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 ۱۴     ؟یعنیلبیک یا حسین کتاب 
 

 

 قدمهم

 خان دان تي باهلو  |اسالم مکرم ينباز  مطلق اطاعت ،يعددمت اتيآدر  ميكر قرآن
 هجمل از  دانسته اس ت. الزم همگان بررا  شانيا سّنتبه  التزامو  ^طهارتو  عصمت
 :اولواألمر است هيآ اتيآاين 

 ی}
 
ا اَّلذ یا أ طذ یه 

 
ُنوا أ طذ الل  ُعوا ین  آم 

 
ولذ ی و أ

ُ
رذ مذنأُكمأ  ُعوا الَرُسول  و أ مأ

 1.{اْلأ 
 ك ه هس تند ^معص وم امام ان ،«اولواألمر»از  منظور دارند نظراتفاق عهيش سرانمف
و  خداون د ط ر از  يزن د  ش وون تم امدر  ،ياس الم جامع ه يمعنوو  يماد يرهبر
 2است. شده سپرده آنهابه  |امبريپ

اي ن  ب ر زي ن ^امام اناز  دهيرس اتيرواو  كلماتدر  قرآن، فهيشر اتيآ بر افزون
 خ وداز    رفتن سرمش قو  يتأّس اطاعت،را به  خود روانيپ آنان،و  دهش ديتأك موضوع
 َفاِِ َّ ُعوَنا يَفَأِط: فرمودن د شان،يابا  مردم عتيباز  پس ×يمجتب حسن امام .اندفراخوانده

 ی }: (َجالَّ َو َعزَّ) َق َلَمْقُروَنًة، و َرُسوِلِه َو( َجلَّ َو َعزَّ )اهلِل ِبَط َعِة َك َنْت ِإْذ َمْفُروَضٌة َط َعَتَن 
 
ه  ا یا أ

طذ یاَّلذ 
 
ُنوا أ طذ الل  ُعوا ین  آم 

 
ولذ ی و أ

ُ
رذ مذنأُكمأ  ُعوا الَرُسول  و أ مأ

 3{...اْلأ 

در  ح ّر انيلش ررو  خود اراني جمعدر  كه يمفّصل يسخنراندر  زين ×نيحس امام

 يِفا ُكا لَ و» فرم ود  يمعرف  م ا يالگو امهيالق وميإلی را  خودشان داشت، «ضهيب» منزل

 4«.اْسَوٌة

 ش انيا مس ل و  م رام شان،يا يزند با  شناخت را  ×نيحس راه ديبا يريالگو  يبرا

 سرمش قرا  آنو  کرد درك ابعادش همهدر  قيعمو  حيصح طوررا به  شانيا منطق شد  آشنا

                                                      
 .59آيه ،نساء .1
 .59آيه ،ءنسا ،نمونه تفسير. 2
را  ام  پس .ق1414 ،اول چاپ ،قم   فةالثقا دار ،جلد1 ،األمالي )للطوسي( ،الحسن بن محمد ،يطوس. 3

 ش ده مق رون خ دا رس ولو  خ دا اطاع تبه  چوناست  واجب مااز  اطاعت قطعاکه  ديکن اطاعت
 ام ر ص احبانو  او رس ولو  خدااز  ايدآورده ايمان كه يكسان يا» فرمود متعال خداوندکه  همچنان
 كنيد... اطاعت

 .235ص ،1ج ،يخوارزم الحسين مقتلو  304ص ،4ج ،تاريخ طبري. 4



 ۱۵مقدمه      

مخ ت  و اس ت  مطل ق ت،ي باهلاز  يرويپ بر نيد دستوراتکه  چرا داد، قرار خود يزند 

 به ره يزن د  ابع اد تم امدر  سنتاين از  ديبا هم امروز ست ين بزر واراناين  حضور زمان

  رفت.

 رام ونيپک ه  يسخنراندر  برکاته دامت ياخامنه اهللتيآ حضرت يرهبر معظم مقام

 فرمودند: حيتشررا  ينيحس منطق ييبايزبه  داشتند ينيحس نهضت

 اي ن ح ر اين  وجه  يو  ليدل  ي روز است،يپ يعل بن نيحس مي وئمی ما ا ر

و  ب روبی داد ق رار خودش کار محور خيطول تاردر را  ينيحس منطق يکس هرکه است 

 دادن حيترجيعني  ينيحس منطق مرگ،از  دنينترسيعني  ينيحس منطق. شد روزيپ بر رد

 نش مردن ادي زو  ح ق اراني نشمردن کميعني  ينيحس منطق مت،يق هربه  باطل بر حق

ک ه  يالحظ هدر  يحت  انيپايب دياميعني  ينيحس منطق عدد،و  جمح هردر  باطل اراني

 1.کننديم غروب آرزوها الظاهريعل

از    رفتن سرمشقو  الهامبا  &ينيخم امام يرهبربه  رانيا مردم اميقکه   ونههمان

 ش جرهو  شرس ت ه مدر را  يشاهنشاه يمنياهر حرومت ساله 2500 طلسم «عاشورا»

 .نشاند ثمربه  و كرد غرس نيسرزماين  در رامیاسال يجمهور بهيط

 يراهراره ا دالش هدايس يکربالو  يزند  يالگواز   رفتن سرمشقبا است  سزاوار

 ييشناس ا حاض ر، عص ردر را  ييعاش ورا حرک تو  ينيحس  يزند  استمرارو  تداوم

 تي نيعرا  «كاربا ارض كاّلو  ع شاورا وميا كل» شعارو  ميدرآور اجرا مرحلهبه  نموده،

ک ه  ميباش  ×زه را زي عز خواس تهاين  2ي وكيلب وجود همهبا  تينهادر و  ميخشبب

 3«.اهلل َرُسوِل َحَرِم َعْن ُذبُّي ذابٍّ ِمْن َأم »: فرمودند

  ف تن  ي لبکه  ميبده توجه عالم ههمبه  همو  ميباش داشته توجه ديبا ما خود هم

 هاعرصه ههمدر  بلکه ستين جهاد هعرصدر  فقط ×الشهدا ديس ناصر من هل يندابه 

                                                      
1 .67/5/23. 
 همراه يرشيپذ است  آن قبول اي دعوت رشيپذو  کردن موافقت ،دادن مثبت پاسخ يمعنابه  « يلّب» .2

 چ اپ ،ته ران ،ياسالم انتشارات ،رضا ،اريمه ،يابجد فرهنگ ،افرام فؤاد ،يم. بستانيتعظو  ميتکربا 
 .ش 1375 ،دوم
 .94ص ،الحسين انصار يف العين ابصارو  339ص ،مقتل الحسين )مقّرم(. 3



 ۱6     ؟یعنیلبیک یا حسین کتاب 
 

در را  م ا ياري ُثنا(،يغي ٍثيُمغ ِمْن )َأما حضرت هاستغاث ادياست  فر يجار يزند  ابعادو 

 طلبد.يم يزند  ابعاد ههم

ارائ  ه و   ف  تن  ي  لب مختل    يهاعرص  هو  ابع  اد اني  ب ص  دددر  کت  اباي  ن  در

 عص رو  ام روز يزن د در  دانيشه ساالرو  ديس يندابه     فتنيلب يبرا ييراهکارها

 ام ام ناص ر م ن ه ل ين داب ه   ي لب همان ما اعتقادبه  که ي فتن  يلب م.يهست حاضر

ظل ه دام يااهلل خامن هتين حضرت آيمسلم امر يات وليمنواز  يرويپو  فرجه #عصر

 .است
 :يد سخنرانينحوه تول

 موسس هک ه در  طلب ديمرا  يخاص  مراح ل رو شيپ  اقيسو  سب به  يسخنران ديتول

 ين ين ديمبلغ و  درخواس ت ط البب ه  توج هب ا  شود.يم داده آموزش انيب ريام يصصتخ

  ردد:يل ارائه ميشرح ذبه  يد سخنرانيمراحل تول

 اول: مرحله

 يش ناختمردم ،يشناختروان يهايژ يوبا  متناسبو  شوديم مشخ  مخاطب ابتدا

 م.يکن انتخابرا  ييهااميآنها پ ازينو  نيمخاطب يشناختجامعهو 

 آنج ااز  اما م يکنيم انتخاب دارد يشتريب تياولوکه را  ييآنها هااميپاين  نيباز  سپس

د ي تولو  هين مناطق مختل  تهيمخاطب يمشترک برا ييصورت منبرهاها بهيسخنراناين  که

ن يب در را  ن اب تاليشتريبکه  ن عموم مردميمشترک ب ييهااميپتا  شده يده است، سعي رد

 از:است  ده شب عبارتاين  در جهت ارائه يانتخاب يهااميپ انتخاب  ردد.مردم دارد 

. 7 خم س .6 ح رام لقم ه. 5 مش روبات .4الن اس حق. 3 معرو به  امر .2 نماز. 1

 .13 ازدواج .12 ط الق. 11فرزن د  تيترب. 10 نسل ديتول. 9 حيصح يعزادار. 8 وحدت

 يک اال .18 هي فقتيوال .17 يفرهنگ  وق   .16 اس را . 15 قناعت .14 يشناسدشمن

 ياجتماع يهاشبکه. 22 ماهواره. 21 حجاب. 20 نامشروع روابط. 19 يرانيا
 دوم: مرحله

 انتخ اب يب را روش 16 است. يسخنران يبرا متناسب موضوع انتخاب نوبت حال

 باشد: داشته ياساس يژ يو 3 ديبا نظر مورد موضوع دارد. وجود موضوع



 ۱7مقدمه      

 باشد. داشتهرا  شده انتخاب يهااميپ انتقال تيقابل اول:

 باشد. ديجدو  نو دوم:

 باشد. جذاب مخاطب يبرا سوم:

ب ا  انتخ اب موض وع چن د موض وع مطل وب يه اروشاز  اس تفادهب ا  آنک هاز  بعد

را ب ه  تي اولو م.يکنيم  يبن دتياولو موض وعات نيب  م،يانتخاب نمود باال يهايژ يو

ب ا و  هم ه داش ته باش داز  ش تريبرا  نظ ر دم يژ يو 3که  ميدهيم اختصاص يموضوعات

 داشته باشد. يشتريمناسبت محرم تناسب ب

 ش ده،مطرح موض وعات نيب از  نظ ر، م د طيشرابه  توجهبا  رو شيپ يسخنران در

 .شد انتخاب «...يعني نيحس اي  يلب» عنوانبا  ير ذاريتأثو  با، جذابيز موضوع
 سوم: مرحله

، يد س خنراني تول يهادغدغ هاز  يک يام محرم، ينند اما ياچند جلسه يهايدر سخنران

 يط رق مختلف ب ه  ت وانيمرا  مه ماين  ن جلسات متعدد است.يب يکردن موضوع اصل زير

کردن موضوع بر اساس پردازش است  م ثال موض وع  زيها رن راهيبهتراز  يکيکه  انجام داد

  ش ب مط رح يدر را  زشپردا يدهايکلاز  هر بخشو  پردازش نمودهرا  «نيا حسي  يلب»

 م.يينمايم

 آمدهدس تبه يسخنران يپردازش موضوع اصلکه با  يجلسه سخنران 11موضوعات 

 ل است:يشرح ذبه  هر شب يهااميپو است 

 خيتار طولدر  ينيحس ناصر من هل انيجر قتيحقو   يلب يمعنا: موضوع. 1

 منکراز  ينهو  معرو به  امر .2 نماز. 1: هااميپ

 نگفتن  يلب يمنف يامدهايپو   فتن  يمثبت لب آثار: موضوع. 2

 مشروبات .2 الناس حق. 1: هااميپ

 زمان هردر  امامبه   فتن  يلب موانعو  نگفتن  يلب عوامل: موضوع. 3

 خمس. 2 حرام لقمه. 1: هااميپ

  فتن  يلب يهابيآسو  آفات: موضوع. 4

 حيصح يعزادار .2 وحدت. 1: هااميپ
 آنها تياهمو   فتن  يلب ادابع: موضوع. 5



 ۱۸     ؟یعنیلبیک یا حسین کتاب 
 

 فرزند تيترب. 2 نسل ديتول. 1: هااميپ

 ياجتماع   يفرد  يلب: موضوع. 6
 طالق .2محبت . 1: هااميپ

 اقتصاد   ياسيس  يلب: موضوع. 7

 مقاومت. 2 يشناسدشمن .1: هااميپ

 يفرهنگ   میعل  يلب: موضوع. 8
 يفرهنگ وق . 2 اسرا  .1:هااميپ
  فتن  يلب سطوح: موضوع. 9

 يرانيا يکاال .2 هيفقتيوال .1: هااميپ
  فتن  يلب طيشراو  مراحل: موضوع .10

 حجاب. 2 نامشروع روابط. 1: هااميپ

  فتن  يلب شبهاتو  موانع: موضوع .11

 ياجتماع يهاشبکه .2 ماهواره. 1: هااميپ
 چهارم: همرحل

 پ ردازشرا  ش ده بانتخ ا يه ااميپو  جلس اتاز   ي هر موض وع مرحلهاين  در
 انتخابرا  نظر مد يدهايکل کرده يبندتياولو مخاطب، ازينبه  توجهبا  سپسو  ميکنيم
 م.يينمايم

 پنجم: مرحله

مطالع ه ب ا  مرحلهاين  در است. يسخنران يمحتوا يآورجمع نوبت پردازشاز  پس
ب  ه  ×نيت ام  ام حس  يشخص  و  رام  ون واقع  ه عاش  وراي.. پ.و يقرآن  و  ي  يمن  ابع روا
 م.يپردازيم يسخنراندر  نشير ذار جهت چيتأثو  ناب يمحتواها يآورجمع

عنوان نقش ه شده ب هانتخاب يهاپردازشبه  مرحله مهم است، توجه مداماين  در آنچه
ر  ذار يتأثو  مناس ب يش ده( مط البانجام يه ابر اس اس آن )پردازشتا است  ه محتوايته

 يادهي مش کالت عدب ا  ينش سخنرانيله چمرحدر  صورتاين  ريغدر   ردد. يآورجمع
 م شد.يمواجه خواه

 مرحله ششم:



 ۱۹مقدمه      

 است. مدار( رينش تأثي)چ خاص قالبدر  محتوا نشيان نوبت چيدر پا
ل ي ش رح ذبه  مرحله 5در  است، بنا شده ير ذاريتأث يبر مبناکه  نشيچ سب  نيا
  ردد:ياجرا م
 يموض وع س خنرانبه  جذب مخاطب يسخنراناز  بخشاين  : هد سازيزهيانگ. 1
از  يک  يقال  ب در  ش  دهيآورجمع ين محتواه  ايترج  ذاباز  قس  متاي  ن  در اس  ت.
 شود.ياستفاده م ...اي  يمانند سؤال، ابهام، تعر سازيزهيانگ يهاروش

د عوام ل ي ب ر اس اس کلک ه  ييمحتواها يسخنراناز  بخشاين  در شه:ياند اقناع. 2
ه، يتش بو  سهيشه  مانند مقاياقناع اند يهاروشاز  استفادهبا  شدهيآوربروز مشکل جمع

 شود.يپرورش داده م.. .و ين، تعامل مصنوعييتبو  حيتوض

 د آث اري بر اساس کلکه  ييمحتواها يسخنراناز  قسمتاين  در پرورش احساس:. 3

، مناجات يرسازيپرورش احساس مانند تصو يهاکم  روشبا  شدهيآورامد جمعيپو 

  ردد.يئه مآماده ارا ...و

ش ده يآورراهکاره ا جمعو  ه اد راهي ب ر اس اس کلکه  يي: محتواهايرفتارساز. 4

زه ي مانن د انگ يفرمول رفتارسازاز  استمدادبا و  شوديبخش بکار  رفته ماين  در است،

 رد.ي يمورد استفاده قرار مو  شودمیل يتکم ...و ي، الگودهيدهبرنامه، برنامه

 يس خنران يانته ابا  متناسب ييزهاي ربا  يسخنران يانيش پابخدر  بت:يذکر مص. 5

 شود.يمناسب قرار داده م يهاروضه
 مرحله هفتم:

 :يسخنران يهااميپ

 راهب ا  ، متناس بيبخش رفتارسازدر  هر جلسه يهاامي، پيمجموعه سخنراناين  در

گ ر يد يه ابخشدر  امي ده است. البته امکان ارائ ه پيهر جلسه ارائه  رد يراهکارهاو 

 يس خنراناي ن  در ش دهانتخاب يه اامينکه پيابه  توجهبا  ز ممکن است، اماين يسخنران

 اند.داده شده قرار يبخش رفتارسازدر  دارند، يکرد رفتاريرو

ه ر  ي، ب رايجلس ات مختل   س خنراندر  نيتف اوت س طوح مخ اطببه  با توجه

  ي و  مخاط ب ع امبا  متناسب امي  پيام مد نظر قرار داده شده است  يدو پ يسخنران

 مخاطب خاص.با  ام متناسبيپ
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اس ت  دهي مختل  آماده  رد يدو نوع رفتارساز يهر سخنران ين اساس برايبر هم

 ا خواص است.ين عوام يمخاطببه  شده مناسب ارائهام پرداختهي  بر اساس پيهر که 

ل ي مياب ه  زنده خ ودس ا يهاش نهاديپو  ارسال نظ رات، انتق اداتبا  ميدواريان اميدر پا

 هي تهدر را  خدمتگزاران خ ود Amirbayan@chmail.ir: ينشانبه  انيب ريمعاونت پژوهش ام

 د.يينما ياريو  ر ذارتر کم يتأثو  بهتر يغيد محصوالت تبليتولو 
 انيب ريخطابه ام يمعاونت پژوهش موسسه تخصص



 

 
 ن محترم:يقابل توجه مبلغ

 راهب ا  ، متناس بيبخش رفتارسازدر  هر جلسه يهاامي، پيمجموعه سخنراناين  در
 ده است. يهر جلسه ارائه  رد يراهکارهاو 

ه ر  ي، ب رايجلس ات مختل   س خنراندر  نيتف اوت س طوح مخ اطببه  با توجه
  ي و  مخاط ب ع امبا  ام متناسبي  پيام مد نظر قرار داده شده است  يدو پ يسخنران

 مخاطب خاص.با  ام متناسبيپ
اس ت  دهي مختل  آماده  رد يدو نوع رفتارساز يهر سخنران يبرا ن اساسيبر هم

 ا خواص است.ين عوام يمخاطببه  شده مناسب ارائهام پرداختهي  بر اساس پيهر که 



 



 

 شب اول
 خيتار طولدر  ينيحس ناصر من هل انيجر قتيحقو  کيلب يمعنا

 سازيزهيانگ
 :سدينوياحت شرق ميکتاب سدر  يقوچان يقا نجفمرحوم آ

 ييس را  هرج او  راه آب تمام ک ردمدر  ،حرکت کردمسمت کربال به  ادهيپ بار ي
ب ه  ، ه ر چ هدادن دينمبنده به  بود که يااندازهبهداشتند  ا را يا آب نداشتند يرفتم که 
، حال ت ک ربال يفرس خ و س هد نک هيات ا  شدميمشتر تشنه ي، بشدميم تر ينزدکربال 

 ياهيانس ان س  چشمانو  شوديره ميچ بر آدمضع  که  يلتعطش بر من غلبه کرد، حا
خ ودم ب ا  افت ادم، عب داهللياب يهابچه ياد تشنگيبه  ديآن حالت عطش شددر  رود.يم

ش دم  يتش نگبه  مبتال يطورنيات، يحالت امناين  درو  هستم يآدم بزر که   فتم من
ت رس حمل ه از  رسنه هرلحظه و  لبان تشنهکه با  ييهابچه يرم برايشده، بم تابطاقتم 
 گ ريدک ه  من دست دادبه  يحزن حالت  ذاشتند.يابان ميببه  سرو  دنديلرزيمدشمنان 
. ×نيم ان حس يتيت يه بر مظلومي ربه  شروع کردمو  فراموش کردمرا  خودم يتشنگ
 اي .  ودميدرا  آتشو  دوداز  ابان پري  بيو  چشمم کنار رفت يجلواز  هاپرده باره ي
وان ه يداش تم د گري، دمن نشان دادندرا به  صحنه عصر عاشورااز  يا وشهن حالت آدر 
عق ب ک ردن.  يزارو  هي  رو  ض جهو  خود زدن سروصورتبه  . شروع کردمشدميم
 يخواس تم کس يمو  ک ردميه مي بلندبلن د ه م  رو  داشتمنطاقت  گريدم چون ديکش

 ارتيزاز  بعد بر شتم يحال عادبه  دوبارهو  ميکم وارد کربال شدمتوجه نشود، بعد کم
دم ساعت ح رم يصحن حرم ددر و  وارد شدم ×نيحرم امام حسبه  العباس ابوالفضل
س اعت ده و  ب ود ساعت ده شب .بر شتم يحال قبلبه  دوباره .زنگ زدن کردبه  شروع
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ه ل م ن ناص ر د: شيصدا بلند ماين  زنگ ساعت يصدا يجابه  هر بارو  بار زنگ زد
 يدم ص داي د دفع ه يبده د  را  نيست اآلن جواب حسيخودم  فتم کبا  .،..ينصرني

ن يا حس ي  يلب: هر بار ندا آمدو  ده بار زنگ زدو  شد زنگ حرم ابوالفضل العباس بلند
 ن...يا حسي  يلب

و اس ت  فت ادهياتفاق ن يکربال خبر خاصدر  هنوزکه  يشب اول )شبدر  زانينکه شما عزيا
ب ه  و ديق دم ش دشيلشکر حر برخ ورد نک رده( پبا  يحتو  انددهيربال نرسکبه  هنوز اباعبداهلل

ک ه اس ت  يين ن دايهم ب ه     فتنيلباز  د نشاني  آورديدالشهداء تشريمجلس حضرت س
 رسد.ي وش مبه  هنوز هم
خواهد امش ب اس مش يم يکند  هر کس ياريرا  کفنيخواهد ارباب بيم يکس هر

اد ي دل فر يدايسواز  نشسته سه بارکه  مجلس يهر جاثبت بشود،  ينيجزء زائران حس
 ن.يا حسي  يبزند لب

 شهياقناع اند
 پا ريمساين به  که يکسان چه. هاستزبان ورد« نيحس اي  يلب» جمله روزهااين  اما
 نيحس  اي   ي لب زبانش ان ورد هم ه ان دجامانده قافلهاين از  که يکسان چهو   ذاشتند
 اي   ي م لبيبفهم م.يکن صحبت همبا  جملهاين  رامونيپ يقدر ميخواهيم امشب. است
 وج ود تم امب ا  واقع ً نيحس اي  يلب ميبزن اديفر ميخواهيم يوقتکه  چهيعني  نيحس
 .رديبگ قرار ×اباعبداهلل قبول مورد اهلل انشاءتا  ميبزن اديفر

ک ه  ش ده نق ل ×نيحس امام مورددر  ×صادق اماماز  مأثوره اراتيزاز  يکي در
 تر رار لي دل. اهلل يداعا کيلب تقولو  سبع  اجبه: يرويم امام ارتيزبه  يوقت دادند وردست
 ست يچ هفتگانه يها يلب

 ×نيحس  ام امب ه   ف تن  يلب هفتگانه تکرار يبرا ليدل دو يشوشتر جعفر خيش
 :آورديم

 اجاب ت چراک ه اس ت، دع وت هکنن داجابت طيشرابه  نگرش آن، ليدل نينخست. 1
 وج ود ههمبا و  محبتو  مهر شه،ياند رر،يپ دست، زبان،  وش، چشم، ب،قلبا  دعوت
 ين دا نيراس ت اجاب تاز  ياجل وه هفتگان ه يه ا يلباز  كي لب هرو  ادعا با  نه است،
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  ردد يم افتيدر مفهوماين  ز،ين حضرت آن ارتيز متناز  اوست، سازانسانو  يملروت
 :ديفرمايم كه پرمحتواو  بلند هجملاين از  پس ژهيوبه

ِْْع َو يَقْلِب َأَج َبَك َفَقْد اْسِتَغ َثِتَك ِعْنَد يَبَدِن ِجْبَكي َلْ  َك َ  ِإْ  ُقْل ر َو يساَ  َو يايَرْأ َو يَبصاَ
ُْْرَسِل يالنَِّب ِلَخَلِف ِ يالتَّْسِلَعَلی  يَهَوا ُْْنَتَجِب السِّْبِط َو اْل  .اْل

 زب انمو  دي  و پاس خ ت و يدادخ واه هنگامه را ب تو دعوت نتوانست ررميپ ا رچه
 چش م،   وش، قل ب، ن كيا د،ي  و كيلب توبه  اتطلبانهياري يندا هنگامبه  نتوانست
 لقلق ه فقط كيلب خواهمينم جان، نيحسيعني   «...پاسخگوسترا  تو وجانمدل شه،ياند
 م.يبگو كيلب وجودم تمامبا  خواهميم بلره باشد  زبان
 باش ند يپاس خ كهاست  اين ×نيحس ارتيزدر  هفتگانه يها يلب گريد ليدل .2
 مختل   مراح لو   ونا ون طيشرادر  حضرت آن طلبانهياري ههفتگان ينداها برابردر 

 دع وت خ ودش ياري را به  مردم جا هفتدر  کربال ريمس طولدر  كه يديتوح دعوت
 .دينشن  يلبو  کرد

نباش د،  يان سطحيمانند کوف ‘يلن بن عيحس يندابه     فتن مايم لبيا ر بخواه
 م. اص ليي  بگويتمام وجود لببا را  امام خود ينداو  ميبفهمرا   يلب يواقع يد معنايبا
 :شده  رفته حجدر   يلباز  عبارتاين 

َّ . رفتم حجبه  ×صادق امامبا  يسال دي ويم انس بن مالك  ِعْناَد َراِحَلُتُه ِبِه اْسَتَوْت َفَل
ِِْحَراِم َْ  َك َ  اْل  م ركبش يوقت   َراِحَلِتِه ِمْن ِخرَّي َأْ  َك َد َو َحْلِقِه يِف الصَّْوُت اْنَقَطَع ِةيِب لتَّْلِب َه َّ ُكلَّ
و  ش ديم دهي بر  ل ودر  شيصدا ديبگو كيلّب كرديم يسع چه هر ستاديا احرام محلدر 
  َتُقاوَل َأْ  ِماْن َلَك ُبّد َل  َو اهللرسول اْبَن  ي ُقْل: كردم عرض. افتد ريزبه  مركبشاز  بود كينزد
ُر َفياَك َعا ِمٍر يَأِبا اْبَن  ي: فرمود. ييبگو ديبا كه باالخره بگو، كيلب! اهللرسول بن اي  َأْ  َأْجساُ

ْعَد َلا  َو َكياَلبَّ َلا  َجالَّ َو َعازَّ ُقاوَلي َأْ  يَأْخَش َو َكيَلبَّ  َّاللُه َكيَلبَّ َأُقوَل ! ع امرياب پس ر اي.َكيساَ
: دي بگو ج وابمدر  عّزوجّل خداوند ترسمي. مكيلّب اللهم كيلّب: ميبگو كنم جرئت چگونه
 !كيسعد وال كيلّب ال

 نکردهيخدا نکند. نباشد زبان ورد فقط ميي ويمکه  يکيلب ميباش مراقب ديبا هم ما
 نيد بودن زبان لقلقهاز  ×نيحس امام  .يلب ال ديبفرما امامو  نيحس اي  يلب مييبگو ما
 فرمود: آمد،يم بدش يليخ کوفه اهل
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ُهْ يَمَع  َدرَّْت َم  ُحوُطوَنُهي َأْلِسَنِتِهْ َعَلی  َلْعٌق ُنيالدِّ َو  يالدُّْن ُديَعِب النَّ َس ِإ َّ َِِذا شاُ وا َفا  ُمحِّصاُ
 1. ُنو يالدَّ َقلَّ ِب ْلَبَل ء

 ش انيزند  كه آنجاتا  را نيدو  نرود فراتر آنها زبان سراز  نيدو  نديايمردم بنده دن
 . ردند اندك داراننيد شوند  رفتار شيآزما بوتهدر  چونو  بچرخانند سازد راهروبهرا 

م ا  ياري ب ه  ما لقلقه زبان نباشد. چراکه هنوز هم امام يها يلبکه  ميکن يد کاريبا
 ازمند است.ين

 ك احساسيتحر
گر يدو  ان کربال ماندهمدر  ×نيهل من ناصر امام حس يکنند ندايال ميخ يبرخ

 کرد. ياريرا  شود امامينم
حنج  ره از  يهج  ر 61 يروز عاش  ورادر  ه  ل م  ن ناص  ر ام  ام يک  ه ن  دايدرحال

 روز عاشورا نماند.و  کربالدر  دالشهدا بلند شد، امايس
دند، حض رت تنه ا يش هادت رس ب ه  اران اماميو  همه اصحاب يعصر عاشورا وقت

 شدند:
مان قطاع و  ناهير أحدا من أنص ره إّل  مان اا فا الّتاراب جبي، فل  شْ الو  ن يْينظر يجعل 
و  ب رادرانو  كشتهرا  اصحاب همه راست خود نمود.و  سمت چپبه  ي  نگاهنهيالحْ م أن
 .ديدخون آغشته و  خاكدر را  فرزندان
 و ن!ير بن القاي  زهيو  ب بن مظ هر!ي  حبيو  نئ بن عروة!ه  يو  ل!ي  مسل  بن عقي: يفن د

ك  فاا يأنا د يج ! م  لاي  فرس   الهيو    أبط ل الّصف !ي  فا ! يو    فا يو  د بن مظ هر!يزي  ي
 يزنم ام ا ج وابيص دا م را  ش ماک ه اس ت  چه ش ده، أدعوك  فا تسْعو و  بو ،يتج
 د.يدهيکنم اما  وش نميدعوت مرا  شماو  ديدهينم

 کنميشما خواهش م از   مك ، فا تنصروهتنتبهو ، أم ح لت موّدتك  عن إم   م،يأنت  ن
 د يکنينصرتش نمکه  امامتان برداشته شدهاز  تانياريا يد. آيبلند شوکه 

و  ها  الكارام،يلفقدك  قد عاهّن الّنحاول، فقوماوا عان ناومتك  أ |هذه نس ء الّرسول

                                                      
 .245ص ،تحف العقول. 1



 27      تاریخ طولدر  حسینی ناصر من هل جریان حقیقتو  لبیک معنای

 

در بكا  الاّدهر غاو  ب الْنو ،يالّله رو  لكن ارعك و  ادفعوا عن حرم الّرسول الّطغ ة الّلئ م،
ت رس ول ي باهل 1تحتجباو  يال عان دعاوتو  تقّصرو ، يإّل  لْ  كنت  عن نصرتو  الخئو ،
ح رم رس ول از  و ديمحنتند. پس بلن د ش وو  فقدان شما  رفتار رنج خاطربه  |خدا

 د.يخدا دفاع کن

از   ون هنيح ال انيام ا چ را باا د ش دند ياصحابش ش هکه  دانستيم ×نيامام حس
غرب ت و  ييتنه ااز  بع د ×هل من ناصر اباعبداهلل يد ! نداي ويتش ميباهلو  دغربت خو
ن يهم  ×نيام ام حس يعن ي  خ بوده اس ت يطول تار يندا برااين  کهاست  ايناز  او نشان

 خواند.يمرا  اآلن هم شما
ام ي او ن دا قب ه     فتنيلب يبراو  شوديامام خودش نم يمتوجه ندا يالبته هرکس

ه ل م ن ناص ر اربابش ان  يخوب متوجه ندا ييضايب رضا محمود ديمثال شهکند. اينم
را  س پاه اس م مس تعار خ ودشدر  بود. ۱۳۶۰ سال آذرماه ۱۸ متولدو  زيتبر شدند. اهل

 يهن وز ن داک ه  ادم نروديتا   ذاشتمرا  اسماين   فتي ذاشته بود. م «ين نصرتيحس»
 نصرت ما دارد.و   يلببه  ازينو است  بلند ×نيهل من ناصر حس

 يالْنا د کا   اذا» تخته کالس نوشته ب ود: يشهادتش رواز  قبل روز وهشتستيب
 !«ش هادت ب ر س الم باش د، ÷ن بيز کنندهدعوت ا ر»: يعني  «ب لشه دة فأها ÷نبيز

ام ام خ ودش  ين داب ه  ارواحنا فداها ينب کبريحرم حضرت زاز  دفاعدر  آخرش هم
    فت.يلب

در  رس د.ي  وش مب ه  ام ام ينصرنيهل من ناصر  يوز نداهنبود که  باورش شده
 خانمش نوشته بود:به  يانامه

را  اهلل آل گ ريد ب ار انيس ف آلو  انيابوس ف ابناء بارو اين  شده تکرار دوباره خيتار
 ت،ي باهل دردان ه مطه ر مرقد همو  يکبر نبيز خانم مطهر مرقد هم اند کرده محاصره

از  م ا مردم &امام قولبه  چراکه داد مينخواه آل اهلل اسارت به تن باراين  يول  ÷هيرق
 .بهترند اهللرسول زمان مردم

 ت وو  م نو اس ت  ظه ور يآخرالزمان وعده تحقق مطلع شام، نبرد م يبگو ترواضح
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 نه اده  ردنم ان ب ر ينقش  اطهار ائمهو  خداوند لط که با  مياستادهيا يانقطهدر  قًيدق
 غرب تو  تي مظلوم ش اهد گ ريد ب ارتا  مشيبرسان سرانجامبه  مهبا  ديباو است  شده

در  حس اس زم اناي ن  در چق در ص برت يبدان ا ر م ينباش ÷هيمرض يزهرا فرزندان
 .يشماريم قدررا  آن لحظهبهلحظه دارد، متيق آل اهلل ميحراز  انتيصو  حفظ

 م،ييب رآ پس شاز  مينت وان ا  رو اس ت  شده  ذاشته دوشمان بر ينيسنگ تيمسوول
 .ميمقصر چراکه ميبرس اشيولو  اشينبو  خداوند حضوربه  ديبا خجلو  شرمنده
 هم ه نک هيايعني اين  ينيآو يمرتض ديس بقولو  کربال ارض کلو  عاشورا ومي کل
 جه اد معرک هاز  اي و  ميون ديبپ انيعاشورائ ص به  که داشت ميخواه يانتخاب شب ما
 .ميشبا  يشر خدا يول خوندر و  ميزيبگر

 يرفتارساز
 ميد ب دانيبا. «کل ارض کرباو  وم ع شورايکل »که  د باورمان شوديشما هم باو  من
به     فتنيلب يبرارا  د خودمانيم داشت. بايخواه يز شب عاشورائيما ناز  هر کدامکه 
 م.ياربابمان آماده کنو  امام

آن را  ام ام ي. بعض ميدرست بشناس را  د اماميم، باييك بگويامام لببه  ميا ر بخواه
 كنند!ي  ميكه دوست دارند تعر يآن طورو  خواهديكه دلشان م يطور

 : ف تيتأم ل اس ت. مقابل يلي  امام كه خيدارد درباره تحر ياجمله ينيآو ديشه
را   ذش ته ام ام چ را  چ ون يدانيم…  نهرا  حاضر امام !عاشقندرا   ذشته امام يبرخ
 ببرند. فرمان ديبارا  حاضر امام اما کنند يم ريتفس بخواهندکه   ونهآن

م ن ه يطور كه هست بشناسآنرا  د آقايم بايم نور چشم امام بشوينره بتوانيا يرفقا، برا
ام ام منطب ق ب ا را  خوديعني  يمدارتيچون وال م!ي  كنيم تحريكه دوست دار يطورآن
 م.يق دهيخود تطب يهابر خواستهرا  که امامنيم نه ايکن

او  ين داب ه  و ميموردتوجه حضرت هس تکه  المان راحت باشديم خيخواهيما ر 
 يکيجلسه اين  در م.ياجرا کن يزند در و  ميبشناسرا  امام يهاد دغدغهيم، باي   فتيلب
 م:يکنيمطرح مرا  مهم امام يهادغدغهاز 
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ش هادت ب ه  يک ييکي ×ک ه اص حاب ام اميط جنگ، وقتين شرايبدتردر  دينيبب
 دي امام اهتمام ورز يهادغدغهاز  يکيبه  بود، يآدم زرنگ يداويابو ثمامه صند ديرسيم
ام ام ب ه  امام خودش  رف ت.از  خاص يدعاو  ژهيت وي  عنايشهادتش هم از  قبلو 
تَّای َح َل  ُتْقَتُل اهلِلَهُؤَل ِء َقِد اْقَتَرُبوا ِمْنَك، َو يِلَنْفِسَك اْلِفَداُء! َأَر يَنْفِس: عرضه داشت ×نيحس

 تو باد، يفدابه  ! جانماهلل  اب  عبد ي الصََّل َة ُت َهِذِهيَوَقْد َالَّ يَربِّ يُأْقَتَل ُدوَنَك، َوُأِحبَّ َأ َّ َأْلَق
در  نر ه م نيمگ ر اش د  يخدا قسم تو كشته نخواهبه  اند.ك شدهيتو نزدبه   روهاين 

م يمالقات نم ا يحال دررا  حال من دوست دارم خدانيدرع يحضور تو كشته  ردم. ول
فرم ود: و  طر  آسمان بلند ك ردبهرا  ن سر خوديخوانده باشم. امام حسرا  نمازاين  كه

َُْصلِّ ِمَن هلُلا َجَعَلَك الصََّل َة َذَكْرَت را از  ، خ دا ت وياد نم از آوردي ب ه    مراَنيالاذَّاِكِر َنياْل
 د دستيمردم بخواهاين ز ا اكنون اول وقت نماز است. يد. آرينماز زاران محسوب نما

 .مينماز بخوانتا  ما بردارنداز 
 ن يااز  باالتر يمدال افتخارو  چه ارزش

جلو م ن ق رار در  فرمود: شما اهللد بن عبد يسعو  نير بن قيزهبه  ×نيسپس امام حس
از م یينب ا  آن حض رتت ا  جلو آن بزر  وار ماندن ددر  بخوانم. آنانرا  نماز ظهرتا  ديريبگ

  1ود نماز خو  خواندند...اصحاب خ
و  او ياري  يار ب راي   نف ر ي ه ر ک ه  يط جنگ ين شرايبدتردر  ×نيامام حس

 بخوان د.را  نمازشتا  کنديسپر بال مرا  اصحاب خوداز  مت است، دو نفريتش غنيباهل
خوان د. يجماع ت مب ه  و م. اول وقتيت  بخوانخواند. نفرمود: ت يجماعت هم مبه 

د که: آق ا يايمدر  شود دادشانيمکه  دم ظهر يعزادار يهاوتيه يبرخ آن وقت متأسفانه
 ص بحاز  نيعاشقان حس اين  کجا !تا  يآزارد! مردميکنيمعطل م يخوديبرا  چرا مردم

اي ن از  ش تريم ردم بک ه  دي ع کني توزرا  کردند خس ته ش دند. ناه ار يحاال عزادارتا 
ش ود. چط ور ياخ تال  مو  له بح ثمس واي ن  توانند صبر کنن د. هرس ال درب ارهينم
در  عب داهلليق در اس ت  ابنيتف اوت نگ اه ا يند وقتي  بگويامام خود لببه  خواهندمی
شود، يچه کشته م يما بفهماند برابه  که فدا کردرا  ن خودشياران نازنيط ين شرايبدتر

                                                      
 .176ص ،3ج ،أبو الحسن ،ابن األثير ،الكامل في التاريخ. 1
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 م.يکن ياريرا  م آقايتوانينمکه است  يعيم. خب طبيشوياما ما متوجه نم
زبان ه و  ب ود ن ك ه آت ش جن گ روش نيجنگ ص فدر  ×يعل حضرت يوزر
َْْ يِن يَن الصاَّفَّيَوُهَو َمَع َذِلَك َبد يكشيم  يتماش ا کس رهيوس ط جن گ در   ْرُقاُب الشاَّ

ُْْؤِمِني  َأِمي :ابن عباس عرض كرد .كرديد ميخورش  يچ را تماش ا !َن َما  َهاَذا اْلِفْعاُليَر اْل
وق ت  ينره بدانم ك يا يبرا !يُنصَالَِّحتَّی الزََّواِل ِإَلی َأْنُظُر  :دفرمو د ييفرمايمد يخورش

ِإ َّ  ؟َو َهْل َهَذا َوْقُت َاَل ٍة :عباس عرض كردابن .نماز بخوانمتا  شوديد ميزوال خورش
  م وقت نم از اس تيراريآقا مگر اكنون كه ما سر رم پ! ِعْنَدَن  َلُشُغًل  ِب ْلِقَت ِل َعِن الصاََّل ِة

 ميست  فعاًل ب رويوقت نمازخواندن نکه  م. اآلنيي ويطور منيها ما هم اوقت يليخ
وق ت نم از ک ه  م. اآلنيست  فع اًل درس بخ وانيوقت نماز نکه  م. اآلنيمنزل برسبه 
م، خ وب ياندازيبرا  سفره غذا ديگر بايدکه  تمام بشود. اآلن يينمايلم سيفاين  ست ين
 ؟َما  ُنَقا ِتُلُهْ َعَلای فرمود:  ×يعل ست.يد. اآلن وقت نماز نها منتظر بماننست مهمانين

َْ  ُنَق ِتُلُهْ    .ميكنيرار مينماز پ يهمانا ما برا  ميجنگيم هچ يبرا مگر !الصََّل ةَعَلی ِإنَّ
ش ما اول وق ت نم از و  نک ه م نيا ياقامه نماز بوده، ب را يهمه مبارزات ائمه برا

د ين ک ار نم از اول وق ت اس ت. ش هيترمهم يطيهر شرار که د ميد باور کنيم. بايبخوان
 کند که:ينقل م يرازياد شيسپهبد ص
جن اب و  يااهلل خامن هتي حض رت آاز  دف اع مرک ب يعال يجمع شورادر  بار ي
م. ام ام يفرمانده محترم کل س پاه خ دمت ام ام ب ودو  ر دفاعيوزو  يرفسنجانمیشهايآقا
م. وس ط يره نشس ته ب ودي داميطور نشان بهيما دور ا و خوشان نشسته بودند يصندل يرو

ن يگ ر ات اق رفتن د. اول يطر  قسمت دبهو  نا هان امام بلند شدندبود که  ما يهاصحبت
 يعرض کرد: آق ا کس التکه  بودمیشهايحرکت امام صحبت کرد آقااين از  پسکه  يکس

 ممک نب ود ک ه اين  ديرسيشان ميذهن ابه  آن موقعکه در  يزيعارض شد  چون تنها چ
و اي ن  «ر، وق ت نم از اس تيخ»عارض شده باشد. امام فرمودند:  يامام کسالت يبرااست 
حال نک ه تاب هياد مثليذه نم رس ب ه  م نک ه  ان فرمودن ديب يچنان لحن قاطعبا را  جمله
 اذان ظه رب ه  قهيدم، هنوز چند دقيساعتم نگاه کردم دبه  ام. بعدفکر نماز نبودهبه  طورنيا
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 1مانده است.
 2.اهللو  الحاوض ال يرد علاياال  بصااته من اساتخف ي  منيلند: يفرمايم| رسول خدا
ب ه  كه نس بت يچ،( كسيكه نماز نخواند، )او كه ه يند كسي ويكه نماست  اين نرته جالب
ت ا  ك هاس ت  اي ن ت ب ودن مانن دياهمياند. بمورد خطاب قرار دادهاست را  تياهمينماز ب

 ا نه.ي يشوينماز بلند م يست برايبعد صبح معلوم ن 90برنامه  يپا ينينشيمنص  شب 
 ،دي انکردهه م  يچ ك ار خ ال  ق انونيد هيكنيم ياتوبان رانند در  د كهيفرض كن

د: ي  ويمو  ردي  يمرا  نيماش  يس جل ويپل  ي. آق اراهسيپل ب ه  ديرس يم دفعه ي
نام ه! ي واه: دي  ويم ام.نک رده يه خالف م ن ك  آق ا، :ديي  وي! ش ما ملطفًنامه ي واه
م ن مهندس م، دكت رم،  :ديي ويم .نامهي واه :دي ويم .مملرتماين  من آخوند :ديي ويم
 :دي  وي.. م.،امک ردهحل را  مشرل مردم هزارتا، امساختهمدرسه  ،امکردهاختراع تا  صد
. ينامه داشته باش يد  واهيبا ير رد بشويمساين از  يخواهيندارد ا ر م يربط هانيا ،آقا

 يعان ابا»ن د اول نم از: ي ويم ياوري كه ب يامت هر عمليروز قاست   ونهنيانماز هم 
ِِْ  ُقِبَلْتيِإ َّ َأوََّل َم   ×جعفر ير عن ابيبص َل َة  ُقِبَل َح َسُب ِبِه اْلَعْبُد الصََّل ُة َف َواَه  ِإ َّ الصاَّ َما  ساِ

 اهلُلَحِفَظاَك  يُمْشِرَقٌة َتُقوُل َحِفْظَتِنا َض ُءيبَ يَا ِحِبَه  َو ِهِإَلی ِل َوْقِتَه  َرَجَعْت َأوَّ يِإَذا اْرَتَفَعْت ِف
َْاٌة َتُقاوُل  يااَ ِحِبَه  َو ِهاِإَلای ِر ُحاُدوِدَه  َرَجَعاْت يِر َوْقِتَه  ِبَغيَغ يَو ِإَذا اْرَتَفَعْت ِف ْوَداُء ُمْظِل ساَ

 «.اهلُلَعَك يَض يْعَتِنيَض
رفته شود، يپذ ينماز كس ا رشود  يشروع م نماز آناناز  اعمال بند ان، يسحسابر»
در  اه خ دا ب اال ب ه  وقت اولدر  يرفته خواهد  شت. ا ر نماز كسياعمال او پذ ريسا
د: حق وق م را نگهب ان ي  ويم و   ردديب ازمصاحبش  يسوبه  تابانو  درخشانرود، 
خ دا ب اال  در  اهبه  ژهيوقت واز  خارجدر  يا ر نماز كسو  باد! انت نگهبي، خدايشد
ص احبش  يس وب ه  كي تارو  اهيباش د، س  يمق ررات الزم ه ع ارو  ح دوداز  و رود
 «.ت پامال كندي، خدايپامال كردرا  د: حقوقمي ويمو   ردديبازم

 مييک ار بگ وبه  ميکار دار ميينماز نگوبه  .ميمقدم کن يبر هر کاررا  نماز دييايب پس

                                                      
 .248ص ،يعسکر يد رضا عليسعو  اين يسبحان محمدرضا ،مهر و قهر. 1
 .101ص ،فقه الرضا. 2
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 :کنديمخودش نقل که  ييبابا ديثل شهوقت نماز است. م
 يپ رواز امتحان اتدر را  نمرات نيبهترو  بود تمام شده کايامردر  من يخلبان دوره

 نامهي واهوجود داشت،  امپروندهدر  كه ييها زارشل يدلبه  يولدست آورده بودم، به 
 يير ايال آمرك ژن ريس دانشگاه كه يدفتر رئبه  يشد. سرانجام روزيصادر نم اميخلبان
در  يس تيك ه بابود  ين فردياو آخر . ذاشتم احترامو  فتماتاقش ربه  شدم. احضاربود، 

از  کرد ك ه م ن پاس خ دادم. ييهاپرسشداد. ينظر م يخلباندر  ا رد شدنمي يمورد قبول
و  ص دا درآم دب ه  اتاقدر  من ندارد، نا هانبا  يانه خوبيكه م آمديبرمژنرال  يهاسؤال
از ات اق خ ارج م یكار مه يابرتا  خواست اواز  ،احتراماز  پسو  شد رال واردژن يمنش
 شود.

ب ا  نماز ظهر بود. وقتساعتم نگاه كردم، به  تنها ماندم، اتاقدر  يبا رفتن ژنرال مدت
 انتظ ارموقت بخ وانم.  اولدر را  نمازم توانستميمو  نبودم نجايادر  کاشياخود  فتم 

خود  فتم: با و  ستينماز ناز  ترمهم يچ كاريه دميشياندشد،  يآمدن ژنرال طوالن يبرا
را  ياروزنام هات اق ژن رال رف تم از  يا وش هبه  بخوانم. جانيهمرا  نمازماست  خوب
 خواندن نماز شدم. مشغولو  بم درآوردميجرا از  ن پهن كردم. مهرميزم يروو  برداشتم
را  آن اي و  ادامه دهمرا  كنم  نماز چهم:  فت خودبا  ن حال ژنرال وارد اتاق شد.يهمدر 

 ادامه دهم، هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. نم ازرا  م  رفتم نمازيقطع كنم  تصم
از  ژن رال پ س .كردم يعذرخواهنره معطل شده بود، يل ايدلبه  ژنرالاز  و تمام كردمرا 

ش تر ي ف ت بك ردم. ي !  ف تم عب ادت ميكرديد: چه ميمن پرساز  چند لحظه سروت
از  يخاص يهاساعتدر  دهد كهيما مسلمانان دستور مبه  ن اسالميح بده.  فتم: ديتوض
من به  يقينگاه عم ژنرالعبادت نماز است. اين  نامو  ميخداوند مناجات كنبا  ،روزشبانه
ت بوده ين كارهايهم يبرا اندنوشته اتپروندهدر  كه ييها زارشاين  : پس فتو  كرد

دل او  ذاش ت ك ه قل م در  ينماز چ ه اث راين  با خداوند دانمينمد، يم: شااست   فت
 ين ج اياول ب ه  روز آنمرا امض اء ك رد.  يخلبان نامهي واهو  برداشترا  سشيخودنو
نم از  رکعت دومن داده بود، به  كه خداوند ينعمت بزر اين  پاسبهدم يكه رس يخلوت

 شرر خواندم.
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 منکراز  ينهو  عروفمامربهام يپ :دوم يرفتارساز
 ميد ب داني  با«کل ارض کرباو  وم ع شورايکل »که  د باورمان شوديشما هم باو  من
    ف تني لب يبرارا  د خودمانيم داشت  بايخواه ييز شب عاشورايما ناز  هر کدامکه 
 م.يآماده کن اربابمانو  امامبه 

اون را  ام ام يبعض م. يس درست بشنارا  د اماميم باييك بگويامام لببه  ميا ر بخواه
 !کننديم يدوست دارند، معرفو  خواهديم دلشانكه  يطور

 يبرخ  :اس ت تأم لقاب ل  يلي  امام كه خيدارند درباره تحر ياجمله ينيآو ديشه
  ون هآنرا   ذشته امام چون !چرا  يدانيم…  نهرا  حاضر امام اند!عاشقرا   ذشته امام
 ببرند. فرمان ديبارا  حاضر امام اام  کننديم ريتفس بخواهندکه 

م  يطور كه هست بشناسآنرا  د آقايم بايم نور چشم امام بشوينره بتوانيا يرفقا، برا
بر ام ام را  خودکه است  اينبه  يمدارتيوال م!ي  نرنيم تحريكه دوست دار يطورآن

 م.يق دهيخود تطب يهابر خواستهرا  امامکه اين  م نهيمنطبق کن

او  ين داب ه  و ميمورد توجه حضرت هس تکه  راحت باشد المانيخ مياهخويم ا ر

 م.ياجرا کن يزند در و  ميبشناسرا  امام يهاد دغدغهيم، بايا   فتهيلب

دالش هدا، هم ان يمجلس سو  وتيهبه  آمدناز  اراده ماو  شب اول قصداين  در دييايب

اس ت  بوده ير نورانيمساين  در حرکت خوددر  دالشهدايساراده حضرت که  بشود يزيچ

و  ش دهيبندبسته يه ااميفت ه پيفرو  ميم بشناس يحادث ه عظ اين  دررا  قت امريهم حقتا 

ان خ اص آن يج زء لش کرت ا  ميبهتر ج زم کن را  هم عزم خودو  مين نشويبنده معانديفر

 م.يحضرت شو

و  فرزن دان يحت ب ود ک ه  ن خ ود چ هيحماسه خوناز  دالشهدايس يقيخواسته حق

را  د )ش ام(ي زيقلب حکومت  هااسارتو  هاشدنکشته با  هم فدا کرد را  ن خودکودکا

 يداري موج ب بو  زن ديما يدندر را  يروزيپو  امروز حر  اول فتحبه  و تا فتح کردند

 ا شده است.يدن

فج ور و  فس قبه  تفاوت نبودن نسبتيب»را  ن اراده خوديترخود حضرت شاخ 

 يان ات متف اوتيبو  هانامهدر  اند. آن حضرتان کردهيب «هاارزش شدنفراموشو  آشکار
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ب ه  نام ه خ وددر  م ثاًلج کنند  يامر بساين  اقامه يبرارا  اند همهکرده ياند سعداشتهکه 

ال ظ لْا ، اّنْا  خرجات و  ال مفساداو  ال بطراو  ل  اخرج اشرا ياّن»...ه فرمودند: يمحمد حنف

 يجاّد رةيبس رياسو  عن الْنکر يَانهو  آُمَر ب لْعروف ا  ديار ،يُاّمة جد يلطلب االااح ف

از  ظلم نمودنو  فساد كردنو  عداوتو  يسركش يمن برا 1«×ط لب يبن اب يعل يابو 

ان ي مدر  س ازشو  جاد ص لحيا منظوربهست كه من يناين  نه خارج نشدم  بلره جزيمد

م. م ن ير ر نم امناز  ينه و  معرو امرب هنظ ر دارم در  امت ج دم خ ارج ش دم، م ن

 .ميرفتار نما ^طالبيبن اب يپدرم علو  ره جدم رسول خدايخواهم مطابق سيم

 َفَلاْ  َمْعُروُفها ، َأْدَباَر َو َتَنكَّاَرْت َو َرْتيَتَغ قد  يالدُّْن هِذِه ِإ َّ»اند: ر کربال فرمودهيمسدر  و

َْْرَع شيَع ُ يَخس َو ااِلن ِء َكُصب َبِة ُاب َبٌة ِإاّل ِمْنه  ْبَقي َُْلي ال اْلَحقَّ َأ َّ َتَرْوَ  َأال ل،ياْلَوب يَك ْل  ْع

ُْْؤِمُن ْرَغَبيلِ َعْنُه، يَتن هي ال اْلب ِطَل َأ َّ َو ِبِه ِِّن ُمِحقًّ ، ِلق ِءالّلِه يف اْل َْْوَت یَأَر ال يَف  َسع َدًة ِإاّل اْل

  2«َبَرًم ... ِإاّل َنيالّظ ِلْ َمَع  َةياْلَح اَل َو

آن ج ز از  و مع روفش پش ت ك ردهو  ناش ناس ش دهو  گر ونهيا ديدناين  يراست

نمانده است.  يباق يزيپست، همچون چرا اه تباه، چ يايزند و  نديكه بر كاسه نشمین

 م ؤمن ين وضعيچندر    رددينم يباطل نهاز  و شوديحّق عمل نمبه  د كهينيبيا نميآ

جز هالكت را  ظالمانبا  يزند و  سعادت جزرا  من مرگو  خدا سزاوار است  يالقبه 

 ..نم.يبينم

را  حاض رند ج ان خ ود يحتکه  کننديان ميحا بيش خود تلويفرمااين  در حضرت

  ي ش ان لبيا ين داب ه  و ميرنگ حضرت بش وم هميخواهيمکه  راه بدهند. مااين  در

و  ميار بگ ذارکن را    ذردياطرا  ما مکه  يامور فاسدبه  نسبت يتفاوتيد بيم باييبگو

اس ت  م ممک نينيبيا ر م که  طورم، همانيگر تعصب داشته باشيعاقبت همدبه  نسبت

 يم، فس ادهايدهيتذکر م  مهابايبکند،  ينيخطرآفرو  چرخ موتور بمانددر  يچادر فرد

 م.ينشو يضه الهيفراين  دچار آثار شوم ترکتا  ميمتذکر شورا  افراد يظاهر
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 :رسول خدا فرمودندکه  ن بسيعمل هماين  لتيدر باب فض

وم ياغابطه  النا س يال شاهداء و   ءياسوا ب نبياال اخبرك  عن اقوام ل»: |اهللقال رسول

اهلل؟ قا ل: ها    رساوليال: من ها  يمن بره  من نور. ق يجل، علو   مه بْن زله  من اهلل عزيالق

ف ياعبا ده فكإلای  حبباوا اهلل ل: هذايعب ده. قإلی  حببو  اهلليو  اهللإلی  حببو  عب داهللين يالذ

كاره اهلل فا ذا اطا عوه  ينهاونه  عْا  يو  حب اهللي مرونه  بْ  ياهلل؟ ق ل: إلی  حببو  عب داهللي

 1«.احبه  اهلل

را  ا ش مايمنرر فرمودند: آاز  ينهو  معرو ت امربهياهمبا  در رابطه |امبر اكرميپ

گ اه يجاو  مرتب تو  مق امبه  مردم ينه شهدا هستند ولو  ايخبر دهم كه نه انب يكساناز 

رس ول  ايخورند  س ؤال ش د:ينور هستند غبطه ماز  ييش خدا كه بر منبرهايپدر  آنان

 هستند كه بن د ان خ دا يفرمود: آنان كسان |امبريهستند  پ يآنان چه كسان |خدا

محب وب  ي ردانن د. س ؤال ش د: معن ايمحبوب بن د انش مرا  خداو  محبوب خدارا 

محب وب خ دا را  اما چگونه بند ان خ دا  ش بند انش معلوم استيپدر  خدا دني ردان

كه خداوند متعال دوست دارد دعوت  يزيچبه  جواب فرمود:در  |امبري ردانند  پيم

که بن د ان يکنند، پس هنگاميم يد نهيآيكه خداوند متعال بدش م يزيچاز  و کننديم

دوس ت را  خداون د متع ال آن انو  ردن د يم کنند محبوب خ داياطاعت مرا  خدا، او

 ...دارديم

ک ار در  ج ز دخال ت يزي منک ر چاز  ينه و  معرو مسوله امرب ه معتقدند ياعده

اي ن  ام ا  کننديمطرح مرا  شبههاين  ياريبسست. امروز هم يها نيسلب آزادو  گرانيد

 گران است:يکار ددر  کردن يفضولو  معرو  دخالتامربهکه است  يحر  غلط

د س م ي ناديمش ما و اس ت  نج ايوان آب اي   لي د يزنم: فرض کني  مثال ميمن 

و  ود  نف ر وارد بش ي  د. ا رريميبخورد مرا  آنهر کس که  دوجود دارآن در  ياکشنده

د ي يو يمو  ديوش يمسلمً مانع م  ديوشيا شما مانع نميبخورد آرا  وان آبيل آنبخواهد 

 دي هديسه باره تذکر مو   وش نکرد باز هم دوبارهرا  ا ر حر  شما است. نخور مسموم
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د يش ا يحتو  ديوشيزور متوسل مبه   وش نکرد يليهر دلرا به  ا ر باز هم حر  شماو 

اي ن  چ ک س ه ميبخورد، هرا  وان آبياو لکه  د  ذاشتياما نخواه  دياو بزنبه  هم يليس

 . نديبيکار مردم نمدر  يفضولو  دخالترا  کار شما

ب ود ک ه اي ن  آخ رش شديم يچ رمگ  بخوردرا  د آبيدارم: چرا نگذاشت يؤالمن س

دس ت از  جس مش روک ه  ش ديماي ن از  شيب   ش ديم يچ رمگ مردي، خب ممرديم

روح انسان مث ل  ي ناه برا ،رفقا است  کمتر يليبرابر روح ارزشش خکه در  جسم  داديم

، چط ور دب رمین يب را از  وح انسان،  ناه راست جسم انسان يوان آب مسموم براي  لي

خط ر را ب ه  پست خ ودش ييايدن يزند و  دکنينابود مرا  جسمش يجوان ينيبيم يوقت

 ياب د يزن د و  دزن يب ميروحش آس به  همان جوان ياما وقت  يوشيمانع م داندازيم

دخال ت و  يفض ولرا  نج اآا  ر   يهس ت تف اوتيب دکن يخراب مرا  گرانيدو  خودش

 يفضولو  منکر دخالتاز  ينهو  معرو امربه ست.يدخالت نو  ينجا هم فضوليا ينادينم

 ين يب رادران دبه  د نسبتيانسان باکه است  يرخواهيخو  بلکه نصح  ستيکار مردم ندر 

 .دخودش داشته باش

دلم ان   ميس تيرخ واه نيخ انم انياطرافب ه  نس بتک ه اس ت  اي ن ما اغلبمشکل 

، قم انين، رفبرادرم ام ينيبيم  .ميرحميب ،ميو يمرا  اين مهاخويمعذرت م د.سوزينم

. حر  من ستين المانين خيع د  اماسوزيآتش  ناه مدر  مانيشهرن، همام يامحلههم

ن اآلن احاط ه يجه نم هم  49توب ه  «نيطه ب لک فريا  جهن  لْح»: ديفرمايخدا م ست،ين

ن يهمدر  .نه د دا کنيآتش بر انسان احاطه پ امتيقو  ودنکه اآلن  ناه انجام بشي، نه اددار

 د س وزيم م انينيم ب رادر دينيبيم  م.يکنياما ما درک نم د سوزي ناه مبا  ا جسم مايدن

 .ستيچمیرحيست پس بينمیرحيباين  ا ر، انگار نه انگار م،يدهيت نمياهم

 .ميکرديتفاوت عمل نميب قمانيمقابل  ناه رفدر  مينبود رحميا ر ب

چ را که  ميسوختيته دل ماز  ميشديرد م حجابيکنار باز  يوقتم ينبود رحميا ر ب

 د.يايب ابانيخبه  وضع پوششاين  با عهيبچه ش  يد يبا

 يحت  دداشته باش  يمهربانو  انش حس ترحمياطرافبه  ا ر آدم نسبت د،ناديخدا م
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ب ا و اس ت  بي عج يليخ يزدي نيخ محمدحسيآ ش انيجر .نديببرا     ناهي دناتوينم

 :يباورنکردن نيامروز يهايزند 

ار زاه د، ام ام جماع ت يبسمیراز بوده، عاليش يعلمااز  يزدي نيخ محمدحسيآ ش

ب ه  اقام ه نم از يهر سه وقت ب رابود  ازش  ذشته ينکه سنيابا  .رازيمساجد شاز  يکي

را  ردمم  يل يه م خ نيخ محمدحسيقبولش داشتند، ش يلي، اهل محل خرفتيمسجد م

 دوست داشت.

و  يفالن دخبر دادن نيخ محمدحسيشبه  عصرو  ن نماز ظهريروز ب  يکنند ينقل م

ب ا  در  نوشو  شيمجلس عدر  شبيد، ننداخويشه پشت سر شما نماز ميهمکه  يفالن

ناراح ت ش د،  يل يد خيشنرا  خبراين  نيخ محمدحسيش يوقت .راز حاضر شدنديارم ش

 سالم آنهابا و  ندنداخوينماز م اوبا  شهيهمکه  يکساناز  رنف 2بود  ش سختيبرا يليخ

 شاني اطرافب ه  نسبتکه  مثل ماها نبوده مرتکب بشوند.را  ين  ناهي  داشت چنيعلو 

هم ان موق ع رف ت که شد  ن ناراحتيخ محمدحسيقدر شنآ نديو يم د.تفاوت باشيب

در  ش بيدت ا  !ديار ش دفجکه  يتجار يفرمود: آ .مردمبه  رو کردو  منبر نشست يرو

اي ن از  د م ني نابدرا  اين د،يمجلس  ناه شرکت کرددر  ديشب رفتيداز  ،ديمسجد بود

  ردن شماست.به  خون منو  غم دق خواهم کرد

 حالش ب دآنقدر د( ينيببرا  ينيرت دي)غ .نييپا آمدمنبر از  و  فترا  ن جمالتيهم

ش خان ه، دبردنو   رفتندرا  بغلش ريز اند.مسجد بخودر را  نماز عصرنتوانست بود که 

 ا رفت.يدناز  ماه هم 6از  بعد .افتاد يماريبستر بدر  ماه 6

مجلس  ن اه ش رکت در  دانشيمراز  نفر 2نکه يغصه ااز  يزدين يخ محمدحسيآ ش

 يکند چ ه حس ي ناه م قمانيرف  ميهست يقيرف ما چه جور .ن داداجو  دق کرد ،کردند

ناراح ت  ،چيتب ه   ميکنيما تب م اي  آن داداج يزدين يخ محمدحسيش  ميکنيدا ميپ

ب ه  نس بت ،چيق ه ي ست، ح اال رفين المانين خيا عي  ميرآويابرو مبه  خم  ميوشيم

 يچ ه حس  ودبر يراه کجبه  ، ا راست پاره تنکه  بچه  ميدار ين حسيچن فرزندانمان

 د دهيما دست مبه 
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ت و انتق اد از  دوست دارد،را  توه ک يفرمودند: من َاحب  نهاک. کس ×نيامام حس

 1.کنديات ميکار بد نهاز  و کنديم

 بتيذکر مص

هل من ناصر  يندابه  که يکساناز  يکيم. ي   فتن صحبت کرديمورد لبدر  امشب

و  بان ه کش ته ش وديغرشد  ل بود. حاضري   فت حضرت مسلم بن عقيامام خودش لب

 زي عز ن دهينماب ه  نام طوعهبه  يرزنيپ قطفکه  ديرس ييجابه  تشنه جان دهد. کار مسلم

 غ ذابه  لب  مشغول مناجات است دميد .بردم غذا او يد: براي ويم جا داد. طوعه زهرا

خ واب  ع المدر  دم.ي خواب ي: ان دکد  فرمودن ديدينخواب شبيد آقا :عرض کردم .نزده

ا، م ا ي ب ما نزد زود 2،اْلَعَجل اْلَوَح  اْلَوَح  اْلَعَجَلمن فرمود: به  دم.يدرا  نيرالمؤمنيام ميعمو

 .ميهست منتظرت

ر ي ، تزدن ديمب ام س نگ  يباالاز  هالکت رساند.به را  ياعدهو  کرد رينظيب يجهاد

ت ا  ام ا  تشنه اس ت. طر  داراالماره بردندبه   رفتندرا  شده حضرتيزخم زدند، بدنيم

م ن اس ت  آنمق در  اي  و :سه مرتبه هرچه خواست آب بنوشد آب پر خون بود. فرم ود

 .تشنه باشم

 هي خ ودم  ر ي: ب را  فرم وديکن يم هي  ر چ را دند:يپرس کند،يم هيآقا  ر دنديد

شما م ردم  يسوبه  اشخانوادهبا  همراهکه  کنميم هي ر نيزهرا حس زيعز يبرا کنمينم

آه  ددن ينا ه ان د .ش وديچ ه م ننديبب داراالماره منتظرند روني. مردم بديآيم شکنمانيپ

 يخ ونب ه  غ رقو  س ريآن بدن باز  بعدو  افتاد نيزمبه  داراالماره يباالاز  يادهيسربر

 ل اس ت...ي ، مسلم بن عقنيحس امام ريسفبدن اين  يوايانگاه کردند  يافتاد، وقت نييپا

 کوچ ه اني مدر  بستند يطنابرا به  مسلم ي، پابسوزد هادل ،بسنده نکرد نيهمبه  دشمن

 عب داهللياباردو  اه ب ه  خب ر ي. وقت شما ريسفبا  چه کردند نيا حسي دند.کشان بازارو 
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 نيچش مان حس از  اش  و  کنديم هي رنب يز .بلند شد انيفاطمو  انيشمهاناله د،يرس

ام ا   دادن د يخانواده مس لم تس لبه  ، قربان اش  چشمت آقا جان. حضرتهشد يجار

 دي داد يتس ل دي فت تيسلت ديجان شما رفتآقا  ميعرضه بدار ا اباعبداهلل.ي وم يک وميال

بدن که  يبدهد آن وقت يتسل اتنهيسکبه  نبت،يزبه  نبود يکس اما را  مسلم يهابچهدل 

 دمي د دي  ويم ي، راورمي افت اده ب ود، آخ بم نيزم ب ه  قتلگ اه ي  وددر  اتپارهپاره

ََْعااْت را  نهيس  کو  آمدن  د اع  راباز  ياع  ده 1،هَجرُّوَهاا  َعْنااَحتَّاای  اْلااَأْعَراِب ِعاادٌَّة ِمااَن َف ْجَت

 کردند.  جدا پدر بدناز  کشانکشان

  است ينکه درمانش حس دردي خوشا

 است ينکه جانانش حس جاني خوشا 

 ( يالعظ ياال ب اهلل العل الحول وال قوة)
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 شب دوم
 ک گفتنيامد لبيپو  آثار

 سازيزهيانگ
از  ترش س ختيدرم ان آن ب را ام ا شد مبتال  ديشد يدردبه  عفوري يابن ابعبداهلل 

ز ک رده بودن د. يشراب تج و ين مرض ويتسک يرا پزشکان معالج برايز  درد بود خود
ش کس ب يخ و يم وال محض راز  و نه شتافتيمدبه  کوفهاز  مشکلاين  حل يبرا يو
 «ع ننوش!ياز آن ما»فرمود:  ×  کرد. حضرت صادقيتکل

اجب ار و  اص رارب ا  سراغش آم د. بس تگانشبه  دردکوفه بر شت، به  يعبداهلل وقت
ناراح ت  يلينا وار خو  حادثه تلخاين از  او نوشاندند. درد آرام شد. اوبه  شراب ياندک

 ان نهاد.يمدر  ×امامبا را  موضوع واقعهو  نه منوره مسافرت کرديمدبه  شد. دوباره
َْ  َهاَذا شاَ ْعُفوٍر َل  َتْشَرْبي ي  اْبَن َأِبي»فرمود:  ×امام صادق َط ٌ  ُمَوكَّاٌل ِباَك َفَلاْو يُه َفِِنَُّه َحَراٌم ِإنَّ

 طانيش از  ين اراحتاي ن  آن ننوش! حرام اس ت!از  عفور!ي يابفرزند  اي  ِئَ  ِمْنَك َذَهَبيَقْد 
ب ه  گ ريدو  رها خواهد ک ردرا  د شود، تويتو نااماز  بر تو مسلط شده است. ا ر اوکه است 

 «سراغت نخواهد آمد.
داد. بس تگانش م یآزاررا  ش ه اويهماز  شيد ش د. ب يکوفه بر شت. درد شدبه  عبداهلل

از ش راب م یمق دار ک ين، ناچ اريتس ک يت و ب را»او  فتند: به  دند،يدرا  او يناراحت يوقت
اهم   قطره هم نخ ويخدا قسم! هر ز به  ، َل  َأُذوُق ِمْنُه َقْطَرًة َأَبدًااهلِلَو »عبداهلل  فت: « !يبنوش
 «رم.يد. هرچند بمينوش

آن ب ود  زن دهو ت ا  ش فا دادرا  نکه خداون د اوياتا  ادامه داشت يمدت يو يناراحت
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 1افت.يتحقق  ×امام صادق ينيبشيپبود که  نيچناين  احساس نکرد.را  يناراحت
ام ام خ ود  ين داب ه  تمام وجودکه با است  يانيعيجمله شاز  عفوري يعبداهلل بن اب

 بوده است. ×امام صادق دل زيعز يليادا کرده است. خرا  حق امامو     فتهيلب

وج ود مق دس آن حض رت از  و ب ود نشس ته ×محضر امام صادقدر  يروز يو
قرار  ×مورد توجه امامکه  ان کرديرا بمیضمن سخنانش کالدر  . عبداهللشديمند مبهره

ق ج  انش اعم  ااز  و ب  ود ش  ه  رفت  هير ياخ  الص و يمنته  ااز  ک  ه يس  خن   رف  ت
ِن، َفُقْلَت َهاَذا ي َلْو َفَلْقَت ُرمَّ َنًة ِبِنْصَفاهلِلَو »ششم عرضه داشت:  يشوايپبه  خواست. اويبرم

 يموال اي  ُقْلَت َحَراٌم َحَراٌم يُقْلَت َحَل ٌل َحَل ٌل َو َأ َّ الَِّذ يَحَراٌم َو َهَذا َحَل ٌل، َلَشِهْدُت َأ َّ الَِّذ
نص   و  نص   آن ح اللک ه  ييبفرماو  يدو نص  کنرا  ينارخدا! ا ر ابه  من! قسم

و اس ت  حالل، ح الل ي فترا  آنچهکه  گرش حرام است، مطمونا شهادت خواهم داديد
ام ام « چ را نخ واهم ک رد.و   ون ه چ ونچيهو اس ت  حرام، حرام يفرمودکه را  آنچه
 2«رحمت کند.را  رحمت کند، خدا تورا  خدا تو»فرمود:  ×صادق

عف ور حق وق م ا ي يمث ل عب داهلل ب ن اب  يکس» 3فرمود: شانيادرباره  ×ادقامام ص
ب ه  خ وش «کن د.يمراعات نم ،خداوند بر افراد واجب کرده استکه  آن چنانرا  ^ائمه

ت امام زم ان يطور رضانياو     فتهيامام خودش لببه   ونهنياکه  عفوري يسعادت ابن اب
  ي م ا تعراز  ط ورنيامام زم ان اکه اين از  ترباال يدست آورده است. چه لذترا به  خود
 باشد. يراضو  کند

 شهياقناع اند
ام ام باش د.  يي و ي لبو  اوج اطاع تدر  قدرني  نفر ايکه  شوديرفقا، چطور م

ره ا ک رد، ام ا را  اني هم ه اطراف يهاحر و  تحمل کردرا  ست، درد کشندهين يشوخ
 کنار بگذارد.را  حاضر نشد حر  امامش
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 ۴3      و پیامد لبیک گفتن آثار 

 

ح د و ت ا اي ن  مقام برسداين به  عفوري يشد ابن ابباعث که  ين عامليترد مهميشا
: فرم وده مين ک رآقردر  متعال خداوندکه است  ياامام خود باشد، همان نکته ي و يلب

 1.َجْوِفه يِن في ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَباهلُلم  َجَعَل 
دو محب ت و  يقاد منافن دو اعتيب يست كسينره ممرن نيااست از  هين جمله كنايا

، ش تر ن دارديك قلب بينره انسان يآن او  ز داردين يترقيعم يجمله معناين  جمع كند،
ك ي قلب ج ز عش ق اين  در تواند باشد.ينمشتر يب يکيظر  هم اين  مظرو  نيبنابرا

 . نجديمحبوب نم
 :ميخوانيه ميآاين  ريتفسدر  ×يعل اميرمؤمناناز  يثيدر حد

ُِْعيَل    يِن ِفايْجَعاْل ِلَرُجاٍل ِماْن َقْلَباي َلاْ  اهلَل، ِإ َّ ِإْنساَ ٍ  َجاْوِف يُحبَُّن  َو ُحبُّ َعاُدوَِّن  ِفا ْجَت
َْا  يْبِغُض ِبَهَذا، َفَأمَّ  ُمِحبَُّن  َفيِحبُّ ِبَهَذا َو يَجْوِفِه، َف ْخُلاُص الاذََّهُب ِب لنَّا ِر َلا  يْخِلُص اْلُحبَّ َلَن  َك
َْيَكَدَر ِف ِِْ  َش َرَكُه ِفيْعَلَ  ُحبََّن  َفْليْن َأَراَد َأْ  ِه، َف َ  ِمنَّا  َو يُحبَِّن  ُحابَّ َعاُدوَِّن  َفَلا يَْْتِحْن َقْلَبُه، َف

 2.ني َعُدوٌّ ِلْلَك ِفِراهلُلُل َو يَك ِئيُل َو ِمي َعُدوُُّهْ  َو َجْبَرِئاهلُلَلْسَن  ِمْنُه، َو 
ك ي  يچ را ك ه خ دا ب را   نج ديقلب نمك يدر  دشمن ما يدوستو  ما يدوست»

 دشمن، دوس تان م ا يگريدبا و  دوست بدارد يريبا  كهاست  انسان دو قلب قرار نداده
 خواه ديهر كس م .شوديكوره خال  مدر   ونه كه طالاند همانما خال  يدوستدر 
در  محب ت دش منان م ااز  يزي ا  ر چ .ش كنديآزمارا  بداند، قلب خودرا  قتيحقاين 
 «.ميستياو ناز  ما همو  ستيما ناست از  ختهيمحبت ما آمبا  قلبش

را از  د دلي م بايبچش را  ام ام زم انب ا  يبازم م زه عش قيخواهيشما مو  ا ر من
 :حضرت فرمودند  اندما مشخ  کرده يبرارا  اريمع ×امام باقرم. يها پاک کنيآلود 
َحتَّای  َقْلاَب َعْباٍد اهلُلَطهِّاُر ي َقْلَبُه َو َلا  اهلُلَطهَِّر يَحتَّی َتَولَّ َن  ي َو ِحبَُّن  َعْبٌدي  َأَب  َخ ِلٍد! َل  ي اهلِلَو 

 .ُكوَ  ِسْلًْا َلَن يَسلَِّ  َلَن  َو ي
نر ه خ دا يات ا  نرن د يروي ما پاز  و دوست نداردرا  ما يابنده ،ابا خالد ايبه خدا
ش ده م ا خال ب ا  نرهياتا  زه نرندياكپرا  ياخدا قلب بندهو  زه كرده باشديپاكرا  قلبش
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 1كرده باشد. يآشتو  باشد

در  وق تچيهش ما  .ش ود تيبحب اهل رشيپذ يايهمو  آماده ديوجود ما با ظر 
ظر  در  ديبارا  د. آب  وارايبخورتا  ديزيرينملجن آب  وارا از  پرو  وان آلودهي  لي

 خت.يز رييتمو  پاک
و  م مح  يتسلرا  شرط پاک شدن ظر  دل ×قرت امام بايادامه روادر  ياز طرف
و  ي   فت ي امام ت لب ين دابه  ا ريعني  کند يم يامام معرفاز  چراو  چونبی اطاعت
 ^تي باهلعش ق از  ماالم الو  پ اک خواه درا  ، خدا ظر  دل تيم امر او شديتسل

کنار ما در و  ديما برسبه  ديخواهيمفهماند ا ر يمما به  تيروااين  در خواهد کرد. امام
 م.يريپذيمرا  شما صورتما هم اين  در د.يم امر ما باشيد تسليد بايباش

و  ا آم ده ب ود. عش قيدنبه  کرمانشاهدر  ×روز تولد امام رضا  يمردان محمد ديشه
 سرش ار يکودکاز  اشيوجودش نهاده شده بود. زند در  يکودکاز  امام هشتمبه  عالقه
 يب راب ود  آم دهک ه    روزي »د: ي  ويت. پ درش مامام هشتم ب وده اس به  عالقهاز 

 : ف ت  يقدر دمغنيشده  چرا ا يخودش رفته.  فتم بابا چ يتو يليدم خيد ،يمرخص
و  دن ص حني د يب را دل م .×م مشهد، پابوس امام رض اود برهخوايدلم م يليبابا خ
رت ر ب رو جبه ه، ب رو مش هد يخب بابا جان چن د روز د : فتم حضرت ل  زده. يسرا
 يحرم ارباب افت اده ت و يهوا يليخواهد بروم، چون خيم يلي: بابا دلم خارت.  فتيز
، م ن ه م توانن ديمن يلارت ويز وندد برهخوايجبهه دلشان م يها توهمه بچه اما  دلم
ش تر يتره. آق ا ه م بکش ور واج باز  دفاعو  جبهه ياآلن حضور تو يطرفاز  ها.آنمثل 
د ش ده اس ت. ي  ماه بعد  فتند شهيو  شد جبهه يراهاو « مشهد نرفت. است... يراض
ل ي تحو يم، ب رايرفت  يکرد. وقت يم يتابيب يليد، مادرش خيشهادت رسبه  که يروز

 ياش تباهرا  پس رتانجنازه د يببخشق کردند،  فتند يست. تحقيم او نيدي رفتن جنازه، د
 ! ي: چ ه اش تباهدهن د.  ف تميم، دور حرم امام رضا ط وافش عييتش يبردند مشهد برا
دل ش  يامام خودش پا رو خاطربه  کرده بود، امارا  ×حرم امام رضا يپسرم دلش هوا

ب ه  م تيبريم خودم انشهادتش  فتن د ح اال از  م امر امامش شد. بعديتسلو   ذاشت
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 ت انيآن نوشته ب ود: ا  ر برااز  يبخشدر  م،يخواندکه را  نامه محمدتيوص ارت امام.يز
در  ت محم د،يوصو  خاطر عالقهبه  د. ما هميدفن کن ×ر امام رضامرا کنااست  ممکن

م يکرمانش اه آم داز  آن موق ع ه م م ااز  مش.يخاک س پردباه  ×کنار مرادش امام رضا
 مشهد، کنار محمد.

 ين داب ه  و ميستيحرفمان با يد پايم، بايت بشويبم محبوب دل اهليخواهيپس، ا ر م
 ييج اک ه اس ت  يع يم، طبياش کنآلودهو  مينباش لماندا ر مواظب   ميي  بگويامام خود لب

 دل کنن دهآلودهعوام ل  نيترياصلو  نيترمهماز  يکيماند. ينم يباق ^تيبحب اهل يبرا
 اس ت.يح ب دن ،ش مرده هاتيمعص و  اساس  ناهانو  اصلرا  نآ ×يعل نيرالمؤمنيامکه 
 ند:يفرمايم شانيا

ِِنََّه يَو ُحبَّ الدُّْن  َكيِإ  1.ٍةيَئٍة َو َمْعِدُ  ُكلِّ َبِليَأْاُل ُكلِّ َخِط   َف
و  يه ر  ن اه ش هيرو  ا اصليكه دن يدرستا پس بهيدن يدوستاز  يدوراست  بر تو

 است. ييگاه اقامت هر باليجا

 اي  اي ح ب دن اي  م يمشخ  کنرا  دلمان  يتکل ديبا دالشهدا،يعاشقان س زان،يعز
 يرواز  خداون د يحت  س ت يناپس ند نو  ب د اي دن يهانعمتاز  استفاده .تيبحب اهل

. ا ر غذا لذت کند آن استفادهاز  انسانکه  قرار داده يا لذتيهمه امور دندر  حکمت خود
و  ش دي  ميم ر ي رسنگاز  و کرديفراموش مرا  آنو  خوردينمرا  نداشت انسان آن

ش ود. يم ي زها است، باع ث دوام زن دير چيساو  غذاکه در  ين لذتيمرد. هميم يحت
فرزن د  ا ر لذت داش تن شد.يها منقرض منسل ،خانواده نبود ليلذت تشکو  عالقه ا ر
اص ل  ک رد.ينمفرزند  يتعالو  وق  رشدرا  اشيزند و  خود يمادرو  پدر چيه ،نبود
ه ا آندر  انس انکه  ها، آن چناننيابه  يبستگاما دل  ها حکمت خداستلذتاين  وجود

 اندازد.يمعقب  ينيقافله حسرا از  اوها باشد، ذکرش آنو  فکرو  متمرکز بشود

 پرورش احساس
ه يچ ه س رماو  م ک رديخ واه يا چ ه ض رري دنب ه  آلوده کردن دلبا  مينداند يشا
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ک ه  رس انديم يل ذترا ب ه  ام ام م اب ه     فتنيم داد. لبيدست خواهرا از  ييبها ران
نق ل  يبص ر کند. ِمْسَمِع ْبِن َعْب ِد اْلَمِل كينم يآن برابربا  ييايدن يهالذتاز  کدامچيه
 :کنديم

 من فرمودند:به  ×اهللحضرت ابو عبد  دم.يرس ×خدمت امام صادق

ارت قب ر ي زب ه  اي آ  ×ِنيَقْبَر اْلُحس َ  يَأ َما َتْأِت ،ياهل عراق هستاز  توِمْسَمع،  يا
  يرويم ×نيحس

هس تند ك ه  ينزد ما كسانو  مشهور هستم ير، من نزد اهل بصره مرديكردم: خ عرض
و  ار ب ودهيشان بسير ايغو  هاي روه ناصباز  دشمنان ماو  طالب بودهرا  فهيخلاين  خواسته
صورت اين  در چون مان  زارش كنند.ينزد پسر سلرا  نره حال منيااز  ستميامان ندر  من
حض رت ارت آن ي زب ه  و اط ك ردهي گران  ردد ل ذا احتيكند كه عبرت د يمن كاربا  او
 روم.ينم

و  آن جناب فراهم ك رده يكه برارا  يمصائب يكنياد مي ايآ من فرمودند:به  حضرت
 حضرتش روا داشتند به  كه ييهاتياذو  آزار

 .يكردم: بل عرض
  ييآيوفزع مجزعبه  ايآ فرمودند: حضرت
َفاَأْمَتِنُع ِماَن الطََّعا ِم َعَلای َذِلَك  َأَثَر يَأْهِل يَريَحتَّی  َو َأْسَتْعِبُر ِلَذِلَك اهلِلَو  يِإكردم:  عرض

اد كردن مص ائب آن بزر  وار يخاطر به  و خدا قسمبه  يبل  يَوْجِه يَن َذِلَك ِفيْسَتِبيَحتَّی 
چن ان و  كننديمن مشاهده مدر را  الم اثر آنيعو  شوم كه اهلين ميحزو  نيچنان غمگ

و  وضوح عالئم ح زنبهو  اع نمودهغذا امتنو  خوردن طعاماز  شود كهيحالم د ر ون م
  ردد.يان ميصورتم نمادر  اندوه

ِِ َلَنا  َو  ْهاِلَعادُّوَ  ِماْن َأيَن يَأَم  ِإنََّك ِماَن الَّاِذا   َدْمَعَتَكاهلُلَرِحَ  فرمودند:  حضرت اْلَجاَز
رحمت كند    خداْأَمُنوَ  ِإَذا َأِمنَّ يَو  َخ ُفوَ  ِلَخْوِفَن يْحَزُنوَ  ِلُحْزِنَن  َو يْفَرُحوَ  ِلَفَرِحَن  َو يَن يالَِّذ
از  ب دان قطع ً ت و (دينما رحمترا  ها تواش اين  واسطهخدا به يعني)را  تو يهااش 
فرح ما مسرور و  واسطه سروربهو  خاطر ما جزع نمودهبه  كه يشويمحسوب م يكسان
هنگ ام و  دهجهت خ و  م ا خ ائ  ب وبه  و دهيخاطر حزن ما محزون  ردبه  و  شته



 ۴7      و پیامد لبیک گفتن آثار 

 

 .امان هستنددر  مأمون بودن ما
ده ي م او  رديتسلو  شده يکيامام خود با   ونهنياکه را  يبعد حضرت پاداش کس

 د:ينمايم  ي ونه توصنياست، ا
َْْوِت ِبَك َو َم  يَو َوِاا  َلَك يِعْنَد َمْوِتَك ُحُضوَر آَب ِئ يَأَم  ِإنََّك َسَتَر ِباِه  َكْلَقْوَنيَتُهْ  َمَلَك اْل

َْْوِت َأَرقُّ َعَل ََْلُك اْل ًَْة َلَك ِمَن اْلُأمِّ الشَِّفيِمَن اْلِبَش َرِة َأْفَضُل َو َل  َوَلِدَه  َعَلی َقِة يَك َو َأَشدُّ َرْح
 يب االرا  اج دادم ج ان دادن ت،و  هنگام م رگ بيقرعنو  توجه داشته باش حتمً

ت و ب ه  ك ه يبشارتو  واهند نمودخرا  الموت سفارش تومل نزد د كه يد يواهسرت خ
م ادر از  الموتد ك ه مل  ي د يخ واهو اس ت  يزي هر چاز  باالترو  خواهند داد برتر

 تر خواهد بود.ميرحو  ترتو مهربانبه  فرزندشبه  مهربان
م ونس ش ما و  م هم دمي م آقا. ما ه م دوس ت دارييا امام زمان ما هم عاشق شماي
ه ي ن  ريما بر مصائب ج دتان حس با و  دييايبکه  مي  بشويشما نزدبه  قدرآنم. يبشو
 د.يکن

 د:ي ويمِمْسَمِع 

آن جن اب ب ا  زي م ن نو  شد يمباركشان جار يهااش و  ستنديحضرت  ر سپس
 آن حضرت فرمودند:از  ختم، پسياش  ر

ُْْد  ت ب لّرحْة...يخّصن  اهل البو  خلقه ب لّرحْة يَفضََّلن  َعل يِللَِّه الَِّذ اْلَح

ُْوَجَع َلَن  َقْلُبُه َل حضرت فرمودند: بعد َراَن  ِعْنَد َمْوِتِه َفْرَحًة َل  َتَزاُل ِتْلاَك ي ْوَميْفَرُح يَو ِإ َّ اْل
 .َن  اْلَحْوَضيِرَد َعَليَحتَّی َقْلِبِه  ياْلَفْرَحُة ِف
م ر ش ف را و  ك ه م وت يروزدر  ،خاطر ما قلبش دردناك شودبه  كه يكس بدان!
در  س روراي ن  وستهيدا شود كه پيش پيبرا ينشاطو  سرور ،ديمشاهده نمارا  ماو  برسد
 .كنار حوض بر ما وارد  ردددر تا  او بوده

ُِْحبَِّن  ِإَذا َوَرَد َعَليَو ِإ َّ اْلَكْوَثَر َل َتِهيُقُه ِمْن ُضُروِب الطََّعا ِم َما  َلا  يِذيِإنَُّه َلَحتَّی ِه يْفَرُح ِب  يشاْ
َُْع َمْن َشِرَب ِمْنُه َشْرَبًة َلْ  يَعْنُه  ْصُدَريَأْ   َْْأ َبْعَدَه  َأَبدًا َو َلْ  ي  ِمْس  .ْسَتِق َبْعَدَه  َأَبدًايْظ

ف رح و  س رور ،بر حوض كوثر وارد ش ود تيبدوستدار ما اهلو  محب کهيو هنگام
 يك ه و چش انديماو را ب ه  يااقسام اطعمهو  كه انواع يحّدبه  دا شوديكوثر پدر  يخاص



 ۴۸     ؟یعنی   لبیک یا حسینکتاب 
 
 

  ردد. ليطعم آن غذاها زا ستين ليما

و  آن تشنه نش دهاز  اشامد هر ز بعديك جرعه بيآن حوض از  كه ي: كسِمْسَمِع يا
 ابدًا طلب آب نرند.

ك ه ش ارب  ييجاتا  وزديصورت شارب مبه يم معّطرينسو  خوش ياز آن هر بو
 يج ارا ب ه  نجايستم ايحال خود بگذارند، حاضر نبه  جانيهمدر را  د: كاش مني ويم
 ر دهم.ييتغرا  آنو  ل كردهيتبد يگريد

 فرمودند: يمسمع بن عبد الملك بصربه  آن حضرتاز  پس

َّْن َتْرَو َْْت ِب لنََّظِر يِمْنُه َو َم  ِمْن َع يَأَم  ِإنََّك ِم ْت ِمْنُه َماْن يَو ُسِقا  اْلَكْوَثِرِإَلی ٍن َبَكْت َلَن  ِإلَّ  ُنعِّ
و   يآش اميآب آن حوض م از  كه يهست يكساناز  توّجه داشته باش تو مسمع، اي  َأَحبََّن 
 من د ش دهآب كوثر بهرهبه  نعمت نظر نمودناز  د مگر آنرهيما بگر يكه برامیست چشين
  ردد.يراب ميآن ساز  و

َِّمَن اللَّذَِّة َو الطَّْعِ  َو الشَّْهَوِة َلُه َأ يْعَطيَو ِإ َّ الشَّ ِرَب ِمْنُه َل  يْعَط ُه َماْن ُهاَو ُدوَناُه ِفاي  ْكَثَر ِم
و  ك ه ب رده يل ّذت ،آناز  دنينوش از  آشامند پسيآب كوثر ماز  ما كه   دوستدارانُحبَِّنا
و  طع مو  ل ّذتاز  ش تريمرات ب ببه  د آمدهيها پدآندر  كه يشهوتو  دهيكه چشمیطع
حّب م ا هس تند اعط اء از  رتنييمرتبه پادر  كه يكسانيعني  گرانيدبه  كهاست  يشهوت
  ردد.يم

دل ش که  يابند. فقط کسيبرکت دست و  ريحوض پرخاين به  تواننديالبته همه نم
ح وض ب ه  توانديماست  تابع امر آنها يزند در و  اوالد اوستو  يحب علاز  ماالمال

ُْاْؤِمِنَر ايااْلَكاْوَثِر َأِمَعَلای َو ِإ َّ د  يفرمايادامه مدر  ابد. حضرتيکوثر دست   يَو ِفا ×َنيْل
َه َدَت يُقوُل الرَُّجُل ِمْنُهْ  ِإنِّيْحِطُ  ِبَه  َأْعَداَءَن  َفيِدِه َعًص  ِمْن َعْوَسٍج ي ُقاوُل اْنَطِلاْق يِن َفيَأْشَهُد الشاَّ

در و  س تادهيا ×نيرالْاؤمنيحوض كوثر ام يب ال ؛ برْشَفَع َلَكيَف ْسَأْلُه َأْ  ا  ِإَم ِمَك ُفَل ٍ ِإَلی 
مض روب و  منر وبرا  آن دشمنان مابا  اه عوسج بوده كهي از  ييدست مباركشان عصا

 م.ي وين ميكند: من شهادتيآن دشمنان محضر مباركش عرض ماز  يريسازند، يم

ش فاعت را  او بخ واه ك ه ت واز  برو پ س« يفالن»د: نزد امام خود يفرمايم حضرت
 كند.



 ۴۹      و پیامد لبیک گفتن آثار 

 

 د:ي ويشخ  م آن

 د.يجويم يمن تبّراز  ديردبرا  من كه نامش امام

اْلَخْلاِق َعَلای ُكْناَت َتَتَولَّا ُه َو ُتَقدُِّماُه  يَوَراِئاَك َفُقاْل ِللَّاِذِإَلای اْرِجْع ند: يفرمايم حضرت
ِِ َّ َخا  َلَك َفَعْشيَر اْلَخْلِق ِعْنَدَك َأْ  يَف ْسَأْلُه ِإَذا َك َ  َخ خ ود سر پشت به   ْشَفُعيَر اْلَخْلِق َمْن يَف

طل ب ش فاعت  ينموديبر خالئق مقّدمش مو  يداشتيكه دوستش م يكساز  و ر رددب
 ين مخلوق ات كس يبرند چ ه آنر ه بهت ررا  تد شفاعتين خلق نزد تو بايرا بهتريكن ز
 گران باشد.يع ديكه شفاست 

 مردم. يتشنگاز  د:ي ويشخ  م آن

 ند:يفرماياو مبه  حضرت

 1اد كند.يزا ر عطشتو  تر كردهتشنهرا  تو خداوند

اون در  د،يايدربت يبر اهليت غيتحت والو  ردينپذرا  تيبت اهليوالکه  يبله. کس
 دا کند.يپ يت دسترسيبحوض کوثر اهلبه  تواندينم يتشنگو  ياوج خستگ

 يش د  مث ل عب داهلل ب ن اب  ياو محش ور خ واهبا  ي   فتيامام خودت لببه  اما ا ر
م ورد و  عي مط اراني از  ک ه عف وري يت عبداهلل بن ابهنگام وفادر  ×امام صادق عفور.ي

 اندنوش ته شده،ياو محسوب م يو عملمیعل نيجانشکه  مفضلبه  يابود، نامه تشانيرضا
 ش انيا م،يغبطه بخ ور عفوري يعبداهلل بن اببه  جا دارد همه ماو است  زيحسرت برانگکه 
 :سندينويم

ک ه  داش تم عف وري يعبداهلل بن اببا  قباًل که بندميم يمانيپو  تو عهدبا  ،مفضل يا»
ب ه  و امامش داشت وفا ک ردو  رسول خداو  خداکه با  يعهدبه  که درود خدا بر او باد

 اشيس عو  دهياعم الش پس ندک ه  درود خدا ب ر روح ش ب اد وست،يپ يزديرحمت ا
 .اندياو راضاز  امامو  رسولو  خداکه  مورد رحمت خدا قرار  رفتو  مشکور
 اند:نوشتهو  انداو دادهبه  رينظکم يدامه حضرت مدالا در

و  رس ولو  خ دااز  مانند او کسچيعصر ما هکه در  رسول خدا سو نداز  والدتم به»
در و  ن زد خ ود فراخوان درا ب ه  خ دا اوتا  حالت ادامه داشتو اين  امامش اطاعت نکرد
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اس ت.  يک ي امبري پا ب  منزلشو  داد يجا ×اميرالمومنينو  |خانه محمد نيبهشت ب
 «  .ديخشنود  ردو  ياو راضاز  ،من تيرضاو  فضل خود ليدلبه  خداوند
 ن يرالمومنيامو  رسول خدابا  يگيهمسااز  باالتر يزيچه چ

 يرفتارساز
در  م.يه ش ما باش يم  همسايشما محشور شوبا  شود ما همياهلل، ما رسوليآقاجان، 

ارائ ه  ش ما راهک ارو  م ن يآرزو اي ن يب را |رس ول خ دا م يمجاورت شما باش 
 :ندفرمود
َهداِء َويَتاًة ُتشاِبُه ِميُْاوَت ِمي ِء، َويا َة األنبيا ًة ُتشاِبُه َحيَح ييحيأحبَّ أ   َمن ساُكَن يَتاَة الشاُّ
َُْن، َفل يالِجَن َ  الَِّت َِّْة ِمان َبْعاِديُه، َوْليَواِل َوِليًا َوْليَتَولَّ َعِليَغَرَسَه  الرَّح ، يِه، َفاِنَُّهْ  ِعتَرِتاْقَتِد ِب ألئ

ِْْی َّ اْرُزْقُهْ  َفْهاللُه ؛يَنِتيُخِلُقوا ِمن ِط َُْخ ِلِفي. َوَويَوِعل  َّ اَل ُتاِنْلُه  اللُها ؛يَن َلُه  ِمن ُأمَِّتايٌل ِلل
 .يَشَف َعِت

در و  رديدان بميهم چون شهو  كند يامبران زند يكه دوست دارد چون پ يكس
و  تي د والي با ،ن ديرحم ان كاش ته مس رن  ز يخدا را كه همه درختانش يبهشت
  دي او اقت دا نمااز  امامان پ سبه  و كند يدوستش دوستبا و  رديبپذرا  يعل يرهبر
دانش م را و  ا! فهميخدا .انددهده شينت من آفريطاز  و را آنان خاندان من هستنديز
را ب ه  )مخالف ان( ا! آنانيخدا  امت مناز  بر مخالفانشان يواو  آنان قرار ده  يروز

 شفاعت من نرسان.

و  ش فاعتاز  ام تيق يف رداو  تي بات اهلي عنااز  اي دناين  در ميا ر دوست دار
برق رار  ي يآنه ا ارتب اط والکه ب ا است  اين م، تنها راهشيمند بشوآنها بهرهبا  يهمراه
 م:يد سه  ام برداريبا ييارتباط والاين  يم. برايکن

 ياول: ارتباط معرفت  ام
بودم كه مفضل ب ن عم ر  × فت: خدمت حضرت صادقمیشهابن فضل اهلل بدع
بع د  حض رت لبخن د زد  ِهي ِبِه َضِحَك ِإَل ، َبُصَراو افتادبه  چشم امام کهنيهم .وارد شد
 !ش منيا پيفرمود ب
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 پرورد ارم ك ه ت وبه  قسم ِحبُّاَكيَلُأِحبَُّك َو ُأِحبُّ َمْن  يِإنِّ ي  ُمَفضَُّل َفَو َربِّيِإَلی َق َل  ُث َّ
 .دارميهم دوست مرا  دوست داشته باشدرا  كه تو يكسو  دارميدوست مرا 

 مفضل عالقه دارد به  قدرنيچرا امام ا

ِْي تم ام اص حاب م ن  ا  ر  َم  َتْعِرُف َم  اْخَتَلاَف اْثَنا ِ  يُع َأْاَح ِبي  ُمَفضَُّل َلْو َعَرَف َج
اخ تال  نخواهن د  گريکديبا  بدانند دو نفر يدانيم آنچه توو  داشته باشندرا  عرفان تو
 كرد. 

مند بودند  بلک ه عالقه يلياصحاب بامعرفت خبه  تيببوده  اهل يچون آدم بامعرفت
 دوست دارد. يليخرا  طور بند انشنياباالتر، خود خدا هم 
 ل ياآقا  خ؛ يْلاُت َفاْوَق َمْنِزَلِتاُأْنِز ْداهلل َلَقْد َحِسْبُت َأْ  َأُكوَ  َق  اْبَن رسولي :مفضل عرض كرد

َْْنِزَلَة الَِّت: َفَق َل يب ال برد يليكن  مرا خيم  ک ه رامیفرمود: نه. آن مقا 1 ِبَها اهلُلَأْنَزَلَك  يَبْل ُأْنِزْلَت اْل
 داشته. يتو ارزانبه  تو دادم خدابه 

کت ب  همطالع ب ا  ها،يس خنرانو  مج السدر  حضوربا  ميشما بتوانو  هرچقدر من
در  ش تريم، بيش ب دهيافزارا  معرفت خودمانو  اهل معرفت، شناختبا  انسبا  ،يمعرفت

 م کرد.يدل امام زمان جا باز خواه
 يدوم: ارتباط محبت  ام
 ين ينبرا  ما بار ي يابود: ا ر هفته دهيکفاش پرس ميعبدالکر ديساز  #امام زمان يزمان
 ينب ود ني. حضرت فرموده بودند: ا ر چنرميميشد  عرض کرده بود: آقا جان م يچه خواه

م. ياد کن ي را  ش انياد اي د زي م، بايدل امام زمان جا بازکندر  ميخواهيا ر م .يديدينمرا  ما
اد م ا خواه د ب ود  ي ب ه  شتريشان هم بيم، اياد کنيرا  شانيشتر ايساعات روز بدر  هرچقدر
 دوست دارند. يليخرا  عبداهللبشان ابايجد غر يهاام محرم، روضهيااين  در مخصوصً

 کند:ينقل م( ×حسن امام  ردان وقت ان )فرماندهيمسجد يسردار عل
د معاون  روه ان يبهش  فتم: باو  زاده صحبت کردم يد محمد تورجيشهبا  بار ي
 !يبش

ب ا  چهارش نبه عص رتا  هاشنبهسهکه  يشرطبه   فت: منبه  اصراربا  کرد،ينمقبول 
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 !يشبا نداشته يکار من
 !نپرس يمسجد يآقا جان خنده  فت:با  چط  ور  با تعجب  فتم:
 يم دت ب ود. خ وب يل يخ محمد تيريمد شد.  روهان معاون محمدو  قبول کردم

و  ک رد فک رمیک .يبش   روه ان مس وول ديبا  فتم:و  کردم صدارا  محمد دوباره بعد
 !يقبل شرط همانبا  اما کنم يم قبول  فت:

 يبعض نميبب بگو اصاًل ! يبگذار شرط ديبا توکه  يچيعني   نميبب کن صب  ر  فتم:
  يرويم کجا يستينکه  هاهفته

 .يرويم کجا ييبگو ديباکه  کردميم اصرار هم د. منينگوکه  کرديماصرار 
 رميم  ج ااي ن از  هاشنبهسه من نگو، يکسبه  هستم زندهتا  يحاج باألخره  فت.

 . ردميبرم هچهارشنب عصرو تا  جمکران مسجد
 يل ومتريک 900 ريمس  دمي فهم بع دها نگف تم. يزي چ ک ردم.يم با تعجب نگاهش

 . ردديبرم #انزم امام نماز خواندناز  بعدو  روديمرا  رانجمکتا  نيودارخ
 دمحم به  ينگاه شدم. بلند آب خوردن يبرا شب يهامهين رفتم. همراهش بار ي
 .انداختم
 يج ار چش مانشاز  اش   قطرات بود. نافله دنخوان مشغول بود. شهيشبه  سرش

 .بود
 ع وض نيماش  ب ار 14 ب ار ي  ف ت:يم کردم.يم صحبت اوبا  بر شت ريدر مس
 !بر شتم عيسرو  خواندمرا  نماز هم بعد دم.يرس جمکرانبه  تا کردم
 قبول خواهد کرد.را  م حتمً آقا مايطور دلداده امام زمان بشونيشما هم ا ر او  من
 يوم: ارتباط اطاعتس  ام
و  خ دااز  م ن آم اده اطاع تيعن ي   معنا باشد نيهمبه  ديما هم با نيحس اي  يلب

 امام هستم.و  رسول خدا

ب ا را  اعمال خود :اندفرموده  ونهنيارا  خدااز  اطاعت  يبهجت راه تشخ اهللتيآ
 تي رعارا  ياحک ام اله و  ميمراجع ه کن  هيعمل هرسالبه  يعني م يبده قيدفتر شرع تطب

 .ميکن



 ۵3      و پیامد لبیک گفتن آثار 

 

ت رک و  انج ام دادن واجب ات #يحضرت مه دبا  ارتباط يبرا يق عاليطر نياول
قط ع ارتب اط و  #ام ام زم اناز  انس ان يعوام ل دوراز  يري ناهان است. و  يمعاص
  ناهان است.و  يآن حضرت، ارتراب محرمات اله يناخشنودو  يمعنوو  يروح

د ك ه يش ما مرّل   هس ت»د: يفرمايم &ديخ مفيشبه   يع شريتوقدر  حضرت آن
در  ...نره ما بر اساس فرم ان خداون ديابا  د،يدوستانمان برسانرا به  دستورات ماو  اوامر
كه ب ر ش ما  ييماجراهاو  تمام حوادثاز  م،يبريسر مبه  هادهيداز  پنهانو  دور يانقطه
و  خطاه ااز  س ت.ينده ياخبار شما بر ما پوشاز  زيچچيهو  مي ذرد، كاماًل مطلع هستيم

مرتر ب را  كنن د  ام ا ش ما آنه ايم  يآنه ا دوراز  كه بند ان صالح خداون د، ي ناهان
... ميه ا ب ااطالعمانيپو  پشت سر  ذاشتن عهدو  هايعهدشرناز  .ميز باخبريد نيشويم

 فرمودند: يبيبعد آقا جمله عج
َْ  يَفْل» َْْل ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُكْ  ِب َخِطَن  يْدِنيَتَجنَُّب َم  يْن َمَحبَِّتَن  َو ْقُرُب ِبِه ِميْع ِه ِمْن َكَراَهِتَنا  َو ساَ

ِِ َّ َأْمَرَن  َبْغَتٌة ُفَج َءٌة ِح د ي كن يس ع 1«.َحْوَباٍةَعَلای َناَدٌم  َق ِبَنا ِه ِماْن ِعيْنِجيَن َل  َتْنَفُعُه َتْوَبٌة َو َل  يَف
ك ه موجب ات  ي ناه اناز  و زدك س اي م ا نزدرا ب ه  ش ما هباشد ك  يا ونهاعمالتان به
 د.يكن يدورو  ديد، بترسينمايفراهم مرا  ما يتينارضا

 الناسام اول: حقيپ
م ورد در  م اک ه اس ت  اين دنبال داردرا به  امام زمان يتينارضاکه  يموارداز  يکي
 م.يت نباشيالناس اهل رعاحق

الن اس حقب ه  همم یوس واس دارن د ك يپ اكو  نجس يكه برا يقدرا ر مردم آن
و  آس ان  رفت هرا  نجاس تو  شد. اسالم، طه ارتيدادند، مشرالتشان كم ميت مياهم

را  م ردم آنه ا يت داده، ول ي ار اهميبسالناس، حقبه  رند  اماي يمردم بر خود سخت م
 رند.ي يساده م

در  ا دس تي وار م ردم ب اال رف تن ي داز  الناس فقطکنند حقيمعمواًل مردم  مان م
د ي کنيك ه م ييشود كارهايمردم  فته ماز  يبرخبه  كه يزمانو است  کردن ب مردميج
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 م.ياوار مردم باال رفتهيداز  م، مگرياند: مگر آدم کشتهي ويالناس است، محق
ص احب میخ عب اس قيق است  مرحوم ح اج ش يار دقيالناس بسآنکه حقاز  غافل
فرزن دانش از  يک يفوتش  از بود. بعد ه  رفتهيعنوان عاربه يکساز  يالجنان کتابحيمفات
 برساند. صاحبشبه  تا دهديبرادرش مرا به  کتاب

ه ي کتاب عار»د: ي وياو مبه  تيعصبانبا  خيحاج شکه  نديبيعالم خواب مدر  شب
 « يب رسانديجلد آن آسبه  و يدستش ندادبه  چرا سالمرا  مردم

 ين خ وابيشب چنيمن دکه  يابا آن امانت چه کرده»پرسد: يبرادرش ماز  روز بعد
 «ام دهيد

و  دس تم افت اداز  ص احبش ب دهمب ه  تا بردميمرا  که آنيهنگام»د: ي ويبرادرش م
 و کنن ديم يص حافو  صاحبش  رفتهرا از  کتابو  رونديم« خم شد.می وشه جلد آن ک

ا منزل ح اج يآکند: يسؤال م ياطلبهو  شودي ردانند. روز بعد درب منزل زده مياو برمبه 
 نجا است يخ عباس ايش

 ي فتند: آر
ب ه  ک ه شان فرمودياو  دميخواب ددر را  خيد: شب  ذشته من حاج شي ويطلبه م
م ن از  د، ع ذاب قب ريصاحبش دادبه  و ديکرد يصحافرا  م: چون شما کتابيشما بگو

 1برداشته شد.
در  ك ه پرورد  ار ت و يراس تبهه ِإنَّ َربَّ َك َلِباْلِمْرص اِد ي ر آيتفسدر  ×امام صادق

 ند:يفرماينگاه است، ميكم
ٍَْةيالصَِّراِط َل  َعَلی َقْنَطَرٌة  َْْظِل  2.ُجوُزَه  َعْبٌد ِب
 آن نخواهد  ذشت.از  يچ بنده ستمگريبر پل صراط كه هاست  ينگاه  ذر اهيكم

و  ن مس لمانيالن اس ب حقدر و اس ت  س ختو  قي دق يل يا خيآن دندر  حساب
 ست.ين يرقرمسلمان فيغ

اي ن به  ،مال مردمو  جانبه  مانند احترام  ان شدهيالناس بمورد حقدر  ياديموارد ز

                                                      
 .78ص ،نيالدشمس يد مهديس ،هاها و حکايتداستان. 1
 .47ص ،16جلد  ،وسائل الشيعه. 2
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ب يرفت ار م ا آس از  گرانيدکه  مينکن يکارو  ميمال مردم ضرر نرسانو  جانبه  که معنا
 .جان مردم استبه  ضرر رساندنمیعموط يمحدر  دنيگار کشيمثاًل س  ننديبب

ک ه  رفتار کن د يا ونهانسان بهيعني   الناس استموارد حقاز  ممردم ه يآبروبه  احترام
گ ران شکس ته يحرم ت دک ه  مينکن  يکار .محفوظ بماند شزبانو  دستاز  گرانيد يآبرو
باعث هت  حرم ت که  يهر کاراز  دين بايد  بنابراياين بييگران نزد مردم پايد يآبروو  شود
 يکس )گ ران يدب ه  درو  بس تناز  زي ردن، پرهبت کيغاز  زيپره  ز کرديشود پرهيگران ميد
تهم ت از  زي پره (،ميآن کار کنبه  متهمرا  درو  اونکرده اما ما به يانجام نداده،  ناهرا  يکار
اس رار و  يانسان مسائل مخفاست  ممکنن. گراياسرار د کردن افشااز  زيگران، پرهيدبه  زدن
اس رار س بب اي ن  اخبر شود، ب رمال ک ردنآنها باز  يخواهد کسينمکه  داشته باشد يا ونه
 .شوديآنها م يختن آبروير

 ام دوم: حرمت شرابيپ
 ِلَرُج ٍل ِم ْن اهلُلم ا َجَع َل  د:يفرمايقرآن مدر  م خداونديعرض کردکه  يطورهمان

از  يک يش ود. يت جم ع نميباهلبه  مانياو  حببا  کارها يبرخيعني  َجْوِفه يِن فيَقْلَب
ش ده اس ت.  ياس الم معرف  |يک الم رس ول  رام در  ستيجمع ن قابلکه  يموارد

ِِحضرت فرمودند:  ُْْر َو اْل َُْع اْلَخ  1.َجْوِف َأْو َقْلِب َرُجٍل َأَبدًا يَْ ُ  ِفيَل  ُتْج
 .شوندينمهم جمع با  يا دل كسيدرون در  مان هر زياو  شراب
 يس ت ام امش راض دانينکه ميا خاطربه  ش رفت  امايدم مرگ پتا  عفوري يابن اب

 او اجازه نداد.به  شراب استفاده نکرد. امام هماز  خاطر درمان دردش همبه  يست حتين
ان د. عظمت  ن اهش غافلاز  و پندارنديم يعاد يليخرا  مسولهاين  يمتأسفانه برخ

َْْر َو َع ِاَرَه  َو َغ ِرَسَه  َو َشاهلُلَلَعَن ند: يفرمايم يتيروادر  |اهللرسول َه  َو ي ِرَبَه  َو ساَ ِق اْلَخ
ُْوَلَة ِإَليَب ِئَعَه  َو ُمْشَتِر َْْح َِْنَه  َو َح ِمَلَه  َو اْل  2.هيَه  َو آِكَل َث

حض رت ک ه اس ت  تش منف وريباه لو  ش خ دايپ يخوارشراباين  د چقدرينيبب
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و  ه شراب بر ارديته يبرارا  يآنره درختو  ري شرابو  د: لعنت خدا بر شرابيفرمايم
ك  ه پ  ول  يكس  و  دار ش  رابي  خرو  فروشش  رابو  ش  راب يس  اقو  خوارابش  ر
ش حم ل يكه ش راب ب را يكسو  جا كندجابهرا  كه آن يكسو  بخوردرا  يفروششراب
 شود.

 رفت ار  يزهر م اراين به  ن هست اما متاسفانه هنوزيم حسعاشق اما يد کسيديا ر د
خوار هس ت هرچ ه ش رابو  شراباين از  د، خودشيياو بگو يبرارا  ثيحداين  است،
ج و ش آْبيروز ار اسالم برادر  كه ين كسينخست»د: يفرمايم ×مام رضاشود. ايزار ميب

 ياس فرهدر و  او يب رارا  د. آنشام ب ودر    كه خدا لعنتش كند   هيد بن معاويزي رفتند، 
همراه انش ب ه  و دينوشيمرا  او آنو  برپا كرده بودند، حاضر كردند ×نيكه بر سر حس

ا  ر تنه ا و اس ت  مب ارك يشراباين  د!يبنوش» فت: يم   خدا لعنتش كند  و  نوشانديم
ک ه يالدرحو  ميادس ت  رفت هرا به  م كه آنيهست ين كسانيكه ما نخستبود  نيبركتش هم
 ييه ادلو  آرام ييه اج انب ا  مان بر آن اس ت،سفرهو  ما يش رويده دشمنمان پيسِر بر
ج و دن آْبينوش از  دي رو ماس ت باي پس ه ر ك س پ« .بود يكاف ،ميخورياضطراب ميب

 پ درشاز  ست كه پدرميما ناز  زد،يا ر نپرهو  دشمنان ماست يهاشراباز  زد كه آنيبپره
جامه دشمنان م را »فرمود:  |امبر خداينقل كرد كه: پ ×طالبياب بن يعلاز  پدرانشاز 
د كه شما ه م مانن د آن ان يراه دشمنان من نروبه  و ديدشمنان مرا نخور يغذاهاو  دينپوش

 1«د.يشويدشمن من م

 بتيذکر مص
ح ّر ب ه  ت ا    بر آن حضرت س الم نک رد     ذشت ×نيبر حضرت حس يعرب
 ّر داد. نوشته بود:حرا به  اديابن ز ه. نامديرس

. َو ال ُتنِزْلاُه إاّل يَرساول َكياَعَل قاِدُميو  هاذا يِکت ب ْبُلُغَكي َنيح ِنيبعد؛ فَجْعجْع ب لُحَس أم »
 «.م ٍء ِريَغ يَخْصٍر َو َعل ِريَغ يف

 يآب اددر  . نگذارريتنگ بگ ×نيبر حسرا  کار د،يتو رسبه  من هحّر، چون نام اي:يعني
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 .اوريفرود برا  او يآبادو  آبيب ابانيبدر  منزل کند.
من زل  هيش فدر  ه،يغاض ر اي  ن وايندر  خواستيآن حضرت مبود که  جهتاين  از
 ،يآب اداز  دور« ک ربال»در و  نگذاشتندرا  پناه دهد. آن جناب يدهدر را  اليعو  ديفرما

 فرود آوردند.

 نک هيا اي فرم ود... و   ديي برداش ت، بورا  نيخاک آن زم يآن جناب را، قدر نميبيم انگار
 است، فرمود:« کربال»عرض کردند نامش شان ياسؤال از  پس

َفُك  هذا» َمْوِضُع َکرب َو َباٍء. هُهن  َمن ُخ ِرک ِبنا ، َو َمَحاطُّ ِرح ِلنا ، َو َمْقَتاُل ِرج ِلنا ، َو َمساْ
 «.ِدم ئن 
 نيزم اي ن  ب رادر، ايع رض ک رد: ÷کشان، اّم کلث وم هيمرخ  کردن کرااز  بعد
 است، دلم مضطرب است! يهولناک

ف رود از  . بعدميديرس نيزماين به  رفتم،يم نيصفبه  پدرمبا  يفرمود: وقت حضرت
ب رادرم س بب  س تن،ي ربه  شروع کرد ،شد داريبو  ديخواب يکنار برادرم، قدردر  آمدن،
 فرمود: د،يپرس

ن اي  اني مدر  ×نيحس و  خ وناس ت از  يياي صحرا دراين  که دميخواب د در
 .رسدينم ادشيفربه  يکسو  زنديوپا مخون دست يايدر

عرض کردم: صبر «  الواِقَعة ُهَن يَعْبِدالّلِه، إذا َوَقَعْت ه  يَتُکوُ   َفيَک»من فرمود: به  بعد
 خواهم کرد.
 اينج   ا کربالس   ت ي   اران ييدبگش   ا ب   ار

 

 

 آب و خ    اکش ب    ا دل و ج    ان آشناس    ت 
 

 اس   ت يخ   وش منزلگه    ييدبگش   ا ب   ار
 

 

 اس  ت يمک  ان ان  دک ره   ي  نجّن  ت زب  ه  ت  ا 
 

 
 روديم   يالعط  ش ب  ر ع  رش اعل   يص  دا اينج  ا

 

 

 روديج  ور اع  دا م  از  ين   ياينج  ا س  رم ب  اال 
 

 مدس  ت خ  ود کف  ن، ب  ر    ردن اکب  ر ک  نب  ه  آنج  ا
 

 



 ۵۸     ؟یعنی   لبیک یا حسینکتاب 
 
 

 ک  نم يغمب  رب  ر آن ش  به پ ي  هدر م  وج دش  من  ر 
 

 
 


