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مقدمه
بی شک اصحاب اباعبداهلل الحسين ،نقش بیبدیلی در آفرینش حماسه عاشورا داشتهاند و اگر نبودند معلوم نبود چقدر
حماسههه حسهينی و خبر آن عالمگير شههود .آدمهای فراوانی به این دنيا میآیند و میروند و رفتوآمد آنها چندان اثری در
این عالم ندارد! اما لحظه شنا سی ،سرعت عمل در ت صميمگيری و عدم تردید در ن صرت ولی خدا و ب سياری از او صاف
دیگر ...عدهای را آنچنان باال برد و شهههرهی آفاق کرد که همگان انگشههتبهدهان ماندند که اینان چه کسههانی بودند؟ در
ميان اصحاب ابیعبداهلل الحسين × افرادی هستند بهظاهر معمولی و حتی خدمت کار که قبل از کربال غریب و ناشناس
بودند؛ اما خدا در کربال پرده از گوهر درونی آنان برداشهههت .آنان در امتحان والیت مداری روسههه يدان بودند و امروز هم
میتوانند لب تشنهی بشریت را سيراب کنند؛ بشری که زبان حالش این است :انسانم آرزوست .اگر ک ی از خاک کربال که
قدمگاه اصحاب ابیعبداهلل است بر کام بشریت ریخته شود ،خدا میداند چه غوغایی در عالم پدید خواهد آمد.
ما همچنان لبتشنهی شناخت شخ صيت ا صحاب هستيم؛ ساقيا بده جامی زین شراب روحانی! قرار شده دو امام به
کوفه بيایند و کوفه را مرکز حکومت خود قرار دهند :اباعبداهلل الحسين × و فرزند برومندش بقيهاهلل اعظم .اولين امام در
یکقدمی کوفه در کربال زمينگير شههد و دیگری در پس پرده غيبت .تا من و تو بوی اصههحاب نگيریم آخرین ذخيره خدا
روی زمين از پرده غيبت بيرون نمیآید .بر آن شدیم نمی از یم آن رجالی که جگرگو شه ابیعبداهلل ،دختر ساالر کربال به
آنان فرمود« :أیّها الطّيّبون»! بگيریم .باشد که به تماشای آن قلههای زیبا و دامنه شان یعنی اصحاب آخرالزمانی امام زمان
( شهدای انقالب ما) که مات کربال و حرکت اباعبداهلل الحسين و یارانش بودند بتوانيم قدمی برای رسيدن عزتمند اماممان
به آرمانشهر کوفه برداریم؛ تا جهان را کوی یار کنيم و معطر به عطر دلانگيز یار! که خدا وعده داده {وَ الْعاِقبَةُ لِلْ ُُمَّقين }
 1و وعده خدا حتمی است.
تقارن خوشیمن و مقدس دهه محرم امسال با ه ته دفاع مقدس که تا  03سال آینده دیگر هرگز ات اق نمیافتد ما را
بر آن داشت تا به خم سربهمهر لب زنيم و نام آن را «از کربالی حسينی تا کربالی خمينی» نهيم .چه خوش میگ ت پير
جمارانی ما که نهضتش بوی نهضت حسينی میدهد.
بیشک اصحاب این دو امام بزرگوار – سيد و ساالر شهيدان × و بقيهاهلل االعظم  – #به شهادت کالم اهلبيت
^ برترین اصههحاب لول تاریه هسههتند و سههربازان خمينی کبير از بارزترین اصههحاب آخرالزمانی امام مهدی #
میباشند .ازاینرو این تالقی خوشیمن را غنيمت شمرده و به بررسی شاخصههای مشترک شخصيتی این گوهران عالم
بشریت پرداختيم.
امام خامنهای دامظله العالی به همين مهم اشاره فرمودند ،آنجا که فرمودند:
آقایان مبلغين ،وعاظ ،گویندگان مذهبی ،خوانندگان و مداحان مذهبی ،فراموش نکنند که در زمان ما ،نمونه کاملی از
حوادث عاشورا ،همين بسيجیهایند .همين بچهها و جوانان بسيجاند .این یادتان نرود .عدهای از آنها شهيد شدند ،عدهای
هم ه ستند .اینهایی که ه ستند ،اگر شهيد ن شدند به خالر این نبود که از شهادت گریختند .به سراغ شهادت رفتند؛ اما
شهادت به سراغ شان نيامد .فراموش ن شود که ماجرای عا شورا و محرم ،با شهدای ما و با بقایای آن ب سيجیها که امروز
بحمداهلل از پير و جوان در جامعه ما زیادند پيوند دارد .این ماه تبليغ ،مقابل ما و شماست .مواظب باشيد از این ماه ،حداکثر
2
بهره را در راه دین و برای خدا ببرید.
قدم اول مطالعه شخصيت اصحاب و عملکرد آنها در کربال بود .هرچند که تاریه بخل ورزیده و کمترین آگاهی را از
آن قلههای باشههکوه در اختيار ما گذاشههته ولی با همان اندک اندوختهها بر آن شههدیم کليد شههخصههيت این رادمردان و
 1اعراف. 121،
 2بيانات در جمع علما ،لالب و روحانيون ،در آستانه ماه محرم  ،1032/0/22حوزه و روحانيت ،ص .242

مقدمه 2

همراهان عا شورایی اباعبداهلل الح سين را بيایم و از شخ صيت آنها رمزگ شایی کنيم .در نهایت به کليدهای دهگانه مهمی
د ستر سی پيدا کردیم .در هر جل سه به تبيين و تو ضيحی یکی از ویژگیها از منظر معارف دینی میپردازیم .در ادامه این
ستارههای دنبالهدار به شهدایی میرسيم که به تأسی و پيروی از شهدای کربال ،مسير همراهی و فدا شدن برای ولی خدا
را مشق کردهاند و کربالیی دیگر آفریدهاند به نام کربالی خمينی!
آنچه بهعنوان نتيجه برای ما مهم و حياتی است ،بهرهبرداری الگویی و معرفی شاخصهای شخصيتی به مخالبين و
بررسی ویژگیهای شاخص یاران امام حسين × و تطبيق آن بر شهدای دفاع مقدس جهت نهادینه کردن این ویژگیها
در مخالبين امروز است .شهدای کربالی حسينی و کربالی خمينی در جنگ فرهنگی و اقتصادی که امروز در مواجهه با
آن قرار داریم الگوهای راه گشایی هستند.
ویژگیهای مشترک عبارتاند از:
 .1اصحاب االمامين
اصحاب امام حسين و امام زمان ‘ بر تمام انسانها برتری دارند.
 .2عقالنيت معنوی
عقالنيتی که در روایات ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان معرفی شده ،مایه عاقبتبهخيری شهدا شد.
 .0مدافعان حریم و حرم
برای دفاع از حریم و حرم امام خود از هيچگونه تالشی خودداری نمیکردند.
 .4گذشت و ایثار
ازخودگذشتگ ی و فدا کردن تمام هستی خود در راه تحقق اهداف دین و رضایت امام ویژگی ایشان بود.
 .2قدرت روحی
باال بودن قدرت روحی ،باعث اقتدار و عظمت یافتن در چشم دیگران میشد.
 .2ایمان راسه
مهمترین عامل در ا ستقامت و پایداری ا صحاب و شهدا ایمان قوی و را سخی ا ست که در اعماق وجود شان شعلهور
بوده است.
 .3تجافی
آمادگی باالیی برای یاری امام خویش دا شتند و هيچکدام از دلب ستگیهای دنيایی نمیتوان ست جلوی حرکت شان را
بگيرد.
 .1روشنگری
در همه حال به دنبال تبيين حق و بالل و هدایتگری مردم بودند تا جایی که دشمنان را به ستوه میآوردند.
 .9وفاداری
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ویژگی که امام حسههين در مقام توصههيف یاران خود به عنوان برترین اصههحاب دوران  ،آنها را وفادارترین انسههان ها
معرفی میکند.
 .13عشق به امام
مقام «حلت ب نائک»؛ در جذبه امام خود فنا میشدند و تنها رضایت امام برایشان مهم بود.
 .11خانواده همراه
برای رسيدن به مقام یاری و نصرت امام ،خانواده را با خود هم کر و همدل و همراه مینمودند.
معرفی شاخ صههای شخ صيتی ا صحاب الح سين × و تطبيق آنها بر شهدای دفاع مقدس بهعنوان ا صحاب
آخرالزمانی امام مهدی  #و الگو گيری برای سههربازان حضههرت در این دوران آخرالزمان میتواند زیباترین ارمغان
کشتی نجات بشریت در ماه خون خدا باشد.
التماس دعا
معاونت پژوهش موسسه امير بيان

مقدمه 4
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شب اول :اصحاب االمامن

عالمه محمدتقی جع ری میگ تند :عدهای از جامعه شناسان برتر دنيا در دانمارک جمع شده بودند تا پيرامون موضوع
مهمی به بحث و تبادلنظر بپردازند .موضوع این بود« :ارزش واقعی انسان به چيست» .برای سنجش ارزش بسياری از
موجودات ،معيار خاصی داریم .مثالً معيار ارزش لال به وزن و عيار آن است .معيار ارزش بنزین به مقدار و کي يت آن است.
معيار ارزش پول پشتوانهی آن است؛ اما معيار ارزش انسانها در چيست؟
هر کدام از جامعه شناسان صحبت هایی داشتند و معيارهای خاصی را ارائه دادند .بعد وقتی نوبت به بنده رسيد گ تم:
اگر میخواهيد بدانيد یک انسان چقدر ارزش دارد ببينيد به چه چيزی عالقه دارد و به چه چيزی عشق میورزد .کسی که
عشقش یک آپارتمان دولبقه است در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است .کسی که عشقش ماشينش است ارزشش
به همان ميزان است؛ اما کسی که عشقش خدای متعال است ارزشش بهاندازهی خداست .عالمه میگ ت :من این مطلب
را گ تم و پایين آمدم .وقتی جامعه شناسان صحبتهای مرا شنيدند برای چند دقيقه روی پای خود ایستادند و کف زدند.
وقتی تشویق آن ها تمام شد من دوباره بلند شدم و گ تم :عزیزان! این کالم از من نبود .بلکه از شخصی به نام علی ×
است .آن حضرت در نهجالبالغه میفرمایند« :قِيمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ»« 1ارزش هر انسانی بهاندازهی چيزی است که
دوست میدارد» .وقتی این کالم را گ تم دوباره به نشانهی احترام به وجود مقدس اميرالمؤمنين علی × از جا بلند شدند
و چند بار نام آن حضرت را بر زبان جاری کردند.
حضرت عالمه در ادامه میگ تند :عشق حالل به این است که انسان (مثالً) عاشق 23ميليون تومان پول باشد .حال
اگر به انسان بگویند« :آی! پنجاهميليونی!» .چقدر بدش میآید؟ در واقع میفهمد که این حرف توهين در حق اوست.
حاال که تکليف عشق حالل اما دنيوی معلوم شد ببينيد اگر کسی عشق به گناه و معصيت داشته باشد چقدر پست و
بیارزش است! اینجاست که ارزش و م هوم «ثاراهلل» معلوم میشود .ثاراهلل اضافهی تشری ی است خونی که در واقع آنقدر
2
شرافت و ارزش پيدا کرده که فقط با معيارهای الهی قابل ارزشگذاری است و ارزش آن بهاندازهی خدای متعال است.

 1نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .412
 2باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر  ،399321:تاریه انتشار  21:دی ،19:21 - 1093
ht t p://www.yj c.i r/f a/news/399321
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در جوار همين ثاراهلل که در باالترین درجه انسهههانيت قرار دارد ،یارانی بودند که بر اسهههاس همان مالک ارزشگذاری
برترین ان سانهای روی کره زمين شناخته شدند .ع شق و عالقه و معرفت آنها به ثاراهلل بر هر گونه ع شق و عالقهای
برتری یافت و آنها را نيز بهمانند خون حسين که ارزش خدایی پيدا کرد ،قيمت الهی داد.
تا جایی که خود اباعبداهلل × در و ص شان فرمودند :فَإنِّی ال أعلَمُ أ صحاباً أوفى وَال خَيراً مِن أ صحابی 1.من یارانى
وفادارتر و بهتر از یاران خویش سراغ ندارم .یاران باوفا همچون خود حضرت از ارزشی واال برخوردارند .این برتری اصحاب
امام بر تمام انسانها بر اساس همان مالک ارزشگذاری است که حضرت فرمودند« :قِيمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْ ِسنُهُ» 2چرا که
عشق و عالقه و معرفت اینها به ارزشمندترین مسئله عالم ،ثاراهلل تعلق گرفته است.
صکُمُ اللَّهُ لِأَبِی
صةُ اللَّهِ اخْتَ َّ
بر همين اساس در قسمتی از زیارتی که از امام صادق × نقل شده ،آمده است« :أَنْتُمْ خَا َّ
عَبْدِ اللَّهِ : 0شما خاصان درگاه الهی هستيد .خداوند شما را ویژه ابا عبد اهلل قرار داد».
جالب اینجا ا ست که ما در لول تاریه ب شریت این امتياز را فقط درباره یک گروه دیگر از ا صحاب م شاهده میکنيم.
اصحاب آخرالزمانی امام مهدی :#
امام سجاد × فرمودند:
یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِرِینَ لِظُهُورِهِ أَفْ ضَ لُ أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِکْرُهُ أَعْطَاهُ ْم
مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَةِ وَ جَعَلَهُمْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِینَ بَيْنَ
4
یَدَیْ رسولاهلل بِالسَّيْفِ أُولَئِکَ الْمُخْلَصُونَ حَقّاً وَ شِيعَتُنَا صِدْقاً وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِینِ اللَّهِ سِرّاً وَ جَهْراً.
آنان که در روزگار غيبت او ،امامتش را باور داشههته و ظهورش را منتظر باشههند ،از مردم هر روزگار دیگرت برترند زیرا
خداوند بهاندازه ات به آنان فهم و عقل مرحمت کرده که غيبت در نظر آنان بهمنزله مشههاهده اسههت و مردم آن زمان مانند
کسانى که در مقابل حضرت رسول | به جهاد پرداخته باشند محسوب خواهند شد ،آنها حقا بندگان خالص و شيعيان
راستگو هستند و همين افراد هستند که مردم را بهلرف دین خداوند آشکارا دعوت میکنند.
برتری این اصحاب نيز به عشق و عالقه و معرفتشان به امام زمان  ،#برمیگردد تا جایی که به گ ته روایت ،غيبت
امام زمان برایشان بهمنزله مشاهده است .اینان کسانی هستند که ندیده دل در گروی امام خود نهادند و عشق به حضرت
را بر هر دلبستگی و عالقهای ترجيح دادند.
بر این اسههاس میتوان گ ت اصههحاب االمامين (اصههحاب الحسههين و اصههحاب المهدی ‘) برترین اصههحاب دوران
بشریت به شمار میآیند و این ویژگی مشترک این دو گروه ،قابل تأمل و بهرهبرداری است.
اگر بخواهيم در بين اهل زمان غيبت و حال حاضر شبيهترین افراد از اصحاب المهدی  #به اصحاب الحسين ×
را پيدا کنيم ،شاید نزدیکتر و شبيهتر از شهدای دفاع مقدس پيدا نکنيم .یارانی که جزء ا صحاب آخرالزمانی ائمه شمرده
میشوند و شباهتهای زیادی با اصحاب عاشورایی اباعبداهلل × دارند.
 1م يد ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد  -قم ،چاپ :اول 1410 ،ق .ج ،2ص .91
 2نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .412
 0کامل الزیارات ،النص ،ص .242
 4االحتجاج ،ص .011
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 )1اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس مانند اصحاب عاشورایی امام حسين ،به باالترین درجه عالم یعنی شهادت رسيدند:
الشهههَدَاء 1برترین خلق پس از اوصههياء و
ْصههيَاءِ ُّ
ْضههلَ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَو ِ
امام علی × در عظمت آنان میفرماید :إِنَ أَف َ
جانشينان پيغمبر | شهدا هستند.
َشهه َعُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ؛ سههه گروه نزد
این مقام و جایگاه چنان عظمتی دارد که رسههولاهلل | فرمودند :ثَلَاثَةٌ ی ْ
خدات عز و جل ش اعت مى کنند و ش اعت شان پذیرفته مى شود :فَيُ شَ َّعُونَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ پيامبران ،سپس عالمان ،ثُمَّ
2
الشُّهَدَاءُ و بعد شهيدان.
 )2اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس مانند اصحاب عاشورایی امام حسين ،کربالیی دیگر به پا کردند:
کربال ،زنده ،زاینده و فزاینده ا ست؛ کوثری ا ست که میجو شد و هر ع صر و ن سلی به ن سبت توان و تکاپو و ظرفيت
خویش از آن بهره می گيرد .دفاع مقدس ما نيز مُلهَم و متأثَّر از فرهنگ عا شورا ا ست .خون شهيدان دفاع مقدس در زالل
کربال ریشه دارد و دفاع مقدس ما بارقه و شعاعی از آتش ستم سوزی است که در سال  21هجری در ساحل فرات شعله
کشيد.
شهيد ح سين خرازی شب عمليات کربالی  2گ ت :بچهها ام شب ،عا شورای امام ح سين ا ست؛ ما داریم امتحان
می شویم ،آمدهایم که به تکليف خودمان عمل کنيم .بچهها امشب هوا خيلی سرده ،عمليات سخت و ن س گيره ،موقعيت
خاص شلمچه ،بچهها شاید یک ن ر هم برنگردیم( .زنده نمانيم) ببينيد ما خيلی وقته که با هم هستيم؛ اما تا ساعاتی دیگر
فرق دارد ،هر ک سی ذرهای شک دارد توی دلش .ترس دارد ،منتظر دارد (برود) .بچهاش منتظره ،زنش منتظره ،پدر و مادر
پير دارد ،خواهر و برادر بی سرپر ست دارد .دلش جایی گير ا ست ،برود .و سط صحبت ،گ ت :بچهها فانوسها را خاموش
کنيد .فانوسها یکییکی خاموش و کانال سراسر تاریک شد .چشم چشم را نمی دید.
حاج حسهههين ادامه داد :بچهها اآلن دیگه اینجا تاریکه ،ما هم همدیگر را نمیبينيم .من دارم میروم .ده دقيقه دیگر
برمیگردم .من وقتی آمدم ،باید ببينم چند ن ر از شما ماندهاید که ت صميم بگيرم باید چهکار بکنم تا حاج ح سين گ ت باید
چهکار بکنم ناگهان کانال من جر شد .گریه سرا سر کانال را گرفت .مگر بچهها گذاشتند که حاج ح سين برود تا ده دقيقه
دیگر برگردد .خودش هم در همين عمليات شهيد شد.
امام خمينی در یکی از سخنرانیهای خویش فرموده است:
اگر سيدال شهدا نبود ،این نه ضت (انقالب ا سالمی) هم پيش نمیبرد ،سيدال شهدا همهجا ه ست «کل ارض کربال»
همهجا محضر سيدالشهدا است ،همه منبرها محضر سيدالشهدا است ،همه محرابها از سيدالشهدا است . ...امام حسين
نجات داد ا سالم را ،ما برای یک آدمی که نجات داده ا سالم را و رفته ک شته شده هی سکوت کنيم؟ ما هر روز باید گریه
کنيم ،ما هر روز باید منبر برویم برای ح ظ این مکتب ،برای ح ظ این نه ضت ها؛ این نه ضتها مرهون امام ح سين ×
0
است.
شباهت و همسانی کربالی حسينی و کربالی خمينی ،این همه ایثارها ،شجاعتها ،صبوریها و عظمتها را رقم زد
و صحنههایی آفرید که در آنها ،شور ،شعور ،شوکت و شکوه عاشورایی را میتوان یافت .رزمندگان ما که در هشت سال
دفاع مقدس حما سه آفریدند و امّت بزرگ ما که صبورانه در مقابل شداید و سختی ها ای ستاد و رهبری که نا شر همان
 1کلينى ،محمد بن یعقوب ،الکافی (ط  -اإلسالمية)  -تهران ،چاپ :چهارم 1433 ،ق .ج ،1ص .423
 2ابن بابویه ،محمد بن على ،الخصال  -قم ،چاپ :اول 1022 ،ش .الخصال؛ ج ،1ص .122
 0سخنرانى [در جمع وعّاظ تهران (تکاليف روحانيون)] ،زمان 13 :تير  10 /1021شعبان  ،1099مکان :قم /صحي ه امام ،ج ،1ص .223
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فرهنگ و بر دوشدارنده همان رایت بود ،نشان داد که عاشورا تنها حادثه سال  21هجری نيست ،که در هر زمان و مکان
تکرارپذیر ا ست و به هر ن سبت که یک حادثه هویت فرهنگی عا شورا را بيابد ،تأثير ،دوام و عمق خواهد یافت .شاید بتوان
گ ت در لول قرن ها مبارزه در تاریه شههيعه ،هيچ انقالب و حرکتی همچون حرکت انقالب اسههالمی و هيچ صههحنه هایی
همچون صحنههای دفاع مقدّس ،شبيه انقالب عاشورا و کربالی حسينی نيست.
رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای نيز میفرماید:
شما ببينيد این نصف روز حادثه (کربال) ،چه قدر در تاریه ما برکت کرده و تا امروز هم زنده و الهامبخش است . ...این
در انقالب و جنگ و گذشته تاریه ما محسوس بوده است . ...ما اگر نخواهيم هشت سال جنگ خودمان را با آن هشته نه
ساعت عاشورای امام حسين مقایسه کنيم یا آن را خيلی درخشانتر بدانيمه که واقعاً هم همين است ،یعنی من حادثهای را
در تاریه نمیشناسم که با فداکاری آن نصف روز قابلمقایسه باشد؛ همه چيز کوچکتر از آن استه ه ليکن باالخره لرحی
1
از آن یا نمی از آن یم است.
 ) 0اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس در کليدهای شخصيتی خود را شبيه به اصحاب عاشورایی امام حسين کردند:
شهيد مطهری بحثی را درباره کليد شخصيت انسانها مطرح میکند:
روانشناسها خصوصاً کسانی که سرگذشت مینویسند ،کوشش میکنند برای روحيهها یک کليد شخصيت پيدا کنند.
میگویند شخ صيت هر کس یک کليد معين دارد ،اگر آن را پيدا بکنيد سرا سر زندگی او را میتوانيد توجيه بکنيد .البته به
د ست آوردن کليد شخ صيت افراد خيلی م شکل ا ست ،خ صو صاً شخ صيتهای خيلی بزرگ .عباسمحمودعقاد دان شمند
مت کر مصری ،کتابی نوشته بنام عبقریةاالمام و در این کتاب اظهارنظر میکند که :من کليد شخصيت علی را در فروسيت
جستجو و پيدا کردم .علی ،مردی است که در سراسر زندگیاش چه در ميدان جنگ ،چه در محيط خانواده ،چه در محراب
عبادت ،چه در مسند حکومت و در هر جایی ،روح مردانگی وجود دارد .فروسيت یعنی مردانگی و مردانگی مافوق شجاعت
است .او میگوید کليد شخصيت علی ،مردانگی است.
خود شهيد مطهری درباره امام حسين × میفرماید:
در حدودی که تاریه عاشورا را که خو شبختانه این تاریه م ضبوط است مطالعه کرده و خطابهها و ن صایح و شعارهای
ح سين × را به د ست آوردهام ،میتوانم اینلور بگویم که از نظر من کليد شخ صيت ح سين حما سه ا ست ،شور ا ست،
2

عظمت است ،صالبت است ،شدت است ،ایستادگی است ،حقپرستی است.
یکی از نقاط مشترک مهم و حياتی شهدای اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس و اصحاب عاشورایی امام حسين × در
کليدهای شخصيت آن بزرگواران است .شهدای دفاع مقدس به خالر عشق و عالقهای که به عاشورای حسينی داشتند و
به خالر انس و ال تی که با این حادثه داشتند الگوپذیری بسيار باالیی از امام حسين × و اصحاب آن حضرت داشتند.
اصههحاب این دو جریان عاشههورایی امروز میتوانند بهترین سههتارگان هدایت و نجات بشههریت باشههند .به فرموده مقام
معظم رهبری:
اینها جاودانگان تاریه ما و ستارگان ا سالماند ،هر چيزی با گذ شت زمان کمرنگ و بیاثر می شود و اینان ،همچون
0
همهی شهيدان راه خدا ،روزبهروز در چشم اهلدل و در متن تاریه ما ،برجستهتر و درخشانتر میگردند.
 1بيانات در دیدار مسئوالن دفتر هنر و ادبيات مقاومت .22/34/1033
 2حماسه حسينی  ،1شهيد استاد مرتضی مطهری ،ج  ،1ص .149
 34/33/1033 0پيام به مناسبت روز تجليل از شهدا در ه تهی دفاع مقدس.
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بهترین ستارگانی که میتوانند در این تاریکیها ،راه را به من و شما نشان دهند ،شهدای عاشورایی کربالی حسينی و
کربالی خمينی هسههتند .شهههدایی که شههباهتهای زیادی در کليدهای شههخصههيت دارند و الگو قرار دادن این کليدهای
شخصيت میتواند در شخصيت ما نيز اثر بگذارد و ما را نيز به خيل این شهدای عزیز که برترین انسانهای دوران بشریت
هستند ملحق نماید.

اگر اصحاب االمامين الگوی زندگی امروز ما شدند ،ما هم مانند این شهدای عزیز مورد عنایت و توجه ویژه امام حسين
قرار میگيریم .اباعبداهلل × فقط باالی سر اصحاب خود در کربال نرفت .بلکه اصحاب عاشورایی کربالی خمينی نيز
بهمانند اصحاب عاشورایی کربالی حسينی مورد عنایات ویژه امام حسين × بودند.
شهدای دفاع مقدس خوب فهميده بودند که اگر خود را شبيه یاران عاشورایی کنند امام حسين باالی سر آنها نيز
حاضر میشود.
دوست صميمی و داماد شهيد محمد زمان ولی پور تعریف میکند:
فرمانده سپاه بابل به من خبر داد که برادرخانم شما شهيد شدند و این در حالی بود که بيست روز از ازدواج ما میگذشت.
به بيمارستان شهيد یحيی نژاد رفتم ،رئيس بيمارستان مانع شد .گ ت :شما تحمل نداری.
… .وقتی تابوت را باز کردم ،دیدم که شهيد دست بر سينه دارد و با حالت تبسم ،لبخند میزند.
تعجب کردم که دست بر سينه ،چرا لبخند میزند؟
شب شهيد بزرگوار را در خواب دیدم که گ ت« :میدانی چرا لبخند زدم؟ به خالر آنکه حضرت سيدالشهدا × را دیدم
1

و گ تم :السالم عليک یا اباعبداهلل الحسين × ،ایشان را در بغل گرفتم و لبخند زدم».
در دوران حاضر نيز این قصه ادامه دارد ،شهدای مدافع حرم بهخوبی فهميدهاند که اگر خود را شبيه شهدای دفاع مقدس
و شهدای عاشورایی امام حسين نمایند ،حضرت آنها را نيز تنها نخواهد گذاشت.
سردار حاج قاسم سليمانی تعریف میکند:
ذوال قار حسن عزالدین یک جوان ه دهساله لبنانی بود که فقط دو سال از سن تکلي ش میگذشت .قبل از اینکه که
برای دفاع از حرم حضرت زینب ÷ به سوریه برود ،به سراغ مادرش میرود و میگوید :مادر دیشب خواب دیدم که امروز
روز آخری است که با هم هستيم .امروز روز آخری است که با همدیگر ناهار میخوریم( .این حرف یعنی اینکه مادر هرچه
میخواهی فرزندت را ببينی ببين .هرچه میخواهی فرزندت را ببوسی ببوس .هرچه میخواهی قد و باالی فرزندت را ببينی
ببين .ذوال قارت میرود پيش امام حسين × ...خداحافظ).
میخواست خواب را برای مادر تعریف کند .مادر با ناراحتی اجازه نداد( .هيچ مادری لاقت شنيدن این حرفها را ندارد)
اما او برای دوستانش اینگونه تعریف میکند :دو شب است که خواب میبينم تک يریها روی سينهام نشستهاند تا سرم را
از تنم جدا کنند و من آن لحظه فریاد میزدم تا اینکه ارباب بی ک ن حسين باالی سر من میآید و میگوید نترس .درد
ندارد .غصه نخور .عزیزم سر تو را خواهند برید همانلوری که در واقعه کربال سر من را بریدند؛ اما دردی را حس نخواهی
کرد 2چون فرشتگان از هر لرف تو را در بر خواهند گرفت.

 1کتاب اسوه های تبليغ ،سيره های اخالقی شهدای روحانی مازندران.
 2ال شّ هيد الیجد الم القتل الّا کما یجد احدکم مسّ القر صه .پيامبر خدا | فرمود :شهيد درد ک شته شدن را اح ساس نمی کند ،مگر در حدّی که یکی از شما پو ست د ست خود را بين دو
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بعد از خداحافظی با مادر رفت سوریه .چند روز بعدازاین ماجرا درگيری شدیدی بين نيروهای داعش و مدافعين حرم در
الراف حرم شریف حضرت زینب ÷ رخ میدهد تا اینکه ذوال قار حسن عزالدین در این درگيری بهشدت زخمی و بیهوش
میشود و به اسارت تک يریها درمیآید .در فيلمی کوتاه که تک يریها از اسارت او پخش میکنند ،او همينلور به سؤاالت
پیدرپی تک يریها جواب میدهد که هدف من دفاع از حرم حضرت زینب است و بعدازآن همانلور که در خواب دیده بود
مثل آقا ابیعبداهلل سرش را از بدنش جدا میکنند .پيکرش را تحویل خانوادهاش ندادند .شاید لبق رسم و رسوماتشان بدن
1
را آتش زدند یا بدن را تکهتکه کردند.
و چه سعادتی باالتر از اینکه امام حسين × خریدار ما بشود .دوست داریم عاقبت ما به کجا ختم شود؟ به جایی که
مورد عنایت و توجه امام حسين × قرار بگيریم یا به جایی که آخر عمر شيطان باالی سر ما بياید و بخواهد ما را از
اهلبيت ^ جدا کند.
یکی از ابزارهای فرهنگی دشمن که بيشترین تأثير را دارد رسانه است .تاکتيک دشمن در جنگ نرم به قول یکی از
فرماندهان ارشد آمریکا «تسخير قلبها و ذهنهاست» یعنی با است اده از ابزارهای جدید به جای از بين بردن دشمنانشان
توسط سالحهای مرگبار ،ذهن او را به سمت خود جذب مینمایند .یکی از کارهای دشمن در این زمينه ساختن قهرمانها
و ابرقهرمانهای پوشالی و تخيلی با فرهنگ و نمادهای غربی و ضد دینی برای کودکان و نوجوانان و حتی جوانان دنياست
از جمله این قهرمانهای پوشالی میتوان به بت من ،سوپرمن ،اسپایدرمن ،بن تن ،باربی ،باب اس نجی و ...اشاره نمود.
ویژگی عمده این قهرمانها کارهای خارق عادت آنهاست که در دنيای واقعی قابل انجام نيست و همچنين رفتارهای ضد
دینی و بعضاً انسانی و اخالقی آنهاست .با تبليغ مکرر و ساخت انواع کارتونها و فيلمها و انيميشنها و پخش مداوم آنها
در تمامی ابعاد رسانهای کمکم در ذهن کودک این قهرمان جا میافتد و به او القا میشود که او نيز میتواند مثل این قهرمان
باشد و بهنوعی ذهن و قلب او تسخير میشود و کودک مدام سعی میکند که خود را شبيه این قهرمانان کند و در نظر
خودش مثل او یک قهرمان واقعی شود .حال پس از پخش این قهرمانها توسط رسانهها و تسخير قلب و ذهن کودک
نوبت به لریقه دوم یعنی است اده از این قهرمانها بر روی وسایل موردنياز کودک مثل لوازمالتحریر میرسد .کودک در بازار
بهمحض روبرو شدن با هر وسيلهای که عکس قهرمان موردنظر او را دارد آن را بهعنوان انتخاب اول خود خریداری خواهد
کرد و تمام زندگی و وسایل خود را از آن قهرمان پر میکند و به همين راحتی آن را به الگوی اول خود در زندگی بدل
خواهد کرد غافل از اینکه دشمن چه خوابی برای او دیده و قرار است چه بالیی بر سرش بياورند.
برای نمونه میتوان به یک مورد اشاره کرد که کودکی قصد داشت خود را شبيه اسپایدرمن نماید با پوشيدن لباس او و
پرت کردن خود از پشتبام خانه دچار مرگ شد و دختری که قصد داشت اندام خود را مانند باربی کند با رژیم سخت و غذا
نخوردن دچار بيماری گوارشی و سپس مرگ گردید.

انگشت فشار دهد /.حقى برسوت ،اسماعيل بن مصط ى ،ت سير روح البيان 13 ،جلد ،دار ال کر  -لبنان  -بيروت ،چاپ .1 :ج ،2ص .122
 1کتاب مدافعان حرم ،ص  ،21انتشارات هادی.
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ما باید علیالدوام نگران عاقبت زندگی خود باشيم که به چه ختم میشود .عاقبت ما ختم به خير میشود یا ختم به شر؟
قال رسولاهلل | :لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِ اً مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ ،لَا یَتَيَقَّنُ الْوُصُولَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ حَتَّى یَکُونَ وَقْتُ نَزْعِ رُوحِهِ
وَ ظُهُورِ مَلَکِ الْمَوْتِ لَهُ.

1

پيامبر اکرم | فرمود :مؤمن پيوسته از آینده قيامت بيمناک است و یقين ندارد که آیا مقام خشنودت و رضات خدا را
دریافت خواهد کرد یا نه .تا هنگام مرگ و آمدن ملکالموت جریان چنين است .ملکالموت در هنگام شدت بيمارت و کمال
ناراحتى او از رها کردن اموال و خانواده و گرفتاریهای دیگر مىآید.
حاجآقا مگر ممکن است ما که این همه کار خوب انجام میدهيم و نوکری اباعبداهلل × را میکنيم عاقبت به شر
بشویم؟
بله عزیزم .چرا که نه .امام صادق × فرمودند:
یُسْلَکُ بالسَّعيدِ لَریقَ األشْقياءِ حتّى یَقولَ النّاسُ :ما أشْبَهَهُ بِهِم ،بَلْ هُو مِنهُم! ثُمّ یَتَدارَکُهُ السَّعادَةُ .گاه انسان سعادتمند،
راه اشقياء را مىپيماید ،چندانکه مردم مىگویند :چقدر او شبيه اشقياء است ،بلکه یکى از آنان است؛ اما سرانجام ،سعادت
به سراغش مىآید.
و قَد یُسْلَکُ بالشَّقِیِّ لَریقَ السُّعَداءِ حتّى یَقولَ النّاسُ :ما أشْبَهَهُ بهِم ،بَلْ هُو مِنْهُم! ثُمّ یَتَدارَکُهُ الشَّقاء؛ و گاه انسان شقی
[در آغاز] ،راه اهل سعادت را مىپوید تا آنجا که مردم مىگویند :چقدر او شبيه سعادتمندان است ،بلکه از خود آنان است ،اما
سرانجام ،شقاوت ،او را فرامیگيرد.
إنّ مَن عَلِمَهُ اللَّهُ تعالى سَعيداً و إنْ لَم یَبْقَ مِن الدُّنيا إلّا فُواقُ ناقَةٍ خَتَمَ لَهُ بالسَّعادَة 2.کسى که علم خدا ،بر سعادت او
تعلّق گرفته است ،اگر از عمر دنيا [زمانى] بهاندازه فاصله ميان دو شير دوشيدن شتر باقیمانده باشد ،سرانجام خوشبخت
مىشود.
خب چه کنيم که خيالمان از عاقبت کارمان راحت بشود؟ رسول خدا به من شما یک راهکار داده است.
رسولاهلل | فرمود:
یَا ابنَ مَسعودٍ ،أحِبَّ الصّالِحينَ؛ فَإِنَّ المَرءَ مَعَ مَن أحَبَّ ،فَإِن لَم تَقدِر عَلى أعمالِ البِرِّ فَأحِبَّ العُلَماءَ ،فَإِنَّهُ یَقولُ { :وَ مَ ْ
حسُ َ أُولئِكَ
يُطِ ِع اللقهَ وَ ال قرسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ القذِي َ َأنْعَمَ اللقهُ عََلنْهِمْ مِ َ القنبِنِّن َ وَ الصِّدِّييِن َ وَ ال ُّشهَدا ِ وَ الصقالِيِن َ وَ َ
َرفِنيًا}

0

ات ابن مسعود! صالحان را دوست بدار که انسان ،همراه کسى است که دوستش مىدارد .اگر توان نيکوکارت ندارت،

 1ت سير منسوب به امام عسکری ×.
 2الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص .124
 0نساء.29،
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پس عالمان را دوست بدار که [خداوند] مىفرماید« :هرکه از خدا و پيامبرش الاعت کند ،همراه کسانى خواهد بود که خدا
نعمتشان داده است ،چون انبيا و صدیقان و شهيدان و صالحان؛ و اینان ،چه نيکو رفيقاناند».

1

شاید در ذهنتان این سؤال شکل بگيرد با این همه مقام و عظمتی که نزد خداوند متعال دارند چطور ممکن است؟ آنها
خاص بودند بهقولمعروف شهدا تافته جدا بافته بودند ،آنها کجا؟ ما کجا؟ ما اگر بخواهيم هم نمیتوانيم مثل آنها بشویم!
در واقع نسل ما نسبت به شهدا خيلی احساس دوری میکند .تصور اکثرمان این است که آنها از شکم مادر ،شهيد به
دنيا آمدهاند! هيچ خطا و اشتباهی نکردهاند و ما هيچوقت نمیتوانيم مثل آنها باشيم.
در جواب باید گ ت :اگر نگاهی به زندگی شهدا بکنيم ،میبينيم آنها هم مثل ما فوق بشر نبودهاند .انسان بودند با
همه ی مقتضيات انسانی .البته این م هوم به معنای قداست زدایی از مقام واالی شهدا نيست .شاید فرق شهدا با ما در این
است که آنها در موقعی که باید ،وظي هشان را انجام دادهاند و هدایت الهی شامل حالشان شده .اگر ما هم در جایگاهی که
هستيم وظي همان را درست تشخيص دهيم میتوانيم مثل آنها شویم و مثل آنها باشيم .چنانکه مقام معظم رهبری
چندی پيش در بيانات خود اشاره داشتند:
«همين شهيد عزیزی که اخيراً به شهادت رسيد -شهيد محسن حُجَجی -او یک جوان از همين جوانهای امروز است،
او هم یک جوانی است در سنّ  22سالگی؛ یعنی همين اینترنت و همين کانالهای اجتماعی و همين روزنههای اغواگر
صوتی و تصویری و همهجوری ،این جوان را هم احاله کرده ،مثل هزاران جوان دیگری که احاله کرده ،امّا او اینجوری
از آب درمیآید .البتّه شهيد حُجَجی را خدای متعال مثل یک حجّتی امروز در مقابل چشم همه گرفت امّا زیادند کسانی که
این احساس ،این انگيزه ،این ایمان در آنها وجود دارد .این رویشهای جدید انقالبی و اسالمی را نباید دستِکم گرفت،
اینها خيلی باارزشاند ،قدرشان را باید دانست .به بنده نامههایی نوشته میشود از لریق [واحد] ارتباط مردمی ،برای حضور
در جبهههای جنگ؛ جبههی جنگ در کجا؟ در سوریه ،در حلب! همينلور مدام نامه مینویسند ،التماس میکنند .بعضیها
خودشان التماس میکنند ،بعضیها والدینشان التماس میکنند که «جوان ما خيلی بیتابی میکند ،فالن میکند ،شما اینها
را ب رستيد مثالً [بروند]» .اینها پدیدههای باورنکردنی است؛ یعنی اگر واقعاً اینها را نقل میکردند برای ما از یک زمان
دیگر و خودمان ندیده بودیم ،بهآسانی حاضر نبودیم باور کنيم اینها را؛ امّا در زمان ما دارد اتّ اق میافتد.2».
همسر شهيد مصط ی احمدی روشن در مصاحبه خود درباره این مسئله که شهدا تافته جدا بافته نبودند میگوید:
«من از همان روز اول مصاحبه کردنها را قبول کردم چرا که به همه بگویم مصط ی (شهيد مصط ی احمدی روشن)
که بود .بگویم او یک آدم دستنيافتنی نبود .ممکن بود نماز صبحش قضا شود ،نماز شب نمیرسيد بخواند ،دائم تسبيح
دستش نبود ،چ يه نمیانداخت ،خيلی وقتها ،نماز جمعه نمیتوانست برود .دلش میخواست مسجد برود اما نمیتوانست.
میخواهم بگویم اینها خيلی درجات آدم را باال میبرد اما اصل کار این است که سيمت وصل باشد .مصط ی آنقدر توکلش
باال بود که حتی به عليرضا گ ت اگر سم هم بخوری اما بسماهلل بگویی ،چيزیت نمیشود! اعتقادش این بود .فقط و فقط از

 1مکارم األخالق ،2223 /023 /2 :جامع األخبار 1423 /211 :عن اإلمام علیّ × ،بحار األنوار.1 /133 /33 :
 2گزیدهای از بيانات در دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی استانهای یزد و همدان .03/32/1092
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خدا می ترسيد .دوست دارم به دوستانش بگویم اگر شما هم فقط از خدا بترسيد و هر جایی که حق ضایع شد ،کوتاه نيایيد،
قطعاً به آنچه میخواهيد ،میرسيد.
من عتللب نباشيد ،مصط ی در زندگیاش همه چيز داشت؛ پست خيلی مهم ،وضع مالی خوب ،زن و بچه ،پدر و مادر
و خواهرهایی که یکی از استثنائیترین عالقهها را به او داشتند ،اما از همه اینها چشمپوشی کرد .پس میشود .او را بت
نکنيم .اگر شهدای زمان جنگ قبر میکندند و داخلش نماز میخواندند ،آن لبيعت آن زمان بود اما اآلن فرق میکند.
میتوانيم به آنها برسيم به شرلی که بدانيم چهکار باید بکنيم.
آن زمانی که شنيدم دانشجوها میخواهند تغيير رشته بدهند ،گ تم من خيلی خوشحالم اما به شرلی که جو زده نشویم.
مصط ی میدانست که چه راه سختی را در پيش دارد .خسته نمیشد .او هميشه به دوستانش میگ ت ،ظهور ات اق میافتد،
مهم این است که ما کجای این ظهور باشيم! شاید بتوانم بگویم او شدیدترین وابستگی را به پسرش داشت بهلوریکه
کمترین پدری را اینگونه دیدهام و من هميشه میگویم تو چطور توانستی عالقه از همه را به کنار ،عالقه به عليرضا را رها
کنی و بروی .این خيلی مهم است».

1

شهدا انسانهای فوق تصور نبودند که دستنيافتنی به نظر برسند .شهدا از جنس همين مردم بودند و مثل همه در این
جامعه زندگی میکردند و از همين هوایی که من و شما تن س میکنيم ن س میکشيدند ولی آنها بر اعمال و رفتار خود
مراقبت داشتند؛ مراقبتی که آنها را به درجه کمال رساند.
امام صادق × فرمود :حَقٌّ عَلَى اللّهِ عز و جل أن تَصيروا مَعَ مَن عِشتُم مَعَهُ فی دُنياهُ.
خداوند عز و جل بر خود الزم کرده است که سرانجام ،همراه کسى شوید که در دنيا با او زیستهاید.

2

ما بنا داریم در شبهای آینده هر شب به یکی از کليدهای شخصيت اصحاب االمامين بپردازیم تا با شناخت کليدهای
شخصيت این اصحاب نورانی؛ یعنی اصحاب عاشورایی امام حسين × و اصحاب آخرالزمانی امام زمان بتوانيم با این
ستارگان عالم بشریت انس بگيریم و انشاء اهلل با این عزیزان محشور شویم.

شب اول محرم است .خيلیها دلشان گرفته .شاید علتش این باشد که روضه کسی قرار است خوانده بشود که خيلی
دلش برای سيدالشهدا گرفته بود.
0
من بميرم برای آقایی که توی کوچههای کوفه راه میرفت :فَمَضی علی وَجهِه مُتَلَدِّداً فی أزِقَّةِ الکوفة  ...و هی دست
روی دست میزد و میگ ت حسين جان.
کاش برگردی از این راه و نيایی کوفه
چه کنم نامه نوشتم کهه بيایی کوفهه

1
ht t p://www..f arsnews.com/newst ext .php?nn=10931123333913
 2الکافی.10 /139 /2 :
 0معالی السبطين ص  210و مقاتل الطالبين ص .31
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آسمهانهش بدههد بهوی جهدایی کوفه
فکهر زینب کن و تا دیر نگشته برگرد
همينلور که داشت درد دل میکرد رسيد به خانه لوعه .بعد از اینکه این شير زن علوی فهميد این آقا ،س ير آقایش
حسين است ،او را مهمان خانهاش کرد.
بهترین پذیرایی را از مسلم کرد .زمانی که آن ملعونها فهميدند که مسلم اینجا پناه آورده لوعه به مسلم گ ت نگران
نباش من در را باز میکنم.
شب اول ا ست  ...بیبی جان (مادر جان) شما باید اذن رو ضه به ما بدهيد؛ اذن ا شک برای پ سرتان را به ما عنایت
کنيد.
تا لوعه خواست پشت در برود ،مسلم گ ت کجا میروی؟ گ ت میروم در را باز کنم ...اینجا انگار مسلم ناراحت شد.
شاید هم با خودش گ ت :همين که یکبار یک زن رفت پشت در برای همه عالم بس است...
شب اول بدون روضه حضرت زهرا نمی شود  ...من بميرم برای خانمی که وقتی آمد پشت در  ...همينقدر بگویم یک
وقت ناله مادر سادات بلند شد بابایش ر سولاهلل را صدا زد یاابتاه ،جوابی ن شنيد .خوا ست علی را صدا بزند دید د ستهای
علی را بستند .یک وقت نگاه به فضه کرد صدا زد :یا فضة خذینی...
اینجا یکبار لوعه از مسههلم حمایت کرد اما جای دیگر هم مردمی که دیر رسهيده بودند دیدند یک بدن بیسههر روی
زمين افتاده ،دیدند لوعه دارد از دور میآید .تا رسيد باالی بدن بیسر مسلم ،گ ت من این بدن را میشناسم .این آقا یک
شب مهمان من بوده( .خالره همسر شهيد حججی که گ ت من تا عکس بدن بیسر محسن را دیدم ،شناختمش).
اینجا لوعه بدن مهمان یک شبه خودش را شناخت اما من بميرم برای خانمی که  24سال با ح سينش بوده اما وقتی
وارد گودال شههد من نمیدانم چه بالیی سههر این بدن آوردند که خواهرش او را نشههناخت .ارباب مقاتل میفرمایند اولين
جملهای که زینب گ ت :صدا زد اَ انت اخی آیا تو حسين منی...
هر جا نشستی هم ناله با مادرش صدا بزن:
1
حسين...روح و روانم
حسين...آرام جانم

 1از این متن مستند نيز میتوان در روضه باال است اده نمود:
هنگامی که دشمنان برای دستگيری حضرت مسلم وارد خانهی لوعه شدند .مسلم ترسيد که خانه را به آتش بکشند ،با شمشير به آنها حمله کرد و کار را بر آنها سخت گرفت و سرانجام
آنها را از خانه بيرون کرد و در بيرون خانه درگيری سختی درگرفت ،عدّهای به باالی بامها رفتند ،سنگ به سوی م سلم پرتاب میکردند و د ستههای نی را آتش زده و از باال بر سرش
میریختند ،م سلم با شم شير در کوچه به آنها حمله میکرد و همچنان میجنگيد ( . ...ترجمه مقتل ابی مخنف ص  ،22معالی ال سبطين ج  1ص  ... 202سوگنامه آل محمد | ص
...410ثمرات الحيات ،ج  ،2ص  ،294بحار ،ج  ،42ص .)114
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خبر شهادت امام ح سين × و یارانش زودتر از سرهای شهدا و کاروان ا سرا به کوفه ر سيده بود .به همين خالر
خانوادههای بسههياری از مردانی که از کوفه با عمر سههعد به جنگ با حسههين بن علی رفته بودند ،در نگرانی و ناراحتی و
اضطراب شدیدی چشمانتظار برگشت مردان خود بودند.
مردانی که دیگر جزء قاتالن فرزندان رسول گرامی اسالم | به شمار میآمدند و به خالر این جنایت از چشم زن
و بچه و فاميل افتاده بودند .از جمله این خانوادهها ،خانواده دو برادر خوارجی به نام سعد بن حارث و ابو الحتوف بودند.
خانوادههای این دو برادر از اینکه همسرانشان در ریختن خون حسين بن علی × شریک شدهاند به شدت ناراحت و
خشمگين بودند اما با ورود سر شهدای کربال به کوفه ،تمام آن ناراحتیها به گریه تبدیل شد .وقتی دیدند سر این دو برادر
نيز در کنار سر ساالر شهيدان قرار گرفته ا ست ،از عاقبتبهخير شدن این دو برادر که بعد از جنگ ص ين در زمره خوارج
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
اسههتنصههار موالنا الحسههين × و بکاء اهل بيته ،أدرکتهما السههعادة ولحقا بالحس هين × وقاتال مع أعدائه و فازا بسههعادة
1
الشهادة.
«سعد بن حارث بن سلمه انصاری و برادرش ابو الحتوف عجالنی از کوفه با عمر بن سعد خارج شدند در حالی که این
دو از جمله خوارج بودند .وقتی روز عاشورا فرا رسيد ،فریاد یاری للبی موالی ما حسين × را شنيدند و گریهی اهلبيت
آن حضرت را دیدند ،سعادت نصيبشان شد و به امام حسين × پيوستند و با دشمنان ایشان جنگيدند و به سعادت شهادت
نائل آمدند».
ماجرا از چه قرار بوده ا ست؟ این دو برادر که از بعد از جنگ ص ين جزء خوارج شده بودند ،از کوفه بهق صد جنگ با
امام به کربال رفته بودند ،اما بعدازظهر عاشورا هنگامیکه تمامی اصحاب و یاران امام × به شهادت رسيدند و سپاه کوفه
صرٍ فَيَنْصُرنا ،اَال مِنْ ذابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسولِ اهللِ |» سر داد.
امام × را محاصره کرده بود ،حضرت ندای «اَال مِنْ نا ِ

 1الشاهرودی ،الشيه علی النمازی _متوفای  1432ق_ ،مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج  4ص  ،23ناشر :ابن المؤلف ،چاپخانه :ش ق – لهران ،األولى  1412هه.
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زنان و کودکان خيمهگاه حسينی ندای استغاثه سيدالشهدا × را شنيدند و شروع به ناله و فریاد کردند.
سعد و برادرش ابوحتوف بن حارث صدای زنان و کودکان آل رسولاهلل | را شنيدند ،شعار خوارج را سر دادند «ال
حکم اال هلل و ال لاعة لمن عصهاه» ،سهپس اعالم کردند که حسهين فرزند دختر پيامبر اسهالم | اسهت که ما آرزوی
ش اعت جد او را در روز قيامت داریم ،چگونه با وی بجنگيم در حالی که آن حضرت در این حال است و یار و یاوری ندارد
و تنها در صحرای کربال للب کمک میکند.
سپس شم شيرهای خود را از غالف خارج نموده و به سپاه بنی اميه و ل شکر ابن سعد حمله کرده و عدهی زیادی را
کشته و جمع کثيری را زخمی و مجروح کردند و هر دوی آنها در یک مکان به شهادت رسيدند.
البته لبق نقل دیگری ای شان پس از شهادت امام × با شنيدن صدای ضجه و ناله زنان ،به سوی سپاه عمر سعد
حمله کرده و به شهادت رسيدند.

آنچه در داستان این دو برادر شهيد قابلتوجه و تأمل است ،انتخاب عاقالنه و بجایی است که در بزنگاه جریان کربال
انجام دادند .فرق این دو برادر که اآلن جزء شهدای کربال شمرده میشوند با لشگر عمر سعد در عقالنيتی است که از خود
نشان دادند .ن رات دیگری از لشگر عمر سعد نيز بودند که در کربال مانند این دو برادر متوجه اشتباه خود شدند و با یک
انتخاب عاقالنه مسير زندگی خود را به سمت کمال مطلق اصالح کردند.
عقالنيت معنوی در بزنگاههای زندگی انسانها نقش تعيينکنندهای دارد .یکی از ویژگیهای بارز اصحاب الحسين
^  ،عقالنيت معنوی بود .چه آن اصحابی که از ابتدای مسير پا در این مطاف عشق گذاشتند و چه آنهایی که در ابتدا
مسير اشتباه میرفتند اما با یک تصميم عاقالنه مسير زندگی را رو به امام خود جهتدهی کردند.
مسئوليت تصميمگيری خصوصاً در تصميمهای مهم زندگی بسيار باالست و بسياری از ما ،از پذیرش این مسئوليتها
ترس داریم .شاید علّت واقعی تصميمگيریهای خام و نادرست در زندگی ،عدم آگاهی به نيازهای واقعی باشد .اشخاص
موفّقِ واقعی ،ابتدا در پی چيزی میگردند که به آن نياز دارند و در زندگی نسبت به آنچه نياز واقعی آنهاست ،تصميمگيری
عاقالنه دارند و تحت تأثير محيط و الرافيان ،به دنبال نياز نماها نيستند.
امام علی × میفرماید :مَن لَم یَعرِفِ الخَيرَ مِنَ الشَّرِّ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ البَهيمَة .آن که خوبى را از بدت بازنشناسد ،بسان
1
چارپایان است.
لبق این فرمایش مولی علی × ،فرق انسان با حيوانات در قدرت تشخيص است .اگر انسان در انتخابهایش خير و
شر را از هم تشخيص نداد و بر اساس عقل و خرد تصميمگيری نکرد او هم مانند بهایم عمل کرده است .بهایم
بیحسابوکتاب از محيط تأثير میپذیرند و بدون هيچ فکری از بقيه تبعيت میکنند مثالً اگر گله رم کرد بدون اینکه علت
ترس را بررسی کنند و ببينند آیا واقعاً خطری بوده یا نه ،آنها هم به دنبال بقيه فرار میکنند.
در مورد ما انسانها هم همينلور است .هر چه انسان از بينش و آگاهى ،اعتقادات محکم ،نيروت اراده ،عقل و
اعتمادبهن س بيشترت برخوردار باشد در برابر تأثيرپذیری من ى دیگران بيشتر مقاومت میکند و میتواند کنترل خود را ح ظ
کند و لبق اصول عقالنى رفتار نماید و از همراهى دیگران بدون دليل جلوگيرت نماید.
حال این سؤال مطرح میشود که این عقلی که باید محور تصميمگيری و انتخاب قرار گيرد تا مایه ت اوت انسانها با
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حيوانات بشود چيست؟
از محضر امام صادق × سؤال کردند :مَا الْعَقْلُ؟ عقل چيست؟
قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ؛ عقل ،چيزت است که بهوسيله آن ،بندگی خدا بشود و بهشت بهواسطه آن
به دست آورده شود.
راوت گوید :گ تم :فَالَّذِی کَانَ فِی مُعَاوِیَةَ؟
پس آنچه معاویه داشت چه بود؟
فَقَالَ تِلْکَ النَّکْرَاءُ تِلْکَ الشَّيْطَنَةُ وَ هِیَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَيْسَتْ بِالْعَقْل.
فرمود :آن نيرنگ و شيطنت بود ،آن شبيه عقل است نمایش عقل را دارد ولى عقل نيست.
پس عقل آن است که بهوسيله آن خدا عبادت شود و بهشت کسب گردد؛ بنابراین انسان یا عاقل است یا غير عاقل و
غير عاقل یا عالم است یا جاهل .بهعبارتدیگر انسان یا بهشتى است یا جهنمى و جهنمىها یا عالم و باسواد هستند یا غير
عالم و بىسواد .حضرت امير × میفرماید :رُبَ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لَمْ یَنْ َعْه 1چهبسا عالمى که جهل او باعث
نابودت او شده است .این روایت ثابت مىکند نقطه مقابل عقل جهل است .با اینکه انسان عالم است چون عاقل نيست
جاهل است.
مقام معظم رهبری میفرمایند:
عقل این است که انسان را به راه راست هدایت میکند .اشتباه میکنند آن کسانی که خيال میکنند با سياسیکاری،
عقالئی عمل میکنند؛ نه ،عقل آن چيزی است که راه عبادت خدا را هموار میکند .شاخصش هم برای ما ،بين خودمان و
خدا ،این است که نگاه کنيم ببينيم در بيان این حرف اخالص داریم یا نه؟ به فکر خدایيم یا نه؟ من دارم برای خالر خدا،
رضای خدا حرف میزنم یا برای خالر جلبتوجه شما دارم حرف میزنم؟ برای خالر خداست یا برای خالر دل مستمع و
غير مستمع است؟ معيارش این است .به خودمان مراجعه کنيم؛ اقضی القضات نسبت به انسان ،خودِ انسان است .خودمان
2
را فریب ندهيم؛ ب هميم چه کار میکنيم؛ ب هميم چه میگویيم؛ چه حرکتی میکنيم.
این عقلِ واالی زرنگهای عالم در لول تاریه بود که شهادت در راه خدا را بر زندگی در دنيا و در نهایت ،مرگ در
بستر ترجيح دادند و معامله آنها با خدا ،پرسودترین معامله است چون عقل میگوید به دنبال سود بيشتر باش .عاقالن به
این آیه عمل کردند:
جنقةَ يُياتِلُونَ في سَبنلِ اللقهِ َفَن ْيَُّلُونَ وَ ُي ْيََّلُونَ وَعْدًا عََلنْهِ
{إِنق اللقهَ ا ْشََّرى مِ َ اْلُمُ ْؤمِنن َ أَنْ ُفسَهُمْ وَ َأمْوالَهُمْ بِأَنق لَهُمُ الْ َ
حَيًّا فِي الَّقوْراةِ وَ الْ ِإنْجنلِ وَ اْل ُيرْآنِ وَ مَ ْ َأوْفى بِعَهْدِهِ مِ َ اللقهِ فَا ْسََّْب ِشرُوا ِبَبنْ ِعكُمُ القذي بايَ ْعَُّمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ اْلفَوْزُ الْعَظنم}.
خداوند از مؤمنان ،ژوئن ها و اموالشان را خریدارت کرده ،که (در برابرش) بهشت برات آنان باشد (به اینگونه که ):در
راه خدا پيکار مىکنند ،مىکشند و کشته مىشوند .این وعده حقّى است بر او ،که در تورات و انجيل و قرآن ذکر فرموده و
چه کسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما ،به دادوستدی که با خدا کردهاید و این است آن پيروزت
0
بزرگ.

 1نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص.413 :
 2بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث.1011/34/29
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اگر این عقالنيت در وجود انسههان تقویت شههود ،در بزنگاههای مهم زندگی به انسههان کمک میکند ولو اینکه در اوج
انحراف قرار گرفته باشد.
امام × میفرمایند:
مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ امْرَأً عَقْلًا إِلَّا لِيَسْتَنْقِذَهُ بِهِ یَوْما.
1
(خداوند نزد هيچ ک سی عقل را به ودیعه نگذا شت مگر اینکه روزی بهو سيله عقل او را نجات دهد) در لول تاریه
همواره انسانهایی بودهاند که در مسير انحرافی قرار داشتهاند اما خداوند متعال بهواسطه عقالنيتشان آنها را نجات داده و
عاقبتبهخير نموده است.
هنگامى که ابن زیاد ،حرّ بن یزید ریاحی را بهسههوی حسههين × اعزام نمود و حرّ از داراالماره بيرون رفت ،از پشههت
سر ،ندایى شنيد که :ات حرّ! به تو مژده به شت مى دهم .راوت گ ت :حرّ به پ شت سر نگاهى کرد ولى ک سى را نيافت ،با
خود گ ت :خدایا! من که درگير جنگ با حسينم ،پس این مژده چيست؟ او باور نمىکرد اهل بهشت باشد.
روز عاشورا ،امام حسين × با صدای بلند از مردم یاری خواست و گ ت:
«أَما مِنْ مُغِيث یُغِيثُنا لِوَجْهِ اهللِ؟ أَما مِنْ ذابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اهللِ؟»
حر ریاحی با شنيدن سخنان جان سوز امام ،مضطرب و پریشان شد ،با ناراحتی نزد عمر بن سعد آمد و به او گ ت :آیا
میخواهی با حسين × بجنگی؟ عمر بن سعد با کمال بیشرمیگ ت :آری ،چنان نبردی کنم که کمترین آن بریده شدن
سرها و جدا شدن دستها را به دنبال دارد .حرّ که دوست نداشت با امام روبهرو شود ،به او گ ت :بهتر نيست او را به حال
خود واگذاری تا اهلبيت خود را از اینجا دور کند؟ عمر سههعد که جيرهخوار عبيداهلل بود ،در جواب گ ت :اگر کار دسههت من
بود ،پيشنهاد تو را عملی میکردم ،ولی امير اجازه نمیدهد.
حرّ نگران و آش ته در گوشهای ایستاد و به فکر فرو رفت .به دنبال بهانهای میگشت که از لشکر عمر سعد جدا شود،
نزد «قرّه بن قيس» آمد و گ ت :اسهههبت را آب دادهای؟ گ ت :نه ،حر گ ت :نمیخواهی آبش دهی؟ من میروم و او را
سيراب میکنم و با این بهانه از ل شکر عمر سعد فا صله گرفت و راهش را بهلرف خيمهگاه امام کج کرد .مهاجر بن اوس
که همراهش بود ،به حُر گ ت :از کارهایت متحيّر شهههدهام ،به خدا قسهههم هرگز تو را اینگونه ندیدهام ،اگر از دليران کوفه
سؤال میکردند ،نام تو را میبردم .حرّ ریاحی در جواب گ ت:
«به خدا ق سم ،خود را در ميان به شت و جهنم میبينم ،ولی چيزی را بر به شت ترجيح نخواهم داد .اگرچه مرا بک شند
و پارهپاره کرده و بسوزانند».
حُرّ به خيام اهلبيت نزدیک میشههد ،در حالی که دسههت بر سههر نهاده بود و زمزمه میکرد« :أَللّهُمَّ إِلَيْکَ أَنَبْتُ ،فَتُبْ
عَلَیَّ ،فَقَدْ أَرْعَبْتُ قُلُوبَ أَوْلِيائِکَ وَ أَوْالدِ بِنْتِ نَبِيِّکَ».
هنگامیکه نزد امام رسيد با ناراحتی و پشيمانی گ ت:
«جانم فدایت ،ای فرزند رسول خدا ،منم کسی که راه را بر تو بستم و سایه به سایه با تو آمده و از تو جدا نشدم و تو
را در این سههرزمين پرآشههوب نگه داشههتم .به خدایی که هيچ معبودی جز او نيسههت ،هرگز گمان نمیکردم این قوم چنين
رفتاری با تو دا شته با شند و به حرفهایت گوش نکنند… به خدا ق سم اگر میدان ستم نمیپذیرند ،دربارهات خطایی مرتکب
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نمیشدم ،حال پشيمان و توبه کنان آمدهام تا جانم را فدا کنم ،آیا توبهام پذیرفته میشود؟»
امام در پاسه فرمود« :نَعَمْ ،یَتُوبُ اهللُ عَلَيْکَ ،وَ یَغْ ِرُ لَکَ ،ما اِسْمُکَ؟».
جواب داد :حر بن یزید.
امام فرمود« :أَنْتَ الحُرُّ کَما سَمَّتْکَ أُمُّکَ حُرَّاً فِی الدُّنْيا وَاالْخِرَهِ ،اَنْزِلْ».
حرّ گ ت« :سوار بر اسب باشم بهتر است که پياده شوم .ای حسين ،چون اولين کسی بودم که راه را بر تو بستم ،اجازه
بده اولين شهيد راهت با شم ،شاید به این و سيله در زمره ک سانی با شم که فردای قيامت با جدّت محمد م صط ی |
مصافحه میکنند».
زمانى که حر به امام حسين × پيوست ،ماجرای شنيدن ندای از پشت سر را با امام در ميان گذاشت.
1

حضرت فرمود« :لقد أصبت أجرا و خيرا؛ تو در حقيقت به پاداش ،خير و سعادت دست یافتهات».
امثال این نجاتها که در سایه عقالنيت به دست میآید در دفاع مقدس نيز بهکرات دیده شده است .یکی از روحانيون
تبليغی در دفاع مقدس خالره زیبایی را از یکی از حرهای دوران ما تعریف میکردند:
رفيقى داشههتيم که خيلى آدم خوبى بود .با خدا بود .حال عجيبى داشههت .هميشههه در حال ذکر بود .توت خودش بود.
اسمش ح سن الته بود .یک روز آمد توی سنگرم و گ ت :حاجآقا یک و صيتنامه دارم .دوست دارم شما هم یک توجهى
روت آن کنيد اگر میشود همين اآلن تشریف بياورید توت سنگرم .گ تم :چشم .برویم.
آمدم توی سنگرش .گفت :حاجآقا ،این وصیتنامه من است ولت سرِّت بین من و خدا است .شما
قول بده تا وقتى که زنده ه ستم به ک سى بازگو نکنى .قول دادم .گ ت :حاجآقا من قبل از انقالب آدم خيلى بدت بودم؛ از
آن التهای قَهار سر محله ،همه را میزدم .گاهى اوقات شدت شقاوتم زیاد می شد و بیباکانه داخل حمّامهای عمومى
زنان می شدم و م شغول گناه و مع صيت می شدم و خيلى کارهات دیگر . ...تا اینکه انقالب شد و همه ب ساط گناه و عرق
خوارت و مشروبخواری و ...جمع شد .بعد هم جنگ شد .یک روز داشتم از کنار مسجدت رد می شدم که دیدم جوانهایی
که هنوز صورتشان گرد مو نزده بود توت صف ای ستادهاند ،گ تم :آقا ،برات چه ای ستادهاید؟ آیا صف مرغ یا گوشت و روغن
ا ست؟ گ ت :نه .این صف دیدار با خدا ست ،صف عا شقان الى اللّه ا ست .این حرف چنان در من اثر گذا شت که از خود
بیخود شههدم .به خودم گ تم :ات وات بر تو ات حسههن! همه به دیدار خدا میروند و تو هنوز از قافله عقب هسههتی .همه
عاشق میشوند و تو هنوز خواب هستى .تا کى میخواهی در گنداب دنيا غرق باشى؟ خالصه من هم عاشق شدم تا خدا را
ببينم و حاال آمدم و از کردههای خود پ شيمانم .توبه کردهام اما ناراحت ه ستم .اال ن فهميدهام هر ک سى که میخواهد به
ميهمانى حق برود باید با لباسهای نو و لطيف برود ولى من با بارت از گناه و مع صيت ه ستم .لباسهایم آلوده به کثافات
دنيوت است .روت بدنم را ببين!
پيراهن خود را باال زد ،دیدم روت بدنش عکس زنى را لخت با عورت خالکوبی کردهاند .خيلى ناراحت شهههدم .گ ت
حاجآقا ،کجایش را دیدهات! پشههتش را باال زد .عکس مردت را لخت با عورت روت کمرش خالکوبی کرده بود .من خيلى
ع صبانى شدم .گ ت :حاجآقا کجایش را دیدهای! روت تمام د ستوپایش عورتهات مرد و زن را خالکوبی کرده بود .من
با ع صبانيت او را ترک کردم .صدا زد حاجآقا را ضى ني ستم ِسرّ مرا به ک سى بازگو کنی .من توجهى نکردم و به سنگر
فرماندهى رفتم .فرمانده را ندیدم .آمدم سنگر خودم و رُفقا دورم جمع شدند و هر کدام از درت سخن گ تند .یادم رفت که
به حسن الته سر بزنم.
سه چهار ساعت از این ماجرا گذشت .دوستان یکییکی مت رق شدند .من هم از سنگر خارج شدم که سرت به حسن
 1سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص.242:
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الته بزنم .یکى از دوستان صدا زد :حاجآقا ،حاجآقا!

گ تم :بله.
گ ت :ح سن الته شهيد شد .یک ساعت پيش سوار ما شين شد که برود جلوت دپو .خمپارهای از لرف عراقیهای
صدامی توت ماشين افتاد و حسن الته شهيد شد.
دیدم یک کي سه پال ستيک د ستش ا ست .آن را ن شان داد و گ ت این هم بدنش ا ست .من خيلى جا خوردم .گ تم:
حسن شهادت گوارایت باشد ،کسى که توبه کند مثل کسى است که تازه از مادر به دنيا آمده باشد.
ح سن با آن همه گناه توبه کرد و شهيد شد .گریهکنان بهلرف سنگرش آمدم .و صيتنامهاش را بردا شتم .سه جمله
توجه مرا بيشتر جلب کرد:
اول :نوشته بود مادر ناراحت نشو حسن الته توبه کرد و آخر عاقبتبهخير شد.
دوم :در مناجاتش با خدا نوشته بود :خدایا بناست بميریم امّا ات خدا دوست دارم در راه تو شهيد شوم و تو را مالقات
کنم .میدانم زیاد گناه کردم و نافرمانى تو را بسههيار نمودم اما بيا و دل این بنده گنهکار خودت را نشههکن .به اميد دیدار تو
آمدم مرا نااميد نکن ات کسى که غ ار گناهان و بخشنده ذنوبى.
سوّم :نو شته بود :خدایا حال که بنا ست بميرم ،اگر بدنم را روت سنگ غ سالخانه بگذارند این عکسهای مبتذل روت
بدنم هست .بيا و آبرویم را بخر تا مردم بدنم را با این عکسها نبينند.
نگاهى به بدن سوختهاش کردم .دیدم خدا آبروت ح سن الته را خریده و توبه او را قبول کرده و دعایش را م ستجاب
نموده و آخر و عاقبتش را ختم به خير کرده است.1

چگونه عقالنيت را در خود تقویت و ح ظ نمایيم؟ لبق فرمایش امام کاظم × سه وقت عقل از کار مىافتد و فعل
انسان مطابق عقل نيست و خود شخص برای نابودیاش اقدام کرده است:
یَا هِشَامُ مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثاً عَلَى ثَلَاثٍ فَکَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ؛ ات هشام! هر که سه چيز را بر سه چيز مسلط گرداند،
گویا هوات ن ْسش را بر نابودت عقل وخردش یارت داده است:
-1مَنْ أَظْلَمَ نُورَ تَ َکُّرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ .آنکه روشنى اندیشه را با آرزوهات دراز ،تاریک سازد.
یکی از مهمترین عوامل از بين برنده عقالنيت آرزوهای لوالنی دنيایی است .امير المومنين × فرمود :کَثرةُ أالمانی
2
مِن فَسادِ العَقل :آرزوهای زیاد از تباهی عقل است.
اگر میخواهيم آرزو داشته باشيم ،آرزوهای عاقالنه داشته باشيم .آرزوهای احمقانه عقالنيت را از بين میبرد.
آرزوهای عاقالنه شهدا خيلی عجيب است:
شهيد محمدرضا تورجی زاده با دوستانش نشسته بودند و هر کسی از آرزویش میگ ت .محمدرضا هم گ ت :من آرزو
دارم زیاد برایم فاتحه بخوانند و دوست دارم بعد از شهادت هم برای مردم کار کنم.
محمدرضا شهيد شد و تا سالها بسياری او را نمیشناختند اما از آنجا که خدا پای آرزوهای قشنگ بندههای خوبش را
امضا میکند ،یک روز به دلِ کسی انداخت که کتاب زندگی او را بنویسد .حاال در گلستان شهدای اص هان ،یکی از مزارهایی

 1قصص التوابين؛ داستان توبه کنندگان ،علی مير خلف زاده
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که هميشه زائر دارد ،مزار محمدرضاست .بسياری هم میگویند به او توسل کردیم و او دستمان را گرفته است.
-2وَ مَحَا لَرَائِفَ حِکْمَتِهِ بِ ُضُولِ کَلَامِهِ .با سخن گ تن بسيار ،حکمتهات نغز خود را محو سازد.
عقل آن است آنچه را که مىدانى بگویى و به آنچه که مىگویى عمل نمایى.
نوجوان شهيدی در بهشت زهرا دفن است به نام شهيد علی حيدری که خالرات عجيبی از او نقل شده است.
در پادگان ابوذر ،علی کارهای خطالی را انجام میداد ،هنرمند بود در همه چيز .یک روز تب کرد .بعدها فهميدم
مسئولش گ ته یک پارچهنویسی فوری داریم و او نتوانسته بود به نماز جماعت برسد ،به خالر همين تب کرد!
و وقتی میخواست برای شهادت برود ،لباسهای نو خودش را درآورد ،گ ت :نکند مال بيتالمال خراب شود!
شهيد علی حيدری به آنچه میدانست و یاد میگرفت عمل میکرد .هرروز میآمد و به یکی از ستونها تکيه میداد.
کتابی را برمیداشت و یک ص حه از آن را میخواند و بعد از کمی تأمل میرفت .مدتی مراقبش بودم و متوجه شدم او هر
روز همان کتاب و همان ص حه را میخواند .کارش برایم خندهدار بود .کنجکاو شدم و از او پرسيدم :پسر خوب این چه
کاری است که میکنی ،چرا کتاب را تا آخر نمیخوانی؟! گ ت« :تا زمانی که نتوانم دستورات و مطالب همان یک ص حه را
انجام دهم ،ص حه بعد را مطالعه نمیکنم».
به همين خالر به جایی رسيده بود که در وصيتنامهاش یک جمله عجيب نوشته که پشت قبرش هم حک شده است:
من خيلی کمتر عطر خریدهام زیرا هر وقت بوی عطر میخواستم از ته دل میگ تم حسين جان ،آن وقت فضا پرعطر
میشد...
-0وَ أَلْ َأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَ ْسِهِ :و چراغ عبرتش را با شهوات ن سانىاش خاموش کند.
وقتى انسان گرفتار غضب یا شهوت مىشود به معصيت مبتال مىگردد .شهوت نور عقل را از بين میبرد مثل آنکه ماه
دچار خسوف شود و تاریک گردد .در این حال عقل نور ندارد .عقل انسان معصيتکار ،مانند ماهِ گرفته و منخسف است.
حضرت على × عقل را در مقابل شهوت قرار داده و انسان را موجودی مرکب از عقل و شهوت معرفی کردند :الْعَقْلُ
2

صَاحِبُ جَيْشِ الرَّحْمَنِ وَ الْهَوَت قَائِدُ جَيْشِ الشَّيْطَانِ وَ النَّ ْسُ مُتَجَاذِبَةٌ بَيْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا غَلَبَ کَانَتْ فِی حَيِّزِه.
ده سال بعد از شهادت مهدی و مجيد زینالدین ،پدر بزرگوارشان میگ ت :من در این مدت لوالنی بارها به خالرات
گذشته بازگشتهام؛ اما هر چه فکر کردم تا خطا و یا گناهی از مجيد و مهدی به یاد بياورم ،چيزی پيدا نکردم؛ نمیخواهم
بگویم معصوم بودند اما من که پدرشان هستم ،به خداییِ خدا گناهی از ایشان سراغ ندارم.
شهيد زینالدین آنقدر بين رزمندهها محبوب بود که وقتی در جمعشان قرار میگرفت از سر و کولش باال میرفتند و
به او ابراز محبت میکردند .یک روز رزمندهها تا چشمشان به آقا مهدی افتاد ،از خوشحالی بال درآوردند .دورهاش کردند و
شروع کردند به شعار دادن« :فرمانده آزاده ،آمادهایم آماده!» هرکسی که دستش به مهدی میرسيد ،امان نمیداد؛ شروع
میکرد به بوسيدن .مخمصهای بود برای خودش .خالصه به هر سختی که بود از چنگ بچههای بسيجی خالص شد ،اما
به جای اینکه از این همه ابراز محبت خوشحال باشد ،با چشمانی پر از اشک به خودش نهيب میزد« :مهدی! خيال نکنی
کسی شدی که اینها اینقدر به تو اهميت میدهند ،تو هيچی نيستی؛ تو خاک پای این بسيجیهایی! اگر از تو تعریف
0
میکنند به خالر خداست  ...اگر دوستت دارند کار خداست!»
و در پایان حضرت میفرمایند اگر کسی این سه کار را انجام دهد؛ فَکَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ وَ مَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ
 1کتاب یازهرا.
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أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِینَهُ وَ دُنْيَاهُ.
چنين کسى ،گویى هوات ن ْس را بر نابودت خردش یارت داده است و آنکه خرد خویش را تباه کند ،دین و دنيایش را تباه

کرده است.
شب دوم محرم است .مثل فردا روزی سيدالشهدا × با اهلبيتش وارد کربال شد .تا حضرت به کربال رسيد فرمود:
اعوذ باهلل من الکرب و البال 2...اینجا همان جایی است که جدم پيغمبر فرموده  ...اینجا همان جایی است که بابایم
اميرالمؤمنين فرموده  ...اینجا کربالست.
0
فَقالَ الحُسَينُ × لِأَصحابِهِ :اِنزِلوا هذا مَوضِعُ کَربٍ وبَالءٍ هاهُنا مُناخُ رِکابِنا ،ومَحَطُّ رِحالِنا ،وسَ کُ دِمائِنا.
حسين × به یارانش فرمود« :فرود آیيد که اینجا ،جایگاه اندوه و بالست! اینجا ،محل فرود آمدن مرکبهایمان و
اینجا محل باروبنه ما و ریخته شدن خونمان است».
عباس جان ،اهل حرم را پيهاده کن
بااحتياط اللهی ما را پياده کن
زانهو بزن وقار حهرم را زميهن گذار
بااحتياط بار حرم را زمين گذار
4
اولين کاری که سيدالشهدا انجام دادند خریدن زمين کربال بود .بعد با سه شرط آن را دوباره به صاحبانش صدقه دادند.
اول اینکه به بچهها و اسبهای ما آب دهيد.
دوم اینکه ما اینجا کشته میشویم برای تجهيز پيکرهای ما بيایيد.
سوم اینکه اینجا محل زیارت ما میشود .تا سه روز از زائرین ما پذیرایی کنيد و به آنها آب بدهيد.
قربانت شوم حسين جان ،شما قبل از شهادتتان هم به فکر لبهای تشنه زائرتان بودید .گ تيد نکند زائرم بياید و اینجا
تشنه بماند ...اما خودت چه آقاجان  ...قربان لبهای تشنه شما...
عطش اول لب و دهان آدم را خشک میکند .اگر کمی شدت پيدا بکند جگر انسان میسوزد .آقا فرمود« :اسقونى شربةً
من الماء» ای قوم آبی بياورید جگرم از عطش میسوزد .اگر عطش شدتش از این هم بيشتر بشود روضهای است که جبرئيل
خواند :ای آدم ،آنقدر این عطش بر حسين × شدت پيدا میکند که جلوی چشمش را تاریک میبيند .بين او و آسمان
الیهای از تاریکی میآید .ای آدم ،بين حسين و آسمان هالهای از دود پيدا میشود .کسی هم جواب حسين را نمیدهد.
«فلم یجد أحداً من أنصاره قد بقی!»
تشنهلب عالمين ،ای شه مظلوم حسين ،ای شه مظلوم حسين
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

 1الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص.13 :
 2معالی السبطين ص .221
 0همان و ال توح ،ابن اعثم کوفی :ج  2ص .10
 4معالی السبطين ص  223و مستدرک الوسایل ج  13ص .021
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شب سوم  :مدافعان حریم و حرم

وقتى امام حسين × در کربال وارد شد ،عمر بن سعد نيز وارد آن سامان شد و کثير بن عبد اللّه شعبى را -که انسانى
خونآشام بود -نزد امام اعزام کرد و به او گ ت :به سوت حسين برو و از او بپرس به چه انگيزهات به این دیار آمده است؟
وت در پاسه عبيد اللّه گ ت :این مطلب را از او مىپرسم و اگر بخواهى او را مىکشم.
عبيد اللّه گ ت :نمىخواهم او را بکشى ولى مىخواهم تنها این موضوع را از او بپرسى .آن مرد به سمت امام × راه
افتاد .وقتى ابو ثمامه صائدت او را مشاهده کرد به امام عرضه داشت :ات اباعبداللّه! خداوند شما را به سالمت بدارد! بدنهادترین
انسان و بىپرواترین و خونآشامترین فرد روت زمين به سمت شما مىآید.
ابو ثمامه به سوت او رفت و گ ت :شمشيرت را زمين بگذار.
گ ت :نه به خدا سوگند! زمين نمىگذارم و چنين کارت از بزرگوارت به دور است ،من پيکى هستم ،اگر سخنانم را
شنيدید پيام خود را به شما رساندهام وگرنه بازمىگردم.
ابو ثمامه گ ت :من قبضه شمشيرت را مىگيرم و شما خواستهات را بگو.
گ ت :نه به خدا سوگند! نمىگذارم آن را لمس کنى.
ابو ثمامه به او گ ت :پس بگو برات چه بدین جا آمدهات؟ و من از ناحيه تو آن را خدمت امام عرض خواهم کرد و
نمىگذارم به آن حضرت نزدیک شوت؛ زیرا تو فاجرت.
راوت مىگوید :آن دو یکدیگر را ناسزا گ تند و سپس کثير بازگشت و ماجرا را به عمر سعد الالع داد .عمر سعد این بار
1
«قرّة بن قيس تميمى حنظلى» را به جات او فرستاد و وت با حسين × سخن گ ت.

یکی از ویژگی های بارز اصحاب الحسين این بود که همواره و در هر وضعيتی دغدغه دفاع از حرم و حریم حسينی را
داشتند.
همهی ما و شما ،همهی عزاداران اباعبداهللالحسين × ،همهی مدعيان روضهخوانی و مداحی برای امام حسين ×،
یک روز خودشان را در مقابل این سؤال قرار میدهند که «آیا من حاضر هستم جانم را برای حریم بدهم یا نه؟» و این
سؤالی است که هرکسی در نهانخانهی دل خود باید پاسخش را بدهد.
آغاز ماجرای دفاع از حرم و حریم اهلبيت ،از کربال نيست بلکه هميشه دو جریان در تاریه وجود داشته است؛ جریانی
 1سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص121:
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که به حریم اولياء خدا اهانت میکنند و جریانی که از حریم اولياء خدا دفاع میکنند.
اهانت به اولياء خدا و انبياء یک ریشه عميق دارد .گاهی توهين و گاهی مسخره میکردند .خدا میفرماید:
1
سََّ ْهزِؤُن}
ح ْسرَةً عَلَى الْعِبا ِد ما يَأْتنهِمْ مِ ْ َرسُولٍ إِالق كانُوا بِهِ َي ْ
{يا َ
گاهی تهمت میزدند.
جنُون}.
حرٌ أَوْ مَ ْ
{ما َأتَى القذي َ مِ ْ َقبْلِهِمْ مِ ْ رَسُولٍ إِالق قالُوا سا ِ

2

یا تهمت یا توهين .جنگ روانی عليه اوليای خدا راه میانداختند .وقتی به کسی اهانت کنند و برچسب بزنند دیگر کسی
سراغ او نمیآید .خب اینها اگر حرف حسابی عليه انبياء داشتند میآمدند میگ تند؛ حرف حسابی نداشتند که مسخره
0
كْنَُّمْ صادِقن }
میکردند و اتهام میزدند .خدا میفرماید اگر حرف حسابی دارید بزنيدُ{ :قلْ هاتُوا ُبرْهاَنكُمْ إِنْ ُ
حکم اهانت به اولياء خدا خيلی سخت و شدید است .پيغمبر |وقتی وارد مکه شد کسی فریاد میزد :اليوم یوم
الملحمه امروز روز انتقام است پيغمبر فرمود بگوید ساکت باشد؛ ندا دهيد :اليوم یوم المرحمه .بعد اعالم ع و عمومی کرد.
رسولاهلل | تقریباً همه را بخشيد ولی در مورد عدهای فرمود اگر آویزان به پرده خانه خدا هم بودند حسابشان را برسيد.
بخشش بی بخشش .آنها کسانی بودند که پيغمبر | را مسخره و به ایشان توهين کرده بودند .جرم اینها این است که
حرمت ولی خدا را شکستند .امام × فرمود :قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مَنْ أَهَانَ وَلِيّاً لِی فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ.
حرمت اهانت به اولياء خدا هم در حيات و هم بعد از آن ادامه دارد .حریم خود خداست .لرف دیگر که قسمت زیبای
ماجراست ،ماجرای دفاع از حرم و حریم اوليای خداست .دفاع از حرم و حریم اهلبيت ع شبيه یک ستارهی دنبال داری
است که وقتی پی آن را بگيری به وجود باعظمت اميرالمؤمنين میرسی .نخستين مدافع حریم خدا و حریم رسول خدا |
علی بن ابيطالب × بود که هر شب در شعب ابيطالب به جای رسول خدا | ،در بستر میخوابيد و هرگاه که خود رسول
خدا |در بستر میخوابيدند ،ایشان میایستاد و از جان پيامبر |محافظت میکرد.
4

أَبَاتَ أَبُو لَالِبٍ عَلِيّاً عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ کُلَّ لَيْلَةٍ فِی الشِّعْب؛
پس در واقع شب هجرت که به ليله المبيت معروف است اولين بار نبود که ایشان به جای رسول خدا |در خانه
ایشان خوابيدند.
مدافع دیگرِ حریم اهلبيت^ که باید در صدر از او یاد کرد «حمزه سيدالشهدا» بود .حمزه وقتی دید که برخی از
مشرکين ،رسول خدا |را آزار و اذیت کردند و شکمبهی حيوانات را بر سر پيغمبر |ریختند ،اینقدر غضبناک شد که
همراه ابولالب و به دستور ابولالب به ميدان شهر آمد ،رؤسای قریش و مشرکين مکه جمع شده بودند ،او شمشير کشيد و
گ ت :اگر احدی از جای خودش تکان بخورد گردن او را خواهم زد! آنها وقتی غضب حمزهی سيدالشهدا را دیدند از جای
خود حرکت نکردند و او همان شکمبهی حيوان را برداشت به سروصورت و روی آنها ماليد و آنها هم جرئت نکردند تکان
بخورند .بعد رو کرد به رسول خدا |و گ ت :ای رسول خدا! تو جایگاهت در بين ما بنیهاشم اینگونه است.
کَانَ رَسُولُ اللَّهِ | ذَاتَ یَوْمٍ جَالِساً فِی الْحِجْرِ فَبَعَثُوا إِلَى سَلَى الشَّاةِ فَأَلْقَوْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ | ...فَجَاءَ أَبُو لَالِبٍ ع

 1یس.03 :
 2الذاریات .22 :
 0بقره .111
 4مناقب آلابيطالب^.242/0
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وَ مَعَهُ السَّيْفُ وَ حَمْزَةُ وَ مَعَهُ السَّيْفُ .فَقَالَ أَمِرَّ السَّلَى عَلَى سِبَالِهِمْ فَمَنْ أَبَى فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ،فَمَا تَحَرَّکَ أَحَدٌ حَتَّى أَمَرَّ السَّلَى
1
عَلَى سِبَالِهِمْ ثُمَّ الْتَ َتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ | وَ قَالَ :یَا ابْنَ أَخِ .هَذَا حَسَبُکَ فِينَا.
عجب ستارههای دنبال داری در سلسله این مدافعين حرم وجود دارند .ستارهها را که پیجویی میکنی میرسی به قمر
منير بنیهاشم که مادرش روزی که کاروان داشت به سمت مکه حرکت میکرد فرمود :عباسم (ذبوا) دفاع کنيد از حریم
اهلبيت .اصالً به انگيزه مدافع حرم و حریم اهلبيت بودن ،فرزندش را تربيت کرد .وقتی دستان عباس را زدند فرمود:
و اهلل ان قطع تموه یمينی ان احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق اليمينی .من پيوسته از امامم دفاع میکنم .ببينيد
مدافعين حرم جا پای چه بزرگانی گذاشتهاند .کلنا عباسک یا زینب یعنی همين .عباس مدافع حرم بود.
دختران ابی عبد اهلل خطاب به یاران حضرت گ تند:
بنی الکرام ذابوا عن حرم رسول اهلل؛ از حرم رسولاهلل دفاع کنيد.
آخرین نداهای ابی عبد اهلل در کربال این بود :کجایيد ای مدافعان حرم!
نادت هَلْ مِنْ ذَابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَت الْحُسَيْنُ ع أَنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَ أَصْحَابِهِ إِلَّا الْقَلِيلُ فَقَامَ وَ
2
نَادَت هَلْ مِنْ ذَابٍّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ.
امام حسين × شعارشان این بود« :ذَبّوا عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ» از حرم رسول خدا | دفاع کنيد.
شهدای مدافع حرم ،در واقع ندای سال  21ابی عبد اهلل را لبيک گ تند .شهادت نوش جانشان .اگر اینها نبودند حرمی
نبود .چرا ما در سوریه میجنگيم؟ «به خدا قسم هيچ ملتی منتظر آمدن دشمن به مرزهای خودش نشد .مگر اینکه ذليل
0
شد؛ فَوَاللَّهِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا».
مقام معظم رهبری فرمودند« :کسی که از اینجا میرود در عراق یا در سوریه بهعنوان دفاع از حریم اهلبيت در مقابل
4
این تک يریها میایستد ،در واقع دارد از شهرهای خودش دفاع میکند».
«اگر اینها مبارزه نمیکردند ،این دشمن میآمد داخل کشور ،ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقيهی استانها با
2
اینها میجنگيدیم و جلوی اینها را میگرفتيم».

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
زینب خوش درخشيدند .ما در کربال هم مدافعان حرم داشتيم که از امام خود جا ماندند ،اما بهمحض رسيدن برای دفاع از
حرم آل اهلل هيچ تعللی نکردند.
مانند ه هاف بن مهند راسبى بصری که بنا به نوشته دانشمندان رجالى مردت تهمتن ،شيرافکن ،کوهکن ،نيکوسيرت و
از شجاعان بصره و از مخلصين جماعت شيعه است.
ه هاف در عشقورزت به امير مؤمنان × و محبت شاه والیت و الاعت از اهلبيت ^ گوت سبقت از دیگران ربوده

 1إعالم الورت.123/1/
 2مثيراالحزان.33/
 0نهج البالغه ،خطبه .23
 4بيانات مقام معظم رهبری.1092/4/2 ،
 2بيانات مقام معظم رهبری .1092/11/2
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بود و در جنگ ص ين مالزم رکاب آن حضرت بود.
پس از شهادت امير مؤمنان × روزگارش را در خدمت حضرت مجتبى × به سر رسانيد و پس از شهادت آن حضرت
ساکن بصره شد .تا اینکه شنيد حضرت حسين × از مکه عازم س ر عراق گردیده است.
ه هاف ه در عين آنکه بيرون رفتن از بصره سخت بود و فضات جاسوسى و رعب و وحشت بر آن دیار حکومت داشت
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؟
گ ت :من ه هاف بن مهند راسبى بصرت هستم ،برات یارت حسين آمدهام.
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
گروهى از لشگر عمر سعد به غارت خيمههای حسين هجوم بردهاند!
دنيا در نظر ه هاف تاریک شد و آه از نهادش برآمد ولى نگ ت اکنون که حسين × شهيد شده جایى برات مبارزه من
نيست ،بلکه او مبارزه را اصلى اصيل برات دفاع از حق میدانست و ادامه راه حسين × را بر خود از واجبترین امور به
شمار میآورد; به همين خالر با ایمانى استوار و اخالصى بینظير برات دفاع از دین و حریم حضرت حسين × هم چون
پلنگ بر آن لشگر بینام و پر ننگ حمله برد و از چپ و راست سر و دست پرانيد و بسيارت را به دوزخ رسانيد ،لوری جنگيد
که لشگریان تصور کردند حسين عليهالسالم دوباره زنده شده است تا اینکه از همه لرف به دستور عمر سعد به او حمله شد
و در محاصره قرار گرفت تا اسبش از پات درآمد و پياده ماند .او پياده به جنگ ادامه داد تا بر اثر کثرت جراحت نزدیک
گودال قتلگاه به خاک افتاد و با به سر بردن پيمان به حضرت حسين × پيوست.
جریان دفاع از حرم حسينی بعد از شهادت حضرت تمام نشده است و هنوز بعد از گذشت بيش از  1033سال عاشقان
حسين برای دفاع از حریم و حرم آل اهلل همه وجود خود را به ميدان میآورند.
مثل شهيد حسين مهرابی .اهل مشهد بود .مردی از جنس نور که از قافله عشق جامانده بود و برای پرواز لحظهشماری
میکرد .او و خانوادهاش هر ه ته به مزار شهدای مدافع حرم میآمدند و ساعتها بهات اق هم در کنار قبور شهدا خلوت
میکردند .نزدیک یک سال و نيم اصرار به رفتن برای دفاع از حرم عمه سادات داشت و سرسختانه از هر کس که ارتبالی
با سوریه داشت پيگير اعزام میشد.
به سراغ من حقير هم بارها آمد و میگ ت من از تو نه خواهش میکنم و نه التماس ،فقط به تو میگویم مرا ببر چون
میدانم میروم و شهيد میشوم!
یک روز اشارهای کرد به یک کارت زیارتنامه که از کربال به دستش رسيده بود و منقوش بهعکس گنبد آقا اباعبداهلل
بود و گ ت این حکم شهادت من است.
یکبار هم که در قطعه شهدای مدافع حرم میچرخيدم مادر یکی از شهدا را واسطه کرد .گ تم خانوادهات چه؟ به فکر
آنها باش .گ ت آنها هم برای شهادتم دعا میکنند!
متعجب شدم .مرا پيش همسرش برد .زنی که با صالبت و با المينان قلب از من درخواست کرد که همسرش ،پدر
فرزندانش و سایه سرش را به ميدان جنگ ببرم! و جای تعجب بيشتر داشت وقتی برای شهادتش دعا کرد.
دخترک کم سن و سالش را آورد .بسيار دوستداشتنی ،با چادر مشکی و شيرینزبان ،پرسيدم عمو جان دوست داری
بابا بياد جبهه؟ با لبخندی گ ت آره.
پدر از او خواست قصه نمایشگاه را بگوید…
او هم با لبخندی گ ت :به صورت کاردستی با مقوا نمایشگاه شهدا رو درست کرده و عکس شهدا رو داخلش چسبانده
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و جای عکس پدر رو خالی گذاشته!
گ تم :یعنی دوست داری بابا شهيد بشه؟
دخترک بغض کرد و زد زیر گریه و با حرکت سرش گ ت آره و نتوانست بماند و بهسرعت از ما دور شد…
هر از چند گاهی پيام میداد و جویای رفتن بود و لحظهشماری میکرد .بااینکه وضع مالی خوبی نداشت هر آنچه داشت
وقف بیبی کرده بود .حتی مجبور شد برای تهيه بليت ،ماشينش را ب روشد.
وقتی برای اولين بار چشمش به گنبد بیبی افتاد ،بیاختيار به زمين افتاد و سر تعظيم در مقابل عمه سادات بر زمين
گذاشت .هيچوقت فراموش نمیکنم اولين بار که به زیارت بیبی رقيه شرفياب شد آنچنان ضجه میزد و اشک میریخت
و فریاد میزد که گویی همه نزدیکانش را دقایقی قبل ازدستداده!
نيمهشب گه گاه صدای ناله کردنش را بر سر سجاده نماز شب میدیدم و اشکهایی که پایان نداشت.
کافی بود فقط بگویی رقيه مثل شنيدن روضه باز ظهر عاشورا اشک میریخت.
سه چهار روز مهمان ما بود .وقتی بهاجبار من به سمت ایران برمیگشت هر دو در فرودگاه دمشق اشک میریختيم.
هرچند قدم که میرفت گاه پشت سرش را نگاه میکرد و منتظر بود تا بگویم بمان اما مصمم بر رفتنش بودم و با قطرات
اشک بدرقهاش میکردم.
شاید تمام ترسم از این بود که المينان داشتم شهيد میشود و جرئت رویارویی با خانوادهاش را نداشتم .دلم به حال
همسر و فرزندانش میسوخت .آنها از هم گذشته بودند برای عشق اهلبيت ^ اما من هرگز نمیتوانستم خرابی این
النه عشق را به چشم ببينم.
هماهنگ کردم فرودگاه تهران دنبالش بروند .یکراست للب زیارت بهشتزهرا کرده بود و بعد با هماهنگی من برای
ثبتنام در مجموعه فاتحين راهی لشکر  23محمد رسولاهلل | شد اما آنجا هم نتيجه رضایت بخشی نگرفته بود .به
کُهَنز شهریار و گلزار شهدا رفت.
نمیدانم چه گ ت با شهيدان مصط ی صدرزاده و سجاد ع تی و محمد آژند اما هر چه گ ت از ته دل بود و پایش به
مشهد نرسيده امکان اعزامش توسط لشکر پرافتخار فالميون مهيا شد و در قالب نيروی افغانستانی خود را به جبهه رساند.
وقتی خبر داد که باالخره رسيدم هم خوشحال بودم و هم مضطرب .دائم چهره دختر کوچکش و آن اشکها جلو چشمم
رژه میرفت یاد رقيه امام حسين × افتادم و به خدا سپردمش.
بعد از نزدیک دو ماه دوباره پيام داد و چند تا عکس برایم فرستاد خندههایی از ته دل بر صورتش نمایان بود گویی به
آنچه للب کرده بود نزدیک شده از او خواستم به مرخصی بياید و اندکی در کنار خانوادهاش باشد قبول نمیکرد و میگ ت
انشا اهلل بهزودی…
آری بهزودی آمد اما با قلبی که فدای اربابش کرده بود قلبی که حب اهلبيت و داغ دختر  0ساله حسين آتشش زده
بود و سالها این سوختن را تحمل کرد تا وعده الهی محقق شد و همنشين اهلبيت در بهشت برین گردید.
سيد رضا عليزاده از ذاکرین اهلبيت گ ت :یک روز به بهشت رضا رفته بودم در کنار مزار شهيد مدافع حرم رضا
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
حضرت رقيه÷ برایم بخوان .گ تم شما برو من ميام .یک ربع منتظرم شد تا رفتم پيشش .خانواده شهيد محرابی هم آنجا
حضور داشتند .کنارش نشستم .گ ت برایم روضه حضرت رقيه÷ را بخوان .گ تم کدوم روضه ایشان را بخوانم .گ ت
روضهای که توی همهی مراسمات او میخونی بعد ادامه داد روضهای که سهساله امام حسين × را زدند.
گ تم من روضه را میخوانم ولی نقد چی بهم ميدی؟ گ ت :ش اعت .بعد ادامه داد وقتی من را مياورند چهرهی غرق به
خون من را خواهی دید.
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سپس ادامه داد من روضه را با دو سه مصرع شروع میکنم شما بقيهاش را بخوان
هی گ تم بهش ميام ميام
موهامو کشيد بابا بابا
موهامو نکش ميام ميام

هرکسهههی در این دنيا یک روزی تکلي ش را با اباعبداهللالحسهههين ×روشهههن و ميزان فاصهههلهی خودش را با
اباعبداهللالحسين ×تعيين خواهد کرد.
امثال شهيد محمود رضا بيضایی خوب متوجه ندای هل من ناصر اربابشان شدند .اهل تبریز و متولد  11آذرماه سال
 1023بود .در سپاه اسم مستعار خودش را «حسين نصرتی» گذاشته بود .میگ ت این اسم را گذاشتم تا یادم نرود که هنوز
ندای هل من ناصر حسين × بلند است و نياز به لبيک و نصرت ما دارد.
بيستوهشت روز قبل از شهادتش روی تخته کالس نوشته بود:
«اذا کان المنادی زینب ÷ فأهال بالشهادة»؛ یعنی« :اگر دعوتکننده زینب ÷ باشد ،سالم بر شهادت»! در آخر هم
در دفاع از حرم حضرت زینب کبری ÷ به ندای امام خودش لبيک گ ت.
باورش شده بود که هنوز جریان دفاع از حرم حسينی ادامه دارد .در نامهای به خانمش نوشته بود:
«تاریه دوب اره تکرار شده و این بار ابناء ابو س يان و آل س يان بار دیگر آل اهلل را محا صره کردهاند؛ هم مرقد مطهر
خانم زینب کبری و هم مرقد مطهر دردانه اهلبيت ،رقيه ÷ ؛ ولی این بار تن به اسهههارت آل اهلل نخواهيم داد چراکه به
قول امام مردم ما از مردم زمان رسولاهلل بهترند.
واضحتر بگویم؛ نبرد شام ،مطلع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است و من و تو دقيقاً در نقطهای ایستادهایم که با لطف
خداوند و ائمه الهار نقشی بر گردنمان نهاده شده است و باید با هم به سرانجام برسانيمش تا بار دیگر شاهد مظلوميت و
غربت فرزندان زهرای مرضيه ÷ نباشيم؛ اگر بدانی صبرت چقدر در این زمان حساس در ح ظ و صيانت از حریم آل اهلل
قيمت دارد ،لحظهبهلحظه آن را قدر میشماری.
مسئوليت سنگينی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانيم از پسش برآیيم ،شرمنده و خجل باید به حضور خداوند
و نبی و ولیاش برسيم چراکه مقصریم.
کل یوم عاشورا و کل ارض کربال و بقول سيد مرتضی آوینی این یعنی اینکه همه ما شب انتخابی خواهيم داشت که
به صف عاشورائيان بپيوندیم و یا از معرکه جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشيم».
روزبهروز جلسههات عزاداری ما جدیتر میشههوند ،شههاید کمکم کار به جایی برسههد که بعضههی از خانوادهها (که البته
تعداد شان خيلی کم ا ست) زیاد دو ست ندا شته با شند که بچههای شان بروند برای امام ح سين × عزاداری کنند؛ شاید
بگویند :وقتی بچهی من میرود و میگوید « یا اباعبداهلل! ای کاش ما در کربال بودیم و کمکت میکردیم» ،نکند اآلن که
ميدانهای جدیدی برای کمک کردن به اباعبداهللالحسين × باز شده ،بچهی من هم برود و واقعاً بخواهد به امام حسين
× کمک کند و شهيد شود!
در زمان دفاع مقدس ،بعضی از خانوادهها دوست نداشتند بچههایشان به جبهه بروند؛ البته تعداد اینلور خانوادهها کم
بود ،ولی بیتعارف باید صحبت کرد .برخی خانوادهها که تعداد شان کم بود ،اجازه نمیدادند فرزند شان به م سجد برود چرا
که نگران بودند عضو بسيج شود و از این لریق ،به حضور در جبهه عالقهمند شود و به جبهه برود .در دوران دفاع مقدس،
مسهههجد معنای واقعی خود یعنی رزم و جهاد را پيدا کرده بود .در دورهی کنونی هم هيئت های مذهبی معنای حقيقی و
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جایگاه خود شان را پيدا کردهاند؛ بهلوریکه د ستههای عزاداری و تکایا ،مت شکل از رزمندگانی ا ست که برای دفاع از دین
و حریم دین و حریم اهلبيت ^ آماده ه ستند .اگر هم هيئتی این خا صيت را ندارند باید بهلورجدی در ماهيت شان تأمل
و بازبينی کرد .امروز روضههای حسينی هيئتها باید مدافع حرم و حریم حسينی تربيت نماید.
البته دفاع از حریم و حرم حسينی سطوحی دارد که هر کسی بهاندازه توانایی و ظرفيتش به آن دست پيدا میکند:
سطح اول:
1
اميرالمؤمنين ×میفرماید« :مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَنَا بِلِسَانِهِ وَ قَاتَلَ مَعَنَا بِيَدِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِی الْجَنَّةِ فِی دَرَجَتِنَا»
کسی که ما را با قلبش دوست داشته باشد ،با زبانش یاری کند و با دستش-دست به شمشير ببرد و -از ما دفاع کند
او در بهشت همدرجهی ما خواهد بود!
این باالترین سطح دفاع از حرم و حریم حسينی است که مدافعان حرم عزیز ما اآلن به این توفيق بزرگ نائل شدهاند.
مثل شهيد سيد ابراهيم صدرزاده که سردار سليمانی در جمع مدافعان حرم درباره ایشان میگ تند:
پر سيدم چطور به اینجا آمده ا ست .این جوان چون ما راه نمیدادیم بياید ،رفت م شهد و در قالب فالميون و به ا سم
افغانی ثبتنام کرده و به اینجا آمده بود؛ زرنگ به این میگویند .زرنگ به من و امثال من نمیگویند .زرنگ فردی نيسههت
که به دنبال مال جمعکردن و گول زدن مردم است .زرنگ و باذکاوت شخصی است که فرصتها را به این شکل به دست
میآورد .زرنگ یعنی کسی که فرصتها را به نحو احسن است اده میکند .چرا وی این کار را کرد ،چون خيلی قيمت دارد.
2
جرًا عَظِنُمًا}
ضلَ اللقهُ اْلُمُجَاهِدِي َ عَلَى اْليَاعِدِي َ أَ ْ
خدا کسی را که در راهش جهاد میکند ،دوست داردَ{ .ف ق
اگر خدا کسههی را دوسههت داشههته باشههد ،محبت ،عشههق و عال هاش را در دلها آکنده میکند .امثال سههيد ابراهيم در
خيابانهای تهران ب سيارند ،اما آن چيزی که سيد ابراهيم را ب سيار عزیز کرد ،این م سئله بود .ان سان میميرد ،چه بخواهد
چه نخواهد شاه با شد میميرد ،امپراتور با شد ،میميرد .عالم با شد ،میميرد .این مردن ،مرگ اجباری ا ست و  99در صد از
مردم به این شکل میميرند و تنها یک درصد توفيق دارند که مرگ اختياری را انتخاب کنند.
مرگ اجباری نتيجهاش چي ست؟ ان سان به نقطهای میر سد که نمیتواند یک مگس را از خود دور کند .حالت احت ضار
را دیدهاید .امام سجاد × میفرماید« :خدایا به من رحم کن از آن وقتی که همه این اداها از من ساقط شود» ،با مرگ
همه عملها از ما ساقط و قطع میشود.
شهههما (مدافعان حرم) آمدهاید در راهی قرار گرفتهاید و راه اختياریای را برای خدا و دفاع از حریمها انتخاب کردهاید.
دفاع فقط از حرم حضرت زینب ÷ و حضرت رقيه ÷ نيست؛ دفاع از حریم گستردهای است ،دفاع از حریم اسالم است و
دفاع از حریم اهلبيت ^ و انسانيت است .یقين بدانيد شما برای این انتخاب شدهاید .چه این را ح ظ کنيد چه نکنيد.
سطح دوم  -حضرت میفرمایند:
0
«وَ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَنَا بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُقَاتِلْ مَعَنَا فَهُوَ أَسْ َلُ مِنْ ذَلِکَ بِدَرَجَة»
ک سی که ما را با قلبش دو ست دا شته با شد ،ولی ما را یاری نکند (مثالً فقط به هيئت برود) این فرد هم به به شت
خواهد رفت ،ولی درجهاش از گروه قبلی پایينتر خواهد بود .کسهههی که امام حسهههين × را به زبانش کمک کند ولی با
د ستش اقدام نکند (برای مقاتله به ميدان نرود) او نمیتواند همدرجهی اباعبداهللالح سين × با شد ،او یک درجه پایينتر

 1تحفالعقول.119/
 2النساء .92 :
 0همان
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است.
اگر ما توفيق دفاع از حرم را در آن سطح باال نداریم ،در همين سطح که میتوانيم دفاع کنيم .وقتی می شنویم درباره
اسالمی که ابیعبداهلل خودش و عزیزانش را برای ح ظش فدا کرده ،این همه شبهات و شایعات منتشر می شود چرا وقت
نمی گذاریم برای مطالعه تا در برابر این جریانات از امام و اسالم نازنين خودمان دفاع کنيم.
اجازه ندیم دشمنان ما که در سوریه و عراق قصد حمله به حرم حسينی را دارند ،در فضاهای مجازی دین و ایمان ما
را ببرند.
سطح سوم:
1
مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ لَمْ یُعِنَّا بِلِسَانِهِ وَ لَا بِيَدِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِی الْجَنَّةِ.
ک سی که با قلبش ما را دو ست دا شته با شد ولی به زبان جاری نکند و به د ست هم کمک نکند ،او هم به به شت
خواهد رفت ولی در درجهی پایينتر.
خود این محبت قلبی هم ارزشمند است و بهنوعی دفاع از حریم حسينی است چون قلبی که ماالمال از عشق حسين
با شد ،ع شقهای آلوده در آن راه نخواهد یافت اما این پایينترین سطح ا ست و در پایينترین درجه به شت جای خواهد
داشت.
هرکسهههی در این دن يا یک روزی تکلي ش را با ا باع بداهللالحسهههين × روشهههن و ميزان فاصههه لة خودش را با
اباعبداهللالح سين × تعيين خواهد کرد .شهدای ما تکلي شان را با اباعبداهلل رو شن کردند؛ و همان خط دفاع از حرم را تا
به امروز ادامه دادند.

امشب همه محبان اباعبداهلل مهمان ناز دانه سهسالهی ارباب هستند.
امشب شب حوائج است چرا که شب دختر سه سالهای است که کنج خرابه حاجتروا شد و حاجات خيلیها را هم روا
کرده است.
مرحوم حاج ميرزاعلی محدث زاده فرزند حاج شيه عباس قمی  ،از وعاظ و خطبای م شهور تهران بودند .ای شان
میفرمودند:
یک سال به بيماری و ناراحتی حنجره و گرفتگی صدا مبتال شده بودم تا جایی که منبر رفتن و سخنرانی کردن برای
من ممکن نبود .مسلّم هر مریضی در چنين موقعی به فکر معالجه میافتد ،من نيز به لبيبی متخصص و باتجربه مراجعه
کردم .پس از معاینه معلوم شد بيماری من آنقدر شدید ا ست که بع ضی از تارهای صوتی ازکارافتاده و فلج شده و اگر
العالج نباشد صعبالعالج است .لبيب معالج در ضمن نسخهای که نوشت دستور استراحت داد و گ ت که باید تا چند ماه
از منبر رفتن خودداری کنم و حتی با کسی حرف نزنم و یا اگر چيزی بخواهم و مطلبی از زن و بچهام انتظار داشته باشم
آنها را بنویسم تا در نتيجه استراحت مداوم و استعمال دارو ،شاید سالمتی ازدسترفته مجدداً به من برگردد .البته صبر در
مقابل همچون بيماری و حرف نزدن با مردم حتی با زن و بچه کمی سخت و لاقت فرساست ،زیرا انسان بيشتر از هر چيز
احتياج به گ تو شنود دارد و چطور می شود تا چند ماه هيچ نگویم و حرفی نزنم و پيو سته در ا ستراحت با شم؟! آن هم
معلوم ني ست که نتيجه چه با شد .بر همه رو شن ا ست که با پيش آمدن چنين بيماری خطرناکی ،چه حال ا ضطراری به
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بيمار د ست میدهد .ا ضطرار و ناراحتی شدید ا ست که آدمی را به یاد یک قدرت فوقالعاده میاندازد .این حالت پری شانی
ا ست که ان سان اميدش از تمام چارههای ب شری قطع شده و به یاد مقربان درگاه الهی میافتد تا بهو سيله آنها به درگاه
خداوند متعال عرض حاجت کرده و از دریای بیپایان لطف خداوند بهرهای بگيرد .من هم با چنين پيش آمدی ،چارهای جز
توسل به ذیل عنایت ح ضرت امام ح سين × نداشتم .روزی بعد از نماز ظهر و ع صر ،حال توسل به دست آمد و خيلی
اشک ریختم و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل را که به وجود مقدس ایشان متوسل بودم مخالب قرار داده گ تم :یابن
رسولاهلل ،صبر در مقابل چنين بيماری برای من لاقت فرساست .عالوه بر این من اهل منبرم و مردم از من انتظار دارند
برایشان منبر بروم .من از اول عمر تابهحال علیالدوام منبر رفتهام و از نوکران شما اهلبيتم ،حاال چه شده که یکباره از
این پُست حساس بر اثر بيماری کنار باشم .ضمناً ماه مبارک رمضان نزدیک است ،دعوتها را چه کنم؟ آقا عنایتی ب رما تا
خدا ش ایم دهد .به دنبال این توسل ،لبق معمول کمکم خوابيدم .در عالم خواب ،خودم را در اتاق بزرگی دیدم که نيمی از
آن منور و روشن بود و قسمت دیگر تاریک! در آن قسمت که روشن بود حضرت مولی الکونين امام حسين × را دیدم
که نشسته است .خيلی خوشحال و خوشوقت شدم و همان توسلی را که در حال بيداری داشتم در حال رؤیا نيز پيدا کردم.
بنا کردم عرض حاجت نمودن و مخ صو صاً ا صرار دا شتم ماه مبارک رم ضان نزدیک ا ست و من در م ساجد متعدد دعوت
شدهام ،ولی با این حنجره ازکارافتاده چطور میتوان منبر رفته و سخنرانی نمایم و حال آنکه دکتر منع کرده که حتی با
بچههای خود نيز حرف نزنم .چون خيلی الحاح و تضرّع و زاری داشتم ،حضرت اشاره به من کرد و فرمود :به آن آقا سيد
که دم درب ن ش سته بگو چند جمله از م صيبت دخترم (رقيه) را بخواند و شما کمی ا شک بریزید ،ان شاهلل تعالی خوب
می شوید .من به درب اتاق نگاه کردم دیدم شوهر خواهر حاجآقا م صط ی لبالبائی قمی که از علما و خطبا و از ائمه
جماعت تهران است نشسته است .امر آقا را به شخص نامبرده رساندم .ایشان میخواست از ذکر مصيبت خودداری کند،
حضرت سيدالشهدا فرمود روضه دخترم را بخوان .ایشان مشغول به ذکر مصيبت حضرت رقيه شد و من گریه میکردم و
اشک میریختم ،اما متأس انه بچههایم مرا از خواب بيدار کردند و من با ناراحتی از خواب بيدار شدم و متأسف و متأثر بودم
که چرا از آن مجلس پرفيض محروم ماندهام ،ولی دیدن دوباره آن منظرهی عالی امکان ندا شت .همان روز و یا روز بعد،
به همان متخ صص مراجعه نمودم ،خو شبختانه پس از معاینه معلوم شد که ا صالً اثری از ناراحتی و بيماری قبلی در کار
ني ست .او که سخت در تعجب بود از من پر سيد شما چه خوردید که به این زودی و سریع نتيجه گرفتيد؟! من چگونگی
تو سل و خواب خودم را بيان کردم .دکتر قلم در د ست دا شت و سرپا ای ستاده بود ،ولی بعد از شنيدن دا ستان تو سل من
بیاختيار قلم از د ستش بر زمين افتاد و با یک حالت معنوی که بر اثر نام مولی الکونين امام ح سين به او د ست داده بود
پشت ميز لبابت نشست و قطره و قطره اشک بر رخسارش میریخت .لختی گریه کرد و سپس گ ت :آقا این ناراحتی شما
1
جز توسل و عنایت و امداد غيبی چاره و راه عالج دیگری نداشت.
سه جا مخدرات اباعبداهلل در عزای سيدالشهدا تعجب کردند:
اول زینب کبری ÷ که تا وارد گودال شد و چشمش به پيکر قطعهقطعه بیسر افتاد ناله زد :اَ انت اخی؟
دوم حضرت سکينه که تا دید عمه بدنی را در آغوش گرفته ،نشناخت .پرسيد :هذا نَعشُ مَن؟
سوم حضرت رقيه که تا سر بریده را برایش آوردند ،پرسيد :ما هذا الرَّاسُ؟
 ...فقالت :ما هذا الرّأس؟ قالوا لها :رأسُ أبيک .فَرَفَعَتهُ مِنَ الطَّشتِ حا ضِنةً له وهی تقول :یا أباه! مَن ذا الذی خَ ضَّ بَکَ
صغَرِ ِسنّی؟ یا أبتاه! مَن بَقِیَ بعدَک نَرجوه؟ یا
بِدِمائِک؟ یا أبتاه! مَن ذا الذی قَطَعَ وَریدَک؟ یا أبتاه! مَن ذا الذی أیتَمَنی على ِ
أبتاه! مَن لِليَتيمة حتّى تکبر؟ یا أبتاه! مَن لِلنساء الحاسرات؟ یا أبتاه! مَن لألرامل المَسبيّات؟ یا أبتاه! مَن للعيون الباکيات؟ یا
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أبتاه! مَن لل ضائعات الغریبات؟ یا أبتاه! مَن لل شعور المُن شرات؟ یا أبتاه! مَن بَعدَک؟ واخيبتنا! یا أبتاه! مَن بعدک؟ واغربتنا! یا
َضهباً
أبتاه! ليتنی کنتُ ال ِدت ،یا أبتاه! ليتنی کنتُ قبل هذا اليوم عَميا .یا أبتاه! ليتنی و ََّسهدتُ الثّرت وال أرت َشهيبَک مُخ َّ
بالدّماء.
ثمّ إنّها و ضعت فمها على فمه ال شّ ریف ،وبکت بُکاءاً شدیداً حتّى غ شی عليها ،فلمّا حرّکوها ،فإذا بها قد فارقت روحها
1
الدُنيا.
 ...وقتی سر بریده امام حسين را برای رقيه ÷ آوردند گ ت این سر کيست؟ به او گ تند :سر پدرت حسين است .سر
را بااحتياط از داخل لشت برداشت و به سينه چسبانيد و با گریههای سوزناک خود خطاب به سر چنين گ ت :پدر چه کسی
تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را برید؟ پدر چه کسی در خردسالی یتيمم کرد؟ پدر دختر یتيم تو به
چه کسی پناه ببرد تا بزرگ شود؟ پدر جان زنان بی پوشش چه کنند؟ پدر جان زنان اسير و سرگردان کجا بروند؟ پدر جان
چه کسی چشمان گریان را چاره ساز است؟ پدر جان چه کسی یار و یاور غریبان بیپناه است؟ پدر جان چه کسی پریشان
مویی ما را سامان میبخ شد؟ پدر جان بعد از تو چه ک سی با ما ست؟ وای بر ما بعد از تو وای از غریبی! پدر جان کاش
فدایت می شدم .پدر جان ای کاش پيش از این نابينا می شدم و تو را اینگونه نمیدیدم .پدر جان کاش پيش از این در
خاک خ ته بودم و محاسههنت را آغشههته به خون نمیدیدم .سههپس لبها را بر لبهای پدرش امام حسههين نهاد و چنان
گریست که همان لحظه بیهوش شد و وقتی او را حرکت دادند دریافتند که از دنيا رفته است.
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ابو مخنف مى گوید :هنگامى که امام ح سين × به منطقه «حاجر» در بطن الرّمة ر سيد ،نامهات به م سلم و شيعيان
کوفه مرقوم فرمود و آن را توسط قيس ،بدان سامان فرستاد .قيس توسط حصين بن تميم دستگير شد .این حادثه پس از
شهادت حضرت مسلم عليهالسالم رخ داد.
عبيد اللّه نيروهات سوارهنظام خویش را حدفاصل «خ ّان» تا قادسيه و «قطقطانه» و «لعلع» ،مستقر کرد و حصين را
به فرماندهى آنها گمارده بود.
مضمون نامه امام بدین شرح بود:
«من الح سين بن علىّ إلى إخوانه من المؤمنين و الم سلمين ،سالم عليکم! فإنّى أحمد إليکم اللّه الذی ال اله الّا هو،
اما بعد :فانّ کتاب مسههلم جاءنى یخبرنى فيه بحسههن رأیکم و اجتماع ملئکم على نصههرنا و الطلب بحقّنا ،فسههألت اللّه أن
یح سن لنا ال صنع و أن یثيبکم على ذلک أح سن األجر و قد شخ صت إليکم من مکّة یوم الثالثاء لثمان م ضين من ذت
الحجة یوم الترویة ،فاذا قدم رسههولى عليکم فانکمشههوا فى أمرکم و جدّوا ،فإنّى قادم عليکم فى أیّامى هذه إن شههاء اللّه و
السالم عليکم و رحمة اللّه و برکاته».
خدایى را که جز او معبودت ني ست ،در مورد شما سپاس مى گویم؛ اما بعد :نامه م سلم که حاکى از هماهنگى شما در
راه نصرت و یارت ما خاندان و مطالبه حق ما بود ،به دستم رسيد ،از خدا مىخواهم که آینده همگى را به خير و شما را بر
این اتّحاد و همبستگى ،اجر و پاداش بزرگ عنایت کند .من نيز روز سهشنبه هشتم ذیحجه روز ترویه بهسوی شما حرکت
کردم .با رسيدن پيک من ،شما کارهات خود را به سرعت سروسامان دهيد که اگر خدا بخواهد خود ،چند روز آینده نزدتان
خواهم آمد .سالم و درود خدا بر شما مردم.
به گ ته راوت :وقتى ح صين ،قيس را د ستگير کرد ،وت را نزد عبيد اللّه فر ستاد ،عبيد اللّه ماجرات نامه را از وت جویا
شد.
قيس گ ت :آن را پاره کردهام.
عبيد اللّه گ ت :چرا؟
قيس گ ت :برات اینکه تو بر مضمون آن آگاه نشوت.
عبيد اللّه گ ت :نامه برات کى بود؟
قيس گ ت :به کسانى که نام آنها را نمىدانم.
عبيد اللّه گ ت :اگر حاضر نيستى آنها را نام ببرت ،بر فراز منبر برو و دروغگو و فرزند دروغگو [منظورش امام ح سين
× بود] را ناسزا بگو!
قيس بر فراز منبر رفت و اظهار داشت :مردم! حسين بن على برجستهترین آفریده خدا و پسر فالمه دخت رسول خدا
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| است و من فرستاده او نزد شما هستم .در منطقه «حاجر» ،از آن بزرگوار جدا شدم ،به ندات او پاسه دهيد.
سپس عبيد اللّه بن زیاد و پدرش را لعنت کرد و بر اميرالمؤمنين × درود فرستاد.
ابن زیاد فرمان داد او را باالت داراالماره برده و به زیر افکندند ،پيکر مقدمش قطعهقطعه شد و به شهادت رسيد.

1

یکی از ویژگیهای برجسته اصحاب اباعبداهلل الحسين × ،از خود بریدن است؛ یکذره مالحظه خود را نکردن .آدمها
خود حقيقیشان را در لحظات خطر بيرون میریزند؛ در دقيقه  93که فرصت فکر کردن ندارند و بیدرنگ تصميم میگيرند.
قيس در لحظه خطر بیدرنگ از خودش گذشت .برای آنکه جان کسانی را که دست نصرت به سمت امام زمانش دراز
کردهاند ح ظ کند ،از جان خودش گذشت .این روحيه یکشبه پدید نمیآید بلکه نياز به تمرین و تکرار دارد .نام این روحيه
در فرهنگ دینی ایثار است .یکی از ارکان فتوت و جوانمردی همين ایثار است؛ شقيق بلخی از امام صادق × درباره معنای
جوان مردی پرسيد .حضرت فرمود در بين شما جوان مردی به چيست؟ شقيق گ ت اگر به ما عطا شود شکر میکنيم و اگر
چيزی ندهند صبر میکنيم .حضرت فرمود سگهای مدینه هم پيش ما اینگونه عمل میکنند .شقيق گ ت ای پسر دختر
پيامبر | جوانمردی نزد شما به چيست؟ حضرت فرمود اگر به ما عطا شود ایثار میکنيم و اگر چيزی داده نشود شکر به
جا میآوریم.
«سَأَلَ شَقيقٌ البَلخِىُّ جَع َرَ بنَ مُحَمَّدٍ ‘ عَنِ ال ُتُوَّةِ؟ فَقالَ :ما تَقولُ أنتَ؟ فَقالَ شَقيقٌ :إن اُعطينا شَکَرنا ،وإن مُنِعنا
صَبَرنا .فَقالَ جَع َرُ بنُ مُحَمَّدٍ × :الکِالبُ عِندَنا بِالمَدینَةِ تَ عَلُ کَذلِکَ! فَقالَ شَقيقٌ :یَا بنَ بِنتِ رَسولِ اللّهِ ،مَا ال ُتُوَّةُ عِندَکُم؟
2

فَقالَ :إن اُعطينا آثَرنا و إن مُنِعنا شَکَرنا».
ایثار سکوی پرتاب من و شماست به قلهی جوانمردی .وگرنه به قول امام صادق ع سگهای مدینه هم اخالقی برخورد
میکنند.
برای اینکه عظمت ایثار در دلمان بنشيند بگذارید روایتی را بخوانيم تا ببينيد موضوع از خود گذشتن واقعاً سکوی پرتاب
من و شماست .این نقطهای است که حضرت موسی با آن جاه و مقام حسرتش را میخورد .حضرت موسی × از خدا
خواستند که مقام امت آخرین پيامبر را به من نشان بده! خداوند به حضرت موسی × فرمودند :تو نمیتوانی مقام معنوی
امت آخرین پيامبر را ببينی! موسی × عرض کرد :خدایا! بهقدری که ظرفيت دارم به من نشان بده! خداوند متعال نيز این
مقام را بهقدری که حضرت موسی × ظرفيت داشت به او نشان دادند و از عظمت این مقام به حضرت موسی ×حالت
بيهوشی دست داد .وقتی به هوش آمد پرسيد« :خدایا! امّت آخرین پيامبر چگونه به این مقام باال رسيدند؟» خداوند فرمود:
به خالر یک خصلت به اینجا رسيدند و آن «ایثار» است.
« یا رَبِّ أرِنی دَرَجاتِ مُحَمَّدٍ و اُمَّتِهِ .قالَ :یا موسى ،إنَّکَ لَن تُطيقَ ذلِکَ و لکِن اُریکَ مَنزِلَةً مِن مَنازِلِهِ جَليلَةً عَظيمَةً
فَضَّلتُهُ بِها عَلَيکَ و عَلى جَميعِ خَلقی .قالَ :فَکَشَفَ لَهُ عَن مَلَکوتِ السَّماءِ فَنَظَرَ إلى مَنزِلَةٍ کادَت تَتلَفُ نَ سُهُ مِن أنوارِها و
0
قُربِها مِنَ اللّه ِ عز و جل ،قالَ :یا رَبِّ ،بِماذا بَلَّغتَهُ إلى هذِهِ الکَرامَةِ؟! قالَ :بِخُلُقٍ اِختَصَصتُهُ بِهِ مِن بَينِهِم و هُوَ اإلِیثارُ».
خدا از بين همه خوبیهای امت پيامبر | یک خوبی را بيان میکند .معلوم میشود چقدر این موضوع برای خدا مهم
 1سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص 140
 2شرح نهج البالغه (ابن ابی الحدید) ،ج  ،11ص .213
 0مجموعة ورام ،ج  ،1ص .130
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است .حاال بين خودمان بگردیم ببينيم چقدر این موضوع رونق دارد یا خداینکرده کمرنگ است.
یک قاعده است که حضرت اميرالمؤمنين برای ما بيان کردهاند :عامِل سائِرَ النّاسِ بِاإلِنصافِ و عامِلِ المُؤمِنينَ بِاإلِیثارِ؛
1
با دیگر مردمان ،به انصاف رفتار کن و با مؤمنان ،به ایثار.
نمیفرماید با مؤمنين منص انه برخورد کن؛ در خریدوفروش منص انه باش؛ میفرماید اهل گذشت باش! آیا اآلن نوع
رابطه ما با مؤمنين بر اساس ایثار است؟
خدا رحمت کند شهدا را  ...اگر عزیز شدند به خالر داشتن همين ویژگیهای ناب بود .پدر شهيد حاج منصور خادم
صادق نقل میکند:
خانه ما از این خانههای قدیمی بود که چند تا اتاق الراف یک حياط بزرگ چيده شده و در هر اتاق آن یک خانواده
زندگی میکرد .آن شب که به خانه میآمدم در راه منزل گيالس نوبر دیدم ،برای بچهها خریدم .منصور وقتی از مدرسه آمد
و گيالسها را دید گ ت« :بابا همسایهها هم گيالس را دیدهاند؟»
«بله!»«از این به دیگران هم دادهاید؟»«نه بابا! شما بخور ،آنها هم خودشان میخرند!»سریع چند تا نعلبکی آورد .در هر کدام مقداری گيالس گذاشت و در تمام اتاقهای حياط تقسيم کرد؛ بعد هم آمد
نشست با خيال راحت گ ت« :حاال من هم میتوانم بخورم!»
2
نعلبکی آخر را خودش برداشت .آن روزها منصور  1ساله بود.
بگذارید ایثار را از زبان امام صادق × به شما معرفی کنم.
«من به همراه امام ششم × لواف میکردم که یکى از یاران ما جلویم درآمد و به اشاره از من خواست که برات
نيازت با او بروم .من دوست نداشتم امام صادق × را رها کنم و به نزد او بروم .در ميان لواف باز به من اشاره کرد و آن
حضرت او را دید .حضرت فرمود ابان با تو کار دارد؟ گ تم بله .فرمود :او کيست؟ گ تم مردی از اصحاب ماست .فرمود :او
همکيش و آیين توست؟ گ تم :بله .حضرت فرمود :برو پيشش .گ تم :لواف را قطع کنم؟! فرمود :بله .گ تم :هرچند لواف
واجب باشد؟ فرمود :بله .من با او رفتم؛ و پس از آن نزد آن حضرت رفتم و از او پرسيدم مرا از حق مؤمن بر مؤمن خبر بده.
حضرت فرمود :ابان بیخيال آن شو و آن را رها کن و دنبال مکن .گ تم :بله که اصرار میورزم فدایت شوم .باز فرمود :ای
ابان آن را دنبال مکن و من گ تم بله اصرار میورزم و دنبال میکنم فدایت شوم .پيوسته از آن حضرت پاسه خواستم.
فرمود :ات ابان نيمى از آنچه دارت به او بده .سپس به من نگاه کرد و دید چه هراسى مرا گرفته است .فرمود :ات ابان
نمىدانى که خدای عز و جل یادکرده ایثارگران بر خود را؟ چون نيمى از مالت را به او بدهى هنوز به او ایثار نکردهات و
0
همانا با او برابر شدهات و جز این نيست که وقتی به او ایثار کردهای که از نيم دیگر به او بدهی».
 1غرر ،ص .423
 2کتاب آرزوی فرمانده.
 0عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ :کُنْتُ أَلُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ × فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَانَ یَسْأَلُنِی الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَشَارَ إِلَیَّ فَکَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × وَ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَبَيْنَا أَنَا
أَلُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَیَّ أَیْضاً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ × فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ؟ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ فَأَقْطَعُ
َسههأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ؟ فَقَالَ یَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ
ِیضههةِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ ف َ
الطَّوَافَ؟! قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ لَوَافَ الْ َر َ
فِدَاکَ قَالَ یَا أَبَانُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ یَا أَبَانُ تُقَا ِسمُهُ َشطْرَ مَالِکَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَأَت مَا دَخَلَنِی فَقَالَ یَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَکَرَ الْمُؤْثِرِینَ عَلَى
أَنْ ُسِهِمْ؟ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ اِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَر.
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این معنای روایت عامل المومنين باالیثار است.
یکی از همکاران شهيد رجائى میگ ت من با شهيد رجایى یک دوچرخه قراضه داشتيم و جنس را از بازار مىخریدیم
و در کوچهها مىفروختيم .یک سال کاسبى کردیم با هشت هزار تومان سود .آخر سال وقتى که خواستيم تقسيم کنيم.
رجائى گ ت من فعالً دو تا بچه دارم ولى تو چهارتا بچه دارت .درست است که از این هشت تومان چهار تومان برات توست
و چهار تومان هم برات من ولى چون تو چهارتا بچه دارت بنابراین تو شش تومان بردار و من دو تومان برمیدارم .آن وقت
ببينيد خدا چه عزتی به آقای رجائی داد دلها را به سمت ایشان هدایت کرد.
بحمد اهلل ،خدا را شکر ،ما ملتی هستيم که نشان دادیم اهل ایثاریم .در جنگ نشان دادیم حاضریم بگذاریم و بگذریم.
چقدر مادران شهيدی که نه یک دستهگل بلکه چند دستهگل را تقدیم انقالب کرده است .کسی منکر ظرفيت فرهنگی ما
در حوزه ایثار نيست ولی چرا با این ظرفيت و غنای فرهنگی در حوزه ایثار ،این روحيه کمی تا قسمتی در ما کمرنگ است؟
چه ات اقی برای جامعه ما افتاده است که عطر خوش ایثار در بازار ما ،در فاميل ما کمتر به مشام میرسد؟
بعضیها فکر میکنند ایثار کردن به ضرر آنهاست .حال آنکه ات اقاً ایثار به ن ع شماست و ایثار نکردن به ضرر شماست.
خداوند که اساساً ن ع و ضرر به دست اوست میفرماید:
1
خلُ عَ ْ َنفْسِهِ}.
خلْ فَ ِإنقُما َيبْ َ
{مَ ْ َيبْ َ
هرکسی بخل بورزد و بذل نکند و اهل گذشت نباشد به ضرر خودش اقدام کرده است .این قانونی است که خدا در دنيا
قرار داده است .هم میشود به این آیه ایمان آورد هم میشود با عقالنيت و محاسبه به این نتيجه رسيد که در نهایت گذشت
و فداکاری به ن ع ما است و عدم گذشت به ضرر ما .سه ن ر کوهنورد تصميم میگيرند به کوه بروند .در وسط راه یکی از
آنها از پرتگاهی پرت و زخمی میشود .یکی از همراهانش که بهاصطالح خودش را زرنگ میدید با بیت اوتی رفيق
آسيبدیدهشان را رها میکند و به راه خود ادامه میدهد ولی دیگری دلش نمیآید رفيق مصدوم خودشان را رها کند و
تصميم میگيرد به هر قيمتی شده به او کمک کند .برای همين او را به دوشش میاندازد و به حرکت خودشان ادامه میدهند
بعد از ساعتی راه رفتن میبينند آن رفيقی که رهایشان کرده از شدت سرما یهزده و مرده است .ولی این دو گرمای بدنشان
را به یکدیگر منتقل میکردند و این موجب شد بهسالمت از این گرفتاری نجات پيدا کنند .این داستان بهسادگی نشان
میدهد که ایثار نه تنها ضرر نيست بلکه همهاش سود است.
در روایتى آمده که گوس ندت را در خانه پيامبر ص ذبح کردند و گوشت آن را به دیگران دادند .پيامبر | از یکی از
همسرانش پرسيد« :چيزت از آن مانده است؟» .وت پاسه داد :چيزت جز کتف (سردست) آن ،باقى نمانده است .پيامبر |
فرمود :بهجز سردستش ،همهی آن باقى مانده است!
«عن عائشة :أنّهُم ذَبَحوا شاةً ،فقالَ النَّبیُّ |  :ما بَقِیَ؟ فقالَت :ما بَقِیَ مِنها إلّا کَتِ ُها ،قالَ |  :بَقِیَ کلُّها غيرَ
2

کَتِ ِها».
کسی فکر نکند اگر گذشت نکرد ،آنجایی که الزم است برد کرده .حضرت فرمود :هر که یک حق از خداوند عزّوجلّ
دریغ ورزد ،دوچندان آن را در راه بالل خرج کند؛ «مَن مَنَعَ حَقّاً للَّهِ عَزَّوجلَّ أن َقَ فی باللٍ مِثلَيه» 0اگر ظرفيت ازخودگذشتگی
را در راه خدا خرج نکنی این ظرفيت در هوا معلق نمیماند ،مستقيم به حساب جبهه بالل واریز میشود ،آنهم دو برابر.
امام صادق × به یکی از اصحابش فرمود :بدان که هر کس در راه لاعت خدا خرج نکند ،به خرج کردن در راه
 1محمد .01/
 2کنز العمال ،ج  ،2ص  011ح .12123
 0کافی ،ج  ،0ص .232
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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.
«وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُنْ ِقْ فِی لَاعَةِ اللَّهِ ابْتُلِیَ بِأَنْ یُنْ ِقَ فِی مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَمْشِ فِی حَاجَةِ وَلِیِّ اللَّهِ ابْتُلِیَ
1
بِأَنْ یَمْشِیَ فِی حَاجَةِ عَدُوِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».
این یکی از سنت های وحشتناک و خطرناک خداست.

آدمی که اهل ایثار شود فوقالعاده محبوب خواهد شد .عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ :جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ یَنْ َعُهَا وَ
بُغْضِ مَنْ أَضَرَّ بِهَا 2.دلها سرشته شده بر دوستى و محبت کسى که بدانها سود رساند و بر دشمنى آن کس که بدانها
زیان رساند.
اگر شهدا اینقدر در دل مردم جای باز کردند ،به خالر این است که باالترین درجه ایثار را داشتند .علیاکبر جزی یک
جوان بيستوسه چهارساله بود ،اهل اص هان .یک بار اسيرش کردند و انداختنش در زندان (دولتو) اما از زندان فرار کرد.
خيلی یل بود .آقای احمدیان نقل میکرد :شب عمليات داشتيم از یک کانال به عرض یک متر رد میشدیم که چپ و راست
کانال ميدان مين بود .بچهها همينجور که داشتند در قالب یک ستون از کانال رد میشدند یکهو دیدند یک تيربار عراقی
از ته کانال شروع به تيراندازی کرد .همه زمينگير شدیم .فهميدیم یک عراقی دقيقاً در راستای کانال یک تيربار گرفته
روی بچهها .خيلی صحنه عجيبی بود .بعضیها تير میخوردند .بعضیها هم برای اینکه تير نخورند ،چپ و راست میشدند
اما میافتادند روی مينها و تکهتکه میشدند .صدای داد و تکبير بچههایی که آن شب روی مين میافتادند و تکهتکه
میشدند ضبط شده و نوارش هست .به عقب هم نمیتوانستيم برگردیم چون بچهها به هم ق ل میشدند .خالصه زمينگير
شده بودیم ،این تيربارچی عراقی هم نه میترسيد که سر تيربار را بگيرد باال و نه مهماتش تمام میشد ...آن لحظه ما آدم
خوبها آرزو میکردیم یک تير بخوریم و بگویيم خدایا تکلي مان را انجام دادیم و برگردیم عقب .در همين گيرودار دیدم
تير خورده به شکم علیاکبر جزی .پوست شکم جوری است که اگر وقتی یک سوراخ در آن ایجاد بشود تکان بخوری پاره
میشود .دیدم علیاکبر شکمش پاره شده و رودههایش آمده بيرون .گ تم خوش به حال علیاکبر تکلي ش را انجام داد و
اآلن میبرندش عقب ...کاری نمیتوانستيم برایش بکنيم و هر کسی باید مراقب میبود خودش تير نخورد ،برای همين
ن هميدم علیاکبر چهکار کرد .تا اینکه چند دقيقه بعد دیدیم تيربار عراقی سرش رفت باال .بچهها که احساس کردند تيربار
عراقی ترسيده ،اهللاکبر گ تند و ریختند خط را شکستند و عمليات شد (عمليات فتح المبين) یکی از پيروزمندانهترین
عملياتهای ما .صبح که شد یکی از بچهها گ ت« :بچهها می دونين دیشب چرا تيربار عراقی سر تيربارش رو آورد باال؟»
گ تيم خب ترسيد .گ ت« :نه! بياین ببينين چی شده ».رفتيم و فهميدیم ماجرا چيست .هر کی آمد و آن صحنه را دید گریه
کرد .دیدیم علیاکبر جزی یک دستش را گذاشته روی شکم پارهاش تا رودههایش بيرون نریزد بعد خودش را کشانده زیر
سنگر تيربار عراقی و با آن یکی دستش لولهی تيربار را گرفته و آورده باال .لولهی تيربار وقتی مدتی با آن تيراندازی کنند
از شدت داغی سرخ میشود .آنقدر لوله تيربار داغ بود که تا مچ دست علیاکبر جزغاله شده بود و همان جوری شهيد شده
بود.
یعنی دست علیاکبر داشت میسوخت اما لوله را رها نکرد و دست از مقاومت نکشيد تا بچهها بتوانند خط را بشکنند.
 1ال قيه ،ج  ،4ص .412
 2الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص .122
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علیاکبر شکمش پاره بود و میتوانست بگوید من مجروحم و شکمم پاره است و اآلن تکلي ی گردنم نيست تا بجنگم ،اما
با همان حال برای ح ظ دین ایستاد و تا پای جانش مقاومت کرد.
شهدا جانشان را هم ایثار میکردند و بهواسطه این ایثار بيشتر از هر کسی محبوبيت پيدا کردند.

آدمها به این سههادگی تغيير نمیکنند .همانلور که رشههد و کسههب مهارتهای جسههمی مثل راه رفتن توسههط کودک
به صورت تدریجی و زمانبر ا ست ،ر شد روحی و ک سب مهارتهای معنوی نيز تدریجی و زمانبر ا ست .آدمها معموالً نه
یک شبه آدم خوبی می شوند و نه یک شبه آدمهای فوقالعاده بد بلکه این تغييرات به صورت تدریجی رخ میدهد .ح ضرت
1
فرمود تکان دادن کوهها آسانتر است از تکان دادن دلها؛ «إِزَالَةُ الْجِبَالِ أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ قَلْبٍ عَنْ مَوْضِعِهِ».
خلقيات اینقدر در مقابل تغيير مقاومت میکنند.
گاهی آنقدر این تغيير کُند صورت میگيرد که انسان خودش هم متوجه نمی شود تا حداقل جلوی این تغيير را بگيرد.
بعد از  43سال میبيند آدم دیگری شد .به قول ما عوض شده ا ست .مثالً یک ن ر انقالبی بوده اآلن صد و ه شتاد درجه
تغيير مواضههع داده؛ بنابراین فرمودند روزانه محاسههبهی ن س کنيد .تا این تغييرات را در دفترچهای ننویسههيم متوجه بهبود
وضعيت یا بحرانی شدن وضعيت روحی خودمان نخواهيم شد.
در خانواده هم باید خانم و آقا به یکدیگر فر صت تغيير دهند .بع ضی از آقایان ا صرار دارند با یک فرد م شخص ازدواج
کنند و وقتی با آنها صههحبت میکنيد که شههما روحياتتان به یکدیگر نمیخورد و بعداً در زندگی به مشههکالت عمدهای بر
خواهيد خورد میگویند روحياتش را عوض میکنم .باید گ ت شههما نمیتوانی اخالق کس هی را به این سههرعت و سهههولت
عوض کنی .باید خيلی حوصههله کرد تا یک ن ر عوض شههود .گاهی هم خانم و آقا به یکدیگر فرصههت تغيير نمیدهند و تا
میبينند بعضی از روحيات به هم نمیخورد لالق میگيرند.
بنابراین از آنجا که رشههد معنوی تدریجی اسههت برای تغيير باید برنامه مسههتمر روزانه داشههت .برای اینکه ما عوض
ب شویم ،اهل ایثار شویم و یا هر م شکل روحی و اخالقی و رفتاری را رفع کنيم اینگونه ني ست که قر صی با شد که آن را
بخوریم و بعد بالفا صله خوب شویم؛ خوب شدن امراض ج سمی لول درمان دارد چه بر سد به امراض روحی که لول
درمان بيشتری دارد.
من میخواهم اهل ایثار شهوم ،چه کنم؟ قاعده لالیی که حضهرت امير به ما پيشهنهاد میدهند برنامه کم ولی مداوم
2
است .حضرت فرمود« :عمل کم ولی مداوم بهتر از عمل زیاد ولی منقطع است؛ قَلِيلٌ یَدُومُ خَيْرٌ مِنْ کَثِيرٍ مُنْقَطِعٍ»
امام باقر × فرمود :إنّی اُحِبُّ أن أدُومَ عَلَی العَمَلِ إذا عَوَّدْتُهُ نَ سی و إن فاتَنی مِنَ اللَّيل قَ ضَيتُه مِنَ النَّهارِ و إن فاتَنی
0
مِنَ النَّهارِ قَضَيتُه بِاللَّيلِ و إنَّ أحَبَّ األعمالِ إلَی اللّه ِ ما دِیمَ عَلَيها.
من دوست دارم که اگر خود را به عملی عادت دادم آن را ادامه دهم و اگر شب از من فوت شد روز آن را به جا بياورم
و اگر روز از من فوت شد شب آن را به جا بياورم و بهدرستی که دوستداشتنیترین عمل نزد پروردگار عملی است که بر
آن مداومت بورزی.
 1تحف العقول.021 ،
 2غرر الحکم و درر الکلم ،ص.491 :
 0األصول الستة عشر (ط  -دار الشبستری) ،النص ،ص.30 :
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این آن چيزی است که از ما خواستهاند.
به عنوان مثال این عادت را در خودمان ایجاد کنيم که در راه و جاده نسهههبت به ات اقات یا مردمی که در کنار خيابان
هستند بیت اوت نباشيم .همسر شهيد قربان پيوندی نقل میکند:
یک مرتبه میخوا ستيم به همراه شوهرم از سبزوار به مشهد برویم .هوای سرد زمستان بود ،جوانی را در کنار خيابان
دیدیم .دیدم در آن هوای سههرد کت و لباس گرم خودش را دارد از تنش درمیآورد ،گ تم :چهکار میکنی؟ گ ت :نمیبينی
او از سهرما دارد میلرزد ،میخواهم لباسهایم را به آن جوان هدیه کنم .حيف نيسهت که او کنار خيابان بلرزد؟ ما میرویم
1
خانه و یکی دیگر میخریم ولی او را از سرما نجات دادهایم .لباس تنش را به او داد و ایثار خود را نشان داد.
قدم دوم و قاعده لالیی برای اینکه ما اهل ایثار ب شویم این ا ست که گذ شتهای کوچک را کوچک ن شماریم .همي شه
از قدیم گ تهاند سنگ بزرگ نشانه نزدن است .شيطان معموالً وقتی میبيند ما تصميم خوبی برای عوض شدن گرفتهایم
مانع ما نمیشهههود بلکه گاهی تشهههویق هم میکند و میگوید :بهبه چه بچه خوبی! میخواهی اهل ایثار شهههوی حاال برو
خانهات را ب روش تا نذری امام ح سين × بدهی؛ یعنی یک سنگ بزرگ در راهت میگذارد .واقعاً حاال الزم است و باید
خانهام را ب روشم؟!
بعد به تو میگوید :پس نه میخواهی یک کيسه برنج بدهی؟
ببين نامرد چطور گذشت کوچک را در چشمت کوچک میکند.
از گذشتهای کوچک غافل نشویم .یک بار به همراه چند ن ر از بجنورد کمک به لشکر ویژه شهدا بودیم حدود یازده و
سی دقيقه ظهر بود که به مریوان رسيدیم و مستقيم به مقر گردان امام علی × رفتيم .چادرها البهالی درختان سبزهزار
نصب شده بود .باالی دامنهای سرسبز و بهاری با بچهها تکتک روبوسی و احوالپرسی کردیم .چند تا عکس دستهجمعی
هم گرفتيم .بچههای گردان رفته بودند نهار بياورند گویا نهار به تعداد نبود و دور س ه ره نشههسههتيم و با نان غذا را خوردیم
ولی شهيد خليل ا ...بهاری غذا نخورد و گ ت ا شتها ندارم .بعد از غذا ميوه و بعد هم ا ستراحت بود .اکثر بچهها در چادرها
خوابيده بودند اما من خوابم نبرد .آمدم بيرون و دور چادر گشتم یکدفعه از پشت سر خليل ا ...را دیدم که نشسته و دارد از
بغل چادر نان خ شکها را تکهتکه برمیدارد و می شکند و میخورد .م شخص بود که نانها مال یک ه ته پيش ا ست .او
مرا را نمیدید و با ا شتهای کامل نان خ شکها را میخورد .آنجا متوجه شدم آن موقع که میگ ت ا شتها ندارم نخوا سته
غذا بخورد .او مقداری نان خ شک خورد و من هم بدون اینکه او مرا ببيند خودم را کنار ک شيدم .بعد از لحظاتی که متوجه
شدم خليل جای نانها ني ست به جای نانها رفتم .دیدم مقداری نان خ شک مانده بود ولی بهقدری خ شک بود که نهایت
2
نداشت .آنجا فهميدم که او چه ایثاری کرده است.
ح ضرت امير فرمود :کار خير را کوچک ن شمر که شاید خدا در همان کاری که تو کوچک شمردی ر ضایتش را پنهان
کرده و تو با صههرفنظر از آن خودت را محروم کنی .شههاید خدا از تو همين را میخواهد .به مالئکهاش میفرماید مالئکه
من ،اگر او از این کيسه برنج گذشت من هم از تمام گناهانش میگذرم و از او را ضی می شوم؛ بعد شيطان نامرد میآید و
دل انسان را خالی میکند و میگوید اینکه چيزی نيست!
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ × قَالَ :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَخْ َى أَرْبَعَةً فِی أَرْبَعَةٍ أَخْ َى رِ َضاهُ فِی لَاعَتِهِ فَلَا تَ ْستَ ْصغِرَنَّ َشيْئاً مِنْ
لَاعَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ رِ ضَ اهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْ َى سَ خَطَهُ فِی مَعْ صِ يَتِهِ فَلَا تَ سْ تَ صْ غِرَنَّ شَ يْئاً مِنْ مَعْ صِ يَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ سَ خَطُهُ
صغِرَنَ َشيْئاً مِنْ دُعَائِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ إِجَابَتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْ َى وَلِيَّهُ
صيَتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْ َى إِجَابَتَهُ فِی دَعْوَتِهِ فَلَا تَ ْستَ ْ
مَعْ ِ
 1الالعات دریافتی از کنگره سرداران و  20333شهيد استانهای خراسان.
 2الالعات دریافتی از کنگره سرداران و  20333شهيد استانهای خراسان.
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فِی عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ عَبْداً مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ فَرُبَّمَا یَکُونُ وَلِيَّهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ.
خداوند تبارکوتعالی چهار چيز را در چهار چيز ،پنهان کرده اسههت :رضههایتش را در لاعتش پنهان کرده اسههت .پس
هيچیک از لاعت هات او را خُرد مشههمار که چهبسهها همان ،با رضههایت خدا همراه باشههد و تو ندانى و نارضههایتى اش را در
مع صيتش پنهان کرده است .پس هيچیک از مع صيتهات او را کوچک م شمار که چهب سا نار ضایتىاش با مع صيتى همراه
شود و تو ندانى .اجابتش را در دعا پنهان کرده است .پس هيچ دعایى را کوچک مشمار که چهبسا با اجابتش قرین شود و
تو ندانى .ولىّ خود را ميان بندگانش پنهان کرده است .پس هيچیک از بندگان خدا را کوچک مشمار که چهبسا او ولىّ خدا
باشد و تو ندانى.

در کربال یکی از نمادهای محبت حقيقی در راه خدا حضرت زینب÷ ...
مرحوم حاج مالعلی کنی در کربال در مدر سه ح سن خان با کمال سختی و تنگد ستی میگذرانيد ،متو سل به
حضرت حر شهيد × گردید و چند ه ته شبهای چهارشنبه به زیارت حضرت حر مشرف میشد ،شبی در خواب دید آن
شهيد سعيد فرمود :آقای من ،تو را آقای تهران مقرر فرمود .فردای همان شب مؤمنی پيدا شد قنات آب به ایشان بخ شيد،
دیگری آمد و یکساله به بيستوپنج تومان اجاره کرد .به همان پول خود را به تهران رسانيد و سال دیگر قنات را یکساله
چهار صد تومان اجاره داد .کمکم امورش باال گرفت به حدی که نا صرالدین شاه از او خائف بود ،وقتیکه به د ستور شاه
مسجدی را که در مسير خيابان واقع شده بود خواستند خراب به شاه نوشت الم تر کيف فعل ربک باصحاب ال يل؟ شاه
2
نتوانست مسجد را خراب کند.
ام شب شب درماندهها ست ،شب جاماندهها ست ،شب ک سانی که مثل من از قافله سيدال شهدا عقبافتادهاند و از امام
زمان شان فا صله گرفتهاند یا شاید دل امام شان را شک ستهاند .وقتی از حر میگویيم یاد این شعر میافتيم و حقيقتاً این آقا
مصداق بارز این شعر است:
به آسمان رود و کار آفتاب کند
به ذره گر نظر لطف بوتراب کند
این همان حری هسههت که راه امام حسههين × را بسههت و حضههرت به او فرمودند« :ثَکِلَتکَ اُمُّکَ» 0اما با توبه و
پشيمانی حقيقی و آمدن نزد امامش ،کارش به جایی رسيد که علمایی مثل مرحوم کنی به او توسل ه تگی پيدا میکنند.
اما این همان حری هم هست که روز عاشورا دیدند بدنش باالی اسب دارد میلرزد ،گ تند :چيه از جنگ ترسيدی؟ تو
که قهرمان کوفه و عربی ،چرا میلرزی؟ حر جواب داد :خودم را بين بهشههت و جهنم مخير میبينم :واهلل اُخَيِّرُ ن سههی بينَ
4
الجنةِ و النارِ
باالخره ت صميم گرفت پای رکاب امام زمانش با شد اگرچه به قيمت جانش .ت صميم گرفت به شت را به جای جهنم
2
انتخاب کند .فَوَاهللِ ال اَختارُ علی الجَنةِ شيئا و لَو قُطِّعتُ و حُرِّقتُ.

 1خصال ،ج  ،1ص .239
 2مردان علم در ميدان عمل ج .4
 0مقتل ابومخنف ص .14
 4االرشاد ج  2ص .99
 2همان.
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سيدال شهدا تا دیدند حر پ شيمان شده و سربهزیر دارد به سمت شان میآید نگذا شتند حر خجالت بک شد .فرمودند اِرفَع
رَأسَک یا شيه 1.یعنی همانجا آقا توبهاش را قبول کرد.
غم مخور رو بر کریم آوردهای
گر با دوصد جرم و گنه آمدهای
حر گ ت :جُعِلتُ فِداکَ یابنَ ر سول اهلل .اَنا صاحِبُکَ الذی حَبَ ستُکَ عَنِ الرُّجوعِ؛ و سایَرتُکَ فِی الطَّریقِ  ...و جَعجَعتُ
بِکَ فی هذاالمکان.
جانم به فدایت یابن ر سولاهلل .من همراهی بودم که تو را از مراجعت بازدا شتم و در راه ،مراقب تو بودم و تو را در این
مکان فرود آوردم.
2
اِنّی تائبٌ الی اهلل ممّا صَنَعتُ فَتَری لی مِن ذلک توبةً فقال له الحسين × نعم یَتوبُ اهللُ عليک.
من از اعمالی که انجام دادهام توبه میکنم .آیا توبه من پذیرفته میشههود؟ سههيدالشهههدا فرمودند :آری خدا توبه تو را
قبول میکند.
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.
آقاجان فدایتان بشوم اینجا شما آمدید سر حر را روی دامن گرفتيد خاکها را از روی سرش پاک کردید اما من بميرم
برای آن لحظهای که زینب وارد گودال شد .شاید با خودش گ ت بروم تا سر حسينم روی خاکها نماند اما دید...
سری به نيزه بلند است در برابر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب
هر جا نشستی صدای نالهات را بلند کن بگو یا حسين...

 1اسرار الشهادات ج  2ص .203
 2االرشاد ج  2ص .99
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نافع بن هالل جملی یکی از یاران و اصحاب شجاع امام در کربال است .وقتی آب را به روت امام حسين × بستند و
تشنگى بر او و یارانش چيره شد ،برادرش عباس را خواست و او را بهات اق سى سواره و بيست پياده که بيست مشک آب با
خود داشتند ،برات آوردن آب مأموریت داد.
آنان حرکت کردند تا شبانگاه به آب نزدیک شدند و پرچمدار آنان نافع بن هالل پيشاپيش آنها در حرکت بود .عمرو
بن حجّاج زبيدت -نگهبان آب -متوجه آنان شد و صدا زد :کيستيد؟
نافع گ ت :عموزادههایت.
عمرو گ ت :تو کيستى؟
گ ت :نافع بن هالل.
گ ت :برات چه بدین جا آمدهات؟
پاسه داد :آمدهایم از آبى که ما را از آن محروم ساختهاید ،بنوشيم.
عمرو گ ت :گوارایت باد!
نافع گ ت :نه ،به خدا سوگند! تا حسين تشنه باشد قطرهات از آن نمىآشامم و اینان را که مىبينى از یاران او هستند.
تا عمرو آنها را دید گ ت :اینان نباید آب برگيرند ،ما را در اینجا گماردهاند که از بردن آب جلوگيرت کنيم.
نافع به یاران خود که نزدیک شدند گ ت :مشکهات خود را پر از آب کنيد .آنان پياده شده و مشکهات خود را پر از
آب نمودند .عمرو و نيروهایش به حرکت درآمدند .عباس بن على × و نافع بن هالل جملى به آنها حملهور شدند و آنان
را پراکنده ساختند و یارانشان را نجات دادند و به خيمهها بازگشتند و تعدادت از دشمن را به هالکت رساندند.
مبارزه و اسارت و شهادت این مرد بزرگ در روز عاشورا بسيار شنيدنی است .زمانى که عمرو بن قرظه انصارت از یاران
باوفای امام حسين در ميدان کشته شد ،برادرش على که در جمع سپاه عمر سعد بود ،به خونخواهى برادر آمد و بر امام
حسين بانگ زد ،نافع بن هالل بر او حمله کرد و با شمشير بر او ضربتى وارد ساخت ،ولى یارانش او را نجات دادند و بعدها
مداوا شد و بهبودت یافت.
سپس سوارانى که از على حمایت مىکردند ،جوالن داده و به حرکت درآمدند ،ولى نافع آنها را از یاران خویش دور
ساخت و در حالى که این رجز را مىخواند ،بر آنها یورش برد و شمشير ميان آنان گذاشت:
«إن تنکرونى فأنا ابن الجملى دینى على دین حسين بن علىّ»
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یعنى :اگر مرا نمىشناسيد ،من فرزند جملىام ،دین و آیينم همان دین حسين بن على است.
مُزَاحِم بْن حُرَیْث به نافع گ ت :من بر دین و آیين فالنى هستم .نافع در پاسه گ ت :تو بر آیين شيطانى و سپس با
شمشير بر او حمله کرد .مزاحم قصد فرار داشت ولى شمشير نافع او را دریافت و به هالکت رسيد .عمرو بن حجّاج بر سپاه
خود فریاد زد :آیا مىدانيد با چه کسانى مبارزه مىکنيد؟! هيچ یک از شما به هماوردت آنان بيرون نرود.
وت دوازده تن از سپاه عمر سعد را به غير از زخمىها به هالکت رساند و با تمام شدن تيرهایش ،شمشير کشيد و بر
آنها حمله کرد و این رجز را مىخواند:
أَنَا الْهُزَبْرُ الْجَمَلِی أَنَا عَلى دینِ عَلِیّ
یعنى :من شير جملىام و بر دین و آیين على هستم.
دشمن از هر سو بهلرف او یورش برده و او را احاله کردند و چنان زیر باران سنگ و سرنيزه گرفتند که بازوانش را در
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؟
پاسه داد :خدا از قصدم آگاه است .در حالى که خون از محاسن نافع جارت بود ،مردت به او گ ت :نمىبينى چه به روزت
آمده؟
نافع در پاسه وت گ ت :به خدا سوگند! غير از افرادت که زخمى کردهام ،دوازده تن از شما را به هالکت رساندهام و
خود را بر این کار نکوهش نمىکنم ،اگر بازو و دستى برایم باقى مانده بود ،نمىتوانستيد مرا به اسارت درآورید .شمر به ابن
سعد گ ت :خدا سالمتت بدارد! او را بکش.
عمر سعد گ ت :تو او را آوردهات اگر مىخواهى خودت او را بکش .شمر بهقصد کشتن نافع شمشير کشيد ،نافع به او
گ ت :به خدا سوگند! اگر مسلمان بودت برایت دشوار بود با دستهای آغشته به خون ما ،خدات خود را مالقات کنى ،سپاس
1
خدایى را که شهادت ما را به دست بدنهادترین آفریدگانش قرار داده و سپس شمر او را به شهادت رساند.

سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا شخصی مانند هالل بن نافع با این شجاعت و دليری مقابل دشمن
میایستد ،نهتنها از اینکه اسير دست دشمن شده است و تا لحظاتی دیگر کشته میشود نمیترسد بلکه محکم میگوید از
کشتن کشتهها پشيمان نيستم و اگر دست در بدن داشتم باز ادامه میدادم؟
شاید برخی بگویند که علت این مسئله این است که شخص کنار امام میجنگيده و انگيزه در محضر امام آنقدر باالست
که هرکسی که بود میتوانست تا این حد جانفشانی کند!
در پاسه باید گ ت افرادی بودند که در کنار امام بودند ولی به این مرحله نرسيدند مانند ضحاک بن عبداهلل مشرقی که
تا لحظات آخر در رکاب امام جنگيد و تعدادی از لشگریان عمر سعد را به درک واصل کرد ولی وقتی دید در ظاهر اوضاع
ميدان به ن ع امام نيست ،رو کرد به امام و گ ت اگر یادت باشد ما با هم شرلی کردیم و آن اینکه تا زمانی که کسی
دوروبرت باشد با شما بجنگم و وقتی تنها شدی من مرخص شوم و امام × فرمودند :اگر میتوانی با این اوضاع فرار کنی
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مختاری .1ایشان امام را تنها گذاشت و فرار کرد!
ممکن است کسی بگوید این افراد و افراد شبيه نافع بن هالل ،تربيتشده مکتب امام حسين × بودند یا پدران آنها
کنار رسول خدا تربيت شدند و توانستند اینچنين فرزندانی تربيت کنند و دیگران خصوصاً مردم عصر ما از این امتياز
محروماند!
در پاسه به این نکته باید گ ت چه بسيار افرادی بودند که محضر تربيتی پيامبر را درک کرده بودند ،مورد نصيحت و
تربيت اهلبيت و خصوصاً اباعبداهلل × قرار گرفته بودند اما به این مقام و منزلت نرسيدند ،حتی افرادی که محضر امام را
بهصورت مداوم و لوالنیمدت درک کرده بودند امام را نصيحت میکردند که به کوفه نرود و اینچنين افرادی تربيت
اهلبيت را نپذیرفتند!
خوب با این حساب ،چه عاملی باعث شد اینچنين اصحابی در کنار امام شمشير بزنند که شب عاشورا میگ تند اگر
بارها کشته شویم و زنده شویم باز دست از یاری شما برنخواهيم داشت و دوباره در رکاب شما شمشير خواهيم زد؟!
البته مواردی که گ ته شد اشتباه نيست اما مهمتر از این مسائل ،نکتهای است که امشب قصد داریم به آن بپردازیم و
اگر به این نکته توجه کنيم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهيم نهتنها بهراحتی میتوانيم در رکاب امام انجاموظي ه کنيم
بلکه بسياری از مشکالت زندگی ما نيز برلرف خواهد شد.
اگر به احادیث مراجعه کنيم به نکتهای مارسيم که راز همراهی با امام تا پای جان است؛ امام صادق × میفرماید:
2
إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدُّ مِنْ زُبَرِ الْحَدِیدِ إِنَّ الْحَدِیدَ إِذَا دَخَلَ النَّارَ لَانَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ وَ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ وَ نُشِرَ لَمْ یَتَغَيَّرْ قَلْبُه.
مؤمن از آهن سختتر است .آهن چون در آتش رود نرم مىشود ،ولى مؤمن را اگر بکشند و زنده کنند و بار دیگر
بکشند ،قلبش تغيير نخواهد کرد.
قوت قلب و قدرت روحی یکی از مهمترین ویژگیهای یک انسان مؤمن است که میتواند او را چنان کند که تا پای
جان در مسير حق همراهی کند .بدن انسان همراه و همپای روح انسان حرکت میکند و تا جایی که روح و قلب انسان
پيش برود او هم خواهد آمد .امام میفرماید آهن در آتش نرم میشود ولی انسان مؤمن در مسير حق نرم نمیشود تا جایی
که جان خود را از دست بدهد.
مشکل مردم کوفه هم این بود که از آن قدرت روحی باال برخوردار نبودند و با توجيهات اخالقی ترس خودشان را پنهان
کردند .وقتی که عبيداهللبن زیاد وارد کوفه شد ،به شمر و چند ن ر دیگر گ ت بروید و کسانی که با مسلم بن عقيل پيمان
بسته بودند را بترسانيد و به اخالق دعوت کنيد .البته کلمة اخالق را او است اده نکرد ،ولی وقتی متن صحبتهای آنها با
یاران مسلمبنعقيل را میخوانيم ،متوجه میشویم حرفهایشان از این نوع بوده است .مثالً اینکه« :او دارد آرامش جامعه را
به هم میزند ،او دارد جنگ راه میاندازد ،زندگیتان را بکنيد ،چرا دنبال دردسر هستيد؟» اینقدر از این حرفها زدند و در
کنارش مردم را ترساندند که «لشگر یزید در راه است» تا باالخره به نتيجه رسيدند؛ یعنی اهل کوفه برای لشگر خودشان
توجيه اخالقی درست کردند ،منتها آن اخالقی که در پی نجات عالم از بداخالقی نبود .بلکه اخالقی بود که ترسشان را
توجيه میکرد.
اما در مقابل ،یاران حسين در اوج قدرت و قوت بودند .عابس بن ابو شبيب حضور امام حسين × شرفياب شد و سالم
کرد و اظهار داشت :ات ابا عبد اللّه! روت زمين هيچ یک از خویشان دور و نزدیکم نزد من عزیزتر و محبوبتر از شما نيست
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
 1تاریهالطبری ،ج ،2ص .444
 2محاسن ،ج  ،1ص .221

شب پنجم :قدرت روحی 55

انجام مىدادم ،سالم و درود بر تو ات ابا عبد اللّه! گواهى مىدهم که راه هدایت شما و پدر بزرگوارت را مىپویم .سپس با
شمشير برهنه به سمت دشمن رفت و باوجود ضربتى که بر پيشانىاش وارد شده بود ،مبارز للبيد .صدا مىزد:
آیا هماوردت نيست ،آیا هماوردت نيست؟ هيچکس به سمت او نيامد.
عمر سعد فریاد زد :وات بر شما! او را سنگباران کنيد و بدینسان سنگها از هر سو بر بدنش باریدن گرفت .وقتى
عابس این وضعيت را دید ،زره و کالهخود خویش را پشت سر افکند و سپس بر سپاه دشمن حملهور شد.
راوی میگوید به خدا سوگند! دیدم که وت بيش از دویست تن از سپاه دشمن را دنبال مىکرد تا آنکه از الراف ،وت
را به محاصره درآوردند و به شهادت رساندند و سر از بدنش جدا کردند .سر او را در دست چند تن دیدم که هر یک ادعات
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
او سهيم بودهاید و با این سخن ،آنان را پراکنده ساخت.
حتی در مسائل مادی هم قدرت روح ،خودنمایی میکند ،مرتاضان هندی ،معجزه نمیکنند بلکه از قدرت روح و تصرف
در این قدرت ،این امکان را پيدا میکنند تا دست به کارهای خارقالعاده بزنند ،شما تصور کنيد اگر این امکان با معنویت و
ایمان جمع شود چه ات اقهای شگ تانگيزی خواهد افتاد!
اگر به قدرت روح که در سایه بندگی خدا و ایمان کسب شده پی ببریم ،از کندن قلعه خيبر توسط اميرالمؤمنين ×
تعجب نمیکنيم ،خود حضرت نيز به این نکته اشاره فرمودند که:
2
وَ اللَّهِ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوَّةٍ جَسَدِیَّةٍ وَ لَا بِحَرَکَةٍ غِذَائِيَّةٍ لَکِنِّی أُیِّدْتُ بِقُوَّةٍ مَلَکُوتِيَّةٍ وَ نَ ْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِيئَة.
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.
اساساً انسان قوی القلب و دارای قدرت روحی باال از گناه فاصله زیادی دارد و اینچنين انسانی به گناه فکر نمیکند
چراکه هم دغدغههای او متناسب با توان اوست و هم گناه را در شأن خود نمیداند که مرتکب شود .انسانهایی که بهراحتی
تن به گناه میدهند خيلی ضعيفاند و از همين جهت مبغوض خدای متعالاند.
0
رسول گرامی اسالم میفرمایند :إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَتَعالى لَيُبغِضُ المُؤمِنَ الضَّعيفَ الَّذی ال زَبْرَ لَهُ.
خدای متعال ،مؤمن ضعي ی که قدرت مقاومت ندارد را دشمن دارد.
فرماندهان و یاران حضرت حجت نيز ویژگی بارزشان همين قدرت روحی است .امام سجاد × آنها را اینچنين
توصيف میکنند:
إِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شِيعَتِنَا الْعَاهَةَ وَ جَعَلَ قُلُوبَهُمْ کَزُبَرِ الْحَدِیدِ وَ جَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ
4
رَجُلًا وَ یَکُونُونَ حُکَّامَ الْأَرْضِ وَ سَنَامَهَا.
هنگامى که قائم ما قيام کند خدات عز و جل از شيعه ما آفت را برلرف سازد و دلهایشان را همچون پارههات آهن
کند و نيروت هر یک مرد از آنان را بهاندازه نيروت چهل مرد قرار دهد و فرمانروایان و بزرگان روت زمين خواهند بود.

 1سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص .120
 2روضة الواعظين و بصيرة المتعظين (ط  -القدیمة) ،ج ،1ص .123
 0معانی األخبار ،النص ،ص .044
 4الخصال ،ج ،2ص .241
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قدرت برای جامعه چه آثاری دارد؟ یکی از آثارش این ا ست که د شمن از شما میتر سد .خداوند میفرمایدُ{ :ترْ ِهبُونَ
بِهِ عَ ُدوق اللقهِ وَ عَ ُدوقکُمْ}؛1با آن (قوت) ،دشههمن خدا و دشههمن خود را بترسههانيد این کلمات بعد از آن اسههت که خداوند
میفرماید« :هرچقدر میتوانيد عليه دشمن قدرت جمع کنيد؛ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْ تَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» قدرت و
اسلحة خودتان را جمع کنيد ،یعنی اسلحه را هم کنار قوّت قرار میدهد تا انسان در امنيت زندگی کند.
جامعه قدرتمند و با فرهنگ قدرت باال ،جامعهای که کليّت مردم و جوانانش قدرتمند زندگی کنند ،نياز نيسهههت برای
دفع دشمن زحمت بکشد ،کافی است دشمن را بترسانند .چون دشمن مسلمانها خائن است و خائن ،ترسو است؛ الْخَائِنُ
2
خَائِف.
امثال شهيد حججیها با قدرت روحی که داشتند عزیز و جهانی شدند ،اگر تصویر شهيد حججی ،یک تصویر جهانی
شد و همه را متوجه خود کرد ،علتی جز این نداشت.
برخی از خناسان بهتبع سياستهای شبکههای آلوده ماهوارهای که ضعف خود را به مردم ما سرایت میدهند_هرکس
که بيننده برنامههای ماهواره شود قطعاً قدرت روحی خود را از د ست خواهد داد و از نظر فکری و روحی به قهقرا ک شيده
خواهد شهههد و اگر بگویيم قدرت ارادهاش حتی از یک کودک معمولی کمتر خواهد شهههد گزاف نگ تهایم_ اینجور وانمود
میکنند که برخی از نهادها به دالیلی اراده کردند که شهههيد حججی مطرح شههود ،در حالی که این شهههيد عزیز نهتنها در
ایران بلکه در دنيا مطرح شد به حدی که «منار صباغ» مجری شبکه المنار در ح ساب شخ صی خود در شبکه اجتماعی
تویيتر نوشت :همي شه سعی میکردم عاشورا و ماجرای حسين شهيد و شمر لعين را تخيل کنم .امروز دیدم و دیگر تخيل
نخواهم کرد.
وقتی برر سی میکنيم ،میبينيم دا ستان ا سارت این شهيد بزرگوار و شهدای دیگری نيز مانند ا سارت و شهادت نافع
بن هالل است که از یک قدرت روحی و عظمتی در مقابل دشمنان خبر میدهد که دوستان را به آرامش و دشمنان را به
ترس و اضطراب میکشاند.
آدمهای قدرتمند در مقابل مرگ و شهادت هيچ اضطراب و نگرانی ندارند و این م سئله را برای خود شان بهخوبی حل
کردهاند .شهههيد رجبعلی غالمی ،در روز  2اسهه ندماه سههال  1022در منطقه کردسههتان ،پس از باز کردن معبر مين به
سيمخاردار حلقوی میرسد که بههيچعنوان نمی شد آن را قطع کنند ،چون اگر سيم را قطع میکردند سيمها جمع شده و
معبر من جر میشههد .در این وقت این شهههيد با همرزم خود با نام «شههری ی مقدم» تصههميم میگيرند که یک ن ر بر روی
سيمخاردار بخوابد ،ابتدا شری ی مقدم ق صد دا شته این کار را انجام دهد ،ولی شهيد غالمی به او التماس میکند و او را
قسم میدهد که بگذار من این کار را انجام دهم و این افتخار را از من نگير .سرانجام شهيد رجب غالمی بر روی سيمهای
خاردار میخوابد و در حالی که خون از بدن پاکش جاری بوده ،بيش از  123ن ر از روی بدن او عبور میکنند .وقتی همه
عبور میکنند و او را از روی سيمها بلند میکنند ،میبينند تمام بدنش غرق در خون ا ست و درد میک شد .در همين حال
د ست به دعا برمیدارد و میگوید خدایا شهادت مرا بر سان (در کتاب نو شته د ستانش را باال آورد و خدا را شکر کرد) ،در
این لحظه بالفاصله تيری از سوی نيروهای عراقی شليک می شود و به چشم چپ او اصابت میکند و همانجا به شهادت

 1ان ال.23/
 2امام حسين ×؛ نزهه الناظر ،ص .14
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میرسد.
شهدا به آن قدرت باالی روحی د ستیافتهاند که نوع مرگ خود که شهادت با شد را انتخاب میکنند ولی قدرت ما
هنوز آنقدر کم است که در انتخاب بين گناه و ترک گناه ماندهایم .انتخاب شهدا در اوج و حداکثری است و انتخاب ما در
کف و حداقلی است.
انسهههانی که ترس ندارد یعنی دل دریایی دارد و کسهههی که دل دریایی دارد کارهای بزرگ را بهراحتی انجام میدهد،
اموال خود را در راه خدا خرج میکند ،جان خود را در راه حق کف دست میگيرد و با آن به پيکار میپردازد.
انسههانهایی که قدرت روحی باالیی ندارند در مقابل دنيا و گناه و تمایالت ن سههانی بسههيار شههکننده و من علاند ،با
پيشنهاد یک ن ر گناه میکنند با کمی پول و زرقوبرق دنيا حاضرند دین خود را با گناهان خطرناکی چون ربا ب روشند ،در
مراسم گناه شرکت میکنند؛ در عين اینکه نماز میخوانند در مجالس عروسی پر از گناه شرکت میکنند!
شهيدان عزیز ما مانند نافع بن هالل و ا صحاب الح سين ^ از هيچچيز نمیتر سيدند و م صداق این حدیث شریف
بودند که امام صادق × فرمود:
2

إنَّ المُؤمِنَ مَن یَخافُهُ کُلُّ شَیءٍ و ذلِکَ أنَّهُ عَزیزٌ فی دینِ اللَّهِ و ال یَخافُ مِن شَیءٍ و هُوَ عَالمَةُ کُلِّ مُؤمِن.
انسان مؤمن کسی است که دیگران از او حساب میبرند و علت آن این است که او ،در دین خدا [و در راه حق] محکم
و استوار است و از هيچچيز هراسی ندارد و این عالمت مؤمن است.
دشمن خيلی دنبال این بود که شهدا را از امام جدا کند اما نمیتوانست چون اعتقادشان آهنين بود.
سيد آزادگان مرحوم ابو ترابی درباره خالرات ابتدای اسارتش میگوید« :در زندانِ وزارت دفاع عراق در سلول ان رادی
بودم .یک روز صبح صداهای بلندی شنيدم ،صدای تالوت قرآن بود که یکی از زندانيان با صدای بلند آن را تالوت
میکرد .برای من عجيب بود .هنگام شب باز صدای قرآن شنيدم .این صداها فکر مرا به خود مشغول کرد .چند روزی -
به هنگام صبح و شب  -آن صدا را شنيدم .یک روز که مرا برای بازجویی میبردند ،از فردی که در سلول مجاور بود،
پرسيدم :این صدای قرآن چيست که هر روز صبح و شب میشنوم؟
گ ت :این صدای تندگویان وزیر ن ت ا ست .وقتی شکنجه به اوج خود میر سد ،به آیات قرآن پناه میبرد و به ائمه
^ توسل میجوید و از آنها نيرو و روحيه میگيرد».
سيد ابو ترابی در ادامه میگوید« :آنلور که من خبر دارم ،تمام این سالها برای تندگویان به این شکل بوده ،صبحها
و شبها بهلور پياپی ای شان را شکنجه میکردند و تا بیهوش نمی شد ،د ست از او برنمیدا شتند .از ای شان یک تقا ضا
دا شتند و آن اینکه در مقابل دوربين عليه امام خمينی و نظام مقدس جمهوری ا سالمی مطالبی بگوید .آنگاه به هر
کشههوری که بخواهد ،او را میفرسههتند اما این لوفانها سههيد جواد را جابهجا نمیکرد .آنلور که من خبر دارم ،دو بار
وضعيت جسمانی شهيد تندگویان به حدی رسيد که به اغمای کامل فرورفت .برای همين او را به انگلستان اعزام کردند و
بعد از معالجه دوباره او را به عراق بازگرداندند تا باز هم شکنجهاش کنند».
محافظ شخصی صدام درباره تندگویان گ ته :او یک تکه سنگ است؛ سنگ بهتماممعنا .هميشه مشغول ورد خواندن
ا ست .آیههای قرآن را مرتباً زمزمه میکند .وعدهها و وعيدها و شکنجههای گوناگون در او اثر ندارد .از سقف آویزانش
 1شناسه خبر 31 ،401219 :شهریور 39:23 - 1090
ht t ps://www.t asni mnews.com/f a/news/401219/31/32/1090/
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میکنيم ،کابل میزنيم ،اما او مقاومت میکند .تا حال استخوان چند جای بدنش شکسته ،ولی سکوت او همه ما را دیوانه
کرده است.
باالخره این عارف وارسته را با سيم تل ن صحرایی شهيد کردند .مأمور س اک قتل وی با خشونتی فوق ت صور سيم را
1
به گردن او انداخته و بهسختی کشيده بود؛ به حدی که بر اثر فشار زیاد ،دو سه دنده از کمر ایشان شکسته بود.

برای دستیابی به این قدرت روحی باال چه کنيم؟
امام صادق × فرمودند :إِنَّ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِی قَلْبِهِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّکُمْ تَجِدُونَهُ ضَعِيفَ الْبَدَنِ نَحِيفَ الْجِسْمِ وَ هُوَ یَقُومُ اللَّيْلَ
2

وَ یَصُومُ النَّهَارَ.
قدرت و توانائى شخص مؤمن در دل اوست مگر نمىبينيد که بدنش ضعيف و جسمش الغر است و با این حال شب
به نماز با خدا مىپردازد و روز را روزه مىگيرد.
حضرت به ما راه نشان میدهند .باید دل و قلب خود را تقویت کنيم .اصطالحی بين بچه مذهبیها هست که میگویند:
«لرف سيمش وصل شده ».اگر اتصال قلبی به خدا را هميشگی و مستمر داشته باشيم ،این اتصال قلبی به ما قدرت روحی
میدهد .روح ما در ظرف قلب و دل ما رشد میکند.
از امام صادق × پرسيدند« :چرا مؤمن اینقدر س ت و محکم است؟ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَحَدَّ شَیْءٍ» مؤمن اینقدر باصالبت
است که یک تکهاش را هم نمیشود جدا کرد .حضرت فرمود« :چون عزّت قرآنی در قلبش است و ایمان محض در سينهاش
است و عبد مطيع خدا و رسولش است؛ فَقَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْقُرْآنِ فِی قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِیمَانِ فِی صَدْرِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ مُطِيعٌ لِلَّهِ وَ
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
قلبی عميق با خداوند متعال میتواند من و شما را قوی کند.
رمز مقاومت شهيد تندگویان در برابر آن همه شکنجه و عاجز کردن دشمنان ،انس او با قرآن و ارتباط او با خداوند
متعال بود .وقتی قلب ما قوت گرفت و ارتبالش برقرار شد ،حتی مسائل دنيایی و آلودگیهای دنيایی هم نمیتواند ما را
ضعيف کند .امام صادق از اميرالمؤمنين ‘ نقل میکنند:
فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ قَوِتَ وَ شَبِعَ وَ رَوِیَ وَ رُفِعَ عَقْلُهُ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَبَدَنُهُ مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ قَلْبُهُ وَ عَقْلُهُ مُعَایِنٌ لِلْآخِرَةِ
4
فَأَلْ َأَ بِضَوْءِ قَلْبِهِ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا فَقَدَرَ حَرَامَهَا وَ جَانَبَ شُبُهَاتِهَا.
هر که از خدا پروا کرد عزیز و قوت شد و سير و سيراب گشت و عقلش از اهل دنيا باال گرفت ،پيکرش با اهل دنياست
ولى دل و خردش متوجّه آخرت است ،آنچه از دنيادوستی چشمش دیده با نور دلش خاموش نموده ،حرامش را پليد شمرده
و از شبهاتش دورت میکند.

 1مجله مبلغان اس ند  ،1012شماره  ، 11چند نکته خواندنی
ht t p://www.hawzah.net /f a/Magazi ne/Vi ew/32323/2214/2219
 2منالیحضرهال قيه  ،ج  ،0ص .223
 0منالیحضرهال قيه ،ج  ،0ص .223
 4مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،النص ،ص .223
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بعضی آدمها خيال میکنند ث روت و مکنت است که قدرت مياورد ،غافل از اینکه در سنت الهی ارتباط با خدا است که
قدرت مياورد .رسول خدا | فرمودند:
قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى عَبْدِیَ الِاشْتِغَالَ بِی نَقَلْتُ شَهْوَتَهُ فِی مَسْأَلَتِی وَ مُنَاجَاتِی فَإِذَا کَانَ عَبْدِی کَذَلِکَ
فَأَرَادَ أَنْ یَسْهُوَ حُلْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ یَسْهُوَ .أُولَئِکَ أَوْلِيَائِی حَقّاً أُولَئِکَ الْأَبْطَالُ (قهرمان) حَقّاً أُولَئِکَ الَّذِینَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُهْلِکَ
1
أَهْلَ الْأَرْضِ عُقُوبَةً زَوَیْتُهَا عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِ أُولَئِکَ الْأَبْطَالِ.
« :خداوند سبحان فرمود :هر گاه بدانم که بندهام غالباً به من مشغول است ،او را متمایل به درخواست و مناجات با خود
مىنمایم ،وقتى بنده اینچنين شد ،اگر بخواهد خطایى مرتکب شود ،مانعش مىشوم ،آنان بهحق ،دوستان من هستند ،آنان
قهرمانان واقعى هستند ،آنان کسانى هستند که هر گاه بخواهم زمين را هالک نمایم و عقاب کنم ،به خالر آن دليران،
هالک و عقوبت را برمىدارم».
رفقا ،از امشب تصميم بگيریم برای اینکه اگر روزی با آمدن مهدی فالمه امتحان شدیم بتوانيم از این امتحان بهخوبی
فارغ شده و سربلند شویم ،انس با خدا را بيشتر کنيم .بهراحتی میتوان با خدا انس گرفت .بعضی ميگویند کلمه انسان از
انس گرفته شده و علتش هم این است که سریع انس میگيرد.
یکی از ویژگیهای عمده شهدا همين انس مداوم با خدا بوده ،یکی از رزمندهها نقل میکند :با شهيد ردانی پور کار
داشتم .رفتم درب اتاقش و گ تم« :با فرمانده تون کار دارم ».گ ت« :اآلن ساعت یازده است ،مالقاتی قبول نمیکنه ».رفتم
پشت در اتاقش .در زدم .گ ت« :کيه؟» گ تم« :مصط ی منم ».گ ت« :بيا تو ».سرش را از سجده بلند کرد ،چشمها سرخ،
خيس اشک .رنگش پریده بود .نگران شدم .گ تم« :چی شده مصط ی؟ خبری شده؟ کسی لوریش شده؟» دوزانو نشست.
سرش را انداخت پایين .زل زد به مهرش .دانههای تسبيح را یکییکی از الی انگشتهایش رد میکرد .گ ت «یازده تا
دوازده هر روز را فقط برای خدا گذاشتهام .برمیگردم کارامو نگاه میکنم .از خودم میپرسم کارهایی که کردم برای خدا
2
بود یا برای دل خودم».

امشب شب یتيمنوازی است .شب غریبنوازی است .شب آقازادهای است که مثل بابایش مظلومانه به شهادت رسيد.
شب نازدانهای هست که با اینکه سنش کم بود ولی خودش را در صف مدافعان حرم و والیت قرار داد ،به یاد همه شهدای
مدافع حرم که مظلومانه شهيد شدند ...
تا غربت و تنهایی عمویش را دید دستش را از دست حضرت زینب بيرون کشيد و به سمت ميدان دوید و گ ت:
فقال ال و اهلل ال أُفارِقُ عَمی فأهوت بحرُ بنُ کعبٍ ألی الح سين بال ّسيف فقال له الغالمُ وَیلَکَ یا ابن الخبيثة أتَقتُلُ
ضرَبَه بال سّيفِ فَاتَّقَاهَا الغالمُ بِيَدِه فَألَنَّها إلى الجِلدِ فإذا هی معلَّقَةٌ فنادت الغالمُ یا اُمّاه فَاَخَذَهُ الحسينُ × و َضمَّهُ
عَمّی فَ َ
إليه وقال یا ابن أخی إصبِر على ما نَزَلَ بک و احتَ سِب فی ذلک الخير فإنَّ اهللَ یُلحِقُک بِأبائِکَ الصالحين .فَرَماهُ حرملةُ بنُ
0
کاهِل بِسَهمٍ فَذَبَحَهُ وهو فی حَجرِ عَمِّهِ الحسين ×
عبداهلل گ ت :سوگند به خدا از عمویم جدا نشوم و به سمت امام رفت در حالی که بحر بن کعب شمشيرش را بهلرف
 1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،93ص .122
 2یادگاران ،جلد هشت کتاب شهيد ردانی پور ،ص .22
 0االرشاد ج  2ص .113
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امام حسين × فرود آورد ،عبداهلل رسيد و به او گ ت :وای بر تو ای فرزند زن ناپاک! آیا عمویم را میکشی؟! بحر شمشير
را فرود آورد ،عبداهلل دستش را سپر شمشير قرار داد ،دستش بریده و به پوست آویزان شد ،صدا زد :ای مادرم! امام ح سين
× عبداهلل را به سينهاش چسبانيد و فرمود :ای برادرزاده در برابر این مصيبت صبر کن و آن را خير حساب کن که خداوند
تو را به پدران شای ستهات ملحق میکند .در این هنگام حرمله گلوی او را هدف تير قرار داد ،آن تير ،سر او را از بدن جدا
کرد و او در آغوش عمویش حسين × به شهادت رسيد.
دو کودک در کربال در آغوش اباعبداهلل × ذبح شدند ،یکی اینجا عبداهلل بن حسن × بود و دومی ...بگویم صدای
نالهات بلند شود .من بميرم برای شيرخوارهای که تا ابیعبداهلل نگاه کرد دید :فَذُبِحَ مِنَ االُذُنِ اِلَی االُذُنِ ...
هرکس گرفتار است با من همنوا بشود ،صدا بزن یا حسين...
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روز عا شورا وقتی ت شنگی و عطش سيدال شهدا و بچههای ح ضرت به اوج خودش ر سيد ،یک از ا صحاب امام به نام
بریر با اجازه حضرت روی بلندی ایستاد ،رو کرد به لشگر عمر سعد و با صدای بلند شروع کرد موعظه کردن که :ای مردم،
این آب فراتی اسههت که سههگ و خوک از آن از آن اسههت اده میکنند ولی شههما همين آب را از فرزند رسههول خدا دریغ
میکنيد؟!
در پاسه بریر گ تند :به خدا قسم حسين نيز مثل عثمان همچنان تشنه خواهد ماند.
امام × به بریر فرمود :بریر نمیخواهد با اینها صهههحبت کنی ،کالم تو در اینها تأثيری نخواهد داشهههت .بعد خود
حضرت رو کرد به لشگر دشمن و خطبهای قرائت کردند و فرمودند« :انشدکم اللّه هل تعرفونى ...؛ شما را به خدا سوگند!
آیا مرا مىشناسيد».
یزید بن معقل از سپاه عمر سعد خارج شد نزد بریر آمد و گ ت :ات بریر بن خ ضير! رفتار خدا را با خوی شتن چگونه
ارزیابى مىکنى؟
بریر گ ت :به خدا سوگند! او همواره برات من خير و برات تو شرّ به ارمغان آورده است.
گ ت :دروغ مى گویى و قبالً دروغگو نبودت ،آیا به یاد دارت من در محله بنى دودان با تو قدم مى زدم و تو مى گ تى:
عثمان چنين و چنان است و معاویه گمراه و گمراهگر است و على بن ابیلالب پيشوات حق و هدایت به شمار مىآید؟
بریر گ ت :گواهى مىدهم که اعتقاد و گ تهام همين است.
یزید بن معقل گ ت :گواهى مىدهم که تو گمراهى.
بریر آن قدر در اعتقاد خودش راسهههه بود که به یزید بن معقل پيشهههنهاد مباهله داد و گ ت :بيا مباهله کنيم و از خدا
بخواهيم که هر کس بر حق است فرد غير حق را به قتل برساند.
راوت مىگوید :هر دو از سپاه خارج شده و برات مباهله به پيشگاه خدا دست به دعا برداشتند و از خدا خواستند که هر
کدام بر حق هستند پيروز و هرکدام بر بالل هستند از بين ببرد و بعد هر  2وارد ميدان شدند ،جنگ نمایانی کردند تا اینکه
بریر ضربه محکمی به سر یزید زد که کالهخودش را شکافت و به مغز سرش رسيد و نقش بر زمين شد .بریر شروع کرد
به رجز خواندن:
و کلّ خير فله بریر
أنا بریر و أبى خضير
بعد از یزید یک ن ر دیگر به بریر حمله کرد ،بریر او را هم به زمين زد و روی سههينهاش نشههسههت .او وقتی دید حریف
بریر نمی شود صدا زد تا به کمکش بيایند .همينلور که بریر روی سينه آن ملعون نشسته بود ،کعب بن جابر عمرو ازدی
با نيزهای به بریر حمله کرد .نيزه را به پشت بریر فرو کرد و به کناری انداخت و سپس با شمشير ضربهای به بریر وارد کرد
1
و بریر به فيض شهادت رسيد.

 1سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص.122:
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نکته مهمی که از داستان بریر میتوان برداشت کرد ایمان راسخی بود که در قلب این یار باوفای سيدالشهدا وجود
داشت .ایمانی که بریر را در راهش استوار کرده بود تا جایی که بر سر این راه حاضر به مباهله شد.
شاید ت اوت اصحاب عاشورایی سيدالشهدا با آنها که شب عاشورا حضرت را تنها گذاشتند هم در ت اوت ایمان آنها
بوده باشد .این ت اوت در همه اعصار و در ميان همه انسانها وجود دارد ،خدای متعال در قرآن کریم میفرماید:
1
ت ِليَوْمٍ َي ْفيَهُونَ}.
{وَ هُوَ القذي َأنْشَأَكُمْ مِ ْ نَفْسٍ واحِدَةٍ َف ُُم ْسََّيَرٌّ وَ ُم ْسََّ ْودَعٌ قَدْ فَصقْلنَا الْآيا ِ
او کسى است که شما را از یک ن س آفرید! و شما دو گروه هستيد :بعضى پایدار (از نظر ایمان) و بعضى ناپایدار ما
آیات خود را برات کسانى که مىفهمند ،تشریح نمودیم.
از امام باقر × در مورد این آیه سؤال شد:
عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی جَعْ َرٍ ع قَالَ :قُلْتُ «هُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ مِنْ نَ ْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ» قَالَ مَا یَقُولُ أَهْلُ
بَلَدِکَ الَّذِی أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ مُسْتَقَرٌّ فِی الرَّحِمِ وَ مُسْتَوْدَعٌ فِی الصُّلْبِ فَقَالَ کَذَبُوا .الْمُسْتَقَرُّ مَا اسْتَقَرَّ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ
2
فَلَا یُنْزَعُ مِنْهُ أَبَداً وَ الْمُسْتَوْدَعُ الَّذِی یُسْتَوْدَعُ الْإِیمَانَ زَمَاناً ثُمَّ یُسْلَبُهُ وَ قَدْ کَانَ الزُّبَيْرُ مِنْهُم.
از امام باقر × سؤال کردم معنى «او کسى است که شما را از یک ن س آفرید! و شما دو گروه هستيد :بعضى پایدار
و بعضى ناپایدار» چيست ،فرمود :همشهریان شما در این مورد چه مىگویند ،گ تم آنها مىگویند مستقر در رحم و مستودع
در صلب است .فرمود :آنها دروغ مى گویند ،مقصود از مستقر آن ایمانى است که در دل ثابت بماند و از آن جدا نگردد و
مستودع ایمان عاریه است که زمانى وجود دارد و گاهى سلب مىشود و زبير از این اشخاص بود.
ایمان عاریهای تا زمانی با انسان است که منافع انسان به خطر ني تد .اگر منافع چنين انسانی به خطر افتاد از مسير و
راهی که انتخاب کرده برمیگردد .همچون ضحاک بن عبداهلل:
ضحاک نقل میکند که با مالک بن النظير خدمت سيدالشهدا رسيدیم ،عرض ادب و احترام کردیم و حضرت را در
جریان اخبار روز قرار دادیم و عرض کردیم مردم کوفه تصميم به جنگ با شما دارند .شما تصميم خودتان را بگيرید .آقا
فرمودند :حسبی اهلل و نعم الوکيل «به اميد خدا که او بهترین اتکا است ».آنگاه برای حضرت دعا کردیم و از ایشان اجازه
خواستيم.
امام فرمودند :چه میشود که مرا یاری کنيد؟
ضحاک می گوید :عرضه داشتم :اگر به من اجازه دهيد تا وقتی که برای شما م يد باشم در خدمت باشم و هرگاه احساس
کردم که دیگر یاوری ندارید و وجود من برای شما م يد نيست مجاز باشم که دنبال کار خود بروم ،در خدمت هستم.
حضرت فرمود :هرگاه چنين شد بيعتم را از تو برمیدارم.
ضحاک میگوید :روز عاشورا اسب خودم را پشت خيمهها بستم و خودم پياده میجنگيدم .وقتی دیدم بيش از چند ن ر
از یاران حضرت باقی نمانده خدمت سيدالشهدا عرض کردم :آقا جان ميان من و شما عهدی بوده است اما اآلن فکر میکنم
که وجود من اثری نداشته باشد.
حضرت فرمود :تو آزادی اگر میتوانی برو و خود را نجات ده اما چگونه میتوانی بروی؟
 1انعام.91 .
 2ت سير العياشی.
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عرضه داشتم :اسبم تازهن س است ،میروم .سوار بر اسب شدم و راه بيابان پيش گرفتم اما پانزده ن ر از سپاه عمر سعد
مرا تعقيب کردند تا به روستایی نزدیک کربال رسيدم .وقتی دیدم سواران به من نزدیک شدهاند ،بهلرف آنان برگشتم کثير
بن عبداهلل شعبی و ایوب بن مشروح خيوانی و قيس بن عبداهلل مرا شناختند و گ تند :ضحاک بن عبداهلل از بنی اعمام ما
1
است از او دست بدارید ،آنها هم از من دست کشيدند و خدا مرا نجات داد.
من عتللبی و نداشتن ایمان راسه مانع از سعادت ابدی ضحاک شد ،در حالی که اگر انسان ایمانش در قلب و جانش
رسوخ کرده باشد در انتخاب مسير و استقامت در راهی که انتخاب کرده ذرهای تردید نمیکند و هيچ باد و لوفانی نمیتواند
او را متزلزل کند.
رسول خدا | در این باره فرمودهاند :الْمُؤْمِنُ أَشَدُّ فِی دِینِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّاسِيةِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْجَبَلَ قَدْ ینْحَتُ مِنْهُ وَ
2

الْمُؤْمِنُ لَا یقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ ینْحَتَ مِنْ دِینِهِ شَيئاً وَ ذَلِکَ لِضَنِّهِ بِدِینِهِ وَ شُحِّهِ عَلَيهِ.
مؤمن در دینش از کوههات بلند هم سختتر و پابرجاتر است زیرا را با کندن و تراشيدن مىتوان در کوهها نقصان پدید
آورد ،ولى از مؤمن نمىتوان چيزت کاست ،زیرا او نسبت به دینش بخل مىورزد و به دیگران نمىدهد.
اگر ایمان و یقين ما ارتقاء پيدا کند دایرهی خدمت و نوکری ما حتی در امور ظاهری و مادی توسعه پيدا میکند .در
محضر رسول گرامی اسالم | بيان شد که ظاهراً حضرت عيسی × ،روی آب راه میرفتند ،رسول خدا میفرمایند« :لو
زاد یقينه لمشی علی الهواء» اگر یقينش بيش از این بود حتی در آسمان پرواز میکرد.
ایمان راسه انسان را در مسير حق ثابتقدم میکند .ازاینرو انسانهایی که دارای ایمان راسه هستند محبوب خدای
متعالاند و خداوند نسبت به آنها مباهات میکند ،همچنان که در آیه  142سوره مبارکه آلعمران میفرماید:
وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فی سَبيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُ ُوا وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرینَ.
چه بسيار پيامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردند! آنها هيچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان
مىرسيد ،سست و ناتوان نشدند (و تن به تسليم ندادند) و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد.
اینکه خدای متعال این نوع از مؤمنين را در قرآن ذکر میکند و در انتها میفرماید «واهلل یحب الصابرین» به معنای
اهميت این مسئله و جایگاه این افراد نزد خداست.
شهيد مطهری ایمان راسه امام راحل را بهخوبی ترسيم میکنند:
من که قریب دوازده سال در خدمت این مرد بزرگ تحصيل کردهام ،باز وقتی که در س ر اخير به پاریس به مالقات و
زیارت ایشان رفتم ،چيزهایی از روحيه او درک کردم که نه فقط بر حيرت من ،بلکه بر ایمانم نيز اضافه کرد وقتی برگشتم،
دوستانم پرسيدند چه دیدی؟ گ تم چهار تا «آمن» دیدم :آمن بهدفه ،به هدفش ایمان دارد .دنيا اگر جمع بشود نمیتواند او
را از هدفش منصرف کند؛ آمن بسبيله ،به راهی که انتخاب کرده ایمان دارد امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد.
شبيه همان ایمانی که پيغمبر به هدفش و به راهش داشت؛ آمن بقوله ،در ميان همه رفقا و دوستانی که سراغ دارم احدی
مثل ایشان به روحيه مردم ایران ایمان ندارد .به ایشان نصيحت میکنند که آقا کمی یواشتر ،مردم دارند سرد میشوند،
مردم دارند از پای درميایند ،میگوید نه مردم اینجور نيستند که شما میگویيد من مردم را بهتر میشناسم و ما همگی
میبينيم که روزبهروز صحت سخن ایشان بيشتر آشکار میشود و باالخره باالتر از همه آمن بربه ،در یک جلسه خصوصی
ایشان به من میگ ت فالنی این ما نيستيم که چنين میکنيم من دست خدا را بهوضوح حس میکنم .آدمی که دست خدا
و عنایت خدا را حس میکند و در راه خدا قدم برمیدارد ،خدا هم به مصداق «ان تنصروا اهلل ینصرکم» بر نصرت او اضافه
 1ن س المهموم ص  - 291لبری  - 024:3کامل  - 30:4قاموس الرجال .142:2
 2بحار األنوار ج 24ص .299
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میکند یا آنچنانکه در داستان اصحاب کهف مطرح میشود ،قرآن میگوید آنها جوانمردانی بودند که به پروردگارشان
ایمان آوردند و به او اعتماد و تکيه کردند ،خدا هم بر ایمانشان افزود 1.آنها برای خدا قيام کردند و خدا هم دلهای آنها
را محکم کرد 2.این چنين هدایت و تأیيدی را من بهوضوح در این مرد میبينم او برای خدا قيام کرده و خدای متعال هم
0
قلبی قوی به او عنایت کرده است که اصالً تزلزل و ترس در آن راه ندارد.

ایمان راسه و واقعی است که استقامت انسان را در برابر همه مشکالت تضمين میکند و در رسيدن به هدف استوار
نگه میدارد درست مثل اصحاب سيدالشهدا × که با اینکه یقين دارند در رکاب حضرت قرار است به شهادت برسند اما
ذرهای در این راه مقدس تردید نمیکنند بلکه با اشتياق به استقبال شهادت میروند.
این ا ستقامت در ميان یاران امام خمينی هم دیده می شد ،شهدای دفاع مقدس هم به ع شق نائب امام زمان شان با
ایمانی راسه و مثالزدنی به استقبال شهادت میرفتند مثل شهيد سيد حسن مقدم که مادرش نقل میکند:
سيد حسن برای اینکه به جبهه اعزام بشود ،با شوقوذوق رفته بود مجوز رانندگی لودر گرفته بود .وقتی اعالم میکنند
نيروی لودر الزم داریم ،باعجله رفته بود و گ ته بود که من هستم  ...من هستم و اعزام شد جبهه.
زمانی که خاکریز میزدند سيد حسن با عدهای نشسته بودند و منتظر بودند که اگر راننده لودر شهيد شد ،فرمانده ن ر
بعد را اعزام کند .مدتی گذشت و راننده لودر را زدند .فرمانده آمد و گ ت :سيد بيا .سيد باعجله خودش را به فرمانده رساند.
فرمانده گ ت :سيد این خاکریز باید تا بيست دقيقه دیگر زده بشود ،اگر سنگر نزنی بچهها قيچی میشوند.
سيد ح سن با شوقوذوق رفت پ شت لودر و شروع به کار کرد ،مثل باران گلوله میبارید .تا زمانی که صدای لودر
میآمد ،گلولهباران زیاد بود یعنی تا صدای لودر قطع نمیشد ،بعثیها دست از آتش ریزی نمیکشيدند ...
صدا زدند :سيد ح سن برگرد دیگر فایده ندارد  ...برگرد دیگر فایده ندارد ...اما سيد ح سن گ ت :نه! وقتی امام فرموده
باید سنگر ح ظ بشود ،باید سنگر را بزنم.
زمانی که آخرین خاک را روی خاکریز ریخت و خاکریز تکميل شههد ،یک موشههک خورد به زیر لودر و صههدای لودر
قطع شد .همه دویدند سمت لودر .دیدند سيد ح سن دو تا د ستش قطع شده ،دو تا پایش هم قطع شده بود ،اما زنده بود.
آوردنش داخل سهههنگر ،با همان حالش گ ت ،فقط میخواهم یک جمله بگویم .یک جمله گ ت و اآلن آن جمله را روی
دیوار منزلشان نصب کردهاند .سيد حسن با همان حال وخيمش گ ت« :فقط یک جمله میخواهم بگویم :سالم مرا به امام
برسانيد و بگوئيد که تا آخرین لحظه و آخرین ن سم جنگيدم»؛ و شهيد شد.
سيد ح سن مقدم زیر آتش سنگين د شمن ،در حالی که فرماندهاش هم تکليف را از روی دو شش برمیدارد ،ذرهای
تردید نمیکند که باید ادامه بدهد .این اسههتقامت مثالزدنی نشههاندهندهی ایمان راسههخی اسههت که شهههيد مقدم و همه
شهدای دفاع مقدس داشتند.
ایمان و استقامتی که نمونهها و مصادیقش را میتوان در خالرات شهدا بهوفور پيدا کرد .شهيد عباسعلی فتاحی ،بچه
دولتآباد ا ص هان و سال  23به  2زبان زندهی دنيا ت سلط دا شت .تکفرزند خانواده هم بود .زمان جنگ به مادرش گ ت:
«مامان ميخوام برم جبهه» .مادر گ ت« :عباسههم! تو عصههای دسههتمی ،کجا ميخوای بری؟» عباسههعلی گ ت :امام گ ته.
 1انهم فتيه آمنوا بربهم و زدناهم هدی .کهف 10 -
 { 2وَ رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَيالُوا رَبُّنا رَبُّ السقُماواتِ وَ الْأَرْض} کهف .14 -
 0پيرامون انقالب اسالمی ،شهيد استاد مرتضی مطهری ،ج  1ص .22
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مادرش گ ت« :اگر امام گ ته برو عزیزم»...
عباس آمد جبهه .خيلیها می شناختنش .گ تند ب ر ستيدش پر سنلی یا جای بیخطر تا ات اقی برایش ني تد اما خودش
گ ت« :میخواهم بروم گردان تخریب ».فکر کردند نمیداند تخریب کجاسهههت .گ تند« :آقای عباسهههعلی فتاحی! تخریب
حساسترین جای جبهه است و کوچکترین اشتباه ،بزرگترین اشتباه است».
باالخره عبا سعلی با ا صرار رفت تخریب و مدتها آنجا ماند .یک روز شهيد خرازی گ ت :چند ن ر میخواهم که بروند
پل چهل دهنه که روی رودخانه دوویرج قرار دارد را من جر کنند .پل کيلومترها پشت سر عراقیها بود.
پنج ن ر داوللب شهههدند که اولينشهههان عباسهههعلی بود .قبل از رفتن حاج حسهههين خرازی آنها را خواسهههت و گ ت:
«بههيچوجه با عراقیها درگير نمی شيد .فقط پل رو من جر کنيد و برگردید .اگر هم عراقیها فهميدند و درگير شدید حق
اسير شدن ندارین که عمليات لو بره ...چون عمليات لو بره خيلیها کشته ميشن».
و تخریبچیها رفتند.
مدتی بعد خبر ر سيد تخریبچیها برگ شتهاند و پل هم من جر ن شده ،یکی شان هم برنگ شته .آنها که برگ شته بودند
گ تند :نزدیک پل بودیم که عراقیها فهميدند و درگير شدیم .تير خورد به پای عباسعلی و اسير شد...
زمزمه لغو عمليات مطرح شد .گ تند ممکن ا ست عبا سعلی زیر شکنجهها لو بدهد .پ سرعموی عبا سعلی آمد و گ ت:
«حسين! عباسعلی سنش کمه اما خيلی مَرده ،سرش بره زبونش باز نميشه .برید عمليات کنيد».
عمليات فتح المبين انجام شد و پيروز شدیم .رسيدیم رودخانه دوویرج و زیر پل یک جنازه دیدیم که نه پالک داشت
و نه کارت شههناسههایی .سههر هم نداشههت .پسههرعموی عباسههعلی آمد و گ ت« :این عباسههعليه .گ تم سههرش بره زبونش باز
نمي شه »...ا سرای عراقی میگ تند :ما آن شب این جوان را گرفتيم اما هر چه روی پل زدیمش تا حرف بزند هيچ نگ ت.
برای همين زندهزنده سرش را بریدیم.
جنازهاش را آوردند ا ص هان تحویل مادرش بدهند .گ تند به مادرش نگویيد سر ندارد .وقت ت شييع مادر گ ت « :صبر
کنيد! این بچهی یکی یدونه من بوده ،تا نبينمش نمیگذارم دفنش کنين» .هر چه گ تند نمی شود مادر گ ت :به خدا قسم
نمیگذارم .گ تند« :با شه! ولی فقط تا سينهاش را میتوانيد ببينيد ».یکهو مادر گ ت« :نکنه ميخواین بگين عبا سم سر
نداره؟» گ تند :مادر! عراقیها سر عباست را بریدند .مادر گ ت :پس میخواهم عباسم را ببينم.
مادر ک ن را باز کرد .شروع کرد جایجای بدن عباس را بو سيدن تا ر سيد به گردن .پنبههایی که گذا شته بودن روی
1
گلو را کنار زد و خم شد رگ های عباس را بوسيد .مادر شهيد عباسعلی فتاحی بعد از آن بوسه دیگر حرف نزد.

اگر بخواهيم ما هم مانند اصحاب سيدالشهدا و شهدای دفاع مقدس در مسير زندگی و امتحانات الهی با ایمان راسه
قدم برداریم ،بهترین راه را باید از بيان امام صادق × بگيریم که فرمودند:
2
مَن کَان فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوافِقاً فأثْبِتْ لَهُ الشَّهادةَ بالنَّجاةِ ،ومَن لَم یَکُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوافِقاً فإنّما ذلکَ مُسْتَوْدَعٌ.
هر کس کردارش با گ تارش یکى ا ست ،به نجات و ر ستگارت او گواهى بده و هر کس کردارش با گ تارش سازگار
نباشد ایمانش عاریتى است.

 1کد خبر  234229تاریه انتشار 12 :دی 14:01 - 1092
ht t ps://www.mashreghnews.i r/news/234229
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لبق کالم امام صادق × تقوا و عمل ان سان ا ست که تثبيت ایمان را به دنبال دارد ،بهعبارتدیگر انجام واجبات و
ترک محرمات عامل مهم تقویت ایمان اسههت .در واقع هرچه عمل انسههان مؤمن بهتر باشههد قلب او نورانیتر شههده و نور
ایمان در قلب نورانی و ش اف بيشتر از هر قلب دیگری خواهد تابيد.
یعنی به همان چيزهایی که ميدانيم عمل کنيم .مشکل ما اینجا است که بسياری از چيزهایی که ميدانيم و باور داریم
را جامه عمل نمیپو شانيم .در حالی که همين عمل کردن به دان ستهها و باورها ایمان را را سه و محکم مینماید :ال یَثْبُتُ
لَه (المومن) اإلیمانُ إلّا بالعَمَل 1.ایمان مؤمن جز با عمل ثابت نمیشود.
برخالف آنچه ما تصور میکنيم ایمان عمدتاً عمل است نه ادعا و حرف .شخصی از امام سؤال کرد:
قُلْتُ أَ لَا تُخْبِرُنِی عَنِ الْإِیمَانِ أَ قَوْلٌ هُوَ وَ عَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ؟
آیا ایمان فقط حرف و ادعا است یا حرف و عمل با هم است؟
2
فَقَالَ الْإِیمَانُ عَمَلٌ کُلُّهُ وَ الْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِکَ الْعَمَل.
امام × پاسه دادند :همه ایمان عمل است و گ تار فقط بخشی از آن است .ایمان زبانی بخشی از ایمان است و در
روایت برای همين بخش هم برنامه داریم.
سَ أَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ شِ يعَتَکَ تَقُولُ إِنَّ الْإِیمَانَ مُ سْ تَقَرٌّ وَ مُ سْ تَوْدَعٌ فَعَلِّمْنِی شَ يْئاً إِذَا أَنَا قُلْتُهُ
ا سْ تَکْمَلْتُ الْإِیمَانَ قَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَ لَاةٍ فَرِی ضَ ةٍ رَ ضِ يتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِالْإِ سْ لَامِ دِیناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتَاباً وَ بِالْکَعْبَةِ
ضنِی لَهُمْ إِنَّکَ عَلَى
صلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّی رَضِيتُ بِهِمْ أَئِمَّةً فَارْ َ
قِبْلَةً وَ بِعَلِیٍّ وَلِيّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَ َسنِ وَ الْحُ َسيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ َ
0
کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر.
محمد بن سليمان میگوید از حضرت پرسيدم :فدایت شوم ،پيروان تو مىگویند :همانا ایمان دو گونه است :ماندگار و
نماندنى .پس چيزت به من بياموز که اگر آن را بگویم ،ایمانم کامل شههود ،فرمود :در پى هر نماز واجب بگو :خشههنودم به
اینکه ،خداوند ،پروردگار؛ محمّد ،پيامبر؛ ا سالم ،دین؛ قرآن ،کتاب؛ کعبه ،قبله؛ على ولى و امام با شد؛ و به امام بودن ح سن
و حسين و امامان ^ خشنودم .پس آنان را نيز از من خشنود کن که تو بر هر کار توانایى.
اما این فقط بخشههی از ایمان اسههت و بخش عمده ایمان ،عمل اسههت .در واقع همانلور که ایمان بر عمل و تقوای
مؤمن تأثيرگذار ا ست ،تقوای ان سان مؤمن نيز بر ایمان او تأثيرگذار خواهد بود همچنان که امام صادق × در روایتی این
حقيقت را بيان میکنند:
عَنْ أَبَانِ بْنِ سُهههوَیْد عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ :قُلْتُ مَا الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ قَالَ الَّذِی یُثْبِتُهُ فِيهِ الْوَرَعُ وَ الَّذِی
4
یُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَع
ابان بن سوید میگوید از امام صادق × سؤال کردم که چه چيزی موجب می شود ایمان در بنده به ثبات بر سد؟
فرمود :آنچه ایمان را در آدمى استوار مىکند ،وَرَع و آنچه ایمان را از دل او بيرون مىراند لمع است.
چه کنيم اهل تقوا باشههيم ،چه کنيم اهل عمل به تکاليف شههرعی باشههيم ،چه کنيم تحت تأثير شههيطان و ن س قرار
نگيریم؟
دو راهکار مهم برای رسيدن به ملکه تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات خدمتتان عرض میکنيم:
 راهکار اول:
شيه ان صاری از بزرگترین علمای شيعه مح سوب می شوند که سالها ست کتابهای ای شان در سطوح عالی
حوزههای علميه تدریس میشود .نقل میکنند یکی از شاگردهای شيه انصاری در نجف در هنگام مراجعت به ایران بعد از
 1الکافی (ط  -دارالحدیث) ،ج ،0ص .132
 2الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،2ص .04
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سالها شاگردی محضر این استاد ،درخواست میکند که برای آخرین بار یک نصيحت اخالقی دیگر داشته باشند .در حالی
که سالها شيه ان صاری این شاگردش را ن صيحت میکرده م سلماً این ن صيحت آخر باید مهمترین ن صيحت یک ا ستاد
برای شاگردش باشد .شيه انصاری فرمود :یک آیه قرآن را هيچوقت از یاد نبر؛ این آیه شری ه که خدا میفرمایدَ{ :أ لَ ْم
يَعْلَمْ بِأَنق اللقهَ يَري}  1آیا نمیدانی که خدا میبيند.
دوسهت و همرزم شههيد محمد زمان ولی پور میگوید هيچوقت او را اینگونه ندیده بودم قيافهاش گرفته و اندوهگين
بود .خوب به حرکاتش دقت کردم .دیدم روی پله مسجد نشسته زانوهایش را بغل گرفته دارد با خودش حرف میزند انگار
با خودش دعوا داشت .به خودش تشر میزد .بعد دستهایش را باال برد و رو به آسمان دعایی خواند.
دوستش کنجکاو شد بداند چرا این کارها را میکند؟! جلو رفت و علت این حال و وضعش را جویا شد .محمد زمان که
فهميد دو ستش او را زیر نظر دا شته تو ضيح داد که آن روز از چ شمانش مراقبت نکرده و نگاهش به نامحرم افتاده ا ست.
حاال داشههت خودش را مؤاخذه میکرد و به خدایش قول میداد که از این به بعد از چشههم و دیگر نعمتهای الهی بيشههتر
2
مراقبت کند.
رفقا ،محمد زمان زرنگ بود ،میخواست با این چشمها آقایش را ببيند ،به همين خالر مراقبت میکرد.
اگر ان سان باور دا شته با شد که خداوند بر همه اعمال او نظارت دا شته و حتی از افکار قلبی وی آگاه ا ست همين باور
انسههان ،او را از کارهای خالف که زندگی انسههان را سههياه و تاریک میکند ،باز خواهد داشههت ،چرا که خود خدا در حدیث
قد سی ف رمود :أیُّما عَبدٍ اِلَّلَعتُ عَلى قَلبِهِ فَرَأیتُ الغالِبَ علَيهِ التَّمَ ُّسکَ بِذِکرِی تَوَلِّيتُ سيا َستَهُ و کنتُ جَلِي َسهُ و مُحادِثَهُ و
0
أنِيسَهُ.
هر گاه به دل بندهای سر زنم و ببينم که یاد من بر آن چيره گشته است ،تربيت او را خود به عهده گيرم و همنشين و
همسخن و همدم او شوم.
ایمان به نظارت خدا و اهلبيت بر اعمال ما انسانها اثر تربيتی باالیی دارد.
هم سر شهيد آوینی نقل میکنند :هم سرم در جوانی سيگار میک شيد .دیدم مدتی ا ست سيگار نمیک شد .پر سيدم:
«مرتضی ،چرا یه مدته دیگه سيگار نمیکشی؟» گ ت :ترکش کردم.
تعجب کردم ،گ تم :چطور؟
گ ت :دیدم آن موقع که دارم سيگار میک شم امام زمانم من را میبيند ،خجالت ک شيدم در مح ضر امام زمانم سيگار
بکشم.
 راهکار دوم:
دومين راهکار برای رسيدن به ملکه تقوا را در روایت اميرالمؤمنين × میخوانيم که فرمودند:
4
مَنْ حَاسَبَ نَ ْسَهُ وَقَفَ عَلَى عُيُوبِهِ وَ أَحَاطَ بِذُنُوبِهِ وَ اسْتَقَالَ الذُّنُوبَ وَ أَصْلَحَ الْعُيُوب.
هر کس محاسبه ن س کند بر عيوب خودش احاله پيدا کند و گناهانش کم و عيوبش اصالح میشود.
محا سبه ن س از برنامههایی ا ست که تمامی ا ساتيد اخالق به آن تأکيد دا شته و تأثير زیادی در ترک گناه و ک سب
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.
محاسبه ن س اثر تربيتی زیادی بر انسان دارد؛ بعد از مدتی گناهان انسان می شود مثل گناهان آن شهيد  12سالهای
 .1علق .آیه .14
 2مسافر ملکوت ،نيم نگاهی به زندگانی للبه شهيد محمدزمان ولی پور ،سيدحميد مشتاقی نيا ،موسسه شهيد کاظمی ،نوبت چاپ :دوم 1092 /ص .12
 0بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،93ص .122
 4مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،12ص .124
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که در ت حص شهدا دفترچه محاسبهاش پيدا شد ،در یکی از ص حاتش گناهانش را اینلور نوشته بود:
 .1سجده نماز ظهر لوالنی نبود.
 .2هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که خودم خوشم آمد.
 .0زیاد خندیدم.
محا سبه هر شب این شهيد بزرگوار کارش را بهجایی ر سانده بود که کارهایی که ما ا صالً به آنها توجهی نداریم را
برای خودش گناه میدانست.

حتماً فيلم لحظاتی را که شهيد محسن حججی قبل از اعزام دست پدر و مادرش را میبوسد و خودش را به پای آنها
میاندازد دیدهاید .بعداً نقل کردند :محسن نيت کرد برای اینکه شهيد بشود باید اول رضایت پدر و مادرش را جلب کند.
امشب مهمان آقازادهای هستيم که تا دید عمویش اجازه ميدان نمیدهد به خيمهاش آمد .شروع کرد گریه کردن .همينلور
که داشت گریه میکرد یکدفعه یاد وصيت بابایش امام مجتبی افتاد که بازوبندی به بازوی قاسم بسته بود و فرموده بود
هر وقت ناراحتی شدیدی پيدا کردی این را باز کن و بخوان و عمل کن .بازوبند را باز کرد .دید نوشته پسرم قاسم جان
وصيت می کنم در کربال از عمویت حسين خوب دفاع کنی و با دشمنانش بجنگی .اگر اذن ميدان نداد اصرار کن تا اجازه
بدهد.
یا ولدی یا قاسم اوصيک أنک إذا رأیتَ عمَّکَ الحسينَ عليه السالم فی کربال و قَد أحالَت به األعداء ،فال تَترُکِ البَرازَ و
1
الجهادَ لِأعداءاهلل ...و کُلَّما نَهاکَ عن البَرازَ عاوِدهُ لِيَأذَنَ لک فی البَراز ...
نامه را آورد داد به امام حسين × سيدالشهدا تا نامه را خواند شروع کرد بهشدت گریه کردن .نگاهی به قاسم انداخت.
قاسم خودش را انداخت روی پای ابیعبداهلل و شروع کرد دست و پای آقا را بوسيدن تا از عمویش اذن ميدان بگيرد.
2
فَلَم یَزَلِ الغُالمُ یُقَبِّلُ یَدَیه و رِجلَيهِ.
اباعبداهلل قاسم را در آغوش گرفتند .عمو و برادرزاده در بغل هم شروع کردند بهشدت گریه کردن .فَلَمّا نَظَرَ الحسينُ اليه
0
قَد بَرَزَ إعتَنَقَه و جَعَال یَبکيانِ حتی غُشِیَ عليهما.
بله .پدر و مادرها لاقت دیدن اشک بچهشان را ندارند .هر وقت حاجت مهمی داشتی خودت را بينداز روی پای پدر و
مادرت .پاهایشان را ببوس دستشان را ببوس بعد ببين خدا چطور درها را برایت باز میکند.
زبان حال قاسم:
عمو جان سر آمد لاقت و صبهر و شکيهبهم
مهن ایهنهجها بهی علهیاکهبهر غهریهبهم
جواب امام حسين به زبان حال قاسم:
علیاکبر که جوشن داشت آن شد اربا اربا شد
تو که جوشن نداری وای بر من وای بر من
 1معالی السبطين ص .414
 2همان ،ص 412
 0همان.
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هيچ زره ای اندازه قاسم نشد .بدون زره جنگيد .ميدانيد کسی که زره نداشته باشد و در ميدان شمشير و نيزه به بدنش
بخورد ،چه میشود؟ همينقدر عرض کنم آنقدر از شدت ضربات ،بدنش از هم باز شد و کشيدهتر شد که راوی میگوید
1
موقع بردن بدنش ،دیدم دوتا پاهایش روی زمين کشيده میشود :فإنی أنظُرُ ألی رِجلَیِ الغالمِ و هما یُخَطّانِ األرضَ.
هر حاجتی داری به نيابت از شهدای مدافع حرم بگو یا حسين...

 1مقاتل الطالبين ص .21

شب هفتم :تجافی 21

22

از کربالی حسینی تا کربالی خمینی

شب هفتم :تجافی

روز عاشورا وقتی جنگ درگرفت ،یکی از اصحاب سيدالشهدا به نام (بِشر بن عمرو بن احدوث حضرمى کِندت) در حال
1
جنگ بود ،که به او گ تند :پسرت عمرو ،در مرزهات رت ،به اسارت در آمده است.
وت در پاسه گ ت :او و خود را نزد خدا به ذخيره مىنهم ،دوست ندارم او اسير شود و من پس از او زنده بمانم .امام
حسين × وقتی سخنان او را شنيد ،فرمود:
«رحمک اللّه أنت فى حلّ من بيعتى ،فاذهب و اعمل فى فکاک ابنک».
«خداوند تو را مشمول رحمت خویش گرداند ،من بيعتم را از تو برداشتم ،اکنون مىتوانى بروت و برات آزادت فرزندت
اقدام نمایى».
تا حضرت چنين چيزی فرمود بشر گ ت :آقاجان این چه فرمایشی است؟
فَقَالَ أَکَلَتْنِی السِّبَاعُ حَيّاً إِنْ فَارَقْتُک.
عرض کرد :ات ابا عبد اللّه! درندگان مرا زندهزنده لعمه خویش سازند اگر از تو جدا شوم.
حضرت فرمود« :فأعط ابنک محمدا -و کان معه -هذه األثواب البرود یستعين بها فى فکاک أخيه».
بنابراین ،این پارچههات برد را به پسرت محمد -که همراه پدر بود -بسپار تا بهوسيلهی آنها
در آزادت برادرش بکوشد و حضرت پنج قطعه لباس گرانبها به ارزش یک هزار دینار بدو بخشيد.
2
سروت مىگوید :بشر ،در نخستين حمله دشمن ،به فيض شهادت نائل شد.
ببينيد یک ن ر چطور از دنيا دل کنده که اینلور بیخيال زن و بچه میشود.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
فرزند و عيال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند
 1بِشر بن عمرو بن احدوث حضرمى کِندت ،بشر ،از اهالى حضرموت و از قبيله کنده و از تابعين به شمار مىآمد .فرزندان او در تاریه جنگها معروف بودهاند .وت از جمله کسانى بوده که قبل
از آغاز جنگ ،حضور ابا عبد اللّه الحسين × شرفياب شد.

 2سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص.212:
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به نظر میرسد این افراد ،آموزشدیدهی مکتب علی بن ابيطالب × و دنيا شناسی حضرت هستند .امام در نهجالبالغه
میفرماید:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ وَ الْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْ  ...وَ أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
1
تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُکُمْ.
ات مردم! دنيا سرات گذرا و آخرت خانه جاویدان است .پس ،از گذرگاه خویش برات سر منزل جاودانه توشه برگيرید،
 ...و پيش از آنکه بدنهات شما از دنيا خارج گردد ،دلهایتان را خارج کنيد.
اینکه اميرالمؤمنين میفرمایند دنيا محل عبور است در روایتی از امام باقر عليهالسالم ترسيم عينیتری پيدا کرده است.
میفرمایند:
قَالَ لِی أَبُو جَعْ َرٍ × یَا جَابِرُ أَنْزِلِ الدُّنْيَا مِنْکَ کَمَنْزِلٍ نَزَلْتَهُ ثُمَّ أَرَدْتَ التَّحَرُّکَ مِنْهُ مِنْ یَوْمِکَ ذَلِکَ أَوْ کَمَالٍ اکْتَسَبْتَهُ
2
فِی مَنَامِکَ وَ اسْتَيْقَظْتَ فَلَيْسَ فِی یَدِکَ مِنْهُ شَیْءٌ.
ات جابر دنيا را مانند خانهات بدان که در آن واردشدهات و در نظر دارت همين امروز آنجا را ترک کنى و یا مانند مالى
بدان که در خواب آن را به دست آورده باشى و هنگامى که بيدار شدت چيزت از آن در دست تو نخواهد بود.
عزیزان برای اینکه معنی این روایت را بهتر ب هميم به این مثال توجه کنيد:
ما انسانها آفریده شدیم تا در دنيا مثل هواپيما باشيم نه مثل تریلی.
 حاجآقا یعنی چی ما باید مثل هواپيما باشيم؟ببينيد عزیزان ،تریلی هميشه  11عضوش روی زمين است ،هميشه چسبيده به زمين است و هيچ وقت از روی زمين
بلند نمیشود اما هواپيما فقط سه عضوش روی زمين است لذا هر روز یا حتی روزی چند بار پرواز میکند و به آسمان
میرود.
درست است که ما انسانها روی زمين زندگی میکنيم اما به قول شاعر:
مرغ باغ ملکوتم نيم ز عالم خاک چند روزی ق سی ساختهاند از بدنم
اگر دقت کنيد هواپيما هميشه نسبت به زمين حالت تجافی دارد .مثل ما که بعضی وقتها در نماز تجافی میکنيم .باید
نسبت به دنيا هم حالت تجافی داشته باشيم.
 حاجآقا کلمهای گ تيد که ما تا حاال نشنيده بودیم .گ تيد تجافی حاال این تجافی یعنی چه؟واژه تجافی در کلمات فقها در رساله به کار رفته و یعنی حالت نشستن نيمخيز بر روی زمين بهگونهای که فقط
سرانگشتان دست و سينهی پا روی زمين و بقيه اعضای بدن روی هوا باشد.
در نماز جماعت گاهی مأموم میخواهد با امام همراهی کند ولی چون یکرکعت عقبتر است نيمخيز میشود یعنی نه
حالت نشسته کامل و نه حالت ایستاده کامل که به این حالت تجافی میگویند.
در ادامهی روایت امام باقر × میفرماید :وَ إِذَا کُنْتَ فِی جَنَازَةٍ فَکُنْ کَأَنَّکَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ وَ کَأَنَّکَ سَأَلْتَ رَبَّکَ الرَّجْعَةَ

 1نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .021
 2األمالی (للطوسی) ،النص ،ص.292 :
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إِلَى الدُّنْيَا لِتَعْمَلَ عَمَلَ مَنْ عَاشَ فَإِنَّ الدُّنْيَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ الظِّلِّ.
ات جابر هنگامى که در تشييعجنازهای حرکت میکنی خيال کن مردم تو را به دوش گرفتهاند و بهلرف قبرستان
میبرند و تو از خداوند میخواهی که تو را بار دیگر به دنيا برگرداند تا کارهایی که انجام ندادهات بجات آورت .همانا دنيا در
نزد علماء مانند سایه است.
اگر ما در دنيا مثل هواپيما باشيم دقيقاً به روایت عمل کردهایم؛ هر روز فکر میکنيم داخل تابوت داریم پرواز میکنيم؛
به این ميگویند تجافی.
 خوب حاجآقا فهميدیم تجافی یعنی چه اما چرا ما حتماً باید تجافی داشته باشيم؟ببينيد عزیزان ما انسانها از بدو خلقت یک سری عالئق ذاتی داریم؛ تعلق ویژهای به لذائذ دنيوی و مادی داریم که
البته حالل هم هست .خداوند هم در قرآن میفرماید:
خْنلِ اْل ُُمسَ قومَةِ وَ الَْأنْعامِ
{زُيِّ َ لِلنقاسِ حُبُّ الشقهَواتِ مِ َ النِّسا ِ وَ اْلبَنن َ وَ اْليَناطنرِ اْل ُُم َينْ َطرَةِ مِ َ الذق َهبِ وَ اْل ِفضقةِ وَ الْ َ
الدنْنا وَ اللقهُ ِعنْدَهُ حُسْ ُ اْلُمَآب}.
ي ْرثِ ذلِكَ مََّاعُ الْيَناةِ ُّ
وَ الْ َ

1

عالقه به شهوات یعنى زنان و فرزندان و گنجينههات پر از لال و نقره و اسبان نشاندار و چارپایان و مزرعهها عالقهات
است که به وسوسه شيطان بيش از آن مقدار که الزم است در دل مردم سر مىکشد با اینکه همه اینها وسيله زندگى
موقت دنيا است و سرانجام نيک نزد خدا است.
برای چه به ما گ ته اند هميشه نسبت به دنيا حالت تجافی داشته باشيم؟
برای اینکه ما به جهت این عالئق یک چسبندگی خاصی به دنيا داریم .برای اینکه این چسبندگی کار دستمان ندهد
باید نسبت به دنيا تجافی داشته باشيم .برای اینکه هر وقت خواستيم پرواز کنيم و دل بکنيم ،بتوانيم این کار را انجام بدهيم.
برای اینکه مثل بشر بن عمرو بن احدوث هر وقت خواستيم امام زمانمان را یاری کنيم بتوانيم از چسبندگیهای دنيا
دل بکنيم.
در ترجمه معنای تجافی در لغتنامه دهخدا اینگونه آمده:
تجافی :قرار نگرفتن بر جای  /بر جای خود باقی نماندن و از جانبی بهجانب دیگر ميل کردن.
همين مقدار هم که به دنيا متصل هستيم برای این است که ما اهل دنيا هستيم و در حال زندگی در همين دنيا .امام
حسين × به یارانشان فرمودند :الدنيا قنطره یعنی دنيا پل است.
برای عبور از پل به همين مقدار یعنی سرانگشتان دستوپا به دنيا تعلق داشته باشيم نه بيشتر وگرنه حکایت ما حکایت
موشی میشود که برای رسيدن به لعمه در دام میافتد و هالک میشود.
وگرنه حکایت ما حکایت کسانی میشود که به خالر لذائذ دنيا و چسبيدن به آن نتوانستند امام زمانشان را یاری کنند.
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اما اصحاب الحسين خودشون رو از هر دلبستگی رها کرده بودند.
با فرا رسيدن روز دهم محرم ،عمرو بن قرظه انصارت از امام حسين × برات جنگ با دشمن اجازه ميدان خواست و
پس از اجازه در حالى که این رجز را مىخواند ،با دشمن رو به رو شد:
أنّهى سأحمهى حهوزة الذمهار
قد علمت کتائهب األنصار
دون حسين مهجتى و دارت
فعل غالم غير نکس شار
یعنى :سپاه انصار به خوبى مىدانند که من از این حریم دفاع خواهم کرد .ضربه جوانى که سربلند و پيشاهنگ است،
جان و مال و زندگىام فدات حسين باد.
ابن نما مىگوید :عمرو با این سخن که «جان و مال و زندگىام فدات حسين باد» ،به عمر سعد کنایه و لعنه زد؛ چون
زمانى که حسين × از عمر سعد خواهان همراهى شد ،عمر سعد در پاسه امام گ ته بود :نگران خانواده خود هستم.
امام × فرمود« :أنا أعوّضک عنها؛ من عوض آن را به تو خواهم داد».
عمر گ ت :من نگران اموال خویشم!
امام فرمود « :أنا أعوّضک عنه من مالى بالحجاز؛ من از اموال خود در حجاز ،عوض مالت را خواهم داد» ،عمر سعد
اظهار بىميلى کرد.
سپس عمرو بن قرظه ،لحظاتى به جنگ پرداخت و خدمت امام حسين × بازگشت و پيشاپيش وت ایستاد تا وجود
شریف او را از گزند دشمن ،مراقبت نماید .دشمن از هر لرف به سوی امام تير پرتاب میکرد ،ولی "عمرو" با سينه و
پيشانی به استقبال تيرها میرفت .زخمهای فراوانی بر بدن او پيدا شده بود.
تيرهات دشمن به پيشانى عمرو اصابت مىکرد و آسيبى به وجود مقدس امام حسين × نرسيد تا اینکه عمرو در اثر
جراحات زیاد از پات در آمد ،رو به امام حسين × کرد و عرضه داشت :ات فرزند رسول خدا! آیا به عهد و پيمان خود وفا
کردم؟
حضرت فرمود« :نعم! أنت أمامى فى الجنّة فاقرأ رسول اللّه | السالم و أعلمه أنّى فى األثر».
«آرت! به عهد خود وفا کردت و در بهشت پيشاپيش من جات دارت ،سالم مرا به رسول خدا |برسان و بگو من
نيز در پى تو خواهم آمد».
سپس بر زمين افتاد و به فيض شهادت نایل آمد ،رضوان اللّه عليه.
پس از شهادت عمرو ات اق شگ تی افتاد" :علی" برادر عمرو از سربازان سپاه ابن سعد بود .او با دیدن جسم بی جان
برادرش بر روی خاک ،از سپاه ابن سعد به درآمد و فریاد برآورد" :ای حسين! ای دروغگو! برادرم را فریب دادی تا این که
او را کشتی".
امام حسين × فرمود" :من برادرت را فریب ندادم ،بلکه خدای تعالی او را هدایت فرمود و تو را گمراه ساخت ".او
گ ت" :خدای مرا بکشد ،اگر تو را نکشم ".به امام حملهور شد تا با نيزه ،ضربهای به آن حضرت وارد آورد" .نافع بن هالل"
که از جمله یاران با وفای امام بود پيش دستی کرد نيزهای به سوی او پرتاب کرد ،او بی هوش بر روی زمين افتاد ،الرافيانش
1
او را از معرکه خارج ساختند و سپس معالجهاش کردند.
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یکی از آدمهای اهل تجافی که به برکت ترک دنيا توانست امامش را یاری کند شهيد چمران است.
شهيد چمران که یکی از نابغههای قرن اخير است جریان درس خواندن و آمریکا رفتنش را نقل کرده است .اگر من یا
شما جای شهيد چمران بودیم معلوم نبود به عاقبت بسيار عالی ایشان میرسيدیم .معلوم نبود بتوانيم از جذابيتهای نقدی
که در دست داشتيم بگذریم.
ایشان نقل میکنند که در تگزاس آمریکا ظرف یک سال دوره فوقليسانس خود را در رشته الکتریسيته در رشته برق
گرفتم و بعد از یک سال به دانشگاه کالي رنيا در برکلی منتقل شدم و در مدت  0سال دکترای خود را در رشته فيزیک اتمی
و الکترونيک از دانشگاه برکلی کالي رنيا دریافت کردم .بهمحض ورود به آمریکا فوقليسانس خود را در عرض یک سال
گرفتم و تمام عالماتم در آنجا  Aبود؛ یعنی  133و به قول ما . 23دانشگاه «کالي رنيا» بيش از  12-12استاد نوبل پرایز
)(Nobel prizeدارد -یعنی استادانی که جایزه نوبل دریافت کردهاند -که در دنيا بینظيرند و پذیرش در چنين دانشگاهی
بسيار مشکل است و من نهتنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشيپ ) (scholarshipگرفتم یعنی در عين اینکه دانشجو
بودم ،تحقيق میکردم و پول میگرفتم تا جایی که بر اثر مبارزات سياسی بورس دولتی ما قطع شد  -که این افتخار ما
بود -و از پولی که از دانشگاه به ما میدادند ارتزاق میکردیم تا اینکه درس ما به پایان رسيد.
باز ،تمام کردن دکتری در مدت  0سال از چنين دانشگاه بزرگی کار سخت و عجيبی بود .در یک کالس فيزیک که معلم
آن استاد بسيار معروفی از همترازان «انيشتين» به شمار میرفت  433دانشجو نشسته بودند که این دانشجویان همه استادان
فيزیک در دانشگاههای مختلف بودند که ما یک ن ر ایرانی در بين آنها «بُر» خورده بودیم .در این کالس که «فيزیک
اتمی» درس میدادند ،کسانی که میخواهند دکتری بگيرند درجه نمراتشان باید از  0/2باالتر باشد تا کاندید دکتری بشوند؛
و من با بدی زبانم در آن روزگار  Aگرفتم که بزرگترین استادان هندی و ژاپنی تعجب میکردند.
در آنجا نمراتشان بر اساس منحنی تغييرات حساب و احتماالت است که بر اساس این حساب ،حدود  %3از دانشجویان
حق گرفتن  Aدارند و حدود  11-12درصد حق گرفتن  Bدارند؛ بنابراین رقابت شدیدی بين این دانشجویان درگير است
بهلوریکه کسی جرئت تقلب کردن ندارد .به همين علت هم وقتی دانشجویی از دانشجوی دیگری سؤال میکند کسی
جوابش را نمیدهد چون میترسد که او بهتر یاد بگيرد و نمره او  Aشود و خودش نمره  Aنگيرد ولی من به همه کمک
میکردم و این معروف بود .بهخصوص در ریاضيات خيلی قوی و توانا بودم و به بيشتر دانشجویان از کشورهای مختلف
بهخصوص خود آمریکاییها کمک میکردم .من بیدریغ به همه کمک میکردم ،چون احساس میکردم مستوای من باالتر
از آنهاست و دیگر وحشتی ندارم که این بياید جای من را بگيرد .شب که میشد حدود  12-13ن ر از رجال آمریکایی
مینشستند که اکثراً افسران عالیرتبه بودند که شاید عمرشان زیادتر شده بود و دوران خدمتشان به پایان رسيده بود و
میخواستند درس بخوانند و برایشان سخت بود و میخواستند کسی برایشان شرح دهد ،میآمدند دنبال ما.
به هر حال در یک چنين شرایطی و در یک چنين دانشگاهی بعد از  0سال دکتری خودم را در رشته «الکترونيک و
فيزیک پالسما» تمام کردم و بعد به البراتوار " "BLADبه «نيوجرسی» رفتم و آنجا بزرگترین تحقيقات روز انجام میشد.
1
بيش از  2هزار دکتر و عده زیادی نوبل پرایز در آنجا تحقيق علمی میکردند و اینجا آنجایی بود که اولين «قمر مصنوعی»
ساخته شد .به هر حال «قمر مصنوعی» اولين پروژهای بود که من به همراه عده زیادی از دانشمندان بر روی آن کار کردم
و پروژههایی از این قبيل بسيار بسيار آموزنده که یکی از پروژهها راداری بود که آمریکا در آالسکا قرار داد تا هر پرندهای را
بر روی روسيه و مسکو کشف کند و این رادار از  13هزار رادار ترکيب شده بود .
تا اینکه تصميم گرفتم از آمریکا خارج شوم بهخصوص بعد از جنگ  1923بين اعراب و اسرائيل .شاید بدانيد که تهمت
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و افترا و سرشکستگی عرب و اسالم به لور کلی به حدی بود که برای من قابلتحمل نبود .به هر مسلمانی اهانت میکردند
نه فقط به عرب و گاهگاهی ات اق میافتاد که در یک البراتواری که عده زیادی از دانشمندان جمع شده بودند ساعتها با
هم جنگ و جدال سياسی داشتيم چه در مورد فلسطين چه در مورد ویتنام؛ بنابراین برای من قابلتحمل نبود که در
البراتوارهای بزرگ آمریکایی تحقيق کنم و از خانه و زندگی و امتيازات بسيار زیاد ،دوستان و[ ...بهرهمند باشم] بنابراین
تصميم گرفتم آمریکا را ترک کنم.
این همه مقامات علمی و موقعيت رشد و پيشرفت برای ایشان فراهم شده و هرکسی که باشد ولو به نيت خدمت
میماند تا بتواند به مملکتش خدمت کند یا الاقل بهراحتی مجذوب این جاذبهها میشود اما شهيد چمران همه اینها را رها
میکند و میگوید:
از اینکه آمریکا را ترک گ تم ،از اینکه دنيای لذات و راحتللبی را پشت سر گذاشتم ،از اینکه دنيای علم را فراموش
کردم ،از اینکه از همه زیباییها و خالره زن عزیز و فرزندان دلبندم گذشتهام ،متأسف نيستم … از آن دنيای مادی و
راحتللبی گذشتم و به دنيای درد ،محروميت ،رنج ،شکست ،اتهام ،فقر و تنهایی قدم گذاشتم .با محروميت همنشين شدم.
با دردمندان و شکستهدالن همآواز گشتم .از دنيای سرمایهداران و ستمگران گذشتم و به عالم محرومين و مظلومين وارد
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
مادی و دنيایی به حد شهيد چمران برسد ولی ایشان به همه جاذبههای خيالیای که در دنيای ک ر بود پشت پا زد و به
کشورش برگشت و به مردم و نظام اسالمی خدمت کرد.
نتيجه این پشت پا زدن و باور داشتن داشتهها و نعمتها و توانمندیهای خودی او را به جایی رساند که در لبنان و
مصر و آمریکا و ایران فردی بسيار مؤثر شد و باقياتالصالحات بسياری از خود به جا گذاشت و مهمتر از همه اینها به
مقامات عرفانی و معنوی فوقالعادهای رسيد که معموالً از یک شخص غير عالم دینی خيلی بعيد است.
کسانی که فکر میکنند اگر به دنيایشان رسيدگی کنند وضعشان خوب میشود و راحت زندگی میکنند سخت در اشتباه
هستند ات اقاً قضيه برعکس است.
2
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ | :إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَوْحَى إِلَى الدُّنْيَا أَنْ أَتْعِبِی مَنْ خَدَمَکِ وَ اخْدُمِی مَنْ رَفَضَک
رسول خدا |فرمود :بهراستی خدات جل جالله به دنيا خطاب کرد که خادم خود را به رنج افکن و تارک خود را
خدمت کن.
قصه همينجا تمام نمیشود .یکی از مشکالتی که برای افراد یا امتی که دلبسته دنيا هستند و تجافی ندارند پيش
میآید این است که به خالر تعلق به دنيا نمیتوانند امام زمانشان را یاری کنند؛ کار به کربال میکشد که حضرت فرمود:
الناس عبيد الدنيا.
ضحاک بن عبداهلل دعوت امام را برای یاری حضرت بهصورت مشروط قبول کرد و گ ت« :من فردی عيالوارم و به
مردم مقروض هستم؛ اما اگر به من اجازه دهی ،هنگامی که هيچ جنگجویی -در کنارت -نيافتم ،بازگردم و فقط تا آنجا
برایت بجنگم که برایت سودمند باشد و بتوانم از تو دفاع کنم ».امام × پذیرفت .نماز ظهر را همراه امام به جای آورد و
ht t p://bazchamran.i r/post /00 1
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وقتی که دید سپاه بنی اميه به دستور عمر بن سعد اسبهای یاران امام × را هدف قرار داده و با پی کردن از پای
درمیآورند ،اسب خود را در خيمهای پنهان کرد و خود پياده به نبرد با دشمن پرداخت .وقتی دیدم یاران امام حسين ×
کشته شدهاند و نوبت به وی و خاندانش رسيده ،خدمت ابا عبداهلل آمد و گ ت :یابن رسول اهلل! به خالر دارید که بين من و
شما چه شرلی بود؟ حضرت فرمود :آری ،من بيعت خود را از تو برداشتم ولی تو چگونه میتوانی از بين سپاه دشمن فرار
کنی؟ ضحاک گ ت :من اسب خود را در خيمهای پنهان کردهام و به همين جهت بود که پياده میجنگيدم ».پس ضحاک
1
سوار بر اسب شد و از صحنه نبرد گریخت و امامش را در لحظات آخر غریب و تنها ترک کرد.
خيلی از ضحاک بدت آمد؟ بدتر از این هم هست .دلبستگی به دنيا نه تنها رها کردن امام را در پی دارد بلکه کاری
میکند فرد در قتل و غارت امامش هم شرکت کند .از زبان یکی از این آدمها بشنویم:
من بریدة بن وابل هستم که ساربان قافلهساالر شهيدان حضرت ابا عبداهلل × بودم .در س ر کربال خامس آل عبا با
من نهایت مهربانى و کمال مالل ت مینمود ،در مسير توجهم به بند شلوار امام که جواهرنشان و بسيار پرقيمت و باارزش
بود جلب شد .هر چه خواستم آن را از امام درخواست کنم هيبت آن حضرت مرا منع میکرد ،مترصد بودم که از آن جناب
سرقت کنم ولى مجال آن را نيافتم .در شب پر تعب عاشورا امام × تمام همراهان را خواست و به ایشان اجازه بازگشت
به اولان خویش را داد من را نيز به حضور للبيد .آنچه بایدوشاید اضافه بر کرایه شترها انعام داد و اذن مرخصى صادر
فرمود و تأکيد نمود که امشب از این سرزمين خارج شو چنانچه در این صحرا بمانى تکليف بر تو دشوار خواهد شد.
من پيش رفتم هر دو دست مبارک امام × را بوسيدم و امانت و کرایه خود را گرفتم .در بين راه به یاد بند شلوار
افتادم که نتوانستم آن را به چنگ آورم تا باالخره تصميم گرفتم به هر قيمتى که شده آن را به دست آورم .برگشتم سمت
شرقى کربال ،در آنجا گودتای بود ،در آن کمين کردم و شترها را به چرا رها نمودم .دیدم هوا تيرهوتار گردید ،باد سختى
وزید .به قرص خورشيد نظر کردم دیدم مثل لشت سياه میماند ،شترها از چرا بازماندند و در یکجا جمع شده اشکهایشان
از چشمها میبارید و نعره میزدند .با خود گ تم البته حادثه عظيمى در عالم رخ داده که زمين میلرزد و آسمان خون میبارد.
دیدم لشگر از کربال حرکت کرده و میروند ،پرسيدم چه خبر است؟ گ تند :اهل کوفه و شام امام همام را کشتهاند و اکنون
عيال او را با سرها به کوفه میبرند .بهلرف قتلگاه رفته و نظر به تنهات پارهپاره و ابدان قطعهقطعه نمودم که بدون غسل
و ک ن به روت خاک مانده بودند .در بين آنها گردش کردم تا چشمم بر بدن چاکچاک و قطعهقطعه سلطان دین افتاد که
عریان به روت خاک مانده و در آن تاریکى نور از آن جسد میتابيد به حدت که بر نور ماه راجح بود ،خوب نگریستم آن
شلوار که بند قيمتى داشت در بر حضرت بود و چند گره داشت ،خوشحال شدم جلو رفته ترسان و لرزان در کار گشودن آن
بند برآمدم ناگاه دیدم دست راست حضرت بلند شد و به روت بند گذارد ،من ترسيدم از جا جستم و متحير بودم که اگر زنده
است پس چرا سر ندارد و اگر زنده نيست چطور دستش حرکت کرد ،ساعتى در فکر بودم باز شقاوت بر من غلبه کرد ،پيش
رفتم هر قدر قوت کردم که دست آن حضرت را از روت بند بردارم نتوانستم ناگهان دیدم حضرت با همان دست راست
چنان به من زد که نزدیک بود م اصل و اعضاء من با عروق از هم من صل شود ولى بیشرمی کردم پات روت سينه حضرت
گذاردم و هر چه قدرت نمودم که حتى یک انگشت حضرت را از روت بند بردارم نتوانستم پس کاردت با خود داشتم آن را
کشيده پنجانگشت امام × را با آن بریدم( .به نوشته مرحوم لریحى در منتخب با شمشيرت که داشت هر دو دست مبارک
آن حضرت را جدا ساخت).
بعد میگوید :من مبتالی به این وضعيت و قيافه کریه شدم.
 1الطبری ،پيشين ،ص .0323
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عالوه بر رها کردن امام دلبستگی به دنيا میتواند باعث تأخير در فرج امام زمان × بشود .به این قضيه که حقيقتاً
خود من را خيلی شرمنده امام کرده گوش بدهيد.
مرحوم حاج محمدعلی فشندی تهرانی تشرفاتی به لور مکرر به محضر مقدس حضرت ولیعصر #داشتهاند و این
تشرف در مسجد مقدس جمکران ات اق افتاده است :در حياط مسجد مقدس جمکران مشغول دعا و مناجات و توسل به
محضر حضرت بقيهاهلل  #بودم که ناگهان سيدی باعظمت را دیدم .با خود گ تم این سيد از راه رسيده و شاید تشنه باشد.
بهلرف او رفتم و ليوان آبی که در دستم بود به ایشان دادم .وقتی ليوان را به ایشان دادم از او خواستم برای فرج امام
زمان× دعا ب رمایند .ایشان پس از نوشيدن آب ليوان را به من پس داده و فرمودند :شيعيان ما بهاندازهی آب خوردنی ما
را نمیخواهند اگر بخواهند دعا میکنند و فرج ما میرسد.
حال این روزهای بسياری از ما این است :دنياللبی جای امام للبی را گرفته و ما به اضطرار وجود حضرت نرسيدهایم.
نمیگویم شبانهروز به یاد حضرت باشيم_که این مقام بلندی است و بهراحتی به دست نمیآید_ اما حداقل به این روایت
امام صادق ع عمل کنيم:
لَيُعِدَّنَّ أَحَدُکُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَ لَوْ سَهْماً (هر یک از شما باید برات خروج قائم آماده کند هر چند یک تير) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
إِذَا عَلِمَ ذَلِکَ مِنْ نِيَّتِهِ رَجَوْتُ لِأَنْ یُنْسِئَ (أی یؤخر أجله) فِی عُمُرِهِ حَتَّى یُدْرِکَهُ (که خدات تعالى هر گاه از نيّت او آن را بداند
1
اميدوارم که در عمر او تأخير اندازد تا آنکه قائم را درک کند) فَيَکُونَ مِنْ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ( .تا از یاران او باشد).
نکند دنيا ما را از این مقدار یاد امام هم غافل کند؛ و چه معامله پرضرری است رها کردن یاد امام و چسبيدن به دنيایی
که حضرت امير × در موردش میفرماید:
دُنْيَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَ ْطَةِ عَنْز؛ ارزش دنيات شما نزد من از اخالط دماغ بز کمتر است!
آیا این دنيا ارزش دارد دو دستی به آن بچسبيم؟
دنيایی که خداوند تبارکوتعالی میفرماید «و ما متاع الدنيا اال قليل» ارزش دارد آدم تمام هستیاش را خرجش کند و
بچسبد به آن؟
دنيایی که حضرت میفرماید« :أَلَا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا»؛ آیا آزادمردی نيست که این نيمخوردهی دنيا را به اهل
دنيا واگذارد؟!
«إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْ ُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا» برات وجود شما قيمتى جز بهشت نيست ،آن را جز به بهشت
ن روشيد.
ارزش دارد آدمی که قيمتش بهشت است خود را به چنين دنيایی ب روشد؟

خوب حاجآقا چه جوری دل بکنيم و تجافی داشته باشيم؟ هم از نعمات دنيا بهرهمند بشویم هم تجافی کنيم؟
«الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِن» 2اگر انسان احساس کند در این دنيا در حال زندگی در زندان است تجافی برایش آسان میشود
حتی مثل بسياری از اوليا خدا شوق به رفتن هم خواهد داشت.
آدمهایی که در زندان هستند هر روز چوبخط میکشند برای روز آزادی .اصالً در زندان زندگی میکنند به اميد اینکه

 1الغيبة للنعمانی ،النص ،ص.023 :
 2الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،2ص223 :
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از کربالی حسینی تا کربالی خمینی

روزی نوبت آزادیشان برسد و خالص بشوند .متقين و مؤمنين هم در دنيا چنين حالی دارند .امير بيان امير المومنين علی
× در خطبه متقين میفرمایند:
1

لَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِی کَتَبَ اللَّهُ [لَهُمْ] عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِی أَجْسَادِهِمْ لَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَاب.
اگر خداوند برات اقامتشان در دنيا زمان معينى را مقرر نکرده بود از شوق به ثواب و بيم از عذاب بهاندازه چشم به هم
زدنى روحشان در بدنشان قرار نمىگرفت.
در جبههها و کربالی خمينی شعری ورد زبان بچهها بود؛ شعر معروف کجایيد ای شهيدان خدایی با آن سبک زیبا و
جانسوزش .یکی دو بيت آن شعر این است:
رفيقان میروند نوبت به نوبت خدایا نوبتم کی خواهد آمد
گل اشکم شبی وا میشد ای کاش شهادت قسمت ما میشد ای کاش
آنقدر تجافی داشتند و شوق رفتن در وجودشان غوغا میکرد که هميشه ذکر قنوتشان «اللهم ارزقنا الشهاده فی
سبيلک» بود .برای اینکه ما هم بتوانيم اهل تجافی و دل کندن از دنيا بشویم سه راهکار عرض میکنم.
یکی از حالتهایی که بين بسياری از شهدا مشترک بود ،مناجات و راز و نياز شبانه در قبر بود .قبری میکندند و در آن
با خدا حرف میزدند .این باعث میشد یاد مرگ برایشان زنده بشود ...
یک خالره جالب در مورد مناجات در قبر:
همرزم شهيد صاحبالزمانی نقل میکند:
یه شب اومد و بهم گ ت :ميشه ساعت  4صبح بيدارم کنی تا داروهام رو بخورم؟
ساعت  4صبح بيدارش کردم ،تشکر کرد و بلند شد از سنگر رفت بيرون .بيست الی بيست و پنج دقيقه گذشت ،اما
نيومد .نگرانش شدم .رفتم دنبالش و دیدم یه قبر کنده و توش نماز شب میخونه و زار زار گریه میکنه .بهش گ تم :مرد
حسابی تو که منو نص هجون کردی .میخواستی نماز شب بخونی چرا به دروغ گ تی مریضم و میخوام داروهام رو بخورم؟
برگشت و گ ت :خدا شاهده من مریضم ،چشمای من مریضه ،دلم مریضه .من شانزده سالمه .چشمام مریضه چون توی
این شانزده سال امام زمان رو ندیده .دلم مریضه ،بعد از  12سال هنوز نتونستم با خدا خوب ارتباط برقرار کنم .گوشهام
2
مریضه ،هنوز نتونستم یه صدای الهی بشنوم . ...
اولين کار یاد مرگ به لور روزانه است .حضرت علی × در دیوان اشعاری که منسوب به ایشان هست در یک دوبيتی
زیبا میفرمایند:
قَدْ غَهرَّهُ لُهولُ الْأَمَلِ
یَا مَنْ بِدُنْيَاهُ اشْتَغَلْ
وَ الْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَل
الْمَهوْتُ یَأْتِی بَغْتَهةً
ای کسی که مشغول دنيا شدهای و آرزوهای لوالنی تو را فری ته است مرگ بهیکباره فرامیرسد و قبر محل نگهداری
اعمال است.
دومين کار دعا کردن است .در اعمال شب  23ماه رمضان دعایی با مضمون عالی وارد شده است که همين مسئله
تجافی را از خداوند مسئلت میکند:
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی التَّجَافِیَ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَ االسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْ َوْتِ.
خدایا دورت از خانه فریب و بازگشت به خانه جاویدان و آمادگى برات مرگ پيش از رسيدن آن را روزیام گردان.
 1نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص030 :
 2آقای زرگران "همرزم شهيد".
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نقل میکنند امام خمينی این دعا را خيلی زیاد در سجده نمازشان میخواندند لبيعتاً استجابت این دعا باعث میشود
انسان با تجافی کردن ،تعلق و ميل زیادی به دنيا پيدا نکند و هميشه در حالت آمادگی رحلت و س ر آخرت باشد.
و سومين چيزی که کمک میکند به حالت تجافی برسيم صبر در بالهای دنيوی و تحمل این بالهاست .خدا دوست
دارد 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
خدا تلنگر ميزند تا مؤمن به دنيا مشغول نشود .در واقع بالهای دنيا تربيتکننده است.
پيامبر | رفتند خانهی یکی از اصحاب .گوشه خانه النه کبوتری بود .تخم کبوتر از النه کبوتر افتاد ولی نشکست.
همه اصحاب از دیدن این صحنه تعجب کردند .صاحبخانه گ ت این خيلی لبيعی است در منزل ما هيچ ات اق بدی
نمیافتد .پيامبر | فرمود :در خانهای که در آن بال نباشد من هم نمیمانم چون خيری در این خانه نيست .بلند شدند و
رفتند .در روایت دیگری آمده است کسی که  43روز بدنش صدمه نبيند مورد رحمت خدا نيست.
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 دلبستگی
احتمالی به دنيا نجات میدهد .البته درجات و ميزان بال برای انسانها مت اوت است:
هر که در این بزم مقربتر است جام بال بيشترش میدهند
برنامهای که خداوند برای ابیعبداهلل تدارک دیده بود سلسله بالهایی بود که باعث میشد حضرت لحظهبهلحظه بيشتر
تجافی داشته باشند .با این نگاه وقتی انسان به مصائب حضرت دقت میکند متوجه میشود هر بالیی برای مؤمن در واقع
باعث تقرب الی اهلل است تا دل به این دنيا نبندد.
در اواخر ماه رجب حضرت با زن و بچه ترک مدینه کردند .مدینهای که زادگاه و خانه حضرت بود .وداع جانسوزی که
با قبر مطهر رسولاهلل کردند خودش یک مرحله تجافی است .پایان دادن به حج بهصورت مت اوت و حرکت به سمت کوفه
مرحله دیگری است .وقتی خبر شهادت مسلم بن عقيل و قيس بن مسهر را در مسير کربال به حضرت دادند حضرت فرمودند
دیگر خيری در زندگی دنيا بعد از این دو ن ر نيست .این هم یک مرحله تجافی بيشتر .ضمناً در مسير به سمت کربال مرتب
حضرت ذکر استرجاع میگ تند و میفرمودند «انا هلل و انا اليه راجعون» .تا اینکه رسيدند به کربال و فرمودند« :اللهم انی
اعوذ بک من الکرب و البالء».
همه اینها تشدیدکننده حالت تجافی در انسان است .الهی بميرم روز عاشورا وقتی آمد باالی سر علیاکبر و دید با گل
زیبای زندگیاش چه کردهاند فرمود« :علی الدنيا بعدک الع ا» 1این اوج تجافی سيدالشهدا بود اما هنوز یک مرحله مانده
است .کار به جایی رسيد که دید بچه ششماهه روی دستش دارد دستوپا ميزند ،نگاه کرد دید گوش تا گوش علیاصغر با
تير سه شعبه دریده شده...

مرحوم آیتاهلل حق شناس خود شان فرموده بودند« :یکبار حين خواندن زیارت عا شورای چهلروزه م شکلی پيش
آمد و نتوانستم آن را بجا آورم .برای همين خيلی ناراحت شدم و به اباعبداهلل × متوسل شدم ،ناگهان دیدم آقا ت شریف
آوردند و فرمودند :آميرزا عبدالکریم چه شههده اسههت؟ ایشههان قضههيه را عرض کرده بودند .آقا فرمود :حقشههناس چرا به
علیاصغر ما متوسل نمی شوی؟ مگر شما علیاصغر ندارید؟» آقای حق شناس هم در خواب عرض کرده بود که آقا صبر
کنيد روضهخوان صدا کنم .امام × فرمودند :نمیخواهد روضهخوان بگویيد ،خودت روضه علیاصغر را بخوان.
 1در سوگ امير آزادت ( ترجمه مثير األحزان ) ،ص.241 :
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ام شب شب بابالحوائج ششماهه کربال ست .شب باز شدن گرههای کوچک و بزرگ ا ست .ام شب شب آقازادهای
ا ست که با اینکه شش ماه بي شتر ندارد بزرگان دین ما هر وقت گرفتار می شدند در خانه این آقازاده میرفتند و به ای شان
متوسل میشدند...
داغ علیا صغر آنقدر برای سيدال شهدا سنگين بود که تنها جایی که خدا برای امام ح سين × پيام ت سليت فر ستاد،
برای شهادت این ششماهه بود:
1
فَنودیَ فی الهَواءِ :دَعهُ یا حسين ،فَإنَّ له مُرضَعاً فی الجَنَّه.
هات ی از آسمان صدا زد حسين جان علی را زمين بگذار چراکه برای او در بهشت دایهای آماده کردهایم.
[من اینجا میخواهم جملهای بگویم و رد بشههوم :در روایت اسههت که وقتی بچههای شههيعيان از دنيا میروند ،تحویل
فالمه زهرا ÷ میشوند 2.میخواهم بگویم بميرم برای آن لحظهای که حضرت زهرا علیاصغر را با گلوی پارهپاره تحویل
میگيرد].
ميدانيد چرا خدا فقط اینجا به ابیعبداهلل ت سليت گ ت؟ برای اینکه علیا صغر تنها فرزندی ا ست که عبارت ذبح درباره
او وارد شده .من بميرم برای این آقا ،علی را روی دستش گرفته بود ،هنوز صحبتش تمام نشده بود یکوقت نگاه کرد دید:
0
فذبح االذن من االذن.
تير سه شعبه گوش تا گوش علی را برید .اینجا اوج م صيبت برای ح سين ا ست؛ چون ذبح یعنی زندهزنده سر ک سی
بریده بشود ...
غم مخور ای آخترین سهرباز من
غم مخور ای بهتریهن همراز من
قتهلگاهت مهیشهود آغوش من
غم مخور ای کودک خاموش من
من خودم تير از گلویت میکشم
غم مخور ای کودک دُردی کِشَم
تها ابهد بهابالحهوائهج میشوی
غم مخور صيهد خوارج مهیشوی
هر جای جلسه نشستهاید دستها را باال بياورید  ...خانمهای جلسه اگر بچه شيرخواره دارند روی دست بگيرند  ...به
نيابت از خانم رباب صدا بزن:
الی الی علی ،الی الی علی ...

 1موسوعة شهادة المعصومين ج  2ص .223
 2روضههای آیتاهلل احمدی ميانجی ص .124
 0معالی السبطين ص .010
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یکی از حوادث روزگار که برای ما خيلی جای تعجب و شههگ تی دارد ،چرخش ناگهانی افراد اسههت .چرخشههی که یک
انسان را در یک تغيير  113درجهای از عاقبتبهشری به عاقبتبهخيری و بالعکس میکشاند.
وجود نازنين رسول خدا | در بيانی زیبا به این نکته اشاره میفرمایند:
إنَّ الرّجُلَ لَيعْمَلُ الزَّمَنَ الطّویلَ بعَمَلِ أهْلِ الجَنّةِ ،ثُمّ یُخْتَمُ لَهُ بعَمَلِ أهْلِ النّارِ؛ و إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطّویلَ بعَمَلِ
1
أهْلِ النّارِ ،ثُمَّ یُخْتَمُ عَمَلُهُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنّة.
{گاهی} عبد ،عملی انجام میدهد که در نظر مردم ،کار اهل بهشهههت اسهههت؛ در حالی که او از دوزخيان اسهههت و
{گاهی} کارهایی میکند که در نگاه مردم ،کار دوزخيان ا ست؛ در حالی که او اهل به شت ا ست .همانا اعمال ،به عاقبت
آنهاست.
در کربال هم اینگونه افراد به چشههم میخوردند .بزرگ یک قبيله که در بين مردم قبایل دیگر ،دالوریهایش معروف
و مشهور بود ،وقتى شنيد معاویه از شام با صد هزار ن ر برات خونخواهى عثمان و جنگ با اميرالمؤمنين × حرکت کرده
ا ست ،تمام نيروت خودش را ب سيج کرد و به معاویه ملحق شد .بعد از شهادت امير مؤمنان ×  ،در صف مخال ان امام
مجتبى × بود و بعد از امام حسن × هم ده سال با امام حسين × مخال ت داشت .وقتى در س ر مکه شنيد که امام
حسين× هم آمده ،اصالً نمىخواست با حضرت روبرو بشود ،از این رو خيلى دیرتر از امام حسين × از مکه خارج شد
تا مبادا با هم برخورد کنند ،امّا:
در یکی از منازل بين راه کاروان او و امام در یکجا توقف کردند .زهير و یارانش مشههغول غذا خوردن بودند که قاصههد
امام به خيمه زهير وارد شد و گ ت امام زهير را دعوت کرده .ابو مخنف تاریهنویس عاشورا از قول راوی دا ستان میگوید:
در این وقت هر کدام از ما هرچه در دسههت داشههت انداخت «کانّ علی رئوسههنا ليرا» گویی پرنده بر سههر ما نشههسههته بود.
یکدفعه دُلهَم همسههر زهير بهت و سههکوت را شههکسههت و به زهير گ ت :پسههر رسههول خدا تو را میخواند اما تو نزد او
نمیروی؟ برخيز و برو!
زهير وقتی میرفت چهرهاش گرفته بود اما وقتی برگشههت «جاء مسههتبشههرا قد اص ه ر وجهه» شههاد بود ،گل از گلش
شک ته بود .دقایقی بعد کاروان زهير با کاروان امام یکی شد .کسی بهدرستی نمیداند امام با زهير چه گ ت اما هر چه بود
این سياره دوباره به مدار خود بر گرد خور شيد برگ شت .از اینجا به بعد بارها نام زهير را در رخدادهای عا شورا میبينيم و
 1نهج ال صاحة (مجموعه

کلمات قصار حضرت رسول |) ،ص.239 :
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کالم استوارش را میشنویم.
زهير قبل از دیدار با امام یک زهير عثمانی مذهب است که از اهلبيت ^ فاصله میگيرد ولی زهير بعد از دیدار امام
برای من و شما به یک الگو تبدیل می شود .چرا که به عنصر تبليغاتی و روشنگرانه مهم عليه دستگاه یزید تبدیل می شود.
این تغيير زهير از او یک انسان ساکت و بدون موضع نمیسازد بلکه از او یک عمار برای حسين بن علی میسازد.
چرخشی که زهير داشت بسيار جای تعجب داشته است تا جایی که لشگر عمر سعد هم با دیدن زهير تعجب میکنند.
زهير با یکی از افراد سپاه عمر سعد سخن میگوید :خداوند ما را تزکيه و هدایت فرموده ،ات عزره! تو را ن صيحت مىکنم
از خدا بتر سى .ات عزره! تو را به خدا سوگند مى دهم در شمار افرادت که در قتل و ک شتار ان سان هات پاک ،گمراهان را
یارت مىکنند ،قرار مگير.
عزره در اوج تعجب از اینگونه سهههخن گ تن زهير به او میگوید :ات زهير! چه شهههد؟ تو که از نظر ما شهههيعه و پيرو
اهلبيت نبودت و از عثمان هوادارت مى کردت .زهير پاسههه داد :آیا اکنون از سههخنانم درنمییابی که من از دوسههتداران
آنانم؟! به خدا سوگند! من نه هيچ گاه نامه ات به او نو شتم و نه پيکى نزدش فر ستادم و نه به او وعده همکارت دادم ،ولى
در مسههير راه با او همنوا گشههتم ،زمانى که او را دیدم به یاد رسههول خدا | و جایگاه آن حضههرت افتادم و پى بردم که
دشمنان وت و حزب شما درباره آن حضرت چه تصميمى دارند ،مصمّم شدم به یارت او بشتابم و در جمع هوادارانش قرار
گيرم و برات ح ظ حق خدا و رسولش جانم را در راهش نثار کنم.
کثير بن عبد اللّه شعبى روایت کرده :زمانى که ما به سمت ح سين × پيش رفتيم ،زهير بن قين سوار بر ا سبى که
دمى پر از مو داشت غرق در سالح نزد ما آمد و دوباره گ ت:
«ات کوفيان! از عذاب الهى بيم دا شته با شيد! هر م سلمانى وظي ه دارد برادر م سلمان خویش را ن صيحت و موعظه
کند ،ما اکنون تا زمانى که شم شير به روت یکدیگر نک شيدهایم با هم برادر و دارات یک کيش بوده و یک امت ه ستيم و
هرگاه شمشير ميان ما گذاشته شد ،این مصونيت برداشته مىشود و هر کدام امتى جداگانه خواهيم بود .خداوند ما و شما را
بهو سيله فرزندان پيامبرش ح ضرت محمد | مورد آزمون قرار داده تا بنگرد ما و شما با آنان چگونه رفتار مى کنيم ،ما
شما را به یارت آنان و دست برداشتن از یارت عبيد اللّه بن زیاد سرکش ،فرامیخوانيم ،چرا که شما در لول حکومت عبيد
اللّه و پدرش جز بيچارگى و نکبت و بدبختى چيزت ن صيبتان ن شده ا ست؛ چ شمانتان را با ميله هات ت تيده از حدقه بيرون
آوردند ،دسههت و پات شههما را بریدند ،بدن هایتان را مثله کردند و بر شههاخه هات نخل ،به دارتان آویختند و برجسههتگان و
قاریانتان چون حجر بن عدت و یارانش و هانى بن عروه و نظير وت را به شهادت رساندند».
راوت مى گوید :سههپاهيان دشههمن ،زهير را به ناسههزا گرفتند و به سههتایش عبيد اللّه و پدرش پرداختند و گ تند :به خدا
سوگند! از اینجا فاصله نمى گيریم تا یار تو و همراهانش را از دم تيغ بگذرانيم و یا آنان را نزد امير ببریم.
اما زهير باز هم از عمارگری خود دسههت برنمیدارد و خطاب به آنان میگوید« :بندگان خدا! فرزندان فالمه به محبت
و دوستى و یارت سزاوارتر از فرزند سميه هستند ،اگر به یارت آنان نمى شتابيد ،شما را به خدا مبادا دستتان به خون آنها
آلوده شود ،در امور بين او و یزید دخالت نکنيد ،به جانم سوگند! یزید بىآنکه حسين را بکشيد ،از فرمانبرداری شما راضى
1
خواهد شد».
روشههنگریهای زهيری که تا چند وقت پيش عثمانی مذهب بود ،آنچنان لرزهای به لشههگر عمر سههعد میاندازد که
راوت مىگوید :شمر ،تيرت به سوی زهير پرتاب کرد و گ ت :ساکت شو ،خدا صدایت را خ ه کند .از پر سخن گ تن ،ما را
خسته کردت!
 1سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص.232:
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مگر زهير با اینها چه گ ته ا ست که شمر را اینگونه به خ شم میآورد؟ اعتراض شمر به سخنهای زهير از روی
خسههتگی نيسههت بلکه شههمر متوجه شههده اسههت که حرفهای یک آدمی که تا چندی پيش عثمانی مذهب بود و االن
عمارگونه در حال روشنگری است ،در بدنه لشگر تزلزل ایجاد میکند.
یکی از ویژگیهای اصحاب امام حسين × که زهير در آن ویژگی خيلی برجسته است روشنگری است .اصالً زهير
قبل بيعت با امام حسههين با زهير بعد از بيعت با امام حسههين × خيلی ت اوت دارد .این زهير وقتی با امام آشههنا میشههود
ص ات خود امام را پيدا میکند و مردم را از ضاللت درمیآورد.
اصحاب الحسين با اتصال به ساالر شهيدان خودشان را شبيه ارباب میکردند .امامی که در زیارت اربعين درباره ایشان
میخوانيم:
1
بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيکَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَة.
ا صحاب امامی که همه ه ستی خود را برای خارج کردن ان سانها از تاریکیهای گمراهی و جهالت خرج نموده ا ست،
نيز مانند امام همهی دغدغهشان حتی در معرکه جنگ هدایت و نجات انسانها از گمراهی و جهالت است.
خود قرآن برای ما اینگونه بيان کرده است که:
2
{َن قزلْنا عََلنْكَ اْلكَِّابَ ِتبْنانًا ِلكُلِّ شَيْ ٍ}.
خود قرآن وظي ه اصلی و رسالتش را روشنگری میداند تا همه را به سمت خداوند و راه راست سوق بدهد.
شاید این سؤال مطرح شود که چرا ما باید روشنگری کنيم؟ مگر وظي ه من هم هست که روشنگری کنم؟ در جواب
این سؤاالت باید سراغ قرآن رفت که بهترین کالمهاست .خداوند در قرآن به ما میفرماید:
0
{ال ُيكَلِّفُ اَللقهُ َنفْسًا إِالق ُوسْعَها}.
خداوند هيچ کس را جز بهاندازه تواناییاش تکليف نمیکند .خداوند بهاندازه خودمان از ما انتظار دارد .همه وظي ه دارند
برای روشنگری فقط هر کسی بهاندازه توان خودش باید این کار را انجام دهد .این مهم از گردن کسی دور نشده است و
4
همه باید این کار را انجام دهند .پيامبر اسههالم | خطاب به همه ما فرمودهاند :کلکمْ راعٍ ،وَ کلکمْ مَسْهؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ.
هر کدام از شما مسئول هستيد و درباره افرادی که به سخن شما گوش میدهند بازخواست خواهيد شد.
ر سول خدا | صراحتاً به ما میفرمایند که همه شما م سئول ه ستيد و حق ندارید خودخواه با شيد .باید برای همه
دل سوز با شيد .در جامعه باید تذکر داد و رو شنگری کرد .از این ق ضيه هم هيچگونه تر سی ندا شته با شيم؛ دقيقاً مثل مؤمن
آل فرعون که در درون جامعه ک ر بود ولی با این حال اینلور نبود که فقط به خودش اهميت بدهد بلکه به این فکر کرد
که تکلي ش چيست و روشنگری کرد .قران در این مورد میفرماید:
وَ قالَ رَج ُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إیمان َهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُالً أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ الل َّهُ وَ ق َدْ جاءَکُمْ ب ِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَ إِنْ
یَکُ کاذِباً فَعَلَيْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَکُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذی یَعِدُکُمْ إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ.
 1بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،91ص.213 :
 2نحل .19
 0بقره .212
 4بحاراالنوار ،ج  ،32ص .01
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و مرد مؤمنى از آل فرعون که ایمان خود را پنهان مى داشهههت گ ت :آیا مى خواهيد مردت را بکشهههيد به خالر اینکه
مى گوید :پروردگار من «اللَّه» ا ست ،در حالى که دالیل رو شنى از سوت پروردگارتان برات شما آورده ا ست؟! اگر دروغگو
باشد ،دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راستگو باشد( ،الاقل) بعضى از عذابهایی را که وعده مىدهد به شما
خواهد رسيد؛ خداوند کسى را که اسرافکار و بسيار دروغگوست هدایت نمىکند.
مؤمن آل فرعون با اینکه میدانست شاید این گ تارها باعث شود جانش به خطر بي تند ولی حرف حق را میزد و از
چيزی ترس ندا شت .امروز هم مدافعين حرم میدانند که اگر بروند ممکن ا ست ک شته ب شوند ولی وظي ه خود شان که از
حق دفاع کنند.

اگر با رو شنگری بيدار ن شویم ،با رنج و بال و جنایات د شمنان که متأثر از ا شتباه ما ست ،بيدار می شویم! مهمترین
ویژگی آخرالزمان ،انباشههتگی تجربهی بشههر و شهه افيت اسههت! و مهمترین وظي هی ما اسههت اده از این فرصههت برای
«روشنگری» و افزایش ش افيت!
یکی از علمدارهای روشنگری در عصر امام خمينی روحانی شهيد شيه محمدحسن شریف قنوتی بود .کسی که با
تمام وجود ایستاد و مردم خرمشهر را برای مقابله با عراق سازماندهی کرد.
همرزمانش حاالت این شهيد عزیز را در آخرین ساعتهای سقوط خرمشهر اینجور روایت میکنند:
شيه شریف در پل خرم شهر ایستاده بود و نيروها را به بازگشت دعوت میکرد و فریاد میزد :برگردید و آماده باشيد.
به کجا میروید خرمشههههر را تنها نگذارید .من لحظاتی پيش با امام خمينی تماس گرفتهام و به ایشهههان قول دادهام ما تا
آخرین ن س میجنگيم و تا آخرین ن ر مقاومت میکنيم.
شریف قنوتی با نااميدی از اوضاع ،به همراه رانندهاش رضا آلبوغبيش با یک وانت از پل خرمشهر گذشتند و خودشان
را به داخل خرمشهر رساندند .آنان قصد داشتند خودشان را به خيابان چهل متری برسانند .به ميدان فرمانداری که رسيدند،
متوجه شدند تانکی آنجا ای ستاده ا ست .شيه و آلبوغبيش فکر کردند آن تانک از نيروهای خودی ا ست .د ست شان را به
عالمت پيروزی باال بردند و به آنها سالم کردند .آنان نيز جواب سالم را دادند .شریف قنوتی به رضا آلبوغبيش دستور داد
وارد خيابان چهل متری شههود او هم این کار را کرد .در نزدیکی مدرسهههای که چند روز پيش مقر گروه اهللاکبر بود به چند
سرباز برخورد کردند و به دستور آنها متوقف شدند.
در این ماجرا آلبوغبيش به لحظهلحظهی برخورد شيه شریف با نيروهای دشمن اشاره کرده و میگوید:
ما اول خيال کردیم آن سربازها ایرانی ه ستند ،اما بالفا صله به ما ای ست دادند و گ تند :قِف  ...به شریف قنوتی گ تم
اینها عراقی هستند .شيه گ ت :با سرعت برو .من پدال گاز را فشار دادم و سرعتم را به نود رساندم .آنها ما را به رگبار
ب ستند .گلولهای به شيه و گلولهای به زانوی من ا صابت کرد .تعادلم را ح ظ کردم .شيه شریف د ست به ا سلحه برد ،اما
فرصت نشد .در همين لحظات یک گلوله آرپیجی ه ت ،به چرخ عقب ماشين اصابت کرد و من جر شد .کنترل ماشين از
د ستم خارج شد و ما شين واژگون گردید و پس از دو بار غلتيدن روی سقف ،به جدول کنار بلوار چهل متری ا صابت کرد.
به حالت اول بازگشت .هر دو ن رمان گلوله خورده بودیم و بهسختی میخواستيم خودمان را از داخل ماشين بيرون بکشيم.
در این لحظات چهار پنج عراقی به سراغ شریف قنوتی رفتند .با خودم گ تم من لباس شخ صی دارم و عراقیها کاری با
من نخواهند داشت و احتماالً مرا به اسارت خواهند برد؛ اما نمیدانم چه رفتاری با شيه خواهند داشت .در همين فکر بودم
که بعثیها بهلرف شيه شروع به تيراندازی کردند .یک تير به پا شنه پایش زدند .بعد د ست و سپس رانهایش را ن شانه
گرفته و چند تير زدند .ولی از شيه فقط صدای اهللاکبر شنيده می شد .بعثیها با توجه به اینکه توانسته بودند یک روحانی
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را به ا سارت درآورند ،خيلی خو شحال بودند .خيال میکردند امام خمينی را ا سير کردهاند .آنها الراف شيه را گرفته بودند
و رقص و پایکوبی میکردند و فریاد میزدند :اسرنا الخمينی  ...اسرنا الخمينی  ...ما یک خمينی را اسير کردیم.
رفتار شيه شریف قنوتی خيلی جالب ا ست .آدمی که ر سالتش رو شنگری ا ست از هيچ موقعيتی غافل نمی شود .ر ضا
آلبوغبيش ادامه میدهد :بعثیها بهلور ناجوانمردانه الراف شيه شریف را احاله کرده و شکنجه روحی و ج سمی را آغاز
کردند؛ اما شيه شریف در این ميان با توجه به رسالتش در عين حالی که تحت شدیدترین شکنجهها قرار داشت و چندین
تير به دسهههت و پای وی اصهههابت کرده بود و خون از بدنش جاری بود ،همچنان به ارشهههاد بعثیها میپرداخت .از آنها
میخواست از زیر پرچم صدام بيرون بيایند .عراقیها رقص و پایکوبی را ادامه دادند و دقایقی بعد وحشيانهترین شکنجهها
را روی شيه شریف پياده کردند.
رضهها آلبوغبيش میگوید :عراقیها من را به باد کتک گرفتند ،اما من تمام حواسههم به شههيه شههریف بود که در قبال
شکنجهها فقط اهللاکبر و ال اله اال اهلل میگ ت .ا ستقامت و پایداری و شجاعت و مردانگی شيه در مقابل بعثیها در آن
لحظه انگيزه و جرئت وصفناپذیری در من ایجاد کرد ،بهگونهای که با آنکه بينی و کت م توسط بعثیها شک سته شده بود،
اما الالعاتی به آنها ندادم.
شههيه شههریف چندین گلوله به بدنش اصههابت کرده و خون زیادی از بدنش خارج شههده بود .بیخوابیها و تالشهای
خستگیناپذیر رمقی برایش باقی نگذاشته بود .هر دو تشنه بودیم .حدود ده ن ر شيه شریف را میزدند و میرقصيدند .یکی
از عراقیها با سرنيزه عمامه شيه را به زمين انداخت .آنها فریاد میزدند :اسرنا الخمينی و میرقصيدند ،اما شيه همچنان
به زبان عربی به آنها میگ ت :خمينی ح سين زمان ا ست و صدام یزید زمان .از زیر پرچم یزید خارج ب شوید و زیر پرچم
حسين قرار بگيرید.
آخر سر فرمانده بعثیها سرنيزه را توی شقيقهی شيه شریف فرو میبرد و کاسه سر شيه را بيرون میکشد و شيه به
شهادت میرسد .بعد پاهای شهيد را میگيرند و روی زمين میکشند و هر که از راه میرسد یک لگد به پيکر شهيد ميزند
 ...آخر سر عمامهاش را به گردنش میبندند و پيکرش را به ساختمانی در خيابان چهل متری آویزان میکنند.
شههيه شههری ی که وقتی مردم خرمشهههر میآمدند مسههجد ،یکی میگ ت آب نداریم ،یکی میگ ت غذا نداریم ،یکی
میگ ت مهمات نداریم یا رزمندهای از راه میر سيد و میگ ت عراقیها در فالن نقطهی شهر ن وذ کردند و شهر در حال
سقوط ا ست؛ شيه در آن لحظه باالی ما شين جيپ میای ستاد و با یک خطبهی داغ و مهيج آنها را به نبرد و مبارزه و
1
مقاومت دعوت میکرد و با تقویت روحيهی آنها ،همراهشان به نقاط درگيری با دشمن میرفت و میجنگيدند.
برای آموزش در ایاالت اوکالهامای آمریکا در شهر فورت سيل بودیم .صياد هم پيش ما بود .آنجا اکثر بچهها دنبال
این بودند که بي شتر خوش بگذرانند و ک سی دنبال م سائل دینی و مذهبی نبود .در این شرایط ،ما صياد را میدیدیم که
همي شه یک قرآن انگلي سی د ستش بود .او حتی تعدادی مجله مکتب ا سالم که به زبان انگلي سی بود را نيز با خود آورده
بود .یکبار که درباره این مسائل از او سؤال کردم ،گ ت« :فکر کردم اگر بيشتر درباره اسالم الالعات دا شته باشم ،بتوانم
با زبان خودشان درباره اسالم با آنها حرف بزنم ،برای معرفی اسالم فرصت خوبی است .اینها را آوردهام که مطالعه کنم
و اگر از من سؤال کردند ،توی جواب نمانم ».بعدها خود صياد تعریف کرد :یکبار من برای صرف شام مهمان ا سپن سر
شخ صیام بودم .در خانواده آنها دکتر جوانی بود که بي شتر از بقيه به م سيحيت ا شراف دا شت .وقتی او مرا بهعنوان مرد
مذهبی صدا کرد به او گ تم « :شما اشتباه میکنيد ،در دین شما اگر کسی به مسيحيت آشنایی بيشتری داشته باشد ،به او

 1کتاب گلزار غریب /خبرگزاری تسنيم ،شناسه خبر22241 :
ht t ps://www.t asni mnews.com/f a/news/22241/32/12/1091
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ميگویند مذهبی .ما در اسالم چنين چيزی نداریم .در اسالم همه باید مذهبی باشند ».وقتی موقع شام شد و رفتيم سر ميز
غذا ،دیدم او و بقيه شروع کردند به خواندن دعا .پيش خودم گ تم « :صبر کنيد ،حاال ن شانتان میدهم ».غذا که تمام شد
به آنها گ تم« :خب ما بعد از غذا خدا را شکر میکنيم ،شما چی؟» جوابی نداشتند .دکتر گ ت« :ما هيچ نمیگویيم ».بعد
1
از آن هم کلی با آنها بحث کردم .به خالر همين صحبتها ،آن خانواده عالقه خاصی به صياد پيدا کرده بودند.
عصههر یکی از روزها بود .ابراهيم از سههر کار به خانه میآمد .وقتی وارد کوچه شههد برای یکلحظه نگاهش به پسههر
همسههایه افتاد .با دختری جوان مشههغول صههحبت بود .پسههر تا ابراهيم را دید بالفاصههله از دختر خداحافظی کرد و رفت!
میخواست نگاهش به نگاه ابراهيم ني تد .چند روز بعد دوباره این ماجرا تکرار شد .این بار تا میخواست از دختر خداحافظی
کند ،متوجه شد که ابراهيم در حال نزدیک شدن به آنهاست .دختر سریع بهلرف دیگر کوچه رفت و ابراهيم در مقابل آن
پسههر قرار گرفت .ابراهيم شههروع کرد به سههالم و عليک کردن و دسههت دادن .پسههر ترسهيده بود اما ابراهيم مثل هميشهه
لبخندی بر لب دا شت .قبل از اینکه د ستش را از د ست او جدا کند با آرامش خا صی شروع به صحبت کرد و گ ت :ببين،
توی کوچه و محله ما این چيزها سابقه نداشته .من ،تو و خانوادهات را کامل می شناسم ،تو اگه واقعاً این دختر را میخوای
من با پدرت صهههحبت میکنم که ...جوان پرید توی حرف ابراهيم و گ ت :نه ،تو رو خدا به بابام چيزی نگو ،من اشهههتباه
کردم ،غلط کردم ،ببخشيد و  ...ابراهيم گ ت :نه! منظورم را ن هميدی ،ببين ،پدرت خونه بزرگی داره ،تو هم که توی مغازه
او مشغول کار هستی ،من امشب توی مسجد با پدرت صحبت میکنم .انشاءاهلل بتونی با این دختر ازدواج کنی ،دیگه چی
میخوای؟ جوان که سههرش را پائين انداخته بود خيلی خجالتزده گ ت :بابام اگه ب همه خيلی عصههبانی می شههه .ابراهيم
جواب داد :پدرت با من ،حاجی رو من میشههناسههم ،آدم منطقی و خوبيه .جوان هم گ ت :نمیدانم چی بگم ،هر چی شههما
بگی .بعد هم خداحافظی کرد و رفت .شههب بعد از نماز ،ابراهيم در مسههجد با پدر آن جوان شههروع به صههحبت کرد .اول از
ازدواج گ ت و اینکه اگر کسی شرایط ازدواج را داشته باشد و همسر مناسبی پيدا کند ،باید ازدواج کند .در غير این صورت
اگر به حرام بي تد باید پيش خدا جوابگو باشههد؛ و حاال این بزرگترها هسههتند که باید جوانها را در این زمينه کمک کنند.
حاجی حرفهای ابراهيم را تأیيد کرد؛ اما وقتی حرف از پ سرش زده شد اخمهایش رفت توی هم! ابراهيم پر سيد :حاجی
اگه پسرت بخواد خودش رو ح ظ کنه و توی گناه ني ته ،اون هم توی این شرایط جامعه ،کار بدی کرده؟ حاجی بعد از چند
لحظه سکوت گ ت :نه! فردای آن روز مادر ابراهيم با مادر آن جوان صحبت کرد و بعد هم با مادر دختر و بعد ...یک ماه از
آن ق ضيه گذ شت ،ابراهيم وقتی از بازار برمیگ شت شب بود .آخر کوچه چراغانی شده بود .لبخند ر ضایت بر لبان ابراهيم
نقش بست .رضایت ،به خالر اینکه یک دوستی شيطانی را به یک پيوند الهی تبدیل کرده .این ازدواج هنوز هم پابرجاست
2
و این زوج زندگیشان را مدیون برخورد خوب ابراهيم با این ماجرا میدانند.

برای اینکه اهل روشنگری باشيم چه کاری میتوانيم انجام بدهيم؟
کارهایی که من می دونم انجام اون ها برای شما کاری نداره یعنی اصال شما دارید فقط باید یه کمی دقيقتر به اون
ها نگاه کنيم و بهتر بتونيم اون ها رو تو زندگی خودمون داشته باشيم و از اون ها است اده کنيم و بتونيم در زندگی خودمون
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

 1کتاب «دلم برایت تنگ شده – تاليف علی اکبری» /خبرگزاری دانشجو ،کد خبر200922 :
ht t p://snn.i r/f a/pri nt /200922
 2کتاب سالم بر ابراهيم ،زندگینامه و خالرات پهلوان بیمزار شهيد ابراهيم هادی ص .43
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این معنی که بابت روشنگریهایی که میکنيم هزینه رو هم باید پرداخت کرد
مثل «مالکوم ایکس» رهبر سياهپوستان آمریکایی ،شخصيتی که رهبری در ابتدای یکی از جلسات برای شادی روح
ایشان فاتحه قرائت کردند .به خالر مجاهدتهایش خانهاش را به آتش کشيدند و چون از این واقعه جان سالم به در برد،
یک ه ته بعد در  09سالگی هنگام سخنرانی در سالن بال روم مانهاتان ،با شليک چند گلوله به زندگی پرفرازونشيب او
پایان دادند .مالکوم ایکس زمانی چشم از دنيا فروبست که چشم گشودن دختران دوقلویش را در این دنيا ندید .او جزو
کسانی بود که در دل آمریکا مجاهدت میکردند و در آخر کار در همين راه هم کشته شدند.
یکی دیگر از کارهایی که باید انجام بدهيم افزایش بصيرت خودمان است تا بتوانيم خوب حق و بالل را از هم تشخيص
بدهيم .رسول خدا | فرمودند :ليسَ األعمى مَن یَعْمى بَصرُهُ ،إنَّما األعمى مَن تَعْمى بَصيرتُهُ 1.کور آن نيست که چشمش
نابينا باشد بلکه کور [واقعى] آن کسى است که دیده بصيرتش کور باشد.
بسياری از افراد در این زمان چشم ظاهر دارند ولی به دليل اینکه خوب نمیتوانند امور را تشخيص بدهند در واقع کور
هستند .بصيرت آنقدر مهم است که به بيان امام صادق × باعث میشود درجات مؤمنين با هم مت اوت باشد؛ فقط به
دليل اینکه بعضی از آنها بصيرت دارند و بعض دیگر نه.
ما أنتُم وَ البَراءَةُ ،یَبرَأُ بَعضُکُم مِن بَعضٍ! إنَّ المُؤمِنينَ بَعضُهُم أفضَلُ مِن بَعضٍ و بَعضُهُم أکثَرُ صَالةً مِن بَعضٍ و بَعضُهُم
2
أن َذُ بَصَراً مِن بَعضٍ و هِیَ الدَّرَجات.
شما را چه به بيزارت جستن؟! این یکى ،از آن یکى ،بيزارت مىجوید! همانا مؤمنان ،برخىشان ،برتر از برخى دیگرند.
برخىشان ،بيشتر از برخى دیگر نماز مىخوانند .برخىشان ،از بصيرتِ بيشترت برخوردارند .اینها درجات است.
یک نمونه از بصيرت شهدا:
تصميم گرفته بود در جبهه مدرسه دبيرستان بزند .میگ ت :امروز بچههای ما اینجا میجنگند و خون میدهند ،عدهای
هم بیت اوت و اشرافزاده ،توی شهرها ،بیخيال ،درس میخوانند .فردا هم که درسشان تمام شد ،مسئوليتهای کليدی
مملکت را توی دست میگيرند و این رزمندهها باید بشوند زیردست آنها.
خليل ،فکر وسيعی داشت .رفتم پيش فرمانده و پيشنهاد تأسيس دبيرستان را دادم.
گ ت « :آقا! چی داری می گی؟ غير ممکنه .مگه امکان داره اینجا کسی درس بخونه؟! اینا از درس فرار کردن؛ شما
میخواهيد از جبهه هم فراریشون بدین؟» ليست افراد و نمراتشان را به او نشان دادم :نگاه کنيد فرمانده! نمره اول رشته
ریاضی فيزیک خواجه نصير ،با معدل نوزده و نيم اومده منطقه و می جنگه! اینم نمرات بقيه ...
0
فرمانده روی دو زانو نشست و گ ت« :برید ببينم چی کار میکنيد!»

امشههب شههب جوان حسههين اسههت  ...شههب آن جوانی که مرحوم آیتاهلل کوهسههتانی میفرمودند :آنقدر حضههرت
علیاکبر × ش اعت میکند که نوبت به امام حسين × نمیرسد 4.انشاءاهلل از ش اعتشان محروم نباشيم.
آنقدر داغ علیاکبر برای امام حسههين × سههنگين بود که وقتی اسههرا را وارد مجلس ابن زیاد کردند ،آن ملعون یک
نگاه به سر داخل ت شت کرد و گ ت :من تو را قبالً هم دیده بودم اما اینقدر محا سنت س يد نبود .صدای زینب کبری از
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پشت پرده بلند شد :به خدا داغ علیاکبر محاسن برادرم را س يد کرده.
باید هم محاسنش س يد بشود .مرحوم شيه جع ر شوشتری نقل میکند ابیعبداهلل × در مصيبت علیاکبر سه مرتبه
به حالت احت ضار ر سيد یعنی نزدیک بود جان ح ضرت از بدن خارج ب شود :اولين جا وقتی بود که دید علیاکبر آمادهی به
ميدان رفتن اسهههت .زنها از خيمهها بيرون آمدند و دور او جمع شهههدند ،عمه ها و خواهرانش جلوی او را گرفتند تا مانع
رفتنش شوند :وَ خَرَجَتِ النِّساءُ و أحدَقنَ به فَأخَذَت عَمّاتُه وَ أخَواتُه بِعِنانِه و رِکابه وَ مَنَعنَه مِنَ العَزیمَةِ.
نمیگذاشتند برود .فَعِندَ ذلک تَغَيَّرَ حالُ الحُسَ ين بِحَيثُ أشرَفَ عَلَی المُوت .در همين حال ،حال ابیعبداهلل تغيير کرد،
2
بهلوریکه مشرف به مرگ شد .وَ صاحَ بِنِسائِهِ وَ عَيالِهِ دَعنَه فإنه ممسوس فی اهلل.
فریاد زد :زنان ،اهلبيت من ،رهایش کنيد. ...
به صورت علی نگاه کرد صدا زد :علی جان...
باشهد بهرو ولهی جگرم را خبر مکن
ای کوکب هميشهی خيمه ،س ر مکن
دیگهر به جهان عمهه مرا پيرتر مکن
این قامهت تو پيهر شدم تا بهزرگ شد
این خواهر غریب مرا خونجگر مکن
جایهی زميهن بيه ت که عمهه نبيندت
دومين بار زمانی بود که :علیاکبر از معرکه به سمت امام برگ شت در حالی که بدنش جراحتهای زیادی بردا شته بود
و بهشههدت از گرما و عطش رنج میبرد .به پدرش گ ت :یاأبَةِ اَلعَطَشُ قَد قَتَلَنی و ثِقلُ الحَدیدِ أجهَدَنی فَهَل إلی شَهربَةٍ مَن
0
ماءٍ سَبيلٌ أتَقَوّی بها عَلَی األعداء؟
پدر جان عطش مرا کشت و سنگينی آهن (زره) مرا رنج میدهد .آیا برای یک جرعه آب راهی هست تا قوت بگيرم و
بر د شمنان م سلط شوم؟ فَ ضَ مَّهُ الح سينُ إلی صَ درِه وَ بَکی و َ إ شرَفَ عَلَی المَوتِ مِن شِ دَّةِ الهَمِّ وَ الحُزنِ مِن حيثُ أنَّه ال
یَتَمَکّنُ مُن سَقيِه 4 .امام ،علیاکبر را به سينه چسباند و شروع به گریستن نمود و از شدت حزن اینکه نمیتوانست فرزندش
را سيراب کند مشرف به مرگ شد.
یا صههاحبالزمان معذرت میخواهم ،سههومين بار هم زمانی بود که علیاکبر از اسههب بر زمين افتاد و فریاد زد :یا أبَتِ
عليکَ مِنِّی ال سَّ الم ...پدر جان سالم من بر شما باد (یعنی خداحافظ) .قالت سکينةُ :لَمّا سَ مِعَ أبی صَ وتَ وَلَدِه نَظَرتُ إليه
فَرَأیتُه قَد أشرَفَ عَلَی الموتِ و عَيناه تَدورانِ کالمُحتَضَر و َ جَعَلَ یَنظُرُ إلی ألرافِ الخيمةِ و کادَت روحُهُ أن تَطلُعَ مِن جَسَدِه
2
و صاحَ مِن وَسَطِ الخيمةِ :وَلَدی قَتَلَ اهللُ قوماً قَتَلوکَ.
ح ضرت سکينه نقل میکند :زمانی که پدرم صدای علیاکبر را شنيد ،به پدرم نگاهی کردم دیدم رنگ از رخ سارش
پریده و چشمانش همانند شخص محتضر میگردد و به الراف خيمه نگاه میکند .نزدیک بود روح از بدنش خارج شود .از
وسط خيمه فریاد زد :فرزندم خدا بکشد آن گروهی را که تو را شهيد کردند.
ابیعبداهلل رسههيد باالی سههر علیاکبر .گاهی مقتل میگوید« :وَ نَزَلَ مِنَ ال َرَسِ» یعنی از اسههب پياده شههد ،اما اینجا
مقتل مینوی سد :فَ سَ قَطَ مِنَ ال َرَسِ؛ یعنی از روی ا سب سقوط کرد .با زانو خودش را کنار پيکر علی ک شاند و سر علی را
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بلند کرد و روی زانو گذاشت ،آرام نشد ،سر علی را به سينه چسباند ،آرام نشد ،وَ وَضَعَ خَدَّه علی خَدِّه.
2
صورتش را گذاشت روی صورت علیاکبرش؛ و قال علی الدنيا بعدَکَ العَ اء.
حميد بن م سلم میگوید دیدم زینب کبری با سرعت از خيمه خارج شد 0.تا زینب این صحنه را دید خودش را کنار
برادر رساند .ن سهای حسين به شماره افتاده بود .شيه شوشتری میگوید اگر زینب نمیآمد حسين جان میداد.
جایهی بهرای بوسهه که پيدا نمیشود
خهواههم ببهوسهمهت امها نمهیشهود
در یک ک ن که پيکر تو جا نمیشود
باید ک ن به وسعهت یک دشت آورم
هرگز چنيهن معاملههای با پهدر نکن
از من مخواه که جمع کنم پيکر تو را
به نيت همه شهدا و پدران و مادران شهدا که زیر خاک خ تند صدا بزن:
حسين روح و روانم...
حسين آرام جانم...
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شب نهم :وفاداری

امام حسين × شب عاشورا ،شک و تردید را از ميان برد و خيال همه را راحت کرد ،حضرت فرمود:
1
«یا قوم انی غداً اقتل و تقتلون کلکم معی و ال یبقی منک واحد».
ای مردم من و همهی افرادی که با من هستيد ،کشته میشویم و هيچ یک از شما باقی نمیماند .حضرت آب پاکی را
ریخت روی دست همه .فردا هر کسی اینجا کنار من باشد ،زنده نخواهد ماند.
اولين ن ری که از ميان اصحاب بلند شد ،مسلم بن عوسجه بود .عرض کرد:
«أنخلّی عنک؟» آیا ما دست از تو برداریم؟ «و لما نعذر الی اهلل سبحانه فی اداء حقّک یا اباعبداهلل».
اگر ما امشب برویم و تو را تنها بگذاریم جواب خدا را چه بدهيم؟ چه عذری در تنها گذاشتن تو و بیوفایی خود به
درگاه خدا داریم؟
ای عزیز زهرا ÷ به خدا مقابل دشمنانت میایستم و با نيزه و شمشير با آنان به جنگ میپردازم« ،ولو لم یکن معی
سالح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره».
و اگر سالح نداشته باشم با سنگ با آنان میجنگم و اگر حتی سنگ هم نبود ،بدنم را سپر بالی تو میکنم ،اما یا
حسين «واهلل ال نخليک» به خدا دست از تو برنمیدارم.
دست از تو برندارم تا جان ز تن برآید یا جان رسد به جانان یا جان زتن برآید
مسلم بن عوسجه در شب عاشورا اظهار وفاداری و جانفشانی میکند و در روز عاشورا این سخنان را اثبات میکند.
روز عاشورا در رکاب سيدالشهدا × جنگ نمایانی میکرد و از خاندان رسالت با تمام وجود حمایت مینمود و برخی
معتقدند اولين شهيد راه امام حسين × مسلم بن عوسجه بود.
وقتی پيکر غرق به خونش روی زمين افتاد ،اباعبداهلل با عجله خودش را کنار بدن نيمهجان مسلم رساند و سر این یار
باوفا را به دامن گرفت و این آیه را خواند:
«فمنهمْ من قضی نحبهُ و منهم مّن ینتظرُ و ما بدّلوا تبدیالً».
برخی از آنان عهد و پيمانشان را به انجام رساندند و برخی از آنان انتظار میبرند و هيچ تغيير و تبدیلی در عهدشان
ندادهاند.
حبيب بن مظاهر هم آمد و دوست قدیمی خود را در آغوش کشيد و گ ت:
«لوال اننی اعلم انی فی االثر ال حببت ان قومی الی بکل ما اهمک».
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اگر من میدانستم که بعد از تو زنده میمانم و به شهادت نمیرسم دوست داشتم هرچه که میخواهی به من وصيت
کنی.
مسلم بن عوسجه دست حبيب را گرفت و گ ت :رفيق قدیمی ،با اینکه تو بعد از من زنده نمیمانی و بعد از من به
سرای آخرت میآیی ،اما با این حال باز هم وصيتی دارم که دوست دارم حتماً به آن عمل کنی؛ حبيب بن مظاهر گوشش
را آورد نزدیک لبهای خشک و لرزان مسلم تا ببيند چه وصيت مهمی دارد ،مسلم بن عوسجه اشاره کرد به سمت حضرت
اباعبداهلل الحسين × و گ ت« :فانی اوصيک بهذا فقاتل دونه حتی تموت» .من تو را به این بزرگوار وصيت میکنم ،پس
در رکاب او بجنگ تا کشته شوی ،مبادا شما زنده باشيد و تار مویی از سر پسر فالمه ÷کم گردد.

1

ا صحاب الح سين ^ به معنای حقيقی ،تجلی آیه  1سوره مبارکه مؤمنون بودند .خدا در این آیهی شری ه مؤمنين را
اینچنين توصيف می نماید:
وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون؛
و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت مىکنند.
کلمه «رعایت» به معنات ح ظ است .2یعنی مؤمن از تعهداتش مراقبت و نگهداری میکند و عهدشکنی نمینماید.
اجازه بدهيد آیهی دیگری از قرآن و از آخرین سههورهای که بر نبی مکرم اسههالم نازل شههد را خدمت سههروران عزیزم
تالوت کنم تا اهميت این م هوم حياتی واضح بشود.
«بهلوریکه از روایات ا سالمى و سخنان م سران بزرگ ا ست اده می شود ،سوره مائده آخرین سورهای ا ست که بر
پيامبر | نازل شده است .حضرت على بن ابیلالب × فرمود :سوره مائده دو ماه یا سه ماه پيش از رحلت پيامبر نازل
گردید.
همهی آیات و سورههای قرآن مهماند اما سوره مائده ازاینجهت مهمتر ا ست که آخرین سوره ا ست و نکات ب سيار
مهم برای آخرین بار به مردم گوشزد میشود.
در نخستين آیه از سوره مبارکهی مائده خدای متعال میفرماید:
{يا أَيُّهَا القذِي َ آ َمنُوا َأ ْوفُوا بِالْعُيُودِ} .0
در ت سير شریف نمونه ذیل این آیه چنين آمده است که باید توجه داشت که «عقود» جمع «عقد» در اصل به معنى
«جمع کردن الراف یک چيز محکم» ا ست و برای همين در عرب گره زدن دو سر لناب یا دو لناب را با هم «عقد»
ميگویند ،سههپس این کلمه از این معنى حسههى به م هوم معنوت انتقال یافته و به هر گونه عهد و پيمان« ،عقد» گ ته
میشود.
و با توجه به اینکه «العقود» -به ا صطالح«-جمع محلى به الف و الم» ا ست و م يد عموم ا ست و جمله نيز کامالً
مطلق ا ست ،آیه فوق دليل بر وجوب وفا به تمام پيمانهایی ا ست که ميان افراد ان سان با یکدیگر و یا ان سانها با خدا،
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بسته مىشود».

1

جامعه ما وقتی یک جامعه ایمانی واقعی میشود که مردم و مسئولين پای عهد و پيمانشان بمانند.
وقتی به خانهی معادن علم و حکمت میرویم تا از جایگاه وفای به عهد و پيمان مطلع بشویم ،به روایاتی برمیخوریم
که متأس انه کمتر گ ته شده است و از لرفی این روایات باید اساس زندگی مسلمين قرار بگيرد.
زمانی که اميرالمؤمنين × مالک اشههتر را والی حکومت مصههر قرار میدهد ،به او نامهای مینویسههد که به عهدنامه
مالک اشتر معروف است.
امام در آنجا به مالک توصههيهی اکيد می نماید که و إن عَقَدتَ بَينَکَ و بَينَ عَدُوِّکَ عُقدَةً أو ألبَسههتَهُ مِنکَ ذِمَّةً فَحُط
2
عَهدَکَ بِالوَفاء.
و اگر با دشم نت پيمانى بستی و در ذمّه (بر گردن) خود ،او را امان دادت ،به عهد خود وفا کن.
امير المومنين × میفرماید حتی در عهدی که با دشمنت بستی خيانت نکن؛ چه رسد به آن عهدی که با دوستان و
مؤمنان بسته شود.
خدا نياورد روزی را که در جامعه اسهههالمی ،مردم به هم قول بدهند و زیر قولشهههان بزنند؛ موقع گرفتاری با خدا عهد
ببندند ولی بعد از رفع گرفتاری عهدشههان را فراموش کنند .هر مسههئولی که در مملکت اسههالمی عهد میبندد و قسههم یاد
میکند ،درواقع امتحان سختی را برای ایمان خود پشت سر میگذارد.
رعایت عهد و پيمان از اصول دینداری و اساس ایمان شمرده شده است.
در روایت دیگری از سيد الم سلمين و اميرالمؤمنين علی × به ما اینچنين ر سيده ا ست که :أ صلُ الدِّینِ أداءُ األمانَةِ
والوَفاءُ بِالعُهُودِ.0
یعنی امانتداری و وفاداری اصل و اساس دیناند.
بع ضی فکر میکنند همين که نماز خواندند و سر به سجده گذا شتند و روزه گرفتند و در گرمای تاب ستان برای خدا
گرسنگی و تشنگی کشيدند کافی است و مسلمان کاملاند! و حال آنکه اینجور نيست.
در کتاب شریف و معتبر کافی از مرحوم کلينی در باب اصول الک ر روایتی نقل شده که انسان را شگ تزده میکند و
ات اقاً با دیدگاه خيلیها از اسالم مت اوت است.
ما اگر میخواهيم مسلمانی کنيم باید اسالم را بشناسيم تا بتوانيم به آن عمل کنيم و اگر بخواهيم اسالم را بشناسيم
باید از اهلبيت یاد بگيریم.
در کتاب کافی امام صههادق × از پيامبر اکرم | نقل کرده اسههت که :ثَلَاثٌ مَنْ کُنَ فِيهِ کَانَ مُنَافِقاً وَ إِنْ صَهامَ وَ
صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم.
م سر اسالم میفرماید اگر سه خصلت در کسی وجود داشت او منافق است ،اگرچه روزه بگيرد و نماز بخواند و دم از
اسالم و مسلمانی بزند.

 1ت سير نمونه .244 -242 :4
 2دانشنامه اميرالمؤمنين × .219 :2
 0ميزان الحکمه .043 :10

از کربالی حسینی تا کربالی خمینی 42

اول :مَنْ إِذَا ائْتُمِنَ خَان کسی که خيانتدرامانت کند.
دوم :وَ إِذَا حَدَّثَ کَذَب کسی که دروغ بگوید.
سوم :وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَف 1کسی که خلف وعد کند و به عهد و پيمانش وفا نکند.
برای همين هيچ گاه در زندگی انبياء و ائمه ^ عهدشهههکنی نمیبينيم حتی در جایی که این عهد با دشهههمنان دین
بستهشده باشد.
در جایی که اميرالمؤمنين × با معاویه متعهد می شود که به حکميت رضا دهد حتی زمانی که خوارج اميرالمؤمنين را
تهدید به جنگ و درگيری میکنند ،آقای عالم ،علی بن ابیلالب حاضههر نمیشههود عهدش با معاویه عليه الهاویه را نقض
کند.
در ذت القعده سال ششم هجرت حضرت رسول | با گروه زیادت از اصحاب خود برات عمره بهلرف مکه حرکت
کردند و ه تاد عدد شتر نيز برات قربانى با خود میبردند .خبر عزیمت پيغمبر به م شرکين مکه ر سيد و آنها هم ت صميم
گرفتند با آن حضرت مقابله کنند ،سواران خود را فرستادند تا راه آن جناب را بگيرند.
در نتيجه این کشمکش بين مسلمين و مشرکين مکه قراردادی امضاء شد که به صلحنامه حدیبيه معروف است و قرار
شد که مسلمانان سال بعد به حج خانه خدا بروند و آن سال را به مدینه برگردند و به زیارت کعبه نروند.
در این قرارداد بندهای دیگری هم آمده ا ست که به ام ضای لرفين ر سيد مثالً م شرکين مکه دیگر حق ندا شتند که
مسلمانان ساکن مکه را اذیت و آزار کنند و در بند دیگری هم پيامبر متعهد شد اگر کسی از قریش مسلمان بشود و از مکه
خارج گردد و به سمت پيامبر برود ،پيغمبر او را به مکه بازگرداند.
پس از این جریان ابو جندل پ سر سهيل بن عمرو که از م شرکين قریش بود نزد پيامبر آمد و اظهار ا سالم کرد و در
خدمت حضرت رسول نشست .در همان مجلس پدرش (سهيل بن عمرو) گ ت :او را به من برگردانيد مسلمين گ تند :ما او
را برنمیگردانيم ،پيغمبر دست او را گرفت و فرمود :خداوندا اگر ابو جندل در گ تار خود صادق است وت را نجات بده .بعد
رو به مسلمين کردند و فرمودند :برای ابوجندل نگران نباشيد ،من تصميم دارم به این قرارداد عمل کنم.2
پيامبر بر عهدش با مشرکين و دشمنانش پایبند ماند.
امام حسين × تربيتیافتهی این بيت پر از نور و فضيلت است و از چشمه زالل وحی سيراب گردیده است و او هم
اسوه وفاداری به خلق و خالق است .وقتی چهار ن ر از یاران و ارادتمندان ایشان از کوفه خود را به آقا رساندند ،امام × به
آنها فرمود :به من از مردم کوفه خبر بدهيد.
مُجَمِع بن ع بد الل َّه عا ئذت -که یکى از آن چ هار ن ر بود -گ ت :به بزر گان قوم ،رشهههوه هات کالن داده ا ند و
جوال هایشههان را پُر کرده اند که دوسههتى شههان را جلب کنند و به صههف خویش ببرند .آنان بر ضهدّ تو ،متّ ق اند .بقيّه مردم،
دلهایشان به تو مایل است؛ امّا فردا شمشيرهایشان بر ضدّ تو کشيده مىشود.
امام حسين × از حال فرستادهاش قيس بن مسهر صيداوی سؤال کرد.
جواب دادند که به دست ابن زیاد افتاد و قرار شد که بين مردم کوفه سخن بگوید و از شما و پدر شما بيزاری بجوید تا
آزاد شود و او هم بهظاهر قبول کرد اما همينکه شروع به سخنرانی کرد ابن زیاد و پدرش را ن رین کرد و مردم را به یاری

 1الکافی .291 :2
 2ترجمه اعالم الوری.144 -141 :
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شما فراخواند.
ابن زیاد هم دستور داد تا او را از باالی قصر پایين بيندازند و اینچنين به شهادت رسيد.
ا شک در چ شمان امام ح سين حلقه زد ،نتوان ست جلوی گریهاش را بگيرد .آیهی  20سوره مبارکه احزاب را تالوت
فرمود:
يبَهُ وَ ِمنْهُمْ مَ ْ َيْنََّ ِظرُ وَ ما بَ قدلُوا َتبْديال}.
{مِ َ اْلُمُ ْؤمِنن َ رِجالٌ صَ َدقُوا ما عاهَدُوا اللقهَ عََلنْهِ َف ُِمنْهُمْ مَ ْ قَضى نَ ْ
«بع ضى از ای شان ،تعهّد خویش را به سر برده اند [و به شهادت ر سيدند] و بع ضى از ای شان ،منتظرند و بههيچوجه،
تغييرت نيافتهاند».
یکی دیگر از آن چهار ن ر که از قبيله لی بود ،نزد امام آمد و عرضههه داشههت تو را به خدا سههوگند ،اگر مى توانى یک
وجب جلو نروت ،نرو! اگر مىخواهى به شهرت فرود آیى که خدا تو را در آنجا مح وظ دارد حرکت کن تا تو را به کوهستان
مح وظ ما -که اجَأ نام دارد -بر سانم آنگاه نزد مردان قبيلهی لَى  ،پيکى مى فر ستم که در اجَأ و َسلمى  ،اقامت دارند .به
خدا ،ده روز نمىگذرد که مردم لى ،پياده و سواره بهسوی تو میآیند.
هر چند مدّت که مىخواهى ،ميان ما بمان .اگر حادثهات رخ دهد ،من متعهّدم که بيست هزار مرد لایى با شمشيرهات
خویش ،پيشِ روت تو به پيکار بِایستند .به خدا تا یکى از آنها زنده باشد ،به تو دست نمىیابند.
امام حسين × در حق او و قومش دعا کردند و بعد فرمودند:
إنَّهُ قَد کانَ بَينَنا وبَينَ هؤُالءِ القَومِ قَولٌ لَسنا نَقدِرُ مَعَهُ عَلَى االنصِراف.
یعنی ميان ما و این مردم ،عهدت اسهههت که با وجود آن ،نمى توان بازگشهههت و نمى دانيم کار ما و آن ها به کجا
مىانجامد.1
این اوج وفای به عهد است .این ویژگی در اصحاب حضرت نيز تا جایی پررنگ بود که امام حسين × شب عاشورا
وقتیکه خواست یاران و اصحاب خود را به دنيا معرفی نماید فقط یک ویژگی مهم را ذکر نمود.
اگر من و شما میخواهيم بدانيم اصحاب سيدالشهدا × چه خصلتی داشتند که توانستند حسينی بشوند و حسينی از
دنيا بروند؟! در این خطبه امام یارانش را توصيف کرده است.
حضرت ،شب عاشورا اینچنين میفرماید :فَإِنّی ال أعلَمُ لی أصحاباً أوفى وال خَيراً مِن أصحابی 2.من یارانى وفادارتر و
بهتر از یاران خود نمىشناسم.
شب عاشورا شب جنگ است و یک شب معمولی نيست و امام هم از روی تعارف صحبت نمیکند؛ امام از خصلتی دم
می زند که در یارانش بروز و ظهور دارد .اصحابش هم این وفاداری را با تمام وجود در عاشورا اثبات کردند.
حبيب بن مظاهر ،پير غالم اباعبداهلل وقتی وارد ميدان شد بنا به نقل لبری در تاریخش ،اینچنين رجزخوانی کرد:
اَنْتُمْ أَعَدُّ عُدَّةً وَاَکْثَرُ

وَنَحْنُ أَوْفى مِنْکُمُ وَأَصْبَرُ

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.

 1شهادتنامه امام حسين × .212-210 :1
 2االرشاد .91 :2
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لشگر کوفه تجهيزات مادی داشت اما فضائل انسانی نداشت و همين عامل شکست و عاقبت به شری آنها گردید.
برعکس امام حسهههين و همراهانش تجلی زیباییها و کماالت انسهههانی بودند .اصهههحاب امام حسهههين × همهی
هستیشان را با عشق تقدیم کردند ولی لحظهای عهد و پيمانشان با مولی الکونَين ،اباعبداهلل الحسين را فراموش نکردند.

یکی از یاران امام حسين × شخصی است به نام عمرو بن قرظه انصاری که روز عاشورا محضر امام آمد و از امام
ح سين × برات جنگ با دشمن اجازه ميدان خواست و پس از اجازه در حالى که این رجز را مىخواند ،با دشمن روبهرو
شد:
أنّهى سأحمهى حهوزة الذمهار
قد علمت کتائهب األنصار
دون حسين مهجتى و دارت
فعل غالم غير نکس شار
یعنى :سپاه انصار بهخوبی مىدانند که من از این حریم دفاع خواهم کرد؛ (مثل) ضربه جوانى که سربلند و پيشاهنگ
است .جان و مال و زندگىام فدات حسين باد.
داخل پرانتز یک مطلب زیبایی را عرض کنم:
ابن نمای حلی در کتاب مثير االحزان 1مىگوید :عمرو با این سخن که «جان و مال و زندگىام فدات حسين باد» ،به
عمر سعد کنایه و لعنه زد؛ چون زمانى که ح سين × از عمر سعد خواهان همراهى شد ،عمر سعد در پا سه امام گ ته
بود :نگران خانواده خود هستم.
امام × به عمر سعد فرمود« :أنا أعوّضک عنها؛ من عوض آن را به تو خواهم داد».
عمر گ ت :من نگران اموال خویشم!
امام فرمود« :أنا أعوّ ضک عنه من مالى بالحجاز؛ من از اموال خود در حجاز ،عوض مالت را خواهم داد» ،عمر سعد
اظهار بىميلى کرد ،اما یاران عاشورایی ابیعبداهلل از هر چه داشتند در راه امامشان هزینه کردند.
سپس عمرو بن قرظه ،لحظاتى به جنگ پرداخت و خدمت امام حسين × بازگشت و پيشاپيش وت ایستاد تا وجود
شریف او را از گزند دشمن ،مراقبت نماید.
به گ ته ابن نما :تيرهات دشمن به پيشانى عمرو اصابت مىکرد و آسيبى به وجود مقدس امام حسين × نرسيد تا
اینکه عمرو در اثر جراحات زیاد از پات درآمد ،در حالی که روی زمين افتاد رو به امام حسين × کرد و عرضه داشت :ات
فرزند رسول خدا! آیا به عهد و پيمان خود وفا کردم؟
حضرت فرمود« :نعم! أنت أمامى فى الجنّة فاقرأ رسول اللّه | السالم و أعلمه أنّى فى األثر».
«آرت! به عهد خود وفا کردت و در بهشت پيشاپيش من جات دارت ،سالم مرا به رسول خدا | برسان و بگو من
نيز در پى تو خواهم آمد».2
خوش به حالت عمرو بن قرظه ،به کجا رسيدی!
عمرو بن قرظه پای عهدش ماند و شيرینترین پاداش عالم را دریافت کرد :فردای قيامت همدم امام ح سين × در

 1مثيراالحزان.23 :
 2ابصار العين.122 -122 :
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بهشت خواهد بود.
وقتی پای عهد و پيمانت با خدا و امام بمانی ،آنها هم بهلور ویژه شما را تحویل میگيرند.
مادر شهيد محمد مردانی نقل میکند:
محمد ،روز تولد امام ر ضا × در کرمان شاه به دنيا آمده بود .هر موقع میخوا ست کاری بکند که ما دو ست ندا شتيم
انجام بدهد و منعش میکردیم ،ما را به امام ر ضا × ق سم میداد و ما هم مات و مبهوت نگاهش میکردیم .هر روز که
میخوا ست مدر سه برود ،همراهش مهری بود که پ شتش عکس امام ر ضا × درج شده بود ،آن هم توی خ قان قبل از
انقالب .بچهها میگ تند :موقع نماز که همه میرفتند توی حياط مدرسه ،محمد مهرش را درمیآورد و نماز میخواند.
پدر شهيد میگ ت:
هميشههه بعد از نماز میآمد کنارم و از من میخواسههت از امام رضهها × برایش بگویم ،از غریبی امام رضهها × ،از
کرامت آقا ،از رئوف بودن آقا .من هم باحالتی متعجبانه از رفتار محمد از کتابی که داشتم برایش میخواندم .تا اینکه محمد
دیپلم گرفت و عازم سربازی شد .حدود سه ماه از سربازی محمد میگذشت که جنگ شروع شد .یکی از جاهایی که عراق
خيلی روی آنها مانور هوایی میداد ،تأسيسات ن تی ما بود .رفقای محمد تعریف میکردند که شبها دست ما را میگرفت
و حدود بي ست ن ر از ما را میبرد برای ح اظت از آن تأ سي سات ن تی .چون ح اظت از آنها خيلی مهم بود و نيروی کافی
هم برای دفاع وجود نداشت و سطح حمالت دشمن هم خيلی باالبود.
پدر شهيد میگ ت:
یک روز که محمد آمده بود برای مرخصههی ،گ ت :بابا خيلی دلم میخواهد بروم مشهههد ،پابوسههی آقا امام رضهها ×.
گ تم :خُب ،بابا چند روز دیرتر برو جبهه ،برو مشهههد زیارت آقا .گ ت :همه بچههای جبهه دلشههان میخواهد بروند زیارت
امام رضهها × و نمیتوانند بروند .من هم مثل آنها .از لرف دیگر دفاع از کشههور واجب تراسههت( .این یعنی وفاداری ،با
خودش میگوید در ست ا ست که دلم هوای امام ر ضا را کرده اما اآلن امامم از ما خوا سته که سنگرها را خالی نکنيم) آقا
هم بيشتر راضی است .مشهد نرفت .رفت سنندج و حدود یک ماه بعد شهيد شد .روزی که محمد به شهادت رسيد ،مادر
شهيد خيلی بیتابی میکرد .عجيب بیقرار بود .انگار یک چيزهایی میدانست .وقتی در منزل را زدند ،مادر شهيد در را باز
کرد و من هم بعد از او آمدم دم در .بچههای سپاه بودند .از حاالتشان و لرز صحبت کردنشان و بغضشان فهميدم قضيه
چيست .دیگر ن هميدم چی شد.
به ما گ تند :بيایيد معراج شهههدا و جنازه شهههيدتان را تحویل بگيرید .وقتی رفتيم ،دیدیم جنازهی او نيسههت .تحقيق
کردند ،گ تند جنازهی شهدا را اشتباهی بردهاند مشهد برای تشييع .بردند دور حرم امام رضا × لوافش میدهند( .اما نه!
چه ا شتباهی؟ او دلش هوای امام ر ضا را کرده بود .به خالر حرف امام و ولی زمانش پا روی دلش گذا شت و پای عهدش
ماند .بعد از شهادتش خودشان بردند دور حرم امام رضا لواف عشقش دادند ).وصيتنامه محمد را که خواندیم ،نوشته بود:
پدرم و مادرم ،اگر برایتان ممکن است مرا کنار امام رضا × دفن کنيد .ما هم حسب عالقه و وصيت محمد ،گ تيم همان
1
مشهد کنار مرادش امام رضا × به خاک بسپاریمش .از آن موقع هم ما از کرمانشاه آمدیم مشهد ،کنار محمد.
یک عده مثل ا صحاب سيدال شهدا با وفاداری به این مقام میر سند که امام در حق شان آنچنان ب رماید و عدهای به
جایی میرسند که امام ن رینشان میکند.
نامهای که سران کوفه به امام حسين × نوشتند بسيار تأملبرانگيز است.

 1کبوتران حرم /انتشارات شهيد هادی /ص 29
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فرازی از متن این نامه را میخوانيم تا بدانيد مردم کوفه چگونه بودند و چه شدند!
بِ ْسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلْحُ َسيْنِ بْنِ عَلِیٍّ مِنْ ِشيعَتِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُ ْسلِمِينَ .أَمَّا بَعْدُ فَحَيَّهَلَا فَإِنَّ النَّاسَ یَنْتَظِرُونَکَ لَا
رَأْیَ لَهُمْ غَيْرُکَ فَالْعَجَلَ الْعَجَلَ ثُمَّ الْعَجَلَ الْعَجَل.
«ب سم اهلل الرحمن الرحيم .برات ح سين بن على ‘ ،از سوت شيعيان مؤمن و م سلمان او؛ اما بعد ،ب شتاب که مردم
1

منتظر تو هستند و هيچ اندیشهات غير از تو ندارند .لط اً شتاب کن ،شتاب و شتاب».
نام کسانی که این نامه را نوشتند در تاریه ثبت و ضبط است تا لکه ننگ عهدشکنی تا قيامت بر نام و نشانشان باقی
باشد.
شبث بن ربعی ،حجار بن ابجر ،یزید بن حارث و  ...نویسندگان نامهی مشتاقانه به امام حسين × هستند.
همين شيعيان مؤمن و مسلمان که در نامه اینچنين خودشان را معرفی کردهاند در روز عاشورا دیدنیاند ،همينها روز
عاشورا نهتنها در لشگر عمر سعد بودند بلکه از فرماندهان ارشد لشگر عمر سعد بودند.
امام ح سين روز عا شورا همينان را مورد خطاب قرار داد و ندا سرداد :فَنادت  :یا شَ بَثَ بنَ رِبعِیٍّ ،ویا حَجّارَ بنَ أبجَرَ ،ویا
2
قَيسَ بنَ األَشعَثِ ،ویا یَزیدَ بنَ الحارِثِ ،ألَم تَکتُبوا إلَی؟
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؟
همينها چنان خونی به دل امام ح سين × کردند که آقای عالم ،س ينه النجاه ،م صباح الهدی روز عا شورا آنها را
لعن و ن رین کرد.
قال الح سين × :أال لَعنَةُ اللَّهِ عَلَى النّاکِثينَ  ،الَّذینَ یَنقُ ضونَ األَیمانَ بَعدَ تَوکيدِها .بدانيد لعنت خدا بر پيمان شکنانى
است که سوگندهات خود را ،بعد از محکم کردن مىشکنند.
همان کسانی که ادعای تشيع داشتند مورد لعن امام زمان شان قرار گرفتند ،به خدا قسم این بزرگترین م صيبت عالم
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!

وفاداری ما به امام زمان حياتی و مهم هست و تمام این سالهای غيبت حضرت به این ویژگی برمیگردد .امام زمان
 #در توقيع مبارک خود برای ما از فلس ه غيبت خود رمزگشایی میکنند و میفرمایند:
0
وَ لَوْ أَنَّ أَشْياعَنَا وَفَّقَهُمْ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيمْنُ بِلِقَائِنَا.
برای اینکه در ميدانهای بزرگ و در عهدهای مهم بتوانيم سربلند بيرون بيایيم و در زمرهی وفاداران باشيم باید از
همين ميدانهای کوچک زندگی شروع کنيم ،باید وعدهها و قول و قرارهایی که میگذاریم را برای خودمان واجب العمل
بدانيم.
 1روضه الواعظين .132 :1
 2جواهر الحکمه لالمام ابی عبداهلل الحسين.112:
 0بحاراالنوار ج  20ص .133
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اگر به کودکمان قولی میدهيم باید به قولمان عمل کنيم و آن را برای خودمان واجب بدانيم.
اميرالمؤمنين × از نبی مکرم اسالم | نقل فرمودند :إِذَا وَاعَدَ أَحَدُکُمْ صَبِيَّةً فَلْيُنْجِزْ 1.هر گاه یکى از شما به کودکش
وعده داد ،باید بدان عمل کند.
مقيد باشيم به همين وعدههای کوچک که عمل به آنها هم راحتتر است عمل کنيم .قول ندهيم مگر اینکه به آن
عمل کنيم.
شخصی به نام عبد اللَّه بن عامر بن ربيعه میگوید در زمانی که من کودک بودم ،پيامبر خدا به خانه ما آمد و من در
عالم کودکانه خودم رفتم تا بازت کنم .مادرم برای اینکه من شلوغ نکنم و پيامبر را اذیت نکنم مرا صدا زد و گ ت :ات عبد
اللَّه! بيا چيزت به تو بدهم.
پيامبر خدا فرمود« :مىخواهى به او چه بدهى؟».
گ ت :مىخواهم به او خرما بدهم.
2
پيامبر به مادرم فرمود :أما إنَّکِ لَو لَم تَ عَلی لَکُتِبَت عَلَيکِ کِذبَةٌ« .آگاه باش که اگر چنين نکنى (به وعدهای که دادهای
عمل نکنی) برات تو دروغی نوشته میشود و دروغ گ تهای».
این روایات را باور کنيم ،اینها از معدن وحی صادر شده است و به ما رسيده است.
اگر نمیتوانيم و یا نمیخواهيم به وعدهمان عمل کنيم اصالً وعده ندهيم.
شهدا نسبت به وعدهها و قولهایی که حتی به فرزندان خود میدادند ،حساس بودند .همسر شهيد کالهدوز نقل میکنند:
یک شب قول داده بود برای پسرمان حامد ماشين اسباببازی بخرد .دیروقت از سر کار برگشت .یادش رفته بود بخرد .حامد
را دید که گوشهای کز کرده ،در حالی که لبخند بر لب داشت ،جلو رفت و دست دراز کرد تا با حامد دست بدهد .او به عالمت
قهر ،دستش را کنار زد .بغض کرده بود .دستی به سرش کشيد و گ ت :مگر قرار نبود اینجوری غصه نخوری؟ اگر اینلوری
کنی ،هرگز بزرگ نمیشوی .چرا ناراحتی؟ حامد با لحن بچهگانه گ ت :پس چرا نخریدی؟ خندید و گ ت :همهاش همين؟
این را زودتر میگ تی .بلند شو برویم تا برایت یک ماشين قشنگ بخرم .برق شادی در چشمان حامد درخشيد .فوری از جا
بلند شد تا ک شهایش را بپوشد .یوسف گ ت :اصالً وقتی من و تو میتوانيم به کمک همدیگر یک ماشين قشنگ بسازیم
چرا برویم از بيرون بخریم؟ زود باش .آستينهایت را باال بزن ،برو وسایل نجاری را بياور .ولی باید قول بدهی که تو هم به
من کمک کنی .حامد هم میدانست که یوسف میتواند برایش یک ماشين خوب درست کند .شادی در چشمانش موج
میزد .یوسف چون قول داده بود ،با همه خستگی و کوفتگی ،آن شب تا دیر وقت نشست و در آخر یک ماشين قشنگ
0
برای حامد درست کرد.
در پایان یک راهکار خوب هم عرض کنم برای آنهایی که احياناً ارادهشان خيلی قوی نيست!
برای خودمان جریمه بگذاریم.
مثالً نذر کنيم که اگر به وعدههایمان عمل نکردیم مبلغی را در راه خدا صدقه بدهيم؛ مبلغی که نه آنقدر زیاد باشد که
خارج از توانمان باشد و نه آنقدر کم که اثر تربيتی نداشته باشد.
این خود یک دوره تربيتی خوب برای اصالح اخالق ناپسند است.
بياید امشب وفاداری را از قمر بنیهاشم یاد بگيریم .حضرت اسوه وفاداری بود .تا جایی که در زیارتنامهای که امام
صادق × آن را به اصحاب خود تعليم میدادند میفرمایند« :شهادت میدهم که تو ،ای عباس ،نسبت به جانشينی رسول
خدا (امام حسين ×) در مقام تسليم و تصدیق نهایت تالش را به انجام رساندی و تا وقتی زنده بودی وفادار ماندی و
خيرخواهی را در حق او بهتمامی بهجای آوردی» .تقریباً در تمام زیارتنامههایی که از ائمه الهار ^ در حق حضرت قمر
 1الجع ریات.122:
 2حکمت نامه کودک.223:
 0سيره پيامبرانه شهدا  /مطاف  /ص .123
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بنیهاشم واردشده است ،شهادت به وفاداری بینظير آن حضرت تصریحشده است« :اَشْهدُ لَکَِ ...الْوَفَاءِ وَ النَّصِيحَةِ لِخَلَفِ
النَّبِیِ | الْمُرْسَل».

بیدست و فوق دستها یعنی ابال ضل
إنها فتحنهای خهدا یعنهی ابال ضل
مشکهلگشهای دردهها یعنی ابال ضل
هرکس گرفتار آمده آسهوده باشد
بها ههر غهریهبه آشهنها یعنی ابال ضل
دست ردش را ارمنیها هم ندیدند
سقهای دشهت کهربهال یعنی ابال ضل
یاد قدیمیها دوبهاره دم گهرفتيم
به عباس میگویند کاشههف الکرب عن وجه الحسههين؛ یعنی چه؟ یعنی هر موقع حسههين عباسههش را میدید غم و
اندوهش برلرف می شد و خو شحال می شد .فقط یک جا خو شحال ن شد و تا چ شمش به عباس افتاد همه غمهای عالم
روی سينهاش نشست.
کجا؟ وقتی که عباس صدا زد یا اخا عليک منی السالم  ...ناگهان انگار دل حسين فروریخت  ...تا خودش را رساند به
علقمه و دید چه بر سر عبا سش آوردهاند ،لاقت نياورد .مقتل نو شته :فَوَقَفَ عليه منحنيا  ...و جَلَسَ عند رأ سه و قال :االن
1
اِنکَسَرَ ظَهری و قَلَّت حيلَتی و شَمَّت بی عَدوّی ...
کمرش خم شد .بر بالينش نشست و فرمود:
اآلن کمرم شکست و چارهام از هم گسست و دشمن بر من چيره شد.
شاید زبان حال حسين این باشد:
چه شد که این همه تير سوی پيکرت آمد؟
چه شد که مادر من جای مادرت آمد؟
نشهد کهه آب بيهاری حهرم فهدای سهرت
ولهی بگهو چهه بهالیی سَرِ سَرَت آمد؟
مقاتل نقل کردهاند :امام ح سين × سر نازنين عباس را به دامن گرفت و خون چ شم او را پاک کرد .عباس گریه
میکرد ،امام ح سين فرمود :چرا گریه میکنی؟ عباس عرض کرد :ای برادرم و ای نور چ شمم ،چرا گریه نکنم که مثل تو
را در بالينم مینگرم که سرم را از روی خاک برداشته و به دامن گرفتهای ،ولی بعد از ساعتی کسی نيست که سر تو را از
2
خاک بردارد و به دامن بگيرد و کسی نيست خاک روی چهرهات را پاک نماید.
شاید ابیعبداهلل اینجوری جواب عباس را داده باشد :عباس جان نگران نباش ،من یک دختر سهساله دارم که باالخره
سر من را به دامن میگيرد ...
هر جا نشستهای ،زن و مرد ،دستها را باال بياور :اللهم عجل لوليک ال رج

 1الدمعة الساکبة ج  4ص .024
2سوگنامه آل محمد | ص .012
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شب دهم :عشق به امام

معاویه فتنهای روشن کرد و آتشی برافروخت .وقتی اميرالمؤمنين× بهسوی ص ين میآمد ،در مسيرش به سرزمينی رسيد.
علی ساالر قافله است و آن همه سربازان اسالمی با او ،اصحاب پيغمبر با او ،امام حسن و امام حسين‘ با او هستند.
حضرت در آن سرزمين توقف فرمود .در راه ناگهان ایستاد .علی است؛ ایستادنش روی حساب ،حرفش روی حساب ،اشاراتش
روی حساب .اهل حساباند و فرمودند کسی اگر اهل حساب نيست از ما نيست ،چون ما اهل حسابيم ،مرد حسابيم ،آدم
حسابيم ،چون دار وجود ،دار حساب است .راوی میگوید« :فَأَتَيْتُهُ بِکَرْبَالء :فَوَجَدْتُهُ یُشِيرُ بِيَدِهِ» به کربال که رسيدیم« ،أَتَيْتُهُ
بِکَرْبَالء» یعنی در کربال به حضورش آمدم .به کربال که رسيدیم ایستاد و سربازان ایستادند و گردن کشيدند که چيست؟
چرا آقا در بيابان ایستاد؟ دیدیم اميرالمؤمنين است ،بهگزاف دست دراز نمیکند و اشاره نمیکند .دیدیم ایستاد و «یَقُولُ
هَاهُنَا هَاهُنَا» گ ت اینجا! اینجا! اینجا! «فَقَالَ لَهُ رَجُل :وَ مَا ذاکَ یَا أَمِيرالمُؤْمِنِين؟» آقاجان! اینجا اینجا چيست؟ «فَقَالَ :ثَقَل
آلل مُحَمَّد | یَنْزِلُ هَاهُنَا» 1،ثقل ،متاع سنگين را میگویند .فرمود :گنجهایی از دودمان پيغمبر در دل این خاک دفن
میشوند .ثقل ،گنجهایی به خاک سپرده میشوند.
گ تيم آقاجان! چيست اینجا؟ چرا فرمودید اینجا! اینجا! اینجا! چه خبر داری؟ از دل خاک چه میخوانی؟ فرمود« :هيهُنا
مَنَاخُ 2رِکَابٍ» سوارهایی اینجا بر زمين میافتند .این سوارها چه اسم و سِمتی دارند؟ چه عنوان و لقبی دارند؟ آقا! بهترین
سمت و عنوان را درباره آنها فرمود .فرمود« :مَصَارِعُ 0عُشَّاقٍ» .اینجاها که نشان دادم آرامگاه عاشقان حضرت ،یک دسته
از عشاق است .امام حسين × بود و گوش میکرد .امام حسن × بود و گوش میکرد« .مَصَارِع عُشَّاق» .اینجا مقتل
عاشقان است ،عاشقان ،عاشقان.
شهدایی که «شُهَدَآءَ لَا یَسْهبهقُهُمْ مَنْ کَانَ قَبْلَهُمْ؛ وَ لَا یَلْحَقُهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ »4شهدایی که کسى قبل از آنان بر آنها پيشى
نگرفته و پس از آنان نيز به پایه آنها نخواهد رسيد!
شهدایی در اینجا بر زمين میافتند و در اینجا کشته میشوند و دفن میشوند که نه قبل از آنها کسی مانندشان بوده و نه

 1وقعة ص ين ،النص ،ص.141 :
 2محل فرود آمدن و زمين افتادن.
 0محل کشته شدن و دفن شدن.
« 4ابصارالعين فی انصارالحسين ،ص 22؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص »291
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بعد از آنها کسی به پایشان خواهد رسيد.
یا اميرالمؤمنين! اینها چه ویژگیای داشتند که باعث شد اینگونه برتری پيدا کنند؟
ببينيد آقا وقتی میخواهد از اصحاب الحسين یاد کند ،یک ویژگی را مطرح میکند .چرا آقا با ال اظ دیگری از اینها یاد
نکرد؟ اميرالمؤمنين تعابيرشان از روی حکمت است .وقتی میخواهند یاران حسين ×را معرفی کنند ،فقط با یک ویژگی
آنها را معرفی میکنند :عشاق! عشاق! عشاق!
امشب شب عاشورا است .چه خبر است در کربال؟! همه عاشقان حسين در کربال جمع هستند .عشاق الحسين! آنقدر این
عشقبازی با حسين ×به همه مزه میدهد که همه التماس میکنند که امشب به صبح نرسد:
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح للوع ،مکن ای صبح للوع

مهمترین و اصلیترین ویژگی اصحاب الحسين × ،عشقشان به سيد و ساالر شهيدان بود .به همين خالر اميرالمؤمنين
× وقتی میخواهند آنها را معرفی کنند از عاشق بودنشان سخن میگویند.
در زیارت عاشورا میخوانيم :السَّالمُ عَلَيْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی االْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ!
حلول به معنای فرود آمدن است و فناء به معنی گشادگی در الراف خانه است که مردم و شتران در آنجا استراحت
میکنند و بهاصطالح قدیم فضای جلوی خانههای بزرگ که جلوخان میگ تند! و در اینجا مراد همان قبر و حایر است.
شيه م يد در ارشاد میفرماید که ما شک نداریم که اصحاب آن حضرت از حایر بيرون نيستند اگرچه خصوصيات قبور
آنها را ندانيم و قبر حضرت عباس اگرچه دور است ولی داخل در فناء و رحل سيدالشهدا است.
اما این ظاهر جمله است .جمله "حلّت ب نائک" فقط یک جمله ساده نيست ،بلکه دریایی از عشق و معرفت در آن نهان
است؛ ارواحی که چون پروانههای عاشق ،گرد خورشيد وجود حسين × با سوختن خود ،آتش و نور برافروختند.
چرا باید این شهدا در حایر حسينی دفن شده باشند ،چون در درگاه حسينی حل شدهاند .انسان عاشق در معشوق خود
حل میشود .دیگر از خود چيزی ندارد.
امشب شب عشقبازی امام حسين × با اصحاب است .حضرت از وفاداری اصحابش بهخوبی باخبر بود .پس چرا با
این حال همه اصحاب را جمع کرد و فرمود:
إِنَّ هَؤُلَاءِ یُرِیدُونِّی دُونَکُمْ -وَ لَوْ قَتَلُونِی لَمْ یَصِلُوا إِلَيْکُمْ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ -وَ أَنْتُمْ فِی حِلٍّ فَإِنَّکُمْ إِنْ أَصْبَحْتُمْ مَعِی قُتِلْتُمْ
1
کُلُّکُم.
اینها با من کار دارند .اگر دست شان به من برسد و من را بکشند دیگر با شما کاری ندارند .من بيعتم را از شما برداشتم،
از تاریکی شب است اده کنيد و از معرکه فرار کنيد .چرا حضرت این جمالت را می فرمایند؟
حضرت امشب می خواهد عشقبازی اصحاب خودش را به رخ تمام عالم بکشاند که هر سال شب عاشورا به تمام عالم
بگوید ببينيد من چه یاران عاشقی داشتم .امشب همه عاشقان در خيمه حسين ×جمع شده اند.
فقط انسانهای عاشقی مانند برادران مسلم میتوانند بگویند:
فقبّح اللّه العيش بعدک .حسين ما آنقدر عاشق تو هستيم که اصالً زندگی بدون تو برای ما معنی ندارد.

 1بحار األنوار ،المجلسی ،ج ،42ص.19:
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فقط انسان عاشقی مانند زهير میتواند بگوید:
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 خدا سوگند! دوست دارم کشته شوم ،دوباره زنده گردم ،مجدداً کشته شوم تا به همين ترتيب هزار بار کشته شوم و
خداوند بدینوسيله خطر کشته شدن را از وجود مقدس شما و جوانان اهلبيت ،دور نماید!
فقط انسان عاشقی مانند سعيد بن عبداهلل میتواند بگوید:
و اللّه لو علمت أنّی أقتل ثمّ أحيى ثمّ أحرق حيّا ثم أذرت ی عل بی ذلک سبعين مرّة ما فارقتک حتّى ألقى حمامی
دونک ،فکيف ال أفعل ذلک و إنّما هی قتلة واحدة.
به خدا! اگر بدانم ه تاد بار کشته مىشوم و زنده میشوم و زندهزنده بدنم را آتش زده و خاکسترم را بر باد مىدهند ،باز
هم هرگز دست از یارت تو بر نخواهم داشت و پس از هر بار زنده شدن به یارتات مىشتابم ،چطور چنين نکنم در صورتى
که مىدانم تنها یکبار کشته مىشوم؟!
حضرت خواستند عشقبازی اصحاب را به رخ ما بکشند :ببين اگر تو هم میخواهی به درگاه ما برسی و حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ!
بشوی باید مثل اینها عاشق باشی.
و به همين خالر« ،کربال» از مثل امشبی تبدیل شد به کانون عشقهای برتر دنيا و همچون مغناليسى ،دلهای مشتاق
و شيدات معرفت را بهسوی خود میکشد.
در حماسه دفاع مقدس هم بسيارت از رزمندگان اسالم ،به شوق کربال و عشق اباعبداهلل ،جبههها را درمىنوردیدند و با
بعثيان کافر مىجنگيدند و رو به کعبه عشق ،کربالت سيدالشهدا × شهيد مىشدند.
در حسرت کوت کربال مىرفتند مشتاق بهسوی کربال مىرفتند
گلگون تن و خونينک ن و بی پروبال اینگونه بهسوی کربال مىرفتند
در تحليل :عَلَی االْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ! یک معنای دیگر این است که مراد از ارواح ،دوستان و محبين آن حضرت
از مؤمنين و مؤمنات باشد و مراد از فناء رحل در محل قرب و مح ل ملکوت که بزم انس آن جناب است باشد .مسلماً
شهدای کربال در مرتبه اول این دسته واقع خواهند بود.
در روایات 1بسياری آمده که در روز قيامت برای آن حضرت مجلسی در زیر سایه عرش است که مخصوص آن حضرت
است و گریه کنندگان و زیارت کنندگان در آن مجلس جمع میشوند که در حالت امن و خالرجمعی باشند و به حدیث آن
حضرت استيناس و اشتغال میورزند و در آن حين که در خدمت آن حضرت مشغول صحبت هستند از بهشت از اوج آنها
رسولی میفرستند که ما مشتاق شمایيم نزد ما بيایيد ،آنها از رفتن ابا و امتناع مینمایند و گ تگو و صحبت حسين × را
اختيار میکنند و لذت مجلس آن حضرت را بر لذت حوران بهشتی مقدم میدارند.
یکی از دوستان نزدیک شهيد محمدرضا فراهانی نقل میکند :شش روز از جنگ گذشته بود که شهيد شد .خوابش را
دیدم .بغلش کردم و گ تم :تا نگویی اون دنيا چه خبره رهات نمیکنم!
گ ت :فقط یک مطلب ميگویم آن هم اینکه ما شهدا شبهای جمعه میرویم خدمت آقا اباعبداهلل × .آقا برای ما
 1قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ × یَا زُرَارَة...
شرُ وَ عَيْنُهُ قَرِیرَةٌ وَ الْبِشَارَةُ تِلْقَاهُ وَ السُّرُورُ بَيِّنٌ عَلَى وَجْهِهِ وَ الْخَلْقُ فِی الْ َزَعِ وَ هُمْ آمِنُونَ وَ الْخَلْقُ یُعْرَضُونَ وَ هُمْ
سيْنِ × فَإِنَّهُ یُحْ َ
شرُ إِلَّا وَ عَيْنَاهُ بَاکِيَةٌ إِلَّا الْبَاکِينَ عَلَى جَدِّیَ الْحُ َ
مَا مِنْ عَبْدٍ یُحْ َ
ن
سيْنِ × تَحْتَ الْعَرْشِ وَ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ لَا یَخَافُونَ سُوءَ یَوْمِ الْحِسَابِ یُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَأْبَوْنَ وَ یَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَ حَدِیثَهُ وَ إِنَّ الْحُورَ لَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَاکُمْ مَعَ الْوِلْدَا ِ
حُدَّاثُ الْحُ َ
الْمُخَلَّدِینَ فَمَا یَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ إِلَيْهِمْ لِمَا یَرَوْنَ فِی مَجْلِسِهِمْ مِنَ السُّرُورِ وَ الْکَرَامَة ...کامل الزیارات ص.12 :
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صحبت میکنند و ما مست حرف و جمال آقا میشویم.
امشب فقط اصحاب الحسين در خيمه حضرت جمع نيستند .هر کس که بعد از عاشورای  21عاشقانه به سمت خيمه
حسينی حرکت کرد و به خيل عشاق الحسين پيوست ،امشب در خيمه حسين است.
مادر شهيد علیاکبر الوندی میگ ت :من فقط شبهای جمعه میتوانستم به بهشتزهرا بروم.
با اتوبوس و هزار سختی و بچه کوچک میرفتم و تا غروب کنار مزار پسرم میماندم .بعد نماز میخواندم و با زحمت
برمیگشتم
یک شب جمعه به خواب من آمد و گ ت :مادر ،از شما تقاضایی دارم .خواهش میکنم شب جمعه سر مزار من نيا!
شبهای جمعه ما در کربال در محضر آقا اباعبداهلل × هستيم .چندین ه ته است که آقا به من میگوید :شما مهمان
داری ،برو پيش مادرت.2
رابطه امام با امت هم همين است ،امام با یک عشق و عالقه و محبتی امتش را تربيت میکند!
اصالً فلس ه وجودی امام این است که دست ما را بگيرد و ما را به کمال و سعادت برساند!
چرا در روایات نقل شده که هر ه ته یک یا دومرتبه به اعمال ما رسيدگی میکنند؟! علت این است که ایشان نگران
0
وضعيت ما هستند؛ الْإِمَامُ...کَالْأُمِ الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغِير.
رفقا اآلن که اینجا نشستهاید در بهترین و معتبرترین و عالیترین دانشگاه عالم وجود نشستهاید! من این ادعا را از کجا
میگویم؟!
از روایت رسول مکرم اسالم حضرت محمد بن عبداهلل |که فرمودند:
بى اُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى لالِبِ اهْتَدَیتُم ...وَ بِالْحَسَنِ اُعْطيتُمُ اإلْحسانُ وَ بِالْحُسَينِ تَسعَدونَ وَ بِهِ تَشقونَ أال وَ إنَّ الْحُسَينَ
4
بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّةِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه عَلَيهِ ریحَ الْجَنَّةِ.
بهوسيلهی من هشدار داده شدید و بهوسيلهی على × هدایت مىیابيد و بهوسيلهی حسن احسان مىشوید و بهوسيلهی
حسين خوشبخت مى گردید و بدون او بدبخت .بدانيد که حسين درت از درهات بهشت است ،هر کس با او دشمنى کند،
خداوند بوت بهشت را بر او حرام مىکند.
رفقا ،حسين خيلی برای ما زحمت کشيده ،حسينی که شما به عشق او لباس مشکی بر تن کردید و از همه زیباییهای
رنگارنگ دنيا در پوشش دست برداشتيد و تيرهترین رنگها که مشکی است را با عشق به تن کردید ،این حسين به ما
زندگی بخشيده آن هم با عشق و محبت!
دست من و تو نيست اگر نوکرش شدیم خيلی حسين زحمت ما را کشيده است
خيلی حسين زحمت ما را کشيده است...
ابیعبداهلل ×در یک سيستم عاشقانه با محبت به ما حيات بخشيده ،رسول خدا |فرمود با حسين × سعادتمند
میشوید!
ببينيد امشب که شب عاشوراست چه جمعيتی گرد شمع وجود ارباب لواف میکنند! تمام این عشاق که در مجمع

 1خط عاشقی  /حاج حسين کاجی.
 2تا کربال  /نشر شهيد هادی.
 0تحفالعقول.409/
 4البرهان فی ت سير القرآن ،ج  ،0ص .202
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ملکوتی عاشقان حسينی جمع شدهاند ،با زینب کبری همصدا میشوند و از شب میخواهند که:
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح للوع ،مکن ای صبح للوع
کم نيستند کسانی که به دست موال هدایت و تربيت شدهاند از زهير و حر گرفته تا ليب و شاهرخ و هزاران عاشق
دیگر که گرفتار حسين شدند و آدم شدند.
همه اهلبيت این خصلت را دارا هستند اما حسين × با بقيه مت اوت است.
موالی ما امام صادق ×فرمودند:
1
«کلنا س ن النجاة لکن س ينة جدی الحسين × اوسع و فی لجج البحار اسرع».
همهی ما اهلبيت ،کشتیهای نجات هستيم ولی کشتی جدم حسين × گستردهتر و در دل دریاها (و موجهای
خروشان) باشتابتر و سریعتر است.
امشب باید مهمترین کار ما گدایی عشق باشد .وسط گریهها و روضهها باید از ارباب بخواهی و بگویی حسين جان
میشود ما هم امشب مثل همه این شهدا عاشقت بشویم؟ آقا ما را هم عاشق کن تا بتوانيم به خيمه و درگاهت وارد بشویم.
شما هم اگر دوست داری به خيمه حسينی راه پيدا کنی باید عاشق بشوی ...باید مصداق بارز حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ! بشوی؛
یعنی در درگاه حسينی حل بشوی؛ دیگر از خودت چيزی نداشته باشی؛ باید حسين همه وجودت را بگيرد .عاشق شدن یعنی
حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ! شدن؛ یعنی در حسين حل شدن و اال با ادعای عاشقی که کار پيش نمیرود .در زمان رسول خدا | یک
ن ر ابراز عاشقی به حضرت کرد ،آنقدر این مسئله مهم بود که خدا آیه نازل کرد و راهکار نشان داد.
اميرالمؤمنين × نقل میکنند شخصی از انصار به نام ثوبان خدمت رسول خدا | رسيد و عرض کرد :یَا رسولاهلل
مَا أَسْتَطِيعُ فِرَاقَکَ! یا رسولاهلل من اینقدر شما را دوست دارم و عاشق شما هستم که تحمل فراق شما را ندارم و نمیتوانم
دوری شما را تحمل کنم!
تا حدی شما را دوست دارم که وقتی وارد منزلم میشوم و یاد شما میافتم همه دار و ندارم را رها میکنم و به سمت
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.
این شخص خيلی عاشق رسول خداست تا حدی که در ادامه صحبتش با حضرت عرض میکند :آقاجان یا رسولاهلل
من هر وقت به یاد این میافتم که روز قيامت شما وارد بهشت میشوید و ستاره سهيل میشوید و دیگر دست ما به شما
نمیرسد چه کنم؟! یا به تعبير من اگر آنجا دلم تنگ شد چه خاکی به سرم کنم در حالی که شما در اعلیعليين بهشت جای
2
دارید و در دسترس ما که آن پائينِ پائين هستيم نيستيد چگونه دلتنگيم را رفع کنم؟!
خدا بالفاصله آیه نازل کرد:
{ وَ مَ ْ يُطِعِ اللقهَ وَ ال قرسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ القذِي َ َأنْعَمَ اللقهُ عََلنْهِمْ مِ َ القنبِنِّن َ وَ الصِّدِّييِن َ وَ الشُّهَدا ِ وَ الصقالِيِن َ وَ
حسُ َ أُولئِكَ َرفِنيًا }
َ

اگر دوست دارید با پيامبر و امام حسين ‘ محشور باشيد ،باید از خدا و رسولش الاعت کنيد! باید عشقتان را ثابت
 1بحار االنوار ،ج  ،22ص .022

 2عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی لَالِبٍ × قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْ صَ ارِ إِلَى النَّبِیِّ | فَقَالَ یَا رَ سُ ولَ اللَّهِ مَا أَ سْ تَطِيعُ فِرَاقَکَ وَ إِنِّی لَأَدْخُلُ مَنْزِلِی فَأَذْکُرُکَ فَأَتْرُکُ ضَ يْعَتِی وَ أُقْبِلُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْکَ حُبّاً لَکَ
صههدِّیقِينَ وَ
فَذَکَرْتُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ فَرُفِعْتَ فِی أَعْلَى عِلِّيِّينَ فَکَيْفَ لِی بِکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ؟ فَنَزَلَ «وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الر َُّسههولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ ال ِّ
الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِيقاً» فَدَعَا النَّبِیُّ | الرَّجُلَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَ بَشَّرَهُ بِذَلِکَ.
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کنيد!
ای که بر دوست تمنای نگاهی داری بهر اثبات ارادت چه گواهی داری؟

اصحاب الحسين ادعای عاشقیشان را که امشب مطرح کردند ،فردا با خون خودشان اثباتش میکنند.
همين سعيد بن عبداهلل انصاری که میگ ت حاضرم ه تاد بار در راه حسين جان بدهم ،در مقام عمل هم ثابت کرد.
هنگامى که امام حسين × ظهر روز عاشورا نماز خوف بجا آورد ،نبرد تا بعدازظهر ادامه یافته و شدّت گرفت« .لمّا
قرب األعداء من الحسين و هو قائم بمکانه»؛ زمانى که امام در جایگاه خود ایستاده بود و سپاهيان دشمن به آن حضرت
نزدیک شدند« ،استقدم سعيد الحن ی أمام الحسين»؛ سعيد بن عبد اللّه حن ى مقابل حضرت ایستاد و باران تيرها را از چپ
و راست به جان خرید« .و هو قائم بين یدی الحسين یقيه السهام لورا بوجهه و لورا بصدره و لورا بيدیه و لورا بجنبيه»؛
وت که پيش روت حضرت قرار داشت ،با صورت و سينه و دست و پهلوها ،تيرها را از وجود مقدّس امام حسين × بهگونهای
دفع مىکرد« ،فلم یکد یصل إلى الحسين × شیء من ذلک حتّى سقط الحن ی إلى األرض»؛ که هيچ یک از آن تيرها
به وجود نازنين ابا عبد اللّه × اصابت نکرد و سعيد بن عبداهلل نقش بر زمين شد و مىگ ت :خدایا! همانگونه که قوم عاد
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
رنجى را که در اثر زخمهات بدنم تحمل نمودم به آن حضرت ابالغ فرما؛ زیرا من در یارت پيامبرت خواستار دستیابی به
پاداش توام .سپس رو به امام حسين × کرد و عرضه داشت« :أ وَفيتُ یا ابن رسول اللّه؟» ات فرزند رسول خدا! آیا به
پيمان خود وفا کردم؟ حضرت فرمود« :نعم ،أنت أمامى فى الجنّة؛ آرت؛ تو در بهشت ،پيشاپيش من قرار دارت» و سپس
1
روح پاکش به آسمانها پر کشيد.
تا خيمهی تقرّب تو پر کشيدهایم
تو نور محض و ما ز تبار سپيدهایم
آقا اگر «مَصارِعُ عُشّاق» کربالست
در عاشقی به منزل آخر رسيدهایم
با عطر سيب پيرهنت مست میشویم
شيدایی قبيلهی عشق و عقيدهایم
دل بر شکوه جنت االعلی نبستهایم
وقتی بهشت را به نگاه تو دیدهایم
در بذل جان به راه تو مشتاقتر ز هم
عشق تو را به قيمت جانها خریدهایم
لبتشنهایم و در صف پيکار میرویم
وقتی که چشمه چشمه حقيقت چشيدهایم
کی دست میکشيم از این لوف عاشقی؟

 1سلحشوران لف ،ترجمه إبصار العين ،ص.222:
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با آنکه صد جراحت شمشير دیدهایم
جان میدهيم و یک سر مویت نمیدهيم
در کربال حماسهی عشق آفریدهایم
ه تادودو صحي هی با خون نوشتهایم
ه تادودو کتيبهی در خون تپيدهایم
در جسم ما هنوز تب جانفشانی است
«هَل مِن مُعِين» بیکسیات را شنيدهایم
خورشيد نيزهها شدی و در هوای تو
بر روی نيزه مثل ستاره دميدهایم
امشب خيمه حسينی ماالمال از عاشقانی است که عشق خودشان را اثبات کردند .من و شما هم باید این عشق را ثابت
کنيم تا در آنجا راهمان بدهند.
در احواالت شهيد سيد اسداهلل الجوردی نوشتهاند :آنها که نمیخواستند آقا سيد مسئول باشد ،خيلی به او فشار
میآوردند .سيد تأیيدِ امام را داشت ،اما هيچوقت این تأیيد را اعالم نکرد .میگ ت :نباید از امام خرجِ خودمان کنيم ،من
فدای امام  . ...میگ ت :من فقط یکجا کوتاه ميایم ،آن هم در برابرِ امام خمينی  ...میگ ت :ای کاش امام یکبار امتحان
1
میکرد و از من میخواست تا داخل آتش بروم ،به خدا میروم ،به خالر امام حتی داخل آتش هم میروم. ...
مجمع ملکوتی عاشقان حسينی امشب در کربال جمعشان جمع است .نکند من و شما جا بمانيم .زمزمهشان یک جمله
است:
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح للوع ،مکن ای صبح للوع
همينجا یک دعا میکنم همه با تمام وجود آمين بگویيد:
خدایا همچنان که نگاه هدایتگر حسين فالمه × را روزی جناب زهير کردی نگاه عالمگير و نورانی مهدی فالمه
× را روزی همه ما ب رما.
اگر این دعا محقق شد و خریدارت شدند ،خيلی قشنگ در این مجمع حایر حسينی راهت میدهند.
ابو ریاض یکی از افسران عراقی میگوید:
توی جبهه جنوب مشغول نبرد با ایران بودیم که دژبانی من را خواست .فرماندهمان با دیدن من خبر کشته شدن پسرم
را به من داد .خيلی ناراحت شدم .رفتم سردخانه ،کارت و پالکش را تحویل گرفتم .آنها را چک کردم ،دیدم درست است.
رفتم جسدش را ببينم .ک ن را کنار زدم ،با تعجب توأم با خوشحالی گ تم :اشتباه شده ،اشتباه شده ،این فرزند من نيست.
افسر ارشدی که مأمور تحویل جسد بود گ ت :این چه حرفيه میزنی؟ کارت و پالک را قبالً چک کردیم و صحت
آنها بررسیشده .هر چی گ تم باور نکردند .کمکم نگران شدم با مقاومتم مشکلی برایم پيش بياید.
مرا مجبور کردند که جسد را به بغداد انتقال بدهم و دفنش کنم .بهناچار جسد را برداشتم و به سمت بغداد حرکت کردم
تا توی قبرستان شهرمان به خاک بسپارم؛ اما وقتی به کربال رسيدم ،تصميم گرفتم زحمت ادامهی راه را به خودم ندهم و
آن جوان را توی کربال دفن کنم .چهرهی آرام و زیبای آن جوان که نمیدانستم کدام خانواده انتظار او را میکشيد ،دلم را
آتش زد .خونين و پر از زخم ،اما آرام و باشکوه آرميده بود .او را در کربال دفن کردم ،فاتحهای برایش خواندم و رفتم.
 1دیدهبان انقالب ،ص حه  43و .42
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سالها از آن قضيه گذشت .بعد از جنگ فهميدم پسرم زنده است .اسير شده بود و بعد از مدتی با اسرا آزاد شد .بهمحض
بازگشتش ،از او پرسيدم :چرا کارت و پالکت را به دیگری سپردی؟
وقتی داستان مربوط به کارت و پالکش را برایم تعریف کرد ،مو به تنم سيه شد.
پسرم گ ت :مرا یک جوان بسيجی ایرانی و خوشسيما اسير کرد و با اصرار از من خواست که کارت و پالکم را به او
بدهم .حتی حاضر شد به من پول هم بدهد .وقتی به او دادم ،اصرار کرد که راضی باشم .به او گ تم در صورتی راضیام که
بگویی برای چی میخواهی .بسيجی گ ت :من دو یا سه ساعت دیگر شهيد میشوم ،قرار است توی کربال در جوار موال و
اربابم حضرت اباعبداهلل الحسين × دفن بشوم ،میخواهم با این کار مطمئن بشوم که تا روز قيامت توی حریم بزرگترین
عشقم خواهم آرميد.

1

چگونه عاشق حسين بشویم و عشق خودمان را اثبات کنيم و به مجمع ملکوتی عاشقان حسينی بپيوندیم؟
چگونه میتوانيم به مقام حَلَّتْ بِ ِناَّئِکَ! برسيم و خود را در درگاه حسينی حل کنيم؟ باید کاری کنيم که تمام زندگیمان
رنگ و بوی حسينی پيدا کند ،بهترین راه برای عاشق شدن این است که دوستی و دشمنیهای خودمان را بر محور حب
حسين عليهالسالم قرار بدهيم.
آدمی وقتی عاشق میشود که تمام حب و بغضهایش را بر مدار حب و بغضهای معشوق خود تنظيم کند.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل عليه و آله لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ« :یَا عَبْدَ اللَّهِ أَحِبَّ فِی اللَّهِ وَ أَبْغِضْ فِی اللَّهِ وَ وَالِ فِی اللَّهِ
وَ عَادِ فِی اللَّهِ».
ای بندگان خدا برای خدا دوست داشته باشيد و برای خدا دشمنی کنيد.
«فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وَلَایَةُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِکَ»؛ تنها راه رسيدن به والیت خدا دوستی و دشمنی برای خدا است.
«وَ لَا یَجِدُ رَجُلٌ لَعْمَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ کَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِيَامُهُ حَتَّى یَکُونَ کَذَلِکَ»؛ بلکه باالتر از این ،انسان حتی با کثرت
صيام و صالت هم لعم ایمان را هم نخواهد چشيد اگر دوستی و دشمنیاش برای خدا نباشد.
«وَ قَدْ صَارَتْ مُؤَاخَاةُ النَّاسِ یَوْمَکُمْ هَذَا أَکْثَرُهَا فِی الدُّنْيَا عَلَيْهَا یَتَوَادُّونَ وَ عَلَيْهَا یَتَبَاغَضُونَ وَ ذَلِکَ لَا یُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئاً»؛ امروزه بيشتر دوستىها و برادرتهات مردم برات دنياست .به خالر دنيا با یکدیگر دوست مىشوند و دشمنى مىکنند
و اینگونه اعمال ،عذاب خدا را از آنها بازنمیدارد.
« فَقَالَ الرَّجُلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَيْفَ لِی أَنْ أَعْلَمَ أَنِّی قَدْ وَالَيْتُ وَ عَادَیْتُ فِی اللَّهِ وَ مَنْ وَلِیُّ اللَّهِ حَتَّى أُوَالِيَهُ وَ مَنْ عَدُوُّهُ
حَتَّى أُعَادِیَهُ؟»؛ یک صحابى به حضرت عرضه داشت :چگونه مىتوانم ب همم که دوستى و دشمنىام برات خداست ،چه
کسى دوست خداست تا او را دوست بدارم و چه کسى دشمن خداست تا با او دشمنى کنم؟
«فَأَشَارَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ | إِلَى عَلِیٍّ عليه السالم ،فَقَالَ أَ تَرَت هَذَا؟»؛ رسول خدا | بهسوت على عليه السّالم اشاره
کرد و فرمود :آیا این مرد را مىبينى؟
«قَالَ بَلَى .قَالَ وَلِیُّ هَذَا وَلِیُّ اللَّهِ فَوَالِهِ وَ عَدُوُّ هَذَا عَدُوُّ اللَّهِ فَعَادِهِ وَ وَالِ وَلِیَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيکَ [وَ وَلَدِکَ] وَ عَادِ
عَدُوَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّهُ أَبُوکَ أَوْ وَلَدُک»2؛ عرض کرد :آرت .فرمود :دوست این ،دوست خداست پس او را دوست بدار؛ و دشمن
 1حکایت فرزندان فالمه  1ص حه .24
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این ،دشمن خداست پس او را دشمن بدار .دوستدار این را دوست بدار ،اگرچه قاتل پدر و فرزندت باشد و دشمن این را
دشمن بدار ،اگرچه پدر و فرزندت باشد.
اگر حب و بغضهایمان بر مدار حسين و محبين حسين قرار دادیم ،حسينی میشویم و عاشق حسين ×.
توی اردوگاه تکریت  ،2مسئول شکنجه اسرای ایرانی جوانی بود بنام کاظم عبداالمير .یکی از برادران کاظم اسير
ایرانیها بود و برادر دیگرش هم در جنگ کشته شده بود ،به همين خالر کينه خاصی نسبت به اسرای ایرانی داشت و انگار
ایرانیها را مقصر همه مشکالت خودش میدانست!
کاظم آقای ابو ترابی را خيلی اذیت میکرد .او میدانست آقای ابو ترابی فرمانده و روحانی انقالبی است ،به همين خالر
ضربات کابلی که نثارش میکرد ،شدت بيشتری نسبت به دیگر اسراء داشت ،اما مرحوم ابو ترابی هيچگاه شکایت نکرد و
به او احترام میگذاشت!
کاظم از هر فرصتی برای شکنجه روحی ،روانی و جسمی اسرا بهویژه آقای ابو ترابی است اده میکرد .تنها خوبی کاظم
شيعه بودنش بود .خانواده کاظم به روحانيون و سادات احترام میگذاشتند؛ اما آقای ابو ترابی در اردوگاه حکم یک اسير را
برای کاظم داشت ،نه یک سيد روحانی .یک روز کاظم با حالت دیگری وارد اردوگاه شد .یکراست رفت سراغ آقای ابو
ترابی و گ ت：بيا اینجا کارت دارم...
ما تعجب کردیم و گ تيم البد شکنجه جدید و...
اما از آن روز رفتار کاظم با اسرا و آقای ابو ترابی تغيير کرد و دیگر ما را کتک نمیزد.
وقتی علت را از آقای ابو ترابی پرسيدیم ،گ ت:
کاظم آن روز من را کشيد کنار و گ ت خانواده ما شيعه هستند و مادرم بارها س ارش سادات را به من کرده بود .بارها
به من گ ته بود مبادا ایرانیها را اذیت کنی ،اما دیشب خواب حضرت زینب (س) را دیده و حضرت نسبت به کارهای من
در اردوگاه به مادرم شکایت کرده .صبح مادرم بسيار از دستم ناراحت بود و پرسيد ：تو در اردوگاه ایرانیها را اذیت میکنی؟
حاللت نمیکنم .حاال من آمدم که حالليت بطلبم.
کمکم محبت حاجآقا ابو ترابی در دل کاظم جا باز کرد و شد مرید ایشان ،بهلوریکه وقتی قرار شد آقای ابو ترابی را
به اردوگاه دیگری ب رستند کاظم گریان و بسيار دلگير بود.
وقتی اسرای ایرانی آزاد شدند ،کاظم برای خداحافظی با آنها بخصوص آقای ابو ترابی تا مرز ایران آمد.
او بعد از مدتی نتوانست دوری حاجآقا ابو ترابی را تحمل کند و برای دیدن حاجآقا راهی تهران شد .وقتی فهميد حاجآقا
توی سانحه تصادف مرحوم شدند بهشدت متأثر شد و رفت مشهد سر مزارش و مدتها آنجا بود.
کاظم از خدا میخواست تا از گناهانش نسبت به اسرای ایرانی بگذرد حتی میرفت سراغ برخی از اسرای ایرانی که
شکنجهشان کرده بود و حالليت میللبيد .تا اینکه کاظم مدتی قبل رفت سوریه و در دفاع از حرم حضرت زینب به شهادت
1
رسيد.
باید تمرین کنيم در روابطمان با افراد ،بر اساس حب حسينی و بغض حسينی عمل کنيم .با دشمنان حسين دشمنی
کنيم و با محبين و عاشقان حسينی دوستی کنيم.
در زندگی باید انتخابهایمان بر اساس حب حسينی و بغض حسينی باشد .ببينيم آقا چه دوست دارد ،چه دوست ندارد
و بر اساس آن عمل کنيم .به ما دستور دادهاند حتی گریهکردنها و غصه خوردنهایمان هم بر مدار حسينی باشد :یابن
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شبيب إن کنت باکيا لشیء فابک للحسين ...یعنی اگر ناراحتی و غصه داری ،اگر کسی را از دست دادهای غمت را به غم
حسين پيوند بزن تا عاشق بشوی .آن وقت قشنگ تحویلت میگيرند.
آیتاهلل اراکی فرمودند :شبی خواب اميرکبير را دیدم ،جایگاهی مت اوت و رفيع داشت.
پرسيدم چون شهيدی و مظلوم کشته شدی این مقام نصيبت گردید؟
با لبخند گ ت :خير.
سؤال کردم چون چندین فرقه ضاله را نابود کردی؟ گ ت :نه.
با تعجب پرسيدم :پس راز این مقام چيست؟
جواب داد :هدیهی موالیم حسين × است!
گ تم :چطور؟
با اشک گ ت :آنگاهکه رگ دو دستم را در حمام فين کاشان زدند ،چون خون از بدنم میرفت تشنگی بر من غلبه
کرد .سر چرخاندم تا بگویم قدری آبم دهيد.
ناگهان به خود گ تم ميرزا تقی!  2تا رگ بریدند این همه تشنگی! پس چه کشيد پسر فالمه؟ او که از سر تا به پایش
زخم شمشير و نيزه و تير بود! از عطش حسين حيا کردم ،لب به آب خواستن باز نکردم و اشک در دیدگانم جمع شد.
آن لحظه که صورتم را بر خاک گذاشتند امام حسين × آمد و فرمود:
1
به یاد تشنگی ما ادب کردی و اشک ریختی؛ آب ننوشيدی .این هدیه ما در برزخ باشد تا در قيامت جبران کنيم!

کربال غوغاست امشب
شب عاشوراست امشب
م صيبت ام شب خيلی سنگين ا ست .خ صو صاً برای امام زمان دعا کنيم .عالمه امينی فرمودند :شب عا شورا برای
امام زمان صدقه کنار بگذارید چون قلبشان خيلی تحتفشار است .صدایش بزنيم و همناله بشویم :یابن الحسن ...
میدانيد چرا امشب قلب آقا امام زمان تحتفشار است؟ چون امشب شب وداع است .نقل شده شب عاشورا پدر مرحوم
آیتاهلل بهجت تا صبح این شعر را میخواندند:
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح للوع ،مکن ای صبح للوع
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است
مکن ای صبح للوع ،مکن ای صبح للوع
شب عاشوراست؛ شبی که روضه وداع خوانده میشود .مقاتل نوشتهاند:
چند جا ابیعبداهلل وداع کردند :اولين وداع ،وداع با اهل حرم بود .وقتی دید همه ک شته شدند و تنها مانده ،برای وداع
به سمت خيمهها رفت:
و نادی یا سکينه و یا رقيه و یا عاتکه و یا زینب و یا فالمه و یا ام کلثوم ،عليکن منی السالم.
اهل حرم را صدا زد و فرمود:

 1تا کربال  /نشر شهيد هادی
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ای سکينه و ای رقيه و ای زینب و ای فالمه و ای ام کلثوم؛ خداحافظ.
1
و کأنّی بکم غير بعيدٍ کالعَبيد ،یَسوقونکم إمامَ الرِّکابِ و یَسومونَکم سوءَ العَذابِ ،فَتَصارَخَنَّ النِّساء فَسَکَتَهُنَّ.
زنان و دختران تا این صدا را شنيدند از خيمهها بيرون دویدند و صدا به گریه و ناله بلند کردند .ح ضرت نگاه ح سرتی
به آنها کرد و فرمود :گویا میبينم که در این نزدیکی ،شهههما را مثل بندگان و کنيزان اسهههير کرده و در جلوی اسهههبها
میدوانند و عذاب میکنند .اهل حرم صدا به گریه و ناله بلند کردند .حضرت ،آنها را ساکت کردند.
وداع دوم ،وداع با دخترش رقيه خانم بود .هالل بن نافع میگوید :در ميان دو صههف لشههکر ایسههتاده نگاه میکردم.
فَرَأیتُ صهههغيرةً باکيةً جائَت و أخَذَت بِذَیلِ أبيها فقالت :یا أبه؛ أُنظُر إلَیَّ فَإنّی عَطشهههان؛ دیدم دختر کوچکی آمد و دامان
حسين را گرفت و گ ت :ای پدر مرا دریاب که بسيار تشنهام .حضرت نگاهی به صورت آن ل ل کرد و گریست و فرمود:
صههبر کن ای نور دیده؛ إصهبِری نورُ عينی ،اهللُ یَسههقيکَ فإنَّه وکيلی .خداوند تو را آب خواهد داد همانا او وکيل من اسههت.
دست او را گرفت و به خيمهها برگردانيد.
وداع سوم با زینب کبری ÷ بود؛ زمانی که با اهل حرم وداع کرد ،زینب را للبيد و وصيتها را به او فرمود و او را امر
به صبر کرد؛ و سوار بر اسب شد و به سمت ميدان حرکت کرد .چون چند قدم حرکت کرد ،دید زینب با پایبرهنه دنبالش
میآید و شاید میفرماید :مهال مهال یابن الزهرا  ...داداش صبر کن با تو کار دارم .آمدم به و صيت مادرم عمل کنم؛ و زیر
گلویت را ببوسههم .زینب دسههتها را دور گردن حسههينش انداخت و گلوی برادرش را بوسههيد؛ و آنقدر در آغوش هم گریه
کردند که نزدیک بود بیهوش شوند.
مگر قرار است چه بالیی سر حسينش بياورند؟ شاید زبان حال زینب این باشد:
واااای از انگشهت و از انگشترت
واااای بر روی نی میرود سرت
شمر میخندد بر اشک خواهرت
واااای با چکهمه روی سيهنه تو
بعد حضرت فرمودند:
زینب جان ،إیتنی بِثَوبٍ عَتيقٍ الیُرغ َبُ فيه أجعَل ُه تحت ثيابی لِئَل ّا أجَرَّدَ بعدَ قَتلی فإنّی مقتولٌ مسهههلوبٌ؛ 2پيراهن
کهنها ی که ک سی به آن رغبت نکند را بياور که آن را زیر لبا سم بپو شم تا بعد از ک شته شدن ،بدنم را برهنه نکنند ،چون
مرا میکشند و لباسهایم را میربایند.
اما بميرم برای لحظهای که اهل حرم هر چه صبر کردند دیدند عزیز فالمه از ميدان برنگ شت تا اینکه صدای شيهه
ذوالجناح را شههنيدند .همه سههراسههيمه از خيمهها بيرون دویدند ،نگاه کنند ببينند؛ اسههب ،خونين و بی حسههين به خيمهها
برگشته.
بهسوی خيمهای ،بیصاحب آمههد
بهرون از قتهلهگه ،بهی راکب آمد
همه از خيمهها ،بهيرون دویههدنهد
صهدای نالههاش را ،تها شنيهدنهد
یکی خونش ،به گيسو پاک میکرد
یکی از غم ،گریبان چاک میکرد
چرا صاحب نداری ،صاحبهت کهو؟
که ای گمکرده راکب،راکبت کو؟
اميهد ما ،کجها افتهاده در خههاک؟
بگو ای پيکرت ،گردیه صد چاک
بهه آن لبتشنهه ،آیها آب دادنهد؟
چو خنجر ،بر گلهوی او نههادنههد
شب عاشوراست ،هر جای جلسه که نشستهای دستها را باال بياور:
 1ن س المهموم ،شيه عباس قمی ،باب دوم ،فصل بيست و دوم
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اللهم عجل لوليک ال رج.
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شب یازدهم :خانواده همراه

عبد اللّه بن عمير کلبى ،فردت دالور و شجاع و مورداحترام بود .پس از وارد شدن به کوفه ،در منطقه «چاه جعده» قبيله
همدان مسکنى تدارک دید و خود و همسرش امّ وهب ،در آن اقامت گزیدند .گروهى را مهيات رفتن بهسوی امام حسين
× مشاهده کرد ،جریان را از آنها جویا گشت ،بدو گ ته شد :این افراد ،به یارت حسين پسر فالمه دختر رسول خدا |
مىروند.
گ ت :به خدا سوگند! من برات مبارزه با مشرکان ،عالقه شدیدت داشتم ولى معتقدم پاداش نبرد با کسانی که با فرزند
دخت پيامبر خود مىجنگند در پيشگاه خدا کمتر از پاداش جهاد و مبارزه با مشرکان نيست ،ازاینرو ،نزد همسرش آمد و او
را در جریان آنچه شنيده بود قرارداد و از تصميم خود وت را آگاه ساخت .چقدر خوب است که درباره تصميمات زندگی با
همسرمان مشورت کنيم.
همسرش به او گ ت :حق را دریافتهات ،خداوند تو را به حق رهنمون گردد و توفيق او فرا راهت باشد ،تصميم خود را
عملى ساز و مرا نيز با خود ببر.
راوت مىگوید :عبد اللّه شبانه همسرش را از شهر بيرون برد تا خدمت امام × شرفياب شد و در جوار آن بزرگوار
اقامت گزید.
همين که عمر سعد به سپاه امام نزدیک شد و تيرت بهسوی یاران امام پرتاب کرد ،تيراندازت دشمن آغاز شد و یسار
غالم زیاد و سالم برده عبيد اللّه از صف لشکر بيرون آمده و با تکرار این جمله که :آیا هماوردت وجود دارد؟ مبارز للبيدند.
حبيب و بریر برات مبارزه از جات خود جستند .ابا عبد اللّه ع× بدانها دستور نشستن داد.
عبد اللّه بن عمير برخاست و عرضه داشت :یا ابا عبد اللّه! خداوند شما را مشمول رحمت خویش گرداند! اجازه فرمایيد
به مصاف این دو بروم .امام × که مردت را با قامت بلند و بازوانى ستبر و چهارشانه در برابر خود مىدید ،فرمود:
«إنى ألحسبه لألقران قتّاال؛ تصور مىکنم این مرد ،بسيارت از حری انش را به هالکت برساند» ،سپس فرمود« :اگر
بخواهى مىتوانى به ميدان روت».
عبد اللّه به ميدان تاخت .یسار و سالم بدو گ تند :کيستى؟ خود را معرفى کرد.
گ تند :ما تو را نمىشناسيم ،باید زهير ،حبيب و یا بریر به جنگ ما بيایند.
عبد اللّه بن یسار که پيشاپيش سالم در حرکت بود ،گ ت :روسپى زاده! تو از مبارزه با هر کسى سرباز مىزنى؟! هر که
به جنگ تو بياید 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
شمشير بر او مىنواخت که سالم بر او حمله کرد .یاران عبد اللّه فریاد زدند ،مراقب باش این برده به تو نزدیک مىشود .عبد
اللّه توجهى نکرد و سالم به او رسيد و با پيشدستی خواست با شمشير ضربهات بر او وارد سازد که عبد اللّه دست چپ
خویش را سپر قرارداد انگشتانش قطع شد ،آنگاه بر او هجوم برد و وت را به هالکت رساند و نزد امام حسين × شتافت و
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پس از کشتن دو رقيب ،در مقابل آن بزرگوار قرار گرفت و اینگونه رجز مىخواند.
حسبى ببيتى فى عليم حسبى
ان تنکرونى فأنا ابهن کلب
و لست بالخوّار عنهد النهکهب
إنّى امهرؤ ذو مرّة و عصب
بالطعهن فيهم مقدما و الضرب
إنّى زعهيهم لهک ام وهب
یعنى :اگر مرا نمىشناسيد بدانيد من فرزند (قبيله) کلبم ،افتخارم همين بس که از خاندان عليم هستم .منم مردت
قدرتمند و سرسخت که به هنگام سختىها ناتوان نخواهم بود .ات امّ وهب! در برابرت متعهد مىشوم که با نيزه و شمشير
بر آنان ضربه وارد سازم.
راوت مىگوید :امّ وهب همسر عبد اللّه ،عمود خيمهات برگرفت و به سمت شوهر شتافت و صدا مىزد :پدر و مادرم
فدایت! درراه فرزندان پاک محمد | مبارزه نما.
عبد اللّه بهسوی همسر آمد تا او را نزد زنان بازگرداند ،ولى امّ وهب دامان لباس وت را گرفت و مىگ ت :تا در کنار تو
جان ندهم هرگز از تو دست بر نخواهم داشت ،ولى چون قبضه شمشير خونآلود ،از دست راست عبد اللّه جدا نمىشد و
انگشتان دست چپش قطعشده بود ،قادر نبود همسرش را بازگرداند ،ازاینرو ،امام حسين × به سمت امّ وهب آمد و فرمود:
«جزیتم من أهل بيت (بيتى) خيرا ،ارجعی رحمک اللّه إلى النساء فاجلسى معهنّ فإنّه ليس على النساء قتال».
«درراه حمایت از اهلبيت من به پاداش نيک نائل شوید ،خدا تو را مشمول رحمت خویش قرار دهد ،بهسوی زنان در
خيمهها بازگرد و در کنار آنان بياسا؛ زیرا جهاد از زنان برداشتهشده است».
امّ وهب به خيمهها نزد زنان بازگشت.
اما وقتیکه جناح راست و چپ سوارهنظام و پيادهنظام سپاه دشمن ،بر یاران امام حسين × یورش بردند و جنگ بسيار
سختى ميان آنان درگرفت و بيشتر یاران ابا عبد اللّه × از پا درآمدند و اندک بودن سپاه حضرت نمودار شد و گردوغبار
ميدان فرونشست ،همسر عبد اللّه کلبى از خيمه خارج و بهسوی شوهر روانه شد و بالين سر او نشست و خاک و خون از
چهرهاش پاک کرد و مى گ ت :بهشت گوارایت باد! از خدایى که بهشت را روزت تو گردانده مسئلت دارم مرا نيز در کنار تو
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
فرود آورد و سرش را شکافت و در همان مکان جان داد.

خداوند متعال در قرآن کریم بارها از آیات و نشانههایی در زندگی ما سخن گ ته است؛ یکی از این نشانهها بسيار قابل
تأمل و ت کر است و خود خدا هم ما را به ت کر دربارهی آن نشانه دعوت کرده است:
ك لَآياتٍ ِليَوْمٍ
حُمَةً إِنق فِي ذلِ َ
كنُوا ِإَلنْها وَ جَ َعلَ َبْنَنكُمْ مَ َودقةً وَ رَ ْ
{وَ مِ ْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ َلكُمْ مِ ْ أَْن ُف ِسكُمْ أَزْواجًا ِلََّ ْس ُ
كرُونَ}.
َيََّ َف ق

2

مردت خدمت پيامبر | آمد و گ ت :یا نَبِیَّ اللّهِ لَقَد عَجِبتُ مِن أمرٍ و إنَّهُ لَعَجَبٌ! ات پيامبر خدا! از کارت در شگ تم
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و بهراستی هم که شگ تآور است!
حاال از چه تعجب کرده است؟ از نشانهای که خدا در قرآن فرموده بود .از اینکه :إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَزَوَّجُ المَرْأةَ وَ مَا رَآهَا و مَا
رَأَتهُ قَطُّ حَتّى إذا ابتَنى بِها اصْطَحَبا و مَا شَیءٌ أحَبَّ إلَيهِما مِنَ اآلخَرِ .مردت با زنى ازدواج مىکند که هرگز ،نه او آن زن را
دیده و نه آن زن ،او را؛ امّا همين که ازدواج صورت مىگيرد و مرد ،وارد بر زن مىشود ،با یکدیگر [دوست و] همدم مىشوند
و هيچچيز برات آن دو ،دوستداشتنیتر از دیگرت نيست.
حُمَةً}  1پيامبر خدا | فرمود« :و خداوند ،ميان شما مهر و دوستى
فَقالَ رَسُولُ اللّهِ |{ :وَ جَعَلَ َبْنَنكُمْ مَ َودقةً وَ رَ ْ
2

قرار داد».
این نشانه الهی یعنی مودت و رحمت وقتی در راه امام خرج میشود ،خيلی نورانیتر و درخشندهتر از گذشته بهعنوان
آیهای از آیات الهی بر روی کره زمين نورافشانی میکند .وقتی عشق یک زن و شوهر که خود بهتنهایی نشانهای است
الهی ،رنگ و بوی حسينی میگيرد زیباترین نشانه خدا بر روی زمين میشود.
آیه شری ه (در مورد آفرینش همسر) یکی از آیات یازدهگانهای است که با تعبير «من آیاته» آغاز میشود و خداوند
كنُوا ِإَلنْها} و همچنين در آیه  119سوره
متعال آن را یکی از نشانههای خود معرفی میکند .هدف از آن با تعبير {ِلََّ ْس ُ
اعراف با تعبير {لِيَسْکُنَ إِلَيْها} بيان شده است.
همچنان که در ساختوساز ساختمانی ،مالط الزمه به هم پيوستگی اجزای ساختمان است ،در زندگی اجتماعی،
مخصوصاً در زندگی زناشویی نيز ضروری است; اما مالط زندگی زناشویی چيست؟ خداوند متعال ایجاد مودت و رحمت بين
زوجين را که مالط زندگی است ،از نشانههای خود خوانده (البته ممکن است آیه شامل مودت ميان تمام انسانها باشد) چرا
که جامعه بشری تشکيل یافته از زن و مرد است و تا این جامعه کوچک با همدیگر مهربان و با محبت نباشند ،جامعه بزرگ
بشری روی رحمت و آرامش را نخواهد دید .چنانکه در عصر حاضر جهان مادی هرچه قدر با این مسئله حياتی و الهی
فاصله میگيرد ،با مشکالت بيشتری روبرو میشود خصوصاً کشورهای صنعتی و ماشينی که کانون گرم خانواده ،در اثر کنار
گذاشتن دستورات حياتبخش الهی تبدیل به کوههای یخی میشود و رابطهها از همدیگر گسسته میشود و دنيا را به لبه
پرتگاه میکشاند .متأس انه در کشورهای اسالمی و حتی کشور عزیز خودمان که کشور علوی و امام زمان  #است هم
کسانی هستند که تحت تأثير تهاجم فرهنگی قرار گرفته و از هویت خود بيگانه شده و الالعات و فيلمهای اینترنتی و
تلویزیونی و ویدئویی و ...را وحی منزل میدانند و با این وسيله کانون خانواده را متزلزل میسازند.
اگر خداوند متعال این مودت و رحمت را ایجاد نکرده بود ،بههيچوجه پسر و دختری که ممکن است هرکدام از یک
کشور باشند ،از بيگانگی به یگانگی نمیرسيدند و از همه فاميلهای خود به یکدیگر نزدیکتر نمیشدند.
پيامبر گرامی اسالم| ،از یکی از جنگها برمیگشت .مردم به استقبالش آمدند از جمله زنان; یکی از زنها نزدیک
آمد و از حال یکی از خویشان خود پرسيد ،پيامبر فرمود :با او چه نسبتی داری؟ گ ت :پدرم است .فرمود :شهيد شد ،زن کلمه
استرجاع گ ت .سپس در مورد شخص دیگری پرسيد ،پيامبر فرمود :او کيست؟ گ ت :برادرم .فرمود :شهيد شد .زن باز «انا
هلل» گ ت .بار سوم از حال شخص دیگری پرسيد پيامبر سؤال کرد با او چه نسبتی داری؟ گ ت :شوهر من است .فرمود:
شهيد شد .گ ت واویال و دست به سرش گذاشت و گریه و بیتابی کرد .پيامبر فرمود :هيچکس بهاندازه شوهر برای زن

 1همان.
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ارزش ندارد.
در واقع زن و شوهر مکمل یکدیگرند و اگر یکی نباشد ،دیگری ناقص است .نيروی جاذبهای که این دو را به همدیگر
نزدیک میکند مودت و رحمتی است که خداوند بين آنان ایجاد کرده است.
یکی از ویژگیهای اصحاب الحسين × این بود که نهتنها خودشان را فدای امام میکردند ،بلکه لوری با همسر خود
در زندگی هم مسير و همراه بودند که همسرشان نيز در این مسير و در کنارشان بودند.
پيامبر عزیز خدا | میفرمایند:
«ایما امراة اعانت زوجها علی الحج والجهاد او للب العلم اعطاها اهلل من الثواب ما یعطی امراة ایوب ×»
زنی که در حج و جهاد و دانشاندوزی به شوهرش کمک کند ،خداوند پاداشی را که به زن حضرت ایوب × داده
است ،به او میدهد.

2

کم نداشتهایم زنانی را که در لول تاریه همواره حامی همسران خود بودهاند.
مقام معظم رهبری درباره نقش همسران شهيد میفرمایند:
همسران صبور شهدا ،زن های جوان ،شوهران جوانِ خودشان را در آغاز زندگى شيرین خانوادگىِ مورد آرزو از دست
بدهند .اوالً راضى بشوند این شوهر جوان بلند شود برود جایی که ممکن است برنگردد؛ بعد هم شهادت او را تحمل کنند؛
بعد هم افتخار کنند ،سرشان را باال بگيرند .اینها آن نقشهای بیبدیل است .بعد آنچه تا امروز ادامه دارد ،همسرت با
جانبازان است .خانمهایی رفتند همسر جانبازان شدند .یک مرد ناقصِ معيوبِ احياناً بداخالقِ به خالر وضع جسمى یا
اختالالت ناشى از موج گرفتگی و غيره را انسان بهعنوان یک متعهد و یک مسئول ،داوللبانه و بدون هيچ اجبارت برود
پذیرائیاش را به عهده بگيرد ،خيلى فداکارت کرده است .یک وقت شما ميگویيد من میآیم روزت دو ساعت از شما پذیرائى
میکنم .خب ،هر روزت که شما میروید ،او از شما تشکر میکند .یک وقت هست که نخير ،شما خودتان را بهعنوان همسر
او توت خانهت او میگذارید؛ شدید بدهکار! یعنى لبيعت کار این است که باید شما این کار را بکنيد .اینها این فداکارت را
0
کردند .اصالً نمیشود نقش زنان را محاسبه کرد.

وقتی این مودت و محبت در مسير ارباب تقویت شد ،همسر انسان همراه او نيز میشود .شب عاشورا امام حسين×

اصحاب خود را جمع کرده و فرمودند« :أال و مَن کانِ فی رِحلَه اِمرأة ،فَلينصَرف إلی بَنی أسَد؛ چنانچه در بين شما کسی
وجود دارد که خانوادهاش همراه وی هستند ،آنها را نزد قوم بنیاسد ببرد ».در این لحظه علیبنمظاهر از امام دليل این
امر را جویا میشود؛ حضرت با پاسه به وی برای وقایع فردا مقدمهسازی نموده و میفرمایند« :إنّ نِسائی تُسَبی بَعد قَتلی و
أخافُ علی نِسائکُم مِنَ السّبی؛ همانا زن و فرزند من ،فردا بعد از کشته شدن من اسير میشوند ،میترسم که زن و فرزند
شما نيز اسير شوند».
علیبنمظاهر بهسوی خيمه خویش حرکت کرد؛ همسرش لبخندزنان نزد وی حاضر شد ،او به همسرش تذکر داد که

 1ت سير نورالثقلين ،ج  ،4ذیل آیه.
 2وسائل الشيعه ،ج  ،14ص . 13
 0بيانات در سومين نشست اندیشههات راهبردت .14/13/93

از کربالی حسینی تا کربالی خمینی 122

هنگام خنده نيست؛ همسرش به وی گ ت« :من به شما و امام توجه میکردم؛ ولی درنيافتم امام چه فرمودند که صدای
همهمه بلند شد؟!» علی فرمان امام را برای همسرش بازگو نمود و عنوان کرد که خواستار اجرای دستور امام است؛ در این
هنگام همسر علیبنمظاهر که انتظار شنيدن چنين حرفی را نداشت ،فریادی کشيد 1،سر خود را به ستون وسط خيمه کوبيده
و گ ت« :و اللّه ما أَنصَ تَنی یا ابنَ مظاهر؛ پسر مظاهر! به خدا قسم که انصاف را رعایت نکردی! آیا برای تو آسان است که
همسر و فرزندان امام اسير شده و زن و فرزند تو در آسایش باشند؟ آیا انصاف است که زینب÷ معجر نداشته باشد؛ ولی
من در خانه با آسودگی زندگی کنم؟ به نظرت انصاف است که گوشواره در گوش چون منی باشد؛ ولی اهلبيت پيامبر،
گوشواره از دست دهند؟ أیسرّکَ أن یبيضَّ وَجهَک عِند رَسول اللّه و یسَوِدُّ وجهی عِند فالمة الزّهراء؟ و اللّه أنتُم تُواسُونَ
الرِّجال و نحن نُواسِی النِّساء؛ آیا تو راضی میشوی که خود در روز قيامت و در محضر رسول خدا روس يد باشی و من نزد
فالمه زهرا ÷ روسياه شوم؟ به خدا قسم! همانگونه که شما ،مردان اهلبيت را یاری میرسانيد ،ما زنها نيز بانوان امام
را یاری میکنيم».
هنگامیکه علیبنمظاهر این شجاعت را از همسر خود دید ،ناخودآگاه به گریه افتاد ،نزد امام حسين×رفت؛ امام دليل
گریه وی را جویا شدند ،ایشان نيز صحبتهای ميان خود و همسرش را بازگو نمود؛ در این هنگام امام نيز گریه کردند و
2
برای این خانواده دعا کرده و فرمودند« :جزیتم منِّا خَيرا».
خيلی زیباست که امام معصوم برای کسی دعا کند و این ات اق در شب عاشورا افتاد؛ و جالب آنکه همين نوع خانوادهها
را ما در انقالب و دفاع مقدس نيز میبينيم.
مقام معظم رهبری فرمودند :انقالب ما انقالب زینبى است .از اول انقالب ،زنان یکى از برجستهترین نقشها را در این
انقالب ای اء کردند .هم در خود حادثهت بزرگ انقالب ،هم در حادثهت بسيار بزرگ هشت سال دفاع مقدس ،نقش مادران،
نقش همسران ،از نقش مجاهدان اگر سنگينتر و دردناکتر و تحملللبتر نبود ،یقيناً کمتر نبود.0
مثل خانوادهی شهيد اندرزگو که همسر او میگوید :یک روز در یکی از مدرسههای قم منبر رفت و عليه پهلوی حرف
زد .ساواک هم قصد داشت او را دستگير کند .ایشان آمد تهران و در حوزه علميه چيذر مشغول تحصيل شد .وقتی رسيدیم
تهران ،سه روز ماندیم .ایشان تغيير لباس داد و کمی برنامههایش را ردیف کرد و با قرض گرفتن یک اتومبيل پيکان از
دوستی بهلرف مشهد رفتيم .ده روزی مشهد ماندیم و دوباره مجبور به فرار شدیم .رفتيم زابل تا از آنجا برویم افغانستان و
گذرنامهای درست کنيم و برویم عراق و در این کشور ماندگار شویم .مسائل زیادی در آنجا پيش آمد .پولهایی را از ما
گرفتند تا کارمان را درست کنند؛ ولی نکردند .ما مجبور شدیم دوباره برگردیم مشهد ،در حالی که تا آن سوی مرز افغانستان
هم رفته بودیم .برگشتيم منزل یکی از دوستان شهيد اندرزگو که در بازار کار میکرد .با یک ساک و یک بچه  ،ولی دیگر
به اینگونه زندگی عادت کرده بودم؛ یعنی ساختن با هيچ .یک ماه در مشهد به همين شکل ماندم  .بعدش کسی ما را آورد
زابل .ات اقاً آن روزها فرزند دوم را هم باردار بودم .شهيد اندرزگو آن لرف مرز بود و من این لرف مانده بودم .یک ماه در
آن خانه بودم .بچهام اسهال خونی گرفته بود .آن روزها شرایط بهداشت در زابل پایين بود .وضعيت من لوری نبود که بچه
را به دکتر ببرم؛ اما زن صاحبخانه مرا به یاد آسيه زن فرعون میانداخت .این خانم با من خيلی خوب تا میکرد .درست
برعکس شوهرش که حتی به شهيد اندرزگو خبر رسانده بود که من زن و بچه تو را از بين میبرم و در خانهام دفن میکنم.
او میترسيد که من دستگير شوم و او را به ساواک لو بدهم .از ترس خودش میخواست ما را از بين ببرد .این آقا یک شب
 .1فنطحت.
 .2گروهی از نویسندگان ،موسوعة االمام الحسين ×  24 ،ج ،ج  ،0سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،دفتر انتشارات کمک آموزشی ،تهران ،چ اول ،1031 ،ص .120
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ساعت یازده دوازده شب بود که آمد اتاق من .این خانه سه اتاق کوچک تودرتو داشت .قدیمی بود و اتاقها به هم راه داشتند.
او دستش را بهلرف من گرفت و گ ت« ،این ده تا قرص را بخور!» من تب هم داشتم .وحشتی در جانم افتاد که نگو! جواب
دادم« ،من نمیتوانم بخورم ».و شروع کردم به گریه کردن .از بچههایم میترسيدم که از بين خواهند رفت ،بچههایی که
سيد هم هستند .آدم موقع خطر آنقدر به فکر خودش نيست که به فکر اوالدش است .به این مرد گ تم« ،چرا باید قرصها
را بخورم؟» او با تشر و دعوا گ ت« ،باید بخوری!» من هم قرصها را گرفتم .مرد به اتاق دیگر رفت .صدای خانم مهربانش
که با گریه به او التماس میکرد دست از این کار بردارد به گوش میرسيد .او با زبان بلوچی حرف میزد و دائم میگ ت،
«این زن حامله است .بچهاش سيد است گناه دارد ».و مرد هم در جواب او میگ ت« ،من باید اینها را بکشم و در همين
خانه دفن کنم ».در ميان این کشمکشها من به حضرت زهرا ÷ متوسل شدم .گ تم ،خانم فقط اینقدر میدانم که اگر
من گناهکارم این دو تا بچه گناهی ندارند .اینها را نجات بده.
در س ری که به سمت مشهد میرفتيم با همان وضع بارداریام سالحها را در بقچهای پيچيدیم و من آن را به کمرم
بستم .چون چهاره پنج ماهه حامله بودم ،خيلی به چشم نمیآمد .در آن چند سال آنقدر خانه عوض کردیم که تعداد آنها
از یادم رفته است .آنقدر جابه جا شدیم که اميد استقرار در یک خانه را ولو به مدت یک سال نداشتيم .البته در خانه آخری
که فرزند سوممان به دنيا آمد ،یک سالی بود که نشسته بودیم .سه فرزند من در مشهد به دنيا آمدند .چون کسی را نداشتيم،
موقع وضع حمل همه کارها را خودم میکردم و بعد از چند روز بلند میشدم و به کارهایم میرسيدم .در س رمان به افغانستان
هم حوادث سختی ات اق افتاد که یک نمونه را عرض میکنم :من به همراه یک بچه از رودخانهای که آب آن هم خيلی
زیاد بود ،رد شدیم .با اینکه باردار بودم ،آدمهایی که پول از ما گرفته بودند تا ما را از مرز عبور دهند ،به نظر میرسيد قصد
جان ما را دارند .شهيد اندرزگو میگ ت« ،من دعا میخوانم تا ات اقی برای شما ني تد ».وقتی رسيدیم آن لرف ایشان به
سجده افتاد و گ ت« ،خدا را شکر که تو را و بچه را از بين نبردند».
من میدانستم که زندگی خاصی دارم .فراری بودنمان را میدانستم .در افغانستان هم که یک ه ته در یکی از روستاها
مهمان کدخدا بودیم .او لویله خانهاش را تميز کرده و داده بود به ما .آن روز به کدخدا و چند ن ری که میخواستند برای
ما گذرنامه بگيرند ،گ ته بود« ،من تير خالص را به حسنعلی منصور زدم و فرار کردم ».من میدانستم با چه کسی زندگی
میکنم .ولی با همهی این حرفها ،فکر میکنم آرامشی را که در آن روزهای فرار ،در کنار آن شهيد داشتم ،اآلن ندارم .آن
روز هم که چند سالح کمری را پيچيدم دور کمرم و از زابل بهلرف مشهد حرکت کردیم ،آرامش من بيشتر از اآلن بود که
در این اتاق نشستهایم و دارم حرف میزنم .اصالً دلم ناآرام نبود.1

همسر شهيد اندرزگو آن موقع که سالح کمری بسته بود و با فرزند و مشقات در راه فرار بودند احساس ناآرامی نمیکند،
ولی چرا اآلن همسران برخی از ما در منزل و ميان تمام امکانات رفاهی و در امنيت کامل ناآرام هستند؟
وقتی نگاه میکنيم میبينيم اهداف و دغدغههای زندگیشان با هم همخوانی ندارد .در واقع مرد به دنبال هدف خاصی
در حال تالش است و زن نيز یک هدف دیگری دارد .در خانوادههای مذهبی هم گاهی شاهد همين اختالفات هستيم.
"لالق خاموش" یا "عال ی" واژهای است که متأس انه این روزها زیاد به گوش میرسد همسرانی که زیر یک سقف
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زندگی میکنند اما پيوندهای عال یشان متزلزل و ناپایدار است و بهاجبار با هم زندگی میکنند.

زمانی که زن و شوهر از یکدیگر رنجيدهخالر میشوند و درصدد رفع آن برنمیآیند باید انتظار داشته باشند که بهزودی
رابطه ناخوشایندی ميان آنها برقرار شود .رفع نشدن اختالفات کوچک زن و شوهر علت اصلی و اوليه لالق عال ی است.
ما مذهبیها و عاشقان حسينی باید خيلی مواظب باشيم تا دچار معضلی که امروزه دامن برخی از خانوادهها را گرفته
نشویم.
این ناهماهنگی و عدم همسویی خانوادهها میتواند دالیل زیادی داشته باشد .یکی از عوامل مهم در این اختالفات و
هم سر نبودن همسران ،عدم انس و مودت الزم در زندگی است؛ یعنی همان گوهر ارزشمندی که خدا در قرآن از آن
بهعنوان یکی از نشانههای خود یاد میکند ،امروز در زندگی برخی از ما کمياب و نادر میشود.
از اصول مهم مدیریت خانواده و بازسازی روابط خانوادگی ،اختصاص فرصت ویژه برای انس و گ تگو و محبت با
اعضای خانواده ،نشستهای خانوادگی و هنر گ تگو و تقویت مهارت گ تن و شنيدن است .رسول خدا |میفرمایند:
جُلُوس المرءِ عِندَ عَيالهِ أَحَبُّ إلی اهلل تعالی من اعتکافٍ فیِ مَسجدی هذا.1
نشستن مرد نزد زن و فرزندانش نزد خدا محبوبتر از اعتکاف او در مسجد من (مسجد النبی) است.
مودت ،ابراز احساسات زوجين نسبت به یکدیگر است ،مودت ،شارژ روانی و عين تغذیه بدن است که نيازی بسيار مهم
و اجتنابناپذیر است به صورتی که در آزمایشها ثابت شده است اگر کودکی در  2ماهه اول زندگی خود در کنار رفع نيازهای
فيزیکی خود تحت محبت پدر و مادر خود قرار نگيرد از بين خواهد رفت.
جایگاه وابستگی در خانواده به حدی باال است که پيامبر اکرم | ابراز محبت زن و شوهر نسبت به یکدیگر را یکی
از مصادیق صدقه عنوان کردند ،پس اگر در خانهای سکوت ،مودت ،رحمت و آسایش وجود ندارد آن خانه بيتالمعمور
اسالمی نيست.
منزل امام حسين × آنقدر مملو از مودت است که حضرت میفرمایند:
تَکُهونُ بِهَا سَکِينَةٍ وَ الرَّبَابُ
لَعَمْرُکَ إِنَّنِهی لَأُحِهبُّ دَاراً
وَ لَيْسَ لعاتب عِنْدِی عِتَابٍ
أَحَبُّهُمَا وَ أَ بَذَلَ جَلَّ مَالِی
به جان تو سوگند که من دوست دارم خانهای را که در آن سکينه و رباب باشد ،آن دو را دوست میدارم و مالم را بذل
میکنم و عتاب کننده را نزد من حق عتاب نيست.
آیا منازل ما عاشقان حسينی هم آنقدر از مودت و انس پر شده است که مردان ما دل در گرو منزل و کاشانه همسرشان
داشته باشند؟
چقدر به دستور پيامبر درباره مودت عمل کردیم که میفرماید:
«إذا نَ ظَرَ العَبدُ إلى وَجهِ زَوجِهِ ونَظَرَت إلَيهِ ،نَظَرَ اللّهُ إلَيهِما نَظَرَ رَحمَةٍ ،فَإذا أخَذَ بِکَ ِّها وأخَذَت بِکَ ِّهِ ،تَساقَطَت ذُنوبُهُما
مِن خِاللِ أصابِعِهِما».
«پيامبر خدا میفرمایند :هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد خداوند به آن دو با نگاه مهرآميز
2
مینگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگيرند گناهان آن دو از الی انگشتانشان فرو میریزد».
عزیزان ،این مودت آنقدر از منظر دین مهم است که غذا خوردن ما را هم تحت تأثير قرار میدهد:
رسول خدا | میفرماید:
 1ميزان الحکمه ،ح .3114
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المُؤْمِنُ یَأْکُلُ بشَهْوَةِ أهْلِهِ و المُنَافِقُ یَأْکُلُ أهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.
حضرت میفرماید اگر مردی داخل منزلش با ميل همسرش غذا نخورد مؤمن نيست ،منافق است .خانم میگوید آقا
ناهار چی ميل دارید درست کنم؟ حضرت میفرماید :اگر آقا آنقدر با همسرش اهل مودت بود که بگوید «هر چی که شما
بپزید ،خوشمزه است؛ اصالً مهم نيست چی باشه .مهم اینه که شما بپزید» اگر اینلوری گ ت مؤمن است.
اما اگر قيافه گرفت و خودش را لوس کرد و گ ت این را نمیخورم و آن را میخورم ،حضرت میفرمایند اصالً مؤمن
نيست ،منافق است.
کسانی که در زندگی با همسران خود اینگونه اهل مودت باشند ،در دنيا و آخرت برندهاند.
وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ | فَقَالَ :إِنَّ لِی زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِی [به استقبال من آید] ه وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِی
[بدرقهام میکند] وَ إِذَا رَأَتْنِی مَهْمُوماً قَالَتْ :مَا یُهِمُّکَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِکَ فَقَدْ تَکَ َّلَ لَکَ بِهِ غَيْرُکَ [خدا] وَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ
بِأَمْرِ آخِرَتِکَ فَزَادَکَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :بَشِّرْهَا بِالْجَنَّةِ وَ قُلْ لَهَا إِنَّکِ عَامِلَةٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ لَکِ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَجْرُ
2
سَبْعِينَ شَهِيداً.
اگر این مودت و محبت در زندگیها پررنگ شد ،زن و مرد جهاد را تقسيم میکنند .آنگونه که امام محمدباقر ×
فرمودهاند:
بهراستی که خداوند عزوجل بر زنان و مردان جهاد را واجب کرده است اما جهاد مردان آن است که (برای ح ظ دین و
مملکت) مال و خون خود را بذل کنند تا در راه خدا کشته شوند و اما جهاد زن آن است که در مقابل دشواریهای زندگی
0
همسرش صبر کند.
امام حسين × با کاروان خود از مکه بيرون آمده بود و بهسوی عراق حرکت میکردند .در همين وقت امام برای
حبيب نامهای نوشت و توسط شخصی آن را به کوفه فرستاد .حبيب کنار همسرش بود که در خانه را زدند .حبيب برخاست
و پشت در رفت .قاصدی را دید که نامه امام حسين × را برای او آورده است .نامه را گرفت و نزد همسرش بازگشت .نامه
را خواند .نوشته شده بود :این نامهای است از حسين فرزند علی بن ابیلالب × بهسوی مرد دانا حبيب بن مظاهر .ای
حبيب ،تو خویشاوندی مرا از پيغمبر | میدانی و تو از هر کس ما را بهتر میشناسی .تو مرد بلندلبع (آزاده) و غيرتمندی
هستی .در یاری ما کوتاهی نکن که در روز قيامت جدم رسول خدا | پاداش تو را خواهد داد .حبيب نمیخواست کسی
از نامه و تصميم او برای یاری امام حسين × آگاه شود تا مبادا جاسوسان جریان او را گزارش بدهند ،از این رو وقتی
بستگان او پس از آگاهی از نامه از او پرسيدند :اکنون چه قصدی داری؟ او تقيه میکرد و میگ ت :من پير شدهام و از من
کاری ساخته نيست .همسرش در ظاهر دریافت که حبيب از رفتن برای یاری امام حسين × سهلانگاری میکند .به
حبيب گ ت :گویا برای رفتن بهسوی کربال برای یاری حسين × تمایل نداری .حبيب خواست همسرش را امتحان کند،
به او گ ت :آری ،تمایل ندارم .همسرش گریه کرد و گ ت :ای حبيب ،آیا سخن پيامبر |را در شأن امام حسين
×فراموش کردهای که فرمود :دو پسرم این دو ن ر (حسن ×و حسين ×) آقای جوانان بهشتند و این دو ،دو امام
هستند ،خواه قيام کنند و خواه قيام نکنند .نامه امام حسين ×به تو رسيده و تو را به یاری میخواهد ،آیا پاسه مثبت
نمیدهی؟ حبيب گ ت :ترس آن دارم که بچههایم یتيم شوند و تو بيوه گردی .همسر گ ت :ما به بانوان و دختران و یتيمان
 1بحار األنوار :ج 29ص 291
 2من ال یحضره ال قيه ،ج ،0ص019 :
 0مکارم االخالق فی حق الزوج علی المراة (ط بيروت) ص .212

از کربالی حسینی تا کربالی خمینی 126

بنیهاشم اقتدا میکنيم ،خداوند ما را کافی است .وقتی حبيب همسرش را آماده یافت ،حقيقت را به او گ ت و برای او دعای
خير کرد .هنگام حرکت حبيب همسرش به او گ ت :من حاجتی به تو دارم .وقتی به محضر امام حسين × رسيدی،
دست 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
روی احتياط به همسرش گ ت :من دیگر پير شدهام ،از سالخوردگان چهکار آید؟ همسرش با اندوهی جانکاه همراه با خشم
برخاست و روسری خود را از سرش کشيد و بر سر حبيب انداخت و گ ت :اکنون که نمیروی ،مانند زنان در خانه بنشين.
سپس با آهی جانسوز فریاد زد :ای حسين × ،کاش مرد بودم و میآمدم در رکاب تو میجنگيدم تا جانم را نثار تو کنم.
حبيب وقتی اخالص و محبت همسرش را دریافت ،خالرش آرام شد و به او گ ت :همسرم ،آسوده باش .چشمت را روشن
1
خواهم کرد و این ریش س يد را با خون گلویم رنگين میکنم .خالرت آرام باشد.
الگوی یک خانوادهی همراه ،همسر شهيد حججی است .همسر شهيد حججی در حاشيه نخستين اظهاراتش به خبرنگار
فارس گ ت :شب رفتن خودم برایش اتيکت «جَون2خادم المهدی» را به لباس اعزام قبلیاش زدم ،شهيد دوباره از بيتالمال
لباس نگرفت تا ن ر دیگری بتواند از لباس است اده کند.
ایشان بعد از شنيدن خبر شهادت همسرش پيام داد :همسرم رفت که بگوید امام خامنهای تنها نيست...
رفت که بگوید هنوز هم مردان خدایی هستند...
اگر کسی خواست اشکی برای همسرم بریزد به اشکش هدف بدهد.
برای حضرت زینب ÷ و امام حسين ×گریه کند...
همه زیر لب فقط بگوئيد امان از دل زینب ×...
راهش را ادامه بدهيد...
دعا کنيد خدا به من هم صبر بدهد...

شام غریبان ابیعبداهلل× است .از این به بعد هر روضهخوان و واعظی بخواهد روضه بخواند ،یک اسم را زیاد تکرار
میکند و آن هم اسم زینب کبری ÷ است .چون از امشب به بعد بچههای حسين هم اسم این خانم را زیاد صدا میزنند.
هر کسی آب بخواهد؛ عمه جان زینب .هر کسی غذا بخواهد؛ عمه جان زینب .هرکسی دلش برای بابایش تنگ بشود؛ عمه
جان زینب.
زینب شده آرام و قرار همه اما خودش آرام و قرار ندارد .چرا؟ چون امروز صحنههایی را دیده که کمرش را خم کرده.
باورش نمیشد یک روز چنين چيزهایی ببيند .بگذارید یکی را بهعنوان نمونه بگویم:
غروب عاشورا بعد از شهادت امام حسين × ناگهان زینب شنيد صدای عمر سعد در کربال پيچيد.
ثُمَّ نادت عمرُ بن سعدٍ فى أصحابه مَن یَنتَدِبُ لِلحسينِ × فَيُوالِیءُ الخَيلَ ظَهرَه و صَدرَهُ؛ کی داوللب میشود تا بر
بدن حسين از پشت و از رو اسب بتازاند؟ فَانتَدَبَ منهم عَشرَةٌ؛ ده ن ر از آنها داوللب شدند .فَداسُوا الحسينَ × بِحَوافِرِ
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 2جون بن ابی مالک ،غالم سياه چهرهی ابوذر غ اری میباشدکه در روز عاشورا در رکاب امام حسين عليه السالم به شهادت رسيد.
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خَيلِهِم حتّی رَضُّوا صَدرَهُ و ظَهرَهُ 1.با سم اسبانشان بر بدن حسين تاختند تا اینکه پشت و سينه امام را شکستند( .یکبار از
2
پشت تاختند ،یکبار دیگر از رو تاختند ،لوری که استخوانها ریزریز شدند و بدن مُثله شد)
علت دیگر بیقراری زینب این است که دلش پيش حسينش است .وقتی اهلبيت را به اسارت میبردند ،زنان فرمودند:
بِحَقِّ اهلل إلّا ما مَرَرتُم بِنا علی مَصرَعِ الحسين × فلمّا نَظَرَ النّسوةُ إلی القَتلی صِحنَ و ضَرَبنَ وجوهَهُنَّ؛
شما را به خدا ما را از کنار بدن پارهپاره حسين عبور دهيد .وقتی که بانوان به آن بدنهای پارهپاره نگاه کردند ،فریاد گریه
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
0
األعضاءِ و بَناتُکَ سَبایا.
زینب با آه جانکاه و صدای اندوهبار و قلب پردرد صدا میزد:
یا محمداه ،سالم فرشتگان آسمان بر تو باد ،این حسين توست که در خون غولهور است ،اعضایش پارهپاره شده و
دخترانت بهعنوان اسير ،حرکت داده شدند.
إعتَنَقَت زینبُ أخاها و وَضَعَت فَمَها علی نَحرِهِ الشَّریفِ و و هی تُقَبِّلُهُ و تَقولُ أخی لَو خُيِّرتُ بينَ الرَّحيلِ و المَقامِ عندکَ
4
لَأخَّرتُ المَقامَ عندک و لو أنَّ السِباعَ تأکُلَ مِن لَحمی یَابنَ اُمّی ...و هذا مَتنی قَد أسوَدَ مِنَ الضَّربِ.
زینب ÷ بدن امام حسين ×را در آغوش گرفت و لبانش را بر روی حنجره بریده امام قرار داد .بوسه میزد و میگ ت:
ای برادرم اگر خواهرت را ميان ماندن و رفتن مخير کنند ،ماندن در کنارت را اختيار میکنم حتی اگر درندگان بدنم را
قطعهقطعه کنند .ای پسر مادرم ،این بدن من است که بر اثر ضربه دشمن ،سياه شده.
قال الراوی :أبکَت وَاهللِ کُلُّ عَدُوٍّ وَ صَدیقٍ ثُمَّ إنَّ السکينةَ إعتَنَقَت جَسَدَ أبيها الحسينِ فاجتَمَعَت عِدَّةٌ مِنَ األعرابِ حتّی
2
جَرّوها عنه.
راوی گ ت :سوگند به خدا همه دشمنان و دوستان [از سخنان و گریههای زینب] گریستند .سکينه بدن پدرش را در
آغوش گرفت ،گروهی از اعراب جمع شدند و سکينه را از بالين پدر [بهزور] کشيده و جدا نمودند.
امروز قلب امام زمان خيلی درد کشيده ،ظهورش را نيت کن:
اللهم عجل لوليک ال رج.

والحمدهللربالعالمین.
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