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شماره پنجم

پرده پنجم: مجاهدت
▪

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِر َو اْلُمجاِهُدوَن  َر

َ
وِلی الّض

ُ
لا َیْسَتِوی اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َغْیُر أ

ْمواِلِهْم 
َ
ُه اْلُمجاِهدیَن ِبأ َل الّلَ

َ
ْنُفِسِهْم َفّض

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ِه ِبأ فی  َسبیِل الّلَ

ُه  َل الّلَ
َ

ُه اْلُحْسنى  َو َفّض  َوَعَد الّلَ
ً
ْنُفِسِهْم َعَلی اْلقاِعدیَن َدَرَجًة َو ُکلّا

َ
َو أ

ْجرًا َعظیمًا
َ
اْلُمجاِهدیَن َعَلی اْلقاِعدیَن أ

با  که  مجاهدانی  آن  با  نیستند  یان دیده  ز که  خانه نشین  مؤمنان 
نمی باشند.  یکسان  می کنند  جهاد  خدا  راه  در  خود  جان  و  مال 
به  می کنند  جهاد  خــود  جــان  و  مــال  بــا  کــه  را  کسانی   ، خــداونــد 
وعده  خــدا  را  همه  و  بخشیده،  ّیت  مز خانه نشینان  بر  درجـــه ای 
]پاداش[ نیکو داده، و]لی[ مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی 

رگ، برتری بخشیده است. نساء 95 بز
▪ 

که ام سلمه پشت پرده مسجد النبی - پس  شاید آن روز 
برشمرده  را  وشــهــادت  جهاد  فضایل  جــدتــان  کــه  آن  از 
که  پرسید  سؤالی  کم نظیرش  فهم  و  معرفت  آن  با  بود- 
تاریخ،  تا  مــی داد  از دست  را  آن فرصت  و  گر نمی پرسید  ا
تاریخ است ما زنان می ماندیم و یک سؤال نپرسیده دیگر 

از پیام آور خدا.
کربالی شما را تصور نکرده بود تا پاسخی دیگر هم برای 
که: »پس سهم ما زنان از جهاد و شهادت  پرسشش بیابد 

چه می شود؟«
همسرداری  نیکو  را  زن  جهاد  حــق،  بــه  پیامبر  روز  آن 
همین  نمی دانست  ام سلمه  امــا  ــود،  ب دانسته  او  کــردن 
که روز و شب از حسین جدا  دختر دو سه ساله علی و زهرا 
روزی،  باشد،  بند  او  جان  به  جانش  که  انگار  نمی شود، 
تاریخ به تصویر  زنان  برای  را  از جهاد زن  گرانتری  سهم 

کشید.  خواهد 
کربالی شما عرصه گاه ظهور بود و تجلی.  فقط این نبود. 
کربالیتان، برای تاریخ و اعصار و قرون، برای هر  انگار در 
کرده باشید.  قشر و جنس و سنی الگوی مجاهدت ارائه 
کربالی شما  که بعِد  که حّجت تمام بشود. آن قدر  آن قدر 
و  پیر  و  مرد  و  زن  برای  طلبیدن  عافیت  و  نشستن  دیگر 

جوان ننگ باشد.
▪

َواْلُمَجاِهُدوَن  ِر  َر
الّضَ ْوِلی 

ُ
أ َغْیُر  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َیْسَتِوی   

َ
لّا

ِفی َسِبیِل الّلِه
▪

شما  از  عبداهلل  که  بود  نرسیده  عاشورا  ظهر  هنوز  گمانم 
اذن میدان خواست.

کردید  کلبی را می گویم آقا! شما دعایش  عبداهلل بن عمیر 
و رخصتش فرمودید. اما چشم های نگران کسی آن سوی 
که خون  خیمه همسرش را می پایید. نگران، نه از آن رو 
که آیا  همسرش بر زمین شما ریخته شود، نه! نگران از آن 

عبداهلل خوب از عهده یاری شما بر می آید؟ 
عبداهلل اما بانویش را خوب می شناخت. انگشتان دست 

نکته 
مهمی که 
همه ما باید به آن 
کنیم و آن را اصل  توجه 
و اساس سیاست خود با 
بیگانگان قرار دهیم این 
که دشمنان ما و  است 

کجا ما را تحمل می  کنند و تا چه  جهانخواران تا کی و تا 
ل و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان  مرزی استقال
مرزی جز عدول از همه هویت ها و ارزش های معنوی و 
یم، هرگز دست  الهی مان نمی  شناسند. به گفته قرآن کر
از مقاتله و ستیز با شما بر نمی  دارند مگر این که شما 
را از دین تان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم 
یکا و شوروی در تعقیبمان خواهند  صهیونیست ها و آمر
بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی مان را لکه دار نمایند.
صحیفه نور، امام خمینی )ره(، ج 20، ص 236

در زندگی حسین بن علی 
علیه الّسالم، یك 
نقطه برجسته، مثل 
که همه دامنه ها  قّله اى 
را تحت الّشعاع خود 
قرارمی دهد، وجود دارد و 
آن عاشوراست. در زندگی 

امام حسین علیه الّسالم، آن قدر حوادث و مطالب و 
گر حادثه  که ا گفته ها و احادیث وجود دارد،  یخ و  تار
یك  رگوار مثل زندگی هر کربال هم نمی بود، زندگی آن بز
وایات و احادیث بود.  از ائّمه دیگر، منبع ِحَکم و آثار و ر
که شما از زندگی آن  اما قضیه عاشورا آن قدر مهم است 
ید.  ى را به خاطر می آور کمتر فراز و نشانه دیگر رگوار،  بز
که چنین آمده  قضیه عاشورا هم آن قدر مهم است 
که »بکته السماء و من فیها واالرض و من علیها  است 
ولّمایطأال بتْیها«. هنوز پا به این جهان نگذارده، آسمان 
یستند.  گر و زمین بر حسین علیه الّسالم، 
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران / 1371/11/06

از  که قلب بانو  کردند رجزی خواند  که قطع  چپش را 
از  نیزه ای  نیاورد.  تاب  دیگر  لرزید،  تحسین  و  شوق 

گوشه خیمه برداشت و به سوی عبداهلل شتافت: 
کن  اســتــقــامــت  مـــوالیـــمـــان  راه  در  شــــوم!  ــت  ــدایـ »فـ

عبداهلل!«. 
کرد او را به خیام بازگرداند. اما بانو انگار  عبداهلل تالش 

گرفته باشد فریاد زد:  که تصمیمش را 
کشته شوم!« کنارت  که رهایت نمی کنم تا در  »به خدا 

عبداهلل  بانوی  و  آقــا  گذاشتید  پیش  پا  شما  بــار  ایــن 
خیمه ها  به  که  فرمودید  او  به  و  کردید  خیر  دعــای  را 

بازگردد.
بانو  کــرد.  عــروج  آسمان ها  به  که  عبداهلل  ک  پــا جــان 
حسرتی  بــا  و  رسانید  همسرش  بالین  بــه  را  خـــودش 

که:  گشود  عمیق زبان 
بهشت  که  خدایی  از  عبداهلل!  بــاد  گــوارایــت  »بهشت 
بهشت  در  هم  مــرا  می خواهم  گردانید  تو  نصییب  را 

گرداند!«.  همنشین تو 
که  که شما دیدید آقا، غالم شمر را  لحظه ای نگذشت 
به فرمان اربابش عمودی آهنین بر سر این بانو فرود 
که باِغ قشنگ آرزویش چه زود ثمر  آورد و شما دیدید 

داد!
سالم بانوی عبداهلل! 

هم  بــه  عاشقانه  خونتان  کــه  همسرت  و  تــو  بــر  ســالم 
آمیخت و پیِش پای حسین؟ع؟ ریخت.



▪
گل های چیده می ماند سرش به نیزه به 

به فجر از افق خون دمیده می ماند
یگانه بانوی پرچم به دوش عاشورا

به نخل سبز ز ماتم تکیده می ماند
گرفته، طفل دلم میان خیمه ی آتش 

که ز مردم رمیده می ماند به آهویی 
گوش یتیمان ز ضربت سیلی شب است 

به الله های ز حنجر دریده می ماند
که حوری حرم است رقیه طفل سه ساله 

که رنج نود ساله دیده می ماند به آن 
امام صادق حق پشت ناقه ی عریان

غ چو ماه خمیده می ماند به زیر یو

کنار فرات که در  شوم فدای شهیدی 

به آفتاب به خون آرمیده می ماند

هالل یک شبه ی من، ز چیست خونینی؟

نگاه تو به دل داغ دیده می ماند

حکایت احد و اشک چشم خونینش

گردون چکیده می ماند به اختران ز 

▪
رگی حاج احد ده بز

پای درس اخلاق استاد مجتبى تهرانی؟ق؟
▪

اّما  می شوند،  کشته  که  داشتند  قطع  حسین؟ع؟  امــام 
کشته شوند؛ هدف حضرت نهی  که  هدفشان این نبود 

از منکر بود.
امام  »هدف  می گویند  بعضی  که  می شود  شنیده  گاهی 

کشته شدن بود«. حسین؟ع؟ 
نقل شده  امام حسین؟ع؟  از  که  را  آن عباراتی  بعد هم 
فرمود:  من  به  پیغمبر  که  دیــدم  خــواب  در  فرمودند  که 
را به  امثال این حرف ها  َقِتیلًا« و  َیَراَك  ْن 

َ
أ َشاَء  َقْد  َه  الّلَ »َفــِإّنَ 

کشته  حضرت،  هدف  که  می کنند  ح  مطر شاهد  عنوان 
شدن بوده است.

که اصاًل و ابدًا این طور نبوده است!  جواب ما این است 
که این حرف را می زنند، نتوانسته اند بین دو چیز  کسانی 

فرق بگذارند؛
یکی »هدف گیری« حضرت از این اقدام و دوم »علم« به 

این که نتیجه این اقدام چه می شود.
لذا این حرف ها به خاطر بی سوادی است.

این  با  و  کشته می شود  که  امام حسین؟ع؟ می دانست 
کوفه آمد. حال به 

بود  وظیفه اش  چون  آمد؛  می دانست،  را  این  این که  با 
که بیاید.

کشته شدن نبود. اّما هدفش 
نیز  حــال  عین  در  و  ــود  ب منکر  از  نهی  حــضــرت،  هــدف 
کشته  الهی،  این تکلیف  انجام  که در مسیِر  می دانست 

کشته شدن نبوده است. می شود. پس هدف حضرت 
اّما  می شوند،  کشته  که  داشتند  قطع  حسین؟ع؟  امــام 
کشته شوند؛ هدف حضرت نهی  که  هدفشان این نبود 

از منکر بود.
که جایی بروی و نهی  گر جنابعالی وظیفه داشتی  مثاًل ا
می روی  آنجا  وقتی  بدانی  که  صورتی  در  کنی،  منکر  از 
بروی  گر  ا می زنند،  صورتت  به  هم  کشیده  جفت  یک 
است؟!  خوردن  کشیده  تو  هدف  آیا  بخوری،  کشیده  و 
آیا هدف امام »کشته شدن بود« یا »نهی از منکر« بود؟ 

هدف حضرت همان نهی از منکر بود؛
این  انجام  راه  در  که  داشــت  علم  ایشان  الــکــالم،  ِاّنــمــا 

کشته می شود. تکلیف الهی 

▪
قال الرضا علیه السلام : 

مــا لمن  الــثــواب مثل  لــك مــن  ان یكون  ان ســرك  بــن شبیب  یــا 
استشهد مع الحسن علیه السلام، فقل متى ما ذكرته : »یا لیتنى 

كنت معهم فأفوز فوزًا عظیمًا
▪

که برای تو مثل ثواب  گر خوش داری  ای پسر شبیب، ا
رسیده اند  شهادت  به  السالم  علیه  حسین  با  که  آنــان 
»یا   : بگو  می کنی  یــاد  را  حضرت  آن  هرگاه  پس  باشد. 
کاش من نیز با  کنت معهم فأفوز فوزًا عظیمًا«: ای  لیتنی 

آنان بودم و به فوز عظیم می رسیدم. 
▪

امالی صدوق / 113

برداشتى از کلمات مرحوم حاج اسماعیل دولابی 
▪

که بی مزده.« »نماز مال دزده، نخون 
خیلی  قدیم  می خواندند.  قدیم  را؟  این  بودی  نشنیده 
که  ــد و مــی خــوانــدنــد. حـــاال  ــودن چــیــزهــای خـــوب بــلــد ب

کن.  شنیدی حواست را جمع 
را  پــارچــه  اســـت؟ طــاقــه ی  کــی  مــال دزده.« دزد  »نــمــاز 
این  نیست.  می بینی  می آیی  صندوق،  توی  می گذاری 
دزد.  را؟  این  دزدیــد  کی  نیست.  بگرد،  ور  آن  بگرد،  ور 
گردو  مغز  مغازه  مــی روی  جیبت  توی  گذاشته ای  پول 

کی دزدید این را؟ بخری می بینی نیست. 
حاال پول و پارچه زیاد است در این عالم. ولی دل؟ هر 
صندوق  تــوی  گذاشتی  را  دل  دارد.  یکی  فوقش  کسی 
دیدی  آمــدی  بــودی،  غافل  ازش  مدت  یك  و  سینه ات 
کی است؟ همان  کو؟ دزد  کی دزدید این را؟ دزد  نیست. 
کلید دارد.  که شاه  کلید همه ی قفل ها را دارد. همان  که 
بگیریدش  که  ندارد  داد زدن هم  برد.  و  برداشت  و  آمد 
او  را  همه  بگیرد؟  می تواند  را  او  کسی  مگر  بگیریدش. 
همه ی  رئیس  خــودش  کــه  اســت  دزدی  یــك  می گیرد. 
راهش  است.  قاضی ها  همه ی  رئیس  است.  پاسبان ها 
هم فقط این است؛ از نماز خوشش می آید. برو دو رکعت 
من  یاد  این  می گوید  برمی گرداند.  را  دلت  بخوان  نماز 
بود من هم یادش باشم. دلش را بدهم به ش. هر وقت 
گر نه چی؟  دزد بهت زد و دلت را برد برو نماز بخوان. ا

که. نخوان. نخوان. نماز مزد ندارد 
کند  بــازش  نمی تواند  او  که  دارد  قفلی  سینه ات  در  گر  ا
شرط  خب  نیاورد  پس  و  ببرد  که  می ترسی  گر  ا نخوان. 
که مزد ندارد.  که بخوان. حواست باشد  عقل این است 

بی مزد است. فردا مزد طلب نکنی!
کورش علیانی / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

▪
کمتر شنیده باشید!  که شاید  من مطلبی را بگویم 

که  حق و باطل یک اثر مشترک دارند؛ آن هم این است 
قضیه  طــرف  یک  باطل.  هم  و  اســت  کشنده  حق  هم 
که  کسانی  ایــد؛  شنیده  خیلی  هم  شما  که  است  روشــن 
ک  هال و  مــی زنــد  زمین  را  آنها  حــق  بیافتند،  در  حــق  بــا 
از  اّما  کشنده است؛  که حق  این روشن است  می شوند. 
که شاید نشنیده باشید، باطل هم کشنده است.  آنطرف 
بین  از  را  حق  باطل  با  بخواهند  که  هم  کسانی  یعنی 
ببرند، همان باطل آنها را می ُکشد. هم حق آنها را نابود 
اعتزاز  بــاب  در  می کند.  کشان  هال باطل  هم  و  کند  می 
که هرکس به  که در مکتب الهی، این طور است  گفتیم 
إَلْیِه  َمــاَل  ِباْلَحّقِ  َعِمَل  »َمــْن  می شود؛  عزیز  کند،  عمل  حق 

اْلَخْلُق« 
کند و دل ها  که قلوب را اصطیاد  کاری می کنیم  یعنی ما 
عمل  با  که  است  این  الهی  سّنت  بــدان!  کند.  شکار  را 

کردن به حق، قلوب متوّجه تو می شوند. 
پیدا  شــدن  عزیز  بــرای  راهــی  نمی توانی  هم  ایــن  از  غیر 
الهی  سّنت  ایــن  یافت!  عــّزت  باطل  با  نمی شود  کنی! 

است. این اثر مشترک بین حق و باطل است. 
موجب  و  می کند  دور  انسان  از  را  دل هــا  حق  با  دشمنی 
یعنی  ع«  ر »الّصَ َصَرَعُه«  اْلَحّقَ  َعاَنَد  »َمْن  می شود.  ذّلت 
کند، محکم به  که با حق دشمنی  کسی  زمین خوردن. 

زمین می خورد. »َمْن َعاَنَد اْلَحّقَ َقَتَلُه«؛ 
این مطالب در نگاه مکتب مادی اصاًل معنا ندارد. 

همۀ اینها از دید مکتب الهی است.

جشن حنابندان
محمد حسین قدمی _ انشارات سوره مهر 

▪
که از سوی دفتر  کتاب »جنگ ایران و عراق« است  موضوع این 
دو  شامل  کتاب  این  اســت.  شده  منتشر  مقاومت  هنر  و  ادبیات 
را  تا 9 بهمن 1365  آذر 1365  اول وقایع 10  گــزارش  گــزارش است. 
که در آن ابتدا مراحل ثبت نام و اعزام به جبهه شرح  شامل می شود 
داده شده، سپس به آماده شدن و آموزش دیدن در پادگان پرداخته 
شده است. نحوه آشنایی نویسنده با هم رزمانش، توضیحاتش از 
اردوگاه و شب ها و روزهای اردوگاه، نامه های بچه های دبستان به 
رزمندگان، شوقشان برای رفتن به مناطق عملیاتی و لحظه شماری 
قی رزمندگان  برای رفتن به خطوط مقدم، روحیات و فضایل اخال
گزارش  از موضوعاتی است که در این گزارش شرح داده شده است. 
که  دوم وقایع اول آذر 1366 تا 13 فروردین 1367 را شامل می شود، 
در آن عملیات والفجر پنج و اوضاع و احوال شهر حلبچه، اوضاع 

و احوال فرماندهان و مناطق عملیاتی، آسیب دیدن چشم هایش، 
شهادت رزمندگان و وصیت هایشان و خداحافظی اش را از جبهه 

شرح داده است.

▪
که  مــی دانــد  ایــن  کتاب  نوشتن  از  را  هدفش  نویسنده 
شگفت انگیزترین حماسه های ایثار در جبهه ها را که خود 
کند و ثبت ارزش های  از نزدیك دیده و شاهد بوده ثبت 
ایــن  و خــواســتــه  دانــســتــه  ــرای خـــود  بـ تکلیفی  را  جــنــگ 
فرهنگ و ارزش ها الگویی و اسوه ای باشد برای آیندگان. 
بروبچه های جهاد تلویزیون در سوله و سنگرهای حاشیه 
شلمچه اتراق کردند و امروز فرصتی دست داده تا سری به 

بچه های جهاد بزنم و حالی از راویان فتح بپرسم.
نرمش،  با ورزش،  را  بدن  و منتظر.  آماده  آمده اند،  همه 
کــوه نــوردی عــادت  ــاری، راه پــیــمــایــی و  ــرک کــم خــوابــی، پ
می دهند تا برای عملیات آماده باشد. روح را نیز با نماز و 

قرآن و دعا پرورش می دهند تا صیقلی شود.
کنم و نفسی بکشم. اما می یابم  آمــده ام تا دیــداری تازه 
با  اســت.  ایمان  دسته  از  اشکی تر  هم  اینجا  اوضـــاع  که 
می کنند.  راه پیمایی  نفس گیر  ضدشیمیایی  ماسک های 
صدای  از  و  نمی گذاری  بالین  به  سر  آســوده،  هم،  اینجا 

شلیک تیر و رزم شبانه خواب راحت نداری. 
روزها کالس های فشرده اسلحه شناسی دارند. امروز نوبت 
کالس، نوجوان سیه  آموزش مین و تخریب است. استاد 
چرده ای است، اهل خوزستان. یک دست ندارد. دستش 
در انفجاری تقدیم خدا شده، ولی دست خدا را پشتوانه و 
همراه دارد. مهدی همایون فر، مسئول تیم راویان فتح، 
جشن  تا  می کشند  نقشه  بچه ها  رسیده.  راه  گرد  از  تــازه 
پتوی مفصلی برایش بگیرند و به تالفی امر و نهی و بکن 

ونکن های تهران حالش را جا بیاورند. 
کوچک و بــزرگ، مسئول و  جشن پتو بــرای همه اســت؛ 



▪
بیست دقیقۀ اول جلسات هفتگی مال او بود.

نمایندۀ امام در قرارگاه خاتم االنبیاء.
فرماندهان ومسئوالن دور هم جمع می شدند براى حل 

مسائل.
به  که  اسالمی  و  دینی  بانگاه  مــی داد  روحیه شان  هم 
جنگ داشت هم کّل جلسه شکل می گرفت با حرف هاى 

او.
▪

گفت: «بروید حج» قبول نکرد. هر چه آقاى محالتی 
حج  ثــواب  بر  قــرار  گــر  ا اســت.  واجب تر  می گفت:»جبهه 

باشد همین جا ثوابش را می برم.«
همه اّما صدایش می زدند حاج آقا.

حاج آقا میثمی نماینده امام.
▪

که آمد صبح روز یکشنبه بود. آخرین بارى 
کرد زیارت  که با هم خواندیم مفاتیح را باز  نماز صبح را 

حضرت زهرا؟اهع؟ را خواند.
زیــارت  چی  گفتم:«راى  اســت.  یك شنبه  نبود  حواسم 

حضرت زهرا؟اهع؟ را می خوانی مگر موقع شهادت است!
گفت:نزدیك است! کرد  نگاهی 
کربالى پنج. شب دّوم عملیات 

گفت:اجرم را می گیرم از خدا، امشب. بی مقّدمه 
کردیم. نورانی شده بود. نگاهش 

صبح روز بعد می شنیدیم :عبداهلل میثمی، نماینده امام 
گاه خاتم االنبیاء شهید شد. در قرار 

▪

سلیمان بن صرد خزاعی
ک و عبرت آموز است ماجرای  داستانی عجیب و ترسنا

سلیمان بن صرد 
و  بــود  یسار  جاهلیت  در  او  نــام  بــود.  شیعه  بزرگان  از  او 
نهاده  نام  را سلیمان  او  آله  و  رسول خدا صلی اهلل علیه 

است. 
کن بوده است  کوفه سا که در  مردی جلیل و فاضل بوده 
و بزرگ قوم خود بوده و در جنگ صفین در صف یاران 
امیرالمؤمنین علیه السالم بوده است و در همین جنگ 
معاویه  سپاه  فرماندهان  از  تن  دو  ظلیم  ذی  و  حوشب 

کشته است. را 
اجتماع  او  منزل  در  کوفه  شیعیان  معاویه،  مرگ  از  پس 

گفت: نموده او به مردم 
ستمکار  معاویه  که  بدانید  همانا  شیعه!  جماعت  ای 
و  نشست  او  جــای  بــه  شــرابــخــوار  یزید  و  بربست  رخــت 
او سربرتافت  بیعت  از  السالم  علیه  امام حسین  حضرت 

و به جانب مکه شتافت. 
و شما شیعیان او و از پیش شیعیان پدر او بوده اید پس 
او  با دشمنان  کرد و  را یاری خواهید  او  که  گر می دانید  ا
را  او  جهاد خواهید نمود، نامه ای به سوی او نویسید و 

▪
نشسته سایه ای از آفــــــــــــتاب بر رویش

گیسویش به روی شانۀ طوفان رهاست 
ز دوردست، سواران دوباره می آیند

که بگذرند به اسبان خویش از رویش
کم کجاست یوسف مجروح پیرهن چا

که باد از دل صحرا می آوَرد بــــــویش
کسی بزرگتر از امــــــــــــتحان ابراهیم

که به مذبح ُبرید چاقویش کسی چنان 
گرید که می  کسی  کنارش  نشسته است 

گرفته به روی پـــــهلویش که دست  کسی 
کیست هــــــزار  مرتبه پرسیده ام زخود او 

که این غریب ، نهاده است سر به زانویش
کسی در آن طرف دشت ها نه معلوم است
کجای حادثــه افـــــــــتاده است بازویـــــــش

که با لب خشک و ترک ترک شده اش  کسی 
کمـــــــان ابــــــــــــرویش نشسته تـــیر به زیر 

کوه است که چون  کسی است وارث این دردها 
کـوه ز مـــاتم ســــــــــپید شد مویـش که  عجب 

کــــــــــوه شده چون نسیم سرگردان که  عجب 
کشد از هر طرف به هر سویش که عشق می 

کنون به روی نیزه سـری کند ا ع می  طلو
گیسویش به روی شانه طوفان رهاست 

فاضل نظری

گر ضعف و جبن بر شما غالب است و در  طلب نمایید و ا
یاری او سستی خواهید ورزید و آنچه شرط نیک خواهی 
و متابعت است به عمل نخواهید آورد، او را فریب ندهید 

و در مهلکه اش نیفکنید.
کرد. گر او بیاید، جان فشانی خواهیم  گفتند ا همه 

در خانه ی او برای امام نامه نوشتند و در اول نام ها نام 
او بود.

▪
اما...

کربال حاضر نشد چند نقل است یک  در اینکه چرا او در 
که او تعلل ورزید و نرفت. نقل این است 

خدمت  در  شــهــادت  فیض  از  و  نشد  حاضر  کربال  در  او 
حادثه  از  پس  و  ماند  محروم  السالم  علیه  حسین  امــام 
برای  و  جست  انابه  و  توبه  و  شد  پشیمان  سخت  کربال 

خونخواهی آن حضرت بپا خاست.
بنی  با  جنگ  به  و  کــرد  گــذاری  پایه  را  توابین  گــروه  او 
که  به شهادت  امیه به شام رفت و در آنجا آنقدر جنگید 

رسید.

▪
اما ...

حسین  چرا  می شناختی  را  حق  که  تو  صرد  بن  سلیمان 
گذاشتی؟ فاطمه را تنها 

به  همگی  و  کردند  نمی  تعلل  صردها  بن  سلیمان  گــر  ا
کربال خود را به حسین علیه السالم می رساندند  موقع در 

کربال صورت می گرفت؟ آیا فاجعه 

که آمدی دیگر  مرئوس، با هر درجه و پست و مقام. اینجا 
کاره ای نیستی. مثل دندانه های شانه با دیگران  کسی و 
کن. تو  برابری. جشن پتو غرور شکن است و مقام خرد 
که رها  کوچک می کند تا بزرگ شوی. مقام و درجه را  را 
کردی به مقام قرب الهی می رسی. از هوا و هوس و لهو و 
که دور شدی به خدا نزدیک می شوی. وقتی "صفر"  لعب 
کسی  وقــت  آن  گذاشتی  یکتا  یــک"  جلوی"  را  وجـــودت 
گر نه خسی می مانی و  کسی در می آیی. و  می شوی. از نا

به قول بچه ها مفت گرانی!
راستی که جبهه چقدر حرف و سخن نهفته و نگفته دارد. 
کالم را دریابی. به  کنی و جان  کافی است چشم دل باز 
گمانم" سیدمرتضی" امروز شهردار باشد چون ظروف غذا را 
کمکش می روم می گوید:  کنار منبع آب برده تا بشوید. به 
به خودت زحمت نده، از عکاسی عقب می افتی! با خنده 
می گویم: پس بذار یه عکسی ازت بگیرم چون با این کاله 

می گوید:  نورانی.  هم  شــدی،  خوشگل  هم  قابلمه ها،  و 
کردم و درسته  آره درسته. صبح دوتا المپ مهتابی نیمرو 

قورت دادم! 
ــاه و صــاف و صــادقــی اســت اهل  گ در جمع شــان طلبه آ
دارد.  خستگی ناپذیر  ای  روحیه  قــم.  کن  سا و  اصفهان 
پند  و  می کند  حرفش  چاشنی  موعظه ای  فرصتی  هر  در 
ای  کــه:"  نمی افتد  زبانش  از  علی؟ع؟  حدیث  می دهد. 
که می گذرانی در آن نفحات و  اباذر همانا زندگی و ایامی 
نسیم های قدسی و الهی می وزد. پس خودت را در مسیر 
این وزش و نسیم قرار ده تا از این فیض محروم نمانی و 
جانت جال بگیرد. می گفت:" االن در جبهه ها همان نسیم 
با  این طلبه دردمند  بــداریــد."  مغتنم  را  مــی وزد. فرصت 
درد بچه ها مانوس بود. با روانکاوی و تیز بینی، به قول 
ج می کند و راه درمان  خودش خارهای جانکاه را از دل خار
بپرسی،  صبح  تــا  گــر  ا دارد.  عجیبی  حوصله  مــی آمــوزد. 

جواب می دهد. خسته نمی شود. نام این شیخ فرهیخته 
"مظاهری" است. در نماز جماعت جز السابقون است. در 
ورزش و دویــدن در صف مقدم است. پا به پای بچه ها 
می دود. وقتی سفره پهن می شود، بین دو گروه می نشیند 
گروه را  که به عللی سفره دو  تا عدالت برقرار شود. روزی 
کرد. سیدمرتضی  را یکی  آن  و  آمد  انداختند،  از هم  جدا 
تا  گوشه ای مخفی می کند  را  آوینی هم همیشه خودش 
هم به دام بچه ها نیفتد و هم از فرصت های ناب جبهه 
نهایت بهره را ببرد. هر چند که روی خوشی به فیلمبردار و 
عکاس نشان نمی دهد و چهره اش را با چفیه می پوشاند تا 
... ولی با همه زرنگی از تیررس دوربین مجرب ما در امان 
کمین می خورد و میهمان چند فریم  گاه  نمی ماند و هر از 
می شود. قبال فکر می کردم چون سید شب و روز پشت میز 
حال  دیگر  می کند  فکر  و  می نویسد  دائــم  و  اســت  مونتاژ 
ورزش و نرمش و کوه پیمایی را ندارد ولی امروز دیدم که پا 

به پای بقیه راه آمده است و مراحل خودسازی را پشت سر 
که حیفم  گذشته اتفاق جالبی افتاد  گذاشته است. شب 
کنار هم در صف آخر  آمد ننویسم. پس از نماز من و سید 
گروه، وقتی وعظ  نشسته بودیم آقای مظاهری، روحانی 
کرد در میان صحبت برای شاهد مثال  و خطابه را شروع 
گفت:" مثل این سید بزرگوار  کرد و  سخنش اشاره به سید 
که دائم الذکر است و قرآن می خواند و از فرصت ها  باشید 
که از این سخن  خوب استفاده می کند و..."  سید مرتضی 
گهانی برق و تاریکی  غیر منتظره آب شده بود از رفتن نا
کرد و مخفیانه بیرون رفت و حتی برای خوردن  استفاده 
شام هم برنگشت. صبح علی طلوع سراغ آقای مظاهری 
رفت و مودبانه از او گله کرد و گفت:" دیشب این همه آدم 
گیر دادید؟ استاد! به  حسابی بین بچه ها بود، چرا به من 
کافی من اسیر نفسم هستم تو را به خدا دیگه اسم  اندازه 

من رو نبرید و اذیتم نکنید!"

▪
شب عاشورا

سی و دو تن از لشکر عمر سعد
به اصحاب حسین پیوستند.

▪
کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 269

▪
کردی!؟ کراهت نکرده بودند، چه می  گر ا کوفی! ا آی 

کوفه حرب با حسین را مکروه می داشتند. مردِم 
کس را به جنگ روانه می نمود، بازمی گشت. هر 

کند و  گفت تا تفحص  عبیداهلل، سعد ابن عبدالرحمن را 
کس بیند، نزِد او بَرد. از متخلفان هر 

کوفه  به  امور شخصی  برای  که  را،  نفر شامی  سعد یک 
گرفت و نزد عبیداهلل برد. آمده بود، 

گردن زدند. گفت تا او را 
کسی را جرأت تخلف نماند. دیگر 

▪
گذشته از محرم، 20 هزار سوار فراهم شدند. شش شب 

 كتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص232



تجّسم ایثار
▪ شهید مرتضی مطهری

ابوالفضل  از داستان جناب  ایثار تجّسمی بهتر  آیا برای 
کرد؟  العباس می توان پیدا 

که در آن می فرماید:  چرا سورۀ َهل َاتی نازل می شود، 
ما 

َ
ِاّن َاسیرًا  َو  َیتیمًا  و  ِمسكینًا  ِه  ُحّبَ َعلی  عاَم  الّطَ ُیطِعمُوَن  »َو 

ج  م َجزاٌء و لا ُشكورًا«. برای ار
ُ

م ِلَوجِه اهلِل لا ُنریُد ِمنك
ُ

ُنطِعُمك
نهادن به ایثار.

از  یکی  اســالمــی،  و  انسانی  عاطفه  ایــن  دادن  تجّلی 
به  نقش  این  گویی  و  است  بــوده  کربال  حادثۀ  وظائف 

گذاشته شده بود. عهدۀ ابوالفضل العباس 
فرات  شریعۀ  مأمور  هــزار  چهار  آنکه  از  بعد  ابوالفضل 
برده  را داخل آب  را دریــده است، وارد آن شده و اسب 
کــه آب بــه زیــر شکم اســب رســیــده و  ــوری  ــت، بــه ط اس
مشکش  شــود،  پیاده  اینکه  بــدون  می تواند  ابوالفضل 
با  کــرد،  از آب  پر  را  که مشک  بکند، همین  از آب  پر  را 
دهانش  جلوی  آورد  و  بــرداشــت  آب  مــقــداری  دستش 
قدر  همین  آنها  بودند،  ناظر  دور  از  دیگران  بنوشد،  که 
ابتدا  ریخت.  را  آب  و  ننوشید  که  دیدیم  ما  گفته اند: 
گوید:  می  تاریخ  کــرد.  کــاری  چنین  چــرا  نفهمید  کسی 
که  افتاد  یادش   ،» السلام  علیه  الُحسین   الَعَطَش  »َفَذَکَر 
در  گفت: شایسته نیست حسین  بــرادرش تشنه است، 

کجا  از  تاریخ  باشد و من آب بنوشم. حاال  خیمه تشنه 
که بیرون آمد،  می گوید؟ از اشعار ابوالفضل، چون وقتی 
که چرا  از رجزش فهمیدند  کرد به رجز خواندن،  شروع 

ابوالفضل تشنه، آب نخورد. رجزش این بود:
یا َنفُس من َبعِد الحسیِن ُهونی

نِت َان َتكونی
ُ

َفَبعَدُه لا ك
را مخاطب  با خــودش حــرف می زند، خــودش  خــودش 
از  بعد  ای نفس عباس، می خواهم  داده می گوید:  قرار 
زنده  و  بخوری  آب  می خواهی  تو  نمانی،  زنده  حسین 
تو  و  است  تشنه  خیمه اش  در  حسین  عّباس!  بمانی؟ 
گوارا بنوشی؟ به خدا قسم، رسم نوکری  می خواهی آب 
امام داشتن، رسم وفاداری  برادری، رسم  آقایی، رسم 

چنین نیست. همه اش سراسر وفا بود.
کوفه به  که شمر بن ذی الجوشن می خواست از  وقتی 
کند، یکی از حّضار که در آنجا بود، به  کربال حرکت  طرف 
که بعضی از خویشاوندان مادری ما  کرد  ابن زیاد اظهار 
کنم، امان  همراه حسین بن علی هستند، خواهش می 

نامه ای برای آنها بنویس. ابن زیاد هم نوشت.
قبیلۀ  کــه  ــود  ب قبیله ای  از  دور،  فاصلۀ  یــک  در  شمر 
عصر  در  را  پیام  ایــن  داشتند.  نسبت  آنها  با  ام البنین 

تاسوعا شخص او آورد.
و  علی؟ع؟  بــن  حسین  خیمۀ  کنار  آمــد  پلید  مــرد  ایــن 
ما  زادگان  ُاخِتنا« خواهر  َبنو  یَن 

َ
»أ کرد:  بلند  را  فریادش 

عبداهلل؟ع؟  ابا  حضور  در  ابوالفضل؟ع؟  هستند؟  کجا 
کلمه  یک  بــودنــد،  آنجا  همه  بــرادرانــش  ــود،  ب نشسته 
کاَن فاسقًا«  جواب ندادند، تا امام فرمود: »َاجیبُوُه َو إن 

جوابش را بدهید هر چند آدم فاسقی است.
گفتند: »ما َتقُوُل«، چه  که اجازه داد، جواب دادند.  آقا 
برای  بشارتی  آورده ام،  شما  بــرای  مــژده ای  می گویی؟ 
شما آورده ام، از امیر عبیداهلل امان آورده ام، شما آزادید، 

گر اآلن بروید، جان به سالمت می برید. ا
کند و امیرت ابن زیاد و آن امان  گفتند: خدا تو را لعنت 
که آورده ای. ما امام خودمان، برادر خودمان را  نامه ای 

کنیم به موجب اینکه تأمین داریم؟! رها 
به  یــاری نسبت  اعــالم  که  کسی  اول  عــاشــورا،  در شب 
بگذریم  بود.  ابوالفضل  رشیدش  بــرادر  کرد،  اباعبداهلل 
که در  که می کنند ولی آنچه  از آن مبالغات احمقانه ای 
که ابوالفضل بسیار رشید،  تاریخ مسلم است، این است 
بود.  زیبا  و  رو  خوش  و  بلند  دلیر،  بسیار  شجاع،  بسیار 
کاَن ُیدعی َقَمُر َبنی هاِشٍم« او را ماه بنی هاشم لقب  »َو 
از  را  شجاعتش  البته  است،  حقیقت  اینها  بودند،  داده 

علی؟ع؟ به ارث برده بود.
که علی؟ع؟ به برادرش  داستان مادرش حقیقت است 
»َوَلَدتها  که  کن  انتخاب  من  بــرای  زنی  فرمود:  عقیل 

الُفحُوَلُة«. یعنی از شجاعان به دنیا آمده باشد. 
عقیل اّم البنین را انتخاب می کند و می گوید: این همان 

که تو می خواهی.  زنی است 
»ِلَتِلَدلی فاِرسًا ُشجاعًا«. دلم می خواهد از آن زن، فرزند 
حقیقت  مقدار  ایــن  تا  بیاید.  دنیا  به  دلیری  و  شجاع 

است. 
آرزوی علی در ابوالفضل تحّقق یافت.
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كرد كه دست هایش را باز  مردی 
▪

امام تازه تکبیر گفته بودند که تیر به پاهای سعید خورد.
کرده  ایستاده بود پیش رو و دست ها را دو طرف تن باز 

بود. 
بزنید.  تیر  نماز  در  حسین  به  بگذارم  گر  ا قسم  خدا  به 

که تیر به شکمش خورد.  حمد می خواندند 
که دست هایش؛  ع رفته بودند  رکو

که سینه اش؛ سجده رفته بودند 
که دست دیگرش؛ سجده دوم بود 
که چشم هایش؛ تشهد می خواندند 

که فرو افتاد. و سالم می دادند 

▪
سعید ابن عبداهلل الحنفی

▪

كه هست كه بود، زینبی  زینبی 
ــم یــا اهــل  ــک ــل ــدای»وی ــده، ص ــمــام شــ ســخــنــرانــی اش ت
گر شک  کسی هم ا کرده،  الکوفه«اش، شهر را زیر و زبر 

کرد او را قرابتی هست با علی؟ع؟. داشت، دیگر یقین 
ــود و فـــریـــاِد »یــا  ــده بـ ــده شـ ــ ــاره زن ــ انــگــار عــلــی؟ع؟ دوبـ

کوفه را می لرزاند.  اشباه الّرجال« ش در و دیوار 
بّچه ها دارند فکر می کنند چطور با یک اشاره  او نفس ها 
از  کــاروان  شترهای  زنگ  حتی  شد،  حبس  سینه  توی 
و  می گزند  پشیمانی  انگشت  بزرگ ترها  ایستاد.  حرکت 

صدای زاری شان شهر را برداشته. 
کــرده  خیس  را  محاسنش  اشــک هــاش  کــه  پــیــرمــردی 
به  ــادرم  مـ و  »پـــدر  مــی گــویــد:  و  می کند  نگاهش  دور  از 
و  هستند  پیرها  بهترین  پیرهاتان  که  شماها!  فــدای 
جوان هاتان بهترین جوان ها و زن هاتان بهتریِن زن ها 
که نه خوار می شود و نه  و نسل تان بهترین نسل هاست 

شکست می پذیرد«)1(

سوگند  خدا  »به  بود؛  گفته  بعدها  بشیربن خزیم اسدی 
بــود و  که همه وجــودش شــرم و حیا  را دیــدم  من زنــی 
از  را  خطابت  گویی  که  می کرد  سخن رانی  به گونه ای 

علی؟ع؟ آموخته است«)2(.
▪

م َخیُر الّشباب 
ُ

هول و شبابك
ُ

م َخیُر الك
ُ

هولك
ُ

1. ِبابی َانُتم و ُاّمی! ك
م َخیر نسٍل لا ُیخزی َو لا ُیبری 

ُ
م َخیُر الّنساء َو َنسلك

ُ
َو نساءك

و اهلل  قّط  ار خفره  لم  و  یومئِذ  بنت علی  َزینب  الی  و نظرت   .2
انطق منها کاّنها تفرُغ من ِلسان علّی بن ابیطالب

▪
با نیامدنت
کتاب« »آن 

که هیچ  بی تأویل و تفسیر ماند 
مهجور شد

و  عقد  سفره های  و  طاقچه ها  و  کتاب خانه ها  زینت 
هفت سین...

نمی خواستم بگویم
اما

که دیدی تو 
صفحه هاش را هم به آتش...

...
آه  

که یعنی می آید آن روز 
بگویی  تفسیر  و  بنشینی  مــنــبــر  آن  ــاالی  ــ ب و  بــیــایــی 

برایمان؟!
ــام ات، انـــقـــالب ات،  ــیـ کــه آمـــــدن ت، ظـــهـــورت، قـ ای 

کتاب« است! حضورت، والیتت، تأویِل »آن 

َایَن المؤّمل اِلحیاء الِکتاب؟!
▪

َاِرِنی الّطلعه الّرشیَده
آه

بی رؤیت روی او بالتکلیفم
گل آفتابگردان در شب)1( مثل 

▪ 
و ما را بنوشان

 از آِب آن حوض
با جامِ  او

و به دستِ  او
به دسِت او

دسِت او

و اسقنا من حوِض جّده ِبکأسه َو بَیده
انتهای مناجات ندبه

▪
1. محمد مهدی سیار

و فدیناه بذبح عظیم
اِلحیَن... َو َفَدْیناُه ِبِذْبٍح َعظیٍم َرّبِ َهْب لی  ِمَن الّصَ

صافات 107-100
هاجر،  حلیم.  بغلاٍم  بّشرناه  و  الّصالحین.  من  لی  هب  رّب   ▪
کــه انتظار  غ شــده و ایــن صـــدای نـــازک و ظــریــف،  فـــار
به  سال ها  از  پس  را  ابراهیم؟ع؟  پدرانه  مهر  شکوفایی 

ثمر رسانده، نوای لطیِف اسماعیل است.
را  حسین؟ع؟  چشم های  آیینه کارِی  که  آفتاب  این   ▪
کبر است؛  کرده، علی ا به درخششی این چنین میهمان 
حسین؟ع؟  کوچِک  پیامبِر  و  است  پیامبر  ماه  یازدهِم 

گشوده...اشبه الّناس برسول اهلل. چشم به دنیا 
▪ اّنی اری فی المنام اّنی اذبحک. رویای شب قبل پریشانش 
نادیده  را  پــدری  مهر  ــای  دری می شود  مگر  اســت.  کــرده 

انگاشت و اسماعیل را ...؟! تازه، به هاجر چه بگوید؟
▪جّدش را، پیامبر را در خواب دیده بود. اّن اهلل قد شاء َان 
کبر را؟! عّباس هم؟...صدای  یراکم قتیلا. یعنی علی ا

کوچک می آمد! علِی 
▪ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی... آرامِش شگفِت پسر دسِت 
دلش را بیشتر لرزانده بود. این نگاه لبریز از تحسین و 

که بارانی شده بود. مباهاِت ابراهیم؟ع؟ بود 
کوتاه، شاید  ▪سر نهاد بر زین و برداشت. به قدر خوابی 
گفت و چشم های  هم مکاشفه ای و شهودی. استرجاع 
حقیم  بر  ما  که  ایــن  نه  »مگر  کــرد.  نگران  را  کبر  علی ا
را میهماِن دلش  آرامش  پدر، دوباره  آرِی  پاسخ  پدر؟«. 
همه  گویی  که  بــود  علی  شیریِن  پاسخ  ایــن  حــاال  کــرد. 
»پس  بخشید؛  پــدر  التهاِب  پر  لحظه  آن  به  را  بهشت 
کــه بــه حق  بــرایــمــان نیست پــدر  ک و پــروایــی  هیچ بــا

می میریم و به پای حق جان می دهیم.«
کند و پسر در  ▪ فلّما اسلما و تّله للجبین. پدر چاقو را تیز می 
پهنه منا با درخشش تیِغ پدر لبخند می زند. وااای، چه 
این  و  نمی خوردند  گره  در هم  این چشم ها  گر  ا می شد 

نگاه ها در هم تالقی نمی یافتند.
به  را  العفا یش هلهله دشمن  الّدنیا بعدک  عَلَی  صدای   ▪
گذاشته، رمق از  آسمان برده است. صورت بر صورِت علی 
پاهایش رفته و زانوانش سست شده اند و هیچ چیز حّتی 
فریادهای شادمانه دشمن هم نمی تواند از جا بلندش کند.

... ▪
در  بهشتیان،  شین  و  شــور  و  مــالئــک  هــای هــاِی  در   ▪
ذوالجناح،  یکریِز  شیهه های  و  بّچه ها  یکسِر  گریه های 
در مقابل چشماِن زینب، بر زمین افتاده است و تجّسِم 

پلیدی و شقاوت -شمر- بر سینه اش نشسته است...
... ▪

او  پاره  صد  پیکِر  زیر  به  را  لرزانش  دستاِن  زینب؟اهع؟   ▪
برد، نگاه بارانی اش را به آسمان دوخت و با زمزمه ای 
که ارکان زمین و زمان را به مباهات و تحسین واداشت، 
القربان.  هــذا  مّنا  تقّبل  اللهّم  گفت:  چنین  محبوبش  با 

خدایا! این قربانی را از محّمد و آل محّمد بپذیر!

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره پنجم

▪
کوچکترین شمع توست کم سوتر از 

گر سوپرمارکت های شهر ا
امشب

کنند. تمام شمع هایشان را روشن 
▪

سعید بیابانکی


