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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 های رخداد عاشوراعوامل و زمینه

محبّت دنیا، هوای ضعف ایمان،  ،الحجّۀمعرفۀبیعت، سنّت، اهل، عوامل، شیعه، عاشورا کلیدی:کلمات 

 ، کفر جهانی، شجاعت.تبلیغات، تحمیق، تطمیع، ارعابنفس، 

سات متعدّدر  ساندهای مثبت درسمطالبی را در جنبه دجل ا یم. امّاههای نهضت حسینی به عرضتان ر

شتتناستتی بپردازیم؛ یعنی آستتی ه منفی قضتتیّ یجنبه بههیچ فرصتتت نهتتده که در جلستته  به حالا ت

سأله سینیم ضت ح سر پیغمبر. ی کربال و نه شد چنین جنایت عظیمی رخ داد و پ طور این چه 

مردمی که ستتالیان درازی  آن هم به دستتت ؟انش و با اصتتحابش به شتتهادت رستتیدندمظلومانه با خاند

شتند و عبداهللحكومت پدر ابا شان دا شهر خود ست یتیم را در  سر  نوازی امیرالمؤمنیند بر 

یهان را های فقرابار غذا و نیازمندیکوله ها امیرالمؤمنیندر دل ش  .یتیمان آنها کهیده شده بود

معرفت همه نور و ها برای آنها سینه سپر کرده بود و آنها و ظلمبرابر تعدّیهاشان داده بود و دردرِ خانه

ن همه مهر و طور سفّاکانه آاین مردم اینواقعاً چه شد  .ی آنها پراکنده بودو آگاهی را در فضای جامعه

باعبداهلل خود .را فراموش کردند محبّت امیرالمؤمنین های در ستتتال کنار امیرالمؤمنین ا

شت و بازوی امیرالمؤمنین ضور دا ضرت ب و اباعبداهلل بود. امام مجتبی خالفت ح ازوهای ح

چه شتتد این مردم واقعاً . بودند ت آن بزرگواردر خدمات و در اقدامات ستترشتتار از مهر و نورانیّ امیر

 ؟دست به جنایت زدند طوراین
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ست که مذمّت کنیم کنیم؛ها را مذمّت میالبتّه ما معموالً کوفی هان هم ه ی هامّا گمان نكنید بقیّ  ؛حقّ

سالمی  سانسرزمین ا که نوشتند  بهتری بودند. باز کوفیان چهار تا نامه به حضرت اباعبداهللهای ان

شما را میو بیایید  سرزمینهولی مردم بقیّ ؛پذیریمما رهبری  شتندها همین نامهی  یعنی  .ها را هم ننو

بی النّ ينۀمطلق و پذیرش مطلقند؛ حتّی مد ی شهرها اصالً سكوتهوقتی بحث بیعت یزید پیش آمد، بقیّ

مدینه تا  مردم .جا هم از دنیا رفتند و دفن شدندها در آنجا زندگی کردند و همانسال پیغمبر که

در همین مدینه داشتتتند  با اینكه اباعبداهلل ؛عهدی یزید مطرح شتتد، پذیرفتندبحث پیهتتنهاد والیت

با یزید  ؛کنیمما با شتتما بیعت می !که یا اباعبداهلل نیامد کردند. کستتی ستتراا اباعبداهللزندگی می

سه چهار تا چهره ؛کنیمبیعت نمی ست، قابل انگیزه در اینكههای محدودی که آنها هم جز  هان چی های

راحتی بیعت را ه بهبقیّ ،زبیر و امثال اینها که بیعت نكردندبنعمر، عبداهللبنمثل عبداهلل ؛بحث استتتت

 پذیرفتند. 

بصتتتره و ی اهالی مكّه و مدینه و نای تبرئهمع، بهکنیممیكه ما کوفیان را مذمّت اینخواستتتتم بگویم 

را ه ن قدم اوّلیّ؛ ولی بعد جا زدند. هماای برداشتتتندهباز یک قدم اوّلیّ کوفیانشتتهرهای دیگر نیستتت. 

ست که مردم کوفه که امیرالمؤمنین سؤال این ا شتند. حاال   را از نزدیک دیده بودند، دیگران برندا

طور به خودشتتتان را از نزدیک دیده بودند، چ نزدیک دیده بودند، اباعبداهللرا از  امام مجتبی

سب  شوند و چه عواملی  ی چنین فاجعه ساز پدید آمدناجازه دادند چنین خیانت عظیمی را مرتك  

شد؟ هریّبی عظیمی در تاریخ  ستبی تشک این فاجعه در طول تاریخ ب . اهالی کوفه دو مهكل مانند ا

هم این دو مهتتكل را و ما ما ی جامعهآموز استتت که بدانیم اگر آموز و عبرته درساستتاستتی دارند ک

مبتال شتتویم برویم و به همان که کوفیان رفتند را ما هم همان مستتیری که این خطر  ،یمداشتتته باشتت

 وجود دارد.

 مردم کوفه دو مهكل جدّی دارند:
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كه ؛ اینکنم رسم بازاین بحثی است که نمی البتّهبه حجّت خدا ندارند. ی نسبتیكی اینكه معرفت عمیق

]اصالً این مردم حضرت  ،ریختند ی حضرت علیحتّی روزی که عثمان کهته شد و مردم درِ خانه

جمعیّت ازدحام  :فرمایندمی ه، امیرالمؤمنینی شتتقهتتقیّدر خطبهعنوان امام قبول نداشتتتند!  را به

 درِ؛ شتتد به تنم پاره نم شتتدند و لباسخفه میر دستتت و پا داشتتتند زی طوری بود که حستتنین

شما بیعت کنیمهجوم آوردند  ی منخانه  تحضر یخانه مردمی که ریختند درِ آیا واقعاً 1.که بیایید با 

ا که امام استتتت و خالفت و حكومت عنوان حجّت معصتتتوم خدبه ، آمدند با امیرالمؤمنینامیر

هان شته و پیغمبر اکرم ای سبتبارها اعالم کرده و در غدیر خمّ را خدا مقرّر دا به این فرمان الهی  ن

، ریختند حضتتترت علی یخانه درِبرای بیعت آیا این مردمی که بیعت کنند؟ از مردم بیعت گرفته، 

 !شناسِ پذیرای امام؟ی امامعنوان یک شیعهبه این عنوان آمدند؟ یعنی به

این  عثمان همه شیعه شدند! یعنی فكر نكنیم مردم بعد از قتل طور نبود!!یقیناً این گونه نبود!قطعاً این

هدندبیعت کردند،  تی که آمدند با امیرالمؤمنینجمعیّ ابوبكر و عمر و عثمان اینها واقع  در ؛شیعه ن

ی وجود لمس کردند، ظلم و ستتتم و تبعی  ی آنها را با همههرویّرا تجربه کردند و تلخی رفتارهای بی

هاالو غارت بیت ساد و فح ستقیم و غیرمال و ف ستگاه خالفت م ستقیم ترویی که د یج کرد، اینها را م

ها را به ه او این ظلمگهتتتتند کدنبال یكی دیگر می ی وجود به تنگ آمده بودند؛همه با لمس کردند و

و دیدند  د؛که عثمان کرد، این کارها را نكنهایی بازیها، این فامیل، این تبعی هااین تعدّی آنها نكند؛

ست. علیاین علی ست؛ گونه ا سان عادلی ا ست؛ علی ان سان زاهدی ا سان ان ست.  ان پاکی ا

سانعنوان یک به آمدند با علی ی مردم همه عنوان حجّت معصوم خدا.بیعت کنند؛ نه به معمولی ان

هدند. به ا علیزمانی که آمدند ب شیعه ن هانچهارمین خلیف ،عنوان یک خلیفهبیعت کردند   ه، با ای
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شان هم می شدبیعت کردند. لذا خود ست. اکثریّ  چهارمی علی ؛ندین چهار نفرگویند خلفای را ت ا

وان حجّت معصوم خدا عنبهحضرت را کردند. شیعیان نابِ خالصی که  مردم به این عنوان آمدند بیعت

ر شتتتده و مردم ملزم به که از جان  خدای متعال والیت او مقرّشتتتناختند میای اعهالطّو امام مفترض

در کوفه  بستتتیار نادر بودند. در زمانی هم که امیرالمؤمنینیرش و تمكین از والیت او هستتتتند، پذ

تقل همین استتت. یعنی وقتی از مدینه آمدند و مقرّ حكومتهتتان را به کوفه من ماجراکنند، حكومت می

لی می ،چه بود الاین انتقحاال علل و عوامل  نبودند.  ]مردم کوفه شتتیعه ،کردند یک برد و بحث مفصتتّ

صالً امیرالمؤمنینکار پژوههی جدّی می ومت را از شهر مدینه که شهر مقرّ حك طلبد که چه شد ا

سول شهر کوفه منتقل کردند. علیب اهللر سیاری  ،حال بعد از این انتقال مقرّ حكومتایّود به  از ب

شناختند. یک خلیفه و یک حاکم می عنوان یک زمامدار سیاسی،را به مردم کوفه هم امیرالمؤمنین

 نداشتند.  به حضرت علیوم خدا راجععنوان حجّت معصاینها باور ناب شیعی به

ِة فَِتُكْم َو َمْعرِفَ ِبَمْعرِ  ْكَرَمِنیفََاْسَأُل اهلَل الَِّذي اَ  ،کنیماز خدا درخواست میدر زیارت عاشورا لذا آن معرفتی که 

 انسان، شخصگوییم این ، حسابش جداست از اینكه بۀالحجّمعرفۀاین معرفت حجّت خدا،  2،اِئُكمْ َاْولِي

گویند: می به حضرت علیکنند راجعمروز در دنیا زندگی میکه ا سنّتخوبی است. بسیاری از اهل

هم  قبولش داریم. پسرعموی پیغمبر ی چهارم بود؛خوبی بود؛ خلیفه انسان حضرت علی ،بله

این ادّعا  هم بود و دوستش داریم. اهللرسولی صحابه کبار جزو هم بود؛ داماد پیغمبر بود؛

برخی  .راست بگویند و واقعاً از ته دل دوست داشته باشند هم ممكن است واقعاً را دارند و بسیاری از آنها

دارند و ابراز ارادت  بیتقلبی به اهل یک محبّت ها که واقعاً هممثل شافعی طورند؛سنّت ایناز اهل

خوبی بود و  انسانو اینكه  عنوان فامیل پیغمبرین ابراز ارادت و ابراز محبّت بهکنند. امّا اهم می
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عنوان را به بود، غیر از این است که ما امیرالمؤمنین ی فاضل و باسواد پیغمبرجزو صحابه

 االعظم باور داشته باشیم.اهللالطّاعه و ولیت معصوم خدا و امام مفترضحجّ

شتند. امام علی سیاری از مردم کوفه چنین باوری ندا کردند. صرفاً یک زمامدار خوب تلقّی میرا  ب

شو شت به خود ست که چون این معرفت وجود ندا هانان اجازه میلذا هم تمرّد  دادند که از فرمان ای

ست!کنند؛ در  هكل اینجا هان هم تعلّل بورزند. م ست که یكی از مهكالت جدّی  اجرای فرمان ای این ا

ی خدا در ست، خلیفهاعظم خدا وجود ندارد. این باور، این شناخت که حجّت خدا ولیّ ۀالحجّفۀاین معر

 چنین شناخت، چنین باوری وجود ندارد. است اهللاستمرار وجود رسول وجود اوروی زمین است، 

ست طوری ما هم همینّسفانه در جامعهو معرفتی وجود ندارد. متأ ضاً می .ا ی بینیم حتّی در جامعهبع

ستیعنی مردمی که از آنها می ،نام ماشیعه سی مذهبت چی شیعهمی ،پر هری، امّا وقتی گوید  ی اثناع

اقعاً چنین شناخت عمیق و !نه دبینیمی د،راه پیدا کنی ه عمق معرفت و شناخت و باور آنهابخواهید می

صیلی از ائمّه شیبی و ا سرا ست. پس یكی از  ی کوفه را در معرض این خطر قرار هایی که جامعهنی

 انساندانست! او را وی حجّت خدا بایستد، این است که اصالً او را حجّت خدا نمیر در داد که بتواند رو

ست؛ او را فامیل رسولخوبی می ست؛ در همین حد!می اهللدان سیاری باو دان ری باالتر از این در ب

این کرامت معرفت  به حجّت اعظم خدا را نداشتند.وجود نداشت. آن شناخت عمیق نسبت ن مردماز آ

 این کرامت معرفت نصیبهان نبود. ،فَِتُكمْ ِبَمْعرِ  ْكَرَمِنیاَ گوییم که در زیارت عاشورا می

هكل که  خ  این یک نكته و ی ما هم این شناخت و معرفت دینی، عمیق نبود و اگر در جامعهیک م

این خطر را باید درك  اشتباهات فراوانی باشد؛ ساز انحرافات وزمینه تواندمیمعضل وجود داشته باشد، 

شكل فقط کنیم.  سبت روهروبمذه  عاطفی با به  سی ن سا شكل اح مذه  اظهار عالقه  بهشدن و به 

تا کند. باید های مذهبی اظهار ارادت و محبّت و مودّت کردن، کفایت نمیتبه شتتخصتتیّکردن، نستتبت

شدن معرفت دینیمان مبتنی بر مطالعات  ،مان راهای اعتقادیکار کنیم. باید بنیانروی خودمان  عمیق 
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های حاکم مستحكم کنیم. باید احكام دینمان را، ارزش ،عمیق علمی، مبتنی بر استدالالت دقیق عقلی

م استتالمی و نظام الهی را به روشتتنی بهتتناستتیم. اگر نهتتناستتیم چنین خطری در انتظار ما هم بر نظا

شد. این را می شاره کردهتأکید میتواند با ضی از محافلی ام کنم؛ در مباحثمان هم ا که گاهی اوقات بع

صدق هم دارند ضعف بنیان، بهصفای خوبی هم دارند ،که  ینی، ضعف معلومات د های اعتقادی ودلیل 

کند حاال فكر می ،برایش دست داده یک خواب دیده، یک مكاشفه ها شدند.ها و بدفهمیفهمیدچار کج

جای دین خدا و کتاب کند که اصتالً با هیچاین حجّت استت و این را معیار قرار داده و حاال رفتاری می

سنّت صومین خدا و  سیره مع ست! با  صومینسازگار نی ست! ی مع ضعف ا سازگار نی ین مال 

های حثا ببصتترا اینكه  .صتتورت جدّی باید روی خودمان کار کنیمبه !عزیزاناطّالعات دینی استتت. 

شنا می ستکفایت نمیشویم، لطیف معنوی و اخالقی آ ست.کند. الزم ا وقت جدّی باید  ؛ امّا کافی نی

شد دادن برای د بگذاریم برای مطالعه؛ برای کالس رفتن؛ شناخت و اطالعات دینیرس گرفتن و ر مان. 

خدای ناکرده اسمش شیعه نباشد  هایی نلغزد؛نسان در چنین لغزشگاهمعرفت دینی باید عمیق شود تا ا

 روی حجّت خدا بایستد. در و رو

ی چنین جنایتی را به دستتت کوفیان فراهم کرد، ضتتعف ایمان آنها بود. ضتتعف ی دوم که زمینهنكته

توحید، نبوّت،  :تاپنجصتتول دین چندتاستتت؟ بگویم ت که به من بگویند اایمان! ایمان غیر از این استت

یا تا حدودی هم اعتقادی به آنها دارم. آن ایمان و آن باوری  امت، معاد روز قیامت. بلدم بگویمعدل، ام

حستتابش  جانش در گرو این باورها باشتتد، قیقت پیوستتته باشتتد،ی وجود به این حکه انستتان با همه

تواند انسان ایمان مستحكم است که می ی سطحی دین خدا. ایمان راسخ وپذیرش اوّلیهجداست از آن 

سان را دربرابر تهدیدها ثابترا حفظ کند ست که ان سان دچار بزدلی  دارد؛قدم نگه می. ایمان محكم ا ان

ستوار و رادچار تن دادن به ذلّت و تسلیم نمی شود؛یز نمیو زبونی و ترس و گر سخ است شود. ایمان ا

سب  می سان مورد تطمیع قرار نگیرد؛که  ست و مقامی وعده تطمیع شود ان ها در او تأثیر نكند. اگر پ
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شهرتی وعده دادند، اگر کِ ،اگر پول و ثروتی وعده دادند ،دادند سان یف و لذّتی وعده دادند، اگر نام و  ان

 خاطر رسیدن به آنها ترك نكند. هرا ب ی حقّجبههرا نفریبد؛ 

را خوب  ایستتتادند، امام حستتین روی امام حستتینهدادی از کستتانی که روز عاشتتورا روبتع

سعد، امام حسین شناختند؛می هان بود. عمر ضعف ایمان شان در  سد؛خوب میرا  امّا گیر آدم  شنا

ص کسی است که در زمان سعد وقّا .عمرسعد پسر سعد وقّاص است کهدانید می کوچكی هم نیست؛

سالم در فتح ایران بود. م، فرماندهی دوخلیفه هكر ا سیّ ماجرایی ل سردار اهدر تاریخ خواند راه قاد ید. 

بزرگ فاتح سپاه اسالم، پسرش عمرسعد است. عمرسعد هم معروا است به تقدّس و تدیّن و در عین 

ّه فردیحال  ح  شتتتهرت و موقعیّبه ،موج پدرش خیلی صتتتا كه  یل این ت بود. از آن طرا هم دل

ی زیاد به او وعدهضتتعف ایمان استتت. لذا وقتی ابن گرفتاری او،امّا  شتتناستتد؛میخوب را  تبیاهل

البتّه شتتاید بتوان گفت  ری همین تهران امروزی استتت وشتتود.  ]ستتستتت میهد، دحكومت ری را می

های کلّ ایران یكی از استتتتان مقرّ حكومت در ری بوده،مرکز و  حكومت کلّ ایران بوده،حكومت ری 

ستانطورهمان ور اسالمی بوده؛که ستان ییك ، عراقها بودهکه مصر یكی از ا ، حجاز یكی از ها بودهاز ا

حكومت و فرمانروایی ری را به  یزیاد وعدهابنوقتی  ها بود.ایران هم یكی از استتتتانها بوده، استتتتان

لذا وقتی  پذیرد.میی حقّ کجاست و باطل کجاست، د جبههدانمیبا اینكه دهد، عمرسعد عمرسعد می

عمرسعد تو بین بههت و دوزخی! تو ند: گوید، به او مینکنبا عمرسعد مالقات می هم امام حسین

ست!می سعد به کربال آمد 3بیا و این جنایت را به گردن نگیر! دانی حقّ چی  ،شاید هم روز اوّلی که عمر

سین هتن امام ح صد ک شاید آمده بود که با یک ارعابی  به ق صرا کند. فكر نیامد،  ضرت را من ح

سیکرده بود،  هكرهها نقل کردی بعضی از تاریخهزار نفر یا حتّما با  صدوبیست هزار نفر ل داریم  یاند، 

                                           

  با اندکی تفاوت در عبارت. .794، ص 2، ج الحسیناالمامو موسوعۀ 264، ص 2المجالس، ج تسلیۀحائری، . 3
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دهد دستتتت به جنگ بزند، طبیعتاً منطق به او اجازه نمی ،دو نفربا هفتادو ، امام حستتتینرویممی

حكومت زیاد ابنشود و تمام می ماجراریزی و خون بدون قتلو پذیرد و بیعت یزید را می شودتسلیم می

ستتمت کربال حرکت کرد ستتعد بهنیستتت واقعا روز اوّل که عمربنیعنی معلوم  !ری را به من خواهد داد

کرد و دنبال لذا دیدید یک مقدار هم این دست و آن دست می ؛را داشت قصد کهتن امام حسین

و  4تمام شود. ماجراو بیعت بگیرد  از امام حسین ضیّه را تمام کند؛راه حلّی بود که بدون درگیری ق

شمربندلیل همین تعلّلبه شن که در کوفه پیش ابنذیها  ههو می) ،زیاد بودالجو به  شمری دانید ری

و گفت: این تحریک کرد را زیاد ابن (.های دوران امیرالمؤمنینردد و به جنایتگخوارج هم برمی

سعد آدم جنگ نیست؛ ولذا ابن شمر  یک نامهزیاد عمر خود  برایو یک نامه هم  ؛سعدبرای عمرداد به 

مورد  العملش چیستتتت؟ اگر پیغام مرا در، ببینیم عكسبده ستتتعدگفت: اوّل این نامه را به عمر شتتتمر.

هتن اباعبداهلل ست. در نامهنپذیرفت، نامه جنگیدن و ک شته بود که ی دوی دوم مالك عمل ا م نو

  5ی لهكر باش.دت فرماندهشمر، عمرسعد را بكش و خو

سعد فهمید جریان این ست، چه کرد؟وقتی عمر سین طور ا و  ندمالقات کردبا او  دوبارههم  امام ح

و  زدی خود قدم میبحِ عاشتتورا در خیمهعد از ستتر شتت  تا صتتستتند. عمرد کردبه او اتمام حجّت مجدّ

داریم. علیه اهللرضتتتوانیزید ریاحیبه حرّبندید. عین تعبیری که راجعدوزخ میخودش را بین بههتتتت و 

ست؛ او بهیزید ریحرّبن هكر ا سردار ل ست و مقام و  ؛تواند دل بكنددلیل ایمانش میاحی هم یک  از پ

ها و جوایزی که در صتتورت جنگیدن و پیروز شتتدن بر امام حستتین موقعیّت فرماندهی لهتتكر و پاداش

در وجود او  دلیل اینكه محبّت دنیادلیل ضتتتعف ایمان، بهامّا عمرستتتعد به ، بگذرد؛برای او خواهد بود

بعد از یک  ، امّا باالخرهاستتتروشتتن برایش استتت، در عین اینكه حقیقت مثل روز تر از محبّت خدقوی

                                           

  .148، ص الحسیناالمامعدیم، ترجمۀو ابن 192المهموم، ص قمی، نفسمحدّث ؛185الطّف، ص ابومخنف، وقعۀ. 4

  .200المهموم، ص قمی، نفسمحدّثو  189الطّف، ص ابومخنف، وقعۀ. 5
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ی لهتتكر ه همهگیرد و صتتبح عاشتتورا بشتت  تا به صتتبح در تردید به ستتر بردن تصتتمیم خودش را می

پس  6من پرتاپ کردم. ستتمت لهتتكر اباعبداهللشتتاهد باشتتید که اوّلین تیر را به گوید که همهمی

هكل دو ضعف ایمان! اینكه محبّت دنیا در عمق م ست.  ضعف ایمان ا شت. و این دو م  جان اینها جا دا

صلی چنین فاجعه ست. البتّه فقط کوفیان نبودندعامل، عوامل ا ست مردم کوفه ا صره هم  ؛ای به د از ب

؛ حتّی از شام نیروهای کمكی آمد و سعد ملحق شدندیروی نظامی رسید و به لهكر عمربنیک گروه ن

 تهكیل شد. الحسینوی اباعبداهللر در رو یک لهكر عظیم

 7:نْ ُفسُ َو ما تَ ْهَوى اَّْلَ  َّلَّ الظَّنَ اِ  يَ تَِّبُعونَ  نْ اِ  :فرمایدمی ای اشاره کرده،ین دو نكته در آیهقرآن کریم به هم

تبعیت کردند. در و پندار که بیراهه رفتند، به انحراا رفتند، جز این نیست که از ظنّ و گمان  کسانی

 فرماید علّت انحراا است. میی مقابل حقّ ی مقابل علم قطعی و یقین است. نقطهنقطه قرآن کریم ظنّ

پایه، راه خود را انتخاب های بیات و استنباطبا حدسیّ ؛آنها اواّلً این است که پیرو ظنّ و گمان بودند

مبتنی  كردند؛قانه، مسیرشان را انتخاب نکردند. مبتنی بر یک شناخت عمیق و دقیق و عالمانه و محقّ 

 بر معرفت حرکت نكردند.

هیچ حرکتی  8:َمْعرِفَة   ى  ْحتاٌج ِفيها ِالْنَت مُ ِاَّلا َو اَ  َما ِمْن َحرََكة   !يَا ُكَمْيلُ به کمیل فرمودند:  امیرالمؤمنین

 اِملُ ْلعاَ فرمودند:  امام صادق مگر آنكه تو در آن حرکت محتاج معرفتی. ،نیست که بخواهی انجام دهی

کسی که بدون بصیرت دست به کار  9:َّلا بُ ْعدا  يَزِيُدُه ُسْرَعُة السَّْيِر اِ  َغْيِر الطَّرِيِق َّل ى  َكالساائِِر َعل  َغْيِر َبِصيَرة   ى  َعل

                                           

 .217الطّف، ص . ابومخنف، وقعۀ6

  .23ی ی نجم، آیه. سوره7

  .412، ص 74و مجلسی، بحاراالنوار، ج  268، ص 17الوسائل، ج نوری، مستدرکمحدّث ؛171العقول، ص حرّانی، تحفشعبهابن. 8

 . 362 العقول، صتحفحرّانی، شعبهابنو  401، ص 4الیحضر، ج صدوق، من ؛43، ص 1. کلینی، کافی، ج 9
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تر از مقصد تر آن راه را برود، بیهد؛ هرچه سریعرومی است که بیراهه کند مثل کسیشود و اقدام میمی

بسیاری از انحرافاتی که در جغرافیای اسالمی ! اتمبنای گمان و حدسیّ بر! َّلَّ الظَّنَ اِ  يَ تَِّبُعونَ  نْ اِ  .شوددور می

اش در همین است. در این است که آن شناخت عمیق رفتاری، ریهه انحرافات اعتقادی و اتّفاق افتاده،

ی هابرهان ی بدون تكیه برهاها، استنباطمانات، گحدسیّهای جاهالنه و سطحی، دارد. برداشتوجود ن

 بسیاری از انحرافات است. یریهه عمیق،

 ت کردند هوای نفس استتتت؛از آن تبعیّ دومین چیزی که ؛نْ ُفسُ َو ما تَ ْهَوى اَّْلَ  َّلَّ الظَّنَ اِ  يَ تَِّبُعونَ  نْ اِ فرمود: 

های خودشان به لبستگیتابع دهای خودشان، ؛ تابع هوسهوای نفس! یعنی تابع دلخواه خودشان بودند

ها، این تابع ح ّ نفس و ح ّ دنیا بودند. این هوس ودند؛هایهان بها و انانیّتیّتیعنی تابع انّ دنیا بودند؛

که اتّفاق استتت این دو عامل اصتتلی در انحراا عظیمی  .ات ستتب  شتتد که اینها به بیراهه روندتمنّیّ

 دهد. افتد و جنایت عظیمی که در روز عاشورا رخ میمی

 مبتنی بر ظنّ  ،در مسیر زندگیاست. اگر ما همین  ماجرادر زمان خودمان هم  !و حاال باید عبرت بگیریم

حرکت و مبتنی بر دلدادگی به دنیا های سطحی و کودکانه بدون تحقیق و تعمّق و شناخت و گمان

پول دنیا برایش دوست  های مختلفی دارد، یكیحاال دنیا جلوه .راه کوفیان را طی خواهیم کرد ،کنیم

اگر  مختلفی دارد. هایدنیا جلوه ا، یكی شهرت دنیا، یكی شهوت دنیا،داشتنی است، یكی مقام دنی

و برای  .، بدانیم که ما هم راه کوفیان را طی خواهیم کردباشددر زندگی دلدادگی به دنیا محرّك ما 

کس  کنیم. ایمان هم اش این است که آن معرفت و آن ایمان را اینكه از این گزند مصون بمانیم، الزمه

ينُ : ندفرمود امام باقر حقیقتش محبّت است. دل  ،ایمان در واقع دل دادن به خدا 10؟َّلَّ اْلُحب  اِ  َهِل الدِّ

، به جهان دیگر ادن به جهان آخرتو دل د ،های خدادل دادن به حجّت ،دادن به رسول خدا

                                           

  .171، ص 16الشّیعه، ج و حرّعاملی، وسائل 263، ص 1برقی، محاسن، ج  ؛80، ص 8. کلینی، کافی، ج 10



 

 

 

 

11 

سو و ایمان از سوی دیگر نباشد، خطر اینكه ما ان این است. اگر این معرفت از یکایم و غی  عالم است؛

 هم به بیراهه کهیده شویم وجود دارد.

دلیل ضعف معرفت و ضعف ایمان مردم، توانست به اغراض خود دست پیدا کند و والیتعهدی به ،ویهمعا

در را  مور را به دست گیرد و آن جنایاتبعد از به درك واصل شدنش، یزید زمام ایزید را تثبیت کند تا 

شاره کرد .طول سه سال حكومتش مرتك  شود آن و ید آورد عاشورا را پد یواقعه ،سال اوّل ام،هقبالً ا

سبت جنایت عظیم سول خدارا ن سال دو بیتشو اهل به فرزند ر شد.   مردمعام قتلم هم مرتك  

ها و از مستتتلمانجوی خونی که و  جنایتی که در مدینه اتّفاق افتادهمه ریزی کرد و آنبرنامهمدینه را 

حدود ستتته روز یا یک  ها کهو فجایع عجی ! تجاوز به عنف جاری بود. کنار قبر پیغمبر ،مؤمنین

فاجعه داند که در آن حالل کرد و خدا می دختران مدینه را بر لهتتتكریان خود و انتمام زنیزید  ،هفته

 این هم سال دوم حكومت یزید. چقدر تجاوز به عنف شد!

ید هم ستتتال ستتتو به بودماجرای م حكومت یز به و ویران کردن کع به کع له  نهحم ها به ب كه ؛  ی آن

کعبه را خراب  منجنیق کعبه را ستتتنگباران کردند؛ بایر آنجا مخفی شتتتده یا پناه گرفته، زببنعبداهلل

ی حادثهو دوباره بازستتازی کردند در همین  ی که کعبه در طول تاریخ ویران شتتدکردند. یكی از دفعات

سو شد که  م حكومت یزید بود.سال  ست برای چمعاویه خ  چه  شرابخوار، توان نین یزید پلیدی، یزید 

 بیعت بگیرد؟!  او چقدر است، لیدیداند پباز، یزید پلید که خدا مییزید سگ

ناستتتیدرا می المالئكهی غستتتیللهحنظ ی جهاد بود که در زمان صتتتحنهله آن رادمرد . حنظشتتت

له فقط روز جهاد و جنگ بود. حنظ ، آنفردایِ وبود  اوبه شهادت رسید. ش  عروسی  اهللرسول

اجازه  فردا خودم را به لهتتتكر ملحق کنم و پیغمبر گرفت که امهتتت  را در مدینه بمانم و اجازه

را به خودش نداد که برود غستتل کند و بعد به لهتتكر پیغمبر فرصتتت له صتتبح حتّی این دادند. حنظ

شد و در همان حمله اکرم هكر ملحق  شود. آمد به ل سیدهای نملحق  شهادت ر  .خستین هم به 
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 !دهندله را غستتتل میکه مالئكه آب آوردند و دارند حنظ بینممن میفرمودند:  بعد پیغمبر اکرم

فرزندان  .کندله در مدینه زندگی میالمالئكه! حاال پستتر این حنظی غستتیللهلذا معروا شتتد به حنظ

له با فرزندانش از ظله متعدّدند. پسر حنظهای حن؛ یعنی نوهزیادی هم دارد. شاید ههت، نه تا پسر دارد

هایی درس حثمباهای گذشته در اینها را سال .چیست ماجراافتند بروند شام که ببینند مدینه راه می

د. رفتند کند بگویواقعاً حیا می انسانتی گفتند که اعبار ،ام. وقتی برگهتندعرض کرده از مكت  عاشورا

ست. آمدند ور آدمیببینند واقعاً یزید چط سی را دیدیمگفتند:  ،ا شراب می ما ک خورد! تار و تنبور که 

پلید و کثیفی بهتتتود  یک چنین موجود 11شتتتود!!بستتتتر میزند! با مادران و خواهران خودش هممی

 چنین کاری را به نتیجه برساند؟!ق شد چطور معاویه موفّ ! بهود امیرالمؤمنین!اهللی رسولخلیفه

به هر زوری شتتده برای  تاآمد  به مدینهبار که معاویه ، بهتتنوید. یکبد نباشتتد ای بگویم شتتایدنكته

سین ،یزید بیعت بگیرد ولیعهدی ضرت می دارد. در آن مالقات یک مالقات با امام ح تو  گوید:به ح

با یزید بیعت نمی ماً می ؟کنیچرا  مادرت، خودتحت پدرت،  که  مادر و خود  خواهی بگویی  پدر و  از 

 به تجزیه و تحلیل وکند بعد معاویه شتتروم می به این خاطر حاضتتر نیستتتی بیعت کنی! یزید بهتری!

ست :گویدمی چون مادر یزید از قریش  ،بله ،ن را حرفی ندارم، ایاینكه بگویی مادرت از مادر یزید بهتر ا

ین حد را در هم فضتتتیلت حضتتترت زهرا حاال خوب نگاه کنید! یعنی ز قریش بود.نبود و مادر تو ا

بسیار بعد هم  ؛این را قبول دارم ،بله :گفت گرایی!ایی و ناسیونالیسم و قبیلهگریعنی بحث ملّی !داندمی

امّا اگر بگویی که پدر تو بهتر از  ؛در این بحث ندارم که مادر تو بهتر بود بوده؛ ، دختر پیغمبر خ

ست، این حرا بی پدر یزید یعنی منِ ستمعاویه ا چرا؟ چون پدر تو با پدر یزید جنگید و خدا  !ربطی ا
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ما باقی  پدر تو از بین رفت و پدر یزید  پدر تو غال  کرد و  پدر یز ند؛پدر یزید را بر  ید که منِ پس 

 !د بهترم، این هم هیچ دلیلی نداردحسین از یزی و امّا اگر بگویی منِ !ام از علی بهتر استمعاویه

حستتین بهتر  باز از منِباز میمونخوار ستتگگویی یزید شتترابیعنی تو می فرمودند: امام حستتین

سغیبت نكن! چرا غیبت میگفت:  الفاصلهحاال خوب نگاه کنید! معاویه باست؟!  ت! کنی؟ غیبت حرام ا

ی آنها هخاطر اینكه ریهتتگوید پستترعمویت! بهاال یزید را هم میحکنی؟ چرا از پستترعمویت غیبت می

چرا از پستترعمویت گفت:   فرزندان عبدمناا هستتتند.ه ک]؛ یعنی امیّه و هاشتتم گردد به یک جدّبرمی

را  انستتانهایی که گاهی دهان ببینید این تقدّس کنی؟ غیبت حرام استتت! نباید غیبت کنی!غیبت می

ادامه آورد. بعد بازی درمی دفام از حقایق. ببینید معاویه چطورسری حقایق و تن یکبندند برای گفمی

سی که غیبت نمیوقت ندیدم که یزید از تو غیبت کند و تو از یزید غیبت میمن هیچ داد:  کندکنی. ک

ه  اینها در تاریخ ثبت شتتده! 12هتر استتت!پس یزید از تو ب کند بهتر استتت؛از کستتی که غیبت می قصتتّ

 سازم.نمی

ست به غرض خود حالایّعلی سد؟ چگونه معاویه توان هه بر شاید باید جزئیری تر دنبال کرد. ی آن را 

امكان داد حكومت خودش و بعد  معاویههایی که به ل صتتحبت کنم. زمینهخواهم مفصتتّ ولی امروز نمی

سطح پایین فهم دینی مردم بود؛ عهدی یزید را تثبیت کند،هم والیت ین بود. سطح فكر مردم پای یكی 

شام. البتّ درك دینی مردم پایین بود؛ صاً در  صو ساله این هم تكرار بحثخ ست که  های قبل هایی ا

شنبه اعالم میاهگفت ست که معاویه روز چهار شهری ا شام  ست.  صالً عجی  و غری  ا شام ا کند یم. 

شنبه نماز رو کنند اقتدا میآیند به معاویه ی مردم هم میبخوانیم، همه معهنماز جخواهیم می وز چهار

خصوصاً در شام که اصالً  طور است. فهم دین پایین است.این یعنی سطح فهم دینی نند!خواجمعه می
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شناختند  امیّهنیاسالم را به روایت ب ،شام مردملذا شد. وسرزمین شام  امیّه واردبا بنیاسالم  ،دانیدمی

سالم سالم ظلم، ا شرافیّت، ا سالم ا سالم انحرافی، ا سالم تبعی ، ا و به آن ایمان آوردند. ا سالم تاراج، ا

شدّت پایین بود؛ فهم اجتماعی شهوترانی، اسالم میگساری، این اسالم را شناختند. سطح فهم دینی به

این یک معضل بود که به  پایین بود.در مردم شدّت مسائل به قدرت تجزیه و تحلیل شدّت پایین بود؛به

 آن نیّت شومش را محقّق کند.امكان داد معاویه 

كان داد  مین چیزیدو که ام ند، حكومت خودش را مستتتتقر و والیتهم  یت ک ید را هم تثب عهدی یز

فانه فرصت سّ ه بین عرب رایج بود. این هم از آن معضالت جدّی است. متأگرایی است کی قبیلههروحیّ

ست نیست و زمانمان محدود هه واالّ ؛ا هاناین را  یری سقیفه ن ی هدادم که چگونه همین روحیّ می در 

فانه این خلق و خوی در بین  .ر بوده استتتو در طول تاریخ استتالم مؤثّ گرایی آنجا کار کرد!قبیله متأستتّ

گوستتتفندوار دنبال رئیس  شتتتان بودند؛مطیع مح  رئیس قبیله ایحاکم بود که اهالی هر قبیلهعرب 

شما بشان حرکت میقبیله سمتکردند و در نتیجه  ها رای اینكه یک قبیله را به یک  کافی بود  ،نیدبك

المال از بیتهای هنگفتی که رئیس آن قبیله را بكهتتتانید و معاویه این نكته را خوب فهمید. با پول

کوفه هم با همین  خرید. در خوداینها را می و دادبه رؤسای قبایل هدیه می ،به تاراج برده بودمسلمین 

های جنگیدند، آدم و با امام حستتین یعنی بستتیاری از مردم کوفه که آمدند کربال ها کار کرد؛پول

شان را با پول بخرد، اینها هم دنبال رئیس رئیس قبیلهزیاد توانست ابنشعوری بودند که چون نفهم بی

را هم معاویه خوب درك جنگیدند. این نكته  راه افتادند و به کربال آمدند و با امام حستتتین قبیله

ستتای قبایل را خرید و به تبع آنها، اعضتتای قبایل از رئیستتهتتان رؤ کرده بود ولذا با پول آنها را خرید.

 عهدی یزید حمایت کردند.کردند و از حكومت معاویه و والیتتبعیّت 



 

 

 

 

15 

راحت خود را هم انسان  ،ایمان که ضعیف باشد ؛مین نكته هم ضعف ایمان مردم بود که اشاره کردمسو

اهدافش در زندگی، رضایت خدا و فرمانبری شود، هم اغراض و ترسد، هم تطمیع میفروشد، هم میمی

 ش است.رسیدن به تمنیّات مادّی و دنیویاز دستورات الهی نیست. غرض و هدفش 

ّسفانه وجود دارد  و نه ایمان جدّی و قوی دارند ،در مردمی که نه فهم درستی دارند ؛این سه زمینه متأ

اقعاً معاویه آدم زیرکی بود؛ کنند. وحرکت میها وار دنبال رئیس قبیلهبرّهبستتیاریهتتان از آن طرا هم 

لذا سه اقدام اساسی کرد برای آنكه بتواند با ها را خوب درك کرد وزیرك و مكّار بود. این نكته تشدّبه

 استفاده از این بستر مساعد به اغراض خود برسد.

ستفاده از ابزار تبلیغات؛ به س ال کار کرد؛شدّت فعّاوّل ا تخدام کرد و به آنها پول داد شعرای زیادی را ا

سرایند و خاندان پیغمبر که در مدح معاویه و یزید و در ذمّ امیرالمؤمنین شعار  شعر ب و این ا

مین گروهی که در کار تبلیغاتی خود به کار گرفت، دو گهتتت.ها میشتتد و در زبانبین مردم رایج می

و ما به آنها قاری  خوانندرآن را با صتتتدای زیبا میکه امروز قهستتتتند غیر از قاریانی رّاء بودند. اینان قُ

توانستند کسانی که می شناس؛ان قرآن بودند؛ عالمان قرآناء در واقع مفّسرصدر اسالم قرّ در گوییم.می

آن فهم انحرافی و  تااینها را هم استتتتخدام کرد و به کار گرفت  . معاویهدین را برای مردم تبیین کنند

سیر اموی از دین  ستخدام کرد، جاعالن حدیث بود؛سومین گروهی  را در بین مردم رایج کند.تف  که ا

 و در ستایش و امیرالمؤمنین بیتگرفتند و احادیث دروغین در مذمّت اهلی که پول میکسان

 کردند.جعل می ه و یزید و امثال اینها از زبان پیغمبرامیّمعاویه و بنی

ستتمت به غاتی برای اینكه افكار رااستتتفاده از وستتایل مختلف تبلی بود؛، تحمیق معاویه پس اوّلین ابزار

 اغراض خودش شكل دهد.

مثل رؤستتتای قبایل که برایتان  ن کاری که معاویه کرد تطمیع بود؛ خریدن افراد مؤثّر در جامعه؛دومی

کنند یسای قبایل خود حرکت مدانست مردم دنبال رؤخته بود و میچون این نقطه ضعف را شنا گفتم.
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 افرادهای کالنی که فرستتتاد، با پول ،و اصتتالً فهم و شتتعور و تجزیه و تحلیل برایهتتان مطرح نیستتت

 تأثیرگذار در جامعه را خرید.

سومین کاری که کرد، تهدید و ارعاب و قتل و  هونتو  ست زدن به خ هتار و د مخوا  شدّتهای بهک

تطمیع و که معاویه درصتتتدد آن بود و بعد از  همه تبلیغات و تحمیقینبود. یعنی اگر کستتتی بعد از آ

، آن موقع بود که او را به شتتدیدترین صتتورت ایستتتادجلوی معاویه میباز هم  ،خریدن رؤستتای قبایل

های بستتیار ستتانید. شتتخصتتیّتهای بزرگی از مؤمنان را به شتتهادت رکرد. معاویه، چهرهستترکوب می

مظلومانه! حاال چه خودش  به شتتتهادت رستتتاند! را مظلومانه واالمقامی از اصتتتحاب امیرالمؤمنین

 او یسلطهمستقیماً و چه از طریق عواملش مثل فرماندارها و فرمانرواهایی که در مناطق مختلف تحت 

صدیق امیرالمؤمنینحكومت می شهید کرد کردند. یاران  َشید هَرا  هان؛ مثل رُ که  جَری و امثال ای

تحت فرمان درآوردن این طریق توانستتت به هدا خودش که  ستتفّاکانه آنها را به شتتهادت رستتاند و از

آموزی های عبرتهرحال اینها نكتهعهدی یزید بود، دستتتت پیدا کند. بهجامعه و تحمیل کردن والیت

 عصر و زمان خودمان از آن درس بگیریم. است که باید برای

عاشورای زمان و در کربالی زمین خودمان هم باید پس در  13؛َکْرَبالءُ  َاْرض   ُکل   و عاُشوراءُ  يَ ْوم   ُکل   گفتیم

 ی ما نهود؛ف ایمان دامنگیر جامعهآفرین نهود. ضعیم که این عوارض خدای نكرده معضلمواظ  باش

ید و تجزیه و تحلیل کرد و با فهمخوب مستتائل را بتوان که  یضتتعف فهم و معرفت و شتتناخت عمیق

هید، دامنسنجموازین دینی  سفندوود؛ یا گیر ما ن صیّتپیروی گو شخ هایی که در جامعه مطرح ار از 

ست ؛یک روز قبیله بودشوند! می ست در ممكن  ؛حاال قبیله نی هكّا های مختلف، تلف، گروههای مخلت
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هكّ اییک چهره هان فرمودند و چون ه کشود ل محور آن ت ستیمما دیگر چون ای هكّل ه ضو این ت ، ع

ربال را ستتتب  شتتتد. ی کانیم که همین معضتتتالت بود که فاجعهبد پس هر چه گفتند باید عمل کنیم!

شیم تحت با  ها راخیلی از حراشود می ؛ساختشایعه شود می تأثیر تبلیغات قرار نگیریم!مواظ  با

شود و ها ارسال میهایی که در موبایل، غیررسمی، علنی، غیرعلنی، با پیامکختلف رسمیهای مرسانه

شدهکه امروزه ابزارهای انتقال پیام بهدانید می ء کرد.ی دیگر القاهاخیلی راه سترده   شدّت متنوّم و گ

اید که در ر است. بارها شنیدهتبلیغات خیلی مؤثّ !. مواظ  باشیم که فری  نخوریم. مواظ  باشیماست

در ش  نوزدهم ماه مبارك رمضان  طال ابیبنغات طوری بود که وقتی گفتند علیّزمان معاویه تبلی

سجد ک ضربت عبدالرّحمندر محراب م ستمبنوفه با  ش  بی شد و در  ضروب  یكم به ولجم مرادی م

محراب خواند که برود مستتجد و حاال در نماز هم می شتتهادت رستتید، مردم شتتام گفتند: مگر علی

، برایهان جای تعجّ  داشت که مگر علی تواند مؤثّر باشد که مردم شاممیطور تبلیغات چ ترور شود؟!

دانیم. خودمان را خیلی مصتتتون ن تواند چه کار کند!د تبلیغات می! امیرالمؤمنین!!! ببینی؟نماز میخواند

هایی، کند و ممكن استتت چهرهبدانیم که پول کار می هرحال عبرت بگیریم.خیلی باید هوشتتیار بود. به

صیّت هت خنجر بزنشخ شوند و از پ شمن تطمیع  ّسط د سردمدارانی با پول تو افراد را هم ند و هایی، 

 .دنبال خودشان به بیراهه بكهانند

های بزدلی خواهیم بود. عاشورا مكت  شهامت و شجاعت آدم ،و بدانیم اگر ایمان راسخی نداشته باشیم

ی عاشورایی مكت  رزم است. و چهره ز مرگ است. عاشورا مكت  بزم نیست؛ا است. مكت  استقبال

ی ما االن ی نثار کردن و ایثار کردن است. شرایط جامعهآماده ؛ای که جانش در کف اوستیعنی چهره

آفرین باشد. تواند، امروز معضلاین عوامل می یهمه بدانیم کهی است. بسیار شرایط متالطم و حادّ 

بسیج شده  ی شیعهعلیه جامعه، ]خطرناك است.  امروز دنیا علیه ما، برابر تبلیغاتانگاری ما درساده

مذه  رسمی آن شیعه است، نه فقط ایران، چون ایران تنها کهور دنیاست که  ،گویم مایاینكه م است.
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ها، ها، امپریالیستهای فاسد جهانی، صهیونیستاند. قدرتبه تهیّع در کلّ دنیا بسیج شدهولی نسبت

 .واِحَدةٌ  ِملَّةٌ  ُكْفرُ لْ اَ . ی تهیّععلیه جامعه ؛نداههای فاسد جهانی، کفر جهانی همه به هم پیوستتمام قدرت

. طرح هالل شومهای سیاسی وارد تجزیه تحلیل خواهم در جلسهاید و نمیحی هم دارند که شنیدهطر

از کهمیر گرفته تا لبنان یک  و شوندها دارند متهكّل میسنّت از اینكه شیعهشیعی و ترساندن اهل

 لبنان سوریه وافغانستان، ایران، عراق،  های کهمیر و پاکستان،شیعهشامل دهند که تهكیل می هالل

شدّت ها هم به؛ سنّیکنندها را دارند تحریک میو این قدرت عظیمی خواهد شد. سنّی است

  آورند.شیعه و سنّی را به وجود میپذیرند و خطر جدّی جنگ تحریک

کهی یعهخبرها را داده که ش این ،شرایط قبل از ظهور هست یالبتّه این را هم بگویم که روایاتی که درباره

 ها را بخوانید!روایت ماند.ه برای شیعه باقی نمیهای کوهی امنی جز قلّهیچ نقطه شود.وحهتناك زیاد می

برای دفام ید! شیعه یعنی کسی که ولی بدانید! خودتان را آماده کن ؛خواهم دلتان را خالی کنمه نمیالبتّ

است. شیعه فقط این نیست که بنهینیم یک  جان بر کف از موالی خودش و مكت  و مذه  خودش

یرایی شویم و بعد هم تهریف ببریم! باید خودمان سخنرانی گوش کنیم و بعد هم با شیرینی و چای پذ

ولی  ؛شومخواهم وارد بحث دیگری است و نمی که خود ها عجی  و غری  استرا آماده کنیم. روایت

دهند. در همان برای شیعه نهان می ارواحنافداهل از ظهور امام زمانی بسیار مخوفی را قبصحنه اتروای

که سران ترك و طورهمان 14:َو الدَّيْ َلمِ  وُس الت  ْركِ ُرؤُ  ى  ُرُؤوُسُهْم َكما تُ َتهاد تُ َتهادى   :حدیث لوح جابر هست که

قبل از ظهور  ،فرستادندبریدند و برای هم هدیه میمی ،وقتی آنها کافر بودند ،تاریخ یدیلم را در گذشته

فرستند. برند و این سرهای بریده را برای همدیگر کادو میرا می ه سر شیعیانشود کشرایط طوری می

به زنش اعتماد ام! شوهر نسبتکند بگوید من شیعهبه شوهرش اعتماد نمیروایت داریم که زن نسبت
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 ..به پدر.فرزند و فرزند نسبتبه کهند. پدر نسبتدهد و میا لو میرود او رمی !امکند بگوید من شیعهنمی

شدّت . بهکندفراهم میدارد مقدّمات این قضیّه را کفر جهانی طور خواهد شد و بدانیم که شرایط این

سر عین گوسفند  صورت جدّی مطرح است.ماجرای سر بریدن شیعیان عراق بهند. االن که اهبسیج کرد

که با فتوایی را های مظلوم ! شیعهدهنده استت تكانشدّهب ؛امها را دیدههای این صحنهفیلم برند!می

 مای کثیف و وابسته به کفر جهانی!این عل ،خصوصاً علمای وهّابیکهند. می دهند،علمای سنّی می

برای حال اینها را هری دادند که کهتن شیعیان واج  است. بهاهههت نفرشان جمع شدند و بیانیّ وسی

ی امام شیعه مان کار کنیم!آقا جان! شجاعت! شهامت! روی خود ،بگویمکنم؟ برای اینكه میچه عرض 

روی خودمان کار  کند.ی رزم است؛ زن و مردش فرق نمی، سرباز آماده، منتظر امام زمانزمان

سی که را از دنیا کم کنیم. ک ماناین است که ایمانمان را قوی کنیم؛ دلبستگیکنیم و راه ایجاد شهامت 

انسان بسته است به رفاه و ثروت، دل بسته است به قدرت، دل بسته است به لذّت، به زنده ماندن، این دل

 نهیند. بزدلی است و با یک تهدید عق  می

های مثبت حال جلستتتات فراوانی در جنبهاز این جهت بود که تابهدرهرصتتتورت آنعه عرض کردم، 

صحنهزیبایی شورا در جبهههای  سینی ی عا ه امام ح امروز کمی  ؛کرده بودیم صحبت انو یاران

 ی عظیم گرفت، مورد تأمّل قرار دادیم.شود از این فاجعههایی را که میآمدیم این طرا جبهه و عبرت

و هم ایمان  ،ما توفیق دهد که هم معرفت عمیق دینی و فهم عمیق یامیدواریم خدای متعال به همه

همان تعبیری که باشتتیم. شتتجاعت و یک ستترباز بابصتتیرت و با ، روزی ما شتتودمستتتحكم و راستتخ

ستین پیغمبر اکرمفرمودند:  به کار بردند و امیرالمؤمنین هیرهای خود ریاران را شم ا روی ، 

صیرت ست 15کردند!های خود حمل میب شی از  ؛یعنی هر دو الزم ا شهامت نا شجاعت و  هم ایمان و 
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 یامیدواریم خدای متعال این دو گوهر بزرگ را نصی  همهایمان، هم بصیرت و شناخت و فهم عمیق. 

ی محبّت و دلبستتتتگی دنیا و از جهل و ناآگاهی مصتتتون بدارد تا بتوانیم ما بفرماید و ما را از جاذبه

 باشیم. ارواحنافداهای برای امام عصرسربازان شایسته

 

 16يا اَباَعْبِداهللِ  َعَلْيكَ  اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى َعَلْيكَ  اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى َعَلْيكَ  اهللُ  َصلَّى
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