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 حرم

 مقدمه

 1الت برُدُ أب دا. ی قُلوبِ المُؤمِنین ف لِق تلِ الحُس ینِ ح رار ةً إن َّ :|قال رسول اهلل 

بهتارین فرتات تبلیای دیان  ×به برکت وجود موالیماان اباعباداهلل الحساین 

چاه  برای مبلغین شایعه مااه محارم و تافر اسات و حمار  اماام خمینای 

ایاان محاارم و تاافر اساات کااه اسااالم را زنااده نگااه داشااته ”دقیااف فرمودنااد 
 ."است

 فرمایند:طه به زیبایی میرهبر عزیز انقالب در همین راب

کنیم. ایان فرتات بازر  مای تبلیای × علیبنما مبلَّغان، زیار ناام حساین" 

دیان را در  را یادِ این بزرگوار به مبلَّغاان دیان بیشایده اسات کاه بتوانناد تبلیای
یعنای رسااندن؛ بایاد برساانید. باه کجاا  باه  تبلیای سطوح میتلف انجام بدهند.

هااای مااا حتاای بااه گااو  هاام درساات بلییت گااو   نااه؛ بااه دل. بعماای از
کناد! گاو  کاه گرفات، رسد! گو  هام حتای  ن را تحمال و منتقال نمینمی
دهد به مغز؛ قمیه اینجاا نبایاد تماام بشاود، بلااه بایاد بیایاد در دل نفاو  و می

بارای ایان  تبلیای .تبادیل شاود -رسوخ کناد و باه هویات ماا هویات مساتمع 
کاااه چیااازی گفتاااه باشااایم؛ این کنیم فقااار باااراینمااای تبلیااای اسااات. ماااا

اساات، در دل  تبلیاای کااه  ن ااه را کااه مو ااوعکنیم باارای اینماای تبلیاای مااا
 2".میاطب وارد شود و نفو  کند

هااا و تاارین وییگاای تبلیاای بااه فرمااوده رهباار معذاام انقااالب نفااو  در دلمهم
کیفیاات تبلیاای اساات کااه بیااآ مهماای از  ن بااه اخااالو و روحیااه جهااادی و 

                                                 
؛  10ج ق.1408قم، چاپ: اول،  -نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبر المسائل  1

 .318و

 .5/11/84 محرم ماه ى ستانه در مبلغان و روحانیان دیدار درمقام معذم رهبری  بیانا  2
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ابسته است و بیاآ مهام دیگار باه اساتفاده از زباان زیباا و معنوی روحانیون و
هااای دیناای. بااه لطااف خداونااد و بااا تااال  واحااد هنرمندانااه در انتقااال پیام

جهات اجارای « مادافعان حارم»پیوهآ موسسه، محتوایی روشامند باا عناوان 
هااای حسااینی تولیااد شااده کااه بااه نااوکران و سااینرانی منباار در فمااای هی ت

 گردد.تقدیم می ×مبلغان اباعبداهلل

ایاان کتاااب شااامل ده سااینرانی اساات کااه بااا رو  امیربیااان بااا رویااارد 
تأثیرگذاری بر میاطب تهیاه گردیاده اسات. در ایان رو ، ساینرانی باه چهاار 
قساامت کلاای انگیاازه سااازی، اقناااع اندیشااه، پاارور  احسااا  و رفتااار سااازی 

یص گردد. در ماتن کتااب در هار ساینرانی ایان چهاار قسامت مشاتقسیم می
 شده است.

ای انتیاب شاده کاه ماورد توجاه میاطاب هی ات باشاد و گونهمو وع کتاب به
گااردد. بااا میاطااب بااا ایاان راهباارد مطالااب بعاادی باارای میاطااب مطاارح می

شناساای کااه انجااام گرفتااه بیساات پیااام موردنیاااز میاطااب انتیاااب شااده و در 
 که عبار  انداز: گرددطول بحث برای حا رین مطرح می

 ول: اهمیت مدافع حرم بودن و پاسخ به شبها  دفاع در سوریهشب امو وع 
 پیام : دفاع از مذلوم / دوست خوب

 ^شب دوم: معرفت اولین شرط دفاع از حرم اهل بیت  مو وع

 پیام : عفت و غیر  / توسل

عالمانه، جاهالنه، منفعت ) ^شب سوم: انواع دفاع از حرم اهل بیت مو وع

 داری / ارتباط با عالم اطلبانه( پیام: انحراف در عز

 )قلبی، زبانی، عملی(  ^شب چهارم: سطوح دفاع از حرم اهل بیت  مو وع

 پیام: امر به معروف و نهی از منار

 شب پنجم: حرم تنهاست واویال )بدون دفاع، امام غریب می ماند( مو وع
 پیام: خمس / یاد مر 
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 حرم

 حرم شب ششم: چرایی و چگونگی دفاع فرهنگی و سیاسی از مو وع
 پیام: پاسیگویی به شبها  در شباه های اجتماعی / پرهیز از پوشآ کافران

 : چرایی و چگونگی دفاع اقتصادی از حرممو وع شب هفتم
 پیاده روی اربعین / مصرف کاالی ایرانی پیام:
 راه دفاع از حرم، شناخت دشمن استهشتم: شب  مو وع
   فامیلی أ: تشایل هی پیام

 دفاع از حرم، والیت مداری است: راه مو وع شب نهم
 تبعیت از ولی فقیه  /: احترام به پدر و مادر پیام

 دادن است یقربان دفاع از حرم،راه : مو وع شب دهم
 پیام: طلبه شدن / تشویف فرزندان به طلبه شدن

هاا برساد و امیدواریم این اثر بتواند به فرماوده مقاام عذماای والیات، باه گو 

 قرار گیرد. ×مورد ر ای موالیمان  قا اباعبداهلل ها نفو  کند ودر دل

 واحد پیوهآ موسسه امیربیان                                                       
 شعبه استان اتفهان                                                        
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 : شب اول

 هاز سوری عحرم بودن و دفا فعاهمیت مدا 
 

 
 

روزی باا جمااعتی از اتاحابآ، از جاایی  | نقل شده اسات، پیغمبار خااتم

کنناد. ها باا یاادیگر باازی میکردند. ناگهاان دیدناد چناد نفار از ب اهعبور می

نشسااتند و دساات  هاب ااه جلااو رفتنااد و نزدیااا یااای از | پیااامبر اکاارم

و نااواز  باار ساار او کشاایدند. ساااس پیشااانی او را بوساایدند و بااا مالطفاات 

 مهربانی، او را کنار خود نشاندند.

اتحاب، از این عمال حمار  ساؤال کردناد. حمار  فرماود: روزی دیادم کاه 

« حساین»کارد و در حاین باازی، خااك زیار پاای این طفل با حسینم بازی می

مالیااد. پااس ماان هاام او را هایآ میداشاات و بااه تااور  و چشاامرا برمی

جبرئیاال خباار داده: او در واقعااه دوساات دارم چااون او فرزنااد ماارا دوساات دارد و 

 1کربال از انصار و یاران حسینم خواهد بود.

در تقریرا  مرحوم شوشاتری گفتاه شاده کاه ایان شایص حبیاب بان مذااهر 

هایی اسات کاه اسام او جازر یااران خااو بوده است. حبیب یاای از شیصایت

                                                 
 278نتیب التواریخ محمد هاشم خراسانی و من 1
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ثباات شااده اساات. او جاازر شاارطه الیماایس و از یاااران خاااو ^ بیاات اهل

 ×هااا بااه همااراه امااام علاای بااوده اساات. در تمااام جن  ×ین امیرالمااؤمن

 1حمور داشته است.

کناد کاه مان در برابار خیماه باه انتذاار در شب عاشورا نافع بن هالل نقال می

باه اماام عارر کارد:  یاا شاما  ÷باودم کاه شانیدم زیناب  ×امام حسین 

ز باه ایاد  مان نگاران  ن هساتم کاه  ناان نیاهای یارانتان را امتحان کردهنیت

 ما پشت کنند و در هنگامه درگیری، شما را تسلیم دشمن کنند.

امااام پاسااخ داد: و اهلل لقااد بلااوتهم فمااا وجااد  فاایهم اال االشااو  االفمااس 

 2یستانسون بالمنیه دونی استینا  الطفل الی محالب امه.

هااا را مرداناای یااافتم کااه ام پااس  نهااا را امتحااان کااردهخاادا سااوگند این بااه»

نگرناد و باه مار  ای کاه باه مار  زیرچشامی میگوناهاناد بهدهسینه سار کر

 «مادر  انس دارند. در راه من چنان شیرخواره به سینه

ام گرفات و نازد حبیاب رفاتم و گوید چاون ایان ساین شانیدم گریاههالل می

جریان را بازگو کردم. حبیاب از جاای برخاسات و فرماود: یاا اتاحاب الحمیاه و 

 ن مذاربهم کاالسود الماریه.لیوث الاریهه فتطالعوا م

های خااود ای یاااران مردانگاای! ای شاایران! چااون شاایران وحشاای از  شاایانه»

 «در یید.به

                                                 
 301و  1 جسید اتغر ناظم زاده  ×اتحاب امام علی  1

 227مقتل الحسین مقرم و  2
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های اهال حبیب جریان را بارای اتاحاب باازگو کارد و بااهم باه سامت خیماه

 حرم رفتند. حبیب فریاد زد:

قااب اهلل هاذه تاوارم فتیاانام  لاوا أال یغمادوها إال فای ریا معشر حرائر رساول

ماان یریااد السااور فاایام و هااذه أساانس غلمااانام أقسااموا أال یرکزوهااا إال فاای 

 تدور من یفرق نادیام.

ای حااریم رسااول خاادا! ایاان شمشاایرهای جوانااان و جااوانمردان شماساات کااه »

هاای به غاالف نیواهاد رفات تاا اینااه گاردن بادخواه شاما را بزناد. ایان نیزه

ه جداشاده از دعوتتاان فارو پسران شماست که ساوگند یااد کارده تنهاا بار ساین

 «بیاید.

أیهاا  باه گریاه خاارج شادند و گفتناد: هاهاای حارم از خیماهدر این هنگاام زن

 اهلل و حرائر أمیر المؤمنین. الطیبون حاموا عن بنا  رسول

« دفاااع کنیااد. ×اهلل و نااامو  امیرالمااؤمنین ای پاکااان! از دختااران رسااول»

 1دند.در این حال همه گریان و منقلب شده بو

 
در روز عاشاورا ایان اتاحاب باوفاا را کاه از دسات داد نادای  ×امام حساین 

یَنُ  ارِع  فِتَی انِاهِ و  أ حِبرتِاهِ  ×غربتآ به  سامان بلناد شاد:   ل مراا ر أ ى الَحُسا  م صا 

اهلل رساولح ار مِ  ع انَ ی اذُبُ   ابٍ مِانَ ع ز م  ع ل ى لِق ارِ الَق وَمِ بِمُهَج تِاهِ و  ن ااد ى ه الَ

 دفاع کند. |؛  یا کسی هست که از حرم پیامبر |

                                                 
 228 و ،مقتل مقرم 1
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این نادا در گاو  تااریخ پی یاد. هار چناد در روز عاشاورا بعاد از شاهاد   

نباود ولای در طاول  ×اتحاب کسای پاسایگوی ایان نادای غریباناه اماام 

تاریخ بودند و هستند کساانی کاه باه ایان نادای حمار  جاواب دهناد و بارای 

 به امامشان لبیا گویند. ^ تبیدفاع از حرم اهل

سااال دارد و لبنااانی  21یااای از ایاان ماادافعین حماازه علاای یاسااین اساات. 

االتل است ولای در کاناادا باه دنیاا  ماده اسات. ماادر  دربااره شاب قبال از 

کند: در عاالم رییاا دیادم کاه وجاود ناازنین پان  تان گونه نقل میشهادتآ این

ر  داده و گفتنااد: فرزنااد  در راه  ل عباا وارد مناازل مان شاادند و باه ماان بشاا

 1دهند.بیت به شهاد  رسیده و فردا خبر شهادتآ را به تو میما اهل

کنااد کااه خااود قاادر شااهید و دل مااادر شااهید ارز  پیاادا میگاااهی  ن

شاوند. چاارا کاه ایان شااهید کار میبهبارای دلاداری مااادر دسات ^بیات اهل

 است. ÷مدافع حرم حمر  زینب 

هایماان چرا ما باید باه ساوریه کماا کنایم  چارا ماا پولپرسند ای میعده

بایااد در سااوریه بجنگاایم و خودمااان را بااه  کنیم  چااراهااا ماایرا خاارج عرب

 کشتن دهیم 

خارج  ما این هماه فقیار در ایان مملاات داریام چارا بایاد در ساوریه پاول

 کنیم 

                                                 
 150 و ،خاطرا  شهدای مدافع حرم 1
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هاای ایاان خواهیاد پاول بدهیاد، بدهیاد؛ اماا دیگار چارا جوانحااال اگار می

هاا باا کیسات  دهیاد  جاواب ایان خونبرید  نجاا باه کشاتن میلات را میمم

 ها بجنگیم جای  نها خودشان عر ه جن  ندارند، ما برویم بهاین عرب

تاا جاواب خیلی خوب شما چناد تاا ساؤال را باا هام پرسایدی مان تا _

 دهم.می

  قا.: بله بفرمایید حاج

العماال شااما در عاس ماان سااؤالی دارم. اگاار کساای بااه شااما خااوبی کنااد _

 مقابلآ چیست 

: خااب معلااوم اساات، بایااد خااوبی را بااا خااوبی جااواب باادهیم. ایاان شاارط 

 اخالق و معرفت است.

 فرین درست گفتی. ایان کماا کاردن ماا باه دولات و ماردم ساوریه، از  _

دانیاد در هاا، در دوران جنا  تحمیلای اسات. شاما میجهتی جبران محبات  ن

رساید، تنهاا کشاوری کاه سای باه داد ماا نمیدوران هشت سال دفاع مقاد  ک

کاه کشورشاان باه کارد، ساوریه باود. درحالیبا ایران بود و به ایاران کماا می

دوساات در فشااار دشاامنان بااود.  قااای رفیفخاااطر مااا تحااریم شااده بااود و تحت

نویسااند: دمشااف تباادیل بااه مرکااز ترانزیاات تساالیحا  کتاااب خاطراتشااان می

 ماوز  اولاین تایم موشاای ایاران در ساوریه نذامی به ایران شاد و هم ناین 

انجام شد. از طرفای ساوریه عاراق را از سای درتاد در ماد نفتای خاود محاروم 

 1کند و این  ربه بزرگی به اقتصاد تدام بود.می

                                                 
 گویم نوشته محسن رفیف دوست به نقل از خبرگزاری فار  نیوز شماره خبرکتاب برای تاریخ می 1

00068113910503 
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 شان را جبران کنیم شود جور دیگری خوبیببیشید، نمی :

 برای کما نذامی دالیل دیگری هم هست. عجله نانید، _

 ه دالیلی : مثالً چ

جنگی کاه انن در ساوریه اتفااق افتااده در واقاع بناا باوده کاه در ایاران  _

شاود. در واقاع مادافعان باه هاا رییتاه میهای  ناتفاق بیفتد. خاون زن و ب اه

 جنگند.خاطر حفظ امنیت ما می

، ^ بیااتهااای اهلاعتااراف داعشاایون ایاان بااود کااه بعااد از گاارفتن حرم 

شاید و رودخاناه کاه هایر، دریاایی از خاون باه را جن  را باه ایاران خواهناد ک

 خواهند انداخت.

ساااایت وزار  خارجاااه  مریااااا و هم ناااین در  رشااایو ساااایت در وب

کلینتاون وزیار امورخارجاه ساابف  هاای لاو رفتاه هایالریلیاس از ایمیلویای

 نوبت حمله به ایران است.  مریاا  شاار شد که بعد از سوریه،

دسااتان در مجلااس گفتااه بااود  تااآ امیاار پااورفرمانااده نیااروی زمیناای ار

خواساتند باه داخال ایاران راه نیروهای داعاآ باه خاانقین رسایده بودناد و می

هااایی را در تیاار رزماای را وارد کاارده و حرکت 5یابنااد. مااا در کمتاار از سااه روز 

 1کیلومتر وارد خاك عراق شدیم. 40سوی مرز  غاز کردیم و  ن

 م برای کما به سوریه هست : خیلی عجیب است. دلیل دیگری ه

 تری هم داریم.بله عزیزم. دالیل مهم _

 ما مسلمانیم و اسالم مرز ندارد. خداى سبحان در سوره انفال فرموده: 

                                                 
 13950220000902 به نقل از فار  نیوز خبر شماره 1
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رُ...؛ اگاار گروهااى»...  رُوکُمَ فِااى الاادَینِ ف ع ل اایَاُمُ النرصااَ مؤمنااان ) إِنِ اسَت نَصاا 

یااری کنناد، بار شاما الزم مهاجر( به خاطر حفظ دین و  ئینشاان از شاما طلاب 

مسالمانان را  یاه شاریفه باا کماال تاراحت،  1«است که به یارى  نان بشاتابید.

کنااد تااا بااه یااارى باارادران دینااى خااود کااه تحاات ظلاام و سااتم قاارار ملاازم می

 بشتابند و به وظیفه دینى خود عمل کنند.  اند،گرفته

 فرماید: مى ×امام تادق 

  أ خ اهُ و  هُو  ی قَدِرُ ع ل ى نُصَر تِهِ إِلرا خ ذ ل هُ اهلل فِى الدُّنَی ا و  الَآخِر ه؛و  م ا مِنَ مُؤَمِنٍ ی یَذُلُ 

کاه قادر  هیر مؤمنى نیسات کاه دسات از یاارى بارادر  باردارد، درحالی

 خاار  دساات از  کااه خداونااد در دنیااا وکردن را دارد، اال اینو توانااایى یاااری

کُان للِذَّاالِمِ خ صاماً و  »گفتاه اسات کاه اساالم باه ماا  2یارى او خواهد کشاید.

ر »گااوییم: ایاان ساافار  امیرالمااؤمنین اساات. مااا نمی 3«لِلم ذلااومِ ع ونااا اُنصااُ

گفتناد اگار بارادر  ظاالم ایان شاعار جااهلی اسات. می «ا خاك  ظالِماً ا و م ذلوما

 گویااد.یااا مذلااوم اساات، بایااد از او دفاااع و حمایاات کناای. قاار ن ایاان را نمی

کنااد. خیاار؛ ظااالم هاار کساای بااود بایااد بااا او ی ایاان را منااع میمعرفاات اسااالم

مقابلااه کاارد و جلااوی ظلاام او را گرفاات. مذلااوم هرکساای هساات بایااد از او 

حمایت کرد. البته ایان کماا گااهی نذاامی اسات و گااهی غیرنذاامی اسات. 

تهیونیسااتی را نیرنااد خااود  یااا نااوع  هایایناااه مااردم کاالهااای شاارکت

                                                 
 72سوره انفال،  یه  1

 148ثواب األعمال و عقاب األعمال، و  2

 نه  البالغه 47نامه  3
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ت. خریااد کاااالی تهیونسااتی یعناای تهیااه ها اساا ااربه بااه تهیونیساات

 افزار علیه مردم مذلوم فلسطین و لبنان و سوریه.جن 

بعماای  گویااد:خلبااان  زاده امیاار اکباار تاایادبوران درباااره شااهید بابااایی می 

هایی مثال پاسای خاورد؛ اماا ناه نوشاابهها عبا  هماراه شاام، نوشاابه میوقت

خااورد. یشااه فانتااای پرتقااالی میکااه در  ن زمااان موجااود بااود، بلاااه او هم ...و

دیادم کاه فانتاا چند بار به او گفتم که برای مان پاسای بگیارد، ولای دوبااره می

 خریده است.

مگاار چاه فرقاای  خاری باار باه او اعتاارار کاردم کاه چاارا پاسای نمییا

حااال » کند و از نذر قیمات کاه باا فانتاا تفااوتی نادارد،  رام و متاین گفات:می

 «یورید شود شما فانتا بنمی

ساارانجام بااا اتاارار ماان  هسااته « خااب، عبااا  جااان باارای چااه » گفااتم:

هاساات؛ بااه همااین خاااطر مراجااع کارخانااه پاساای متعلااف بااه اسرائیلی» گفاات:

 «اند.تقلید مصرف  ن را تحریم کرده

بااه او خیااره شاادم و دانسااتم کااه او تااا چااه حااد از شااعور سیاساای باااالیی 

 1به مسائل  فرین گفتم.برخوردار است و در دل به عمف نگر  او 

ای از کما مذلوم و جنا  باا ظاالم اسات. اگار اماروز باه ماردم این نمونه

کنیم. عماال ماای ^ بیااتکنیم، در واقااع بااه احادیااث اهلسااوریه کمااا ماای

 دارهااایی هسااتند کسااانی کااه دیاان را در نماااز و روزه و حجااابچااه بااد دین

 خالته کردند و بس.

                                                 
 سایت شهید  وینی بیآ خاطرا  شهدا 1
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نباود،  یاا هماین مطلاب بارای حماور  کادام از ایان دالیال مناً اگار هیر

جوانان غیور ما در سوریه کاافی نباود کاه حارم  ل اهلل در معارر خطار اسات  

را باه ماا برسااند، پاس  ×اگر این جلسا  نتواناد کاالم و پیاام اماام حساین 

ها اگار ماا را مادافع حارم  ل اهلل ناناد چاه خاورد  ایان جلساهبه چه دردی می

از داخلاآ مادافع حارم بیارون نیایاد، داعشای هام ای کاه ای دارد  جلسهفایده

 کند. ید و گریه میداخل  ن می

هااا دفاااع  ن بایااد از اهلل در  نجااا ماادفون هسااتند کااه ماااهااای رسااولحرم

هااا دستشااان بااه قباار حجاار باان عاادی رسااید کااه یااای از دوسااتان کناایم. این

ه دسات بود؛ با مزار این یار علای چاه کردناد  واویاال اگار کا ×امیرالمؤمنین 

برساد. اگار شایعه از شانیدن  ×این افراد پسات باه قبار دختار امیرالماؤمنین 

 این جنایا  جان بدهد جا دارد.

 تاریخ ز تارار خود  گریان است

        ان استاوفات طاو که نوباوح بگاا ناب                                     

 بن عدی فهمیدیم: از مرقد حجر

  است پنهان  ÷ت مزار فاطمهااز چیس                                     

 خواهید بگویید بعد از دهه محرم باید برویم سوریه  قا می: حاج

کنیم کاه دفااع های  یناده بیشاتر باا هام تاحبت ماینه عزیز دلم شاب _

خاواهیم ایان از حرم فقر جن  نذامی و فقار در ساوریه نیسات. اتاالً ماا می

ها باا هام تاحبت کنایم کاه خاواهیم ایان شابییم. میرا بگو هاده شب همین

باشایم  اگار مادافع حارم باشایم چاه  ثاار و  ^بیات چرا باید مدافع حرم اهل

ایم  مادافع حارم باشایم گنااه کارده برکاتی در دنیا و  خر  دارد  اگار نیاواهیم
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شاویم  بارای اینااه مادافع حارم باشایم چاه کارهاایی مشمول عاذاب خادا می

بعاد دفاع از حارم چیسات   یاا هماه مادافعین حارم مقامشاان نازد باید بانیم  ا

شااراهلل خدای متعال مسااوی اسات  و مباحاث دیگاری کاه ایان چناد شاب ان

 ^بیات پاردازیم؛ ولای بادانیم کاه کوتااهی در دفااع از حارم اهلها میبه  ن

همااان عاااقبتی را دارد کااه امااام فرمودنااد و کسااانی کااه ایاان ناادا را بشاانوند و 

کار باشااند و یی خواهنااد رسااید هاار چنااد گنااههای باااالکننااد، بااه درجااهاجاباات 

 ×سابقه روشنی نداشته باشند مانناد حار؛ یاا مانناد غاالم سایاه اماام حساین 

حسااب و نسااب قاباال  کااری نداشااته باشااند،  ماارز  گناااه کمتاارین پااادا  

 مدافع حرم است.

 
  اند نان که سوی مرقد بانو پریده

 انداز دیدگاه حمر  زینب پدیده                                             

  اندهرچند زندگی خود از دست داده

 اندجایآ شفاعت از خود زهرا خریده                                        

  زنند بالاین عاشقان که هم و پرستو می

 اندقامت خمیده مهها فدای عاین                                             

  این خیل عاشقان که شهید حرم شدند

 اندشمعند و پای دختر حیدر چایده                                           

  زنند کفتارها به دور حرم پرسه می

 انددهادیارم را نادری حاران حیاشی                                         
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  روزی شود خرابدر فار این شدند که 

 اندبارگاه عشف ولی خواب دیده این                                          

  اتالً خدا برای همین خلقمان نمود

 انددهاریارم  فاان حاعادافاا را مام                                         

 کنم تااامشب یاای از  ثاار مادافع حارم شادن را خادمت شاما عارر مای

 ها بناست به چه فوز عذیمی برسیم.بفهمید در این شب

مااا را در خیاال  یااای از  ثااار ماادافع حاارم شاادن ایاان اساات کااه اساام 

طااور هااایی کااه خداونااد در وتفشااان ایننویسااند. همانمجاهاادان خاادا می

 گوید:می

بِیلِ اللراهِ بِاأ مَوالِهِمَ  -الرذِین   م نُاوا و  هااج رُوا »   -و  أ نَفُسِاهِمَو  جاه ادُوا فِای سا 

 1.« أ عَذ مُ د ر ج سً عِنَد  اللره

 «.ایاگر مجاهد شدی به مقام و درجه عذیمی رسیده»یعنی: 

اما ثواب مجاهاد و مادافع حارم چیسات  اجاازه بدهیاد از بیاان پیاامبر خادا 

 بشنویم. |

 فرماید: می ×حمر  حسین بن على 

انان را دعااو  بااه جهاااد المااؤمنین سااینرانى و مساالمکااه امیردر  ن هنگامی

کاارد ناگاااه جااوانى برخاساات و گفاات: یااا امیرالمااؤمنین! ماارا از فماایلت و می

برتاارى افاارادى کااه در راه خاادا جهاااد کننااد  گاااه کاان. حماار  فرمااود: در  ن 

                                                 
 20سوره توبه  یه  1
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گشااتیم ماان و پیااامبر اعذاام اسااالم کااه از جناا   ا  السالساال برمیهنگامی

 بر ناقه عمبار  ن بزرگوار سوار بودیم. |

مااین مو ااوعى را کااه تااو جویااا شاادى از  ن حماار  جویااا شاادم. ماان ه

فرمااود: هاار گاااه افااراد مجاهااد فاای ساابیل اهلل تصاامیم جهاااد بگیرنااد، خااداى 

کااه بااراى جهاااد مجهااز نویسااد. هنگامیمهربااان  زادى ایشااان را از دوزخ می

کاه باا کناد. وقتیوسایله  ناان باه مالئااه فیار و مباهاا  میشوند خادا بهمی

کنناد و باه هاا بار  ناان گریاه میکنناد دیوارهاا و خاناهخود وداع میوعیال اهل

  ید.شوند که مار از پوست خود بیرون مینحوى از گناه خارج می

کناد تاا او را از خداى توانا به هار کادام از  ناان چهال فرشاته را موکال می

جلااو و عقااب و یمااین و یسااار حفااظ و حراساات کنااد. هاایر کااار نیاااى انجااام 

گر ایناه ثاواب  ن دو برابار خواهاد باود. در هار روزى ثاواب عبااد  دهد منمی

شود که هار یاا از  ناان خادا را هازار ساال عبااد  هزار مرد برایآ نوشته می

قاادر عماار دنیااا باشااد. روز باشااد و طااول هاار روز به 360کننااد و هاار سااالى 

 شاوند، علام اهال دنیاا از ثاوابى کاه خاداکه وارد میدان دشمن خود میهنگامی

 1کند عاجز خواهد بود.به ایشان عطا می

لباا  جهااد  این اجر مدافع حرم است کاه بارای دفااع از حارم پیاامبر خادا

 پوشد.می

یای دیگر از  ثار مدافع حرم باودن رسایدن باه مقاام شاهاد  اسات. هماان 

 است:  را مقام حیا  معرفی کرده مقامی که خداوند متعال  ن

                                                 
 91و  ×تحیفس اإلمام الر ا  1
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 1.س بیلِ اللرهِ أ مَواتًا ب لَ أ حَیارٌ عِنَد  ر َبهِمَ یُرَز قُون تِلُوا فیو  ال ت حَس ب نر الرذین  قُ

شااهید، هفاات  هااا  مااده اساات کااه للشااهید ساابع خصااال ماان اهلل:در روایت

 وییگى اعطایى از جانب خداوند دارد:

اولاین قطاره خاونى کاه از او « اول قطره من دمه مغفور لاه کال  ناب» -1

 شود. مرزیده مى ریزد همه گناهانآمى

و تمسااحان  و الثانیااس یقااع رأسااه فااى حجاار زوجتیااه ماان الحااورالعین» -2

سار  در «  الغبار عن وجهه تقوالن مرحباا باا و یقاول هاو مثال  لاا لهماا

ا  گیارد.  ناان غباار از چهارهدامن دو همسار  از طایفاه حاورالعین قارار ماى

نعمات خاو   مادى و او گویند به دنیاایی فاراخ و پار نااز و کنند و مىپاك مى

 گوید. مد مىهم به هر دو خو 

از لباااا  بهشااات باااه او « و الثالثاااس یاساااى مااان کساااوة الجناااس» -3

 پوشانند.مى

« و الرابعااس یبتاادره خزنااس الجنااس بااال ریااي طیبااس ایهاام یاخااذه معااه» -4

 شتابند.داران بهشت با هر بوى خوشى به سوى او مىخزانه

بینااد. )داسااتان ناازلآ را در بهشاات مااىم« و الیامسااه ان یاارى منزلااه» -5

 شهید بهشتی یا شهید باکری(

بااه روحااآ «  والسادسااس یقااال لروحااه اساارح فااى الجنااس حیااث شاا ت» -6

 گویند از هر کجا که خواهى در بهشت رو.مى

 1«ها لراحس لال نبى و شهیدو السابعس ان ینذر فى وجه اهلل و  ن» -7 

                                                 
 .169 ل عمران  یه  1
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خادا راحات هار پیاامبر و شاهید  کند کاه نذار باه وجاهبه وجه خدا نذر مى

 است.

 یااد ایاان خاااطره زیبااا را بلااه شااهاد  پااادا  ماادافع حاارم اساات. دلاام نمی

 نگویم.

 کند:سردار حاج قاسم سلیمانی تعریف می

 ساااله لبنااانی بااود کااه فقاار دوحساان عزالاادین یااا جااوان هفده  والفقااار

گذشاات. قباال از ایناااه کااه باارای دفاااع از حاارم سااال از ساان تالاایفآ می

گویااد: رود و میبااه سااوریه باارود، بااه ساارا  مااادر  ماای ÷حماار  زینااب 

مادر دیشب خواب دیدم که اماروز روز  خاری اسات کاه باا هام هساتیم. اماروز 

خاوریم. )ایان حارف یعنای اینااه ماادر روز  خری است که با همدیگر ناهاار می

خااواهی فرزنااد  را خااواهی فرزنااد  را ببیناای ببااین. هرچااه میهرچااه می

خااواهی قااد و باااالی فرزنااد  را ببیناای ببااین. ببااو . هرچااه میببوساای 

 خداحافظ...(...×رود پیآ امام حسین  والفقار  می

خواست خواب را برای ماادر تعریاف کناد. ماادر باا نااراحتی اجاازه ناداد. می

هااا را ناادارد( امااا او باارای دوسااتانآ )هاایر مااادری طاقاات شاانیدن ایاان حرف

هااا روی بینم تافیریب اساات کااه خااواب ماایکنااد: دو شااگونااه تعریااف میاین

زدم اند تاا سارم را از تانم جادا کنناد و مان  ن لحذاه فریااد مایام نشستهسینه

گویاد نتار . درد  یاد و میمی بااالی سار مان کفن حساینتا ایناه ارباب بای

کاه در واقعاه  طوریندارد. غصه نیاور. عزیازم سار تاو را خواهناد بریاد هماان
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اماا دردی را حاس نیاواهی کارد چاون فرشاتگان از  دناد؛کربال سار مان را بری

 هر طرف تو را در بر خواهند گرفت.

بعد از خداحافذی با ماادر رفات ساوریه. چناد روز بعادازاین مااجرا درگیاری  

شاادیدی بااین نیروهااای داعااآ و ماادافعین حاارم در اطااراف حاارم شااریف 

ن دهااد تااا ایناااه  والفقااار حساان عزالاادین در ایاارخ می ÷حماار  زینااب 

هااا شااود و بااه اسااار  تافیریهااو  میشااد  زخماای و بیدرگیااری به

کننااد، او هااا از اسااار  او پیااآ می یااد در فیلماای کوتاااه کااه تافیریدرمی

دهااد کااه هاادف ماان هااا جااواب میدرپاای تافیریطااور بااه سااؤاال  پیهمین

طور کااه در خااواب دیااده دفاااع از حاارم حماار  زینااب اساات و بعااداز ن همااان

کنناد. پیاار  را تحویال عباداهلل سار  را از بادنآ جادا میبیبود مثال  قاا ا

ا  ندادند. شاید طباف رسام و رسوماتشاان بادن را  تاآ زدناد یاا بادن خانواده

 1تاه کردند.را تاه

 
خااواهیم همااه مااا را بااه ایاان مقااام رفیااع از خاادای رحمااان و رحاایم می

دهاد و  ساان برساند. البته بعمی از کارها رسایدن باه ایان مقاام را سارعت می

خواهم باه شاما راهای را پیشانهاد بادهم کاه خیلای از شاهدا کند. امشب میمی

خودشااان از ایاان راه بااه مقااام شااهاد  رساایدند و  ن داشااتن دوساات و رفیااف 

 خوب است.

                                                 
 ، انتشارا  هادی28کتاب مدافعان حرم، و  1
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در دین ما خیلی توتیه به دوسات خاوب شاده اسات. تاا جاایی کاه پیاامبر 

 فرمودند: |خدا 

 1ف لی نذُر أح دُکُم م ن یُیالِلُ.، خ لیلِهِ  دینِ  الررجُلُ على

انسااان همااان دیناای را دارد کااه دوسااتآ دارد، پااس بایااد ببینااد بااا چااه  

شاود. دوسات خاوب  دم را از انتهاای جهانم باه اوج بهشات و کسی دوست می

رساااند. البتااه بایااد باادانیم کااه وقتاای تااحبت از دوساات مقااام شااهاد  می

ترهااا هاام بایااد مراقااب  هااا نیساات. بزرشااود، فقاار مربااوط بااه نوجوانمی

بااه  ن حماار   ×روزی حواریااون حماار  مساایي  دوستانشااان باشااند.

اهلل ماان نجااالس  ای روح خاادا، بااا چااه کساای رفاقاات عاارر کردنااد: یااا روح

 بانیم 

  فرمودند: با این سه نفر: ×حمر  مسیي 

؛  ن کساای کااه بااا دیاادن او بااه یاااد خاادا «ماان یااذکرکم اهلل رویتااه»اول: 

مان یزیاد فای » دوم:شاود بیناد دلاآ خادایی میانساان میها بعمای .بیفتیاد

گویاد، علام شاما باکسای دوسات شاوید کاه وقتای ساین می« علمام منطقاه

 .شودزیاد می

باا کسای دوسات شاوید کاه عمال  «:م نَ یُر غب اُم فِی انخِار ةِ ع م لُاهُ» سوم:

 .کنداو شما را نسبت به  خر  ترغیب می

شااوند. گاااهی کااالم میکسااانی هم هااا بایااد دقاات کننااد بااا چااهخانم 

گرا مرورزمان طارف مقابال را تجمالگراسات باهو ماد باا کسای کاه تجملرفت
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شاود ایان تافت در کند. کسای کاه بادبین هسات باه همسار  باعاث میمی

وَرِ؛ طرف مقابل اثر کند. تنهاایی  1در روایات داریام ا لَو حَاد ةُ خ یَارٌ مِانَ ق ارِینِ السار

ای خاانمی را نسابت باه نشاینی باد باا جملاهگااهی هم بهتر از دوست بد است.

هااای کنااد. گاااهی دوسااتی بااد تمااام زحمتهمساار  و زناادگی مااأیو  می

قاادر دوساات تااأثیر دارد کااه ابوهاشاام باارد.  نداری شیصاای را از بااین میدیاان

بااه ماان فرمااود: چاارا تااو را ناازد  ×گویااد: حماار  ر ااا جعفاارى مااى

گفات: او دایاى مان اسات. حمار   بیانم  ابوهاشامعبدالرحمن بن یعقوب ماى

گویاد. ساینى کاه باا  یاا  فرمود: او درباره خدا سین نااهموار و نادرساتی ماى

تااور  اشاایار و اوتاااف بیاات ناهماهناا  اساات. خاادا را بهقار ن و معااارف اهل

نشاین باا  و ماا را واگاذار، یاا باا ماا کناد. بناابراین یاا باا او هم ن وتف مى

 بنشین و او را رها کن.

خواهاد بگویاد، چاه زیاانى باه مان دارد. وقتاى داشتم: او هرچاه ماىعر ه 

 گوید نگویم چیزى بر عهده من نیست.من  ن ه را او مى

کاه عاذابى بار او فارود  یاد و هار دوى حمر  فرمود:  یا بیم نادارى از این

باود و پادر   ×شما را بگیرد   یا داساتان کساى کاه خاود از یااران موساى 

کاه لشاار فرعاون کناار دریاا باه موساى اى  هنگامینیدهاز یاران فرعون را نشا

و یارانآ رسید.  ن پسر از موساى جادا شاد کاه پادر  را نصایحت کناد و باه 

موسااى و یااارانآ ملحااف کنااد. پاادر  بااه راه باطاال خااود دنبااال فرعونیااان 

تاا هار دو باه کناارى  کاردرفت و این جوان با او دربااره  ییانآ ساتیزه ماىمى

بااا هاام غاارق شاادند. خباار بااه موسااى رسااید. فرمااود: او در از دریااا رساایدند و 
                                                 

 199، و 71بیرو (، ج -بحار األنوار )ط  1



 حرممدافعان                                                                                                                   36
 

کار رحماات خداساات ولااى چااون عااذاب نااازل شااود از کسااى کااه نزدیااا گنااه

 1است دفاعى نشود!

باارای رساایدن بااه مقااام شااهاد ، دوساات خااوب راه را خیلاای نزدیااا 

 کند.می

 اید یا نه دانم داستان ر ا زاغی را شنیدهنمی

 کند:شهید چمران تعریف می

 کوچاه نشساته و ن بااری کاه رفاتم ماادر و پادرم را ببیانم دیادم سار خری

یادمااه روزی ماارد بااودی، باحااال  زنااد. گفااتم: فالناای،چاار  می نشاا ه اساات و

 بودی.

عبااا  گفاات: انن هاام تیاای دارم. گفااتم: شاااید تیاای داری تااورتت رو 

 بزنی.

 سر  رو پایین انداخت. عبا  نگاهی بهم کرد و

برگشااتم؛ دیاادم عبااا  ساار کوچااه  ا دیاادم ورفااتم خانااه، بابااا و مااادرم ر

 "خوام بیام جن . قا من می" گفت ایستاده تدایم کرد و

پرساایدم. گفاات: ماان روزی سااه بااار  وزیری. و ااعآ روفااردا  مااد نیساات

گفاتم: باده باه مان دسات مان  تاوانم باانم.کشام. کااریآ هام نمیشیره می

گی گفات:  خاه شارمند گیرنات. عباا  بااباشد بهتر است. اگر پیشات باشاد می

اماا  هاا رو نازن؛شه. گفتم: بده به مان، راحات باا  باا مان ایان حرفروم نمی

تاارك کنااد. روزی  کاام از شاایره دور بشااود وهمااین کااار ماان باعااث شااد کم

 جلوی خود  شیره را توی کارون انداختم.
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گویاد: روز دوم درگیاری رزم شاهید چماران میهامسید ابوالفمال کااظمی 

 لوده گال تر کردناد. هاوا سارد و باارانی و زماین خایس وحلقه محاتره را تن 

 تررفات. در سارما و بااران جنگیادن تاد برابار سایتبود و پاها در گل فرو می

مهماا  خواسات. گفتناد مهماا  هسات اماا  دکتر بیسایم زد باه عقباه و است.

 ها را ببرد.این کس نیست حلقه محاتره را بشاند وهیر

کاار عباا  اسات، ساید بادو بیسایم بازن گفات: ایان  دکتر تادایم کارد و

 عبا  مهما  را بیاره.

 عبا  زاغی  گفتم:

 تونه مهما  را بیاره.اون می گفت:  ره،

 ها دارن از پشت سر میان.گفتم:  قا، دشمن ما را دور زده، تانا

 گفت: عبا  را تدا کن سید وقت نداریم.

د و عبااا  را بااا بیساایم تاادا زدیاام. خااود دکتاار هاام بااا عبااا  حاارف ز

های محلمان بااود. چشاامتاوجیهآ کاارد کااه چااه کااار بایااد بانااد. عبااا  ب ااه

 ترمز بود.کله و بینهایت بیدرشت و سبز داشت و بی

 تااآ  مااد.  یااا ساااعت بعااد تویوتااایی گردوخاااك کنااان از وساار دود و

هماون ) زد. نگااه کاردیم دیادیم عباا  اساتداد و باوق مایطور گاز میهمین

ها ب اه  ب  ورده باود. . یاا تویوتاا مهماا  و غاذا وای باود(عباسی که شایره

 دویدند مهما  را خالی کردند.

ای، واناات خانااه محاتااره را شاسااتیم. تااوی راه وساار خیابااان بغاال ویرانااه

 تاآ گرفتاه باود. جناازه  عبا  زاغای را دیادیم کاه گلولاه مساتقیم خاورده و

ساروتنآ پیادا  عبا  داخل وانت باود و از کمار باه بااال از هام پاشایده باود و
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وقات و امااان حرکات و عقاب باردن عباا  را  گر باودیم.نبود. ما فقر نذااره

 1نداشتیم. شهاد ، لیاقت عبا  بود و به  ن رسید.

  قا حاال ما در این بین از کجا مثل شهید چمران پیدا کنیم : حاج

امااا اگاار هاام نبودنااد خااود شااهدا  شااوند؛عزیااز دلاام بگااردی پیاادا می _

 های خوبی باشند.ستتوانند دومی

فرماینااد شااهدا ماارده نیسااتند و زنااده هسااتند. پااس حتماااً مگاار قاار ن نمی

 ها رفاقت کرد.شود با  نمی

 : حاال چطوری با شهدا رابطه دوستی برقرار کنیم 

را حتماااً مطالعااه کنیااد.  هااای شااهداکتاب اول بااا مطالعااه ساایره شااهدا. _

 کند.را متحول میگیرد. زندگی انسان ها انس میانسان با  ن

هاای مذلاوم شاهدا را نگااه کنیاد کاه باه دوم با رفتن سر مزار شاهدا عاس

 تاه شدند.و نامو  ما تاه اهلل و دین خداخاطر دفاع از حرم رسول

موقااع  گفاات بااا حاااج احمااد کاااظمی مأموریاات اتاافهان رفتااه بااودیم.می

ها ب ااه کااه رساایدیم، گفاات: برگشااتن تیاات فااوالد رفتاایم. بااه گلاازار شااهدا

 دوست دارید دری از درهای بهشت را به شما نشان بدهم 

هااایآ را در ورد، وارد گلاازار شااد. گفتاایم: چاای از ایاان بهتاار، سااردار! کفآ

 مستقیم ما را سر مزار شهید حسین خرازی برد.

شاود. نشساتیم با یقین گفات: از ایان قبار مطهار، دری باه بهشات بااز می 

ها، ر تماشااایی بااود، در  ن لحذااهموقااع فاتحااه خواناادن حااال و هااوای سااردا
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دانستیم که این حاال و هاوا، حاال و هاوای پارواز اسات؛ باه کدام از ما نمیهیر

 شدن خود  را هم شنیدیم.ده روز ناشید که خبر  سمانی

دفانآ هام  وتیت کرده بود کاه حتمااً کناار شاهید خارازی دفانآ کنناد.

، در دیگاری هام باه بهشات  ن روز فهمیدیم کاه بناا باوده از اینجاا کردند. تازه

 1باز بشود!

جای ایناااه بااا امااام نیایااد کااه بااه تانمواظااب باشااید رفیااف بااد در زناادگی 

ا  عمااار ساااعد، جنگیاااد. نموناااهحساااینتان باشاااید باااا اماااام حساااینتان می

خواست با حسین بجنگد؛ ولای رفایقآ شامر کااری کارد کاه عمرساعد باه نمی

 سربریدن امامآ هم را ی بشود.

قادر بااال کاه باه مقاام بارد.  ندهاد. بااال میان را رشاد میرفیف خوب انس

 شهاد  و مدافع حرم برسد.

رفاات از مغااازه عطاااری حنااا بیاارد. حبیااب رسااید. گفاات مساالم داشاات می
خاواهم حناا بیارم و محاسانم را خمااب کانم. حبیاب روی  گفات میکجا می

گفاات بیااا باارویم کااربال  نجااا محاساانت را بااا خااون خماااب کاان. حسااین 
 ست.تنها
دردانااه حسااین فرمااود: بابااا همااه رفتنااد دیگاار کساای نمانااده. فرمااود بابااا  

نگااران نبااا  بناساات لشاااری باارایم برسااد )بمیاارم باارای مذلومیاات حسااین(. 
 یاد. حمار  فرمودناد: لشاار مان عباداهلل میطرف خیاام ابیدیدند دو سوار باه

ی سااله یاای حبیاب بان مذااهر و یاا 80هم رساید. نگااه کردناد دو پیرمارد 
 2مسلم بن عوسجه است.

                                                 
 به نقل از سایت شهید حاج احمد کاظمی 1

 425 ، سید هاشم رسولی، و× زندگانی امام حسین 2
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  قاا ایان باوده، دالور اینقاده .× الحساین سافیر یاا علیاا الساالم

 حساسه. هایلحذه در حسین فرستاده

عدار، ساید و الشاهدار اول علای الساالم  اولاین کاه داره ساعادتی چاه الساُّ

 سعادتمندانه. سرور و دوتن و هفتاد از شهید

 دفااع بارای رو چیاز  هماهمسالم  مهجتاه، و بنفساه الهاادی علی السالم

 داده.  قا  حرم از

 خیلای کاه کساانی از یاای  ...المذلاوم الشاهیدُ الفقیاه ایهاا علیا السالم

 شاب .شاجاع اباعباداهلل اسات سافیر هماین چشایده رو مذلومیت و غریبی درد

 قرباون ...ای مااده کاه باده نشاون عزاتااحب باه امشاب محرماه، اول

 .بشم پهلو شاسته عزایتاحب قربون بشم، خمیده قد عزایتاحب

 بیشید را او فاطمه حسین گفت هرکسی  

  مد کم دگر کارگنه بیشید که بس                                          

 تاو  ...کانم گریاه یاارانآ و حساینت بارای اومادم امشاب جان بیبی بگو

 عباا گرفاتمی وقات مجلاس هار × تاادق اماام  ...باشی داشته هوامو هم

رسام اسات  در. دم شاینهمی میااد فاطماه ماادرم فرماودمی انداخت.می در دم ار

 عارر کارهاا، بارای بگیرناد اجاازه بیننادمی رو عزاکاه تااحب بار برای اولین

 بگاو ... باشاه خادا رساول دختار عزاتااحب اگاه میصوتااً ...گنمی تسلیتی

  ...پاییناه مسار .بگیارم رو حساینت محارم ا ن اومادم کارگناه و بای،  لاودهبی
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 کای هار  ...اهللیابنات رساول اادخال اهلل، حجاه یاا اادخال اهلل،رسول یا اادخل

  مااده فماا کناه گریاه حساین غربات بار کنه  زاد شو ناله محرمیه شروع اومده

 ...روانم و حسین روح  ...جانم  رام حسین  ،

 باین تنهاا تنهاای ...حساین  ماوال  مثال گذاشاتند غریاب مسالم رو

 کتااب مفیاد در شایخ مرحاوم کردناد، پیادا رو مسالم میفیگااه وقتی .هاکوچه

 کوچاه ...گارفتن رو باود مسالم کاه ایخاناه دورتاادور :گویادمی االرشااد

 مقابال وقتای  ...حساینه سافیر داره، علاوی شاجاعت مارد جنگیاه،  ...شلوغه

 القصاب اطناان فای الناار یلهباون و  ...خاناه باام باالی  وردند رفتند کم مسلم

 خاناه باه گفاتم ...مسالم روی و سار بار رییتناد  تاآ  ...یلقونهاا علیاه ثام

ها بعمای شااید  ...زدناد  تاآ ...کردناد شالو  رو خاناه دور  ... وردناد هجوم

 ..دیگه کوچه یا و خانه یا رفته دلشون

 ...ندید زینب خدا شار چایدمی خون ا سینه از دویدمی حیدر دنبال

 چاه ...سالشاه هیجاده شاقایقه، مثال ادرما ولای ...جنگیاه مارد مسلم اگه

 ...قشنگی دخول ا ن چه ... امشب شد ایرو ه

 سار رییاتن گاهمی راوی ...ناانم ا یتات اول شاب بادم اداماه رو  رو اه

 ...مسلم

 مثاال  ...بیتااهاهل هایرو ااه شاابیه خیلاای مساالم رو ااه بمیاارم

 وارد کردناد بادنآ بار جراحات خیلای  وردناد. گیار  غریاب هاشاونخیلی

 :گهمی راوی ...زدنآمی سن  با بامپشت باالی از میبع

ر ب ... ف ت هُ ف ق ط اع  مُسالِمٍ ف ام  بُا یارٌ ف ما   دهاان باه شمشایر باا ...العُلیاا  شا 

فلى فِای السایی وأشار ع  ... شاد، پااره مسالم بااالی لاب زدناد مسالم  ...الساُّ
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ل ت  ...رساید، پاایینآ لاب باه  اربت  مسالم ایدنادون 1ث نِییتااه ل هاا ون صا 

 دنادانآ و لاب خاواهر  کاه جلاوی بشام  قاایی اون فدای من ولی شاست،

 و لاب باا نانجیاب زد تادا پیرماردی یاه وقات یاه گهمی راوی  ...رو شاستند

 ...داری  چیاار دندانآ

 خاودم قسام باه خادا زد تادا  ...دعاا التماا  و بگام  ...پیرمارد شد چی

 ...باده رو نشاون ارادتات ...زدمای بوساه دنادان و لاب این بر خدا رسول دیدم

 دل ساوز از بلناد بگیارن اربعینشاون رو رویپیااده بارا ِ خاوانمی کاه اوناایی

 یاحسین..بزنن . ناله

 است حسین  گاهدل عشاق منزلگه  

 است حسین راه ترینساده نرو بیراهه                                    

 مجویید راه جهان گمراه مردم از  

است حسین اهلل به راه تریننزدیا                                      

                                                 
 68و  دیمف خیاالرشاد ش 1
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 شب سوم:

 بیتانواع دفاع از حرم اهل 

 عالمانه، جاهالنه، منفعت طلبانه 
 

 
اولین سری که در اسالم باه نیازه رفتاه سار عمارو بان حماف اسات. عمارو 

اساات. حماار  در جااایی نحااوه  ×جاازر اتااحاب خاااو امیرالمااؤمنین 

 هادتآ را به او گفتند. به او چنین فرمودند:ش

سربازان معاویه هر گااه بار تاو پیاروز شادند سار  را جادا کنناد و بار نیازه 

ساوی معاویاه ببرناد و سار تاو اول سارى اسات کاه در اساالم بلندى بزنند و به

 شهرى ببرند.نیزه بزنند و از شهرى به به 

 گریه کرد و فرمود: × نگاه امیرالمؤمنین 

و میااوه دل پیااامبر و نااور چشاامآ  |بااان ریحانااه رسااول خاادا قر 

گردانناد و فرزنادانآ هام دنباال سار فرزندم حسین بشوم. هماناا سار او را ماى

برنااد. معاویاه میساوی یزیدبنروناد، ساار او را از کاربال نزدیاا فاارا  بهاو ماى

جاا کاه کشاته شادى دفان بعد دو همراه تاو فارود  یناد و بادن تاو را در همان

 1تد و پنجاه قدم از دیر موتل فاتله دارد.د، قبر تو یاکنن

 عمرو داستان جالبی دارد که برای ما  موزنده است.

                                                 
 145 و ،2 ج ،شاد القلوب ترجمه ر اییار 1
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، از 1در جن  تافین عمار بان ساعد، از عبادالرحمن، از حاارث بان حصایره

 عبد اهلل بن شریا نقل کرده که گفت: 

بار  بیارون  مدناد و باه اظهاار تنفار و لعنات حمافعدى و عمروبنحجربن»

شامیان پرداختند. علاى باه ایشاان پیاام فرساتاد: از  ن اه دربااره شاما گازار  

دهند دسات باشاید و نازد مان بیاییاد. چاون  ن دو  مدناد گفتناد: اى امیار مى

مؤمنان،  یا ماا حاف ناداریم  گفات: چارا. گفتناد:  یاا  ناان بار باطال نیساتند  

ناان بااز داشاتى  گفات: گویى باه  گفت: چرا. گفتند: پس از چاه ماا را از دشانام

گو باشاید و فحاآ دهیاد و اظهاار گار و دشانامبر شما روا ندانساتم کاه نفرین»

گفتیاد: کردیاد و ماىنفر  کنید. ولى اگر کردارهاى زشات  ناان را توتایف ماى

تار رفتار  نان چنین و چناان و کردارشاان چناین و چناان باوده، ساینى درسات

هااا و اظهااار باار  ن 2جای نفاارینبااهگفتااه و عااذرى رساااتر  ورده بودیااد و اگاار 

گفتیاد: باار خادایا خاون ماا و کردیاد و ماىگونه دعا ماىبیزارى خود از  نان این

هاا برقارار فرماا و ایشان را مریاز و میاان ماا و  ناان سازشاى باه ساازگارى  ن

هااا کااه حااف را اى از  نشااان بااه راه هاادایت باااز  ر تااا پاااره نااان را از گمراهی

کااه باه گردناشاای و ساتم پرداختااه از پافشااارى اساند  و  نشناسااند بشننماى

 3«.بودتر و براى خود شما نیاوتر مىدر  ن دست کشد، این مرا خو 

 
                                                 

 گذشت. 15[  ن ه در تفحه ]حصیندر شنه   1

 هر چند این کلمه در اتل و شنه  نیست ولى چون پیوند عبار  بدان است به قیا ، در متن  مده است.  2

 145پیاار تفین / ترجمه وقعس تفین، و  3
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های قباال مفصااالً تااحبت بحااث مااا پیرامااون ماادافعان حاارم بااود. شااب

اماا بایاد بادانیم کاه اگار کسای  کردیم که مدافع حرم باودن چقادر ارز  دارد؛

جای خاادمت  ااربه دفاااع کنااد، بااه |اهلل سااولندانااد چگونااه از حاارم ر

اهلل کاه واقعااً قصاد داشاتند خادمت کنناد اماا زند. کم نبودناد از محباین  لمی

زنناد: مارا جاور مواقاع ایان مثال را میاناد. اینهای سنگینی باه دیان زده ربه

 به خیر تو امید نیست شر مرسان.

گوینااد: عملاای المثل یااا اتاالی وجااود دارد کااه میدر عااالم سیاساات  اارب

 انجام ندادن و حرکتی ناردن بهتر از عمل بد انجام دادن است.

مثل  ن دکتر جراحی کاه پانس را در شاام بیماار جاا گذاشاته باود و بیماار 

بی اره بعاد از مادتی شاامآ متاورم شاده باود و او ااعآ از قبال هام بادتر 

کاه  کارد بهتار از ایان باودهوا اگار عمال نمیشده بود. خوب ایان دکتار ساربه

عمل باند اما عمل بد انجام دهاد. گااهی اوقاا ، سااو  و حارف نازدن بهتار 

در  |اساات از حاارف بااد زدن و بااد حاارف زدن اساات. پیااامبر اکاارم 

 ای زیبا به ابا ر غفاری فرمودند:توتیه

 1إِمَل ارُ الَی یَرِ خ یَرٌ مِن  السُّاُو ِ، و  السُّاُو ُ خ یَرٌ مِنَ إِمَل ارِ الشررَ.

ب زدن بهتاار از ساااو  و ساااو  بهتاار اساات از حاارف بااد زدن حاارف خااو

 است.

از دوسااتان و محبااین خودشااان ایاان اساات کااه  ^بیاات انتذااار اهل 

حواسشااان بااه موقعیاات و جایگاااهی کااه دارنااد باشااد. گاااهی اوقااا  بعماای از 

                                                 
 188، و 12وسائل الشیعس، ج 1
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جای خاادمت بااا نیاات خیاار قصااد خاادمت دارنااد امااا بااه ^بیاات محبااین اهل

 کنند.خیانت می

بیاات دفاااع کنااد، خواهااد از حااریم اهله شاایعه اگاار میمهاام ایاان اساات کاا

دفاااع بااد نانااد چااون در دفاااع بااد و غلاار شااما راه دفاااع را باارای دیگااران 

البتاه بایاد توجاه داشات  کنیاد.تر میبندید و کار دیگاران را دشاوار و سایتمی

توانااد عواقااب ساانگینی در دنیااا و  خاار  باارای ماادافع کااه ایاان نااوع دفاااع می

 باشد. گاه داشته نا

قاادر حااالآ بااد بااود کااه داشاات هااالك کساای را مااار ناایآ زده بااود و  ن

و « میااارینتااار ، نمی»او را دیاااد و فرماااود:  × شاااد. امیرالماااؤمنینمی

مااداوایی هاام باارای او پیشاانهاد داد. بعااد از چنااد ماااه، حماار  بااه او فرمااود: 

 دانم. حمار  فرماود: جاایی قنبار،دانی چرا مار تاو را نایآ زد  گفات: نمایمی

کااه تااو پاایآ یااای از دشاامنان مااا نشسااته غااالم ماان، پاایآ تااو  مااد درحالی

بودی، قنبر غالم بود ولی تاو باه احتارام قنبار بلناد شادی، لاذا  ن شایص کاه 

از دشمنان ما بود به تو گفت: چرا جلاوی پاای غالمای بلناد شادی  تاو گفتای: 

 گااذارم. بااا ایااناساات و ماان بااه او احتاارام می ×ابیطالااب بناو غااالم علی

حرف تو،  ن دشمن ما خیلای عصابانی شاد و بلناد شاد و قنبار را کتاا زد. تاو 

 گذاشتی تا قنبر کتا نیورد. نباید جلوی او به قنبر احترام می

ر جُل اانِ مِانَ أ تَاح ابِهِ، ف او طَِ  أ ح ادُهُم ا ع ل اى  ×د خ ل  ع ل اى أ مِیرِالَمُاؤَمِنِین  

 ح یرسٍ ف ل د غ تَهُ... ق ال : 

ت ذَکُرُ ح یَثُ أ قَب ل  ق نَب رٌ خ ادِمِی و  أ نَت  بِح مَر ةِ فُل انٍ الَع اتِی، ف قُمَت  إِجَل الًا ل هُ أ  م ا 

لِإِجَل الِا  لِی ف ق ال  ل ا : و  ت قُومُ لِه ذ ا بِح مَر تِی! ف قُلَت  ل هُ: و  م ا ب الِی ل ا أ قُومُ و  م ل ائِا سُ 
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ا فِی ط رِیقِهِ، ف ع ل یَه ا ی مَشِی. ف ل مرا قُلَت  ه ذ ا ل هُ، ق ام  إِل ى ق نَب رٍ و  اهلل ت م عُ ل هُ أ جَنِح ت ه 

  ر ب هُ و  ش ت م هُ، و     اهُ، و  ت ه درد هُ و  ت ه درد نِی، و  أ لَز م نِی الَإِغَم ار  ع ل ى ق ذًى، ف لِه ذ ا 

 1س ق ط تَ ع ل یَا  ه ذِهِ الَح یرس.

 فاع بد چه دفاعی هست  قا دخب حاج

 کنیم.ها اشاره میما امشب به دو نوع از بدترین دفاع

  .اول ایناه دفاع نباید جاهالنه باشد 

 فرموده است:  ×پیامبر خدا 

 م نَ ع مِل  بِغ یَرِ عِلَمٍ ک ان  م ا یُفَسِدُ أ کَث ر  مِمرا یُصَلِي؛

ت کسااى کااه باادون شااناخت عماال کنااد، خااراب کااردنآ بیشااتر از درساا

بایاد مو اوع را بشناسایم و معرفات باه  ن عمال داشاته باشایم.  2کردن اوست.

قیااام کناایم. اگاار  ^بیاات ابازار را بایااد بشناساایم بعااد بااه دفااع از حااریم اهل

از ماا  ^بیات کنیم. اگار جاهال باشایم دشامن اهلنشناسیم حتمااً خطاا مای

دنیااا  کنااد. یااای از ابزارهااایی کااه اسااتعمار باارای ساالطه باارسااو اسااتفاده می

 کند، القار جهل و سوراستفاده از جهل مردم هست.استفاده می

هاا یای از سران انگلیسی در هناد، زماانی کاه هندوساتان جاز مساتعمره  ن

بود، وقتی سوار وسیله نقلیه باود، دیاد جاوانی باا لگاد گااوی را از جااده بیارون 

ناای داکناای مگاار نمیکنااد. خیلاای سااریع پیاااده شااد و گفاات داری چاااار میمی

گاااو عااز  دارد و جاازر مقدسااا  مااردم هساات و  ن جااوان هناادی را بااه باااد 

                                                 
 587، و × حسن عساری تفسیر منسوب به امام 1
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بازار باا دیادن ایان تاحنه خیلای خوشاحال مشت و لگاد گرفات. ماردم کوچاه

اماا وقتای دوساتان  طاوری از مقدساتشاان دفااع کارد؛این شدند که یا اجنبای

 ن مرد انگلیسی از این عملاآ ساؤال کردناد او جاواب داد: ایان جاوان داشات 

زد. هماین چناد های سانگین ماا لگاد مایبه زحما  چند تدساله ماا و بودجاه

ماه پیآ در هند کار باه جاایی رسایده کاه ماردم تذااهرا  کردناد کاه دولات 

 عنوان حمایت و رسیدگی به امور گاوها تأسیس کند.ای بهباید وزارتیانه

کنااد. اگاار دفاااع مااا جاهالنااه باشااد دشاامن از جهالاات مااردم اسااتفاده می

کنااد. غٌااال  از جملااه هااای خااود  اسااتفاده میعنوان مهرهمن از مااا بااهدشاا

هاا باه  ن ^بیات کسانی بودند که به دلیال جهلشاان باه جاای دفااع از اهل

 ها داشتند.هم برخورد تندی با  ن ^ ربه زدند و ائمه 

 نوشت:  ×شیصی به امام عساری 

از دوساتان کناد کاه فدایت شوم! ای  قاای مان! علای بان حسااه ادَّعاا می

گویااد: شااما اوَّل و قاادیم هسااتی و ایناااه او باااب شااما و شااما اساات و می

ای کاه ماردم را باه ایان امار دعاو  کناد فرستاده شما است و شما امر فرماوده

و اعتقاااد  ایاان اساات کااه تمااام نماااز، زکااا ، حاا  و روزه، معرفاات شااما و 

 کسانی چون علی بن حساه است که ادَّعای بابیَّت و نبوَّ  دارد.

 نوشتند:  ×حمر  عساری 

ک ذ ب  ابَنُ ح س ا س  ع ل یَهِ ل عَن سُ اهلل أ بَر أُ إِل ى اهلل مِمرنَ ی قُولُ   لِا  و  أ نَت فِی إِل ى اهلل »

و  أ لَجِ ُوهُمَ إِل ى  ِیفِ الطررِیفِ! ف إِنَ و ج دَ   « ف اهَجُرُوهُمَ ل ع ن هُمُ اهلل»مِنَ ه ذ ا الَق وَلِ، 

 دٍ مِنَهُمَ خ لَو ةً ف اخَر   ر أَس هُ بِالح ج رِ؛مِنَ أ ح  
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ابن حساه درو  گفتاه اسات، خادا او را لعنات کناد. تاو را هماین باس کاه 

ساوی خادا از  ن اه او جاویم بهشناسام. بیازاری میمن او را جازر دوساتانم نمی

بارم از ایان ناوع ساین، پاس از  ناان گوید و باه خادا پنااه می]ابن حساه[ می

هاا تنا  کنیاد. اگار جاای ها را لعنت کند! عرتاه را بار  ند، خدا  ندوری کنی

ای ایان نموناه« ها را یافتی، باا سان  سار او را مجاروح کان!خلوتی یای از  ن

 از دفاع جاهالنه است.

کشااانند: ها را بااه دو شاایوه، بااه تباااهی میامااروزه جهااان بشااریت و انسااان

 جویی و هرزگی وسیله فساد، لذ به -1

 ه مقابل هرزگی؛ نقط-2

گااری تحاات پوشااآ وساایله افراطیهااای منحرفانااه یااا بهدارییعناای بااا دین

کنناد کاه باه گوناه تربیات میکه بر اساا   ن، هازاران جاوان را این داریدین

دفااع شایعه و سانی را باشاند. حتای وقتای باه خودشان بمب ببندند و مردم بی

گوینااد: در پاسااخ می گناااه هسااتندشااود قربانیااان شااما بیهااا گفتااه می ن

گنااه باشاند باه بهشات خواهناد رفات! ماا بایاد وظیفاه اشاالی ندارد، اگار بی»

 «خود را انجام دهیم!

ای که بارای باه تبااهی کشایدن حیاا  بشار اتیاا  هر یا از این دو شیوه

بنادوباریِ افاراد کناد؛ باه ایان تاور  کاه بیاند، شیوه دیگر را تقویات میکرده

هااا را در دیاناات دهناد و  ناز متادینینِ منحاارف نشااان می ایهارزه را بااه عااده

کننااد و از سااوی دیگاار، منحاارفین متاادین و منحرفانااه خودشااان تقویاات می

داری را بااه افااراد هاارزه گااری تحاات پوشااآ دیاانهااای ناشاای از افراطیجنایت

کننااد. جهااان و هااا را در هرزگاایِ خودشااان تقویاات میدهنااد و  ننشااان می

کنیم، گرفتاار ایان دو گاروه شاده کاه مانناد دو  ن زنادگی مای ای که درمنطقه
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کنناد و اختیاار  هام در دسات ابلایس و بعاد از ابلایس، در لبه قی ی عمل می

دساات جریانااا  تهیونیسااتی و مسااتابران عااالم اساات. در ایاان میانااه بایااد 

 کار کنیم  با کدام گروه باید کنار  مد و مماشا  کرد چه

از سار محبات اسات، اشااال دارد. ماثالً  ر کاه ظااهراًجا و غلرفتارهای نابه

ایاان »گوییااد: اساات، می × گاااهی اوقااا  بااه کساای کااه منتذاار امااام زمااان

« دهنااد. قاای بزرگاوار یاا ایاان شاهید عزیاز هام مقااداری باوی حمار  را می

هااا چیساات ! مااا فقاار خااودِ حماار  را نااه، این»گویااد: ولاای او در مقاباال می

قااع مااریت اساات. او دچااار ماارر قلباای و روحاای ایاان  دم در وا« خااواهیم!می

 است.

گویناد: روناد و میمی × ها باه مجلاس رو اه اماام حساینمثالً بعمای 

زنناد! ها حارف میهاا شابیه داعشایاین« × از شهدا نیوانید؛ فقار حساین»

چاه کسای گفتاه اسات کاه « فقار خادا؛ بقیاه ناه!»گویناد: ها هام میداعشی

ماا فقار »گویناد هاایی کاه میریاه کنایم  ایننباید دربااره شاهدا بیاوانیم و گ

در واقااع باارای خودشااان دکااان باااز « هسااتیم و بااس! × مریااد امااام حسااین

اند، ماا کاه شاهید شاده × اند! خُب ایان شاهدا هام در راه اماام حساینکرده

هااا غالمااان امااام یااای هسااتند، این × هااا بااا امااام حسااینگااوییم ایننمی

 ا فرامو  کنیم. ها رهستند ولی نباید این × حسین

 شنیدم فرمودند:  × گوید: از امام باقرعماره کوفی میابیبنمحمد
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م نَ د م ع تَ ع یَن اهُ فِین ا د مَع سً لِد مٍ سُفِا  ل ن ا أ وَ ح فٍّ نُقِصَن اهُ أ وَ عِرَرٍ انَتُهِا  ل ن ا أ وَ 

 1ج نرسِ حُقُباً؛لِأ ح دٍ مِنَ شِیع تِن ا ب ورأ هُ اهلل ت ع ال ى بِه ا فِی الَ

کسی که یا قطره اشا بریزد برای خونی که از ما رییته شده، یا برای  

بیت، یا به هر کدام از احترامی به ما اهلحقی که از ما غصب شده، یا برای بی

 شیعیان ما، خدا او را در بهشت با ما همراه خواهد کرد.

کاافر جماعات  زناد کاه شاایدمی ^بیات ای باه اهلبله دفاع باد  اربه 

 فرماید:می ×ای نزند. امام على چنین  ربه

 ق ص م  ظ هری عالِمٌ مُت ه تَاٌ، وجاهِلٌ مُت ن سَاٌ، فالجاهِلُ ی غُآُّ النَّا   بِت ن سُّاِهِ،

 2والعالِمُ یُن فَرُهُم بِت ه تُّاِهِ؛

در و عابااد ناااادان، پشااات مااارا شاسااتند؛ زیاارا نااادان بااا داناااشمند پااارده

هاای خاود  ناان را کاریدهاد و دانشامند باا تباه  خود مردم را فریاب ماىعباد

ایم را بار تان کارده ×دهد. ما کاه لباا  عازاداری ساید الشاهدار فرارى مى

هاا در کانون توجه هستیم. ناند کاری کنایم کاه باعاث  اربه باه اعتباار هی تی

م اسات. در ایاام محار ×بشویم. هار عازادار یاا پارچم بارای اماام حساین 

 یناد. های رو اه میمردم با هر فار و عقیده و با هار درجاه ایماانی باه جلساه

از سااینران جلسااه، مااداح جلسااه، عزادارهااا و خااادمین همااه و همااه بایااد 

هااای تنااد و ای از برخوردمراعااا  حااال همااه اقشااار را باننااد. نانااد عااده

ساینه  زده و دلسارد بشاوند. بایاد مراقاب ناوع گریاه کاردن وماا دل پشتوانهبی

                                                 
 175، وامالی مفید 1

 402منتیب میزان الحامس، و  181منیه المرید، و  2
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ای از عاازاداران هایمااان باشاایم. بایااد قبااول کناایم باارای عاادهزدن و عزاداری

زنی سایت و بادون منطاف اسات. چاه های قماهامام حسین هم دیادن تاحنه

کنناد. اماروز زنی را از اینترنات تماشاا میهاای قماهبرسد باه کاافرانی کاه فیلم

 ااربه  هااابیشااتر از یهودی ×زنی بااه دسااتگاه امااام حسااین مساا له قمااه

 اند. زند. مراجع هم که اعالم نذر فرمودهمی

هرکاااری کااه باارای انسااان  اارر داشااته یااا باعااث وهاان دیاان و مااذهب »

کاه زنی عاالوه بار اینگردد حرام است و مؤمنین بایاد از  ن اجتنااب کنناد قماه

ای در عصاار ائمااه، شااود و سااابقهاز مذاااهر حاازن و اناادوه محسااوب نمی اعرفاا

ز  ن نادارد و تأییادی هام باه شاال خااو یاا عااام از هاای بعاد او زمان ^

 و وهاان موجااب حا اار زمااان در اساات، نرساایده  ن مااورد در ،×معصااوم، 

 1.«در هیر حالت جایز نیستو  شودمذهب می شدن بدنام

کننااد و بااه ای فتااوای مشااهور مراجااع را رهااا میعااده دانم چااراماان نماای 

  ورند.ای افراد و نذرا  خاو رو میعده

 فرماید:متعال در قر ن می خداوند

 یا ایها الذین  منوا ال تقولوا راعنا و قولوا انذرنا؛

. "انذرناا"نگوییاد، بلااه بگوییاد:  "راعناا"ایاد! ای کسانی که ایماان  ورده 

« ال تقولااوا راعنااا و قولااوا انذرنااا»یعناای: ای مااؤمنین. « یااا ایهااا الااذین  منااوا»

ای . راعناا نگوییاد یعنای چاه  ایان قصاهیعنی: راعنا نگویید بلاه انذرنا بگوییاد

در حااال سااینرانی بااود،  |پیغمباار اکاارم  ا  ایاان اساات کااه:دارد و قصااه

                                                 
 326 واجوبس االستفتائا ، ترجمه فارسی،  1



 حرممدافعان                                                                                                                   54
 

یعنای  ؛یا نفر از پای ساینرانی گفات: راعناا، یعنای مراعاا  ماا را هام باان

 .تر تحبت کن یا به این طرف و  ن طرف نگاه کن رام

 زمینیسایبباا شاود  ن را این کلمه راعناا مثال کوکاو اسات کاه هام مای 

گرفات « رعای»شاود از ریشاه را هام مای« راعناا»درست کرد و هم با سبزی. 

مراعاا  ماا را »گرفتاه شاود باه معناای « رعای»اگر از «. رعن»و هم از ریشه 

باه معناای خار گرفتاه شاود، رعونات « رعان»است، ولای اگار از ریشاه « بان

 «.خرمان کن»یعنی « راعنا»کردن است و 

هدفشاان مقاد  باود و معناای  «راعناا»گفتناد لمانان مایوقتای کاه مسا 

هااا از ایاان کلمااه اسااتفاده کردنااد، ولاای یهااودیرا اراده ماای« مراعاتمااان کاان»

گویناد خرماان کان. در اینجاا  یاه ها باه پیغمبرشاان مایکرده و گفتند: مسلمان

ای »؛ «یااا ایهااا الااذین  منااوا ال تقولااوا راعنااا و قولااوا انذرنااا»نااازل شااد کااه: 

یعنای « بگوییاد. "انذرناا"نگوییاد بلااه  "راعناا"ایاد، سانی کاه ایماان  وردهک

 .کند به کار نبریدای را که دشمن از  ن سوراستفاده میکلمه

ان مقاد  اسات و باه عشاف اماام حساین شاهدف زنناد،کسانی که قمه می 

د، ولای تلویزیاون کشاورهای اروپاایی ایان کاار شاما را ناکناین کار را می ×

هااا دچااار ماارر خااود زاری مرتبااه نشااان داده و گفتااه اساات کااه شاایعهدوازده 

کناد. ایان کاار اماروز هستند. دشامن از ایان کاار شاما چناین سوراساتفاده مای

گفاتن مسالمانان تادر اساالم اسات کاه دشامن از  «راعناا»مثل هماان  هااین

باه مسالمانان  ن روز  کرد و قر ن کاریم باا  یاه ماورد بحاث ن سوراستفاده می

دهااد کااه از هاار کاااری کااه دشاامن از  ن سوراسااتفاده مااروز هشاادار ماایو ا
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زنای شاما سوراساتفاده کند پرهیز کنیاد. پاس چاون اماروز دشامنان از قماهمی

 قمه زدن ممنوع است.کنند، می

ای از استادشاااان مذااااهری در نقااال خااااطره العذمیاهلل یاااتحمااار   

 فرمایند: می مرعشی نجفی اهلل یت

 اهلل یاات تر کنااد، مرحااوم، عااالیاساات عااالی درجاااتآ کنااد، خاادا رحمااتآ

 خواناادم، هاام کفایااه خواناادم، هاام ایشااان پاایآ مااسااب مرعشاای، ماان

 ایقصاه نشاوند، یاا خساته کاهاین باود بارای ایان بنایشاان مااسب... ایشان

گفتنااد و شاااگردها می باارای در  در میااان از اوقااا  یااا خیلاای اوقااا  گاااهی

 د:گفتنمی بود که این هایشاناز قصه یای

 خواساتفارد می داشات، ایان شااگرد سانی یاا باوده نجف از علمای پدر من 

 ماد  کارد و رفات، پادر مان خاداحافذی و کرمانشاه، با پادر مان برود کردستان

باه کرمانشااه رساید،  ماا غاروب قافلاه مشاهد، در زماان برگشات و رفات ایران

و  کرمانشااه و اع وقات شاود،  نمی حااال چاه کاه کاردم وحشات یخیلا من

شااگرد   ن باد باود، ناگهاان خیلای گریو سانی به خااطر شایعه کردستان و ع

را  مان باا زور و رودربایساتی و بااالخره گرفات گارم باا مان پیدا شد، خیلی من

 قاا ماا  گفات: مان باه بمان، بعاد  خار شا کرد باه خدمت هم خیلی خانه برد

 یم، خالتاه مای جلساه، گفاتم ایان تاوی شما بیاید بارویم داریم ایجلسه یا

، هاگندهسابیل ایان جلساه، دیادم تاوی نشساتم جلسه، وقتای  ن مرا بردند توی

پار از  م نق لای وقات خبار اسات، یاا کردم، چاه  یند، تعجبها میکشیده سبیل

 را هام مجماع  وردناد، یاا هام را ایانا لُاو داشات،  کاه زغاالی  تآ که  تآ

 کاردم، تار  تعجاب مان. منقال ایان هاا، روی تآ ایان  وردند گذاشتند روی

 دیاادم وقااتخواهنااد باننااد، یامی کارچااههااا این بااود کااه را گرفتااه ماان هاام
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داشات،  وردناد.  نهمادا ای شابیه ماردمو زنجیار، قیافاه زیار غُال جاوانی یا

 و کسای چرمای سافره کردناد، او را نشااندند روی پ هَان هام چرمای سفره یا

 گااردن بااود گذاشااتند روی دا  کااه مجمااع را زد،  نگااردنآ   ااربت بااا یااا

 وپادسات های بااز کردناد ایان و زنجیرهاا را هام نیاید، غُال بیرون خون کهاین

  .کردم غآ خندیدند. منمی اهققاه ها همزد اینمی

 هااو  م اارا بااه کامبااودم، کم غااآ در حااال شااد و مان تمااام قماایه بااالخره 

 زمزماه باا هام دیادممی بیاایم هاو  باود باه نزدیاا که موقعی  وردند اما  ن

 گفات:می طلباه باشاد،  ن ا بیاوریاد دومای را هام ایان است شیعه دارند، این

 معلام اسات دا  هایسانی از  ن خوانادم، ایان ایشاان پایآ در  باباا مان هن

  مادم، ایان حاال مان خاناه، وقتای داد،  مادیم را نجاا  مان بوده، باالخره من

دانیاد شاما هساتم، اماا مُریاد شاما هساتم، می سانی  قا مان گفت: من به طلبه

 پیاام جاا یاا ن کانم، اماا بُاردم اراحتتاانن خواساتمدارم، نمی دوسات را خیلی

جاور این ماا هامیاد الزهارا بگیریاد شاما ع کاهاین و پیام نجف علمای بدهید به

 ا زنادانی کنیمپیادا مای جاایی را یاا شایعه یاا است رسممانما  کنیم،می

ماا  هماه چهارشانبه چهارشانبه، شاب تاا شاب کنیمو زنجیار مای غُال کنیممی

باال را  و ایان  وریمرا مای اهلل ایان خادا، قرباس الای ر ایت برای شویممی جمع

 1.تو دیدی که  وریممی سر  به

 طلبانه است؛دومین نوع دفاع بد از دین، دفاع منفعت  
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یعناای ر ااای خاادا در  ن مطاارح نیساات و ایاان نااوع از دفاااع اگاار باادتر از 

شاود حسااب روی ایان افاراد می تاا زماانیقبلی نباشاد بهتار نیسات. چارا کاه 

 کرد که منافعشان در خطر نباشد.

هااا دفاااع و حااریم  ن ^بیاات طلبانااه باشااد. از اهلدفاااع نبایااد منفعت

هساتند کااه منافعشاان تاأمین شااود. ایان افاراد اگاار  کنناد ولای دنبااال ایانمی

 رایی منافعشان به خطار بیفتاد هماراه کاه نیساتند هایر، علیاه دیان هام تاف

خادمت و دفااعی را کاه در جهات ر اایت خادا  ^بیات کنند. اتاالً اهلیم

طلبانااه بااود. تااا پذیرنااد. دفاااع مااردم کوفااه از دیاان دفاااعی منفعتنباشااد نمی

برایشااان منفعاات دارد، پااذیرای  ×کردنااد امااام حسااین زمااانی کااه فااار می

از  امام بودند ولی زمانی کاه دیدناد دیگار اماام برایشاان منفعات نادارد از دفااع

طاوری هاا خادا را هام  نامام دست برداشتند و کمار باه قتال اماام بساتند.  ن

 کنند که خودشان دوست دارند.عباد  می

ها ها نبااود ولاای در جناا  احااد در کنااار مساالمانفااردی جاازر مساالمان 

جنگید و حا ر نباود اساالم بیااورد. او در جنا  مجاروح شاد. باه او گفتناد: می

را یاااری کااردی و  | نیاااوردی، ولاای پیااامبر فاارین، بااا ایناااه اسااالم »

خاطر مردانگاای و شااجاعتم در ولاای او گفاات: نااه، ماان بااه« سااعادتمند شاادی.

هاا باه شاهر ماا حملاه ها جنگیدم، چون به مان برخاورده باود کاه  نمقابل  ن

کشاید، باا اند! بعاد هام باه خااطر اینااه از بابات جاراحتآ خیلای درد میکرده

و گفتناد: فالنای در راه شاما  | نازد پیاامبرخنجر خود  را کشات.  مدناد 
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خیلاای جنگیااد و مجااروح شااد. حماار  فرمااود: او انن در عااذاب اساات. چاارا  

 1...ف و  اهلل م ا ق ات لَتُ إِلرا ع نَ أ حَس ابِ ق وَمِی. چون او نیت درست نداشت.

 
عصر روز نهام محارم ثقاس االساالم از خاناه خاود بیارون  ماد تاا باه خاناه 

کوچااه، ودنسااای بااا افسااری روساای از  خااان باارود. در ورودییدکتاار علینق

درشاااه پااایین  مااد و پااس از سااالم بااه ثقااس االسااالم گفاات: کنسااول رو  

ای در کنسااول اساات. چنااد نفاار دیگاار هاام گویااد جلسااهرساااند و میسااالم می

هستند. شاما هام تشاریف بیاوریاد. ثقاس االساالم خواسات باا درشااه دیگاری 

یاان درشاااه را کنسااول فرسااتاده و باار ایاان سااوار باارود، ولاای ودنسااای گفاات ا

خانه بردناد.  ن روز شوید و ایشان را ساوار بار  ن درشااه کردناد و باه کنساول

 اایار العلمااا و تااادق الملااا و  قااا محماادابراهیم تفقااای ی و حساان قاادیر و 

خانه، در روز دهاام پسااران علاای سااید را هاام گرفتااه بودنااد. در بااا  کنسااول

هاای  ناان ادناد بار سار  ناان رییتاه، باه کنادن لبا ها دساتور دمحرم، رو 

پرداختنااد و جااز پیااراهن و زیرشاالواری همااه را از تنشااان در وردنااد. گویااا شاایخ 

ای باه باازوی او زد و او کند. کاریم سارخابی باا قماه  اربهسلیم ایستادگی می

                                                 
 85اعالم الوری، و  1
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خواندناد. ثقاس االساالم باه را زخمی کرد. ثقس االساالم و برخای  هساته دعاا می

کاساات. شاایخ ساالیم داد و از هاارا  و غاام ایشااان میدلااداری ماایهمگاای 

تاابی بهار چیسات  ماا را چاه بهتار کرد. ثقس االسالم گفات: ایان بیمی تابیبی

 1که در چنین روزی به دست دشمنان دین کشته شویم.از این

خواهان تبریاز، هرچاه باه ماردم التماا  کردناد کاه در روز اعدام، مشاروطه

هااا بترسااند و خانه رو  عاازاداری کناایم تااا رو اباال کنسااولبیاییااد امااروز مق

روحااانی فا اال و مجاهااد شااهر را اعاادام ناننااد، افاقااه نااارد. یااای از 

زنی تبریاز رفات و گفات: تارین هی ات قماهخواهان نازد سردساته مهممشروطه

چی در تبریااز ندارنااد. شااما چناادهزار نفریااد. تفناا  200هااا بیشااتر از رو 

 زنان گفت: القدر را باشند. سردسته قمهلیلنگذارید این عالم ج

 اوالرین تفنگی وار،  دمی اولدُر لل ر؛ 

بیاات وقتاای دیدنااد دفاااع از اهل«. کشااندهااا تفناا  دارنااد،  دم را می ن»

برایشااان  اارر دارد و ممااان اساات بااه قیماات جانشااان تمااام شااود،  ن  ^

 2خواست.طوری عزاداری کردند که دلشان می

                                                 
 465 ؛ تاریخ بیداری ایرانیان، و275 سینوران   ربایجان، و 1

 14 دلشاد تهرانی، مدرسس حسینی، و 2
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ترین بیاآ تاحبت ایان جلساه ایان باشاد کاه چااار کنایم اما شاید مهم

اهلل نباشاایم. چاااار کناایم دفاعمااان جاهالنااه یااا کااه ماادافعین باادی باارای  ل

 منفعت طلبانه نباشد.

را خیلاای بررساای کااردم. احادیااث زیااادی باارای  ^ بیااتمان روایااا  اهل

راه دفاع خوب دیدم اما روایتی را دیدم کاه باا یاا کاار هار دو مشاال را حال 

 کاار را انجاام دهاد طباف فرماایآ اماام امیرالماؤمنین اگر کسای ایان کند؛یم

شاود و دیگار جاهال نیسات تاا دفااع جاهالناه کناد و هم علمآ زیاد می ×

شااود و دیگاار شااود و از اسااار  هااوای نفااس  زاد میهاام قلاابآ پاااك می

 طلبانه نیست.  ن کار چیست دفاعآ منفعت

 : فرمایدمی × در باب مجالست، علی

 1جالِسِ العُل م ار  ی زد دَ عِلمُا  و  ت زَكُ ن فَسُا ؛

 کند.وبرخاست کن که علمت را زیاد و روحت را پاك میبا علما نشست

های عااالم ربااانی ارتباااط داشااته باشاام هاار دو ایناااه ماان بتااوانم بااا انسااان

 کند.مشال من را حل می

نبی نقاال شااده اساات؛  ن حماار  فرمااود: در مسااجدال × از امااام علاای 

 سؤال کرد:  | نشسته بودیم که ابو ر داخل شد و از رسول خدا

                                                 
 341 ؛ غرر الحام و درر الالم، و5، باب 223 عیون الحام و المواعظ )للیثی(، و 1
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جنازه عابااد بهتاار اساات یااا نشسااتن در ای رسااول خاادا، شاارکت در تشااییع

 فرمود:  | جلسه در  عالم  رسول خدا

ای نشسااتن در جلسااه مباحااث علماای، در پیشااگاه خداونااد ای ابااا ر، لحذااه

هدا برتاار اساات. ای ابااا ر، جنازه،  ن هاام جنااازه شاااز شاارکت در هاازار تشااییع

ای نشسااتن در جلسااه علاام باارای تااو برتاار از یااا سااال روزه در روز لحذااه

داری اسات و نگااه باه چهاره عاالم برتار از  زادی هازار بناده زندههمراه با شب

 است.

الاادینی فرزنااد مرجااع فقیااد و والمساالمین سااید عبااداهلل بهاراالسالمحجت

الاادینی در مصاااحبه بااا خبرگاازاری انتیاااب العذمی بهاراهللعااارف، مرحااوم  یاات

  گوید:می

شااهید تاایاد شاایرازی در دوران جناا  و در زمااانی کااه فرمانااده نیااروی 

کارد نازد مرحاوم والاد وقات فرتات می زمینی بود، باا  ن مشاغله کااری، هار

 مد. خاطرم هست برای تشییع پیاار شاهید تایاد شایرازی باه تهاران رفتاه می

اهلل بهارالادینی هید تایاد اطاالع دادناد کاه فرزناد  یاتبودم. وقتی به خانواده ش

برای عرر تسلیت  ماده اسات،  ماد و تشاار کارد و هم ناین از قاول همسار 

 کرد: شهید  نقل می

اهلل بهارالادینی هر گرفتاری که برای مان پایآ بیایاد، وقتای باه نازد  یات»

رای مان روم، حتی اگر ایشان تاحبتی هام نفرمایناد، دیادار ایشاان بادر قم می

 1«بیآ است. رام

                                                 
 193008خبرگزاری انتیاب کد خبر:  1
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گویااد: اهلل بهارالاادینی می قااای حسااین حیاادری کاشااانی از شاااگردان  یاات 

اهلل سااال بااا حماار   یاات 17ساااهبد شااهید علاای تاایاد شاایرازی حاادود 

پرورده ایشااان بااود. شاااگردی او در ایاان بهارالاادینی مااراوده داشاات و دساات

ود.  قاا از او تعبیار ماتب او را اساتادی ورزیاده در اخاالق و اخاالو سااخته با

 :کردمی

 قای تیاد روحانی اسات کاه یاا مشات روحاانی را باه دور خاود جماع " 

 "کرده است.

اهلل بهارالاادینی رساایده و از ایشااان های شاایراز خاادمت  یااتوقتاای طلبااه

 « ما را هدایت کن، درسی به ما بده.»در  خواستند و گفته بودند: 

 اهلل بهارالدینی فرموده بودند:  یت

رویاد از تاایاد شایرازی در  زناادگی بگیریاد، اگاار تایاد شاایرازی شاادید، ب

 1هم دنیا دارید و هم  خر .

ادِقِ   م اا اکث ار  مِناا   ×ع ن م نصُورِ بنِ ب رز جٍ قال  قُلاتُ لِاابى ع بدِاللَّاهِ الصاَّ

لمان   لمان  الف ارسِاى و لاِان قُال سا  س یَدى  ِکرُ س لمان  الفارساى ف قاال ال ت قُال سا 

ات درِى م ا ک ثَار ةُ  ِکارى ل اهُ قُلات ال ق اال  لِاث الثٍ اح ادُه ا ایث اارُهُ  |ح مردِى المُ

هِ و  الثَّانِی ااسُ حُبُّااهُ الفُق اارار  و  اختِیااارُهُ  ×ه ااوى امیرِالمُااؤمِنین   ع لااى ه ااوى ن فسااِ

لمان ل هُم ع لى اهلِ الثررو ةِ و  الع د دِ و  الثرالِث اسُ حُبُّاهُ لِلعِلامِ و العُل ما ک اان  ع باداً ارِ انر سا 

 .ت الِحاً ح نیفاً مُسلِماً و م اک ان  مِن  المُشرِکین

                                                 
 2خبرگزاری مشرق. سبا زندگی مردان خدا  193008کد خبر:  1
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کاردم اى ساید مان چاه  عارر ×برزج گوید باه اماام تاادق منصوربن

کنیاد  فرماود: مگاو سالمان فارساى بگاو سالمان بسیار سلمان فارسى را یاد مى

عارر کاردم  دانى زیاادى یااد مان از او باراى چیسات  یا مى |محمدى 

را بار  ×نه. فرمود براى ساه چیاز اسات. اول سالمان خواساته حمار  علاى 

هاا را داشات و  نداشات، دوم اینااه فقارا را دوسات ماىخواسته خود مقدم ماى

داشات. کاه علام و علماا را دوسات ماىداشت. ساوم اینبر اهل ثرو  مقدم مى

 1او بنده تالي و مسلمان واقعى بود و از مشرکین نبود.

 
 السالم علیا یا اباعبداهلل

 کاردم تانم سایاه پیارهن تافر پانجم شاب گفت،می هاخوانرو ه از یای

 کجاا باباا :داشاتم، گفات حاالمریت ساالهشآ پان ، دختار یاه هی ات، بارم

 شاهاد : گفاتم خباره  چاه انن مگاه :گفات هی ات، میارم دارم: گفتم میری 

 کیه  رقیه بابا :گفت است، رقیه حمر 

 خودتاه، سان هام :گفاتم سالشاه  چناد باباا: گفت حسینه، امام دختر: گفتم

 اساتراحت تاو مریمای، عزیازم ناه :گفاتم باری می خاود  باا مانم بابا :گفت

 بهاآ خاود ، باا بارینمی رو مان کاه حااال باباا :گفات بشه، بهتر حالت کن،

 :گفتم خودم با کنارم  بیاد میگی

                                                 
 329بشاره المصطفى، و  1
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 :گفات بیااد، توناهنمی ناه، :گفاتم ب اه، ایان باه بادم تو یي چی من حاال

 درد باباا، پاهاا  :گفاتم شاده  چای باباا  چارا مریماه، اونام :گفاتم باباا  چرا

 دویاده، بیاابون خارهاای رو: گفاتم کناه می درد پاهاا  چرا: بابا گفت کنه.می

 دویده  بیابون خارهای رو چرا بابا: گفت

 کاردن، غاار  کفشاشاو نداشاته، کفاآ ناه گفاتم نباوده  پا  کفآ مگه

 تاو! کاردی امهبارم، بی اار مان میاذاری دختارم :گفاتم بودناد. دزدیده کفشاشو

 ساؤال یاه باباا،: گفات دوبااره در دم کاردم، خاداحافذی مان بارو.  ره: گفات

 گریاه باه کاردم شاروع در دم کارد، نشساتم بی ااره رو مان دیگاه. ساؤالآ

 مان باباا کارد،نمی بغلاآ باباا  چارا کاردن، غار  کفشاشو بابا: گفت کردن،

 ...نارد بغلآ بابا  چرا بابا، کردی بغلم تو بود گم شده کفشم روز اون

 ...کردمی نگاه خیرهخیره هی گذاشتن، جلو  رو سر تا

 اومد هاملب روی به جونم                   انن میگه داره حسی یه

 اومد بابام کن کما عمه                     سیب ویاب امااباب عطر

 زده وق بیننماای دوری روز چنااد بعااد و ونباباشاا دخترهااا دیاادی

 ...شنمی

 دستام توی نمونده رمف                   پامو و دست عمه کردم گم

 پاهام روی بگذار رو بابام                       نیفته با  مراقب عمه

 های ...ت بَاای و تق برلُاهُ ع لیاهِ ف انَا براتَ بابااهاای لب رو گذاشات دسات تاا

 تااور ، گذاشاات رو رو تاورتآ کاارد،می گریااه هاای بوساایدمی روهاا لب

 و سار تاو قادراین ...و و جَهِهاا ر أسُاها علای ت ماربُ و ... بااال  ورد رو سار 

 ...حسین .شد خون از پر ها لب ...بِالدرم ف مُها امَت أل  ح تَّی... زد تورتآ
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 هست مامردن الااحتم هالحذ به هالحذ

 نیست بهتری خوردنی سیلی و سن  از                                

 است  عیف خیلی رودمی سیاهی چشمم

 نیست ریادیگ مایتی ترهاگرسن نام از                                     

 :جون بابا گفت

 دا ممی اماطع ویاب هاهما اههااناز خ 

 خوابیدم گرسنه بابا تو جان به ولی                                      

با الاذی  ا م ان باباا شاد بلناد ا نالاه تدای  نگااه حااال بادمائا  خماَّ

  خار لحذاه باباا قطاع وریادك  الاذی  ا م ن: بابا خون، غرق محاسنت: کنممی

 بوساه رو گلاو  زیار ببوساه، رو تاورتت اینااه بجاای عمه: گفتند بهمها ب ه

 باباا هاای لب باه اهنگا یاه بریاده  رو گردنات هایر  کی برم قربونت زده،

ریف فماه علاى فمها و عت... کرد، باباا،  هاایلب رو گذاشات هاشاولب ...الشاَّ

 بارا  زودتار مان کاا ای باباا ...الَفِادار ل اا کُنات ل یَتنای أبتااهُ، یا ...حسین

 ...بودم مرده

 ترسممی برگشت در تو، با بیایم باید

 باشد بدتری هایسن  و خار راه در                                   

 عمه شد خسته  خر تو، با بیایم باید

 باشد ریاتراحت شب او برای ایداش                                   

 رو تاو باودم شاده کاور کاا  عمیاار  الَی اومِ هاذا ق بال ک نات ل یَتنای أبتاهُ، یا

 وقتای کارد، گریاه قادرکارد این غاآ علیهاا غشای حتَّاى بودم، ندیده طوراین
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 رو نازداناه ایان چای هار اماا ...حرَّکوهاا فلمَّاا دور ، اومدند همه افتاد تدا 

 .نشد تدا  بلند دیگه دیدن دادن تاون

 هایرو اه چشامآ پایآ در انگاار شاب و روز بایاد کاه زینب دل از وای

 باشد مادری

 بادن یااد دیاد رو نازداناه دختار ایان کباود بادن وقتی ...زینب دل از امون

 .نشست دلآ رو عالم هایغم ...افتاد زهرا مادر  کبود

  ...حسین یا بزن فریاد کن زینب کما امشب

 


