پيش فرمانده و پيشنهاد تأس 

آقا! چی داری می گی؟ غير ممکنه. مگه امکان داره اینجا کسی درس بخونه؟! اینا از درس فرار کردن؛ شما »گ ت: 
ليست افراد و نمراتشان را به او نشان دادم: نگاه کنيد فرمانده! نمره اول رشته  «از جبهه هم فراریشون بدین؟ ديخواهیم

  ...اومده منطقه و می جنگه! اینم نمرات بقيهنيم  ل نوزده وریاضی فيزیک خواجه نصير، با معد

 0!«کنيدبرید ببينم چی کار می»فرمانده روی دو زانو نشست و گ ت: 

 
قدر حضههرت فرمودند: آنمی اهلل کوهسههتانیامشههب شههب جوان حسههين اسههت ... شههب آن جوانی که مرحوم آیت

 شاءاهلل از ش اعتشان محروم نباشيم.ان 4.رسدنمی ×کند که نوبت به امام حسين ش اعت می ×اکبر علی

سههنگين بود که وقتی اسههرا را وارد مجلس ابن زیاد کردند، آن ملعون یک  ×اکبر برای امام حسههين قدر داغ علیآن

شت کرد و گ ت: من تو را قبالً هم دیده بودم اما این سر داخل ت صدای زینب کبری از نگاه به  س يد نبود.  سنت  قدر محا
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  1اکبر محاسن برادرم را س يد کرده.بلند شد: به خدا داغ علی پشت پرده
اکبر سه مرتبه در مصيبت علی × عبداهللیابکند ی نقل میجع ر شوشترباید هم محاسنش س يد بشود. مرحوم شيه 

ضار حالت به سيد احت ضرت جان بود نزدیک یعنی ر شود: از بدن خارج ح  به یمادهآ اکبرعلی اولين جا وقتی بود که دید ب
ها و خواهرانش جلوی او را گرفتند تا مانع بيرون آمدند و دور او جمع شهههدند، عمه هامهيخاز  هازناسهههت.  رفتن ميدان

 العَزیمَةِ. مِنَ مَنَعنَه خَرَجَتِ النِّساءُ و أحدَقنَ به فَأخَذَت عَمّاتُه وَ أخَواتُه بِعِنانِه و رِکابه وَ وَ رفتنش شوند:
شتندینم َسين حالُ فَعِندَ ذلک تَغَيَّرَ. رودب گذا شرَفَ بِحَيثُ الحُ   کرد، غييرت عبداهللابی حال حال، همين در المُوت. عَلَی أ

  2دَعنَه فإنه ممسوس فی اهلل. عَيالِهِ وَ بِنِسائِهِ صاحَ وَ. شد مرگ به مشرف کهلوریبه
 ... .کنيد رهایش من، تيباهل زنان،: زد فریاد

 ه کرد صدا زد: علی جان...به صورت علی نگا
 خيمه، س ر مکن        باشهد بهرو ولهی جگرم را خبر مکن یای کوکب هميشه

 این قامهت تو پيهر شدم تا بهزرگ شد        دیگهر به جهان عمهه مرا پيرتر مکن
 مکن جگرخوناین خواهر غریب مرا         ندتينبجایهی زميهن بيه ت که عمهه 

سمت امام برگشت در  اکبرعلی: ود کهدومين بار زمانی ب شته بهاجراحتبدنش  که یحالاز معرکه به  ود ی زیادی بردا
ربَةٍ مَن بردیماز گرما و عطش رنج  شههدتبهو  . به پدرش گ ت: یاأبَةِ اَلعَطَشُ قَد قَتَلَنی و ثِقلُ الحَدیدِ أجهَدَنی فَهَل إلی شههَ

 0ماءٍ سَبيلٌ أتَقَوّی بها عَلَی األعداء؟
برای یک جرعه آب راهی هست تا قوت بگيرم و  ایآ .دهدیمرنج  ( مرازرهآهن )عطش مرا کشت و سنگينی  در جانپ

ِشدَّةِ الهَمِّ وَ الحُزنِ مِن حيثُ أنَّ شرَفَ عَلَی المَوتِ مِن  َصدرِه وَ بَکی و َ إ َضمَّهُ الحسينُ إلی  شوم؟ فَ سلط  شمنان م ال  هبر د
رزندش ف توانستینماکبر را به سينه چسباند و شروع به گریستن نمود و از شدت حزن اینکه ام، علیام 4 یَتَمَکّنُ مُن َسقيِه.

 را سيراب کند مشرف به مرگ شد.
اکبر از اسههب بر زمين افتاد و فریاد زد: یا أبَتِ ، سههومين بار هم زمانی بود که علیخواهمیممعذرت  الزمانصههاحبیا 

الم ... سَّ شما  جانپدر عليکَ مِنِّی ال َصوتَ وَلَدِه نَظَرتُ إليه باد )سالم من بر  َسمِعَ أبی  سکينةُ: لَمّا  یعنی خداحافظ(. قالت 
سَدِه عَ مِن جَفَرَأیتُه قَد أشرَفَ عَلَی الموتِ و عَيناه تَدورانِ کالمُحتَضَر و َ جَعَلَ یَنظُرُ إلی ألرافِ الخيمةِ و کادَت روحُهُ أن تَطلُ 

 2خيمةِ: وَلَدی قَتَلَ اهللُ قوماً قَتَلوکَ. و صاحَ مِن وَسَطِ ال
سکينه نقل می ضرت  صدای علیح سارش کند: زمانی که پدرم  شنيد، به پدرم نگاهی کردم دیدم رنگ از رخ اکبر را 

کند. نزدیک بود روح از بدنش خارج شود. از و به الراف خيمه نگاه می گرددیمپریده و چشمانش همانند شخص محتضر 
 فریاد زد: فرزندم خدا بکشد آن گروهی را که تو را شهيد کردند.وسط خيمه 

ا یعنی از اسههب پياده شههد، اما اینج «وَ نَزَلَ مِنَ ال َرَسِ»: دیگویماکبر. گاهی مقتل عبداهلل رسههيد باالی سههر علیابی 
َسقَطَ مِنَ ال َرَسِ؛سدینویممقتل  سقوط کرد.عنی : فَ سب  سر علیزانو خودش را کن با ی از روی ا شاند و  را  ار پيکر علی ک
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  1بلند کرد و روی زانو گذاشت، آرام نشد، سر علی را به سينه چسباند، آرام نشد، وَ وَضَعَ خَدَّه علی خَدِّه.
  2قال علی الدنيا بعدَکَ العَ اء. ؛ واکبرشصورتش را گذاشت روی صورت علی

سلم   سرعت از خيمه دیگویمحميد بن م شد. دیدم زینب کبری با  صحنه را دید خودش را کنار  0خارج  تا زینب این 
 .ددایممد حسين جان آنمی زینب اگر دیگویمشيه شوشتری  ی حسين به شماره افتاده بود.ان سهبرادر رساند. 

 شودینمجایهی بهرای بوسهه که پيدا         ودهشهینمخهواههم ببهوسهمهت امها 
 شودینمدر یک ک ن که پيکر تو جا     باید ک ن به وسعهت یک دشت آورم     

 ی با پهدر نکناههمعاملاز من مخواه که جمع کنم پيکر تو را         هرگز چنيهن 
 به نيت همه شهدا و پدران و مادران شهدا که زیر خاک خ تند صدا بزن:

 حسين آرام جانم...            حسين روح و روانم...             
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  وفاداری: نهمشب 
 

 
 همه را راحت کرد، حضرت فرمود: يالبرد و خ يانرا از م یدشب عاشورا، شک و ترد × ينحس امام

 1.«منک واحد یبقیو ال  یغداً اقتل و تقتلون کلکم مع یقوم ان یا»
ی را اکحضرت آب پ ماند.نمی یاز شما باق یک يچو ه یمشویکشته م يد،که با من هست یافراد یمردم من و همه ای

 ریخت روی دست همه. فردا هر کسی اینجا کنار من باشد، زنده نخواهد ماند.
 اصحاب بلند شد، مسلم بن عوسجه بود. عرض کرد: يانکه از م ین ر يناول
 .«اباعبداهلل یااداء حقّک  یاهلل سبحانه ف یو لما نعذر ال» یم؟ما دست از تو بردار یاآ «عنک؟ أنخلّی»
 وفایی خود بهدر تنها گذاشتن تو و بی یچه عذر يم؟جواب خدا را چه بده یمو تو را تنها بگذار یماگر ما امشب برو 

 یم؟درگاه خدا دار
 یمع نیکولو لم »، پردازمیبا آنان به جنگ م يرو شمش يزهو با ن ستمیایبه خدا مقابل دشمنانت م ÷زهرا  یزعز ای

 .«سالح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره
 یانم، اما کتو می یسنگ هم نبود، بدنم را سپر بال یجنگم و اگر حتنداشته باشم با سنگ با آنان میو اگر سالح  
 .دارمبه خدا دست از تو برنمی «يکواهلل ال نخل»ن يحس

 یدجان زتن برآ یاجان رسد به جانان  یا یداز تو برندارم تا جان ز تن برآ دست
 کند.سخنان را اثبات می ینکند و در روز عاشورا امی یفشانو جان یبن عوسجه در شب عاشورا اظهار وفادار مسلم

 ینمود و برخمی یتکرد و از خاندان رسالت با تمام وجود حمامی یانیجنگ نما ×عاشورا در رکاب سيدالشهدا  روز

 مسلم بن عوسجه بود. × ينراه امام حس يدشه ينمعتقدند اول

 یار نیمسلم رساند و سر ا جانمهيعجله خودش را کنار بدن ن ا، اباعبداهلل بافتاد ينزم یغرق به خونش رو يکرپ وقتی
 را خواند: یهآ ینباوفا را به دامن گرفت و ا

 «یالً.و ما بدّلوا تبد ینتظرُنحبهُ و منهم مّن  یفمنهمْ من قض»
هدشان در ع یلیو تبد ييرتغ چيو ه برندیاز آنان انتظار م یرا به انجام رساندند و برخ يمانشاناز آنان عهد و پ برخی

 اند.نداده
 و گ ت: يدخود را در آغوش کش یمیبن مظاهر هم آمد و دوست قد حبيب

 «.بکل ما اهمک یال یاالثر ال حببت ان قوم یف یاعلم ان یلوال انن»
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 تين وصخواهی به مرسم دوست داشتم هرچه که میمانم و به شهادت نمیدانستم که بعد از تو زنده میمن می اگر
 .یکن

ن به مانی و بعد از مکه تو بعد از من زنده نمیبا این یمی،قد يقرا گرفت و گ ت: رف يببن عوسجه دست حب مسلم
بن مظاهر گوشش  يبحب ی؛دارم که دوست دارم حتماً به آن عمل کن يتیحال باز هم وص یناما با ا ،آییآخرت می یسرا

دارد، مسلم بن عوسجه اشاره کرد به سمت حضرت  یمهم وصيتچه  يندتا ببهای خشک و لرزان مسلم لب یکرا آورد نزد
کنم، پس می يتبزرگوار وص ینمن تو را به ا «.تموت یبهذا فقاتل دونه حت يکاوص یفان»و گ ت:  × يناباعبداهلل الحس

 1.گردد کم÷از سر پسر فالمه  ییو تار مو يدمبادا شما زنده باش ی،در رکاب او بجنگ تا کشته شو

 
صحاب شری ه یهآبودند. خدا در این  مؤمنونسوره مبارکه  1به معنای حقيقی، تجلی آیه  ^الحسين  ا ين را مؤمنی 

 چنين توصيف می نماید:ینا

 ؛ وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون 

 کنند.مى رعایت را خود عهد وها امانت کهها و آن

 نماید.کند و عهدشکنی نمییعنی مؤمن از تعهداتش مراقبت و نگهداری می .2است ح ظ معنات به« رعایت»کلمه 

ای که بر نبی مکرم اسههالم نازل شههد را خدمت سههروران عزیزم ی دیگری از قرآن و از آخرین سههورهاجازه بدهيد آیه
 تالوت کنم تا اهميت این م هوم حياتی واضح بشود.

سالمى روایات از کهیلوربه» سران خنانس و ا ست اده بزرگ م  ست ایسوره مائده آخرینسوره  شود،یم ا   رب که ا
 نازل رپيامب رحلت از پيش ماه سه یا ماه دو مائده سوره: فرمود × لالبیاب بن على است. حضرت شده نازل |پيامبر 
 .گردید

سورههمه سوره مائده  اندمهمهای قرآن ی آیات و  ست که آخ ترمهمجهت ینازااما  سيار ا ست و نکات ب سوره ا رین 
 شود.یممهم برای آخرین بار به مردم گوشزد 

 فرماید:یمی مائده خدای متعال مبارکهدر نخستين آیه از سوره 

 .0 {ِباْلُعُيوِد َأْوُفوا آَمُنوا القِذيَ  َأيَُّها يا}

معنى  به اصل در« عقد»جمع  «عقود»که  داشت توجه در ت سير شریف نمونه ذیل این آیه چنين آمده است که باید
ست« محکم چيز یک الراف کردن جمع» «  عقد»هم  با لناب را دو یا لناب سر دو زدن گره برای همين در عرب و ا

  گ ته «عقد» پيمان، و عهد گونه هر به و یافته انتقال معنوت م هوم به حسههى معنى این این کلمه از سههپس ميگویند،
 شود.می

صطالح به -«عقودال»اینکه  به توجه با و ست« الم و الف به محلى جمع»-ا ست  عموم م يد و ا الً کام نيز جمله وا
ست، مطلق ست هاییيمانپ تمام به وفا وجوب بر دليل فوق آیه ا سان افراد ميان که ا سان یا و یکدیگر با ان خدا،  باا هان
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 1«شود.مى بسته

 مسئولين پای عهد و پيمانشان بمانند. شود که مردم ویمجامعه ما وقتی یک جامعه ایمانی واقعی 

خوریم رویم تا از جایگاه وفای به عهد و پيمان مطلع بشویم، به روایاتی برمیی معادن علم و حکمت میخانه وقتی به
 که متأس انه کمتر گ ته شده است و از لرفی این روایات باید اساس زندگی مسلمين قرار بگيرد.

نویسههد که به عهدنامه ای میدهد، به او نامهک اشههتر را والی حکومت مصههر قرار میمال ×زمانی که اميرالمؤمنين 
 مالک اشتر معروف است.

و بَينَ عَدُوِّکَ عُقدَةً أو ألبَسههتَهُ مِنکَ ذِمَّةً فَحُط  بَينَکَ ی اکيد می نماید که و إن عَقَدتَيهتوصههامام در آنجا به مالک 
 2عَهدَکَ بِالوَفاء.

 نت پيمانى بستی و در ذمّه )بر گردن( خود، او را امان دادت، به عهد خود وفا کن.و اگر با دشم

فرماید حتی در عهدی که با دشمنت بستی خيانت نکن؛ چه رسد به آن عهدی که با دوستان و یم ×امير المومنين 
 مؤمنان بسته شود.

ر قولشهههان بزنند؛ موقع گرفتاری با خدا عهد خدا نياورد روزی را که در جامعه اسهههالمی، مردم به هم قول بدهند و زی
یاد  بندد و قسههمیمببندند ولی بعد از رفع گرفتاری عهدشههان را فراموش کنند. هر مسههئولی که در مملکت اسههالمی عهد 

 گذارد.یمامتحان سختی را برای ایمان خود پشت سر  درواقعکند، یم

 است. شده ردهشمداری و اساس ایمان یندرعایت عهد و پيمان از اصول 

سلمين و اميرالمؤمنين علی  سيد الم صلُ الدِّینِ أداءُ األمانَةِ ینابه ما  ×در روایت دیگری از  ست که: أ سيده ا چنين ر
 .0والوَفاءُ بِالعُهُودِ

 اند.یندی و وفاداری اصل و اساس دارامانتیعنی 

ضی فکر  شتند و یمبع سجده گذا سر به  ستان برای خدا کنند همين که نماز خواندند و  روزه گرفتند و در گرمای تاب
 جور نيست.ینا! و حال آنکه اندکاملگرسنگی و تشنگی کشيدند کافی است و مسلمان 

و  کندزده میدر کتاب شریف و معتبر کافی از مرحوم کلينی در باب اصول الک ر روایتی نقل شده که انسان را شگ ت
  اوت است.ها از اسالم متات اقاً با دیدگاه خيلی

خواهيم مسلمانی کنيم باید اسالم را بشناسيم تا بتوانيم به آن عمل کنيم و اگر بخواهيم اسالم را بشناسيم ما اگر می
 بيت یاد بگيریم.باید از اهل

امُنَافِقاً وَ إِ کَانَ فِيهِ کُنَ مَنْ نقل کرده اسههت که: ثَلَاثٌ |از پيامبر اکرم  ×در کتاب کافی امام صههادق  مَ وَ نْ صههَ
 .صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم

فرماید اگر سه خصلت در کسی وجود داشت او منافق است، اگرچه روزه بگيرد و نماز بخواند و دم از م سر اسالم می
 اسالم و مسلمانی بزند.
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 درامانت کند.يانتخکسی که  مَنْ إِذَا ائْتُمِنَ خَان :اول

 کسی که دروغ بگوید. بوَ إِذَا حَدَّثَ کَذَ :دوم

 کسی که خلف وعد کند و به عهد و پيمانش وفا نکند. 1وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَف :سوم

بينيم حتی در جایی که این عهد با دشهههمنان دین ینمعهدشهههکنی  ^گاه در زندگی انبياء و ائمه يچه برای همين
 باشد. شدهبسته

شود که به حکميت رضا دهد حتی زمانی که خوارج اميرالمؤمنين را یمبا معاویه متعهد  ×در جایی که اميرالمؤمنين 
شههود عهدش با معاویه عليه الهاویه را نقض ینملالب حاضههر یابکنند، آقای عالم، علی بن یمتهدید به جنگ و درگيری 

 کند.

 حرکت کهملرف به عمره برات خود اصحاب از زیادت گروه با | رسول حضرت ششم هجرت سال القعده ذت در
شرکين به پيغمبر عزیمت خبر بردند.یم خود با قربانى برات نيز شتر عدد ه تاد و کردند سيد مکه م صميم مهها آن و ر   ت
 .بگيرند را جناب آن راه تا فرستادند را خود سواران کنند، مقابله حضرت آن با گرفتند

و قرار  حدیبيه معروف است نامهصلحکه به  در نتيجه این کشمکش بين مسلمين و مشرکين مکه قراردادی امضاء شد
 شد که مسلمانان سال بعد به حج خانه خدا بروند و آن سال را به مدینه برگردند و به زیارت کعبه نروند.

سيد  قرارداددر این  ضای لرفين ر ست که به ام شتند که  مثالًبندهای دیگری هم آمده ا شرکين مکه دیگر حق ندا م
اذیت و آزار کنند و در بند دیگری هم پيامبر متعهد شد اگر کسی از قریش مسلمان بشود و از مکه مسلمانان ساکن مکه را 

 مکه بازگرداند. خارج گردد و به سمت پيامبر برود، پيغمبر او را به

سر جندل ابو جریان این از پس شرکين قریش بود نزد پيامبر بن سهيل پ سالم کرد عمرو که از م   در و آمد و اظهار ا
 او ما: گ تند مسلمين برگردانيدبه من  را او: گ ت سهيل بن عمرو()پدرش  نشست. در همان مجلس رسول حضرت تخدم

  بعد ده.ب نجات را وت است صادق خود گ تار در جندل ابو اگر خداوندا: فرمود و گرفت را او دست پيغمبر گردانيم،یبرنم را
 .2کنم عمل قرارداد به این دارم تصميم من ان نباشيد،برای ابوجندل نگر: و فرمودند رو به مسلمين کردند

 پيامبر بر عهدش با مشرکين و دشمنانش پایبند ماند.

ی این بيت پر از نور و فضيلت است و از چشمه زالل وحی سيراب گردیده است و او هم یافتهيتترب ×امام حسين 
به  ×ارادتمندان ایشان از کوفه خود را به آقا رساندند، امام اسوه وفاداری به خلق و خالق است. وقتی چهار ن ر از یاران و 

 فرمود: به من از مردم کوفه خبر بدهيد. هاآن

ئذت عا َّه  بد الل هار ن ر بود -مُجَمِع بن ع گان قوم، رشهههوه -که یکى از آن چ به بزر ند و هات کالن دادهگ ت:  ا
مردم،  اند. بقيّهبه صههف خویش ببرند. آنان بر ضههدّ تو، متّ ق شههان را جلب کنند واند که دوسههتىهایشههان را پُر کردهجوال
 شود.هایشان به تو مایل است؛ امّا فردا شمشيرهایشان بر ضدّ تو کشيده مىدل

 قيس بن مسهر صيداوی سؤال کرد. اشفرستادهاز حال  ×امام حسين 

ا بگوید و از شما و پدر شما بيزاری بجوید تجواب دادند که به دست ابن زیاد افتاد و قرار شد که بين مردم کوفه سخن 
که شروع به سخنرانی کرد ابن زیاد و پدرش را ن رین کرد و مردم را به یاری ينهمقبول کرد اما  ظاهربهآزاد شود و او هم 
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 .فراخواندشما 

 چنين به شهادت رسيد.ینايندازند و بابن زیاد هم دستور داد تا او را از باالی قصر پایين 

شک ست جلوی  ا سين حلقه زد، نتوان شمان امام ح سوره مبارکه احزاب را تالوت  20ی یهآ اش را بگيرد.یهگردر چ
 فرمود: 

 .{ِظُر َو ما َبدقُلوا َتْبديالَنْيَبُه َو ِمْنُهْم َمْ  َيْنَّ ِمَ  اْلُُمْؤِمننَ  ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللقَه َعَلْنِه َفُِمْنُهْم َمْ  َقضى}

سر برده» شان، تعهّد خویش را به  ضى از ای شان، منتظرند و بع ضى از ای سيدند[ و بع شهادت ر وجه، يچهبهاند ]و به 
 «.اندتغييرت نيافته

ک توانى ییکی دیگر از آن چهار ن ر که از قبيله لی بود، نزد امام آمد و عرضههه داشههت تو را به خدا سههوگند، اگر مى
مح وظ دارد حرکت کن تا تو را به کوهستان  آنجااهى به شهرت فرود آیى که خدا تو را در خووجب جلو نروت، نرو! اگر مى

سانم  -که اجَأ نام دارد -مح وظ ما َسلمى، پيکى مىی لَىيلهقبنزد مردان  آنگاهبر ستم که در اجَأ و  ه ، اقامت دارند. بفر
 آیند.یمی تو سوبهگذرد که مردم لى، پياده و سواره خدا، ده روز نمى

ات رخ دهد، من متعهّدم که بيست هزار مرد لایى با شمشيرهات خواهى، ميان ما بمان. اگر حادثههر چند مدّت که مى
 یابند.زنده باشد، به تو دست نمى هاآنخویش، پيشِ روت تو به پيکار بِایستند. به خدا تا یکى از 

 در حق او و قومش دعا کردند و بعد فرمودند: ×امام حسين 

 .إنَّهُ قَد کانَ بَينَنا وبَينَ هؤُالءِ القَومِ قَولٌ لَسنا نَقدِرُ مَعَهُ عَلَى االنصِراف 

به کجا  هاآندانيم کار ما و و نمى بازگشهههتتوان یعنی ميان ما و این مردم، عهدت اسهههت که با وجود آن، نمى
 .1انجامدمى

را شب عاشو ×بود که امام حسين  پررنگز تا جایی این اوج وفای به عهد است. این ویژگی در اصحاب حضرت ني
 که خواست یاران و اصحاب خود را به دنيا معرفی نماید فقط یک ویژگی مهم را ذکر نمود.یوقت

چه خصلتی داشتند که توانستند حسينی بشوند و حسينی از  ×يدالشهدا سخواهيم بدانيم اصحاب اگر من و شما می
 ام یارانش را توصيف کرده است.دنيا بروند؟! در این خطبه ام

من یارانى وفادارتر و  2وال خَيراً مِن أصحابی. فرماید: فَإِنّی ال أعلَمُ لی أصحاباً أوفىچنين مییناحضرت، شب عاشورا 
 شناسم.بهتر از یاران خود نمى

  ام از خصلتی دمکند؛ امشب عاشورا شب جنگ است و یک شب معمولی نيست و امام هم از روی تعارف صحبت نمی
 زند که در یارانش بروز و ظهور دارد. اصحابش هم این وفاداری را با تمام وجود در عاشورا اثبات کردند.یم

 کرد: یرجزخوانچنين یناحبيب بن مظاهر، پير غالم اباعبداهلل وقتی وارد ميدان شد بنا به نقل لبری در تاریخش، 

 وَنَحْنُ أَوْفى مِنْکُمُ وَأَصْبَرُ                 اَکْثَرُ اَنْتُمْ أَعَدُّ عُدَّةً وَ          

یعنی ای لشگر کوفه شما تعداد ن رات بيشتری دارید، تجهيزات زیادی دارید اما فرق اصلی ما با شما در این است که 
 ما وفاداریم و در راه دین صبور و با استقامتيم.
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 ردید.گ هاآنی نداشت و همين عامل شکست و عاقبت به شری لشگر کوفه تجهيزات مادی داشت اما فضائل انسان

ی همه ×ها و کماالت انسهههانی بودند. اصهههحاب امام حسهههين برعکس امام حسهههين و همراهانش تجلی زیبایی
 نکردند. الحسين را فراموش اباعبداهلل ی عهد و پيمانشان با مولی الکونَين،الحظهشان را با عشق تقدیم کردند ولی یهست

 
شورا محضر امام آمد و از ×یکی از یاران امام حسين  صاری که روز عا ست به نام عمرو بن قرظه ان  امام شخصی ا

ست ميدان اجازه دشمن با جنگ برات × حسين رو روبه دشمن با خواند،مى را رجز این که حالى در اجازه از پس و خوا

 :شد

 ارهالذم وزةهح ىهسأحم ىهنّأ               األنصار بهکتائ علمت قد           

 دارت و مهجتى حسين دون                شار نکس غير غالم فعل     

  يشاهنگپ و سربلند که جوانى( ضربه )مثل کرد؛ خواهم دفاع حریم این از من که دانندمى یخوببه انصار سپاه: یعنى  
 .باد حسين فدات امزندگى و مال و جان است.

 زیبایی را عرض کنم:داخل پرانتز یک مطلب 
 به ،«باد حسين فدات امزندگى و مال و جان» که سخن این با عمرو: گویدمى 1نمای حلی در کتاب مثير االحزان ابن 
سه در سعد عمر شد، همراهى خواهان سعد عمر از × حسين که زمانى چون زد؛ لعنه و کنایه سعد عمر   گ ته امام پا

 .هستم خود خانواده نگران: بود

 .«داد خواهم تو به را آن عوض من عنها؛ أعوّضک أنا: »فرمود به عمر سعد × ماما

 !خویشم اموال نگران من: گ ت عمر

ضک أنا: »فرمود امام   سعد عمر ،«داد خواهم را مالت عوض حجاز، در خود اموال از من بالحجاز؛ مالى من عنه أعوّ
 هر چه داشتند در راه امامشان هزینه کردند. از عبداهللیابکرد، اما یاران عاشورایی  ميلىبى اظهار

  وجود ات ایستاد وت پيشاپيش و بازگشت × حسين امام خدمت و پرداخت جنگ به لحظاتى قرظه، بن عمرو سپس

 .نماید مراقبت دشمن، گزند از را او شریف

صابت عمرو پيشانى به دشمن تيرهات: نما ابن گ ته به   تا رسيدن × حسين امام مقدس وجود به آسيبى و کردمى ا

 ات: داشت عرضه و کرد × حسين امام به روی زمين افتاد رو که یحالدر  ،درآمد پات از زیاد جراحات اثر در عمرو اینکه

 کردم؟ وفا خود پيمان و عهد به آیا! خدا رسول فرزند
 .«ثراأل فى أنّى أعلمه و السالم | اللّه رسول فاقرأ الجنّة فى أمامى أنت! نعم: »فرمود حضرت

  من بگو و برسان | خدا رسول به مرا سالم دارت، جات من پيشاپيش بهشت در و کردت وفا خود عهد به! آرت»  

 .2«آمد خواهم تو پى در نيز

 خوش به حالت عمرو بن قرظه، به کجا رسيدی!
سين پاداش عالم را دریافت کرد: فردای قيامت همدم امام  نیترنیريشعمرو بن قرظه پای عهدش ماند و  در  ×ح
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 بهشت خواهد بود.
 گيرند.یمویژه شما را تحویل لور بهها هم وقتی پای عهد و پيمانت با خدا و امام بمانی، آن

 :کندیممادر شهيد محمد مردانی نقل 

ضا تولد امام  روز محمد، شاه به دنيا آمده بود. هر موقع  ×ر ستیمدر کرمان شتيم  خوا ست ندا کاری بکند که ما دو

ضا کردیم، ما را به امام دهد و منعش میانجام ب سم  ×ر کردیم. هر روز که و ما هم مات و مبهوت نگاهش می دادیمق

شتش عکس امام می سه برود، همراهش مهری بود که پ ست مدر ضا خوا شده بود، آن هم توی خ قان قبل از  ×ر درج 

 .خواندیمو نماز  آوردیدرمرسه، محمد مهرش را توی حياط مد رفتندیم: موقع نماز که همه گ تندیم هابچهانقالب. 
 :گ تیمپدر شهيد 

، از ×رضهها برایش بگویم، از غریبی امام  ×رضهها خواسههت از امام کنارم و از من می آمدیمهميشههه بعد از نماز 

که محمد . تا اینخواندمیمی متعجبانه از رفتار محمد از کتابی که داشتم برایش باحالتهم کرامت آقا، از رئوف بودن آقا. من 
که جنگ شروع شد. یکی از جاهایی که عراق  گذشتیمدیپلم گرفت و عازم سربازی شد. حدود سه ماه از سربازی محمد 

گرفت ها دست ما را میکردند که شب، تأسيسات ن تی ما بود. رفقای محمد تعریف میدادیممانور هوایی  هاآنخيلی روی 
ست ن ر از ما ر سات ن تی. چون ح اظت از ا میو حدود بي سي  خيلی مهم بود و نيروی کافی هاآنبرد برای ح اظت از آن تأ

 .باالبودهم برای دفاع وجود نداشت و سطح حمالت دشمن هم خيلی 
 گ ت:پدر شهيد می 

. ×رضهها خواهد بروم مشهههد، پابوسههی آقا امام یک روز که محمد آمده بود برای مرخصههی، گ ت: بابا خيلی دلم می

خواهد بروند زیارت های جبهه دلشههان میگ تم: خُب، بابا چند روز دیرتر برو جبهه، برو مشهههد زیارت آقا. گ ت: همه بچه
. از لرف دیگر دفاع از کشههور واجب تراسههت. )این یعنی وفاداری، با هاآنتوانند بروند. من هم مثل و نمی ×رضهها امام 

ست که دلم هوای اما دیگویمخودش  ست ا ضا را کرده اما در سنگرها را خالی نکنيم( آقا  اآلنم ر سته که  امامم از ما خوا
هم بيشتر راضی است. مشهد نرفت. رفت سنندج و حدود یک ماه بعد شهيد شد. روزی که محمد به شهادت رسيد، مادر 

ر را باز را زدند، مادر شهيد د . وقتی در منزلدانستیمیی زهايچ کبود. انگار ی قراریب. عجيب کردیمی تابیبشهيد خيلی 
ی سپاه بودند. از حاالتشان و لرز صحبت کردنشان و بغضشان فهميدم قضيه هابچهکرد و من هم بعد از او آمدم دم در. 

 چيست. دیگر ن هميدم چی شد.
ت. تحقيق نيسههی او جنازهرا تحویل بگيرید. وقتی رفتيم، دیدیم  به ما گ تند: بيایيد معراج شهههدا و جنازه شهههيدتان

)اما نه!  .دهندیملوافش  ×بردند دور حرم امام رضا  مشهد برای تشييع. اندبردهی شهدا را اشتباهی جنازهکردند، گ تند 

شت و پای عهدش  ضا را کرده بود. به خالر حرف امام و ولی زمانش پا روی دلش گذا شتباهی؟ او دلش هوای امام ر چه ا
محمد را که خواندیم، نوشته بود:  نامهتيوصردند دور حرم امام رضا لواف عشقش دادند.( از شهادتش خودشان ب بعد ماند.

دفن کنيد. ما هم حسب عالقه و وصيت محمد، گ تيم همان  ×رضا پدرم و مادرم، اگر برایتان ممکن است مرا کنار امام 

 1اه آمدیم مشهد، کنار محمد.به خاک بسپاریمش. از آن موقع هم ما از کرمانش ×رضا مشهد کنار مرادش امام 

شهدا با وفاداری به این مقام  سيدال صحاب  سندیمیک عده مثل ا شان  ر ه ی باعدهب رماید و  چنانآنکه امام در حق
 کند.که امام ن رینشان می رسندیمجایی 

 است. زيبرانگتأملنوشتند بسيار  ×ای که سران کوفه به امام حسين نامه
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 خوانيم تا بدانيد مردم کوفه چگونه بودند و چه شدند!ه را میفرازی از متن این نام 
ْسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ْسلِمِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَحَيَّهَلَا فَإِنَّ النَّاسَ بِ ِشيعَتِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُ َسيْنِ بْنِ عَلِیٍّ مِنْ  لَا  یَنْتَظِرُونَکَ لِلْحُ

 .رُکَ فَالْعَجَلَ الْعَجَلَ ثُمَّ الْعَجَلَ الْعَجَلرَأْیَ لَهُمْ غَيْ
سين بن على » سم اهلل الرحمن الرحيم. برات ح سلمان او‘ب شيعيان مؤمن و م سوت  شتاب که مردم ؛ ، از  اما بعد، ب

 1«شتاب کن، شتاب و شتاب. لط اًات غير از تو ندارند. منتظر تو هستند و هيچ اندیشه

ا نوشتند در تاریه ثبت و ضبط است تا لکه ننگ عهدشکنی تا قيامت بر نام و نشانشان باقی نام کسانی که این نامه ر
 باشد.

 هستند. ×ی مشتاقانه به امام حسين نامهشبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث و ... نویسندگان 

وز ر هانيهم، اندیدنیدروز عاشورا  در اندکردهخودشان را معرفی  نيچننیاهمين شيعيان مؤمن و مسلمان که در نامه 
 در لشگر عمر سعد بودند بلکه از فرماندهان ارشد لشگر عمر سعد بودند. تنهانهعاشورا 

سرداد: فَنادت شورا همينان را مورد خطاب قرار داد و ندا  سين روز عا َشبَثَ بنَ رِبعِیٍّ، ویا حَجّارَ بنَ أبجَرَ، ویا امام ح : یا 
 2؟ثِ، ویا یَزیدَ بنَ الحارِثِ، ألَم تَکتُبوا إلَیقَيسَ بنَ األَشعَ

 یا شبث بن ربعی و یا حجار بن ابجر و یا یزید بن حارث شما نبودید که برای من نامه نوشتيد و وعده یاری دادید؟
سين  هانيهم شورا  ×چنان خونی به دل امام ح صباح الهدی روز عا س ينه النجاه، م  را هاآنکردند که آقای عالم، 

 لعن و ن رین کرد.
سين  ضونَ ، الَّذینَ: أال لَعنَةُ اللَّهِ عَلَى النّاکِثينَ×قال الح شکنانى األَیمانَ بَعدَ تَوکيدِها. بدانيد لعنت خدا بر پيمان یَنقُ

 شکنند.است که سوگندهات خود را، بعد از محکم کردن مى
شان شتند مورد لعن امام زمان شيع دا بت عالم مصي نیتربزرگقرار گرفتند، به خدا قسم این  همان کسانی که ادعای ت

 است.
 دعا کنم همه آمين بگویند:

 ای خدای کریم به حق امام حسين همه ما را مشمول دعای خير حجت بن الحسن قرار بده! 
 ای خدای کریم به حق امام حسين ما را از وفاداران به امام زمانمان قرار بده!

 

 
امام زمان . گرددیبرمی غيبت حضرت به این ویژگی هاسالن حياتی و مهم هست و تمام این وفاداری ما به امام زما

 :ندیفرمایمو  کنندیمیی رمزگشادر توقيع مبارک خود برای ما از فلس ه غيبت خود  #
 0.قَائِنَابِلِ يمْنُ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْ يهِمْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَالْ  یاجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِ یوَفَّقَهُمْ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَ  ياعَنَالَوْ أَنَّ أَشْ وَ

ز ی وفاداران باشيم باید ازمرهی بزرگ و در عهدهای مهم بتوانيم سربلند بيرون بيایيم و در هادانيمبرای اینکه در 
را برای خودمان واجب العمل  میگذاریمه و قول و قرارهایی ک هاوعدهی کوچک زندگی شروع کنيم، باید هادانيمهمين 
 بدانيم.
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 برای خودمان واجب بدانيم. آن راو  باید به قولمان عمل کنيم ميدهیمکودکمان قولی  اگر به 
ش هر گاه یکى از شما به کودک 1صَبِيَّةً فَلْيُنْجِزْ. إِذَا وَاعَدَ أَحَدُکُمْ  نقل فرمودند: |از نبی مکرم اسالم  ×اميرالمؤمنين 

 وعده داد، باید بدان عمل کند.
است عمل کنيم. قول ندهيم مگر اینکه به آن  ترراحتهم  هاآنی کوچک که عمل به هاوعدهمقيد باشيم به همين 

 عمل کنيم.
در زمانی که من کودک بودم، پيامبر خدا به خانه ما آمد و من در  دیگویمشخصی به نام عبد اللَّه بن عامر بن ربيعه 

رفتم تا بازت کنم. مادرم برای اینکه من شلوغ نکنم و پيامبر را اذیت نکنم مرا صدا زد و گ ت: ات عبد  دکانه خودمعالم کو
 اللَّه! بيا چيزت به تو بدهم.

 «.خواهى به او چه بدهى؟مى»پيامبر خدا فرمود: 
 خواهم به او خرما بدهم.گ ت: مى

ی ادادهی که اوعدهبه )آگاه باش که اگر چنين نکنى » 2عَلی لَکُتِبَت عَلَيکِ کِذبَةٌ.پيامبر به مادرم فرمود: أما إنَّکِ لَو لَم تَ 
 «.یاگ تهو دروغ  شودیمعمل نکنی( برات تو دروغی نوشته 

 از معدن وحی صادر شده است و به ما رسيده است. هانیااین روایات را باور کنيم، 
 وعده ندهيم. اصالً عمل کنيم  مانوعدهخواهيم به و یا نمی ميتوانینماگر 

: کنندیم، حساس بودند. همسر شهيد کالهدوز نقل دادندیمیی که حتی به فرزندان خود هاقولو  هاوعدهشهدا نسبت به 
ی بخرد. دیروقت از سر کار برگشت. یادش رفته بود بخرد. حامد بازاسبابیک شب قول داده بود برای پسرمان حامد ماشين 

ی کز کرده، در حالی که لبخند بر لب داشت، جلو رفت و دست دراز کرد تا با حامد دست بدهد. او به عالمت اگوشهرا دید که 
ی لورنیای غصه نخوری؟ اگر جورنیاقهر، دستش را کنار زد. بغض کرده بود. دستی به سرش کشيد و گ ت: مگر قرار نبود 

ين؟ هم اشهمهگ ت: پس چرا نخریدی؟ خندید و گ ت:  گانههبچی. چرا ناراحتی؟ حامد با لحن شوینمکنی، هرگز بزرگ 
ی. بلند شو برویم تا برایت یک ماشين قشنگ بخرم. برق شادی در چشمان حامد درخشيد. فوری از جا گ تیماین را زودتر 
بسازیم  به کمک همدیگر یک ماشين قشنگ ميتوانیموقتی من و تو  اصالًرا بپوشد. یوسف گ ت:  شیهاک شبلند شد تا 

را باال بزن، برو وسایل نجاری را بياور. ولی باید قول بدهی که تو هم به  تیهانيآستچرا برویم از بيرون بخریم؟ زود باش. 
تواند برایش یک ماشين خوب درست کند. شادی در چشمانش موج که یوسف می دانستیممن کمک کنی. حامد هم 

تگی و کوفتگی، آن شب تا دیر وقت نشست و در آخر یک ماشين قشنگ . یوسف چون قول داده بود، با همه خسزدیم
 0برای حامد درست کرد.

 خيلی قوی نيست! شاناراده اناًياحیی که هاآندر پایان یک راهکار خوب هم عرض کنم برای 
 برای خودمان جریمه بگذاریم.

باشد که  زیاد قدرآنا صدقه بدهيم؛ مبلغی که نه عمل نکردیم مبلغی را در راه خد مانیهاوعدهنذر کنيم که اگر به  مثالً
 کم که اثر تربيتی نداشته باشد. قدرآنخارج از توانمان باشد و نه 

 ناپسند است. اخالقاین خود یک دوره تربيتی خوب برای اصالح 
ه امام ای کنامهتدر زیارهاشم یاد بگيریم. حضرت اسوه وفاداری بود. تا جایی که بياید امشب وفاداری را از قمر بنی

رسول  ينیعباس، نسبت به جانش یکه تو، ا دهمیشهادت م: »فرمایندیم دادندیم يمآن را به اصحاب خود تعل ×صادق 
 و یوفادار ماند یزنده بود یو تا وقت یتالش را به انجام رساند یتنها یقو تصد يم( در مقام تسل× ينخدا )امام حس

در حق حضرت قمر  ^هایی که از ائمه الهار نامه. تقریباً در تمام زیارت«یجای آوردبه تمامیرا در حق او به يرخواهیخ
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 فِالْوَفَاءِ وَ النَّصِيحَةِ لِخَلَ اَشْهدُ لَکَ... ِ»شده است: نظير آن حضرت تصریحبی یهاشم واردشده است، شهادت به وفاداربنی
 «.الْمُرْسَل | النَّبِیِ 

 

 
 ها یعنی ابال ضلو فوق دست دستیبعنهی ابال ضل            إنها فتحنهای خهدا ی

 ی دردهها یعنی ابال ضلاهگشلهمشکهرکس گرفتار آمده آسهوده باشد             
 هم ندیدند            بها ههر غهریهبه آشهنها یعنی ابال ضل هایارمندست ردش را 

 دشهت کهربهال یعنی ابال ضل دوبهاره دم گهرفتيم             سقهای هایمیقدیاد 
غم و  دیدیمیعنی چه؟ یعنی هر موقع حسههين عباسههش را ؛ کاشههف الکرب عن وجه الحسههين ندیگویمبه عباس 

شحال  شدیماندوهش برلرف  شمش به عباس افتاد همه شدیمو خو شد و تا چ شحال ن ی عالم هاغم. فقط یک جا خو
 نشست. اشنهيسروی 

ه ... تا خودش را رساند ب ختیفروریا اخا عليک منی السالم ... ناگهان انگار دل حسين  کجا؟ وقتی که عباس صدا زد
سش  سر عبا سه و قال: االن اندآوردهعلقمه و دید چه بر  شته: فَوَقَفَ عليه منحنيا ... و جَلَسَ عند رأ ، لاقت نياورد. مقتل نو

  1اِنکَسَرَ ظَهری و قَلَّت حيلَتی و شَمَّت بی عَدوّی ...
 کمرش خم شد. بر بالينش نشست و فرمود: 

 از هم گسست و دشمن بر من چيره شد. امچارهکمرم شکست و  اآلن
 شاید زبان حال حسين این باشد:

 چه شد که این همه تير سوی پيکرت آمد؟
 چه شد که مادر من جای مادرت آمد؟                                          

 م فهدای سهرتنشهد کهه آب بيهاری حهر
 ولهی بگهو چهه بهالیی سَرِ سَرَت آمد؟                                          

سين اماماند: کرده نقل مقاتل شم خون و گرفت دامن به را عباس نازنين سر × ح  گریه عباس کرد. پاک را او چ

  وت مثل که نکنم چرا گریه چشمم، نور ای و برادرم ای: کرد عرض عباس ی؟کنیم چرا گریه: فرمود حسين امام ،کردیم
 از را تو رس که نيست کسی ساعتی از بعد ولی ی،اگرفته دامن به و برداشته خاک روی از را سرم که نگرمیم بالينم در را

 2.نماید پاک راات چهره روی خاک نيست کسی و بگيرد دامن به و بردارد خاک
خره دارم که باال سالهسها داده باشد: عباس جان نگران نباش، من یک دختر ی جواب عباس رجورنیا عبداهللیابشاید 

 ... رديگیمسر من را به دامن 
 را باال بياور: اللهم عجل لوليک ال رج هادست زن و مرد، ی،انشسته هر جا
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 عشق به امام :دهمشب 
 

 
. يدرس ينیزمبه سر يرشدر مس آمد،یم ينص  یسوبه ×يرالمؤمنينام یوقت. برافروخت یروشن کرد و آتش یافتنه یهمعاو

 .با او هستند ‘ينبا او، امام حسن و امام حس يغمبربا او، اصحاب پ یآن همه سربازان اسالماست و ساالر قافله علی 

تش ساب، اشاراح یحساب، حرفش رو یرو یستادنشا ؛است ی. علیستادناگهان ا راهتوقف فرمود. در حضرت در آن سرزمين 
 آدم يم،مرد حساب يم،چون ما اهل حساب يست،از ما ن يستاگر اهل حساب ن یاند و فرمودند کسحساب. اهل حساب یرو

 يْتُهُ أَتَ» دیم،يبه کربال که رس «يَدِهِبِ یُشِيرُبِکَرْبَالء: فَوَجَدْتُهُ  يْتُهُ فَأَتَ»: دیگویمراوی  .چون دار وجود، دار حساب است يم،حساب
 يست؟که چ دنديو گردن کش یستادندو سربازان ا یستادا يدیمحضورش آمدم. به کربال که رس بهدر کربال  یعنی« کَرْبَالءبِ

 یَقُولُ »و  دیستاا یدیم. دکندیو اشاره نم کندیگزاف دست دراز نماست، به ميرالمؤمنينا یدیمد یستاد؟ا يابانچرا آقا در ب
لَ: ثَقَل فَقَا» يست؟چ ینجاا ینجاآقاجان! ا «يرالمُؤْمِنِين؟أَمِ یَافَقَالَ لَهُ رَجُل: وَ مَا ذاکَ ! »ینجا! اینجا! اینجااگ ت « هَاهُنَا هَاهُنَا
 خاک دفن یندر دل ا يغمبراز دودمان پ ییها. فرمود: گنجگویندیرا م ينثقل، متاع سنگ 1،«هَاهُنَا یَنْزِلُ  |آلل مُحَمَّد 

 .شوندیاک سپرده مبه خ ییها. ثقل، گنجشوندیم
 يهُناه»فرمود:  خوانی؟یاز دل خاک چه م ی؟! چه خبر دارینجا! اینجا! اینجاا یدچرا فرمود ینجا؟ا يستآقاجان! چ يمگ ت

 نیدارند؟ آقا! بهتر یدارند؟ چه عنوان و لقب یسوارها چه اسم و سِمت ین. اافتندیمبر زمين  ینجاا ییسوارها« رِکَابٍ  2مَنَاخُ
دسته  یکعاشقان حضرت،  آرامگاهکه نشان دادم  ینجاهاا«. عُشَّاقٍ 0مَصَارِعُ ». فرمود: ودها فرمان را درباره آنسمت و عنو

 مقتل ینجاا«. مَصَارِع عُشَّاق. »کردیگوش مو بود  × . امام حسنکردیبود و گوش م × يناز عشاق است. امام حس

 عاشقان است، عاشقان، عاشقان.
ها پيشى کسى قبل از آنان بر آن شهدایی که« 4لَا یَسْهبهقُهُمْ مَنْ کَانَ قَبْلَهُمْ؛ وَ لَا یَلْحَقُهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ  شُهَدَآءَ»شهدایی که 

 !ها نخواهد رسيدنگرفته و پس از آنان نيز به پایه آن
وده و نه کسی مانندشان ب هاآنشوند که نه قبل از شوند و دفن میافتند و در اینجا کشته میشهدایی در اینجا بر زمين می
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 خواهد رسيد. شانیپاکسی به  هاآنبعد از 
 برتری پيدا کنند؟ گونهنیاداشتند که باعث شد  ایچه ویژگی هانیا! نيرالمؤمنيامیا 

یاد  هانیا. چرا آقا با ال اظ دیگری از کندیماز اصحاب الحسين یاد کند، یک ویژگی را مطرح  خواهدیمببينيد آقا وقتی 
گی را معرفی کنند، فقط با یک ویژ×یاران حسين  خواهندیمتعابيرشان از روی حکمت است. وقتی  نيرالمؤمنيامنکرد؟ 

 : عشاق! عشاق! عشاق!کنندیمرا معرفی  هاآن
ین ا قدرآنهمه عاشقان حسين در کربال جمع هستند. عشاق الحسين!  ؟!کربال امشب شب عاشورا است. چه خبر است در

 که امشب به صبح نرسد: کنندیمکه همه التماس  دهدیمبه همه مزه ×ی با حسين بازعشق

 امشبی را شه دین در حرمش مهمان است    
 کن ای صبح للوعمکن ای صبح للوع، م                                       

 
 مؤمنينان بود. به همين خالر اميرال، عشقشان به سيد و ساالر شهيد×ویژگی اصحاب الحسين  نیتریاصل وترین مهم

 .ندیگویمرا معرفی کنند از عاشق بودنشان سخن  هاآنخواهند وقتی می ×

 !حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ یاالْرْواحِ الَّت یاَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَ  یا يْکَ السَّالمُ عَلَخوانيم: در زیارت عاشورا می
گشادگی در الراف خانه است که مردم و شتران در آنجا استراحت  یعنفناء به م و فرود آمدن است به معنایحلول 

 .است یرهمان قبر و حاو در اینجا مراد   د!گ تنیهای بزرگ که جلوخان ماصطالح قدیم فضای جلوی خانهکنند و بهمی
ات قبور خصوصي اگرچهاز حایر بيرون نيستند  آن حضرتکه ما شک نداریم که اصحاب  دیفرمایمشيه م يد در ارشاد 

  .است دالشهدايسرا ندانيم و قبر حضرت عباس اگرچه دور است ولی داخل در فناء و رحل  هاآن
هان از عشق و معرفت در آن ن یاییبلکه در يست،جمله ساده ن یکفقط  "حلّت ب نائک"جمله  اما این ظاهر جمله است.

 با سوختن خود، آتش و نور برافروختند. × نيوجود حس يدعاشق، گرد خورش یهاکه چون پروانه یارواح ؛است

. انسان عاشق در معشوق خود اندشده حلچرا باید این شهدا در حایر حسينی دفن شده باشند، چون در درگاه حسينی  
 . دیگر از خود چيزی ندارد.شودمیحل 

 بود. پس چرا با برباخی خوببهبا اصحاب است. حضرت از وفاداری اصحابش  ×ی امام حسين بازعشقامشب شب 

 این حال همه اصحاب را جمع کرد و فرمود:
تِلْتُمْ وَ أَنْتُمْ فِی حِلٍّ فَإِنَّکُمْ إِنْ أَصْبَحْتُمْ مَعِی قُ -وَ لَوْ قَتَلُونِی لَمْ یَصِلُوا إِلَيْکُمْ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ -إِنَّ هَؤُلَاءِ یُرِیدُونِّی دُونَکُمْ

 1.کُلُّکُم
ن کار دارند. اگر دست شان به من برسد و من را بکشند دیگر با شما کاری ندارند. من بيعتم را از شما برداشتم، اینها با م

 از تاریکی شب است اده کنيد و از معرکه فرار کنيد. چرا حضرت این جمالت را می فرمایند؟
سال شب عاشورا به تمام عالم بازی اصحاب خودش را به رخ تمام عالم بکشاند که هر حضرت امشب می خواهد عشق

 جمع شده اند.×بگوید ببينيد من چه یاران عاشقی داشتم. امشب همه عاشقان در خيمه حسين 

 توانند بگویند:های عاشقی مانند برادران مسلم میفقط انسان
 ارد.زندگی بدون تو برای ما معنی ند اصالًعاشق تو هستيم که  قدرآنحسين ما  فقبّح اللّه العيش بعدک.

                                                      
 

 .19، ص:42بحار األنوار، المجلسی، ج 1



 112از کربالی حسینی تا کربالی خمینی 

 

 

 بگوید: تواندیمفقط انسان عاشقی مانند زهير 
و اللّه لوددت أنّی قتلت ثمّ نشرت ثمّ قتلت حتّى أقتل کذا ألف قتلة و أنّ اللّه یدفع بذلک القتل عن ن سک و عن أن س 

 .هؤالء ال تية من أهل بيتک
به همين ترتيب هزار بار کشته شوم و  به خدا سوگند! دوست دارم کشته شوم، دوباره زنده گردم، مجدداً کشته شوم تا

 !، دور نمایدتيبخطر کشته شدن را از وجود مقدس شما و جوانان اهل لهيوسنیخداوند بد
 بگوید: تواندیمفقط انسان عاشقی مانند سعيد بن عبداهلل 

می تک حتّى ألقى حماو اللّه لو علمت أنّی أقتل ثمّ أحيى ثمّ أحرق حيّا ثم أذرت ی عل بی ذلک سبعين مرّة ما فارق
 دونک، فکيف ال أفعل ذلک و إنّما هی قتلة واحدة.

 دهند، بازبدنم را آتش زده و خاکسترم را بر باد مى زندهزندهو  شوممیزنده شوم و به خدا! اگر بدانم ه تاد بار کشته مى
رتى در صوچطور چنين نکنم شتابم، ات مىهم هرگز دست از یارت تو بر نخواهم داشت و پس از هر بار زنده شدن به یارت

 ؟!شومکشته مى بارکیدانم تنها که مى
!  ِناَّئِکَحَلَّتْ بِخواهی به درگاه ما برسی و بازی اصحاب را به رخ ما بکشند: ببين اگر تو هم میحضرت خواستند عشق

 عاشق باشی. هانیابشوی باید مثل 
مشتاق  یهاو همچون مغناليسى، دل دنيابرتر  یاکانون عشقه شد بهاز مثل امشبی تبدیل « کربال»و به همين خالر،  

 .کشدیم خود یسوو شيدات معرفت را به
با  نوردیدند وها را درمى، جبههعشق اباعبداهللدر حماسه دفاع مقدس هم بسيارت از رزمندگان اسالم، به شوق کربال و 

 شدند.شهيد مى × دالشهدايجنگيدند و رو به کعبه عشق، کربالت سبعثيان کافر مى

 رفتندکربال مى یسورفتند مشتاق بهدر حسرت کوت کربال مى 
 رفتندکربال مى یسوبه گونهنیپروبال ا یو ب ک ننيگلگون تن و خون 

 ضرتح آن ينمراد از ارواح، دوستان و محب ! یک معنای دیگر این است کهحَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ یاالْرْواحِ الَّت یعَلَ در تحليل: 
 مسلماً  .است باشد جناب آنمحل قرب و مح ل ملکوت که بزم انس  درمراد از فناء رحل  و باشد مؤمناتو  يناز مؤمن
 واقع خواهند بود. ین دستهکربال در مرتبه اول ا یشهدا

 حضرت که مخصوص آن استعرش  یهسا یردر ز یمجلس حضرت آن یبرا يامتآمده که در روز ق یاريبس 1یاتروا در
 آن ثیحده باشند و ب یکه در حالت امن و خالرجمع شوندیممجلس جمع  کنندگان در آن یارتکنندگان و ز یهو گر است

 هاآنمشغول صحبت هستند از بهشت از اوج  حضرت آنکه در خدمت  ينو در آن ح ورزندیمو اشتغال  يناساست حضرت
را  × ينسو گ تگو و صحبت ح ندینمایمو امتناع  ابااز رفتن  هاآن ،دیيايبنزد ما  میيشماکه ما مشتاق  فرستندیم یرسول

 .دارندیممقدم  یرا بر لذت حوران بهشت حضرت آنکنند و لذت مجلس می ياراخت
را  ابشخو شد. يدشش روز از جنگ گذشته بود که شهکند: فراهانی نقل می محمدرضایکی از دوستان نزدیک شهيد 

 !کنمینمچه خبره رهات  يااون دن ویینگتا  کردم و گ تم: بغلش .یدمد
ا برای م آقا. ×خدمت آقا اباعبداهلل  میرویمجمعه  یهاشبما شهدا  ینکها آن هم يگویممطلب م یک: فقط گ ت

                                                      
 

 یَا زُرَارَة... ×قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  1

ضُونَ وَ هُمْ الْخَلْقُ فِی الْ َزَعِ وَ هُمْ آمِنُونَ وَ الْخَلْقُ یُعْرَ وَ یُحَْشرُ وَ عَيْنُهُ قَرِیرَةٌ وَ الْبَِشارَةُ تِلْقَاهُ وَ السُّرُورُ بَيِّنٌ عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهُ ×َسيْنِ مِنْ عَبْدٍ یُحَْشرُ إِلَّا وَ عَيْنَاهُ بَاکِيَةٌ إِلَّا الْبَاکِينَ عَلَى جَدِّیَ الْحُ مَا

لْدَاِن إِنَّ الْحُورَ لَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَاکُمْ مَعَ الْوِ وَ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَأْبَوْنَ وَ یَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَ حَدِیثَهُ یُقَالُ ا یَخَافُونَ ُسوءَ یَوْمِ الْحِسَابِالْعَرْشِ وَ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ لَ تَحْتَ ×حُدَّاثُ الْحَُسيْنِ 

 .12یَرَوْنَ فِی مَجْلِسِهِمْ مِنَ السُّرُورِ وَ الْکَرَامَة... کامل الزیارات ص:  لِمَا إِلَيْهِمْ الْمُخَلَّدِینَ فَمَا یَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ
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 1.میشویمو ما مست حرف و جمال آقا  کنندیمصحبت 
عاشقانه به سمت خيمه  21امشب فقط اصحاب الحسين در خيمه حضرت جمع نيستند. هر کس که بعد از عاشورای 

 حسينی حرکت کرد و به خيل عشاق الحسين پيوست، امشب در خيمه حسين است.

 .بروم زهرابهشتتوانستم به جمعه می یهاشبگ ت: من فقط می الوندی اکبریعلشهيد  مادر
 زحمت باو  خواندمیمماندم. بعد نماز و تا غروب کنار مزار پسرم می رفتمیمبا اتوبوس و هزار سختی و بچه کوچک 

 گشتمیبرم

 !اشب جمعه سر مزار من ني کنمیم، از شما تقاضایی دارم. خواهش مادر :گ تو یک شب جمعه به خواب من آمد 
گوید: شما مهمان هستيم. چندین ه ته است که آقا به من می ×جمعه ما در کربال در محضر آقا اباعبداهلل  یهاشب

 .2داری، برو پيش مادرت
 کند!امام با امت هم همين است، امام با یک عشق و عالقه و محبتی امتش را تربيت می رابطه
 فلس ه وجودی امام این است که دست ما را بگيرد و ما را به کمال و سعادت برساند! اصالً

نگران  نکنند؟! علت این است که ایشاچرا در روایات نقل شده که هر ه ته یک یا دومرتبه به اعمال ما رسيدگی می
 0ر.الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغِي الْإِمَامُ...کَالْأُمِ وضعيت ما هستند؛ 

ن ادعا را از کجا ! من ایدیانشستهدانشگاه عالم وجود  نیتریعالدر بهترین و معتبرترین و  دیانشستهرفقا اآلن که اینجا 
 گویم؟!می

 فرمودند: که|عبداهلل  محمد بناز روایت رسول مکرم اسالم حضرت 

 أال وَ إنَّ الْحُسَينَ تَشقونَ بى اُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى لالِبِ اهْتَدَیتُم... وَ بِالْحَسَنِ اُعْطيتُمُ اإلْحسانُ وَ بِالْحُسَينِ تَسعَدونَ وَ بِهِ 
 4.عَلَيهِ ریحَ الْجَنَّةِ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّةِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه

 یوسيلهبه شوید وحسن احسان مى یوسيلهیابيد و بههدایت مى ×على  یلهيوسمن هشدار داده شدید و به یلهيوسبه

گردید و بدون او بدبخت. بدانيد که حسين درت از درهات بهشت است، هر کس با او دشمنى کند، حسين خوشبخت مى
 کند.خداوند بوت بهشت را بر او حرام مى

ی هاییبایزا زحمت کشيده، حسينی که شما به عشق او لباس مشکی بر تن کردید و از همه رفقا، حسين خيلی برای م
که مشکی است را با عشق به تن کردید، این حسين به ما  هارنگ نیتررهيترنگارنگ دنيا در پوشش دست برداشتيد و 

 با عشق و محبت! زندگی بخشيده آن هم
 را کشيده است ن زحمت مادست من و تو نيست اگر نوکرش شدیم خيلی حسي

 ...خيلی حسين زحمت ما را کشيده است
عادتمند س × فرمود با حسين|در یک سيستم عاشقانه با محبت به ما حيات بخشيده، رسول خدا × عبداهللیاب

 !دیشویم
کنند! تمام این عشاق که در مجمع ببينيد امشب که شب عاشوراست چه جمعيتی گرد شمع وجود ارباب لواف می

                                                      
 

 ی.خط عاشقی / حاج حسين کاج 1
 .تا کربال / نشر شهيد هادی 2

 .409العقول/تحف 0

 .202، ص 0ج  ،القرآن ريت س یالبرهان ف 4
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 که: خواهندیمو از شب  شوندیم صداهم، با زینب کبری اندشدهملکوتی عاشقان حسينی جمع 
 امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

 کن ای صبح للوعمکن ای صبح للوع، م                                   
ه تا ليب و شاهرخ و هزاران عاشق از زهير و حر گرفت اندشده تيتربکم نيستند کسانی که به دست موال هدایت و 

 دیگر که گرفتار حسين شدند و آدم شدند.
 با بقيه مت اوت است. ×این خصلت را دارا هستند اما حسين  تيباهلهمه 

 فرمودند:×موالی ما امام صادق 

 1«.لجج البحار اسرع یاوسع و ف × نيالحس یجد نةيکلنا س ن النجاة لکن س »

های تر و در دل دریاها )و موجگسترده ×ای نجات هستيم ولی کشتی جدم حسين هبيت، کشتیی ما اهلهمه

 تر است.تر و سریعخروشان( باشتاب
ها باید از ارباب بخواهی و بگویی حسين جان ها و روضهترین کار ما گدایی عشق باشد. وسط گریهامشب باید مهم

 تا بتوانيم به خيمه و درگاهت وارد بشویم. ما را هم عاشق کن شود ما هم امشب مثل همه این شهدا عاشقت بشویم؟ آقامی
؛ بشوی !حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَباید مصداق بارز  ...شما هم اگر دوست داری به خيمه حسينی راه پيدا کنی باید عاشق بشوی

دن یعنی ش عاشق .یعنی در درگاه حسينی حل بشوی؛ دیگر از خودت چيزی نداشته باشی؛ باید حسين همه وجودت را بگيرد
ک ی |. در زمان رسول خدا رودینمیعنی در حسين حل شدن و اال با ادعای عاشقی که کار پيش ؛ ! شدنحَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ

 این مسئله مهم بود که خدا آیه نازل کرد و راهکار نشان داد. قدرآنن ر ابراز عاشقی به حضرت کرد، 
اهلل ولیَا رس رسيد و عرض کرد: |صار به نام ثوبان خدمت رسول خدا کنند شخصی از اننقل می ×اميرالمؤمنين 

 توانمینمشما را دوست دارم و عاشق شما هستم که تحمل فراق شما را ندارم و  قدرنیااهلل من رسول ای !مَا أَسْتَطِيعُ فِرَاقَکَ
 دوری شما را تحمل کنم!

و به سمت  کنمیمافتم همه دار و ندارم را رها و یاد شما می شومتا حدی شما را دوست دارم که وقتی وارد منزلم می
 شما ميایم تا بنشينم روبروی شما و به شما نگاه کنم! و این نگاه کردن من از روی محبت و عشق و عالقه به شماست.

 اهللکند: آقاجان یا رسولتا حدی که در ادامه صحبتش با حضرت عرض می این شخص خيلی عاشق رسول خداست
ا شوید و دیگر دست ما به شمشوید و ستاره سهيل میافتم که روز قيامت شما وارد بهشت میمن هر وقت به یاد این می

بهشت جای  نييعلیاعلشما در  که یحالیا به تعبير من اگر آنجا دلم تنگ شد چه خاکی به سرم کنم در  ؟!رسد چه کنمنمی
 2؟!را رفع کنم ميتنگدلچگونه  ستيم نيستيددارید و در دسترس ما که آن پائينِ پائين ه

 خدا بالفاصله آیه نازل کرد: 

 َو الشَُّهداِ  َو الصقاِلِينَ  َو َ َو َمْ  ُيِطِع اللقَه َو الرقُسوَل َفُأولِئَك َمَع القِذيَ  َأْنَعَم اللقُه َعَلْنِهْم ِمَ  النقِبنِّنَ  َو الصِّدِّيِين }

 { ًاَحُسَ  ُأولِئَك َرِفني

محشور باشيد، باید از خدا و رسولش الاعت کنيد! باید عشقتان را ثابت  ‘اگر دوست دارید با پيامبر و امام حسين  

                                                      
 

 .022، ص 22بحار االنوار، ج  1

َصارِ إِلَى النَّبِیِّ  ×بْنِ أَبِی لَالِبٍ  عَنْ عَلِیِّ 2 ْستَطِيعُ فِرَاقَکَ فَقَالَ  |قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْ ُسولَ اللَّهِ مَا أَ َضيْعَتِی وَ أُقْبِلُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْکَ حُبّاً لَکَ یَا رَ وَ إِنِّی لَأَدْخُلُ مَنْزِلِی فَأَذْکُرُکَ فَأَتْرُکُ 

ولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ ا»فَنَزَلَ  هِ؟إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ فَرُفِعْتَ فِی أَعْلَى عِلِّيِّينَ فَکَيْفَ لِی بِکَ یَا نَبِیَّ اللَّ فَذَکَرْتُ دِّیقِينَ وَ لوَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسههُ صههِّ

 الرَّجُلَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَ بَشَّرَهُ بِذَلِکَ. |فَدَعَا النَّبِیُّ  «الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِيقاً
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 کنيد!
 بهر اثبات ارادت چه گواهی داری؟ ای که بر دوست تمنای نگاهی داری

 

 
 .کنندیمتش را که امشب مطرح کردند، فردا با خون خودشان اثبا شانیعاشقاصحاب الحسين ادعای 

 حاضرم ه تاد بار در راه حسين جان بدهم، در مقام عمل هم ثابت کرد. گ تیمهمين سعيد بن عبداهلل انصاری که 
لمّا » .ظهر روز عاشورا نماز خوف بجا آورد، نبرد تا بعدازظهر ادامه یافته و شدّت گرفت ×هنگامى که امام حسين  

زمانى که امام در جایگاه خود ایستاده بود و سپاهيان دشمن به آن حضرت ؛ «قرب األعداء من الحسين و هو قائم بمکانه
سعيد بن عبد اللّه حن ى مقابل حضرت ایستاد و باران تيرها را از چپ ؛ «استقدم سعيد الحن ی أمام الحسين»نزدیک شدند، 

 ؛«بصدره و لورا بيدیه و لورا بجنبيهیقيه السهام لورا بوجهه و لورا  و هو قائم بين یدی الحسين»و راست به جان خرید. 
 یاونهگبه ×وت که پيش روت حضرت قرار داشت، با صورت و سينه و دست و پهلوها، تيرها را از وجود مقدّس امام حسين 

يرها که هيچ یک از آن ت ؛«ء من ذلک حتّى سقط الحن ی إلى األرضشی ×فلم یکد یصل إلى الحسين » ،کرددفع مى

ه که قوم عاد گونگ ت: خدایا! هماننقش بر زمين شد و مى عبداهلل بن دياصابت نکرد و سع × ابا عبد اللّه به وجود نازنين

و ثمود را لعنت کردت، اینان )سپاه دشمن( را مورد لعن خویش قرار ده، خدایا! سالم و درود مرا به پيامبرت برسان و درد و 
به  یابیآن حضرت ابالغ فرما؛ زیرا من در یارت پيامبرت خواستار دست هات بدنم تحمل نمودم بهاثر زخم رنجى را که در

ات فرزند رسول خدا! آیا به  «یا ابن رسول اللّه؟ فيتُوَ أ»کرد و عرضه داشت:  ×. سپس رو به امام حسين امپاداش تو

س و سپ« من قرار دارتنعم، أنت أمامى فى الجنّة؛ آرت؛ تو در بهشت، پيشاپيش »پيمان خود وفا کردم؟ حضرت فرمود: 
 1ها پر کشيد.روح پاکش به آسمان

 ایمتقرّب تو پر کشيده یيمهخ تا     

 ایمنور محض و ما ز تبار سپيده تو                                                                            
               کربالست« مَصارِعُ عُشّاق»اگر  آقا

 ایمبه منزل آخر رسيده یعاشق در                                                                            
       شویممست می يرهنتپ يبعطر س با

 میادهيعشق و عق یيلهقب ییدايش                                                                                
              میانبسته یبر شکوه جنت االعل دل

 میادهیا به نگاه تو دبهشت ر وقتی                                                                             
      تر ز همبذل جان به راه تو مشتاق در
 میادهیها خرجان يمتتو را به ق عشق                                                                        

        رویمیم يکارو در صف پ میاتشنهلب
 میادهيچش يقتکه چشمه چشمه حق وقتی                                                                   

 ی؟لوف عاشق یناز ا کشيمیت مدس کی

                                                      
 

 .222سلحشوران لف، ترجمه إبصار العين، ص: 1
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 ایمدیده يرآنکه صد جراحت شمش با                                                                             
   دهيمینم یتسر مو یکو  دهيمیم جان

 میادهیی عشق آفرکربال حماسه در                                                                               
    میابا خون نوشته یي هه تادودو صح

 میادهيدر خون تپ یيبهه تادودو کت                                                                                
   است یفشانجسم ما هنوز تب جان در

 میادهيرا شن اتیکسیب «ينمِن مُعِ هَل»                                                                         
           تو یو در هوا یشد هازهين خورشيد

 میادهيمثل ستاره دم يزهن یرو بر                                                                                  
امشب خيمه حسينی ماالمال از عاشقانی است که عشق خودشان را اثبات کردند. من و شما هم باید این عشق را ثابت 

 بدهند. راهمانتا در آنجا  کنيم

فشار  او به يلی، خدمسئول باش ديآقا س خواستندیه نمها کآن: اندنوشتهی اسداهلل الجورد يدس يدشهدر احواالت 
من  ،يمن کنااز امام خرجِ خودم ید: نباگ تی. منکرد اعالم ار یيدتأ ینا وقتيچداشت، اما ه اامام ر یيدِ تأ يد. سآوردندیم

حان امت بارکیکاش امام  ی: اگ تیم ... ينیدر برابرِ امام خم آن هم، يایمکوتاه م جایک: من فقط گ تیم.  امام ... یفدا
 1. ...رومیداخل آتش هم م یبه خالر امام حت ،رومیتا داخل آتش بروم، به خدا م خواستیو از من م کردیم

جمله  یک شانزمزمهجمع است. نکند من و شما جا بمانيم.  جمعشانمجمع ملکوتی عاشقان حسينی امشب در کربال 
 است:

 است امشبی را شه دین در حرمش مهمان
 کن ای صبح للوعمکن ای صبح للوع، م                                  

 همه با تمام وجود آمين بگویيد: کنمیمیک دعا  جانيهم
 و نورانی مهدی فالمه ريگعالمرا روزی جناب زهير کردی نگاه  × خدایا همچنان که نگاه هدایتگر حسين فالمه

 را روزی همه ما ب رما. ×

 دهند.یمعا محقق شد و خریدارت شدند، خيلی قشنگ در این مجمع حایر حسينی راهت اگر این د
 :گویدیم یعراق ناز افسرا یکی یاضابو ر
سرم من خبر کشته شدن پ یدنخواست. فرماندهمان با د امن ر یکه دژبان یمبود یرانجبهه جنوب مشغول نبرد با ا توی

. تاس درست یدمچک کردم، د اها رگرفتم. آن یلتحو انه، کارت و پالکش رناراحت شدم. رفتم سردخا يلیداد. خ من به ار
 يست.رزند من نف ینگ تم: اشتباه شده، اشتباه شده، ا یبا خوشحال وأمکنار زدم، با تعجب ت ا. ک ن رينمبب ارفتم جسدش ر

 و صحت یمچک کرد قبالً  اکارت و پالک ر زنی؟یم يهچه حرف ینجسد بود گ ت: ا یلکه مأمور تحو یارشد افسر
 .يایدب يشم پیبرا یکم نگران شدم با مقاومتم مشکلگ تم باور نکردند. کم ی. هر چشدهیها بررسآن

م برداشتم و به سمت بغداد حرکت کرد اناچار جسد رم و دفنش کنم. بههمجبور کردند که جسد را به بغداد انتقال بد مرا
م ندهم و به خود ای راه رگرفتم زحمت ادامه يم، تصميدمبه کربال رس یوقتن به خاک بسپارم؛ اما اقبرستان شهرم یتا تو
م را ، دلکشيدیکدام خانواده انتظار او را م دانستمیآن جوان که نم یبایی آرام و زکربال دفن کنم. چهره یتو ران اجو آن

 .خواندم و رفتم یشبرا یان کردم، فاتحهبود. او را در کربال دف يدهو پر از زخم، اما آرام و باشکوه آرم ينآتش زد. خون
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محض با اسرا آزاد شد. به یشده بود و بعد از مدت يرپسرم زنده است. اس يدمگذشت. بعد از جنگ فهم يهها از آن قضسال
 ی؟سپرد یگریبه د ا: چرا کارت و پالکت ريدمپرس او بازگشتش، از

 .شد يهد، مو به تنم سکر یفتعر یمبراا داستان مربوط به کارت و پالکش ر وقتی
 او به اخواست که کارت و پالکم ر من با اصرار از و کرد يراس يماسو خوش یرانیا يجین بساجو یک راگ ت: م پسرم

که  امیراض یگ تم در صورت او باشم. به یدادم، اصرار کرد که راض او به ی. وقتدپول هم بده من حاضر شد به یم. حتهبد
ال و کربال در جوار مو یتو است قرار شوم،یم يدشه رگیسه ساعت د یاگ ت: من دو  يجیبس .خواهییم یچ یبرا وییبگ

 ینتربزرگ میحر یتو يامتم که تا روز قوکار مطمئن بش ینبا ا خواهمیم، مودفن بش  × يناربابم حضرت اباعبداهلل الحس

 1.يدعشقم خواهم آرم
 

 
 اثبات کنيم و به مجمع ملکوتی عاشقان حسينی بپيوندیم؟ ان رویم و عشق خودماچگونه عاشق حسين بش

 مانیزندگ باید کاری کنيم که تمام ؟! برسيم و خود را در درگاه حسينی حل کنيمحَلَّتْ بِ ِناَّئِکَبه مقام  توانيممیچگونه 
ب بر محور ح خودمان را یهایدشمنرنگ و بوی حسينی پيدا کند، بهترین راه برای عاشق شدن این است که دوستی و 

 يم.هقرار بد السالمهيعلحسين 
 معشوق خود تنظيم کند. یهابغضرا بر مدار حب و  شیهابغضکه تمام حب و  شودیمآدمی وقتی عاشق 

یَا عَبْدَ اللَّهِ أَحِبَّ فِی اللَّهِ وَ أَبْغِضْ فِی اللَّهِ وَ وَالِ فِی اللَّهِ »و آله لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل عليه 
 .«وَ عَادِ فِی اللَّهِ 

 ای بندگان خدا برای خدا دوست داشته باشيد و برای خدا دشمنی کنيد.

 ؛ تنها راه رسيدن به والیت خدا دوستی و دشمنی برای خدا است.«إِلَّا بِذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وَلَایَةُ اللَّهِ »

با کثرت  حتیانسان باالتر از این،  بلکه ؛«وَ لَا یَجِدُ رَجُلٌ لَعْمَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ کَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِيَامُهُ حَتَّى یَکُونَ کَذَلِکَ»
 برای خدا نباشد. اشیدشمناگر دوستی و چشيد  صيام و صالت هم لعم ایمان را هم نخواهد

هُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ ضُونَ وَ ذَلِکَ لَا یُغْنِیوَ قَدْ صَارَتْ مُؤَاخَاةُ النَّاسِ یَوْمَکُمْ هَذَا أَکْثَرُهَا فِی الدُّنْيَا عَلَيْهَا یَتَوَادُّونَ وَ عَلَيْهَا یَتَبَاغَ »
کنند ى مىشوند و دشمندوست مى گریکدیهات مردم برات دنياست. به خالر دنيا با ادرتها و برامروزه بيشتر دوستى ؛«شَيْئاً

 .داردیبازنم هاآناعمال، عذاب خدا را از  گونهنیاو 
دُوُّهُ عَ  وَلِیُّ اللَّهِ حَتَّى أُوَالِيَهُ وَ مَنْ فَقَالَ الرَّجُلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَيْفَ لِی أَنْ أَعْلَمَ أَنِّی قَدْ وَالَيْتُ وَ عَادَیْتُ فِی اللَّهِ وَ مَنْ » 

ام برات خداست، چه دوستى و دشمنى ب همم کهتوانم صحابى به حضرت عرضه داشت: چگونه مى یک ؛«حَتَّى أُعَادِیَهُ؟
 کسى دوست خداست تا او را دوست بدارم و چه کسى دشمن خداست تا با او دشمنى کنم؟

 سوت على عليه السّالم اشارهبه |رسول خدا  ؛«فَقَالَ أَ تَرَت هَذَا؟ ليه السالم،إِلَى عَلِیٍّ ع |اللَّهِ  فَأَشَارَ لَهُ رَسُولُ »

 بينى؟کرد و فرمود: آیا این مرد را مى
[ وَ عَادِ هُ قَاتِلُ أَبِيکَ ]وَ وَلَدِکَ قَالَ وَلِیُّ هَذَا وَلِیُّ اللَّهِ فَوَالِهِ وَ عَدُوُّ هَذَا عَدُوُّ اللَّهِ فَعَادِهِ وَ وَالِ وَلِیَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّ قَالَ بَلَى.»

دشمن  ؛ ووست خداست پس او را دوست بدارعرض کرد: آرت. فرمود: دوست این، د؛ «2عَدُوَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّهُ أَبُوکَ أَوْ وَلَدُک
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قاتل پدر و فرزندت باشد و دشمن این را  اگرچهاین را دوست بدار،  دوستدار این، دشمن خداست پس او را دشمن بدار.
 پدر و فرزندت باشد. اگرچهدشمن بدار، 

 .×و عاشق حسين  میشویمبر مدار حسين و محبين حسين قرار دادیم، حسينی  مانیهابغضاگر حب و 

 رياز برادران کاظم اس یکی. يربود بنام کاظم عبداالم یجوان یرانیا یشکنجه اسرا مسئول، 2 یتاردوگاه تکر توی
و انگار  تداش یرانیا ینسبت به اسرا یخاص ينهخالر ک ينهم در جنگ کشته شده بود، به هم یگرشو برادر د بود هاایرانی
 !دانستمیمه مشکالت خودش را مقصر ه هاایرانی

خالر  ينماست، به ه یانقالب یفرمانده و روحان یابو تراب یآقا دانستمی. او کردیم یتاذ يلیرا خ یابو تراب یآقا کاظم
نکرد و  یتکاش گاهچيه یابو تراباسراء داشت، اما مرحوم  یگرنسبت به د يشتری، شدت بکردیمکه نثارش  یضربات کابل
 !گذاشتیمبه او احترام 

کاظم  یبخو تنها. کردیماست اده  یابو تراب یآقا ژهیوبهاسرا  یو جسم یروان ی،شکنجه روح یبرا یاز هر فرصت کاظم
 ار يرسا یکدر اردوگاه حکم  ابو ترابی یاما آقا؛ گذاشتندیمو سادات احترام  يونبودنش بود. خانواده کاظم به روحان يعهش
و اب یرفت سراغ آقا راستکیوارد اردوگاه شد.  یگریکاظم با حالت د یک روز. یروحان يدس یککاظم داشت، نه  یبرا

 کارت دارم... ینجاا بيا：و گ ت ترابی
 و... یدالبد شکنجه جد يمو گ ت یمتعجب کرد ما
 .زدینمکتک  اما ر یگرکرد و د ييرتغ ابو ترابی یرفتار کاظم با اسرا و آقا آن روزاز  اما

 :، گ تيدیمپرس ابو ترابی یاز آقا اعلت ر وقتی
ا کرده بود. باره من به اهستند و مادرم بارها س ارش سادات ر يعهکنار و گ ت خانواده ما ش يدکش اروز من ر آن کاظم

من  یو حضرت نسبت به کارها یدهد اس( ر) نبیزخواب حضرت  یشباما د ی،کن یترا اذ هایرانیاگ ته بود مبادا  من به

 ؟یکنیم یتاذ ار هایرانیاتو در اردوگاه  ：يددستم ناراحت بود و پرس زا يارمادرم بس صبح کرده. یتدر اردوگاه به مادرم شکا
 .بطلبم يتمدم که حاللآمن  حاال .کنمینمحاللت 
 ار ابیابو تر یقرار شد آقا یوقت کهیلوربه ن،ایشا یددر دل کاظم جا باز کرد و شد مر ابو ترابی آقاحاجمحبت  کمکم

 بود. يردلگ يارو بس یانب رستند کاظم گر یگریبه اردوگاه د
 مد.آ یرانتا مرز ا ابو ترابی یآقابخصوص  هاآنبا  یخداحافظ یآزاد شدند، کاظم برا یرانیا یاسرا وقتی

 آقاحاج ديفهم یوقت تهران شد. یراه آقاحاج یدند یو برا دتحمل کن ار ابو ترابی آقاحاج ینتوانست دور یبعد از مدت او
 آنجا بود. هامدتشد و رفت مشهد سر مزارش و  متأثر شدتبهسانحه تصادف مرحوم شدند  یتو

که  یرانیا یاز اسرا یسراغ برخ رفتیم یحت بگذرد یرانیا یتا از گناهانش نسبت به اسرا خواستمیاز خدا  کاظم
به شهادت  ینبو در دفاع از حرم حضرت ز یهقبل رفت سور یکاظم مدت ینکها تا. ديللبیم يتکرده بود و حالل شانشکنجه

 1.يدرس
با افراد، بر اساس حب حسينی و بغض حسينی عمل کنيم. با دشمنان حسين دشمنی  روابطمانباید تمرین کنيم در 

 کنيم و با محبين و عاشقان حسينی دوستی کنيم.
وست ندارد د چه دوست دارد، چه آقاببينيم بر اساس حب حسينی و بغض حسينی باشد.  مانیهاانتخابباید زندگی  در

یابن هم بر مدار حسينی باشد:  مانیهاخوردنو غصه  هاکردنحتی گریه انددادهما دستور  به ن عمل کنيم.آبر اساس  و
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به غم  ار غمت یاهاز دست داد اکسی راگر ی، و غصه دار ناراحتیاگر ... یعنی ء فابک للحسينشبيب إن کنت باکيا لشی
 .رنديگیموی. آن وقت قشنگ تحویلت تا عاشق بشپيوند بزن حسين 
 داشت. يعمت اوت و رف یگاهیجا یدم،را د يرکبيرخواب ام یفرمودند: شب  یاراک اهللتیآ

 ید؟گرد يبتمقام نص ینا یو مظلوم کشته شد يدیچون شه پرسيدم
 .يرلبخند گ ت: خ با  

 .گ ت: نه ی؟فرقه ضاله را نابود کرد ینکردم چون چند سؤال
 يست؟مقام چ ین: پس راز ايدمتعجب پرس با

 است! × ينحس یمموال یهیهدداد:  جواب

 چطور؟ :گ تم
به بر من غل یتشنگ رفتیمکاشان زدند، چون خون از بدنم  ينرگ دو دستم را در حمام ف کهآنگاهبا اشک گ ت:  

 .يدآبم ده یقدر یمکرد. سر چرخاندم تا بگو
 شیپسر فالمه؟ او که از سر تا به پا يد! پس چه کشیتشنگ همه نیا یدندتا رگ بر 2! یتق يرزابه خود گ تم م ناگهان

 د.جمع ش یدگانمکردم، لب به آب خواستن باز نکردم و اشک در د ياح ينبود! از عطش حس يرو ت يزهو ن يرزخم شمش
 آمد و فرمود: × ينبر خاک گذاشتند امام حسرا لحظه که صورتم  آن

 1!ميجبران کن يامتما در برزخ باشد تا در ق یههد ین. ايدیآب ننوش یختی؛و اشک ر یما ادب کرد یتشنگ یاد به

 
 

 شب عاشوراست امشب                            کربال غوغاست امشب         
ست.  سنگين ا شب خيلی  صيبت ام صاًم صو شورا برای  دعا کنيم. عالمه امينیبرای امام زمان  خ شب عا فرمودند: 

 ناله بشویم: یابن الحسن ...است. صدایش بزنيم و هم فشارتحتخيلی  قلبشانامام زمان صدقه کنار بگذارید چون 
است؟ چون امشب شب وداع است. نقل شده شب عاشورا پدر مرحوم  فشارتحتچرا امشب قلب آقا امام زمان  ديدانیم
 خواندند:تا صبح این شعر را می  بهجتاهللآیت

 امشبی را شه دین در حرمش مهمان است                
 مکن ای صبح للوع، مکن ای صبح للوع                                     

 عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
 وعمکن ای صبح للوع، مکن ای صبح لل                                     

 اند: شود. مقاتل نوشتهشب عاشوراست؛ شبی که روضه وداع خوانده می
شدند و تنها مانده، برای وداع وقت عبداهلل وداع کردند: اولين وداع، وداع با اهل حرم بود.چند جا ابی شته  ی دید همه ک
 ها رفت:به سمت خيمه

 و یا ام کلثوم، عليکن منی السالم.و نادی یا سکينه و یا رقيه و یا عاتکه و یا زینب و یا فالمه  
 اهل حرم را صدا زد و فرمود: 
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 ای سکينه و ای رقيه و ای زینب و ای فالمه و ای ام کلثوم؛ خداحافظ. 
  1و کأنّی بکم غير بعيدٍ کالعَبيد، یَسوقونکم إمامَ الرِّکابِ و یَسومونَکم سوءَ العَذابِ، فَتَصارَخَنَّ النِّساء فَسَکَتَهُنَّ.

شنيدند از خيمه زنان صدا را  صدا به گریه و ناله بلند کردند.و دختران تا این  ه حسرتی نگا حضرت ها بيرون دویدند و 
 هااسهههببينم که در این نزدیکی، شهههما را مثل بندگان و کنيزان اسهههير کرده و در جلوی کرد و فرمود: گویا می هاآنبه 
 را ساکت کردند. هاآنو ناله بلند کردند. حضرت،  . اهل حرم صدا به گریهکنندیمو عذاب  دوانندیم

 .کردمیم: در ميان دو صههف لشههکر ایسههتاده نگاه دیگویموداع دوم، وداع با دخترش رقيه خانم بود. هالل بن نافع 
امان وچکی آمد و دفَرَأیتُ صهههغيرةً باکيةً جائَت و أخَذَت بِذَیلِ أبيها فقالت: یا أبه؛ أُنظُر إلَیَّ فَإنّی عَطشهههان؛ دیدم دختر ک

سيار  . حضرت نگاهی به صورت آن ل ل کرد و گریست و فرمود: امتشنهحسين را گرفت و گ ت: ای پدر مرا دریاب که ب
صههبر کن ای نور دیده؛ إصههبِری نورُ عينی، اهللُ یَسههقيکَ فإنَّه وکيلی. خداوند تو را آب خواهد داد همانا او وکيل من اسههت. 

 ها برگردانيد.هدست او را گرفت و به خيم
را به او فرمود و او را امر  هاتيوصبا اهل حرم وداع کرد، زینب را للبيد و  که یزمانبود؛  ÷وداع سوم با زینب کبری 

نبالش د برهنهیپاسوار بر اسب شد و به سمت ميدان حرکت کرد. چون چند قدم حرکت کرد، دید زینب با  ؛ وبه صبر کرد
شاید  دیآیم صيت مادرم عمل کنم ...مهال مهال یابن الزهرا : دیفرمایمو  صبر کن با تو کار دارم. آمدم به و یر ز ؛ وداداش 

قدر در آغوش هم گریه آن ؛ وها را دور گردن حسههينش انداخت و گلوی برادرش را بوسههيدگلویت را ببوسههم. زینب دسههت
 شوند. هوشیبکردند که نزدیک بود 

 زینب این باشد: زبان حالاورند؟ شاید مگر قرار است چه بالیی سر حسينش بي
 ت و از انگشترتهواااای از انگش             سرت رودیمواااای بر روی نی 

 بر اشک خواهرت خنددیمشمر              نه توهمه روی سيهواااای با چک
 بعد حضرت فرمودند: 
يابی   ُه تحت ث يه أجعَل جان، إیتنی بِثَوبٍ عَتيقٍ الیُرغَبُ ف نب  فإنّی مقتولٌ مسهههلوبٌ؛زی عدَ قَتلی  ّا أجَرَّدَ ب پيراهن  2لِئَل
شدن، بدنم را برهنه نکنند، چون اکهنه شته  شم تا بعد از ک سم بپو سی به آن رغبت نکند را بياور که آن را زیر لبا ی که ک
 .ندیربایمرا  میهالباسو  کشندیممرا 

صبر کردند دالحظهاما بميرم برای  شيهه  فالمه زیعزیدند ی که اهل حرم هر چه  صدای  از ميدان برنگشت تا اینکه 
ها ها بيرون دویدند، نگاه کنند ببينند؛ اسههب، خونين و بی حسههين به خيمهسههراسههيمه از خيمه همه ذوالجناح را شههنيدند.

 برگشته.
 هدآمه صاحبیب ی،امهيخ یسوبه          دآم براک یهب گه،هلهقت از رونهب

 دویههدنهد رونبهي ها،خيمه از ههم          دشنيهدنه اهت را،اش ههنال دایصه
 کردیم پاک گيسو به خونش، یکی         کردیم چاک بانیگر م،غ از ییک

 کهو؟ تهاحبص نداری، باحص چرا          و؟ک راکب،راکبتکرده گم ای که
 خههاک؟ در ادههافت اهجک ما، دهيام          چاک دص گردیه پيکرت، ای گوب

 د؟دادنه آب هاآی ،ههتشنلب آن ههب          ههادنههدن او ویهلگ رب ر،خنج چو
 ها را باال بياور: ی دستانشستهشب عاشوراست، هر جای جلسه که  
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 خانواده همراه شب یازدهم:

 
قبيله  «چاه جعده»م بود. پس از وارد شدن به کوفه، در منطقه فردت دالور و شجاع و مورداحترا، عبد اللّه بن عمير کلبى

سوی امام حسين همدان مسکنى تدارک دید و خود و همسرش امّ وهب، در آن اقامت گزیدند. گروهى را مهيات رفتن به
 |ل خدا ها جویا گشت، بدو گ ته شد: این افراد، به یارت حسين پسر فالمه دختر رسومشاهده کرد، جریان را از آن ×

 روند.مى
کسانی که با فرزند  گ ت: به خدا سوگند! من برات مبارزه با مشرکان، عالقه شدیدت داشتم ولى معتقدم پاداش نبرد با

و رو، نزد همسرش آمد و اجنگند در پيشگاه خدا کمتر از پاداش جهاد و مبارزه با مشرکان نيست، ازایندخت پيامبر خود مى
است که درباره تصميمات زندگی با  چقدر خوب بود قرارداد و از تصميم خود وت را آگاه ساخت. را در جریان آنچه شنيده
 همسرمان مشورت کنيم.

حق رهنمون گردد و توفيق او فرا راهت باشد، تصميم خود را  ات، خداوند تو را بههمسرش به او گ ت: حق را دریافته
 عملى ساز و مرا نيز با خود ببر.

شرفياب شد و در جوار آن بزرگوار  ×عبد اللّه شبانه همسرش را از شهر بيرون برد تا خدمت امام گوید: راوت مى

 اقامت گزید.
سوی یاران امام پرتاب کرد، تيراندازت دشمن آغاز شد و یسار همين که عمر سعد به سپاه امام نزدیک شد و تيرت به

 ده و با تکرار این جمله که: آیا هماوردت وجود دارد؟ مبارز للبيدند.غالم زیاد و سالم برده عبيد اللّه از صف لشکر بيرون آم
 ها دستور نشستن داد.بدان ×حبيب و بریر برات مبارزه از جات خود جستند. ابا عبد اللّه ع

 خاست و عرضه داشت: یا ابا عبد اللّه! خداوند شما را مشمول رحمت خویش گرداند! اجازه فرمایيدرعبد اللّه بن عمير ب
 دید، فرمود:که مردت را با قامت بلند و بازوانى ستبر و چهارشانه در برابر خود مى ×به مصاف این دو بروم. امام 

اگر »ود: ، سپس فرم«کنم این مرد، بسيارت از حری انش را به هالکت برساندإنى ألحسبه لألقران قتّاال؛ تصور مى» 
 «.توانى به ميدان روتبخواهى مى

 ميدان تاخت. یسار و سالم بدو گ تند: کيستى؟ خود را معرفى کرد.عبد اللّه به 
 شناسيم، باید زهير، حبيب و یا بریر به جنگ ما بيایند.گ تند: ما تو را نمى

زنى؟! هر که یسار که پيشاپيش سالم در حرکت بود، گ ت: روسپى زاده! تو از مبارزه با هر کسى سرباز مى نعبد اللّه ب
از تو بهتر است و سپس بر او حمله برد و با شمشير بر او ضربتى زد و او را از توان انداخت و همچنان با به جنگ تو بياید 
شود. عبد نواخت که سالم بر او حمله کرد. یاران عبد اللّه فریاد زدند، مراقب باش این برده به تو نزدیک مىشمشير بر او مى

 ات بر او وارد سازد که عبد اللّه دست چپدستی خواست با شمشير ضربهاللّه توجهى نکرد و سالم به او رسيد و با پيش
افت و شت ×خویش را سپر قرارداد انگشتانش قطع شد، آنگاه بر او هجوم برد و وت را به هالکت رساند و نزد امام حسين 
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 خواند.گونه رجز مىاین پس از کشتن دو رقيب، در مقابل آن بزرگوار قرار گرفت و
 حسبى ببيتى فى عليم حسبى               ن کلبهنى فأنا ابان تنکرو 
 بهکهد النهو لست بالخوّار عن               رؤ ذو مرّة و عصبهإنّى ام 
 ن فيهم مقدما و الضربهبالطع               ک ام وهبهم لهيهإنّى زع 
 مين بس که از خاندان عليم هستم. منم مردتشناسيد بدانيد من فرزند )قبيله( کلبم، افتخارم هیعنى: اگر مرا نمى 

ر شوم که با نيزه و شمشيها ناتوان نخواهم بود. ات امّ وهب! در برابرت متعهد مىقدرتمند و سرسخت که به هنگام سختى
 بر آنان ضربه وارد سازم.

زد: پدر و مادرم مى ات برگرفت و به سمت شوهر شتافت و صداگوید: امّ وهب همسر عبد اللّه، عمود خيمهراوت مى
 مبارزه نما. |فدایت! درراه فرزندان پاک محمد 

و گ ت: تا در کنار تسوی همسر آمد تا او را نزد زنان بازگرداند، ولى امّ وهب دامان لباس وت را گرفت و مىعبد اللّه به
 شد وت عبد اللّه جدا نمىآلود، از دست راسجان ندهم هرگز از تو دست بر نخواهم داشت، ولى چون قبضه شمشير خون

 به سمت امّ وهب آمد و فرمود: ×رو، امام حسين شده بود، قادر نبود همسرش را بازگرداند، ازاینانگشتان دست چپش قطع

 .«جزیتم من أهل بيت )بيتى( خيرا، ارجعی رحمک اللّه إلى النساء فاجلسى معهنّ فإنّه ليس على النساء قتال» 
سوی زنان در من به پاداش نيک نائل شوید، خدا تو را مشمول رحمت خویش قرار دهد، به تيبدرراه حمایت از اهل» 
 «.شده استها بازگرد و در کنار آنان بياسا؛ زیرا جهاد از زنان برداشتهخيمه

  .ها نزد زنان بازگشتامّ وهب به خيمه
يار یورش بردند و جنگ بس ×یاران امام حسين  نظام سپاه دشمن، برنظام و پيادهجناح راست و چپ سواره کهاما وقتی

از پا درآمدند و اندک بودن سپاه حضرت نمودار شد و گردوغبار  ×سختى ميان آنان درگرفت و بيشتر یاران ابا عبد اللّه 

سوی شوهر روانه شد و بالين سر او نشست و خاک و خون از ميدان فرونشست، همسر عبد اللّه کلبى از خيمه خارج و به
گ ت: بهشت گوارایت باد! از خدایى که بهشت را روزت تو گردانده مسئلت دارم مرا نيز در کنار تو اش پاک کرد و مىچهره

قرار دهد. در این اثنا شمر به غالمش رستم فرمان داد با همان عمود بر سر آن زن بکوبد، او نيز چوب را محکم بر سر او 
 1.کان جان دادفرود آورد و سرش را شکافت و در همان م

 

 
يار قابل ها بسیکی از این نشانه؛ هایی در زندگی ما سخن گ ته استخداوند متعال در قرآن کریم بارها از آیات و نشانه
 آن نشانه دعوت کرده است: یتأمل و ت کر است و خود خدا هم ما را به ت کر درباره

ِإنق ِفي ذِلَك َلآياٍت ِلَيْوٍم  َأْزواجًا ِلَّْسُكُنوا ِإَلْنها َو َجَعَل َبْنَنُكْم َمَودقًة َو َرْحَُمةً  َو ِمْ  آياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْ  َأْنُفِسُكْم}

 2.{َيََّفكقُروَن

ات پيامبر خدا! از کارت در شگ تم ! آمد و گ ت: یا نَبِیَّ اللّهِ لَقَد عَجِبتُ مِن أمرٍ و إنَّهُ لَعَجَبٌ |مردت خدمت پيامبر 

                                                      
 

 .224سلحشوران لف، ترجمه إبصار العين، ص: 1

 .21روم، 2



 121 کربالی حسینی تا کربالی خمینیز ا

 

 

 

 آور است!ستی هم که شگ تراو به
إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَزَوَّجُ المَرْأةَ وَ مَا رَآهَا و مَا  ای که خدا در قرآن فرموده بود. از اینکه:حاال از چه تعجب کرده است؟ از نشانه

کند که هرگز، نه او آن زن را نى ازدواج مىءٌ أحَبَّ إلَيهِما مِنَ اآلخَرِ. مردت با زرَأَتهُ قَطُّ حَتّى إذا ابتَنى بِها اصْطَحَبا و مَا شَی
د شونشود، با یکدیگر ]دوست و[ همدم مىگيرد و مرد، وارد بر زن مىدیده و نه آن زن، او را؛ امّا همين که ازدواج صورت مى

 تر از دیگرت نيست.داشتنیچيز برات آن دو، دوستو هيچ

و خداوند، ميان شما مهر و دوستى »فرمود:  |پيامبر خدا  1 {َودقًة َو َرْحَُمًةَو َجَعَل َبْنَنُكْم َم}: |فَقالَ رَسُولُ اللّهِ 

 2«.داد قرار
 عنوانبهاز گذشته  تردرخشندهو  ترینوران، خيلی شودیماین نشانه الهی یعنی مودت و رحمت وقتی در راه امام خرج 

است  یانشانهیی تنهابهق یک زن و شوهر که خود . وقتی عشکندیمی نورافشانی از آیات الهی بر روی کره زمين اهیآ
 .شودیمزیباترین نشانه خدا بر روی زمين  رديگیمالهی، رنگ و بوی حسينی 

ند شود و خداوآغاز می« یاتهمن آ» يراست که با تعب یاگانهازدهی یاتاز آ یکیهمسر(  ینش)در مورد آفر ی هشر یهآ

سوره  119 یهدر آ ينو همچن {ِلَّْسُكُنوا ِإَلْنها} يرکند. هدف از آن با تعبمی یفهای خود معراز نشانه یکیمتعال آن را 

 است. بيان شده {لِيَسْکُنَ إِلَيْها} يراعراف با تعب

 ی،اجتماع یساختمان است، در زندگ یاجزا يوستگیمالط الزمه به هم پ ی،وساز ساختمانهمچنان که در ساخت
 ينب مودت و رحمت یجادخداوند متعال ا يست؟زناشویی چ یاما مالط زندگ ;است یورضر يزن ییزناشو یمخصوصاً در زندگ

چرا  ها باشد(تمام انسان يانشامل مودت م یههای خود خوانده )البته ممکن است آاست، از نشانه یرا که مالط زندگ ينزوج
 مهربان و با محبت نباشند، جامعه بزرگ یگرجامعه کوچک با همد یناز زن و مرد است و تا ا یافته يلتشک یکه جامعه بشر

 یو اله ياتیمسئله ح ینهرچه قدر با ا ی. چنانکه در عصر حاضر جهان مادیدرحمت و آرامش را نخواهد د یرو یبشر
، در اثر کنار که کانون گرم خانواده ينیو ماش یصنعت یشود خصوصاً کشورهاروبرو می بيشتریبا مشکالت  ،گيردفاصله می

را به لبه  ايشود و دنگسسته می یگراز همدها رابطهشود و می یخی یهابه کوه یلتبد یبخش الهورات حياتگذاشتن دست
 هم است #و امام زمان  یخودمان که کشور علو یزکشور عز یو حت یاسالم یکشورها رکشاند. متأس انه دپرتگاه می

و  نترنتییا یهالميشده و الالعات و ف يگانهخود ب تیقرار گرفته و از هو یتهاجم فرهنگ ريهستند که تحت تأث یکسان
 .سازندیخانواده را متزلزل م نکانو ا این وسيلهو ب دانندیمنزل م یو... را وح یدئوییو و یزیونیتلو

یک که ممکن است هرکدام از  یپسر و دختر وجهچيهنکرده بود، به یجادمودت و رحمت را ا ینخداوند متعال ا اگر
 .شدندینم ترکینزد یکدیگرخود به  یهاليو از همه فام دنديرسینم یگانگیبه  يگانگیاز ب کشور باشند،

 یکنزد هااز زن یکی ;مردم به استقبالش آمدند از جمله زنان .گشتیها برماز جنگ یکی، از |اسالم یگرام پيامبر

د، زن کلمه ش يدگ ت: پدرم است. فرمود: شه ی؟دار یفرمود: با او چه نسبت يامبرپ يد،خود پرس یشاناز خو یکیآمد و از حال 
انا »ن باز شد. ز يدگ ت: برادرم. فرمود: شه يست؟فرمود: او ک پيامبر يد،پرس یگریاسترجاع گ ت. سپس در مورد شخص د

ود: گ ت: شوهر من است. فرم ی؟دار یسؤال کرد با او چه نسبت يامبرپ يدپرس یگریگ ت. بار سوم از حال شخص د« هلل
زن  یااندازه شوهر بربه کسچيفرمود: ه يامبرکرد. پ یتابیو ب یهو دست به سرش گذاشت و گر الیشد. گ ت واو يدشه
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 1.ارزش ندارد
 یگرمددو را به ه ینای که اجاذبه يروین .ناقص است یگرینباشد، د یکیو اگر  یکدیگرندواقع زن و شوهر مکمل  در

 کرده است. یجادآنان ا ينند باست که خداو یمودت و رحمت کندیم یکنزد
د ، بلکه لوری با همسر خوکردندیمخودشان را فدای امام  تنهانهاین بود که  ×های اصحاب الحسين یکی از ویژگی

 در زندگی هم مسير و همراه بودند که همسرشان نيز در این مسير و در کنارشان بودند.
 :ندیفرمایم |پيامبر عزیز خدا 

 «×زوجها علی الحج والجهاد او للب العلم اعطاها اهلل من الثواب ما یعطی امراة ایوب  ایما امراة اعانت»

داده  ×به شوهرش کمک کند، خداوند پاداشی را که به زن حضرت ایوب  یاندوززنی که در حج و جهاد و دانش

 2.دهداست، به او می
 .اندبودهد ایم زنانی را که در لول تاریه همواره حامی همسران خوکم نداشته

 :ندیفرمایمنقش همسران شهيد  دربارهمقام معظم رهبری 
های جوان، شوهران جوانِ خودشان را در آغاز زندگى شيرین خانوادگىِ مورد آرزو از دست همسران صبور شهدا، زن

نند؛ و را تحمل ککه ممکن است برنگردد؛ بعد هم شهادت ا ییبدهند. اوالً راضى بشوند این شوهر جوان بلند شود برود جا
است. بعد آنچه تا امروز ادامه دارد، همسرت با  لیبدیب یهاآن نقش هانیبعد هم افتخار کنند، سرشان را باال بگيرند. ا

رفتند همسر جانبازان شدند. یک مرد ناقصِ معيوبِ احياناً بداخالقِ به خالر وضع جسمى یا  ییهاجانبازان است. خانم
عنوان یک متعهد و یک مسئول، داوللبانه و بدون هيچ اجبارت برود و غيره را انسان به یگرفتگاختالالت ناشى از موج 

یرائى روزت دو ساعت از شما پذ میآیمن م دیيگويرا به عهده بگيرد، خيلى فداکارت کرده است. یک وقت شما م اشیرائیپذ
ر عنوان همسوقت هست که نخير، شما خودتان را به . یککندی، او از شما تشکر مدیروی. خب، هر روزت که شما مکنمیم

ن فداکارت را ای هانی؛ شدید بدهکار! یعنى لبيعت کار این است که باید شما این کار را بکنيد. ادیگذاریت او ماو توت خانه
 0نقش زنان را محاسبه کرد. شودیکردند. اصالً نم

 

 
 ×شود. شب عاشورا امام حسين، همسر انسان همراه او نيز میوقتی این مودت و محبت در مسير ارباب تقویت شد

؛ چنانچه در بين شما کسی أال و مَن کانِ فی رِحلَه اِمرأة، فَلينصَرف إلی بَنی أسَد»اصحاب خود را جمع کرده و فرمودند: 
مظاهر از امام دليل این بندر این لحظه علی« اسد ببرد.را نزد قوم بنی هاآناش همراه وی هستند، وجود دارد که خانواده

لی و إنّ نِسائی تُسَبی بَعد قَت»فرمایند: سازی نموده و میشود؛ حضرت با پاسه به وی برای وقایع فردا مقدمهامر را جویا می
د رزنترسم که زن و فشوند، می؛ همانا زن و فرزند من، فردا بعد از کشته شدن من اسير میأخافُ علی نِسائکُم مِنَ السّبی

 «شما نيز اسير شوند.

ی خيمه خویش حرکت کرد؛ همسرش لبخندزنان نزد وی حاضر شد، او به همسرش تذکر داد که سوبهمظاهر بنعلی
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کردم؛ ولی درنيافتم امام چه فرمودند که صدای من به شما و امام توجه می»هنگام خنده نيست؛ همسرش به وی گ ت: 
 ؛ در ایناستبرای همسرش بازگو نمود و عنوان کرد که خواستار اجرای دستور امام علی فرمان امام را « همهمه بلند شد؟!
سر خود را به ستون وسط خيمه کوبيده  1مظاهر که انتظار شنيدن چنين حرفی را نداشت، فریادی کشيد،بنهنگام همسر علی

ف را رعایت نکردی! آیا برای تو آسان است که ؛ پسر مظاهر! به خدا قسم که انصاو اللّه ما أَنصَ تَنی یا ابنَ مظاهر»و گ ت: 
ی معجر نداشته باشد؛ ول ÷همسر و فرزندان امام اسير شده و زن و فرزند تو در آسایش باشند؟ آیا انصاف است که زینب

امبر، بيت پيبا آسودگی زندگی کنم؟ به نظرت انصاف است که گوشواره در گوش چون منی باشد؛ ولی اهل من در خانه
أیسرّکَ أن یبيضَّ وَجهَک عِند رَسول اللّه و یسَوِدُّ وجهی عِند فالمة الزّهراء؟ و اللّه أنتُم تُواسُونَ ره از دست دهند؟ گوشوا

شوی که خود در روز قيامت و در محضر رسول خدا روس يد باشی و من نزد ؛ آیا تو راضی میالرِّجال و نحن نُواسِی النِّساء
ها نيز بانوان امام رسانيد، ما زنبيت را یاری میگونه که شما، مردان اهلبه خدا قسم! همانروسياه شوم؟  ÷ فالمه زهرا

 «.کنيمرا یاری می
يل رفت؛ امام دل×مظاهر این شجاعت را از همسر خود دید، ناخودآگاه به گریه افتاد، نزد امام حسينبنکه علیهنگامی

ان خود و همسرش را بازگو نمود؛ در این هنگام امام نيز گریه کردند و های ميگریه وی را جویا شدند، ایشان نيز صحبت
 2«.جزیتم منِّا خَيرا»برای این خانواده دعا کرده و فرمودند: 

 هاانوادهخجالب آنکه همين نوع  ؛ وخيلی زیباست که امام معصوم برای کسی دعا کند و این ات اق در شب عاشورا افتاد
 .مينيبیمدس نيز را ما در انقالب و دفاع مق

ا در این ها رترین نقشانقالب ما انقالب زینبى است. از اول انقالب، زنان یکى از برجستهمقام معظم رهبری فرمودند: 
ت بسيار بزرگ هشت سال دفاع مقدس، نقش مادران، ت بزرگ انقالب، هم در حادثهانقالب ای اء کردند. هم در خود حادثه

 .0تر نبود، یقيناً کمتر نبودللبتر و تحملتر و دردناکدان اگر سنگيننقش همسران، از نقش مجاه
های قم منبر رفت و عليه پهلوی حرف یک روز در یکی از مدرسه: دیگویمی شهيد اندرزگو که همسر او خانوادهمثل 

وقتی رسيدیم  .تحصيل شدایشان آمد تهران و در حوزه علميه چيذر مشغول . دکن دستگير را او  زد. ساواک هم قصد داشت 
هایش را ردیف کرد و با قرض گرفتن یک اتومبيل پيکان از کمی برنامه وداد تهران، سه روز ماندیم. ایشان تغيير لباس 

لرف مشهد رفتيم. ده روزی مشهد ماندیم و دوباره مجبور به فرار شدیم. رفتيم زابل تا از آنجا برویم افغانستان و دوستی به
ا هایی را از مرست کنيم و برویم عراق و در این کشور ماندگار شویم. مسائل زیادی در آنجا پيش آمد. پولای دگذرنامه

گرفتند تا کارمان را درست کنند؛ ولی نکردند. ما مجبور شدیم دوباره برگردیم مشهد، در حالی که تا آن سوی مرز افغانستان 

ولی دیگر ،  با یک ساک و یک بچه .کرداندرزگو که در بازار کار می منزل یکی از دوستان شهيد برگشتيم .هم رفته بودیم

ا آورد . بعدش کسی ما ر ساختن با هيچ. یک ماه در مشهد به همين شکل ماندم یعنیزندگی عادت کرده بودم؛  گونهنیبه ا
یک ماه در . این لرف مانده بودمات اقاً آن روزها فرزند دوم را هم باردار بودم. شهيد اندرزگو آن لرف مرز بود و من زابل. 

ام اسهال خونی گرفته بود. آن روزها شرایط بهداشت در زابل پایين بود. وضعيت من لوری نبود که بچه آن خانه بودم. بچه
ت کرد. درسانداخت. این خانم با من خيلی خوب تا میخانه مرا به یاد آسيه زن فرعون میرا به دکتر ببرم؛ اما زن صاحب

کنم. یام دفن مبرم و در خانهشوهرش که حتی به شهيد اندرزگو خبر رسانده بود که من زن و بچه تو را از بين میبرعکس 
شب  این آقا یک .خواست ما را از بين ببردترسيد که من دستگير شوم و او را به ساواک لو بدهم. از ترس خودش میاو می
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ند. ها به هم راه داشتن خانه سه اتاق کوچک تودرتو داشت. قدیمی بود و اتاقساعت یازده دوازده شب بود که آمد اتاق من. ای
 جواب! نگو کهمن تب هم داشتم. وحشتی در جانم افتاد « این ده تا قرص را بخور!»لرف من گرفت و گ ت، او دستش را به

که  هاییفت، بچهر خواهند بين از که ترسيدممی هایمبچه از. کردن گریه به کردم شروع و «.بخورم توانمنمی من» دادم،
ها قرص چرا باید»، قدر به فکر خودش نيست که به فکر اوالدش است. به این مرد گ تمسيد هم هستند. آدم موقع خطر آن

ها را گرفتم. مرد به اتاق دیگر رفت. صدای خانم مهربانش من هم قرص« باید بخوری!»او با تشر و دعوا گ ت، « را بخورم؟
گ ت، زد و دائم میرسيد. او با زبان بلوچی حرف میکرد دست از این کار بردارد به گوش میگریه به او التماس میکه با 

را بکشم و در همين  هانیمن باید ا»، گ تو مرد هم در جواب او می« اش سيد است گناه دارد.این زن حامله است. بچه»
گر دانم که امی قدرنیمتوسل شدم. گ تم، خانم فقط ا ÷ زهراحضرت  ها من بهدر ميان این کشمکش« خانه دفن کنم.

  .جات بدهنرا  هانیمن گناهکارم این دو تا بچه گناهی ندارند. ا
ای پيچيدیم و من آن را به کمرم ها را در بقچهسالح امیبارداربا همان وضع  ميرفتیمدر س ری که به سمت مشهد 
ها قدر خانه عوض کردیم که تعداد آندر آن چند سال آن. آمده بودم، خيلی به چشم نمیبستم. چون چهاره پنج ماهه حامل

جا شدیم که اميد استقرار در یک خانه را ولو به مدت یک سال نداشتيم. البته در خانه آخری قدر جابهاز یادم رفته است. آن
يم، زند من در مشهد به دنيا آمدند. چون کسی را نداشتکه فرزند سوممان به دنيا آمد، یک سالی بود که نشسته بودیم. سه فر

تان به افغانس مانر س رم. درسيدشدم و به کارهایم میکردم و بعد از چند روز بلند میموقع وضع حمل همه کارها را خودم می
آن هم خيلی ای که آب من به همراه یک بچه از رودخانه کنم:هم حوادث سختی ات اق افتاد که یک نمونه را عرض می

يد قصد رسکه پول از ما گرفته بودند تا ما را از مرز عبور دهند، به نظر می ییهازیاد بود، رد شدیم. با اینکه باردار بودم، آدم
ه وقتی رسيدیم آن لرف ایشان ب« خوانم تا ات اقی برای شما ني تد.من دعا می»گ ت، جان ما را دارند. شهيد اندرزگو می

 «.را از بين نبردند خدا را شکر که تو را و بچه» ت، سجده افتاد و گ
دانستم. در افغانستان هم که یک ه ته در یکی از روستاها را می بودنماندانستم که زندگی خاصی دارم. فراری من می

 خواستند برایاش را تميز کرده و داده بود به ما. آن روز به کدخدا و چند ن ری که میمهمان کدخدا بودیم. او لویله خانه
ندگی دانستم با چه کسی زمن می« من تير خالص را به حسنعلی منصور زدم و فرار کردم.»ما گذرنامه بگيرند، گ ته بود، 

 ندارم. آن اآلنکنم آرامشی را که در آن روزهای فرار، در کنار آن شهيد داشتم، ، فکر میهاحرفاین  یهمهکنم. ولی با می
که  بود اآلنمشهد حرکت کردیم، آرامش من بيشتر از  لرفبهمری را پيچيدم دور کمرم و از زابل روز هم که چند سالح ک

 .1زنم. اصالً دلم ناآرام نبودایم و دارم حرف میدر این اتاق نشسته

 
کند، یکه سالح کمری بسته بود و با فرزند و مشقات در راه فرار بودند احساس ناآرامی نم موقعهمسر شهيد اندرزگو آن 

 هستند؟ ناآرامهمسران برخی از ما در منزل و ميان تمام امکانات رفاهی و در امنيت کامل  اآلنولی چرا 
با هم همخوانی ندارد. در واقع مرد به دنبال هدف خاصی  شانیزندگی هادغدغهاهداف و  مينيبیم ميکنیموقتی نگاه 

 ی مذهبی هم گاهی شاهد همين اختالفات هستيم.هاانوادهخدارد. در  در حال تالش است و زن نيز یک هدف دیگری
همسرانی که زیر یک سقف  رسدیمی است که متأس انه این روزها زیاد به گوش اواژه "عال ی"یا  "لالق خاموش"
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 .کنندیمبا هم زندگی  اجباربهمتزلزل و ناپایدار است و  شانیعال اما پيوندهای  کنندیمزندگی 
ی زودهبآیند باید انتظار داشته باشند که رفع آن برنمی درصددشوند و می خالردهيرنجوهر از یکدیگر زمانی که زن و ش

 .برقرار شود. رفع نشدن اختالفات کوچک زن و شوهر علت اصلی و اوليه لالق عال ی است هاآنرابطه ناخوشایندی ميان 
ته را گرف هاخانوادهر معضلی که امروزه دامن برخی از و عاشقان حسينی باید خيلی مواظب باشيم تا دچا هایمذهبما 
 نشویم.

دالیل زیادی داشته باشد. یکی از عوامل مهم در این اختالفات و  تواندیم هاخانوادهاین ناهماهنگی و عدم همسویی 
از آن  یعنی همان گوهر ارزشمندی که خدا در قرآن؛ هم سر نبودن همسران، عدم انس و مودت الزم در زندگی است

 شود.، امروز در زندگی برخی از ما کمياب و نادر میکندیمهای خود یاد یکی از نشانه عنوانبه
ا ب انس و گ تگو و محبتاز اصول مهم مدیریت خانواده و بازسازی روابط خانوادگی، اختصاص فرصت ویژه برای 

 :ندیفرمایم|و شنيدن است. رسول خدا  های خانوادگی و هنر گ تگو و تقویت مهارت گ تناعضای خانواده، نشست

  .1جُلُوس المرءِ عِندَ عَيالهِ أَحَبُّ إلی اهلل تعالی من اعتکافٍ فیِ مَسجدی هذا
 .تر از اعتکاف او در مسجد من )مسجد النبی( استنشستن مرد نزد زن و فرزندانش نزد خدا محبوب

مهم  يارسب يازیبدن است که ن یهتغذ ينعو  یارژ روانش ،مودت، است یکدیگرنسبت به  ينابراز احساسات زوج ،مودت
 هایيازخود در کنار رفع ن یماهه اول زندگ 2در  یثابت شده است اگر کودک هایشکه در آزما یاست به صورت یرناپذو اجتناب

 خواهد رفت. يناز ب يردقرار نگ دخود تحت محبت پدر و مادر خو يزیکیف
 یکیرا  ریکدیگابراز محبت زن و شوهر نسبت به  | اکرم يامبرباال است که پ یددر خانواده به ح یوابستگ یگاهجا

 المعموريتوجود ندارد آن خانه ب یشسکوت، مودت، رحمت و آسا یاصدقه عنوان کردند، پس اگر در خانه یقاز مصاد
 .يستن یاسالم

 :ندیفرمایممملو از مودت است که حضرت  قدرآن ×منزل امام حسين 

 ونُ بِهَا سَکِينَةٍ وَ الرَّبَابُهتَکُ              بُّ دَاراً هی لَأُحِهمْرُکَ إِنَّنِلَعَ     
 وَ لَيْسَ لعاتب عِنْدِی عِتَابٍ               أَحَبُّهُمَا وَ أَ بَذَلَ جَلَّ مَالِی      

و مالم را بذل  دارمیرا دوست مو رباب باشد، آن دو  ينهرا که در آن سک یابه جان تو سوگند که من دوست دارم خانه
 .يستو عتاب کننده را نزد من حق عتاب ن کنمیم

از مودت و انس پر شده است که مردان ما دل در گرو منزل و کاشانه همسرشان  قدرآنآیا منازل ما عاشقان حسينی هم 
 داشته باشند؟

 فرماید:چقدر به دستور پيامبر درباره مودت عمل کردیم که می
هُما ، تَساقَطَت ذُنوبُظَرَ العَبدُ إلى وَجهِ زَوجِهِ ونَظَرَت إلَيهِ، نَظَرَ اللّهُ إلَيهِما نَظَرَ رَحمَةٍ، فَإذا أخَذَ بِکَ ِّها وأخَذَت بِکَ ِّهِإذا نَ» 

 .«مِن خِاللِ أصابِعِهِما
 زيمهرآمبه آن دو با نگاه  هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد خداوند فرمایند:پيامبر خدا می»

 2.«زدیریم فروو هرگاه دست یکدیگر را بگيرند گناهان آن دو از الی انگشتانشان  نگردیم
 :دهدیماز منظر دین مهم است که غذا خوردن ما را هم تحت تأثير قرار  قدرآنعزیزان، این مودت 

 :فرمایدمی |رسول خدا 
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  1.هِ و المُنَافِقُ یَأْکُلُ أهْلُهُ بِشَهْوَتِهِالمُؤْمِنُ یَأْکُلُ بشَهْوَةِ أهْلِ 
گوید آقا فرماید اگر مردی داخل منزلش با ميل همسرش غذا نخورد مؤمن نيست، منافق است. خانم میحضرت می

هر چی که شما »با همسرش اهل مودت بود که بگوید  قدرآنفرماید: اگر آقا ناهار چی ميل دارید درست کنم؟ حضرت می
 ی گ ت مؤمن است.لورنیااگر « مهم نيست چی باشه. مهم اینه که شما بپزید اصالًد، خوشمزه است؛ بپزی

اصالً مؤمن  ندیفرمایم، حضرت خورمیمو آن را  خورمینماما اگر قيافه گرفت و خودش را لوس کرد و گ ت این را 
 نيست، منافق است.

 .انددهنبرودت باشند، در دنيا و آخرت اهل م گونهنیاکسانی که در زندگی با همسران خود  
فَقَالَ: إِنَّ لِی زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِی ]به استقبال من آید[ ه وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِی  |وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِکَ فَقَدْ تَکَ َّلَ لَکَ بِهِ غَيْرُکَ ]خدا[ وَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ  [ وَ إِذَا رَأَتْنِی مَهْمُوماً قَالَتْ: مَا یُهِمُّکَکندیام م]بدرقه
رُ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَجْ بَشِّرْهَا بِالْجَنَّةِ وَ قُلْ لَهَا إِنَّکِ عَامِلَةٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ لَکِ : بِأَمْرِ آخِرَتِکَ فَزَادَکَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

  2.سَبْعِينَ شَهِيداً
 ×امام محمدباقر که  گونهآن. کنندیمشد، زن و مرد جهاد را تقسيم  پررنگ هایزندگاگر این مودت و محبت در 

 :اندفرموده
 ظ دین و که خداوند عزوجل بر زنان و مردان جهاد را واجب کرده است اما جهاد مردان آن است که )برای ح یراستبه

زندگی  یهایمملکت( مال و خون خود را بذل کنند تا در راه خدا کشته شوند و اما جهاد زن آن است که در مقابل دشوار

  0کند. صبر همسرش
 برای امام وقت همين در .کردندیم حرکت عراق یسوبه و بود آمده بيرون مکه از خود کاروان با × حسين امام

 برخاست حبيب .در خانه را زدند که . حبيب کنار همسرش بودفرستاد کوفه به را آن شخصی توسط و نوشت یانامه حبيب
 امهن. بازگشت همسرش نزد و گرفت را نامه است. آورده او برای را × حسين امام نامه که دید را قاصدی. رفت در پشت و

 حبيب بن مظاهر. ای دانا مرد یسوبه ×ب لالیاب بن علی فرزند حسين از است اینامه این: بود شده نوشته. خواند را

 یرتمندي. تو مرد بلندلبع )آزاده( و غیشناسیو تو از هر کس ما را بهتر م یدانیم |حبيب، تو خویشاوندی مرا از پيغمبر 

 کسی خواستیپاداش تو را خواهد داد. حبيب نم |هستی. در یاری ما کوتاهی نکن که در روز قيامت جدم رسول خدا 

 وقتی رو این از ،آگاه شود تا مبادا جاسوسان جریان او را گزارش بدهند ×برای یاری امام حسين  اومه و تصميم از نا

 من از و امشده پير من: گ تیم و کردیم تقيه او داری؟ قصدی چه اکنون: پرسيدند او از نامه از آگاهی از پس او بستگان
به  .کندیم یانگارسهل ×برای یاری امام حسين  رفتن از بيبح که دریافت ظاهر در همسرش. نيست ساخته کاری

 ،تمایل نداری. حبيب خواست همسرش را امتحان کند ×کربال برای یاری حسين  یسوحبيب گ ت: گویا برای رفتن به

حسين  امام شأن در را|پيامبر  سخن آیا حبيب، ای: گ ت و کرد گریه همسرش. ندارم تمایل آری،: گ ت او به

 امام دو ،( آقای جوانان بهشتند و این دو×و حسين ×که فرمود: دو پسرم این دو ن ر )حسن  یاکرده موشفرا×

 ثبتم پاسه آیا ،خواهدیم یاری به را تو و رسيده تو به×حسين  امام نامه. نکنند قيام خواه و کنند قيام خواه هستند،

و تو بيوه گردی. همسر گ ت: ما به بانوان و دختران و یتيمان  شوند یتيم میهابچه که دارم آن ترس: گ ت حبيب ی؟دهینم
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 دعای او رایب و گ ت او به را حقيقت یافت، آماده را همسرش حبيب وقتی. است کافی را ما خداوند ،ميکنیاقتدا م هاشمیبن
رسيدی،  ×حسين  امام محضر به وقتی. دارم تو به حاجتی من: گ ت او به همسرش حبيب حرکت هنگام. کرد خير

ها و پاهایش را به نيابت از من ببوس و سالم مرا به او برسان. حبيب گ ت: بسيار خوب. در نقل دیگر آمده: حبيب از دست
کار آید؟ همسرش با اندوهی جانکاه همراه با خشم ام، از سالخوردگان چهروی احتياط به همسرش گ ت: من دیگر پير شده

. ، مانند زنان در خانه بنشينیرویيد و بر سر حبيب انداخت و گ ت: اکنون که نمکش شبرخاست و روسری خود را از سر
. نمک تو نثار را جانم تا دميجنگیم تو رکاب در آمدمیم و بودم مرد کاش ،×سوز فریاد زد: ای حسين سپس با آهی جان

آسوده باش. چشمت را روشن  همسرم،: گ ت او به و شد آرام خالرش دریافت، را همسرش محبت و اخالص وقتی حبيب
 1. خالرت آرام باشد.کنمیرا با خون گلویم رنگين م ديس  شیخواهم کرد و این ر

همسر شهيد حججی در حاشيه نخستين اظهاراتش به خبرنگار ی همراه، همسر شهيد حججی است. خانوادهالگوی یک 
المال زدم، شهيد دوباره از بيت اشیباس اعزام قبلرا به ل« خادم المهدی2نوجَ» کتيفارس گ ت: شب رفتن خودم برایش ات

 .لباس نگرفت تا ن ر دیگری بتواند از لباس است اده کند
 ای تنها نيست...همسرم رفت که بگوید امام خامنه ایشان بعد از شنيدن خبر شهادت همسرش پيام داد:

 رفت که بگوید هنوز هم مردان خدایی هستند...
 همسرم بریزد به اشکش هدف بدهد. کسی خواست اشکی برای اگر

 گریه کند...× نيحسو امام  ÷ نبیزبرای حضرت 

 ...× نبیزهمه زیر لب فقط بگوئيد امان از دل 

  راهش را ادامه بدهيد...
 دعا کنيد خدا به من هم صبر بدهد...

 

 
اند، یک اسم را زیاد تکرار خوان و واعظی بخواهد روضه بخواست. از این به بعد هر روضه ×عبداهللشام غریبان ابی

د. زننهای حسين هم اسم این خانم را زیاد صدا میاست. چون از امشب به بعد بچه ÷کند و آن هم اسم زینب کبری می

هر کسی آب بخواهد؛ عمه جان زینب. هر کسی غذا بخواهد؛ عمه جان زینب. هرکسی دلش برای بابایش تنگ بشود؛ عمه 
 جان زینب.

هایی را دیده که کمرش را خم کرده. و قرار همه اما خودش آرام و قرار ندارد. چرا؟ چون امروز صحنهزینب شده آرام 
 عنوان نمونه بگویم:شد یک روز چنين چيزهایی ببيند. بگذارید یکی را بهباورش نمی

 ناگهان زینب شنيد صدای عمر سعد در کربال پيچيد. ×غروب عاشورا بعد از شهادت امام حسين 

ود تا بر شفَيُوالِیءُ الخَيلَ ظَهرَه و صَدرَهُ؛ کی داوللب می ×نادت عمرُ بن سعدٍ فى أصحابه مَن یَنتَدِبُ لِلحسينِ  ثُمَّ

حَوافِرِ بِ ×ها داوللب شدند. فَداسُوا الحسينَ بدن حسين از پشت و از رو اسب بتازاند؟ فَانتَدَبَ منهم عَشرَةٌ؛ ده ن ر از آن
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بار از با سم اسبانشان بر بدن حسين تاختند تا اینکه پشت و سينه امام را شکستند. )یک 1وا صَدرَهُ و ظَهرَهُ.خَيلِهِم حتّی رَضُّ 
 2ها ریزریز شدند و بدن مُثله شد(بار دیگر از رو تاختند، لوری که استخوانپشت تاختند، یک
 فرمودند: بردند، زنانرا به اسارت میبيت قراری زینب این است که دلش پيش حسينش است. وقتی اهلعلت دیگر بی

 فلمّا نَظَرَ النّسوةُ إلی القَتلی صِحنَ و ضَرَبنَ وجوهَهُنَّ؛ ×بِحَقِّ اهلل إلّا ما مَرَرتُم بِنا علی مَصرَعِ الحسين 

ریاد گریه کردند، فپاره نگاه ای پارهپاره حسين عبور دهيد. وقتی که بانوان به آن بدنهشما را به خدا ما را از کنار بدن پاره
 سر دادند و سيلی به صورتشان زدند.

 و تُنادی ]زینب[ بصوتٍ حَزینٍ و قَلبٍ کَئيبِ: یا محمداه صلّی عليکَ مَليکُ السَّماء هذا الحسينُ مُرَمَّلٌ بِالدِّماءِ مُقَطَّعُ 
  0األعضاءِ و بَناتُکَ سَبایا.

 زد:ا میبار و قلب پردرد صدزینب با آه جانکاه و صدای اندوه
ه و پاره شداست، اعضایش پارهور یا محمداه، سالم فرشتگان آسمان بر تو باد، این حسين توست که در خون غوله 

 عنوان اسير، حرکت داده شدند.دخترانت به
دکَ بينَ الرَّحيلِ و المَقامِ عن إعتَنَقَت زینبُ أخاها و وَضَعَت فَمَها علی نَحرِهِ الشَّریفِ و و هی تُقَبِّلُهُ و تَقولُ أخی لَو خُيِّرتُ 

  4لَأخَّرتُ المَقامَ عندک و لو أنَّ السِباعَ تأکُلَ مِن لَحمی یَابنَ اُمّی ...و هذا مَتنی قَد أسوَدَ مِنَ الضَّربِ.
 ت: گزد و میرا در آغوش گرفت و لبانش را بر روی حنجره بریده امام قرار داد. بوسه می×بدن امام حسين  ÷زینب 

کنم حتی اگر درندگان بدنم را برادرم اگر خواهرت را ميان ماندن و رفتن مخير کنند، ماندن در کنارت را اختيار میای 
 قطعه کنند. ای پسر مادرم، این بدن من است که بر اثر ضربه دشمن، سياه شده.قطعه

نَقَت جَسَدَ أبيها الحسينِ فاجتَمَعَت عِدَّةٌ مِنَ األعرابِ حتّی قال الراوی: أبکَت وَاهللِ کُلُّ عَدُوٍّ وَ صَدیقٍ ثُمَّ إنَّ السکينةَ إعتَ 
  2جَرّوها عنه.

های زینب[ گریستند. سکينه بدن پدرش را در راوی گ ت: سوگند به خدا همه دشمنان و دوستان ]از سخنان و گریه
 جدا نمودند.زور[ کشيده و آغوش گرفت، گروهی از اعراب جمع شدند و سکينه را از بالين پدر ]به

 امروز قلب امام زمان خيلی درد کشيده، ظهورش را نيت کن:
 اللهم عجل لوليک ال رج.

 

 
 والحمدهلل رب العالمین.
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