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

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

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

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

خدا  يرهذخ ینآخر يریماصههحاب نگ یو تو بو تا من يبت.در پس پرده غ یگریشههد و د يرگينکوفه در کربال زم قدمییک
شدآیدینم يرونب يبتاز پرده غ ينزم یرو شه ابی یآن رجال یماز  ینم یم. بر آن  ساالر کربال که جگرگو  بهعبداهلل، دختر 
امام زمان  یاصحاب آخرالزمانیعنی  شاندامنه و یباز یهاآن قله ی. باشد که به تماشايریمبگ! «أیّها الطّيّبون» :ان فرمودآن
ان معزتمند امام يدنرس یبرا یقدم يمبودند بتوان یارانشو  ينکه مات کربال و حرکت اباعبداهلل الحس (انقالب ما یشهدا)

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

 .است یخدا حتموعده  و 1

ما را  افتدیهرگز اتفاق نم یگرد یندهسال آ 30و مقدس دهه محرم امسال با هفته دفاع مقدس که تا  یمنتقارن خوش
 يرپ گفتی. چه خوش ميمنه« ينیخم یتا کربال ينیحس یاز کربال»و نام آن را  يممهر لب زنسربه خمبر آن داشت تا به 

 دهد.یم ينیحسنهضت  ینهضتش بو ما که یجماران

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

 بشریت پرداختيم.

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

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

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

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

در کربال بود. هرچند که تاریخ بخل ورزیده و کمترین آگاهی را از  هاآناصحاب و عملکرد  قدم اول مطالعه شخصيت
و  رادمردانبر آن شههدیم کليد شههخصههيت این  هااندوختهدر اختيار ما گذاشههته ولی با همان اندک  باشههکوهی هاقلهآن 

صيت  شخ سين را بيایم و از  شورایی اباعبداهلل الح شا هاآنهمراهان عا مهمی  گانهدهیی کنيم. در نهایت به کليدهای رمزگ
ضيحی یکی از ویژگی سه به تبيين و تو سی پيدا کردیم. در هر جل ستر در ادامه این  پردازیم.ها از منظر معارف دینی مید
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خدا ی و پيروی از شهدای کربال، مسير همراهی و فدا شدن برای ولی تأسرسيم که به دار به شهدایی میهای دنبالهستاره
 اند به نام کربالی خمينی!یدهآفرو کربالیی دیگر  اندکردهرا مشق 

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

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

 از: اندعبارتهای مشترک ویژگی

 اصحاب االمامين .1

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

 یمعنو يتعقالن .2

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

 و حرم میمدافعان حر .3

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

 یثارگذشت و ا .4

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

 یقدرت روح .5

 شد.یمباال بودن قدرت روحی، باعث اقتدار و عظمت یافتن در چشم دیگران 

 راسخ مانیا .6

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

 بوده است.

 یتجاف .7

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

 یروشنگر .8

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

 وفاداری .9

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

 .کندمی یمعرف
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 عشق به امام .10

 شدند و تنها رضایت امام برایشان مهم بود.یمدر جذبه امام خود فنا  ؛«حلت بفنائک»مقام 

 خانواده همراه .11

 نمودند.همدل و همراه میبرای رسيدن به مقام یاری و نصرت امام، خانواده را با خود همفکر و 

صهمعرفی  سين هاشاخ صحاب الح صيتی ا شخ شهدای دفاع مقدس  هاآنو تطبيق  ×ی  صحاب  عنوانبهبر  ا
یباترین ارمغان زتواند یميری برای سهههربازان حضهههرت در این دوران آخرالزمان الگو گو  #آخرالزمانی امام مهدی 

 کشتی نجات بشریت در ماه خون خدا باشد.

 التماس دعا                                            

 يانب يراممعاونت پژوهش موسسه  
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 اصحاب االمامین :شب اول
 

 
بودند تا پيرامون موضوع ای از جامعه شناسان برتر دنيا در دانمارک جمع شده گفتند: عدهمیعالمه محمدتقی جعفری

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

 ها در چيست؟ی آن است؛ اما معيار ارزش انسانانهمعيار ارزش پول پشتو

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

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

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

ی چيزی است که اندازهی بهارزش هر انسان» 1«قِيمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ»فرمایند: البالغه میاست. آن حضرت در نهج
از جا بلند شدند  ×ی احترام به وجود مقدس اميرالمؤمنين علی وقتی این کالم را گفتم دوباره به نشانه«. دارددوست می

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

يليون تومان پول باشد. حال م 50گفتند: عشق حالل به این است که انسان )مثالً( عاشقحضرت عالمه در ادامه می
 فهمد که این حرف توهين در حق اوست.آید؟ در واقع میچقدر بدش می«. ميليونی!آی! پنجاه»اگر به انسان بگویند: 

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

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

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

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

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

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

 «: شما خاصان درگاه الهی هستيد. خداوند شما را ویژه ابا عبد اهلل قرار داد.3عَبْدِ اللَّهِ
شاهده می صحاب م شریت این امتياز را فقط درباره یک گروه دیگر از ا ست که ما در لول تاریخ ب کنيم. جالب اینجا ا

 :#اصحاب آخرالزمانی امام مهدی 

 فرمودند: ×مام سجاد ا

َضلُ أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِکْرُهُ أَعْطَاهُمْ  یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِرِینَ لِظُهُورِهِ أَفْ
هِدِینَ بَيْنَ مَا َصارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَُشاهَدَةِ وَ جَعَلَهُمْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ 

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

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

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

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

برترین اصههحاب دوران ( ‘توان گفت اصههحاب االمامين )اصههحاب الحسههين و اصههحاب المهدی بر این اسههاس می

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

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

 شهدا هستند. |جانشينان پيغمبر 

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

شفاعت مى شان پذیرفته مىخدات عز و جل  شفاعت َشفَّعُونَکنند و  سپس عالمان، ثُمَّ  شود: فَيُ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ پيامبران، 
 2الشُّهَدَاءُ و بعد شهيدان.

 دفاع مقدس مانند اصحاب عاشورایی امام حسين، کربالیی دیگر به پا کردند: ( اصحاب آخرالزمانی2
ست که می ست؛ کوثری ا سبت توان و تکاپو و ظرفيت کربال، زنده، زاینده و فزاینده ا سلی به ن صر و ن شد و هر ع جو

شهخویش از آن بهره می ست. خون  شورا ا يدان دفاع مقدس در زالل گيرد. دفاع مقدس ما نيز مُلهَم و متأثَّر از فرهنگ عا
هجری در ساحل فرات شعله  61کربال ریشه دارد و دفاع مقدس ما بارقه و شعاعی از آتش ستم سوزی است که در سال 

 کشيد.
شب عمليات  سين خرازی  ست؛ ما داریم امتحان بچه گفت: 5کربالی  شهيد ح سين ا شورای امام ح شب، عا ها ام

ها امشب هوا خيلی سرده، عمليات سخت و نفس گيره، موقعيت مان عمل کنيم. بچهایم که به تکليف خودشویم، آمدهمی
ها شاید یک نفر هم برنگردیم. )زنده نمانيم( ببينيد ما خيلی وقته که با هم هستيم؛ اما تا ساعاتی دیگر خاص شلمچه، بچه

سی ذره شک دارد توی دلش. ترس دارد، منتظر دارد )برود(. بچهفرق دارد، هر ک اش منتظره، زنش منتظره، پدر و مادر ای 
صحبت، گفت:پير دارد، خواهر و برادر بی سط  ست، برود. و ست دارد. دلش جایی گير ا  ها را خاموشها فانوسبچه سرپر

 یکی خاموش و کانال سراسر تاریک شد. چشم چشم را نمی دید.ها یکیکنيد. فانوس
روم. ده دقيقه دیگر بينيم. من دارم میتاریکه، ما هم همدیگر را نمیها اآلن دیگه اینجا بچه ادامه داد: حاج حسهههين

شما ماندهبرمی صميم بگيرم باید چهگردم. من وقتی آمدم، باید ببينم چند نفر از  سين گفت باید اید که ت کار بکنم تا حاج ح
سر کانال را گرفت. مگر بچه کار بکنمچه سرا شد. گریه  شتناگهان کانال منفجر  تا ده دقيقه  برود ند که حاج حسين ها گذا

 دیگر برگردد. خودش هم در همين عمليات شهيد شد.

 های خویش فرموده است:در یکی از سخنرانیامام خمينی  

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

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

 3است.
ها را رقم زد ها و عظمتها، صبوریها، شجاعتشباهت و همسانی کربالی حسينی و کربالی خمينی، این همه ایثار

توان یافت. رزمندگان ما که در هشت سال ها، شور، شعور، شوکت و شکوه عاشورایی را میهایی آفرید که در آنو صحنه
سختیدفاع مقدس حما شداید و  صبورانه در مقابل  شر همان سه آفریدند و امّت بزرگ ما که  ستاد و رهبری که نا ها ای
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هجری نيست، که در هر زمان و مکان  61دارنده همان رایت بود، نشان داد که عاشورا تنها حادثه سال فرهنگ و بر دوش
شورا را سبت که یک حادثه هویت فرهنگی عا ست و به هر ن شاید بتوان  تکرارپذیر ا بيابد، تأثير، دوام و عمق خواهد یافت. 

هایی ها مبارزه در تاریخ شههيعه، هيچ انقالب و حرکتی همچون حرکت انقالب اسههالمی و هيچ صههحنهگفت در لول قرن
 های دفاع مقدّس، شبيه انقالب عاشورا و کربالی حسينی نيست.همچون صحنه

 فرماید:نيز می ایاهلل خامنهرهبر معظم انقالب، حضرت آیت
بخش است... . این شما ببينيد این نصف روز حادثه )کربال(، چه قدر در تاریخ ما برکت کرده و تا امروز هم زنده و الهام

ه نه در انقالب و جنگ و گذشته تاریخ ما محسوس بوده است... . ما اگر نخواهيم هشت سال جنگ خودمان را با آن هشت
ای را ه که واقعاً هم همين است، یعنی من حادثهتر بدانيممقایسه کنيم یا آن را خيلی درخشانساعت عاشورای امام حسين 

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

 کليدهای شخصيتی خود را شبيه به اصحاب عاشورایی امام حسين کردند: ( اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس در3
 کند:ها مطرح میشهيد مطهری بحثی را درباره کليد شخصيت انسان

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

صيت گویندمی سر زندگی او را میمعين د کليد هر کس یک شخ سرا بکنيد. البته به  توانيد توجيهارد، اگر آن را پيدا بکنيد 
ست آوردن صيت د شخ صاً کليد  صو ست، خ شکل ا صيت افراد خيلی م شمند های خيلی بزرگ. عباسشخ محمودعقاد دان

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

مردانگی و مردانگی مافوق شجاعت  عبادت، چه در مسند حکومت و در هر جایی، روح مردانگی وجود دارد. فروسيت یعنی
 علی، مردانگی است. شخصيت کليد گویداست. او می

 فرماید:می ×خود شهيد مطهری درباره امام حسين 

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

 2پرستی است.عظمت است، صالبت است، شدت است، ایستادگی است، حق
در  ×یکی از نقاط مشترک مهم و حياتی شهدای اصحاب آخرالزمانی دفاع مقدس و اصحاب عاشورایی امام حسين 

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

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

ستارگان تاریخ ها جاودانگاناین سالم ما و  شت اند، هر چيزیا  ، همچونشود و ایناناثر میو بی رنگکم زمان با گذ
 3گردند.تر میتر و درخشانتهما، برجس تاریخ و در متن دلاهل روز در چشمخدا، روزبه راه شهيدان یهمه
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ها، راه را به من و شما نشان دهند، شهدای عاشورایی کربالی حسينی و توانند در این تاریکیبهترین ستارگانی که می
های زیادی در کليدهای شههخصههيت دارند و الگو قرار دادن این کليدهای کربالی خمينی هسههتند. شهههدایی که شههباهت

های دوران بشریت ت ما نيز اثر بگذارد و ما را نيز به خيل این شهدای عزیز که برترین انسانتواند در شخصيشخصيت می
 هستند ملحق نماید.

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

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

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

ها نيز شهدای دفاع مقدس خوب فهميده بودند که اگر خود را شبيه یاران عاشورایی کنند امام حسين باالی سر آن
 شود.حاضر می

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

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

 زند.کردم، دیدم که شهيد دست بر سينه دارد و با حالت تبسم، لبخند می وقتی تابوت را باز. …
 زند؟تعجب کردم که دست بر سينه، چرا لبخند می
را دیدم  ×دانی چرا لبخند زدم؟ به خالر آنکه حضرت سيدالشهدا می»شب شهيد بزرگوار را در خواب دیدم که گفت: 

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

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

 کند:سردار حاج قاسم سليمانی تعریف می
گذشت. قبل از اینکه که ساله لبنانی بود که فقط دو سال از سن تکليفش میوالفقار حسن عزالدین یک جوان هفدهذ

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

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

 ...خداحافظ.( ×رود پيش امام حسين ببين. ذوالفقارت می

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

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

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

الت لور به سؤاکنند، او همينها از اسارت او پخش میآید. در فيلمی کوتاه که تکفيریها درمیشود و به اسارت تکفيریمی
لور که در خواب دیده بود دهد که هدف من دفاع از حرم حضرت زینب است و بعدازآن همانها جواب میدرپی تکفيریپی

اش ندادند. شاید لبق رسم و رسوماتشان بدن کنند. پيکرش را تحویل خانوادهعبداهلل سرش را از بدنش جدا میمثل آقا ابی
 1تکه کردند.را آتش زدند یا بدن را تکه

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

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

 جدا کند. ^بيت اهل

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

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

فنجی و... اشاره نمود. توان به بت من، سوپرمن، اسپایدرمن، بن تن، باربی، باب اسهای پوشالی میاز جمله این قهرمان
هاست که در دنيای واقعی قابل انجام نيست و همچنين رفتارهای ضد نها کارهای خارق عادت آویژگی عمده این قهرمان

ها ها و پخش مداوم آنها و انيميشنها و فيلمهاست. با تبليغ مکرر و ساخت انواع کارتوندینی و بعضاً انسانی و اخالقی آن
تواند مثل این قهرمان شود که او نيز میافتد و به او القا میکم در ذهن کودک این قهرمان جا میای کمد رسانهدر تمامی ابعا

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

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

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

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

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

وَقْتُ نَزْعِ رُوحِهِ  : لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِفاً مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ، لَا یَتَيَقَّنُ الْوُصُولَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ حَتَّى یَکُونَ |اهلل قال رسول 

 1الْمَوْتِ لَهُ.وَ ظُهُورِ مَلَکِ 

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

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

 آید.های دیگر مىاموال و خانواده و گرفتاریناراحتى او از رها کردن 

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

 بشویم؟

 فرمودند: ×بله عزیزم. چرا که نه. امام صادق 

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

، سعادت گویند: چقدر او شبيه اشقياء است، بلکه یکى از آنان است؛ اما سرانجامکه مردم مىپيماید، چندانراه اشقياء را مى

 آید.به سراغش مى

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

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

 گيرد.سرانجام، شقاوت، او را فرامی

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

مانده باشد، سرانجام خوشبخت اندازه فاصله ميان دو شير دوشيدن شتر باقیه[ بتعلّق گرفته است، اگر از عمر دنيا ]زمانى

 شود.مى

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

 فرمود: |اهلل رسول

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

 شَُّهداِء َو الصَّاِلِحيَن َو َحُسَن ُأولِئَكُيِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفُأولِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َو الصِّدِّيِقيَن َو ال

  3 {َرِفيقًا

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

 1«.اندصدیقان و شهيدان و صالحان؛ و اینان، چه نيکو رفيقاننعمتشان داده است، چون انبيا و 

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

 ها بشویم!انيم مثل آنتوها کجا؟ ما کجا؟ ما اگر بخواهيم هم نمیمعروف شهدا تافته جدا بافته بودند، آنقولخاص بودند به

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

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

اند. انسان بودند با ها هم مثل ما فوق بشر نبودهبينيم آن، میدر جواب باید گفت: اگر نگاهی به زندگی شهدا بکنيم

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

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

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

 چندی پيش در بيانات خود اشاره داشتند:

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

های اغواگر های اجتماعی و همين روزنهسالگی؛ یعنی همين اینترنت و همين کانال 25او هم یک جوانی است در سنّ 

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

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

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

شود از لریق ]واحد[ ارتباط مردمی، برای حضور ه میهایی نوشتاند، قدرشان را باید دانست. به بنده نامهها خيلی باارزشاین

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

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

کردند برای ما از یک زمان ها را نقل میهای باورنکردنی است؛ یعنی اگر واقعاً اینها پدیدهاین«. را بفرستيد مثالً ]بروند[

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

 گوید:احمدی روشن در مصاحبه خود درباره این مسئله که شهدا تافته جدا بافته نبودند میهمسر شهيد مصطفی 

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

رسيد بخواند، دائم تسبيح ز شب نمینيافتنی نبود. ممکن بود نماز صبحش قضا شود، نماکه بود. بگویم او یک آدم دست

توانست. خواست مسجد برود اما نمیتوانست برود. دلش میها، نماز جمعه نمیانداخت، خيلی وقتدستش نبود، چفيه نمی

قدر توکلش برد اما اصل کار این است که سيمت وصل باشد. مصطفی آنها خيلی درجات آدم را باال میخواهم بگویم اینمی

شود! اعتقادش این بود. فقط و فقط از اهلل بگویی، چيزیت نمید که حتی به عليرضا گفت اگر سم هم بخوری اما بسمباال بو
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ترسيد. دوست دارم به دوستانش بگویم اگر شما هم فقط از خدا بترسيد و هر جایی که حق ضایع شد، کوتاه نيایيد، خدا می

 .رسيدخواهيد، میقطعاً به آنچه می

اش همه چيز داشت؛ پست خيلی مهم، وضع مالی خوب، زن و بچه، پدر و مادر نباشيد، مصطفی در زندگی للبمنفعت

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

کند. خواندند، آن لبيعت آن زمان بود اما اآلن فرق میمیکندند و داخلش نماز نکنيم. اگر شهدای زمان جنگ قبر می

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

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

افتد، گفت، ظهور اتفاق میشد. او هميشه به دوستانش میر پيش دارد. خسته نمیدانست که چه راه سختی را دمصطفی می

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

رها  ه را به کنار، عالقه به عليرضا راگویم تو چطور توانستی عالقه از همام و من هميشه میگونه دیدهکمترین پدری را این

 1.«کنی و بروی. این خيلی مهم است

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

ها بر اعمال و رفتار خود آن کشيدند ولیکنيم نفس میکردند و از همين هوایی که من و شما تنفس میجامعه زندگی می

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

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

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

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

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

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

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

 دلش برای سيدالشهدا گرفته بود.
و هی دست  3الکوفة ...: فَمَضی علی وَجهِه مُتَلَدِّداً فی أزِقَّةِ رفتیمی کوفه راه هاکوچهمن بميرم برای آقایی که توی 

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

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

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

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

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

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

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

 .(شناختمش دیدم، را محسن سریب بدن عکس تا من گفت که حججی شهيد همسر خالره)شب مهمان من بوده. 
شناخت اما من بميرم برای خانمی که  شبهکاینجا لوعه بدن مهمان ی سينش بوده اما وقتی  54خودش را  سال با ح

اولين  ندیفرمایماتل چه بالیی سههر این بدن آوردند که خواهرش او را نشههناخت. ارباب مق دانمینموارد گودال شههد من 
 ...ی که زینب گفت: صدا زد اَ انت اخی آیا تو حسين منیاجمله

 نشستی هم ناله با مادرش صدا بزن: هر جا
 1روح و روانم...حسين                      آرام جانم...حسين          
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  عقالنیت معنوی :دومشب 
 

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

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

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

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

ها به گریه تبدیل شد. وقتی دیدند سر این دو برادر خشمگين بودند اما با ورود سر شهدای کربال به کوفه، تمام آن ناراحتی
ست، از  شهيدان قرار گرفته ا ساالر  سر  صفين در زمره خوارج  ريخبهعاقبتنيز در کنار  شدن این دو برادر که بعد از جنگ 

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

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

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

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

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

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

و سپاه کوفه  يدندبه شهادت رس ×امام  یاراناصحاب و  یکه تمامبعدازظهر عاشورا هنگامیامام به کربال رفته بودند، اما 

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

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

 یاسههت که ما آرزو |اسههالم  يامبرفرزند دختر پ ين، سههپس اعالم کردند که حسهه«لاعة لمن عصههاه حکم اال هلل و ال

ندارد  یاوریو  یارحال است و  ینکه آن حضرت در ا یم در حاليبجنگ یچگونه با و یم،دار يامتشفاعت جد او را در روز ق
 کند.کربال للب کمک می یو تنها در صحرا

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

 .يدندحمله کرده و به شهادت رس

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

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

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

یی که در ابتدا هاآنود. چه آن اصحابی که از ابتدای مسير پا در این مطاف عشق گذاشتند و چه ، عقالنيت معنوی ب^

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

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

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

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

یم بهایم عمل کرده است. بهاگيری نکرد او هم مانند يمتصمرا از هم تشخيص نداد و بر اساس عقل و خرد  شر
 کنند مثالً اگر گله رم کرد بدون اینکه علتپذیرند و بدون هيچ فکری از بقيه تبعيت مییمير تأثوکتاب از محيط حسابیب

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

 کنترل خود را حفظ تواندیکند و ممقاومت میبيشتر منفى دیگران  يرپذیریدار باشد در برابر تأثرنفس بيشترت برخواعتمادبه
 د.و لبق اصول عقالنى رفتار نماید و از همراهى دیگران بدون دليل جلوگيرت نمای کند

با  هاانسانقرار گيرد تا مایه تفاوت  و انتخابگيری يمتصمشود که این عقلی که باید محور یممطرح  سؤالحال این 
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 د چيست؟حيوانات بشو
 عقل چيست؟ ؟مَا الْعَقْلُسؤال کردند:  ×از محضر امام صادق 

آن  واسطهخدا بشود و بهشت به ، بندگیآن يلهوسچيزت است که به ،عقل ؛قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ
 .ورده شودبه دست آ

 ؟ةَراوت گوید: گفتم: فَالَّذِی کَانَ فِی مُعَاوِیَ
 آنچه معاویه داشت چه بود؟پس 

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

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

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

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

 فرمایند:مقام معظم رهبری می
کاری، کنند با سياسیکنند آن کسانی که خيال میه میاشتبا .کندعقل این است که انسان را به راه راست هدایت می

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

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

 2.کنيم؛ چه حرکتی میگویيمیبفهميم چه مکنيم؛ را فریب ندهيم؛ بفهميم چه کار می
در نهایت، مرگ در  های عالم در لول تاریخ بود که شهادت در راه خدا را بر زندگی در دنيا واین عقلِ واالی زرنگ

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

 

َسبيِل اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َو ُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه  ِمَن اْلُمْؤِمنيَن َأْنُفَسُهْم َو َأْمواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيقاِتُلوَن في ِإنَّ اللََّه اْشَترى}

 .{ِبَعْهِدهِ ِمنَ اللَّهِ َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكمُ الَّذي باَيْعُتمْ ِبهِ وَ ذِلكَ ُهوَ اْلَفْوزُ اْلَعظيم َأْوفىَحقًّا ِفي التَّْوراةِ وَ اْلِإْنجيلِ وَ اْلُقْرآنِ وَ َمنْ 

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

اید و این است آن پيروزت که با خدا کرده یچه کسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به دادوستد
 3.بزرگ
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کند ولو اینکه در اوج های مهم زندگی به انسههان کمک میت در وجود انسههان تقویت شههود، در بزنگاهاگر این عقالني

 انحراف قرار گرفته باشد.
 فرمایند:می ×امام 

 .مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ امْرَأً عَقْلًا إِلَّا لِيَسْتَنْقِذَهُ بِهِ یَوْما
در لول تاریخ  1وسههيله عقل او را نجات دهد(نگذاشههت مگر اینکه روزی به )خداوند نزد هيچ کسههی عقل را به ودیعه 

را نجات داده و  هاآن تشانيعقالن واسطهبهاند اما خداوند متعال اند که در مسير انحرافی قرار داشتههایی بودههمواره انسان
 نموده است. ريخبهعاقبت

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

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

 خواست و گفت: یاریبلند از مردم  یبا صدا × نيوز عاشورا، امام حسر

 «عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اهللِ؟ یَذُبُّلِوَجْهِ اهللِ؟ أَما مِنْ ذابٍّ  یُغِيثُنا يثمِنْ مُغِ أَما»
 یا: آنزد عمر بن سعد آمد و به او گفت یشد، با ناراحت یشانسوز امام، مضطرب و پرسخنان جان يدنبا شن یاحیر حر

شدن  یدهآن بر ینکنم که کمتر یچنان نبرد ی،: آرگفتشرمییعمر بن سعد با کمال ب ی؟بجنگ × نيبا حس یخواهیم

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

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

و او را  رومیمن م ی؟ش دهبآ یخواهیگفت: نه، حر گفت: نم ی؟اآمد و گفت: اسهههبت را آب داده «سيقرّه بن ق»نزد 
سع ینو با ا کنمیم يرابس شکر عمر  صله گرفت و راهش را به دبهانه از ل بن اوس  کج کرد. مهاجر امام گاهمهيلرف خفا

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

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

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

شند و به حرف یرفتار شته با سم اگر م …نندگوش نک تیهابا تو دا ستمیبه خدا ق مرتکب  ییات خطادرباره ،رندیپذینم دان
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 «؟شودیم یرفتهام پذتوبه یاام تا جانم را فدا کنم، آو توبه کنان آمده يمان، حال پششدمینم
 «.لَکَ، ما اِسْمُکَ؟ یَغْفِرُوَ  يْکَ،اهللُ عَلَ یَتُوبُنَعَمْ، »در پاسخ فرمود:  امام

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

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

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

 :کردندیمی دوران ما تعریف حرهاتبليغی در دفاع مقدس خالره زیبایی را از یکی از 
 .توت خودش بود .در حال ذکر بود شهههيهم .حال عجيبى داشههت .با خدا بود .رفيقى داشههتيم که خيلى آدم خوبى بود

سمش حسن الته بود شما هم یک توجهى  .دارم نامهتيآقا یک وصگفت: حاجو سنگرم  ییک روز آمد تو .ا دوست دارم 
 .برویم .چشم :گفتم .همين اآلن تشریف بياورید توت سنگرم شودیروت آن کنيد اگر م

شما قول بده تا وقتى که  است.ن من و خدا من است ولى سرِّت بي نامهتياین وص ،آقاگفت: حاج .سنگرش یآمدم تو
قَهار سر  یهااز آن الت ؛آقا من قبل از انقالب آدم خيلى بدت بودمحاج :گفت .قول دادم .زنده هستم به کسى بازگو نکنى

و مشغول  شدمیعمومى زنان م یهاداخل حمّام باکانهیب و شدیگاهى اوقات شدت شقاوتم زیاد م .زدمیهمه را م ،محله
صيت م شروب.  ...خيلى کارهات دیگر و شدمیگناه و مع ساط گناه و عرق خوارت و م شد و همه ب  یخوارتا اینکه انقالب 

که هنوز صورتشان گرد  ییهادیدم جوان که شدمییک روز داشتم از کنار مسجدت رد م .بعد هم جنگ شد .و... جمع شد
صف ا مو صف مرغ یا ؟دیاستادهیبرات چه ا ،قا، گفتم: آاندستادهینزده بود توت  ست آیا  شت و روغن ا این  .گفت: نه ؟گو

ست شقان الى اللّه ا صف عا ست،  شت که از خود ب .صف دیدار با خدا  مخوده ب .شدم خودیاین حرف چنان در من اثر گذا
سن گفتم: ات وات بر ستی. افله عقبقتو هنوز از  و روندیهمه به دیدار خدا م !تو ات ح شق م همه ه و تو هنوز  شوندیعا

ست خواب شى یخواهیکى م تا .ىه شدم تا خدا را ببينم و ؟در گنداب دنيا غرق با شق  صه من هم عا آمدم و از  حاال خال
شيمانم یهاکرده ستم. ناراحت اما امتوبه کرده .خود پ سى که م امدهياال ن فهم ه رود باید بميهمانى حق به  خواهدیهر ک

روت بدنم  .آلوده به کثافات دنيوت است میهالباس .بارت از گناه و معصيت هستم نو و لطيف برود ولى من با یهالباس با
 !را ببين

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

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

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

من هم از سنگر خارج شدم که سرت به حسن  .متفرق شدند یکییکیدوستان  .سه چهار ساعت از این ماجرا گذشت
                                                      

 
 .246سلحشوران لف، ترجمه إبصار العين، ص: 1



 34 از کربالی حسینی تا کربالی خمینی

 

 

 

 !آقاآقا، حاجحاج :یکى از دوستان صدا زد .ه بزنمالت

 .گفتم: بله

شد شهيد  سن الته  شد که برود جلوت دپو .گفت: ح شين  سوار ما ساعت پيش   هاییاز لرف عراق یاخمپاره .یک 
 .د و حسن الته شهيد شداتوت ماشين افت یصدام
ستش   ستيک د سه پال ست. آن رادیدم یک کي شان داد  ا ستگفت این هم بو ن گفتم:  .من خيلى جا خوردم .دنش ا

 .حسن شهادت گوارایت باشد، کسى که توبه کند مثل کسى است که تازه از مادر به دنيا آمده باشد
سن شد ح شهيد  سنگرش آمدمبه کنانیهگر .با آن همه گناه توبه کرد و  ص .لرف  شتم اشنامهيتو سه جمله  .را بردا

 :توجه مرا بيشتر جلب کرد

 .شد يرخبهحت نشو حسن الته توبه کرد و آخر عاقبتابود مادر نار: نوشته اول

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

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

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

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

 
فعل و  افتدوقت عقل از کار مى سه ×چگونه عقالنيت را در خود تقویت و حفظ نمایيم؟ لبق فرمایش امام کاظم 

 :اقدام کرده است اشینابودو خود شخص برای عقل نيست  مطابقسان ان
ات هشام! هر که سه چيز را بر سه چيز مسلط گرداند،  ؛یَا هِشَامُ مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثاً عَلَى ثَلَاثٍ فَکَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ

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

کَثرةُ أالمانی فرمود:  ×عوامل از بين برنده عقالنيت آرزوهای لوالنی دنيایی است. امير المومنين  نیترمهمیکی از 

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

 آرزوهای عاقالنه شهدا خيلی عجيب است: 
محمدرضا هم گفت: من آرزو  .گفتش مییاز آرزو یزاده با دوستانش نشسته بودند و هر کسی تورج محمدرضا ديشه
 مردم کار کنم. ایو دوست دارم بعد از شهادت هم بر دننام فاتحه بخویبرا یاددارم ز

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

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

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

. دادیم يهها تکاز ستون یکیو به  آمدیهرروز مکرد. عمل می گرفتیمو یاد  دانستیمشهيد علی حيدری به آنچه 
متوجه شدم او هر  ومراقبش بودم  ی. مدترفتیتأمل م یو بعد از کم خواندیصفحه از آن را م یکو  داشتیرا برم یکتاب
چه  ین: پسر خوب ايدماو پرس دار بود. کنجکاو شدم و ازخنده یم. کارش براخواندیهمان کتاب و همان صفحه را م روز
صفحه را  یککه نتوانم دستورات و مطالب همان  یتا زمان»! گفت: خوانی؟یچرا کتاب را تا آخر نم کنی،یکه م ی استکار

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

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

 اش خاموش کند.و چراغ عبرتش را با شهوات نفسانى :وَ أَلْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ-3
که ماه مثل آن بردیمشهوت نور عقل را از بين گردد. شود به معصيت مبتال مىوقتى انسان گرفتار غضب یا شهوت مى

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

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

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

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

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

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

نَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ وَ مَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ فَکَأَنَّمَا أَعَافرمایند اگر کسی این سه کار را انجام دهد؛ و در پایان حضرت می 
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 36 از کربالی حسینی تا کربالی خمینی

 

 

 

 1.أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِینَهُ وَ دُنْيَاهُ

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

 کرده است.
فرمود:  وارد کربال شد. تا حضرت به کربال رسيد تشيباهلبا  ×شب دوم محرم است. مثل فردا روزی سيدالشهدا 

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

 3 .دِمائِنا وسَفکُ رِحالِنا، ومَحَطُّ رِکابِنا، مُناخُ هاهُنا وبَالءٍ  کَربٍ مَوضِعُ هذا اِنزِلوا: لِأَصحابِهِ  × الحُسَينُ فَقالَ

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

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

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

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

ی تشنه زائرتان بودید. گفتيد نکند زائرم بياید و اینجا البهقربانت شوم حسين جان، شما قبل از شهادتتان هم به فکر 
 ...ی تشنه شمااهلباما خودت چه آقاجان ... قربان  ...تشنه بماند
 شربةً  اسقونى»: فرمود آقا. زدسویم انسان جگر بکند پيدا شدت کمی اگر. کندیم خشک را آدم دهان و لب اول عطش

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

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

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

 کجایی، پسرت خاک نشد، پسرت خاک نشدپدر خاک 
 مادر آب کجایی، پسرت آب نخورد، پسرت آب نخورد                           
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