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َ
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 حرضت بقية اهلل األعظم
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 9 ه ای از مراثی عاشوراگزیده 
  

 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ  هِ بِسْمِ الل 
 :فرمود صادقامام
 1.لَنَا يَرْثِي وَ يَمْدَحُنَا وَ إِلَيْنَا يَفِدُ مَنْ النَّاسِ فِي جَعَلَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ
 کره داد قررار را کسرانی مرردم میان در که را خداوندى سپاس

نماینرد و یش میمرا را سرتا و نردیابمر  شرف حضور سوىبه
 .ندسرایم  مرثیه ما براى

دهد کره وورود ستایشرگران و نشان می  صادقسخن امام
در برین مرردم یرع ن مرت ال ری و  بیتخوانان اهلمرثیه

مووب حمد و سپاس اوست. همچنین اهمیت و نقش سازنده 
د کره قردم در مسریر نمایرسرایی را بیان میستایشگری و مرثیه

ایشران  بیران مناقرب و رکرر مراثریو  تبیراحیای امر اهل
 اند.گذارده

در این خصوص خطاب به ستایشرگران  رهبر م ظم انقالب
 فرمایند:می بیتاهل
 تربیرت به کمع مردم، بین در م نویات و فضائل این پراکندن»

 هاسرتاز آن پیروی الگوها و شناخت با هاانسان. هاستانسان
 .کننرد پیردا دست برتر قاماتم و عالی دروات به توانندمی که
 2«.یداهکرد بزرگی کار کنید، حرکت راه این در اگر

ستایشرگرِ م رارفی اسرت کره بشرریت  بیتستایشگر اهل
 هاسررت. پرف گرتررار و مرنش او بیررانگر میرزان ب رررهتشرنه آن

                                              
 .326الزيارات، ص مل. كا1
 فاطماا  نضاارت  الدت سااالر ز كشاا ر در سراساار ماارانا  از جمعاا  دياارار در . بیانااات2

 .1391/۰2/23 ،زهرا
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براره در این خودش از این م ارف نیز هست. رهبر انقرالب
 فرماید:می
 را، نروری انسران وقتری؛ اسرت خرود مرداح خورشرید مادح»

 مردح را خرود واقر  در کنرد،مری ستایش و مدح را ایییزیبا
 کنردمی ثابت است؛ شناسییزیبا که کندمی ثابت زیرا کند؛می
 1«.کندمی درک ف مد،می بیند،می چشمش که

تررر کررردن میترروای رو الزم اسررت در راسررتای  نیاز ایررن
الشی است نراچیز ستایشگری کوشش نمود. کتاب پیش رو، ت

در این مسیر پر افت و خیز که س ی دارد مطرالبی کراربردی را 
ارائه نماید و در این گرام بره م رارف و مراثری  ریرب کرربال 

 و یاران ایشان پرداخته است. حضرت سیدالش دا
عاشرورا کره  یاست از مراث اییدهگز «یبالغر یإل»در حقیقت 
متناسب برا شرب اوت ترا فراز از متن مقاتل م تبر،  ۳۳در قالب 
در آمراده سرازی میتروای  اسرت. یافترهمیرم سرامان  یازدهم

 کتاب حاضر، فرایند ریل مورد تووه بوده است:

 استفاده از منابع معتبر .1
 بره بایسرتی خوانیمرثیره در: »به فرموده رهبر م ظم انقالب

به همین سربب در انتخراب عبرارات  2«.بود پایبند واق ه صدق
هرا ناب  مورد اعتماد و موثق رورو  شرد و آدرس آنمرثیه به م

 نیز در پاورقی رکر گردید.
 

                                              
 فاطماا  نضاارت  الدت سااالر ز كشاا ر در سراساار ماارانا  از جمعاا  دياارار در . بیانااات1

 .1391/۰2/23 ،زهرا
2. بیانات در ديرار جمع  از مرانا ، 1389/۰3/13. 
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 عبارت كلیدی و كاربردی .2
برای استراده ب ترر در مارالف، قسرمتی کوتراه از عبرارت بره 

مشرخ  شرده اسرت  بره  این شکلعنوان عبارت کلیدی به 
 استثنای مواردی که همه عبارت در مالف قابل ارائه است(.

 عاطفه عزت و ه عنصر عقل،توجه ب .3
 حضررت حرکرت در عنصرر سه»فرمایند: می رهبر انقالب

 حماسره عنصر عقل، و منطق عنصر: دارد ووود عبداللَ هابی
رف هم... عاطره عنصر و عزت، و  و عاطرره بره پررداختن صرِ

 مرراورای در کرره عقررل و منطررق یونبرره کررردن فرامرروش
 هرم است، هحادث کردن کوچع است، ن رته علیبنحسین
 ایرن کرردن نراق  عرزت، و حماسره یونبره کردن فراموش
 مسرلله این ب است؛گران وواهر یع شکستن و عظیم یحادثه
 1«.باشیم مراقب - مداح و منبری خوان،روضه - همه باید را

عنصر بروسته مشخ  شرد ترا بررای  ،در هر کدام از مطالب
. البتره قررار گیرردگزینش و استراده در ولسات مرورد تووره 

ای با یع تیلیل، عاطری باشد و برا تیلیلری ممکن است واق ه
ترین بروسرته ،مطلرب ر صردرِیرا حماسری امرا د دیگر عقلی

 عنصر قید شده است.

 هابرداشت .4
شرراید م مترررین قسررمت در مطالررب ایررن ماموعرره، بخررش 

ها باشد که در آن سر ی شرده برا دقرت بیشرتری بره برداشت

                                              
 .5/11/13۸4 محرم، ماه یآستان  در مبلغا    ر نانیا  ديرار در ت. بیانا1
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با پرهیز از مطالب  یرواق ی، برخری  عبارات مقتل نگاه شود و
کنرد، بیران نکات م م که به بیان کیریرت آن واق ره کمرع می

 گردد.
 شرما کره اسرت درسرت»فرماینرد: می رهبر م ظم انقرالب

 بره را گریانردن این اما بگریانید، را خودتان مستم  خواهیدمی
 رکرر در نه کنید، تلمین واق ه بیان کیریت در ییهنرنما یوسیله
 1«.ندارد اصل که ایواق ه

هرم نامیرده « گریز»ها که ممکن است در اصطالح این برداشت
هایی دربردارنرده مرثیره نیسرت و گراهی شوند، صرفاً برداشت

یع عبارت، شامل چندین برداشت شده کره مطالرب مختلر  
اوتماعی و اخالقی و... نیز دارد. هرچند به تناسب زمرانِ ارائره 

های مرثیره بیشرتر ش عبارات و برداشرتاین ماموعه، به گزین
 تووه شده است.

امید است که ماالف ما به همه اب اد مورد نیاز وام ره بپرردازد 
 مغرذی توانردمی اشکلمه کلمه اش،ومله ومله مداحی»زیرا 
 2«.بدهد رشد را مستم  تواندمی باشد؛

 سازیتالش برای گفتمان .5
 ره مرداحی کشرور  مطالبه م می از وام رهبر م ظم انقالب

رود به میزان اهمیرتش بره ایرن موضرو  اند که گمان میداشته
 در توضری  ایرن بخرش، بیانراتم م پرداختره نشرده اسرت. 

 فرمایند:روشنگر و کافی است. ایشان می لهم ظم

                                              
 .5/11/13۸4 محرم، ماه یآستان  در مبلغا    ر نانیا  ديرار در . بیانات1

2. بیانات در ديرار جمع  از مرانا  سراسر كش ر، 1391/۰2/23. 
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 بایرد بیرتاهل بیانخوش مداحان و روقخوش شاعران»
 آن هرایگیریو رت و افکرار امروز، وظای  و نیاز با متناسب
 1«.کنند تبدیل وام ه در رایج گرتمانی به را بزرگواران

 زمران از ایبرهره در ،م رفت یع و مر وم یع ی نی گرتمان»
 وردای وردا کارهرای برا ایرن، ...شرود فراگیرر وام ه یع در

 بره دارد احتیرا  و شرد؛ نخواهرد حاصرل نشرده، ریزیبرنامه
 2.«ف ات کارِ و ریزیبرنامه

 و اندیشره که است این برای چیست؟ برای یسازگرتمان این»
 کره دینری یاندیشره. کنرد پیردا رشد ،وام ه در دینی م رفت
 باشرد، ت  د و مسئولیت احساس با همراه وقتی کرد، پیدا رشد
 پیغمبرران کره شرودمی چیزی همان و آوردمی ووود به عمل
 کره است میر م ماه تبلیغات همین نمونه، یع.. .بودند آن دنبات
 3«.گیردمی اناام میر م عزاداری مناسبت به

های مررداحان سررازی را وررزو رسررالترهبررر انقررالب گرتمان
دانررد و حترری ایررن مطلررب را برره صررورت دسررتوری بیرران می
 و روز دنیرای بره نگراه برا بتوانرد بایرد مداح وام ه»نماید: می

 سرازیگرتمان ها،بنردیوب ه و وظای  و زمان نیاز با متناسب
 4«.کند
های مربوط به هر کردام از راستای این رهنمودِ م م، گرتماندر 

ها ریررل آن در  شررد تررا کرراربردی بررودن م ررارف برداشررت
 بیش از پیش م لوم شود. بیتاهل

                                              
 . ،2۹ /12 /13۹5بیت اهل ذاكرا    مرانا  . بیانات در ديرار1

 هما .. 3
 . هما .4

2. بیانات در ديرار با جمع  از طالب   ر نانی  ، 1388/۰۹/22. 
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ما است از همه عزیزانی که در ت یه این ماموعه  شایسته پایاندر 
، به ویژه برادر ارومند وناب آقای یرونف سربزی را یاری کردند

 دانی شود.درتشکر و ق
حاصل شرد توفیق  اکنون که با عنایات حضرت سیدالش د

برداشرته شرود امیردوارم اسراتید و  گام بسریار کوچرعاین تا 
های خرود میرروم کارشناسان میترم ما را از نظرات و توصریه

 نررمایند.
 

 محمدرضا رضايی
 1438القعده ذی13



  

 
 شب اول
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 سوزساز و اکش جریاناکش جریان
 عاطفه و احساسرجسته: ب عنصر

اَما»  رَ إََِلِْه ِمْنهلْم ََجَاَعٌة قَ  اْجَتَمعَ  ُكل
َ
لَسکْنِ بْکِن  أ

ْ
َعلَْيِهْم كَِتاَب اْل

ونَ  َعِلي     1 «.َو هلْم َيْبكل
لضرر   دنر؛ زیمر گررد ا  لقهرهاز مردم کوفه  یکه جماعتبار هر

 یهها گر  آن خوان؛یها مآن یرا برا ینلسامام ، نامه مسقم
 . کردن؛یم

 هابرداشت

 « َون شرود م لوم می ؛یاری نکردند ولی گریه کردند «َو هلْم يَبْكل
و  یاحساسر اشع ابراز احساسات بوده است. تن اهای آن ا گریه

ها و روضره اشرع در ورنف ؛اثر چندانی نردارد ،بدون م رفت
 .کندو تیوت  ایااد  حرکت باشد که یاشک یدولسات ما با

ملرت  یرعکره مرا  ندن نکگماکسی »فرمودند:  ینیامام خم
 یرع هایرهگر ینکه با هم یمهست یما ملت .یمهست ]صِرف[یه گر

 2.«یمبرد ینساله را از ب 2500قدرت 
 بلکره نیسرت،ز احساسرات ابررابرای  تن اها این گریه در واق 

و  آمرد هرای واالی ال ریبرای مصیبتی است که بر سرر ارزش
 هاست.زشمظ ر آن ار سیدالش داء 

چررا مراتم  گویندمی: »یندفرمایم ینهزم این در رهبر انقالب
مراتم و  یرنا دهیرد؟یمردم روا  مر ینو اشع را در ب یهو گر

                                              
  .41ص ،2ج ،لمفیرلاإلرشاد . 1
 .21۰ص ،16ج ،صحیف  ن ر. 2
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هاسرت. آنچره ارزش یبررا یسرت،ماتم و اشرع ن یاشع برا
هررا، زدن ینهبررر سررر و سرر هررا،یعررزادار یررنپشررت سررر ا

ه در اسرت کر یییزهراچ یزترینووود دارد، عز هایختنراشع
ممکن است وورود داشرته باشرد؛ او همران  یتبشر یینهگنا
دارنرد کره نگه خواهندیرا م ین ااست. ا یم نوىِ ال  هایارزش
هاست؛ زنرده آن یادِها بود. ارزش ینمظ ر ا ،علیبنینحس
 1.«هاستداشتن آننگه

: فرماینرردهمچنرین دربرراره اثرر ایررن نررو  اشرع و میبررت می
 یو بقرا یات، ضامن حیعل بنینسمیبت شما مردم به ح»

داشرت، عاشورا اسالم را نگه فرمود،یامام م کهیناسالم است. ا
 .2«است ینهم یشم نا

 ، عاشورا ضامن بقای اسالمسازاشک جریان :گفتمان

 ینامام حس یرماالف روضه، در واق  سر ینا  هسرتند و
ف در مارال .باشرندیحضررت بره مرا م یهانامه ها،یهمرث ینا

 یرنو مرا برا قطررات اشرکمان ا شودها مرور میحسینی مرثیه
 یهااز ورنف اشرع یمانهااگر اشرع .کنیمیها را امضا منامه

عمرل  یرانعمرل ماننرد کوف یرداند قط راً در ممردم کوفه باشر
باشرد کره  ینو  اشرک ازاگر ونف اشکمان  یول ؛کرد یمخواه

و  یموشر یریکربال تروانیمیفرمودند، آنگراه م حضرت امام
 .یمبمان ییکربال

 ، یاوری امام زمانسازاشک جریان :گفتمان

                                              

2 . بیانات در ديرار با مرانا ، 1369/1۰/17. 
1 . بیانات در ديرار مردم قم در سالر ز قیام 1۹ دیماه، 1386/1۰/19. 
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 ؛حسرینی اسرت یخیمه بهای برای ورود گریه کردن مقدمه 
اگر در مقدمه بمانیم و مراحل ب ردی را  .این اوت راه است ولی
از  یممکن اسرت هنگرام عمرل ورا برزنیم. گروهریم کننطی 

 یرهفقر  گر تیرببودند که از میبرت اهرل یمردم کوفیان،
 .ین مرحله باقی ماندندهمو در  بودند کردن را آموخته

عَلَى  وفٌقُوُالْكُوفَةِ لَ أَهْلِ نْنا مِياخَأشْ إنَّ» :یدگویم یدهس د بن عب
بودند  یستادها یاتپه یو بزرگان کوفه در باال یوخش «ونَكُبْيَ لٍّتَ

لّهُمََّّ اَل»: گرتندو میکردند یم یهگر [ینحس یتبر مظلوم]و 
که خود در سپاه عمرر سر د  یدهبن عب س د ؛«کَرَصْنَ هِعَلَيْ زِلْأنْ

 !«هُونَرُنصُتَفَ ونَلُنزِأال تَ اهللِ يا أعداءَ» بود برآشرت و به آن ا گرت:
 1د؟یکنینم یاریو او را  یدیآیدشمنان خدا چرا فرود نم یا

اگر صرف گریه کارساز بود که خرودِ دشرمن هرم در  بنابراین
 وز عاشورا گاهی گریست.ر

وقتری  ،از کنار قتلگاه بیتهنگام عبور اهلدر مناب  آمده که 
راوی  ،را خوانرد 2سروزهای ورانآن مرثیه حضرت زینب

دِي ٍ» گوید:می بره خردا قسرم  ۳«فَأَبْكَتْ وَ اللَّهِ كُملَّ عَمدُوٍّ وَ دمَ
 دوست و دشمن را گریاند.

 بی اثراشک  :گفتمان

                                              
  .225ص ،3ج ی،ذربالللأنساب األشراف . 1

فَوَ اللَّهِ لَا أَنْسَى زَيْنَبَ بِنْتَ عَلِيٍّ تَنْمدُُُ » :گ ير. مقص د هما  جمالت  است ك  را ی م  2

الْحُسَيْنَ وَ تُنَادِي بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ قَلْبٍ كَئِيبٍ يَا مُحَمَّدَاهْ دَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ هَذَا 
كنم ؛  ب  خرا قسام فراما ن نما «... مَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ وَ بَنَاتُكَ سَبَايَاالْحُسَيْنُ مُرَ

 ... .يَا مُحَمَّرَاهْكرد: كرد   با صراي  س زناک نرا م زينب دختر عل  را  ك  برای نسین نرب  م 

 .134الله ف على قتلى الطف ف، ص . 3
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 م رفرت شرخ  اسرت. سرازندهشرع ا اهخاستگو  منشل ،
روح  و لطافرتِ یمرانا، مدر علر یشرهال ر ، ر یاىهاى اولگریه
 يما»: یردفرمایم به ابورر ییشدر نصا یامبرپ .ها داردآن

قَمد اُوتِمىَ  يَكونَأن  ي ٌلَحَق كيهِ،يُبَِّْ ما ال عِلْ! مَن اُوتِىَ مِنَ الْأباذرٍّ
باشد کره او  دهه هر کف علم  داده شاى ابورر! ب ؛فَعُهُيَنْال  ماًعِلْ

؛ «گمان علم  ناسودمند به او داده شده اسرتب  یاند،گریرا نم
 أُوتُمواْ الْعِلْمََّ مِمنْ ينَإِنَّ الَّذِلَماءَ فَقالَ عَزَّ وَ جَلَّ: لِأَنَّ اللّهَ نَعَتَ العُ»

ََّّد يَخِرُّونَ يْهَِّْعَلَ يُتْلَىقَبْلِهِ إِذَا  بْحَ يَقُولُمونَوَ  * اًلِلْأَذْقَانِ سمُ  انَسمُ
وَ  يَبْكُمونَلِلْأَذْقَمانِ  يَخِمرُّونَ* وَ  الًنَما لَمَفْعُموبِّكَانَ وَعْدُ رَ رَبِّنَا إِنْ
مندان خداوند عز و ول در وص  دانشر یراز 1؛اًخُشُوع يَزِيدُهَُّْ

انرد، ترر دانرش داده شردهیشهمانا کسان  که پرفرموده است: 
صورت بره  باکنان شود، سادهیمتالوت  یشانهرگاه قرآن برا

 یوعرده .: منز ه اسرت پروردگرار مرایندگوافتند و م خاک م 
افتنرد و پروردگار ما قط   است و برا صرورت بره خراک مر 

 .«شودو بر خشوعشان افزوده م  یندگریم
 سازاشک جریان :گفتمان

 با شنیدن نامه امام حسین  م لروم شرد  ، ولیکردندگریه
هر اشکی در ظاهر اشرع است.  ساز نبودهن وریانهایشااشع
قرآن چ ار نو  گریره و در  آن متراوت است.سبب  ، ولیاست

 2:اشع داریم

                                              
 .۷۹، ص۷۷بحاراالن ار، ج.  1
 ي سف.س ره  16 ي آ يلذ ،ن ر یرتفس . 2
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ا شنیدن آیات قرآن اشع . اشع شوق: گروه  از مسیییان ب1

 1.«تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَ ِّ أعْيُنَهَُّْ تَرى» ریختندم 
کره از رسروت و حسرت: مسلمانان عاشق همین. اشع حزن 2

گریره  ،شنیدند که امکانات براى وب ه رفتن نیستم  اکرم 

 2.«تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ألّا يََِّدُوا ما يُنْفِقُونَ»کردند م 
شرد، که آیات ال   براى اولیا تالوت م . اشع خوف: همین۳

وَ يَخِمرُّونَ » ،3«اًسََُّّداً وَ بُكِيّ خَرُّوا»افتادند کنان به ساده م گریه
 4.«لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهَُّْ خُشُوعاً

سرراختگ : همررین آیرره کرره برررادران درو ررین و . اشررع 4
آمدند که گرگ یوسر   ی قوبکنان نزد گریه یوس 
 ب رد از انارام نقشره  و 5«أَباهَُّْ عِشاءً يَبْكُونَ واوَ جاؤُ» را درید
 کنان نزد پدرشان آمدند.نگام گریههشب خود(

 ، اشک بی اثرسازاشک جریان :گفتمان

 

                                              
 .۸3، آي  مائرة.  1
 .۹2، آي  ت ب .  2
 .5۸يم، آي   مر.  3
 .1۰۹، آي  اسراء.  4
 .16. ي سف، آي   5
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 امام زمانمان سرگردان نشود!
 عقلمنطق و برجسته:  عنصر

وفَککِة  َفَمَضکک» دا  ِز أزِقاککِة الْكل ککَتَا  ََّل یَککْدرِأ أْيککَن لََعَ وَْجِهککِه مل
  1«.یَْذَهبل 

کوفره  یاهرکوچره از یبا سررگردانه؛ف   بی( )لضر  مسقم
 ر د!می دانست کجانمیکه  ی، در لالگذشتیم

 هابرداشت
 دعروت نوشرتند،  یهرزار نامره 18 یرا 12که  یهمان مردم

گرتنرد و نوشرته بودنرد مری کره ال ارل ال ارل یهمان مردم
و درِ  یممرا سرسربز شرده، منتظرر قردوم شرما هسررت یهرابرا 
 ن برازنائرب امرام زمانشرا یرا برا افتخرار بره رو یشرانهاخانه
برخورد کردنرد!  طور با مسلمکردند، در وقت عمل چهمی
 ؛ ولریخواسرتندمری امرام یشانهابا  یفق  هنگام سرسبز  اآن

نرره تن ررا او را متاب ررت نکردنررد، بلکرره درِ  یفشررانوقررت ورران
 یبله اگر ما هم مردع .بستند مسلم یرا به رو یشانهاخانه

مان را برر اوامرر ایهتو شر و در عمل مناف  یول ،یمانتظار باش
 .دمانمی امام زمانمان تن ا طور قط به یم،ده ی مان ترویول

 ، وفا به عهد، جامعه مهدویانتظار آگاهانهگفتمان: 

 امرام زمانمران یدت را بره رو یهراما با گناه در واق  پناره 
 ،یمرانهابازار و کوچه و خانره یو با آلوده کردن فضا یمبندمی

 یمرانموال یو سربب سررگردان یمرانمی حضرت را از خودمان

                                              
 .55ص ،2ج ،اإلرشاد للمفیر.  1
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احِبُ » :فرمودندمی یحضرت امام عل روازاین. یمشومی دمَ
آواره و  ،صاحب این امرر «الْفَرِيدُ الْوَحِيدُ رِيدُهَذَا الْأمْرِ الشَّرِيدُ الطَّ
 1.است ن اترانده شده و تع و 

  ، یاوری امام زمانیجامعه مهدوانتظار آگاهانه،  :گفتمان

 « عبرارت قبرل  توضری  ایگونرهبره «ََّل یَْدرِأ أْيَن یَکْذَهبل
رود، بدون اینکه بداند به کارا مری است. حضرت مسلم

 رفت.می

دا  » درباره َتَا   2«راً يُّ حَ تَ  ماالًمينًا و شِ يَ تُ فُّ لَ لتَّاَلَدُّدُ: تَّ لاَ » گرته شده« مل
 .کردسرگردانی به چپ و راستش نگاه می ی نی از روی

 همین یع عبارت کافی است بت حضرت مسلمدر  ر
، روزع شبانههزار نرر در ی 18بیش از  با که ب د از بی ت

 د که هیچ یار و پناهگاهی نداشت.یرسوایی کار به

  ،یجامعه مهدوانتظار آگاهانه،  گفتمان:
 وفا به عهد، یتدر راه وال یثارو ا یجانفشان

                                              
 .3۰3ص ،1ج ،كمال الرين.  1
 .3۹1، ص3ج ،لسا  العرب . 2
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  آرزوی مسلم
 و عزت حماسهبرجسته:  عنصر

و أْن  وَ » َهاَدةَ لََعَ یََدْأ ََش  بَِریاتِهِ  یَْرزلقَِِنَ اهللل أنَا أرْجل   1«.الشا
 یخقهر  را ر ز یندارم که خ؛ا ن؛ شهاد  به دست ب؛تر ی؛من ام  

  من گردان؛.

 هابرداشت
 دسرت بره نائل آمد و یششد و به آرزو گونهینعاقبت هم ا
درباره نیوه به شر ادت  یادزخود ابن ؛یدبه ش ادت رس یادزابن

 به او گرت: رساندن مسلم

اهللُ إنْ لََّْ أقْتُلْكَ قَتْلَةً لََّْ يَقْتُلْهَا أَحَدٌ فِي الْإساْلمِ. فَقَمالَ لَمهُ  قَتَلَنِي»
مِمنْ  ،أحْدَثَ فِي الْإساْلمِ ما لََّْ يَكُنْ فِيمهِ مَنْمُسْلٌَِّ: أما إنَّكَ أَحَ ُّ 

خداونرد » 2؛«الْمُثْلَةِ وَخُبْثِ السَّريرَةِ وَ لُؤْمِ الْغَلَبَمةِ سَوْءِ الْقَتْلَةِ وَ قُبْحِ
گونره در اسرالم آن ینکشم که احد یمرا بکشد اگر تو را طور
تررو  یبرره او وررواب داد: بلرر مسررلم ؛کشررته نشررده باشررد

در اسرالم  ایاراد کارهرایی هسرتی کره یبرا ردف ینتریستهشا
 بره کرردنو مثلرهمثرل بدکشرتن  (یاسابقهیب یکارها  ؛نیست
  .«ررالت پیروز شدن بدراتی و باو  ترین شکلبد

 ستیزی، بدعت یطلبشهادت گفتمان:

                                              
 .56ص عل  قتل  الطف ف، الله ف.  1
 .۸2ص ،2ج ،شراف للبالذریانساب اال.  2
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 یرتبخلق خدا در خاندان اهل یندست بدترش ادت به 
دو  یبریو شر ادت بر ینرهمد یهااز کوچه .سابقه داشته است

عالم تا میراب مساد کوفه و شر ادت اوت مظلروم عرالم کره 
و تررا  گررودات قتلگرراه کررربال و شرر ادت  یاءقاالشرر یقتلرره اشررق

 لسران یعلر ینابرن الل ر ینکره قراتالنش ل ر عبرداهیاب
 بودند. اهرسوت

 ، شجاعت در مسیر حق، صبر بر مصائبیطلبشهادت گفتمان:

  آرزوی مردان خدا ایرن اسرت کره بره ب تررین حالرت بره
 رویرن ااز  .مالقات ال ی بروند و حالتی ب تر از ش ادت نیست

هنررر مررردان  ،شرر ادت»: نررددوفرم ینرریامررام خمکرره  سررتا
  .«خداست

های خود هرم از ش دای ما این دروه از کمات را برای خانواده
 نامره خرودیتدر وص ییعباس بابا یدش نمودند. می طلب خدا
خدایا مرگ مرا و فرزنردان و همسررم را شر ادت » :یسدنومی

 1.«قرار بده
 اده حسینیی، خانوطلبشهادت گفتمان:

 « َِهاَدةَ لََعَ یََدْأ ََش  بَِریاتِه ن، یرع ش ادت داشرت یآرزو «الشا
دسرت ش ادت بره مرحله واالی انسانی است؛ ولی درخواست

خلرق خردا  ینبردتر یرراز ؛باالتر است ایمرحله ،خلق ینبدتر
مبارزه  یزان،م ینبه هم ؛ پفهست یزدشمنان خدا ن ینتردشمن

 . تاز ش ادت اس ییدروه واال نیزراه  نیبا او و ش ادت در ا
  ، شجاعت در مسیر حقجهاد، یطلبشهادت گفتمان:

                                              
 .26۹نهايت، ص. پر از تا ب  1
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 حضرررت مسررلم یآرزو، آرزوی نیررز روزگررار مررا در 
. ش دای مداف  حرم مثل ش ید میسرن استمااهدان راه حق 

مرا اسرت روزگرار  لرقخ ینبردتر دست داعش که بهحاای 
 یابند.دست می س ادت ینا بهد و شونمی یدش  مظلومانه

 نیرز از فرمانردهان دفرا  مقردس یاریبس یآرزو این خواسته،
 :یدگومی متوسلیان رزم حا  احمدهم یسردار برق ؛است بوده
 :گررتیم م داشت و م یلیخ یآرزو یع یشهحا  احمد هم»

در  یرا ،در ونروب ؛نکش ینمرا در ت ران به دست منافق یاخدا
بره  یلکره مقابرل اسررائبل ،ها نکرشدسرت کوملرهکردستان به

 1 .«ش ادت برسان

دسرت شر ادت بره «لََعَ یََدْأ ََش  بَِریاتِکهِ » ی نی یلمقابل اسرائ
 ییی، مواض  صرررهبر انقالبو  ینیامام خم مردم. ینبدتر

 : ینیعبارات امام خم دارند. یلها و اسرائیونیستدرباره ص 
  2از صریه روزگار میو شود. یدبا یلاسرائ -
ما رز  یلاسررائ یرههر مسلمان  الزم است که خود را علبر  -

  ۳کند.
کره  ید،دارى نکنو عرب وانب مدشمن اسال ینا یل،از اسرائ -
شرما رحرم  یرو کب یردستش برسد بر صغ اف   افسرده اگر ینا

  4کند.نم 

                                              
   یا االثر نااج انمار مت ساليرمراسم بزرگراشت سالگرد اسارت جا . بیا  شره در  1

گلزار بهشات زهارا، تیرمااه  26يک، قطع   یكربال یاتعمل ی  بزرگراشت شهرا يارانش
 .۹2سال 
 .4۹۰ص 16ج ،امام یف صح.  2
 .16۰ص 1۰ج ،هما .  3
 .3۹5ص 1۷ج ،هما .  4
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  1.است یسرطان ی د ه یع یلاسرائ -
سرِِ : ت رابیر روشرنی دارنرد در ایرن براره نیرز رهبر انقرالب

 یمریرژ 4؛یثرهى خبشاره ۳؛سِِ هار منطقه 2؛استکبار یریِزنا
مل رت، عاشرق  5؛یانسران یناعتنا به قروانیو ب یگستاخ و وحش

 .6ستهایونیستى با ص مبارزه
 ،، جهاد، مبارزه با کفر و استکباریطلبشهادت گفتمان:

 شجاعت در مسیر حق، بیتمدافعان حریم اهل 

 م صومین ائمه را بره مرا  یطلبرشر ادت یره،ادع در یرزن
 اند:داده یمت ل
 :یمخوانمی ع د یدر دعا مثالً
 «الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ ...مِنَ اللَّهََُّّ اجْعَلْنِي»

( الزمراناو  حضرت صاحب یرو یشپ یدانمرا از ش  یاخدا
 7.قرار ده

 :؛ از وملهآمده یزن یگرد یهنمونه آن در ادع و
 :ندفرموددر ضمن دعایی در ماه رمضان می امام صادق -

 أسْألُكَ أنْ تََّْعَلَ وَفَاتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَايَةِ نَبِيِّمكَ مَمعَ»
  1«أوْلِيَائِكَ وَ أسْألُكَ أنْ تَقْتُلَ بِي أعْدَاءَکَ وَ أعْدَاءَ رَسُولِك

                                              
 .31۸ص 12ج ،هما .  1
 .26/۰3/13۷2ی  ، از ر نان  جمع يراردر د . بیانات 2
 .2۹/۰۸/13۹2، سراسر كش ر یجپنجاه هزار فرمانره بس يراردر د یاناتب.  3
 .15/۰۸/13۷۰يا ، آم زا    دانشج از دانش  جمع يراردر د یاناتب.  4
 .3۰/11/13۷۰، مردم قم يراردر د یاناتب.  5
 يارگاهاز د یارىافراطى   تکف هاىيا جر ى جهانىكنگره»كننرگا  در شركت يراردر د یاناتب.  6

 .۰4/۰۹/13۹3، «علماى اسالم
 .551المصباح للکفعم  )جنة األما  ال اقیة(، ص . ۷
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مرا کشته شدن در راه خرودت در کنرار  خواهم مرگمی تو از
خرواهم کره بره مری و یرقم بزن یامبرت،پرچم پ یرستانت زدو

 .یببر یندست من دشمنان خودت و دشمنان رسولت را از ب
در هنگررام سررختی  در ضررمن دعررایی یعلرر حضرررت -

 :ندیفرمامی ال ریر در ونِ صرینیوم
ولَكَ  يلِكَسَبِ يأشْرَفَ الْقَتْلِ فِ يوَ ارْزُقْنِ» رُ رَسمُ أنْصُرُکَ وَ أنْصمُ

 2«... وَ اخْتَِّْ لِي عَمَلِي بِالشَّهَادَةيَابِالدُّنْ يَةَالْبَاقِ يَاةَالْحَ يرِأشْتَ
ها در راه خودت را به من عطا کن ترا کشته شدن ینبرتر خدایا

دهرم و برا  یراریترو را  یرامبرترو و پ ینبتوانم با خون خود د
... واودانه را بخررم یرا بدهم و زندگ یفان یایش ادت خود دن

 عاقبت کار مرا با ش ادت ختم کن. یاخدا
 :ندیفرمامی همچنین

بِيلِكَ بِيَمدِ » فَإِذَا كَانَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ الْمَوْتُ فَاجْعَلْ مِيتَتِي قَتْلًا فِمي سمَ
 3«شَرِّ خَلْقِك

دسرت مرگم را ش ادت و کشته شردن در راه خرودت بره پف
 ینترررخلقررت قرررار بررده، کرره در رکرراب میبرروب ینبرردتر
 باشم. دگانتیآفر

 د:نفرمایدر دعایی می امام زمان -
أسْألُكَ أنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّمدٍ وَ للِ مُحَمَّمدٍ وَ أنْ تُحْيِيَنِمي حَيَماةَ »

 4«تُمِيتَنِي مِيتَةَ الشُّهَدَاء السُّعَدَاءِ وَ

                                                                       
 .۷، ص4الکاف ، ج.  1
 .۹۹مهج الرع ات   منهج العبادات، ص.  2
 .1۰۰. هما ، ص3
 .2۹2ص، . هما  4
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درود بررسرتی و  خواهم که بر میمد و آت میمرداز تو می
بدهی و مرگ مررا شر ادت قررار  زندگی مرا س ادتمندانه قرار

 دهی.
 در دعای آ از ماه ومادی هم داریم: -

نَةً وَ اخْمتَِّْ لَنَما » نَةً وَ فِمي الْمرخِرَةِ حَسمَ و لتِنا اللَّهََُّّ فِي الدُّنْيا حَسمَ
 1«بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِك

و خدایا در دنیا نیکی به ما بده و در آخرت هرم نیکری برده و 
اقبت کار ما را ختم به خیرر و شر ادت در راه خرودت قررار ع

 بده.
در دهرره اوت  در دعررایی کرره حضرررت امررام صررادق -
آمرده  ند،خواندمی مغربهر صب  و  تا شامگاه عرفه یاهالری

 است:

هَادَةَ بَميْنَ يَدَيْمهِ حَتَّمى» ألْقَماکَ وَ أنْمتَ عَنِّمي  اللَّهََُّّ...ارْزُقْنِي الشمَّ
 2«رَاضٍ
 یش ادت در رکاب حضرت م رد یق... به من توف خدایا

 یکه تو از من راضر یدر حال یمرا عطا کن تا به مالقات تو آ
 .یباش
شمما  3...؛وَ لَقَدْ كُنْتَُّْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ: »يفهشر يهل يلذ باقر امام
 فرمودند: «...يدكردمي مرگ يلرزو

                                              
 .151، ص3ج ،إقبال األعمال.  1
 .251البلر األمین   الررع الحصین، ص.  2
 .143، آي   آل عمرا .  3
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هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَنَازِلِ شُهَدَائِهَِّْ يَوْمَ بَمدْرٍ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا أخْبَرَهَُُّ اللَّ»
هِدُ فِيمهِ  وامِنَ الََّْنَّةِ رَغِبُوا فِي ذَلِكَ وَ قَالُ اللَّهََُّّ أرِنَما قِتَالًما نَسْتَشمْ

 1«اللَّهُ مِنْهَُّ فَأرَاهَُُّ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَلََّْ يَثْبُتُوا إِلَّا مَنْ شَاءَ
ونرِ بردر در  یشر دا یگراهرا از وا ینمنؤداونرد مرخ یوقت

و ر برت  یرلب شت آگاه کرد، همه نسبت به آن مقامرات، تما
ترا در  یراورب یشپ یاو اد و مبارزه یاخدا :نشان دادند و گرتند

را مسرتااب کررد و ونرِ  یشانخداوند دعا ؛یمشو یدآن ش 
 کره خداونرد یورز ت رداد ؛ ولیآنان فراهم آورد ید را براحُاُ

 خواست، ثابت قدم نبودند.
 شجاعت در مسیر حق،، جهاد، یطلبشهادت گفتمان:

 جانفشانی و ایثار در راه والیت

                                              
 .11۹، ص1تفسیر القم ، ج.  1
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 شوند!نمیاین خانواده رپاکنده 
  عنصر برجسته؛ عاطفه و احساس

وِل  لَنْ » ذا َعْن رَسل َْمتلکهل اهلل تَشل َو ِِهَ ََمْملوَعکٌة َهل ِز َحِظکَةةِ ْلل
هل  ْدِس الْقل    1«.َتَقرُّ بِِهْم َعْينلهل َو يلْنَجزل بِِهْم وَْعدل
ترن  یهاپاره [فرمودند کربال ای در راهخطبهسیدالش دا ضمن ]

 القردس ةیررشروند و در حظنمریاز هرم وردا  رسوت خدا
آن را  ییلهشوند و به وسرمی ب شت( همه وم دروات عالی  

 .گرددمی قط ی شاهشود و وعدمی چشمش روشن

 هابرداشت
 افتراد، مری ینزمرروی خرانواده  ینروز عاشورا هر کف از ا
از آب  را اوو  دادمری یآمرد و بره او دلردارمری اکرم یامبرپ

 2.کردمی یرابکوثر س
 با هرم اسرت.  یختهخانواده آم ینگوشت و پوست و خون ا

 ،ومر  کردنرد کسراءپنج تن را زیر  اکرم یامبرپ ینکهب د از ا
  ا فرمودند:درباره آن

اللَّهََُّّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَ لُحْمَتِي يُؤْلِمُنِي مَا يُؤْلِمُهَُّْ وَ يََّْرَحُنِمي »
 ۳؛«مَا يََّْرَحُهَُّ

                                              
 .61ص عل  قتل  الطف ف، الله ف.  1
 اتفاق افتاد. اكبر. ماننر آنچ  درباره نضرت عل  2

 .2۷۸، ص 1، جكمال الرين.  3
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های تن من هستند، آنچره بیت من و پارهپروردگارا! ایشان اهل
ها را  مگین و مارروح کنرد، مررا  مگرین و مارروح که آن
 کند.می
مصریبتی چه  اکرم  یامبرپ :باید بگوییم مطلب ینا تووه بهبا 
کرربال  ررق در  یابرانب روگررش را د یهاپاره یوقت ؛ندیدکش

 . ...خاک یسر رویب یکیو اربا  ارباً یکی ؛یدخون د
 ، خانواده حسینیصبر بر مصائب گفتمان:

 بره  یردکند، اممی انسان هموار یها را برایآنچه تیمل سخت
کره در راه خردا مااهردت  یاخرانواده ؛تروشن اسر ییندهآ

، از آن را کشرته یاعده ؛به ظاهر از هم پراکنده شوند یدکنند، شا
 یرنگررم ادت ولری ؛شروند یردتب نیرز  یاعردهو ، یراس یاعده

 القردسةیررها در حظنکه همه آهستند  رسوت خدا یوعده

مَمنْ  فَقُتِلَ»ندبه؛  یدعا یربه ت ب .شوندمی  ب شت( دوباره وم 
پف کشته شد آنکره  «يَ وَ أُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ...مَنْ سُبِ بِيَقُتِلَ وَ سُ

ر گشرت و تب یرد شرد آنکره کشته شد و اسیر گشت آنکه اسی
  .تب ید شد

 ، خانواده حسینییندهآبه  یدام صبر بر مصائب، گفتمان:
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 رد کربال!  حسینامام  یمیخانوادگی و صم  روهض
  ه و احساسعنصر برجسته؛ عاطف

ْلل » ل  َو َخَرَج ول
ْ
ْهکلل اْل

َ
َفَنَظکَر إََِلِْهکْم َو  ...بَيْتِکهِ  َسْنِ َو إِْخَوتلهل َو أ

کٍد  ََجََعهلْم ِعْنَدهل َو بََكى َما ٍل ةل نََِي کَم  کما إِناکا ِعکْ َ ثلکما قَکاَل اللاهل
 َصلَوَ 

ل
رِ اتلَم َعلَْيِه َو آِهِ قَْد أ زِْعْجَنا َو طل

ل
ْدنَا َعکْن َحکرَِم ْخرِْجَنا َو أ

کنَا  ْ َنکا َو انْرل ْذ ََلَا ِِبَق  َمياَة َعلَْيَنا اللاهلما فَخل
ل
ْت َبنلو أ نَا َو َتَعدا َجد 
الِِمنَ    1.«لََعَ الَْقوِْم الظا

امرام  ،خرار  شر؛ن؛ ...یت   اهل ب برادران   ینلسفرزن؛ان  پس
 یرهگر   ودنمها را نزد خود جمع آن نگاه کرد   ایشانبه  لسین
در ایرن   یمهست تو محم؛ یامبر! ما عتر  پیافرمود: خ؛ا سپسکرد 
ان؛   ما را از لررم جر؛مان خار    طرد کرده یارمانما را از د لال
 یررا بگ ا! پس لق میاخ؛ا  ان؛در لق ما ظقم کرده یهامیان؛   بنران؛ه

 .فرما یاری ینبر قوم ظالمدر برا  ما را 

 هابرداشت
  ینحسرامام مالرف  یرعورود بره کرربال  در آسرتانه

 یهراچشرم آن خروانگرفتنرد کره روضره یمیصرم یروضه
و مستم ان ایرن مالرف نیرز  بود فاطمه ینآلود حساشع

ب د از این روز نیرز ایرن مارالف روضره  عزیزان دت او بودند.
کررد و خوانی میمرثیره گاهی زینب کبرری ؛ادامه پیدا کرد

چنین ماالسی در میضر و حتری  ؛دینگاهی امام زین ال اب

                                              
 .33۷ص 1ج  ، خ ارزملل ینمقتل الحس.  1
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نیرز  و دیگرر ائمره و امام رضا در منزت امام صادق
 ده است.نقل ش

ت برپررایی ماررالف سرروگواری در منررازت را از مررا نیررز سررن 
  م و خوب است که آن را ادامه دهیم.ایآموخته بیتاهل

  ترویج و تعظیم شعائر دینی، خانواده حسینی، ،ینیه حسجامع گفتمان:
  ، تبلیغ چهره به چهرهسازیاناشک جر

 ما خوب است در کنار شرکت در مارالف روضره، گراهی ا
خوانی داشرته اوقات در ومر  خصوصری خرانوادگی روضره

گرذار اسرت یرثلسودمند و ت یاربس یخانوادگ یهاروضهباشیم. 
و  یمو تیکر ینیخانواده با فرهنِ حسر یاعضا یوندو باعث پ

 شود.له با مشکالت میاستقامت خانواده در مقاب
  سازیاناشک جر تربیت دینی، ،ینیحس خانواده گفتمان:

 ومر   یرنا خواسرتمی کار ینرسد حضرت با امی نظربه
 ؛ینردبب یگرربار د یعاز هم ودا بشوند  ینکهرا قبل از ا یملکوت
 یررتمورلش را متوورره میررتبواسررت اهررلخمرری برررآنافزون
 یبتتیمل درد و برال و مصر یها را آمادهکند و آن ینشانسنگ
 د.ننمای

   سازیان، اشک جرتربیت دینی افزایی،شناسی، بصیرتوظیفه گفتمان:

 برا  یاعرده ؛از هم ودا شدند صمیمی وم  ینچقدر زود ا
 یاو عرده رها گشتند سوزان یصیرا ینتکه در اتکه یهابدن

دشرمن از تامر   ؛دنردگردیاسارت  یه راهدیددا  یهابا قلب
 هرا بررشرود و در صردد ترررق آنمی هراسان یارها بسیینحس
ها تامر  حسرینی .گراه موفرق نخواهرد شردهیچ ولی ؛یدآمی
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نمرود آن را در زیرارت ارب رین  ؛همیشه پرشورتر خواهد برود
  توان مشاهده کرد.به وضوح می سیدالش دا 

   سازیانلزوم تجمع اصحاب حق، اشک جر زیارت اربعین، گفتمان:

 اه بررا ظ ررور امررام زمررانءشررانإ هرچرره امرر  شرراهد ت
کننده مرردم وم  امام زمان .بود یمخواه ینیونحستر پرشور

جامِعُ الْكَلِمَمةِ  يْنَأَ» :یمخوانمی ندبه یدر دعا .بر میور تقواست
 .«عَلَى التَّقْوى

هنگرام  ،همچنین در زیارتی که بررای حررم سرامرا نقرل شرده
 ؛کنریمیی را به زبان واری مریهاورود به سرداب مقدس سالم

 :گوییماز ومله می

السَّلَامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّمذِي وَعَمدَ اللَّمهُ بِمهِ الْمأُمَََّ أَنْ يََّْمَمعَ بِمهِ »
 1.«الْكَلَِّ

 اتقو جامعه حسینی، ،، لزوم تجمع اصحاب حقانتظار آگاهانه  گفتمان:

 

                                              
 .2۸6ص، البلر األمین   الررع الحصین.  1
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وند  می   !دنیبب    ات را اسیرخواهد خانوادهخدا
 عنصر برجسته؛ عاطفه و احساس

لَسکْنل »
ْ
ِر اْرَحَکَل اْل ََ ک ا ََكَن ِز السا ََلِکَم اْبکَن  فَلَما  ََ َفَبلَک

 لَکْم 
َ
ِِخ أ

َ
َخَذ زَِماَم نَاقَتِِه الاِِت َركَِبَها َفَقاَل َهل یَا أ

َ
تَاهل فَأ

َ
ََنِفياِة فَأ

ْ
اْل

ْْللَم قَاَل بََل 
َ
وِج  تَِعْدِِن اَلاَظَر فِيَما َسأ لکرل

ْ
قَاَل َفَما َحَداَك لََعَ اْل

کولل  تَاِِن رَسل
َ
 َبْعکَد َمکا فَارَْتتلکَم َفَقکاَل یَکا  اهللِ  اَعِجًل  َفَقاَل أ

َسْنل  ْج فَ  حل ْن یَرَاَك قَتِيًل   إِنا اهللَ اْخرل
َ
 َفَقاَل َهل اْبکنل  قَْد َشاَء أ

ََنِفياِة إِناا هلِلِ 
ْ
ََّلءِ  َو إِناا إََِلِْه راِجعلکونَ  اْل ْلِکَم َهکءل َْ َفَمکا َمْعکَ  

َاِل قَاَل َفَقالَ 
ْ
جل لََعَ ِمْثِل َهِذهِ اْل نَْت ََتْرل

َ
َهل قَْد  الن َساَء َمَعَم َو أ

ْن یَرَاهلنا َسَبایَا إِنا اهللَ  قَاَل ِل 
َ
  1«.َو َسلاَم َعلَْيِه َو َمَض  قَْد َشاَء أ

 سرمت عررا ()از مکره بره ینپس آنگاه که سحر ش؛ امرام لسر
را  یآم؛   زمرام شرتر ی؛،رس یهخبر که به ابن لنف ینا .لرکت کرد

 یر؛که امام سوار آن بود گرفت   گفت: برادر! مگر به من  ع؛ه ن؛اد
 یر؛ ، فکرر کن)پیشنهاد رفتن به یمرن( آنچه از شما خواستم ۀکه دربار

سرب  شر؛ کره برا عجقره خرار   یزیگفت: پس چه چ  فرمود: چرا
نزد مرن آمر؛  از آنکه از تو ج؛ا ش؛م رسول اهلل ع؛بفرمود:  ی؛ شو

. ینر؛را کشته ببو است ت خواسته خ؛ا! لرکت کن! ینلس ی  گفت: ا
مهصود تو از به ، پس «وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ»گفت:  یهلنف محم؛

 خرار  ضرع  یرنکره برا اچیسرت در لرالی  انبرانو ینا همراه بردن

                                              
 .65ص، الله ف على قتلى الطف ف . 1
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به من گفت: خ؛ا خواسته است آنران  مود: رسول خ؛ا فر  ویشیم
کررد    خر؛الافیی یرهمحم؛ برن لنف ارا گفت   ب ینا .ین؛بب یررا اس
 .رفت

 هابرداشت

 « ِر ََ ا ََكَن ِز السا لَسکْنل فَلَما
ْ
 سیدالشر دا  ؛«اْرَحََل اْل

حرکرت در حرالی کره اگرر در روز  ؛هنگام سیر حرکت کرد
مرردم بیشرتری  ی ایام حج و در روز عرفه،کرد در آن شلو می

ند و گشرتملیق مری شدند و شاید به قافله حسینیآگاه می
 کررد.بازتاب بیشتری پیدا مری ،خبر خار  شدن ایشان از احرام

 هنگرام سریر از مکره چرا سیدالش دابا این اوصاف،  پف
 برانوان در ایرن سررر کره شاید برای این برود ؟حرکت نمودند

گونه که میمد حنریه نیز به ایرن راه قافله بودند  همانهم اهآت
امر اشراره کررد( و اگرر حضررت سررر را در طری روز آ راز 

در  هل بیرتبا تووه به شلو ی ایام حج و ش رت ا کردمی
دا  با ایشران یرا دیردن ایرن افراد زیادی برای ومیان مسلمانان، 

 .بودنسازگار  و این با روح  یرت حسینی آمدندمیاتراق 
           یبودن در برابر اوامر اله یم، تسلیرت و عزتغ گفتمان:

 ینامام حس و  نامیبر یبره کرربال رفتنرد، همره یوقتر
در  توان گررتیم .را هم با خود بردند واق ی و وفادار مالزمان
 ؛ندشرد یریکربال هرادر همه زمان میبان حسینی همه 61سات 

 است. ماندن ییکربال ولی م م
 بیتت با اهلمالزم، وفاداری ان:گفتم
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 « َْن یَرَاَك قَتِيًل   إِنا اهللَ ف
َ
 «قَْد َشاَء أ

انسران ندانسرت  یاآ» ؟«أَلََّْ يَعْلََّْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى»: فرمود کریم قرآن
 1 .«دینبیکه خداوند او را م

 یرنورنرد تمرام تالششران اکه در عشق او  وطره یال  اولیای
ند کره او وشر ظراهر گونهم شوق آن یدگانر دکه در براب ستا
عرالم میضرر خداسرت در »فرمرود:  خواهد. امام راحرلیم

 .«یدنکن یتمیضر خدا م ص
عمرل  یو طرور یننردبیخداوند، او را شراهد خرود مر یایاول
 در زیرارات از  .یننردبیخداونرد را مر یرزآن ا ن یاکنند که گویم
 چشرم بینرای ال ری 2؛«ةاهلل الناظر ينع» عنوانبه یدالش داس
 است. شده یرت ب

خَفِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ إِنْ كُنْتَ لَما تَمرَاهُ » فرمود: امام صادق
فَإِنَّهُ يَرَاکَ  فَإِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا يَمرَاکَ فَقَمدْ كَفَمرْتَ وَ إِنْ كُنْمتَ 

يَةِ فَقَمدْ جَعَلْتَمهُ مِمنْ أَهْموَنِ تَعْلََُّ أَنَّهُ يَرَاکَ ثََُّّ بَمرَزْتَ لَمهُ بِالْمَعْ صمِ
گویرا او را  طروری کره از خداونرد بتررس ۳؛النَّاظِرِينَ عَلَيْمك

بینی او تو را مری بینرد و اگرر نظررت یا اگر او را نمی ،بینیمی
دانی کره ای و اگر میبیند کرر ورزیدهاین باشد که او تو را نمی

ودی پرف او را بینرد و براز برا گنراه در میضررش برا میرتو 
 . «ایبرخودت پنداشته انترین شاهداهمیتبی

                                              
 .14، آي علق.  1
 .21۷المزار الکبیر، ص . 2
 .6۸، ص2الکاف ، ج .3
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و او را  نگرنردیمررا  های خدایی برا تمرام وورود خرداانسان
 ،خواهردیاو چره مر دانندیم که واناز آ و بینندشاهد خود می

 کنند.  یعنزد ال ی یخواستهخود را به کنند تالش می
بررده  یپ ودش رسوت اه یقاز طر در ایناا سیدالش دا

ْن یَرَاَك قَتِيًل   قَدْ  إِنا اهللَ »که 
َ
و را ترخواهرد یخداوند مر ؛َشاَء أ

 (احیرای دیرن وردش دنبات هدف خود  بنابراین .«یندکشته بب
 باشد. او ش ادت ،حتی اگر اراده ال ی در این راه ؛رودمی

 ،یبودن در برابر اوامر اله یمتسل گفتمان:
 محوریشناسی، تکلیفیفهوظ 

 امام حسین «و از  «چشرم بینرای ال ری 1؛ةاهلل الناظر ينع
مرا را  ینحس یمدانستیکاش ما هم م .است 2شاهدان قيامت

 یم.نگرد در آن حات باشیبه ما م یخواهد تا وقتیچگونه م
ی از حراالت یبرختوان میاند فرمودهبیان که خودشان  یاز قرائن
 .یدف م را است مورد رضایت ایشان که
 :دنایفرممی امام صادق مثال
مَاءِ  إِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَمى زُوَّارِهِ» مَائِهَِّْ وَ أَسمْ وَ إِنَّمهُ أَعْمرَفُ بِهِمَّْ وَ بِأَسمْ

 .«لبَائِهَِّْ وَ مَا فِي رِحَالِهَِّْ مِنْ أَحَدِهَِّْ بِوُلْدِهِ
بره  ؛ردنگریاز سمت راست عرش به زوارش م یدالش داس

 یشرانهاتوشره یپدرانشان و میتروا یآن ا و اسام یآن ا و اسام
 .از اطال  خود آن ا نسبت به فرزندانشان یشترب ؛شناخت دارد

                                              
 .21۷ص، المزار الکبیر . 1
هادُ َ يَا ْمَ يَقُا»آيا   باقرمحمار گ ير: امام؛ اب  بصیر م 63ص كامل الزيارات،.  2 ؛  مُ الْأَشاْ

نساین بان  ؛الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِا   مِانْهُم»را تال ت كرد   فرم د: « خیزنرپا م ر زی ك  شاهرا  ب 
 .«جز  اين شاهرا  است عل  
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 .«وَ يَسْأَلُ أَبَاهُ الِاسْتِغْفَارَ لَهُ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى مَنْ يَبْكِيهِ ظُرُوَ إِنَّهُ لَيَنْ»
 ی نری نظر  دکنیکنند نظر میم یهاو گر یکه برا یو او به کسان

طلرب بخشرش  کننردهیرهگر آن ی( و برایتمل و عناله با تنگا
 یرنا یخواهرد کره بررایهرم مر یعلر از پردرش ؛کندیم
 .کند استغرارکننده یهگر

لَفَرِحْتَ أَكْثَمرَ مِمَّما  لَوْ عَلِمْتَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ أَيُّهَا الْبَاكِي وَ يَقُولُ»
 .«حَزِنْتَ

 یا کره :یدگویبلکه با او م ،ندکینم بسندههم  نو به نگاه کرد 
ترو  یبررا ییهاخداوند چه ن مت یدانستیاگر م ،من کنِیهگر

 .یدشیات شاد مناراحتیاز  یشآماده کرده ب
 1.«وَ إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ خَطِيئَةٍ »

 .کندیاو استغرار م یهر گناه و خطا یو برا
مرا را در  وب است سیدالشر دایکی دیگر از حاالتی که خ

 :خواستندمی از خدا آن حات ببیند همان است که ش دای ما

 رفتن ینلس یسو ینچهره خون با
 یمعرا  انسان سانینبود ا یباز  

 شباهت به شهدا ،بیتمالزمت با اهل گفتمان:

         

 
  

                                              
 .1۰3كامل الزيارات، ص . 1



  

 
 شب  سوم
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 هن؟! هب گرهی شبی را سحر کردی یا 
  عقلق و منطبرجسته:  عنصر

لَسکْنل َعلَْيکِه »
ْ
قاَمْت ََلْلَکة  ِمکْن َمناِمَهکا َو قالَکْتْ أْيکَن أِح اْل

ًلمل؟ کا  السا کَرِرًا  َشکدیدا  فَلَمي ْْ اَعَة ِز الَْمنکاِم مل فإِني رَأْيتلهل السي
، َو بََكکى َمَعهلکنا سکاُِرل اأْلْطَفکال َو  َسِمَع الن ْسَوةل َلَم بََكْنَ

 1«.یَِزیدل ِمْن نَْوِمهِ  َبهَ فَانْتَ  اْرَتَفَع الَْعِویَل 
 ینشر؛   گفرت: پر؛رم لسر یر؛اراز خروا  ب ی)آن دختر( شب
 ی؛یخوا  برا اضرارا  شر؛در ا  را این  قت در  من کجاست  که

هرا بچره یرکردن؛   سا یهگر ی؛ن؛را شنسخن  ینآنگاه که زنان ا .ی؛مد
از  یزیر؛ پرسکردن؛   ص؛ا بره نالره بقنر؛ کردنر؛  یههم همراه ا  گر

 .ی؛خوا  پر

 

                                              
، اين عبارات در  اقع برگرفت  از كتاب كامل بهاائ  ن شات  عمادالارين 456نفس المهم م، ص.  1

جا ك  شیخ عباس كتاب نفاس المهما م را با  زباا  ست ك  ب  زبا  فارس  است   از آ طبری ا
عرب  ن شت  است عبارات كتاب كامل بهاي  را ب  عرب  برگرداناره اسات. اماا مطلاب اصال  در 

ك  زناا  خانارا  نبا ت در نالات  هدر نا ي  آمر»كتاب كامل بهائ  ب  اين ص رت آمره است: 
در كربال شهیر شره ب دنر، بر پسرا    دخترا  ايشا  پ شیره مى داشاتنر،   اسیرى نال مردا  ك  
ها مى دانر ك  پرر ت  ب  فال  سفر رفت  است بازمى آير، تا ايشاا  را با  خانا  هر ك دكى را  عره

ُ بيدار شد و گفت پدر ممن حسمين كَّاسمت. يزير آ ردنر، دختركى ب د چهارسال ،  شبى از خوا
خوُا ديدم سخت پريشان، زنان و كودكان جمله در گريه افتادنمد و فغمان از  اين ساعت او را به

،   نال تفحص كرد. خبار بردنار كا  ناال ايشان بر خواست. يزيد خفته بود از خوُا بيدار شد
چنین است آ  لعین در نال گفت ك  بر نر   سر پرر ا  را بیا رنر   در كنار ا  نهنر. مالعین سار 

  دختر چهارسال  نهادنر. پرسیر اين چیست مالعین گفت سر پرر ت  اسات آ  بیا رد   در كنار آ
كامال « ) كارد. یمدختر بترسیر   فرياد برآ رد   رنج ر شر   در آ  چنر ر ز جا  ب  نق تسال

 (.523بهائ ، ص
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 هابرداشت

 « َمنتظرران امرام  «... قاَمْت ََلْلَة  ِمکْن َمناِمَهکا َو قالَکْتْ أْيکن
 شرده حراتتا به یا. آیاموزندب یهانتظار را از رق یدبا زمان
: ییمو بگرو یمشرو یردارشب از خرواب ب یمهمرتبه هم ما ن یع
 1«عِتْرَةِ الْهَادِيَةمِنَ الْأَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو »

 « َو بََكکى ، َمَعهلکنا سکاُِرل قاَمْت ََلْلَة  ِمْن َمناِمَها ... بََكکْنَ
. چنران یاموزیمب یهصدا کردن امام را از رق یدبا « اأْلْطَفال...

و  کره همره اهرل خرابره یدفراق امامش را به گوش همه رسان

ِ »با او همراه شدند  یزن یگراند  یحتر «فَانْتََبکَه یَِزیکدل ِمکْن نَْو
 کرد. یداردشمن را هم از خوابش ب

 « َو بََكى َمَعهلنا سکاُِرل اأْلْطَفکال َو اْرَتَفکَع الَْعِویکَل ، بََكْنَ
 یموم  کنر یاور امام زمان یبرا یدبا «تََبَه یَِزیدل ِمْن نَْوِمهِ فَانْ 

اگرر بره  .یمو همه را با خودمان در انتظرار آگاهانره همرراه کنر
 یحتر یمتروانمری یمرا صردا کنر امام یوم صورت دسته

 .یمکن یدارب لترا از  ر اندشمن
  ،حق لزوم تجمع اصحاب یی،افزایرت: انتظار آگاهانه، بصگفتمان

                                              
 )فرازی از دعای نرب (. 5۰۸، ص1اقبال االعمال، ج.  1

A گفتمان: انتظار آگاهانه، یاوری امام زمان

ِمکه

  A  گفتمان: انتظار آگاهانه، بصیرتافزایی، تبلیغ چهره به چهره، یاوری امام زمان

   A  یاوری امام زمان
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ل دن نموآماده   ای ا ئب سنگینح
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

لَسْنَ 
ْ
ک وَ  فََشتََم اْل ّا ِسکِه ال

ْ
ًَکهل لََعَ رَأ کْيِف َفَقَرکَع ََضَ یِف بِالسا

لسل َدمکا . ْن  الْکُبل
َ
ِسکِه فَکاْمتََ 

ْ
کْيفل إیَِل رَأ لَس َو وََصَل السا ن ْ قَکاَل  الُْبل

لَسْنل وِأْ االرا 
ْ
َسکهل  فَاْستَْدََع اْل

ْ
 َو اْسکتَْدََع  ِِبِْرقَکٍة فََشکدا بَِهکا رَأ

وا بِه َحاطل
َ
َوةٍ فَلَََِسَها َو اْعتَما فَلَبِثلوا هلنَيَْئة  ثلما اَعدلوا إََِلِْه َو أ  1بَِقلَنْسل

  دسرت از  یسرتادگرودال قتقگراه ا یراندر م ی؛الشره؛اکه س ی قت
آمر؛  یُسرمالک ابن که ش؛ه  یتر ا ،اش کردن؛  د ره  مبارزه کشی؛

فرر د آ رد  یبر سر ا  ضربه ا یرلضر  دشنام داد   با شمش  به آن
  کالهخُرود ی؛رسر ایشانبه سر  یرش؛   شمش ی؛هخُودش درکه کاله
بره  امرام کرهده؛  یادامه م یاز خون پر ش؛. را  سی؛الشه؛ا

 ینریت   عرقچخواست   سرش را محکم بس یآم؛   پارچه ا یمهخ
 یبه سر گذاشت   عمامره بسرت پرس لشرکر بعر؛ از مر؛  کوتراه

 بازگشتن؛   ا  را الاطه نمودن؛. ینلس یدرنگ سو

 هابرداشت
 بودنرد طاقرت ندارنرد کره  هادر خیمره کره یکودکانو  بانوان
 امام حسین .ینندبب یزهن یرو و هریدرا ب یشانسر موال بارهیع
خبرر  خرود از ش ادت ندین مرتبهمدینه چ از ابتدای حرکتاز 

و  مسرلمو پف از آن هم با رسیدن خبر ش ادت  داده است
که از زمان ورود به عرراق ترا روز عاشرورا رخ ب د هم با اتراقاتی 

                                              
 .122ص ،عل  قتل  الطف فالله ف .  1

مصا رم ربه
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، کاسرته داد کم کم از ناگ انی بودن مصیبت عظیمِ ش ادت امام
از میردان  بررای ودا  چنرد مرتبره  شد. در روز عاشورا نیز امام

شرده رورو   یادمقتل متن اگر به  به سمت خیمه برگشتند. وِن
ملره کره برر حر یرو ت خورد یشانیپبه  ی کهسنگ یدد یمخواه یمکن

اتراق بوده است؛ حاال با  ینقبل از ا ،قلب مبارک حضرت نشست 
 آمرده اسرت یمهبار آخر به خ برایآن بدن  رق در خاک و خون 

 یمرهخکنرار حرات  نآبرا  امرامکره  هاودا  ینا یع ووه یدشا
مصرائب بسریار سرنگینی  یدند یآماده کردن اهل حرم برا ،آمدیم

 یزیخرونر هااز ودا  چون در هر کدام اتراق خواهد افتاد. که است
 یافتندگی میآن ها آماد ینگونهشد، ایتر میشحضرت ب یو زخم ها
 .شدیآسان تر م یشانبرا ییو ودا

اگ رانی باشرد و فرزنردان اگر بنا بود که این مصائب به صورت ن
سرر   رق به خون و بریناگ ان با پیکر  خردسات امام حسین
 شد.تیمل مصیبت برایشان  یر ممکن میپدرشان مواوه شوند 

 «وا بِه َحاطل
َ
 كردنار   اناط  را سیدالش دا« ثلما اَعدلوا إََِلِْه َو أ

اهال نارم ب دنار كا   بعر از آ  ديگر ب  خیم  بازنگشت. ديگر
ای  داع ب  قتلگاه رفتنر اما دشمن نگذاشت كا  ايان باان ا    بر

ِ فَاجْتَمَعَتْ عِدَّةٌ مِنَ الْأَ .بماننرد ك دكا  كنار پیکر امام عْمرَُا
پارر را در آوا ن گرفات؛ اماا  یکارپ ین سک 1حَتَّى جَرُّوهَا عَنْه

( جمااع شاارنر   ا  را از یابااان ب یهااااز اعااراب )عرب یاعااره
 .پررن جرا كردنر

 ، صبر بر مصائب، تسلیم بودن در برابر اوامر الهیساز یاناشک جر :گفتمان
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 تو بهار یتیمان بودی
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

نام»
َ
ْشَهدل أ

َ
ْنَت َرً ...أ  1«.یْتامِ اَّلَ  يعَ كل
مه؛سره اسرت    یرهنال یرار که نرام آن هرم ز یگرید یار ز در]

 امرام زمران [ه داردمه؛سره معر فر یرهنال یار ز یهشب یعبارات
 :؛نیفرمامی

 . یبود یتیمان... تو بهار که دهممی گواهی

 هابرداشت
 یدافترد؟! شرامری یشود، چه اتراقمی وارد خرابه یب ار وقت 

! صررا یردهوان با همران سرر بربود: بابا ینا یهزبان حات رق
 . ... به خرابه یآورد
 رمودند: نر مگر امام حسن عسکری ؛یتیمیمما هم  آقاوان

مِنْ يُتَِّْ الْيَتِيَِّ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِيمهِ يُمتَُّْ يَتِميٍَّ انْقَطَمعَ  أَشَدُّ»
ولِ إِلَيْمه یمریِ از یت ترسرخت 2؛«عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُدمُ

است که از امرام  ی، یتیمی کسکسی که پدرش را از دست داده
 به او دسترسی ندارد. زمانش دور افتاده و

 ، انتظار آگاهانه  ینوازیتیم: گفتمان
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 یتیمرانمنشرل برکرت و رحمرت  ؛یبود یتیمانتو ب ار  یآر 
هسرتند کره در  یبرادرت امام ماتب یتیمانش اهنمون ؛یبود

 .یافتنددامان تو پرورش 
کره در  یبه حد ؛خواب نداشت یتیماناز فکر  علیپدرت 

 شده است. یر( ت بیتیمان پدر  یتاماز او به أبااأل یاراتز
 . ... چگونه برخورد کردند شما یتیماناما با 

 آم؛می طعام یها همه بوخانه ز
 ی؛مبه جان تو بابا گرسنه خواب  لی

  ینوازیتیم: گفتمان

 



  

 
 شب  چهارم
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 بن مظارهبن عوسجه هب حبیبآخرین وصیت مسلم 
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

ْن  قَالَ  ثلما »
َ
ْحَبْبکتل أ

َ
رَکِر أَل

َ
ِن  ِز اأْل

َ
ْعلَکمل أ

َ
ناکِِن أ

َ
َهل َحبِيٌب لَْو ََّل أ

ْسلٌِم  َم َفَقاَل َهل مل َهما
َ
ل  َما أ وِصيَم بَِهکَذا َو تلوِِصَ إَِلا بِكل

ل
فَإِِن  أ
کوَت  لَسْنِ َفَقاتِْل دلونَکهل َحک ا َتمل

ْ
َشاَر إیَِل اْل

َ
 يکٌب َفَقکاَل َهل َحبِ  أ

نْ 
َ
 1«.َعلَْيهِ اهللِ َعَمناَم َعْينا  ثلما َماَت رِْضوَانل أَل

دنبرال ترو دانم که من نیز بهمی هر چن؛»لبی  به مسقم گفت:  سپس
 یمهمر ماقر  هر [لحیه آخر یندر ا] د ست دارم ،  لیخواهم آم؛

من ترو را بره »مسقم به ا  گفت:  .«کنىبه من  صیت  یکه در دل دار
اشراره کررد   گفرت: در     به لسینکنم می شخص سفارش ینا

 برر دیر؛ه من رت»به ا  گفرت:  ی لب .«یراه ا  جهاد کن تا کشته شو
 رضوان خ؛ا بر ا  باد. .سپس از دنیا رفت .«یرمپذمی

 هابرداشت
 اسرت.  یدهکرردن هرر دو پسرند یهخواستن و توصر یهتوص

 یشران بره مقرامینروکر یرکه در مسر یخوب است از نوکران
کننرد و  یراندارد ب یرتاهم یشانتا آنچه برا یمبخواه ند،اهیدرس

 ین. همچنریمسرمشق خودمان قررار دهر یزندگ یرآن را در مس
 یررا در مسر یکردیگر ،یرتب المران اهرلیرخوب است پ
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تَعماوَنُوا عَلَمى الْبِمرِّ وَ »دهنرد.  یراریخانردان  یرنا هخدمت بر
 .یدده یاری یو تقو یکوییرا در راه ن یکدیگر 1«التَّقْوى

 شهدا   یهاتیتوجه به وص یر،در کار خ ی: همکارگفتمان

 مررا در  یاسررت کرره اکثررر شرر دا یتیهمرران وصرر یررنا
از مسلم آموختند و به مرا سررارش کردنرد  یشانهانامهیتوص
 ینم مترر ی نری ؛یدباشر یرتو در خ  وال یتوال یبانپشت :که

 بوده است. یتآن ا وال یمطلب برا
 شهدا   ایهتیتوجه به وص ر،یدر کار خ ی: همکارگفتمان

 رفاقرت در راه یراموزیمرفاقرت را ب یرباز مسلم و حب یدبا .
اسرت. هرر دو در راه  ینهمر ییخردا یو دوسرت یتباهل
شردند. هرر کردام  یدقدم گذاشتند و هر دو ش   یدالش داس

 یرریخو عاقبرت بره یخروب یکردیگر یبررا یرداز رفقا هرم با
را به دفرا  و   یبحب ،لیظه یندر آخر مسلم روازاینبخواهند. 

 دعوت کرد.  ینحس اهش ادت در ر
 شهدا   ایهتیتوجه به وص یر،در کار خ ی: همکارگفتمان
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 است؟  توهب من پذریفته اآی
 عقلمنطق و برجسته:  عنصر

نَا تَاٌُِب إیَِل  وَ »
َ
ًَةٍ َتَعایَل اهللِ أ لَسکْنل  َفَهْل تََرى ِل ِمْن تَْو

ْ
َفَقاَل اْل

 1«.َعلَْيَم  اهللَ َيتلوبل  َنَعمْ 
 یراآ .خر؛ا هسرتم یکنن؛ه به سومن توبه عرضه داشت: لر ریالی
بقره  :فرمودنر؛ ینمن هسرت ! پرس امرام لسر یبرا یراه بازگشت

 بخش؛.می خ؛ا ن؛ تو را

 هابرداشت
 د کهیف م وام ه را یارتوملة ز ینا یم ن توانمی ینااا: 
ي وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوبا ال يَأْتِي عَلَيْهَما إاِل وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِ يَا»

   .«رِضَاكَُّْ
ول   خدا به درست  که بین من و خداى عز  و ول  گناهان   اى

 .دبرنم  از بینا وز رضایت شما است که آن ا ر
 ، لزوم جبران خطاتوبه، یب: تهذگفتمان

 م که حسینما نیز این ومله را به زبان واری کنی  وران

ًَکةٍ »  .هرم راه بازگشرتی هسرت نبررای مر« َهْل تََرى ِل ِمْن تَْو

ِبُّ اْلاواابن اهللَ إِنا »وان  بگوییم حسین تو نیرز ب رد از « ُيل
 توبه مرا دوست داری؟

 جبران خطالزوم ، توبه، یب: تهذگفتمان
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ن شدید حر  ب وجدا  هچ بود؟!از دغدهغ و عذا
 و احساسبرجسته: عاطفه  عنصر

ْوَِلَاَُِم  َفَقدْ »
َ
رَْعْبتل قلللوَب أ

َ
ْوََّلِد بِْنِت نََِي َم  أ

َ
 1«.َو أ

ا  را ی  ا الد دخترر نبر یائرتا ل من دل خ؛ایا گفت: لر ریالی
 ان؛م!زرل

 هابرداشت
 باشدمیاز شروط توبه  یکیهمان اعتراف به گناهان است که  ینا. 
سررباز مران  حرکرت گرت آن روز با هزار می با خودش یدشا
 اندم.را لرز یشهاشدم و دت بچه ینحس

  ی، خضوع و خشوع در درگاه الهتوبه، یب: تهذگفتمان

 « ْوََّلِد بِنِْت نََِي َم
َ
 ثبرت یخر در تراراز سخنان حُ یمقدار کم «أ
 ینچند هم اندک یندر هم ؛ ولیاست یدهدست ما رس به و شده

 م لروم. ده شرده اسرتبه ادب بر عالم مرتبه نام مادر سادات
قائرل بروده  احتررام خانواده ینمادر ا برای یلیشود که حُر خمی
 .امر نااتش داد ینهم ید! و شااست
ر ر و امثرات حُرحُر یاست کره بررا یبانو کس ینهم ا یدرست به

که در چنان .میور است حضرت زهرا یراز ؛گشاستمشکل
 خداونرد ، ولریشرد ءنرر وارد کسا ینآخر ینکهبا ا ءکسا یثحد
را میور  فاطمه کند یرا م رف اصیاب کساء خواهدمی یوقت
هَُّ » یدنمامی یکه با او دارند م رف ینسبت ارا ب یهدهد و بقمی قرار
 .«و ابوها و بعلها و بنوها ةفاطم

                      یاله یایتوسل به اول ی،، خضوع و خشوع در درگاه الهتوبه، یب: تهذگفتمان

                                              
 .1۰3، صعل  قتل  الطف ف الله ف.  1
 



  

 
 پنجم    شب



 



 59 ه ای از مراثی عاشوراگزیده 
  

 آخرین یار 
 و عزت برجسته: حماسه عنصر

فََشکتََم  بکنل النا ک که مالک یقالل  ةِ جاَءهل رجل من كِندَ  ح »
ًَهل لَع ن،اْلس لَس  يفبِالسا  یِف رأسِه الّ و ََضَ ن َفَقَرَع الکُبل

لسل دمکا ، فَاسکتَ رأسکِه  ایل يفل و َوَصَل الس ن  الکُبل
َ
 دَعو امکت 

، رکم اعدو اَلکِِبِرقٍَه فشدا  ناْلس و احکاطو بِکِه،  هِ بهکا رأَسکهل
کًَلٌم لَکْم اهللِ فََخَرَج إََِلِْهْم َعْبدل  کَو مل ََسکِن بْکِن َعکِلي َو هل

ْ
ْبنل اْل

، لَسکْنِ
ْ
 یلرَاهِْق ِمْن ِعْنِد الن َساءِ يَْشَتدُّ َح ا وََتکَف إیَِل َجْنکِب اْل

ََِسهل  َْ َقْتهل َزیْنَبل بِْنتل َعِلي ِْلَ َِ لَسکْنل فَ فَلَ
ْ
اْحَِِسکيِه  َقاَل لََها اْل

 
ل
 1«.ْخِِت یَا أ
 یاهضررب یربن نسر مقعون آم؛   دشنام داد   برا شمشرمالک ینکها تا

پرس عمامره را شرکافت   سرر مبرارک   زد لضر به سر مبارک 
را طقر   ی  دسرتمال [ها آم؛نر؛یمهبه طرف خ]امام   غر  خون ش؛

قعرون مکرک کردنر؛   د براره م یادکردن؛   به سر بستن؛  سپاه ابن ز
در ایررن هنگررام عب؛القنرره بررن  تنرر؛ را گرف یشررانبرگشررتن؛   اطررراف ا

برا سررعت از میران برود که هنوز به لر؛ بقرون نرسری؛ه  لسن
ها بیر ن آم؛   خرود را بره کنرار عمرور بزرگروارش رسران؛  خیمه

هرم بره     لسین ا  شودرفتن مانع خواست  زین لضر  
 .یرهرم ا  را بگخواهرش فرمود  خوا
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 هابرداشت

 « ینبره حسر «نسَ فََشتََم اْلل  ًَکهل لَع»دشرنام داد و  ََضَ
 ،شهرم برا زبران دشمن .زد ینبه سر حس یربا شمش «رأسهِ 

برن  عبرداهرو از این .زخم زد حسینبه  شیرهم با شمش
د و برر سرر دشرمن دفا  کر شبا زبانهم وقتی آمد  حسن

فَاتيقاهکا » دفرا  کررد هم با دسرتش و« ةيثَ اْلَبِ  یَابنَ »فریاد زد: 
  .«َيِدهبِ 

 ، شجاعت در مسیر حق، یطلبشهادت ی،مداریتوال گفتمان:
  یتدر راه وال یثارو ا یجانفشان

 خون عاشق را بره وروش یت،اهانت به ساحت مقدس وال 
روی یراور بیدید که امامش وقتی  عبداه روازاین آورد.می

کنرد، تیمرل نکررد و بره به او اهانرت میزمین افتاده و کسی 
 اش شتافت.یاری

 ، شجاعت در مسیر حق، و عزت یرتغ،  یمداریتوال گفتمان:
  یتدر راه وال یثارو ا یجانفشان

 « ََِسهل َْ َقتْهل َزیْنَبل بِنْتل َعِلي ِْلَ َِ  شرخ یرع  یاگرر کسر «فَلَ
 آن شرخ بره  ید وقترکنردنبرات  ،که برا او فاصرله دارد دیگر را

 «َْلَِقْتکهل َزیَْنکبل »از عبرارت  ؛به او ملیرق شرد یندگومی رسد،می
 کاا . عبداهآمد دنبات عبداه ینبشود که زمی م لوم
در آن لیظره مقرداری هم  ینبپف ز ؛رفت؟ سمت قتلگاهمی
 .دیددید او نیز میمی بود و هرچه عبداه هآمدسمت قتلگاه به

 . ... از حرم تا قتلگه .دآمقتلگاه  سمتبههم  ینبب د ز یلیظات
 صبر بر مصائب گفتمان:
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 ویپند با امام زمان 
 و عزت حماسهبرجسته:  عنصر

فَارِقل َعّم   اهللِ  وَ »
ل
 1«ََّل أ

 ج؛ا نخواهم ش؛. یمخ؛ا سوگن؛ از عمو به

 هابرداشت
  عبرداه برن حسرنبسیار گویا و پربار  روزِاین ؛اسرت 

اگرر  .باشرد منتظران امرام زمران روز همه یدبا ای کهومله
و  یررباشرد، دشرمن متی یگسسرتننا اتصات با امرام زمران

 ی کرهصرینه ماننرد روز یرنا یردنشود و برا دمی زدهت اب
 متییر خواهد ماند. 2«عََّباً لِلرَّحَِّ» گرت:

                       یمداریتانتظار آگاهانه، وال گفتمان:

 داهعبهم  آخردر رسد به نظر می  از طبق سخن خویش
 زیررا .مانرد سیدالشر داو پیکرش کنار پیکر  عمو ودا نشد

بره  روی زمین برود لیظات آخر که سیدالش دا عبداه
زدند و به آ وش عمو افتراد.  شبه گلوی تیر قتیو .قتلگاه رسید
نیز دشمن به کشرتن امرام مشرغوت شرد. مشرخ   پف از آن

 مه بازگردانده شده باشد.نیست که پیکر این نوووان به خی
                       یمداریتانتظار آگاهانه، وال گفتمان:

                                              
 .11۰ص  ،2اإلرشاد للمفیر، ج.  1
! ابان زيااد ايان جملا  را «برقرار اسات خان اده ينا ینب ی نریپ جبع» ؛ يعن 11ص هما ،.  2

 قصر دارد در راه نفاظت از جا  اماام ساجاد زمان  ب  زبا  آ رد ك  دير زينب كبری
 جانش را برهر   همراه ا  كشت  ش د.
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ری و تسالی حسین هلل دلدا  هب عبدا
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

َخَذهل »
َ
لَسْنل  فَأ

ْ
ِِخ اْصکُِبْ لََعَ  اْل

َ
هل إََِلِْه َو قَاَل یَکا اْبکَن أ ما َْ فَ

َْةَ فَإِنا َما نََزَل بَِم َو اْحتَِسْب ِز 
ْ
ََلَِم اْل َم بِآبَاُِکَم اهلَل   قل َِ یللْ

اِْلِنَ    1.«الصا
ار فرزنر؛  :دادر را به سینه چسبانی؛   فرمرو، یادگار برعب؛اهللابی

  آم؛ را خیرر لسرا  کرنآرام بگیر   شکیبا باش   این پی  م!برادر
همین ز در خ؛ار متعال تو را بره پر؛ران نیکوکرار  مقحرق زیرا به

 خواه؛ ساخت.

 هابرداشت

 « ِِخ
َ
 .برررادر کرررد یرراددر قتلگرراه  عبرداهیابرر «یَکا اْبککَن أ

َم بِآبَاُِکَم » قل َِ  .شدیوعده داد که تو به پدرت ملیق خواه «یللْ
کره  سرتاینکرودک برا پردرش ا یرناز وووه شباهت ا یکی

کررودک  یررنو ا یرردرا د زهررراحضرررت مصرریبت پرردرش 
 .یدرا د یدالش داس مصیبت

 ینوازیتیمصبر بر مصائب،  مان:گفت

                                              
   .11۰ص،  2اإلرشاد المفیر ج.  1
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 التماس ربای اذن جهاد
 برجسته: احساس و عاطفه عنصر

رِب، فَأََب َعمُّهل اْللَسنل أن یَأََِن َهل،  ثلمي » ََ َََن الغلًلمل لِل فَلَکم استَأ
َن َح ي أََِن َه  ل اإَل  1«.یََزِل الغلًلمل يلَقب لل یََدیِه َو رِجلَيِه، َو يَسأهل

از  ی عمرو    لریاجرازه خواسرت ینجهاد از لس یبرا قاسم
دسرت    یوستهشر ع کرد پ پس قاسم .اجازه دادن به ا  امتناع کرد

 به ا  اجازه داد. ینکه  اجازه جهاد خواستن تا ا ی؛نعمو را بوس یپاها

 هابرداشت
 خواستن کرار  یزبان یفق  ارن دخوت خواندن و اوازه ب ضی اوقات

 التماس کرد. یدبا موالارن گرفتن از  یبرا یکند. گاهنمیست را در

ارن گرفتن قاسم  ینا یاد یدبا یحات ندار یدیو د یاگر حرم رفت

اگرر  :فرمودمی ب اتاه آیت. یالتماس کن حضرتبه  ؛یرتیب

 .به مضمون( نقل  شد بدان اوازه دادند یاشکت وار
 تبیمالزمت با اهلاشک جریان ساز، : گفتمان

 یردگومی یراو .«يلَقب لل یََدیِه َو رِجلَيهِ » مُصِر  باشد یدعاشق با: 
 .یدبوسرمری حضررت را 2یدو دست و دو پرا یوستهپ قاسم
 مبرارکش را یپرا یرادسرت  سیدالشر داشود کره می م لوم
 گرفته و اصرارمی را یگردست د قاسم ، ولیاست یدهکشمی
 کرده است.می

 یتدر راه وال یثاراو  یفشان: جانگفتمان

                                              
 .31ص 2رزم ، جللخ ا الحسین . مقتل 1
شا د هار د  معل م م  يَدَه و رِجلَهص رت تثنی  بیا  كرده   نگفت  ب  يَدَيهِ وَ رِجلَيهِ. را ی تعبیر  2

 كرد.ب سیر   التماس م دست   پای عم  را م 
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 سنگ صبور امام
 عنصر برجسته: احساس و عاطفه

خ َخککَرَج ... القاسککمل بککنل اَْلَسککنِ   ککا َنَظککَر إَلککه  )رککمي ... فَلَمي
، َو َجَعًل یَ    1؛بِكياِن َح ي ملِِشَ َعلَيِهَمااْللَسنل اِعَتَنَقهل

 ی؛الشه؛اخار  ش؛ ... تا نگاه س یمهاز خ قاسم بن لسن سپس
 یرهافتاد ا  را در آغوش گرفت   هرر د  شرر ع بره گر سمبه قا

 که هر د  از هوش رفتن؛. ییکردن؛ تا جا

 هابرداشت
 قردر در میضرر برا سرن کرم آن یشخ  حتر یع یگاه

در  ینردبمری امرام او را یوقترکره کنرد مری یداامامش، تقرب پ
کلنه سرنِ صربور  ؛کندمی دت باز یکشد و عقدهمی شآ وش
همردیگر را قردر آن قاسرم و ین. حسرشودمی امامش

از هروش در آ روش هرم که از شدت عالقره  نددوست داشت
 امرام زمران یمرانموال بورچقدر ما سرنِ صر واق اً .رفتند
 یراشرود می خوشیات یندبمی حضرت ما را یوقت یاآ یم؟اهبود
 گرداند!می رو بر

   یتوالاز  یبانیپشتانتظار آگاهانه،  ،گفتمان: یاوری امام زمان

                                              
 .31ص 2للخ ارزم ، ج مقتل الحسین.  1
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  أحلی  من العسل
 ، احساس و عاطفهو عزت حماسهبرجسته:  عنصر

ةل َتَمرٍ  .1 نا وَْجَههل ِشقا
َ
ًَلٌم َكأ َْ َخَرَج َعلَْيَنا مل ِ  إ

 ِز یَِدهِ َسْيٌف َو َعلَْيِه قَِميٌص َو إِزَاٌر َو َنْعًَلنِ  .2
 قَِد اْنَقَرَع ِشْسعل إِْحَداهلَما .3
َمرل بْ . 4 ْزِدأُّ َو َفَقاَل ِل عل

َ
نا اهللِ نل َسکِعيِد بْکِن نلَفْيکٍل اأْل کدا شل

َ
أَل

اَن  ََ ْب لْتل سل َو َمکا تلِریکدل بِکَذلَِم َدْعکهل یَْكِفيَكکهل  اهللِ َعلَْيِه َفقل
َحکٍد ِمکْنهلْم َفَقکاَل َو 

َ
کوَن لََعَ أ ِیکَن َمکا يلْبقل ََّلءِ الَْقکوْمل اذا  اهللِ َهءل

شل 
َ
نا أَل  َعلَْيهِ  دا
ْيِف َفَفلََقهل فََشدا عَ  .5 َسهل بِالسا

ْ
 لَْيِه َفَما َوَّلا َح ا ََضََب رَأ

اهْ  َو وََتعَ  .6 ًَلمل لِوَْجِهِه َفَقاَل یَا َعما  الْغل
َب  .7 ِْ ْم

ل
ةَ ََلٍْث أ ْقرل ثلما َشدا ِشدا َل  الصا لَسْنل َكَما ُيل

ْ
 فََجلا اْل

َمَر ْبَن َسْعِد بِْن نلَفْيٍل بِا .8 کاِعِد فرََضََب عل ْيِف فَاتاَقاَها بِالسا لسا
ْهلل الَْعْسَكرِ 

َ
ة  َسِمَعَها أ ََ ِن الِْمْرفَِق فََصاَح َصْي َطناَها ِمْن َلل

َ
 فَأ
وفَکِة لِتَْسکتَْنِقَذهل  .9 َلَکْت َخْيکلل الْكل َْ لَسْنل َو 

ْ
ثلما َتنََّحا َعْنهل اْل

لَِها َح ا َماَت. رْجل
َ
تْهل بِأ
َ
أ  َفَتَوطا
10.  َ

ْ
کًَلِم َو َو ان ِس الْغل

ْ
لَسکْنَ قَاُِمکا  لََعَ رَأ

ْ
یْتل اْل

َ
ةل فَرَأ لَِت الَْغَُبَ
صل بِرِْجلِهِ  ََ  هلَو َيْف
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هلْم یَکوَْم  .11 ولل بلْعدا  لَِقکوٍْم َتَتللکوَك َو َمکْن َخْصکمل لَسْنل َيقل
ْ
َو اْل

كَ   الِْقَياَمِة فِيَم َجدُّ
  اهللِ ثلما قَکاَل َعکزا َو  .12

َ
کَم أ ْو لََعَ َعم 

َ
ِيبلکَم أ وَهل فَکًَل ُيل ْن تَکْدعل

ِيبلَم فًََل َيْنَفعلَم   ُيل
وهل  اهللِ َصْوٌت َو  .13 وهل َو قَلا نَاِِصل َ وَاتِرل  َكُثل
کاِن  .14 کًَلِم ََتلرا  إیَِل رِْجَلِ الْغل

رل ْنظل
َ
ِن  أ
َ
َلَهل لََعَ َصْدرِهِ َو َكأ َْ ثلما 

ْرَض 
َ
 اأْل
لَْقاهل  .15

َ
لَسْنِ َو ا فََجاَء بِِه َح ا أ

ْ
لَْقکْتَل ِمکْن َمَع ابْنِِه َعِل  بِْن اْل

ْهِل بَيْتِِه.
َ
 1أ
 د!آم یرونب یمه. ماه از خ1

مرا آمر؛  ی[ سروینلس یاران]از  ی: نوجوانی؛بن مسقم گو لُمَی؛
 ماه بود. یهش مانن؛ پاراهکه چهر

 حضرت قاسم ی. ابزار ونگ2
جفرت کفر  بره پرا  کی  شقوار به تن    یراهندست   پبه شمشیر
 داشت.

 . شوق ش ادت۳
 ها را نبسته بود.بن؛ یکی از کف 

کنم کره نمیموش اماق  آم؛ه(   من فر ینمهاتل در ادامه ا ی)در بعض
 .نبسته بود. [ی؛انرا از ش؛  شو  آم؛ن به م] چپ  یبن؛ کف  پا

 ونِ نابرابر. 4
 .خ؛ا سوگن؛ که بر ا  خواهم تاخته گفت: ب یبن سع؛ ازد عمر 

                                              
 .1۰۸ص 2ج یر،اإلرشاد للمف.  1
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همه لشکر کره بره د ر ا   این ی چه کن یخواهمی سبحان اهلل، :گفتم
لمقره  یاسرت. گفرت:  اهلل برر   یکشتن ا  کراف ین؛، برااهلقهه زد
 .ردکخواهم 

 . ماه شکافته شد!5
 .شکافت یرلمقه کرد   سر ا  را با شمش پس
 افتاد  ین. با صورت به زم6
 یرادمزد  عمرو بره فر ادیر  فر افتراد ینآن نوجوان، با صور  به زم  

تنها کسی نبود که در کربال با صور  به زمرین  )البته قاسم برس!
 خورد...(

  قاسم ینبه بال ین. آمدن حس7
 یرا  رفرت   ماننر؛ شر   شرتا  بره سروی یلبا تعج ینلس امام

 بر آنها لمقه کرد. ینخشمگ
 کنممی عمووان وبران ..8

)عمرر  به قاتل قاسرم یاهضرب یر( با شمشی؛تا رس ین)امام لس
ضرربه را گرفرت    ی( زد ا  برا سراع؛ش جقرویازد یلبن سع؛ بن نف
زد کره لشرکر  یرادیمرفق  قاع ش؛   افتاد   چنران فر ییندست  از پا

 .ی؛ن؛شن
قاترل بررادرم را  یگفرت: عموجران جقرو عب؛اهلل بن لسن ی؛)شا
 .کنم(می کار  را جبران ینا ی،گرفت
 هامرکبسم  یرز . قاتل قاسم9

( فاصقه گرفت   لشرکر یازد یل)عمر بن سع؛ بن نف از ا  ینلس سپس
پا لره  یرها ا  را زمرک   لی  کوفه لمقه کردن؛ تا ا  را نجا  دهن؛

 جان داد. کهینکردن؛ تا ا
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 وران دادهرا سرم مرکرب یررز قاتل قاسم یدانم وقتنمی 
 .!(آمد سر خود قاسم رچه ب یگرد
 ست. گرد و  بار که نش10
سرر آن نوجروان  یبراال ینلس ی؛م غبار که فر  نشست، د گرد

 کوب؛.می ینخود را به زم یاست   ا  پا
 کرد! یننرر ینحس .11
کره ترو را  ی: از رلمت خ؛ا د ر باشن؛ مردمری؛گومی ینلس  

 ج؛ توست.  یامتتو، در ر ز ق یهکشتن؛   خصم آنان دربار
 گران است! ینبر حس .12

گرران اسرت کره ا  را  یاربس یتخ؛ا سوگن؛، بر عموگفت: به  سپس
 نبخش؛. یتو را سود ی ل ،جوابت ده؛ یا  جوابت ن؛ه؛،  یبخوان
 ینسوزناک از امام حس یاربس یاهومل .1۳
 یراران    یارخواهانِ آن بساست که خون ییص؛ا ینخ؛ا سوگن؛، ا به

 کم است.
 بردن قاسم یمهطرز به خ .14
 [هرایمهخ یسوبه]و  به آ وش گرفت او را ینحس [آنگاه]
 ینزمر یرو قاسرم یکره پاهرا یردمدمری من یاگو .بردمی
 شد.می یدهکش

 ینآمرده برود کره حسر به سرر قاسرم یمیعظ ی چه بال
 یرو یکره وقتر ید؟! و چه شد به قاسمرکمی او را حمل گونهینا

 یاما حاال وقتر ؛یدرسنمیبه رکاب اسب  یشنشست پاهامی اسب
 .!(شودمی یدهکش ینزم یرو یشمرد است پاها یع ینهه سب ینهس
 شد اکبریعل ی رد، هم. قاسم15
 قرار داد. یت باز اهل یشه؛ا یه  به اکبریرا آ رد تا کنار عق ا 
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 هابرداشت
  ونِ نابرابر! 
اگر  یدد یدشمن وقت ولیتن بوده، بهعاشورا بنابر ونِ تن روز

مانرد، نمری یاز لشرکر براق یکسرتن نبررد کنرد، بهبخواهد تن
دشرمن  ورزو کره  یاز عبرارت راو .کردند حمله یوم دسته

 ینا ؛دَعْهُ يَكْفِيكَهُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ» :است( که به آن فرد م اوم گرت
 م لوم ،«است یکشتنش کاف یبرا ردندکه او را میاصره ک یقوم
 ینبه ا است. تازه ، حمله کردهنوووان ینگروه به ا یعشود می

بره  یرانرهگاز آن گرروه،  افرل یرنرر   یعکنند، نمیهم بسنده 
 . .کند و ..می حمله قاسم

  یت،در راه وال یثارو ا یفشان، جانحق یرشجاعت در مس: گفتمان
  صبر بر مصائب

  !ماه شکافته شد 
بره حضررت  یره،ناح یرارتدر ز کره امرام زمران یسالم در

 فررقکره  یکسر« مَضْرُوبِ هَامَتُهُالْ»دهد، آمده که؛ می قاسم
وردش  یهسرر شرکافته شرب یرنبا ا قاسم ؛سرش را شکافتند

رورز  یطرورینا یدان،که آمد به م یچون وقت ؛شودمی یعل
 یمرن از نسرل علر ،«یاَنا القاسمُ مِن نَسلِ عل  یاِنّ»خواند؛ 
 شود!می ودش یهشب یشترب یگرپف حاال د ؛هستم

 یتدر راه وال ریثاو ا یفشان: جانگفتمان

  ینبر حس !گران است 
شرما را صردا بزنرد و شرما  یشود کسمی وان مگر حسین

نداشته باشرد؟! آن  یشبرا یو وواب شما سود یدووابش را بده
شود که آرام می با آمدن شما مگر ید،کشمی ینکه پا به زم یقاسم
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 سرتا یننر  و سود عالم ا ینوان! ب تر یننشده باشد؟! حس
 کند!می صورت شما نگاهوان بدهد که به یوکر در حالکه ن

 بیتمالزمت با اهل، به آرمانها یدنرس یهمّت بلند برا: گفتمان

  بردن قاسم یمهطرز به خ 
 یینهسرر عبررداهیکرره ابرر یمنرردار یدیشرر  یچمررورد هرر در

حالرت او را  یرناو گذاشته باشد  برا ا یینهس یمبارکش را رو
مگرر ، هرا بررده باشردیمهسمت خ( و بهدر آ وش گرفته باشد

 یربعا حضررت برا قاسرمهم ودا   ؛قاسم بن حسن
را در  قاسرمحضرت هنگام ودا   ؛هم تشیی  قاسم بود،

 ؛افتادنرد ی روشب ،کردنرد یهآ وش گرفت و هر دو از بف گر
 دوباره او را به آ وش گرفت.    هم یی م تشنگاه

  « ِإیَِل رِْجَل 
رل ْنظل
َ
ِن  أ
َ
ْرَض َو َكأ

َ
اِن اأْل ًَلِم ََتلرا  « الْغل

 شود.می یدهکش ینآن نوووان بر زم یکه پاها ینمبمی یامن گو و
 ،ینامرام حسر یکه وقتر -مقتل یهومل ینبا تدبر در ا آدم
 یدهکش ینبه زم قاسم یرا در بغل گرفته بود، پاها قاسم
 یشاز عمرو قد قاسم قط اً ینکهتواند بر مد با امی -شدمی

چه  ینزم یرو قاسم یشدن پاها یدهکش یلبلندتر نبوده، دل
 قرد یرزهو ن یغت یرز قاسم یابوده؟! دو احتمات ووود دارد؛ 

 !رودیراه م یدهخمیدهخم ینحس یا یده،کش
    ینوازیتیم یده،دیبتبا مص یدردهم ،صبر بر مصائب: گفتمان

  



  

 
 شب   هفتم
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 بیند آسان استمی چون دوست
 عقلمنطق و رجسته: ب عنصر

  1«.اَراکَ اَخشاکَ ََكَني  اجَعل  اَلليهما »
 یراطور  خاشع قرار بر؛ه، کره گو! مرا آنیاعرفه فرمود: خ؛ا یدعا در
 .ینمبمی تو را ینکها
هل بَِعْنِ قَاَل  ثلما »

نا
َ
َن َعَلا َما نََزَل ِح أ  2؛«اهللِ َهوا

گفت: آنچه بر سر من  (ی؛را به آسمان پاش اصغر یخون عق ی) قت
 خ؛است. ی؛گانمن آسان است چون در برابر د یبرا ی؛،آمی فر د

 هابرداشت
 الش دا یدامام ما سو طور دعا کررد، در کالس عرفه، آن 

چرون  ؛را در عمل اثبرات کررد یشدر کالس عاشورا گرته خو
ش اهیرخوارشر یاصغرش را پرپر کردند، خون گلو یعل یوقت

 یمتیمل آنچره بررا»گرت: می و یدپاشمی سمانرا با دست به آ
 .«یندبمی خدا یرااتراق افتاده، آسان است، ز
 ، صبر بر مصائب  یبودن در برابر اوامر اله یمتسل :گفتمان

 مثل او بره  یریم،بگ یادومله را از اربابمان  یع یناگر ما ا یراست
تیمرل  چقدر یم،کن یادهپ یو در زندگ یمداشته باش یقینمطلب  ینا

 ینهرم از حسر ینربشرود! زمی آسان یمانمشکالت برا
 .3«يالاال جم يتُما رأ»گرت: می یکه در او  بال و سخت آموخت

   صبر بر مصائب ،یبودن در برابر اوامر اله یمتسل: گفتمان

                                              
 .(عرف  یدعازی از )فرا ۷۸، ص2اقبال االعمال، ج.  1
  .11۷، صعل  قتل  الطف فالله ف . 2
 .16۰هما ، ص. 3
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 کر   «تَلَقَّمى المدَّمَ بِكَفَّيْمهِ» نقرل شرده اسرت کره 1در مقتل

مَّما امْتَلَأَتَما رَمَمى بِالمدَّمِ نَحْموَ فَلَ»کرد می دستانش را پر از خون
 آسرمان یشد آن را سرومی دستانش پر از خون یوقت «السَّمَاءِ

 یمبالهرا بررا یرنسرپف گررت ا «...ثََُّّ قَالَ هَوَّنَ عَلَيَّ» یدپاشمی
خرون را  یرنعبرداه ا یابر یا. گویندبمی ا خدایرز ،آسان است

 یراگو ؛پاشردمری نشان دادن به خردا بره سرمت آسرمان یبرا
 امرام براقر .توسرت یخون برا ینا یاخدا یدخواهد بگومی

 «فَلََّْ يَسْقُطْ مِمنْ ذَلِمكَ المدَّمِ قَطْمرَةٌ إِلَمى الْمأَرْض»هم فرمودند: 
 یرنا یرزخداوند ن یا. گوبرنگشت ینخون به زم یناز ا یاهقطر
 .یرفترا پذ یههد

   ر مصائبصبر ب ،یبودن در برابر اوامر اله یمتسل :گفتمان

                                              
 .11۷، صعل  قتل  الطف فالله ف . 1



 77 ه ای از مراثی عاشوراگزیده 
  

 سخت است ماندن این همه رد زری آفتاب
 برجسته: عاطفه و احساس  عنصر

َِْسَن َمَع َعِل  بِْن اهللل إِنا یَِزیَد لََعَنهل  ثلما » َل لَسْنِ فَ
ْ
َمَر بِنَِساءِ اْل

َ
أ
ٍَِْس  ٍَ لَسْنِ ِز 

ْ
کْت اْل َ ّا ََّل یلِكنُّهلْم ِمْن َحري َو ََّل قَکري َحک ا َتَق
 1«.وهلهلمولجل 

امرام  یتدستور داد که اهل ب یزی؛: گوی؛یم یدختر عق فاطمه
کردنر؛  یزنر؛ان یدر مکان ینبن لس یرا به همراه عق ینلس

 یشرانا یهراکه صرور  تا جاییکه از گرما   سرما در امان نبودن؛  
 پوست ان؛اخت. 

 هابرداشت
 یرتکره اهرل ب یردآمری برر یریو روا یخیاز مناب  تار  
حضورشران در دمشرق، در دو میرل  یرامدر ا ینحسرماما

اکثر مورخان آنران را از براب تومرا  ی اقامت داشتند. بنابر تصر
مسراد ورام ، برر  ی ساعات( وارد شر ر کردنرد و در ورود

دادنرد کره در  یاسررا برود، ورا یکه میرل نگ ردار ییسکو
در  یگررد یرت. چنرد روایرنردعموم مردم قررار گ یدم رض د

را در بدو ورود به دمشرق،  یشانا دهدینشان مدست است که 
را  یداده و چند سررباز رومر یسق  وایو ب یرانو یدر میل

 یعلردخترر فاطمره .آنران گمرارده بودنرد یبه نگ بران
را  ینامام حسر  یتدستور داد که اهل ب یزید: گویدمی

کردنرد کره از  یزنردان یدر مکران ینبن حسیبه همراه عل

                                              
 .16۸ 16۷األمال  للصر ق ص.  1
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 یشرانا یهراکره صرورتامان نبودنرد؛ چنران گرما و سرما در
 پوست انداخت.

 یتو انسان یآزادگ صبر بر مصائب، :گفتمان

 دانررم حررات اطرررات اباعبررداهنمرری چگونرره بررود و چرره 
بابا و شانه عمو برود و  ینهس یرو یشانکه وا یاطرال !کردندمی

 اند.حاال در چنین مکانی وای گرفتهاحترام داشتند... 
 یتو انسان یادگ: آزگفتمان

  برانوان را بره آنارا  ینا و در آن مکان بود اییهسا اگرحتی
 ؛نداشرت یاز اهل کاروان ترراوت ی ضب یباز هم برا ،بردندنمی
ترابش آفتراب سروزان  یرز یزشانبدن عز یدندد یآن ا وقت یراز
 یهسرا یرردوسرت نداشرتند کره ز یگرر، دهرها شد ینزم یرو

 .بروند

 ها ربا نخل نیا یهبه سا یاب لختی
 آفتا  یرهمه در ز یناست مان؛ن ا سخت

 وفاداری صبر بر مصائب، :گفتمان



 79 ه ای از مراثی عاشوراگزیده 
  

 معادالت را هب هم ریخت  همه  اصغر  علی 
 عقلمنطق و برجسته:  عنصر

ًلمل ». 1 لسا
َ
غ يکعِ لََعَ الراض أ  1 «...ةِ الصا
ًَلمل ». 2 لسَ اهللِ لََعَ َعْبِد  السا

ْ
ْفِل الرا  ْنِ بِْن اْل  الَْمْرِم   يعِ ِض الر 

 ِ ِط َدما   یعِ الرا  َ تََش  2 «.الْمل
 خوارِ کوچرک،...یربر آن ش سالم. 1
خورد  یرکه ت یاهیرخوارکودک ش ،ینبر عب؛اهلل بن لس سالم. 2

 .ی؛غقت ی   در خون خو ی؛  به شهاد  رس

 هابرداشت
  یخوار اسرت و در خرود م نریرشر یبه م نر «ی رض»کلمه 

 یرو یردکلت یبررا امرام زمران یدشرا .داردبرودن را  یرصغ

او و راد نکررده  یدآن را تکرار کرده است که بگو ،بودن یرصغ

 یرهتوو گذاشتن اوهتشن ینداشته است. اگر دشمن برا یو گناه

 انهسرتند کره آب را برر عثمر یهمران کسران ین اد که اآورمی

ادعاسرت و خرالف آن در  تن ا یعمسئله  ینکه البته ار بستند 

هرا هرم یمهها و خ ارت لباس یو اگر برا ر ووود دارد یخرتا

اموات آن را را مصرادره کررده  ینآوردند، که حسمی یهتوو

 .وورود نداشرت ی یتروو یچخوار هیرش ینکشتن ا یبود، برا

                                              
 .(مقرس  ی نان يارتز )فرازی از  4۸۸المزار الکبیر، ص . 1
 .(مقرس  ی نان يارتز )فرازی از  4۹۸هما ، ص . 2
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کررد و بره  اپدرش را امض یتسند مظلوم ینااا اصغر یعل

. نقش داشرت یتوال یمدر دفا  از حر یاندازه صدها مرد ونگ

 برانوانو  یهو حضرت رق اصغر یعلمصائب حضرت 

 .هم زدندهرا ب دشمن م ادالت ،یتاهل ب
 ر ظالم، غلبه حق بر باطلمظلوم ب یروزی: پگفتمان

 

 



  

 
 شب  هشتم
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رم!  از شهادت باکی ندا
 عقلمنطق و برجسته:  عنصر

َق   َفَقالَ »
ْ
 فَلَْسَنا لََعَ اْل

َ
بَْه أ
َ
َفَقاَل بََل یَا بلکَِنا  َهل اْبنلهل َعِلٌّ یَا أ

بَکْه اهللِ َو 
َ
ِأ إََِلِْه َمرِْجعل الِْعَبکاِد َفَقکاَل یَکا أ ََْن ََّل نلَبکاِل اذا ِ إ

لَسْنل  بِالَْمْوِت 
ْ
 َزىیَا بلَِنا َخْةَ َمکا َجک اهللل َجزَاَك  َفَقاَل اْل
  1«.َوَلا  َعْن وَاِل 

هنگام ظهرر  ؛ای؛الشهلضر  س یهکربال در منزل ثعقب یر)در مس
  مرر  برا  یر؛ر مری : شما با سرعتی؛گومی یکه هاتف ی؛خوا  د

، از پر؛ر اکبرر یبرد( لضرر  عقرمی بهشت یشتا  شما را سو
دادنر؛:  پاسر  عب؛اهلل یاب یستیم ما بر لق ن یاپ؛ر جان آ ی؛ن؛ پرس
از  یگررد یمهسرت برلرقفرمرود: لراال کره  اکبر یعق ،پسرم یبق

فرمودن؛: پسرم! خ؛ا ن؛ به ترو  امام حسین .یمشهاد  باک ن؛ار
 برد.بهترین جزایی که فرزن؛ی از پ؛رش می  جزا ب؛ه؛

 هابرداشت
 ؛ندارند یخانواده از مرگ و ش ادت باک ینبزرگ و کوچع ا 

أَ بِالْقَتْلِ تُهَدِّدُنِي يَا ابْنَ »: فرمود یادبه ابن ز امام چ ارم کهچنان
هَادَةزِيَادٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَ مررا برا  یراآ 2؛«نَّ الْقَتْلَ لَنَا عَادَةٌ وَ كَرَامَتَنَا الشمَّ

کره کشرته  یدانرنمی یاآ یاد؟پسر ز یا یکنمی ت دیدکشته شدن 

                                              
 .۷۰، صعل  قتل  الطف فالله ف .  1
 .162، صهما .  2
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کره  ییهر وا روازاین «شدن عادت ما و ش ادت کرامت ماست؟
  روند.می الزم باشد به دت م رکه

   یطلبحق، شهادت یر: شجاعت در مسگفتمان

 از مررگ  «بِالَْمْوِت  َّل نلبایل»: یدفرمامی که یدیووان رش ینا
عمرل  یردانکه به سخنش در م ان کسی استهم ،یمندار یباک

و  رفرت یردانبره مکره  اسرت هاشمیاز بن دالور ینکرد و اول
لِ خَيْمرِ ». درک پدر یوانش را فدا السَّلَامُ عَلَى أَوَّلِ قَتِيلٍ مِمنْ نَسمْ

  1.«سَلِيل
   یطلبحق، شهادت یراعت در مس: شجگفتمان

 «یردر مسر ی. وقتریمنردار یاز مرگ هراس« بِالَْمْوِت  َّل نلبایل 
مرررگ  یو حترر یترسررنمرری یررزچ یچاز هرر یگرررد یحررق باشرر

 .ولودارت نخواهد بود
   یطلبحق، شهادت یر: شجاعت در مسگفتمان

 «از مررگ  ینکهپدر وان در راه تو نه ای نی « بِالَْمْوِت  َّل نلبایل
هرم  یرهاضرربه شمشر یرربلکه از اربا اربرا شردن ز ،ترسمنمی
 2«فِ ِم إرباً إرباًیاسلقَطَّ ُوهُ بِفَ»ندارم  یسهرا

   یطلبحق، شهادت یر: شجاعت در مسگفتمان

                                              
  .(مقرس  ی نان يارتز )فرازی از  ۷3، ص3اقبال االعمال، ج . 1

 .36ص ، 2ج  ، خ ارزملل ینمقتل الحس.  2
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 بودند! اه سنگ صبور حسینجوان 
 عقلمنطق و برجسته:  عنصر

ا» ِر أَمَر فِتيانَهل  فَلَمي ََ وا ا َكَن ِمَن السا   1«.... ملاَء َو أكَُثلوافَاسَتقل
   آ  بردارنر؛از سحر که گذشت به جوانران  دسرتور داد  مه؛اری

 برداشتن؛. یادیآنها آ ِ ز

 هابرداشت
  مختلر ،  یکه در واها یدتوان دمی یمطال ه اومال یعدر

. ها بودنرداکثراً ووان ینمخاطب و سرباز پارکابِ امام حس
 یاراسرت و بسر شانیوا، متووه ا ینخطاب حضرت هم چند

ووانران  یهم آقرا یدالش داخود س .کردندمی یمآن ا را تکر
 .اهل ب شت است

در  یکه بودند قبرل از حرکرت بره منرزت ب رد یهمنزت ث لب در
إذا كانَ السَّحَرُ قالَ لِفِتيانِهِ وِ غِلمانِهِ: أكثِرُوا مِنَ المماءِ »آمده  یختار

ر برره ووانرران و نوووانرران هنگررام سرری 2.«فَاسمتَقُوا وَ أكثَممرُوا...
آب  یرادیز قردارو آن را م یردآب بردار یرادفرمرود: ز یشخو

 .«برداشتند...

کا َكَن »آمرده کره  یخقبل از حرکت از منزت زباله در تار باز فَلَمي
وا املکاَء َو أكکَُثل  ِر أَمَر فِتيانَهل فَاسَتقل ََ از  یمقردار ۳«...واِمَن السا

                                              
 .166 قعة الطف، ص.  1
 .165، صهما .  2
 .166، صهما .  3
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آب بردارنرد و آن را  سیر که گذشت به ووانرانش دسرتور داد
 .«برداشتند یادیآبِ ز
مطلرب  ینمنزت شِراف و قبل از مالقرات لشرکر حرر همر در

 1تکرار شده است.

قُوا  فَقَالَ الْحُسَيْنُ» یزمواو ه با لشکر حر ن هنگام لِفِتْيَانِمهِ اسمْ
يفاً فَفَعَلُمالْقَوْمَ وَ أَرْوُوهَُّْ مِنَ الْمَاءِ وَ رَشِّفُوا  قَوْا واالْخَيْلَ تَرْشمِ ... سمَ

( را ر حُر لشرکر ینبه ووانانش فرمود: ا 2لخَرَ حَتَّى سَقَوْهَا كُلَّهَا
 یردبده یادها هم آب زو به مرکب یدکن یرابو س یدآب بنوشان

 .«وآن ا اطاعت کردند
 یرع ؛ ولیآمدندمی یاقزد با اشتمی هربار ووانان را صدا شاید
فِتْيَانِمهُ  يلَ عَلَمأَقبَم» یدند؛سوز حضرت را شنوان یصدا ییوا
 یاییردرو کرد بره ووانرانش و صردا زد ب ۳«...قَالَ احْمِلُوا أَخَاكَُّْفَ
 .«یدرا ببر یعل

 ی؛رسان هیمرا بر در خ یعق یایی؛هاشم ب یبن جوانان
 یتاز وال یبانیپشت ی،مداریتاعتماد به جوانان، واللزوم : گفتمان

 یاهامروز هم امام خامن یشرانا .ن استش بر ووانااهیتک 
 یگررد یدر ورا یا 4.ووانان افسر ونِ نرم هستند :یندفرمامی
 5.هاست: امروز پرچم دست شما ووانیدگومی

 یتاز وال یبانیپشت ی،مداریتوالاعتماد به جوانان، لزوم  :گفتمان

                                              
 .16۷ قعة الطف، ص.  1
 .۷6، ص2ج یر،اإلرشاد للمف.  2
 .243 قعة الطف، ص .  3
 .1/2/13۹5آم زا  های اسالم  دانشت در ديرار اعضای انجمنبیانا.  4
 . 3۰/2/13۹4بیانات در دانشگاه افسری   تربیت پاسراری امام نسین . 5
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 ینالمرومنیرآمده قرات ام یثدر حد : «ياَدمحاُ المهمد 
الزّادِوَاَقَملُّ  يوَ المِلمحِ فِم ينِالعَ اال مِثلَ كُحلِ يهَِّشباٌُ ال كُهول ف

در  یرروواننرد و پ یهمگر قرائم یراران همانا 1.«الزّادِ المِلحُ
به قدر نمرع  یاسرمه در چشم  یمگر به اندازه ،یستن یانشانم

 .«راه نمع است یدر توشه یزچ یندر توشه راه و کمتر
 ری امام زمانویا ،اعتماد به جوانانلزوم  : گفتمان

                                              
 .4۷6الغیبة للحجة، ص .  1
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ینحس 
 صورت رب صورت علی اکبر

 !شت  گذا
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

ًَلَم َو  َفَناَدى» َك السا أ يلْقِرؤل ًَلمل َهَذا َجد  َبَتاْه َعلَْيَم السا
َ
یَا أ

وَم َعلَْيَنا ...  ِل الَْقدل ولل لََم َعج  لَسکْنل َيقل
ْ
َحک ا  فََجاَء اْل

هل لََعَ  هِ وَ َوَتَف َعلَْيِه َو َوَضَع َخکدا قَْومکا  اهللل قَکاَل َتَتکَل   َخکد 
 1.«َتَتللوكَ 

لحیا  عمر، ن؛ا داد: پ؛رجان! خر؛الاف،،  ین، در آخراکبر عقی
: یر؛گومری رسران؛  مری ست که تو را سالما ج؛ م رسول خ؛ا ینا

 کررد    یر؛اا  را پ ینکرهآم؛ تا ا ینبه ما مقحق شو... لس یعترسر
خ؛ا لعنت کنر؛  :اشت   فرمودفرزن؛ش گذ صور  یصورت  را ر 

 را که تو را کشتن؛. یگر ه

 هابرداشت

  یبره م نر یایردب  «لََعَ »همرراه حررف  یوقتر  «وََتَف »کلمه 

لَسکْنل َحک ا » ؛اسرت یزیچ یافتن یاکردن  یدااطال  پ
ْ
َجکاَء اْل

 یردارا پ یعلر ینکرهآمد ترا ا ینحس ی نی «وََتَف َعلَْيهِ 

 .«کرد
اسب در میان گرد و  برار  ینکها یاد دارد: دو احتمات ووو ینااا

از چشرمان پردر  و در دت دشمن برده بود را یعلبه اشتباه 

                                              
 .114، صعل  قتل  الطف فالله ف  .  1
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وروانش  یبتپدر از فرط دا  و مص ینکها یاپن ان بوده است و 
 است. یافتهسرا  ووانش رفته که او را به زحمت  یاهگونبه

 : صبر بر مصائبگفتمان

 « َْبَتاهْ َعلَي
َ
کًَلَم َو َفَناَدى یَا أ أ يلْقِرؤلَك السا ًَلمل َهَذا َجد  َم السا

وَم َعلَْيَنکا ِل الَْقدل ولل لََم َعج  هنروز  اکبریطبق مقتل، عل «َيقل
د و سرالم او را بره ومرن را مشاهده یغمبروان نداده بود که پ

و  مردآمری لیظات آخرر اکرم یامبرست پپیداکرد.  بابا ابال 
 را ومر ر بردنش بودنرد  یضرااع یکه همگرر خانواده  ینا

 لَمنْ» :فرمودنرد ینکه امرام حسر یاهکرد.  طبق آن خطبمی
از هرم  تن رسوت خردا یهاپاره «حْمَتُهُتَشُذَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لُ

 1.شوند(نمیودا 
   خانواده حسینی: صبر بر مصائب، گفتمان

  هل لََعَ خَ  وََضعَ » گونه است یبه م ن «خَدّ»کلمه هِ َخدا  ی نی « د 
 فرزندش گذاشت. م لوم صورت یطرف صورتش را رو یع
خراک بروده اسرت.  یرو یطرف صورت عل یعشود می
از  یدنخون بره آسرمان پاشر انندم یزن یدالش داعمل س ینا

آلود هم خاک اکبر یصورت عل یقینا ؛ ولیاسرار کربالست
عمل  ینآلود بوده است. اهم خون ،که گرته شد( ی به علت بوده

 دهد.می نشان یزپدر را ن یووان برا یبتشدت مص
 : صبر بر مصائبگفتمان

 یدالش دادر روز عاشورا س کرار را انارام  یرنسه مرتبه ا
برر  یگررو برار د اکبرریعل صورت بر صورت باریع ؛داد

                                              
 ر(مطالب شب د م ب  اين مطلب اشاره ش در ضمنِ). 61، صعل  قتل  الطف ف الله ف.  1
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 صورت  رالمِر بسلم بن عمرو و بار سوم أود صورت  الم خ
دو  ررالم از  یررنبرره نررام واضرر  گذاشررت. ا یرث سررلمانحَرر

عٌ »زدند: می یادفر یخوشیال ولِ اللّمهِ واضمِ مَن مِثلي وَ ابمنُ رَسمُ
کره فرزنرد  یندبب ؟که به مقام من برسد یستک 1«عَلَى خَدِّي هُخَدَّ
 .«رخ به صورت من ن اده یامبرپ

 رخ غالم   پسر بوسه داد   گفت یکسان
 ی؛نکن؛ فر  با سپ یهما س یند در

 مساوات و عدالت   ی،رادرو ب ی: برابرگفتمان

 

                                              
 .145ص ،ینابصارالع.  1



  

 
 شب   نهم
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!  امان انهم از خدا
 و عزت ، حماسهعقلمنطق و عنصر برجسته:  

ْم َمکَع  َفَقالَ » َسکكل ْنفل
َ
ْنتلْم آِمنلوَن فَکًَل َتْقتلللکوا أ

َ
ْخِِت أ

ل
یَا بَِِن أ

لَسْنِ 
ْ
مل اْل ِخيكل

َ
کْءِمنَِن یَِزیکَد  أ ِمةِ الْمل

َ
وا َطاَعَة أ َو الَْزمل

َتباْت یََداَك َو للِعَن َما ِجْئکَت  َفَناَداهل الَْعبااسل ْبنل َعِلي  قَالَ 
َمانَِم 

َ
وا  یَابِِه ِمْن أ َخانَکا َو َسکي َدنَا اهللِ َعدل

َ
ْن َنْ لَك أ

َ
نَا أ رل مل

ْ
 تَأ
َ
أ

لَسْنَ ْبَن فَاِطَمَة 
ْ
َل  اْل ْوََّلِد  َو نَْدخل

َ
ِز َطاَعکِة اللَُّعَنکاءِ َو أ

ْمرل لََعَنهل  اللَُّعَناءِ  با  اهللل قَاَل فَرََجَع الش  َْ ْغ  1.«إیَِل َعْسَكرِهِ مل
آمر؛  ینلس یهایمهش  عاشورا، شمر کنار خ یاغر   تاسوعا  

)مهصودش  هرر  ی؛شما در امان هست 2فرزن؛ان خواهر من یا :  گفت
بررود( پررس خودتران را همررراه برادرترران  ینفرزنرر؛ ام البنر هرارچ

 . عبراسییر؛درآ یزیر؛  تحت طاعت  ی؛هبه کشتن ن؛ ینلس
 ی. ایاهکره آ رد یاهنامربراد   لعنرت برر امران ی؛هص؛ا زد: دستت بر

پسرر  ینلسر یمرانآقا بررادر   ییگومی تو به ما یادشمن خ؛ا، آ
  ا الد لعنرت  ان  تحت فرمان لعنت ش؛گ یمرا ترک کن فاطمه

 ازگشت.لشکرش ب یبه سو یت! پس شمر با عصبانییم ش؛گان در آ

                                              
 .۸۹، صعل  قتل  الطف فالله ف . 1

 ه اسات كا در عرب رسم با د ؛است یل از هما  قب یزكالب است   شمر ن بن یل از قب ینالبنام. 2

 .خ انرنررا خ اهر خ د م  یل قب یهاز  بر   اينک  نسبت خ ن  داشت  باشنر،
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 هابرداشت

 ْنتلْم آِمنلونَ » :شمر گرت
َ
للِعکَن َمکا » :صردا زد و عباس «أ

َمانَِم 
َ
 «.ِجْئَت بِِه ِمْن أ

کره  ییآن آقا ؛است یرالمومنینفرزندِ ام عباس حضرت

اللَّهََُّّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَموْمَ ال يَنْفَمعُ » :کردمی طور مناواتینا
 از ترو امران یاخردا» 1.«إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيَّ مالٌ وَ ال بَنُونَ

مگرر  ؛دارد و نه فرزندان یکه نه مات سود یخواهم در روزمی
  .«خداوند آمده باشد یدارپاک به د یکه با قلب یکس
 یطانچررا از حرزب شر یرردگمری نامرهکه از خردا امران کسی
 !یرد؟نامه بگامان

 یاسیس یدر برابر دشمن، تقوا یّت، حسّاسوفاداری: گفتمان

 « لَسْنَ ْبکَن فَاِطَمکَة
ْ
َخانَا َو َسي َدنَا اْل

َ
ْن َنْ لَك أ

َ
نَا أ رل مل

ْ
 تَأ
َ
َو  أ
َل  ْوََّلدِ اللَُّعنَاءِ  نَْدخل

َ
 ییگرومری تو به مرا یاآ ؛ِز َطاَعِة اللَُّعنَاءِ َو أ

و تیت  یمرا ترک کن پسر فاطمه ینحس یمانبرادر وآقا

ْن » «!آیریم؟ل نرت شردگان و اوالد ل نرت شردگان در  فرمانِ
َ
أ

َل  کرار  یمخروانمی  الکرسيةآگونه که در همان «َنْ لَك... َو نَْدخل

يُخْرِجُونَهَُّْ مِنَ »کشاند می که از نور به ظلمت ستا ینطا وت ا
 ینهم با تووه بره همر حضرت عباس ؛«النُّورِ إِلَى الظُّلُمات

وا » :دهد کهیم مطلب وواب شمر را  «....اهللِ یَا َعدل
 یاسیس یدر برابر دشمن، تقوا یّت، حسّاسوفاداری: گفتمان

                                              
 (.مسجر ك ف در  نضرت عل  مناجاتفرازی از  )  31۹. البلر االمین   الررع الحصین، ص 1
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 او  ادب حضرت عباس نسبت به حضررت زهررا 
 :یردگومری یندربراره حسر کره ست؛ آنااا گرتگو یندر ا

لَسککْنَ ْبککَن فَاِطَمککةَ »
ْ
پسررر  ینحسرر یمررانآقا «َسککي َدنَا اْل

ْوََّلدِ » :یردگومری یزیدو  یهو درباره م او فاطمه
َ
اللَُّعَنکاءِ َو أ

ارت عاشرورا یردر ز یرزمرا ن ؛ینفرزند مل رون ینمل ون «اللَُّعَناءِ 

عَلمى  ينِابْمنُ اللَّعم ينُابْنُ لكِلَةِ الْاَكْبادِ اللَّع» :یمخوانمی درباره آن ا
 .«لِسانِكَ

 بیت، مالزمت با اهلدر برابر دشمن یّت، حسّاسوفاداری: گفتمان

در  ینالبنرفرزندان ام یگرادب د ،کهینتووه ا شایاننکته  *
هم ننوشته کره  مورخ یع یحت ؛است مش ود گرتگو کامالً ینا

در  ؛از برادرشران گرتره باشرند یشپ یزیچ ینالبنفرزندان ام
را رها نکردند و قبرل  یدالش دااز آن ا س کدامیچعمل هم ه
 شدند. یدش  یندر راه حس از عباس

 طلبی، شهاتوفاداری: انگفتم

  م ظم انقالبرهبر گویا برودن را از های انقالبریشاخصه
در سرالگرد  ایشانند. ابرداشت نموده سیره حضرت عباس

برودن یانقالبر یبررا ییهاشاخ  95در سات  رحلت امام
و بررادرانش  ند که به وضوح در حرکت عبراسردکمطرح 
 :شودمیمشاهده 
اسرالم  یو اساسر ییمبنرا یهرابه ارزش ییبنداو ت: پا شاخ 
اسرت؛  یافراطر ییگراعمرل یبنردی،پا ینمقابل ا ینقطه ؛است
انسان را بره  یاطرف رفتن و هر حادثه یعبه  یهر روز ی نی

لَسکْنَ »طرف کشاندن.  یع
ْ
َخانَا َو َسي َدنَا اْل

َ
ْن َنْ لَك أ

َ
نَا أ رل مل

ْ
 تَأ
َ
أ

َل  ْبَن فَاِطَمةَ   «.اَعِة اللَُّعَناءِ ِز َط  َو نَْدخل
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نظر ها و صررفِبه آرمان یدنرس یدو م: هم ت بلند برا شاخ 
 یکارو میافظره یمقابل آن، تنبل ی. نقطههاستنکردن از آرمان

هنوز در گروش عرالم  فریاد آرمانی عباساست.  یدیو ناام
وَ  ؛عَمنْ دِينِمي إِنِّي أُحَامِي أَبَداً ؛وَ اللَّهِ إِنْ قَطَعْتَُُّ يَمِينِي» است که:

 «.عَنْ إِمَامٍ دَادِقِ الْيَقِين
 ؛دشرمنشرناخت در برابر دشمن.  ی تچ ارم: حس اس شاخ 

 یکری ،مقابرل آن ینقطره ؛در برابر حرکات دشرمنحساسیت 
 ین. خود اکنندیرا انکار مو دشمنی اصل دشمن  یکه ب ضینا

و  توطئه است. هر فررد یعنظر ما مطرح کردن توه م توطئه، به
اگرر بره  کنرد،یکرار مر سرالماسالم و به نام ا یکه برا یانیور
را  اشیلیمرتکب شده و سر یبزرگ یاعتماد کرد، خطا یکاآمر

َتباْت یََداَك َو للِعَن َما ِجْئَت » صدا زد: عباس خواهد خورد.
وا  َمانَِم یَا َعدل

َ
 .«اهللِ بِِه ِمْن أ
کره  ؛یاسریو س ینرید یشاخ ، تقروا ینآخر :پنام شاخ 

است کره در راه  ینا یاوتماع یاست. تقوا یفرد یاز تقوا یر 
که اسالم از مرا مطالبره کررده اسرت، ترالش  ییهاتیق ق آرمان

 مورد اسرتراده یهاانسان از لغزشگاه ی نی ؛یاسیس ی. تقوایمکن

ْنکتلْم آِمنلکونَ » :گررت مربکند. ش یزدشمن، پره
َ
 و عبراس «أ

ِ » :صدا زد ِعَن َما ِجْئَت ب
َمانَِم لل

َ
 «.ِه ِمْن أ

ها، به آرمان یدنرس یاسالم، همّت بلند برا یاساس یهابه ارزش یبندی: پاگفتمان
 یاسیس یدر برابر دشمن، تقوا یّتحسّاس
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حافظی نکرد!با قصد آب رفت و   خدا
 برجسته:  احساس و عاطفه عنصر

لَسککْنِ »
ْ
ِل بِاْل َسککنااةَ یلرِ  َو اْشککَتدا الَْعَرکک یککدل فََركِککَب الْمل

رَاَت  وهل َبْنَ یََدیْهالْفل خل
َ
 1؛«َو الَْعبااسل أ

)که به سرمت فررا   تلسخت ش؛ پس باالی    عا  بر لسین
 .همراه  بود عباس رفت و برادرش بود(

 هابرداشت
  ینحس همراه عباس ترا آب بیراورد. سرقای  !رفت

برای همرین هرم در هریچ مقتلری  ؛کربال برای ونِ نرفته بود
 روازایررن نقررل نشرده اسرت. عبراسحضررت بررای ودا  

 و اهل حرم در حسرت ودا  با عبراس ینبزحضرت 
 ماندند!
کارا رفتره و چره  دانستند کره عبراسنمیهم  ینهم یبرا
امرام  یورا برود کره وقترینبه سرش آمده است. از همر ییبال
ولو آمد و گررت:  ینهاز سمت علقمه برگشت سک ینحس

 یماز عمرو یراپردر وران آ ؟«العَبّاس يلٌَّ بِعَمّأبَتاه هَل لَكَ عِ يا»
 ی؟عباس خبر دار

   ، صبر بر مصائبیوفادار ی،و از خودگذشتگ یثارا ی،مداریت: والگفتمان

  

                                              
 .11۷، صالله ف على قتلى الطف ف . 1
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منزلت عباس
! 
 عقلمنطق و برجسته:   عنصر

ًلمل قکاَلْ رَِحکَم  علُّ » الَعبيکاَس   اهللل بنل اْللَسِن َعلَيِهَما السا
أبل و فَدى أخکاهل بَِنفِسکِه َحک ي قلِرَعکت یَکداهل،  فَلََقد آرََر و
بککَدَهل 

َ
عککز و جککل بِِهمککا َجنککاَحِن یَرککةل بِِهمککا َمککَع  اهللل فَأ

إنا أح طالِکٍب، و  الَمًلَُِكِة ِز اجَلناِة ، َكما َجَعَل جِلَعَفِر بنِ 
کهل بِهکا ََجيک اهللِ لِلَعبياِس ِعنَد  عل تَباَرَك وتَعکایل َمِِلَکة  یَغبِرل

َهداءِ یَوَم الِقياَمةِ   1«.الشُّ
بره   یرامرزدرا ب عبراس یم: خ؛ا ن؛ عموی؛فرمامی سجاد  امام
 یکرد   گرفتار بال )  امتحان( شر؛   خرودش را فر؛ا یثارکه ا یراست

عبراس  یبررا یتبارک   تعال یکه در نزد خ؛ا ییتا جا ،برادرش کرد
 .خورن؛می باهاست که تمام شه؛ا به آن غ یمنزلت یامتدر ر ز ق

 
 

                                              
ماذك ر  ياتدر كتااب خصاال در اداما  ر ا صر ق شیخ .6۸ص، 1،جالخصال للصر ق.  1

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتماممه ممع مما رويتمه فمي »: يرفرمام 

ُ مقتل الحسين بن عليفي كت فضائل العباس بن علي اسات   طا الن يثنر ينا» ؛«ا

كا  در  ياات را با  هماراه ر ا يثنار ين  من هم  ا رديمرا آ  ينجادر ا یازما   ما مقرار م رد ن

 «.امآ رده یننزد من است، در كتاب مقتل الحس نضرت عباس يلفضا

در  (ماا ینرثمحا ينبزرگتار )يکا  از صار ق یخشن شت   الحسینمتأسفان  كتاب مقتل

 خ صار قیكاان شا ینر. اایرهب  دست ما نرس يرفرمام  یخك  ش يث   اناد ستدسترس نی

 فرم د.ذكر م  ينجارا ا يتر ا ينالاقل تمام ا
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 هابرداشت

 « َِهداء هل بِها ََجيعل الشُّ ومر   خرودش( ش ددا) کلمره «یَغبِرل
ومر    بشرود برا الر  و الم همرراه و وقتی یع ومر است 

کلمره  ینبودن ا یرگهمه یبه م نا یدر عرب مُیَل ی بال  و الم(
برا عبرارت  یخورنرد. از طرفرمی همه ش دا  بطه ی نی ؛است
شده اسرت.  یدکلنسبت به همه ش دا ت یتعمومبه  نیز «یعجم»
 یبراق یدیشر  ی نری ،وایرتدر ر امام چ ارم یداتکلت ینا

 بطره  بره مقرام عبراس یامتدر روز ق ینکهماند مگر انمی
 خواهد خورد.

 خورنرد بطره می وقتی همه ش دا به مقام حضرت عباس
 یباید به فضائل و سیره ایشان آگراهتکلی  ما مشخ  است. 

 و س ی کنیم در آن مسیر حرکت کنیم.  یمیاب
 مقام و منزلت شهدا: گفتمان

 « َِهداء هل بِها ََجيعل الشُّ در روز  «يَومَ القِيامَمةِ»همه ش دا  «یَغبِرل
به خاطر مقامش  بطره خواهنرد خرورد.  به عباس یامت،ق

روشرن شردن  یامرتاز اتراقات روز ق یکیتوان گرت می پف
آن همره  یسرت کره در پرا سو مقام و منزلت عبا یگاهوا

  بطه خواهند خورد. ش دا به مقام عباس
 مقام و منزلت شهدا: گفتمان

 « گونه که خداوند بره همان «َكما َجَعَل جِلَعَفِر بِن أح طالٍِب
ش دو برات اهیرددر عوض دسرت بر یزن یطالبو رر بن اب
کره امرام  یآن مقرام ،شودمی عبارت مشخ  ینعطا کرد. از ا

در روز  و ررر یهمه ش دا حت یدفرمامی ین ابدال ینز
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 یداشرتن دو برات بررا ،به آن حسررت خواهنرد خرورد یامتق
 بلکه مقام دیگری است. ،یستدر ب شت ن وازپر

 مقام و منزلت شهدا: گفتمان

 
 



  

 
 شب   دهم
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 خورشید خون گرفته
 برجسته: عاطفه و احساس  عنصر

اِب  ََ ْص
َ
ْنتل وَاقِفا  َمَع أ َمَر بِْن َسْعٍد لََعَنهل  إِِن  كل َْ  اهللعل ِ َخ إ َِصَ

ِمةل َفهَ 
َ
يَُّها اأْل

َ
ْ أ ِّ ْ ب

َ
لَسْنَ َصارٌِخ أ

ْ
قَاَل  َذا ِشْمٌر َتَتَل اْل

ْنِ 
فا ودل بَِنْفِسِه َفَو  َفوََتْفتل َعلَْيِه َو إِناهل فََخرَْجتل َبْنَ الصا ََلَجل

یْتل َتطُّ قَتِيًل  اهلل 
َ
خا   َما رَأ ما َْ نَْوَر مل

َ
ْحَسَن ِمْنهل َو ََّل أ

َ
بَِدِمِه أ

لََقْد َشَغلَِِن نلورل وَْجِهِه َو ََجَالل َهْيئَتِِه َعِن الِْفْكَرةِ ِز وَْجها  َو 
َاِل َماء  َتْتلِِه 

ْ
ولل  فَاْستَْسََق ِز تِلَْم اْل ًل  َيقل َو  فََسِمْعتل رَجل

وقل الَْماء اهلل    1ََّل تَذل
سع؛ ایستاده بودم که یکرى فریراد عمر یارانبا  :گوی؛می 2هالل بن نافع

 ،اسرت را کشته ، این شمر است که لسینب؛ه برآ رد: امیر، مژده
که  مرا یافت لسین لشکریان خار  ش؛م   از میان  :گوی؛هالل می

خونى ر آغشته بهبه خ؛ا قسم هرگز کشته ،جان کن؛ن بود در لال ا 
زیبرایی چنران نرور صرور    آن تر از ا  ن؛یر؛م  اتر   نورانىرا زیب

ن؛   در کشمىکه متوج ه نش؛م چگونه ا  را  مرا مشغول کرد جمال 
 کرد.آ  می آن لال طق ِ

 هابرداشت

 « ٍَمکَر بْکِن َسکْعد اِب عل ََ ْص
َ
ْنتل وَاقِفا  َمَع أ  «َخرَْجکتل ... فَ إِِن  كل

هالت بن ناف  با این عبارت قصد دارد خرودش را تبرئره کنرد. 

                                              
 .12۸، صعل  قتل  الطف ف الله ف.  1
 قارار دارد. ا  عمرساعر دانیم هالل بن نافع، يک  از را يا  كربال است   در سپاهچ  م . چنا  2

 است. است ك  از اصحاب سیرالشهرانافع بن هالل  ویر از
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 کنرار یراران عمرر سر داین است که من فقر  در مقصودش 
ای نرزدم و تیرری پرتراب ضربه .کردمایستاده بودم و تماشا می

. او خودش را یع ایستاده در کنار اصیاب عمرر سر د ننمودم
ن اما گناه این افرراد کمترر از قراتال ها.کند نه وزو آنم رفی می

لَّهََُّّ الْعَمنِ ال»: خوانیمزیارت عاشورا می طور که درهماننیست 
الْعِصَابَةَ الَّتِي جَاهَدَتِ الْحُسَيْنَ وَ شَايَعَتْ وَ بَايَعَتْ وَ تَابَعَمتْ عَلَمى 

ونگیدنرد و برا  خدایا ومراعتی را کره برا حسرین 1«قَتْلِه
 هررااز آن قرراتالنش در کشررتن او همراهرری و بی ررت کردنررد و

 !پیروی نمودند، از رحمت خود دور فرما
 و منزلت شهدامقام : گفتمان

 «ِمةل َفَهک
َ
يَُّها اأْل

َ
ْ أ ِّ ْ ب

َ
لَسکْنَ أ

ْ
کرار وام ره « َذا ِشکْمٌر َتَتکَل اْل

را  پسر رسوت خردارسد که کشته شدن به وایی می یاسالم
زیرارت عاشرورا  باره نیز دراین . دردهندبشارت میبه یکدیگر 
بَنُمو أُمَيَّمةَ وَ ابْمنُ لكِلَمةِ اللَّهََُّّ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ »: آمده است

خدایا امروز روزی است که بنی امیره و فرزنرد هنرد  2«الْأَكْبَاد
 گرتند.به یکدیگر تبریع می روزبه سبب آن  وگرخوار

  ْنِ » گویدهالت می فا از لشکر ودا شردم  «فََخرَْجتل َبْنَ الصا

 .می نی بر او وقوف و آگاهی یافت« فَوََتْفتل َعلَْيهِ »
ای بوده است که هرالت ی نی وض یت میدان ونِ به گونهاین 

اسرت. بن ناف  برای دیدن وقرای  قتلگراه بره وسرتاو پرداخته

                                              
 .۷۷6، ص2المتهجر   سالح المتعبر، ج مصباح . 1
 .۷۷5، صهما  . 2
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خرار  از صرروف لشرکریان  سرمت و سروییگویا قتلگاه به 
 کشیده شده بود.

 «  یْتل َتطُّ قَتِيًل
َ
نْکَوَر  َما رَأ

َ
ْحَسکَن ِمْنکهل َو ََّل أ

َ
ماخا  بَِدِمِه أ َْ مل

ای نیکررو و چ ررره در حررات شرر ادت امررام حسررین «ْجهکا  وَ 
مب روت و  دشرمن برا دیردن ایرن نورانیرتکه  انی داشتندنور

 شده بود. سرگرم تماشا
اسررت کرره  یزمران ،و حالررت احتضررار یلیظرات آخررر زنردگ

 یهراشرود. چ رره انسران یافراد شرناخته مر یواق  یتشخص
 یهرانهمراه با وحشت و اضطراب است اما چ ره انسا یاییدن

یقینررا چ ررره امررام  خررودش درس و موعظرره اسررت. یال رر
خواهد بود زیرا لیظه بره  و درخشان بسیار نورانی م صوم

 شود.لیظه به لقای ال ی بیشتر نزدیع می
از ظاهر مرؤمن هنگرام خرار  شردن  یریدر توص امام باقر

الْمَموْتُ  إِنَّ ليَةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا حَضَرَهُ» فرمایند:می ینروح از بدن چن
 :اسرت یرننشرانه مرؤمن ا 1«يَبْيَاضُّ وَجْهُهُ أَشَدَّ مِنْ بَيَاضِ لَونِمهِ

 ی ریطب حالرتصرورتش از  رسرد،یکه مرگش فرا م یهنگام
 .شودیم ترنورانی

 « ِلََقْد َشَغلَِِن نلورل وَْجِهِه َو ََجَالل َهْيئَتِِه َعِن الِْفْكَرةِ ِز َتْتلِکه »
، مررا از تووره بره رانیت و شکوه وماتاین نو :گویدراوی می

 کشته شدن ایشان بازداشت.
شراید  شرودوقتی دشمن، در نور سیدالش دا وذب و  رق می

و فرزنردان امرام  زینرب کبرری بتوان گرت به همین دلیرل
 را تاب آوردند.پیکر  رق به خون  دیدن آن حسین

                                              
 .134، ص3الکاف ، ج.  1



 الی الغریب... ه 106
 

 «  َاِل َماء
ْ
حرات آب طلرب در آن امام  «فَاْستَْسََق ِز تِلَْم اْل

 کسی فریاد زد که آب نخواهی خورد.کرد اما 
و یکری از  بسیار وانسوز است مصیبت عطش امام حسین

 فرمرودرکرر میش بزرگروار برای پدر مراثی که امام سااد
وقتری  رالم ایشران بررایش آب  .عطش اسرت همین مصیبت

ولِ » :دوفرمرو می ردکآورد حضرت گریه میمی قُتِملَ ابْمنُ رَسمُ
 با لب تشنه کشته شد. فرزند رسوت خدا 1«عَطْشَانا هِاللَّ

شردت مصریبت عطرش ایرن رسد شاید وو ری از به نظر می
باشد که باالترین شخ  عالم که امام م صوم اسرت و اگرر او 

میرروم شرد کره  ۳، از ن متری2نباشد زمین باقی نخواهد مانرد
 دند.تی وحوش بیابان هم از آن میروم نبوح

 مکی؛د همه سیرا    میبودن؛ دیو   دَ
 سقیمان کربال ،خاتم ز قحط آ 

 فاع از میقوم، مبارزه با ظالمین،آزادگی   انسانیت، د :گفتمان

 یاد مر    قیامت

 

                                              
 .2۰۹ص، الله ف على قتلى الطف ف.  1
 .بَابُ أَ َّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُ  مِنْ نُجَّة، 1۷۸، ص1ج، الکاف  . 2
بِکُامْ خا انیم: م  مختلف   از جمل  يک  از زيارات اماام نساین زيارات . نعمت  ك  در 3

 .5۷۷، ص4ج ،الکاف .  َ بِکُمْ يُنَزِّلُ اللَّ ُ الْغَیْث... مَاءُ قَطْرَهَا  َ رِزْقَهَاتُنْزِلُ السَّ
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 کند می ذکر مصیبت امام زمان
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

یَرَعوا لََم َِماما، وَّل رَاقَبوا فيکَم أرامکا ز قَکتلِِهم أوَِلکاَءَك  ولَم
َِیيکاِت، وقَکد 

َ
تَِمٌل لِ  ٍل ٌم ِز الَهبَواِت، و ونَهبِِهم رِحالََم، أنَت ملَقدا

کماواِت وأحکَدقوا بِکَم ِمکن  ل   َعِجبَت مِن َصُبَِك َمًلَُِكةل السا
واِح، ولَکم یَبکَق  لوااجِلهاِت، وأخثَنوَك بِاجِلراِح، وحا بَينََم وًََن الرا
 ِ تَِسٌب صکاب

ٍل ، وأنَت  ٌر، تَکذلبُّ َعکن نِسکَوتَِم و أوَّلدَِك لََم ناِِصٌ
رِض َجرُيکا ، َتَرکءلَك 

َ
َح ي نََكسوَك َعن َجوادَِك، َفَهَویَت إیَل األ

غکاةل بِبَواتِرِهکا، قَکد رََشکَح لِلَمکوِت  اْلليولل ِِبَوافِرِها، وتَعلکوَك الرُّ
لَم ویَمينلکَم،  ِِ ِشکمال َجبينلَم، وَاختَلََفت بِاَِّلنِقباِض وَاَِّلنَِسکا

کِغلَت بِنَفِسکَم َعکن تل  دیرل َطرفا َخِفييا إیل رَحلَِم وًَيتَِم، وقَد شل
ککَم شککارِدا، وایل ِخياِمککَم قاِصککدا،  َوَلَِك وأهلِککَم، وأَعَ  فَرَسل

یَن الن ساءل َجوادَ 
َ
ا رَأ ما باكِيا، فَلَمي َِ َم ََمِزیيا، وَنَظرَن َعَجَم  كَ ٍل

کعورِ، لََعَ اْللکدودِ َعلَيِه َملوِیيا، بََرزَن مَِن اْللدورِ، نکا َِشاِت الشُّ
َّلِطمککاٍت، لِلولجککوهِ سککافِراٍت، وًِالَعویککِل داِعيککاٍت، وًَعککَد الِعککز  
مرل جکالٌِس لََع َصکدرَِك،  ملَذلاًلٍت، وایل َمَرِعَم ملبادِراٍت وَالش 

ٌَ َسکيفَ  ِ لََع ََنکرَِك، قکابٌِ  لََع َشکيبَتَِم بَِيکِدهِ، َابِکٌح لَکَم  هل مول
َهناِدهِ  َم، ورلفَِع لََعَ الَقنکا بِمل َم، وَخِفيَت أنفاسل ، قَد َسَكنَت َحواسُّ

دوا ِز اْلَدیِد، فَکوَق أقتکاِب  ف  ِِبَ أهللَم ََكلَعبيِد، وصل َم، وسل رَأسل
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لسکاقوَن ِز الکَُبارأ  اِت،الَمِريياِت، تَلَفحل ولجکوَههلم َحکرُّ اجکاِجر ي
عناقِ 

َ
سکواِق وَالَفلَواِت، أیدیِهم َمغلولٌَة إیَل األ

َ
ُل بِِهکم ِز األ ، یلرکا

اِق ، لََقد َتتَلوا بَِقتلَِم اإِلسًلمَ   1.فَالَویلل لِلعلصاةِ الفلسي
 را    لُرمترىفرمایر؛: در زیرار  نالیره مه؛سره می امام زمان
خروددارر  ترو مرورد گنراهى در یچه از مراعا  نکردن؛  درباره تو 
 ترویرت. هایمهخ یهدرکشتن د ستانت   چه درغار  اثاث چه ننمودن؛

فرا انى تحم ل  هاری تاذ   تاختى،  آزار ی درگَرد  غُبارهار جنگ پ
به شگفت  تو یبایىها ازصبر   شکآسمانفرشتگانِ  آنچنان که نمودر،
 برارا  همه طرف به تو هجروم آ ردنر؛،   ترو دشمنان از ، پسآم؛ن؛
که آن تاتو  بستن؛،  راه رفتن  بر   ها ناتوان نمودن؛ها   جرالتزخم

بررار خر؛ا(   ی تولسابگر)عمل خرو  لى نمان؛، یتبرا یا رر یچه
 تو آنکه تا نمودر،یم یتلما فرزن؛انت دفاع     زنان از   صبوربودر

افترادی  ینزمره ت سرنگون نمودن؛، پس با بر؛ن مجرر ب براز اسب را
 برا سرکشران   ی؛ن؛،کوب ی را با سُم هار خو ها تواس  که درلالی
تو به عر ِ مر  مرطو   پیشانىِ برفراز  ش؛ن؛، یزِشانت یرهارشمش
 پرس ،ت به باز   بسته ش؛ن در لرکت بودچپ   راست دستانِ   ش؛،

از زنان  کهیلال در مَت گردان؛ر،  لَر یامگوشره نیرر به جان  خِ
ت با لال نفر  اسب بودر، مشرغول ی به خو   فرزن؛انت)ر گردان؛ه(

چرون برانوانِ  پرس ها ر  نمود، یمهخ جان ِه کشان ب یرههشتافت، ش
 یافتنر؛،  اژگرون را ا  ینِ  ز ی؛ن؛،د با آن لال را یزپایتلَرَم اس ِ ت

برگونه ها  یسوانگ  که یلال ( خار  ش؛ن؛، دریمهپرده ها)رِ خ ازپسِ
   نها  ازچهره ها افکن؛ه بودن؛، مى زدن؛ هاصور  بر پراکن؛ه نمودن؛،

                                              
 ، فرازی زيارت نانی  مقرس .5۰4المزار الکبیر، ص . 1
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   ،این لال افتاده بودن؛عز   به  ا  ِ ازکه  ؛،زدنیم یونش ص؛ار  بقن؛ه ب  
مرِ که درلالی شتافتن؛،سورِ قتقگاه تو مى به مبارکرت  ینهمقعرون برسر شرِ

دسرتى   برا نمرود،یمر  یرا سر یتگقروبا خون  را یرخوی نشسته،  شمش
سر ازب؛نت  یغ( با تدیگر ی)  بادست ،در دست گرفته بودرا  یفتمَحاسنِ شر

هارِ مبارکرت نَفَس یستاد،لرکت ا لواس ت از   اعضا تمامِ ج؛ا مى کرد،
چرون  یالرتع   اهرل رفرت، باال یزهن بر مه؛ ست سرِ   ،پنهان ش؛ ینهدرس

برفرراز ِشرتران دربنر؛  آهنرین یررزنج غُل   در رفتن؛،   یرربردِگان به اس
 هرایابرانب   سوزان؛ ، درصرحرامى را شانی)آفتا ِ( چهره ها گرمارش؛ن؛،
بازارها گردان؛ه  یاندرم یرش؛ه،ها زنجبه گَردَن شاندستان ش؛ن؛،یم ی؛هکش
 .اسالم را کُشتن؛ سرکشان گناهکار!، با کُشتنِ تو ینا  ار بر ار ش؛ن؛،یم

 هابرداشت

 « َِماما ، َو َّلراَتبلوا ف یَرَْعوْاَو لَْم راما   َيکلَک َ 
َ
 «أ

بََِّ فَم» :اسرت یدهپرس وانسوزات ساده و ؤس یع عبداه یاب
آقا  یاتادب ینااا ید؟دانمی چرا خون مرا حالت ؟«يتَستَحِلّونَ دم

 .دگویرمری سخناز حالت و حرام  ی نی ؛است یاسالم یاتادب
 یدرسر ییاما کار به وا ؛است طرفها کند با مسلمانمی فرض
حررف نرزد،  یآقا عوض شد و با زبان اسرالم یاتادب یگرکه د

 برود کره، دشرمن یاهلیظر آن ؛حررف زد یبلکه با زبان انسان
وَيْلَكَُّْ يَا شِيعَةَ للِ » صدا زد: ؛حمله کند اهل حرمخواست به می

الْمَعَمادَ فَكُونُموا  إِنْ لََّْ يَكُنْ لَكَُّْ دِينٌ وَ كُنْتَُّْ لَا تَخَافُونَ انَأَبِي سُفْيَ
 یانسرریآت ابر یرروانپ یبر شما ا یوا ی نی ،أَحْرَاراً فِي دُنْيَاكَُّ

 1!«یدآزاد مرد باش ید،ندار یناگر د

                                              
 .12۰، صعل  قتل  الطف ف الله ف.  1
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 یررو   یبیرث اسرالم ؛است یو نامرد یبیث مرد یگرد ینا
مرردان و آزادگران که همه وروان ستروازاین ؛یستن یاسالم

 را دوست دارند! ینعالم حس
 یتو انسان ی: آزادگگفتمان 

 « َِ َْتِمٌل لًِلَ ٍل ومله سراده و  یع!  یشد یتار یلیخ «یياِت َو 
 یرتار و یدهزحمت کش یند یبرا یلیخ ین( حسوانسوز
 .ه استیددست ما نرسبه یبه راحت ینحس است؛ شده

 یماگر نوکرش ش؛ یستمن   تو ن دست
 است ی؛هزلمت ما را کش ینلس خیقی

 یتو انسان یصبر بر مصائب،آزادگ ،تسلیم بودن در برابر اوامر الهی :گفتمان

 «ک مرن در « ماواتقَْد َعِجَبکْت ِمکْن َصکُْبِکَ َمکَُِكکةل السا
و حیررانم کره شرما م اهسراده خرودم درمانرد یزندگ یریتمد

 ؛یرردکرد یریترا مررد هایبتچگونرره آن صررینه و آن مصرر
 ینارااعتراض کردند ا که روز اوت به خلقت آدم یاهمالئک

 از صبر شما ت اب کردند.
 یتو انسان یصبر بر مصائب،آزادگ ،تسلیم بودن در برابر اوامر الهی: گفتمان

 « 
َ
 یشرانهابه گردن یشانهادست« َمغللولٌَة إیَِل اَّلَْعناقِ  یْدیِهمْ أ

 ش به گردنش بسته شده اگرریهاکه دست یکس ؛بسته شده بود
 افتد.می ینبا صورت زماو ، برودبا عالة کمی  ساربان

 یتو انسان یصبر بر مصائب،آزادگ تسلیم بودن در برابر اوامر الهی ،: گفتمان

 تع مراو ه شود.تع ؛روضه است یانب یارترات زفق ینا یتمام 
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 حرام خواران 
 عقلمنطق و عنصر برجسته؛ 

ْسککَتِمٍع  وَ » ککْةل مل َُ ْمککرِأ 
َ
ککْم اَعٍ  أِل ُّكل ََزلَککْت  َقککْوِ  لِ ُكل

ْ
قَککِد اَ

َراِم وَ 
ْ
ْم ِمَن اْل َکرَاِم َو  َعِريياتلكل

ْ
ْم ِمَن اْل ونلكل لَِئْت بلرل بِکعَ فَ مل  رل

ِ  اهللل  وً
مْ لََعَ قللل  ََّل تَْسَمعلونَ  كل

َ
 ََّل تلْنِصتلوَن أ

َ
ْم أ  1«.َویْلَكل

 یدر ر ز عاشورا، پس از نصیحت   دادن رهنمودهرا لسین امام
به سرخنان    ی؛کنمی یچیشما از امر من سر پ ی  همه: الزم، فرمودن؛
شرما  دسرتا ردهای اسرت کره یرنا یق دلر  یر؛دهنمریمن گوش فرا 

   تیر؛( تنهرا از راه لررام بروده)جوایزر کره بررار کشرتن مرن گرف
 (غفقرت)هرر مُ یتانهاقق  بر از مال لرام پر ش؛ه است   یتانهاشکم

 ی؛ شنونمی یاآ ی؛ شونمیساکت  یابر شما آ ی ا  خورده است

 هابرداشت
شرود مردگ  است و باعث مر خوارى یک  از علل دتحرام

م امرا یموعظره یکه آدم  در برابر نرداى حرق بایسرتد و حتر
در  امام زمرانرو ازاین ؛م صوم را هم نشنود و آن را نپذیرد

 :منتظران آموخته یدعا را به همه ینقنوتش ا یدعا
  2.«طَهِّرْ بُطُونَنا مِنَ الْحَرامِ وَ الشُّبْهَةِ وَ»

 (                    ی)سالمت مال مبارزه با فساد گفتمان:

                                              
 .۹، ص2 ، جخ ارزملل ینمقتل الحس.  1
  .2۸۰المصباح للکفعم  )جنة األما  ال اقیة(، ص . 2
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 رهبر م ظم انقالب فرراوان  یتضمن نشان دادن حساسر
 یررت ب« و برزرگ یدرد اساسر»از آن بره  ،موضو  م رم ینبه ا
 یند:فرمامی کنند ومی
هرا و در یرع وملره دنیراطلب  ها و هوسران شر وت دنبات»

آورى ثروت و مات بودن و التذار و بره دام رفتن و به فکر وم 
اصرل دانسرتن این را و فرامروش کرردن  ش وات دنیا افترادن و

دردِ اساس  و بزرگ است و ما هم ممکرن اسرت  ها، اینآرمان
  1.«به این درد، دچار بشویم

 (                    ی)سالمت مال مبارزه با فساد گفتمان:

                                              
 . 23/4/13۷1 یج،مقا مت بس یر هاىبا ن يراردر د یاناتب.  1
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 خیمه خورشید سوخت
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

ْشککَعللوا فِيَهککا اَلاککار ثلککما »
َ
َْيَمککِة َو أ

ْ
ْخککِرَج الن َسککاءل ِمککَن اْل

ل
 أ

  1«.فََخرَْجَن...
  )لشکر دشرمن( آتر  را ران؛ه ش؛ن؛  یر نب یمهاز خ مخ؛ را  سپس

 پس آنها خار  ش؛ن؛...   ر کرددر آن شعقه

 هابرداشت

 « َْخِرَج الن َساءل ... فََخرَْجن
ل
صرورت کلمه اُخرِ َ را به یراو« أ

آورده شدند ... پف خرار  شردند.  یرونب ی نی ؛ما وت آورده
از  یریتریآورده و چگونه و با چه ک یرونآن ا را ب یسحات چه ک

دسرتور بره یدنکرده است. شرا یانآورده شدند را ب یرونب یمهخ
 ینربحضرت ز یلهوسو به «راربِالفِ يكُنَّعل» امام چ ارم

 آورده شدند. یرونب
 صبر بر مصائب یت،و انسان ی: آزادگگفتمان

 َْيَمةِ »ْ دیگومی یراو یراز
ْ
آن را  ی نی «يامِمِنَ الخِ»نه  « ِمَن اْل

هرا بره شرود زنعبارت م لوم می یناز ا ند.اهبود یمهخ یعدر 
 .پناه برده بودند یمهخ یع

 : صبر بر مصائبگفتمان
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 « َِْيَمة
ْ
 ولری ؛رانده شدند یرونب یمهاز خ :گرت یراو« ِمَن اْل

ها فررار یابانب یسوبه یدنگرت ب د از آن به کاا پناه بردند؟ شا
 دند.کر

 : صبر بر مصائبگفتمان

 «ْشکَعللوا فِيَهکا اَلاکار
َ
َْيَمکِة َو أ

ْ
ْخِرَج الن َسکاءل ِمکَن اْل

ل
قصرد  «أ

 یبررا یدشا چه بوده است؟! یخال ییمهدشمن از سوزاندن خ
 تر کنند. ارت آسان یبوده که کار را برا ینا

 صبر بر مصائب یت،و انسان ی: آزادگگفتمان
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   نحسی  گرهی ربمساعدت رد 
 برجسته: عاطفه و احساس عنصر

ککولِ  َخککَرجَ » ککهل  اهللِ  َبَنککاتل آِل رَسل یَتََسککاَعْدَن لََعَ  َو َحِریمل
لَماةِ وَ 

ْ
ْبَن لِِفرَاِق اْل ِحبااءِ  اْْللََكءِ َو َيْندل

َ
 1«.اأْل

را  یگرخار  شر؛ن؛   همر؛ یمها  از خ یم  لر  آل رسول دختران
 .کردن؛می یزار یزانشان  عز یانلام کردن؛   در فرا می یاری یهدر گر

 هابرداشت

 « ِکمرع یرهدر گر یکردیگربره  ی نی «یَتََساَعْدَن لََعَ اْْللََكء 
 یرناز ا یردرا با ینبرر حسر یرهکردند. مساعدت در گرمی

 ییوهشر یرنزده کربال آموخت. خروب اسرت ایبتبانوان مص
 یاهزمزمر یدشود. البته شا یینتب یبتدر ولسات رکر مص یهگر

 .باشد یهگر یناز ا یووود دارد نوع یکه در ولسات امروز
 دیدهدردی با مصیبتساز، هماشک جریان: گفتمان

 « ِِحبااء
َ
لَماةِ َو اأْل

ْ
ْبَن لِِفرَاِق اْل  که از دشرمن اسرت یراو «َيْندل

 یرهگر یزانشرانخرود و عز یانبانوان در فراق حام ینا :یدگومی
شرود مری م لوم ؛بلند یبا صدا یهرگ ی نیکردند. کلمه ندبه می
آن برانوان  یهرااز ندبره ،یدگومی یکه راو «ییاحبا»و  «ةنما»

که کنرار  یانیخود آنان باشد. حام ماتکل یدبرداشت کرده و شا
اسرت و  یمرهکنرار خ یشانبدن اربا اربا یااند خاک یعلقمه رو

 ند.اهکربال افتاد ینزم یوایکه در وا یزانیعز
 بر مصائب: صبر گفتمان
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 حسینیجاذهب 
 برجسته؛ احساس و عاطفه عنصر

لَسکْنِ  ثلما »
ْ
بِيَها اْل

َ
َكْيَنَة اْعَتَنَقْت َجَسَد أ فَاْجَتَمَعکْت  إِنا سل

وَها َعْنه ْعرَاِب َح ا َجرُّ
َ
ةٌ ِمَن اأْل   1«.ِعدا

هذذا »در هنگام عبرور از قتقگراه:  ین بع؛ از جمال  لضر  ز
امرا   پر؛ر را در آغروش گرفرت یکررپ ینهسرک ،«یبالعر ینحس
( جمع ش؛ن؛   ا  را از پ؛رش جر؛ا یابانیب یهااز اعرا  )عر  یاهع؛

 کردن؛.

 هابرداشت

 « در هنگررام عبررور از قتلگرراه و رفررتن برره کوفرره  ی نرری «ثلککما
اسررت کرره ب ررد از  یکسرر یندومرر  ینهحضرررت سررک

 .یدرس یدالش داکنار بدن س یکبرینبز
 برود چره رخ  یدهپدر را در آ روش کشرکه وسد  یدر مدت

 وررواب را از زبرران خررود حضرررت یداد؟ مرحرروم کر مرر
 کند:می نقل ینهسک
يْنُسَكِي قَالَتْ» مِعْتُهُ  نَةُ لَمَّا قُتِملَ الْحُسمَ اعْتَنَقْتُمهُ فَمأُغْمِيَ عَلَميَّ فَسمَ

 :«يَقُولُ
 مَا إِنْ شَرِبْتَُّْ رَيَّ عَذٍُْ فَاذْكُرُونِي شِيعَتِي»

 2.«سَمِعْتَُّْ بِغَرِيبٍ أَوْ شَهِيدٍ فَانْدُبُونِي أَوْ 

                                              
 .134ص عل  قتل  الطف ف،الله ف .  1
 .۷41کفعم  )جنة األما  ال اقیة(، صالمصباح لل . 2
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وقتی پدرم کشته شد من او را در آ روش  :گویدمی سکینه
ای پیرروان  گوید:کشیدم پف از هوش رفتم آنگاه شنیدم که می

من هرگاه آب گوارایی نوشیدید مرا یاد کنید یا اگر داستان فررد 
 ید. ریب یا ش یدی را شنیدید برای من ندبه کن

 سازاشک جریان، بیتمالزمت با اهل گفتمان:

 «لَسککْنِ اْعَتَنَقکک
ْ
بِيَهککا اْل

َ
« ْت اْعَتَنَقکک» لمررهاز ک ؛«ْت َجَسککَد أ

 یگررد یم نا ؛یدپدر را به آ وش کش پیکر شود کهبرداشت می
 .گذاشت یدهبر یهاصورت به رگ ،که ستا یناهم 

 « ٌة  یرعپدر  یکرنو از پبا یعودا کردن  یبرا« فَاْجتََمَعْت ِعدا
 کار آمدند. ینا یبرا یاهعد ولی ؛است یدو نرر هم کاف یا

 « ْعکرَاِب
َ
ةٌ ِمَن اأْل الْرلَعْرَابِ  یراز اعراب آمدند ت ب یت داد« ِعدا

کرار  یرنا یبررا یننشریابانب یت داد یدچرا با ؛یننشیابانب ی نی
 ؟!وم  شوند

 «بره  یناراا در «یحتر»کلمره  «فَاْجتََمَعْت ... َح ا َجرُّوَها َعنْه
وم  شردند ترا موفرق  یکییکی ی نی ؛است یت ا انت ای یم ن

 ،شردندنمریکردند موفق می هرچه ی نی ؛کار را بکنند ینشدند ا
دختر را از بدن پدر ودا کنند. چنان با آن حالت اسرتغراق در  ینا

شرده  ینیحسر واربهدر نور خدا و وذب  آن رق در  ،خدا
 شد.نمیاز پدر ودا  یحترابود که  به

 «وَها  یدبا .کشان بردندپدر کشان یکرپکنار او را از  «َجرُّ

زده مالطررت یبتبره مصر یدبا ؛داد یزده را دلداریبتمص

 یتریم یرناگرر ا یرژهوبه؛ م ربان بود یتیمبا  یدبا ؛نشان داد

دشرمنان  ولریبا میبت برخورد کرد.  یددختربچه باشد با
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کشان از بدن  ررق بره خرون ا کشانر یتیمدختر  ینخدا ا

 ودا کردند. رشپد
 ینوازیتیم دیده،دردی با مصیبتآزادگی و انسانیت، هم گفتمان:
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  تهارا  ؛5، ج اممام فهيدمح ؛ا  ر حسایر  ، نایخمم س ی :
 . ،13۸۹ نیخم امام آثار نشر   میتنظ مؤسس 

 ای ا  العظم  خامنا  ةسايت دفتر نفظ   نشر آثار نضرت آي
 www.khamenei.irب  نشان : 
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