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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 جلسۀ اول

شان بنا شده و مثل منی مکانی که به نام ای بنده با مرحوم استاد در ۀفیقی است که در خدمت عزیزان باشم. اما فاصلبرای بنده تو

ظاهراً در عصر  :فرمایندمی، کنندمیجریانی را نقل  انشیهایکی از کتاب درن اایش . خودزیاد است سخن بگوید خیلیبخواهد 

اعالم  دگاهدا ۀدر جلس ؛سراغ یک شیعه برودبرای شهادت  آید کهای ضرورت پیش میسنی در یک مرحله یعباس یک قاضبنی

عباس است نیبخلفای کند )تصور این بود که چون فرد درگیر فرد گریه می آنبه یکباره  .تجعفری اس ۀکنند که فالنی شیعمی

 .ماممهاست بین من و افاصله ؟کجا )ع(من کجا و امام صادق .جعفری نامیدید ۀگوید مرا شیعمی لی اوو کند(گریه می

خدا  زیاد است. اما فاصله بسیار است و باید شاکر بود )ع(مجلس امام حسین. است دوستان قرعه به نام من افتادلذا به درخو

 .تا باری روی دوش معصوم نباشیم و باری از دوش معصوم برداریم؛ کم کند ان شاء اهلل اا رهفاصله

رادور به ما اعالم دو ابتدا تشکر باید بکنیم از همه عزیزانی که در مهیا کردن این مکان زحمت کشیدند و شبانه روزی اینطور که

  .)ع(با اباعبداهلل الحسین اجر همگی .ندکشیدشد زحمت میمی

 مۀیت ایشان در قم هنطور که در باهم ؛جایگاهی قرار بگیرد و دوستان بیایند ی،های ما این بود که در تهران مکانیکی از آرزو

 آمدند.اقشار می

ر نهایت یک یا د هرروز .کنم به منزل ایشاناین را داشتم که مرتب رفت و آمد سال در زمان حیات ایشان استحقاق  ۲۰من 

 ندیم.ابهره مهرچند بی ؛زدمروز در میان و به منزل ایشان سر می

، مکانی شدا مین برپافوت ایش کردند و مجالس متعدد بعد ازآمد میوخیلی رفت یشاندر تهران که ا م این بودییکی از آرزوها

  .باشد

 شما ؛یق را پیدا نکردیمم این توفآمد داشتیوبا آقای شیخ ارادت داشتیم و رفت های تهران کهما بچهو اما نهایتاً شما برنده شدید 

نطور که بیت ایشان اهم ؛دخیرات و برکاتی باش أاهلل این منزل منشءشاانبا اخالص دوستان و رفقا این توفیق را پیدا کردید و 

  .در قم خیرات عظیم هست

  .خیرات و برکات أگیریم و منشاهلل به فال نیک میءشاان ،و اخالص دوستان شروع شدابتدای امر با جهاد 

دوستان  برسم از این که خدمت شما عزیزان قبل ،چون تشکر کنم؛ به هر حال وظیفه داشتم از طرف دوستانی که در قم بودند

 .من حامل پیام تشکر و سالم دوستان از قم هستم ،در شورای سیاستگذاری تقدیر و تشکر کردند

و  ،مودند بگویفرمکه خود مرحوم استاد در ابتدای کتاب وارثان عاشورا در رابطه با شب اول محرم کوتاه نکاتی  ،مقدمتاً 

  .میاهلل وارد بحث اصلی شویشاءان

یت هالل ماه رمضان یا ؤمن برای دیدار و یا ر :فرمایندایشان می ،در شب اول، 1مجلس محرم برپا شد هایی کهدر یکی از سال

 (ماه بود یت هاللؤامشب شب ر) !یت هالل ماه محرمؤکه برای رالحجه آنقدر کوشش و تالش ندارم ذی

 فرمایندکاتی مینایشان  .م معارض با عظمت رمضان نیستالبته این کال) :کندبرای این اشتیاق ذکر می اعامل ر 3 مرحوم استاد

                                                           
در این  ،هآوری شدین دهه جمعاهای مرحوم استاد در سخنرانی .های محرم را آغاز کردند و مجلس داشتندبحث دکه در قید حیات بودن ۷۸تا  ۷۰ن تقریباً از سال اایش 1

 .اهلل در آینده مکتوب شودءشاکتاب و بخشی به صورت صوتی است که ان
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 (که در ابتدای ماه محرم شنیدنش خالی از فایده نیست 

با دیدن هالل ماه محرم  )ع(که امام صادق ؛هایی باشد که از زمان کودکی در دلم نشسته استتیاق ریشه در شنیدهاششاید این  .1

شد تا یرفته رفته بیشتر م 3و غمر ۲حالت شوث این شدندتر میشدند و هرچه به سمت عاشورا نزدیکمی هغمگین و گرفت

 «4ظلومالمَ فِضعَستَالمُ بِأبِ» :فرمودندجایی که می

ته و با اشک سرد هایی باشد که در چشم سنگی ماه نهفخاطره و هایت صحنهؤبه دلیل ر ،یاق به دیدار هالل ماهشاید این اشت .۲

حضور  ویک دسته و شهادت  خبریِهای مبهوت و غفلت و بیات و خیمهاین ماه شاهد جاری فر .خویش آن را پنهان داشته

 ۀتاد و کامالً جبهایی که اتفاق افهچه صحنه .ها بودیت ماه محرم به خاطر این صحنهؤشاید این اشتیاق به ر .دسته دیگری بود

  .حق و باطل نمایان گشت

منزل حاج شیخ  از ؛داشتم یامایّ من در کودکی باشد؛ یت هالل ماه به خاطر بیداری خاطرات کودکیؤاشتیاق به ر اینشاید  .3

ها و فوارهو صدای  ،های سبزهای سرخ و موجبازی ماهی ،های جاریصداهای گرم و اشک آمدن حاج امین و کوچکزاده

  .هاها و شمعدانیجنبش آرام گل

شان را گرد نحرم منتهی شده و جمعی کوچک و بیهای مو خوشحالم که این اشتیاق چند سالی است به اجتماعی در این شب

وم و غربال همراهی معص ای است برایکه این اجتماع و گرد همایی زمینهاهلل شاءانو هم آورده و دور هم نشان داده است 

  (شادی روح استاد صلواتی بفرستید) داشته باشد.اخالص را  و تمحیص و ؛شدن

به اینکه د با توجه به نظرم رسی ؛)ع(اوصاف اصحاب اباعبدهلل :اهللءشاان ن هستمادر خدمتتآن در این پنج شب  او اما بحثی که ب

 .این بحث را آغاز کردند ۷۰خود مرحوم استاد هم توجه خاصی به این نکته داشتند و شاید محرم سال 

به  .ح کردندن بحث را مطرای ،ام محرم توسط مرحوم استاد شکل گرفتدر ایّ هست که اولین سالی که اولین جمع مو به خاطر

های تا در سالباشد  این بحث مفید فایده عبداهللزیر پرچم ابا ،سیس شدهأاین شعبه ت ،نظرم رسید که اولین سالی که این پاتوق

 .بندی داشته باشیمجمع د(ا راجع به اصحاب گفتگو داشتنکه بعده)بعد در مقاطع مختلف 

 باشند؛شته توجه دا استادهای مقدار با بحث کی ؛آورنداهلل تشریف میءشاان هااین شبهم دارم از دوستانی که  یک تقاضا

البته اگر  .نشیندها در جایگاه خود نمیبحث د،مبانی باش ۀها اگر بدون پشتوانحرف .یکی از اعتقادات جدی ایشان بود ،چون

 .شوممند بیشتر بهرهشاید بنده هم  ،توجهی بشود ،مقدار در این زمینه بیشتر مطالعه بشود کی دآشنا هستی

 آغاز کردند. ،)ع(الحسینپسرعم اباعبداهلل ،عقیلبناز مسلم د،ن شروع کردناها ایششب این بحثی که

 ،تر دیدممن خودم کم .به نام حضرت مسلم نامگذاری کردند اامشب ر (سخنوران و دیگر مداحان و)نید ادها میشما هیئتی

تر نوشته شده زمینه کمکتاب در این  ،چون وند؛این چنین وارد بحث اصحاب بش ،مطالعه داشتمتاریخ  ۀخودم هم در زمین چون

ید دالیلی داشته که شا .به اصحاب نوشته شدهراجع گاهی که ایشان داشتند توجه شده وکمتر به این ن ؛راجع به یاران اباعبداهلل

 به این دالیل اشاره خواهم کرد.  ،به این مورخین و نویسندگانا راجعهمن به مناسبت

 :مقدمه دارم در شروع بحث دو

                                                           
 ژولیده و حالت عزا گرفته موها ۲

 لودگیآحالت غبار 3

 شدهجانم فدای پدر مظلوم و مورد تضعیف واقع 4
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 سازی و نیروسازی استکادر ،شدا مطرح میهثی مرحوم استاد که در خیلی از بحهاواژهکلید اوالً یکی از. 

بدون توجه به  بیتاهل ۀت علوی و نگاه به سیرنگاه به حکومدهد که استاد در ابتدای بحث اصحاب به این نکته هم توجه می

 ود.شها میموجب اعتراض کند و بعضاًمی ها ایجاداین نکته سواالت زیادی را در ذهن

و بعد از  به شهادت رسیدند )ع(که در زمان امام مجتبی عدیبنو حجر ،ابینرهبر توّ ،خزاعیصردبنسلیمان بزرگانی همچون

به  حجر بابت شهادتسر پیامبر اکرم ت بود که همآنقدر محبوب امّ )ع(شهادت و در زمان حیات حضرت اباعبداهلل الحسین

 .کرداعتراض  معاویه

به  نبودند و منافق دمحب بودن د،شیعه بودن د،قایانی که خالص بودنآان جنگ صفین و بحث حکمیت نید که در جریادشما می

خوب  ۀآمدند زمین انبیای الهی ۀهم .هی از مبانی حکومتی بودآگا که اعتراضات برخاسته از عدم .نین اعتراض داشتندؤمالمرامی

 .را خوب کنند اهآدم هنیامدند ک ؛ها را فراهم کنندشدن انسان

به حکومت علوی و های ما را نسبت ها و خیلی از اعتراضهخیلی از غصّ، هاخیلی از تحلیل، هاهمین نگاه خیلی از دغدغه

     انتخاب کنند.ن باید مردم خودشا «5وراًفُا کَمَّإ وَاً راکِا شَمَّإ»؛ ندنسازی کزمینه دآمدن آنها .زندائمه کنار می نسبت به انبیا و

و بعد د شونو نفراتی صالح و مصلح تربیت  شان این بود که مردم با انتخاب خودشان دگرگون شوندبیت در حرکتصدد اهل

شکیل تاقدام به ن تشکیل صالحین و مصلحیبدون  و ن تشکیل کادربدو :خیلی کلیدی هست ۀیک نکت .تشکیل حکومت بدهند

 د.کردنحکومت نمی

که  است. بلند کرده بیتاهل نسبت بههایی را چه اعتراضکه  اشاره خواهم کرد ها مجدداًدر بحث است و کلیدی هااین نکته

 و رسازیحتی در ذهن خودمان کاد شود.ن روشن یمابرا ؛بتوانیم تطبیق دهیم ؛عترض نباشیمما امروز در ذهن خودمان م

که  یعفّجحربنعبیداهلل رود پیشمی در مسیر کوفهکه چرا اباعبداهلل  یمفکر کن. شودها فراهم انسانسازی برای انتخاب زمینه

رسند و از ایشان حضرت در یک منزلی به ایشان می ؛کندمی دعوت بود و او را )ع(دشمن برادرش امام مجتبی و یک آدم راهزن

  ؟با ما همراه باشی هیخوانمی :کنندتقاضا می

 اکی مثل ضحّوقت فرد دیگرآن رود.. امام پیش چنین آدمی میاست یعفجحرّبنعبداهلل _که در فیلم مختار هم دیدید_حر ابن

 1۰۰۰۰و در یک نقلی )هزار شمشیرزن  ۲۰در قبیله   که گویدبه حضرت می آیدمی (اسدیمظاهربنیا در یک نقلی حبیب)

ا کنار رزن هزار تا شمشیر ۲۰ دهند ومیهای خاصی جواب ند.کنحضرت اعتنایی نمی ؛هستند دفاع از شما ۀآماد (شمشیرزن

 ؟را یاری کنی خواهی مانمییا آ :هاش کرود به طرف خیمهخود حضرت می کنند؛انتخاب می یک راهزن را د ونزنمی

بسیار الزم  داشتن مبانی ،و تمییز بین اصحاب ،و شناخت اصحاب ،و ائمه ءو انبیا ءاول برای شناخت حرکت اولیا ۀپس نکت

 .است

 خیلی باید ؛ ی افراد نباید مانع نقد ما بشودبزرگ :اینجا روشن شود که بعد دچار اشتباه نشویم ی استدوم که ضرور ۀنکت

مقامی که دارند این  ۀبا هم ،اما راجع به اصحاب ؛اندکند و معصوماشتباه و خطایی نمی )ع(ائمه معصومین. ت داشته باشیمدقّ

م هُو م اوفار هُ» :که حضرت فرمودند کنیمصحبت می اصحاب به عظمتکه اگر داریم راجع ،دهید نکته را باید مد نظر قرار

با خواهیم این را ما امروز می ،چون ؛نقاط ضعف آنها غافل شویم از بایدن ارزیابی و در مقام نقدگاه هیچ« یابِصحَأن مِ یرٌخَ

                                                           
 3انسان/ 5



5                                                                                                             المالسّ علیه الحسین اباعبدهللحضرت اصحاب  اوصاف  

 

 ،هاچه حقارت ،هاچه اسارت واهیم تطبیق دهیم کهخمی :کردندطور که مرحوم استاد هم اشاره همان .تطبیق دهیم خودمان زمان

 .این جبهه بودیم یا آن جبهه در ما امروز بود ،عاشورا ۀاگر صحن ؛و چه نقاط ضعفی داریم

 !عقیل با آن مقامشبنحتی زندگی مسلم .یک مقدار با وسعت بیشتری باید ببینیم ،خواهدصدر می ۀار سعیک مقد

 .شویموارد بحث میبا این دو مقدمه 

های دواژهیکی از کلی ؟کندسازی اشاره میخداوند هم در قرآن به کادر؟ شویمبه اصحاب وارد بحث میاول اینکه چرا راجع

 5۲آیه  .کنمکنم و عبور میمن فقط اشاره می «.نباشد ابتر استکادرسازی و نیروسازی  قبل از هر قیامی،»: استاد هم همین بود

زنیم حرف ب اصحاب اباعبداهللبه ها راجعخواهیم این شبست، دقت کنید اگر میا )ع(به حضرت مسیحعمران راجعآل ۀسور

ها وقت بگذاریم و یلی از علما فریاد بزنیم چرا سالبحث کنیم چه اشکالی داشته همانطور که مانند خ ؟قرآنی کجاست ۀریش

ها ست و سنیا شیعی این یک اصل. چرا به دنبال تقیه باید بود آید اصالًمشکالتی که پدید می ۀبه فکر نیروسازی باشیم و با هم

ه از این ن هماگر ای .سازیاین کادر ۀفظ جان و ادامبرای ح دباش ایست که مقدمها ش برای ایناهمه؛ کنندبا آن مخالفت می

دلیلش  ؟برپا کردیم چرا این منزل را .بشود و این راه ادامه پیدا کند اش برای این باشد که کادرسازیکنند همهمسئله دفاع می

 .کنندکید میأخیلی ت سازیبرای کادرسازی و نیرو تد سالی اسنحضرت اقا چ (حتی)این است که 

 .آیدکه بوی کفر می دحس کردن ،یعنی َ«فرالکُ مُنهُمِ أحَسَّ» :امام آمدند مردم را به صورت عمومی به سوی دین دعوت کردند

کادر  ،یعنی ؛چه کسانی هستندانصار من فرمودند  «6اهللِ لیَإ یارِنصَأن مَ الَقَ»: قران ۀآی .پوشی کردندکفران و چشم ،دعوت شد

 دهدکه نشان می ؛اهللِ لیَإ یارِنصَأن مَ ؟ندااقلیت صالح و مصلح کدام، مرحوم استادبه فرمایش  .ند متحول کندتوامن که می

عمومی  دعوت به صورت ؛دعوت شروع شده بود ؛س معلوم است که کار شروع شده بودپ ؛رسالت خودشان را آغاز کرده بودند

 ونَیُّارِوَالحَ الَقَ ؟ندهست چه کسانی اهللِ لیَإ یارِنصَأن مَ» :و گفتند شدباید کادرسازی و نیروسازی میاینجا متوجه شدند  .بود

همین  .نیروسازی کردند و سازیدرحضرت مسیح نیز کا .ار خدا هستیمما انص :حواریون اعالم کرده است ؛«6اهللِ ارُنصَأ حنُنَ

 که باید صورت است هر قیام ۀنیروسازی مقدم .ندبعدها خودشان یک نیروی کلیدی شد دشروع شدننفر  1۲از انصار که 

  .پذیرد

که  ؛تاستضعیف کرده  )طبری( ایشان را بسیار این است که در بسیاری از کتب تاریخی عقیلبندر مورد مسلم یک مطلب

بینیم که مسلم را  ها بیشتر وارد شویم میحاال اگر یک مقدار در بحث) اندسیاست معرفی کردهفرد بی ،تدبیرفرد بیرا مسلم 

ند که کمگر مسلم رفته بود جنگ  .چه بوده استموریت مسلم أبینید مشما یک بررسی کنید می .(دانستندچنین فردی می

دو ماه و از عد بو  هزار نفر با او بیعت کند 1۸فردی وارد کوفه شود و  چگونه قابل تصور است !که تنها شد ؟تدبیری کردبی

 ؟(الحجهحدود هشت ذی تاشود وارد کوفه میکه پنج شوال باشد )کس نهزار نفر هیچ 1۸ین ا روز ازدو 

نقل ) کندت میآنجا وصی ،برند باالی دارالعمارهکه می زمانی .بگیرید در این مدت مسلم هفتصد درهم قرض کرده استدر نظر 

 «شود قرضم را ادا کنید.ام، اگر میهم قرض کردهدر  ۷۰۰من »(: گویداست به اشعث می

ایشان از بزرگان این حوزه  امّا مند هستمنه به عنوان این که عالقه ؛نظر هستندصاحب، پدر مرحوم استاد ،شیخ عباس صفایی

دالشهدای ایشان را تاریخ سیّد؛ منین ایشان را بخوانیؤتاریخ امیرالم .کنندبا تعظیم یاد میشود می اسم ایشان که برده ؛بودند

انتشارات مسجد جمکران  .ندظریف نگاه کردخیلی ؛ غوغا کرده در تاریخ؛ نیدوابخ ان راتاریخ شخصیت پیامبر ایش؛ بخوانید
                                                           

 5۲عمران/آل 6
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، آنقدر مکردزمانی که صفحات را ویراستاری می»: شنیدم هاکتاب ویراستارمن از  .این کتب پدر مرحوم استاد را چاپ کردند

با اخالص ها این کتابچون  «.مپاکنویس کن اتشدن صفح شدم به خاطر خیسشد که مجبور میاشک از چشمانم سرازیر می

آمده  عقیل با هجده هزار نفربنکه مسلم آورده استایشان  «الحدیدابییت سیاه باد ابنور» در کتاب مثالً .تمام نوشته شده است

  .پول قرض کرد لذا کند،ارزیابی  و کوفه کادرسازی دربود 

 .پس اینها نکاتی هست که باید مدنظر باشد

 :کنندمطرح می الؤس ۷ راجع به مسلماستاد 

مور أم مد در مسجد و گفتآ عبیداهللکرد، غالم ، اسلحه تهیه میکردنویسی میکرد، نامسازی مینیرودر مسجد مسلم داشت 

نفر راهنمایی کردند  چند .عوسجهبنمسلم ؛ شناخت:ریزی داشتندکردند و برنامهبه زیبایی کار میآنها دانست می ؟مسلم کیست

عبادات و کار خیر  ؛مدآاز همه زودتر می به مسجد آمد؛ این فرد چند روز مرتب کند.یم وریآجمعبرای قیام مسلم  دو گفتن

وارد  م پسر پیامبر قرار استاهشنید م.اهمدآعوسجه، گفت من از شام بنمد پیش مسلمآ (.خوب کارش را بلد بود) دادانجام می

روز در کوفه بود  6۲)مسلم  امآورده کنید، من سه هزار دیناررا جمع می های مردمبشود، شنیدم که شما اعانات و کمککوفه 

 ،خیلی مذهبی عوسجه فردبنمسلم .(وردآهزار دینار یا درهم  3د ییکی بیاحاال یکدفعه  ،درهم شده بود ۷۰۰ل خرج او و ک

عباس آقا شیخ را لو نداد.جای مسلم  د کنیم و فعالًآموزمایش کنم و رفتآرا  گفت باید توز هار روچسه  بود. یو دقیقپاک 

 باز هم نتوانست شناسایی کند. مسلم یدگومی

روز چهارم مخفیگاه مسلم  مد،آوعوسجه سه روز کار کرد و رفتبنبه پول نیاز بود مسلمکه  نجایی که وضعیت طوری بودآاز 

مد آخره یک نفر نفوذی الاب بررسی شده بود،دقت باشد وارد می همختار بود. هر نفرک ۀابتدا در خان عقیلبنگفت، مسلمبه او را

خرین نفر آشد و می اولین نفر وارد مخفیگاه مسلم کرد کهمیمد آوترف طورینقل است که این غالم  و جای مسلم را لو داد.

 .گفتمیها را به عبیداهلل آمدوگزارش رفت تمام جذب کند .و توانست نظر اعتماد را کامالً کارش را خوب بلد بود() خارج

های انقالب و کتاب قیام و کتاب معرفت دینی در بحث ؛داشتندکمتر گفتگو  ،خصوصاً ،های سیاسیست که استاد در بحثا این

 کنند.ها اشاره میفراوان به بحث نفوذی ،تا  حکومت دینی

خیلی تکرار  ار هااستاد صفایی بحث نفوذی ،چون؛ که استنادش را از قران خواهیم گفت(بایدخودمان نفوذی داشته باشیم )ما 

 استناد آیه کجاست، که در آینده اشاره خواهیم کرد. هخودم از ایشان پرسیدم ک ،کردمی

 :ال اولؤخب س

کرد ماند و شش ماه حکومت میزنده می )ع(اگر حسین ؟زنده باشد امروز تا این قصهافتاد بحث عاشورا باید اتفاق می ۀهم .1

 شد؟چه می

ایرانیان مذهب شیعه را  ،منین در کوفه بودؤحدود چهار سال و نیم که امیرالم ،چون ؛منین هستیمؤامروز مدیون امیرالمما 

های کوفه ایرانی منین در کوفه حاکم نبود و موالیؤسال و نیم امیرالم 4اید اگر این ش .منین شدندؤامیرالم ۀدل دادشناختند و 

حتی مدت رسید و به شهادت نمی )ع(و اگر امام حسین .گونه نبودو ایران کنونی این دندشایرانیان با شیعه آشنا نمی ،بودند

خوانیم که این چه مصیبت بزرگی در زیارت عاشورا می همانطور که !تچه برکاتی داش ،کردکوتاهی در کوفه حکومت می

 .توانست داشته باشدمیود وجود امام چه برکات بیشتری شمشخص می ؛است
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من سیر تاریخی اصحاب را ها در این شب ،امام حسین که شهید شد خون و کلی برکات داشت :این نکته را دقت داشته باشید

 .سیر تاریخی برای رفتار خودمان :نباید غافل باشیم اما از این کنمبررسی می

 :ال دومؤاما سو 

به  کنندکید میأها حضرت آقا تدر بخش ؟زیاد نفرستادندنیروهای نفوذی در ابنچرا  ؟شدزیاد نفوذ نابندستگاه چرا در  .۲

  .چون بنا بر جنگ نبوده و بنا بر ارزیابی بوده است« .ید در دل دشمن نفوذی داشته باشیمما با» :نفوذی

 :عدیال بؤو س

 مسلم اقدام به ترور نکرد؟ چرا ،عروهبنزیاد آمد منزل هانیبنآن شب که عبیداهلل .3

چرا فرار  ؟چرا چنین اقدامی نکرد ،افتاده بود و دست آنها شدهکوفه دچار تزلزل  ،زیرا ؛ودکرد کار تمام باگر عبیداهلل را ترور می

یک نفر  ؟دفاع کردو  چرا ماند و اسیر شد ؟خود را به حسین نرساند چرا مانند دیگران فرار نکرد و؟ نکرد و به حسین نپیوست

 ؟رانه بودمدبّ ؟آیا عاقالنه بود ؟درگیر شد چرا ،مآن شب منزل این خان .شودو این طبیعی است که او دستگیر می !به هفتاد نفر

 گیردمیها جواب این سوال ۀها و معیارهایی که عرض کردم همکبا آن مال .اینها باید بررسی بشود ؟سیاست بود با آیا همراه

 .کنیمو مسلم را به عدم شجاعت متهم نمیتدبیری اینها دیگر اسالم را به بی ۀو با هم

او  ،با اون درگیر شدند ریختند ونفر  ۷۰ زمانی که روز بعدش بود. انهای کوفه سرگردمسلم غریب و تنها در کوچه ،دوم ۀنکت

آن  روز قبلِ «.لحظه در اتاق مشغول عبادت استدیدم هر » :گویدآن زن می ؛شب را تا صبح عبادت کردبا قلبی مطمئن و آرام 

آرام و در  را اما شب ،و درگیر شده بود نشسته بودنبیکار سلم هم م ؛ه کردندصرآمدند و قلعه را محا بینیمکنیم میرا بررسی می

روند روی می کنندتوانند برابری که نمی دیدندو آنها  .دیجنگبا قلبی مطمئن  و با استقامتگذراند و روز بعد حال عبادت 

 .کنندنمیبه آن هم عمل  امّادهند نامه میبه او امان. کنندمیودی او را دستگیر تا حد اینکهتا  .اندازندمی و سنگبام و آتش پشت

توانیم این ایم آیا در آن حالت میما وقتی طعم تنهایی و غربت را چشیده: ال را برای زندگی امروز ما داردؤو استاد این س

 ؟کسیدر غربت و غریبی و تنهایی و بی ؛و این آرامش روحی را داشته باشیماطمینان 

هایی داریم که چه مشکالت و کمبودا مو  چنین بشود؟اینهایی باعث شد که مسلم چه ریشه چه شد که مسلم چنین شد؟

 هایی در ما است؟و چه اسارت ؟آوریمامروزه در غربت و تنهایی کم می

بینیم که ما بعد می ،گویند ما هستیممی ؛کنیمامکانات را فراهم میگویند یک عده می .کنیمآییم در یک مجموعه کار میحاال می

 ،اصالً در فامیل .ا هستیمبعدها فهمیدیم که تنه ؛این احساس تنهایی غربت را ؛ایمها را کشیدهاین حالت ما شاید .را تنها گذاشتند

به  بنده که یا در همین سفر. شوندروند و از دین خارج میت گناه میم که به سمایهدر این چیزها دید ،ازدواجهای در مراسم

 ،های فامیلیحتی در جمع؛ تنهاست ،کند که غریب استانسان احساس می. این وضع حجاب و مسائل دیگرداشتم تهران 

 .کار دوستان و محل

، جنگیممی؛ مکامالً آرام باشی؛ نها تحمل کنیم بلکه آن ریشه قوی باشدرا تحمل کنیم و نه تتوانیم این غربت و تنهایی چقدر می

 .کنیممبارزه می ،کنیماستقامت می

مع از در ج .تطبیق بدهیم های خودمانبا شخصیتم و این را بیایی ؛بیاییم و تطبیق دهیم با این زمان .ال استاد استؤاین س

  ؟ها و تنهایی و کجا هستیماما در غربتزنید فریاد میشلوغی زیاد 

 :بندی داشته باشیمجمع
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خاص خود  دن بحث کادرسازی نیاز به یک کالسو مطرح کر االتی که استاد مطرح کردندؤس ؛در مقدمات بحث وارد شدیم

کادرسازی باید در  که پاسخ گفتنددر ال کردند و ایشان هم ؤاز امام س ؟ا دارد که آیا در انقالب ما کادرسازی صورت گرفتهر

وظیفه و ؟ وظیفه و تکلیف ما چیستبه هرحال  ؟ستسازی اتفاق افتاده او چقدر نیاز است و آیا این کادر چه حدی باشد

ومت دینی منین با تشکیل حکؤامیرالم. سازی هستای بحث کادرو در هر دوره. ما دفاع است ۀوظیف ؛تکمیل است تکلیف ما

بعد از تشکیل ، فقط در زمان قیام و انقالب نیست کادر. سازی کرده استهم کادر ن موقع بازآ در جهان اسالمِ و در کوفه

جنگ شدند  3 منین در زمان حکومتشان گرفتارؤمنتها امیرالم .بحث نفراتش هست ؛سازی هستومت دینی هم بحث کادرحک

 مدت زیادی ،جنگ جمل هم،بلی جنگ ق ،ماه 1۷خب شما فرض کنید یک جنگ  .ماه طول کشید 1۷جنگ صفین که فقط 

ای این همان نکته .ودش بحث دیگری استخ دقدر موفق بودنچه .ارج و بعد آن داستان حکمیتوخ ۀبعد هم قص طول کشید و

   .ن باشداست که باید مدنظرما

حابه بررسی زندگی صها با ما در این شب .های دیگر در خدمتتان خواهیم بودکه شب یهایای شد برای بحثاین بحث مقدمه

چه مشکالتی ، نها بودآهایی در چه ریشه؛ دهیمها را با زندگی امروز خود تطبیق خواهیم زندگی آنحسین میالو اصحاب اباعبداهلل

اگر  ؟خیرداشته باشیم یا  رامش و روح آزادآتوانیم مثل آنها نها قرار بگیریم، آیا میآاگر ما در شرایط مشابه ؟ در خود ما هست

یی هااباعبداهلل چه ریشهاصحاب  و اباعبداهلل. ابتدا در خودمان دقت کنیم ؟تکجاس هااین ریشه ؟توانیم چه مشکالتی داریمنمی

به سمت  تیر نگرفتند در صورتی که اگر اآلها و صورتشان را به سمت آن میآمد دستها میبه سمت آن تیرهاوقتی داشتند که 

 .چرخانیم تا با ما برخورد نکندخود را میگاه صورت آدوما بیاید ناخ

تغییر بعضی از اصحاب یک روزه ؛ این یک نکته است که باید به آن دقت داشته باشیم .اصحاب نیز متفاوت است هایطیف

؛ چند روزای همان عده؛ گشتندرمسیحی بودند که ب ایعده؛ هیرزمانند  ،روز تغییر کرده بودند 1۰ای عده؛ مانند حر ،کرده بودند

 . ...مانند عابس و حبیب و ،ند که آبیاری شد و آنجا ثمره دادهایی داشتای نیز بودند که ریشهو عده

یکی از مشکالت ما این است که کمتر نگاه . های متفاوتی دارندهای مختلفی هستند و ریشهبررسی کنیم که اینها طیفدارد جا 

 .و سخت است هستند آنها معصوم بودند و آنها باالتر بله !کنیم و تطبیق دهیم بیت مقایسهبیاییم خودمان را با اهل؛ تطبیقی داریم

های آینده پیگیری این بحث را در شب .تطبیق دهیمبا خودمان  را ودمان بودند و امکان خطا داشتنداما اصحاب که از جنس خ

 .خواهیم کرد

بیت تشکیل و هدف تمام اهل )ع(توان قاطعانه گفت که هدف امام حسینمی. اهلل با مبانی حکومت دینی باید آشنا بشویمءشانو ا

 . گویندی کنیم هرکدام چیز متفاوتی را میاگر کتب را بررس .حکومت دینی بوده است

ها بود به این ترتیب این انتخاب. این خودش جای بحث دارد ؟تشکیل حکومت دینی بود ،و آیا در این سفر و این کوفه هدف

های م رهبری در شبهای مقام معظّخطبه یکی از. توضیح بیشتر هم در زیبایی توضیح دادندبه استاد  ،کتاب عاشوراکه در 

که امام به دنبال چه چیزی بود و به کجا ؛ این بحث را مطرح کردند اختصاص به این بحث دارد که بسیار زیبا ۷۰ی محرم دهه

 . رسید

نقاط ؛ اصحاب برای ما واضح باشد و هیچ ایرادی نباشد عملکردتا ؛ برای ما الزم استمبانی تشکیل حکومت دینی دانستنش 

 .در ذهنمان باشد برای مباحث آینده ،آن مبانی ،ضعف و نقاط قوت اصحاب

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
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 جلسۀ دوم

 وَأَبشِروا تَحزَنوا وَال تَخافوا أَلّا المَالئِکَۀُ عَلَیهِمُ تَتَنَزَّلُ استَقاموا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالوا الَّذینَ قال اهلل تبارک و تعالی فی محکم کتابه: إِنَّ

 ۷توعَدونَ کُنتُم الَّتی بِالجَنَّۀِ

 الْحُسَیْنِ اَصْحابِ عَلى وَ الْحُسَیْنِ اَوْالدِ عَلى وَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِىِّ عَلى وَ الْحُسَیْنِ عَلَى اَلسَّالمُ

 شما انمهم که شبی چند این در ریا وبی مجلس این داریم در بنا هللءشاان که کردیم عرض شد آغاز که گذشته شب بحث

مان را داشته خود زندگی با دشمنان همچنین و قوت و ضعف نقاط خودمان، با الحسیناباعبداهلل اصحاب تطبیقی زندگی هستیم،

 دارد؟ اهمیت جهت چه از بحث باشیم. این

 مده است.آ عاشورا وارثان کتاب همین در خالصه به صورت و فرمودند ایراد ۷۰ سال در استاد مرحوم که است بحثی البته

 کنیم. ادا را مطلب حق بتوانیم اهللءشاان و شود داده توضیح بحث این مقداری که داریم بنا اهللءشاان

 :کنیممی بررسی تطبیقی نگاه صورت به را اصحاب زندگی دلیل سه به ما کردم عرض دیشب

 را باعبداهللا اصحاب اوصاف نگاه، یک در توانیدمی شما دارد. بیشتری دستاوردهای ها،بحث گونهاین که فرمایندمی استاد .1

 هاعبرت با هادرس کرد. نگاه را هاباید عبرت باالتر، پله یک دارد. اما در مقاومت و ایثار درس شجاعت، کنید. بررسی یکییکی

 د داشته باشد،عبرتی وجو نگاه اما اگر کنید، پیدا اباعبداهلل اصحاب زندگی از زیادی هایدرس توانیدمی شما است. متفاوت

 عمر در و کنیم یزندگ عمر یک در ؛نداریم عمر دو که ما منین،امیرالمؤ فرمایش به درواقع. باشدمی خودمان زمان برای عبرتی

 که دارند ایملهج ساله، ۲5۰ انسان بحث در هم آقا حضرت خوانیم.می را تاریخ لذا کنیم. استفاده عمر قبلی هایتجربه از دوم

 وضعیت توانیمیم است. ما حال شرح تاریخ، همین درواقع ،یعنی ؛«دیگر صحنۀ یک در منتها ما، حال شرح یعنی تاریخ» درواقع

 شود.می ترکاربردی گونهاین و بدهیم تطبیق زمان آن با را خودمان

 ایانگیزه د،ش اشاره )ع(معصومین سیرۀ و روایات و آیات در کادرسازی به که نگاهی داشتیم، دیشب که بحثی به توجه با  .۲

 است لیدیک نگاه باشد، داشته دینی حکومت دینی، جامعۀ خودمان، توسعه و رشد در کادر، تواندمی که نگاهی برای شودمی

 دهند.می تشکیل اصحاب را کادر دهد؟می تشکیل کسی چه را کادر لذا و

صْحَابًا أَوْفَی وَلَا خَیرًا مِنْ أَفَإنِّی لَا أَعْلَمُ » :الحسیناباعبداهلل فرمودۀ به اصحاب این که کنیم بررسی خواهیممی را صحابیا  .3

 دقت خوب الحسیناباعبداهلل جمله این به «ی خَیرَ الْجَزَآءِاللَهُ عَنِّ أَصْحَابِی، وَلَاأَهْلَ بَیتٍ أَبَرَّ وَلَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَیتِی؛ فَجَزَاکمُ

 بزرگان از برخی. ودندب "أَوْفَی و خَیرًا " عصر آن در خودشان اصحاب امام، منظور که است این نظرشان افراد از برخی بفرمایید،

 الی اصحاب و منینامیرالمؤ و خدا رسول اصحاب بر حتی اباعبداهلل اصحاب ها،زمان و اعصار کلیۀ در که است این نظرشان

  هستند. اعصار مهه در اصحاب برترین اباعبداهلل، اصحاب این که کندمی تقویت را دوم نظر دالیلی. دارند القیامه برتری یوم

 :کنیممی اشاره بارهاین در دلیل 4 به

                                                           
 3۰فصلت/ ۷
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 عبداهللِ البى اهللُ اختارَکُم خِیَرۀٌ انتم الربّانیونَ، اَیُّها عَلَیکُم اَلسَالم» فرمایند:می حضرت )ع(حسین امام ۸رجبیه زیارت در .1

 صراحت به زیارت این در پس هستید. خداییان بهترین هستید؛ خدا یاوران بهترین شما «به اهللُ اِخْتَصَکُم خاصۀ اَنْتُم و المالسّعلیه

 هستند. اعصار همۀ در اباعبداهلل اصحاب اصحاب، بهترین

 میان در هانآ از برتر که کنندمی یاری مرا عزیز حسین مردانی» فرمایند:می حضرت که )ص(اکرم پیامبر از داریم روایاتی .۲

 بهعراج .هستند خیرالشهدا اصحابشان، و دالشهداسیّ اباعبداهلل، که هست هم عباراتی «.شودنمی دیده کسی شهدا،

 اگر. خورندیم غبطه مقامشان به قیامت روز در شهدا تمامی که دارند مقامی ایشانکه  است شده وارد هم )ع(العباسابوالفضل

 باشد.می دوم نظریۀ بر بگیرند، دالّ قرار هم کنار هااین

 «أَصْحَابِیوْفَی وَلَا خَیرًا مِنْ لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَ» فرمود: امام هستند. بهترین من اصحاب که نفرمود امامی یا پیامبری هیچ .3

 نماز از بعد الطلوععلی صبح از عاشورا حادثۀ دانیدمی شما :است گونهاین دارند، عاشورا حادثۀ از مرحوم استاد که تحلیلی .4

 زمان غروب آفتاب، از قبل ساعت یک و است بوده ماهمهر ۲1 شمسی تاریخ به کنندمی نقل که گونهآن شد، شروع صبح

 عبداهللابی بعدازظهر، 4 ساعت حدوداً که فرمایندمی شهیدی آقای مرحوم یا مطهری استاد. رسید پایان به جنگ اباعبداهلل شهادت

 در نفر هزار 3۰ با که بود این دشمن بنای بود، کشیده طول ساعت 1۰ حدوداً جنگ هازمان این به توجه با. رسیدند شهادت به

 اول، حدوداً مرحلۀ باراندر تیر لذا بودند، کرده محاصره را تن ۷۲ این کامالًنفر  هزار 3۰یعنی کند. تمام کار را اول وهلۀ همان

 خواستندنمی هاآن اینکه و انجامید طول به ساعت 1۰ جنگ اینکه رسیدند. شهادت به عبداهللابی اصحاب از بیشتر یا نفر 3۰

 تمام با اصحاب این که است این بر دالّ شود، تمام جنگ سریعتر چه هر که قصد داشتند و باشد زنده لحظه یک امام، حتی

 و بدر هایجنگ است. اگر این جنگ را با اصحاب این برتری دهندۀنشان این و کردندمی دفاع امام از اخالص تمام و وجود

در آن  ثالثاً و شد تمام جنگ ساعت چند مدت ظرف ثانیاً و بود سوم یک تعداد افراد اوالً در این جنگ. 9کنید مقایسه احد

 قطعاً تن ۷۲ این نبود. غنائمی احتمال کسب گونههیچ عاشورا، جریان در اما هم وجود داشت، غنائم انگیزه ها، احتماالًجنگ

 به اینکه یا و ماندمی جاویدان نامشان حماسه، این در که بعدها باشد این تصور اینکه و رسندمی شهادت به که دانستندمی

 نبود. اینگونه اصالً باشند، کرده شرکت جنگ در دنیوی هایانگیزه

 که زمانی تا»گفتند:  امام به و آمدند کربال به امام مشرقی که باعبداهللبنضحاک نام به نفر یک کنند،می نقل تواریخ از در بعضی

 همه کهلحظات، زمانی آخرین در و کردند قبول را شرطش هم امام «روم.می وگرنه مانمدارد، می ایفایده شما برای من ماندن

 خواهیمی چگونه» فرمودند: امام و خواست که برود. آمده امام خدمت به ندارد، ایفایده متوجه شد که ماندن و شدند شهید

از  عاشورا واقعۀ از بعد سال یک فرد قولی، این به .1۰است گذاشته خیمه فالن در را اسبش ابتدا همان از که کرد اشاره «بروی؟

 .رفت دنیا

                                                           
 طوسی شیخ رسد کهمی صغری غیبت عصر در )عج(زمان امام سوم زمان نائب به است. سند شده صادر مقدسه ناحیۀ نوبختی و از روحبنحسین توسط که است هاییزیارت از ۸

 .است موثق کامالً سند کنند.می نقل شخص این از دیگران و

 بدریون فرمودندمی بدهند، تنسب نفر یک به را ناب ویژگی یک خواستندمی که زمانی هابعد که داشتند حضور بدر جنگ در افراد ترینبودند، خالص ما هایجنگ بهترین که 9

 (هستند بدر اصحاب از)

 .باشند نداشته بازگشتی راه هیچ افراد که رفتند بین از هااسب از بسیاری اول تیرباران در ظاهراً زدند.می هم را هااسب جنگ در چون 1۰



11                                                                                                             المالسّ علیه الحسین اباعبدهللحضرت اصحاب  اوصاف  

 

 که بود ابتدایی بحث این دارد. بحث جای موضوع این و هستند اصحاب بهترین که داریم را اوصاف این با اصحابی بحث 

 همۀ شب 5 مدت در چگونه که کردیم، شروع دیشب مقدمۀ از شد. ما تکمیل اینجا به تا امشب و گذشت اختصار به دیشب

 دادند عنوان اصحاب به که رویممی پیش بودند، کرده شروع استاد مرحوم خود که روالی طبق هم ما کنیم؟ بررسی را اصحاب

 کردند. بررسی شب هر در خاص عنوان تحت زیرمجموعه یک صورت به را اصحاب و

بود(، در  استقامت به )که مربوط شد هم قرائت بحث ابتدایی آیۀدر  که استقامت بحث مابین در بود. بنده استقامت به بحثشان 

 هایلتشکّ و مذهبی هایبچه مفقودۀ هایحلقه که دهیممی تطبیق حال زمان با و کنممی اشاره خصوصیت دو به مسلم زندگی

 هاییبحث عقیل دربارۀ شما که کنم اشاره عقیلبنمسلم دربارۀ اوّالً بسنجیم. را خودمان عیار توانیممی ما و. است ما امروز دینی

کردند  تالش شدت به عباسبنی و امیهبنی مورخین بودند. بزرگتر منینامیرالمؤ از سال ۲۰ منین،امیرالمؤ برادر عقیل که ایدشنیده

 خواستندمی چون چرا؟ کنید. ابوطالب است، نگاه کفر دربارۀکه  هاییکتاب شما به بیاورند. پایین را ابوطالب خاندان مقام که

 به را منینامیرالمؤ طبعیشوخ مثالً نداشتند. ضعفینقطه منینامیرالمؤ کتابی، هیچ در چون بیاورند. پایین را منینامیرالمؤ منزلت

 .است بوده اشتباه که بودند گرفته نظر در ایشان منزلت و مناقب آوردن پایین در ضعفنقطه عنوان

، (کردم معرفی را صفایی عباس شیخ تاریخی هایکتاب دیشب بنده) اندنوشته را الرسولمکاتبات که چیمیانه اهلل آیت مرحوم 

. دارند دقیقی بسیار تاریخی نگاه و ایشان در کتاب، است شده نوشته مفصل طوربه که دارند عقیل شرح به مناقب نام به کتابی

 فریادی چنان عقیل المال،بیت جریان در که است این است، ذهنتان در عقیل از شما که چیزی آن که دارند کتاب این در ایشان

 نقل در دارید، خاطر به عقیل ضعف نقاط از که دیگر موردی. داد دست ایشان به کنند،می داغ که شتری مثل حالتی که زد

 چیزی چنین داشتم بنده که تحقیقاتی طبق. کرد صله تقاضای و رفت معاویه نزد منینامیرالمؤ زمان در عقیل که داریم تاریخی

 هم آن اند،رفته معاویه نزد منینامیرالمؤ شهادت از بعد ایشان اما است. متیقن تقریباً معاویه نزد ندارد، رفتن ایشان صحت

 داریم روایاتی چیمیانه آقای کتاب در است. بوده منینامیرالمؤ منزلت و مناقب در تماماً فرمودند، معاویه مقابل در که کلماتی

توجه  منینامیرالمؤ با ایشان تعامل نوع دربارۀاگر . اندداشته دوست را عقیل چقدر و اندفرموده عقیل منزلت دربارۀ پیامبر که

 و طالب جعفر، عقیل، هایپسر به نام چهار ابوطالب، حضرت که دانیدمی بودند. منینامیرالمؤ شیفتۀ عقیل که بینیدمی کنید،

 رفتند، پیامبر نزد منینامیرالمؤ کردند. تقسیم خودشان بین را هابچه این اقوامشان که بودند فقیر قدرآن اند.داشته منینامیرالمؤ

. داشت نگه خود نزد داشت فضائلی و داشت دوستش که خاطر این به را عقیل و دیگری کس نزد طالب عباس، نزد جعفر

. دارند هم بسیاری فضائل طرف آن از وجود دارد. هم موارد این چند هر گویند.می اشدرباره که نیست اینگونه عقیل شخصیت

 فقر آن با البته بود، که قسمت آن در که توقعی جریان آن اما .است نبوده این کند، صله تقاضای و برود معاویه نزد عقیل کهاین

 اگر اند.داشته هادالوری کربال صحنۀ در عقیل فرزندان. باشد هم طبیعی امری عادی فرد یک در شاید که داشتند، که شدیدی

 که مسلم طفالن دو بیاورند. پایین کربال، در هم را او جایگاه فرزندان که است این خاطر به آورند،می پایین را عقیل منزلت

 خبر که زمانی در حتی و کشتند را ایعده و جنگیدند عاشورا در که هستند عقیلبنمسلم فرزندان از جدای اید،شنیده شما

 و دهیممی ادامه را راه و هستیم ما که آمدند و گفتند که کسانی اولین رسید، عبداهلل به منزل آن در عقیلبنخود مسلم شهادت

 در است. شده نقل تاریخ در هایشاناسم بودند. عقیل فرزندان گذاریم،نمی تنها را او و شویمنمی جدا پیغمبر پسر از گاههیچ

 چگونه منینامیرالمؤ با هاجنگ در و کربال در و. است بوده و عباس عبدالرحمان عبداهلل، هایشاناسم که امخوانده جایی
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 توانندنمی صورت این در که کشتند را نفر 1۷ یا 15 کربال، در عقیلبنمسلم فرزندان که داریم هانقل از بعضی در. اندجنگیده

 آوریجنگ گرفتن نظر در طبیعتاً با است. شده گفته سال ۲۷ اشتباه به مختارنامه فیلم در سن مسلم و باشند بوده خردسال

 هم آنجا و داشته حضور هم صفین جنگ در مسلم گرفت. نظر در برایش سال 5۰ حدود سنی باید کربال در فرزندانش

 ۲۷ کربال حادثۀ در تواندنمی پس است، افتاده اتفاق کربال حادثۀ از قبل سال ۲6 یا ۲5 صفین جنگ است. داشته هاییدالوری

 هم عقیل حضرت مطلب حق که گفتم را هااین. دارد تأمل و بررسی جای تاریخ از قسمت این که است این منظور باشد. ساله

 و است دلیل همین به المالسّوادی و بقیع قبرستان منزلت و است فرزندانش و عقیل برای بقیع قبرستان اصالً باشد. شده ادا

 تصمیم و بودند مکه در )ع(حسین امام که زمانی کنید، توجه هم نکته این به اینکه بر مضافاً. دادند قرار هاشمبنی اختیار در ایشان

 این و خواستند را عقیلبنمسلم سپس و خواندند نماز رکعت دو ،(حجراالسود)رکن  و مقام گرفتند، بین سفیری فرستادن به

چه  مسلم دربارۀ کوفیان به نامه در ببینید حضرت و. فرستادند را مسلم آنگاه و خواستند خدا از ،یعنی دادند؛ او به را مأموریت

 حضور روز 6۲ مدت در مسلم که طبعی مناعت با که است توجه قابل هم نکته این اند.برده نام مسلم از چگونه فرمایند ومی

 صفایی عباس شیخ که کرد. عرض کردممی قرض فقط و نگرفت کمک خالص شیعیان از هم ریال یک حتی داشت، در کوفه

 کند قرض پول شد مجبور مسلم و نداشت پولی کسی بودند. فقیر شیعیان واقعاً اینکه یکی دارد: وجود احتمال دو که اندگفته

شخصیتش  و نباشد بدهکار کسهیچ به دهد، انجام را دعوت خواهدمی که وقتی شد باعث که بود او طبع مناعت دوم احتمال و

 .محفوظ باشد

 تطبیق تواندیم که وجود دارد مطلب دو کنیم، صحبت آنها دربارۀ جااین توانیممی و کردیم اشاره بحث اول در که همانگونه

 باشد:

 نجرم و داد نشان را خودش بسیار داشتند، حضور در کوفه مسلم حضرت که کوتاهی مدت در مخصوصاً ها:نفوذی بحث .1

 شود: بعد بررسی می دو در بکنیم؟ بحث نفوذی چکار هانفوذی این با باید امروز ما شد. شکست به

 .دشمن در خودی نیروهای دادن نفوذالف( 

 خودمان. بین در دشمن هاینفوذی به توجهب( 

 طول در مسئولین سالطین و تر،های پایینرده ، تا11تقلید گرفته مرجع دفتر از خوریم.می ضربه بسیار جنبه این از ما امروزه

 حضرت و ببرید بین از را هااین نهایت در و کنید کنترلشان یا کنید، شانمحاصره یا فرماید:می بارهاین در استاد مرحوم. تاریخ

 خوردند. را ضربه این کوتاه مدت این در مسلم

 چگونه هانهاییت و غربت در ما که دهیممی ادامه بحث را اهللءشاان امشب کردم، اشاره آن به تنهایی: بنده دیشب و غربت  .۲

 با جز که رنددا صفایی آقای که ایداریم. جمله حرکتمان تشکیالتمان و در امروز که نگاهی در این و کنیم گیریموضع باید

 خدا دین حورم بر لحظه آن در نکنی و درک را تنهایی و غربت این تو،تا  یعنی گردد،نمی موحد انسان تنهایی و غربت درک

 هنر که ،هستند رفقا و هست بودجه و هستی جمع و در باشد شلوغ دورت که زمانی تا باشی. موحد توانینمی نگیری، قرار

 .است مهم خیلی ایستادن نبود، کس هیچ که زمانی آن. نیست

 کنیم.می شروع را هانفوذی بحث یعنی اول قسمت

                                                           
 کردند نفوذ آنها چگونه که دارند هاییبحث بارهاین در هم صفایی آقای اند. خودکرده نفوذ تقلید مراجع در هاانگلیسی قدیم امروز، از فقط نه 11
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 شده اشاره آن به هم تفاسیر از بعضی در و شنیدم ایشان از این بحث را بنده و را داشتیم هانفوذی درس استاد محضر در زمانی

 اللفظیتحت صورت را به « إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَکَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَیْکُم مُّرْسَلُونَ» :یاسین سوره 14 آیه است.

ها فرستادیم، ) دو نفر از آن کردن موحد و انظار برای 1۲انطاکیه پادشاه سوی حضرت عیسی را به ما که زمانی»کنیم: می معنا

 ایشان «گذاشت اثر "زَّزْنَاعَ"این  و فرستادیم را نفر سومین ما طرف حضرت عیسی مامور شده بودند( که تکذیبشان کردند،

 پادشاه مقابل در نفر دو این انطاکیه فرستاد. پادشاه حضور به را نفر دو عیسی حضرت که بود قرار این از قصه فرمایند،می

 را من که خواهندمی و هستند پررو اینها که متوجه شد پادشاه کردند. دعوت خدا سوی به کردند، انظار را او و ایستادند

 ایشان. رسید عیسی حضرت به اطالع ماجرا کرد. شکنجه و زندانی و دستگیر را دو هر کنند، موحد ادبیات این با چنین واین

 کرد. سراغ نفوذ به شروع ابتدا در که هست تفاسیر نقل در. فرستاد را عیسی زمان مالک و حواریون از صفا شمعون سوم، نفر

 غریبه عنوان به خودش بخواهد اگر فهمید که و کرد برقرار ارتباط فامیل با و کرد وآمدرفت و مراوده آنها با و رفت شاه آشنایان

 به خطاب زمانی رفت. شاه نزد و شد شاه درگاه مقرب کرد، رفاقت که زمانی مدت از بعد شود.می دستگیر قطعاً برود، جلو

 گفت پادشاه بود؟ چه آنها جریان کردید. دستگیر را آنها و کردند پا به سروصدا و آمدند اینجا به نفر ۲ شنیدم گفت که پادشاه

 حرف ببینیم بیاورید را نفر ۲ آن امکان دارد گفت پادشاه به بودم. عصبانی هم من کردند،می صحبت خدا از و آمدند بله

 شاه در خواستمی که این گرفتن نظر در با شدهحساب االتیسؤ نشمعو آمدند، نفر ۲ آن که وقتی است؟ بوده چه حسابشان

 بودم عصبانی روز آن من زنند.می خوبی حرفهای که هااین گفت آنها هایپاسخ شنیدن از بعد شاه پرسید. آنها از را باشد، نافذ

 منطقۀ او سبب به و شد موحد شاه و دادند نشان معجزاتی هااین که دارد وجود مختلفی تفاسیر دستگیر کردم. را هااین و

 امام سر پشت داشت. ابتدا به نفوذ قصد و رفت روستا فالن به که فردی»گویند: می داستانی استاد مرحوم. شدند موحد وسیعی

 جماعت امام و آمد بار دیگر اما کنند. بیرون روستا از را او شد باعث که گفت مواردی را جماعت امام مورد در و رفت جماعت

 یک معقل جریان که کردم عرض دیشب «.گذاشت جماعت امام را روستا او سوادبی آخوند همان شد باعث و کرد تکریم را

 دوستان از یکی قبل چندی کنند.می نفوذ ما بزرگان در راحتی به ؛غافلیم خیلی ما ،عزیز دوستان. است شده حساب جریان

کن،  تکریم را او و بپرس السؤ چند کن، تعظیم سرش پشت بار سه دو و برو جا آن به کنی نفوذ خواهیمی اگر که گفت

 .گیریمی اختیارشان در براحتی

 خیریه سساتمؤ به ندارند حق کاندیداها رو پیش انتخابات در که بود، جا به کامالً آن تصویب که دیدم را قانونی امروز بنده

 ضربه مسئله این از سال چهل ما شد؟ گرفته تصمیم این چرا کنند. کمک دریافت ندارند حق خیریه سساتمؤ یا و کنند کمک

 کنیم، افتخار رهبرمان وجود به باید ما واقعاً اطالع دارید. جزایری شهرام جریان همه از کردند. نفوذ خیر کار بهانۀ به خوردیم.

 دفتر به سال در وجوهات بابت تومان میلیون 1۰۰ پیش، سال ۲۰ زمان، حدود آن در افتاد. به دام آقا حضرت خود توسط چون

 که بود شده تومان میلیون 1۰۰ خمس آن، که است داشته مددرآ تومان میلیون 5۰۰ حدود سال در ،یعنی بود؛ تحویل داده آقا

 ببینید کنید تحقیق فرمودند آقا گذرد.می آن از کسی کمتر و کرد استفاده مختلف جاهای در توانمی و بود هیتوجّ قابل مبلغ

 چون آیند.می کجا از هاپول این که باشیم دقیق باید خیلی دارد. درآمد تومان میلیون 5۰۰ سال در که کندمی چکار جوان این

 خودش کند، دستگیر را هادزد باید خودش که قوی، ۀقوّ یک در ما اجرایی معاون شودمی چطور افتد.اتفاق می نفوذ راحتی به

                                                           
 بود پادشاه این حکومت وسعت منطقه این تا و روم و اروپا، یونان شرقی جنوب ترکیه، حدوداً 1۲
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 حالت در را او تیپ بخوانید، را کشمیری داستان شما بود. رجایی و باهنر شهید شهادت امایّ این در شود!می هادزد همکار

 اشپیشانی حتی و بخوانی نماز سرش پشت خواهیمی که بوده چنان .کنید مقایسه شد، متواری پاریس به که با زمانی عادی

 ارزشی نیروی دو این روی سالها .کرد نفوذ تیپ همین با او داشت، محاسنی چه و بسته لباسش دکمۀبود،  مهر جای هم

 خواهدمی کسی هر سال،4۰ از بعد هنوز که نکشید طول بیشتر روز۲4یا ۲۰شان جمهوری ریاست که بود شده گذاریسرمایه

 آن بگیرد؟ صورت نفوذ و کند دقتیبی ما جمهوری ریاست دستگاه باید کند. چرامی تمسک رجایی شهید سیرۀ به بیاورد، رأی

 ضربه و باشیم دقتبی اینقدر باید نشد. چرا بدنی بازرسی کشید،می آب جانماز و بوده نمازپیش بعضاً اینکه بخاطر هم روز

 محصور را مسلم حضرت که چهآن و مسلم جریان همین ما منبرهای روی اگر گیریم؟نمی درس تاریخ از ما چرا بخوریم؟

 توجهبی خیلی هم امروز افتاد.نمی اتفاق حوادث این قطعاً شدند،می هشیار ما مذهبی هایبچه و شدمی گفته جریان معقل، کرد،

این است  خاطر به سال؟ 4۰ از بعد چرا نشود، کمک خیریه مراکز به که است شده تصویب قانون امروز گویممی اینکه هستیم.

 رسند؟می کجاها به و کنندمی نفوذ چگونه رفت؟ لو کسانی چه توسط و چگونه ما ایهسته بحث. خوردیم ضربه آنقدر که

 صدر را کهبنی نمایندۀ با صفایی آقای خوانید؟ جریاننمی خوب را تاریخ چرا دارد. وجود نفوذی ،گذاریمی دست که هرکجا

 سبد در ما مرغ» که بود این آنها به ایشان آخر حرف بودند. زیرک چقدر استاد کردند، ببینید پورسیدطباطبایی بیان اخیراً آقای

 بیت به ملعون رجوی مسعود و منافقین سازمان است. نکرده پیدا انتشار ایشان دیگر هایداستان هنوز «.گذاردنمی تخم دشمن

مطرح  امکان هر جایی و است ایشان زندگی هایناگفته اینها کردند. زیبایی برخورد چه آنجا بینیدفرستاد، می نماینده ایشان

 شهید مثل ما بزرگان و ایجاد کرد را فرقان جبهۀ که ملعون گودرزی همین. دادند لو را حجتیه انجمن ایشان جریان شدن ندارد.

 که بدانیم خواهیممی نیست، داستان تعریف هااین گفتن از هدف رفتند؟ لو رساند، کجاها شهادت به را مفتح شهید و مطهری

 حساس هانفوذی بحث روی بسیار استاد مرحوم شود؟ شناسایی باید چگونه و چیست؟ نفوذی کنیم؟ باید چه خودمان امروز

 به منحصر فقط) حل دو راه ایشان هایبحث مجموع از بنده. کنند رفتار خوب خیلی توانستندمی خودشان دلیل همین به و بود

 :کردم استنباط هانفوذی شناسایی برای( نیست راه دو این

 شوندمی واقف خویش اندازۀ و وضع به هاجاهل هم و شوندمی مشخص منمؤ از کافر و هم هانفوذی هم :ابتالئات و بال .1

 خواهندمی که بگیرید نظر در است، شده تشکیل اینجا امروز که را جمعی همین شما چه؟ نییع .(استاد مرحوم عبارت عین)

 تا سنجشان صدای بزنند؟ سینه کجا اینکه سر بر دارد؟ وجود دعوا هامنیت سر بر ما هایهیئت در آنقدر چرا کنند. کار هم با

 حرم وارد خواستندمی هادسته که قم بازار سر بودیم، از رفته قم به که اوایل بخاطر دارم باشد؟ چقدر دسته طول برود؟ کجا

 دستۀ از شانطول که آمدمی دیگر دسته کمک به تاسوعا روز مثالً دسته یک ،یعنی ؛بود کمکی هادسته از بعضی اسم بشوند،

 است قرار فردا چون نرود، دسته این آبروی که بزنید سینه یا و زنجیر ایگونه به گفتندمی اینکه و بشود بیشتر خیابان فالن مثالً

 یکی بیند.می را ابتالئات خودمان هایبحث همین در جاها بشود. خیلی قدرفالن مثالً ماندسته طول و بیایند ما کمک به اینها

 تا یک که گویممی عمداً بکشیم، غذا خواهیممی که وقتی ببرم، اردو به را هابچه خواهممی من وقتی که کردمی نقل اساتید از

 کنند.می اعتراض ندارند، قاشق اینکه به هابچه از بعضی و ندهید قاشق هابچه به کنید، پنهان را هاقاشق اول روز دو

در  از افراد خیلی دارد. را خودش خاص هایسختی عرفات منا و حج، هایمراسم که گفتندمی بودم، رفته حج به که بندهزمانی

 که داشتیم کاروان در پزشک یک سفرها از یکی در. شوندمی معلوم هاخالص و دهندمی نشان را شانخود واقعی آن شرایط،

 پیرمردها بیشتر تمتع حج آمد تا استراحت کند. درمی دیروقت است. ایشان کم خیلی جا منا، در هاشب نداشت. هم ادعایی هیچ
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 بارها رفتند،می دستشویی به بار چند یا یک شب نصف پیرمردها وقتی. است شلوغ هم بسیار و تاریک هاخیمه چون. آیندمی

 اسالم، صدر در نبرد هایجبهه به برگردیم اصالً نکرد. تابیبی و اعتراض هم بار یک ایشان حتی اما کردند.می لگد را ایشان

 پشت هانفر از آن دو بودند؟ کجا احد جنگ در که بینیدمی سوم دوم و اول، خلفای احواالت در رفتند؟می جلو کسانی چه

 ممقدّ خط در وقتهیچ و بگیرد نامهامان تا بود رفته ابیبنعبداهلل مدینه، منافقین رئیس نزد مدینه در نفر یک و بودند هاکوه

 که شود مکه وارد خدا رسول از نمایندگی به فردی شد حدیبیه، قرار در زمان صلح گویندمی دوم نفر با رابطه در نبود. جبهه

 نریخته ما را از خونی( هجری هفتم یا ششم سال) حال به تا که شما از یکی کردند، اعالم قریش بنویسد. را نامهصلح این

 احزاب جنگ احد و بدر، هایجنگ سال که آن تا اما بوده قوی بسیار آدم دادند، نشان را دوم خلیفۀ همه بالاستثنا. است، بیاید

 افراد عیار ابتالئات، هستند. جلو جلو شوند،می حاکم که زمانی اما بود. ریخته نشده خونی توسط او موقع آن است، و تا بوده

 .دارد بحث جای و است مهم بسیار که دهد،می نشان را

فرد  فالن از رسیدندمی بزرگواران خدمت بعضاً یا بشناسیم؟ چگونه را افراد ما که شودمی پرسیده السؤ )ع(ائمه از بعضاً .۲

ال تَنظُروا » فرمودند:می )ع(معصومین است؟ افراد برتری دلیلگرفتن،  روزه و خواندن مدام نماز آیا که گفتندمی و کردندمی تقدیر

   «حَدیثِ و َأَداءِ االمانَۀِإِلى کَثرَۀِ صاَلتِهِم و َصَومِهِم وَ کَثرَۀِ الحَجِّ و َالمَعروفِ و َطَنطَنَتِهِم بِاللَّیلِ، و َلکِنِ انظُروا إِلى صِدقِ ال

 :)ع(ائمهنکته در پاسخ  دو

 است؛ امانت هم اموال است؛ امانت ما کالم هستند؛ امانت نزد شما ما فرزندان این کند؟می امانت ادای آیا آن فرد (1

 است. امانت هم ما وگوهایگفت

 خیر؟ یا است درست زندمی که حرفی ببینید نکنید. نگاه کَثرَۀِ صاَلتِ به کنیم؟می امانت ادای هستیم، آیا دارامانت چقدر ما 

 بعضی در کند، خطا داردامکان  منمؤ کند.می بیداد ما جامعۀ در دروغگویی سفانهمتأ که است. الحدیث صدق بعدی مورد (۲

 به داریم که هم منینامیرالمؤ با رابطه در حتی گوید.نمی دروغ اما کند. زنا است حتی ممکن از روی خطا که داریم هانقل از

 حدیث صدق پرسیدم و رسیدم بزرگان از یکی خدمت بنده رسید. مقام این به حدیث صدق و امانت اداء هایویژگی خاطر

 باشند، داریامانت هایانسان ما پدران از خیلی شاید حتی دارند، امانت ادای و گویندمی راست هاخیلی است، روشن خیلی که

 با این «باشند. زندگی صادقانه در باشند و روراست که دارد این به اشاره حدیث صدق»فرمودند:  ایشان نگویند. هم دروغ

 روراست و صادقانه که کردند اشاره ایشان اما است. سخت و است احمر کبریت که راستگویی امروز دارد، تفاوت راستگویی

 هةُيحَصِالنَّ"گویند نصیحت، که می باشد. منظور از تو خیرخواه واقعاً ،یعنی ؛است متفاوت روراستی با سادگی باشند. زندگی در

 را معصوم امام باید که است معنا این به کنندمی فکر بعضی از افراد است. خیرخواهی معنای به نصیحت ،"ينَمِسلِالمُ ةِمَّئِألِ

 بخواهیم. را فرد خیر یعنی نصیحت است. اشتباه کرد، که این نصیحت

 کجا از دانیمنمی که هاییمصلحت و مالحظات داریم. که است محذوراتی از خوریم،می ما که هاییضربه از بسیاری سفانهمتأ

 هایینامه بعضاً بگوییم. باید دارد وجود اشکالی اگر کجاست؟ هاسنجیمصلحت این است. اسیر کرده اینقدر را ما که است آمده

 به را هامصلحت دیگر، به این دلیل که بعد اما از است، اشتباه بعد یک از شاید شود،می نوشته بزرگان از برخی توسط که را

 دو در سرانشان بینید کهنمی کنید، نگاه را پهلوی سالۀ 5۰زندگی  سرتاسر اگر کنند.می مطرح را عیوب و گذاشته کنار راحتی

 یک اتفاقاً این اند.بوده شاه گویتملق همه است و نداشته وجود جرأتی باشند، به این دلیل که کرده پیدا تعارض هم با موقعیت

 داشته را تعارفات این خواهیممی کی به تا اما دارد، وجود هم قصه طرف این که شد داده نشان هاییضعف هرچند است. حسن
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مورخ نامه  تصمیم گرفت امام که زمانی چرا شود. روشن و شده مطرح جاها خیلی باید هااین که کنممی فکر باشیم. بنده

 هم افراد نزدیکترین باشد. روشن جا یک بدهید اجازه نشد؟ گفته داشت، هم اصرار و کند مطرح را مقامی قائم  ۰6/۰1/6۸

 شود.می هاخیلی دینیبی موجب بعداً که شوند، مرتکب را خطا این است ممکن

 السعادة جامع کتاب کردند،شاه زندگی مینراقی که در زمان فتحعلی مرحوم: باشید شنیده هست هم عجیب که را قصه این شاید

 شاه از تقدیر در صفحه 5 بردند ایشان در نجف بحرالعلوم مرحوم خدمت شاهفتحعلی زمان در را آن از نسخه اند. یکنوشتهرا 

 بماند. است، بوده اینگونه جهت چه به اینکه است، شده نوشته نیم و صفحه یک در شاید شاهفتحعلی خود القاب و اندنوشته

 و است نبوده باز فضا آنقدر امروز مثل شاید باب بوده کهیا از این »فرمایند: می که کنممی عرض را استاد مرحوم تحلیل بنده

 ایوسیله را آن و کرده تقویت و کرده حفظ را است بوده خوب که مقداری آن که است بوده باب این از یا و نداشتند اطالع

 بعد از دیدن کتاب درایشان  و فرستندمی نجف در بحرالعلوم خدمت به و نوشته را کتاب ایشان «دهند. قرار شیعه تقویت برای

 جزء ظاهراً که شیعه اخالقی کتاب یک  کلماتی! چه کتابی! چه احسنت، کردند و فرمودند تعریف و تقدیر خیلی ایشان غیاب

 مالاحمد، و السعادتجامع پدر، مالمحمدمهدی،. بود هم ناصری اخالق کتاب شد، البته مدون اخالق زمینۀ در هاکتاب اولین

 علما بین آیند.می نجف به نراقی مرحوم که کردند اعالم بحرالعلوم مرحوم به مدتی از بعد. اندنوشته را السعادتمعراج فرزند،

 که است مرسوم هم ناآل شدند.می و جمع رفتندمی استقبالش به رفت، علمامی نجف به ایران از عالم یک وقتی که بود رسم

 همه هم بعد و است طورهمین هم بالعکس و آیندمی دیدنشان به مراجع و بزرگان علما، روند،می قم به آقا حضرت وقتی

 بحرالعلوم مرحوم دهند. بهمی پس را علما تک تک بازدید بعضاّ گردندبرمی تهران به ایشان وقتی دهند،می پس بازدید و روندمی

 اند، اماشده شهر وارد که گویندمی و رفتند شهر دروازه به استقبال برای علما و شد نجف وارد نراقی آقای که کنندمی اعالم

 خدمت مستندی و فراوان تشرفات و اندبوده بزرگ علمای مرحوم بحرالعلوم از .شودمی درس مشغول و کندنمی اعتنایی ایشان

 مرحوم خدمت شخصاً گیرندمی تصمیم و نشد خبری که بینندمی ایشان و گذردمی روزی چند اند.شتهدا )عج(عصر ولی حضرت

 بودند درس مشغول که گونههمان و دهندمی را نراقی ایآق سالم جواب رسند، تنهامی ایشان نزد به که وقتی بروند، بحرالعلوم

 خداحافظی ،نشستن مدتی از بعد و نشستند مجلس گوشۀ نکردند. ایشان نراقی آقای به اعتنائی هیچ دهند ومی ادامه کارشان به

 فرمودند تعبیری ایشان بود، شما به توهین و تحقیر این که گفتند ایشان به نراقی آقای اطرافیان شدند. خارج مجلس از و کرده

 بحرالعلوم آقای خدمت به مجدداً که خواستند و برگشتند و کردند رفته، زیارت کربال به ایشان است. دیگری چیز بحرالعلوم که

 بحرالعلوم که گفتند هم باز ایشان اما شود،می احترامیبی شما به قبل دفعۀ مثل هم باز که گفتند ایشان به اطرافیان مجدداً و برسند

 برگشت. ایشان دوباره افتاد، اتفاق قبل دفعۀ از بدتر ایصحنه بار رفتند، این بحرالعلوم مرحوم دیدار به مجدداً. است دیگری چیز

 گفتند اطرافیان هر چقدر روم،می ایشان دیدن به هم دیگر بار یک گفتند برگردند ایران به خواستندمی ایشان که آخری روز

 تقدیر ایشان کتاب از آنقدر که شما گفتند بحرالعلوم مرحوم به افرادی است. بزرگی مرد بحرالعلوم که گفت و نکرد، اعتنا

 اطالع ایشان به و .کنیدنمی ایشان به اعتنایی هیچ است شده وارد مجلس در و آمده حضورتان به شخصاً ایشان که حاال کردید،

 استقبال به برهنه پای بحرالعلوم مرحوم که داریم هستند، شما خانه به آمدن حال در و رسیدند کوچه سر به نراقی آقای که دادند

 پیش السؤ نشاندند. مجلس باالی در و کرده دعوت شانمجلس به را ایشان گرفتند، آغوش در را ایشان و رفتند نراقی آقای

 (که مضمون این به) :فرمودند بحرالعلوم مرحوم کردند؟ برخورد گونهاین بحرالعلوم مرحوم که افتاد اتفاقی چه باراین که آمد
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 عمل مقام در اید،کرده صحبت آن در تواضع بحث دربارۀ همه این اید،نوشته شما که اخالقی کتاب این بدانم خواستممی من»

 ساده بسیار که بیندمی را نکاتی بزرگان بعضی از انسان گاهی اوقات «بود. امتحان همه هااین خیر، یا هستید گونههمین هم

 دارد( وجود هم هستند، اصلی ساختار در که مسئولینی کنار در )که دارد وجود هم دیگر نکتۀ یک این سادگی، کنار در است،

 است و خوبی «گویقربانبله» اما ندارد. نظام و خودش به اعتقادی هیچ که داند،می هم فرد خود اوقات گاهی که است این

حضور  اینجا هستند، ترکوچک هم خودشان از که معنی این به قدکوتاه هایانسان ماست. بدبختی اینجا شود،نمی معترض

که  زمانی آن فرمودند مصباح عالمه که کردندمی نقل ایشان از الجوردی آقای که کنممی نقل (اهلل حفظه)مصباح عالمه از دارند.

 است بوده علت این به بودند فرموده عالمه که بودند شده جویا را علت ایشان گرفتند، قرار هاتهمت هجوم مورد صفایی آقای

 که گویدمی او زند،می تهمت که آقایی آن یعنی باشند. مطرح توانندنمی افراد آن کهاین باشند، یعنی مطرح صفایی آقای اگر که

 را اطهار ائمه زندگی تاریخ، در ما اگر هستند؟ چه بقیه است، پس این شانزندگی سیرۀ و دارند گفتن برای حرفی ایشان اگر

 نفوذی دارد امکان و است کارههیچ طرف که فهمندمی که است همین قسمتی یک کنند؟می زندگی چگونه بقیه ایم، پسخوانده

 قضیه از بخشی آن من اما هست، هم قسمت این سفانهمتأ است. خوبی گویقربانبلهاما  باشد، نداشته هم اعتقادی هیچ و باشد

 باشند. نافذ قسمت آن در که شودمی باعث شانتوجهیبی و سادگی و دانندنمی که بینممی را

 منزلتش عوسجهبنکرد. مسلم پیدا را بخش این شودمی هاامتحان در است. مهم خیلی صداقت و راستگویی: الحدیث صدق 

 به مظاهراسدیبنحبیب که زمانی است. افتاده زمین روی بر دارد، سن سال 9۰ از بیش کربال در حالیکه صحنۀ در کجاست؟

 سالگی 9۰ سن آن در شود.می ملحق او به دیگر لحظاتی هم خودش که هرچند دارد؟ وصیتی آیا که پرسدمی و آیدمی او کنار

کردند نهضت به این گوییم اگر مقداری دقت میبودند. اما ما امروز می خالص بسیار هاانسان این کند.می اشاره عبداهللابی به

ار مسلم و امام عقیل را شناسایی کند و کوفه را از اختیبنریق معقل توانست مخفیگاه مسلمزیاد که از طوسیله ابنبهبزرگی 

 شد. حسین)ع(، خارج کند با شکست روبرو نمی

 چه بحرالعلوم دربارۀ تاریخ، امروز برای شد،می پخش بحرالعلوم درباره قول نقل این و گشتبرمی ایران به نراقی مرحوم اگر

 و آمد ایشان نزد بزرگی فرد یک که بود این گفتند،می تاریخ در را ایشان ضعف نقاط که نکاتی از یکی گفتند؟می چیزهایی

 خواهد. بندهمی توجه و دقت خیلی دهد؟می انجام را کاری چنین که است عالمی چه این اینکه و بودند اعتنابی وی به نسبت

 چیزها خیلی که بگذارند مایه خودشان از آبروی اوقاتبودند گاهی حاضر ایشان که دیدممی استاد زندگی سیرۀ در بارها

 مواد با مبارزه فردی مسئول کهرا  دارم زمانی خاطر به شود. عیان است افراد درون که آنچه و شود شده و روشن داده تشخیص

 هایمجموعه بشود، زیرزمینی مسئله این شود،می باعث این که فرمودندمی ایشان گرفت،می صورت زیادی هایبود، اعدام مخدر

 يُؤْذُونَ الََّذِينَ وَمِنْهُمُ»معناست؟  چه به و گویندمی خَيْرٍ أُذُنُپیامبر  به چرا .افتاد اتفاق هم همین که بگیرد، شکل قاچاق بزرگ

هِ يُؤْمِنُ لََّكُمْ خَيْرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هُوَ وَيَقُولُونَ النََّبِيََّ هِ سُولَرَ يُؤْذُونَ وَالََّذِينَ مِنكُمْ آمَنُوا لَِّلََّذِينَ حْمَةٌوَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُ بِاللَّـَ  عَذَابٌ لَهُمْ اللَّـَ

 و کنند نفوذ و شوند نافذ و عمیق که دادنمی اجازه و داشتمی نگه سر در را افراد این اینکه ،یعنی ؛بود خوبی گوش «13أَلِيمٌ

 هایالیه و هاپوسته به شود، برخورد اینها با دیگری طور اگر دارند، بگویند. حد همان در که را چیزی هر که دادمی اجازه

 طول در که را هاییضربه همه این چرا کنیم؟نمی استفاده آن از ما چرا ای،گستردهتاریخ  چنین داشتن وجود با روند.می دیگری
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 عباسشیخ آقا از قولی نقل هم این کنید. توجه علیزیدبن قیام به شما کنیم؟نمی استفاده هم از تجارب باز ایم،خورده تاریخ

 نفر هزار 4 گذاشتند. تنهایش کوفیان باز هم و کرد اعتماد کوفیان به هم باز علیزیدبن که فرمایدمی مقایسه در که است صفایی

 کردید، کارها چه من جدّ با و هستید وفابی شما که گفتمی آنها به و شد خارج کوفه از و کردنمی قبول ابتدا کردند، بیعت او با

 گذاشتند تنهایش هم آنها از بعضی البته کردند. شهر همراهی خود تا را او نفر 4۰۰۰ از نفر ۲5۰تعداد  کرد. قبول نهایت در اما

 رحلت از بیشتر سال 5۰ که شد چه تاریخ سر پشت هایعبرت شدند. شهید افراد خالص در این میان شد. تمام نهایت در و

 پسر شد. هامسلمان حاکم علنی خوار،شراب بازبوزینه یک که رسید جایی به اسالم جهان وضعیت که بود نگذشته خدا رسول

 شده چگونه اوضاع جامعه داشتند، حضور در کوفه بزرگی افراد که صورتی در نیامد. کسی ابروی به خم و بریدند سر را پیغمبر

 رقاصانی و هاآوازخوان مدینه برای استقبال و مردم شدندمی مدینه وارد هااباعبداهلل، رقاصه شهادت از بعد زمان و همین در بود؟

 جایی رفتند. درمی مدینه بیرون به آمدند، کیلومترهامی مدینه به شام ی مجلس لهو و لعب ازربرقراو برای اجرای کنسرت  که

 است، موجود انگلیس موزه در امروزه که داشتندمی نگه را پیامبر موهای و ریختندمی پا و دست زیر را پیامبر وضوی آب که

 افراد نکردند؛ دقت و توجه نگرفتند؛ درس تاریخ هایعبرت از رسیدند؟ چون وضعیت این به مردم این که افتاد اتفاقی چه

 خوردیم. ضربه هااین از هم سر پشت کردند. نفوذ و نشد. آمدند داده توجه هانفوذی به نشد؛ انجام سازیپاک نشدند؛ شناسایی

 صحنه وارد غسل بدون نهایتاً بود، شده همبستر همسرش با احد جنگ شب در که ،المالئکهغسیلحنظله فرزند ،حنظلهبنعبداهلل

 حسین امام که است، عبداهلل فرزندش همان ،غسلبدون  ثمرۀ این و دادند غسل را او مالئکه و رسید شهادت به و شده جنگ

 حسین امام بنای اصالً که است شدنیپذیرفته اینجا از عذر نکردند، این یاری را حسین امام مدینه در کسانی که نکرد. یاری را

 نهایتاً و است شده دعوت هم طرف آن و شده دعوت طرف این که بود این ایعده تصور و نبود جنگ بحث خروج، بر

 صحیح تحلیل در اما .بودند محذور نیامدند، که شود کسانی نمی این بر دلیل گویم،می را این اگر دهند.می تشکیل حکومت

 4۰ از بعد کردند. کار چه خواص و امام، بزرگان خروج زمان در که گویممی شب فردا هللءشاان کرد. دقت نکات این به باید

 مردم و بود افتاده اتفاقاتی چه که رسید مردم به خبر این برگشتند. مدینه به کربال اسیران و بازماندگان ماه دو یا و روز 5۰ یا

 مردم نمایندگی به نفر سه کردند. اخراج را مدینه والی و کرده شورش مردم کردند؟ چنین این پیغمبر پسر با واقعاً که گفتند

 کرده را کار این واقعا آیا که بپرسند یزید از و شوند مطلع اوضاع از تا رفتند شام به بود، حنظلهبنعبداهلل آنها از یکی که مدینه

 تحویل خیلی را اینها یزید هم که هرچند  شراب و ... احوالی، و اوضاع چه که دیدند و رفتند است؟ بوده چه ماجرا و است؟

 حاکم شما، حال به وای که گفتند مدینه برگشتند. به مردم مدینه به و حرفی نزدند آنجا فرستاد. همراهشان هدایا کلی و گرفت

 به فجایع شدند. کشته نفر هزار چند ریخت. هم به مدینه شهر شود.می فجور و فسق مرتکب علناً که است فردی چنین شما

 واقعۀ از کنیم، نقل را حادثه یک تلخی و قساوت وحشت، عمق عرب تاریخ در بخواهیم ما اگر گویدمی فرزدق که بود حدی

 مدینه. شد برداشته مدینه دختران از بکارت شرط هاسال تا نبود، فجایع فقط محدود به کشتار. کنیم نقل توانیمنمی شدیدتر حره

 باور مردم که شدند حاکم هااین که شد چه گردد؟برمی کجا به هااین همۀ. نبودند معلوم پدرانشان که شد هاییبچه از پر

  کردند؟نمی

 بنده به و کنید اشاره هم دیگر عوامل به تأمالتتان در توانیدمی شما کردم. اشاره آن عامل دو به من که بود هانفوذی بحث این

 حاضر زمان برای بجایی بسیار نظرم بنده بحث به که را وترالموتور و تنهایی غربت، بحث هللءاشاان کنید. کمک زمینه این در

 کرد. خواهم عرض شب فردا را است،
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 الْحُسَیْنِ اَصْحابِ عَلى وَ الْحُسَیْنِ اَوْالدِ عَلى وَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِىِّ عَلى وَ الْحُسَیْنِ عَلَى اَلسَّالمُ

 جلسۀ سوم

 .ينَعِجمَأم هِائِعدَأي لَعَ اهللَ ةُنَعَلَ وَ ينَرِاهِالطَّ ينَبِيِّطَال آلِ  عَلَي. وَدٍمَّحَمُ آلِ وَ دٍمَّحَلي مُعَ لِّصَ مَّهُاللَّ

 اورُشِبأ وا وَنُحزَا تَلَ وَتَخَافُوا  ألَّا ةُكَائِلَالمَ لُزَّنَتَتَ وا وَامُقَالستَ مَّثُ اهللُ نَابُّوا رَالُقَ ينَذِالَّ نَّإ»:  تبارک وتعالي في محكمه کتابکقال اهلل

 «ونَدُوعَم تُنتُکُ الَّتِي نَّةِالجَبِ

ای کربال، شهدای جنگ، شهدای به شهدا، خاص امام راحل و شهدارواح طیّ شادی و ارک آقا امام زمانوجود مبجهت سالمتی 

 صلوات ختم کنید. ،صفاییعلیشیخجحا ،استاد آیت حق و باالخص مرحوم تاریخ، طول

 الحسینهای عاشورا و مصداقاً با تطبیق زندگی صحابه و اصحاب اباعبداهللها و عبرتبحث درسهای گذشته همانطوری که شب

برای عصر  دباش مفیدتر دناتوخیلی می ،است که این بخش خیلی کاربردی درسبه نظر می ،رساندم، شما عزیزان به عرض  را

عصر دیگر  کی درشرح حال ما » :م رهبری فرمودندمعظّطور که تاریخ مقام همان شود.خصوصاً با خودمان تطبیق داده  ما،

 (که دیشب عرض کردم همانطور) ای که اصحابشاز حادثه آن هم ؛تواند مفید باشدبنابراین عبرت گرفتن بسیار می «د.باشمی

الزمان رآخ در دهستند جای بحث دارصحاب حضرت از ا اعصار هستند تا به امروز. حال اینکه آیا ۀاب در هماصحبهترین 

 .ورت بگیردص در آن تفکرباید  .جای بحث را دارد  نسبت به آنها هست،خیرً ،نیکی هستند

 .توانیم از بحث امشب داشته باشیمدو بهره می .تحت عنوان استقامت ،مورد بررسی قرار دادیم رادیشب زندگی حضرت مسلم 

زمان  ، درعصر امروز ، درخداست  وقتی که بحث غربت و تنهایی ولیّخصوصاً ،رسدمن به نظرم می .خوب دقت بفرمایید

 .تواند بسیار کاربرد داشته باشدحاضر می

 :تکیه داشتیم دو مسئله دیشبروی ما 

را رقم  ابل توانست این حادثههای طرف مقنفوذی ،کربال که یک جریان ۀکه در حادثا بود که اشاره کردیم هبحث نفوذی .1

  .کننداسالم وارد می ۀمخربی را بر پیکر و عدم توجه به آنها آثار بسیار .شوندد و باعث این مسئله نبزن

خوب توجه  د.دههست که اهمیت این بحث را نشان مییک عبارت از مرحوم استاد  .خدا بحث غربت و تنهایی ولیّ .۲

این داستانی است که همین امروز هم به  ست،خدا ولیّاز وتر و تنهایی بحث  ،ضرت استاد در کتاب وارثان عاشوراح .بفرمایید

 .ستههم  امروزبحث  ،غربت و تنهایی ،الموتوروتر واقع این بحثدر ،یعنی ؛می پیوندد محاصره و محصور شدن اولیای خدا

عاملی است ربت غ و تنهایی ؟خدا تنها بماند ولیّ ودشد درست کنم که چه عواملی باعث میخواهم در این مورمن امشب می

غریب  عقیلبنمسلم .باشدتفاوتی میو احیاناً در بی دینیخدا، در بی در تنهایی ولیّ ؛ر باشدثؤتواند در ترک دین مکه بسیار می

زیارت عاشورا شما  راحتِصبه  .دحسین تنها ش ،عبداهللابی، مسلم ولیّ از مسلم، باالتر ؟اعث شدچه عواملی ب. و تنها شد

به هیچکدام از  ؛پسر خون خدا ، سالم بر تو ای خون خدا و«ورَوتُالمَ ترَالوِ وَ هِارِثَ ابنَ وَ اهللِارَا  ثَیَ یکَلَعَ امُلَالسَّ» :خوانیدمی

؛ چون، گفته منینؤالمرامی امام حسین و پدرش جز ،گفته نشدهبیت کدام از اهلبه هیچ ؛فته نشدهبیت فرزند خون خدا گاهل

وتر یعنی  .خوانیم؟ ما مرتب در زیارت عاشورا مییعنی چه َ«وروتُالمَ ترَالوِ وَ» ؟ستفراز چی ۀادام .«هِارِثَ ابنَ وَ اهللِارَا  ثَیَ» شده

  :ر کردندیدو جور بزرگان تعب .است م اسم مفعولموتور ه ؛تنها

  !بدیلای بی همتا،ای بی ،کنیم به اباعبداهللخطاب می ؛بدیلای بی ،همتابی ای ،منظور از وتر الموتور یعنی فرمایند،ای میعده .1
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ای ، واگذار شده تنهای تنها وتر الموتور یعنی ای :فرمایندمی ،الجمله نظر مرحوم استادمن ،نددار یرای دیگر نظر دیگعده .۲

  .گذاشتند کسی که تو را تنها

نهایت از مکه به  دربارۀ حرکت اباعبداهللتر باشد.که این معنای دوم دقیق درسهای شده، به نظر میبحث ۀتوجه به مجموع با

تاریخ زندگی  و رکمتر به ابعاد دیگ و امت داشتندده سال ام )ع(امام حسین در حالیکه از مدینه به کوفه و کربال شنیدیممدینه و 

که سخنرانی دارند  کی )ع(امام حسینبعد از برادرش امام حسن مجتبی. سال  1۰و  پدراز سال بعد  ۲۰ ؛ودشعبداهلل اشاره میابا

فکر  برخی. دخورکنیم که این سخنرانی عجیب به درد این زمان می. نگاه میبود اعاشورا در سرزمین من ۀسال قبل از حادث ۲

سال قبل از  ۲ !نه ؛عرفات و ااز سرزمین من دذالحجه عبور کردن ۸ و قبل از ورود به کربالست این سخنرانی که داشتند کنندمی

 .قمری هجری 59یا  5۸حدوداً سال  شهادت،

نقل نشده  )ع(روایات فقهی بیشتر از امام حسین 3که  بررسی کردم االشیعه رد که تمام روایات وسایلفرماینعالمه طباطبایی می

 ودشهایی که گفته میاین اباعبداهلل .باشندمی )ع(وجود دارد، منظور امام صادق االنوارهای بحارهایی که در کتابعبداهللاین ابا بود،

که این  ددهن میانش !ردتا روایت وجود دا 3فقط  ،منینؤن امیرالماسالگرد از پدرش ۲۰امامت و 1۰که در طول  ودشچطور می

ما فقط حادثه را  .شد به این حادثهکه منجر  از قبل اتفاق افتاد این سیر ؛اتفاق نیافته اشورا و کربالۀ عفقط در حادث الموتوروتر

د بر منصب خالفت چکار کر (علیهاهلللعنت)بینیم که معاویه تر برگردیم میمقدار به عقب ککنیم، یدر زمان خودش تعریف می

امامان عسکرین در سامرا کنم تصور مینستند بکنند. اتوهیچ حرکتی نمی و شد،ن کنترل میاکه امام در مدینه هم رفت وآمدش

بیشتر از این ها چه بسا نیم، شدت مراقبتکبررسی می اما وقتی تاریخ زندگی امام حسین را ،محصور بودند بود و که در پادگان

 )ع(عایشه همسر پیامبر اعتراض کرد، بزرگان اعتراض کردند، امام حسین معاویه به شهادت رساند، اعدی رحجربن زمان بوده.

سال  1۰در طول  اامام رکه به این نکته توجه بفرمایید . شده در کتب تاریخ ها خیلی مشهورولی اعتراض این ،هم اعتراض کرد

روایات و  ه مجموعدر نگا ؟وشمی هاما چ تا رسید به حادثه پدید آمد.برای تنها گذاشته شدن و غربت  دامامت آماده کردن

 ؛شد فردا شباگر ن م وویبگرا اهلل امشب اینها شاءان دالصه کردند که اگر توفیق باشخمحور  5حوادث داشتیم اینها را در 

 مطالب مهمی است. ،چون

 .دمرتفع کن ایم سراغ امام که مشکالت ما رورما معموالً می ؟یمهخوامی هبرای چ اما امام ر :عدم معرفت به اماممل اولین عا .1

 مریضی ویند؛گمی هبینید که مردم چمی )ع(ه فوالد امام رضاکنار پنجر ویدروز بر کشما ی ؛خواهممی ابه صورت عامیانه این ر

 بچه....  ،، ازدواجشددهد کنکور هخوان میان، کار دخترمکحل  ان راحل کن، مشکلم ار ما

 أنصَارِهِ وَ أعوَانِهِن ی مِلنِالجعَ مَهُاللَّ» :گوید، در حالی که ببینید در ادعیه چگونه میدن را حل کنام مشکالتمیخواهما از امام می

 ؛کنندگان او باشممایتحمن از  ؛من از یاوران او باشم ؛من از اعوان او باشم «هِجِاعِوَحَ اءِضَی قَفِ یهِلَإ ینَعِارِسَالمُ وَ نهُعَ ینَابِذَّ وَ

او را برای خودمان  ؛بینیممیرا  طرفما این !است ببینید کامالً عکس .ع حوائج امامسرعت بگیرم در رف ؛کنممن کمکش 

 .ما باید از اعوان و انصار او باشیم و است او ولیّ ،چون ؛ما باری از دوش امام برداریم دکه به ما یاد دادندر حالی .یمهخوامی

 .ل این باشیمما باید به دنبا ،بردامام ما را پیش می .کنمعرض می را خودم ؛بنای معرفت ما کج گذاشته شده پس از اول سنگ

م دیدن امام، باید ونباید بر د،ق نشسته اما رفتن من ترک پست باشزمانی من بدانم امام در این اتا کی ربنا به فرمایش استاد اگ

اتاق  آنولو اینکه بدانم امام زمان در امروز من باید اینجا باشم  .ترک پست صحیح نیست. ستمیابگمارده  اه من رستی کسر پ
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این  .ودشیخدا محصور م ولیّ ،لذا د؛کردنمردم این چنین نگاه نمی د.هخوامی هببینیم او چ است این خیلی مهم نشسته باشد.

 .شوددر جایگاه خودش باید گفتگو  معرفت خودش بحث مفصلیست که ؛نکته اول بحث

 ، ببینید که شبههویمگمی اش رامقدار بحث تاریخی کمن ی :القاء شبهات، ودشالموتور مینکته دوم، عامل دوم که وتر .۲

 ابَتَکِ انَسبُحَ» :فتندگ ؟گفتند هچمنین بگیرند ؤاز امیرالم اخالفت ر آمدند ن.اخودم یم به بحث امروزآبعد می ،داثر گذار چگونه

یاء الهی نداریم، به م، به اولنیاز به غیر از قرآن نداریم، نیاز به ولی نداری ر؟ یعنی ما دیگهیعنی چ .ما را کافیستکتاب خدا  «اهلل

به  است؛ اب کافیبرود کنار. چون کت ،وداکرم سوزانده بش اعالم شد که حتی روایت پیامبر ؛حسبنا شعارشان شد .امام نداریم

 ؛فتنه شبهه است ۀزمین. کنندامروز ما را اسیر می .ها کم نیستشبهه درست کردند. این شبهه .شودیاینکه موجب اختالف م ۀانبه

در  ،ن پسر پیامبرکشت ولو ،است پذیرغبارآلود که شد هر کاری امکان ؛آلود شدن فضافتنه یعنی غبار امر که بر شما مشتمل شد.

ین کاری نچکه ما  ودش. که آیا میخیلی دور ندانیماز زمان خودمان  ااین چیزها ر نامه برای او نوشتند. هزار نفر 1۸ری که شه

. دذارگهای عجیبی میخسارت د؛ذارگناپذیری میاثرات جبران خیلی دور ندانیم. ؟نیم ما هم فرعون زمان باشیماتومی؟ را کنیم

های یدرگیر ۀکه هم دکناصطالحیست که شبهه درست می باشد؛ گرایی(کثر)ت پلورالیسم دناتوهر کس می ویندگامروز می

یا مسیحیت  ؛بودهدر طول تاریخ به خاطر دین جنگ بوده  هلیبی، هر چصهای جنگ ،شما نگاه کنید ؛تاریخ به خاطر دین بوده

های زیادی سلمانم ؛های بزرگی کردندجنگ ثمانیع و پادشاهان یانوصف کنید،شما نگاه  ن.امسلمانان و یا مسلمانها با خودش با

 هااین ؟چرا ویندگمی .مسیحی و شیعه بودنشان بوده ربه خاط صلیبیهای جنگ .ناسنی بودنش کشته شدند به خاطر شیعه و

 ویندگمیبه این  ؛ودشا نمیپجنگی بر ردین که درست شد دیگ .ودن درست شاکاری کنیم که همه دینش کی یمبیای ویندگمی

 ؛دهای مختلف دارست که دروازهاشهری  کدین ی ویندگاینها می .دخیلی جواب دار .امروز اصطالحش شبهه است ؛گراییثرتک

نها ای .است اش بوداییدروازه ک، یاست اش یهودیتدروازه کی ،است اش اسالمدروازه کی است، اش مسیحیتدروازه کی

در  و ودشف میاش باعث اختالاینها همه .م انسانییونگ ،م شیعهییوم بگی. نیایدفهمی از دین دارن کی ؛ویندگهمه درست می

 اجماالً .ندبه ظاهر. حاال جواب این شبهه بما است دینمسئله امروز بحث ما با اسرائیل هم سر  .ودشباعث جنگ می جهان

 ودشمی ؟م باشیدهبه توحید  بعد قائل ،القدوسبه نام روح ،پسر شما قائل باشی به نام پدر و مگر امکانپذیر است :کنمعرض می

 اا رخد تو همتوحیدش گیر هستیم.  اول ۀمسئل در ؟دنویگیم هر دو درست میویبگ ؟جمع کردرا مسلمان  مسیح بودن و

از یاری  ارتو  ؛کنندشبهه درست می ند وکناشکاالت فراوان به نظریه وارد می باشی. تثلیثی ل بهئقاو هم کنی  قبول خواهیمی

 از اینکه برای دین کار کنی.  ؛کنندمی سرد خدا ولیّ

که غیبت صغری  طورگفتند همانمی ،اخیراً بودگذاشتند که های انحرافی میگروه درایی که هه. شباست بحث یکن هم یحاال ا

یش تحقق اظهور صغری که ظهور صغر ک، یدکبری دارظهور  کامام زمان ی .کبری هم داریم کبری داریم، ظهور صغری و و

این بود که « 14وَ لَا تَیأسُوا... هِیخِأ وَ فَوسُن یُمِ واسُسَّحَتَفَوا بُذهَأ یَبَنِیِّ»یوسف که  ۀسور ۀشریف ۀردند به آیکاستناد می پیدا کرده.

بگردیم دنبال امام زمان، تحسس. امروز هم ما باید  ؛دوجود دار یعنی؛ «دنبال یوسف دبگردی ویدبر» :حضرت یعقوب فرمودند

که  هستیمعرضه خود حضرت هست ما بی .دبه کسی که نایب باش ؛فقیه نیاز نداریم به ولیّ ؛پس نیاز نداریم ،کرده پس ظهور

اصالً  .ودششبهه درست می .ای قائل به این بودندعده که این ظهور صغری تحقق پیدا کرده. کنیم.پیدا  اتوانیم امام زمان رنمی

در  ن روزآن بود که تا اذهنش درای شبهه هحر چ دانید زهیر وحر بودند، می صدر اسالم، بهترین یاران امام زهیر و دریم یبیا
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پسر پیغمبر را روز عاشورا با لب  دگفتن ،بعدها استناد به این کردند .تشنه کشته شد ؟کشته شد هعثمان به چ ؟مقابل امام بودند

سوم تشنه  ۀعلی بود ولی خلیف .سوم را با لب تشنه کشتند ۀم خلیفقبلش ه اما است این بد حاال تشنه کشتند چیزی نیست.

 اصالًاتفاق افتاده است. کنند. شبهه فراوان در تاریخ زیاد شبهه درست می ،ه هست در حالی که این نبودهلذا شب .کشته شد

ن گروه آبا هر گروهی که باشد،  عمار ،ینعمار که آمد در جبهه جنگ روایت صحیح بود که جنگ صف (،کنداستاد اشاره می)

شامیان ببینید در سپاه علی، عمار هست یا  مردم منتظرند ،وارد شده هقدر زیاد شبهآن .معیار حق نیست رحق است. علی دیگ

ای عمار،  تو از پیامبر خدا،  است چرا؟ روایتی !عمار ویندگمی ،که حق است ستام طرف اعلی کد ویندگ، نمیطرف استآن

اعالم شده بود  .ین روایت استهم از ناقلین ا عاص عمر و .گفتندها هم میطرفیکشند. روایت را آن را گروه طغیانگر می

ای از شامیان د عدهوقتی عمار آمد این طرف شهید ش است!گفتند ببینید عمار کدام طرف دانستند. میاین را می ها همشامی

چه  است. فئته الباغیهبکشد را  رکه هر کس عما است اد زدند که آقا منظور پیامبر اینبعد عمروعاص و دیگران فری برگشتند.

 «تقتلُک الفئته الباغیه»: پس منظور پیامبر این بود که جنگ، ۀچون علی آوردش به جبه علی. ؟جنگ ۀبرد به جبه اعمار ر کسی

ای از لشکریان شام داشتند همین باعث شد عده و .جبهه به کشتنش دادندن عمار را آوردند منظور یاوران علی هستند چو

ا هم رسول خدا کشت چون، مزه رحپس  :منین فریاد زدندؤامیرالمیاران  بعد دوباره برگردند به جای خودشان. که گشتندبرمی

کنم، ای باید باشند که بصیرت داشته باشند. حاال من عبور میشبهه است. یک عده ؛پیامبر آورد به جنگ احد امزه سیدالشهدا رح

؛ ء شبهات هستالقا وند:شغریب می، وندش، تنها میوندشموتور میالدومین دلیلی که معصوم، ولی خدا و اولیاء خدا وتر  پس

  اسیر شبهات نباشیم. م؛باید خوب مواظب باشی

دارند خواص در  یدیلبم کمتر شنیده باشید، خیلی نقش بیویگدی که امشب میرا. شاید این موبصیرتخواص بیسوم  .3

  ؟ام حسینبودند زمان ام چه کسانیخواص  خدا. تنها گذاشتن ولیّ

  ؛اشعریابوموسیالف( 

همانطور که امروز  .آدمی بود که مورد توجه بود کی .نطورآم و ویگی میکنیم و اینطورما امروز لعنتش می ااشعری رابوموسی

که چرا گفتند،  ه اواشعری. بیموسجمله ابومن کنند که مورد توجه هستند.های زیادی میی هستند که به نام دین خرجهم کسان

آن نشسته بهتر از ایستاده ر شود که دای به پا میام که به زودی فتنهمن از پیامبر شنیده» :گفت ؟کنییاری نمیمنین را ؤامیرالم

پس من نه یاری  .ودشاز پیامبر شنیدم که فتنه به پا می م که از این فتنه دور باشم.هدرجیح میایستاده بهتر از پیاده است. من ت و

سری از یاران  کلذا ی «که کنار بنشینم. است فینش را چون فتنه به پا شده بهترکنم مخالکنم علی را و نه یاری میمی

دیدید بعضی  .دسیاست پدر ومادر ندار ؟!ستآقا چکار داری به سیا است! این خیلی رفتند. کناراین فتنه  درمعسود بنعبداهلل

سیاست نداریم. ما کاری به  ویدگمورد نظام، می در کنند که نظرتال میؤن ساازش ؟ما آدم عاقلی هستیم دنویبگ هندخواافراد می

. ی به سیاست نداریمقبول داریم، کار اما دین را قبول داریم، قرآن ر ،نه ؛بازی کاری نداریمبه سیاست ویندگیکنند. نماحتیاط می

مسعود پینه بنسیصد نفر از یاران عبداهلل ؛گفتند می منینؤزمان امیرالم اها رهمین ؟ر باشیمطواین توانیممی رمگ ؟ودشمی رمگ

بعضی  (دخدا بگم چکار کن) گفتند، ما کاری نداریم.می طوراما این را قبول داشتند علی هابر پیشانی به غیر از خوارج. این بسته

 ؟چکار به سیاست داریم :زنندمی ادین دارند، همین حرف ر درکار واز کسانی که سر ن ما،ااین روحانی ها بعضی ازاز این هیأتی

های ما آدم هستیم، که ما عاقل دننادهم امتیاز می ابعد این ر ؟ودشمی رتیه بود. مگاین فکر انجمن حجّ .دیذار امام زمان بیاگب
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 یدبیای خواهید؟!مینگفتند. حضرت فرمود می اها ر. همینهستیم ما خیلی عاقل ،یعنی ؛کندرو نیستیم رو وما تند ،متعادلی هستیم

 گیدن. جنمرداب  درصفین نیامدند رفتند  در کنید.نبرد  (۲3:3۸)دابمر در ویدبر

عمر به  پیامبر در اواخر .دبو ،رسول خدا ۀندخواپسر ،فرزند قیس ،ساله بود 1۸. اسامه جوان ایدرا شنیده قیسبنشما اسم اسامه

منین ؤبروند زمینه برای والیت امیرالم به خاطر این که ؛اسامهند خواص را فرستاد زیر پرچم نکخلوت  را خاطر این که مدینه

ه این این آدم بیمار هست ک .«15رهجُیَل لَجُا الرَذَهَ» :دوگفتن دست، نشستنا خبرچه  دفهمیدند؛ منافقین نرفتن ؛نرفتند مهیا بشود.

 ءسفانه اسامه از کسانی است که جزأمت ؟حاال این اسامه چه شخصیتی دارد .کتب آنها هست ن هم دراآل ؛ندزها را میحرف

 به . خطاب کردهزبیرسمت جمل، سمت طلحه،  ودرمی دعلی قیام کرده دار دگفتنبه او  دآمدن .ناکثین فکری ؛بودین ثناک

اش کالم رسول خدا کسی که پشتوانه ؛دقت کنید اینها از خواص هستند «هستی نزد من. مخلوقاتتو عزیزترین » :منینؤامیرالم

ولی من با خدا  .تو عزیزترین مخلوقات از نظر من هستی یا علی ویدگمی ها بوده.هجده سالش بود که فرمانده پیرمرد بوده،

 من با خدای خودم ؛می پرستندموحدند، خدا را همه یاران جمل  و یربستم. طلحه و زیاهد بستم که درمقابل یکتاپرستان نع

بریزم که خدا من خون کسی را  .من خدا را قبول دارم ی است.قشنگ حرف خیلی .خداپرستان نجنگمموحدین و با ستم ب عهد

عامر بنعبداهلل ؛عجیبی دارد ۀخیلی جمل ،یکی از خواص،عمر بنعبداهلل؟ اسامه. داین حرف را چه کسی می گوی د؟را قبول دار

 :گفت .رود سمت کوفهگفتند امام دارد می ،خیلی هم آدم عاقلی بود ،ه و در جهان اسالممککسی بود که صاحب نفوذ بود در 

من حرکتی دارد هر کس او را یاری نکند اهل دوزخ خواهد بود حسین  ا شنیدممن از رسول خد حرکت،از خدا بترس از این »

نقدر آم این حرف ویم بگهخوامی «.ندنزیادی در آتش بسوزد چون تو را یاری نمی ک ۀشوی که عدحسین باعث میو توی 

تبلیغ دین  ،انجام نده، تو هیچ کاری نکن اتو عبادات ر ،نماز نخوان که تو است ینمثل ا ؛است و بطالنش معلوم استمسخره 

 ایعده !نکن اتو این کار ر جهنم. درانداختی را زیادی از مردم  ۀ، عمالً عددنینیا ای اصالًعده کی ،بر پا نکنمسجدِ محرم نکن، 

شما  ؟یخواهی بایستنها میآ ر داری که در مقابلچکا .ها هستامروز هم از این بحث از حسین جدا شدند. دکردن این کار را

سازش  !نایست در مقابل معیارهای دیند؟ نارسنی به کفر میادمی ست؟صادی چینی فقر اقتاد؟ میستنی فقر فرهنگی چیادمی

چکار کنیم  کنند که دیندار بمانند، چکار ویندگنمی طرفن آاز  د.بشوندین بی هاخیلی ودشباعث می ،چونشود برود؛  ماکن تم

 .آتشدر  فرستیمنو بهشتی کنیم  اردم رما بنا داریم م .آتش جهنم در دنونر

یاران » :ویدگمی است، عباس هم جالبجواب ابن چرا حسین را یاری نکردی؟ دگفتن او ای بهعده ،عباسابن رخواص دیگاز 

 ن مشخصاشیهابودم که یاران حسین، اسممن از رسول خدا شنیده  ،یعنی ؛«شدندای بودند، و کم و زیاد نمیویژهحسین گروه 

چرا نرفتی  ویندگمی ه اوب زیاد نبودند. یارانش کم و حسین مطرح بوده، ۀن مشخص بود، از زمان حضرت آدم قصاتعدادش ،بود

ن اشیهاچون یاران امام حسین، اسم ویدگ. میبعهصنجاتش داد از دست ابنمختار دانید که شما می حسین را یاری کنی؟

 این توجیه رامردم د. تن نبو  ۷۲ دیر چنین بود. از اول اسم من جزءتق ،چون ؛اسم من نبود،  پس من نرفتمو  مشخص بود

ها مشخص اول مشخص بودند، اسم تن از ۷۲ون چ ها نبود.اسم درگفت اسم من چه توجیهی بود که  ؟پذیرندمیپذیرند یا نمی

حاال شب قدر  من نبودم. بود، تقدیر چنین بود، پس من طبق تقدیر الهی عمل کردم و از یاران حسین نبودم. پس تکلیف بر

 ؟کنیممی بیشتررا ن اعمرت هیدرحم انجام بد ۀاگه صل دنویگنمی ریم، مقدرات قابل تغییرند. مگهدن را تغییر ام مقدراتمآییمی
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ن اگناه مرگش ۀطن مشخص شده، به واسابیشتر کسانی که اجلش ؟شوددر روایات نیست اگه گناه کنید عمرتان کوتاه می رمگ

 . یلبدو بالعکس. این خواص بی درسزودتر می

اسم  آنهاکنم که با من آرزو می ویدگمی نقل هست کهعباس قمی در ادامه خالمهموم شیدر نفس نبرم. انم اسم اینها راتومن نمی

یم خیلی دوست داشتم منم ویکه بگ است . مثل اینانداینها مشخص ،دنورمی دن مدافعین حرم دارنآلا .ولی نیست دمن باش

حنفیه، فرزند  محمد؛ به یمونزدیکتر بش یدبیای اسم من نیست.کردم. ولی تقدیر نیست، چون رفتم و دفاع میجبهه می

ه چرا محمد حنفی ال کردندؤس، )ع(از امام صادق ،از امام معصوم. چیزی نگفت ؟چرا دگفتن، )ع(منین، برادر امام حسینؤامیرالم

وقتی که امام  :فرمود است( عمرانبناین حدیث از حمزه)داشت. نگه می اها رحرمت کرد،حضرت خیلی مراعات می؟ نبود

« إنَّ مَن لَحِقَ بِی مِنکُم اُستُشهِدَ وَ مَن تَخَلَّفَ لَم یَبلُغِ الفَتحَ» :حنفیه نوشتند، فرمودندبنی به محمداکربال بودند نامه عازمحسین 

 اکه ما ر کسانی رسند وکسانی که ما را یاری کنند به شهادت می :پیامی که امام به محمد حنفیه نوشت د؟دهچه معنایی می

شما نگاه  .معلوم شد که چرا همراهی نیست ردیگرسم. پس پیروزی نمی من به فتح و رسند.کمک نکنند به فتح و پیروزی نمی

 و ودشور میطن هم همین کنند. و اآلوری رفتار میطمردم هم این ۀگیری کنند، بقیری موضعطواین دنهکنید اگه بزرگان بخوا

فقیه مخالفند،  کسانی که امروز با ولیّ دنادمی خدا ویند؟گمی هچ ها،جمع در ید،وششما وارد مراسم  می ور هست.طهمین 

.گفت، مجلس هست و دکننها امروز مشکلی ایجاد نمیآامام حسین برای  ،چون ؛ف بودندقطعاً روز عاشورا با امام حسین مخال

فقط مجلس امام حسین ود. شتازه مشهور هم می؛ باال و مشکلی نیست اندهزد اعزاداری هست و اسم آقا ر وسات هست وسور

ی از لذا خیل دیگر همراه نیست. مشکلی پیدا شد ،زندگیش در ،کالمش در ،حرف ولیّ در کرد و وقتی احساس خطر د.برپا کن

 درامام حسین  .ویدگن شب میآسعد خود عمر «.ودشکوفه تخریب می درن امانهاخ ،با تو باشیم رحسین اگ» :مدند گفتندآافراد 

کوفه  در اام رنهام خیمن بیار اگ» وید:گمی «.بیا به ما ملحق شو ؟کم داری هتو چ» :ویدگمی به اوکند ، د صحبت میآیخیمه می

 بخواهی ههر چ، نه خواهم داد، زمین خواهم داداخ من به جای او به تو» :امام فرمود «جدای گندم ری. حاالد. نکنتخریب می

  !اینهاست هاحرف« ؟چیست اتبهانه شوند، دیگر مینتأات بچه م که زن وهدمی

 را اسبم اما .نیست  کار در پیروزی چون ندارد ایفایده تو برای من آمدن» گوید:می، بیا گویدمی او به امام که یجعفحرّعبیداهلل

. این است دلیل سوم. استا هضعفنم. ببینید کجاها نقطهابرس مهخوامی آذوقه که گویدمی فرد نآ یا «.مهبد حاضرم (مثالً)

 ید بررسی کنید تاریخ را. وشما خودتان بردهم ادامه نمی رحاال من دیگ

تراز درست های همشخصیت کنار اولیای الهی دنآیمی .است سازیشخصیت، ودشر میموتوالخدا وتر که ولیّدلیل چهارمی  .4

ا هم شخصیت درست کردند کنارش برای خلف ،منین نقل شدهؤکنند. شما کتب اهل سنت را نگاه کنید، هر جا فضیلت امیرالممی

 وَ» :اضافه کردند و «اهَابُبَ يٌّلِعَ وَ لمِالعِ ةُينَدِا مَنَأ. ةمّأالُ هُ هَذهِابوَأ ليٌّعَ ا وَنَأ» :فرمودرسول خدا می .اندهآوردباال هم  ااینها ر و

 «آن است. م و علی درِهست من شهر علم» :این فقط این قسمتش صحیح بود« زأسَاسُهَا وَ عُمَر حَیطَانُهَا وَ عُثمَان سَقفُهَاکروبَبُأ

محلی از اعراب  .قرار دادند تراز اینهاشخصیت هم آوردن اجدار درست کردند و دو خلیفه ر ،کردندمدند سقف درست آ

 هدیشب چ؛ کردمم، تعبیر به پریشانی میددیتراز علی میهمرا خودم  خواب در من هر وقت» وید:گمعاویه می خود! نداشتند

 وابیون کنارش دنند وهّتخریبش ک دنستنامنین هست که نتوؤامیرالمهر جا که مسجدی به نام  ن شما بروید مدینه.اآل «؟خوردم

هم در منطقه خندق، هم جاهای  همه جا، هم کنار مسجد پیامبر، مسجد النبی، .مسجد عمر مسجد ابوبکر وساختند: مسجد 

روایات کار در هم  تراز کنند.خواهند هممی .آنهادرست کردند به نام  ردیگمسجد  هر جا نام علی هست کنارش چند ر؛دیگ
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هست که مردم  بود این همه روایات در فضیلتش تکعلی  رتراز کنند. اگهم کهکردند هم این طرف کار کردند. آوردند باال 

 د. این سیاستی است که امروز هم دنبال کردن سازی کنیم.د شخصیتیرفتند سمت علی، پس بیایمی

 ،یکی امام در قم :اهلل بروجردی از دنیا رفتند. دو مرجع مطرح بودندمرحوم آیت 4۰سال از دنیا رفتند،  مرحوم حکیم 49سال 

 «اهلل حکیمآیت»عنوان  اپیام تسلیت را به مراجع تقلید ب یکی آقای مرحوم حکیم در عراق. شاه ،اهلل بروجردیآیت البته بعد از

یا . دتک نباشایران  درام د. که امتراز امام بسازشخصیت هم  حکیم مقامش باالست، اما خواستاهللبه نجف فرستاد. چرا؟ آیت

فقیه  کنار ولیّ ؛سازندمی کنارش رهای دیگشخصیتن تا دو شخصیت باشند. همانطور که اآل را فرستاددر جهان تشیع پیام 

 هم او ،است نظر دین هم این ،رفته هم او است، خوب امام این» :ویدکسی بگ راگ ردیگ برند به عرش.می و برندمی باشد.

 .سازندمی شخصیت تراز بماند. هم ودشیحاال از کجا تغذیه م «.است مرجع هم نده، اواخودرس  هم مدتی در حوزه بود، او

 -1 :مواظب باش و از اینها بیعت نگیر شخصیت نامه بنویس و 3که به  دانید چرا معاویه وصیت کرد به فرزندش،شما می

 ورد؛بیا باال هم ار هاخواست این !علیبنر مقابل حسینرقمی نبودند د آنهازبیر. بنعبداهلل -3عمر بناهللعبد -۲علی بنحسین

 دنوعده بر کی د.که رفتن ؛زبیربنسراغ عبداهلل دنوعده بر ک. یدنوشپراکنده  ؛، سه تا باشندنباشدخواست یکی  سیاست داشت.

یخ ما فراوان تار درهای اینها نمونه .محصور بماند که ولیّ ؛خدا ولیّ سازی کردند کنارو از اول شخصیت .عمربنسراغ عبداهلل

 گذرم.من از این هم می که باید نگاه کنیم. حال؛ هست

 ؛. ما کار نکردیمهای خود ماستاسارت، ودشخدا می ولیّ ییتنها شدن و غریبی ومین عامل، که مهمترین عامل محصورپنج .5

چرا  ؟یموشاده تنها میخانو دردانند. چرا بیت میپیرو اهل رامجموع کسانی که خودشان  ،مویگما که می .ما نیروسازی نکردیم

دین. زندگی روزمره لباس  رن، حتی داکارم کسب و ؛ درچون توجه نکردیم ،چون کادرسازی نکردیم؟ یموشفامیل تنها می در

شب قدر  .می هم داشتیم، شب قدری هم داشتیمداشتیم، محر هم ن بودیم. حاال دینامابچه بیشتر به فکر پفک و زن و ؛داشتیم

، د، دروغ نباید باشدباش ردینداری اگ .دینداری مردم قوی شده و در این نیست که دین دار، ولی همه چیز دال ّ باست خوب

ن تک شدیم، اما خودم ؛ما نیروسازی نکردیم ؛ما کار نکردیم (همانطور که اشاره کردم در روایت پیش) .باید باشد داریامانت

 ن،افامیلم درن، اخانوادم در ،نازندگیم  در . چقدر تالش کردیمدنامو تنها می ودشمحصور میخدا  قطعاً ولیّ .محصور شدیم

ن تنها اخودم !نامحل کارمن، امحلمدر   دنوشجمع می هاطرفیآن .یمویم، چهار تا بشویم، سه تا بشون. دو تا بشاجمعم در

، ودش م، این قویوشمن قوی  رکنیم. اگهایی است که محصور میعامل هااین .های ماستاسارت هااین ؛یاد نگرفتیم ؛شدیم

 ؛ذارندگروی شما اثر ب دنناتوخواص نمی د؛سازی اثر ندارشخصیت د؛فتنه اثر ندار د؛شبهه اثر ندار ود،های دین قوی شریشه

 ؛یاهای پذیرفتهریش ؛یاهدین را با تمام وجودت پذیرفت ؛یاهبا دین آشنا شد ،چون ؛یاهریشه گرفت ،چون ؛یاهقوی شد ،چون

خواهیم بین که می است مشکل این است. ت. مشکل همینهای ماساین اسارت .است رسوخ کرده وجودت ریشه تا تار و پود

. طرماح گفت رطرماح همین بود دیگ داشته باشیم.هم  اداشته باشیم، آخرت ر ان رایم دنیامهخوامی دنیا و آخرت جمع کنیم.

حجر مقامش عالی و طرماح  .ی هستندئاطهر دو فرزند حاتم  ؛عدی استالبته طرماح برادر حجربن .مینم بیاام آذوقه برسوبر

 قصه اصحاب های بعددر شبحاال ) منینؤر زمان امیرالم، دعاشورا ۀدر حادثامام حسین، این برادر در زمان  .مقامش عالیهم 

 :فرموداستاد می ؟چه اشکالی دارد .مقداد باشد انندخدا م ولیّ دنویگمی خدا داشتند. گام اعتراضاتی به ولیّبهگام (مویگمیرا 

در بعضی روایات  مقداد. ،ابوذر، سلمان :سه نفر ر ازبه غیمردم مرتدد شدند  ۀهم «.(4۰:39)ارتداد الناس    واال الواحدچرا    »

 است خیلی جالب)مد آی ارون مکّه .منینؤهای امیرالمدوخته بود به چشم را یشهاچون چشم ،فقط مقداد گفته بود دنویگمی



26                                                                                                             المالسّ علیه الحسین اباعبدهللحضرت اصحاب  اوصاف  

 

یعنی حتی وقت ) را وسط اتاق رها کردهایش ن دمپاییاایش دنویگمی، شیننزمانی که امام گفته برو در تنور داغ ب (این قصه

برنداشت  اش رادمپایی کند،صحبت می دنجا. خراسانی دارآش یکی اینجا افتاد یکی ا. دمپایی(یعنی به خودش اجازه نداد ،نکرد

 اوهم از  امام ،ویدگ. این حاال نشسته میشوجود دررسوخ کرده  ؛رفت ،تنور درفرمود برو  هم امام د.اتاق جفت کن ۀگوش

 .د. اینطوری باید فرد باشاست حواسش به تنور آتش د،کنداستان تعریف می دامام دار خبر؟ه از خراسان چ دپرسمی

امامان  ،ن باشیماینچنی که دخدا نکت ود،شالموتور میکه عامل غربت وتنهایی و وتر عاملی که اشاره کردم 5مام رسید. به ات بحث

 :ذاریمگتنها ب ار

 عدم معرفت  .1

 شبهات .۲

 بصیرتخواص بی .3

 سازی شخصیت .4

 ماهای اسارت .5

 جلسۀ چهارم

 حضرت دشمنان چه ،یاران و دوستان ما، چه خود ما، وضعیت خود امروز با الحسیناباعبداهلل اصحاب زندگی تطبیق بحث

 همانطور کند تصور را خودش ،زمان آن در انسان وقتی .باشد تاثیرگذار ما زندگی باشد و در داشته برای ما فوایدی تواندمی

  «دیگر. عصر یک در ماست زندگی حال شرح تاریخ»: فرمودمی آقا حضرت که

 تنهایی، و غربت اینکه و عقیلبنمسلم تطبیقی زندگی قبل هایشب. باشیم داشته بحث این از زیادی هایبهره توانیممی قطعاً

 . شد گفته وترالموتور یعنی عاشورا زیارت فراز این از شرحی و ترجمه و

 یاری ،زمان کنیم بررسی بخواهیم را اصحاب از کدام هر ،باشد شب پنج شد قرار که مجلس، این کم فرصت به توجه با

 . دهدنمی

  :داد خواهیم قرار بررسی مورد را اصحاب از تن دو امشب

 ایشان زندگی به خوب عاشورا وارثان کتاب در هم استاد داشتند. مرحوم عاشوراحادثۀ  در کلیدی نقش چون روه،عبنهانی 

 .باشد تاثیرگذار حکومت و جامعه و ما امروز شخصی زندگی در تواندمی قطعاً دهندمی ارائه ایشان که خاصی دید و پرداخته

 هایجنگ در .منینامیرالمؤ رکاب در ،منینامیرالمؤ محب ،گذارتاثیر شخصیتی د؛بودن کوفه بزرگان از عروهبنهانی آنکه اول

 . بودند الحسینعبداهللابی یاوران از نهایت در و )ع(مجتبی حسن امام یاران از هم بعدها و داشتند شرکت نهروان و صفین جمل،

 ؛کوفه مسجد شویدمی مشرف شما. است تاثیرگذار که است هاییبهره آن در گویممی تاریخ از که اجمالی من ؛کنید دقت خوب

 ؟رسیدند مقام این به هاشخصیت این که شد چه. عروهبنهانی ای،فیروزه یکی و عقیلبنمسلم طالیی، یکی :بینیدمی گنبد دو

 : هست وارد ما بحث در که مهم خصوصیت دو. داشت زیاد شیعه کوفه بزرگان وگرنه
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 وجود شدادبنرفاعه نجبه،بنصردخزاعی، مسیببنسلیمان مثل کوفه در شیعه بزرگان اینکه با شد کوفه وارد وقتی مسلم .1

 تغییر البته. بود بیتاهل نزد ایشان عظمت بر دالّ هانیمنزل  به مسلم ورود. شدند وارد هانی سپس و مختار منزل به ولی داشتند

 وارد هانی منزل به مسلم که همین پس. بود رفتن لو امکان و بودند شده شناخته ،چون ؛دارد دالیلی هم هانی به مختار از منزل

 روایاتی و کردند مخدوش کامالً را هانی چهرۀ هستند عباسبنی و امیهبنی تاثیر تحت که مورخین البته. دارد اهمیت شده

خانۀ  به مسلمکه  بود این مخالف هانی که کنندمی روایت ؛کنید نگاه هاآن تاریخی کتب در ؛کنید نگاه طبری در شما. ساختند

 زیادبنعبیداهلل شنیدیم که چرا! پذیرفت ناچار بود و به خودش عربی نوازیمهمان ؛نداشت ایچاره گویندمی حتی ؛شود وارد او

 ،)ع(لیاز خواص یاران امام ع ،اعوربنشریک ،بود دیوار پشت مسلم (کنندمی نقل که قصه این البته) شد وارد هانیمنزل  به

 رد را قصه این امروز مورخین خصوصاً ؛است السؤ زیر قصه این اساساً. بکشد را عبیداهلل و مسلم آمد کرد سرفه بود مریض

. بکشد را کسی نداشت بنا .بود شده کوفه وارد ارزیابی خاطربه فقط مسلم. نبود عبیداهلل کشتن مسلم موریتمأ ،چون ؛کنندمی

 ناگهانی و ترور گویدمی بود. یا مهمان گویدمی نکشتی؟ چرا گویندمی مسلم به .بود اعوربنشریک و کرد سرفه ببینیم بعد که

 از چرا بود هدف این اگر پس ؟بکشد برود نبود قرار قبلش مگر پس. ندارد جایگاهی و است حرام اسالم در کشتن را کسی

 و تدبیریبی خواهندمی هست، مطرح که االتسؤ این آثار از شد؟ طراحی نقشه این اول از چرا شدی؟ قایم رفتی اول

 قصه این که کردند تحقیقاتی فعلی مورخین .باشیم دقیق باید خیلی که بدهند! نشان اینقصه  این در را مسلم شجاعتعدم

 . شد وارد هانی منزل به مسلم هست که چیزی اما. نیست استناد قابل خیلی

 :دارد خصوصیتدو  هانی

 ۲۷ از تاریخ .رفت عقیلبنمسلم پرچم زیر ،نشد عناوین مقهور اوالً. بود پیرمردها جزء ؛بود زیاد بسیار سالش و سن هانی .1

 اند.نوشته را مسلم سن سال 5۷ سال

 بخواهند و هست او از کمتر سنش که فالنی دهند تشخیص اگر هستند مدعی که کسانی. است درس خیلی ما امروز برای این

. شود شکسته کردند تالش (ص)اکرم پیامبر ابتدا از را بت این و شودمی مانع که هست متعدد عوامل خیلی پرچم زیر بروند

 آن رجال تمام فرماندهی بهرا  ساله 1۸ جوان زید،بناسامه (شهرها به هانماینده فرستادن جز به حاال) کردند که کاری اولین

 قبیله بزرگ نه ،سال و سن نه ،است مالک فرد یک شایستگی .شود شکسته حالت این تا کردند منصوب پیرمردها یعنی زمان

 .نرفتند و نکردند عمل مردم اسامه، پرچم زیر بروید که زد فریاد پیغمبر چه هر .نکردند عمل مدینه منافقین سفانهمتأ ولی بودن.

 ضرر اسالم جهان ؛کردیم ضرر ما امروز به تا و .شدمی نباید آنچه شد و ؛نشد خالی منینامیرالمؤ والیت آمادگی برای مدینه

 پیدا اختالفات عمق و کندمی پیدا زاویه این ،سقیفه حادثۀ از گذردمی زمان که مقدار هر به کنم عرض خدمتتان را این و کرد

 گرفت زاویه مقدار یک سقیفه. است سقیفه داعشمنشأ  ؟جنایت همه این و بیاید پدید داعشکرد  می تصور کسی چه .شودمی

 از جدای گردد؛برمی چیز یک به سقیفه و است سقیفه گیرند. منشأ آنمی زاویه حضرت با افرادی هم آیندهدر  و ؛مرور به

 . رفت عروهبنهانی ولی باشند ساله 1۸ جوان یک پرچم زیر بدهند تن نخواستند دیگر عوامل
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 به تاریخ در را صردخزاعیبنسلیمان شما ،بگویم مالحظه بدون امشب بگذارید ،دارممی نگه حرمت آقایان از قدری من و

 آدمی یک ؛هستند او تابع شیعیان از بسیاری شده، تبیین خوب هم مختار فیلم در که پیرمردی ؛شناسیدمی توابین رهبر عنوان

 .هستند شیعه رهبران اینها ،شدادرفاعۀبن نجبه،بنمسیب .است تاثیرگذار که است

 مبارزاتی منینامیرالمؤ رکاب در هم واقعاً و هستند شیعه رهبران اینها ؛نیست عوسجهبنمسلم و حبیب و مختار و هانی از اسمی

 . کردند دفاع و؛ نهروان و صفین ،(نبود جمل جنگ در صردخزاعیبنسلیمان البته) جمل جنگ در داشتند

 شأن کسر اینها بگویم خواهمنمی من نیست. بود کوفه سرزمین در عقیلبنمسلم که زمانی در شیعه بزرگان این از نامی هیچ

 زمان در نامی هیچ روز، 6۲ این از قسمتی هیچ در هست. احتمال این اما نه،؛ بروند جوان مسلم پرچم زیر دانستندمی خود

 تن هانی مثل نفر یک اینکه بودند؟ کجا هااین بزنید حدس. نیست اینها از عبیداهلل محاصره موقع و کوفه در مسلم حضور

 خواستمی وقتی ،زمان امام اربعۀ ابوّنُ آمده تاریخ در کنید نگاه شما. نیست خودش عناوین مغفول کهبر این است  دالّ دهدمی

 بزرگان ،بود نایب. بود شدید امنیتی سیستم خیلی. است کسی چه نداشت اطالع کس هیچ کند معرفی را بعدی نایب نایب، این

 :بعدی نایب شیعه! العلمای ایها :کردندمی اعالم ،آوردنددرمی پتو زیر از را حضرت نامه ،شدندمی جمع دورش شیعه

  .منوال همین به و... عثمانبنمحمد یا نوبختی روحبنحسین

( امیون) بزرگان کیست، بعدی نایب داندنمی کسهیچ آخر دقایق تا ،است احتضار حال در ،رودمی دنیا از دارد ابنوّ از یکی

 دم که آقایی آن ؛شودمی خوانده حضرت نامۀ یکباره به نشسته، فروشیروغن ،در دم محتضر. این کنار اندنشسته مجلس باالی

از بین خودشان  زنندمی حدس نشستند باال همه سفیدانریش. شودمعرفی می سوم یا چهارم حضرت است؛ نایب بود نشسته در

 خیلی ابنوّ دانیدمی شما. کردند انتخاب ندارد اعراب از محلی خیلی که را فروشروغن آن ،را دری دم آن حضرت ولی باشد

 تو امروز از گویندمی بوسندمی را اشپیشانی روندمی بودند مجلس باالی که بزرگانی است مهم اینجا .نبودند مشهور مردم بین

 !او؟ بار زیر من؛ هاخیلی برای سخت است خیلی تغییر این امروز. است مهم خیلی این د.تعبّ گویندمی این به ما هستی؛ بزرگ

امام، او را نایب نکرد و یک آدم معمولی انی که از علمای بزرگی بوده و انتظار داشت خودش نایب شود، اما وقتی دید شلمغ

 چیزها این از خیلی ما عادی زندگی در حاال افتاد و امام هم او را لعن کرد.لما نبود را انتخاب کرد با او درکه به ظاهر از ع

 ،مجلس در بنشیند ساله 6 بچۀ یک ؛آمد پیش جواد امام امامت در قصه همین داند؟می چه رسیده راه از تازه بچۀ این. هست

 گفتندمی ببوسند را امامشان دست رفتندمی همه ،شدمی اعالم است. امامشان که کنتد اعتماد ندنبتوا سفیدانریش و بزرگان بعد

 است. مهم خیلی. بود سخت موقع آن ولی ،زمان گذشت از بعد شده ثابت ما برای ناآل. تابعیم بگویی چه هر هستی ما امام تو

 . نشاند را ایشان و آمد پیامبر درحالیکه کردندمی احساس جوان را او ،چون ؛خورد ضربه قسمت این در ،اصالً منینامیرالمؤ لذا 

 پرچم زیر شمشیرزن 4۰۰۰ که) عنوانش که است این رساند عظمت به را او عروهبنهانی زندگی در که اینکته ترینبزرگ پس

 !تمام ؛.کنم اطاعت او از من است واجب و است امام نمایندۀ مسلم گفت خود به ؛نداد فریب را او( بودند او

 عبیداهلل مجلس وارد ،فریب و توطئه به گرفتند را عروهبنهانی دانیدمی شما :هست عروهبنهانیه زندگی در که اینکته دومین .۲

 یک عبیداهلل بدانیم ما امروز). داشت عبیداهلل پدر با رفاقتی گذشته هایسال در هانی. فرمایندمی کیدتأ نکته این به استادکردند؛ 

 نیروسازی اینها .بود شانسیطره تحت نفر چهل، پنجاه کدام هر که بودند نیروهایی ،نام الیفان امنیتی، به بود ساخته سیستمی
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 کامالً .کردندمی شناسایی ،)ع(حسین امام و مسلم سمت رفتمی خوردمی تکان کسی .داشتند تسلط کامالً را نفر 5۰ ،کردندمی

 معقل )غالم هانی( را صدا زد؛ ،اهلل، عبیدکرد انکار اول بود. هانی دستش در کوفه کل هرمی شخص این .داشتند نظرتحت

 فهمید هانی ،بیرون آمد معقل پرده پشت از وقتی ولی کرد انکار ابتدا هانی (.بود داده لو را هانی و بود کرده کارشناسی نفوذ

 هستی. باطل تو ،برحقم جریان من گفت: فهمید که را این هانی. کنی خیانت کردمنمی فکر گفت هانی به عبیداهلل. چیست قضیه

 بسته دست هانی حاال بدهم! نامهامان تو به که هستم حاضر داشتم پدرت با که رفاقتی خاطر به اما هستی! زنازاده فرزند تو

 من گویدمی ،است دشمن اسیر هانی ،نشسته باال آن عبیداهلل، اندنشسته باال آن جالدی سربازانهمۀ  ،عبیداهلل کاخ در آمده

 توانندمی کامالً را ذلت و قدرت تفاوت که گرفته ریشه کجا این! خودش کاخ در ؛بدهم نامهامان( عبیداهلل یعنی) تو به حاضرم

  ؟کند هضم

 ! شودمی تمام یم،وروامی  اصالً ،بشویم کوچک ،بشویم حقیر ،بگیریم قرار جریانی یک در ؛کنیم نگاه را خودمان حاال

 را مجلس بتواند و باشد قالتاق آدم یک ؛اسالمی شعائر حفظ خاطر به مان،داریدین خاطر به ندازندیب ما به متلکی یک یک نفر

 در دارند هنر ایددیده را هابعضی) دهیموامی کند، وارد هجمه اعتقاداتمان به. تیکه بیندازد هامذهبی به بگیرد دست در

 . دارد هایینمونه حق و دارد تقدیر جای واقعاً این اما (!گردانیمجلس

 بینینمی مگر ،شو بلند من مقابل در گویدمی ایستاده جلویش سرهنگ بزرگوار، دسیّ این ؛کنید نگاه صفوی نواب زندگی در شما

 .شودمی وارد ساله چند و سی دسیّ یک .نواب خاطرات در بخوانید ؛سرهنگ گوش در زندمی حتی شده گفته ؟آمده دسیّ یک

 فرماندهان سر زندمی داد .است سرد آب گویندمی. کنم شهادت غسل خواهممی کنید آماده آب گویدمی هم اعدامش لحظۀ

 من کنیدمی احساس شما آیدمی بوجود من در پریدگیرنگ کنم غسل سرد آب با من اگر اما ،ندارد اشکالی که نظامی ارتش

 این کامالً ؟نداریم امروز ما که اندگرفته ریشه کجا اینها. نکنید احساسی چنین شما که باشد گرم آب با خواهممی لذا ؛ماهترسید

  !فرش تا است عرش تفاوت

 عبیداهلل هایگوش دستیچوب ضربات صدای شده، بسته دستها دشمن، اسیر لحظه یک در مدافع، شمشیرزن، مرید، نفر هزار 4

 بیندمی چه قدرت ،تحمیّ این! بزند را عبداهلل که رودمی و گیردمی را عبیداهلل سربازان از یکی شمشیر رودمی برد،می بین از را

 اعتباری، یک ابهتی، یک صحبتی، یک درمقابل کنندمی عوض رنگ و روندمی هاخیلی بودند؟ طورهمین بقیه ؟خودش جلوی

  عنوانی. یک

 ناامیدی. کنندمی ترویج را دینیبی ؛زنندمی حرفهایی سرکالس اساتید از بعضی گویندمی هستند هاسرکالس دوستان از بعضی

 آزاد ،هادانشگاه اساتید اندازۀ به ما مملکت در هم هیچکس !تاثیرگذار و است استاد خب. دهندمی ترویج را نظام از و دین از

 چه و شودمی چه ،شودمی ما مخالف ،کندمی کم نمره گویندمی... سخنی حرفی، العملی،عکس یک گوییممی بخ .نیستند

 . دادند ما به که ستا هاییدرس جزء این ؛بشوید نباید عناوین مقهور !برده السؤ زیر را دینتان ضروریاتاو  .شودمی

 :گفت باال آن آمد که قاضیشریح با که نساخته یارانی هانی چطور که هست اینجا تاریک نقطۀ یک ولی. رفت شد تمام هانی

 هیچ و کشاندند ها کوچه در که دیدند را هانی سربی پیکر بعد و شدند پراکنده اینها «.نیست مشکلی ،است زنده هانی»

 رب،ع ناسیونالیسم روی که شوند تربیت نیروهایی نباید دهدمی نشان این بودند؟ کجا نفر هزار 4 ؟ندادند نشان العملیعکس
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 هانی زندگی در که است دومی نکتۀ این. بود چنین مرسوم زمان آن هرچند ؛شوند جمع هم دور هااین و گیقبیل حفظ روی

  .کنیم توجه بسیار باید نکته آن به ما و بود

 را حر روضۀ ،چهارم شب ،است مرسوم امشب. است حر زندگی گیردمی قرار توجه مورد جاهمین در که بعدی نکتۀ و 

 چیزی ؛کنم نگاه حر زندگی به خواهممی دیگر منظر یک از کوتاه امشب من .شنیدید خیلی هم حر حضرت به راجع .خوانندمی

 . داشتند هم استاد مرحوم( که نگاهی) که

 خواهیمنمی ؛بدهیم تطبیق خواهیممی ،چون ؛گفتیم را عروهبنهانی به نگاه که طوریهمان ؛کنممی باز را این مقداری یک من

 یک این .شد شهید اول نفر ،نهایت و برگشت و کرد توبه نهایت در و کرد کج کربال سوی به را مسیر و تبس را راهاو  بگوییم

 روز تا چرا ما که دهدمی نشان ما به اما کندنمی کم حر عظمت از کنم عرض خواهممی امشب که اینکته اما است بحث

  .مشاهیر از یکی ،سردار یک هم آن ؟باشیم جدا( ع)حسین از باید عاشورا

 چه استاد فرمایش به بود؟ عثمانی مذهبش لحظه آن تا چرا .کند زندگی حر ایگوشه یک و بیابانی یک که در نبود طوری این

 رسمیت به را او نرسیده آخر به گناه تاو  ؟نشناسیم را حق ما شودمی باعث هاییضعف چه ،هاییریشه چه ،هاییاسارت

 ؟نشناسیم

 حساب با نکردیم پیدا یقین که موقعی تا برسد. چرا پیغمبر پسر کشتن به کار کردمنمی فکر من گویدمی عاشورا صبح حر

 . ایستادند پیغمبر پسر مقابل در که بینیمی تو جلو برو تو ؟هستیم مردداحتمال 

 ؟نبود روشن حق که شد چه. هست ما امروز زندگی برای احتماالت این .دهدمی احتمال تا سه ایشان شد؟ باعث عواملی چه

 دیشب .شودمی فتنه ایجاد عامل ،خود این و دهندنمی تشخیص را حق جبهۀ ،ما بزرگان از خیلی ،ما جوانان از خیلی امروز

 کردند استناد ایعده اگر گفتید شما :که کرد مطرح الیسؤ عزیزان از یکی که افتاد یادم ناآل ؛داشتم را فتنه بحث من بود پریشب

 الفِتْنَةِ فِي کُنْ» :فرمایندمی 1 حکمت ،البالغهنهج قصار کلمات در منینامیرالمؤ چطور پس شدند چه؟ دور و کربال زمان فتنۀ به

 است پستانی دارای نه که باشید( دوساله) شتر بچه همچون روزگار هایفتنه در «فَيُرْکَبُ ظَهْرٌ ال وَ فَيُحْلَبُ ضَرْعٌ لَا اللَّبُونِ کَابْنِ

 .گردند سوار آن بر که پشتی نه و شود دوشیده تا

 ،یعنی ؛نبود فتنه )ع(منینالمؤامیر و )ع(حسین امام قصه ولی شده فتنه که است زمانی آن بله است، فتنه بحث کالمشان اولین

چه  ؟دانیمنمی ما که هست شبهه امروز کجا. کردمی اعالم شفاف شفاف و روشن روشن خدا تحجّ و فضا ؛نبود غبارآلود

 توانمنمی من بگوید که نیست فردی بر امروز از عذری هیچ .کن پیدا را حق هایمالک بگرد برو خب ؟گویدمی درست کسی

 گویندمی زمانی یک به و اصطالحاً بعضاً و شد غبارآلود فضا که است زمانی فتنه. نیست ن فتنهاآل. است کدام حق جبهۀ بگویم

 :(دهند می احتمال) شد باعث عامل سه فرمایدمی استاد. است روشن حق وگرنه

 ثرمؤ خیلی تبلیغات ندهند، تشخیص را حق عاشورا جریان از قبل تا زبیر و حر که شد باعث حکومت تسلط یا تبلیغات .1

 در قینبنسلیم .اشتباه کند بود حق جبهۀ مالک که عماریاسر که است مهم تبلیغات اینطور (.است حرام حاکم از خروج) است

 انصار خانۀ در حسنین با (س)زهرا فاطمه با (ع)منینامیرالمؤ قبلش روز که شبی ؛عمار پیش رفتم شب من گویدمی اسرار کتاب
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 آییم.می فردا گفتند نفر 4۰ کنید؟نمی یاری را ما کنند، می غصبرا  خالفت دارند اینها گفتند و خواستند آنها ازدانه  دانه .رفتند

 :نفر چهار. بزند هم را سرش آیدمی فردا هک کسی هر گفتند نباشد هم ایتوطئه که این برای حضرت .نیامدند بیشتر نفر چهار

 اتفاق صبح قصه این) عمار، پیش رفتم من ،شد شب گویدمی قیسبنسلیم. نبود عمار هم بعدآمدند.  زبیر مقداد، ابوذر، سلمان،

 حنُنَ». کرد نقل را خدا رسول از روایتی یک آمد فالنی گفت بودی؟ مردد چطور ندادی؟ تشخیصرا  حق چطور تو عمار( افتاد

 شاهد تا چهار) خالفت برسد به چه گذاریمنمی ارث به دیناری و درهم الهی انبیای ما «مَا تَرَکنَاهُ صَدَقَةٌ ثُرِّوَنُ الَ اءِيَنبِاأل رَاشِعَمَ

 ! کندمی کار چه ببینید انگاریساده! کندمی چه ببینید بینیخوش .(آورد هم

 من ،سلیم به کندمی نقل عمار خود لحظاتی اما .باشیم خودمان مقتدای و موال پی در باید عماروار .است عالی مقامش عمار

 را کالمی چنین گویندمی دروغ قسم خدا به»: فرمود حضرت( بود حالت این لحظاتی) (ع)منینامیرالمؤ پیش رفتم لحظه همان

 اثرگذار خیلی اتتبلیغ. است مهم خیلی که بود شاهد تا چهار چون شدم مردد ایلحظه باشم. آنها با اینکه نه. نفرمود پیامبر

 حاکم بینیدب اصالً گویند.می را همین هم عبداهللابی برای .است حرام حاکم از خروج گویدمی تبلیغات هاوقت بعضی .است

 را فقیه یتوال ما! گرفته گرفت، دست به را حکومت کسی هر .گویندمی را این سنت اهل هم امروز .کار سر بر آمده ورط چه

 حاکم عصومم امام غیبت زمان در .است معصوم امام خدا طرف از منصوب .خداست حاکم که :قبول داریمنظریه  یک مبنای بر

 ! تمام ؛است حکومت ساززمینه فقیه ولیّ ،غیبت زمان در ولی است

 وصیت به دومشان فۀخلی شد، انتخاب ناگهانی اولشان اند. خلیفۀمانده که دارند مختلف نظرات انقدر زمینه این در سنت اهل اما

 ... وراثتی بعدی مردم، ازدحام چهارم شورایی، سوم خلیفۀ شد، انتخاب

 اکمیتح از خروج و باشند او تابع باید همه کرد اختیار را حکومت نحوی هر به کس هر گفتند شدند جمع چیست؟ مالک

 سلمانبن از جخرو :دارند قبول را این هم هاخیلی کنندمی تبلیغ را این هاسعودی! است حرام باشد شده انتخاب ظلم به ولو

 خروج کردند غتبلی آنجا امروز. به تا ابتدا از ،دارد ثابت نظریۀ یک شیعه ولی. شودمی مرج و هرج موجب ،چون ؛است حرام

 .بودند تبلیغات تاثیر تحت حر و یرزب شاید ؛است حرام حاکم از

 . شد عاملی بودن بزرگ و فرماندهی حال هر به و رفت اسارت به هایشاندل که شد عاملی :قدرت و دنیا طلب (2

 .محاسبه در اشتباه :کنید توجه خوب هست هم امروز که احتمال سومین (3

 باشند، داشته را یزید هم؛ باشند داشته را دنیا هم باشند داشته را حسین هم ؛کنند جمع هم با را آخرت و دنیا که خواستندمی

 این بگیرند. قرار دیگران سفره سر باشند و هم داشته را بیتاهل و آخرت هم ، را سرداری هم باشند؛ داشته را حکومت هم

 حکومت در رفتن که مطلقاً بوده یارانشان تمام به بیتاهل توصیۀ دانیدمی شما ؟تاریخ در داریم اصالً را این است؟ پذیرامکان

 ،کاظم امام طرف از 16بزیعبناسماعیلمحمدبن و یقطینبنعلی مثل کسانی اگر .است حرام گرفتن را آنها درهم یک؛ است حرام

 ابومحمد) فردی آن به (ع)کاظم امام لذا. باشند رفته خودشان اینکه نه بود امام امر به ،شدند حکومت وارد جواد امام طرف از

 من ست.ا این شغلم ،حج رفتند آقا» :گفت «دادی؟ کرایه هارون به را شترهایت» :فرمود بود داده کرایه شتر که( مهرانبنصفوان
                                                           

 درخواست پیراهنی (ع)وادج حضرت از وی که بودند ارتباط در حضرت با ایگونه به رفتمی شمار به عباسی خلفای وزرای از که نیشابوری چون شیعه ثقات و بزرگان از 16

 .فرستاد را خویش پیراهن وی برای و کرد اجابت را او خواستِ حضرت و بپوشد کفن جای به مرگ هنگام به که کرد
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 به بگیری، تحویل را شترهایت تو که برگردند زنده اینها هستی منتظر که مقدار همین به» :فرمود حضرت «.گیرممی را پولم

  «.هستی کفر در مقدار همین

 ،غرب در ،فرک مرکز در برویم ،بزنیم حرف دین از توانیممی چطور ؟جبهه آن در هم باشیم حبهه این در هم توانیممی چطور

 ،یرآخوندشغ و آخوند ،رفتند شدند بلند جااین از که کسانی این ؟طرف آن هایدانشگاه در شناساسالم بگذاریم را اسممان

 دارند راحت رچطو یعنی کنند؟ تنفس فضا آن در توانندمی چطور زنندمی حرف زمان امام علیه ،اسالم علیه ،فقیهوالیت علیه

 کوچکترین در آنها دهند؟می اجازه مگر. رفتند آنها پرچم زیر اًقطع ؛پذیرفتند را آنها قوانین از خیلی قطعاً کنند؟می صحبت

 عاشورا صبح ات که بود این حر اشتباه محاسبۀ ؟کنید جمع را آخرت و دنیا بین توانیدمی چطور. کنندمی تراشی مانع مسئله

 .کردمی تصور چنین عمرسعد که همانطور ؛کند جمع تواندمی را آخرت و دنیا این که کردمی تصور

 :دبودن شخصیت سه کربال در .باشد آنها درمقابل ؛نشود تسلیم خواستمی حسین :گویدمی ،دارد خوبی حرف یک دکتر

 .ذلت از دوری حریت شهامت شهادت فداکاری مظهر ؛حسین .1

  ظلم. کردن، تسلیم مظهر ؛یزید .۲

  را. خرتآ هم را دنیا هم را؛ سفره آن هم خواستمی را سفره این هم؛ را یزید هم و خواستمی را حسین هم ؛عمرسعد .3

 .ستا دقیقی نکتۀ خیلی. بترسیم عدهاعمرس از باید امروز. بترسم شدن عمرسعد از بایدمن : که دارد جمله این آخر ایشان

 . همیدف را اسارت هایریشه باید هست؟ هاییریشه چه شود؟می چطور ،خواهند بین دنیا و آخرت جمع کنندکسانی که میآ

 . نیست پذیرانامک کنی خواهیمی که توجیهی هر به. نیست پذیرامکان جمعش. باشد دقت ،باشد مراقبه ،باشد محاسبه ابتدا از

 . عرض کردیم که هست حر به راجع احتمال 3 پس

 که شکافت ار حر قبررفت بر سر مزارش؛  شاهفتحعلی که ستا واقعیتی این .خورندمی غبطه بزرگان هیچ، که من ،حر مقام به

 دستمالی آن و ودب سالم و صحیح جنازه که گویندمی را این هم منطقه آن هایقدیمی از حتی. نه یا شده پذیرفته اشتوبه ببیند

 یک. نشد ،بستند آوردند را دستمال دیگری .شد جاری خون ،بردارند تبرکی که کردند باز را بودند بسته الحسیناباعبداهلل که

 ! عالیست مقامش این یعنی برداشتند و به عنوان تبرک به ایران آوردند؛ را دستمال این هاینخ از قسمتی

 باید احتماالت این با. خواند دقیق باید را تاریخ. نشود تکرار حوادث این دیگر که را حوادث بدهیم تطبیق خواهیممی ما منتها

 عاشورا قصۀ ،شدنمی گرفته حر توسط حسین امام سپاه جلوی زمان آن اگر چون. هستند سازحادثه هاهمین ،چون ؛جلو رفت

 . وضعی آثار در کنید دقت شما ؛شدندنمی جدا شدند، جدا (ع)حسین امام از ابتدا در که نفری هزار این شاید ؛افتادنمی اتفاق

 یکی ،قیامت روز «مَشْهُودٌ يَوْمٌ وَذَلِکَ النََّاسُ لَهُ مَجْمُوعٌ يَوْمٌ ذَلِکَ الْآخِرَةِ عَذَابَ خَافَ لِمَنْ لَآيَةً ذَلِکَ فِي إِنََّ»: وده سوره 1۰3 آیه

 المجموعیوم به قیامت نامگذاری علت فرمایدمی آیه این ذیل طباطبایی عالمه چه؟ یعنی مجموع. است المجموعیوم هایشنام از

 «1۷حرِالبَ وَ رِّالبَ یفِ ادُسَالفَ رَهَظَ» چون شوند؟می جمع جا یک چراآخر.  تا ابتدا از شوند،می جمع خالیق همۀ که است این

                                                           
 41روم/ 1۷
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 ظرف مثال آن. ماندمی باقی اینجا گذارممی دارم من که صوتی همین. گذاردمی اثر عالم در کندمی انسان که کاری کوچکترین

 امکان. کندمی نامنظم را های آبشکل مولکول ،بد حرف و منظم ،بزند حرف خوب اگر که ایدشنیده که هم را کریستالها و آب

 نشان و بیایند تا نهاد نام المجموعیوم را قیامت روز خداوند. باشد گذاشته اثر بعدش نسل هفت در بدهد انجام کاری یک دارد

 بلند هم هاواسطه .شد کشته آقااین  که شد این اثرش بعد سال هزار ؛شد این اثرش دادی انجام را کار این که شمایی که بدهد

. شد کالم آن کالم این کردی کاری یک ،زدی حرفی یک تو ،اندشده جمع همه. کند انکار تواندنمی دیگر هیچکس و شودمی

. هست اثر ما کردار، ما حرف دارد. در اثر حرف ؛است قتل تا 1۰ پرونده در قیامت روز بینیمی که این ،شد کشته نفر یک اینکه

 دست یک»گفت . داد تکان را دست «خبر؟ چه دنیا آن» :گفتم دیدم خواب در را امام گویدمی ،آقااحمد آسید کند رحمت خدا

  «.دارد کتاب و حساب دنیا آن دادن تکان

 اثر ندارد؟ وضعی اثر ؟1۸ثَکِلَثکَ اُمُّکَ:  بگوید باید نفر یک به چرا عبداهللابی ؟باشم دشمن سپاه در مدعی توانممی چطور من

 این عالم نظام قیامت؛ روز دهندمی شهادت اینها لذا و گذاردمی اثر ستارگان و خشکی و دریا و خارها روی اینها !وضعی دارد

 .ستا

 آنها ،است ینا فرهنگم من» گویدمی ،کن رعایت را حجابت گویندمی به او که خانم یک ؛کنید نگاه اینچنین هم گناه به شما

 سوی به و ندیگرا دل در شودمی آتش ،چرخدمی این .گذاردمی زمین و آسمان در را اثراتش گناه یک داندنمی ؛«نکنند نگاه

 بهراجع که است اینکته این قطعاً. شودمی تنظیم قطعاً باشد اینچنین معصیت و گناه به نگاهمان اگر. شودمی پرتاب خودت

 و یمباش نداشته هم محاسبه در ضعف عمرسعدها مثل و بشود واقع دقت مورد باید مطلب تا دو پس. است روشن حرقصۀ 

 . همچنین هم اصحاب بقیه ؛باشیم داشته صحیحی و بجا هایگیریموضع هایمان،گیریموضع در بتوانیم

 خالصه جلسه

 :بود عروهبنهانی زندگی در که کلیدی عنصر ۲

 . کردمی تسلیم حق مقابل در را او ،عناوین .1

 .نیاورد وجود به او ایمان در تزلزلی کوچکترین ،تذلّ و قدرت ،دما تفاوت .۲

  :حر زندگی نکتات

  ؛تبلیغات تاثیر تحت دارد احتمال .1

 ؛نفسانی هواهای قدرت ،گناه هایاسارت دارد احتمال .۲

 .باشد رسانده آنجا به را او محاسبه، در ضعف دارد احتمال .3

 باطل جبهۀ در شودمی باعث هاییریشه چه و هااسارت چه و ؟بشود شناخته رسمیت به گناه نشده 9۰ دقیقه تا کنیم کار چه

  ؟پاکی همۀ با باشیم

                                                           
 کنى؟ کار چه خواهىمى! بنشیند عزایت به مادرت تَصْنَعَ؟: أَنْ تُرِیدُ یالَّذِ مَا! عبداهلل به حر: ثَکِلَثکَ اُمُّکَسخن ابی 1۸
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 را خود اسارت هایریشه و باشیم داشته مانسیره زندگی و در را عناصر این بتوانیم و کند عنایت ما همۀ به خداوند هللءشاان

 کجاها به بینیممی بعدهاو  است کوچکی چیز سر امروز که گیرهایی ،داریم ما که گیرهایی. کنیم شروع هم ابتدا از ؛کنیم بررسی

 شاید. نبینیم دور عمرسعد لشکر از را خودمان خیلی ؛نبینیم دور خودمان را از رفتن به جبهۀ کفر خیلی است شاهد خدا رسید.

؛ مانند، باشد بوده حق جبهۀ سالهای سال در ولی باشد باطل جبهۀ در تواندمی ببینید فردی باشد؛ شده روشن ما برای هم حق

 ؛رسدمی کربال سرزمین به ،برگشت راه در ،داشته حضور صفین جنگ منین درامیرالمؤ رکاب در. عدویمطیعبنعبداهلل

 خبر این «.خورد خواهد غبطه عالم که کرد خواهند عروج ،عرش به کسانی سرزمین این از» :فرمایدمی غیبی خبر منینامیرالمؤ

 نَّإ» :که کرد اشاره .بود واقعی شیعۀ وفادار و همسرش «.دهدمی غیبی خبر )ع(علی» :گفت همسرش پیش آمد مطیعابن. شنید را

 من. آقایان ایمان روی گذارندتاثیر خیلی هاخانم از بعضی بدهد خیر خدا) ؟کجا هستی تو مرد« اًقّحَ الَّإ لوقُیَ ملَ امیرالمومنین

 این که شودمی عاملی این خود. باشد هاخانواده با هم شام ؛باشد خانواده باها هیئت گویممی داریم قم در که هیئتیدر  همیشه

 که عللی از یکی باشند، ماها خود پیش ؛بکنند را بازیشان هم هابچه ؛هستی هیئت در شما داندمی خانم. کند پیدا استمرار جمع

 ترقدیمی مقدار یک ما حاال .کنیممی تفکیک مدام که است همین کنیم جذب نتوانستیم و نشستند فقط پیرمرد تا چهار ما مساجد

 هابچه مساجد با در که ترهاقدیم دانندمی خوب. دانندمی خوب مجلس بزرگترهای ،قرهی آقاحاج ،اسدی آقاحاج هستیم،

  «منین؟المؤامیر فرمایش به نسبت داری شک تو» :گفت همسرش (.عاقبتش شد هم این ؛کردندمی برخورد بد خیلی

 یکدفعه آشناست. اینجا ؛آشناست اینها سدر ... درخت این نخل، این تپه، این ؛دید را کربال سعد.عمر سپاه در آمد و ،رفت یادش

 را غیبی خبر آن اینجا حضرت صفین، از گشتیمبرمی منینامیرالمؤ با ما پیش سال 15یا  14 ،36 سال :کرد خطور ذهنش به

 پیش رفت شد جدا لشگر از. افتاد ها دوزاریشامروزی قول به دفعه یک رسندمی شهادت به اینجا فرزندانم از ایعده. گفتند

 این و است چنین این آری :گفت (!دانندنمی حسین امام انگار که) بدهم شما به غیبی خبر خواهممی من آقا گفت اباعبداهلل

 اباعبداهلل به کرد نگاه. بگو را این با آنها؟ یا منی با تو «ا؟ینَلَعَ وأ انَعَمَ نتَأ»: ندکرد سوال یک فقط ،نگفتند هیچ حضرت .چنین

 نه با تو هستم نه آنها. «یکلَاعَلَ وَ عکالمَ» :گفت

 دلسوزی هم باز !کندمی کار چه دنیا !کندمی کار چه غرور ؛آمده یادش هم سرزمین ،شنیده را غیبی خبر !است بدبختی چقدر

 یاری و بشنود را ما یاری و نصرت صدای هرکس که ؛نشنوی را ما نصرت صدای که شو دور پس» :فرمودند حضرت حضرت؛

 :که کردمی تعریف را قصه این را، استاد کند رحمت خدا «.شو دور منطقه از برو. رفت خواهد جهنم آتش در صورت با نکند

 آمد گویندمی. آمد پیش برایش حادثه همین جمل جنگ در ،داشتبرمی خدا رسول چهرۀ از غبار آخر روز کسی که تا ،زبیر

. جلو بیاید زبیر ،دارم ایجمله یک من :گفت حضرت. دهد مانور ،ندنک خواهدمی کاری هر ذارگب فرمود حضرت .جبهه وسط

 حضور در خدا رسول که ایجمله آن. خورد همدیگر به شانهایاسب که سر شدند نزدیک هم به قدراین ،داریمکه  تاریخ در

 .گویدمی چه ،کندمی مزاح علی گفتی تو ،بودی خدا رسول کنار روزی یک است یادت» کردند: تکرار را بودند فرموده زبیر

 «است. روز همان امروز !زبیر ای .ایستاد خواهی علی مقابل که روزی از بپرهیز زبیر ای فرمود حضرت

 برعلیه یا مایی با» :فرمود حضرت .گفت را این هم او اما !بوده برده من یاد از را حادثه این زمان گذشت کرد، نگاهی یک زبیر

  .باطل نه حق جبهۀ نه ؛«آنه با نه و هستم شما با نه» :گفت «ما؟
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 وشنر حق است حرف خیلی. شد تمام کارش و زد را او پشت از خودش یاران از یکی هم آخرش .رفت و کشید را راه وسط

 هم غرور ؟کندمی مفتضح آنجا را ما که دارد کجا در ریشه گیرد؟می نشأت کجا از غرورها این! کنیم عمل اینگونه ولی بشود

 امبچه چون ؛زنندمی حق حرف اینجا ؛شود تمام باید من اسم به ؛باشم باید من رئیس ،هیئت در. شودمی شروع هیئت همین از

 بار زیر ،تهگف زیردستم ؛رومنمی بار زیر ،گفته شاگردم چون ؛مورنمی بار زیر ،گفته همسرم چون ؛مورنمی بار زیر ،گفته

 .مورنمی

 بر را حق خدا که [دهید اهمیت]. بپرهیزید باایمان مردم هاىگمان از «19أَلْسِنَتِهِمْ عَلَى الْحَقَّ جَعَلَ اللَّهَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ظُنُونَ اتَّقُوا»

 استاد منزل در هک تابلویی بر بود روایتی این. دهدمی قرار بچه یک دهان در بسا چه را حق حرف خدا .است نهاده آنان زبان

 دقت تو ؛دهدمی قرار آشغالدانی یک در را حق حرف خداوند بسا چه» :فرمودند را روایت معنای کردم السؤ. بود شده زده

  «.بپذیری تا نباشد فالن عنوانش حتما .پذیریمی کسی چه از را حرف که نباشد مهم. کن

 از هاشب این ما چرا است مهم هایدرس هااین. بودند اینچنین زبیر و مطیعابن شد؛ آن عاقبتشان که کردند چنین این اینها

 ؛است تادهفرس جبهه به را پسرش چرا اینکه از بگوید فلسفه آیدنمی ببینید را شهیدی پدر هر شما ؟یمیگومی سخن هااین

 در مصداق است؟ تررنگین حسین اکبرعلی خون از من بچۀ خون مگر :گویدمی ؛بدهد تو به فلسفه و معرفت درس آیدنمی

 . بریزد و خونش بفرستد اش رابچه ،مصداق آن با است حاضر است؛ ذهنش

 کار به هازنگاهب سر ما زندگی در هااین دانۀ نهدا چون گویممی هامصداق این از دارم من اگر ؛ماندمی ما زندگی در هامصداق

 . دهد نجات را ما تواندمی و آیدمی

 اعبداهللبَأ ایُ یکلَعَ اهللُ لَصَ

 پنجم جلسۀ

 اصحاب وردم در ،رفتن خیر کار سمت به سرعت ،یعنی ؛سرعت و ،انداختن خیرتأ به ،یعنی ؛تسویف :عنوان دودربارۀ  امشب

 .کنیممی صحبت

  :کردند ارسال کوفه به نیز دیگر سفیر دو عقیلبنمسلم جز به )ع(حسین امام که دانیدمی

  صیداوی مسهربنقیس .1

 ()ع(حسین امام یرضای برادر) یقطربنعبداهلل .۲

 که مردم برای ،اشآزادی برای شد قرار که کرد دستگیر هم را مسهرصیداویبنقیس کرد دستگیر را مسلم که همانطور عبیداهلل

، یزید و عبیداهلل از و بگوید سخن الحسیناباعبداهلل حرکت تمذمّ در و برود منبر روی ، قیسکردندمی تجمع کوفه مسجد در

 عبیداهلل و نراند زبان بر ایجمله هیچ و کرد سکوت عبیداهلل به پاسخ درقیس  .کند یاد خوبی به هاآن از ،مسلمین خلیفۀ نام به

 سفیر که بود عبیداهلل دست در برنده برگ یک این و شدند جمع مسجد در مردم و کرد برداشت را رضایت ،سکوت این از
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 تمذمّ در رفت منبر روی بر قیس ،انتظار برخالف اما .گفت خواهد سخن علیبنحسین علیه ،منبر روی بر امروز )ع(حسین

 مسهربنقیس .کرد یاد تجلیل به حسین از و نامید زنازاده فرزند و زنازاده را عبیداهلل ؛گفت سخن امیهبنی و یزید و معاویه

 در اما ؛کرد خواهیم کمک حسین به روزی ،باشد عمرمان بگوید و کند تقیه روزی چند خود دنیوی زندگانی برای توانستمی

 :دبردن نامبزرگوار  سه از بحث در استاد که ،است مهم خیلی این .داد انجام را کار بهترین موقعیت آن

  مسهربنقیس .1

  یقطربنعبداهلل .۲

  عدیبنطرماح .3

 بسیار ما زندگی در لحظات این از. سوف سوف ،یعنی ؛تسویف در که طرماح است نفر یک و خیر سوی به سبقت در نفر دو به

 شهوتی و قدرت ،لذت هایموقعیت ؟هستند چه امروز ما هایحسرت اما و! بخوریم باید که هاییحسرت چه اما گیردمی قرار

 تحقق ازدواج در مورد آن کاش ای ؛خریدیمی را باغچه آن کاش ای خریدم؛می را خانه نآ کاش ؛ایمداده دست از که هستند

 که معنوی هایحظ از باید ما هایحسرت. هاستاین ما هایکاش ای ،کاش ای امروزو...  بودیم آنطور آنجا کاش ؛کردمی پیدا

 راهی زمان آن در که هاییکاش ای و یمنداد و بدهیم تغییر را زندگیمان توانستیممی که لحظاتی از و نبردیم و ببریم توانستیممی

 اما باشد اینها باید ما هالحسریوم .شد دیر چقدر ،گرفتممی را تصمیم این خاص برهۀ آن در کاش ای دادیم؛می ادامه را

 یکی با مجلسی عالمه از نقل. است تاثیرگذار خیلی هاذره این بگیرد؛ بهره هاذره این از گرفت تصمیم لحظه در مسهربنقیس

 را کنونی تشیع نهاآ که کرده تبیین ما برای چگونه را شیخ این جایگاه استاد که ببینید را ۲۰جزایری عالمه نام به هایشترازهم از

 فرمایشات باید .رسیدنمی ما به کنونی شکل به تشیع بسا چه نبودند مجلسی عالمه و بهایی شیخ امسال اگر و اندرسانده ما به

 ؛اندبوده متفاوت همدیگر با صفوی دربار و پهلوی . دربارکنیم مطالعه مجلسی عالمه مورد در را امام حضرت و صفایی استاد

 این اما .اندداشته هم حرمسرا و آخرت و دنیا بین کنند جمع خواستندمی اما ندبود تشیع و شیعه عاشق واقعاً صفوی باردر

 بزرگان اگر و اندداشته گریصوفی از هاییرگه ،اسماعیل شاه و عباس شاه :صفوی هایشاه .کردند کنترل و شدند وارد بزرگان

 خوانندمی نماز نه که ؛است ترکیه و سوریه امروز علویان مانند که کردندمی صادر را یتشیع هاآن کردندنمی نفوذ هااین در ما

 آنها دستان در شیعه قدرت زمان آن که کردنمی نفوذ صفوی هایشاه به مجلسی عالمه اگر ...و دارند اعتقاد مرجعیت به نه و

 را هاییصحنه دگرفتن تصمیم .هالحظه و هاستهرّذ سر بر ما بحث. اندکی گروه مگر ؛نداشتیم شکل این به تشیع ما اکنون ،بود

 :است سند یک است بزرگان زبان از چون اما است خواب یک روایت این گرچه.باشد ما دست باید امروز که دنآور پدید

و  اوضاع و بیاید دیگری خواب به ،رفت دنیا از زودتر کدام هر که کنندمی عهد یکدیگر با جزایری عالمه و مجلسی عالمه

 شخص ایمان به بسته دنیا در او احوال گرفتن و خواب به آمدن که آمده ما روایات در ؛۲1دبده توضیح را طرف آن احوال

 و مرتبه یک ایهفته ،کمتر اگر و بزند سر نزدیکانش و خانواده احوالبه  و بیاید مرتب تواندمی باشد قوی ایمانش اگر ؛است

                                                           
 .گویندمی دربار شیخ را بزرگوار شیخ کسانی چنین و دارد حق ما گردن به بسیار مجلسی عالمه که کنیم بیان اینجا در دارد جا ۲۰

 از گوید که یکیمی نیتلویزیو مصاحبۀ یک در خادمشان تهرانی، مجتبی آقای حاج کند رحمت گذرد. خداوندمی چه طرف آن در بدانیم که هستیم راغب اکنون ما همۀ ۲1

 اتفاقی چه جسم برای ببیند گذارندمی قبر در انسان همراه دوربین، حتی و است. انسان خواستۀ یک این و است. خبر چه طرف آن در بدانند که است بوده ایشان آرزوهای

 .است یکدیگر با متفاوتدو این بوده و انسان روح برای که صورتی در افتد؛می
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 جزایری عالمه. مدآ جزایری عالمه خواب به بعد هفته یک ،رفت دنیا از مجلسی عالمه که وقتی ...و مرتبه یک ماهی ،کمتر اگر

 «.کردند تا ما با خوب» :گفت مجلسی عالمه گذشت؟ تو بر چگونه؟ خبر چه رفتی طرف آن که پرسید ایشان از

 یک. ندنکمی عبور سادگیبه آنها از که؛ داشتند اثر خیلی کارهایی یک اما بود آنها» :گفتند «بودی؟ نوشته که هاییکتاب» :گفت

 که پرسیدم و رفتم جلو من و ،داشتند را او به اهانت قصد یا زدندمی داشتند را شخصی یک و بودند ریخته خیابان در روزی

 و رفتم جلو داشتم آبرویی و بودم مجلسی عالمه چون هم من و ندارد پول اما دارد طلب شخص این که گفتند است خبر چه

 . ونریز ظاران چشم جلوی در خیابان وسط را او آبروی .باشید نداشته او با کاری .کنممی ضمانت را شخص این من که گفتم

 کار چه من با عمل این به نسبت که دیدم طرف این ولی رفتو  شد تمام. دادیم هم را او هایقرض و بردم خانه به او را

 شدیدی تگرگ که بودم گذر حال در اصفهان هایخیابان از یکی در ،روزی دوم اما و. ۲۲مبود خریده را نفر یک آبروی ؛کردند

 بند که تگرگ ایستادم گوشه در گرفتم خودم عبای زیر را او من .پریدمی طرف آن و طرف این به هم گربه بچه یک و آمدمی

 مردم .داد من به زیبایی سیب .کردمی حرکت صفوی سلطان که بود سان مراسم  اینکه سوم. ۲3رفتم و گذاشته زمین بر را او آمد

 که دادم او به را سیب و شدم جدا جمعیت از .انداخت سیب این به نگاهی مادر آغوش در کودکی بودند ایستاده طرف دو در

 صفایی استاد که است این! کندمی چه کوچک کار این «.است بوده اصفهان مقیم هاییهودی از کودک آن شدم متوجه بعداً

 به روز هر یشخص زنند:می که مثالی .شود واقع مقبول زیارت آن شاید؛ است نرفته کسی از نیابت به را زیارت هرگز گویدمی

 خواب به و رفت دنیا از بعداً. داد سالم و ایستاد حرم در دم از .برود زیارت توانستنمی و بود جنب روزی اما رفتمی زیارت

. بود رفته زیارت به کامل اخالص با و نداشت امیدی هیچ ،چون ؛بود شده واقع مقبول زیارت همان تنها گفت و آمد بزرگی

 غوغا که نشویم غافل لحظات از لذا و دریابیم را هالحظه .شودمی انجام موقع آن کوچک کار یک لحظات بعضی در گاهی

 خواندمی جمعه نماز ،انقالب از قبل قم شهر در ،امام مسجد در علیهاهللرحمت اراکی شیخ که است این دیگر روایت. کندمی

 قبل حتی ایشان که موقع آن ؛بزرگوار مراجع وجود با ؛نبود کم که زمان آن در .بودند جمعه و جماعت امام و بود جمعه امام و

 در شبی که کنندمی نقل ایشان .باال بودند ،رتبه لحاظ به و بودند جماعت امام قم فیضیۀ مدرسۀ در انقالب از بعد و انقالب از

 سه که کسی «رساند؟ اینجا به راتو  بهائیت با مبارزه» :پرسندمی او از ؛دارد جایگاهی چه ایشان که انددیده را امیرکبیر ،خواب

 جایگاه این کردی شیعه و شیعه دولت به که خدمات همه آن آیا» و «.نبود آن نه :گفت ؛خدمات همه آن و بود کرده کار سال

 آمده که شاه مادر دستور به آخر لحظات آن ،کاشان فین در» «؟است چه پس» «.نیست این ولی بود هم این» «؟داد تو به را

 ایستاده آنجا در نفر سه یا دو. بودم شده تشنه، بود شده خارج بدن از خون چون زدند را رگ که موقعی ،بزنند را رگم بودند

 .افتادم الحسیناباعبداهلل یاد به لحظاتی ؛بخورم و کنم آب تقاضای خواستممی .بود کرده غلبه من بر هم شنگی. تبود ب، آبودند
                                                           

ست  مهم خیلی این ۲۲ ستم.  هم من که بگوییم و جلو برویم اما ندارد چیزی طرف که ببینیم صحنه  آن در که ا شهدا    حمزۀ مورد در ه ضی  سیّدال   به که کنندمی نقل ریختا از بع

ستاد.  هم حرفش این پای و «هستم  من» گفت و آمد وسط    پیامبر که دید روزی رفی.ط نه آن و بود طرفی این نه حمزه بگذراند. درواقع را معرفتی دورۀ یک که نبود طور این ای

 هستم. نیز من گفت و آمد میدان به گرفت و تصمیم زنند،می کتک را اسالم

برسیم.   خودمان درس به ویماست؛ بر نیست، گربه که انسان  چه؟! او من به اصالً  بگذارم. پا زیر یا بگیرم لباس به را خیس خیس گربۀ بگذاریم. خودمان برای را فرض همین ۲3

  امام کنیم. اما جمع هم را امام خیمۀ گفتند و کردند جمع را آنها بود و رسرریده پایان به حکمیت براسرراس جنگ و بود کرده بنا بزرگ یخیمه هاجنگ از یکی در علی حضرررت

ضرت  هم آن بماند. برجا خیمه گفتند شتر  پیراهن یک اما بود خلیفه که علی ح شت؛  بی سجد کوفه دید  ایبچه که ندا ستش  امام که در م سید  پدرش از دهدیم تکان زیاد را د   پر

  دهدمی تکان را دستش  هاخطبه در اکنون و است  شسته   را آن جمعه صبح  ندارد؛ امروز بیشتر  پیراهن یک امیرالمؤمنین فرمود دهد؟ کهمی تکان زیاد را دستش  )ع(علی امام چرا

سش  تا شک  لبا شته  تخم خود النۀ در و کرده النه )ع(امیرالمؤمنین خیمۀ روی کبوتر بگذارید؛ یک پا بر را خیمه گویدمی امیرالمؤمنین این هم شود. اکنون  خ  را خیمه اگر و گذا

 نشست. نخواهد خود تخم روی دیگر کنند جمع
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 آخر لحظات در خواهیمی تو ،رفت دنیا از تشنه الحسیناباعبداهلل تو ارباب ؟کشینمی خجالت محمدتقی آمیرزا گفتم خودم با

 .استقبالم به آمد عبداهللابی .برزخ عالم این در آمدم و آنجا از گذشتم ؛نخواستم آب و آب خیر از گذشتم ؟!کنی آب تقاضای

 و کنیممی تسویه تو با قیامت روز !باشد امیرکبیر فرمود عبداهللابی تازه ، جایگاهی است کهدادند من بهبینی می که جایگاهی

 محروم خیلی که است این و ؟کنیممی انتخاب را طرف کدام به ؛دریابیم باید را لحظه یک فقط که است این «.باشد برزخ این

 .شویممی

 سامرا سمت به ؟...و حج هفتاد :دارد ثواب همه این عاشورا زیارت چرا گفتممی خودم با فرمایدمی بحرالعلوم عالمه مرحوم

 را خودش خدایی توانستنمی که خدا .داد خدا راه در داشت چه هر حسین زیرا ؟چرا دانیدمی» گفت من به سواری رفتممی

 زیارت و حج هفتاد ثواب چرا داد. الحسیناباعبداهلل زائر به داشت عظیم هایثواب که عبادات از هرچه پس بدهد حسین به

 قبول آیا ؛هاسختی و رفتن هایهزینه و است بوده تومان میلیون 5۰ حدود جاری سال در مثالً آن هایهزینه که دهندمی عاشورا

 اینها با کنیممی تا چهار تا دو دو حساب ما .مقبول حج هفتاد با است برابر مقبول زیارت که است این و ؟اندنشده یا شده

 قدر بیشتر که بخوانیم روایت یک .هاذره این با ؛کندمی کارهایی چه حسین با جمعیت این که بدانید را خودتان قدر .سازدنمی

 و پوشیممی را مشکی هایلباس این .باشیم شاکر باید چقدر که بینیممی کنیممی مطالعه را روایات این وقتی بدانیم. را خود

 بوده امام خدمت در روزشبانه المغ این ،داشتند غالمی )ع(صادق امام که است روایت ؛شویممی بیتاهل عزاداری مراسم وارد

 بر را خود زیادی تعداد .دارد فلسفه خود این و دارد قصه خود این ؟اندداشته غالم ما بیتاهل آیا گوییممی ما که این و است

. شدند آزاد بودند )ع(سجاد امام غالم نفر هزار بیست حدود که تربیت نوع و بشوند غالمشان بروند داشتندمی عرضه بیتاهل

 هب آمد خراسانی تاجر یک .آیدنمی گیرش چیزی که شد متوجه مدتی از بعد .بود امام خدمت در مدتی )ع(صادق امام غالم

 کهجر هم گفت تا شد خارج منزل از مغال .بود مسجد کنار هاشمبنی کوچۀ در صادق امام منزل .ستادیا مسجد بیرونو  مدینه

 دارم من هرچه یعنی .باشید اموال این همۀ صاحب تو و کنم را صادق امام غالمی تو جای به حاضرم که دارم زیادی اموال من

 برو خراسان به سپس بپذیرد مرا غالمی تا کن خواهش ایشان از برو امام نزد .کنم را امام غالمی تو جای به من که بدهم تو به

 .بخورم که آمدنمیگیر  چیزی هم صادق امام خانۀ در و بودم گرفتار من که گویدمی غالم .باشد تو مالمن  اموال تمامی و

 !چه پیشنهاد خوبی اما بشوم جدا امام از خواهمنمی

 مانع ،شما از برسد من به بخواهد یخیر یک اگر آیا ؛هستم شما خدمتگزار که است مدتی» گفت ایشانبه  و آمد امام خدمت

 سمت به برسد چه شومنمی نعما برسد تو به بخواهد یخیر اگر هم خودم سمت به» فرمودند صادق امام که «؟شویدمی

 امام «.بشود شما غالم من جای به خواهدمی که است خراسانی ثروتمند یک در دم» که کرد تعریف را قصه ،غالم «.دیگران

 خرآ و برو خراسان به تو .ندارد اشکالی من نظر از ،پذیرفته را خدمت این ای و اومیل شدهتو بی اگر .ندارد مانعی» فرمودند

 خدمتی خاطر به ،نیفال» گفت او به امام شودمی خارج اتاق از غالم که همین .شد خوشحال هم غالم آن «.ببر را حالش عمر

 است این نصیحت .دهی انجام خواهیمی کاری هر که مختاری بعد کنم نصیحتی تو به خواهممی ایکرده ما به مدت این در که

 متصل منینالمؤامیر به ما و است چسبیده خدا رسول به مرتضی علیّ و است چسبیده خدا نور به خدا رسول قیامت روز در که

 مشکالتی و بودیم بیتاهل خانۀ در مدت این ما «.منتظر است در دم غالم این برو حاال .اندشده متصل ما به ما متعلقینو  ایمشده

چنان  باشد آماده دل که وقتی .رفتند خارجی سفرهای پولشان با هاخیلی ؛ایمکشیده هاسختی ؛ایمشنیده هاسرزنش ؛داشتیم
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 خراسانی مرد آن .بود ایستاده در دم خراسانی مرد آن .بیرون مدآ و نگفت چیزی دیگر و زد خشکش جا در غالم شود که:می

 غالم «.ایشده پشیمان است معلوم اتچهره از» که گفتم او به .است برگشته او نظر که فهمیدم غالم آن چهرۀ از من گویدمی

 خدمت من بگذاری من دست در هم را عالم همۀ اگر .کرد زیرورو مرا که گفت من به ایجمله امام ام؛شده پشیمان آری،» گفت

 ،بشود قیامت روز و برود کنار هاپرده که بعد .است توفیق این که داندمی خدا و بیتاهل خدمتگزار «.کنممی معصوم امام به

 ،آمد مسهربنقیس «.است اثرگذار هارهذ» :است صادق امام از روایت .شودمی محشور خودش امام با هرکس شودمی معلوم

 حاتم خاندان اصالً .است بوده منینامیرالمؤ رکاب در ت؛نیس کم او مقام ؛بود بیتاهل شاعر ایشان ؛است عدیبنطرماح دیگری

نه  و بهشتی نه که ؛است لبه در گویندمی که است کسانی معدود از طائی حاتم .بودند بیتاهل به همه فرزندانش و یطائ

 اما است لبه در چرا :دارد اعتقادی بحثِ این .ستا وسط در سخاوتش خاطر به اما شدن مسلمان یطائ حاتم ،زیرا ؛جهنمی

 هاخیلی .(ندبود منینامیرالمؤ یاران ازعدی بنطرماح و عدیبنحجر) بود منینامیرالمؤ یاران از یدَعُ ؟شدند مسلمان فرزندانش

 دوستمنینن را امیرالمؤ هم مسیحین ؛ آمنین را دوست داشتؤ. به فرمایش استاد، معاویه هم امیرالمهستند بیتاهل محب

 و خودش به را علی و داشت دیگری شکل داشتن دوست کمال اما .داشتند دوست را منینامیرالمؤ اینها همۀ درواقع؛ داشت

 زیارت به دیگر نکنی روا را حاجتم اگر رضا امام که گویندمی و روندمی زیارت برخی. دانستمی باالتر خودش به نسبت

 روی؟نمی زیارت به دیگر نشود برآورده حاجتت اگر یعنی !خواستیمی حاجت برای را امام تو ،یعنی؛ است ادبیبی این ؛رومنمی

 اعتراض و آمد ،پذیرفت را حکمیت که زمانی علی امام. کندمی دعوت را تو دوباره و است مهربان ،است رئوف امام اینکه و

 کسی درمقابل اصالً هم ما .معصوم امام به دارد اعتراض این؟ پذیرفتی را اینها چرا که کرد اعتراض آمد هم ردصابنسلیمان. کرد

 مذل یا گفتند و آمدند هاهمین پذیرفت را معاویه با صلح )ع(مجتبی امام که وقتی. داریم اختیاراست  هستی تمام به نگاهش که

 در ناقص معرفت این نیز امروز است ممکن و است ناقص معرفت این دانندنمی اما ،بودند محب ،بودند شیعه اینها ؛منینالمؤ

 ایشان را تسبیح ست.زیبا خیلی اهللسبحان معنای ؛کنیم مطالعه را استاد نگاه در تسبیح معنای که است نیاز ؛باشد هم ما وجود

 هم قلبت در ،هیچ که کالم در. باشی نداشته ایراد خدا به ایذره قلبت در ،یعنی ؛اهللسبحان ،یعنی ؛کالم یک در کندمی معنا

 من برای چرا ؟نشدم طورآن من چرا ؟است طوراین من زندگی اینجای چرا ؟شود طوراین من برای باید چرا باشی. نداشته

 بدون و درست همه تو کار که منزهی و پاک تو یعنی اهللسبحان. است دروغ اهللسبحان خطّ که یعنی قلب در اینها؟ شد طوراین

 گویدمی امام به و آیدمی طرماح. است همین هم امام معرفت م؛ندار تو به ایرادی دلم و قلبم در من ایذره و است غلط و ایراد

 به بیا گویندمی ؛ به امامامام رکاب در دبودن شیعۀ واقعی که هستند کسانی اینهاکنند، دلسوزند؛ ؛ نصیحت مینرو کوفه به تو

 تا بپیوند من به» گویدمی گویند،چه می اینها به امام ببینید .دهندمی نقشه و طرح امام به ؛داریم سوار ،داریم شمشیر ما ما؛ قبیلۀ

 آذوقه این روممی که شد وارد دینی راه همین از و بود خوبی آدم خیلی .سوف سوف :ددهمی ترجیح را بهانه «شوی رستگار

 امام اما دقت کن که ؟نیست الناس حق ؟ندارد اولویت بدهی مگر .بدهم را مابدهی روممی بنده تعبیر به. برگردم و برسانم را

 خیلی خودش بدهد را ما سالم جواب امام که همین ؟باشیم داشته را معرفت این نباید ما چرا .گویدمی تو به دارد معصوم

 هستند دلسوز خیلی؛ است دلسوز هم باز حضرت. برداریم او دوش روی از را باری و باشیم او اصحاب باید ماگفتم، . است

ترسم کسی خدایا امت من را روز قیامت جلوی بقیۀ خالئق حسابرسی نکن. چرا؟ چون می فرمود پیامبر» :فرمودمی استاد. اینها

خوایی ببری در آتش دوزخ. اینها جای یهودی شرمنده شود. چون تو او را میکه مسلمان امت من بود، جلوی مسیحی، جلوی 

 دیگر حسابرسی شوند.
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 !دلسوزند درق این« دهم که شرمندۀ تو هم نباشند.که خطاب شد: حتی تو را هم در حسابرسی امتت قرار نمی

م از مرکب که در لحظات آخر وقتی اما که آن فردی هست مخنفابی در ؛ ظاهراًخیر یا است صحیح هانقل این که دانم نمی

خواهی تو می» رمود: ای به امام بزند، امام شمشیر برداشت و پای او را قطع کرد، امام باالی سرش رسید و فافتادند، آمد ضربه

 «نه، اقوام من هستند.» گوید: که می« را به خیمه ببرم و درمانت کنم؟

 بسیار برسی دیر اگر که برس زود و برو» :فرمود «بدهم را هایمبدهی و برسانم آذوقه مبرو» گفت که یکس آن به حضرت

ها در نینوا برپا شده بود؛ دود بود و خاکستر و کار تمام او به عهد خود وفا کرد و برگشت اما دیگر الله« .گشت خواهی محروم

 چقدر ائمه کنار درهستند. )ع( اند ائمۀ اطهاراهلل را در تفاسیر گفتهجنب « ۲4عَلَی مَا فَرَّطتُ فِی جَنبِ اهللِ ا!تَسرَا حَیَ»شده بود. 

 )س(معصومه حضرت از توانستیممی چیزهایی چه ؛بگیریم )ع(رضا امام از توانستیممی چیزهایی! چه حسرت چقدر حسرت،

. یماهشد محروم و ؛بگیریم مجالس این در توانستیممی چیزهایی چه ؛بگیریم )ع(حسین امام از توانستیممی چیزهایی چه ؛بگیریم

 خواهیممی امشبها را داریم. های زیادی که این حسرتها حسرت است؛ لحظه؛ این لحظهاست حسرت هااین قیامت روز

دانست چطور شناخت. میکه در همان حدّ خودش، معرفت امام را داشت؛ امام خودش را می بگوییم را ایبچه آن مصیبت ذکر

باید از امام دفاع کند.این سوف سوف نبود؛ سر بزنگاه کار خودش را کرد؛ تصمیم خودش را گرفت. یک لحظه تأخیر به خودش 

عبداهلل است کجا رسید؟ درواقع این روضۀ خود ابیحسن به بنجلسۀ آخر هست، بگذارید به شما بگویم عبداهلل داد.اجازه نمی

عقیل، بنها؛ در مقاتل نقل شده است: امام لحظات آخر آمدند و ندا دادند یا مسلمدر لحظات آخری که حضرت آمدند طرف خیمه

های غرق به خون داد؛ این پیکربن عوسجه؛ دانه دانه اصحاب را صدا زدند، اما هیچکس جواب نمیمظاهر، یا مسلمبنیا حبیب

 به زوکردند عبور هاخیمه کنار از نهدا نهدا ،هاخیمه طرف به دآمدن ،ماندند کسبی و تنها امامدر دشت کربال گرفته شده. 

 ؛رسیدند عقیل فرزندان خیمۀ به .دیدند خالی را هاخیمه دا نازل شدند اما نهدا و... هاشمبنی حرم عبداهلل،، ابیپسرشان هایخیمه

  «یمِظِالعَ یِّلِالعَ اهللِبِ الَّإ ۀَوَّقُ الَ وَ ولَحَ الَ» :فرمودندمی کردندمی عبورکه  هاخیمه از کدام هر کنار از .دیدند خالی را هاخیمه

 روی پدر کنار در .بود ندیده را هاصحنه سجاد امام؛ شدند وارد سجاد امام خیمۀ به آن از پس ،رفتند بانوان هایخیمه به سپس

 برخیزد خواست افتاد پدرش به سجاد امام چشم وقتی کردمی پرستاری او از کبری زینب و بود بیماری بستر در یپوست فرش

 «.بنشینم تا بده تکیه اتسینه به را من جانمعمه» :فرمودند کبری، زینب ،شانمهع به .نتوانست داشت که مریضی شدت از اما

 پسرشان احوال حسین امام .دادند تکیه اشاننشاندند و به سینه را حضرت آن و نشستند سجاد امام پشت جانب در کبری زینب

 را پسرش احوال امام .زدمی بیرون خوناش زره الیهالب از ،گرفت بغل در را پسرشان که ایلحظه آن در . داریم کهپرسید را

 حسین امام «؟رسید کجا به منافقین این با شما جریانپدرجان »و به پدر عرضه داشت:  گفت سپاس و حمد سجاد امام .پرسید

 سرزمین این در آنها و ما خون و داد رخ آنها و ما بین شدیدی جنگ .برد آنها یاد از را خدا و شد چیره آنها بر شیطان» :فرمودند

 «؟راهِظَمَبنِیبِبِحَ ینَأ» ؟کجاست ،اکبرعلی ،برادرم «؟یلِعَ أخِی أینَ» :کردند السؤ بعد و گریستند سجاد امام «.شد ریخته

 حضرت کجاست؟ قینبنزهیر «؟ینقِبنِرِیهِزُ ینَأ» ؟شد چه عوسجهبنمسلم« عُوسَجه؟بنِأینَ مُسلِمِ» ؟کجاست مظاهربنحبیب

 حضرت «؟کجاست عموعباسم» :کرد السؤ یکدفعه «ند.رسید شهادت به اینها همۀ .درگرفت سختی جنگ !پسرم» :فرمودند

 را کالم این که همین ،بود نداده سجاد امام به را عباس حضرت شهادت خبر هنوز ،بود نشسته سجاد امام سر پشت که زینب
                                                           

 56زمر/ ۲4
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 .رسید شهادت به علقمه کنار دربه چه وضعی  ،عباس یتعمو که گفتن حسین امام .شد بلند کبری زینب گریۀ صدای گفت

 هوش از سجاد امام لحظه این در «.نیست دیگری مردهیچ  تو و من جز به هاخیمه این زیر در کهبدان  !جانمپسر» :گفت تنها

 دفاع پدرماز  بروم خواهممی بدهید را من عصای و شمشیر و نیزه این جانعمه» :گفتند ،آمدند هوش به مدتی از پس .رفتند

 امام .نشستند امام امر به «.کنی دفاع والیت از باید تو هستی؛ رمح این مرد تو ؛بمانی باید تو پسرجانم» :فرمودند امام «.کنم

 ضربات ،بود افتاده گودال آن درون که وقتی آخر لحظات آن دررفت.  گودال در و شد معرکۀ وارد ،شد خارج خیمه از حسین

 یش.عمو طرف به آمد ،کرد رها را مادرش دست ،)ع(مجتبی امام پسر ،عبداهلل وقت یک .هاچوب ،هاسنگ ،هانیزه ،شمشیرها

 .شد قطع دستش و جلو آورد را دستش این طفل ،بزند امام به که کرد بلند را شمشیر نانجیب آن« .عمو جان،عمو»زد:  فریاد

 این غیرت به آفرین« .کند دفاع تو از نتواند و کند مشاهده که چنین وضعی را است سخت عمویت برای خدا به» :فرمود امام

  !هابچه

 ونَبُلِنقَیَ بِلَنقَمَ یأ اومُلَظَ ینَذِالَّ مُعلَیَسَ وَ یمِظِالعَ یِّلِالعَ اهللِبِ الَّإ ةَوَّاقُلَ وَ ولَاحَلَ

 

 


