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تقديم به پيشگاه شهداي مظلوم مدافع 
حرم، از جمله ابوحامد و بسيجيان افغان از 

لشكر فاطميون.
فدائيان حضرت زهرا3 كه در راه دفاع از 
حرم حضرت زينب 3 از هستي خود گذشتند.



بــاز هــم حیلــه به دنبــال شــکار افتــاده           گــره تــازه ای این بــار بــه کار افتاده
گــرگ خونخــوار لبــاس گلــه را پوشــانده       پــرده فتنــه رخ حرمله را پوشــانده
هــدف این جریان تفرقه انداختن اســت      باز انگیزه این قوم جمل ســاختن اســت
جهل این قوم به پیراهن گل لک انداخت     ناگهان در دل هر رکعتشان شک انداخت
خــون حــق می چکد از پنجه این قوم پلید     می رســد سلســله این ســلفی ها به یزید
آتش معرکه از گور یهود اســت دگر       وقت رســوا شــدن آل ســعود اســت دگر
خوابتــان بــرده مگــر مدعیــان "الکــی”        ای شــما معتقــد راه و نشــان "الکــی”
چه بالیی به سر دین شما آمده است      چه خطایی ست که از دست شما سر زده است
حملــه بــر حرمت فرزند پیمبــر کردیــد      غصه فاطمــه)س( را چنــد برابر کردید
آســمان هســت پرم بســته شــود می میــرم      عمه عشــق حرم بســته شــود می میرم
بشــتابید علی هــا کــه گلوتان ســپر اســت     در کمــان نوه حرمله تیر ســه پر اســت
مــا نمردیــم که آشــفتگی آغــاز شــود       باز هــم پای حرامــی به حرم باز شــود
پرچم ســبز ولی نعمتمان تا باالســت       ذوالفقار اســت که در دست ابوحامدهاست
ســینه ما ســپر تیــر و ســنان می گــردد           راه ما ختــم به آغوش جنــان می گردد
فاطمیــون همگی حامی مکتب هســتند      پاســبان حرم حضرت زینب)س( هســتند
گرچه کشــتید ولی فاتح دیگر داریم           ما محال اســت که دست از شهدا برداریم
غیرت خون علی)ع( در رگ ما هســت هنوز      شــمر نابود شد و کرببال هست هنوز
آه مظلــوم بــر ایــن دامنتــان می گیــرد         آتــش شــیعه بــه پیراهنتــان می گیــرد
می رســد منتقــم خــون خــدا از ایــن راه        هــر که دارد هــوس کرببال بســم اهلل

بــا بــارگاه زینــب کبــری چه مــی کنیــد      باقلب پــاره پــاره زهرا چه مــی کنید
کفتارهــای شــوم پــر از کینــه از علــی      گــرد حریــم دختــر موال چه مــی کنید
زاییــده از درون کدامیــن تجاوزیــد      بــا اهــل بیت حضــرت طاها چــه می کنید
دنیایتــان خــراب و قیامــت خــراب تــر      در دادگاه ویــژه فــردا چــه مــی کنیــد
ازحد گذشــت جرأت وگســتاخی شــما      با بــارگاه وگنبد خضراء چــه می کنید
بــر مرکــب جهالت خــود تیز مــی رویــد     باتیغ تیز حضــرت موال چــه می کنید
امروزتــان کــه رفــت ولی وای بــر شــما      در رزمگاه مهــدی زهرا چــه می کنید
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بحران ساختگي
هنوز مدتي از شروع بیداري اسالمي در كشورهاي عربي نمي گذشت كه 
یكباره قواعد بازي عوض شد! در حالي كه در تونس و مصر و یمن و بحرین 
و لیبي، مردم با دست خالي به مبارزه با سران فاسد خود مي رفتند، در كشور 
سوریه كه محور اساسي مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستي بود قیام دیگري 

رخ داد! قیامي مسلحانه با پیشرفته ترین سالح هاي روز دنیا!
ابتدا اینگونه وانمود شد كه مردم سوریه خواهان بركناري دولت بشار اسد 
هستند. البته اشتباهات برخي نظامیان سوریه و دخالت شبكه هاي همسو با رژیم 

صهیونیستي بي تأثیر در ادامه این روند نبود.
اما مردم سوریه خیلي زود به ماهیت این قیام به اصطالح مردمي پي بردند! 
آنگاه كه مشاهده كردند تروریست هاي هشتاد كشور دنیا با پول و امكانات 

فراوان وارد كشورشان شده و براي آزادي آنان مشغول جهاد هستند!! 
مردم سوریه نظام كشور خود را دوست داشتند. بشار اسد برخالف سران 
فاسد كشورهاي منطقه اعالم كرد كه كشورش را ترك نمي كند و بارها در 

سنگرهاي رزمندگان سوري حضور یافت. 
در انتخاباتي كه در اوج حمالت تروریست ها برگزار شد اكثریت قاطع مردم 
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به بشاراسد رأي دادند. اما جنایات تكفیري ها در سوریه ادامه داشت تا اینكه به 
مزار صحابه رسول خدا)ص( تعرض گردید. قبرها شكافته و حرم ها منهدم شد! 

مردم جهان دیگر ماهیت این تكفیري ها را شناخته بودند.
دیگر كسي شك نداشت كه در پشت جریان داعش و النصره و ... چهره 
زشت اسرائیل و دالرهاي نفتي عربستان پیداست. اما تا زماني كه آنان با مقدسات 

ما كاري نداشتند، ما نیز با آنان كاري نداشتیم. 
اما صبح یك روز خبري پخش شد. خبر کوتاه بود و تکان دهنده؛ دشمنان 
خدا و رسول خدا؛ بارگاه زینب کبری )س( و خواهر سیدالشهدا را مورد هجمه 
بزرگان  به دستور  و  بودند  نزدیك حرم آمده  تا  آنان  تمام شد.  و  دادند  قرار 

وهابیت مي خواستند حرم اهل بیت را با خاك یكسان كنند.
اما این بار مسلمانان غیور، از سراسر جهان برمی خیزند، همه عباس می شوند 

برای زینب)س( 
می گویند اگر در هزار و اندی سال پیش زینب س در جمع شامیان محرمی 
نداشت، حسین و عباسی نداشت، اما امروز ما زنده ایم و تا آخرین قطره خون 
خویش، از حریم اهلبیت دفاع خواهیم کرد. آمده ایم تا بگوییم: كلنا عباسک یا 

زینب« ما همه عباس تو هستیم ای زینب.
فرقی نمی کند از کدام خاک باشیم، ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و 
یا هر سرزمین دیگر. مهم این است که به شوق حرمی آمده ایم که هر خشت 
آن، در یک عمر »یا حسین)ع(« گفتن ما ریشه دارد. عمری گفته ایم »یالیتنا کنا 

معک« و حاال وقت آن است که این ادعا را ثابت کنیم.
آمده ایم تا سپاه بین المللی مسلمین، برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( را تشکیل 
دهیم. سپاهی که تاکنون شهدای زیادی را در راه دفاع از حرم تقدیم کرده است
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با  علیهم(  اهلل  )لعنه  یزید  و  معاویه  نسل  از  ای  عده  که  روزگار  این  در  اما 
دالرهاي كثیف وهابي برای تخریب حرم قهرمان کربال حضرت زینب)س( 
در  ابوالفضل)ع(  غیرت  با  حیدر)ع(  نسل  از  مردانی  اند.  شده  سوریه  رهسپار 
برابر حرم حضرت زینب)س( سینه سپر کردند و جان خویش را فدای بی بی 

زینب)س( کرده اند. 
مردانی که گرچه در کربال نبودند، اما نگذاشتند کربالی دمشق اتفاق بیفتد و 

زینب دوباره به اسارت دشمن درآید.
این روزها که کشورهای سلفی کشته های تكفیري خود را که یا در حال سر 
بریدن بی گناهان بودند یا در حال تجاوز به نوامیس مردم، با افتخار شهید اعالم 
کرده و آنها را مایه سربلندی خود می دانند!! جای تاسف دارد که در کشور ما 
که پایتخت مقاومت اسالمی است مدافعان حرم مظلوم واقع شوند و حتی اسمی 

از آنها به میان نیاید.
هرچند كه ناخداي كشتي انقالب، رهبر عزیزتر از جان ما به این امر واقف 
بودند و در مورد شهداي مدافع حرم، عبارات عجیبي را بیان كردند. نماینده ولي 
فقیه در سپاه قدس ضمن اشاره به دیدار با جمعی از خانواده های شهدای مدافع 
حرم با مقام معظم رهبری، اظهار داشت: رهبر معظم انقالب تاکید کردند، شهید 
باشد  )مدافع حرمي( که در سوریه، عراق و در هرمکان و زمانی شهید شده 
همانند این است که جلوی درحرم امام حسین)ع( شهید شده است؛ چرا که اگر 

این شهیدان نبودند اثری از حرم اهل بیت)ع( نبود.
از  قدری  بتوانیم  بلكه  تا  افتادیم،  تكاپو  به  خود  ِدین  اداي  براي  نیز  ما  لذا 
مظلومیت مدافعان حرم آسمانی حضرت زینب)س( بکاهیم. و امیدواریم كه 
این آغاز راه باشد. براي ثبت مظلومیت صدها مدافع حرم كه مظلومانه توسط 

خوارج امروز به شهادت مي رسند. به امید گوشه چشمی....
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1. بانوي فضائل / نامی آسمانی
سال ششم هجرت بود که تو پا به عرصه وجود گذاشتي، اي نفر ششم پنج تن!

بیش از هر کس، حسین از آمدنت خوشحال شد. دوید به سوي پدر و با خوشحالي 
فریاد کشید:»پدر جان! پدر جان! خدا یک خواهر به من داده است!«

زهراي مرضیه گفت:»علي جان! اسم دخترمان را چه بگذاریم؟«
حضرت مرتضي پاسخ داد: »نامگذاري فرزندانمان شایسته پدر شماست. من سبقت 

نمي گیرم از پیامبر در نامگذاري این دختر.«
پیامبر در ســفر بود. وقتي که بازگشت، یکراست به خانه زهرا)س( وارد شد، حتي 

پیش از زدودن گرد و غبار سفر، از دست و پا و صورت و سر.
پدر و مادرت گفتند که براي نامگذاري عزیزمان چشــم انتظار بازگشت شما بوده 

ایم.
پیامبر تو را چون جان شــیرین، در آغوش فشرد، بر گوشه لبهاي خندانت بوسه زد 
و گفت: »نامگذاري این عزیز، کار خود خداســت. من چشم انتظار اسم آسماني او 

مي مانم.«
بالفاصله جبرئیل آمد و در حالی که اشــک در چشــمهایش حلقه زده بود، اســم 

»زینب« را براي تو از آسمان آورد.
اي زینت پدر! اي درخت زیباي معطر! 

پیامبر از جبرئیل سؤال کرد که دلیل این غصه و گریه چیست؟!
جبرئیل عرضه داشت: »همه عمر در اندوه این دختر مي گریم که در همه عمر جز 

مصیبت و اندوه نخواهد دید.«
پیامبر گریست. زهرا و علي گریستند. دو برادرت حسن و حسین گریه کردند و تو 

هم بغض کردي و لب برچیدي.
این روایتی زیبا از والدت حضرت زینب)س( به قلم سید مهدی شجاعی از کتاب 

»آفتاب در حجاب« بود.
***

برخي در رابطه با معناي »زینب« نوشته اند: »زینب« یا گرفته شده از »َزِنَب« است از 
باب َفِرَح یعني فربه و یا به معني درخت خوش بو و نیکو منظر اســت. که در این دو 

معني مناسبات عرفاني رعایت شده.
در معناي فربهي اشــاره به اجتماع کماالت در او مي باشد، زیرا که کمال انسان به 
اخالق او است و چون عقیله بني هاشم )حضرت زینب)س(( داراي مجموعه صفات 
کمالیه بود، مخصوص به این اســم شــریف گردید. همچینن آورده اند که زینب به 
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معناي درخت نیکو منظر، بدان جهت گفته شده که در کنایات و استعارات عرب هر 
شخص بزرگ بلکه هر چیز نفیس را به شجر تعبیر مي کنند چنان که فرموده اند: »أنا 

وعلٌي من شجرة واحد«
برخي دیگر گفته اند که »زینب« از »زین أب« بوده اســت. یعني »زینت پدر« که به 
اعتبار همین معني بعضي نام ایشان را تعبیر نموده اند به »زین ابیها« در مقابل »ام ابیها«.
برخي در مورد اســرار نام زینب گفته اند: »زاء« اشــاره اســت به مادرش زهرا که 

کماالت را از او ارث برده. 
»یاء« کنایه اســت از پدر بزرگوارش علــي)ع( و حکمت تقدیم مادر بر پدر همانا 
عالقه ســنخیت و وحدت در زنانگي است. »نون« کنایه است از دو برادرش حسنین 

)ع( و »باء« کنایه از جد بزرگوارش مي باشد.



براي اینكه به ســاختار و عملكرد تیپ فاطمیون بپردازیم ابتدا به گذشته این 
نیروها نظر مي كنیم. در ابتدا هسته اولیه نیروهاي نظامي افغان را مجاهدان افغانی 

سپاه محمد)ص( تشکیل می دادند. 
آنها در افغانســتان در زمان مبــارزه با طالبان در خط مقــدم بودند. همچنین 
نیروهــای تیپ ابوذر که در زمان دفاع مقدس طبق فتواي جهاد حضرت امام در 

کنار رزمندگان ایرانی به دفاع از اسالم و ایران پرداختند.
بعد از گذشت سالها، این جمع برای تجدید خاطره آن دوران، هیئت مذهبی 
تشکیل داده و جمعه هر هفته دعای ندبه برگزار می کرد. با آغاز تجاوز به خاک 
سوریه، در اولین نوبت، یک گروه 22 نفری از رزمندگان افغان به این کشور 

اعزام شدند. 
به مرور كه حریم اهل بیت با خطر مواجه شد، تقریبًا چهل گروه به استعداد 
دو هزار نفر به سوریه اعزام شدند. بعد هم این نیروها در غالب یك تیپ رزمي 

به نام فاطمیون سازماندهي شدند.
مسئول فرهنگي تیپ ادامه مي دهد:  علت نام گذاری این تیپ به نام مقدس 
فاطمیون، فدایی بودن حضرت زهرا )س( برای والیت است. خدا را شكر همه 

1. تيپ فاطميون
شهيد رضا اسماعيلي
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نام بی بی دوعالم حضرت زهرا )س( می شناسند؛ همان  مدافعان حرم ما را به 
بانویی که در راه دفاع از والیت، تازیانه را به جان خرید و سیلی به صورتش 

خورد و پهلوی او را شکستند. 
عجیب است كه اکثر مجروحین ما نیز از ناحیه بازو و کتف مورد اصابت 

گلوله قرار گرفتند و این حاکی از آن است که نوکر از ارباب خود نشان دارد.
تعدادی از نیروهای ما در عملیات، توسط داعش سر از تنشان جدا می شود و 
خیلی ها مفقود می شوند که مادر بعضی از این شهدای مفقود از من می خواهند 

تا مشتی خاک از مقتل فرزند شهیدشان برای آن ها ببرم. 
تعدادی از مجاهدین نیز وصیت می کنند که در صورت شهادت، پیکر آن ها 
را بازنگردانند و در نزدیکی حرم حضرت زینب )س(به خاک بسپارند. شهدای 
فاطمیون عاشق اهل بیت)ع( بودند و رفتند تا دوباره اسارت اهل بیت )ع( تکرار 

نشود.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای تیپ فاطمیون چندین غربت را تجربه کردند. 
به  بعد مهاجرت  از وطن.  به جمهوری اسالمی و دوری و آوارگی  مهاجرت 

سوریه به خاطر دفاع از حرم اهل بیت وکمک به شیعیان. 
فاطمیون  برای  که  است  پیام  این  حامل  سوریه  در  فاطمیون  تیپ  حضور 
مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد و رزمندگان این تیپ هرکجا شیعیان و محبان 
اهل بیت)ع( درخطر باشند، فرقی نمی کند سوریه باشد یا عراق یا یمن به یاری 
آن ها می شتابد. این پیمانی بود که همه فاطمیون با خون خود امضا کردند که تا 

آخرین قطره خونشان پای این پیمان هستند.
اما نیروهای این تیپ در تمامی عملیات ها حضور دارند. جای شهیدان فاتح، 

توسلی ها و یا اسماعیلی  که سر از تنش جدا شد، خالی است.
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مدافعین تیپ فاطمیون تا كنون صدها شهید و اسیر و مجروح تقدیم كرده اند 
و شجاعانه در راه دفاع از حرمین آماده جانفشاني هستند.

اما یكي از مدافعان غریب تیپ فاطمیون شهید رضا اسماعیلي است. آقارضا 
داستان جالبی دارد. او یک جوان افغانی ورزشکار بود. عشق ساخت بدن. ژست 
می گرفت و عکس می انداخت و عکس های بدن رزمی کار و ساخته شده اش را 

می گرفت و به دوست و آشنا نشان می داد و پز می داد. 
آقارضا کارگر بود. مثل بیشتر مهاجرین افغانستانی و مثل بیشتر آنها با غیرت 

کار می کرد. بعد هم تحصیالتش را ادامه داد. 
گذشت و گذشت تا ماجراي سوریه پیش آمد. اوایل بی تفاوت بود، هنوز 
خبری نبود، اما کم کم  توجهش جلب شد. تا اینکه یک روز شنید حرم خانم 
زینب)س( را در دمشق تهدید کرده اند. گفته اند خرابش می کنیم و جسارت 

می کنیم و تا نزدیکی هایش هم رسیده اند. 
همسر  پیش  هم  شاید  باشگاه،  هم  شاید  بود،  ساختمان  سر  شاید  نمی دانم 

تازه عروسش... اما طاقت نیاورد. بلند شد و رفت.
چه کار می کرد؟ می نشست و نگاه می کرد؟ هر روز خبرش را می شنید که 
حرم عقیله بنی هاشم را تهدید می کنند. آقارضا رفت به سوي جهاد. اما یک 
عادت داشت بدون سربند »یا علی ابن  ابیطالب« به رزم نمی رفت. عشقش همین 

یک سربند بود و با همین سربند هم در یك نبرد نابرابر اسیرش کردند.
رضا در نبرد با تكفیري ها نمونه نداشت. شجاعت از سر و وریش مي بارید. 

بسیاري از دشمنان را به جهنم فرستاده بود. 
در نبرد ازادسازي شهرك شیعه نشین زمانیه، بسیار شجاعانه جنگید و بعد هم 
اسیر دست پیروان یزید شد! هنوز ساعتي از اسارت رضا اسماعیلي نگذشته بود 
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كه در شبكه هاي مجازي تصاویر او پخش شد!
دشمنان اهل بیت)ع(و فرزندان معنوي شمر با یاران اهل بیت چه مي كنند؟!

دوباره همان اتفاق تکرار شد. سر بریده رضا بر دستان این قوم بدكار مي 
چرخید. و آنها در كنار پیكر رضا شادمان بودند...

دوستانش عملیات را ادامه دادند و شهرك آزاد شد و پیكر رضا به دست 
آمد، اما سر بریده اش نه!

چند ماه بعد، پسر رضا به دنیا آمد. محمدرضا هرگز پدر را ندید اما خواهد 
فهمید كه پدرش سر داد تا بار دیگر حریم اهل بیت به اسارت نرود. 
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2. بانوي فضائل / ميالد
زینب كبري)س( در روز پنجم جمادي االولي سال پنجم یا ششم هجري قمري در 

شهر مدینه منّوره متوّلد گردید و جهان را به قدوم خویش مزین فرمودند. 
پدر بزرگوار ایشان، اّولین پیشواي شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب)ع( 

و مادر گرامي آن بزرگوار، حضرت فاطمه زهرا سالم اهلّل علیها مي باشد. 
همســر گرامي آن حضرت، عبداهلّل فرزند جعفر ابــن ابیطالب بود. در كتاب اعالم 
الوري براي آن بانوي بزرگوار سه پسر به نامهاي علي، عون، و جعفر و یك دختر به 

نام ام كلثوم ذكر شده. 
اما سبط بن جوزي درتذكرة الخواص گوید: عبداهلل بن جعفر را فرزندان متعدد بود. 
از آن جملــه؛ علي و عون و محمد و عباس و ام كلثوم كه مادر آنان حضرت زینب 

)س( بوده...
اما روزهایي بر حضرت فاطمه زهرا )س( گذشت كه بعد از پیامبر و به خاطر ظلم 
امت، دردهاي فراوان از جمله شكسته شدن پهلو، ورم بازو، صورت سیلي خورده و 

سقط جنین، حدود90 روز بستري بودند. 
ناگفته پیداســت كه چنین بیماري نیاز به پرســتار دارد، لذا حضرت زینب در سن 
5 ســالگي از مادر پرســتاري مي كرد و شاهد ســختي هایي بود كه مادر مي كشید. 

متأسفانه طولي نكشید كه به فراق مادر مبتال گردید. 
نام مبارك آن بزرگوار زینب، كنیه گرامیشــان ام الحســن و ام كلثوم و القاب آن 
حضــرت عبارتند از: 1- عالمه غیــر معّلمه: داناي بدون معلــم 2- فهمه غیر مفهمه: 
فهمیده بدون تفهیم کننده 3- کعبه الرزایا: کعبه مصائب بزرگ 4- نائبة الزهرا)س( : 
جانشین فاطمه زهرا)س( 5- نائبة الحسین)ع(: جانشین امام حسین)ع( 6- ملکة النساء: 
زن قدرتمند در میان زنان 7- عقلة النســاء: بانــوي خردمند در دنیاي زنان 8- عدیله 
الخامس من اهل الکساء: همطراز پنجم اهل کساء )امام حسین)ع(( 9- شریکة الشهدا: 
شریک و مشارک شهیدان 10- کفیلة السجاد: کفیل امام سجاد)ع( 11- ناموس رواق 
العظمة: ناموس آستانه کبریا و عظمت 12- سیدة العقائل: بانوي بانوان 13- سّر ابیها: 
راز وجود و هســتي پدر 14- ساللة الوالیه: چکیده و عصاره مقام والیت 15- ولیدة 
الفصاحة: زاده بالغت و فصاحت 16- شــقیقة الحســن: خواهر عزیز حسن)ع( 17- 
عقیلة خدر رساله: بانوي حریم رسالت 18- رضیعة الوالیه: پرورش یافته دامان والیت 
19- البلیغــة: زني داراي بالغت در ســخن 20- الفصیحة: زني فصیحه و با فصاحت 
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خداوند در مورد اهمیت خوش اخالقي و برخورد خوب با مردم به رسول 
خود در قرآن مي فرماید: اگر اخالق تو تند بود مردم از اطراف تو مي رفتند.

یكي از كساني كه به این آیه به خوبي عمل زنده یاد حجت االسالم ابوترابي 
مسئول امور آزادگان بود. در این رابطه ذكر چند حكایت خالي از لطف نیست.
آقاي ابوترابي زماني كه در اردوگاه اسرا در عراق بود زیر شدیدترین شكنجه 

ها قرار داشت. اما هیچگاه آه و ناله نكرد.
افسر ارشد اردوگاه كه بسیار ایشان را شكنجه مي كرد ترفیع درجه گرفت و 
سرهنگ شد. مراسم جشن براي او در اردوگاه برگزار شد. تمام افسران عراقي 

به او تبریك مي گفتند. 
آقاي ابوترابي از دوستانش خواست تا با كمي آرد و شكر یك كیك كوچك 

درست كنند. بعد كیك را در الي یك پارچه پیچید و به دفتر سرهنگ رفت.
اتاق  وارد  ایراني  اسراي  دیگر  از  نمایندگي  به  و  بود  اردوگاه  ارشد  ایشان 
سرهنگ شد. سرهنگ مثل همیشه با حالتي غرور آمیز گفت: چي شده؟ امروز 

توي جشن ما چي مي خواي؟
آقاي ابوترابي پارچه را از روي كیك برداشت و گفت: ما و اسرا شنیده ایم 

2. توبه
شهيد كاظم عبداالمير

سردار شهيد سيد علی دوامی 
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كه ترفیع درجه گرفته اید. براي عرض تبریك این كیك را از سهمیه آرد و 
شكر خودمان براي شما درست كردیم. 

نمي دانید این برخورد آقاي ابوترابي چه تأثیري داشت. از آن روز برخورد 
این سرهنگ با تمام اسرا تغییر كرد. 

به اردوگاه تكریت 5  اما حكایت عجیبي كه مي خواهم نقل كنم مربوط 
است. در آنجا مسئول شكنجه اسراي ایراني جواني بود به نام »کاظم عبداالمیر 

مزهر النجار« معروف به كاظم عبداالمیر.
آقاي اوحدي رییس سازمان حج و زیارت كه خود از آزادگان دفاع مقدس 
است مي گوید: یکی از برادران کاظم اسیر رزمندگان ایرانی بود، برادر دیگرش 
در جنگ کشته شده بود و خودش نیز بچه دار نمی شد، با این اوصاف کینه 
خاصی نسبت به اسرای ایرانی داشت. انگار مقصر همه مشكالت خود را اسراي 

ایراني مي دانست. 
آقاي  دانست  می  او  كرد.  مي  اذیت  بیشتر  را  ابوترابي  آقاي  میان  این  در 
ابوترابی سید و روحانی است، از این رو ضربات کابلی که نثار آن مجاهد می 
ابوترابی  اما هیچگاه مرحوم  بیشتری نسبت به دیگر اسرا داشت،  کرد، شدت 

شکایت نکرد و همواره به او احترام می گذاشت!
کاظم از هر فرصتی برای شکنجه روحی، روانی و جسمی اسرا به ویژه آقاي 

ابوترابی استفاده می کرد. ما هم به جسارت هاي او عادت داشتیم.
تنها ُحسِن کاظم عبداالمیر شیعه بودنش بود. از خانواده خوبی بهره برده بود. 
آنها به روحانیون و سادات احترام مي گذاشتند. اما آقاي ابوترابي آنجا حكم یك 
اسیر را داشت. نه یك روحاني سید. تا اینکه یك روز كاظم وارد اردوگاه شد. یك 
راست به سمت سیدآزادگان آقاي ابوترابي رفت و گفت؛ بیا اینجا کارت دارم!
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ما تعجب كردیم. گفتیم البد شكنجه جدید و... اما از آن روز رفتار كاظم با 
ما و خصوصًا اقاي ابوترابي تغییر كرد! دیگر ما را كتك نمي زد. حتي به آقاي 
از  اینكه  تا  بود.  این ماجرا عجیب  ما  براي همه  احترام مي گذاشت.  ابوترابي 
خود آقاي ابوترابي سوال كردیم چرا از آن روز كه كاظم با شما صحبت كرد 

رفتارش تغییر كرده!؟ ایشان هم ماجراي صحبتش را نقل كرد.
كاظم عبداالمیر در آن روز به آقاي ابوترابي گفته بود: خانواده ما شیعه هستند 
و مادرم بارها سفارش سادات را به من كرده بود. بارها به من گفته بود مبادا 

ایراني ها را اذیت كني. 
اما مادرم دیشب خواب حضرت زینب )س( را دیده و حضرت زینب)س( 

نسبت به کارهاي بنده در اردوگاه به مادرم شکایت کرده!
صبح مادرم بسیار از دستم ناراحت بود و از من پرسید: آیا در اردوگاه ایرانی 

ها را اذیت می کنی؟ حاللت نمي كنم. 
حاال من آمده ام که حاللیت بطلبم. 

کم کم به مرور زمان محبت حاج آقا ابوترابی در دل او جای باز کرد. او 
فهمیده بود آقاي ابوترابي روحاني و از سادات است براي همین حتي مسائل 

شرعی خود و خانواده اش را از حاج آقا می پرسید.
ایشان ادامه دادند: بعد از آن روز رفتار کاظم با اسرای ایرانی به ویژه شهید 
ابوترابی بسیار خوب بود تا اینکه روزی قرار شد آقاي ابوترابی را به اردوگاه 
دیگری منتقل کنند. کاظم بسیار دلگیر و گریان بود، به هر نحوی بود سوار 

ماشینی شد که آقاي ابوترابی را به اردوگاه دیگری منتقل می کرد.
بعدها جویای احوال کاظم از آقاي ابوترابی شدیم که ایشان گفت؛ آقاجان 
کاظم فرد بسیار مومن و محترمی است، در طول مسیر راجع به اهل بیت، قرآن و 
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احکام سواالت متعددی کرد، بنده هم پاسخ هایش را دادم. در واقع کاظم می 
خواست در طول مسیر تا اردوگاه بعدی نیز از حضور مرحوم ابوترابی بهره مند 

شود، او شدیداً عالقه مند به این سید بزرگوار شده بود.
کاظم عبداالمیر یك شیعه عراقی بود که گذر زمان از او یک شیفته حقیقی 
به وجود آمد و  او  ابوترابی شد. تحوالت عجیبی در  آقا  مرید حاج  ساخت. 
گرایشش به سید آزادگان از او شخصیت دیگری خلق کرد. او یکی از تأثیرات 
شگرف اخالقی سید آزادگان بود که افراد را جذب خود می کرد و به مرور 
زمان محبت و اخالقش در دل های آنان جای باز می کرد و افراد بی آنکه خود 

متوجه وضعیت باشند شیفته او می شدند.
روزها گذشت تا اینكه اسراي ایراني آزاد شدند. كاظم براي خداحافظي با 

آنان به خصوص سید آزادگان تا مرز ایران آمد 
به هر  و  را تحمل كند  ابوترابي  آقا  نتوانست دوري حاج  از مدتی  او پس 
سختي بود راهي ایران شد. او برای دیدن حاج آقا به تهران آمد. وقتی فهمید 
ایشان در مسیر مشهد و در یك سانحه رانندگي مرحوم شده اند به شدت متأثر 

شد. براي همین به مشهد و سر مزار آقاي ابوترابي رفت و مدت ها آنجا بود. 
كاظم از خدا مي خواست تا از گناهانش نسبت به اسراي ایراني بگذرد. او سراغ 
برخي دیگر از اسراي ایراني رفت و از آنها بابت شكنجه ها و... حاللیت طلبید.

حاال شاید این سوال را بپرسید كه این ماجرا هرچند زیباست و نشان از توبه 
یك انسان دارد چه ربطي به مدافعان حرم دارد؟

ربط ماجرا در اینجاست كه كاظم داستان ما چند روز قبل در راه دفاع از حرم 
حضرت زینب)س( در سوریه به شهادت رسید. او ثابت كرد كه مانند ُحر اگر از 
گذشته سیاه خود توبه كنیم مي توانیم حتي به مقام شهادت برسیم. یادش گرامي باد.
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3. بانوي فضائل / بر قله دانش
زینب علیها الســالم بانویي سرشار از بینش و بصیرت بود که با سیره و سخن خود 
»فرهنگ برهنگي« و »برهنگي فرهنگي« دیروز و امروز را به خوبي مورد تعّرض قرار 

داد.
ایشــان الگویي ماندگار از شــخصیت عظیم خویش به یادگار گذارد و معیارهاي 

حرکت ارزشي و ضدارزشي را براي همیشه ترسیم کرد.
برترین درجه علم، علمي است که از ذات الهي به انسان افاضه مي شود که به تعبیر 
قرآن مجید، علم »َلُدّني« نام دارد: »و َعلَّْمناُه ِمْن َلُدنّا ِعلمًا: علم فراواني از نزد خود به 

او )حضرت خضر( آموختیم«. 
حضرت زینب س به شــهادت امام ســجادع، داراي چنین علمي بود که خطاب به 

عّمه اش فرمود: 
»أْنِت ِبَحْمِداهللَّ عالَِمٌة َغْیُر ُمَعلََّمٍة و َفِهَمٌة َغْیُر ُمَفهََّمٍة« »به حمداهللَّ تو دانشمند معلم ندیده 

و فهمیده اي بدون استاد هستي«. 
این بانوي بزرگ اسالم در حدود 6 سالگي، شایستگي حفظ خطبه استداللي، عمیق 
و جامع مادرش فاطمه زهراس را داشــت و این نشــانه بارزي از رشــد فکري و بلوغ 
اندیشه و تعّقل دختري است که در دامان عصمت و طهارت پرورش یافت و به زالل 

روح و کمال معنوي و قرب الهي رسید. 
یک ســال پس از اســتقرار حضرت علي ع در کوفه، زنان و دختران مشتاق دانش، 
به آن حضرت  پیام فرســتادند و گفتند: »ما شــنیده ایم که دختر شما، حضرت زینب 
س هماننــد مادرش، زهراي مرضّیه، منبع سرشــار دانــش و داراي علوم و کماالت 
اســت. اگر اجازه بدهید به محضرش حاضر شــده و از آن سرچشمه دانش بهره مند 
شــویم«. علي ع اجازه داد تا دختر عالمه اش بانوان مســلمان کوفه را آموزش دهد و 
مشکالت علمي و دیني آنان را حل کند. زینب ع آمادگي خود را اعالم نمود و بعد 
از دیدارهاي مقدماتي، جلسه تفسیر قرآن براي آنان تشکیل داد و پرسش ها و شبهات 

آنان را جواب مي داد. 
از ســخنان آن حضرت علیها السالم در طول مسافرت کربال، کوفه و شام، خطبه ها 
و ســخنراني هایي که در فرصت هاي مختلف در برابر ستمکاران و طاغیان آن زمان 
و مردم دیگر ایراد فرمود، به خوبي معلوم مي شــود که مراتب علم و دانش و کمال 
آن بانوي بزرگوار از راه تحصیل و تعلیم و اکتســابي نبوده اســت. هم چنین در جنبه 
مقام علمیش، عالوه بر توانایي براي ایراد خطبه ها، نکته ظریف و اساسي وجود دارد 
و آن تصمیم گیري ها و موضع گیري هاي به جا در مناســبت هاي الزم است که خوب 
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مي دانست کجا باید نرم سخن گفت، در کجا باید برآشفت و حماسه آفرید، در کجا 
باید گریه کرد و اشک ریخت و چه وقت باید عقل و منطق را به کار گرفت. 

همچنین نام زینب کبري س به عنوان یکي از محدثان برجسته شیعه، صفحات کتب 
رجال را مزّین کرده اســت. روایت هاي آن حضرت در منابع معتبر شیعه از جمله در 
کتاب هاي »من ال یحضره الفقیه«، »وسایل الشیعه«، »بحاراالنوار« و... موجود است که 
آنها را از مادر و برادرش حضرت سیدالشهداءع شنیده و براي دیگران روایت کرده. 
اهّم این احادیث بدین شرح است: داستان نزول مائده آسماني براي حضرت زهراس، 
حدیــث »اّم ایمن« در ماجراي دفن حضرت علي ع، خطبــه دفاع مادر از حق امامت 
و مطالبه فدک که ســند اخیر را عده اي از مورخان و محّدثین نامدار شــیعه همچون 
شیخ صدوق در کتاب »علل الشرایع« و عالمه مجلسي در »بحاراالنوار« آورده اند و... 
به هر حال این بانوي شــجاع کربال راوي حدیث از مادر و برادر خود بوده و از نظر 
دانشــمندان رجالي و حدیث شناســان، عدالت و اعتماد این بانوي پاک و بافضیلت 
در زمینــه بیان حدیث و مقامات علمي مورد تأیید قرار گرفته و صداقت و درایت او 

انکارناپذیر است.
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شــهید زنده، سردار حاج قاسم سلیمانی در مراســمی به بیان مصداق و مثال 
عینی درباره قدرت ایدئولوژی مبتنی بر وحی خاطره  ای گفت که بغض، گلوی 
خودش و حاضرین در مراســم را گرفت. این خاطره از شــهید عزالدین جوان 
هفده ســاله لبنانی اســت که مدتی قبل در دفاع از حرم عمه سادات به شهادت 

رسید. ایشان اینگونه گفت: 
»نوجوان 17 ساله ای که اخیراً )در سوریه( شهید شد، به مادرش می گوید، با 

توجه به خوابی که دیده ام این آخرین ناهاری است که باهم می خوریم! 
مادر با ناراحتي اجازه تعریف خواب را نمی دهد. اما او برای دوستانش اینگونه 
تعریف کرد: دو شــب است که خواب می بینم روی سینه ام نشسته اند تا سرم را 
از تنم جدا کنند! من فریاد می زنم و آن وقت است که امام حسین)ع( می آید و 
می گوید: نترس، درد ندارد... عزیز من! ســر تو را خواهند برید. همانطور که بر 
سر من در واقعه کربال گذشت. اما دردی حس نخواهی کرد، چون فرشتگان از 

هر طرف تو را در بر خواهند گرفت!«
امــا چند روز بعــد از این ماجرا درگیری شــدیدی بین نیروهــای داعش و 

رزمندگان مقاومت در اطراف حرم شریف حضرت زینب)س( رخ می دهد.

3.  سر بریده
شهيد ذوالفقار حسن عزالدین

مرقد عمار یاسر در كشور سوریه



27

»ذوالفقار حسن عزالدین« همین رزمنده 17 ساله حزب اهلل كه از اهالی منطقه 
صور لبنان بود در این درگیری به شــدت زخمی و بیهوش شــده و به اســارت 

تکفیری ها در می آید.
عزالدین بعد از به هوش آمدن، در حالی که درد زیادی را تحمل می کرد، با 

سؤال های پیاپی تروریست ها روبرو می شود! 
در ویدیویــی کوتاه که تروریســت ها تکفیری از اســارت او پخش کردند، 
عزالدین به ســواالت پیاپی تروریســت تکفیری پاســخ می دهد و هدفش را از 

حضور در سوریه، حفاظت از حرم حضرت زینب)س( بیان می کند.
تروریست  تکفیری پس از آن، سر از بدن این مجاهد راه خدا جدا کرده و او 
را همانگونه که موالیش اباعبداهلل)ع( بشارت داده بود، با سری بریده به شهادت 
می رســانند. پیکر این شــهید مظلوم نیز کماکان در اختیار تکفیری های داعش 

قرار دارد.
وقتی خبر شهادت این جوان قهرمان پخش شد، مادر شجاع او نامه ای خطاب 
به فرزند عزیز و گمنامش نوشت. او به »ذوالفقار حسن عزالدین« افتخار کرده و 

می نویسد: 
فرزندم ذوالفقار ... خدا تو را رو ســفید بگردانــد همینطور که مرا در مقابل 

زهرا)س( روسفید کردی. 
... من روز قیامت با افتخار می ایستم در حالی که سر خونین تو را در بغل دارم 
و با دســت خودم، خون تو را به آســمان پرتاب می کنم تا فرشتگان با خون تو 

بال های خود را آراسته کنند.
...شــکایت خود را از قومی که با بریدن ســر فرزندم قلب مرا شکستند و مرا 
از شرکت در عروسیش )تشییع جنازه( محروم کردند به امیرمؤمنان)ع( خواهم 
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کرد.
فرزندم، خون تو ضامن من نزد خدا خواهد بود و باعث افتخار من است.

فکر نکنید که با کشتن فرزندم طاقت مرا می گیرید...
فکر نکنید که با بریدن سر فرزندم قلب زینبی مرا پاره می کنید...

بــه خدا قســم که من منتظر بازگشــت پیکر فرزندم هســتم تا عطر ســرورم 
زینب)س( را از آن استشمام کنم...

می خواهم او را در سینه خود فشار بدهم و عطر شهادت را استشمام کنم...
می خواهم بایستم و با صدای بلند بگویم: خداوندا، این قربانی را از ما بپذیر...

و خون تو را بر آسمان بریزم تا زهرا)س( خون تو را بگیرد...
پسرم، قلب من برای تو بی تابی می کند. ولکن زینب)س( با صبر خود بر قلب 

من دست کشید...
پســرم ما هر روز منتظر بازگشــت تو هســتم تا با ریختــن گل روی پیکرت 

عروسی تو را بگیرم...
منتظر تو هستم و اشکها مرا آتش می زنند.تهنیت پسرم که در بهشتی...تهنیت...
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4. بانوي فضائل / بندگي 
در میان فضایل و کماالت ملکوتي حضرت زینب س، خلوت با معشوق و مناجات 
با قاضي الحاجات، درخشــندگي خاصي دارد. سراســر زندگــي او به خاطر جهاد و 
هجرت در راه خدا و همراهي و همگامي با پدر، مادر و برادر در جهت انجام وظیفه 

و احیاي معارف اسالم، عبادت محسوب مي شود.
باید گفت كه عبادت آن بانوي مکّرمه  تنها به معناي خاص »عبادت« نبود، بلکه تمام 
حرکات و ســکنات، خروش و فریادها، سفرها و اسارت ها، بیدارگري ها و مبارزات 
و حتــي نفس هاي او از آنجا که به خاطر خداوند بود، همه از مراتبي عمیق و واال از 

اخالص و عبادت خداوند متعال برخوردار بود.
این بانو اکثر شــب ها را به تهّجد و تالوت قــرآن، صبح مي کرد. به گفته برخي از 
موّرخان، زینب)س( عبادت ها و نمازهاي شــب پدر و مادر خود را از نزدیک دیده 
بود. او در حماســه کربال شــاهد بود که برادرش، حضرت امام حسین ع به برادرش 
حضرت ابوالفضل فرمود: »اي برادر! نزد دشمن برو و یک شب را مهلت بگیر؛ شاید 
بتوانیم به نماز، دعا و خواندن قرآن استغفار در پیش گاه پروردگار مشغول شویم. خدا 

مي داند که من نماز، دعا و استغفار و خواندن قرآن را دوست دارم. 
در شــب یازدهم محرم، علي رغم آن همه خستگي و فرسودگي و مشاهده آن همه 
ســختي هاي روحي، نماز شب خود را خواند. امام سجادع فرمود: »عمه ام، زینب س 
در مسیر کوفه تا شام تمام نمازهاي واجب و مستحب را اقامه مي کرد و در بعضي از 

منازل به خاطر شدت گرسنگي و ضعف، نشسته اداي تکلیف مي کرد« 
امام حســین ع که خود معصوم و واسطه فیض الهي است، هنگام وداع با خواهرش 
فرمود: »خواهر جان مرا در نماز شــب فراموش مکن«. این، نشان از آن دارد که این 
بانو به قله رفیع بندگي و پرســتش راه یافته بود و به حکمت و هدف آفرینش دست 
یافتــه بود؛ بنابراین دیده هــا را بازتر و افق ها را برتر و معرفت ها را قوي تر باید کرد تا 

مقام عبودیت زینب کبري س را بهتر شناخت. 



مهدی صابری یکی از شهدای افغانستانی مدافع حرم است. او فرمانده گروهان 
حضرت علی اکبر)ع( نیروی مخصوص تیپ فاطمیون بوده است. پیکر مطهر این 
شهید و سه تن دیگر از شهدای تیپ فاطمیون چندی پیش همزمان با ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( با حضور گسترده مردم شهر مقدس قم از 
مسجد امام حسن عسکری )ع( به طرف آستان مقدس حضرت معصومه )سالم 
اهلل علیها( تشییع و در قطعه شهدای مدافعان حرم بهشت معصومه )س( به خاک 

سپرده شد. آخرین دست نوشته این شهید مدافع حرم در ادامه می آید:
بسم  اهلل الرحمن الرحیم. یا علی اکبر لیال؛ عشقت میان سینه من پا گرفته  *  

شکر خدا که چشم تو ما را گرفته
دریاب دلها را تو با گوشه نگاهی  *  حاال که کار عاشقی باال گرفته
عمریست آقاجان دلم از دست رفته * پایین پای مرقدت ماوا گرفته

گیسو کمند خوش قد و باالی ارباب * شش گوشه هم با نور تو ماوا  گرفته
از آخرین لحظات  منتشر شده که  فایل صوتی  این شهید واالمقام یک  از 
وی قبل از شهادت و در چند ده متری تروریست های تکفیری حکایت داد: “یا 

حسین، یا حسین، یا حسین”

4.   گردان علي اكبر)ع(
شهيد مهدی صابری

شهيد روز علی اسدی   
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دقیقا مقابلمون، تکفیری های لعنتی اند/ تعداِد زخمی هامون رفته باال/ دلمون 
گرمه به حضرت زینب/ دو تا شهید دادیم، هشت تا زخمی، ولی دلمون گرمه 
که راه خوبی رو انتخاب کردیم/ شارِژ موبایلم تموم شده، دیگه زیاد نمی تونم 
صحبت کنم/ چون مموری های گوشی ام رو برداشته بودم، حافظه ای برای ضبط 

فیلم ندارم.
نفس عمیقی می کشد و ادامه می دهد: اگه ما رو بعد دیدید که هیچ، توفیق 

ازمون سلب شده/ یا حسین...
بد کردیم،  ته دل حالل کنید/ خیلی  از  ما رو حالل کنید،  ندیدید،  اگرم 
خیلی/ بندگی خدا رو نکردیم... )هق هق گریه امانش نمی دهد( با بغضی در گلو 

به سختی می گوید: خدایا بنده خوبی برات نبودم.
بعد ادامه می دهد: شرایِط سختیه / گریه ام نه از ترس بود/ از اینکه بندگی خدا 

رو نکردم بود.
یا حسیِن زهرا... صدای تک تیرانداز ها قطع نمی شود، ادامه می دهد. او ادامه 
مي دهد: این خمپاره آخری، یکی از بچه ها، پای چپش قطع شد/ دستام االن پر 
خونه/ موبایلم هم، همینطور/ االن پاِی قطع شدش، یه طرف، تنش یه طرف... یا 

حسین، یا حسین
گویا یکی از نیرو هایش اجازه عقب نشینی می خواهد، فریاد می زند: نه نه! 

عقب نشینی تو کار نیست، سنگر رو حفظ کن! سنگر رو حفظ کن!
در آخر، پشت بیسیم از هم رزمانش می خواهد اگر می توانند کسی را بفرستند 

که برایشان آب بیاورد، که پاسخ منفی است.
لحظاتي بعد به آقا مهدی اطالع می دهند که عده ای از رزمندگان فاطمیون 
زخمی شده اند و به دلیل آتش سنگین دشمن و از جمله استفاده از موشک های 
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هدایت شونده تاو، امکان جابه جایی مجروحین وجود ندارد.
این فرمانده جوان و شجاع، بدون تردید و محافظه کاری های مرسوم، سراغ 
یک نفربر می رود و با علم به اینکه ممکن است به راحتی مورد اصابت موشک 
قرار گیرد و زنده زنده در آتش بسوزد، وارد میدان نبرد می شود و تک و تنها 
به سراغ مجروحین می رود و آن ها را یکی یکی سوار نفربر می کند و به سالمت 

بیرون می آید.
ساعتي بعد مهدی با صورت به زمین خورد! سه گلوله همزمان سینه و پهلو و 

گردن مهدی را درید و خون فواره زد. 
ایام فاطمیه سال 1393 بود و سالگرد شهادت حضرت زهرا)س( که مهدی 
مهمان مادر شد. پدرش می گوید مهدی در وصیت نامه اش نوشته است "رسیدن 
به سن سی سال بعد از آقا علی اکبر برایم ننگ است تن و بدن سالم داشتن بعد 
از آقا علی اکبر را نمی توانم تصور کنم فرق سالم را بعد از آقا علی اکبر نمی 

خواهم.
پنج روز قبل از شهادتش یعنی 5 اسفند ماه وصیت نامه خود را نوشت و در 
وصیت نامه اش خبر از شهادت اش داد و همچنین در بار آخری که به خانه 
برگشت به مسئول هیات محل گفته بود که من دیگر بر نمی گردم! گفته بود که 
مسئول هیات شان بر پیکرش نماز بخواند و پرچم هیات حضرت علی اکبر را بر 

روی تابوتش بگذارد.
بار آخر به مادرش هم گفته بود که من می روم و برای ایام فاطمیه برمی گردم 
و به شما کمک می کنم! شب شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( برگشت اما با 

شهادت. 
مهدی در خانواده اي مجاهد و روحاني بزرگ شده بود. از کودکی عالقه 
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خاصی به حضرت فاطمه زهرا )س( داشت. کالس دوم سوم دبستان بود که با 
هیات ام ابیها در فعالیت های مذهبی حضوری فعال پیدا کرد و از همان موقع 
مداحی را هم شروع کرد. شهید مهدی عشق و عالقه بی حد به اهل بیت داشت 
مراسم  برای  لباسی که  بیت عشق می ورزید و حتی  اهل  به  مقام عمل  و در 
عزاداری اهل بیت می پوشید از آن لباس برای مصیبت اقوام و دوستان استفاده 
نمی کرد. حضرت علی اکبر را شاه زاده علی اکبر صدا می کرد و عالقه ویژه ای 
به ایشان داشت و در هیات حضرت علی اکبر)ع( فعالیت می کرد و در یادداشت 
هایش سخن از ایشان میزند و حتی گروهان خودش در جبهه های مقاومت را به 

نام ایشان نامگذاری نمود.

ستاد  در  بود  مشغول  هیات خودشان  در  و صفر کال  محرم  ایام  در  مهدی 
فاطمیه در ستاد حدیث غربت  ایام  فرهنگی می کرد و در  اعتکاف کارهای 
فعالیت می کردند. او دانشجوی رشته زمین شناسی هم بود و در فعالیت های 

فرهنگی بسیار پرتالش ظاهر مي شد.
مادرش مي گفت:  در طول زندگی لقمه پاک را همیشه رعایت کردیم و در 
زمان بارداری و شیردهی مهدی هم رعایت می کردم که هرجایی غذا نخورم و 

جز راه حالل سعی کردیم پولی به منزل ما نیاید.
لطفی که خداوند در حق مهدی داشت جاذبه مهدی بود که نه فقط بچه های 
هیات و مذهبی او را دوست داشتند بلکه با جوانانی که خیلی تقید دینی هم 
نداشتند با آنها دوست می شد و طوری امر به معروف و نهی از منکر می کرد 
که در آنها تاثیر می گذاشت و به نظر من سرگذشت شهدای دفاع مقدس بود 
که مهدی را عالقه مند به راه جهاد و مقاومت کرده بود و از دوران نوجوانی در 
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فضای جهاد بود.
آخرین باری که مهدی به ایران آمد با هم به مشهد رفتیم و بعد از این که 

زیارت کردیم در صحن سقاخانه دیدم ایستاده و می خندد!! 
به مهدی گفتم چیه مادر، چرا می خندی؟ گفت مادر امضای شهادتم را از 

آقا امام رضا)ع( گرفتم.
من به مهدی گفتم مادر اگر تو شهید بشوی من دیگر کسی را ندارم. مهدي 

دستش را به سمت آسمان برد و گفت خدا هست.
او در جبهه های مقاومت نقش موثری داشت. هم رزمانش به من می گفتند 
به مهدی احتیاج داریم و بار دوم طوری شد که من به این نتیجه رسیده بودم که 

حضور مهدی برای دفاع از حرم وظیفه اش است.
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5. بانوي فضائل / عفت 
زینب کبري س بانویي سرشار از بینش و بصیرت بود؛ الگویي ماندگار از شخصیت 
عظیم خویش به یادگار گذارد و معیارهاي حرکت ارزشــي و ضدارزشــي را براي 

همیشه ترسیم کرد.
او در پاسداري از عفت و عصمت، سرآمد زنان و دختران روزگار بود و با الهام از 
پیام آسماني قرآن و طبق آموزه هاي مادرش، فاطمه زهراس، حجاب و عفت را مانند 
گوهري ارزشمند براي یک زن مسلمان مي دانست و بر این باور بود که زن هنگامي 

به خداي خود نزدیک تر است که خود را از معرض دید مردان بیگانه حفظ نماید. 
زینب کبري س دختر آن مادري اســت که براي احقاق حق و دفاع از حقوق رهبر 
اســالم و حجت خدا از منزل بیرون مي آمد و با دشمنان، به احتجاج مي پرداخت؛ اما 
سر تا پا محجوب و پوشیده؛ همان مادري که وصّیت مي کند پیکرش را بعد از مرگ 

در تابوتي با دیواره هاي بلند بگذارند تا از انظار نامحرمان به دور باشد.
پس طبیعي است که دختر او هم باید این تعالیم بلند اسالم را رعایت نماید؛ چراکه 
حفظ شــرف و حیثّیت زن، واجب و حجاب از ضرورّیات دین اســت و اصواًل تمام 
فداکاري هاي این بانو براي تحقق احکام اسالم بود. بنابراین عفت و پاکدامني خویش 
را حتي در سخت ترین شرایط به نمایش گذاشت. او در دوران اسارت و در حرکت 

از کربال تا شام سخت بر عفت خویش پاي مي فشرد. 
آن بانوي بزرگوار براي پاسداري از مرزهاي حیا و عفاف بر سر یزید فریاد زد که: 
»آیا این از عدالت اســت که زنان و کنیزان خویش را پشــت پرده نشــاني و دختران 
رسول خداص را به صورت اسیر به این سو و آن سو بکشاني؟ نقاب آنان را دریدي 

و صورت هاي آنان را آشکار ساختي«. 
یحیــي مازني روایت كرده اســت: مدتها در مدینــه در خدمت حضرت علي علیه 
السالم به سر بردم و خانه ام نزدیك خانه زینب سالم اهلل علیها، دختر امیر المؤمنین بود. 
به خدا سوگند هیچ گاه چشمم به او نیفتاده صدایي از او به گوشم نرسید. به هنگامي 
كه مي خواســت به زیارت جد بزرگوارش رسول خدا ص برود، شبانه از خانه بیرون 
مي رفت ، در حالي كه حســن )ع ( در سمت راست او و حسین )ع ( در سمت چپ 

او و امیرالمؤ منین )ع ( پیش رویش راه مي رفتند.  
هنگامي كه به قبر شــریف رسول خدا نزدیك مي شد، حضرت علي جلو مي رفت 
و نور چراغ را كم مي كرد. یك بار امام حســن ع از پدر بزرگوارش درباره این كار 

سؤال كرد، حضرت فرمود: مي ترسم كسي به خواهرت زینب نگاه كند.



آن روز مشهد حال و هواي دیگري داشت. شهر پر شده بود از تصاویر دو 
شهیدي كه قرار بود تشییع شوند. با یك نگاه به تصاویر آنان و چشمان بادامي 
این دو شهید مي شد حدس زد كه از اتباع كشور همسایه یعني افغانستان هستند. 
اما حال و هواي شهر تغییر كرده بود. گروه موزیك براي تشییع آنان مارش عزا 

مي نواخت و جمع زیادي از ایرانیان در این مراسم حضور داشتند. 
این آغاز یک تغییر فرهنگی و ترویج نگاه انسانی به شهید افغانستانی متولد 
و ساکن جمهوری اسالمی شد. سرداران بزرگ نظامي ما سر بر تابوت شهدا 
گذاشته و گریه می کردند. سربازان نیروی انتظامی همراه مردم زیر تابوت شهید 
را گرفتند. انسان ها براساس تقوایشان ارج نهاده شدند. اینجا زیر پای شهیدان، 

دیگر قومیت مالک نبود. 
روز بعد سرداران بزرگ نظامي ما براي اداي احترام به منزل این شهدا رفتند 

و ماجرا ادامه پیدا کرد...
اما باید به سراغ این مدافع حرم رفت. باید او را شناخت. برادر »فاتح« كه بود 
و چه كرد كه مشهد عزادارش شد. خیر محمد بخشی، پدر شهید فاتح، مثل 

بسیاری از مهاجران افغانستانی ساکن ایران یک کارگر سخت کوش است. 

5.  فاتح دلها
شهيد رضا بخشي

مالک اشتر نخعی
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از  وقتی  آمدند.  دنیا  به  مشهد  همین  در  برادرانش  و  همه خواهران  و  رضا 
محل تولد پدر سوال كردیم جواب شنیدیم كه: »مهم نیست، مهم این است که 

مسلمان و شیعه هستیم. از همین خاک هستیم.« 
قبل از انقالب به ایران آمدند. پدربزرگ رضا را خیلی ها می شناسند. مشهور 
است که در راه پیروزي انقالب بسیار زحمت كشید. ایرانی و افغانستانی باهم 

علیه استبداد پهلوی متحد شده بودند. همه یک رهبر می شناختند: »خمینی«. 
اما رضا با نام مستعار فاتح در سال 1365 در مشهد به دنیا آمد. بزرگترین برادر 
او، در دوران نوجوانی به حوزه علمیه عالقمند می شود. رضا كه 16 ساله شد 
دست او را می گیرد و او را همراه خود به حوزه علمیه حضرت قائم )عج( می برد. 
تحصیالت  جامعه المصطفی  در  بعد  و  خواند  مي  حوزوي  دروس  مدتي 
حوزوی خود را ادامه داده و مدرک لیسانس حوزوی خود را دریافت مي کند. 
او برای دوره کارشناسی ارشد هم پذیرفته شد. قبل از رفتن به سوریه مدتی بود 

که روی پایان نامه خود درباره این کشور و تحوالت آن کار می کرد.
او خیلی  فردای شهادت  دانشگاه درس خواند.  در  بود.  هم  دانشجو  فاتح، 
تصادفی از دانشگاه با منزل آن ها تماس مي گیرند و اعالم مي كنند مدرك 

لیسانس ایشان آماده شده. 
رضا بخشی، افغانی به دنیا آمده در مشهد، امروز قهرمانی است که دانشجویان 

ایرانی و افغانستانی برای او در دانشگاه مراسم بزرگداشت می گیرند. 
او  است.  دانشگاه  استاد  امروز  و  دارد  علوم سیاسی  خواهر شهید، دکترای 
می گوید: »شهید رضا بخشی عالوه بر تسلط علمی که در رشته های تحصیلی 
خود پیدا کرده بود بر زبان انگلیسی به صورت کامل مسلط بود و عربی را هم 

به خوبی آموخته بود. 
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یکی از دالیل موفقیت او در سوریه و اینکه خیلی زود به عنوان معاون فرمانده 
انتخاب شده بود، به همین دالیل برمي گشت.«

حرف های خانواده شهید رضا بخشی، مشهور به فاتح، جانشین فرمانده تیپ 
فاطمیون که این روزها به یک تیپ با شهرت جهانی تبدیل شده است در وصف 
روحیات او علی رغم همه افتادگی و کتمانی که در میان خانواده داشت، بوی 

خاصی دارد. 
خانواده از موقعیت برادر بي اطالع بوده. هیچ کس تصور نمی کند، برادری 
که چنان بی پیرایه با همه آنان بگو و بخند داشته یک نیروی زبده و توانمند در 
تراز یک فرمانده جنگ های چریکی و نامنظم بوده است و چنین بی ادعا روزگار 

می گذرانده است. 
اما رضا از طریق حجج اسالم شهید محمود کالنی و شهید محمد رضایی از 
دوستان صمیمی او بودند با هم عازم جبهه های جنگ در سوریه می شوند. مدت 
زیادی از حضور ایشان می گذرد و به جهت قابلیت ها و توانایی هایی که داشته، 
بعد از شهادت شهید سید محمد حسینی، که اولین شهید فاطمیون بود، ایشان به 
عنوان جانشین فرمانده انتخاب می شود. از آن زمان به بعد نام »فاتح« را برای او 

انتخاب می کنند.
اگر به شخصیت ایشان دقیق تر نگاه کنیم، متوجه می شویم که اخالق ایشان 
از زمانی که وارد حوزه شدند، به گونه دیگری شد. احترام ایشان به خواهران و 
برادران کوچکتر و بزرگتر و پدر و مادر و سایر اقوام و دوستان به عنوان یک 

ویژگی ملموس زبانزد بود. 
هیچ وقت ما را با اسم کوچک و تنها خطاب نمی کرد. حتمًا از لفظ »خانم« یا 
»آقا« استفاده می کرد. از در که وارد می شد، بال استثناء دست پدرم را می بوسید. 
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در درس هم همین طور بودند. در دانشگاه شاگرد ممتاز بود. در حوزه هم سواد 
علمی و رشد و پشتکار ایشان این روزها از جانب اساتیدشان تایید می شود. آقا 
رضا اهل قرآن بود. من خوب به یاد دارم که برای شرکت در کنکور سراسری 
ایران چقدر تالش کرد و درس خواند و همزمان درس حوزه را می خواند. به او 
گفتم یکی را کنار بگذار و دیگری را بخوان تا فشار روی تو کمتر شود. به من 

گفت: خواهر من حوزه و دانشگاه مکمل هم هستند.
چندی پیش که درباره دروس دکترای خودم با ایشان مشورت می کردم به 
من می گفت عالقمند است که بعد از دفاع از پایان نامه اش برای دکترا آماده شود 
و در رشته حقوق، ادامه تحصیل دهد و برای ادامه به تهران برود. رضا عالقمند 

بود در هر مسیری بهترین باشد.
از چهره اش هیچ گاه نمی شد پی به اسرار درونش برد. خوب به یاد دارم که 
در دوران تحصیل دکترا در چند زمینه مرتبط با متون تخصصی دچار اشکال 
شدم، رضا با حوصله برای من وقت گذاشت و مرا حسابی در آن زمینه راهنمایی 
کرد. شاید باورتان نشود، ظرف چند ساعت تمام نگرانی های من با راهنمایی و 
کمک ایشان حل شد. آنجا بود که متوجه شدم ایشان چقدر مسلط بر زبان های 

خارجه انگلیسی و عربی بودند. 
بار آخری که می خواستند بروند، خیلی جدی با ایشان صحبت کردم و گفتم 
پایانی درستان  این روزهای  و  بمانید  نروید،  از شما خواهش می کنم که  من 
را تمام کنید. برای دکترا برنامه ریزی کنید. به هر حال کشور افغانستان امروز 
به بچه هایی که در مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا هستند، خیلی نیاز دارد. این 
بچه ها اگر وارد کشور شوند بالفاصله موقعیت های شغلی خوب خواهند داشت 
و می توانند به راحتی جذب سیستم شوند. اگر زبان خوب داشته باشند هم با 
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حقوق بسیار عالی می توانند مشغول فعالیت شوند. با توجه به اطالع دقیقی که از 
سیستم افغانستان داشتم، به ایشان گفتم که اگر با این رده علمی شما وارد کشور 
شوید حداقل ماهی 7 تا 8 میلیون درآمد خواهید داشت و می توانید در رده های 
متعالی وارد سیستم شده و مشغول به کار شوید. علی رغم همه توضیحات من و 
آگاهی ای که خودشان داشتند و از نفع مادی ماجرا آگاه بودند، اما به هیچ عنوان 
زیر بار نرفتند. به من گفتند: »خواهرم، من هدفم را انتخاب کردم. ولی چون شما 
اصرار می کنید و بزرگتر هستید من گوش می کنم. فقط اجازه بدهید من این بار 
آخر را بروم و قول می دهم که دو هفته دیگر برگردم و این مسیر را پیش بگیرم.« 

رفت و به دو هفته هم نکشید که برگشت.
اما از بعد دیگر رضا مداح اهل بیت)ع( بود. همیشه 10 روز اول ماه محرم 
تمام  پیش می بردند.  ایشان  را  برگزار می کردند  ما  مادر  مجلس روضه ای که 
حاال  نمی رفتند،  منبر  دیگر  جای  می خواندند.  فاتح  شهید  را  خانه  روضه های 
خانه  از  غیر  اما  نمی دانم  زیادشان،  کاری  مشغله  یا  بود  تواضع  همین  حساب 
خودمان جای دیگری روضه نمی خواندند. صدای فوق العاده ای هم داشتند. همه 
اقوام و خویشاوندان در خانه جمع می شدیم و هیأت ما را ایشان می گرداند. فقط 
این را هم اطالع دارم که صبح های جمعه هم برای تعدادی از بچه های مسجد 
تحلیل  را  شرایط  و  می زد  دنیا حرف  روز  مسائل  درباره  و  می کرد  سخنرانی 
می کرد. برای هیأت خیاطان افغانستانی ساکن مشهد هم ایشان هم منبر می رفت 

هم در مناسبت های مذهبی مداحی می کرد.
عکسی که از شهید فاتح در این روزها مشهور شده است را حتمًا دیده اید. 
الزهرا)س(«. یکی از رزمندگان  روی سینه ایشان نوشته شده است: »یا فاطمه 
نیستند  به دالیلی حاضر  بنا  نیروها هستند که  برای من تعریف می کرد برخی 
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آن اوایل نام و نشانی این چنینی روی لباس هایشان هک شود، اما شهید فاتح 
شجاعانه ایدئولوژی و آرمان و هدفش را با یک شعار بر روی پیراهنش نقش 
می کرد و پا به میدان می گذاشت. پا به میدانی که به دلیل جنگ تن به تن و 

چریکی، احتمال اسارت در آن بسیار جدی بود. 
ما اصاًل تصور نمی کردیم که رضا شهید شود. چون وقتی از او پرسیدیم که 
تو آنجا چکار می کنی به ما گفت که من آنجا یک مقدار کار دفتری می کنم 
تا امورات طی شود. بعضی مواقع هم با این رزمنده هایی که می جنگند به حرم 
بر  بعد مجدداً  و  می کنم  مداحی  برایشان  آنجا  و  می روم  زینب)س(  حضرت 

می گردم به محل کارم. 
بعدها فهمیدیم كه رضا فردی بوده که چندین عملیات نظامی را فرماندهی 

کرده! اما حاال می فهمیم که چقدر از درونیات ایشان بی اطالع بودیم. 
در حرم رضوی و بعد که براساس هماهنگی ها پیکرشان در بهشت رضا)ع( 
از  بود  پر شده  بود. مشهد  به خاک سپرده شد، جمعیت خیلی عجیب  مشهد 
تصاویر فاتح و شهید ابوحامد روی آن نقش بسته بود. رضا برای دین رفت و 

امروز شهادتش افتخاری برای همه مسلمانان شده است.
بدون تعارف، رضا جبهه سوریه را جبهه مقابله با صهیونیست ها دیده بود. لب 
مرز آنان بود که به شهادت رسید. در مطالبش هست که چیزی نمانده تا با مادر 
اصلی این تکفیری ها و داعشی ها که همان صهیونیست ها هستند، رودررو شویم. 
او از ابتدا هم برای جنگ با صهیونیست رفته بود. میان مسلمانان و برادران شیعه و 
سنی، با تکفیری ها فاصله و زاویه خیلی زیاد است. با این حال شهید فاتح دشمن 
اصلی را تکفیری ها نمی دید، آن ها را عروسک دست صهیونیست ها می دید و 
مي گفت: فاطمیون برای نبرد نهایی در سرزمین قدس آماده اند. شهادت ایشان 
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ایرانی و  از  بعد از شهادت او خون خیلی ها اعم  این مسیر را محکم می کند. 
افغانستانی به جوش آمد.

 شعر صابر خراسانی برای شهدای مدافع حرم افغانی:
باز هم حیله به دنبال شکار افتاده       گره تازه ای این بار به کار افتاده

گرگ خونخوار لباس گله را پوشانده    پرده فتنه رخ حرمله را پوشانده
هدف این جریان تفرقه انداختن است   باز انگیزه این قوم جمل ساختن است
جهل این قوم به پیراهن گل لک انداخت  ناگهان در دل هر رکعتشان شک انداخت
خون حق می چکد از پنجه این قوم پلید  می رسد سلسله این سلفی ها به یزید
آتش معرکه از گور یهود است دگر   وقت رسوا شدن آل سعود است دگر

خوابتان برده مگر مدعیان "الکی”    ای شما معتقد راه و نشان "الکی”
چه بالیی به سر دین شما آمده است   چه خطایی ست که از دست شما سر 

زده است
حمله بر حرمت فرزند پیمبر کردید  غصه فاطمه)س( را چند برابر کردید

آسمان هست پرم بسته شود می میرم  عمه عشق حرم بسته شود می میرم
بشتابید علی ها که گلوتان سپر است  در کمان نوه حرمله تیر سه پر است
ما نمردیم که آشفتگی آغاز شود   باز هم پای حرامی به حرم باز شود

پرچم سبز ولی نعمتمان تا باالست    ذوالفقار است که در دست ابوحامدهاست
سینه ما سپر تیر و سنان می گردد     راه ما ختم به آغوش جنان می گردد

فاطمیون همگی حامی مکتب هستند   پاسبان حرم حضرت زینب)س( هستند
گرچه کشتید ولی فاتح دیگر داریم    ما محال است که دست از شهدا برداریم
غیرت خون علی)ع( در رگ ما هست هنوز    شمر نابود شد و کرببال هست هنوز

آه مظلوم بر این دامنتان می گیرد    آتش شیعه به پیراهنتان می گیرد
می رسد منتقم خون خدا از این راه    هر که دارد هوس کرببال بسم اهلل
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6. بانوي فضائل / ادب
برتریــن معیــار عقل گرایي در زندگــي، ادب و ادب آموزي اســت. کیمیایي که 
تیرگي ها و تاریکي هاي قلب را مي زداید و نور و روشــنایي در رواق وجود انســان 
مي افزایــد به گونه اي که بهاي بي نظیر آدمي با ســنجش مقدار ادب هر فردي، قابل 

تشخیص خواهد بود. 
زینب کبري س شخصیت شایسته اي بود که درس ادب را در مکتب امامت آموخته 
بود و سیره و سخن پدر و مادر خود را از اعماق وجود خود پذیرفته بود. در گفتار و 
رفتار، صمیمي، مهربان، صادق و مؤدب بود به گونه اي که زنان بسیاري در نخستین 

برخورد، شیفته شیوه و مجذوب اخالق روح پرور او مي شدند. 
ادب و احتــرام حضرت زینب س به برادر خود آن چنان بود که هنگامي که عبداهللَّ 
بن عباس به امام حسین  ع گفت: شما که به این سفر خطرناک مي روید چرا زن ها را 

با خود مي برید؟ 
حضرت زینب س با شنیدن این سخن سر از محمل خود برآورده و فرمود: »اي پسر 
عباس! آیا مي خواهي بین من و برادرم جدایي بیندازي؟ هرگز من از او جدا نخواهم 

شد«. 
در حادثه عاشــورا در برابر آن همه مصائب و داغ ها و حوادث، هرگز از مسیر ادب 
و عبودّیت نســبت به حضرت حق خارج نشد و هیچ گاه کلمه اي حاکي از دلتنگي، 

نارضایتي، اعتراض، شکایت و تنگ نظري بر لب نراند.
در زماني كه یار و یاور امام خود بود و در كنار پیكر شــهدا حاضر شده و برادر را 
یــاري مي داد، اما یكبار این كار را نكرد! و آن زماني بود كه برادر، با پیكر فرزندان 
زینب)س( به خیمه ها بر مي گشت. این نهایت ادب بود كه مي خواست شرمندگي 

برادر را نبیند.
او هرچــه مي گفت بر طبق رضایت خداوند متعــال و مقدرات او بود و بلکه باالتر 
از آن در پاســخ طعنه پسر زیاد، مي فرمود: »إّني ما َرَأْیُت إاّل َجمیاًل«: »من جز زیبایي 

ندیدم«. 
که ایــن کالم در نظر اهل آن، از باالترین مراتب توحیــد، عرفان، قرب به خداي 
متعــال و رســم بندگي و عبودیت، حکایت دارد و کمال ادب عاشــق را نســبت به 

معشوق نشان مي دهد. 



عاشورای سال 61 )هـ .ق( هنوز پایان نیافته است، قصه پر غصه کربال همچنان 
جاریست و داستان شام، خیال تمام شدن ندارد!

آری داستان مظلومیت حسین)ع( و زینب)س( در کربال،  داستان جسارت به 
خواهر حسین)ع(  در های و هوی ُکشنده انبوه مردمان بی غیرت اموي، داستان 
بی مهری بر دختر حسین)ع( در کوچه های تهمت و تحقیر شام، در خنده های 

شوم زجر آور امویان، همچنان ادامه دارد!
ختم  شام  به  و  می شود  آغاز  شام  از  همه  بیت)ع(،  اهل  داغ  چرا  نمی دانم 

می گردد.
بی جهت نیست که وقتی از فرزند حسین)ع( و امام بر حق بعد از او، سوال 
را  شما  داغدار  دل  و  بود  جانسوزتر  کدامیک  کربال  از حوادث  که  می کنند 

داغدارتر کرده است، سه بار و با تاکید می گویند: »الشام،  الشام، الشام«
اما در كربال هر كس كه دل در گرو محبت حضرت حق داشت، به یاري امام 
خوبي ها آمد. همه شنیده ایم كه وهب، آن جوان مسیحي چگونه جان خود را 

فداي حضرت دوست نمود.
حاال بعد از گذشت قرن ها، شبیه این ماجرا در دفاع از حرم اهل بیت تكرار 

6.  مدافع مسيحی
شهيد دني جرج جحا

شهيد غالم حسين )حميد( عارف
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مي شود. 
َدنی نام جوان داستان ماست. دني جورج جحا كه معروف شد به "ابوعرب" 

متولد روستای "صیدنایا" از توابع دمشق، 
تخریب حرم حضرت  و  قصد حمله  سلفیون  متوجه شد  که  هنگامی  دني 
سکینه )س( را در اطراف دمشق دارند، به یاری هموطنان مسلمان خود شتافت. 
احتیاج ندارد شیعه و مسلمان باشیم، اگر كمي وجدان در وجود انسان باشد 
مي فهمد كه چه اتفاقي در حال وقوع است. دستهاي پشت پرده استكبار براي 
بر كسي  گرفته  قرار  مقاومت  محور  راس  در  امروز  كه  شام  نابودي سرزمین 

پوشیده نیست. 
و  پیوست. همسنگر  مردمي سوریه  نیروهاي  به  لباس رزم،  پوشیدن  با  دني 

همرزم با آنان، شبانه روز به دفاع از حرم اهلبیت )ع( پرداخت. 
در یكي از روزهاي نبرد، تروریست ها به منطقه داریا و حرم حضرت سكینه 
حمله كردند."دنی جحا" هنگام حمله تروریست های وهابی به مرقد حضرت 
سکینه )س(، مردانه جلوی آنها ایستاد تا وارد مرقد مطهر نشوند. او با این اقدام 

شجاعانه به شهادت رسید.
او درحالی که با افتخار تمام و غیرتمندانه در کنار برادران مسلمان خود در 

منطقه "داریا" می جنگید، به دست سلفیون مزدور اسراییل، به شهادت رسید.
تروریست ها پیكر این شهید را با خودشان بردند! اما بعدها پیكرش به دست 

رزمندگان مدافع حرم افتاد. 
هموطنان  دوش  بر  )ع(،  بیت  اهل  حریم  از  دفاع  مسیحی  شهید  این  پیکر 
مسلمان و مسیحی اش در محله مسیحی نشین "باب توما" در دمشق تشییع و به 

خاک سپرده شد.
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و مثل او كم نبوده و نیستند. اكنون در میان نیروهاي حزب اهلل لبنان نیز یگاني 
از نیروهاي مسیحي وجود دارد. آنها شاهد هستند كه تكفیري هاي داعش چه 
بر سر مسیحیان ایزدي در عراق آوردند. براي همین در كنار برادران حزب اهلل 

مشغول مقاومت شده اند. 
تسلط  دارند كه در صورت  و شما خبر  از من  بهتر  نیز  اهل سنت  برادران 
بیشترین  افتاد. آنها شاهد هستند كه  اتفاقي خواهد  تكفیري هاي بي دین چه 
كساني كه به دست تكفیري ها وبه بهانه هاي مختلف اعدام مي شوند، شهروندان 

سني مذهب هستند.
لذا آنها نیز شجاعانه در مقابل دشمن مشترك ایستاده اند. 
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7. بانوي فضائل / ازدواج باعبداهلل 
وقتــي كــه زینــب س بــه ســن ازدواج رســید، پــدر بــراي او كســي را كه در 
شرافت خانوادگي،  شایستگي همسري او را داشت  برگزید، خواستگاران فراواني از 
جوانان محترم وثروتمند قریش براي او مي آمدند، ولي براي نوگل خاندان پیغمبر و 

بانوي خردمند بني هاشم، عبداهلل  ابن جعفر از همه شایسته  تر بود. 
پدر عبداهلل، جعفربن ابي طالب است كه ذوالجناحین )داراي دو بال( وابوالمساكین 

)پدر بینوایان( لقب یافت. جعفر، برادر تني علي و محبوب پیغمبر بود. 
جعفر هنگام ســختگیري قریش، براي حفظ دینش به حبشه  هجرت كرد، و وقتي 
كه از حبشه با عده اي از مسلمانان به مدینه بازگشت، رسیدن او به مدینه با فتح خیبر 
مصادف شد. رسول خدا، جعفر را در بغل گرفت و بوسید وچنین گفت: »نمي دانم از 

آمدن جعفر دل شادترم و یا از فتح خیبر«. 
جعفر با سپاهي كه در سال هشتم هجرت به سوي روم مي رفت، عازم جهاد بارومیان 

شد. 
او بعد از زیدبن حارث فرمانده ســپاه شد و سپس به شهادت رسید. جعفر نخستین 

فرزندابوطالب است كه در راه اسالم كشته شده. 
اما مادر عبداهلل بن جعفر، اسماء دخت عمیس است، جعفر با اسماء ازدواج كرد و او 
مادر همه فرزندان جعفر است. اسماء پس ازشهادت جعفر به  همسري ابوبكر درآمد 
و محمدبن ابي بكررا به دنیا آورد و پس ازمرگ ابوبكر، با علي بن ابي طالب ازدواج 

كرد، اسماء براي علي، یحیي و محمد اصغر راآورد. 
اما شوهر زینب، عبداهلل بن جعفر، در حبشه متولد شد، عبداهلل، نخستین نوزاد است 

 از مسلمانان مهاجر به حبشه كه در آن دیار به دنیا آمد. 
عبــداهلل مردي بــود بزرگ، جــوان مرد، دلیــر، پاك دامن، و مركز جود و ســخا 

نامیده شد. هیچ مستمندي را از درخانه اش ناامید بر نمي گردانید. 
یزیدبن معاویه مال گزافي به طور هدیه براي او فرســتاد. موقعي كه مال به دســت  

عبداهلل رسید، آن را میان اهل مدینه قسمت كرد و از آن به منزل خود هیچ نبرد. 
یكي از شــعراي عرب در فضیلت عبداهلل مي گوید: من مانند فرزند نامدار و سفید 
بخت جعفر هســتم. او چون مي دانســت كه مال باقي  نخواهد ماند، به مســتمندان و 

بي چارگان ببخشید و نام خود را جاویدان كرد...  
اي فرزنــد جعفر، تو بهترین جوان مردان هســتي و براي هــر كس كه در خانه ات 

رابزند و فرود آید بهترین میزباني. 
میهماناني بســیار در نیمه شب به خانه تو آمدند، هر غذایي كه خواستند آماده بود 



48

وچه سخنان شیریني از تو شنیدند و چه گشاده رویي هایي از تو بدیدند.  
امــا ازدواج زینب میــان او و پدر و برادرانش جدایي نینداخت، محبت امام علي  به 
دختــر و بــرادر زاده اش به اندازه اي بود كه آن دو را هم چنان نزد خود نگاه داشــت 
تاوقتي كه علي ع زمام دار مســلمانان شــد و كوفه را پایتخت قرار داد، آن دو با آن 

حضرت  به كوفه آمدند و در مركز خالفت زیر سایه امیرالمؤمنین مي زیستند. 
در جنگ هاي آن حضرت، عبداهلل در كنار عموي خود ایســتاده و نبرد مي كرد و 

یكي از سرداران آن حضرت در صفین بود. 
در تاریخ آمده یكي از دهقانان ازعبداهلل خواست كه در باره حاجتي باعلي ع سخن 
گوید، علي حاجت آن مرد را برآورد.آن مرد میلغ بسیار زیادي براي عبداهلل فرستاد، 

عبداهلل آن را نپذیرفت و  گفت: مانیكوكاري را نمي فروشیم.
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حقیقتًا غریبانه رفتند. اصال میدان جهاد بازشد که ناجوانمردانه و غریبانه بروند، 
اما! البته قسمت ما نبود که خونین پر و بال به لقاء حق برسیم.

را  شهادت  باب جدید  و  گرفته  سبقت  حرم  مدافعان  که  است  وقتی  چند 
گشوده اند. شهدای غریب و مظلوم ما رقیب پیدا کردند! منظورم شهید رسول 
نازنینمون حاج رمضان خلیلی نیست. اون هم در زمره  عزیز، فرزند همسنگر 

شهدای تخریبچی است لیکن این شهدا جنس غربتشون با یاران ما فرق میکنه. 
درسته یاران ما هنگام معراج رفتن، مظلوم و غریب بودند. اما شهداي ما که 
پیکرهای مطهرشون برگشت، در غربت تشییع نشدند. شهدای ما در وطنشون 
پرچم وطنشون  در  تابوتهاشون  و  آمدند  آنها  استقبال  به  مردم  و  تشییع شدند 

پیچیده شد. 
شهید  شهرک  الشهدای  مقبره  خلیلی  رسول  شهید  حرم  مدافع  تشییع  در 

محالتی جای سوزن انداختن نبود. اما این شهدا !؟ 
مدتي پیش توفیقی دست داد که در خاکسپاری تعدادی از این غیرتمندان 
مجاهد و مهاجر افغانی تیپ فاطمیون شرکت کنم. در نگاه اول تابوت های سبز 

که پرچم هیچ جغرافیایی بر آن نبود خودنمایی می کرد. 

7- شهيد غریب
شهيد سيدرضاعلوي

ميثم تمار
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در نگاه دوم مشایعت کنندگان چشم بادامی با صورت های رنگ پریده و 
زخم دیده از حوادث روزگار حضور داشتند. و در نگاه سوم تعجب رهگذران 

که از هم می پرسیدند که کجا شهید شده اند؟
روانه  و  کشیده  آغوش  در  را  شهیدی  مطهر  پیکر  دیدم  و  آمدم  به خودم 
را روی خاک  نبود که صورت شهیدی  باری  اولین  این  می کنم.  ابدی  خانه 
می گذاشتم. وقتی جسم مطهرش در خانه قبر قرار گرفت، بندهای کفن را یک 

به یک باز کردم. صورتش با کفن و نایلون پوشیده شده بود. 
با وسواس و دقت خاصی صورتش رو باز کردم و نگران هم بودم که مبادا 
سری در پیکر نداشته باشد. الحمدهلل سر و صورتش سالم بود و روی خاک قرار 
دادم. اصرار داشتم که حتمًا خانواده اش برای آخرین بار روی عزیزشان را ببینند.
ولوله ای به پا بود. بچه ها کمک کردند تا مادرش جلو آمد. مادر می گفت 
می خواهم صورتش را ببینم؛ من هم دو طرف کفن رو گرفتم و قدری شهید 
رو از خاک بلند کردم و مادر دستی به صورتش کشید. منتظر شدم تا تلقین 
خوانده شود و من هم شانه های شهید را تکان دهم. تلقین خوان باالی قبر آمد. 

از روحانی های افغانی بود و شروع کرد به خواندن: 
اسمع افهم یا سید رضا ابن سید عباس...

بچه های  از  شدم  تدفینش  الیق  که  نازنینی  این  فهمیدم  تازه  که  بود  اینجا 
حضرت زهرا)س( است. گریه امانم را بریده بود. دستهام سست شد و به کندی 
حرکت می کرد. با گریه به شهید التماس می کردم که آقا سید رضا پیش مادرت 

سفارش ما رو بکن. 
گاهی هم می گفتم بی بی جان، این پاره جگر توست که غریبانه به خاک 

می رود. تلقین رسید به اللهم عفوک عفوک عفوک...
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یاری نمی کرد. دوستان  بیام. حتی جسمم هم  بیرون  قبر  از  نداشتم  دوست 
کمک کردند و مهیا شدم. باید شهید دیگری هم به خاک می رفت که او سر در 

بدن نداشت و باز حکایتی دیگر... 
پنجشنبه گذشته رفتم تا فاتحه ای بر مزار شهید سید رضا بخوانم. خانم جوانی 
باالی مزار ایستاده بود و کودکی در بغل داشت. مثل اینکه مشغول آرام کردن 
کودک بود و مثل باران اشک می ریخت. یکی دو تا دختر بچه خردسال هم 
دور قبر دست ها رو در خاک فرو برده و مشغول فاتحه بودند. من هم فاتحه ای 

خواندم.
کنجکاوی ام ُگل کرد و با احتیاط پرسیدم که خواهر می شه نسبت شما رو با 
این شهید بدانم؟ در حالی که سعی می کرد اشکش را من نبینم گفت: این شهید 

شوهر من است و مرا با سه دختر خردسال تنها گذاشت.
تنم لرزید... 

بچه ها رو نشانم داد. دختری 12 ساله؛ دختری 8 ساله و کودکی سه ماهه که 
در بغل داشت.

این بانو که خودش نیز سیده بود با گریه گفت: برای آخرین بار که می رفت 
به او گفتم: آسید رضا؛ تو دو بار برای دفاع از حرم عمه ات زینب )س( رفتی این 

بار رو پیش ما بمان. دخترها خیلی به تو وابسته اند.
او گفت: خانم؛ حرم عمه جان ما در خطر است! تو راضی میشوی من باشم و 

جسارتی به حرم عمه مان بشود؟
 این را که گفت دهانم بسته شد و گفتم برو خدا نگهدارت باشد...

این بانوی قهرمان ادامه داد: دومین باری که برای سوریه رفت باردار بودم. 
برای به دنیا آمدن دخترمان مرخصی گرفت و آمد. وقتی بچه به دنیا آمد به 
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عشق خانم رقیه نامش را رقیه گذاشت. رقیه سادات 15 روزه بود که ساکش رو 
برداشت و رفت و امروز که پیکر پدرش به خاک رفت، سه ماهه است.

نمیدانم اونهایی که این مطلب رو میخونند تا اینجا دیده هاشون بارونی شده یا 
نه. رقیه سادات آقا سید محمدرضا علوی سه ماهه است؛ نه سه ساله.

پدرش رقیه سه ماهه را رها کرد تا از حریم رقیه سه ساله دفاع کند.
ما به اینها مدیونیم، به مهاجران مدافع افغانی که واجب رو برای ما کفایی 

کردند و گرنه کار به مشکل می خورد.
یادم افتاد روی مزار شهید سید مجتبی زینال حسینی این بیت شعر حک شده: 
کاش معشوق ز عاشق طلب جان می کرد          تا که هر بی سر و پایی نزند 

الف ز عشق
یاد وخاطره مهاجران افغانی مدافع حرم خصوصا شهدای سادات مدافع حرم 

گرامی باد. دوستدار شهداء: تخریبچی جامونده؛ جعفر طهماسبی
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8. بانوي فضائل / جمال و كمال 
تاریخ از وصف رخساره زینب ناتوان است. زیراكه او زني بسیار باحیا بود و در خانه 

روبسته زندگي مي كرد.
تاریخ نویسان مي گویند: ما نمي توانیم مگر از پشت پرده وي را بنگریم، ولي پس 
از گذشــتن ده ها ســال از این تاریخ، زینب از خانه بیرون مي آید و مصیبت جانگداز 
كربال او را به ما نشان مي دهد و كسي كه او را به چشم دیده براي ما وصفش مي كند 
و چنین مي گوید كه تاریخ طبري نقل كرده: گویا مي بینم زني را كه مانند خورشید 

مي درخشید و با شتاب از خیمه گاه بیرون مي آمد... 
پرسیدم: او كیست؟ گفتند: زینب دختر علي  است. 

هنگامي كه زینب پس از شهادت امام حسین به سفر مي رود، عبداهلل بن ایوب انصاري 
در وصفــش مي گوید: ... به خدا كه من صورتي مانند آن ندیدم، گویا پاره اي از ماه 

بود. 
در صورتي كه این بانوي بزرگ در آن وقت در پنجاه و پنجمین سال زندگي خود 
بود، غریب بود، خسته و مصیبت زده و داغ دیده بود، پس جمال زینب درآغاز جواني 

پیش از آن كه سالمند بشود، و مصایب جانگداز را ببیند چگونه بوده؟! 
اما شــخصیت زینب، بهتر اســت كــه - در این جــا نیز - منتظر شــویم تا این كه 
حــوادث از دلیــري و پایداري او پرده بــردارد، و او را در بهترین نمونه از دالوري و 

زیربار ظلم نرفتن و بزرگ منشي به ما بنمایاند. 
خیلي زود تعجب مورخان از ایستادگي زینب واستقامت او در برابر یزیدبن معاویه 

آشكار مي شود. 
ابــن حجــر در اصابه بــراي ما مطلبي نقل مي كنــد كه از قدرت زینب در ســخن 

ونیرومندي اش در استدالل خبر مي دهد.
مــردم آن عصــر در كربال و در مجلس اســتان دار كوفــه و مجلس یزیدبن معاویه 
ســخناني از زینب مي شنوند كه فصاحت و بالغتش همه را متعجب مي كند، به همان 
اندازه اي كه امروز ما را به تعجب مي اندازد و همگي به فوق العادگي  او و سخنوري 

او و سحر بیانش گواهي مي دهند. 
جاحــظ در كتــاب البیان والتبیین از خزیمه اســدي نقل مي كند: پس از شــهادت 
امام حســین وارد كوفه شدم و سخنان پر مغز و شــیواي زینب راشنیدم، من ناطق تر 
و گوینده تــر از او زني را ندیدم. گویا از زبان امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب ســخن 

مي گفت. 
این شــمایل زینب است. جمال و كمال او  به طوري كه او را در كربال دیده ایم، و 
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چنان كه در زمان جواني اش نمونه اي از فضایل براي ما نمایان شــده، زیرا مي شنویم 
كه او در مهرباني ورقت قلب به مادرش و در دانش و پرهیزگاري به پدر مانند بوده. 
و چنــان كــه بعضي از روایات مي گویــد: زینب داراي مجلــس علمي ارجمندي 
بوده كه زناني كه مي خواستند احكام دین را بیاموزند، در آن مجلس حاضر مي شده 

و كسب دانش مي كرده اند. 
صفــات برجســته اي در زینــب جمع بوده كــه هیچ یــك از زنان عصــر او دارا 
نبوده اند،لذاســت كه »بانوي خردمند بني هاشــم « گردید. ابن عباس كه از او روایت 

مي كند،مي گوید: »بانوي خردمند ما زینب دختر علي گفت ....«. 
زینب، بدین لقب به طوري معروف شده بود كه وقتي »بانوي خردمند« مي گفتند، 
زینب فهیمده مي شــد. فرزنــدان او به چنین لقبــي افتخار مي كردنــد و به »زادگان 

بانوي خردمند« شناخته شده بودند.
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منطقه اي در شمال پاكستان وجود دارد به نام پاراچنار. شیعیان این منطقه از 
سه طرف در محاصره طالبان قرار دارند. آنها شهداي بسیاري را در راه حفظ 
اعتقادات خود تقدیم كردند. برخي دوستان كه به این منطقه سفر كرده اند مي 
گویند: پاراچنار شعبه اي از جمهوري اسالمي ایران است. مردم این منطقه به 

ایران و ایراني ها عشق مي ورزند. 
سوریه،  پاکستان،  به  سفر  چندین  كه  ایران  مستندسازان  از  کریمی  سهیل 
افغانستان و کشورهای مختلف داشته و با حضور در میان مردمان این کشورها 
مستندهای زیادی با محوریت اقوام و جبهه مقاومت اسالمی ساخته. گزارشي از 

سفر به پاراچنار ارائه مي دهد. 
کریمی در یادداشتی کوتاه در صفحه اجتماعی خود وصفی درباره روزهای 
رزم و صالبت یكي از مبارزین پاكستاني پاراچنار به زبان محاوره نوشته است 

که در ادامه می خوانید:
بهش می گفتند َچمَچه مار)ماركبري( خیلي زمخت بود و عبوس. الاقل تو 
مجاورت  در  ِخیواص.  هاي  کوه  باالي  نمود.  مي  جور  این  دیدارمون  اولین 
پاراچنار  منطقه ی  نقطه ی  شرقی ترین  در  شلوزان.  آزادشده ی  تازه  روستاي 

8. چمچه مار
شهيد طاهر حسين

شهيد مرتضي شکوری»ميثم«
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پاکستان و کمي قبل از مرز افغانستان. 
برعکس همه ی شیعه های پاراچنار، دستار طالباني سرش بود. یه شاخه گل 
داودي زرد رنگ هم گذاشته بود روي گوش سمت راستش. نمي دونم چرا. و 

همین من رو گول زد!
وقتي دوربین رو سمتش آوردم، با غیظ گفت نگیر. از من تصویر نگیر! اصاًل 

باهاش بحث نکردم. اصرار به تصویر گرفتن هم نداشتم.
تازه ناهار خورده بودیم. پایین کوه و تو مسجد حضرت زهرا)س( در منطقه 
شلوزان. البته من نخوردم. مزاجم با آب پاراچنار سازگار نبود. کم می خوردم و 

هر چیزي رو هم نمی خوردم. 
حاال اینجا سفره ی نون و پنیر و چاي پهن کرده بودند. دقیقًا تو خط مقدم 
جبهه و کمي عقب تر از یال کوه مشرف به مواضع طالبان. چمچه مار همین طور 
که داشت لقمه ی درشتي واسه خودش می گرفت رو به بقیه به من اشاره کرد و 

پرسید؛ خارجیه؟ 
هالل آقا گفت؛ ایرانیه! 

گل از گل چمچه مار شکفت! لقمه تو دهن ش تمام قد در مقابلم ایستاد. به 
زور سر سفره نشوند و برام یه لقمه ی نون و پنیر گرفت. به لهجه پشتون گفت 
چرا پس نمي گي ایراني هستي؟! لبخندي شیرین تحویلش دادم. گفت دوربینت 

رو روشن کن و دنبالم بیا.
از دریچه ش  بردمان که  به سنگري  یه خاک ریز کم عرض و کم عمق  از 
موضع طالبان تو دید مون بود. گفت اون جا رو بگیر. بعد نشست پشت تیربار و 

یه باکس تیر رو تو سرشون خالي کرد. 
ول وله اي اون ور راه افتاد. گفت دوربینت رو بذار کنار و بیا اینجا. دوربین 
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رو دادم به اسد علي و گفتم لنزش رو بگیر طرف ما. هنوز نمي دونستم چه کار 
داره! رو به هالل آقا گفت: مي خوام این جوون ایراني ِدین ش رو به دین ش ادا 

کنه! بعد تیربار رو سپرد به من.
سنگر اصلي طالبان پاکستانی رو دقیق نشون ام داد. بعد گفت امون شون رو 
بُِبر. بسم اللهي گفتم و تموم قطار توي باکس رو ریختم سرشون. یکي که با 

دوربین اون ور رو زیر نظر داشت داد مي زد خورد خورد! 
حاال دیگه نفهمیدم اغراق مي کرد یا خواست مهمون نوازي رو در حق من 
تموم کرده باشه! تو مسیر برگشت از این سنگر هم، طالبان لطف ما رو بي پاسخ 
نذاشتند و اگر اقدام سریع و به جاي چمچه مار و ُهل دادن من روي زمین نبود، 

همان لحظه آب کش مي شدم. 
شاخه گل داودي از الي الله ي گوش ش به زمین افتاده بود. اون رو برداشتم 
و وقتي به سمت من مي چرخید به طرف ش بردم. خنده ي شیریني رو لب ش 

نشست و به فارسي گفت: دوستي! بعد دست رو شونه ي من گذاشت و فشرد.
الغر بود و قد بلند. ابهتي خاص داشت. یه جورایي من رو یاد حاج احمد 
متوسلیان مي نداخت. با همون صالبت فرمان دهي. از همراه دیگه مون غیور 

پرسیدم چرا به ش مي گید چمچه مار؟ 
غیور همون جور که قد و باالي چمچه مار رو تماشا مي کرد گفت: مثل مار 
کبرا مي مونه. با همین هیبت مي ره تو مواضع طالبان و چند روزي باهاشون سر 
مي کنه، حتي تو جلسات شون شرکت مي کنه. نظر مي ده و نظر مي گیره! بدون 

این که کوچک ترین شکي از شیعه و پاراچناري بودن ش ایجاد کنه. 
بعد خیلي خون سرد میاد این ور و عملیات بچه ها رو فرمان دهي مي کنه. به 
همین راحتي. نه پنهون شدني، نه استتاري، نه حتي خم شدني! مثل یه مار کبرا. 
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مثل چمچه مار.
غیور راست مي گفت. تو تموم مدتي که رو یال کوه و در پناه خاک ریز 
و کانال کم عمق، دواّل دواّل این ور اون ور مي رفتیم، چمچه مار َشق و َرق و 
ایستاده، بدون کوچک ترین ترسي از تیر خصم، راه مي رفت و مواضع دشمن 

رو برانداز مي کرد. چشم تو چشم دشمن. عین مار کبرا. عین چمچه مار.
***

پاكستاني  شهید  هفت  شد.  پخش  ها  خبرگزاري  در  خبري  بعد  روز  چند 
مدافع حرم امروز در شهر قم تشییع و در گلزار شهداي این شهر به خاك سپرده 
خواهند شد. این شهدا از اهالی منطقه پاراچنار پاکستان به نام های »طاهر حسین«، 
»جمیل حسین«، »جاوید حسین«، »باقر حسین«، »سید رضی شاه«، »قادر علی« و 

»قابل حسین« هستند.
با شروع حمالت گروه های تکفیری به حرم حضرت زینب)س( شیعیانی از 
کشورهای مختلف جهان برای دفاع از این بارگاه به سوریه شتافتند که بخشی از 
نیرو ها از اتباع کشور پاکستان بودند، آنان تیپ زینبیون را در این کشور تشکیل دادند.
تا اینجاي خبر را برخي از مردم شنیده بودند. اما یکی از این شهدا که تشییع 
می شود، شهید »جمیل حسین« است که پیش از این دالوری های زیادی را در 
منطقه پاراچنار پاکستان نشان داد و در   نهایت در حین دفاع از حرم حضرت 
زینب )س( به شهادت رسید. او همان چمچه مار، دالور شجاع پاكستاني بود كه 

مزد جهاد خود را در كنار حرم حضرت زینب)س( گرفت.
آقاي سهیل كریمي در صفحه اش ادامه مي دهد:  امروز صبح غیورحسین برام 
پیغام فرستاد: چمچه مار رو یادت میاد؟ سر ارتفاعات ِخیواص؟ گفتم بله، چطور؟!

گفت: دیروز تو سوریه شهید شد. مثل شیر…
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9. بانوي فضائل / شهيد
به مقوله شــهید، شهادت و شهادت طلبي در اسالم اهمیت بسیاري داده شده است. 
شــهید داراي جایگاه ویژه اي نزد خداوند مي باشــند و شــهادت به عنوان مهمترین 
اعمال و باالترین مراحل تكامل عملي، معرفي گردیده اســت. پیامبر اكرم )ص( مي 
فرماینــد: "باالتر از هر نیكوكاري، نیكوكاري دیگري اســت، تا آن گاه كه مرد در 
راه خدا شهید شود، همین كه در راه خدا شهید شد باالتر از آن نیكوكاري نیست." 

همچنین حضرت علي)ع( در هنگام ضربت خوردن مي فرمایند: "سوگند به خداي 
كعبه كه رســتگار شدم." یعني شهادت را مایه رستگاري مي دانند. خداوند متعال در 
قرآن كریم مي فرمایند: "كســاني را كه در راه خدا كشته شده اند مرده مپندار، بلكه 

آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزي مي خورند." 
این اســت كه وقتي شــهید، پس از شــهادت كرامت و عنایت خداوند را مشاهده 
مي كند، دوســت دارد دوباره به دنیا برگردد و دوباره در راه خدا بجنگد و بار دیگر 
كشــته شــود. بنابراین، مي توان گفت تنها مرحله اي از تكامل كه انسان با رسیدن به 
آن به رستگاري و سعادت جاوید خویش یقین پیدا مي كند، مرحله شهادت در راه 
خداســت. فضایل ذكر شده درباره شهید و شــهادت، موجب ایجاد روحیه شهادت 
طلبي در بین مســلمانان مي گردد. پیامبر اكــرم)ص( مي فرمایند: "هر كه صادقانه از 
خداوند شــهادت را مسألت كند، خداوند او را به منزلتهاي شهیدان برساند، هر چند 
در بســتر خود بمیرد." و یا اینكه امام علي)ع( در خطبه 156 نهج البالغه مي فرمایند: 
"گفتم: اي رسول خدا! مگر جز این است كه در روز "احد" كه گروهي از مسلمانان 
به شــهادت رسیدند و شهادت نصیب من نشد و ســخت بر من گران آمد، تو به من 
فرمودي: "اي علي! مژده باد تو را كه شهادت در پي تو خواهد آمد. پیامبر)ص( به من 
فرمود: همانا این بشارت تحقق مي پذیرد، در آن هنگام صبر تو چگونه است؟ گفتم: 
اي رســول خدا! چنین موردي جاي صبر و شكیبایي نیست بلكه جاي مژده شنیدن و 

شكرگزاري است."
در معناي شــهادت طلبي مي توان گفت، شخص با اینكه مي داند در جنگ كشته 
مي شــود، باز هم در جنگ شركت كند و همین منشــأ قداست شهادت است؛ زیرا 
شــهادت 2 ركن دارد؛ اول اینكه: در راه خدا باشد؛ یعني هدف مقدس بوده و انسان 
بخواهد خود را فداي هدف كند و دیگر اینكه آگاهانه صورت گرفته باشد و شهادت 
به حكم اینكه عملي آگاهانه اســت و اختیاري و در راه هدف مقدس و از هر گونه 
انگیزه خودگرایانه منزه و مبراست، تحسین انگیز و افتخارآمیز است و عملي قهرمانانه 
تلقي مي شــود و در میــان انواع مرگها، تنها این نوع از مرگ اســت كه از حیات و 



60

زندگي، برتر و مقدس تر و عظیم تر و باافتخارتر است.
نمونــه تاریخي ایــن مطلب، یاران باوفاي امام حســین)ع( مي باشــند، و حضرت 
زینب)س( نیز به عنوان پیام آور كربال، الگوي شهادت طلبي هر زن و مرد مسلماني 

مي باشد.
حضرت زینب)س( در خانواده وحي متولد شد. پدر بزرگوارش حضرت علي)ع( 
شــجاع ترین مــردان در صحنه نبرد و پیروز همیشــه میدان بــود و مادرش حضرت 

زهرا)س( نیز شجاعت را به كمال دارا بود. 
این بانوي بزرگ در خانه اي تربیت یافت كه پدر و مادر در راه اهداف بلند اسالم 

به شهادت رسیدند.
مادر ایشان حضرت زهرا)س( در حالي كه هنوز بانویي جوان بود، در هنگام دفاع 
از موضع والیت، به شهادت رسید.آري! حضرت زینب)س( دختر علي و فاطمه)س( 
است و مسلمًا صفات و ویژگیهاي این دو معصوم را به ارث خواهد برد.او از كودكي 
با شهادت آشنا شد. قطعًا این انس به شهادت، ریشه شهادت طلبي این بانوي مكرمه 
است و به همین دلیل در محرم سال شصت هجري، با كاروان شهادت همراه گردید، 
هر چند این همراهي به شــهادت ایشان منجر نگردید، لكن در جایگاههاي مختلف 

آمادگي خود را براي شهادت در راه خدا اظهار داشت."
در دارالخالفه كوفه، عبیداهلل ابن زیاد، قصد به شــهادت رساندن علي ابن الحسین 

را داشت.
عمه اش زینب)س( شــنید و فرمود: اي پسر زیاد! تو كسي را از ما باقي نگذاشتي، 

اگر قصد كشتن او را داري، مرا نیز با او بكش."
حضرت زینب)س( در این مجلس و در مواضع دیگري با جرأت و شجاعتي كه به 
ارث برده بود، همچون مادرش از مقام"والیت" دفاع نمود، بدون اینكه از شهادت در 

راه خدا واهمه اي داشته باشد.
پس از شهادت امام حسین)ع(، سپاه عمرسعد براي غارت خیمه هاي اهل بیت)ع( 
هجوم بردند. گروهي از آنان به امام سجاد)ع( رسیدند. امام)ع( در آن حال از شدت 
ضعف و بیماري نمي توانســت از جاي خود برخیزد. وقتي ســپاه عمرســعد به امام 
سجاد)ع( رسید، یكي فریاد برآورد: به صغیر و كبیر آنها رحم نكنید و احدي از آنان 
را باقي نگذارید! دیگري گفت: شتاب نكنید تا با امیر عمرسعد در این باره مشورت 

كنیم! 
شمر شمشیر كشید و قصد جان امام)ع( را نمود. حمیدبن مسلم گفت: سبحان اهلل! 
آیا كودكان كشــته مي شــوند؟ همانا او مریض است! شــمر گفت: ابن زیاد دستور 

كشتن فرزندان حسین را صادر كرده.
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حضرت زینب)س( با مشــاهده این منظره به امام سجاد)ع( نزدیك شد و گفت: او 
كشته نخواهد شد تا من در دفاع از او كشته شوم.

ســخن حضرت زینب)س( سبب شد تا عمرسعد، شمر را از تصمیم خود منصرف 
سازد.

هر چند حضرت زینب)س( همراه سایر شهدا به شهادت نرسید)كه البته از مهمترین 
دالیل آن مي توان به پیام رساني عاشورا، دفاع از جان بازماندگان خاندان حسین)ع( 
و سرپرســتي كاروان اســیران اشــاره نمود(، لكن در راه حفظ دین خدا از همه چیز 
گذشــت و مصایب زیادي را تحمــل نمود و به جرأت مي تــوان گفت در خاندان 

شهیدان كربال از نظر تعداد بستگان شهید، الگوست.
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جنگ  در  نام آور  رزمنده اي  هرچند  اسكندري  عبداهلل  حاج  شهید  سردار 
تحمیلي بود، اما نام او وقتي سرزبان ها افتاد كه به جمع مدافعین حرم پیوست و 

پیكر مطهرش پس از شهادت به دست گروه تروریستي »اجناد الشام« افتاد!
ابوجعفر نامي كه از فرماندهان این گروه تروریستي بود سر از تن بي جانش 

جدا كرد و تصاویر آن را در فضاي مجازي منتشر ساخت. 
البته طولي نكشید كه وعده خدا محقق شد و با كشته شدن ابوجعفر به دست 
ارتش سوریه، این بار تصویر الشه او بود كه در معرض دید جهانیان قرار گرفت 

و دل همه دوستداران شهید را شاد كرد. 
اما سردار اسكندري از مدافعان حرم حضرت زینب)س( رئیس سابق بنیاد 
شهید استان فارس بود كه در نهایت پس از سال ها مبارزه و مجاهدت به آرزوي 

قلبي اش رسید و در دفاع از حرم حضرت زینب كبري)س( به شهادت رسید. 
همسر شهید در بیان خاطراتي از این سردار شهید مي گوید: من و عبداهلل با هم 
پسر خاله و دختر خاله بودیم. براي همین شناخت كافي داشتیم. من آن زمان 16 
سال داشتم و بعد از خواستگاري و مراسمي كه معمواًل وجود دارد، در نهایت 
اول خرداد سال 1360با هم ازدواج كردیم. شهید اسكندري یك سال قبل از 

9. سردار بي سر
شهيد حاج عبداهلل اسکندري

اویس قرنی 
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ازدواج با من، یعني در سال 1359 در جبهه ها حضور پیدا كرده بودند. 
ایشان در تمام هشت سال دفاع مقدس در جبهه حضور داشت. یكي از شرایط 
ازدواجشان با من نیز حضور مستمرشان در كارزار نبرد بود. من هم پذیرفتم. یك 
سالي نامزد بودیم. مراسم ازدواجمان هم خیلي ساده برگزار شد و خدا هم به من 
توفیق داد تا همراهي اش كردم. ما چهار سال از دوران جنگ تحمیلي را در اهواز 
بودیم. در تمام دوران مأموریت ایشان و جابه جایي هایي كه به شهر هاي مختلف 
داشتند من هم در كنارشان بودم وخدا را شاكرم كه سهمي در مجاهدت هاي 
ایشان داشته ام. ایشان شخص خیلي وارسته اي بودند. من بعد از ازدواج ایشان را 
بهتر شناختم و به این نتیجه رسیدم كه همسرم فردي وارسته و خدایي است و 
با بقیه فرق دارد. از همان زمان تصمیم گرفتم هر طوري كه ایشان مي خواهند 
باشم. نمي دانم تا چه حد موفق بودم. خداوند هم یاري كرد كه در این مسیر با 
ایشان همراه باشم. از لحاظ عشق، اخالق، ایمان و دینداري زندگي ما در میان 
آشنایان و بستگان سرآمد بود. این را هم بگویم كه شهید اسكندري تنها یك 

هفته بعد از ازدواج راهي مناطق عملیاتي شدند. 
در مدت حضور ایشان در جنگ من و مادر شهید در ستاد پشتیباني جنگ 
فعالیت داشتیم. مادر ایشان خیلي فعال بودند، از پختن نان بگیرید تا بافتن لباس 

براي رزمندگان اسالم هر آنچه در توان داشتیم انجام مي دادیم
 سردار مدت 84 ماه در جنگ و جبهه حضور داشتند. در این مدت 9 بار 

مجروح شدند.
جانشین  بدر  عملیات  در  بودند.  الر  سپاه  فرمانده  خیبر  عملیات  در  ایشان 
فرمانده گردان، در والفجر 8  و بعد از آن جانشین رئیس ستاد تیپ بودند . در 
عملیات بیت المقدس4 فرماندهي تیپ مهندسي را بر عهده داشتند. بعد فرماندهي 
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مهندسي رزمي قرارگاه مدینه منوره و...
همسرم در عرصه هاي سازندگي هم فعالیت داشتند كه در احداث سد كرخه 
احداث جاده نیریز در استان فارس، طرح توسعه نیشكر، اجراي طرح هاي سد و 
بسیاري دیگر از فعالیت هاي جهادي سهیم بودند. طي سال هاي جنگ نیز كمتر 

فرصت مي كرد به ما سربزند و مرتب در مناطق عملیاتي بودند.
جنگ كه تمام شد نگراني ایشان جاماندن از قافله شهدا بود. همیشه یك 

دلواپسي داشتند كه از دوستان شهیدشان جامانده اند.
زندگي  اهواز  در  دو دخترم  و  من  قطعنامه  قبول  با  و همزمان  پایان جنگ 
مي كردیم. پیشتر هم كه اهواز در محاصره بود، در آنجا بودیم و تا آنجا كه 
مي توانستیم در ستاد پشتیباني جنگ همسران و فرزندان ایران اسالمي را یاري 
مي كردیم. بعد از پایان جنگ سردار دو سالي در منطقه فعالیت داشتند اما بعد 
به شیراز آمدیم. مسئولیت هاي زیادي به ایشان واگذار شد. در پنج سال اخیر 
ایشان مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران شیراز را بر عهده داشتند. شهید خیلي 
با خانواده شهدا و جانبازان مأنوس شده بودند تا آنجا كه مي توانستند در رفع 
ایشان  متانت  و  مي كردند. صبر، خوشرویي  آنها كوشش  مسائل  و  مشكالت 
زبانزد بود خیلي تحمل داشتند. ابتدا هم این مسئولیت را نمي پذیرفتند و نگران 

بودند نكند نتوانند حق مسئولیت را ادا كنند.
وقتي این پست به ایشان پیشنهاد شد، خیلي طول كشید تا همسرم این مسئولیت 
را بپذیرد اما وقتي كه قبول كرد، خیلي تالش كرد تا خدایي ناكرده در این 
مسئولیت كوتاهي نداشته باشد. خوب به خاطر دارم، ساعت 11 تا 12 شب سر 
كار بودند. یك بار به ایشان گفتم آقا اگر شما یك مقدار از كارتان كم كنید 
و استراحت كنید، بهتر است. روح سالم و جسم سالم خیلي بهتر كار مي كند. 
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زمان  مسئولیت  این  گفتند:  همیشگي شان  لبخند  و  مهرباني  همان  با  ایشان  اما 
محدودي به من واگذار شده است، فرصت من براي استراحت خیلي كم است. 
نمي خواهم شرمنده شهدا باشم. مي خواهم در روز حساب و كتاب جوابگوي 
كسي نباشم. شاید در طول یكي دو ساعت اگر خداوند یاري كند، بتوانم گره از 
كار كسي باز كنم. دیدار با خانواده شهدایشان هر پنج شنبه بود كه من هم در این 
دیدار ها شركت مي كردم. ایشان من را همسر شهید معرفي مي كردند و وقتي از 
ایشان مي پرسیدم كه چرا ؟در پاسخ من مي گفتند: شما همسر شهید آینده هستید.
در یك مصاحبه تلویزیوني از سردار اسكندري دغدغه او را پرسیدند. ایشان 
هم در پاسخ گفتند: سخت ترین و تلخ ترین دغدغه و نگراني من زماني است 
كه یك ایثارگر یا یك فرزند شهید یا پدر و مادر شهید به بنیاد مراجعه كنند 
و خواسته اي داشته باشند كه من به عنوان مسئول نتوانم آن خواسته را برآورده 

كنم. 
خالصه روزها گذشت تا روز دوازدهم ماه رجب سال 1393 راهي اعتكاف 

شدند. بعد هم گفتند كه مي خواهند سفري به سوریه داشته باشند.
من هیچ حرفي به نشانه اعتراض نزدم. چون اصواًل هرگز روي حرف ها و 
تصمیمات ایشان حرفي نمي زدم. من همسرم را كامل قبول داشتم و هر تصمیمي 

كه در طول 33سال زندگي گرفته بودند من هم همراهي شان مي كردم. 
سه روز بعد از اعتكاف به خانه آمدند ساكشان را برداشتند من هم همراهشان تا 
فرودگاه رفتم. بچه ها هم همراه ما بودند. در مسیر تا فرودگاه دائم ذكر مي گفتند 
و من مي خواستم حرف بزنم اما ایشان در حال ذكر بودند نگاهشان مي كردم و 

دیدم در حال و هواي خودشان هستند. براي همین حرفي نزدم. 
مي دانستم این رفتن با همه رفتن هاي این چند ساله تفاوت دارد. دل من هم با 
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او رفت. خاطرات زمان جنگ یادم مي آمد و... اما خودم را دلداري مي دادم كه 
اتفاقي نمي افتد.

قبل شهادت  با من حرف زدند. درست شب  طبق وعده یك روز درمیان 
زنگ زدند و با تك تك بچه ها صحبت كردند. فرداي آن روز كه با من صحبت 
كردند گفتند من سوریه هستم. آخرین جمله ایشان را همیشه به یاد دارم، در 
همان تماس آخر به من گفت تصدقت شوم برایم دعا كن، اتفاقًا همرزمانش 
هم خندیدند. من با خنده گفتم: دوستانت مي خندند !گفت اشكال ندارد بگذار 

بخندند. تا اینكه روز بعد با پسرم تماس گرفتند و خبر شهادت را دادند.
سه روز بعد از صحت خبر شهادت همسرم مطمئن شدیم، همان لحظه من دعا 
كردم كه خدایا یك صبر زینبي به من عطا كن. خدا مي داند از آن لحظه به بعد 

خدا به من آرامشي داد تا بچه ها را آرام كنم. 
را  من  آرامش  وقتي  اما  ناراحت  و  بودند  نگران  دوستان  و  فامیل  و  مردم 
مي دیدند آرام مي شدند و من این را از بركت وجود خانم زینب)س( مي دانم. 
با بچه ها همان شب نگاه كردم. آن لحظه  عكس هاي شهادت همسرم را هم 
فرموده خانم حضرت زینب )س( در ذهنم تداعي شد كه: ما رایت اال جمیال. 
خدا را شاهد مي گیرم مصداق جمله ایشان در وجود من متبلور شد. من غیر 

زیبایي چیزي ندیدم. بچه ها خوشحالند كه پدر به آرزویش رسید.
ایشان است كه  از  تنها فراق  از شهادت همسرم مي گذرد  امروز كه مدتها 
كمي من را آزار مي دهد و دلتنگ مي شوم. اما همین كه فكر مي كنم، ایشان به 
آرزویش رسیده آرام مي شوم. این جمله همیشه ذكر زبانشان بود كه از خداوند 
مي خواهم كه سرنوشت من را به بهترین نحو رقم بزند. بارها این جمله را گفتند 

و خداوند هم دعایشان را مستجاب كرد.
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تنها پسر شهید نیز از ماجراهاي بعد از شهادت پدر اینگونه مي گوید: 
قبل از شنیدن خبر شهادت، یكي از دوستان با من تماس گرفت كه من شنیده ام 
پدرتان به شهادت رسیده از ما خواستند تا خواهر و مادرم به اینترنت دسترسي 
نبینند. همان شب عكسي در سایت ها منتشر  نداشته باشند تا تصاویر شهید را 
شد كه پیكر ایشان با لباس رزمشان بود و سر از بدن جدا شده بود كه خاكي و 

زخمي و خوني بود. من پدر را شناختم. ما اینگونه از شهادت پدر مطلع شدیم.
بعد از شهادت پدر، پیكر ایشان به ما بازگردانده نشد. اما صحبت هایي بود 
كه با مبادله اسیر، یا پرداخت هزینه اي بتوانیم پیكر پدر را بازپس بگیریم. ما به 
مادرمان گفتیم كه مادر جان، به كساني كه مي خواهند پیكر پدر را بازگردانند، 
بگویید ما راضي نیستیم كه یك ریال از پول بیت المال صرف این گروه خبیث 
شود. حتي یك اسیر هم نباید آزاد شود. پدر رفته بود تا آنها را به درك واصل 
كند. ما براي آنچه در راه خدا داده ایم، توقعي نداریم و حاضر نیستیم كه به 
ازاي پیكر پدرمان ریالي از بیت المال هزینه شود. زیرا هر اقدامي كمك به آنها 

محسوب مي شود. 
مدتي بعد از شهادت، زیارت نایب امام زمان)عج( روزي خانواده مان شد. در 
این دیدار مادر، این روایت را براي آقا بازگو كردند، آقا بسیار خوشحال شدند 
و فرمودند: آفرین به این روحیه بچه ها، آفرین به این استقامت. خیلي ما را مورد 

تشویق قرار دادند.
از  رهبر  هم  بعد  پرسیدند.  ما  وكاري  تحصیلي  وضعیت  از  آقا  هم  بعد 
حماسه آفریني مدافعین حرم و دفاع از حرم شریف حضرت زینب )س( برایمان 

صحبت كردند. بیانات رهبر، آرامشي خاص به ما داد. 
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10. بانوي فضائل / خانواده شهيد
حضرت زهرا)س( مدتي بعد از رحلت رســول اكرم)ص( بنا بر روایات مشهور در 
سن هجده ســالگي و حضرت علي)ع( نیز در ســال 40 هجري به شهادت رسیدند. 
زینب)س( در زماني كه نیاز به محبت مادر و پدر داشت، از این موهبت الهي محروم 
گشت؛ لكن به دلیل تربیت الهي، با ارزش و جایگاه واالي شهید و شهادت آشنایي 

داشت و لذا این مصایب براي او قابل تحمل بود.
قبل از واقعه عاشــورا و پس از شــهادت پدر و مادر، معصوم ســوم و پیشواي دوم 

شیعیان، امام حسن مجتبي)ع( در سال پنجاهم هجري به شهادت رسید.
امام حسن مجتبي)ع( بر اثر زهر به شدت در رنج بود. نیمه هاي شب، امام حسن)ع( 
كــه دیگر نمي توانســت درد را تحمل كند، یگانه مونــس و غمخوارش، حضرت 

زینب)س( را صدا زد. 
زینب)س( به بالین برادر آمد و او را به گونه اي دید كه چون مارگزیده به خود مي 
پیچد. احوال او را پرسید. امام حسن)ع( فرمود: خواهرم! برو برادرم حسین)ع( را خبر 
كن و به این جا بیاور. زینب)س( نیز به خانه برادرش حسین)ع( شتافت و ماجرا را به 

او گفت و او را به بالین برادر آورد. 
سرانجام زینب)س( با شهادت برادرش امام حسن مجتبي)ع( مواجه شد، و این پایان 

ماجرا نبود.
بعد از آن در واقعه كربال، داغ شهادت برادران خود عبداهلل، جعفر، عثمان، حضرت 
ابوالفضــل العباس، كه فرزندان ام البنین بودند را دید. و در رأس همه آنها داغ فراق 

سید الشهداء، امام حسین)ع( كه همگي به درجه رفیع شهادت نایل گشتند.
"عصر عاشــورا هنگامي كه زینب)س( برادرش حســین)ع( را دید كه تنها از كنار 
نهر علقمه باز مي گردد، با خواهران دیگر با صداي جانســوز فریاد زد: واي برادرم! 

... زینب)س( به امام حسین)ع( عرض كرد: چرا برادرم عباس را با خود نیاوردي؟ 
امام)ع( در پاســخ فرمود: خواهرم، با هر چه خواستم بدن برادرم را بیاورم دیدم به 
قدري اعضاي بدنش بر اثر زخمها از همدیگر گسیخته بود كه نتوانستم آن را حركت 

دهم.
زینــب)س( گفتــار فوق را به زبان مي آورد و گریه مــي كرد. از جمله مي گفت: 
"آه، از كمي یاور و فقدان برادر!" امام حســین)ع( فرمود: "آري! آه از فقدان برادر و 

شكستن كمر!" 
همچنین پس از شهادت امام حســین)ع( حضرت زینب)س( بر بالین برادر حاضر 
گشت و فرمود: "اي محمد! اي كسي كه آفریننده و اختیاردار آسمان بر تو درود مي 
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فرســتد، این است حســین كه پیكر برهنه اش به خون آغشته و اعضایش از هم جدا 
شــده است... این حسین است كه ســرش را از قفا بریده اند و عمامه و رداي او را از 

بدن شریفش بیرون كشیده و به غارت برده اند." 
در برخي روایات آمده اســت كه وقتي زینب)س( كنار جســد برادر آمد، توقف 
كرد و با خلوصي خاص متوجه خدا گردید و عرض كرد: "خدایا این اندك قرباني 

را از ما قبول كن" 
همچنین روایت شده است، در مجلس ابن زیاد حضرت زینب)س( به طور ناشناس 
در گوشــه اي نشســته بود. ابن زیاد پرسید: این زن كیست؟ گفتند: زینب دختر علي 
اســت. وي رو به زینب)س( كرده و گفت: "سپاس خداي را كه شما را رسوا كرد و 

دروغتان را آشكار نمود."
حضرت زینب)س( فرمود: جز این نیســت كه فاســق و زشــتكار رسوا مي شود و 
نابــكار و فاجــر دروغ مي گوید و از غیر از ماســت. ابن زیاد گفــت: كار خدا را با 
بــرادرت و اهل بیت خــود چگونه دیدي؟ زینب)س( فرمــود: "چیزي جز خوبي و 

زیبایي ندیدم."
این جمله به خوبي بیانگر اندیشه، تفكر و دیدگاه حضرت زینب)س( در خصوص 
شــهادت مي باشد. همین دیدگاه باعث شده است كه ایشــان در همه مصائب صبر 

پیشه كنند.



لواسان كوچك منطقه اي در شمال غرب تهران است كه مردمانش به دینداري 
و پیروي از نظام اسالمي شهرت دارند. در گوشه اي از این منطقه قدیمي و سنتي، 
مادري همچنان چشم به راه آمدن فرزند شهیدش از سفري است كه گفته بود به 

زودي از آن باز خواهد گشت. 
اما فرزند براي یك بار هم كه شده بدقولي كرد و اینگونه است كه مادر از 

داغ فقدان فرزندش مي گوید:
»كمال سال 1355 به دنیا آمد. گل سرسبد خانه مان بود. هوش و فعالیت زیادي 
داشت. هروقت از تلویزیون قرآن پخش مي كردند، مي نشست پاي آن و سعي 
مي كرد شیوه هاي قرائت را یاد بگیرد. آنقدر به قرآن و احكام عالقه داشت كه 
تند و تند از روي برنامه یادداشت برمي داشت و در دفترچه هایش جمع مي كرد. 
داشتم كه  فرزند صالحي  اینكه  از  اما  مي كند.  نمي دانستم چكار  دقیقًا  من 

اینقدر به یادگیري قرآن عالقه داشت، از ته دل خوشحال بودم. 
كمال همیشه احترام من و پدرش را نگه مي داشت. بعدها كه بزرگتر شد و از 
طرف كارش به اصفهان مأمور شد، به من قول داده بود نگذارد غم دوري بكشم 
و هر هفته رنج راه را به جان مي خرید تا به من سربزند و نگذارد دلتنگش شوم. 

10. مجروح شام شهيد 
سامرا

شهيد كمال شيرخاني

شهيد مصطفی ملکی
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واقعًا این بچه دل خدایي داشت.«
كمال شیرخاني در كنار فراگیري علوم مختلف قرآن كریم اعم از قرائت و 
تجوید، به خاطر عشق و عالقه اي كه به اهل بیت)ع( داشت، به فراگیري مداحي 
برایش مداحي  یاد مي آورد روزهایي كه فرزندش  به  مادر  نیز مي پرداخت و 

مي كرد و از او مي خواست صدایش را ارزیابي كند. 
مادر شهید مي گوید:»كمال صداي خوبي داشت. سوزي در مداحي اش بود 
كه از عشق و عالقه اش به امام حسین)ع( و اهل بیت نشئت مي گرفت. خیلي 
وقت ها تمرین مداحي مي كرد و از من مي خواست بگویم صدایش چطور است. 
چه داشتم به او بگویم؟ وقتي مي دیدم این جوان اینقدر عاشق امام حسین)ع( 
است حرفي براي گفتن نداشتم جز آنكه بگویم صدایش هرچه است سوزش را 

از عشق به موالیش حسین)ع( هدیه دارد.« 
بررسي زندگي شهید شیرخاني نشان مي دهد كه توجه به امر به معروف و نهي 
از منكر یكي از ویژگي هاي بارز او بوده است. این صفت بارز كه مورد تأكید 
دوستان و اعضاي خانواده اش است گاه باعث مي شد كمال به دردسر بیفتد و 

یك بار نیز از سوي تعدادي از اوباش محله مورد ضرب و شتم قرار مي گیرد. 
خواهر بزرگتر شهید در این رابطه مي گوید:»كمال همیشه به ما كه خواهرش 
بودیم توصیه حجاب مي كرد. البته ما خانواده مذهبي هستیم و حجاب در خانواده 
ما رعایت مي شود. اما برادرم كمال جوان غیرتي بود و خیلي روي این مسائل 
حساسیت داشت. من گاهي با او سر این مسئله بحث مي كردم. اما او استدالل 
مي آورد كه اگر خدا از ما خواسته مراقب مسائل دیني مان باشیم، ما هم وظیفه 
داریم كه همدیگر را به رعایت اصول دعوت كنیم. وقتي هم كه به شهادت 
رسید، من از شدت ناراحتي مي خواستم فریاد بزنم. اما دختر شهید جلو آمد و 



فداييان واليت 72

گفت: عمه جان پدرم وصیت كرده نباید صداي ما را نامحرم بشنود.« 
همسر شهید نیز مي گوید:»كمال روي امر به معروف و نهي از منكر حساسیت 
رعایت  را  مي دید خانمي حجابش  و  بودیم  ماشین  در  داشت. گاهي  خاصي 
نمي كند، ولو شده با زدن بوق سعي مي كرد او را متوجه اشتباهش كند. مي گفتم 
كمال جان او كه متوجه نمي شود تو براي چه بوق مي زني. مي گفت اگر اهل 

باشد خودش متوجه مي شود.« 
»مسجد سبو كوچك« همان مكاني كه دروان كودكي كمال، محلي براي 
تعلیم و تربیت او بود، در سال هاي پایاني عمر شریفش به محفلي براي آموزش 
قرآن به كودكان و نوجوانان از سوي این شهید تبدیل شده بود. هرچند به خاطر 
مسائل كاري و مأموریت هایي كه پیش مي آمد وقت كمي براي حضور در خانه 
داشت، ولي از فرصت هاي پیش آمده به نحو احسن استفاده مي برد و با جمع 

كردن حتي بچه هاي 7- 6 ساله به آنها قرآن آموزش مي داد. 
با آموزش سوره هاي كوچك  همسر شهید مي گوید:»كمال سعي مي كرد 
قرآن به كودكان آنها را از دوران خردسالي با قرآن و مسائل دیني آشنا كند. در 
خانه هم به فرزندان مان محمد حسین و فاطمه قرآن یاد مي داد. محمد حسین سن 
كمي دارد، اما با فاطمه كه االن 11 سالش شده، قرآن و احكام كار مي كرد و 

مشوقش در حفظ و قرائت قرآن بود.« 
با صداي كمال شیرخاني عجین  شبستان مسجد سبو كوچك سالیان سال 
شده بود. جوان سربه زیري كه پس از هر نماز جماعت در مسجد مي ماند و به 
قرائت یك جزء از كالم اهلل مجید مي پرداخت. گلدسته هاي مسجد شهادت 
مي دهند كه صوت این قاري شهید، هنوز هم در فضاي ملكوتي مسجد مي پیچد 

و كالم اهلل را در شبستان آن انداز مي كند. 
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اما وقتي موضوع تعرض سلفي ها به مرقد حجربن عدي در سوریه پیش آمد 
و ادعاي آنها براي تعرض به حرم حضرت زینب كبري)س( خون جوانان شیعه 
سراسر جهان را به جوش آورد، كمال داوطلبانه راهي سوریه شد تا به عنوان 

محافظ حرم آل اهلل به نبرد با سلفي ها بپردازد. 
به این ترتیب چندین ماه در سوریه  ماند و در درگیري با گروه هاي سلفي از ناحیه 
پا مجروح شد. بعد از آن در 25 فروردین ماه سال 93 به ایران برمي گردد و چون 
از حساسیت مادرش در مورد خودش مطلع بود، مجروحیتش را مخفي مي كند. 
اندكي بعد موضوع هجوم تكفیري هاي داعش به كشور همسایه مان عراق 
همگان را متعجب مي سازد. احتمال حمله سلفي ها به سامرا به عنوان مدفن دو تن 

از امامان شیعه مجال ماندن را از كمال مي گیرد. 
او پس از دو ماه و نیم حضور در ایران، دوباره آهنگ رفتن مي كند. این بار 
كمال عازم عتبات عالیات مي شود تا پس از زیارت قبور مقدس امام علي، امام 
حسین و حضرت ابوالفضل عباس )ع( براي پاسداري از حرم امامان عسكریین)ع( 

رهسپار سامرا  شود. 
در این زمان كه چند روزي از شروع ماه مبارك رمضان گذشته بود، مسجد 
سبو كوچك، دیگر از صوت قرآن كمال بي بهره بود. اما كمي آن سوتر، مرقد 
مطهر امامان سامراء شاهد راز و نیازهاي شیرمردي بود كه براي حراست از حرم 

آل اهلل كمر همت بسته بود. 
كمال شیرخاني در یكي از آخرین تماس هاي خود با خانواده از سالمت خود 
خبر مي دهد اما او كه هفتم تیرماه راهي عراق شده بود، تنها یك هفته بعد در 14 
تیرماه 1393 در درگیري با گروهك منحوس داعش به شهادت مي رسد و پیكر 
مطهر این قاري قرآن و مداح اهل بیت دو روز بعد به میهن اسالمي مان باز مي گردد.
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11. بانوي فضائل / ایثار
عقیله بني هاشــم س در این صفت، گوي سبقت را از دیگران ربوده است. او براي 
حفظ جان دیگران، خطر را به جان مي خرید و در تمام صحنه ها، دیگران را بر خود 

مقدم مي داشت. 
او در ماجراي کربال و قبل از عاشورا حتي از سهمیه آب خویش استفاده نمي کرد 
و آن را نیز به کودکان مي داد. در بین راه کوفه و شــام با این که خود گرسنه و تشنه 

بود، »ایثار« را به بند کشیده و آن را شرمنده ساخت.
امام زین العابدین ع مي فرمود: »عمه ام، زینب س، در مدت اســارت، غذایي را که به 
عنوان سهمیه و جیره مي دادند، بین کودکان تقسیم مي کرد؛ زیرا در شبانه روز به هر 
یک از ما یک قرص نان مي دادند. او سختي ها و تازیانه ها را به جان خود مي خرید و 

نمي گذاشت بر بازوي کودکان اصابت کند.
"در مجلس یزید در شام، مردي از اهل شام، متوجه فاطمه دختر امام حسین)ع( شد و 
به یزید گفت: این كنیز را به من ببخش! فاطمه با شنیدن این سخن، در حالي كه به شدت 

مي لرزید، خود را به عمه اش زینب)س( رسانید و گفت: یتیم شدم، كنیز هم بشوم؟ 
زینب)س( با شهامت كامل رو به مرد شامي كرد و گفت: ... نه تو و نه یزید هیچ كدام 
قدرت به كنیزي بردن این دختر را ندارید! یزید با شــنیدن این ســخن به خشم آمد و 
گفت: به خدا دروغ مي گویید. من چنین قدرتي را دارم و اگر بخواهم انجام مي دهم. 
زینب)س( گفت: چنین نیســت، به خدا سوگند! خداوند چنین حقي را به تو نداده 

است مگر اینكه از دین ما خارج شوي و آیین دیگري را بپذیري.
در این هنگام، یزید بسیار خشمگین شد؛ لكن وقتي مرد شامي متوجه شد این دختر 
فرزند اهل بیت است، بسیار ناراحت شد و گفت: خداوند تو را لعنت كند اي یزید! 
عترت پیامبر)ص( را مي كشي و فرزندان او را اسیر مي كني؟ آنگاه یزید دستور داد 

گردن آن مرد را بزنند."
كاروان اســرا كه عزیزترین افراد خود را به فجیع ترین شكل ممكن از دست داده 
بودند و در میان دشمنان بي رحم قرار داشتند و همچنین از نظر امكانات و آب، غذا 
و... از حداقــل امكانات برخوردار بودند، نیازمند حمایت شــخصي قوي، نیرومند و 

شجاع بودند تا آنها را تسلي دهد.
از آن جا كه امام سجاد)ع( در آن زمان بیمار بودند، وظیفه اصلي حمایت از اسیران 
) كــه اكثرًا زنان و كودكان بودند( بر عهده حضرت زینب)س( بود، و او ایثارگرانه 
به خوبي از عهده این مســؤولیت خطیر برآمد، زیرا از كودكي و خردسالي از پدر و 

مادر خود نحوه رویارویي با مشكالت را آموخته بود.
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شهید اكبر شهریاری یكي دیگر از مدافعان ایراني حرم عقیله بني هاشم)س( 
است. او متولد اول فروردین ماه 1363 بود و در اول بهمن ماه 1392 در حوالي 
حرم حضرت زینب)س( به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر مطهرش در 

قطعه 26 بهشت زهرا)س( آرام گرفت. 
شك نداریم كه توفیق شهادت در راه خدا به آساني به كسي داده نمي شود. 
لذا در دیداري كه با خانواده شهید انجام شد از روحیات و اخالقیات این شهید 

عزیز جویا شدیم.
من  بود،  مؤمنی  و  ادب  با  آرام،  بسیار  جوان  »اکبر  گفت:  مي  شهید  مادر 
نمی دانستم که وی مداح اهل بیت، حافظ و قاری قرآن کریم است. اینها را پس 

از شهادت او فهمیدم. در واقع من فرزندم را پس از شهادتش شناختم.
اکبر بسیار با ادب، با تقوا و اهل نماز جمعه بود، در بسیج بسیار فعال بود و 
از همان کودکی با مسجد انس داشت. به یاد دارم از هفت سالگی نمازهایش را 
کامل می خواند و از همان دوران بار كارهاي خود را خودش به دوش می کشید.

این شهید عزیز متأهل و صاحب یک فرزند به نام محمد باقر بود و خدا را 
شاکرم که در راه دفاع از حرم حضرت زینب )س( به شهادت رسید«

11. قاري قرآن
شهيد اكبر شهریاری
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همسر شهید نیز ادامه داد: من مدت کمی با شهید شهریاری زندگی کردم و 
شاید ابعاد شخصیتی وی را به خوبی درک نکردم، اما همین قدر بگویم که وی 
بسیار به قرآن کریم تأکید داشت. همیشه به ما توصیه می کرد تالش کنید روزانه 
زمانی را برای تالوت قرآن صرف کنید. خودش هم همیشه یک قرآن همراه 

داشت و هرزمان که می توانست به خواندن آیات الهی مشغول می شد.
همسرم مشغله کاری زیادی داشت از این رو من نتوانستم خوب بشناسمش، 
او حافظ کل قرآن بود، اما از آنجایی که انسان متواضعی بود نگذاشت کسی 
این قضیه را بداند. به هر حال مشیت الهی این بود که وی از بین ما برود و نتوانیم 

از وجودش بهره ببریم.
 برادر این شهید بزرگوار هم گفت: شهید اکبر از کودکی به ائمه)ع( و قرآن 
عالقه داشت و در هیأت و مسجد بسیار فعالیت می کرد با وجود اینکه انسان بسیار 
آگاه و متفکری بود اما همیشه خود را بسیار پایین نشان می داد، به او می گفتم: ما 
را راهنمایی کن اما می گفت: من به نصیحت شما نیاز دارم. درواقع تواضع یکی 

از مهم ترین ویژگی های شخصیتی او بود.
صحبت  بلند  آنها  با  هیچ گاه  و  بود  قائل  مادر  و  پدر  برای  زیادی  احترام 
کلمه چشم  از  خانواده  اعضای  درخواست های  به  پاسخ  در  همیشه  نمی کرد. 
استفاده می کرد، همیشه جوانان را به ورزش، درس خواندن و احترام به پدر و 

مادر توصیه می کرد.
آرزویش شهادت در راه اسالم و قرآن بود و در آخرین سفری که به کربال 

داشت می گفت: من حاجتم را از آقا گرفتم.
یک روز پیش از شهادت، یکی از دوستانش مجروح می شود. هنگامی که 
اکبر باالی سرش می رود به اکبر می گوید: محمود بیضایی شهید شده و چند 
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شب قبل از شهادت در خواب دیده بود که با تو )یعنی شهید شهریاری( در باغی 
بزرگ و سرسبز در حال قدم زدن است.

فردای آن روز اکبر هم در اطراف حرم مطهر حضرت زینب)ع( بر اثر اصابت 
ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شد.

یكي از دوستان شهید شهریاری درباره وی گفت: من و اکبر از سالها قبل 
با هم آشنا شدیم. از حدود سال 78 اکبر فعالیتهای قرآنی خوبی را در مسجد 
آغاز کرد. شبها بعد از نماز مغرب و عشا جلسه قرآن برپا می کرد؛ اخالص و 
اخالق نیکوی وی زبانزد بود و همیشه در کارها به خدا توکل داشت. یک روز 
در مسجد محفلی برپا کرده بودیم و یکی از قاریان کشور برای حضور در این 
محفل دعوت شده بود، قاری برنامه دیر کرده بود و همه ما نگران بودیم، اکبر 
آمد و با آرامش گفت: »قل  هو اهلل« بخوانید میهمانتان می آید و درست چند 

دقیقه بعد قاری برنامه رسید.
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12. بانوي فضائل / صبر
در ریاحین الشــریعه روایت شده: که روزي زینب )س( آیات قرآن را تالوت مي 
کرد، حضرت علي )ع( نزد او آمد، ضمن پرسشهایي، با اشاره و کنایه، گوشه هایي 

از مصائب زینب )س( را که در آینده رخ مي داد، به آگاهي او رسانید. 
زینــب )س( عرض کرد: »من قبال این حــوادث را که برایم رخ مي دهد، از مادرم 

شنیده ام«
بي گمان یكي از خصلت ها و فضیلت هاي انساني، تحمل و بردباري برمشكالت 
و سختي هایي است كه از هر سو به انسان هجوم مي آورد. انسان زماني مي تواند در 
برابر سختي ها و مصیبت ها خود را بیمه نماید و با هر مصیبتي جزع و فزع نكند كه 

از خصلت صبر برخوردار باشد. 
این خصلت در آموزه هاي قرآني به عنوان یكي از برترین فضایل انســاني شمرده 

شده و دارندگانش به بزرگي ستوده و تكریم شده اند.
از كســاني كه در گروه صابران مورد ســتایش و تجلیل قرار گرفتــه اند، پیامبران 

بزرگ خداوند هستند و در قرآن به این صفت گرامي داشته شده اند.
با توجه به نگرش منفي و گاه تحلیل نادرست مفهوم صبر، برداشت هاي ناروایي از 
آن شــده كه این خصلت را از فضیلت تنزل مي دهد اما صبر قرآني صبري است كه 

انسان را به كمال مطلوب مي رساند.
حضرت زینب)س( نه تنها در میدان كربال جلوه هایي از صبر قرآني را نشــان داد، 
بلكه در تمام طول زندگي خویش از زماني كه در كنار مادر در دفاع از والیت قرار 
گرفــت تا زماني كه دركنار امیر مؤمنان)ع( در برابر دشــمنان بود و حتي زماني كه 
كنار امام حســن مجتبي در برابر خودفروشان اهل دین قرار داشت صبر الهي خود را 

به دیگران نشان داد.
ایشــان در كربال دركنار امام سجاد براي دفاع از امامت و حریم والیت ایستادگي 
و پایداري ورزید، او نمونه اي عیني از صبر و مفهوم درست و واقعي از حقیقت آن 

را نشان داد. 
اما صبر در زبان عربي به معناي شكیبایي و خودداري است. این واژه در خصوص انسان 
به معناي حالتي است كه موجب مي شود شخص خود را نسبت به فشارها، مشكالت، 
مصیبت ها و از دست دادن ها از درون پایدار و با استقامت كند و واكنش هاي تند و 
احساسي و دور از عقل و شرع بروز ندهد. به این معنا كه انسان به طور طبیعي در برابر 
فشارهاي سخت و مصیبت هاي جانكاه به ویژه آنهایي كه ناگهاني و بدون پیش بیني 
بوده و از بزرگي خاصي برخوردارند، واكنش هاي تند و عصبي از خود بروز ندهد.
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بســیاري از كســاني كه اهل صبر نیستند با كوچكترین مصیبت به جزع و فزع و آه 
و ناله مي پردازند. آنها در مراحل عاطفي شــدیدتر، رفتاري را انجام مي دهند كه به 
دور از تدبیر و عقالنیت اســت و بي حساب و كتاب به آب زده و اعمال و كرداري 
را مرتكب مي شــوند كه هم به زودي از آن پشــیمان مي شوند و هم آثار بدي را به 

دنبال مي آورد. 
واژه صبر با مشتقات آن 103 بار در قرآن به كار رفته، و مي توان بر این معنا و مفهوم 

تأكید كرد كه مفهوم قرآني آن به معناي فضیلتي غیرقابل انكار مورد توجه است.
قرآن با بر شمردن مصادیقي از این مصیبت ها و از دست دادن ها، به ستایش صابران 
مي پردازد و مي فرماید: و ما شــما را به چیزهایي چون ترس از آینده و گرسنگي و 
كمبود و از دست دادن هایي در جان و مال و میوه ها مي آزماییم و تو به افرادي كه 

در برابر آن صبر مي كنند مژده بهشت را بده! )بقره آیه157(
آیه 146 سوره آل عمران، صابران را كساني برمي شمارد كه در برابر مصیبت ها و 
هر بال و سختي و فشاري كه برانسان وارد مي شود و چیزي را از او مي گیرد، تحمل 

نشان داده و سستي و ضعف به ایشان دست نمي دهد و ناتوان و عاجز نمي شوند.
بنابراین صبر و شكیبایي در آیات قرآني به معناي تحمل سختي ها و مصیبت ها و 
مشكالت است به گونه اي كه مهار امور از دست انسان بیرون نرود و كنترل اوضاع را 
به دست عواطف و احساسات نسپرد و با عقالنیت و تدبیر، استقامت و پایداري كند تا 
به مقصد خویش برسد و آن چه را مي خواهد به دست آورد. از این روست كه مسئله 
صبر و شكیبایي در میدان جنگ به عنوان یك اصل اساسي براي دستیابي به پیروزي 

برشمرده شده و به مؤمنان صابر وعده پیروزي داده شده است. )انفال آیه 65 و 66(
بي گمان صبر و شــكیبایي حضرت زینب)س( هماننــد دیگر اعضاي این خاندان 

مطهر، برخاسته از بینش و نگرش توحیدي ایشان بوده است. 
در وصف ایشــان همین بس كه آنها خانواده اي بهشتي هستند و خداوند در سوره 
انسان و نیز آیات بسیاري از جمله آیه 33 احزاب آنان را ستوده و بزرگ داشته است. 
زینب كبرا)س( نیز در طول زندگي دچار مسائلي شد كه این صفت )صبر( در وي 
بیشتر تجلي و ظهور یافت و از این رو صبر زینب)س( در زبان ها افتاد و ضرب المثل شد.
زینب هم در كارزار، صبر و شــكیبایي پیشــه كرد و همه در نداري و فقر دست به 
ســوي كوفیان دراز ننمود و از ایشان چیزي نخواســت و هم در سختي اسارت فزع 
نكرد و خود را تسلیم مشیت و اراده الهي نمود كه خواسته بود ایشان را اسیر و برادر 

و برادرزادگان را كشته بیابد. 
آن حضرت در همه جا از خود صبر و شكیبایي نشان داد. هر مصداقي را در قرآن 
براي صبر بیابید و آیه اي در ســتایش صابران به مصداقي اشاره داشته باشد، آن را به 

كمال و تمام در حضرت زینب مي توان جست و جو كرد.
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شانزدهم تیرماه سال 1392، پیکر مطهر شهید سیدمهدی موسوی، درحالی که 
هنوز تنها سه دهه از عمر خویش را گذرانده بود، در فرودگاه بین المللی اهواز 
مورد استقبال مردم قدرشناس قرار گرفت. سیدمهدي کارشناس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خوزستان و از بسیجیان فعال سپاه ناحیه امام حسین )ع( 
و  جانشین حوزه مقاومت بسیج بود که به درجه رفیع شهادت نائل آمد. براي 

شناخت بیشتر او پای صحبت برادر شهید مي نشینیم.
آقا سیدمهدی در دو مرحله به سوریه اعزام شدند. در مرحله اول به مدت 50 
روز در سوریه بودند و در مرحله دوم به مدت یک هفته. به دلیل رشادت  هایی که 
از ایشان دیدند، در اعزام دوم ایشان را به عنوان جانشین گردان معرفی کردند و 
حکم جانشینی به ایشان دادند. ایشان به قدری شجاع و دلیر بود که همه به ایشان 
غبطه می خوردند. محل شهادت ایشان در استان حلب بود و نحوه شهادت ایشان 
هم به این صورت بوده است: قرار بود که چهار مقر از داعش در یک عملیات 

فتح شود.
آقا  گردان  می شود.  آغاز  نیمه شب  یک  و  ساعت 12  در حدود  عملیات 
سیدمهدی، مقر اول و دوم را فتح می کند. درست همان شب ایشان با همسرش 

12. نداي یاحسين
شهيدسيدمهدي موسوي

شهيد كمال كورسل
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تماس می گیرد. می گوید که درست است وظیفه شما به عنوان همسر این است 
که از من تبعیت کنید، اما مبادا با کشته شدن من شما از راه والیت خارج شوید 
و مطیع دستورات ولی نباشید. حتی اگر من از راه والیت خارج شدم، شما از من 

تبعیت نکنید و دنباله رو راه شهیدان باشید.
برادر شهید ادامه مي دهد: البته آقا سیدمهدی این گونه نبود. کافی بود که 
حضرت آقا در یک سخنرانی أین عمار بگویند. همین کافی بود که ایشان و 

سایر شهدای هم چون ایشان، بلند لبیک یا خامنه ای بگویند.
یکی از کار های مهمی که آقا سیدمهدی در سوریه انجام می دادند، کار های 
فرهنگی بود. یکی از مواردی که از سوی دوستان ایشان برای ما نقل شده این 
بود: می گفتند فرمانده گردان آقا سیدمهدی در یک عملیات حضور نداشت و 
این باعث  شد که سید مهدي به عنوان فرمانده در آن عملیات حضور پیدا کنند.

نیرو هاي تحت امر كه شیعه و سني و... بودند از ایشان می پرسند که ما هنگام 
حمله در این عملیات چه شعاری را بگوییم؟ نیرو های داعشی وقتی به ما حمله 

می کنند، اهلل اکبر می گویند! 
ایشان می گوید شما هم ندای یا حسین سر بدهید! فرماندهان سوری به این امر 
اعتراض می کنند و می گویند که بهتر است لبیک یا بشار سر بدهیم نه یا حسین!  
می گفتند  و  می کردند  ممانعت  فرماندهانشان  خواست  این  برابر  در  سوری ها 
ایشان در  )نام مستعار  بدهیم  یا حسین سر  باید شعار  »اباصالح«گفته است که 
سوریه اباصالح بود( این در  حالی بود که برخی از سوری ها حتی شیعه هم نبودند 
و از اهل تسنن بودند. كه این ذكر گفته شد و این عملیات با موفقیت به اتمام 

رسید.
همرزمان شهید از رشادت های ایشان در میدان نبرد فراوان برایمان گفتند. 
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مدت ها این موضوع فکرم را مشغول کرده بود که  ای کاش سید دیرتر شهید 
می شدند و سلفیان ملعون بیشتری را به َدَرک واصل می کردند. چند شب بعد 
سید آمد به خوابم و سراسیمه و شتابان از ما خداحافظی گرفت و گفت: »عملیات 
داریم و باید بروم«. خیلی اصرار کردم که سید پیش ما بمان، سید گفت: »باید 
بروم، بعد از عملیات می آیم«. وقتی از خواب بیدار شدم یقینم به این آیه چند 
برابر شد: َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقتُِلواْ ِفی َسبِیِل اهلّلِ َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاء ِعنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن.

همسر شهید نیز از ویژگي هاي او اینگونه مي گوید: »...زندگی خیلی آرامی 
زندگی  در  االن  بود، چیزی که  ما  زندگی  اصلی  واژه  آرامش کلید  داشتیم. 

خیلی ها، حتی جوان ها پیدا نمی شود.
مهدی در جمعی که وارد می شدیم همیشه جلسه را توی دست می گرفت. 
خیلی خوش صحبت و خوش فکر بود. اطالعاتش در همه زمینه ها باال بود و در 
مسایلی که مطرح می شد جواب های قانع کننده و خوبی می داد. این طور نبود 
که اطالعاتش را نشان بدهد یا به اصطالح به رخ دیگران بکشد. اگر سوال یا 
مسئله ای پیش می آمد که نیاز به پاسخگویی داشت وارد بحث می شد. بعدها 
فهمیدم که مطالعات زیاد و خیلی عمیقی روی مسایل، بخصوص مسایل روز 
دارد. هر وقت به خانه می آمدیم مسایل جمع را دوتایی تحلیل می کردیم و او از 
من سوال می کرد که آیا پاسخ های من یا صحبتش در جمع خوب بوده یا قانع 
کننده بوده است؟ و چکار کنیم تا بهتر شود. نظر من را می خواست و برایش 

مهم بود.
شاید مهمترین ویژگی مهدی که هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود این باشد 
که در همه حال به فکر مردم بود. بخصوص آنهایی که از نظر مالی در وضعیت 
مناسبی نیستند. فقط هم مسایل مالی نبود. هر کاری که از دستش برای باز کردن 
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مشکالت مردم بر می آمد، کوتاهی نمی کرد. همیشه می گفت:» برایم دعا کن 
از نظر مالی دست و بالم آن قدر باز باشد تا هرکس که به من رجوع می کند 
نا امید برنگردانم و بتوانم بهش کمک کنم.« آن موقع زندگی ما یک زندگی 

کارمندی بود و با کلی قسط.
البته در طول زندگی کمک هایش را مخفیانه و به دور از چشم من انجام می 
داد. بعد از شهادتش خیلی ها آمدند و از کمک های مهدی در حق خودشان 
گفتند. همه اش هم کمک های مالی نبود. خیلی ها برای اینکه کارشان در جایی 

درست شود می آمدند پیش مهدی و او هم از کمک دریغ نمی کرد.
یک خاطره دیگر هم این بود که همیشه مدتی که از زندگیمان می گذشت 
مثال شش ماه یا یک سال در مورد خودش از من نظرخواهی می کرد. می پرسید 
یا نه؟ از من راضی هستی؟ چه  ام  که به نظرت من همسر خوبی برایت بوده 
ایراداتی دارم یا در کجا اشتباه کرده ام و واقعا سعی می کرد که اشتباهاتش را 

جبران کند.«
اما پس از شهادت ایشان، طی فرصتی که دست داد در دیماه سال گذشته، 
خدمت مقام عظماي والیت رسیدیم. پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر 
مقام معظم رهبری روی صندلی نشستند و جمعیت حاضر در مقابل قرار گرفتند.
حضرت آقا ابتدا خطاب به خانواده  های شهدای مدافع حرم فرمودند: »این 
افتخاری که نصیب عزیزان شما شد آرزوی هزاران نفر هست که نصیبشان نشد 
از جمله این بنده حقیر که سالیان سال آرزو می کنم. می ترسم آخرش هم با 

مرگ طبیعی از دنیا بروم.« 
سپس حضرت آقا از روی کاغذی که در دست داشتند اسامی شهدا را یک 
به یک قرائت میکردند و خانواده آن شهید نزد آقا رفته، با ایشان همصحبت 
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می شدند. تقریبا نام خانواده ما به ترتیب لیستی که اعالم شد در ردیف یازدهم 
بود. با خواندن نام شهید سیدمهدی موسوی ابتدا پدرم و سپس بنده خدمت آقا 

رسیدیم. 
وقتی باب صحبت باز شد و ما با زبان فارسی به ایشان ابراز ارادت کردیم، 
مقام معظم رهبری خطاب به پدر شهید و بنده فرمودند:  »شما عرب هستید و 
باید عربی صحبت کنید. حضرت آقا سپس با نگاهی به اعضای خانواده شهید 

افزودند: اجر شهید شما از شهدای صدر اسالم باالتر است
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13. بانوي فضائل / ثمرات صبر
مي گویند هنگامي كه وارد شهر كوفه شد، جمعیتي عظیم براي تماشا گرد آمدند. 
آن حضرت براي پیام رساني مسئولیت و مأموریتي كه داشت به سخنراني ایستاد. در 
این جا گزارشگران به دقت همه جزئیات را گزارش مي كنند و موقعیت آن حضرت 
را نســبت به مردم تماشاچي بیان مي كنند. گزارشــگري مي نویسد: آن حضرت به 
جمعیت اشاره كرد كه خاموش شوید. ناگهان نفس ها در سینه ها بند آمد و هیاهوي 
زنگ ها فرونشست. آن گاه به سخنراني ایستاد و سخناني را بر زبان راند كه جامعه را 

به تكاپو كشید و خفتگان را بیدار كرد. 
این گزارشــگر در توضیح چگونگي منش ایشــان هنگام سخنراني به این جزئیات 
اشاره مي كند كه بسیار عبرت آمیز است. وي بیان مي كند كه سخنان ایشان نشان مي 
داد كه چه مقام بزرگي دارد و چگونه زني صابر و شكیباست و با این همه مصیبت و 
بال، رفتاري دور از ادب و نزاكت انجام نمي دهد و خود را تحت تأثیر احساسات و 
عواطف نمي گذارد. این زن در اوج مصیبت و درد از دست دادن نزدیكترین بستگان 
وخویشان به گونه اي سخن مي گوید كه هم عظمت دارد و هم حیا و عفت را حفظ 

مي كند و مصیبت، او را به رفتاري ناخوش و نادرست نمي كشاند.
این گونه اســت كه صبر و شــكیبایي زینب ســتایش همگان را برانگیخت. او در 
راه خدا با شمشــیر زبان به جنگ دشــمن رفته بود و مي بایست چنان كند كه خدا و 
رسولش را دلشاد سازد. در هیچ جایگاه و موقعیتي كه او با دشمن مواجه شد وي ذره 
اي از اصول دین دســت برنداشت و تنها باتوجه به آموزه هاي وحیاني سخن گفت. 
این گونه است كه تأثیري شگرف بر مردمان و جامعه كوفي و حتي شامي مي گذارد 
به گونه اي در كاخ یزیدیان نیز برخي ضد یزید به پا مي خیزند و در این راه شــهید 

مي شوند.
آري شكیبایي و صبر زینب)س( در كوتاه مدت به بار نشست و مردم كوفه و مدینه 
و برخي از نواحي دیگر به خونخواهي ساالر شهیدان به پا خاستند و این گونه شد كه 
قیام توابین شكل گرفت، بلكه مي توان گفت اثر تدبیر نیكوي زینب و امام سجاد)ع( 
و شكیبایي و صبر ایشان و مدیریت بحران به بهترین وجه برپایه عقل و شرع، موجب 
شــد تا قیام هاي دیگري چون قیام مدینه و مكه صورت بگیرد و حكومت یزید در 
مدت كوتاهي فروریزد و ســه ســال بیش از حكومت وي نگذشــته خود به دوزخ 

رهسپار گردد.
خالصه اینكه بزرگي هر كس را مي توان از بزرگي مسؤولیتهایش بازشناخت و آن 
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مســؤولیتي كه به عهده عقیله بني هاشم بود، رسالت و پیام آوري بود، تمام شامات، 
دین داري خود را مدیون زینبند، همچنان كه روح مودت آل رســول)ص( و رواج 

مكتب تشیع در آن بالد، بر اساس روشنگریهاي اوست.
این مســؤولیت سنگین ویژگیهاي فوق العاده اي مي طلبد كه همه آنها به تمام معنا 
در اقالیم وجود زینب كبري)س( حضور دارند. بدون این خصایص، به دوش گرفتن 

رسالت و پیام آوري كه استواري به صالبت كوه مي طلبد، امكان پذیر نیست.
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13. برات شهادت
شهيد علي عسگري

كميل ابن زیاد نخعی

طاقانک یکی از شهر های استان چهار محال و بختیاری و در بخش مرکزی 
افتخار را کسب کرد  این  شهرستان »شهرکرد« واقع است. دهم بهمن 1391، 
که یکی از جوانان برومندش، در جریان دفاع از حرم حضرت زینب )س( در 
بنوشد. شهید علی عسگری متولد 1362 بود و امروز  سوریه، شربت شهادت 

افتخار شهر خود و ستاره ای درخشان در آسمان مظلومیت تشیع است. 
روی سنگ مزار این شهید بزرگوار جمله ای حک شده که نقل قولی از زبان 
خود اوست. »امیدوارم حضرت زینب )س( مرا به عنوان پاسدار حرم مبارکش 
و مدافع شیعیان مظلومش پذیرفته باشد«. در ادامه گفتگویي با برادر این شهید را 

مي خوانید:
ایشان بسیجی داوطلبی بود که علی رغم تمام موانعی که در این راه داشت، 
تمام این موانع را دور زد و از درآمد خودش که یک درآمد معمولی و کارگری 
بود، تمام هزینه  ها را پرداخت کرد و به جبهه سوریه اعزام شد تا اینکه به شهادت 
رسید. ایشان به عنوان بسیجی داوطلب به سوریه رفتند و با نیرو های مدافع حرم 

تشکیل یک گردان دادند.
ده سال پیش از شهادت ایشان، ما منتظر شهادتش بودیم! در ابتدای حمله 
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آمریکا به عراق، یک شب با هم داشتیم یک برنامه تلویزیونی می  دیدیم که در 
آن نشان می  داد که سربازان آمریکایی در عراق به زنان مسلمان و غیر مسلمان 
عراقی توهین می  کنند. ایشان وقتی با این صحنه  ها مواجه شد، تنش لرزید و اصال 
دچار یک حالت عجیبی شد! این مسئله را در وصیتنامه اش نیز قید کرده است. 
ایشان به من گفتند که برادر! رسول اهلل فرموده است که هرکس ندای کمک 
خواهی مسلمانی را بشنود و به فریاد او نرسد، مسلمان نیست! ما اسم خودمان را 
مسلمان گذاشته ایم و به این بی توجه هستیم. این را گفت و بلند شد. ده سال پیش 
ایشان به عراق رفت و در کنار گروه هاي شیعه به جنگ با آمریكا پرداخت. در 
عراق آرپیجی زن بود. تمام هزینه  های اعزام و سفرش به عراق را نیز از هزینه 

شخصی خودش پرداخت می  کرد.
علي معتقد بود که حکم جهاد و شهادتش را بالواسطه از دست امام حسین 
)ع( دریافت کرده! صبح روزی که می  خواست به جبهه سوریه اعزام شود، به 
مادرش گفت که وعده نهایی به من داده شده، امام حسین )ع( دیشب در خواب 
به من وعده جهاد و شهادت داده اند. همه کار  ها و حساب و کتاب هایش را انجام 
داد و تنها یک فیش حج تمتع داشت كه به مادر و پدرشان داده و راهی سوریه 

می  شود.
ایشان به خاطر والیت راهی سوریه شد و یکی از خصوصیات بارز ایشان که 
در صدر تمام خصوصیات ایشان بود، والیتمداری ایشان بود. ایشان در زمان 
فتنه در بندرعباس در پروژه ای عهده دار امور جوشکاری بود. وقتی مطرح شد 
که رهبری می  خواهد در نماز جمعه حاضر شود و به بررسی نکاتی درباره فتنه 
بپردازد، ایشان از بندرعباس به تهران آمد و در نماز جمعه شرکت کرد. هنگامی 
که حضرت آقا در خطبه  های نماز جمعه خطاب به حضرت ولیعصر فرمودند 
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انقالب  به  تقدیم  را هم  دارم که آن  ناقصی  من! جسم  آقای  من!  که موالی 
می کنم، شهید عسگری به پهنای صورت اشک می ریخت و در جریان فتنه به 
یاری رهبر می  شتابد. این یعنی دقیقا خود را با منویات آقا منطبق کردن. شهید 
عسگری هنگامی که صحبت  های آقا پخش می  شد سکوت می کرد و سرتاپا 
به  نیز  را  و دیگران  ایشان می پرداخت  استماع کامل سخنان  به  گوش می شد 
سکوت و گوش دادن ترغیب می  کرد. اگر می  خواهید بگویید که چه چیزی 
شهید عسگری را به اینجا رساند، باید بگویم که صداقت، ایمان، والیتمداری و 

نماز شب  های ایشان بود که وی را به این درجه رساند.
یادواره تجلیل از بازیگران سریال شهید بابایی از تلویزیون در حال پخش بود. 
من در خانه بودم و در حال نگاه کردن آن برنامه بودم. در همین هنگام بود که 
مجری برنامه گفت به احترام خانواده شهید بابایی بایستید، من نشسته بودم و به 
احترام ایشان و خانواده شان ایستادم. وقتی از جای خودم برخاستم، تلفنم زنگ 
زد! از سوریه تماس گرفته بودند و خبر شهادت آقای علی عسگری را به من 
دادند. ما ده سال بود انتظار شهادت او را می  کشیدیم. شهادت در رفتار و چهره 
او نمایان بود. من پس از شنیدن این خبر خدا را شکر کردم. اگر جز این بود باید 
افسوس می  خوردیم. اکنون هم خدا را شاکریم که شهیدی در راه خدا دادیم و 

برای شفاعت امیدواریم.
بهمن 91 در سوریه، طی  نهم  در  شهید علی عسگری در سن 29 سالگی 
عملیات دفاعی در مقابل تکفیری های مزدور که قصد تخریب حرم حضرت 
سرانجام  از  که  شهیدی  نامه  رسید. وصیت  شهادت  به  داشتند،  را  زینب)س( 

شهادتش آگاه بود به شرح زیر است:
قسمتهایي از وصیت نامه شهید علی عسگری. بسم اهلل الرحمن الرحیم... من 
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علی عسگری فرزند بهروز پس از سپاس خداوند عزوجل و نثار درود بر محمد و 
آل محمد شهادت میدهم که خدایی به جز خدای یگانه نیست شهادت می دهم 
که محمد )ص( پیامبر و آخرین فرستاده خداست شهادت می دهم که قرآن 
کتاب آسمانی و دستور زندگی من بود شهادت می دهم که علی )ع( که درود 

خدا بر او و خاندان پاکش باد موال و ولی من بود.
اما اکنون که این وصیتنامه را می خوانید نمی دانم که خداوند مرگم را چگونه 
رقم زده است ولی تمام آرزویم و تالش شبانه روزی ام بر این بوده که شامل آیه 
شهدا عند ربهم یرزقون باشم اما خدا می داند که برای شامل شدن بر این آرزو با 

تمام توان تالش کرده ام، امید است که خداوند قبولم کرده باشد.
ندای  هرکس  فرمود:  اهلل  رسول  که  اید  نشنیده  آیا  خواهران  و  برادران 
فریادخواهی مسلمانی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست؟ آیا ندای 
که  کنید  تصور  شنوید؟شاید  نمی  را  مسلمان  و  مظلوم  ملتهای  فریادخواهی 
می گویم بیشتر از توان خود را هزینه کنید اما آیا به کمترین میزان نیز که حفظ 
حرمت و ابهت انقالب و مملکتمان می باشد نمی توانید هزینه کنید؟ آیا اگر 
مقداری از مایحتاج زندگی بر ما کاسته شد باید سراسیمه شده به جان هم بیفتیم؟
عزیزانم راه را غلط نروید راه همان است که رهبر فرزانه انقالب حضرت آیه 
العظمی امام خامنه ای مارا بر آن هدایت می کند هوشیار باشید که دشمن ریشه 

مارا هدف گرفته، چشم دشمن را هدف بگیرید.
بنده همیشه آرزو داشتم که در زمان سیدالشهدا بودم و در رکابش جهاد میکردم 
اما دیدم االن هم فرق با آن زمان نمی کند شیعیان در سرزمین شام در ظلم و 
ستم هستند حتی بارگاه احیاگر عاشورا حضرت زینب کبری مورد تعرض لشکر 
کفر واقع شده االن که این وصیتنامه را می خوانید امیدوارم حضرت زینب مرا 
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به عنوان پاسدار حرمت بارگاه مبارکش و مدافع شیعیان مظلومش پذیرفته باشد.
برادران و خواهران به شما وصیت می کنم از رهنمودهای رهبر واال مقام و 
فرزانه امام خامنه ای راه را بجویید. برای مادیات زیاد خودرا به زحمت نیندازید 
و قدری به فکر آخرت باشید این مشکالت به قول مرجع عالی قدر آیت اهلل 
بهجت که روحش قرین رحمت خدا باد گرفتاری های قبل از ظهور امام زمان 

برای مسلمانان میباشد.
عزیزانم اندکی صبر، سحر نزدیک است. اما همشهریان گرامی دوستان و 
آشنایان و اقوام در این مدت در زندگی فراز و نشیبهای زیادی کشیده ام که غالبا 
بر اساس بعضی سوء تفاهم هایی بوده که بعضی عزیزانم مرتکب شده اند، همه 
شما را حالل میکنم اما تعدادی از شما نیز بر گردن من حق داشتید، با تمام توان 
و امکان تالش کردم که رضایت شما حاصل شود و به نظر خودم توانستم بیشتر 
دین ها را ادا کنم و رضایت حاصل کنم اما آنهایی که بر گردن من حق دارند به 
یگانگی خدا سوگندتان می دهم که یا حاللم کنید یا از پدر و برادرانم بخواهید 

تا جبران کنند چون من قصدم بدی نبوده که دینی بر گردنم باشد.
منادی  قیامت  روز  در  فرماید  می  این حدیث کنید که  را شامل  وجودتان 
فریاد می زند کسانی که از خدا طلبکار هستند برخیزند، تعدادی از مردم بر می 
خیزند از آنها سوال می شود که شما چکار کرده اید که از خداوند طلبکارید؟ 
می گویند :ما بندگانش را بخاطر خدا حالل کردیم و اکنون از خدا طلبکاریم.

نباشید،  اما پدر و مادر عزیزم اگر خونم در راه خدا ریخته شد اندوهگین 
شادی کنید که این آرزوی اولیای خدا بود آیا نه این است که همه دیر یا زود 
خواهند رفت؟ پس فقط صبر کنید و به یاد اهل بیت سید الشهدا سوگواری کنید 

و در آمرزش من هم دعا کنید والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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14. بانوي فضائل / شجاعت
زینب)س( یك قهرمان متهور نیســت كه بي باكانه رفتارهاي مردانه از خود نشــان 

دهد، بر اسبي بنشیند و چكاچك شمشیرش دیگران را بلرزاند!
گاهي دیده مي شود كه در راستاي به وجود آوردن ادبیاتي كه هویت گمشده زنان 
را به آنان برگرداند و یا نقشهاي مفرط جنسیتي را از آنان بستاند، بي سلیقگي مي شود 
و حضوري براي زنان در صحنه هاي اجتماعي و سیاســي به تصویر كشیده مي شود 
كه كمتر مردي هم جرأت عملي ساختن آن نقش را دارد! آري، اگر براي به دست 
آوردن این هویت و اتخاذ بهترین اسلوب از زالل وحي فاصله گرفتیم، یا در غوغاي 

افراط خواهیم افتاد و یا در ورطه تفریط.
ما الگویي براي زنان شــجاع و دینــدار داریم به نام زینب)س( او چنان شــجاع و 
نترس اســت كه از گفتن كلمه حق نزد حاكم ســتمگر ابایي ندارد. پس از حضرت 
سیدالشــهدا)ع( اولین كسي است كه به میدان مي رسد و آخرین كسي است كه در 

دشت بالخیز كربال سوار بر محمل مي گردد. 
ســپري است كه تازیانه ها بر جانش مي نشــیند، اما كالم او همه دشمنان را بیچاره 
كرده. همه از عبیداهلل مي ترســند و عبیداهلل از زینب)س(، همه از یزید مي ترســند و 

یزید از زینب)س(!
ولي این شجاعت چنان تدبیر شده است كه در عین دالوري هم جان او و هم جان 
همه خاندان و از همه مهمتر حریم امامت، تا برگشتن به مدینه حفظ مي شود و اینها 

همه مدیون سایبان مستحكم تدبیر شجاعانه و شجاعت مدبرانه زینب)س( است.
از آنچه گذشــت؛ نتیجه شــد كه گاهي وظیفه اقتضا مي كند زن مسلمان با حفظ 
تمام آنچه دنیاي امروز نامش را محدودیت و قواعد دست و پاگیر مي گذارد، وارد 

عرصه اجتماع گردد.
ویژگیهاي فردي و رفتارهاي شخصي زینب)س( و فعالیتهاي اجتماعي ایشان نشان 
مي دهد كه او در مســیر حیات معقول بهترین اندیشه، گفتار و رفتار را براي شركت 

در فرآیند هدایت، انسان پروري و تاریخ سازي انتخاب نمود.
گاهي خروشــیدن و فریاد را و گاهــي گریه و مویه را برمي گزیند، چنانچه گاهي 
فقط زنان را مخاطب قرار مي داد و از همه لوازم براي جذب شنونده از اقشار مختلف 
زنان بهره مي یافت. و گاهي زنان و مرداني را كه در راهي گرد آمده بودند، مخاطب 

قرار مي داد و مسؤولیت فراموش شده را به خاطرشان باز مي گرداند.
تأثیــر نفوذ كالم او بــه گونه اي بود كه همه را جذب كرده و تحســین همگان را 
برمــي انگیخت. هنر زینب)س( در تدابیرش، آگاه ســاختن افــراد جاهل، غیرتمند 



93

كردن عناصر آگاه ولي بي تفاوت، موافق ساختن مخالفان و یا به انزوا كشاندن و در 
انفعال قرار دادن آنها بود. همه این تالشــها در شرایطي صورت مي گیرد كه گاهي 
همین خانمي كه در اوج شــكوه و جالل و فرزندزاده پیامبر و داراي عظمت و وقار 

زهراست، وقتي وارد شام گردید، شأن او را مراعات ننمودند.
طبیعي اســت، مردمي كه از زمزم والیت ســیراب نگردیده اند، توفیق باریافتن به 
محضر عقیله بني هاشــم را درنیابند، ولي زینب)س( باید این مردم را آگاه ســازد و 
خاطره شــیرین همراهي با خاندان وحي را به ذائقه اینان بچشاند. این زینب است كه 
در مسجد اموي با تشكیل مجالس سوگواري چنان انقالبي به پا مي كند كه وقتي این 
زنان را وداع مي گوید، 400 زن از اشــراف شــامي و از پستوهاي كاخهاي اموي بي 
اعتنا و بلكه منزجر از خواست همسران خود، هماناني كه دستشان به خون حسین)ع( 

آلوده است، به بدرقه آمده اند و یكسره از بانوي خویش حاللیت مي طلبند.
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انقالب  معنای  به  الشعب  ثوره  با عنوان  بحرانی در سوریه  پیش،  چند سال 
مردم، آغاز شد که رسانه های غربی تبلیغ کردند که قیامی مردمی برای سرنگونی 
از  برخی  فضا  بودن  غبارآلود  علت  به  است.  انجام  حال  در  سوریه  حکومت 

کشورهای منطقه نیز آن را پذیرفتند.
اما با گذشت زمان، کذب بودن این ادعا ثابت شد و دنیا فهمید که هدف 
از این بحران هدف قرار دادن محور مقاومت و گرفتن انتقام از سوریه به دلیل 
حمایت هایی است که در هشت سال دفاع مقدس از ایران داشته و این بود که 

دستان پشت پرده قضایای سوریه آشکار شد. 
فرمودند: »جنگ  بحران سوریه  از آغاز  ماه پس  انقالب، چند  رهبر معظم 
سوریه، جنگ نیابتی بین المللی است« برای برخی هضم این سخن، سخت بود 
اما مدتی نگذشت تا همه فهمیدند تکفیری ها از 85 کشور دنیا به سوریه آمده اند.
آنچه در سوریه اتفاق افتاد که در ابتدا پررنگ و در حال حاضر کم رنگ شده 
جنگ رسانه ای بود. آن ها در رسانه های خود نشان می دادند که همه مردم سوریه 
مخالف دولت بشار هستند و حکومت فاقد حمایت مردمی است. درصورتی که 
این طور نبود. رسانه هاي محور مقاومت با حداکثر توان رسانه ای خود در برابر 

14. از قاره سياه
شهيد محمدسليمان الکوني

شهيد محمدرضا مهرپاک
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غول رسانه ای دشمن ایستادند و سعی کردند در این جنگ جامع نگر باشند.
اما در تاسوعا و عاشورای حسینی دو سال قبل، گروه داعش در مناطق اشغالی 
بیانه ای صادر کردند با عنوان "نحن ابنا الیزید" که در این بیانیه آمده بود که ما 
با شما محبان اهل بیت در جنگیم. البته ما از بیان اینکه حیدری و حسینی هستیم 
ابایی نداریم و از هزار و چهارصد سال پیش تاکنون این را اعالم کرده ایم، اما 
این گروه به واسطه جنایاتی که اجدادشان در طول تاریخ اسالم در حق مسلمانان 
کردند از بیان آن واهمه داشتند. ولي در حوادث منطقه با عملکردی که از خود 
نشان دادند و به خاک و خون کشیدن مردم سوریه و عراق به نوعی مهر تأیید بر 

عملکرد نیاکان خود زدند.
خالصه اینكه عاشورایي دیگر تكرار شد. حق و باطل در سرزمین شام در 
مقابل هم صف آرایي كردند. آنان كه نتوانسته بودند به اهل بیت جسارت كنند 
به حرم اصحاب اهل بیت یورش بردند و بعد اعالم كردند كه هدف بعدي ما 

حرم حضرت زینب)س( است. 
خالصه اینكه مانند كربال كه اصحاب امام از ملیت ها و قومیت هاي مختلف 
بودند، در كربالي شام نیز چنین اتفاقي افتاد. عده اي از اقصي نقاط عالم راهي 

این سرزمین شدند تا نامشان در زمره مدافعان حرم ثبت گردد.
 مجاهدانی كه مظلومانه بار حمایت از مقدسات مسلمین را بر دوش می کشند 

و در سکوت کامل به شهادت می رسند.
جوانان شیعه همچون بنیان مرصوص، در برابر تروریست های چندملیتی که با 
سالحهای غربیـ  عربیـ  عبری مسلح شده و به جان دین و میهن مسلمانان افتاده 

اند؛ ایستادگی می کنند. 
اما برای نخستین بار یک جوان از قاره سیاه در عملیات جهادی و در دفاع از 
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حرم مطهر حضرت زینب)س( و مقدسات اسالمی شربت شهادت نوشید.
شهید مجاهد »محمد سلیمان الکونی« که از کشور ساحل عاج به سوریه آمده 
بود به همراه خود کفنی داشت که بر روی آن عبارت "فداًء بالسید زینب)س(" 

نوشته شده بود. 
او همراه با نیروهای مردمي و ارتش سوریه به دفاع از حرم پرداخت. بعد هم 
عملیات هاي نظامي براي پاكسازي اطراف حرم آغاز شد. با پیشروی در مناطق 
اطراف حرم حضرت زینب)س( در منطقه حجیره بود كه محمد سلیمان هدف 

گلوله تروریستهای مسلح قرار گرفت و به شهادت رسید. 
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15. بانوي فضائل / جلوگيري از تحریف حقایق
یكي از محورهایي كه باالترین ســرمایه گذاري را در تالشهاي مذبوحانه حكام به 
خود جلب نمود، تحریف عاشورا و عاشوراییان و مصادره وقایع به نفع ستمگران بود 

كه البته سخت در این مصاف ناكام ماندند.
پاســخ زینــب به عبیداهلل و یزید، بــه خوبي مطلب فوق را تأیید مــي كند. یكي از 
تحریفهــاي مهم كه از طریق مختلف تبلیغ مي شــد، اســتناد شــهادت حضرت ابي 

عبداهلل)ع( به خداوند است.
تفكرات اشاعره و اباطیل فكري كه به وسیله بني امیه تبلیغ مي گشت، بهترین اهرم 
فرهنگي براي توجیه جنایات بود. از طرف دیگر، پیدایش مكتب كالمي اشاعره در 

دوران بني عباس نیز ریشه در توجیهات بني امیه از حوادثي نظیر كربال دارد.
آن زمان دســته قابل توجهي از مســلمانان از فرهنگ علوي و اندیشه شیعي فاصله 
گرفته و بسیاري از صحابه و تابعین از هوش علمي براي تحلیل عقالني قضایا بي بهره 

بودند، لذا رواج اندیشه جبریون در مسیر حكومتهاي وقت مفید بود.
فرهنگ سازان جامعه كه طایفه بزرگي از جعل كنندگان احادیث بودند، بخشي از 
این تفكرات را به صورت فرهنگ عمومي در آوردند. بدیهي است، تا چنین فضاي 
فرهنگي در بین مردم فراهم نشود، نمي توان به این راحتي دست را به خون پاكترین 
انســانهاي روي زمین آلوده ســاخت و از گزند واكنشــهاي مردم و یا حداقل سؤال 

اندیشه ورزان جامعه، خالصي یافت.
بر این اســاس بود كه هم عبیداهلل و هم یزید در یك برنامه هماهنگ این فاجعه را 
به خواست الهي كه هیچ قدرتي را یاراي مقاومت آن نبود، استناد داد و خواستند كه 

خود را در مقابل مردم و تاریخ تبرئه نمایند.
قســمتهایي از این گفتگوها از این قرار اســت: زماني كه عبیداهلل متوجه حضور بي 
بي زینب كبري)س( در مجلس خود شد، این جمله را به زبان آورد: »سپاس خداي 
را كه شما را مفتضح نمود و دروغتان را فاش كرد!« و در مرتبه بعد تحریف خود را 

مستحكم ساخت؛ »چگونه دیدي كار خدا و تقدیر او را نسبت به برادرت حسین؟«
حضرت زینب)س( در اینجا وظیفه اي در مقابل زمان خود و مردم آن دیار احساس 
مي كند و وظیفه اي در تاریخ و وظیفه اي در مقابل اندیشه ناب دیني كه دامانش را 

از خرافه ها پاك كند.
حضرت زینــب)س( فهمید كه یكــي از اهداف عبیداهلل تیره ســاختن چهره اهل 

بیت)ع( و دیگري اسناد واقعه به خداوند است.
بر این اساس، زینب كبري)س( هم در این مقام و هم در منازل و معابر كه فرصتي 
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مي یافت، بر تطهیر قافله اهل بیت)ع( از اتهام ها تالش وافر داشــته و مداوم انتســاب 
خــود را بر حضرت ختمي مرتبت)ص( كه طبعًا مــورد وفاق همه مردم آن روزگار 
بود، یادآور مي شود. همچنان كه آیه تطهیر را مستمرًا به خاطر آنان باز مي گرداند 

و عظمت و پیراستگي خاندان وحي را یادآور مي شود.
در مرتبه بعد، حضرت در جواب جمله دوم ابن زیاد، به یكي از عمیق ترین آموزه 

هاي قرآني و اندیشه هاي كالمي اشاره مي كند.
رابطه افعال آدمیان با مشیت و اراده الهي، خواه عمل صحیحي باشد خواه باطل، در 
حوزه قضا و قدر الهي تفســیر خاصي دارد كه فهم آن، خرد ورزان مسلمان را هم از 

ورطه جبر نجات مي دهد و هم از دام تفویض مي رهاند.
حال كه زینب ســر رشته افاضه را به دست گرفته، آن روي سكه را مي نماید. اگر 
عبیــداهلل اصرار دارد كه نقش خداوند را در غائله كربال ببیند و دســت خدا را مؤثر 
بداند، آگاه باشد كه دست خدا در كربال نمایان بود. البته خدا حسین)ع( را طلبید و 
او ذبیح عطشان خداست. آن رشته نوراني كه كربال و مصرع عشاق را به خداوند ربط 

مي دهد، تمام زیباییهاي كربالست.
اما عبیداهلل این رویه را نمي بیند و این تعاریف جدید را نمي فهمد.

نظیر همین سیاست مزورانه در شام نیز به دست یزید اجرا شد. یزید و تمام سپاهیانش 
را همچون وسیله بي جاني مسحور اراده خداوند وانمود كرد كه اگر حسین)ع( كشته 
شده، خدا او را كشت و اگر من امروز بر تخت شاهي جلوس كرده ام، خدا خواسته 

است.
حضــرت زینب)س( در اینجا درنگ را جایز ندانســته و با كالمي بي نظیر او را بر 

تخت رسوایي اش ذوب نمودند.
ضعــف، انفعال و بیچارگي واكنــش یزید در مقابل كالم قاطــع حضرتش كاماًل 

هویداست.
سكوت طوالني یزید پس از خطبه غراي زینب)س( و اظهار ندامت و پشیماني او، 

بزرگترین شاهد پیروزي قهرمان میدان، عقیله بني هاشم بود.
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بعضي وقتها از انسان هاي ناآگاه مي شنویم كه چرا باید به مردم عراق كمك 
كنیم. چرا باید به آنان در دفاع از كشورشان در مقابل فتنه داعش كمك برسانیم. 

مگر همین افراد نبودند كه جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل كردند؟
پاس به این سوال بسیار ساده است. اواًل اگر ایران جلوي فتنه داعش را در 
عراق نگیرد، باید در مرزهاي خود با داعشیان مقابله كند، در ثاني كساني كه 
هشت سال با ما جنگیدند مردم عراق نبودند. دیكتاتوري به نام صدام با حمایت 
اربابان خود جنگ را آغاز كرد و اكثر مردم عراق تمایلي به ادامه جنگ نداشتند.

این را از شیوه و مرام شیعیان عراق مي شد فهمید. صدام در طول دوران جنگ 
هزاران نفر از مردم و نظامیان خود را به دلیل عدم مبارزه با ایرانیان اعدام كرد!
از طرفي نیروهاي مردمي و شیعه و حتي ُكردهاي عراق راهي ایران شدند تا 
براي مبارزه با صدام متحد شوند. آنها سپاه بدر را تشكیل دادند و ضربات مهلكي 
به ارتش عراق وارد كردند. این یگان نظامي در دوران دفاع مقدس صدها شهید 
تقدیم اسالم نمود. آنها بعد از پایان جنگ نیز براي مبارزه با حكومت صدام وارد 

خاك عراق شدند و در ثیام شعبانیه هزاران شهید تقدیم كردند.
اما یكي از این بسیجیان مخلص عراقي كه سالها در جبهه هاي ما با صدامیان 

15. چنان پدر چنين 
پسر

شهيدان صادقي

مسجد زید ابن صوحان در كنار مسجد كوفه
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جنگید برادر صادقی معروف به "ابو میثم" بود. 
ابومیثم یکی از فرماندهان برجسته سپاه بدر بود که سال ها مجاهدت فراوان 
در جبهه هاي غرب و جنوب کشورمان داشت و در عملیات هاي متعدد سپاه 

پاسداران علیه رژیم بعثي صدام حضور چشمگیر داشت.
ابومیثم بعد از پایان جنگ نیز براي ضربه زدن به رژیم بعث عراق عملیات 
هاي زیادي را طراحي و اجرا كرد. سرانجام این مجاهد راه خدا در سال 1379 
هجري شمسي در راه زدودن عتبات عالیات از لوث حکومت رژیم خونخوار 

عراق، به دست مزدوران صدام به شهادت رسید.
بعد از نابودي رژیم بعث خانوده او راهي عراق شدند. سالها بعد یكباره كشور 
سوریه مورد حمله تروریست هاي تكفیري قرار گرفت. علی صادقي)دراجی( 

فرزند برومند ابومیثم راه پدر را در پیش گرفت.
به دمشق رفت،  از حرم حضرت زینب)س(  به عنوان داوطلب دفاع  نیز  او 
سرزمین شام باید از لوث وجود وهابیون و تروریست هاي سلفي پاكسازي مي 
شد. گردان هاي مدافعین حرم تشكیل شد. كتائب ذوالفقار، حزب اهلل و... توسط 

شیعیان عراق منسجم شد و به دفاع از حرمین پرداختند. 
آنها خون دادند اما اجازه ندادند تا حریم اهل بیت یكبار دیگر مورد هجوم 
حرامیان قرار گیرد. همین چند روز پیش بود كه خبر رسید علي صادقي فرزند 
شهید ابومیثم در دفاع از حرم عقیله بني هاشم، حضرت زینب کبري)س( در 

مقابل حمالت عناصر وابسته به گروهک های تکفیری، به شهادت رسید. 
او یکی از جوانان پرشور عراقی بود كه دانشجوی رشته حقوق ورودی سال 

91 دانشگاه شهید بهشتی تهران هم بود.
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16. بانوي فضائل / الگوي تمام مردم
مطالعــه تاریخ به خوبي نشــان مي دهــد یكي از نگرانیهاي حضرت سیدالشــهدا، 

وضعیت اهل بیت )ع( و كیفیت مواجهه آنها با مصیبتهاي بعدي است.
از این رو، پس از شــهادت قمر بني هاشــم)ع(، خواهر را به حضور خواست و در 
پیــش روي وي، همه زنان و دختران را به حفظ عزت و مرتبه ایماني خود ســفارش 
نمود: براي بال آماده شــوید و هرگز كالمي كه از شــأن شما بكاهد، بر زبان جاري 

نسازید. )منتخب التواریخ ص 294(
حافظ این عزت، زینب است. تجلیات این معنا در صحنه هاي پرشور سفر تاریخي 

شام نمایان است. 
خداوند براي خصوصیات و ویژگیهاي اخالقي، الگوهایي در عالم تعبیه فرموده كه 
هر كس در هر كجا با نظر به افق بلند الگو، بتواند خود را در مسیر جاذبیت آن قرار 

دهد و به طور مداوم و به عشق رسیدن به سرحد كمال، تكاپو و تالش نماید.
در این نگاه، دل دریایي زینب ســخت طوفاني اســت و كالم جانگداز او در پاسخ 
عبیداهلل ملعون از ژرفاي غم او حكایت دارد: به راســتي كه بزرگم را كشتي و شاخه 
ام را قطع كردي و ریشــه ام را كندي، اگر این تو را شــفا مي دهد شفا بگیر اي پسر 

مرجانه )منهاج الدموع/ ص 370(.
اینجا او به صبر نیاز دارد، زیرا تنها نماینده تواناي ثاراهلل است. او صبر پیشه مي كند و 
بعد بهترین كالم را بر زبان مي راند، بهترین سكوت را عملي مي سازد، بهترین نگاه، 

بهترین گریه، بهترین فریاد و بهترین مرثیه را شیوه خود مي سازد.
این درس صبر زینب)س( در مقابل مصیبت اســت؛ نه آن كه در بایگاني عواطف 
خود از زینب صبور، ســپید موي غصه داري بسازیم كه در گوشه تاریخ كز كرده و 

بر برادران و فرزندان... مویه مي كند.
صبر زینب)س( یك شــورش بر اساس حیاتي معقول است كه همواره در بحراني 
ترین شرایط بهترین حجت را براي تاریخ و زمانه ساخته و پرداخته كرده و عالمي را 

درس داده است.
زیبایي دین مبین اسالم پس از بیان گزاره هاي تام و تمام اخالقي این است كه براي 
هر قشري از مردان و زنان و متناسب با شرایط مختلف زماني و مكاني، الگوهایي از 

بین مردان و زنان ارائه نموده است.
الگوها كه همان شاخصهاي دیني اند، در پیچ و خم زندگي انساني قرار داشته و در 
عین اصطكاك با همه مناســبات و مالبسات زندگي فردي و اجتماعي بشر، توانسته 

اند نمادي از زندگي یك دیندار باشند.
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از همــه زیباتر، وجود الگوهایــي عالي از بین زنان براي همه مردان و زنان و از بین 
مردان براي همه مردان و زنان است. زینب)س( یكي از آن شاخصها و الگوهاست.

در شرایطي كه حضور اجتماعي و سیاسي زنان و اشغال عرصه هاي عمومي توسط 
ایشــان یكي از بحث انگیزترین مباحث دو سده اخیر است، زینب)س( همان كسي 

است كه كاملترین مدل را بدین منظور به زنان عالم پیشنهاد مي كند.
خاصیت الگو این است كه نباید بر بام آسمان نشسته و از افق اندیشه و عمل آدمیان 
فاصله هاي طوالني داشــته باشد. به راستي زینب)س( چگونه فاصله زماني را در مي 
نوردد و امروزه براي زنان مسلمان ایده حضور در اجتماع و سیاست را پي مي ریزد؟
اگر او امروز بود و در بین ما و در شــرایط ما مي زیست، چگونه وظایفي را وظیفه 
خطیر سیاســي و اجتماعي خود مي دانست و تحت چه شرایطي قافله اي را به سمت 

صالح و سداد ساالري مي نمود؟
عرصه حضور اجتماعي زینــب)س( در زمانه خویش نه یك جماعت اندك و نه 
مردم یك شــهر و آبادي كوچك، كه بخش عظیمي از بالد اسالمي بود كه امروزه 
شامل چند كشور مي شود. تدابیر سیاسي او نه تنگناي ریاست یك شهر و یا مدیریت 
یك كشــور، بلكه چنان پردامنه بود كه حكام و رؤســاي ایاالت مختلف اسالمي را 
منفعل ســاخته و سیاست و تدبیر آنان را تحت الشــعاع برنامه هاي ارشادي و آمرانه 

خود قرار داد.
این زینب)س( بود كه تمام اهداف دور و نزدیك آنان را به باد كلماتش ســپرد تا 
نشاني از آنها نباشد. چنان در مقابل اوضاع مختلف روش مقتضي را اتخاذ مي نمود 
كه هیچ كس نمي توانست پیش بیني كند، پس از یك گفته یا یك رفتار، زینب)س( 

چه خواهد گفت و چه خواهد كرد؟
آري، او در همه صحنه هاي سیاســي و اجتماعي حاضر بود، اما حضوري كه عطر 
آن شــمیم هدایت و روشــنگري داشت و این حضوري اســت كه چنان جاودانه و 

ماندني شده است و رسانه خبري عاشورا همه ساله و تا قیامت آن را باز مي تاباند.
كدامین زن را مي شود شناخت كه اخبار حضورش پژواكي چنان وسیع در تاریخ 
داشته باشد؟ افزون بر آنچه گذشت؛ مهمتر از حضور اجتماعي و سیاسي، اهداف و 
نحوه حضور اســت. البته، اهداف زینب)س( كه به بلنداي نام انسانیت است، نیازي 
به توضیــح ندارند. ولي روش او براي این حضور براي نســل امروز قابل مالحظه و 
مطالعه است، آیا روش او دیگر كهنه شده است؟ آیا مي توان آن روش را براي زنان 
آغازگر هزاره سوم دیكته نمود؟ آیا روش او مالكهاي ماندگاري دارد؟ در پاسخ به 

این سؤال، شاخصه هاي حركت حضرت را نام مي بریم: 
مدلي كه تاریخ از حضور زینب)س( اخبار مي كند، حاكي است كه او در اجتماع 



103

آمیــزه اي از علــم و حیا بود. آن چنان در صدفــي از حیا حركت مي كند كه به جز 
علم و فرهیختگي او، چیزي به مشــاهده مردان نمي رســد. راویان از نقل تمام واقعه 
عاجزند، اما هر آنچه رخ داد این بود كه از البه الي حركتهاي احیاگر او حیا سرك 
مي كشــید و این آن چیزي اســت كه در كنار دانایي زینب)س( به شكار نگاه مردم 

درآمده است.
مدل اسالم براي حضور زن در عرصه عمومي همین است؛ یعني زنان ما چنان گوهر 
عفاف خود را حفظ نمایند كه كالم و سكوتشــان، حركت و سكونشان... حاكي از 
حیا و عفت باشد و از تمام ویژگیهاي خود در اجتماع فقط علم و دانایي و هنر را به 

منصه ظهور برسانند.
به طور مثال این فریاد زینب)س( است، وقتي صداي شیون زنان كوفه را مي شنود: 
»ســاكت باشــید اي اهل كوفه، مردان شما ما را مي كشند و زنان شما بر ما گریه مي 

كنند؟« )بحاراالنوار/ ج45/ ص115 (
وقتي اســرا وارد شــهر شــدند همه زنان به قصد تماشــا آمده اند، ولي زینب)س( 
تماشاخانه زنان كوفه را به كالس درس و دادگاه تاریخ بدل كرد. زینب كبري)س( 
از گریه زنان متعجب است؛ اگر مردان شما ما را كشتند، گریه شما براي چیست؟ با 
گریه نمي توان این ننگ را شست. پس مسؤولیتهاي اجتماعي شما زنان چه مي شود؟ 

شما هم به اندازه مردانتان مقصرید.
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16. مرد جهاد
شهيد مصطفی جعفری

از پدر و مادری افغانی در ایران به دنیا می آید. سال های نوجوانی او مقارن 
خاك  در  و  می کند  مبارزه  عزم  او  افغانستان.  به  شوروی  تهاجم  با  می شود 
افغانستان لباس جهاد می پوشد. پس از پنج سال درگیری و مجاهدت، با تنی 
رنجور از اصابت ترکش ها به ایران بازمی گردد، ازدواج می کند و این بار بعد 
از گذشت چند سال، زمانی که تروریست های تکفیری، سوریه را جوالن گاه 
خودشان ساخته بودند؛ به صورت کاماًل داوطلبانه به همراه سه تن از دوستانش 

به سوریه اعزام می شود. 
این کشور در خاطره ها ثبت می کند و  نیز در  او مجاهدت های بسیاری را 
عاقبت در نزدیکی شهر حلب بر اثر گلوله ای که به قلب او اصابت می کند؛ به 

همراه یکی از معاونانش بال در بال مالئک می گشاید و به شهادت می رسد.
پاي  حاال  جعفری.  مصطفی  شهید  زندگي  از  بود  مختصري  عبارات  این 
صحبت پدري مي نشینیم که به رغم مصیبت جان کاه فقدان مصطفی، همچنان 
استوار و راسخ، آماده ي جهاد است و فرزند دیگرش را در جرگه ي مدافعان 

حرم قرار داده و خودش نیز قصد سفر جهادي دارد:
در افغانستان در شهر قندهار ساکن بودیم. قبل از شروع انقالب، حدود هشت 

شهيد حسن حسن پور
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این مهاجرت خانواده  ی  ایران مهاجرت کردم و در  به  نداشتم که  بیشتر  سال 
پدری ام همراهم بود. ابتدا به قصد زیارت کربال و به صورت کامال قانونی و با 
داشتن گذرنامه وارد ایران شدیم. قصدمان این بود که بعد از زیارت کربال به 

زیارت خانه خدا مشرف شویم.
به دلیل مشکالتی که در بدو امر برای ما حادث شد؛ نتوانستیم وارد عراق 
در  که  بود  وقتی  زمان،  این  ماندگار شدیم.  ایران  در  دلیل  همین  به  و  شویم 
افغانستان نبرد های بی شماری از جانب شوروی آغاز شده بود. اندکی بعد زمانی 
ازدواج  بود؛  با خانمم که دخترعمویم  ماندگار شویم،  اینجا  در  توانستیم  که 
کردم. حاصل این ازدواج سه پسر و سه دختر شد. تمام فرزندانم در ایران به دنیا 

آمدند و در همین محله مامازند در پاکدشت ساکن شدیم.
شهید مصطفی در تاریخ 26 خرداد 63 به دنیا آمد و سي سال بعد در همین 

تاریخ یعنی 26 خرداد 93 در سوریه به شهادت رسید. 
به صورت  سال  پنج  مدت  به  نداشت؛  زیادی  سال  و  سن  هنوز  که  زمانی 
داوطلبانه و براي مبارزه با شوروي و طالبان به افغانستان رفت. بدون اینکه اجباری 

از جانب دولت افغانستان احساس کند.
در این نبردها هم مقابل شوروی متجاوز کمر به جهاد بست و پس از آن نیز 
در نبرد با طالبان تا آنجا که می توانست، از خودش مجاهدت نشان داد. فرمانده 
180 نفر از مجاهدین افغانی شد. بنا به شهادت دوستانش، فرمانده بسیار الیقی 

بود.
همان پنج  سالی را هم که در افغانستان بود؛ بارها تا مرز شهادت پیش رفت. 
جانباز شده بود. در هنگامه نبرد با طالبان، ماشینی که مصطفی در آن بود به روی 
مین می رود و همین انفجار باعث قطع شدن قسمتی از دست مصطفی می شود 
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اما با همه این اوضاع و احوال، بعدها نیز حتی ذره ای از عالقه اش به جهاد در 
راه خدا و اهل بیت)ع( کم نشد. عاشق جهاد در راه خدا بود و خودش بارها 

می گفت که من برای جهاد ساخته شده ام.
بعد از این که به ایران بازگشت، در کنار خودم مشغول رانندگی با ماشین های 
سنگین شد. چرا که من خودم از ابتدای ورود به ایران با ماشین های سنگین مثل 
لودر کار می کردم و مصطفی قبل از اعزام شدنش به افغانستان و پس از بازگشت 

از آنجا؛ در کنار من بود و با خود من کار می کرد.
قبل از اینکه به سوریه اعزام شود؛ من بنا به عالقه ای که به مصطفی به عنوان 
نمی دانیم که  ما  او گفتم که  به  از رفتنش شدم. حتی  مانع  ارشدم داشتم  پسر 
طرف های درگیر در آن مملکت چه کسانی هستند و اگر تو بروی معلوم نیست 

که چه بالیی به سرت خواهد آمد؟ 
تا یک  سال این بحث ها بین ما ادامه داشت و در این کش  و قوس ها، هر 
دویمان سعی می کردیم که طرف دیگر را مجاب کنیم که استدالل طرف مقابل 

را بپذیرد. من نگران حال مصطفی بودم اما او نگران حرم حضرت زینب)س(
مصطفی در کمال قاطعیت به من جواب می داد که شما چطور در ماه محرم 
به سر و سینه می زنید و حسین حسین می گویید و آرزو می کنید که ای کاش در 
کربال با تو بودم. اآلن هم موقعی هست که باید در دفاع از حرم بی بی زینب)ع( 

اسلحه بگیریم و به جهاد بپردازیم.
باید بگویم مصطفي از همان بچگی در این حال و هوا بود. هیچ گاه به یاد 
ندارم که از مال دنیا برای خودش اندوخته ای باشد. حتی زمانی هم که به شهادت 
رسید؛ به لحاظ مادی واقعا چیزی نداشت. با اینکه بسیاری از این سال ها تا جایی 
که می توانست كار مي كرد اما دست فقیر و یتیم ها را می گرفت. تا جایی که 
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حتی زمانی که می دید کسی از سرما می لرزد؛ لباس گرمی را که در تنش بود به 
نیازمندی می داد که واقعا به آن لباس احتیاج داشت.

مداح هیئت بود و با همان آهنگ و سوز و گدازی که داشت به مدح اهل 
بیت)ع( می پرداخت. دهه اول محرم که می آمد پرچم و هیئت را به راه می کرد 
عزاداران چای   برای  و  می ایستاد  هیئتشان  آبدار خانه  در  اوقات حتی  و گاهی 

می ریخت و از میهمانان امام حسین)ع( پذیرایی می کرد.
در سوریه هم که بود همان مقدار مختصری پولی را که در آنجا به سربازان 
می دادند تا مایحتاج سربازی شان را تهیه کنند، به خانواده ها و بچه هایی می داد که 
سرپرست شان را در جنگ سوریه از دست داده  بودند. به کودکان یتیم می رسید 
و مایحتاج زنانی را تهیه می کرد که شوهران شان را در تهاجم تروریست ها شهید 
شده بودند. به قدری بچه دقیق و متشرعی بود که حتی نظر ما را در این باره 
جویا می شد و می گفت که اگر شما راضی هستید من این پول را در اختیار این 

خانواده ها قرار بدهم.
از دوستان  تن  بود. سه  اعزام شده  به سوریه  بود که  ماه  دو  از  بیش  تقریبا 
مصطفی هم با او به سوریه اعزام شدند. یک روز با او تماس گرفتم و گفتم 
که اآلن اگر می توانی به مرخصی بیا. گفت که اینجا درگیری بسیار زیاد است 
و اگر من این عرصه را خالی بگذارم؛ کس دیگری نیست که بتواند کارها را 

پیش ببرد.
درتاریخ 26 خرداد، در نزدیکی شهر حلب با عده ای از تروریست های داعش 
به شدت درگیر می شوند و همه ی آنها را به هالکت می رسانند. شمار زیادی از 
این تروریست ها به خاک و خون کشیده می شوند. جنازه های داعشی ها به روی 
زمین افتاده بود که مصطفی و یکی از معاونانش به دنبال سایر تروریست ها از 
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کنار جنازه ها رد می شوند تا دیگر تروریست ها را نیز به هالکت برسانند.

در این هنگام یکی از تروریست ها که خودش را به مردن زده بود؛ مصطفی 
و معاونش را از پشب به رگبار گلوله می بندد. معاون مصطفی در دم به شهادت 
می رسد و سه گلوله به مصطفی اصابت می کند که یکی از گلوله ها کمر مصطفی 

را سوراخ می کند و از قلب او خارج می شود و مصطفی به شهادت می رسد.
از سوریه با من تماس گرفتند و خبر را به دادند. بعد از ده روز از اینکه خبر 
ما هم آماده  انتقال داده شد و  ایران  به  پیکر مصطفی  ما دادند؛  به  شهادت را 
شدیم برای مراسم کفن و دفن مصطفی. باحضور جمعی از مسئولین محلی، 
پیکر مصطفی را در آرامستان ده امام در حصار امیر مامازند به خاک سپردیم. 
مصطفی در حالی از کنار ما رفت که از مدت ها قبل خودش را برای این شرایط 
آماده کرده بود. می دانست که این راه به شهادت ختم می شود. من مطمئنم که 
اگر اآلن هم می بود باز هم در انتخاب این راه ذره ای درنگ نمی کرد. امروز 
برادرش به جای مصطفی در سوریه مشغول جهاد در راه خدا و دفاع از حریم 

اهل بیت )ع( است.
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17. بانوي فضائل / با رسول اهلل)ص(
آشــفته از خواب پریدی و به ســوی پیامبر دویدی! بغض، راه گلویت را بسته بود، 
چشمهایت به ســرخی نشسته بود، رنگ رویت پریده بود، تمام تنت عرق کرده بود 
و گلویت خشــک شده بود. دســت و پای کوچکت می لرزید و لبها و پلکهایت را 
بغضی کودکانه، به ارتعاش وا می داشــت. خودت را در آغوش پیامبر انداختی و با 

تمام وجود ضجه زدی. 
پیامبر، تو را سخت به سینه فشرد و بهت زده پرسید: چه شده دخترم؟ 

 و فقط گریه می کردی. 
پیامبر دستش را ال به الی موهای تو فرو برد، تو را سخت تر به سینه فشرد، با لبهایش 
موهایت را نوازش کرد و بوسید و گفت: حرف بزن زینبم! عزیز دلم! حرف بزن!  تو 

همچنان گریه می کردی. 
چه آرامشــی دارد سینه برادر، چه فتوحی می بخشد، چه اطمینانی جاری می کند. 
انگار در آیینه ســینه اش می بینی که از ازل خدا برای تو تنهایی را رقم زده اســت تا 

تمامًا به او تعلق پیدا کنی
پیامبر موهای تو را از روی صورتت کنار زد، با دســتهایش اشــک چشمهایت را 

سترد، دو دستش را قاب صورتت کرد، بر چشمهای خیست بوسه زد و گفت:
 یک کالم بگو چه شده دخترکم! روشنای چشمم! گرمای دلم! 

هق هق گریه به تو امان سخن گفتن نمی داد. 
پیامبر یک دســتش را به روی سینه ات گذاشت تا تالطم جانت را درون سینه فرو 
بنشــاند و دست دیگرش را زیر ســرت و بعد لبهایش را گرم به روی لبهای لرزانت 

فشرد تا مهر از لبانت بردارد و راه سخن گفتنت را بگشاید: 
- حرف بزن میوه دلم ! تا جان از تن جدت رخت برنبسته حرف بزن!

قدری آرام گرفتی، چشــمهای اشــک آلودت را به پیامبر دوختی، لب برچیدی و 
گفتی: خواب دیدم! خواب پریشــان دیدم. دیدم که طوفان به پا شده است. طوفانی 
که دنیا را تیره و تاریک کرده اســت. طوفانی که مرا و همه چیز را به این ســو و آن 
سو پرت می کند. طوفانی که خانه ها را از جا می کند و کوهها را متالشی می کند، 

طوفانی که چشم به بنیان هستی دارد. 
ناگهان در آن وا نفسا چشم من به درختی کهنسال افتاد و دلم به سویش پر کشید. 
خودم را سخت به آن چسباندم تا مگر از تهاجم طوفان در امان بمانم. طوفان شدت 
گرفت و آن درخت را هم ریشــه کن کرد و من میان زمین و آسمان معلق ماندم. به 
شاخه ای محکم آویختم. و سخت به آن دو، دل بستم. آن دو شاخه نیز با فاصله ای 
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کوتاه از هم شکست و من حیران و وحشت زده و سرگردان از خواب پریدم ... 
کالم تو به اینجا که رسید، بغض پیامبر ترکید. حاال او گریه می کرد و تو مبهوت 

و متحیر نگاهش می کردی. 
بر دلت گذشت تعبیر این خواب مگر چیست که ...  پیامبر، سوال نپرسیده تو را در 

میان گریه پاسخ گفت: 
- آن درخت کهنســال، جد توست عزیز دلم که به زودی تندباد اجل او را از پای 
درمی آورد و تو ریسمان عاطفه ات را به شاخسار درخت مادرت فاطمه می نبدی و 
پس از مادر، دل به پدر، آن شاخه دیگر خوش می کنی و پس از پدر، دل به دو برادر 
می ســپاری که آن دو نیز در پی هم، ترک این جهان می گویند و تو را با یک دنیا 

مصیبت و غربت، تنها می گذارند. 
اکنون که صدای گامهای دشمن، زمین را می لرزاند، اکنون که چکاچک شمشیرها 
بر دل آســمان، خراش می اندازد، اکنون که صدای شیهه اسبها، بند دلت را پاره می 
کند، اکنون که هلهله و هیاهوی سپاه ابن سعد هر لحظه به خیام حسین تو نزدیکتر می 
شود، یک لحظه خواب کودکی ات را دوره می کنی و احساس می کنی که لحظه 

موعود نزدیک است و طوفان به قصد شکستن آخرین امید به تکاپو افتاده است. 
چشــمهای معصومت را به پدر دوختی و گفتی: بابا! زبانی که به یک گشوده شد، 

چگونه می تواند با دو دمسازی کند؟ 
و حاال بناست تو بمانی و همان یک! همان یک جاودانه و ماندگار. 

از جا کنده می شــوی، سراســیمه و مضطرب خود را به خیمه حســین می رسانی. 
حسین، در آرامشــی بی نظیر پیش روی خیمه نشسته است. نه، انگار خوابیده است. 
شمشیر را بر زمین عمود کرده، دو دست را بر قبضه شمشیر گره زده، پیشانی بر دست 

و قبضه نهاده و نشسته به خواب رفته است. 
نه فریاد و هلهله دشمن، که آه سنگین تو او را از خواب می پراند و چشمهای خسته 

اش را نگران تو می کند. 
پیش از اینکه برادر به ســنت همیشــه خویش، پیش پای تو برخیزد، تو در مقابل او 
زانو می زنی، دو دست بر شانه های او می گذاری و با اضطرابی آشکار می گویی: 

مي شــنوی برادر!؟ این صدای هلهله دشــمن است که به خیمه های ما نزدیک می 
شــود. فرمانده مکارشان فریاد می زند: ای لشــکر خدا برنشینید و بشارت بهشت را 

دریابید ... 
حسین بازوان تو را به مهر در میان دستهایش می فشارد و با آرامشی به وسعت یک 
اقیانوس، نگاه در نگاه تو می دوزد و زیر لب آنچنان که تو بشــنوی زمزمه می کند: 
پیش پای تو پیامبر آمده بود. اینجا، به خواب من. و فرمود که زمان آن قصه فرا رسیده 
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اســت. همان که تو االن خوابش را مرور می کردی؛ و فرمود که به نزد ما می آیی. 
به همین زودی. 

و تو لحظه ای چشم بر هم می گذاری و حضور بی رحم طوفان را احساس می کنی 
و احســاس می کنی که زیر پایت خالی می شود و اولین شکافها بر تنها شاخه دست 

آویز تو رخ می نماید و بی اختیار فریاد می کشی: وای بر من!
حســین، دو دستش را بر گونه های تو می گذارد، در گوشت زمزمه می کند: وای 
بر تو نیســت خواهرم! وای بر دشمنان توســت. تو غریق دریای رحمتی. صبور باش 

عزیز دلم!
انگار در آیینه سینه اش می بینی که از ازل خدا برای تو تنهایی را رقم زده است تا 

تمامًا به او تعلق پیدا کنی. تا دست از همه بشویی، تا یکه شناس او بشوی. 
همه تکیه گاههای تو باید فرو بریزد، همه پیوندهای تو باید بریده شود همه دست 
آویزهای تو باید بشــکند، همه تعلقات تو باید گشــوده شود تا فقط به او تکیه کنی، 
فقط به ریسمان حضور او چنگ بزنی و این دل بی نظیرت را فقط جایگاه او کنی...

برگرفته از آفتاب در حجاب، سید مهدی شجاعی.
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بزرگی برایمان تعریف می کرد روزی از آیت اهلل سید رضا بهاءالدینی پرسیدند 
که این مسئله که می گویند شهدا ره صد ساله را یک شبه می روند چطور تفسیر 
می شود و چطور مقام شهید در یک مدت کم، چنین جایگاه باالیی دارد و در 
مواردی از بسیاری از علما هم برتر دیده شده است. پاسخ داده بودند که این 
مسئله صحیح است و شهدا به واسطه ملکه »شجاعت« این مسیر را طی می کنند. 
آن بزرگ ادامه می داد که البته شجاعت با تهور تفاوت دارد و این تفاوت در 

»عقالنیت« است. چیزی عقل را بلند مرتبه و کامل نمی کند مگر »ایمان«
شهید سید علی اصغر موسوی فرزند سید ابراهیم موسوی از خانواده مجاهدان 
افغانی است. سالها پیش، با آنکه 12 سال بیشتر نداشت در برابر تهاجم شوروی به 
افغانستان لباس رزم پوشیده و سالح به دست می گیرد. بعد از سال های بسیار و بنا 
به شرایط دشواری که طالبان به آنها تحمیل می کند، شبانه به ایران فرار می کنند 

و در خم پستویی در یکی از محله های شهر ری سکنی می گزینند.
این زندگی آنها بود، اما علی اصغر داستان ما که حاال در سن 33 سالگی قرار 
داشت این بار دفاع از حرم حضرت زینب)س( در سوریه را مقصد بعدی خود 

برای جهاد در برابر وهابیت انتخاب می کند.

17. جهاد بدون مرز
شهيد سيد علی اصغر موسوی 

قنبر غالم حضرت علي)ع(
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متن پیش رو حاصل گفت  و گو با حجت االسالم سید ابراهیم موسوی پدر این 
شهید سرافراز افغانی است:

علی اصغر در والیت بغالن در پلخمری به دنیا آمد. خود علی اصغر زمانی که 
دوازده سال بیشتر نداشت با شوروی مهاجم در افغانستان وارد جهاد شد.

تا 17 سالگی رشادت های بی شماری را در جبهه افغانستان علیه شوروی انجام 
داد تا جایی که به او درجه  ژنرالی دادند! فرماندهی 800 نفر به این جوان هفده 

ساله واگذار شد.
در همان زمان جهاد در افغانستان علیه روس ها در سنگری گیر می افتد که 
قریب به 300 نفر سرباز روس او را محاصره می کنند اما سید علی اصغر یکه 
و تنها با یاري خدا می تواند خود را از چنگ آنها نجات دهد و از معرکه نبرد 

سربلند بیرون بیاید.
بعد از سقوط افغانستان در کام وهابیت و دشمنان اسالم یعنی حدود 20 سال 
پیش به صورت مخفیانه و همراه با ترسی که طالبان و وهابیت به جان شیعیان 

افغانستان انداخته بودند؛ شبانه به پاکستان و سپس به ایران فرار کردیم.
تا زمانی که افغانستان در کام وهابی ها سقوط نکرده بود در افغانستان مشغول 
پیکار بود. از زمانی که با ما به ایران مهاجرت کرد و بعد از گذشت چند سال، 
دوباره فرار کرد و بدون اجازه من براي جهاد به افغانستان برگشت. بعدها که 
من خبردار شدم اعتراضی نکردم و گفتم که مسئله جهاد هم مانند نماز و روزه 
واجب است و هیچ اشکالی ندارد که پسر من هم در این راه شرکت داشته باشد.
این چند سال آخر را به ایران بازگشته بود که شنید در سوریه جنگ داعش با 
شیعیان و اهل تسنن است و به سوریه اعزام شد. گفته بود که اگر خداوند توفیق 
عنایت کند می خواهم به سوریه بروم تا از حرم مطهر عمه زینب)س( دفاع کنم.
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حدود 25 نفر از افراد نیز در سوریه تحت سرپرستی او بودند و به اصطالح 
فرمانده این 25 نفر بود که همه آنها از بچه های افغان بودند.

آنها برای فتح یک سنگر بسیار خطرناک در گوشه و کنار حرم حضرت 
زینب)س( بسیار مجاهدت می کنند و همزمان با تالش برای فتح آن سنگر تیر 
مستقیم تک تیراندازان داعشی از میان یک ساختمان به قلبش برخورد می کند 

و به شهادت می رسد.
از  بود، یکی  نکرده  مفارقت  بدنش  از  از  هنوز روح  زمانی که  درست در 
دوستانش که در صحنه حاضر بود می گفت: علی اصغر از ما خواست نگذارید 
مرده من به دست داعشی ها بیافتد و به هر صورتی که می توانید مرا از معرکه 

بیرون بکشید.
دوستانش به هر زحمتی که بود او را از میان آن همه دشمن خونخوار بیرون 

می کشند و به هر ترتیبی که هست او را به پشت خط خودی می آورند. 
از  به یادگار گذاشت که یکی  علی اصغر دو پسر و یک دختر از خودش 
پسرهایش به نام سید محمد 7 سال بیشتر ندارد. پسر بزرگترش سید علی اکبر 15 

سال است و دخترش هم 13 ساله.
همرزمانی که پیکر علی اصغر را به عقب انتقال دادند همانجا نماز را بر پیکرش 
می خوانند. جنازه علی اصغر این افتخار را می یابد که به دور ضریح عمه سادات 

به طواف درآید و با عزاداری و مرثیه خوانی پیکرش را به ایران انتقال دهند.
بعد از یکی دو روز جسد شهید را به معراج شهدای تهران انتقال دادند. به 
ما خبر رسید که پیکر سید علی اصغر موسوی فرزند سید ابراهیم که در سوریه 

شهید شده است به سردخانه ای در تهران انتقال داده شده.
به همراه خانواده به سردخانه رفتیم و پیکر علی اصغر را به ما نشان دادند همانجا 
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که می خواهیم جنازه علی اصغر را در مصالی ری تجهیز کنیم و نماز بخوانیم.

از ستاد معراج شهدا با بهشت زهرا)س( تماس گرفتند برای هماهنگی قبر. 
پیکر علی اصغر را در مسجد امام  رضا)ع( در همین محله خودمان تجهیز و تغسیل 
کردیم و همان روز هم به قطعه 50 بهشت زهرا)س( انتقال دادیم. در مراسمش 
هم ارگان های مختلفی مانند برادران سپاه، بسیج، بنیاد شهید و ستاد معراج شهدا 

حضور داشتند.
پسرم مرد جنگ و جهاد بود و به همین خاطر حرفه خاصی در طی این سال ها 
نیاموخته بود. گاهی اوقات به کار ساختمانی و کارگری روی می آورد اما با این 

همه دل در گرو جهاد در راه خدا داشت.
به  بگیریم علی اصغر  مهاجرت  ایران کارت  در  توانستیم  ما  زمانی که همه 
خاطر اینکه این بار در افغانستان مشغول نبرد با طالبان بود نتوانست این کارت را 
دریافت کند. تا روزی که از ایران به سوریه اعزام شود از داشتن کارت اقامت 

مهاجرین افغان محروم بود.
به  اعزام  برای  می کنند  نام نویسی  خودمان  محله  همین  در  شنید  که  وقتی 
سوریه، ثبت نام کرد. بدون اینکه به من و یا خانمش چیزی بگوید به آنجا اعزام 
شد. در همان افغانستان به من گفت دوست دارد که در سنگر بمیرد نه در جاهای 

دیگر و یا خانه.
به همین خاطر زمانی که به سوریه رسید از پشت حرم حضرت زینب)س( 
با من تماس گرفت و گفت که شما بزرگ من هستی جهاد بدون اجازه شما 
فایده ای ندارد و قبول نمی شود. شما اجازه می دهید و از جهاد من در برابر کفار و 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( راضی هستید؟ من هم گفتم که بله. چرا راضی 
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نباشم. امروز هم حاضرم حتی تمامی فرزندانم را برای دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( به سوریه بفرستم.

درست از همان روزی که در ایالت ما در بغالن فهمیدند که پسرم در سوریه 
به شهادت رسیده مدام ما را تهدید می کنند. گروه های بسیار تندرو وهابیت و 

طالبان مدام بقیه پسرانم را تهدید می کنند.
اعالمیه هایی چاپ کرده اند و با توزیع آنها در سرتاسر آن منطقه می گویند که 
خانواده موسوی کافر است و باید سزای این عملشان را ببینند. دو تا از پسرهایم 
که آنجا بودند را به خانه یکی از اقواممان در پاکستان فرستاده ایم. دیگر نمی دانیم 
باید چه کار کنیم. اما با این همه خدا را شاکریم که الاقل یکی از فرزندانم را در 

دفاع از حرم عمه زینب)س( فدا کرده ام.
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18. بانوي فضائل / مادر شهيدان
حضــرت زینب)س( عالوه بر مواجهه با شــهادت برادران، در راه دفاع از اســالم، 
فرزنــدان خود را نیز به عنوان یاور برادر به میدان نبرد فرســتاد. آنها نیز پس از اینكه 

شجاعانه به مبارزه پرداختند، به شهادت رسیدند.
"روز عاشورا، حضرت زینب)س( لباس نو بر تن عون و محمد)فرزندان خود( كرد و 
آنها را از گرد و غبار پاكیزه نمود و شمشیر به دستشان داد و آماده شهادت ساخت. سپس 
آن دو را به حضور برادرش حسین)ع( آورد و اجازه خواست كه آنها به میدان بروند. 
امام حســین)ع( نخســت اجازه نمي داد، حتي فرمود: شاید همسرت عبداهلل راضي 
نباشــد، زینب)س( عرض كرد: چنین نیست، بلكه همسرم بخصوص به من سفارش 

كرد كه اگر كار به جنگ كشید، پسرانم قبل از پسران برادرت به میدان بروند.
زینب)س( بیشــتر اصرار كرد. سرانجام امام اجازه داد. عمرسعد گفت: این خواهر 
عجب محبتي به برادرش دارد كه دو فرزندش را به میدان فرستاده است. آن دو برادر 

به جنگ پرداختند. 
ســرانجام محمد به شهادت رســید. عون كنار بدن غرق خون محمد آمد و گفت: 
برادرم شتاب مكن، به زودي من نیز به تو مي پیوندم، عون نیز جنگید تا به شهادت رسید. 
امام حسین)ع( پیكر پاك آن دو نوجوان را به بغل گرفت و در حالي كه پاهایشان 

به زمین كشیده مي شد، آنها را به سوي خیمه آورد. 
عجیب اینكه بانوان مثل همیشــه به اســتقبال جنازه هاي آنها آمدند. ولي برخالف 
همیشه زینب)س( در پیشاپیش بانوان نبود! او از خیمه بیرون نیامد تا مبادا چشمش به 
پیكرهاي به خون تپیده پســرانش بیفتد و بي تابي كند و از پاداشش كم شود و شاید 
از این رو كه مبادا برادرش او را در این حال بنگرد و در برابر خواهر شــرمنده یا بي 

جواب بماند. زینب)س( در این هنگام بیرون نیامد.
نحوه برخورد فرزندان حضرت زینب)س( و دیدگاه ایشــان نسبت به مسأله مبارزه 
در راه خدا و كشته شدن براي حفظ دین، كاماًل بیانگر تربیت شهادت محور حضرت 

زینب)س( مي باشد. 
یعني روحیه شهادت طلبي حضرت زینب)س( به عنوان مادر، در فرزندان ایشان نیز 
تأثیر گذاشته اســت، به طوري كه عون در كنار پیكر برادر مي گوید: برادرم شتاب 
مكن، به زودي من نیز به تو مي پیوندم. یعني شــهادت در راه خدا و در صف یاران 

امام حسین)ع( را همچون مادرشان، افتخار مي دانند.
اما در ماجراي كربال، عده زیادي از خاندان امام حســین)ع( به شــهادت رسیدند. 
فرزندان امام حســن)ع( به نامهاي قاسم، عبداهلل، ابوبكر و فرزندان امام حسین)ع( به 
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نامهاي علي اكبر و علي اصغر نیز همچون ســایر شهدا با آگاهي، شناخت، اندیشه و 
آرمان و اراده به شهادت رسیدند.

روایت شده است پس از شهادت حضرت علي اكبر، حضرت زینب)س( زودتر از 
برادرش حسین)ع( به بالین علي اكبر رفت، زیرا مي دانست كه امام)ع( عالقه زیادي 

به علي اكبر)ع( دارد. 
اگر پیكر او را ببیند، ممكن است روح از بدنش مفارقت نماید. از این رو زینب)س( 

با این عمل خویش، مثل همیشه امام)ع( را تنها نگذاشت.
البته در روایت دیگري نیز نقل شده است: همین كه صداي وداع علي اكبر به گوش 
پدر رسید، به سرعت خود را به او رسانید و او را در حالي كه بدنش قطعه قطعه شده 
بود )جاي ســالمي در بدن نداشــت( دید. صدا زد: "خدا بكشــد مردمي را كه تو را 
كشتند، چقدر نسبت به هتك احترام رسول خدا)ص( جسور شده اند! و با چشماني 

پر از اشك فرمود: "علي جان! بعد از تو خاك بر سر دنیا باد!"
حمیدبن مسلم مي گوید: در همین حال دیدم زني سراسیمه از خیمه ها خارج شد 
و فریاد مي كشید: واي پسر برادرم! ... و دوان دوان به طرف قتلگاه مي آمد، پرسیدم: 

این زن كیست؟ گفتند: زینب دختر علي ع است. 
او آمد و خود را روي نعش علي اكبر انداخت. حســین)ع( دســت او را گرفت و 
به خیمه برگردانید، حسین دوباره به كنار نعش علي اكبر آمد و فرمود: "جوانان بني 
هاشم، بیایید و برادرتان را به خیمه ها ببرید." سپس علي اكبر را به خیمه شهدا بردند. 
بنابراین، با مقایســه روایتهایي كه در مورد شــهادت فرزندان حضرت زینب)س( 
و فرزند برادرش نقل شــده اســت، میزان محبت حضرت زینب)س( نســبت به امام 
حسین)ع( روشن تر مي گردد و همین محبت بي شائبه، موجب همراهي او با كاروان 
حســین)ع( و شراكتش با امام حســین)ع( در جریان كربال و مصائب و شداید آن و 

ابقاي دین مبین اسالم است؛ چنانكه او را "شریكة الحسین" مي نامند.
پس از پایان یافتن واقعه عاشــورا و شهادت امام حسین)ع( رسالت خطیر و سنگین 
زینب كبري)س( آغاز شد. او در سخت ترین شرایط جسمي و روحي، بزرگترین و 
خطیرترین مسؤولیتها را برعهده گرفت. تصور عظمت و بزرگي كاري كه زینب)س( 
انجام داد، هر انســان منصف و حق جویي را در برابر شــخصیت و بزرگي این بانوي 

باعظمت، به كرنش و تحسین و ستایش وا مي دارد.
حضرت زینب)س( پس از واقعه عاشورا، سه وظیفه مهم بر عهده داشت:

حفظ جان امام ســجاد)ع( و دفاع از ایشــان در مقابل تعرضات، حمایت و دفاع از 
زنان و كودكان، تبیین قیام سید و ساالر شهیدان در برابر مردم و دشمنان.

و به راســتي این جمله بیان كاملي از ماجراي كربالســت كه مي گوید: كربال در 
كربال مي ماند، اگر زینب نبود.



زینب  حضرت  مطهر  حرم  مدافعان  شهدای  از  یکی  دانا«  قاسمی  »حسن 
کبری)س( است که مدتی پیش در درگیری با تروریست های تکفیری به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. این شهید واالمقام از اهالی شهر مقدس مشهد بود که 
برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( و مقدسات اسالمی به صورت داوطلبانه به دمشق 

سفر کرد.
او در كل 22 روز در سوریه بود و بعد به شهادت رسید. عجیب اینكه پیكر 
این مدافع حرم در روز نیمه ماه رجب و سالروز رحلت جانسوز عقیله بنی هاشم 
حضرت زینب کبری )س( در میان حضور پرشور مردم و مسئوالن مشهد در 

آرامگاه به خاک سپرده شد.
یک  را  خودش  برسد،  حرم  مدافعان  جمع  به  اینكه  براي  حسن  شهید  اما 
افغانستانی مهاجر ساکن ایران معرفی کرده و البالی آنان و با جمع آنان که 

داوطلبانه می رفتند، رهسپار سرزمین سوریه شده!
ابتدا  همان  از  برای حسن  بود.  کرده  معرفی  قاسم پور  را حسن  او خودش 
افغانستانی و ایرانی نداشت. برایش دفاع از حرم، جغرافیا نداشت. حاال دوستان 

ایرانی و افغانستانی اش برایش یادواره می گیرند و از سوز شهادتش می گویند. 

18. ایراني افغاني
شهيد حسن قاسمی دانا

شهيد علی مؤمنی
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اما یكي از دوستانش از ماجراي شهادت او اینگونه مي گوید: به سرعت تمام 
وارد ساختمان شدیم آنقدر سرعت مان باال بود که طبقه هم کف و زیر زمین را 
کامل گرفتیم و دشمن پا به فرار گذاشت. وارد طبقه اول شدیم سه اتاق خواب 
داشت. دو اتاق را پاک سازی کردیم به اتاق سوم که رسیدیم تاریک بود متوجه 

حفره روی دیوار شدیم که ساختمان را به ساختمان مجاور وصل می کرد. 
آرام پشت دیوارها موضع گرفتیم فاصله ما با دشمن فقط یک دیوار 40 سانتی 
بود. متأسفانه تکفیری ها صدای پای ما را شنیدند و فریاد می زدند »مین أنت؟ مین 
أنت؟« یعنی »تو که هستی؟« حسن ضامن نارنجک را کشید و به داخل حفره 

پرت کرد و فریاد کشید »أنا شیعة علی ابن ابی طالب« و نارنجک منفجر شد.
صدای ناله تکفیری ها به گوش می رسید. چند نارنجک به طرف ما پرتاب 
کردند. من و چند نفر دیگر زخمی شدیم ولی حسن سالم بود بلند بلند رجز 
می خواند و تیراندازی می کرد به حسن گفتم یک اتاق به عقب برگردیم و در 

هال خانه مستقر شویم. 
حاال بین ما و دشمن یک اتاق فاصله بود. به خاطر زخمی شدن ما حسن خیلی 
غیرتی شده بود با عصبانیت داد می زد »انت شیعه«. به او گفتم چه می گویی؟ بگو 
»أنا شیعه«، »نحن شیعه«. خنده اش گرفت. بعد رو کرد به آن ها و ابروهایش گره 

خورد. مدام فریاد می کشید »یا اباالفضل«.
نیروهاي  تعداد  برمی گشت  نارنجک می انداخت و  می رفت جلو در حفره 
دشمن بیشتر و بیشتر می شد به ما صفت هایی مثل کافر، مشرک، رافضی را نسبت 
می دادند. اشک در چشم های حسن جمع شده بود و با بغض فریاد می زد »نحن 
شیعة علی ابن ابی طالب«، »نحن ابناء فاطمه الزهرا«. دیگر کسی نمی  توانست 

جلویش را بگیرد مثل یک شیر درنده شده بود.
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آمد طرف من اسلحه اش را زمین گذاشت دو نارنجک برداشت. گفت بدون 
اسلحه می روم. می روم تا کار را تمام کنم. گفتم حسن پس نارنجک ها را درست 

در حفره بینداز. گفت یا علی و رفت. 
چند قدم که رفت برگشت با لهجه مشهدی زیبایش گفت »سید برایم آتش 
تامین می ریزی؟« بعد چیزی زیر لب گفت که نفهمیدم چه ذکری بود. یک 
لحظه نگرانش شدم. گفتم داداش نارنجک ها را به من بده تا من بروم و بیندازم. 

خندید و گفت تو که زخمی شده ای و رفت.
داخل اتاق فریاد کشید »یا اباالفضل« صدای شلیک چند گلوله آمد. شوکه 
شدم، چون حسن بدون اسلحه رفت و این نشانه تیراندازی به سمت حسن بود. 
انفجار نارنجک ها آمد صدا زدم: حسن؟ حسن؟ ولی  چند لحظه بعد صدای 

جواب نمی داد؛ گریه ام گرفت گفتم حسن داداش؟ باز جواب نداد. 
رفتم داخل اتاق. یکی از بچه ها من را کنار زد و رفت جلو. زیر بغل حسن را 
گرفت و روی زمین کشید و به داخل هال آورد. حسن اول تیر خورده بود بعد با 
شجاعت تمام نارنجک ها را به سمت آن ها پرتاب کرده بود وقتی حسن را عقب 

می کشید صدای ناله تکفیری ها بلند بود.
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19. بانوي فضائل / عصر عاشورا
حمید بن مسلم )كه خبرنگار كربال بود( مي گوید: دیدم زني خود را به آتش زد و 

بدني را بیرون كشید كه مثل مرده بود و پاهایش بر زمین كشیده مي شد!
پیش رفتم و پرسیدم: این زن كیست!؟ گفتند: زینب، خواهر حسین است. 

گفتم: این بیمار كیست؟ گفتند: علي بن الحسین است.
در بعضــي مقاتل آمده : هنگامي كه خیمه هــا را آتش زدند، زینب )س ( نزد امام 

سجاد )ع ( آمد و عرض كرد: خیمه ها را آتش زدند، چه كنیم؟ 
امــام فرمود: بر شــما باد كه فرار كنید. همه بانوان و كــودكان در حالي كه گریان 
بودند و فریاد مي زدند، فرار كردند و سر به بیابانها نهادند، ولي زینب )س ( باقي ماند 
و كنار بســتر امام سجاد )ع ( به آن حضرت مي نگریست و امام بر اثر شدت بیماري 

قادر به فرار نبود.
یكي از ســربازان دشــمن مي گوید: بانوي بلند قامتي را كنار خیمه اي دیدم ، در 
حالي كه آتش اطراف آن خیمه شــعله مي كشــید، آن بانو گاهي به طرف راست و 
چپ و گاهي به آسمان نگاه مي كرد و دستهایش را بر اثر شدت ناراحتي به هم مي 
زد، و گاهي وارد آن خیمه مي شد، و بیرون مي آمد، با سرعت نزد او رفتم و گفتم: 

اي بانو مگر شعله آتش را نمي بیني چرا مانند سایر بانوان فرار نمي كني؟
زینب )س ( گریه كرد و فرمود: اي آقا! ما شخص بیماري در میان این خیمه داریم 

كه قدرت بر نشستن و برخاستن ندارد، چگونه او را تنها بگذارم و بروم.
این در حالي بود كه آتش از هر سو به طرف او شعله مي كشد؟

به خدا سوگند زینب دختر علي )ع ( را فراموش نمي كنم كه در كنار بدنهاي پاره 
پاره ، ناله و گریه مي كرد و با صداي جانسوز و قلب غمبار مي گفت: فریاد یا محمدا! 
درود فرشــتگان آسمان بر تو باد، این حسین تو اســت كه در خون غوطه ور است، 

اعضایش قطع شده، و دختران تو به عنوان اسیر، عبور داده مي شوند...
و در روایت دیگر آمده : سخنان دیگري فرمود، از جمله گفت: اي جد بزرگوار، 
این حســین تو است كه ســرش را از قفا بریده اند، لباس و عمامه اش را به یغما برده 
اند، پدرم به فداي آن كســي كه با غمها و داغهاي فراوان شــهید شد، پدرم به فداي 
آن تشــنه كامي كه با لب تشنه جان داد، پدرم به فداي آن كسي كه قطرات خون از 

محاسن شریفش مي ریزد...
در بعضي از روایات آمده: اهل بیت )ع ( عمر سعد را سوگند دادند آنها را از كنار 
قتلگاه عبور دهند، تا تجدید عهد با شهدا بنمایند. راوي مي گوید: زینب كبري )س 
( به گونه اي روضه خواند و گریه مي كرد كه سوگند به خدا هر دوست و دشمن از 
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گریه و گفتار زینب )س ( گریه كرد.
اما زینب )س ( وقتي كنار جسد برادر آمد، توقف كرد و با خلوصي خاص متوجه 
خــدا گردید و عرض كرض كــرد: خدایا این اندك قرباني را از ما قبول فرما. وقتي 
زینب )س( با گفتار جانســوز، كنار آن پیكرهاي پاره پاره ســخن گفت، منظره آن 

بسیار جانسوز بود.
در بعضــي از مقاتــل نیز آمده: زینب )س ( خم شــد و بدن پاره پــاره برادر را در 
آغــوش گرفت و دهانش را روي حلقوم بریده برادر نهاد و مي بوســید و مي گفت 
:اي برادرم! اگر مرا بین ســكونت در كنار تو )در كربال( و بین رفتن به سوي مدینه، 
مخیر مي نمودند، سكونت همراه تو را بر مي گزیدم، گرچه درندگان بیابان گوشت 

بدنم را بخورند. اما
چون چاره نیست ، مي روم و مي گذارمت        اي پاره پاره تن به خدا مي سپارمت 
ســپس گفت :اي پســر مادرم، از نگهداري این كودكان و بانوان، در برابر دشمن، 
كوفته و درمانده شده ام و این كمر )یا چهره( من است كه بر اثر ضربه دشمن، سیاه 

شده است .
عالمه مقرم در مورد صبح روز یازدهم مي گوید: زنان گفتند: شــما را به خداوند 
سوگند مي دهیم كه ما را از كنار اجساد كشتگان عبور دهید. هنگامي كه چشمشان 
بر پیكرهاي پاره پاره شــده افتاد، در حالي كه نیزه ها بر بدنهایشــان و شمشــیرها از 
خونشــان رنگین و اسبها لگد كوبشــان كرده و آنان را درهم كوبیده بودند، شیون و 
ناله سر داده بر سر و صورت زدند. زینب )س ( فریاد بر آورد: وا محمدا، اي رسول 
خدا! این حســین است كه بدین ســان برهنه افتاده ، به خاك و خون آغشته گردیده 
و رگ و پیوندش از هم گســیخته اســت و اینان دختران تو هستند كه به اسارت مي 
روند و فرزندان تو كه كشــته شــده اند. در این حال هر دوست و دشمني بر حالشان 
گریست ، به گونه اي كه حتي از دیدگان اسبها اشك سرازیر شده بر دست و پایشان 
فرو ریخت بعد دستها را زیر بدن برادر برده به سوي آسمان بلند كرده گفت : خداي 

من ! این قرباني را از ما بپذیر.
هنگامي كه علي بن الحســین )ع ( چشــمش بر بدنهاي بي سر شــهدا افتاد، بر آن 
حضرت خیلي ســخت بود و ناراحتي اش فزوني یافت و آثار این حاالت در چهره 

اش نمایان شد. 
زینب )س( بر این حالت ترســید و شــروع به دلداري و تسالي آن حضرت نمود. 
از جملــه مطالبي كه به آن حضرت گفت این عبــارات بود: اي یادگار جد و پدر و 
برادرم! به خدا سوگند آنچه كه پیش آمده ، تعهدي بوده كه خداوند از جد و پدرت 
گرفته و خداوند متعال از مردماني میثاق و عهد گرفته است كه فراعنه این زمین آنان 
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را نمي شناسند ولي آنان در بین ساكنان آسمانها معروفند، آنان این پیكرهاي پاره پاره 
و این بدنهاي به خون آغشــته را جمع آوري و دفن خواهند كرد و در این ســرزمین 
براي پدرت كه ســاالر شهیدان اســت، پرچمي خواهند افراشت كه در گستره زمان 
و گذشــت شب و روز آثارش محو نشده و فرسوده نخواهد گشت. پیشوایان كفر و 
رهبران گمراهي در محور نابودي اش خواهند كوشــید و جز ترقي و رشــد و اعتال 

براي آن علم و پرچم اثري نخواهد داشت .
در روایات هست كه سكینه، دختر گرامي امام حسین )ع ( نعش پدر را در آغوش 
گرفت، هر چه كردند پدر را رها كند، ممكن نشد؛ تا آن كه عده اي اعراب آمدند 

و به زور او را از بدن پدرش جدا كردند.
از ســكینه این دختر بزرگوار سیدالشهدا نقل شــده است كه در همین حال شنیدم 
پدرم مي فرمود: شیعیانم! هرگاه آب گوارا مي نوشید، مرا یاد كنید؛ یا اگر غریب و 
شهیدي را دیدید، بر من بگریید. اي كاش در روز عاشورا بودید و مي دیدید چگونه 

براي طفل شیر خوارم آب طلب مي كردم و بر من رحم نكردند.
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تلفنم زنگ خورد پدرم بود. به ندرت از تلفن استفاده می کرد و زنگ می زد. 
گوشی رو سریع برداشتم و جواب دادم، گفت: سریع بیا خونه باید بریم جایی.

مادرم  حال  که  می شد  روزی  چند  شده.  خبری  حتما  شدم  مطمئن  دیگر 
خوش نبود. ترسیدم بپرسم چی شده و کجا باید برویم. فکر می کردم جواب 

خوشایندی نخواهم شنید.
گفتم: االن راه می افتم آقا سید.

پدرم را همه به نام آقا سید می شناختند. ما هم عادت کرده بودیم و می گفتیم 
توی  می خواهد  دلش  نشناخته،  آدم  که  بود  پیرمردهایی  همان  از  سید.  آقا 
خیابان بهشان سالم دهد. ریش یک دست سپیدی داشت و پیراهن سفید بلندی 
می پوشید و کاله بافتنی سبز می گذاشت و گاهی اگر کت تنش بود شال سبزی 
هم به کمرش می بست. رد بوی عطرش همیشه بعد از او می ماند. عطری که 

هیچوقت نفهمیدم از کجا تهیه می کند و حتی اسمش چیست.
پشت فرمان هزار صلوات نذر کردم که اتفاق بدی نیفتاده باشد. دلشوره داشتم 
و خیالم هزار جا  رفت. خانه که رسیدم مادرم کنارآقا سید نشسته بود. ظاهرا 
اوضاع آرام بود اما نگران بودم. قبل از اینکه بنشینم آقا سید از جایش بلند شد.

19. رویاي صادقه
شهيد یاسين غالمي
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گفت: باید بریم جایی.
دست سید را گرفتم و بوسیدم و گفتم: آقا سید کجا باید بریم؟ اگه چیزی 

شده به من بگین؟
مادرم گفت: پدرت خواب یه امامزاده را دیده. می خواهد برود زیارت.

گفتم:  خواب؟ واسه یه خواب کجا میخوای بری آقا سید؟
خواهرم با سینی چای از آشپزخانه درآمد.

بهشون گفته من خیلی  امامزاده ای رو خواب دیدن که  یه  آقا سید  گفت: 
غریبم. بیایید به دیدنم.

گفتم: آقا سید، مگه شما خودت نمی گفتی خواب حجت نیست؟!
زیر چشمی نگاهی کرد که یعنی درسهایم را به خودم پس نده.

گفتم: حاال کدام امامزاده هست؟
گفت: بریم سوار ماشین بشیم توراه می گم.

سوار که شدیم گفت برو سمت ورامین. یه امامزاده ای هست طرف قرچک. 
پرسون  باید  کجاست.  نیست  خاطرم  درست  االن  زیارت.  رفتم  بار  یه  قدیما 

پرسون بریم.
تعجب كردم. رفتیم و با نشانی هایی که داشتیم فهمیدیم که امامزاده اسمش 
»طاهر مطهره« و بقعه ای در »خیرآباد« بین قرچک و ورامین دارد. قبال اسمش را 
شنیده بودم. خبر داشتم که در این امامزاده شهدای همرزمم در سوریه را دفن 

کرده اند.
وارد امامزاده که شدیم تعجب کردم. مرقد با شکوهی داشت و چند نفری 

هم زیارت می کردند
گفتم: بابا ماشاءاهلل به اینجا که خوب رسیدن الحمدهلل سرپا و شلوغه.
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گفت: پسرم من تو خواب یه مسیر خاکی کوچک دیدم. نمیدونم پس اون 
کجاست؟

با خودم گفتم: البد یه توفیقی نصیبمون شده تا به زیارت امامزاده طاهر بیاییم.
آقا سید  فاتحه ای خواندیم.  و  بعد دعا  و  زیارت کردیم  رفتیم داخل حرم 
نشست به قرآن خواندن و من آمدم بیرون. خادم امامزاده پیرمرد خوش سیمایی 
بود که داشت حیاط را آب و جارو می کرد. از خادم سراغ شهدای مدافع حرم 

را گرفتم.
پرسیدم: اینجا شهید نیاوردن.

گفت: چند ماه پیش یه شهید آوردن که اهل افغانستان بود.
هم خوشحال شدم، هم تعجب کردم.

گفتم: میشه قبرشو نشونم بدی؟
گفت: با من بیا. تو محوطه پشت امامزاده است.

آقا سید هم از امامزاده بیرون می آمد.
گفتم: بابا یه شهید اینجا دفن کردند. بیا بریم سر مزارش یه فاتحه بخونیم.

راه افتادیم به سمت مزار شهید. نزدیک مزار که شدیم دیدم سید ایستاد.کمی 
عقب رفت. خیره دور و برش رو نگاه کرد. حال عجیبی داشت. نگران شدم!

گفتم چیزی شده آقا سید؟
گفت: اینجا همون جاییه که تو خواب دیدم.

جلوتر رفتیم. خادم گفت: اینجاست. این قبر شهیده.
مزارش هنوز خاکی بود یک تابوت را بر عکس روی مزارش گذاشته بودند 
بنری رویش انداخته بودند که نشان باشد. اسمش را خواندم؛ شهید مدافع حرم 

»یاسین غالمی«.
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شناختمش. با هم در یک منطقه بودیم. وقتی شهید شد کنارش بودم.
هفت ماه از شهادتش می گذشت.

گفتم:  بابا نکنه این شهید مارو خواسته؟!
نکن  افتاد. گفت: شک  راه  اشک هایش  و  سید خیس شده  آقا  چشم های 

پسرم. من دقیقا خواب همین جا را دیده بودم.
پیدا  اطالع  تماس گرفتم.  دوستانم  از  تا  با چند  به کار شدم.  فوری دست 
کردم که پدر و مادر شهید در افغانستان هستند و دسترسی به مزار پسر شهیدشان 
ندارند. همه بسیج شدیم تا مزار شهید را درخور شأنش بسازیم. خدا را شكر این 
رویاي صادقه مزار یك شهید مدافع حرم را از غربت خارج كرد.   تنظیم: دکتر 

سید وحید ظهوری / منبع: کیهان
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20. بانوي فضائل / وداع
عصر عاشــورا امام حســین )ع ( بانوان را دلداري داد و امر بــه صبر كرد و فرمود: 
خداوند شــما را از دست دشــمنان نجات دهد و عاقبت امر شما را نیكو گرداند، در 
عوض این مصایبي كه به شما رسیده، )خداوند( دشمنان شما را به انواع عذاب مبتال 
خواهد كرد و خداوند چندین برابر از مواهب خود را به شــما عنایت مي فرماید، به 

زبان چیزي نگویید كه موجب كاهش مقام ارجمند شما گردد...
زینــب گریه مي كــرد، امام به او فرمود: آرام بــاش اي دختر مرتضي، وقت گریه 
طوالني اســت . همین كه خواست از خیمه بیرون آید و به میدان برود، زینب )س ( 
دامن امام را گرفت و صدا زد: برادرم! آهسته باش، توقف كن تا تو را سیر ببینم و با 

تو وداع كنم، آن وداعي كه بعد از آن دیگر مالقاتي با تو نخواهد بود.
بگذار تا بگیرم چون ابر نو بهاران          كز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران 

حضرت زینب )س ( از برادر دل نمي كند، به دست و پاي برادر افتاد و بوسید، سایر 
بانوان حرم، آن حضرت را محاصره كرده و دســت و پاي او را مي بوسیدند و گریه 
مي كردند، امام آنها را آرام كرد و به خیمه برگردانید، سپس خواهرش را به تنهایي 

طلبید و او را دلداري داد.
ســرانجام امام حســین )ع ( دستش را بر ســینه خواهرش زینب كشید، زینب آرام 

گرفت و دیگر بي قراري نكرد!
امام به او فرمود: افرادي كه صبر مي كنند، پاداش بسیار در پیشگاه خدا دارند، صبر 

كن تا به پاداشهاي الهي برسي ...
آن گاه زینب )س ( آرام شد و عرض كرد: اي پسر مادرم، خاطرت شاد و چشمت 

روشن باد، چرا كه مرا آن گونه كه دوست داري و خشنود هستي خواهي یافت .
در آن زمان امام حسین )ع ( به خواهرش زینب فرمود: اي خواهر! پیراهن كهنه اي كه 
كسي از مردم در آن رغبت نكند و خواهانش نباشد براي من بیاور كه آن را زیر لباسهایم 
بپوشم تا پس از كشته شدنم برهنه ام نكنند، در این هنگام فریادهاي زنان به گریه بلند شد.
سپس حضرت زینب پیراهن كهنه اي آوردند و امام حسین )ع ( آن را چاك زده و 
اطراف و كنارهایش را پاره كرد، و زیر جامه هایش قرار داد و آن حضرت را شلوار 

تازه اي بود كه آن را نیز پاره كرد تا از آن بزرگوار ربوده نشود.
هرچند در تاریخ هست كه همان كهنه پیراهن را از پیكر سیدالشهدا)ع( ربودند.

اما هنگامي كه امام حسین )ع ( آن جامه پاره شده را پوشید با خانواده و فرزندانش 
وداع كرد، گویي كه دیگر باز نمي گردد.

نقل كرده اند: چون حضرت امام حسین )ع ( چند قدمي از خیمه ها دور شد، حضرت 
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زینب )س( از خیمه بیرون آمد و صدا زد: برادرم لحظه اي درنگ كن تا وصیت مادرم 
فاطمه )س( را نسبت به تو جا آورم. زینب )س( عرض كرد: مادرم به من وصیت فرمود، 
هنگامي كه نور چشمم حسین )ع( را روانه میدان براي جنگ با دشمن كردي ، عوض 
من گلوي او را ببوس ، آن گاه زینب )س ( گلوي برادرش را بوسید و به خیمه بازگشت

ســاعتي بعد وقتي كه امام حسین )ع ( از اســب به روي زمین افتاد، زینب )س ( از 
خیمه بیرون آمد در حالي كه بسیار نگران بود و مي فرمود: كاش آسمان بر زمین مي 
چســبید، اي عمر سعد! آیا ابوعبداهلل امام حســین )ع ( را مي كشند و تو به سوي آن 
حضرت مي نگري ؟ اشك چشم عمرسعد جاري بود، در حالي كه روي خود را از 
آن مخدره بر مي گرداند، پس شــمر فریاد زد، واي بر شما! چه انتظار دارید و چشم 

به راه چه هستید؟ او را بكشید... 
در كتاب دمعة الساكبة آمده است: ابن ریاح مي گفت: من در جنگ كربال حاضر 
بوده و به چشم دیدم كه چون امام حسین )ع ( كشته شد زني آمد تا اینكه بر زمین افتاد، 
سپس به پا خاسته فریاد مي زد: اي حسینم، اي امام و پیشوایم، اي برادرم ! آن گاه آمد به 
سوي پیكر و تن آن حضرت در حالي كه پیكر آن بزرگوار بي سر بود. چون او را دید، 
دست در گردنش انداخت و پي در پي فریاد مي زد، تا اینكه هر كس را )در آنجا( حاضر 
بود به گریه در آورد. پرسیدم: او كیست؟ گفتند: زینب دختر امیرالمؤمنین)ع( است.
حضرت حجت بن الحسن )عج ( در زیارت ناحیه مقدسه ، این صحنه را متذكر مي 
گردد و مي فرماید: اي جد بزرگوار! این منظره را چگونه به یاد بیاورم ، آن گاه كه 
بانوان حرم اسب تو را سرافكنده و مصیبت زده دیدند و زینش را واژگون یافته و از 
خیمه ها بیرون آمده و با دیدن آن منظره موها را پریشــان نمودند و سیلي به صورت 
خود مي زدند و چهره هایشــان آشكار شده و فریادشان بلند بود؛ زیرا عزت خود را 
از دســت رفته مي دیدند: با این حال به سوي قتلگاه شتافتند و دیدند شمر روي سینه 
ات نشسته و خنجرش را بر گلویت نهاده تا سرت را از بدن جدا نماید! زینب بر فراز 
تل زینبیه شاهد این ظلم آشكار است و صحنه را با چشم سر و دل مشاهده مي كند. 

از دل سوخته خویش فریاد برآورد: یابن محمد المصطفي، جواب خواهرت را بده!
بار دوم فرمود: برادر! جواب مرا بده .

بار سوم فرمود: االن تو را به كسي قسم مي دهم كه حتمًا جواب مرا بدهي. حسینم 
تو را به جان مادرمان زهرا جوابم را بده .امام در لحظات مرگ و زندگي سر خویش 

را بلند نمود و امر فرمود: از این صحنه دور شوید. 
امر امام واجب است. زینب بچه ها را به سوي خیمه ها روانه نمود؛ اما مقاتل نویسان 
مي نویســند: زینب پشت به حسین ننمود؛ بلكه عقب عقب به طرف خیمه ها رفت و 

چشم از چهره حسین بر نمي داشت.
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به سراغ خانواده شهید رضا كارگر برزي اولین شهید مدافع حرم در استان 
البرز مي رویم. شهیدي كه شاخصه هاي فراواني دارد. كارشناس ارشد برق و... 
شهیدي كه در 24 رمضان 1392 در كنار شهید مهدي عزیزي در دفاع از حرم 

عقیله بني هاشم به شهادت رسید. پدرش اینگونه روایت مي كند:
رضا فرزند ششم و پسر اول ما است. یعني بعد از پنج دختر در سال 1358 
به دنیا آمد. رضا زودتر از سنش مرد شد. توي 7 یا 8 سالگي نمازش را كامل 

مي خواند، اهل مسجد بود و زودتر از سن تكلیفش روزه هایش را مي گرفت. 
مسئولیت پذیري رضا بر هیچكس پوشیده نبود. استقالل رضا، كاركردن رضا 
در دوران نوجواني با وجود عدم نیاز مالي، همه و همه نشان از حس مردانگي 
رضا بود. رضا برخي از تعطیالت تابستان را پیش خودم كار مي كرد و در برخي 
موارد در باغ ها براي میوه چیني كار مي كرد. حتي در زمان دانشجویي اش كه 
فكر كنم ترم ششم بود در هنرستان ها مشغول تدریس بود و در زیرزمین خانه 
ما هم كالس خصوصي دروس برق و الكترونیك برگزار مي كرد! رضا اهل 

كارهاي فرهنگي و مذهبي بود، اهل پایگاه و مسجد بود و مقید به دین.
اما ماجراي عجیبي براي ما در سالها قبل رخ داد. یادم هست رضا سال اول 

20. شفایافته
شهيد رضا كارگر برزي

شهيد حسينعلي عالي
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دبیرستان بود كه به شدت مریض شد. یك روز نزدیك هاي ظهر بود كه لرزش 
شدیدي تمام وجود رضا را گرفت و بي هوش شد! 

هر طور بود او را به بیمارستان امام خمیني )ره(  كرج رساندیم. حدود یك ماه 
در بیمارستان بستري بود اما حال او هر روز بدتر مي شد. تا اینكه بعد از معاینات 

و آزمایشات فراوان به ما گفتند كه رضا فلج شده! 
البته این فلج شدن به گونه اي بود كه از سر انگشتان پا آغاز شده و به سمت 
باالي بدنش در حركت بود، به گونه اي كه دكترها معتقد بودند باید صبر كنیم 
تا این بي حسي و فلجي از كمر گذشته و به قلب برسد و در نهایت مرگ رضا 

را شاهد باشیم! 
نذري  بچه ها  از  هركدام  بود.  ناشناخته  گونه اي  به  بیماري  این  زمان  آن 
مي كردند تا رضا خوب شود. من هم با خودم فكر كردم، كسي مصیبت دیده تر 
از حضرت زینب )س(  در اهل بیت نیست، از خدا خواستم و به خانم زینب 

كبري )س( متوسل شدم. 
براي  شود  خوب  كه  خواستم  و  زینب )س( كردم  حضرت  نذر  را  رضا 
خودشان. مدت كوتاهي نگذشته بود كه یك روز در كمال ناباوري و به یكباره 
دیدیم رضا دست روي دیوار گذاشته و آرام آرام راه مي رود. معجزه شده بود. 
خانم حضرت زینب )س( شفایش را داد، خدا را شكر رضا خوب شد. اما مي 

دانستم این پسر امانتي است كه به ما دادند. امانتي از طرف حضرت زینب)س(
رضا بسیار با استعداد بود هم در علم دین و هم در علوم دیگر، رضا یك 
رساله ناطق بود، احكام دین را به خوبي در ذهن داشت، یك دایره المعارف بود. 

نمونه یك فرزند و عصاي دست بود براي یك پدر. 
معني كرد، رضا  را  بودن  و سرباز والیت  بودن  بارز والیتمدار  نمونه  رضا 
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عاشق حضرت آقا بود، و این جمله را چندین بار برایم خوانده بود كه »اگر از 
سرهایمان كوه بسازند، هیچ گاه فرزندانمان در تاریخ نخواهند خواند كه امام 

خامنه اي تنها ماند«. 
رضا متخصص داروهاي گیاهي بود، البته به صورت تجربي. خواص تمام 
گیاهان را مي شناخت. رضا كارشناسي ارشد برق- الكترونیك بود و كارشناسي 

ارشد اطالعات امنیت را هم در همین سال گذشته اخذ كرده بود. 
به چند زبان زنده دنیا هم تسلط داشت. نه اینكه فرزند من است این را بگویم اما 
رضایم خیلي به اسالم خدمت كرد. شاید نشود در اینجا درباره اقدامات او حرف 
زد. ما رضا را بعد از شهادتش شناختیم. رضا هر چه از دستش بر مي آمد انجام مي داد.  
وقتي در سوریه بود به همسرش زنگ زدند كه حكم تدریس شهید رضا 
صادر شده و ایشان باید براي تدریس به دانشگاه امام حسین )ع( برود، اما او در 

خیل مدافعان ساالر شهیدان قرار گرفت و در مكتب حسین تلمذ نمود.
رضا بیشتر كارها و مأموریت هایش را به من مي گفت، یك جورایي بنده امین 

او بودم. ان شاءاهلل به وقتش همه  آنها را خواهم گفت.
مادر شهید نیز اینگونه از فرزندش مي گوید: رضا بعد از فارغ التحصیلي با 
مدرك لیسانس برق و الكترونیك درسال 1382 دست از تحصیل برنداشت و 
در زمینه هاي مختلفي مشغول به تحصیل بود. بیشتر اوقات در حال مطالعه بود، 
در هر شرایطي مطالعه، جزئي از زندگي او بود. به یاد دارم كه زبان عربي را به 
خوبي صحبت مي كرد، در سفر كربال كه رفته بودیم همه جا عربي صحبت 
مي كرد. سال گذشته هم مدرك تحصیلي فوق لیسانس رضا را در روز دانشجو 
توسط سرلشكر رحیم صفوي از دانشگاه امام حسین )ع( گرفتیم. آن روز محل 
تحصیل رضا را به ما نشان دادند. یكي از استادان رضا گفت: رضا یك دانشجو 
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ممتاز و منظم بود. تنها زماني كه در مأموریت بود در كالس حضور نداشت و از 
درس من نمره 20 را گرفته بود.

در سه سال آخر عمر دنیایي رضا متوجه شده بودم كه بیشتر توي مأموریت هاي 
خارج از كشور فعالیت مي كند كه همین هم یك نگراني اي در من ایجاد كرده 
بود. چه مي شود كرد، مادر هستم و دلبسته بچه هایم. من كه دل نگران بودم ولي 

چه كنم كارش این بود. 
آخرین دیدار حضوري ما روز دوازدهم تیرماه سال پیش بود، آن روز رضا را 
براي آخرین بار دیدم و شب هم منزل برادرش با هم بودیم. خیلي از كارهاي ما را 
سروسامان داد مثاًل براي دستگاه تست قند خون من باتري مناسب خرید و... انگار 
مي خواست بي دغدغه برود. البته سه روز قبل از شهادتش تماس گرفت و با من و 
پدرش صحبت كرد، همه اش مي گفت: من حالم خوبه. خیلي با بغض با او صحبت 
كردم، به من گفت: مادر هروقت دسترسي به تلفن داشته باشم باز زنگ مي زنم. 
برایم  را  رضا  پیكر  كه  ماه  مرداد  دوازدهم  روز  شد  ما  بعد  دیدار  خالصه 

آوردند! پیكرش را دیدم، سالم بود. آرام خوابیده بود انگار.
رضا روز بیست و چهارم ماه رمضان شهید شد، به گفته دوستانش، رضا ایام 
افطار  ماه رمضان را روزه مي گرفت و گاهي هم در شرایط سخت و كمبود 
مي كردند. روز شهادتش روز جمعه، روز قدس بود. رضا با توجه به اینكه شب 
تا سحر مشغول  داد  انجام مي  را  به خودش  مربوط  منطقه كارهاي  در  قبلش 
تعدادي  از سحر، خبر مي دهند كه دوستانشان كمین خورده و  بعد  بود،  كار 
مجروح شده اند و مهدي عزیزي هم شهید شده، رضا براي كمك به همرزمانش 
و همچنین بر گرداندن مجروحین و شهید عزیزي به همراه فرمانده اش به منطقه 
مي روند. در آنجا پس از درگیري رضا از ناحیه سینه و پهلو با سه گلوله قناسه 
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زخمي و سپس شهید مي شود. از اینكه خدا من را هم الیق دانست تا در صف 
مادران شهید باشم، شكرگزارش هستم. راضي ام به رضاي خدا.

بعدها به ما گفتند: رضا در آخرین مأموریتش در سوریه با یك تله انفجاري 
توانسته تعداد زیادي از داعشي ها را به هالكت برساند. امسال ماه رمضان هم 
از  هربار كه مي آمد سوریه خیلي  داشتیم گفت رضا  دیدار  با دوستش  وقتي 
شاگردان ُسني مذهب او با تأسي از رفتار رضا شیعه مي شدند. در این آخرین 
مأموریت 7 نفر از شاگردانش به تشیع گرویدند. زمستان سال نود و یک دعوت 

شدیم خانه ی یکی از اقوام که از قضا ماهواره هم داشتند.
همین موضوع باعث شد تا رضا درباره اهداف شبکه های ماهواره ای واسه 
این  تشکیل  مورد چگونگی  در  توضیحاتی  کنه.  بقیه صحبت  و  صاحب خانه 
شبکه ها،منابع مالیشون،اهدافشون و حامیانشون داد ، توی اون مهمونی تعدادی 
از افراد حاضر که از لحاظ نسبی رابطه دوری با ما داشتن هم بودن و صحبت های 

رضا را هم گوش می کردن.
چند نفری شروع کردن به مسخره کردن رضا که فالنی ، توی فالن جا مغز 
تو شستشو دادن ، تو کله شما کردن که ماهواره فالن و فالن…. بعد از مهمانی 
، من با رضا تند برخورد کردم که چرا شروع می کنی از این حرف ها می زنی که 

بخوان مسخره ات کنن ؟ و کلی توپ و تشر !!!!
اما رضا این جوری جواب داد: من وظیفه ام را انجام دادم ، در قبال این خانواده 
توضیحات رو دادم ، دیگه اون دنیا از من نمیپرسن که چرا دیدی و میدونستی اما 
چیزی نگفتی.من کار خودم و کردم ، به وقتش این حرف ها جواب می ده. خیلی 
برام جالب بود ، اون اصاًل به این فکر نمی کرد که دارن مسخره اش میکنن ، فقط 

به فکر انجام وظیفه اش بود.
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21. بانوي فضائل / نگهبان اطفال حرم
عصر عاشورا بود. زمین و زمان تیره و تار شد. بعد از اتمام كار، عمر سعد كنار خیمه 

ها آمد و فریاد كشید:
اي اهل بیت حسین! از خیمه ها بیرون آیید، آنها به فریاد او اعتنا نكردند. عمر سعد، 
بار دیگر فریاد كشــید: از خیمه ها بیرون بیایید. زینب )س ( فرمود: اي عمر! دســت 

از ما بردار.
عمر سعد گفت: اي دختر علي ! بیرون بیایید تا شما را اسیر نماییم .

زینب )س ( فرمود: از خدا بترس، اینقدر به ما ستم نكن .
عمر سعد گفت: چاره اي جز اسیر شدن ندارید.

زینب )س ( فرمود: ما به اختیار خود بیرون نمي آییم .
عمر ســعد در آن وقت دســتور داد آتش آورده و خیمه ها را آتش زدند! آن گاه 
بانوان حرم و كودكان به دستور امام سجاد)ع( با پاي برهنه از خیمه ها بیرون آمدند و 
به سوي بیابان روي خارها گریختند، در حالي كه دامن دختركي آتش گرفته بود...

طبق نقل عالمه مجلسي ، فاطمه صغري دختر امام حسین )ع ( مي گوید: كنار خیمه 
ایستاده بودم و پیكرهاي پاره پاره شهیدان كربال را مي نگریستم، در این فكر بودم كه 
بر سر ما چه خواهد آمد، آیا ما را مي كشند یا اسیر مي كنند؟ ناگاه سواري از دشمن 
به ســوي ما آمد، با نیزه اش به بانوان مي زد و چادر و روســري آنها را مي كشــید و 
غارت مي كرد و آنها با فریادهاي خود، پیامبر)ص( اهل بیت را به یاري مي طلبیدند. 
بســیار ناراحت بودم و بر خود مي لرزیدم، به سوي عمه ام زینب پناه بردم. در این 
هنگام دیدم، ســتمگري به ســوي من آمد، فرار كردم و گمان نمودم كه از دستش 
نجات مي یابم ، با ضربه اي بر بین شانه هایم زد، با صورت به زمین افتادم، آن شخص 

گوشواره ام را كشید و گوشم را پاره كرد و گوشواره و مقنعه ام را ربود. 
خون از گوش بر صورتم جاري شد، بي هوش شدم! وقتي كه به هوش آمدم دیدم 
سرم بر دامن عمه ام زینب )س( است و او گریه مي كرد و به من مي فرمود: برخیز به 
خیمه برویم و ببینیم تا بر بانوان حرم و برادر بیمارت چه گذشته. برخاستم و گفتم: اي 

عمه جان! آیا پارچه اي هست تا با آن سرم را از نگاه نامحرمان بپوشانم؟
زینب )س( فرمود: دخترم! عمه ات نیز مثل تو است. 

با هم به خیمه بازگشتیم، دیدم آنچه در خیمه بود، همه را غارت كردند و امام سجاد 
)ع ( با صورت بر زمین افتاده و از شدت گرسنگي و تشنگي و دردها قدرت حركت 

ندارد، ما براي او گریه كردیم و او براي ما گریه كرد. 
در كتاب ایقاد از مقتل ابن عربي خبري اســت كه مضمون و مفهوم آن این است: 
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حضرت امام حسین )ع ( هنگام وداع خود )با اهل بیت ( به خواهرش زینب سفارش 
كرد پس از آنكه دشمنان خیمه ها را آتش زدند مراقب زنان و فرزندان باش.

عصر عاشــورا، پس بعد از آنكه دشمنان همه جا را آتش زدند و اطفال و كودكان 
پراكنده شــدند، زینب)س( مشغول جمع آوري آنان شد. اما دو كودك از كودكان 

اهل بیت امام حسین )ع ( را گم كرد و جستجوي آنان پرداخت. 
پس آن دو كودك را در حالي كه دســت در گردن یكدیگر به خواب رفته بودند 

بر زمین دید، چون آنها را حركت داد، دید آنان از تشنگي مرده اند. 
چون لشــكر آن را شنیدند، به پسر ســعد گفتند: اجازه بده ما به این زن و فرزندان 

آب بدهیم. 
پسر ســعد اجازه داد. چون آنها آب آوردند، زنان و كودكان از آب دوري كرده 

و مي گفتند: چگونه ما آب بنوشیم، در حالي كه پسر رسول خدا تشنه شهید شد؟
ساعتي بعد صدایي جانسوز، زینب كبري )س( را از خاطرات خویش جدا مي سازد. 

خدایا! این صداي ناله كیست؟ صداي دلگرفته اي مي گفت: اصغرم، كودكم...
با عجله راهي خیمه نیمه سوخته مي گردد و پرده خیمه را باال مي زند. ناگهان رباب 
را مــي بیند كه زانوان خویش در بغل گرفته و گریــه مي كند. با متانت خاص خود 
مي فرماید: همســر برادرم چه شده ؟ مگر قرارمان بر سكوت نبود!؟ رباب به گریه با 

زینب)س( تكلم مي كند:
قدري آب خوردم. ســینه ام قدري شــیر پیدا كرده و یاد علي اصغر و لب تشنه او 

افتادم كه در اثر عطش، بر سینه من چنگ مي زد و تقاضاي آب داشت.
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آنچه در زیر می خوانید روایت مادر شهید مدافع حرم »ابوالفضل شیروانیان« از 
کودکی تا شهادت فرزندش است که به صورت بسیار خالصه از كتاب یك 
تیر و چهارده نشان بیان شده. وقتی ابوالفضل به دنیا آمد شوهرم در عرفات بود. 
شب عید قربان. نامش را اما قبل از رفتن انتخاب کرده بود. یک روز که از روضه 

برمی گشت، گفت: »اگه بچه مون پسر باشه اسمش رو بذاریم ابوالفضل.«
من گفتم: »اگه حسین باشه بهتر نیست!؟ االن خیلی اسم ابوالفضل نمی ذارن.«

شوهرم جواب داد: »اسم حسین رو همه انتخاب می کنن اما ابوالفضل رو نه. 
پس ما می ذاریم تا بقیه هم یاد بگیرن.«

وقتی حاج آقا از مکه برگشت، ابوالفضل ده روزش بود...
یاد هست بچه بود كه گفت: »من از این لباس ها می خوام که بابا می پوشه.«

آن موقع چهار پنج سالش بود. هر چه گفتیم: »اینا اندازه تو نیست. باید انشاهلل 
بزرگ شی تا بپوشی.« قبول نکرد.

باالخره یک دست لباس استفاده شده حاج آقا که کهنه شده بود، دادم به 
مادرم. ایشان هم یک لباس سپاهی، قد آن موقع ابوالفضل دوختند؛ با همان آرم و 
همان کمربند. تا مدت ها بعد هر جا می خواستیم برویم آن لبا س ها را می پوشید...

21. به روایت مادر
شهيد ابوالفضل شيروانيان

ًْ یمانی حذیفْهً



139

همسرم دوران جنگ توی جبهه بود و من و بچه ها اهواز. ابوالفضل و دو تا 
دخترم را زیر صدای گلوله های جنگ بزرگ کردم.

هم  آن  از  قبل  بود،  تهران  دافوس،  دوره  برای  آقا  هم حاج  از جنگ  بعد 
سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر. ما همه جا همراهشان بودیم تا 
وقتی ابوالفضل رفت دبیرستان. آن موقع بود که من و بچه ها در اصفهان ماندیم...
قبل از اینکه حاج آقا دوباره برود ماموریت به ابوالفضل گفت: »از امروز تو 

مرد خونه  ای. در نبود من باید خونواده رو اداره کنی.«
از آن روز بود که او حواسش به همه بود؛ از حجاب و رفت و آمد دخترها 
بود که من  انضباط  نظم و  با  تقسیم کارهای خانه. آن قدر  تا خرید و  گرفته 

هیچ وقت حس نکردم حاج آقا راه دور خدمت می کند...
توی همان ایام ماموریت حاج آقا یک روز من رفتم نانوایی. ابوالفضل مدرسه 
بود و صف نانوایی هم شلوغ. خیلی معطل شدم؛ یک دفعه دیدم کسی زد روی 
شانه ام و چادرم را کشید. سرم را خیلی زود برگردانم عقب. دیدم ابوالفضل 
بیایم عقب. وقتی از صف آمدم  ابروهای گره خورده. اشاره کرد که  با  است 
بیرون، با ناراحتی گفت: »مگه من ُمردم که شما اومدین صف نونوایی؟ اون هم 

جلوی این همه نامحرم!« بابت غیرتش خدا را شکر کردم...
همیشه به ما سفارش حجاب می کرد؛ می گفت: »اگه می خواید قیامت، جلوی 
حضرت زهرا )س( روسفید باشین نباید گوش به حرف دیگران بدید و روی 
مد رفتار کنین. نباید بگید عرف جامعه فالن حرف رو می گه یا فالن چیز رو 
می خواد. باید نگاه کنین به آیات قرآن و زندگی حضرت زهرا )س(. ببینین 

اون ها چی می گن، همون کار رو بکنین...«
سالها گذشت. یک شب رفتیم مهمانی، موقع برگشت حالش خیلی بد بود. 
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بي مقدمه گفت: »من پیمونه ام پر شده. اگه شما اجازه ندی من برم سوریه و اینجا 
بمیرم، مدیون منی. اگه من برم شهید بشم پسرم مهدی حکم پسر شهید داره، 

ولی اگه اینجا تو رختخواب بمیرم اون بچه یتیمه و اوضاعش فرق داره.«
همان شب نشستم توی سجاده و گفتم: »خدایا اگه تو یه امانتی به من دادی، 

مدیون من قرارش نده. اگه بند به رضایت منه، بره اما اینجا نمیره.« 
صبح که بیدار شد کارهایش را کرد، رفت. چند وقت بود پروازهای سوریه 

لغو شده بود. ظهر اما وقتی برگشت گفت: »ای وهلل، کارمون درست شد.«
موقعی که می خواست برود ترمینال همراهش رفتیم. من نشسته بودم توی 
ماشین و محمدمهدی بغلم خواب بود. در را که باز کرد رفت جلو نشست، بوی 
عطر عجیبی آمد. تا می خواستم بپرسم: »مامان، چه عطری زدی؟«، شروع کرد با 
پدرش حرف زدن. وقتی رسیدیم نگذاشت من پیاده شوم اما موقع خداحافظی 

باز هم همان بوی عطر را می داد...
گذشت تا اینكه یك روز صبح به حاج آقا گفتم: »یه خبر از ابوالفضل بگیرین.«
نزدیک ظهر زنگ زدم، گفتند: »دارم میام خونه.« پرسیدم: »چرا این موقع؟« 

گفتند: چون امروز روز خانواده است، می خواهم دور هم باشیم. 
گفتم: کی تا حاال ما روز خانواده دور هم بودیم؟ گفتند: حاال دامادها هم 

می آیند. گفتم: من که خبر نداشتم، آن قدرها ناهار نداریم. 
تو راه ناهار خریدند و آمدند. پرسیدم: از ابوالفضل چه خبر؟ خیلی ِمن ِمن 
کردند و گفتند: »مثل اینکه پاش تیر خورده.« بعد دیدم یکی یکی فامیل ها آمدند! 
گفتم: اگه تیر خورده چرا همه دارن میان اینجا؟ گفتند: مثل اینکه ابوالفضل 
رفته تو کما. نزدیک غروب، دامادمان شروع کرد به خواندن زیارت عاشورا و 
روضه حضرت علی اکبر. بعد هم بلندبلند گریه کرد و وسط گریه هایش گفت: 

»ابوالفضل شهید شده«...
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22. بانوي فضائل / دفاع از فرزندان امام
پس از شهادت امام حسین)ع(، سپاه عمرسعد براي غارت خیمه هاي اهل بیت)ع( 
هجوم بردند. گروهي از آنان به امام سجاد)ع( رسیدند. امام)ع( در آن حال از شدت 
ضعف و بیماري نمي توانســت از جاي خود برخیزد. وقتي ســپاه عمرســعد به امام 
سجاد)ع( رسید، یكي فریاد برآورد: به صغیر و كبیر آنها رحم نكنید و احدي از آنان 
را باقي نگذارید! دیگري گفت: شتاب نكنید تا با امیر عمر سعد در این باره مشورت 
كنیم! شمر شمشیر كشید و قصد جان امام)ع( را نمود. حمیدبن مسلم گفت: سبحان 
اهلل! آیا كودكان كشته مي شوند؟ همانا او كودكي مریض است! شمر گفت: ابن زیاد 

دستور كشتن فرزندان حسین را صادر كرده است.
حضرت زینب)س( با مشــاهده این منظره به امام سجاد)ع( نزدیك شد و گفت: او 

كشته نخواهد شد تا من در دفاع از او كشته شوم.
سخن حضرت زینب)س( سبب شــد تا عمرسعد شمر را از تصمیم خود منصرف 

سازد.
هنگامي كه سپاه عمرسعد خیمه ها را آتش زد و با بدترین شیوه هر چه زیورآالت 
و لباس و وسایل داشتند غارت نمود، حضرت زینب)س( با مشورت امام سجاد)ع( به 
آنها فرمود فرار كنند و پس از فرو نشستن آتش، زینب كبري)س( براي جمع آوري 
كودكان به جســت و جو در بیابانهاي اطراف پرداخــت. او در بیابانهاي اطراف مي 

گشت و یكایك زنان و كودكان را پیدا مي كرد و گرد هم جمع مي نمود.
در مجلــس كوفــه، عبیداهلل بن زیاد، متوجه حضرت علي بن الحســین)ع( شــد و 
گفت: این مرد كیست؟ گفتند: علي بن الحسین. گفت: مگر علي بن الحسین را خدا 

نكشت؟!
حضرت فرمود: من برادري داشتم كه نام او نیز علي بن الحسین بود و مردم ظالم او 
را كشــتند. گفت: بلكه خدا او را كشت! حضرت فرمود: خداوند، جانها را به هنگام 
مرگشــان مي گیرد. ابن زیاد گفت: آیا تو جرأت داري كه به من جواب بدهي؟! او 

را ببرید و گردنش را بزنید! 
عمه اش زینب)س( شــنید و فرمود: اي پسر زیاد! تو كسي را از ما باقي نگذاشتي، 

اگر قصد كشتن او را داري، مرا نیز با او بكش."
حضرت زینب)س( در این مجلس و در مواضع دیگري با جرأت و شــجاعتي كه 
به ارث برده بود، همچون مادرش از مقام"والیت" دفاع نمود، بدون اینكه از شهادت 
در راه خدا واهمه اي داشــته باشــد. او اینگونه جان برادر زاده و امام زمان خویش را 

حفظ كرد.
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 در مجلس یزید در شام، مردي از اهل شام، متوجه فاطمه دختر امام حسین)ع( شد 
و به یزید گفت: این كنیز را به من ببخش! فاطمه با شنیدن این سخن، در حالي كه به 
شدت مي لرزید، خود را به عمه اش زینب)س( رسانید و گفت: یتیم شدم، كنیز هم 
بشــوم؟ زینب)س( با شهامت كامل رو به مرد شامي كرد و گفت: به خدا دروغ مي 
گویي و رســوا شــدي! نه تو و نه یزید هیچ كدام قدرت به كنیزي بردن این دختر را 
ندارید! یزید با شنیدن این سخن به خشم آمد و گفت: به خدا دروغ مي گویید. من 
چنین قدرتي را دارم و اگر بخواهم انجام مي دهم. زینب)س( گفت: چنین نیســت، 
به خدا ســوگند! خداوند چنین حقي را به تو نداده است مگر اینكه از دین ما خارج 

شوي و آیین دیگري را بپذیري.
در این هنگام، یزید بسیار خشمگین شد؛ لكن وقتي مرد شامي متوجه شد این دختر 
فرزند امام حســین)ع( اســت، بسیار ناراحت شــد و گفت: خداوند تو را لعنت كند 
اي یزید! عترت پیامبر)ص( را مي كشــي و فرزندان او را اسیر مي كني؟ آنگاه یزید 

دستور داد گردن او را بزنند."



خبر  خلیلی  رسول  شهید  خانواده  سال 1392،  عاشورای  از  پس  روز  چند 
حضرت  حرم  مدافع  عنوان  به  داوطلبانه  صورت  به  که  را  پسرشان  شهادت 
زینب)س( به سوریه رفته بود را شنیدند. خبری که پدر و مادر پس از شنیدن آن 
نماز شکر می خوانند و تا به امروز خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ سپاس 

می گویند. 
خانواده شهید آرام و صبورند. زندگی ساده و بی ریایی دارند. پدر خودش از 
رزمندگان جنگ تحمیلی است و مادر خانه دار. وصیت نامه پسرشان را با عشق 
نشان می دهند. اتاق شهید از روز رفتنش تا به امروز دست نخورده باقی مانده. 
فقط گاهی مادر گرد و غبار را از آن می زداید و با این کار خاطراتش را مرور 
می کند. کادوهای جشن تولدش هنوز باز نشده و دست نخورده گوشه اتاق 
است؛ او درست چند روز قبل از تولدش در نزدیکی حرم حضرت رقیه )س( به 
شهادت می رسد و فرصتی برای باز کردن کادوهای تولدش را پیدا نمی کند، اما 
در عوض جشن 27 سالگی خود را در محضر دردانه امام حسین)ع( و خاندان 

اهل بیت)ع( برگزار کرد. 
متن زیر گفتگویي با مادر این شهید بزرگوار است. مادري كه زینب گونه 

22. این مادر آن پسر
شهيد محمدحسن خليلی

شهيد علی چنگی آشتيانی
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فرزندانش را براي اسالم و انقالب تربیت نمود.
ما سه سال پس از انقالب، سال 1361 ازدواج کردیم. محمدحسن فرزند دوم 
ما بود. آذر ماه سال 65 در زمان بحبوحه های جنگ که پدرش هم در منطقه در 
حال دفاع بود، به دنیا آمد. معمواًل بچه ها کمتر پدرشان را می دیدند، زمانی که 
بچه ها خیلی کوچک بودند از آنجایی که مدت زیادی پدر خود را نمی دیدند، 

پیش می آمد که بچه ها، پدر خودشان را عمو صدا می کردند. 
می دیدند.  را  ایشان  کم  خیلی  بچه ها  و  بود  جبهه  همیشه  پدرشان  یعنی 
محمدحسن بر عکس پسر بزرگم، روح اهلل، بچه خیلی آرام و ساکتی بود و 

شیطنت نمی کرد. از همان دوران کودکی هم خیلی بچه بااعتقاد و مؤمنی بود. 
ما تا زمانی که جنگ تمام شود تهران بودیم و مدتي در دزفول بودیم و پس 

از اتمام جنگ رفتیم کرج. 
اما مي خواهم بگویم از همان اول اهداف ما در زندگی مشترك، انقالب، 
امام و اسالم بود. من از همان اولش به این راه اعتقاد داشتم. اصال موقعی که 
می خواستم ازدواج کنم کسانی که به انقالب و جبهه و شهادت اعتقادی نداشتند 
را قبول نمی کردم. سال 1361 وقتی هم که همسرم برای خواستگاری آمدند 
یکی از شرایط من برای ازدواج این بود که معتقد به انقالب و دفاع مقدسی باشد 
که به وجود آمده و خودش هم بخواهد که در این جنگ شرکت کند. همسرم 

هم همینطور بود. 
برای همین وقتی پسرم این راه را انتخاب کرده بود نه تنها ما ناراحت نبودیم 
بلکه تشویقش هم می کردیم. اگر از حریم اهل بیت)ع( در سوریه دفاع نشود، 
همان کسانی که االن در سوریه به جرم و جنایت مشغول اند فردا به مرزهای ما 

حمله خواهند کرد.
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اما محمدحسن رشته اش در دبیرستان ادبیات و علوم انسانی بود و در دانشگاه 
مدیریت می خواند . تا اینكه تصمیم به حضور در سوریه گرفت. او وصیتش را 
ابتدا شفاها به من می گفت. چون وصیت نامه نوشتن برایش مقداری سخت بود. 

ولی من به او می گفتم که باید بنویسی )شوخی های اینطوری باهم داشتیم( 
باید  بیفتد  اتفاقی برایت  می گفتم این راهی که تو می روی خطر دارد اگر 
وصیت نامه داشته باشی. می گفت من که زبانی همه چیز را برای شما گفتم. اما 
من می گفتم یک موقع آدم چیزهایی را فراموش می کند و زبانی فایده ندارد. 

خالصه او را راضی کردم وصیت هایش را بنویسد.
وقتی آماده رفتن شد، چیزهایی را روی کاغذ نوشت و به من داد و رفت. 
آمادگی عجیبی پیدا کرده بود. شب تا صبح بیدار بود و در حال نوشتن. حتی 
وصیت تصویری هم با پسرخاله اش داشته و جلوی دوربین صحبت کرده اما 
بیشتر از پنج دقیقه صحبت کند. بدهی هایش را  نتوانسته  چون بغضش گرفته 
صاف کرد، در وصیت نامه اش اصاًل از طلب هایش چیزی ننوشته است و فقط 
به صورت زبانی به من گفت که اگر من برگشتم که هیچ اگر برنگشتم چنانچه 
بدهکارها بضاعت مالی داشتند و خودشان آوردند بدهند که دادند و گرنه شما 
کاری نداشته باشید. ما پس از شهادتش می شنویم که چقدر به اطرافیانش کمک 

کرده و چقدر طلب دارد.
اتاقش یک قفسه کتابی داشت که دیگر جوابگوی حجم کتاب هایش نبود. 
پیشنهاد دادم که در اتاقش یک کمد دیواری درست کند تا بزرگتر باشد، به 
اتاق  همین منظور قفسه کتاب را خالی کرد و کتاب ها چند ماهی در گوشه 
جمع آوری شده بود. من یک روز به شوخی به او گفتم که اگر برایت اتفاقی 
را  نمی شود؛ کمد  اینطوری که  کنیم،  برگزار  مراسم  اینجا می خواهیم  بیفتد، 
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درست کن و این کتاب ها را از روی زمین جمع کن. همان روز آخر رفت و 
سفارش طبقات کمد را داد و تا صبح در حال اندازه گیری و نصب طبقات آن 

بود. فرش اتاقش را هم شسته بود. پسرم مهیای رفتن بود. و رفت...
من سعی می کنم خودم را مقاوم کنم و وقتی دلم برای بچه ام تنگ می شود 
به یاد راهی که رفته است می افتم و می گویم که شکر خدا این راه را رفته است. 
سعی می کنم زیاد گریه نکنم که مبادا پسرم ناراحت شود. ما در راه رضای خدا 
بچه مان را دادیم و البته ما کاره ای نبودیم و هرچی بود لطف خدا بود. خدا 

خودش انتخاب کرد و خودش هم برد.
اگر صد تا پسر هم داشتم و در این راه به سوریه می خواستند بروند مخالفتی 
نمي كنم، فدای آقا امام زمان)عج(. این ها همه سربازان آقا امام زمان)عج( هستند.

شهید رسول خلیلی یکی از همین انصار بود که به صورت داوطلبانه مدافع 
حرم بانوی دمشق شد و جنگید. تا آنجا که به دست گروهک هاي تکفیری در 

سوریه با ضرب گلوله به شهادت رسید. 
به رفتن گرفت، وصیتنامه اش را  اواسط شهریور ماه 1392بود که تصمیم 
هم نوشت و به رسم امانت به پدر سپرد تا اگر برنگشت دستخطی برای آنها به 
یادگار گذاشته باشد. از زیر قرآن رد شد و رفت و از همه چیز دل کند و مادر و 

پدر و برادر برایش آروزهای خوب کردند.
شب سیزدهم محرم با خانواده اش تماس میگیرد و از برگشتش خبر میدهد. 
مادر خانه را آب و جارو می کند. به همه خبر میدهد که فردا رسولم بر میگردد. 
ولی درست در همان روز، در نزدیکی حرم حضرت رقیه )س( به درجه رفیع 

شهادت نائل میشود.
و  پدر  و  ساله گذشته  این جوان 27  خلیلی  از شهادت رسول  روزها  حاال 
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مادرش بنا به وصیت او لباس مشکی به تن نکرده اند و ورد زبانشان "الحمداهلل" 
شده است. خوشا به سعادتشان.

اما محمدحسن)رسول( خلیلی« در تاریخ 20 آذر ماه 1365 شمسی در تهران 
با  نبرد  میدان  آبان 1392 شمسی، در  بعد، در مورخه 27  متولد شد. 27 سال 
سرسپردهگاِن »اسالم آمریکایی« و مزدوراِن »سعودی« برای دفاع از حرِم »بانوی 

مقاومت« »حضرت زینب کبری)سالم اهلل علیها(« بال در بال مالئک گشود.
آنچه در ادامه می آید متن وصیت نامه شهید رسول خلیلی است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. سوره آل عمران آیه 195 
“َفالَِّذیَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِهْم َوُأوُذوا ِفي َسبِیِلي َوَقاَتُلوا َوُقتُِلوا َلَُكفَِّرنَّ 
ِ َواهللَُّ  َعْنُهْم َسیَِّئاِتِهْم َوَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَنَْهاُر َثَوابًا ِمْن ِعْنِد اهللَّ

ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّواِب”
بیرون رانده شدند و  از دیار خود  آنان که از وطن خود هجرت کردند و 
در راه خدا رنج کشیدند جهاد کردند و کشته شدند، همانجا بدی های آنان 
را میپوشانیم و آنان را به بهشت هایی که زیر درختان آن نهرهای آب جاری و 

روان است، داخل میکنیم و این پاداشی است از جانب خدا.
با نام و یاد خداوند رحمان و رحیم و مهربان که در حق بنده حقیر از هیچ 
چیزی کم نگذاشته است و سالم و دورد به محضر صاحب العصر و الزمان )عج( 
و روح پاک امام راحل )ره( و رهبر عالم تشیع و اسالم قائدنا آیت اهلل سید علی 
خامنهای )مدَّ ظله العالی( و روح پاک تمامی شهدای اسالم به خصوص سید 

الشهداء ابا عبداهلل الحسین )ع( که جانها همه فدای آن بزرگوار.
به موجب آیه شریفه "کل نفس ذائقه الموت" تمامی موجودات از چشیدن 
شربت مرگ ناگزیر بوده و حیات ابدی منحصر به ذات اقدس باری تعالی می 
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باشد.
این دنیا با تمامی زیبایی ها و انسان های خوب و نیکوی آن محل گذر است 
نه وقوف و ماندن! و تمامی ما باید برویم و راه این است. دیر یا زود فرقی نمی 

کند؛ اما چه بهتر که زیبا برویم.
پدر و مادر عزیزم که سالم و درود خداوند بر شما باد. از شما کمال قدردانی 
را دارم که مرا با محبت اهل بیت )ع( و راه ایشان و در کمال صبر و عاشقانه 
بزرگ کردید و همیشه کمک حال من بوده اید. از شما عذرخواهی می کنم 
و سرافکنده ام که فرزندی خوب برای شما نبودم و در حق شما آنچنان که 
باید خوبی نکرده ام. از شما می خواهم که مرا حالل کنید. در حق این فرزند 
حقیرتان دعا کرده و از خداوند بخواهید که او را ببخشد و این قربانی را در راه 
خود بپذیرد. می دانم که شما ناراحت نیستید؛ زیرا هیچ راهی بهتر از این نیست و 
این را شما به من آموخته اید و این همیشه آروزی دیرینه من بوده که خدا عاقبت 

مرا با شهادت در راهش ختم به خیر گرداند.
خوش ندارم که این شادمانی را با لباس های سیاه و غمگین ببینم، غم اگر 
هست برای بیبی جان حضرت زینب )س( باید باشد، اشک و آه و ناله اگر هست 
برای اربابمان ابا عبداهلل الحسین )ع( باید باشد و اگر دلتان گرفته روضه ایشان را 

بخوانید که منم دلم برای روضه ارباب و خانم جان تنگ است.
اما چه خوشحالی باالتر از اینکه فدایی راه این بزرگواران شویم. پس غمگین 

نباشد.
برادر عزیزم مرا حالل کن و ببخش ، می دانم که در حق تو هم کوتاهی 
کردم، برایم دعا کن و مرا نیز حالل کن، خدا را سرلوحه کارهای خود قرار 
بده. از خداوند می خواهم همیشه کمک حال تو برادر عزیزم باشد. دعا برایم 
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یادت نرود.
از فامیل، همبستگان نیز می خواهم که مرا حالل کنند و ببخشند و برایم دعا 

کنند. رفقا، دوستان و همکاران و همنشینان عزیزم 
که شاید بیشترین اوقات زندگیم را در کنار شما بوده ام، خداوند را شاکرم 
که در رفاقت هم به من لطف عطا کرده که دوستان و همنشینانی به خوبی شما 

دارم تا تکمیل کننده و یاری دهنده من باشید.
شما همگی می دانید من راه خود را انتخاب کردم و این راه را دوست داشته 
و دارم و خیلی از شماها هم کمک کننده من بودید از تمامی شما عذر می 
خواهم که رفاقت را در حق شما تمام نکرده و ملتمسانه خواهانم که مرا عفو 

کنید و حاللم کنید.
مرا ببخشید، برایم بسیار دعا کنید و در روضه های ارباب و مجالس عزاداری 

اهل بیت )ع( مرا فراموش نکنید.
من خود را در حد و اندازه ای نمی بینم که برای کسی نصیحت و پندی داشته 
باشم و اگر ما دنبال پند و نصیحت باشیم چه بسیار است. فقط می خواهد چشم 

بینا و گوش شنوا.
خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست   به امید سر کویش پر و بالی بزنم
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم   آن که آورد مرا باز برد تا وطنم 

مرغ بال ملکوتم نیم از عالم خاک     چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
پناه می برم به خداوند مهربان و از او می خواهم که بر من سخت نگیرد.

شب اول قبر دعا برایم را فراموش نکنید رفقا  و من اهلل التوفیق  العبد الحقیر 
محمد حسن خلیلی )رسول(
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23. بانوي فضائل / علم و عبادت 
عبادت غرض اصلی آفرینش اســت و امام معصوم ســمبل و تجلی این غرض؛ و 
هرچه یک انســان عابدتر باشد با حرکت آفرینش هماهنگ تر و با معصوم مانوس تر 
می شود. شاید علت انس حضرت زینب )س( با برادرش امام حسین )ع( جلوه ای از 

این عبادت باشد.
حضــرت امام حســین ع در هنگام وداع به زینب کبری فرمــود: »خواهرم در نماز 
شــبت مرا به یاد داشــته باش.« و نیز از امام سجاد ع نقل شده است: »عمه ام زینب در 
مسیر اسارت از کوفه به شام هم فرایض و هم نوافل خود را به جای می آورد و غفلت 
نداشت. فقط در یکی از منازل به خاطر شدت ضعف و گرسنگی، نشسته نماز خواند 
که بعد معلوم شد، سه روز است غذا میل نکرده، زیرا به هر اسیر شبانه روز یک قرص 

نان می دادند و عمه ام سهمیه خود را بیشتر اوقات به بچه ها می داد.«
هــر گاه انســان به دقت به حاالت آن حضرت نگاه کند و توجــه و انقطاع او را به 
خداوند متعال ببیند، در عصمت آن حضرت تردیدي به خود راه نمي دهد و یقین مي 
کند که آن حضرت از همان زنان پارسایي است که تمام حرکات و سکنات خود را 
وقف خداوند متعال نموده اند و از همین رهگذر به جایگاه رفیع و درجات بلندي که 

از درجات پیامبران و اوصیا حکایت مي کند، رسیده است.
از فاطمه صغري، دختر امام حسین )ع( روایت شده که مي فرمود: عمه ام زینب در 

شب دهم محرم تا به صبح در محراب عبادتش به نماز ایستاده بود.
نوشته اند هیچ گاه تهجد و نماز شب و نافله این بانوی بزرگ ترک نشد. هرچند مي 
دانیم در فرهنگ قرآنی نافله چیزی است که زیاده بر واجب است و از روی تفضل 

و اختیار انجام می گیرد.
اما دانش حضرت زینب؛ ایشــان علــم خود را از جد بزرگــوارش پدر ارجمند و 
مادر گرامی و برادران عزیزش دارد، کسانی که متصل به وحی اند. نوشته اند حضرت 
زینب )س( درس تفســیر برای بانوان داشــت. آری دختــر امیرالمومنین علی )ع( به 
راســتی دارای علم وافر خدادادی بود. ابن عباس از وی با این عبارت نقل می کند و 
می گوید: »بانوی خردمند ما زینب )س( و همین بس که در بنی هاشم به »عقیله« یعنی 
بانــوی خردمند معروف بود. و آن هنگام که حضرت زینب )س( در اســارت وارد 
کوفه شد. او بانوانی را که برای تماشا آمده اند، می شناسد. در و دیوار آن او را به یاد 
ایامی انداخت که بانوان همین شهر، صف اندر صف منتظر لقایش می نشستند تا در 

درس تفسیرش شرکت کنند و اکنون شهر به شهر می گردد.
از ســخنان حضرت زینب )س( در طول مســافرت کربال، کوفه و شــام و خطبه ها 
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و ســخنرانی هایی که در فرصت هــای مختلف در برابر ســتمکاران و طاغوتیان آن 
زمــان و مردم دیگر ایراد فرمود، به خوبی معلوم می شــود که مراتب علم و دانش و 
کمال آن بانوی بزرگوار از راه تحصیل و تعلیم اکتسابی نبوده و بهره ای الهی و جنبه 

خارق العاده داشته است. 
شــاهد این مطلب، کالم امام سجاد )ع( اســت که پس از خطبه کوفه بر او فرمود: 
عمه جان آرام باش و ســکوت اختیار کن که تو بحمداهلل دانشــمندی معلم ندیده و 

فهمیده ای هستی که کسی تو را فهم نیاموخته است.
شیخ صدوق، محمد بن بابویه )ره( مي گوید: حضرت زینب )س( نیابت خاصي از 
طرف امام حسین )ع( داشت و مردم در مسائل حالل و حرام به او مراجعه کرده از او 

مي پرسیدند، تا اینکه حضرت سجاد )ع( بهبود یافت.
شــیخ طبرســي )ره( گوید: حضرت زینب )س( روایات بسیاري را از قول مادرش 

حضرت زهرا )س( روایت کرده است.
از عماد المحدثین روایت شــده اســت که: حضرت زینــب )س( از مادر و پدر و 
برادرانش و از ام سلمه و ام هاني و دیگر زنان روایت مي کرد و از جمله کساني که 
از او روایت کرده اند، ابن عباس و علي بن الحســین )ع( و عبداهلل بن جعفر و فاطمه 

صغري دختر امام حسین )ع( و دیگرانند.
همچنین ابوالفرج گوید: زینب بانویي عقیله اســت که ابن عباس سخنان حضرت 
زهــرا)س( را در مورد فدک از قول او نقل کرده و مي گوید: عقیله ما، زینب دختر 

علي )ع( به من گفت.
از ظاهر فرمایش فاضل دربندي و دیگر عالمان چنین به دست مي آید که حضرت 
زینب کبري )س( علم منایا و بالیا )خوابها و حوادث آینده( را همچون بســیاري از 
یاران حضرت علي )ع(، میثم و رشــید هجري و برخي دیگر مي دانســته و بلکه در 
ضمن اسراري که بیان کرده، به طور قطع و مسلم آن حضرت را از مریم دختر عمران 

و آسیه دختر مزاحم و دیگر زنان با فضیلت برتر دانسته است.
وي در ضمن فرمایش حضرت سجاد )ع( که به آن حضرت فرموده بود: »اي عمه 
تو بحمداهلل دانشــمند بدون آموزگار و فهمیده بدون آموزنده هســتي.«، گوید: این 
فرمایش خود دلیل و حجت بر آن اســت که زینب دختر حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
محدثه بوده یعني به او الهام مي شــده اســت و عمل او از علم لدني و آثار باطني مي 

باشد.
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نام مدافعان حرم، حاال برای همه شیعیان شناخته شده است. مردان و زنانی که 
در روزهای سخت حمله تکفیری ها به حرم مطهر حضرت زینب)س( تا پای 
جان برای حفاظت از حرم جنگیدند. شهادت همرزمانشان را به چشم دیدند و 
حاال ماه هاست حرم با تالش این ساکنان دائمی اش از گزند و آسیب در امان 

مانده و روزهای آرامش زینبیه دمشق نزدیک است. 
در ادامه گزارشي از یك خبرنگار در حرم حضرت زینب)س( را مي خوانید:
شناسند.  می  سوریه خوب  زینبیه  منطقه  اهالی  حاال  را  »مدافعان حرم«   نام 
مدافعان حرم حاال مدت هاست که همسایگان دائمی حرم هستند. مردان و زنانی 
که به غیر از سوری ها، عراقی، لبنانی، افغانی و ایرانی و پاكستاني هم در بینشان 

می شود دید. 
زن و مرد، از نوجوان ده دوازده ساله تا پیر مرد 80 ساله مثل پروانه گرد حرم 
می گردند تا مبادا گزندی به حرم حضرت زینب)س( برسد. دفاعی که به قیمت 

جانشان است و چه چیزی ارزشمندتر از جان برای جانان؟
در حرم مطهر حضرت زینب)س( که مملو از جمعیت است تقریبا از هر 3 نفر 
یکی مدافع حرم است هرچند برخی از آنان لباس نظامی به تن ندارند اما خوش 

23. مدافعان حرم
خادم حرم شهيد حامد خان

حجر ابن عدی
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و بش ها و گفتگوهایشان نشان می دهد مدافعان حرم اند. 
بیشتر مدافعان حرم لباس نظامی به تن دارند. لباس هایی که البته با لباس های 
معمولی نظامی یک تفاوت اساسی دارد و آن هم نوشته های "یا ابوالفضل" و 
"کلنا عباسك یا زینب" روی لباس هایشان است. نوشته هایی که از دل شان 

برآمده.
تا مدتي قبل به خاطر تسلط تکفیری ها به جاده منتهی به حرم، امکان تردد 
به حرم حضرت زینب به سختی ممکن بود اما حاال و به لطف شکست های 
پیاپی تکفیری ها، شرایط به گونه ای است که شیعیان از کشورهای مختلف به 

خصوص عراق و لبنان زائران و مجاوران همیشگی حرم هستند.
گفتگو با مدافعان حرم کار آسانی نیست؛ در پاسخ به سئواالت فقط یک 
پاسخ تکرار می شود: »ممنوع؛ ممنوع!«. اما در نهایت با کش و قوس فراوان و 
البته بدون اطالع مسئوالن حفاظت از حرم، برخی از مدافعان حاضر می شوند به 

شرط درج نشدن نام و عکس شان، به چند سئوال پاسخ دهند.
در یک متری ضریح مطهر کنارش می نشینم و دوستی به زبان عربی موضوع 
گزارش را طرح می کند و بعد از لحظاتی تامل و تفکر و البته با تردید قبول 
می کند که مصاحبه ای داشته باشد، فرد کناری اش اما به محض اینکه متوجه 

مصاحبه می شود درگوشی جمله ای می گوید و از حرم خارج می شود.
این مدافع حرم به همان اندازه که موضوع را متوجه شده خودش وارد بحث 
می شود و این جمله را می گوید: لبنانی هستم؛ با همسر و چهار فرزندم به اینجا 
امده ام تا از حرم دفاع کنم؛آمده ام نگذارم آسیبی به نوه رسول اهلل برسد؛ تکفیری 
ها هیچ اصل انسانی را قبول ندارند؛ ما همه اینجاییم تا نگذاریم گزندی به دختر 
امیر المومنین؛ خواهر ابا عبداهلل و ابوالفضل برسد، ایشان سایه امیرالمومنین است 



نام حضرت زینب به نام امیرالمومنین گره خورده.
در گوشه و کنار حرم تصاویری از مدافعان شهید حرم به چشم می خورد 
و در بین مدافعان حرم نجواهای دو ایرانی به گوش میرسد که درباره دوست 

شهیدشان در حال صحبت هستند.
مدافع دیگر حرم جوانی عراقی االصل است حدودا 25 ساله که به همراه 
خانواده اش در زمان صدام در ایران زندگی کرده است و دست و پا شکسته 
تخریب  را  حرم  که  اند  کرده  تهدید  ها  تکفیری  می پرسم  داند؛  می  فارسی 
خواهند کرد، محکم جواب می دهد: نگذاشته ایم حتی به حرم نزدیک شوند، 
تمام کسانی که هستند برای همین به اینجا آمده اند؛ نمی توانستیم دست روی 
دست بگذاریم؛ اگر روز عاشورا نبودیم که به کمک آل اهلل بیاییم امروز هستیم! 

یا لیتنا کنا معک یعنی همین.
به بازوبند "کلنا عباسك" که روی لباسش نصب شده اشاره می کند و می 
از  دفاع  در  ایشان  منش  بود؛  حرم  مدافع  مقام  در  هم  عباس  حضرت  گوید: 
خانواده اباعبداهلل نوعی عشق بازی بود، ما هم با همان الگو آمده ایم تا انشااهلل 

بتوانیم مدافع سیده زینب و سیده رقیه و خانواده رسول اهلل باشیم.
درباره وضعیت میدانی امنیت حرم هم این طور می گوید: الحمد اهلل بچه های 
ما هستند ؛ همه جا هستند، کل منطقه در دست ما است و اشرار به دور ترین نقاط 

فرار کرده اند
مدافع دیگر اما از افاغنه است؛ درباره تالش تکفیری ها برای تعرض به حرم 
می گوید: تا ما هستیم این آرزو را به گور می برند، در خواب هم نمی توانند 
ببینند که صدمه ای به حرم برسانند. باید از روی جنازه ما رد شوند. تا خون در 

بدن داریم نمی گذاریم آسیبی به حرم حضرت رقیه و حضرت زینب برسانند.
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یکی دیگر از مدافعان حرم با اشاره به اینکه لبنانی است و برای دفاع از حرم 
آمده است می گوید: ما دفاع از ایران را هم وظیفه خودمان می دانیم و دفاع از 
ایران را دفاع از حریم امامت می دانیم، اگر صدمه ای به انقالب ایران وارد شود 
همه مسلمانان جهان صدمه می بینند و لبنان، ایران، سوریه، فلسطین و عراق همه 
در یک جبهه قرار دارند.حوانان شیعه باید همیشه برای جهاد و دفاع آماده باشند 

و امروز راه جهاد همین دفاع از حرم حضرت زینب است.
مدافع بعدی کم سن و سال تر است؛ به زحمت 20 سال دارد و سوری است، 
درباره انگیزه اش اینطور می گوید: بر همه ما واجب است که از این جایگاه 

دفاع کنیم.
می گویم فکر میکنی چه شود؟ جواب میدهد: در آخر ما پیروزیم، ما در خط 

امام حسین)ع( هستیم.
کلنا  بازوبند  درباره  وقتی  اما  ندارد  گفتگو  به  تمایلی  حرم  مدافع  آخرین 
عباسك سئوال می کنم می گوید: ما به گرد پای حضرت عباس هم نمی رسیم، 
اما اینجا آمده ایم تا حداقل اسممان را در طومار بلند مدافعین حرم ثبت شود و 

در همان راه قدم گذاشته باشیم. 
دیگري مي گوید: روزهایي بود كه خط درگیری مدافعان حرم و سلفی ها 
خیلی نزدیک بود و آنها تا 800 متری حرم آمده بودند. موج انفجار همه شیشه 
های حرم را شكسته بود و همه صحن از شیشه شكسته پر شده بود. یعنی پا برهنه 

نمی توانستی به زیارت بروی و باید حتما با کفش وارد حرم می شدی! 
خاک تمام صحن را گرفته بود. تمام ضریح حضرت زینب از گرد و غبار پر 
شده بود و این که بعد از هزار و چهارصد سال از حادثه کربال چنین هجمه ای به 
حرم مطهر حضرت زینب)س( صورت بگیرد، خیلی برای شیعیان دردآور بود و 
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ما این را از نزدیک می دیدیم.
من این را دیدم كه وهابی ها و سلفی ها روی دیوارهای شهر، روی دیوراها 
و خانه های شیعیان نوشتند: حالل لنا نسائکم ... حالل لنا اوالدکم ... حالل لنا 

اموالکم.
و  است  پیرمرد خادم حرم مي رسد. »حامدخان« حدوداً 50 ساله  به  نوبت 
افغانی االصل؛ 24 سال است که کلید دار حرم حضرت زینب)س( است، درباره 
وضعیت حرم با او صحبت میکنم ؛ از روزهایی می گوید که تکفیری ها از 4 
طرف به سمت حرم یورش آوردند؛ با دست اشاره می کند و میگوید: از این 
سمت، از آن سمت از گوشه گوشه، حمله کردند؛ اما به لطف حضرت امیر)ع( 
کاری نتوانستند بکنند و مجاهدان آن ها را فراری دادند و االن مدتهاست که 

حرم کامال امن است.
حامدخان، از روزهای سخت حرم هم این طور یاد می کند: در روزهای 

بحران روزی 50 تا 60 خمپاره به سمت حرم شلیک می کردند.
او در پاسخ به سئوالی درباره جایگاه حضرت زینب نزد مردم سوریه می گوید 
شیعه و سنی همه سیده زینب را قبول و به ایشان ارادت دارند. اما این مصاحبه 
آخرین صحبت هاي خادم حرم بود. حامدخان كه عمر خود را وقف این حرم 

نموده بود. چند روز بعد در راه حضرت زینب)س( به شهادت مي رسد.
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24. بانوي فضائل / خطبه توفنده 
کاروان اسرای اهل بیت پس از تحمل رنج های بسیار در حالی وارد کوفه شدند که 
شهر برای پیروزی یزیدیان آذین شده بود. کاروانیان و به ویژه حضرت زینب وقتی 
کوفه را با آن منظره دیدند، دردشان افزون شد، چرا که کوفه شهری آشنا نزد آنان بود. 
روزگاری سفیر کربال به عنوان بانوی مجلله به همراه پدر و خانواده خود در کمال 

عزت وارد آن شهر شده و زنان کوفه ریزه خوار سفره علم و معرفت او بودند. 
بــا وجــود کوهی از غم، حضرت زینــب با درایت اوضاع را تحت نظر داشــت و 
می خواســت با همه ناراحتی و دشــواری، ادای رســالت کند و پیام خون شهیدان را 
به گوش مردم برســاند. عالوه بر آن با بیان فجایع دلخراشــی که کارگزاران یزید بر 

خاندان نبی اکرم)ص( روا داشتند، مردم را به شورش و قیام علیه آنان فرا خواند.
حضرت زینب به مردم اشاره کرد ساکت باشند. نفس ها در سینه حبس شد! زنگ ها 
از صدا افتاد. سپس زینب)س( به حمد و ثنای پروردگار پرداخت. چون به نام مبارک 
پیامبر)ص( رســید، بر او درود فرستاد و این شروع شکوهمند خطبه ایشان بود که با 
صدای گیرا توجه همگان را به خویش جلب کرد، سپس با شجاعت و شهامت به یاد 

مردم کوفه آورد که عهد خود را شکستند.
حضرت زینب)س( چنین صریح با مردم کوفه در بازار ســخن گفتند که اشک از 
دیدگان آنان جاری شد چرا که بانوی فرزانه بنی هاشم سخنی جز حق نگفتند، کوفیان 
با حق آشنا بودند، ولی از یاری کردنش دست برداشتند، همانند انصار و مهاجرانی که 
فاطمه )س( با صدای پرطنین و صاعقه وار خویش خطاب شان کرد؛ همین گونه بود، 
آهنگ صدای امام علی بن ابی طالب)ع( در آخرین سخنرانی هایش برای مردم کوفه.
عبیداهللّ  بن زیاد پس از آنکه خبر ســخنرانی افشاکننده سفیر کربال را در بازار کوفه 
دریافت کرد ســخت ترســید، چرا که گمان می کرد با کشــتن حسین بن علی)ع( و 
یارانش، به آرزوي دیرینه اش رسیده است حتی تصور می کرد فرزندان اسیر ایشان به 
صورت کبوتران پر و بال شکسته ای در دستش خواهند بود که برای حفظ جان شان 

آماده هر نوع معامله ای با او خواهند بود. 
اما نطق ملکوتی عقیله بنی هاشم و افشای حقایق کربال او را از خواب بیدار کرد. او 
برای خنثی کردن تأثیر خطبه حضرت)س( با عجله دست به کار شد. از آنجا که اهل 
جدل بود، تصمیم گرفت اسرا را به حضور طلبد و با نشان دادن هیبت مجلس شاهانه 
و سخنان نیشدار و تهدیدآمیز خود، اثر خطابه را در اذهان مردم پاک کند و خود را 

قهرمان و پیروز، و ایشان را مغلوب و شکست خورده جلوه دهد. 
با این پیش بینی، مجلسی باشکوه برای ایجاد رعب و وحشت در دل بزرگ قهرمان 
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کربال ترتیــب داد. ابن زیاد تصور می کرد دختر علی بن ابی طالــب)ع( با ترس وارد 
مجلس می شــود و به جرم خطبه ای که در بازار کوفه ایراد کرده عذر می خواهد، اما 
مجلس شــاهد ورود بانویی شــد که کمترین اعتنایی به شکوه ظاهری آن نکرد و بر 
خالف انتظار به جایی که از پیش برایش آماده شده بود نرفت و به همراه دیگر اسرا 
به گوشــه ای رفت. چگونگی ورود سفیر کربال به قدری برای ابن زیاد غیر منتظره و 
ناراحت کننده بود که خود را به نفهمی زده و از نزدیکان خویش پرسید: »زنی که با 

این همه تکبر و غرور بر ما وارد شد کیست؟«
آری حتی گام برداشــتن زینب کبري)س( و طریقه لباس پوشیدن ایشان و انتخاب 
جایگاه نشســتن و برتر از همه غــرور زنانه بانوی فرزانه بنی هاشــم در دربار عبیداهللّ  
بن زیاد برای تمام زنان عالم درســی اســت که چگونه از جلوه های زنانه خود در راه 

اهداف الهی و معنوی استفاده کنند.
ناگهان عبیداهللّ  برآشــفت و آتش کینه و انتقام از وجود او زبانه کشــید و با لحنی 
اهانت آمیــز گفت: حمد خدای را که شــما را رســوا کرد و مردان تان را کشــت و 
دروغ تان را آشــکار ســاخت. زینب)س( درجواب فرمود: »حمد خدای را که ما را 
به پیامبرش کرامت بخشــید و از آلودگی ها پاک گردانید، پسر زیاد، رسوا نمی شود 
مگر فاسق، و دروغ نمی گوید، مگر فاجر، و آن چیزی است که ما از آن به دوریم.«

ابن زیاد ادامه داد: کار خدا را با برادرت چگونه دیدی؟
زینب)س(ادامــه داد: »از خداوند در باره برادرم جز نیکویی و احســان ندیدم. او و 
یارانش افرادی بودند که خداوند برای آنها شــهادت را مقرر فرمود و آنها با اختیار 

خود به سوی جایگاه تعیین شده خود رفتند. 
ای زاده مرجانه، مادرت به عزایت بنشیند. آخ! که بد توشه ای برای خویش گرد آوردید 
و چه بد باری را برای روز رستاخیزتان بر دوش خویش نهادید. حسرت و سرنگونی 
بر شما باد! تالش تان به نومیدی گرایید و دست هاتان بریده شد. سوداگری تان به زیان 
انجامید و به خشم خدا گرفتار آمدید و ُمهر خواری و بیچارگی بر پیشانی تان زده شد.«

این سخنان تمام رشته هاي ابن زیاد را پنبه كرد! ورق عاشورا در كوفه برگشت. 
اما این یکی از مهم ترین درس هایی اســت که مبّلغان قیام حســینی باید از حضرت 
زینب)س( بیاموزند که به طمع دنیا یا ترس از حاکمان، با باطل سازش نکنند. خطابه 
ایشــان در بر دارنده عوامل روانی و برخوردار از عاطفه ای جوشــنده و توفنده بود تا 
آگاهی بخشــی معنوی براي مخاطب باشــد. در تمام این خطبه غّرا روی ســخن آن 
بزرگ بانو با مردم اســت و خود را مستقیم با ابن زیاد و یزید طاغی روبه رو نساخت. 
تمام گفتار آن حضرت پیرامون مســئولیت مردم در برابر اعمال شان است. این گونه 

سخن گفتن، بیانگر جامعه شناسی و مردم شناسی بزرگ بانوی کربالست.
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24. در انتظار شهادت
سردار شهيد محمد جمالي

براي مراسم او مالك اشتر سپاه اسالم سردار حاج قاسم سلیمانی حضور یافت 
و شروع به صحبت كرد. ایشان با اشاره به وجود دو نگاه متفاوت به زندگی و 
مرگ در میان انسان ها اظهار داشت: دو نگاه قرآنی برای زندگی انسان وجود 
دارد که اگر این دو نگاه را با دقت بنگریم و به هرکدام از آن ها معرفت پیدا 

کنیم، آن وقت ارزش شهید و شهادت بیشتر مشخص می شود.
کشته  خدا  راه  در  که  کسانی  نبرید  گمان  می فرماید،  قرآن  در  خداوند 
می شوند، مردگان هستند و این یک حقیقتی است که فقط شهید آن را می فهمد 
و می تواند درک کند و خداوند این وعده را به شهید داده است که البته این 
یک انتخاب دوطرفه است که هم از طرف انسان آزاده و هم از طرف خداوند 

انتخاب شده است. 
ایشان ادامه داد: در شهادت دو بعد خیلی مهم وجود دارد و آن نوع رفتن و 
زمان شهادت است که فضیلت های یکسانی برای آنها لحاظ نمی شود. به عنوان 
مثال در شهادت امام حسین )ع( و یاران ایشان شیوه و نوع شهادت عالم خلقت 
را تکان داد و تاثیر ابدی برای همگان بر جای گذاشت و شهادت سردار جمالی 

هم به تاسی از امام حسین )ع( همراه با معرفت و بصیرت بود.
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فرمانده سپاه قدس تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس همه توفان بودیم و 
البته در ورای این توفان وجود مقدس امام خمینی )ره( بود که به همگان قوت 
قلب می داد و جبهه همیشه دارای اعجازهای بزرگ بود به نحوی که همه مردم 

منقلب بودند و شهادت آرزوی رزمندگان بود.
اما تفاوت دوران جبهه با زمان حاضر این است که آن زمان دنیا پشت سر دین 
حرکت می کرد و امروز دنیا از دین سبقت گرفته است و ارزشمند این است که 
در این هیاهوی دنیوی و دعواهای سیاسی، انسان در عمق قلبش دین دار باشد و 

شهید جمالی اینگونه بود.
سلیمانی به شخصیت واالی اعتقادی شهید جمالی اشاره و خاطرنشان کرد: 
این مرد بزرگ بیش از 20 سال مانند شهید زنده خودش را حفظ کرد و فرزندان 
قله جهاد،  باالی  استشمام می کردند و در  او  از  و خانواده وی، بوی شهید را 
شهادت و معنویت خود را محافظت کرد و اینها فضیلت هایی است که خداوند 

نصیب هر کسی نمی کند.
سردار شهید جمالی با شهادت خود استان و شهر کرمان را معطر کرد و در 
میان جوانان و دوستان رزمنده شوری ایجاد کرد که دعا می کنیم، خداوند ما را 

در پیمودن راه شهیدان و البته شهید جمالی ثابت قدم دارد.
اما شهید محمد جمالی در دی ماه 1342 در خانواده ای اصیل و نجیب و 
مذهبی در روستای پا قلعه از توابع شهر بابک استان کرمان دیده به جهان گشود. 
در سن 2 سالگی پدر خود را از دست داد. ولی با این حال در طول زندگی پر 
فروغش هیچگاه صراط مستقسم الهی را فراموش نکرد. وی تحصیالت ابتدایی 
خود را در دبستان پاقلعه سپری کرد؛ ولی برای ادامه تحصیل در دوران راهنمایی 
و دبیرستان مجبور به عزیمت به شهرستان رفسنجان شد. وی برای ادامه تحصیل 
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خود مجبور بود از همان اوائل سن نوجوانی کار کند تا بتواند خرج تحصیل 
خود را فراهم نماید، دوران تحصیل دبیرستان وی مصادف با قیام مردم ایران 
علیه طاغوت و نظام آمریکایی شاه همراه شد بود و او در این قیام حضور فعال 

داشت. 
محمد از آغاز دوران دفاع مقدس تا آخرین روزهای جنگ در مناطق مختلف 
از جمله طریق  جنوب و شرق در سمت های مختلفی فرماندهی در عملیات 
القدس، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، والفجر8  و... خدمتگذار رزمندگان 

لشگر همیشه پیروز ثاراهلل بود و چندین بار مجروح گردید.
در عملیات کربالی5 دچار موج گرفتگی شدید شده بودند که مجبور شدند 
به عقب برگردند. محمد در اواخر دوران جنگ برای دیدن دوره دافوس به 
تهران آمد. همچنین بعد از جنگ تحمیلی فرصت یافت تا تحصیالت عالی خود 
را در رشته مدیریت ادامه دهد و در ضمن ادامه تحصیل به خدمت در لشگر 41 

ثاراله )معاونت عملیات لشگر41 ثاراهلل( پرداخت. 
سردار محمد جمالی هیچ گاه در زندگی آرام و قرار نداشت و هر جا که 
مایه می  از جان خود  باشد  مفید می  برای کاری  احساس می کرد وجودش 
گذاشت و هیچ چیز )خانه ، زندگی ، همسر ، فرزندان و...( مانع تالش وی در 

صحنه های مختلف نمی شد. 
لذا در سال72 آن زمانی که اشرار و قاچاقچیان در منطقه سیرجان و توابع 
آن آسایش و امنیت را از مردم گرفته بودند؛ پیشنهاد سمت فرماندهی اطالعات 
عملیات تیپ دوم صاحب الزمان)عج( به ایشان داده شد و ایشان برای مبارزه 
با اشرار این پیشنهاد را از جان و دل پذیرفت و در مدت چهار سالی که در 
این سمت قرار داشت با تالش های بی دریغ خود موفق شد با دیگر همرزمان 
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خود عملیات گوناگون و موفقیت آمیزی علیه اشرار انجام دهند و تعداد بسیاری 
به منطقه و زندگی مردم  امنیت و آرامش را  از آنان را به هالکت برسانند و 

برگردانند. 
سردار جمالي بعد از بازنشستگي مسئول مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداري 
گردید و همزمان در دانشگاه امام حسین )ع( مشغول تدریس به دانشجویان در 

رشته جغرافیا و نقشه خوانی بود.
از خصوصیات مهم شهید جمالی این بود که در هر سمت ، پست و مقامی 
که قرار می گرفت دچار غفلت و غرور نمی شد و همیشه یاد محبوب را در دل 
زنده نگه می داشت و همیشه در زندگی خود فرمایشات حضرت موال علی)ع( 
در نهج البالغه را در مورد پستی و بی اهمیتی دنیا و یاد مرگ را مرور می کرد 
و آنها را سر مشق زندگی خود قرار می داد و حتی به دیگران هم مخصوصًا به 
خانواده خود انتقال می داد و به همین خاطر هیچ چیز از پول و ثروت و جاه و 

مقام و... نتوانست او را فریب دهد و رها کردن آنها برایش خیلی آسان بود.
بنابراین در سال92 وقتي به او پیشنهاد حضور در سوریه شد، بسیار خوشحال 
شد و به راحتي از مسئولیت ها دل كند و براي كمك به مدافعان حرم راهي 

سوریه شد. تا اینکه در 12 آبان همان سال به آرزوی دیرینه خود رسید.
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25. بانوي فضائل / با كاروان...
در ســفر به كربال هر گاه زینب مي خواست سوار بر محمل گردد، قمر بني هاشم 
و علي اكبر و سیدالشــهداء او را كمك مي كردند تا به راحتي بر محمل سوار شود. 
عباس كمك او مي كرد تا سوار گردد. علي اكبر طناب شتر را گرفته و سیدالشهداء 

كمر خواهر و دستهاي او را مي گرفت تا سوار محمل شود.
اما وقتي اسراء را خواستند از كربال به كوفه انتقال دهند، زینب تمام زنان و طفالن را 
سوار نمود و فقط خود ماند كه سوار گردد. یاد دوران خوش گذشته افتاد. برگشت 
و رو به مقتل شهدا صدا زد: برادرم عباس! علي اكبر! برخیزید كه وقت سواري آمده 

، مرا سوار بر محمل نمایید. برخیزید كه وقت اسیري رسیده است. حسینم برخیز...
در طي ســفر بود كه زینب )س ( از كجاوه ســرش را بیرون آورد و سر برادرش را 
دید. او به سختي پیشاني خود را به چوب جلو كجاوه زد، تا اینكه خون از زیر مقنعه 

و روسري او جاري شد و تكه پارچه اي را روي آن زخم نهاد.
در تاریخ آمده كه خاندان پیامبر )ص ( را به ســوي شام حركت دادند. مسیري كه 
براي بردن آنها از كوفه تا شام انتخاب كردند، چندین شهر یا قریه بود كه نام برخي از 
آنها را به این شرح نوشته اند: تكریت، لینا، جهینه، موصل، سینور، حماه، معره نعمان، 

كفر طاب، حمص، بعلبك، دیر راهب و حران و.. .
وقتي مأموران پســر زیاد وارد هر شهري مي شدند و مردم از ماجرا و وضع اسیران 
آگاه شــده و آنها را مي شــناختند، با عكس العمل شــدید و تنفر و انزجار اهالي و 

ساكنان رو به رو مي شدند.
مردم بر یزید و قاتالن امام )ع ( نفرین و لعنت مي فرستادند حتي در برخي از جاها 
برخوردهایي هم میان آنان و مأموران رخ مي داد، در چند جا نیز آنها را به شهرها راه 
ندادند. در كتابهاي معتبر تاریخي از بانوي بزرگوار حضرت زینب )س ( در طول این 

راه سخني و یا خطبه اي نقل نشده.
نقل اســت كه در مسیر شام خاندان امام حسین ع به شهري رسیدند. یك زن سیني 
غــذا آورد و نزد حضرت زینب س گذاشــت. آن حضرت فرمــود: این چه طعامي 

است؟ مگر نمي داني كه صدقه بر ما حرام است؟ 
عرض كرد: اي زن اســیر، به خدا قســم صدقه نیســت، بلكه نذري است كه بر من 
الزم اســت و براي هر غریب و اسیر مي برم. حضرت زینب )س( فرمود: این عهد و 

نذر چیست؟ 
عــرض كرد: من در ایام كودكي در مدینه رســول خدا )ص( بــودم و در آنجا به 
مرضي دچار شــدم كه اطبا از معالجه آن عاجز شــدند. چون پدر و مادرم از دوستان 
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اهل بیت بودند براي شفا، مرا به خانه ی امیرالمؤمنین )ع( بردند و از فاطمه زهرا)س( 
طلب شفا نمودند. 

در آن حال حضرت حسین )ع( وارد شد. امیرالمؤ منین )ع( فرمود: اي فرزند، دست 
بر سر این دختر بگذار و از خداوند شفاي این دختر را بخواه! پس حسین)ع( دست بر 
سر من گذاشت و من در همان حال شفا یافتم و از بركت موالیم حسین )ع( تاكنون 

مرضي در خود ندیده ام. 
پس از آن، گردش روزگار مرا به این دیار افكند و از مالقات موالي خود محروم 
ساخت. لذا بر خود الزم كردم و نذر نمودم كه هر گاه اسیر و غریبي را ببینم، چندان 
كه توان دارم براي سالمتي آقایم حسین )ع( به آنها احسان كنم، باشد كه یك مرتبه 

دیگر به زیارت ایشان نایل بشوم و جمال ایشان را زیارت كنم.
چون سخن زن به این جا رسید، زینب )س( گریه كرد و فرمود: همین قدر بدان كه 
نذرت تمام و كارت به انجام رسید و از حالت انتظار بیرون آمدي. همانا من زینب دختر 
امیرالمؤمنینم و این اسیران، اهل بیت رسول خداوند هستند و این هم سر حسین )ع( است ...
آن زن صالحه از شنیدن این كالم جانسوز، فریاد ناله بر آورد و مدتي از خود بیخود 
شــد. چون به هوش آمد خود را بر روي دســت و پاي ایشان انداخت و مي بوسید و 
خروشید و ناله ی وا سیداه، وا اماماه سرداد و چنان شور و آشوب بر آورد كه گفتي 
واقعه كربال نمودار شــده اســت. اما كاروان نزدیك شام شد. یزید و دار و دسته اش 
كه سرمست و مغرور شهادت امام )ع ( و یارانش بودند و آن را پیروزي بزرگي براي 
خود مي پنداشتند براي ورود خاندان آن حضرت به صورت اسیران جنگي جشن و 
چراغاني مفصلي ترتیب دادند. هر گوشــه شــهر را به نحوي آذین بسته و دسته هاي 
خواننده و نوازنده را در نقاط مختلف شهر مستقر ساخته و به شادي و پایكوبي پرداختند.

از سهل بن ساعدي نقل شده است كه مي گوید: آن روز من از شام مي گذشتم و 
مي خواستم به بیت المقدس بروم. با مشاهده آن منظره متحیر شدم. هر چه فكر كردم 
كه این چه عیدي اســت كه مردم این گونه شــادي مي كنند و من از آن بي اطالعم 
متوجه نشدم تا آنكه با جمعي روبه رو شدم كه با هم گفت و گو مي كردند. از آنها 

پرسیدم: آیا شما عیدي دارید كه من نمي دانم!؟
گفتند:اي پیرمرد! مثل اینكه در این شهر غریب هستي؟

گفتم: من سهل بن سعد هستم كه افتخار درك محضر رسول خدا)ص( را داشته و 
آن حضرت را دیده ام . گفتند: اي سهل! عجب است كه از آسمان خون نمي بارد و 

زمین اهل خود را فرو نمي برد!
وقتي تعجب مرا دیدند گفتند: این سر حسین بن علي )ع ( است كه براي یزید مي 

آورند.
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25. مزار مشخص
شهيد محمدحسين مرادي

محمد ابن ابوبکر

یكي دیگر از شهداي مدافع حرم محمدحسین مرادي است كه سال 60 در 
تهران به دنیا آمد و آبان 92 در چند متري حرم حضرت زینب كبري)س( هدف 

گلوله تكفیري ها قرار گرفت و چند روز بعد به شهادت رسید. 
او خاطرات عجیبي دارد از جمله اینكه؛ مادرش نقل مي كند: سیدرضا حسیني 
كه دایي محمدحسین بود، سال 66 به شهادت رسید. ایشان را در امامزاده علي 
اكبر چیذر دفن كردیم. سال ها بعد كه پسرخاله محمد حسین فوت كرد، تابوت 
او را به امامزاده برده و اتفاقًا كنار قبر دایي اش گذاشته بودند تا مزارش براي دفن 
آماده شود. محمدحسین آن روز دست روي تابوت پسرخاله اش گذاشته و گفته 

بود: آقا محسن، از جاي من پا شو اینجا جاي من است! 
آن موقع همه این كالم را شنیدند اماكسي متوجه نشده بود كه منظور پسرم 
از این حرف چیست. چند سال بعد كه محمدحسین در سوریه به شهادت رسید، 
او را درست در كنار مزار دایي اش، یعني همان جا كه آن روز اشاره كرده بود، 
دفن كردند. براي همه عجیب بود كه پسرم از همان زمان مي دانست كه شهید 

مي شود و حتي محل دفنش را مشخص كرده بود!
اما بهتر است پاي صحبت پدر گرامي این شهید بنشینیم: وقتي جنگ شروع 
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شد، بنده ازدواج كرده بودم و صاحب چند فرزند بودم. با این وجود اگر فرصتي 
پیش مي آمد به جبهه مي رفتم و توفیق یافتم 24 ماه حضور در مناطق عملیاتي 

داشته باشم. 
بنابراین محمدحسین كه متولد سال 60 است، حین جنگ بزرگ شد و در 
برخي از این اعزام ها، او كه شاید چهار سال بیشتر نداشت، به بدرقه رزمنده ها 
مي آمد و به شكل نمادین اسلحه روي دوشش مي انداخت. یك بار وقتي من 
جبهه بودم، محمدحسین همراه برادر بزرگش دنبال تشییع جنازه یك شهید رفته 

و سر از بهشت زهرا)س( درآورده بودند! 
آن زمان او هنوز مدرسه هم نمي رفت و براي مان عجیب بود كه با چه برداشتي 
این همه راه را همراه تشییع كنندگان رفته! عشق و عالقه به شهدا از همان زمان 
در دل این بچه جوانه زده بود. حتي نامگذاري اش هم با شهید و شهادت عجین 
شده بود. وقتي مادر محمد حسین او را باردار بود، ماجراي هفتم تیر و شهادت 
بهشتي و یارانش پیش آمد. همان زمان همسرم به من پیشنهاد كرد اگر نوزادمان 
پسر بود نامش را به یاد شهید بهشتي، محمدحسین بگذاریم. دو ماه و چند روز 
بعد هم محمدحسین به دنیا آمد. پسرم نامش را از یك شهید گرفت و با عشق و 

یاد شهدا زندگي كرد و عاقبت خودش نیز به شهادت رسید.
اما محمدحسین از دوران كودكي در بسیج فعالیت مي كرد. بعضي شب ها 
كه كارشان طول مي كشید و دیر برمي گشتند، از پنجره بیرون را نگاه مي كردم 
تا ببینم چه زماني از مسجد مي آیند. مي دیدم محمدحسین از در كه وارد شد، تا 
بخواهد از حیاط به درون خانه بیاید، نوحه مي خواند و یا زهرا)س( یا حسین)ع( 
مي  گوید. این پسر عشق عجیبي به اهل بیت داشت. در هیئت ها و مراسم مذهبي 
خادمي مي كرد و غذا مي پخت، اما وقتي كمي از این غذا را به خودش مي دادند، 
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حین راه همان را هم به مستمندي مي داد و براي خودش چیزي نمي ماند. همین 
دل پاك و ارادتش به اهل بیت بود كه او را به مقام شهادت رساند.

البته فقط اینكه آدم از عشق و ارادت حرف بزند و سر بزنگاه از میدان شانه 
خالي كند كه نمي شود. محمدحسین اگر عشق به والیت داشت، در عمل نشان 
مي داد. در قضیه فتنه 88 این پسر از هیچ تالشي فروگذار نبود و حتي فتنه گران 
از باالي یك ساختمان، سنگ به سرش زدند كه باعث مجروحیتش شده بود اما 
محمدحسین شجاعت بي نظیري داشت و شانه خالي نمي كرد. یا اینكه مي شنویم 
خیلي ها از رزق حالل مي گویند، اما چند جوان را سراغ دارید كه مرتب خمسش 
را بدهد و حتي وقتي به تازگي ازدواج كرده و نیاز مالي دارد، برود خمس مالش 
را پرداخت كند. به عنوان پدر شهید و كسي كه او را خوب مي شناخت به جرئت 
مي گویم كه اگر محمدحسین شهید نمي شد، باید به خیلي چیزها شك مي كردم.

من مطمئن بودم كه شهید مي شود و این احساس را نیز داشتم. بنده به عنوان 
یك پدر، چه آن زمان كه خودم در جبهه بودم و چه بعد از جنگ، همیشه سعي 
كردم رزق حالل به خانه بیاورم و فرهنگ بسیجي وار زیستن را در خانواد ه ام 
جاري كنم. من و همسرم هیچ چیزي را به فرزندان مان تحمیل نكردیم، بلكه 
سعي كردیم خودمان خوب زندگي كنیم و خوب زندگي كردن را هم به آنها 
بیاموزیم. من اكنون یك خانه 60 متري دارم كه 30 مترش را شوراي شهر طرح 
تفصیلي به آن زده و تنها 30 مترش برایم مانده است. اما هیچ گله و شكایتي 
ارزش زندگي شان داشته هاي  و  نیز آموخته ام كه مالك  بچه هایم  به  و  ندارم 

مادي نباشد و در راه اعتقادات شان مردانه ایستادگي كنند.
مادرمحمدحسین نیز مي گوید: به نظر من بهترین تربیت این است كه یك 
مادر اول خودش تقوا داشته باشد و با بچه دوستي و همراهي كند. االن خیلي 
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از مادرها را مي بینم كه به كوچكترین بهانه اي بچه  را تنبیه مي كنند. اینكه نشد 
همراهي! باید با بچه راه آمد و به او اعتماد كرد تا او هم به مادر اعتماد كند و 
رفتارش را الگو قرار دهد. من و همسرم همیشه سعي كردیم راه و رسم درست 
زندگي كردن را به بچه ها نشان دهیم. نه آنكه تنها در زبان دم از حق و ناحق 
بزنیم. نشان دادن با گفتن خیلي فرق دارد. كسي كه نشان مي دهد، اول خودش 

عمل مي كند و بعد بچه ها از عمل پدر و مادر الگوبرداري مي كنند.
اما وقتي محمدحسین به سوریه رفت و در دفاع از حرم مجروح شد دوستانش 
چیزي از این موضوع به ما نگفتند، ایام محرم بود. من به روضه رفته بودم كه به یاد 
محمدحسین افتادم. از خدا خواستم محافظ او در آن كشور غریب باشد. اما بعد 
پیش خودم فكر كردم اگر پسرم را دوست دارم، باید بهترین ها را برایش بخواهم! 
با اینكه مادر نمي تواند حتي كوچكترین آسیبي را در وجود فرزندش ببیند 
به خدا گفتم:»محمد حسین عاشق شهادت است و من هم مي دانم كه شهادت 
بهترین چیزي است كه مي شود نصیب عزیزم شود. پس خدایا بهترین را نصیب 

او كن.« یكي دو روز بعد از آن اتفاق، پسرم به شهادت رسید.
را  به كشور  بازگشت  دوستانش مي گفتند: روز دوم محرم سال 92 قصد 
داشت كه با شنیدن خبر نزدیك شدن تكفیري ها به حرم حضرت زینب)س( 
باز مي گردد و همان شب را تا صبح در حرم بي بي به دعا و راز و نیاز مشغول 
مي شود. صبح روز بعد به اتفاق یكي از همرزمانش، سالحي را در پشت بام یكي 
از خانه هاي مجاور حرم نصب و محل تجمع دشمن را منهدم مي كند اما در همین 
حین گلوله اي به كتفش اصابت مي كند كه منجر به جراحت سختي مي شود. بعد 
از این جراحت محمد حسین همچنان اصرار به ایستادگي مي كند كه گلوله اي 
دیگر به زیر قلب و ناحیه كبد و كلیه اش اصابت مي كند. مجروحیتي او شدید 

مي شود و روز هفتم محرم به شهادت مي رسد.  منبع : روزنامه جوان
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26. بانوي فضائل / رویاي صادقه
نویســنده طراز المذاهب از بحرالمصائب نقل مي كند: روزي حضرت زینب )س 
( نزد حضرت ســجاد )ع ( آمد. حضرت چون چشــمش به آن مخدره افتاد، فرمود: 
اي عمه، دیشــب در عالم رؤیا چه دیدي و از مادرت فاطمه چه شنیدي!؟ آن بانوي 

بافضیلت به امام عرض كرد: شما از تمامي علوم آگاهي. 
آن حضرت فرمود: چنین است و مقام والیت همین است؛ اما من مي خواهم از زبان 

تو بشنوم و بر مصیبت پدرم گریه كنم .
عرض كرد: اي نورچشــم بازماندگان، دیشــب چون چشمم قدري آشنا به خواب 
شد، مادرم زهرا را با جامه سیاه و موي پریشان دیدم كه روي و موي خود را با خون 

برادرم رنگین ساخته بود. 
چون این حال را بدیدم، خویشتن را بر پاي مباركش افكندم و صدا به گریه و زاري 

بلند كردم و راز آن احوال پر غصه را از مادرم پرسیدم. 
فرمودند: دخترم زینب! من اگر چه در ظاهر با شما نبودم لیكن در باطن با شما بودم 
و از شما جدا نبودم. مگر به خاطر نداري عصر روز تاسوعا، كه برادرت را از خواب 
برانگیختي، برادرت بعد از مكالمات بســیار گفت: جد و پدر و مادر و برادرم آمده 

بودند چون بر مي گشتند مادرم وعده وصال از من گرفت؟! 
اي زینب، مگر فراموش كردي شب عاشورا را كه ناله واحسینا از من بلند شد و تو 

با ام كلثوم مي گفتي كه صداي مادرم را مي شنوم!؟ 
آري، من در آن شــب، با هزار رنج و تعب، در اطراف خیمه ها مي گردیدم و ناله 
و فریاد مي زدم و از این روي بود كه برادرت حســین به تو گفت: اي خواهر، مگر 

صداي مادرم را نمي شنوي؟ 
اي زینب! مگر در وداع آخرین فرزندم حســین و روان شــدن او سوي میدان، من 
خاك مصیبت بر سر نمي كردم؟ اي زینب، چه گویم از آن هنگام كه شمر خنجر بر 

حنجر فرزندم حسین گذاشت. 
اي زینب، اي دخترجان من! چه گویم از آن وقت كه لشكر از قتلگاه به سوي خیمه 

گاه حمله كرد و شعله آتش.... 
اي دختر محنت رســیده، من همانا در نظاره بودم كه مردم كوفه با آن آشــوب و 
همهمه و ولوله خیمه ها را غارت كردند و آتش در آنها زدند و جامه هاي شما را به 
غارت بردند و عابد بیمار را از بستر به زمین انداختند و قصد قتلش نمودند و تو، ناالن 
و گریان، ایشــان را از این كار باز مي داشتي و نیز هنگامي كه شما را از قتلگاه عبور 
مــي دادند تمامي آن احوال را مي دیــدم و آن چهار خطاب تو به جد و پدر و مادر 
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و برادرت را شــنیدم و اشك حسرت از دیده مي باریدم و آه جانسوز از دل پردردم 
مي كشیدم. 

دخترجان من، این خون حســین است كه بر گیسوان من است، و من در همه جا با 
شما همراه بودم، خصوصًا هنگام ورود به شام و مجلس یزید.. .

حضرت زینب)س ( مي فرماید، عرض كردم: اي مادر، از چه روي این خون را از 
موي و روي خویش پاك نمي فرمایي؟ 

فرمودند: اي روشــني دیده، باید با این موي پر خون بر خداوند شكایت ببرم و داد 
خود را از ســتمكاران و قاتالن فرزندم بازجویم و عزاداران و گنه كاران امت پدرم 

را شفاعت نمایم. 
و تو را وصیت مي كنم كه ســالم مرا به فرزندم، ســید ســجاد برساني و بگویي به 
شیعیان ما اعالم كند كه در عزاداري و زیارت فرزندم حسین كوتاهي نكنند و آن را 

كوچك نشمارند كه موجب ندامت آنها در قیامت خواهد بود



171فداييان واليت

26. نهضت جهاني
شهيد حمزه علی یاسين

اسالمي  بیداري  با  همزمان  و   1390 سال  در  سوریه  بحران  آغاز  زمان  از 
در كشورهاي خاورمیانه، مردم و كشور سوریه شاهد ورود گروه های مسلح 
تروریستی از كشورهای مختلف جهان از جمله كشورهای همجوار سوریه به 

این كشور بوده است. 
تروریست هایي از 85 كشور جهان كه با دالرهاي نفتي و از طریق كشورهاي 
همسایه و با حمایت صریح اسرائیل و آمریكا وارد این كشور شدند تا یك قیام 

مردمي را به راه بیاندازند!!
با  اما  نامیدند   این بحران  از  بشاراسد را هدف  با دولت  ابتدا مخالفت  آنها 

گذشت زمان چهره كریه خود را به تمام جهان نشان دادند.
این گروه های تروریستی عالوه بر جنایات فجیع و آدم کشی های فراوان، 
به قصد تصرف حرم  بقعه ها و مقدسات اسالمی هم رحم نکردند. حمله  به 
حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س(، تخریب و نبش قبر جناب حجر بن 
عدی، تعرض به مقبره ابوذر غفاری و اویس قرنی و ... از این حمالت بوده است. 
همچنین تروریست های تکفیری در حمله ای جدی و خطرناک تالش داشتند 
تا با یك كامیون پر از مواد منفجره وارد حرم مطهر حضرت زینب)س( شوند و 

شهيد علی رمضان پور   
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آنجا را منفجر كنند اما این كامیون پیش از ورود به ترمینال خودروهای نزدیك 
به حرم مطهر منفجر شد و این عملیات انتحاری ناكام  ماند.

حرم  از  دفاع  برای  مختلف  کشورهای  از  شیعیان  اتفاق،  این  دادن  رخ  با 
حضرت زینب)س( و بقاع متبرکه و مناطق شیعه نشین وارد سوریه شدند.

آنها با تشکیل یگان هایی فعالیت خود را آغاز کردند؛ که "کتائب اهل الحق"٬ 
"فاطمیون"٬ "خدام العقیلة"٬ "ذوالفقار" و "اباالفضل العباس" از جمله آنها است.

از  براي حفاظت  را  لبناني خود  نیروهاي  نیز تحت آموزش  شیعیان سوریه 
اربابان  و  ها  تروریست  ها،  درگیري  شروع  روز  در  كردند.  آماده  مقدسات 
خارجي آنها مي گفتند كه ظرف شش ماه سوریه را اشغال خواهند كرد اما با 
گذشت چهار سال از بحران سوریه بیشتر مناطق مهم این كشور به همت مدافعان 

حرم از اشغال تروریست ها خارج شده.
اما یكي از جوانان مدافع حرم جواني21 ساله به نام »حمزه علی یاسین« بود. او 
در تاریخ هفتم بهمن ماه سال 1372 )27 ژانویه 1994( در شهر "مونترال" کانادا 

در خانواده ای لبنانی االصل چشم به جهان گشود. 
وی پس از آن که حرم ها و اماکن مقدس شیعی در کشور سوریه مورد تهدید 
گروه های تروریستیـ  تکفیری قرار گرفت؛ به عنوان مدافع حرم عازم این کشور 

شد. 
این جوان کانادایی با شجاعت در مقابل تروریست ها ایستاد و همانگوه كه 

درس آزادگي را از سید و ساالر شهیدان آموخته بود زیر بار ذلت نرفت.
علي  )25 جوالی 2014( حمزه  مرداد 1393  روز جمعه سوم  در  سرانجام 

یاسین پس از نبردي نابرابر به مقام رفیع شهادت نایل آمد.
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27. بانوي فضائل / مجلس یزید
بنا به روایات روز اّول ماه صفر ســال 61 دمشــق غرق در شادمانی، خود را پذیرای 
ورود خارجیــان و کافران )بنا به تبلیغ رســانه های حکومتی بنی امیــه( کرد! کاروان 
اسرای اهل بیت عصمت و طهارت پس از گرداندن در شهِر آذین بسته شده دمشقـ  
به مناسبت پیروزی یزید ـ به زندانی برده شد. پس از چندی یزید به شکرانه پیروزی 
بر حسین بن علی)ع( مجلسی باشکوه آراست و از بزرگان شام و دیگر مناطق دعوت 
کرد و زینت بخش محفل خود را سرهای بریده شهدای کربال قرار داد! در چنین حالی 
پذیرای اسرای خاندان نبی گرامی اسالم شد. به محض ورود حضرت زینب)س( به 

مجلس و دیدن سر برادر بزرگوارشان)ع( با صدای حزین داِد سخن داد:
»ای حسین! ای حبیب خدا، ای فرزند مکه و منا، ای پسر فاطمه زهرا، ای دخترزاده 
مصطفی ...« ناله سفیر کربال چنان دل ها را دگرگون کرد که مجلس طرب و شادی 

را مبدل به مجلس غم و سوگواری نمود!
یزید شروع به سخن کرد و با سخنان کفرآلود و خوف انگیز خود مقدسات اسالم 
را بی شرمانه انکار کرد و کشتن حسین)ع( و این همه اطمینان و بی هراسی را حضرت 

زینب از زنده نگاه داشتن یاد خدا در قلبش به دست آورد.
یارانش را به انتقام کشــته های کفار قریش در جنــگ بدر قلمداد کرد. در آن جّو 
رعب آور، یزید به یاوه ســرایی های خود ادامه داد و قصد آن را داشــت که به کلی 
پرونده خاندان پیامبر)ص( و اسالم ناب و خالص را پایان یافته اعالم کند و ارزش های 

دوران جاهلی را گستاخانه زنده نماید!
در آن فضای مرگبار و بهت انگیز حاکم بر مجلس، شیرزنی اسیر از گوشه مجلس 
داِد ســخن داد و اجــازه نداد یزید مقصود خود را عملی ســازد و ارزش های دوران 

جاهلی را بار دیگر زنده سازد. او بیان کرد:
»ستایش پروردگار جهانیان و درود بر جدم سرور پیامبران، قول خدا راست در آمد 
بُوا بِآیاِت اهللّ ِ َو کانُوا بِها َیْسَتْهِزئوَن  وَء َأن َکذَّ که فرمود: ُثمَّ کاَن عاقَِبَة الَّذیَن َأساؤوا السُّ

.»...
»یزید! راستی تو بر این باوری اکنون که عرصه آسمان و زمین را بر ما تنگ کرده ای 
و ما را به عنوان اسیر این سو و آن سو می گردانی و بر ما چیره شده ای، ما نزد خدا هم 
این گونه خوار و بی مقدار هستیم؟ خیال می کنی چون پیروز شدی، نظر کرده خدایی 
و مــا که مغلوب، خوار درگاه او؟ به همین خاطر باد در دماغ انداخته ای و با غرور به 
اطراف خود می نگری و شــادمان مشت، بر سینه می کوبی و خرسندی که چرخ دنیا 
بر مراد تو می گردد و کارها مطابق خواست تو نظام می گیرد و حکومتی که سزاوار 
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ما بوده، بر تو هموار گشته!؟ 
اما كمی آهسته تر! چنین از روی نادانی سرود پیروزی مخوان. آیا فراموش کرده ای 
که خداوند می فرماید: »و ال َیْحَســَبنَّ الَّذیَن َکَفروا أنَّما ُنْملی َلُهْم َخْیٌر اِلَءنُفِسِهْم، إِنَّما 

ُنْملی َلُهْم لَِیْزدادوا إِْثما ...«
آغاز خطبه، هجوم هایی پی در پی اســت و هیچ مالحظه ای در آن با طاغوت دیده 
نمی شود. هر چه هست زبونی سلطنت و ریشخند کردن شکوه ظاهری آن و یادآوری 
عظمت خدای بلندمرتبه است و اینکه مالک نزدیکی به خدا، رسیدن به حطام دنیا و 

چیزی از متاع فرسوده آن نیست.
آنگاه بزرگ بانوی اســالم، یکی از گناهان بزرگ یزید را به خاطرش آورد و آن 
گناه عظیم، گرداندن دخترکان نبی گرامی اســالم)ص( در کوچه و خیابان ها بود و 
به او سرکوفت زد: تو فرزند »طلقاء« ـ آزادشدگان ـ هستی و پیامبر پدران تو را پس 
از فتــح مکه، زمانی که بر آنان چیرگی آورده بود، مورد بخشــش قرار داد، آیا این 
عدالت اســت که دختران پیامبر از دهها کوی و برزن عبور داده شوند، در حالی که 

هیچ حامی و پشتیبان نداشتند؟!
به این ترتیب حضرت زینب)س( پس از آنکه پرده قدرتی را که جلو چشــم یزید 
را گرفته بود و بدان می نازید از مقابل چشــمش کنار زد، او را ســخت کوفت و در 
برابر دیدگان فرماندهان و ُعّمالش رسوا کرد؛ همچنین نشان داد یزید با اسالمی که به 
نامش بر تخت حکومت تکیه زده، هیچ همخوانی ندارد، چرا که هنوز کینه پیروزی 

اسالم بر کفر در روز بدر را در دل دارد.
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27. آخرین نامه

شهيد حمزه خسروی

محمودرضا بیضائی، متولد آذر 1360 در شهر تبریز است. او از مربیان بچه های 
بسیج بود. بسیاری از بچه های پایگاه که دوره های آموزشی بسیج دانش آموزی 
و دانشجویی را پیش او گذرانده اند خاطرات جالبی از او دارند. او برای دفاع 
از حرم های شریف و همراهی با یک تیم مستندساز به سوریه رفت و در روز 
یکشنبه 29 دی ماه 92 براثر انفجار یک تله به شهادت رسید. شهید بیضایی با 32 
سال سن ساکن اسالمشهر تهران بود و از او یک دختر سه ساله به نام کوثر به 
یادگار مانده. برادر او كه عضو هیأت علمی دانشگاه است خاطرات فراوانی با 

این شهید دارد:
نمی دانم چطور و کی »مرگ« برای محمودرضا اینقدرعادی شده بود؟ یادم 
هست بار اولی که در دمشق به کمین تکفیری ها خورده بودند را بعد از اینکه 
برگشت با جزئیات تعریف می کرد. موقع تعریف کردن می خندید! انقدر عادی 

از درگیری حرف می زد که ما از روزمرگی هایمان حرف می زنیم. 
محمودرضا در ایام فتنه 88، غیر از اینکه در خیابان و کنار بچه های مظلوم 
بسیج حضور داشت، خوب هم مطالعه و رصد می کرد. یادم هست آن روزها 
رفت لپ تاپ و مودم خرید. اگر جایی مطلبی می خواند که توجهش را جلب 



فداييان واليت 176

کرده بود به من هم توصیه می کرد آن را بخوانم و اگر هم من توی وبالگ 
چیزی نوشته بودم که نظرش را جلب کرده بود زنگ می زد و تشویق می کرد. 
روی نظام تعصب داشت. اگر در نوشته هایم دفاعی از نظام کرده بودم در مورد 
آن مطلب حتما صحبتی با من می کرد. در جنگ نرم بسیار مسلط بود و جلوتر 

از ما حركت مي كرد.
اوایل دهه هفتاد وقتی تازه به محل آمده بودیم، پنجشنبه شب ها در مسجد 
جامع دعای کمیل برقرار بود. راه زیاد بود. من بیشتر وقت ها »درس دارم« را 
بهانه می کردم و توفیق پیدا نمی کردم شرکت کنم. ولی محمودرضا هر هفته 
می رفت. یادم هست بار اولی که رفت، خیلي گریه کرده بود. پرسیدم: چطور 
بود؟ گفت: »حیف است آدم این دعا را بخواند، بدون اینکه بداند چه می گوید.« 
این حرفش از همان شب توی گوشم ماند. هر وقت دعای کمیل می خوانم، 
محمودرضا می آید جلوی چشمم. دوست او بعد از شهادتش تعریف کرد و 
گفت: در درگیری که با تکفیری ها داشتیم زیر آتش شدید آن ها بودیم که باید 
از منطقه ای عبور می کردیم. زمان عبور در آن شرایط که تک تیراندازها ما را 
هدف قرار داده بودند و گلوله ها از کنارمان رد می شد فقط یک نفر جلو چشمم 
بود! فقط به کوثرم فکر می کردم. وقتی به جای امن رسیدم افسوس خوردم که 

چرا به فکر او بودم. 
ایشان ادامه داد: تا اینکه در آخرین سفر، وقتی برای خداحافظی آمد، دست 
دور گردن محمودرضا انداختم و گفتم ان شاءاهلل به سالمت بروی و برگردی. 
به او التماس دعا گفتم و از او خواستم حرم رفت من را هم دعا کند. در همان 
حال سر در گوش من کرد و گفت: این نوبت از کوثرم هم بریدم. رفت و جرعه 

نوش جام شهادت شد.
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متن زیر آخرین نامه ای است از شهید مدافع حرم »محمودرضا بیضائی« به 
همسر والیی و صبور خود که آن  را در شب شهادت امیرالمؤمنین )ع( در ماه 

مبارک رمضان در سوریه نگاشته است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم ... باید به خودمان بقبوالنیم که در این زمان بدنیا 
آمده ایم و شیعه هم بدنیا آمده ایم که مؤثر در تحقق ظهور موال باشیم و این 
همراه با تحمل مشکالت، مصائب، سختی ها، غربت ها و دوری هاست و حقیقتًا 

جز با فدا شدن محقق نمی شود.
نمی خواهم حرف های آرمان گرایانه بزنم و یا غیر واقعی صحبت بکنم؛ نه! 
حقیقتًا در مسیر تحقق وعده بزرگ الهی قرار گرفته ایم؛ هم من، هم تو. بحمداهلل؛ 

خدا را باید بخاطر این شرایط و این توفیق بزرگ شاکر باشیم.
االن که این نامه را برایت می نویسم، شب قدر است و شب شهادت حیدر 
کرار)ع( و در فضای ملکوتی بین الحرمین، صبر و مصیبت و تحمل مشکالت 

و سختی ها.
بین الحرمین دو مظلومه، دو شهیده، یکی خانم زینب کبری )روحی فداها( و 

دیگری بنت الحسین، خانم رقیه )س( هستم و به یادتم.
نمی دانی بارگاه ملکوتی سه ساله امام حسین االن هم چقدر غریب است؛ 
در محل یهودی ها، در مجاورت کاخ ملعون معاویه و در محاصره وهابی های 

وحشی و آدمکش.
فرزندان  بار  این  و  شده  تکرار  دوباره  تاریخ  اینجا؛  اوضاع  از  بگویم  چه 
ابوسفیان و آل سفیان بار دیگر آل اهلل را محاصره کرده اند؛ هم مرقد مطهر خانم 
زینب کبری)س( و هم مرقد مطهر دردانه اهل بیت، رقیه )س(. ولی این بار تن 
به اسارت آل اهلل نخواهیم داد. چرا که به قول امام )ره( مردم ما از مردم زمان 
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رسول اهلل بهترند.
واضح تر بگویم؛ نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است. و من و 
تو دقیقًا در نقطه ای ایستاده ایم که با لطف خداوند و ائمه اطهار نقشی بر گردنمان 
نهاده شده است و باید به سرانجام برسانیمش. تا بار دیگر شاهد مظلومیت و 
غربت فرزندان زهرای مرضیه )س( نباشیم؛ اگر بدانی صبرت چقدر در این زمان 
حساس در حفظ و صیانت از حریم آل اهلل قیمت دارد، لحظه به لحظه آنرا قدر 

می شماری.
»بحران سوریه االن  امام خامنه ای:  به قول  میدان عجیبی است.  معرکه شام 
مقابله جبهه کفر و استکبار و ارهاب با تمام قوا، در برابر جبهه مقاومت و اسالم 

حقیقی است.« 
در واقع جنگ بین حق و باطل و این خاکریز نباید فرو بریزد؛ نباید. خط مقدم 

نبرد بین حق )جبهه مقاومت( و باطل در شام است. 
تمام دنیا جمع شده اند؛ تمام استکبار، کفار، صهیونیست ها، مدعیان اسالم 
آمریکایی، وهابیون آدمکش بی شرف، همه و همه جبهه واحدی تشکیل داده اند 
و هدفشان شکست اسالم حقیقی و عاشورایی، رهبری ایران و هدفشان شکست 

نهضت زمینه  سازان ظهور است و بس.
و در این فضای فتنه آلود، متأسفانه بسیاری از مسلمین ناآگاه و افراطی نیز 
همراه شده اند تا این َعَلم و این نهضت زمینه ساز را به شکست بکشانند، که اگر 
این اتفاق بیفتد سال ها و شاید صدها سال دیگر باید شیعه خون دل بخورد تا 

تحقق وعده الهی را نزدیک ببیند.
شام نقطه شروع حرکت ابناء ابوسفیان ملعون است و این خاکریز نباید فرو 
بریزد؛ این حرکت خطرناک و این تفکر آدمکش ارهابی، پر و بال گرفته و 
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حمام خون بین شیعیان و سایر مسلمین راه می اندازد.
و هیچ حرمتی از حرمین شریفین زینب کبری)س( و خانم رقیه)س( حفظ 
نخواهد کرد که هیچ، حرمت عتبات مقدسه کربال، نجف، سامرا، کاظمین و... 

را هم خواهد شکست.
جبهه جدیدی که از تفکر اسالم آمریکایی، صهیونیسم و ارهاب از کشورهای 
مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، آمریکا، اروپا، یمن، ترکیه، عربستان، قطر، 
آذربایجان، امارات، کویت، لیبی، فلسطین، مصر، اردن و… به نام جهاد فی 
سبیل اهلل تشکیل شده است، هدف نهایی اش فقط و فقط جلوگیری از نهضت 

زمینه سازان ظهور و در نهایت مقابله با تحقق وعده الهی ظهور می باشد.
و هیچ ابایی هم از کشتن و مثله کردن و سر بریدن زنان و کودکان بی گناه 
شیعه ندارد، کما اینکه این اتفاق را االن به وفور می توان مشاهده کرد و من 

دیده ام.
پسش  از  نتوانیم  اگر  و  است  شده  گذاشته  دوشمان  بر  سنگینی  مسئولیت 
برآییم، شرمنده و خجل باید به حضور خداوند و نبی اش و ولی اش برسیم چرا 

که مقصریم.
کل یوم عاشورا و کل ارض کربال و بقول سید مرتضی آوینی، این یعنی 
اینکه همه ما شب انتخابی خواهیم داشت که به صف عاشورائیان بپیوندیم و یا از 
معرکه جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشیم. ان شاء اهلل در پناه حق 

و تا )تحقق( وعده الهی و یاری دولت ایشان خواهیم جنگید. 
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28. بانوي فضائل / بررسي اصول مبارزه
آنچه در کالم آتشــین دختر حیدر کرار در دربار یزید شاهد هستیم آن است که: 
سفیر کربال برای اینکه به یزید پاسخ عقالنی کوبنده دهد، با تمسک به آیات شریف 

قرآن جوابی مناسب داد. 
انتخاب آیات، نشــانگر حضور ذهن و آرامش خاطر و تسلط کامل ایشان بر قرآن 

کریم است.
قیام امام حســین)ع( آغاز مبارزه اســت، امــا ادامه مبارزه و هدایت آن در مســیر 
واقعی اش حاصل اسارت حضرت زینب)س( است. بدیهی است ادامه مبارزه با حفظ 
ماهیت آن، کاری بس دشــوار بود، از این رو ســفیر کربال سعی داشت مبارزه اش را 
بر اصولی تغییرناپذیر)که از مبانی قرآن و سنت نبوی مایه می گرفت( پایه ریزی کند. 
مهم ترین اصولی که از کالم آتشین زاده حیدر کرار در کاخ یزید برداشت می شود، 

عبارت است از:
1ـ شکست دشمن: زینب کبري)س( بر اساس منطق قرآن ددمنشی های یزید را در 
باب به شهادت رساندن امام حسین)ع( و اسارت اهل بیتش را پیروزی یزید ندانست 

بلکه آن را مهلتی دانست تا یزید بر گناهانش بیفزاید.
2ـ افشــای ماهیت دشمن: عقیله بنی هاشم پیشینه خانوادگی یزید را در جمع سران 
و بزرگان محفلش آشــکار ســاخت و یادآور شد خاندان یزید یا آل سفیان هیچ گاه 
با اســالم و پیامبر رابطه خوبی نداشته اند، در ادامه ثابت کرد جنگ یزید با برادرش، 
جنگ قومی و یا ملی و یا حتی رقابت برای رسیدن به قدرت نبود بلکه جنگ کفر و 

ایمان و جنگ غرور جاهلیت با تمامی ارزش های اسالمی است.
3ـ مرگ در راه مبارزه، نابودی نیست: بزرگ بانوی خردمند بنی هاشم ضمن زبون 
کردن یزید، با بیان شجره ناپاک خانوادگی اش، به ارزیابی قیام خونین کربال پرداخت 
و روح شهادت طلبی را خاستگاه حرکت و قیام اسالمی قرار داد و آن را به عنوان رمز 

پیروزی و بقا و ثبات حکومت اسالمی در طول تاریخ قلمداد کرد.
4ـ قدرت دشــمن را پوشالی دانســتن: زینب)س( در ادامه نطق آتشین خود، یکی  
یزید! راستی تو بر این باوری اکنون که عرصه آسمان و زمین را بر ما تنگ کرده ای 
و ما را به عنوان اسیر این سو و آن سو می گردانی و بر ما چیره شده ای،ما نزد خدا هم 
این گونه خوار و بی مقدار هستیم؟ خیال می کنی چون پیروز شدی،نظر کرده خدایی 
و مــا که مغلوب، خوار درگاه او؟ به همین خاطر باد در دماغ انداخته ای و با غرور به 
اطراف خود می نگری و شادمان مشت بر سینه می کوبی و خرسندی که چرخ دنیا بر 
مراد تو می گردد و کارها مطابق خواست تو نظام می گیرد و حکومتی که سزاوار ما 
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بوده، بر تو هموار گشته است؟ اما لختی آهسته تر! چنین از روی نادانی سرود پیروزی 
مخوان.

دیگر از اصول مبارزه را ترسیم کرد و آن توخالی و پوچ دانستن قدرت بود. زور و 
قدرت، آب حیات هر ستمگری است و هر ستمکاری، زمانی که احساس قدرتمندی 
می کند، شادمان است و دوست دارد همه او را ستایش کنند. یزید نیز خود را در اوج 
پیروزی می دید و مســت باده قدرت بود اما زینب کبرا)س( با مطرح کردن پوشالی 

بودن قدرت او تمامی شیرینی پیروزی را در کامش مبدل به تلخی زهر کرد.
5ـ ترس و اضطراب به خود راه ندادن: دختر حیدر کرار)ع( در حالی که ریســمان 
بر گردن داشــت و در کاخ مجلل و باشــکوه یزید، حکمران شــام قرار گرفته بود، 
بدون هیچ ترس و اضطرابی داِد ســخن داد، چون با ایمان قلبی که داشت، دشمن به 
همان اندازه در نظرش کوچک و بی ارزش بود که خداوند در دیده و جانش بزرگ 
و عظیــم. بنابراین بدون هیچ ترس و واهمه ای نطق آتشــین خــود را در برابر تمامی 

انسان های به ظاهر بزرگ و قدرتمند شام بر زبان جاری کرد.
6ـ جاودانگی آثار مبارزه: با اطمینان کامل به آینده درخشان قیام برادرش و آگاهی 

به آثار جاویدان و فراگیر آن در تاریخ، خطاب به یزید فرمود:
»ای یزید! هر چه می توانی در راه دشمنی ما مکر و حیله و نقشه طرح کن و کوشش 
بــه خرج بده! به خدا ســوگند! نمی توانی نام مــا را از خاطره ها و صفحه تاریخ محو 

نمایی!...«
زینــب کبرا)س( براســاس اعتقاد عمیق خود به قرآن به خوبی می دانســت تمامی 
نقشــه ها و توطئه های یزید بر باد است و آنچه در آینده تاریخ می درخشد، آثار قیام 

خونین برادرش است.
7ـ هدفداری: در پایان خطبه آتشین، زینب کبرا فرمود:

»اکنون حمد می کنم خدای را که آغاز کار ما را به ســعادت و مغفرت قرار داد و 
پایان آن را به شــهادت و رحمت ختم نمود. از خداوند متعال می خواهیم که ثواب 
و رحمت خویش را بر شــهیدان ما تکمیل فرماید و اجر و مزد آنان را افزون سازد و 
جانشینی ما را از آنها نیکو مقرر فرماید، زیرا او خداوند بخشنده و مهربان است و او 

پناهگاه ما است و ما را کافی است و او نیکو وکیلی است.«
حضــرت هدف از آفرینش بشــر را به معرفت حق رســیدن و در جوار رحمت او 
آرمیدن می داند و معتقد است وقتی بنده ای به خدا پیوست و در هیچ وضعی خود را 
از او جدا ندید، آنگاه تلخی و شیرینی، مرگ و حیات همه و همه در نظرش یکسان 

است.
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28. سرداري از نجف
شهيد فاضل صبحی )ابوهاجر(

از حدود سال 1389طرح »خاورمیانه بزرگ« برای امنیت بخشی به اسراییل 
در منطقه آغاز گردید. در این راستا کشور بزرگ سودان به دو کشور تقسیم 
شد! عراق ناآرام شد و بعد از آن و با شروع بیداری اسالمی حرکتی خزنده در 

کشور سوریه آغاز گردید.
تفاوت قیام ها در کشورهای اسالمی با کشور سوریه در نوع مبارزه کاماًل 
مشخص بود. در همه کشورها مثل مصر و یمن و بحرین و تونس، مردم با دست 

خالی به سراغ سران وابسته خود رفتند. 
اما در سوریه گروه های تروریست با تجهیزات نظامی کاماًل پیشرفته از تمامی 
مرزها وارد کشور سوریه شدند و به نیابت از اسراییل با دولت سوریه مشغول 

جنگ شدند!
پیش بینی می شد که ظرف مذت كوتاهي کشور سوریه در دست این گروه 
های سلفی و تکفیری قرار گیرد. اما نتیجه چیز دیگری بود! این بار برخالف 

دیگر انقالبهای منطقه، مردم به یاری دولت خود آمدند!
تجربه ای شبیه »بسیج« در سوریه ایجاد شد و مردم برای حفاظت از کشور 

خود دست به کار شدند. 
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آمارها حاکی از آن است که گروه های تروریست از تمام دنیا به سوریه 
آمدند و در این جنگ نیابتی و فقط به خاطر حمایت دولت بشار اسد از گروه 

های مقاومت با او مشغول مبارزه شدند!
ابن عدی  مزار جناب حجر  به  ها  تروریست  میان، حمله شرم آور  این  در 
صحابی رسول خدا)ص( و خارج کردن بدن ایشان از قبر همه را حیرت زده 

کرد!
تروریست ها اعالم کردند که چنین کاری را با دیگر قبور مطهر واقع در 
سوریه خواهند کرد! دیگر جای درنگ نبود. لذا شیعیان برای حمایت از حرمین 

اهل بیت راهی سوریه شدند.
وقتی که اسراییل با بمباران پادگان های سوریه، به نفع تروریست ها وارد 
جنگ شد، حزب اهلل لبنان هم به منطقه سیده زینب)س( آمد و برای دور کردن 

دشمن مشغول مبارزه شد.
از حرمین راهی سوریه  برای حفاظت  اسالمی  از دیگر کشورهای  شیعیان 
شدند. گروه نظامی » ابوالفضل العباس)ع(« و سپس گروه ذوالفقار تشکیل شد.

از مناطق  از حرمین و دور کردن تروریست ها  نیروها حفاظت  این  وظیفه 
اطراف حرم بود. 

اما یکی از فرماندهان یگان ذوالفقار، انسانی مومن و خوش قد و قامت با نام 
مستعار »ابوهاجر« بود.

او سالها مشغول مبارزه با صدامیان بود. بعد از آن افتخار می کرد که از فداییان 
امیرالمومنین و از محافظین و خادمین حرم ایشان در نجف گردیده. 

وقتی اخبار حمله تروریست ها را در سوریه شنید خونش به جوش آمد. دیگر 
تحمل جایز نبود. با چند نفر دیگر از دوستانش راهی سوریه شد و در گروه 
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ذوالفقار مشغول فعالیت گردید.
باالی  های  رده  تا  که  شد  باعث  او  مدیریت  قدرت  و  شجاعانه  اقدامات 

مسئولیتی در این یگان پیش برود. 
فرمانده یگان ذوالفقار در مورد ابوهاجر گفت: من و چند تن از مدافعان، 
تشکیل  را  ذوالفقار  العباس؛ گروه  ابوالفضل  اوایل سال 1392 در کنار گروه 

دادیم.
حضرت  ملکوتی  بارگاه  حوالی  از  تروریست  های  گروه  اینکه  از  پس 
زینب)س( دور شدند. حفاظت از مناطق شیعه نشین را دستور کار خود قرار 

دادیم.
روز دوشنبه 25 شهریور ماه 1392 از ساعت 4 بامداد، عملیاتی را در مناطق 
پیکره  بر  را  مهلکی  ضربات  و  شد  شدید  درگیری  کردیم.  آغاز  نشین  شیعه 

تروریست ها وارد کردیم.
حوالی ظهر یکی از تک تیراندازهای تکفیری به صورت غافلگیرانه، »فاضل 
صبحی« مشهور به ابوهاجر را با گلوله قناسه هدف قرار داد و این مجاهد فداکار 

به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید. 
بعد از آن پیکر این دالور شیعه در حرم حضرت زینب)س( تشییع و سپس به 
ایران و بعد به شهر نجف منتقل شد. در آنجا نیز این شیعه با غیرت بر روی دستان 
خیل عظیم شیعیان و ارادتمندان اهل بیت)ع( تشییع و در جوار حرم امیرالمومنین 

آرام گرفت.
فاضل صبحي یكي از هزاران شهید شیعه عراقي است كه در سرزمین شام و 

در راه حفاظت از حرمین جان خود را تقدیم نمود.
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29. بانوي فضائل / رسوایی طاغوت 
خطبه کوبنده ســفیر کربال چنان اوضاع مجلس آراســته یزید و او را آشــفته کرد 
که یزید دچار ســردرگمی شد و ترسید با افشاگری های دختر علی بن ابی طالب)ع( 
پایه های حکومتش دچار تزلزل شود. ترس زمانی بیشتر شد که حضرت زینب)س( 
در مســجد شام هنگامی که امام سجاد)ع( مشغول ایراد خطبه افشاگرانه خود بود، با 
فریادهای رسا آن امام را یاری کرد. یزید که بیم داشت مبادا قشر عمومی جامعه که 
از حقایق کارهای او و خاندانش بی اطالع بودند، متوجه شــوند و ســر به شورش و 
قیام بردارنــد، برای اینکه خود را از چنین خطر بزرگی وا رهاند، راهی جز دلجویی 
و عذرخواهی از اســیران ندید تا بدین وســیله جّو شــام را آرام کند و پرده بر اعمال 

نادرست خود بکشد.
او از روی تملق و چاپلوسی به عذرخواهی و پوزش متوسل شد تا شاید بدین وسیله 
راه نجاتــی یابد و خــود را از وضع خطرناکی که در آن قرار گرفته بود رها ســازد. 
بنابراین پس از آنکه گناه قتل امام حســین)ع( را به گردن پسر مرجانه انداخت، اهل 
بیت را مورد نوازش قرار داد و از آنها خواست اگر تمایل دارند در شام نزد او بمانند 

و اگر نمی خواهند به مدینه بازگردند.
از آنجا که بانوی شجاع اسالم قصد داشت بیشتر با مردم سخن بگوید و آنها را در 
جریان فاجعه دردناک صحرای کربال قرار دهد و از این ره نهضت خونین برادر را به 
بهترین شیوه معرفی کند، فرمود: »پیش از هر چیز باید برای کشتگان خود سوگواری 

کنیم«
یزیــد به خوبی از منظور ســفیر کربــال آگاه بود، ولی در وضعی قرار داشــت که 
نمی توانســت پاســخ منفی دهد. از این رو دستور داد ســه روز برای کشتگان کربال 
عزاداری کنند. زینب کبري)س( به رغم خســتگی زیــاد مصمم بود در هر فرصتی 

جنایت های یزید را بدون مالحظه شماره کند و بر رسوایی او بیفزاید.
پس از برپایی مراسم سوگواری شهدای کربال در شام، چنان از اعتبار و نفوذ یزید 
میان مردم کاسته شد که مصلحت ندید کاروان اسرای کربال در شام بماند، بنابراین 

اسباب سفرشان را فراهم کرد و آنان را راهی مدینه نمود.
مردم مدینه بر خالف مردم شام و کوفه، در کسوت عزادار به استقبال کاروان اهل 
بیت)ع( آمدند. با دیدن آنها صدای گریه و شیون فضای شهر را پر کرد. سفیر کربال 
در آغاز ورود به مدینه و با دیدن مرقد جدش رســول اکرم)ص( بار دیگر داِد سخن 

داد و فرمود:
»ای مدینــه پیامبــر! چه شــد آن روزی که ما به صورت دســته جمعی با شــادی و 
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خوشــحالی خارج می شــدیم اما امروز در اثر حوادث روزگار، مردان و فرزندان و 
جوانان خود را از دست داده ایم و با غم و اندوه وارد می شویم ...«

 پــس از ورود به مدینه، حضرت زینب آرام ننشســت و برای مــردم )که به قصد 
دیدارشان می آمدند( در لوای عزاداری، تبلیغات گسترده ای علیه دستگاه ستمگری 

یزید را آغاز کرد. 
حضرت دو هدف عمده را از برگزاری مراســم سوگواری برای امام حسین دنبال 

می کرد:
1ـ ماهیت اهریمنی یزید را افشا می کرد؛

2ـ مردم را به خاطر عدم یاری امام شان سرزنش می نمود!
سرانجام اهداف سفیر کربال به بار نشست و نفرت و انزجار عمومی چنان باال گرفت 
که عموما به طور علنی و آشکار یزید و کارگزارانش را لعنت می کردند. جوانان که 
آتش انتقام، درون شــان شعله ور شــده بود، همگان و خود را به دلیل عدم یاری امام 

سرزنش می کردند و تنها راه جبران را انتقام جویی می دانستند.
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براي برخي از افراد سوال ایجاد شده بود كه چرا حزب اهلل لبنان در بحران 
سوریه دخالت كرد. شاید سوالشان این باشد كه چرا حزب اهلل با حضور خود 

این معما را پیچیده تر نمود.
اما شخص دبیركل حزب اهلل در سخنان خود علت این حضور را بیان نمود. 
ایشان تصریح كرد كه این بحران توسط اسراییل ایجاد شده و كمك هاي بي 

دریغ اسراییل به تروریست ها نمونه خوبي از این قضیه است.
هربار كه ارتش سوریه تروریست ها را تحت فشار قرار داد، هواپیماهاي رژیم 
صهیونیستي به كمك آنها آمدند. چندین پادگان مهم ارتش سوریه بمباران شد 
و در آخرین نمونه، كارواني از فرماندهان ایراني و لبناني مورد حمله بالگردهاي 
این رژیم قرار گرفت و یك سردار شجاع سپاه اسالم به شهادت رسید. شهید 

محمدعلي اهلل دادي
سردار الهدادی فرمانده والیت مدار، ایثارگر، شجاع و مدیری با تدبیر و با 

اخالص و چهره ای دوست داشتنی در جمع رزمندگان و بسیجیان بودند.
وی ادامه داد: ایشان صاحب حماسه های بزرگ در هشت سال دفاع مقدس 
در کربالی 5 در جنگ تن به تن که خودم شاهد بودم و در آن زمان در لشکر 

29. فرمانده
شهيد محمدعلي اهلل دادي

شهيد علي چيت سازیان
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ثاراهلل بودند، پس از ادغام سپاه و تشکیل سپاه استانی به عنوان فرمانده سپاه استان 
یزد انتخاب شدند که من جانشین بودم.

شهید اهلل دادی انسانی زاهد بود که جلسات قرآن ایشان هرگز تعطیل نمی شد 
و همواره روزهای دوشنبه و پنج شنبه روزه دار بودند.

فرمانده سپاه یزد تصریح کرد: پس از اتمام دوران خدمت بدلیل تجربیاتی 
که در جنگ شهری داشتند در خط مقدم قراول قدس حضور یافتند و همواره 
آرزوی شهادت داشتند. دشمن بداند با شهادت عزیزان و همسنگران ما شکست 

قطعی در انتظار آن هاست.
سردار محمد علی اهلل دادی فرزند پاریز سیرجان بود که با شروع انقالب وارد 
نهادهای انقالبی شد. وی در سال 62 برای خدمت به مناطق محروم به کهنوج 
رفت، در دوران دفاع مقدس وی در لشکر 41 لشکر ثاراهلل به عضویت در تیپ 
ادوات در آمد. وی پس از شهادت حاج مهدی زندی مسئولیت فرماندهی تیپ 

ادوات لشکر را بر عهده گرفت.
جانشینی لشکر 38 ذوالفقار نیروی زمینی، فرماندهی تیپ رمضان لشکر 27 
حضرت رسول)ص( و فرماندهی سپاه الغدیر یزد. از دیگر مسئولیت های وی 

پس از دوران دفاع مقدس است.
گروهی از رزمندگان حزب اهلل هنگام بازدید از شهر مزرعه االمل در منطقه 
بالگرد دشمن صهیونیستی قرار گرفتند، در این  قنیطره، هدف حمله موشکی 
شهادت  به  اهلل  حزب  مجاهد  نیروهای  از  تن  چند  صهیونیستی،  دشمن  حمله 
هیات  اعضای  از  ایشان  بود،  شهدا  این  جزو  نیز  اهلل دادی  شهید  که  رسیدند 

رزمندگان اسالم استان یزد بودند.
این شهید سرافراز چند سال پیش در نوشته ای به شرح زیر، اینگونه به همرزمان 
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شهیدش ابراز اشتیاق و برای پیوستن به آنها ابراز دلتنگی می کند:
بود.  آسمان  رنگ  زمین  كه  روزهایي  گذشت.  حماسه  و  عشق   سالهاي 
روزهایي كه بالجویان دشت كربال در عنفوان جواني، منازل عرفان را یكي پس 
از دیگري طي كردند. به راستی چگونه مي توان در بیان عظمت شهیدان نوشت 

وقتي در طلب »رضوان من اهلل اكبر«، تا باالترین منزل قرب شتافتند. 
چگونه مي توان در وصف سبك باالن عاشق نوشت، آنان كه جان در طبق 
اخالص نهادند و بي هیچ چشم داشتي به محضر دوست تقدیم نمودند. براستي 
با خاطراتشان  و  نمود  غفلت  و شهادت،  آسمان جهاد  ستارگان  از  توان  نمي 

حرفهای دل را مرور نکرد. 
یاران  آید؛ هرچند  به سراغمان  بهار روزهاي عظمت  اگر می خواهیم كه 
بهاري مان رفته اند، هم آنان كه بهاري بودن را به ما آموزش دادند. به ما یاد 
ننهیم، حتي اگر خزان فتنه ها بر جغرافیاي اذهان  دادند سر بر زانوي زمستان 
هجوم آورد و تند باد حوادث و بالها، تن هاي خسته را در برگیرد. آموختند 
اگر آه آدمي از جنس نیاز باشد مي توان دروازه هاي پیروزی را گشود و تا شهر 

جاودانگی سفر كرد.
 هیهات اگر یاد و خاطره یاران حماسه ساز صحنه هاي دفاع از كیان و شرف، 
از خاطرمان محو شود. یاد آنان كه در تاریكي شب هاي جبهه هاي غرب و 
پرواز  نوایشان  قراري  بي  در  ها  آمد، چلچله  در  به صدا  دلشان  جنوب زنگ 
آموختند، روزهایشان بهانه اي براي عاشقي بود و شب هایشان وسعت بودن. 
آنها خواهند ماند. اگرچه امروز ما در حسرت عطرهاي گم شده ي حضورشان 
دست و پا مي زنیم، اما مي دانیم روي تپه هاي صبح ظفر اثري جز رد پاي آنان 
نیست و روزهاي بودنشان در برابر ما به زیبایی حك شده، اگر چه مه هجران 
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شان تمام تن مان را گرفته اّما ما را مي بینند، صدایمان مي زنند و طنین نواي شان 
تا ابدیت جاري است.

 واینک فرصت و توفیقی نصیب مان شده تا از شهیدان افتخار آفرین مان 
پاسدارانی كه  دیار.  این  از مردان مرد  تاریخ،  قامتان جاودانه  از سرو  بشنویم. 
ایستادگي شان كوه را شرمنده كرد. بسیجیاني كه بهار، غرق در عظمت وجود 
تنها  نه  که  آنان  تاریخند.  هاي  اسطوره  ترین  جاودانه  كه  دالوراني  آنهاست. 
مربیان آموزش كه اساتید اخالق و عرفانند و آئینه هاي صیقلي روحشان سایه 
و  پرتو والیت ولی عصر)عج(  در  آنکه  امید  است.  مهتاب  نشان كوچه هاي 
تحت زعامت مقام معظم رهبری در راستای تحقق آرمانهای واالی امام راحل، 
حریم نورانی شهدای عزیز و عزت آفرینمان را پاس داریم و از شفاعتشان بهره 
مند گردیم والعاقبه للمتقین.  فرمانده سپاه الغدیر استان یزد سرتیپ دّوم پاسدار 

محّمدعلی اهلل دادی.
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30. بانوي فضائل / یادگاري در شام 
یکی از شــهیدان قیام حسینی که نقش بسیار تاثیر گذاری درتبدیل واقعه عاشورا به 
یک جریان زنده تاریخی داشته و داغ او بسیار بر دل حضرت زینب آتش زد، فاطمه 

خردسال اباعبداهلل یا همان حضرت رقیه )س( است.
دختر سه ســاله امام حسین )ع( که بارگاه ایشان در شهر شام واقع شده. اما ماجراي 
شهادت غم انگیز ایشان چنین است: عصر یكي از روزهاي حضور اهل بیت در شام، 
خانــدان اهل بیت در خرابــه در كنار حضرت زینب)س( نشســته بودند. این دختر، 

جمعي از كودكان شامي را دید كه در رفت و آمد هستند.
پرسید: عمه جان! اینان كجا مي روند؟ حضرت زینب)س( فرمود: عزیزم این ها به 
خانه هایشان مي روند. پرسید: عمه! مگر ما خانه نداریم؟ فرمودند: چرا عزیزم، خانه ما 
در مدینه است. تا نام مدینه را شنید، خاطرات زیباي همراهي با پدر در ذهن او پدیدار 
شــد. بالفاصله پرسید: عمه! پدرم كجاســت؟ فرمود: به سفر رفته. طفل دیگر سخن 

نگفت، به گوشه خرابه رفته زانوي غم بغل گرفت و با غم و اندوه به خواب رفت. 
پاسي از شب گذشت. ظاهرًا در عالم رؤیا پدر را دید. سراسیمه از خواب بیدار شد، 
مجددًا سراغ پدر را از عمه گرفت و بهانه جویي نمود، به گونه اي كه با صداي ناله 

و گریه او تمام اهل خرابه به شیون و ناله پرداختند.
خبر را به یزید رساندند، دستور داد سر بریده پدرش را برایش ببرند. رأس مطهر سید 
الشــهدا را در میان َطَبق جاي داده، وارد خرابه كردند و مقابل این دختر قرار دادند. 
این كودك سرپوش طبق را كنار زد، سر مطهر سیدالشهدا را دید، سر را برداشت 
و در آغوش كشید. بر پیشاني و لبهاي پدر بوسه زد و آه و ناله اش بلندتر شد، گفت: 
پدر جان چه كسي صورت شما را به خونت رنگین كرد؟ پدر جان چه كسي رگهاي 

گردنت را برید؟ پدر جان چه كسي مرا در كودكي یتیم كرد؟ پدر جان ...
دختر خردسال حسین)ع( آن قدر شیرین زباني كرد و با سر پدر ناله نمود تا خاموش 
شد! همه خیال كردند به خواب رفته. وقتي به سراغ او آمدند، از دنیا رفته بود. شبانه 
غساله آوردند، او را غسل دادند و در همان خرابه مدفون نمودند. )نقل از كتاب نفس 

المهموم456 -الدمع السامكه141(
اما نهضت حسینی با یادگار گذاشتن نشانه ای گران قدر) حضرت رقیه( در شهر شام 
باعث دگرگونی عمیق و تغییری شــگرف در شهر شام شدند؛ زیرا شهر شام از زمان 
عثمان، خلیفه ســوم تحت امارت معاویه بوده و به گواهی تاریخ او از همان زمان در 

تدارک تشکیل حکومت بنی امیه بود.
پس از مرگ عثمان و به حکومت رســیدن امام علی)ع( وی حاضر به بیعت با امام 
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نشد و از ایشان امارت شهر شام را درخواست کرد و به سبب آن که امام امارت شهر 
شام را به وی واگذار نکرد، جنگ صفین  و ماجرای حکمیت روی داد. معاویه پس 
از آن دست به جنایات بسیار عجیب و خطرناکی در عالم اسالم زد. اثرات ظلمی که 

معاویه در حق اسالم و مسلمین کرد قابل توصیف و شمارش نیست.
از جمله آن می توان به رواج سب و لعن امام علی )ع( و جعل احادیث احادیث پیامبر 
اشاره کرد. كار به جایي رسید كه اهل شام لعن شیطان را ترك كردند و بر علي)ع( 
لعن مــي كردند! اما به خاطر حضور این بانوي بزرگــوار در قلب حکومت امویان، 
راه گم کردگان طریق والیت به ســمت اهل بیت هدایت می شــوند و َمَثل آن شهید 
خردســال، همانند نوري است که انسان های سرگردان را نجات می دهد. همچنین از 
اثرات وجودی حضرت رقیه )س( کم اثر شــدن جنایاتــی بود که معاویه ملعون در 
حق اســالم انجام داد؛ زیرا مرقد آن مخدره تبدیل به مرکزی برای تبلیغ شیعیان شد.
بعضی از مورخین درباره وجود تاریخی حضرت رقیه)س( ســعی در شبهه پراکنی 
دارنــد، اما با توجه به مســتندات تاریخی که در کتاب منتخب التواریخ  نقل شــده 

می توان به تمام این شک و دودلی ها پایان داد.
در قسمتی از این مستندات تاریخی، جریان تعمیر و بازسازی قبر این بانوی سه ساله 
ذکر شــده که بسیار عجیب است: چندین بار ســید ابراهیم دمشقی و خانواده اش در 
عالم رویا خواب این بانوی سه ساله را می بینند. در خواب از سید ابراهیم خواسته که 
به نزد والی شام برود و از او بخواهد که قبر را تعمیر کنند؛ زیرا داخل قبر آن حضرت 

آب جمع شده و جسم مطهر ایشان معذب بود!
والی شام با مطلع شدن از این جریان، از علماي شیعه و سنی خواست که غسل کنند 
و در نزد مرقد آن بانو جمع شوند و قرار بر این شد كه قفل به دست هر شخصی باز 
شــد، متصدی نبش قبر و تعمیر شود. آن روز قفل تنها به دست سید ابراهیم دمشقی 
که نسبش به سید مرتضی علم الهدی می رسید باز شد، قبر شكافته شد و بدن شریف 
كودك خردسال حسین)ع( به مدت سه روز از قبر خارج شد و به تعمیر قبر پرداختند! 

)برای اطالع از جزئیات بیشتر به کتاب لهوف سیدبن طاووس مراجعه شود(
از حضــرت رقیه )ع( ومرقد مطهر آن حضــرت،  در طول تاریخ كرامات متعددي 
بــروز كرده. مرحوم حــاج میرزا علي محدث زاده فرزند مرحوم حاج شــیخ عباس 
قمي)نویســنده مفاتیح الجنان( مي فرمود: یكسال به بیماري حنجره و گرفتگي صدا 
مبتال شــدم، تا جایي كه منبر رفتن و ســخنراني كردن براي من ممكن نبود. به سراغ 
طبیبي متخصص و با تجربه رفتم. پس از معاینه معلوم شد بیماري من آن قدر شدید 

است كه بعضي از تارهاي صوتي از كارافتاده و فلج شده و بعید است بهبود یابد.
طبیب معالج گفت كه باید چند ماه با كسي حرف نزنم و اگر چیزي بخواهم باید بنویسم.
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صبــر درمقابل چنین بیماري وحرف نزدن با مردم حتي با زن وبچه، خیلي ســخت 
وطاقت فرسا بود. چاره اي جز توسل به حضرت امام حسین )ع( نداشتم. روزي بعد از 
نماز ظهر وعصر،  حال توسل به دست آمد و خیلي اشك ریختم و حضرت اباعبداهلل 
)ع( را مخاطب قرارداده وگفتم: یابن رسول اهلل، صبر درمقابل چنین بیماري براي من 
طاقت فرساست. عالوه بر این من اهل منبرم و مردم از من انتظار دارند برایشان منبر بروم.
من از اول عمر تا به حال مرتب منبر رفته ام و از نوكران شما اهل بیتم،  حاال چه شده 
كه باید یكباره براثر بیماري كنار باشم . ضمنا ماه مبارك رمضان نزدیك است. آقا 
عنایتي بفرما تا خدا شــفایم دهد. به دنبال این توســل، طبق معمول كم كم خوابیدم. 
درعالم خواب،  خودم را در اطاق بزرگي دیدم. نیمي ازآن منور و روشن بود. درآن 
قســمت كه روشــن بود حضرت امام حســین )ع ( را دیدم كه نشســته است. خیلي 
خوشحال شدم و همان توسلي را كه در حال بیداري داشتم در حال رویا نیز پیداكردم. 
 حضرت اشاره كرد و فرمود به آن آقا سید كه دم درب نشسته بگو اشك بریزید، ان 
شاءاهلل تعالي خوب مي شوید. من به درب اطاق نگاه كردم دیدم شوهر خواهرم آقاي 
حاج آقا مصطفي طباطبائي قمي كه از علما وخطباســت نشســته است. امر آقا را به 
ایشان رساندم. حضرت سید الشهدا)ع( فرمود روضه دخترم را بخوان. ایشان مشغول 

به ذكر مصیبت حضرت رقیه )ع( شد و من هم گریه مي كردم و اشك مي ریختم.
متاسفانه همان موقع بچه هایم مرا از خواب بیدار كردند. من هم متاسف و متاثر شدم 
كه چرا از آن مجلس پرفیض محروم مانده ام.  همان روز، به همان متخصص مراجعه 
نمودم. خوشبختانه پس از معاینه معلوم شد كه اصال اثري از ناراحتي و بیماري قبلي 
در كار نیســت . او كه سخت در تعجب بود ازمن پرسید شما چه خوردید كه به این 

زودي وسریع نتیجه گرفتید؟!
من چگونگي توسل وخواب خودم رابیان كردم. دكتر بعد از شنیدن داستان توسل من 
با یك حالت معنوي كه بر اثر نام امام حسین )ع( به او دست داده بود پشت میز طبابت 
نشســت و قطره قطره اشك بررخسارش مي ریخت. كمي گریه كرد وسپس گفت: 
آقا، این ناراحتي شما جز توسل وعنایت و امداد غیبي چاره وراه عالج دیگري نداشت.
اما اصل وجود كودكي چهار ساله برای امام حسین ع در منابع شیعی آمده است در 
کتاب کامل بهائی نوشــته عالء الدین طبری )قرن ششم هجری( قصه دختری چهار 
ســاله که در ماجرای اسارت در خرابه شام در کنار سر بریده پدر به شهادت رسیده، 

آمده است. اما در مورد نام او، آیا رقیه بوده یا فاطمه صغری و... اختالف است.
دو خطــاب از امام حســین ع در کربال در مصادر شــیعی آمده اســت که یکی از 
دختران حرم خود را با نام رقیه صدا زده اســت. اما در بیشتر روایات معتبر نام فاطمه 

صغري ذكر شده است.



حاج عباس عبداللهی در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت )ع( جام شیرین شهادت 
را سر کشید. وی بازنشسته سپاه و برنده ورزش های رزمی ارتش های جهان بود که 
سال ها به عنوان یک بسیجی مخلص در مناطق مختلف عملیاتی کشور حضورداشته 
و همچنین یکی از راویان 8 سال دفاع مقدس در کاروان های راهیان نور بود.
با شهدا راه  بود که در سخنرانی هایش می گفت: من  با شهدا عجین  چنان 
می روم غذا می خورم و می خوابم و این آسایشی که برای من شهیدان به وجود 
آورده اند هر گز نخواهم گذاشت پرچم یا مهدی ادرکنی، آن ناله های رزمندگان 
در نمازهای شب و هنگام شب عملیات زمین بماند. حاج عباس عبدالهی همواره 
در سخنرانی هایش می گفت: »جسمم را به خاک و روحم را به خدا و راهم را 

به آیندگان می سپارم
بهترین  بود و شاید هم  ایران  بهترین تک تیراندازهای  اما حاج عباس جزو 
انتخاب می کرد چه آن زمان که فرمانده  او همواره سخت ترین راه را  آن ها. 
گردان صابرین تیپ امام زمان )عج( لشکر عاشورا بود و چه حاال که بعد از 
بازنشستگی، نشستن را بر خود حرام کرد و راه سوریه در پیش گرفت. صفایی 
داشت وصف ناپذیر. پای ثابت اردوهای راهیان نور دانشجویی بود با دانشجویان 

30. هم نفس با شهدا
شهيد حاج عباس عبداللهی

شهيد مهندس سعيد یزدان پرست
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انس می گرفت و با آن ها از شهدا و مرامشان می گفت.
شهید حاج عباس عبدالهی کسی بود که در حدود 15 سالگی عازم جبهه های 

جنگ تحمیلی شد و از رزمندگان کم سن و سال آن دوران بود.
از او سه دختر و یک پسر از ایشان به یادگار ماند. شهید عبدالهی بااین حال 
و علی رغم اینکه جانباز نیز بود و ازلحاظ جسمی دچار مشکالتی بود و حتی 
از  اما بدون هیچ ادعایی و چشمداشتی عازم دفاع  نیز داشت  جراحی سنگین 

حریم اهل بیت)ع( شد.
اروندرود  کنار  در  آموزان  دانش  از  خیلی  باید  را  عبدالهی  عباس  حاج 
درحالی که در مداحی با دانش آموزان سخن می گفت به یاد داشته باشند همیشه 
در کاروان راهیان نور که هر شب برای راویان مداحی می کرد و گالیه می کرد 

که چرا از قافله شهدا جامانده است.
حمید صدر از دوستان این شهید می گوید: همیشه آرزوی شهادت در سر 
داشت از همه می خواست برایش دعا کنیم به آرزویش برسد یادم نمی رود وقتی 
و  راویان عزاداری می کرد  با  بودیم  اروندکنار و شلمچه  به  اعزام  برای  صبح 
میاندارمان نیز حاج عباس و سید ابوالفضل ایرانی بود بعد از مداحی برایش گفتم 
خداوند تو را به آرزویت برساند که ما را به یاد شهدا انداختی. روزی می رسد 

برایت یادواره می گیرم.
لبخندی زد و گفت فکر نکنم، ما لیاقت شهادت را نداریم لبخندی دوباره 
زد و سوار ماشین شد که در همین عکسی که با عصا داشت راه می رفت از او 
به یادگار گرفتم همیشه متوسل به بانو فاطمه زهرا )س( می شد چه خوب هم 
متوسل شد طعم جانبازی را کشید و طعم اسارت و طعم مزار بی نشان را نیز مانند 

مادرش فاطمه زهرا )س( را نیز کشید.
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31. بانوي فضائل / راز اسارت 
پس از بازگشــت كاروان به مدینه و ســخنراني هاي پرشــور حضرت زینب)س(، 
فرماندار )عمرو بن سعید( شهر را در آستانه شورش دید و عامل اصلی جنبش را دختر 
علی بن ابی طالب)ع( دانست، از این رو هیئتی نزد او فرستاد تا از تحریک مردم دست 

بکشد. اما حضرت زینب)س( کجا و سکوت و بی اعتنایی کجا؟! 
او با خاموشی و سکوت وداع کرده بود و یک دنیا فریاد شده بود؛ فریادی به بلندی 
تاریــخ در همه اعصار؛ نه فریادی که از گلــوی یک زن زندانی در خانه بیرون آید. 
عمرو بن ســعید زمانی که دید هشدارهایش در مورد سکوت کارگر نیست، به یزید 
نامه ای نوشــت و از او کسب تکلیف کرد. یزید فرمان داد که زینب از مدینه خارج 

شود.
حضرت زینب عزم خود را بر خروج از مدینه جزم کرده و با آن دیار وداع گفت. 
برای ادای رسالت و معرفی نهضت خونین برادر از شهری به شهری می رفت. هر جا 
که پا می گذاشــت، آتش انقالب و شورش را علیه دستگاه بنی امیه شعله ور می کرد، 
بدین سبب هیچ کجا برای او جای ماندن نبود، چرا که به دستور خلیفه باید شهرها را 

یکی پس از دیگری ترک می کرد. تا اینکه سرانجام در دیار شام رفت.
اینجاســت که رازی نهفته آشــکار می شــود که چرا سیدالشــهدا بانوان و زنان و 
کودکان را همراه خویش به صحرای کربال برد، با آنکه خود به ســرانجام سفر آگاه 

بود و اهل کوفه را خوب می شناخت.
اســارت بانوان، فاجعه کربــال و جنایات بنی امیه و فداکاری امام حســین)ع( را از 
پس پرده بیرون آورد. اگر اســارت آنها نبود، دشــمنان آل محمــد)ص( پرده ای بر 
جنایات کربال می کشیدند و نمی گذاشتند کســی از آن آگاه شود، یا کسانی را که 
اطالع داشــتند، زبان شان را به وســیله پول یا زور می بستند و جنایات هولناک خود 
و فداکاری و شــجاعت عظیم اهــل بیت را از صفحات تاریخ پــاک می کردند. اما 
حضرت زینب)س( باید در کربال باشد، فداکاری برادر و جنایتکاری بنی امیه را ببیند، 

سپس اسیر شود تا این حقیقت بزرگ محو نشود.
مــا حضرت زینب)س( را به لفظ »قهرمان« می خوانیم اما به علت قهرمانی او کمتر 
می اندیشیم. جهات برجسته و تحســین برانگیز دختر علی بن ابی طالب، فکر انسان را 
بــه واقعیتی معطوف می دارد که شــاید رمز عظمت و ســربلندی حضرت زینب در 
همان نهفته باشد و آن اینکه: روح زینب)س( در برابر هیچ حادثه ای نشکست. علت 
مقاومــت و ایســتادگی زینب را در کجا باید جســتجو کــرد؟! او از قرب حضور و 
مکاشــفت اسما و صفات پروردگار بی واســطه برخوردار است، در نتیجه اراده او را 
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هیــچ کــس و هیچ چیز نمی تواند بشــکند. این لیاقت را به بهای زهد و پارســایی و 
ریاضت به دســت آورده است. این گونه نیســت که بدون هیچ تالشی این موهبت 
الهی در اختیارش قرار گیرد. ســفیر کربال از آن جهت قهرمان است که راحت طلبی 
را برای خود ننگ و عار می دانســت. او با زندگی در بال و ســختی ها خو گرفته بود 
و پایداری و اســتقامت را در حــوادث و بحران های زندگی بهترین زینت و آرایش 
انسان می دانست. وقتی آگاه شد برادر آهنگ سفر دارد، با وجود آگاه بودن از پیامد 
خطرناک آن، مشــتاقانه به خیل بالجویان پیوست و در کوران مصایب و سختی ها، 

صبر و شکیبایی و صالبت خود را به ظهور گذاشت.
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شهید »وسام محسن شرف الدین« ملقب به "سید نصر اهلل" یکی از فرماندهان 
حزب اهلل لبنان یکی از شهدای مدافع حرمی است که حدود دو سال پیش طی 
عملیات نظامی در غوطه و در حومه دمشق به شهادت رسید. حزب اهلل لبنان طی 
بیانیه ای با تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت این فرمانده خود اعالم کرده بود 
»مقاومت اسالمی با افتخار و سربلندی شهادت یکی دیگر از قهرمانان خود را 
که درحال انجام وظیفه جهادی خود برای دفاع از امت اسالمی و مقدسات بوده 

است اعالم می کند«.
پیکر این شهید بزرگوار با حضور خیل عظیم مردم منطقه، سران حزبی و 
کشوری و علمای منطقه تشییع شد، پس از اینکه »شیخ عبدالکریم عبید« در منطقه 
"جبانة البلدة" بر پیکر شهید سید وسام محسن شرف الدین  نماز اقامه کرد، پیکر 
این فرمانده حزب اهلل با شعار "لبیک یاحسین)ع(، لبیک یا زینب)س(" در جوار 
دیگر همرزمان شهیدش در روستای زادگاهش "رشکنانیه" به خاک سپرده شد.
همسر فرمانده شهید مدافع حرم حزب اهلل »وسام شرف الدین« در گفت وگو 
می گوید:  شهیدش  همسر  معرفی  در  تسنیم،  خبرگزاری  فرهنگی  خبرنگار  با 
وسام شرف الدین ملقب به سید نصراهلل هنگام شهادت 38 سال داشت. او در 

31. شهيد خندان
شهيد وسام محسن شرف الدین

خواجه نظام الملک طوسی
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خانواده ای با دو خواهر و دو برادر زندگی  می کرد و پس از ازدواج نیز خداوند 
سه فرزند که شامل دو دختر و یک پسر بود به او عطا کرد. حرفه همیشگی او 
جهاد در راه خدا بود و او هیچ وقت به هیچ قیمتی حاضر نمی شد این جهاد را با 

چیز دیگری تعویض کند و آن را کنار بگذارد.
او در پاسخ به اینکه برای برخی شاید باورکردنی نباشد که چطور یک فرد 
خانواده خود را رها می کند و چه احساس تکلیفی باعث می شود که در این 
روزها به سوریه برود و در دفاع از حرم اهل بیت)ع( به جنگ با تکفیری ها برود، 
تکفیری هایی که تا حد بسیار باالیی خباثت دارند و از هیچ جنایتی فروگذار 
نیستند، می گوید: وقتی یک فرد با جنگ هایی رو به رو می شود که به شیعیان 
و حرم  ها و مکان های دینی آن ها مربوط می شود با کمال میل و رغبت تمایل 
دارند تا در آن شرکت داشته باشند. آن ها شرکت در چنین جنگی را برای خود 
الزم می دانند و سربازی که چنین اعتقادی دارد وقتی از این  امر واجب برای 

خودش سرباز زند، پیش وجدان خویش احساس گناه می کند.
همسر شهید ادامه می دهد: شهید وسام بر این باور بود که دفاع از حرم های 
اهل بیت)ع( بر او واجب حتمی است و اگر این واجب را انجام ندهد خودش 
را در برابر خطایی که اتفاق می افتد مقصر می داند و این احساس تقصیر و گناه 
او را رها نخواهد کرد و این جنگی که بین اهل مقاومت و نیروهای تکفیری در 

حال وقوع است مانند واقعه کربالست.
شهید وسام غالبا از درگیری ها و رویارویی هایی نیروهای تکفیری و حزب اهلل 
مبارزات  عجایب  از  بگوید  تکفیری ها  از  آن که  از  بیشتر  اما  می گفت  سخن 
ضدتکفیری ها می گفت. او همیشه با شگفتی از معجزاتی که در میان مجاهدان 
جوان رخ می داد صحبت می کرد و توصیف می کرد که چگونه این مجاهدان 
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جوان بدون ترس از کشته شدن با فریادهای لبیک »یازینب« و لبیک »یا صاحب 
الزمان« می جنگیدند. او همیشه توصیفات خودش را می گفت اما در آخر معتقد 
بود این شجاعت قابل وصف نیست نمی توان در قالب کلمات و جمالت آن ها 
را به روشنی وصف کرد. شهید وسام می گفت آن ها این شجاعت و دالوری را 
از غیورترین مردان خدا یعنی حضرت ابوالفضل العباس)ع( آموخته اند. می گفت 
شیعه امام حسین)ع( از مرگ نمی هراسد و آنقدر می جنگند تا جانشان را در راه 

مقاومت و دفاع از حرم حضرت زینب)س( فدا کنند.
 شهید وسام با توجه به اینکه بحث مقاومت در سوریه و عراق هنوز ادامه 
دارد، مقاومت را موضوعی نمی دانست که به مرزهای جغرافیایی محدود باشد، 
شهید آنچه را که در سوریه و عراق رخ می داد را مسیری می دانست که باید در 
آن حرکت کنیم، می  گفت این مسیر رهاشدنی نیست. نباید فراموشش کرد و یا 
بی اعتنا بود. در نظر او این مسیر تا روزی که عدل و داد با حضور دولت امام زمان 

)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( حکمفرما شود، باقی خواهد بود.
همه مان می دانستیم شهید به سوریه می رود، نگرانی داشتیم و این هراس و 
نگرانی در مقابل او را انکار نمی کنیم اما حب و عشق به حضرت زینب)س( 
بیشتر از این هراس ها و دلواپسی ها بود. آنقدری زیاد بود که کسی نتواند مانع 
رفتن او برای دفاع از حرم های مقدس شود. خودمان را اگر لحظه ای در زمان 
اهل بیت)ع( متصور شویم می بینیم که اگر ما از اصحاب امام حسین)ع( بودیم 
آیا ایشان را از اینکه به دفاع نوه رسول خدا برود و دین اسالم را یاری کند منع 

می کردیم؟ هیچوقت اینگونه نخواهد بود.
همسر وسام شرف الدین از خصوصیات اخالقی شهید، نوع رابطه ایشان با امام 
خامنه ای و امام خمینی)ره( و سید حسن نصر اهلل و شهید چنین می گوید: شهید 
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انرژی  وسام شخصیتی جذاب و خاص داشت. همیشه بشاش و خنده رو بود. 
خاصی در صورتش موج می زد و لبخندی که همیشه همراهش بود حتی در قبر 
هم از او جدا نشد. می توانم به طور کلی بگویم ایشان مجموعه ای از خصلت های 

اخالقی و ایمانی بود که از مکتب سیدالشهدا)ع( تغدیه می شد.
او اهتمام زیادی به نماز و مخصوصًا نماز شب داشت. همیشه سوره واقعه را 
تالوت می کرد و نماز شبش ترک نمی شد. از صله رحم بسیار سخن می گفت و 
به آن عمل می کرد. او همیشه فانی بودن دنیا را به خود و اطرافیان تذکر می داد 
و بر این اساس می گفت که باید از لذت های این دنیای فانی هم فاصله بگیریم.

بود و هرکس  نزد همگان مجبوب  ایشان شخصیتی دوست داشتنی داشت 
چهره زیبای این شهید را می دید به محبت و عشق ایشان نسبت به خدا و مسیر 
به قول  امام خامنه ای داشت  به  شهادت پی می برد. شهید وسام عالقه خاصی 
خودمان عالقه اش به ایشان طعم دیگری داشت. کتاب های ایشان را به خوبی و 
با دقت مطالعه می کرد. از فتاوای امام خامنه ای به طور کامل اطالع داشت و در 

یک کالم عشق بسیارش به ایشان قابل وصف نیست.
او همچنین امام خمینی)ره( را نیز الگویی برای خود و دیگر مجاهدان و مایه 
عزت و افتخار می دانست. شهید، سیدحسن نصراهلل را بسیار دوست داشت در 
چهره او پاکی و ایمان نوه رسول خدا را می دید و اعتقاد داشت شخصیت این 
مرد به قدری بزرگ است که حتی ارزش خون و جان او در برابر بزرگی او 

کوچک و اندک است.
او نحوه شهادت همسرش را اینگونه توضیح می دهد و می گوید: ظهر روز 
چهارشنبه 27 نوامبر سال 2013 با گلوله تک تیرانداز به پایین قلبش به شهادت 

رسید و در روز جمعه تشییع و به خاک سپرده شد. 



202

32. بانوي فضائل / عنایت امام زمان)عج( 
مرحوم آیت اهلل میرزا احمد سیبویه ساکن تهران از آقا شیخ حسین سامرائی که از 

بزرگان اهل منبر در عراق بودند، نقل فرمودند:
در ایامی که در سامراء مشرف بودم روز جمعه ای طرف عصر در سرداب مقدس 
رفتــم. دیدم غیر از من احدی نیســت و من حالی پیدا کــرده و متوجه مقام صاحب 

االمر)عج( شدم. 
حال عجیبي داشــتم كه یكباره صدایی از پشــت سر شنیدم که به فارسی فرمود: به 
شــیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را قسم دهند به حّق عمه ام حضرت زینب س 

که فرج مرا نزدیک گرداند.
همچنین حاج مال ســلطانعلي، كــه از جمله عابدان و زاهدان زمــان خود بود، مي 

گوید:
در خواب به محضر مبارك امام زمان )ع( مشرف شدم ، عرض كردم: موالي من ! 
آنچه در زیارت ناحیه مقدسه ذكر شده است كه َفاَلندبَنََّك َصباحًا َو َمساًء َو اَلَبِكیََّن 

َعیُنك َبَدَل الُدموِع َدمًا صحیح است؟ 
فرمود: آري

گفتم: آن مصیبتي كه در ســوگ آن، هر صبح و شــام به جاي اشــك خون گریه 
مي كنید، كدام است؟ آن مصیبت علي اكبر است؟ 

فرمود: نه! اگر علي اكبر زنده بود، او هم در این مصیبت، خون گریه مي كرد!
گفتم: آیا مقصود مصیبت حضرت عباس )ع( است؟ 

فرمــود: نه! بلكه اگر حضرت عباس هم در قید حیــات بود، او نیز در این مصیبت 
خون گریه مي كرد! 

عرض كردم: آیا مصیبت حضرت سیدالشهداء)ع( است؟ 
فرمــود: نه! اگر حضرت ســید الشــهداء )ع( هم بود، در ایــن مصیبت خون گریه 

مي كرد!
پرسیدم: پس این كدام مصیبت است؟ فرمودند: مصیبت اسیری عمه ام زینب )س( 

است.
***

در مقدمه كتاب »خصایص الزینبیه« آمده اســت: مرحوم حاج محمدرضا سقازاده، 
كــه یكي از وعاظ توانمند بود، نقل مي كند: روزي به محضر عالم بزرگ و مجتهد 
مهذب، حاج مالعلي همداني مشــرف گشتم و از او درباره مرقد حضرت زینب س 
جویا شدم، او در جوابم فرمود: روزي آیت اهلل العظمي آقا ضیاء عراقي )كه از مراجع 
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تقلید بود( فرمودند: شخصي شیعه مذهب از شیعیان قطیف عربستان به قصد زیارت 
حضــرت امام رضا )ع( عــازم ایران گردید. او در طول راه پول خود را گم مي كند. 
حیران و ســرگردان مي ماند و براي رفع مشكل متوسل به حضرت بقیة اهلل امام زمان 
)عــج( مي گردد. در همان حال ســیدي نوراني را مي بینــد كه به او مبلغي مرحمت 

كرده و مي گوید: این مبلغ تو را به »سامرا« مي رساند.
چون به آن شهر رسیدي، پیش وكیل ما »میرزا حسن شیرازي« مي روي و به او مي 
گویي: سید مهدي مي گوید آن قدر پول از طرف من به تو بدهد كه تو را به مشهد 

برساند و مشكل مالي ات را برطرف سازد. 
اگر او نشانه خواست، به او بگو: امسال در فصل تابستان، شما با حاج مالعلي كني 
طهراني، در شــام در حرم عمه ام مشرف بودید، ازدحام جمعیت باعث شده بود كه 
حرم عمه ام كثیف گردد. شــما عبا از دوش گرفته و بــا آن حرم را جارو كردي! و 

حاج مالعلي كني نیز آن آشغال ها را بیرون مي ریخت... و من در كنار شما بودم!!
شیعه قطیفي مي گوید: چون به سامرا رسیدم و به خدمت مرحوم شیرازي شرفیاب 
شــدم. جریان را به عرض او رساندم. ایشــان بي اختیار در حالي كه اشك شوق مي 
ریخت، دســت در گردنم افكند و چشــمهایم را بوســید و تبریك گفت و صحت 
مطلب را تأیید كرد و مژده داد كه من به مالقات امام عصر)عج( رسیده ام. بعد مبالغي 

را برایم مرحمت كرد.
چــون به تهران آمدم ، خدمت حاج مال علي كني رســیدم و آن جریان را براي او 
نیز تعریف نمودم. او تصدیق كرد، ولي بســیار متأثر گشــت و گفت: اي كاش این 

نمایندگي و افتخار نصیب من مي شد.



مادر شهید سید اسداهلل سجادی یکی از زنان مهاجر افغانستانی است که به همراه 
همسرش در نجف اشرف همراه امام خمینی)ره( بودند و قبل از انقالب به ایران 
می آید و در مشهد ساکن می شود. او هم در موارد زیادی با مسائل خاص مهاجران 
افغانستانی مواجه بوده است. اما می گوید »با همه این مسائل آن چیزی که در نظر 
ما پررنگ است خط امام، رهبری عزیز و انقالب اسالمی است. « صحبت از این 
شهدا و خاطرات مادری که یک مهاجر افغانستانی ساکن ایران است از انقالب 
و روزهای تاریخی ایران و مسائل مهاجران را با مادر این شهید افغانستانی مدافع 
حرم که نوه اش هم  جزو مدافعان حرم در سوریه است به گفت وگو نشسته ایم:
پدرم، پدر بزرگم و برادرهایم همگی طلبه بودند. و شوهرم که شهید شد نیز 
طلبه بود. او یعنی پدر همین فرزندمان که اخیراً در سوریه شهید شد، در آخرین 

مسافرتش به شهادت رسید. روحانی جوان و انقالبی ای بود. 
وقتي ازدواج كردیم پدرم دیده بود اوضاع کشور خودمان خوب نیست ما 
را به خاطر امنیت بیشتر به نجف فرستاد تا درس بخوانیم. االن هم در وصیتنامه  
شهید سجادی هست که وقتی پیش حضرت امام رفته بوده به ایشان گفت که 
من پسر فالنی هستم امام به او فرموده اند می خواهی چه کار کنی؟ و او گفته 

32. خانواده شهادت
شهيد سيد اسداهلل سجادی
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می خواهم درس بخوانم. بعد امام گفته اند که اسم این طلبه را بنویسید. ایشان از 
طلبه های روشنفکر و باسواد آن روزها بود. بسیار پرانرژی و انقالبی بود.

من گاهی به حال خودم غبطه می خورم که آن زمان ها چه زمان شیرینی بود. 
قبل از این جنگ در عراق ما روی یک لنگه خورجین زندگی می کردیم. همین 
خورجینی که پشت موتور آویزان می کنند را از وسط باز کرده بودیم و تبدیل به یک 
گلیم کوچک شده بود. شاید باور نکنید ولی در عراق روی چنین چیزی زندگی 
می کردیم. اما انقدر زندگی مان شیرین و با حالوت بود که ماندگار شد. آن موقع 
بود که ایشان مرتب به مسجد ترک ها می رفت که نزدیک حرم امام علی)ع( بود. 
آنجا کالس درس جهاد با نفس امام خمینی)ره( برگزار می شد. خانه ما هم نزدیک 
حرم بود و هر روز نماز ظهر و شب را به جماعت حضرت امام در حرم می خواندیم.
امام خمینی)ره(  با  ایشان  فهمیدند  اینکه  از  بعد  اما  بود.  درهم  ما 3  شهریه 
ارتباط دارد به دلیل جریانات سیاسی آن زمان و اختالفاتی که با امام داشتند، 
قطع کردند. اما این روند تأثیری نداشت و به دلیل اینکه دوستداران امام روز به 

روز بیشتر می شدند، دیگر نمی توانستند شهریه آن همه را قطع کنند. 
شوهرم)شهید سید عبدالحمید سجادی( با آیت اهلل خامنه ای و شهید هاشمی نژاد 
و شهید مطهری هم خیلی دوست بود. با هم در مشهد طلبه بودند. هم درس بودند 
و دسترسی شان از همان اول به امام زیاد بود. امام، مهاجرین و طلبه های جوان را 
زیاد جذب می کردند. برایشان ملیت اهمیتی نداشت. حرف هایشان به آدم هایی 

مثل آقای سجادی خیلی می چسبید.
البته بعدها ما را از نجف اخراج کردند. علتش همان مخالفت و فشار دستگاه 
سیاسی به امام و طرفدارانشان بود. آن زمان اسداهلل را باردار بودم. البته او هم 

نزدیک بود که به دنیا بیاید. سال 54 یا 55 بود.
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اسداهلل هم در عراق به دنیا آمده بود. چند سال    گذشت و ما در مبارزات ضد 
شاه همراه مردم مشهد بودیم. از آن زمان تا کنون در ایران زندگی می کنیم. 

شوهرم سیدعبدالحمید طلبه بود و فعالیت های فرهنگی داشت. 
داشت.  ارتباط خوبی  ایران  بنیاد شهید  و  وزارت خارجه  با  انقالب  از  بعد 
به خانواده های شهدا و جانبازان سرکشی می کرد و خیلی این کار را دوست 
داشت. مسائل و مشکالت مهاجران افغانستانی را در پاکستان دنبال می کرد. سال 
1364 بود که برای تبلیغ به پاکستان رفت. چون دید مردم آنجا به کار و فعالیت 

نیاز دارند. اما پس از پنج سال در آنجا ترور شد و به شهادت رسید. 
به یاد دارم که وزیر خارجه ایران آقای والیتی بود. چون سید عبدالحمید از 
روحانیون انقالبی و اثرگذار در تحوالت ایران بود با دستور مقامات ایرانی كسی 
را به پاکستان فرستادند و پیكر شهید یک بار در پاکستان تشییع شد. بعد که به تهران 
آمد به حرم حضرت امام آوردند و یکبار هم در آن جا تشییع شد. همان روضه ای 
را که سید عبدالحمید در روز رحلت حضرت امام می خواند برایش خواندند. 
بعد از مراسم مرقد امام، یک روز در قم، پیکر ایشان تشییع شد. آن زمان 
این مرزبندی ها وجود نداشت. از طرف بنیاد شهید ایران به ما گفتند که شما 

می خواهید، کجا به خاک سپرده شود؟
گفتم چه بگویم، من خانه زندگی ام، مشهد است. هماهنگی کردند و شهید سید 
عبدالحمید سجادی اسفندماه سال 69  در صحن قدس حرم امام رضا)ع( دفن شد.

از قبل انقالب ما یک خانه کوچک داشتیم. اما همین خانه کوچک جایی بود 
که جلسات قرآن و جلسات مخفیانه زیادی تشکیل می شد. زمانی بود که تازه 
انقالب افغانستان شکل گرفته بود. آقای سجادی، چندین نفر از دوستان خود را 
به آنجا می آورد و شب های جمعه جلسه می گذاشت. گذشت تا اینكه جنگ 
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شروع شد. من خیلی  از افغان ها را می شناسم که بدون هیچ ریایی به جبهه ها 
رفتند و جنگیدند و خیلی هایشان هم شهید شدند. در جنگ ایران و عراق ما 
خیلی سهم داریم. زوری باالی سر کسی نبود، عقیده آن ها، آن ها را به جبهه برد.
 گذشت تا جنگ تمام شد. خبر پایان جنگ می توانست از جهتی خوشحال 
کننده باشد. اما زمانی که امام این حرف را زدند كه من جام زهر را نوشیدم. به 
یاد دارم که ما در یک مجلس عروسی بودیم که نمی دانم چه کسی آمد گفت 
حضرت امام اینطور گفته، خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم. گفتم ای کاش 
ما آن جام زهر را هزار هزار می نوشیدیم که امام اذیت نشوند و آن طور نمی گفتند.

بعد هم فرزندم سیداسداهلل سجادی در مسیر پدر قرار گرفت. فعالیت هاي او 
را ادامه داد. مدتي مشغول تحصیل و بعد هم جنگ با طالبان و...  تا اینكه جنگ 

سوریه پیش آمد. او هم براي دفاع از حرم راهي سوریه شد. 
اخیر در سوریه  از آنچه در چند سال  اطالع  از  بعد  همرزمانش می گفتند: 
می گذرد به صورت داوطلبانه به سوریه آمد. به خاطر شجاعت و توانایي هایي 

كه داشت سرپرستی یک تیم 45 نفره از مجاهدین افغانستانی را قبول کرد. 
در وصف شهامت و شهادتش این طور می گویند که بدون هیچ ترسی روی 
خاکریز می رفت و بر سر تکفیری ها فریاد می زد که »اگر مردید و جرأت دارید 

بیایید نفر به نفر بجنگیم!« 
با ایمان و محکم گفته بود »ما از نبرد رودررو با این ها هراسی نداریم و مطمئنم 
که با تیر مستقیم آن ها کشته نمی شوم و این تیرها به من نمی خورد.« همه بچه های 

را گروه گروه کرده بود اما خودش تنهایی می جنگید.
هر گلوله ای که شلیک می کرد فریاد »یاعلی« می زد. آخرین تیر را هم که 

شلیک کرد ذکر »یاعلی« بر زبان داشت که با خمپاره سنگرش را زدند. 
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33. بانوي فضائل / زینب كبری)س( از نگاه اهل سنت
دانشمندان و نویسندگان و جامعه اهل سنت زینب کبری را عزیز و گرامی می دارند 
و بــا تمام وجود در برابر شــخصیت آن حضرت کرنش می نماینــد و اعتقاد درونی 
خویش و خضوع و خشــوع خود را بر زبان و قلم اظهار می کنند. از تاریخ درخشان 
و سراسر شور آفرین زندگی این بانوی قهرمان، بیش از 1350 سال می گذرد و طبق 
پژوهشی که انجام گرفته، بیش از یکصد و هفتاد کتاب مستقل و صدها مقاله در مورد 

ایشان نوشته شده است. اساس این امر دو مطلب ذیل می تواند باشد:
اول: زینب کبری تربیت یافته بیت رسالت و نبوت و آیینه تمام نمای عفت فاطمی و 
اصالت محمدی و شجاعت علوی است. او دختر امیرمؤمنان و خلیفه رسول خداست 
و نواده پیامبر بوده، رســول گرامی اسالم او را تکریم نموده و بر او ارج نهاده، سخن 

و کالم او را می شنیده و بر آن تحلیل داشته است.
دوم: شــخصیت ذاتی زینب کبری از بدو تولد تا لحظه رحلت، عامل دیگری بوده 
که زندگی سراسر افتخار این بانو را از دیگر بانوان جدا ساخته است و در همه فراز و 
نشیبها فطرت خداشناسی و اوصاف رحمانی در وجودش تبلور یافته است و از این رو 
در صبر و مقاومت، پاکدامنی و عفاف، پشــتکار و ایمان، زهد و پارسایی و ... زبانزد 

خاص و عام گردیده است.
اینک از باب ذکر نمونه سخنان بعضی از شخصیتهای اهل قلم جامعه اهل سنت را 

می آوریم:
الف( جالل الدین ســیوطی در رســاله »زینبیه« خویش می نویسد: »زینب در زمان 
جدش رسول خدا پا به عرصه جهان گشود و در دامن وی پرورش یافت. او هوشمندی 
توانا و دوراندیش و دارای قلبی پرقوت و پرصالبت بود«. ســپس می افزاید: »حسن 
بن علی هشت سال قبل از رحلت پیامبر خدا و حسین بن علی هفت سال قبل از آن و 
زینب کبری نیز پنج سال قبل از رحلت آن بزرگوار به دنیا آمده اند، پس زینب پنج 

سال از عمر خویش را در کنار پیامبر خدا گذرانده و تربیت یافته است«.
ب( محمد غالب شافعی مصری: او که از نویسندگان مقتدر مصری است در مجله 
»االســالم« سال اول شماره 27 عالقه و عشق خود را به زینب چنین می نگارد: »یکی 
از بزرگترین زنان اهل بیت از نظر حسب و نسب و از بهترین بانوان طاهره که دارای 
روحی بزرگ و مقام تقوی و آیینه ســر تا پا نمای رســالت و والیت بوده، حضرت 
ســیده زینب دختر علی بن ابی طالب است که به نحو کامل او را تربیت کرده بودند 
و از پســتان علم و دانش خاندان نبوت سیراب گشته بود. به حدی که در فصاحت و 
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بالغت یکی از آیات بزرگ الهی گردید و در حلم و کرم و بینایی و بصیرت و تدبیر 
کارها در میان خاندان بنی هاشــم و بلکه عرب مشــهور شد و میان جمال و جالل و 
سیرت و صورت و اخالق و فضیلت را جمع کرده بود. شبها در حال عبادت و روزها 

را روزه داشت و به تقوا و پرهیزگاری معروف بود.« 
ج( اســتاد محمد فرید وجدی: »زینب، دختر علی بن ابــی طالب، از جمله زنان با 
فضیلت و بزرگواری است که دوراندیشی و فکر با عظمتی داشت. او همراه برادرش 
حســین بن علی در واقعه کربال حضور داشــت به امر یزید بن معاویه آن خانم را به 
همراه دیگر اسراء به شام و شهرهای مختلف بردند که در شام زینب کبری در برابر 

یزید خطبه ای غراء خواند.«
د( شــیخ عزالدین معروف به ابن اثیر جزری می نویســد: »زینب دختر علی بن ابی 
طالب، مادرش فاطمه دختر رســول خــدا بود. او در زمان پیامبر خــدا به دنیا آمد و 
مقداری از زندگی آن حضرت را درک نمود. زینب تنها خانم متفکر و دانشــمندی 
بــود که از قوت فکر باالیی برخوردار بود. پدرش وی را به ازدواج عبداهلل بن جعفر 
درآورد. خداوند بــه وی فرزندانی عنایت کرد که نام آنان علی، عون اکبر، عباس، 
محمد و ام کلثوم بوده است. او در واقعه کربال همراه برادرش حسین بن علی بود. بعد 
از شهادتش به همراه قافله روانه شام گشت و در برابر یزید بن معاویه خطبه ای شیوا و 
پرمعنی ایراد کرد که در کتابهای تاریخی ذکر شده. ایراد آن خطبه درایت و عقل و 

اندیشه و قدرت باالی قلبی وی را می رساند.«
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وقتی به محل مصاحبه- منزل شهید- رسیدیم، صدای سخنرانی زینب گونه ای 
ما را به درون خانه کشاند، ناخودآگاه در طنین کالم باصالبت همسر شهید به 

جمع بغض آلود حاضرین پیوستیم.
... مگر نه اینکه اسالم بر حرمت جنازه تاکید دارد، پس این اعمال شنیعی که 
داعش انجام می دهد چه نشانی از اسالم دارد؟ شهید قبل از رفتنش تاکید کرده 
بود که شاید پیکرم بازنگردد و به دستتان نرسد، اما بدانید این اتفاق به سود مردم 
با انتخاب نام »دوله االسالمیه فی عراق و شام« قصد  ابتدا  ایران است، داعش 

داشت چهره ای موجه از خودش بسازد و متاسفانه بسیاری نیز باورشان کردند.
دخترم خیلی از بابت رفتارهای مذبوحانه داعش با پیکر پدرش ناراحت بود. به 
او گفتم مادر، داعش با این کار کوس رسوایی خود را خواهد نواخت. در کدام 
آیه و حدیث در اسالم مجوز چنین رفتارهایی با پیکر یک کشته، نه شهید داده 
شده است؟ هر چند روح و جان ما آزرده می شود اما ایمان داریم که این حرکات 
وحشیانه زمینه ساز نابودی و رسوایی آنان در دنیا و برای فریب خوردگان آنان خواهد 
بود، و این اهانت ها نه تنها از ارزش های شهید نمی کاهد بلکه بر مقام و جایگاه 
او می افزاید و روزی فرا می رسد که عکس پدرت در جهان منتشر خواهد شد. 

33. در آرزوي شهادت
شهيد هادي كج باف

شهيد سيد امير تشت زرین
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عزت دست خداوند است و ان شاءاهلل که پیکر این شهید، چهره واقعی آنها را 
نمایان خواهد کرد و به زودی مردم تمام کشورها از آنان بیزاری خواهند جست 

و پیروزی از آن ماست.
خداوند را شاکریم بابت صبری که عطا فرموده است. اگر نداده بود که همان 

روز اول از این مصیبت جان داده بودیم. 
برای رزمندگان اسالم و حفظ حریم ناموس خدا دعا کنید، زیرا حرم حضرت 
زینب در خطر است که اگر خدای ناکرده دستشان به حرم برسد چه جنایت ها 

که انجام نخواهند داد، بهترین جوانان ما آنجا در حال پیکارند.
ما برای اسالم شهیدان بسیاری داده ایم ولی به یاد ندارم شهیدی تا این حد در 
رسانه های جهان مطرح شده باشد. این را به خاطر این می دانم که او همیشه درپی 
مخفی کردن خود و اعمالش بود و هیچ گاه نمی خواست کسی از کارهایش 
مطلع شود و از ریا بیزار بود و چون نخواست در زمان حیاتش شناخته شود، این 

گونه بعد از شهادتش نامش همه گیر شد.
به  دارند  را  مسلمین  متبرکه  اماکن  تخریب  قصد  که  آنها  همه  امیدوارم 

آرزوهایشان نرسند.
از  که  حاضرین  زیرا  بود  اشکبار  گونه ها  رسید.  پایان  به  ایشان  سخنان 
بار را بر دوش کشیده  خانواده های شهدا بودند روزگاری نه چندان دور این 
فرمودند:  متبادر می شد که  به ذهن  انقالب  بودند. یكباره سخنان رهبر معظم 
»اینکه در کربال، خون بر شمشیر پیروز شد، عامل این پیروزی حضرت زینب 
این شکست نظامی  بود و اال خون در کربال تمام شد؛ آنچه که موجب شد 

ظاهری، تبدیل به پیروزی قطعی شود؛ منش زینب کبری بود«
منتظر ماندیم تا مهمانان منزل شهید را ترک کنند تا همسر شهید »سرتیپ دوم 
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هادی کجباف« اینگونه از شهید براي ما بگوید:
ایشان متولد تیر1340 در شهرستان شوشتر بود. تحصیالت خود تا دیپلم را 
در همین شهرستان گذراند. تیر 59 برای خدمت سربازی اعزام شد. در زمان 
از  یکی  همراه  به  درگیری ها  گرفتن  باال  با  و  بود  آنجا  سوسنگرد  محاصره 
دوستانش از طریق رودخانه و کانال های اطراف شهر از مهلکه خارج می شوند و 

پیاده خود را به اهواز می رسانند. مدتی بعد مجددا اعزام می شوند.
تیر 60 در جبهه بستان مجروح شدند. ترکش به شکم، بازو، لگن، ساق پا و 
كمر اصابت می کند که نوک آن به نخاعش نزدیک می شود. درآوردنش هم 
بسیار دشوار بود، زیرا احتمال قطع نخاع می رفت. به همین خاطر این ترکش تا 

پایان عمر در بدنش به یادگار ماند.
تقریبا دو ماه منزل بود، با این اوضاع و احوالی که داشت با مینی بوس نماز 
جمعه و بهشت زهرا می بردیمش. عاشق شهدا بود. تا همین روزهای آخر هم به 
فکر برگزاری یادواره برای شهدا و مراسم و زیارت شهدا بود. ما بیش از 500 
جلد کتاب در باره شهدا در منزل داریم. خالصه مقداری که حالش بهتر شد 

برادر بزرگش که شوهر خواهر من بود آمد دنبالش و او را به شوشتر برد. 
البته تهران که بود به ما گفت دوست دارم مثل شما در آموزش و پرورش 
مشغول به کار شوم اگر می شود پرس و جویی کنید، ببینید امکانش هست. من 

هم رفتم امور تربیتی شهریار صحبت کردم و آنها هم موافقت کردند. 
هادي ذهن خیلی فعالی داشت و باهوش و حافظه اش قوی بود. در آزمون 
گزینش کتبی قبول شد و به مرحله مصاحبه رسید و آنجا هم قبول شد. یکی از 
مدارس شهریار را به عنوان محل خدمت هادی انتخاب کردند اما چون هنوز 
کارت پایان خدمتش را ارائه نکرده بود، شروع به کارش منوط به ارائه کارت 
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پایان خدمت شد. به همین خاطر گفت می روم شوشتر هم سری به خانواده بزنم 
و هم کارتم را بگیرم. آذر سال 60 بود که رفت شوشتر.

یک هفته، ده روز گذشت خبری نشد. تماس گرفتند منزلشان در شوشتر 
مادرش گفت هادی خانه نیست. فردا دوباره تماس گرفتند و با او صحبت شد 

كه چي شد، خبری نشد؟ 
ایشان گفت راستش می خواستم بیایم ولی خوزستان درگیر جنگ است و 
باید بروم جبهه. گفتم شما با آن وضعیت؟ گفت فعال می روم بخش فرهنگی 

سپاه تا بهتر بشوم.
آن زمان ما هم برگشتیم اهواز. سراغش را گرفتم دیدم یک نمایشگاه بزرگ 
برای شهدا برپا کرده، هنوز هم پایش می لنگید. آن سال تعداد شهدا زیاد بود به 
طوری که بسیاری از بچه های گردان مالک اشتر شوشتر به فیض شهادت نائل 
شدند. هادی بیشتر درگیرمباحث و برنامه های بزرگداشت شهدا و رسیدگی به 

مجروحین و دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان بود. 
من نیز پس از بازگشت به اهواز در دو مدرسه تدریس عربی داشتم. 

شهریور ماه سال 61 بود خواهر ایشان که زن برادر من بود موضوع خواستگاری 
را مطرح کرد، چون واقعا همفکر و هم عقیده بودیم موافق بودم. ولی خانواده ام 
گفتند این جانباز است و بدنش معلول، تو چطور می خواهی با او ازدواج کنی؟ 
مخصوصا ترکشی که درون کمرش بود خیلی خطرناک بود و هر آن احتمال 
داشت که فلج شود. برخی دیگر هم از این بایت که پس از ازدواج باید بروم 
شوشتر زندگی کنم نگران بودند، زیرا با شناختی که از روحیات من داشتند فکر 

می کردند زندگی در شهرستان برایم سخت خواهد بود. 
این  با  نمی توانی  تو  را می شناخت می گفت  ما  هر دوی  شوهرخواهرم که 
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من  اما  کار کرده ای،  و  تحصیل  تهران  در  که  بیایی مخصوصا  کنار  موضوع 
علی رغم مخالفت خانواده اعالم کردم افتخار می کنم که با یک جانباز ازدواج 
کنم. اگر در جبهه حضور ندارم دینم را این گونه به اسالم ادا کنم و به خاطر 

هادی حاضر بودم هر شهری بروم.
خالصه خواستگاری جمع و جوری برگزار شد و مهریه ام را هم سفر به خانه 
خدا تعیین کردند. با اینکه خانواده ام مخالف بودند و می گفتند پول و طال باید 
باشد اما من زیر بار نرفتم. آقا هادی تازه وارد سپاه شده بود. هنوز حقوق نگرفته 
بود و برادرانش به او کمک می کردند. به همین خاطر برای خرید بله برون چون 
می دانستم پولی ندارد یک انگشتر خیلی ظریف و دو تا النگوی سبک و یک 

روسری و پیراهن خریدم.
به خاطر وضعیت معیشتی مناسبی که در خانواده داشتم از همه لحاظ تامین 
بودم و نیازی از این بابت احساس نمی کردم و دنبال تجمالت هم نبودم. هادی 
نیت کرده بود برای عقد لباس سبز سپاه را بر تن کند. همه با او شوخی می کردند 
برگزار  بسیار ساده  مراسم عقد  دامادیت کو؟  لباس  و  تیپي است  این چه  که 
شد و حتی آرایشگاه هم نرفتم و با یک لباس ساده که لباس عروس جاری ام 
بود، در منزل برای عقد مهیا شدم. خطبه عقد ما را نیز عالمه شیخ محمدتقی 

شوشتری)ره( جاری کرد.
خانه ما اهواز و خانه آقا هادی شوشتر بود. به همین خاطر معموال پنج شنبه و 

جمعه ها به منزل ما می آمد.
بی مورد  شوخی  می گفت.  سخن  سنجیده  بسیار  بود.  کم حرف  ایشان 
نمی کرد. وقار و صالبتی که داشت باعث می شد كسي در حضور او به خود 

اجازه ندهند کار سبک و سخیفی انجام دهند. 
214
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فرودین 62 وقتی از جبهه برگشت یک جشن ساده را ترتیب دادیم و به خانه 
هادی رفتم؛ حقوقش آن موقع دو هزار و 500 تومان بود. به رسم قدیمی ترها 
مادرم کلی ظرف و ظروف برایم جمع آوری کرده بود. آقا هادی هم یک پنکه 
دستی و موکت نمدی تهیه کرد و یکی از اتاق های منزل پدرش را سفیدکاری 
کردند و زندگیمان را آنجا شروع کردیم. مثل االن نبود که حتما فالن قالی و فالن 
یخچال و ... باشد. زمان جنگ بود. برادرم که شوهرخواهر آقا هادی بود وقتی 
اتاقمان را دید که خیلی خالی است ناراحت شد و یک دست سرویس خواب 
از اهواز برایمان خرید و اتاقمان را پرکرد. سه سال از ازدواجمان گذشته بود 
ولی ما کولر نداشتیم، اوایل یخچال هم نداشتیم و از وسایل مادر شوهرم استفاده 
می کردیم. اما زندگی با سه برادر شوهر آن هم برای من که معتقد به حجاب کامل 
و چادر و روسری بودم در گرمای طاقت فرسای خوزستان بسیار سخت بود. 
هادي پانزده روز بعد از عروسی به جبهه برگشت. و من با آن همه فعالیت 
اجتماعی در شهری دیگر دور از همسر بسیار تنها شده بودم، مدتی که گذشت 
در 12 بهمن 1362 خداوند فاطمه را به ما عطا کرد. فاطمه به لحاظ قوای بدنی 

بسیار ضعیف بود. 
فاطمه یک ماهه بود که هادی آمد، آن هم به خاطر اینکه دچار موج گرفتگی 
شده بود! حالت روحی و روانیش بسیار آشفته بود و لذت پدر بودن و نوزادی 

فاطمه را درک نمي کرد. به خاطر موج انفجار به شدت عصبی شده بود. 
ایشان 9 بار در جنگ مجروح شد ولی بدتر از همه موج گرفتگی بود که دو 
بار برایش اتفاق افتاد. دیگر به من و فرزندش ابراز احساسات نمی کرد و این 
برایم بسیار زجر آور بود، با کلی قرص و دارو بهبود پیدا کرد ولی بازهم دنبال 

برگشتن به جبهه بود و دست بردار نبود.
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18 بهمن 63 سجاد هم به دنیا آمد و دو بچه در یک اتاق کوچک  و با آن 
شرایطی که توضیح دادم و کار در منزل را هم اضافه کنید. اما با این وجود 10 
درصد فکر خودم و بچه ها بودم 90 درصد فکر هادی، خیلی دوستش داشتم و 
طاقت دوریش را نداشتم و زجر می کشیدم و چشم انتظار خبر سالمتیش بودم. 

بعضی وقت ها با خودم می گفتم نکند این عالقه شرک باشد.
هر 10-12 روز که یکی از بچه های جبهه بر می گشت یک کاغذ کوچک 
می نوشت و به آنها می داد که رویش نوشته بود »سالم، حالم خوب است، سالم 
برسان، هادی کجباف«. همان کاغذ را می بوسیدم و می گذاشتم روی چشمانم 
و با همین تکه کاغذ زندگی می کردم. )و اینجاست که گویی تمام خاطرات 
برایش زنده می شود و سیل اشک امانش نمی دهد، لیالی قصه ما امروز طعم 

فراق همیشگی مجنونش را می چشد ...( 
در همه دورانی که بچه ها شب نمی خوابیدند. مریض می شدند. تب می کردند. 
دندان در می آوردند،  دست تنها بودم. فاطمه تقریبا بدون پدر بزرگ شد، اما با این 
وجود بسیار پدرش را دوست دارد، هادی وقتی به منزل می آمد به خاطر موج گرفتگی 
و شهادت همرزمانش همیشه غمگین بود و من به جای انتظار محبت، باید او را رو 
به راه می کردم و به او روحیه می دادم و دیگر مجالی برای طرح شکایت و گزارش 
احوالی که بر ما می گذشت نبود، به همین خاطر او از اوضاع خانه بی خبر می ماند. 

ما در این سال ها نه بازار رفتیم، نه پارک، نه مسافرت.
سجاد شش ماهه بود که محمد را باردار شدم، یک جابجایی هم صورت 
گرفت یکی از برادر شوهرهایم منزل خرید و از خانه پدرشوهرم رفت و ما در 
نیم پالکی مجزا که در آن سوی حیاط بود ساکن شدیم و کولری خریدیم و 
شرایط اندکی بهبود یافت. باورتان نمی شود  گاهی اوقات که خسته می شدم 
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فاطمه را دریک دست و سجاد را در دست دیگر ساک بردوش و چادر به دندان 
با وجود بارداری به منزل خواهرم می رفتم، هشت ماهه باردار بودم که هادی 
یک سر آمد منزل، گفتم: اگر اجازه بدهید برای وضع حمل بروم اهواز پیش 

خانواده ام و ایشان هم موافقت کردند.
 فروردین 65 محمد به دنیا آمد و تا چهار روز بعد از زایمان هیچ کس خبری از ما 
نداشت. تا اینکه مادر شوهرم آمد اهواز. گفت: »قدم نو رسیده و قدم باباش مبارک!« 

این را که گفت مادرم با تعجب پرسید: »برای هادی اتفاقی افتاده؟« 
گفت: »خدا رحم کرد، ترکش به سرش خورده االن هم بیمارستان است« 

داشتم از حال می رفتم فقط پرسیدم زنده است؟
ظاهراً عملیاتی انجام می دهند و هادی را اسیر می کنند. این روایتی است که 

از زبان دیگران نقل می کنم و از زبان خودش نشنیدم. 
وقتی عراقی ها دارند او را می برند عقب، گودالی جلویشان پدیدار می شود. 
باز می کند و ضامنش  نارنجکی را از کمر یکی از عراقی ها  با سرعت  هادي 
را کشیده و خودش را درون گودال می اندازد. عراقی ها کشته می شوند. ولی 

خودش دچار موج گرفتگی می شود و پرده گوشش پاره می شود. 
بعد هم خودش را به نیروهاي خودي مي رساند. از گوشش خون می آید و 
اعزامش می کنند تهران. رزمنده هایی که بر می گردند به شوشتر ماجرا را تعریف 
می کنند و این اتفاق دقیقا روزی رخ می دهد که محمد به دنیا آمد. او را عمل 
می کنند و وقتی حالش بهتر می شود با خانواده اش تماس می گیرد که به همسرم 

در اهواز سر بزنید.
وقتی محمد 45 روزش بود هادی برگشت. البته در فاصله عمل دومی که 
داشت از دکترش اجازه گرفته بود. به اندازه یک ساعت ما را دید و دوباره رفت 
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تهران برای عمل تا دو سه هفته بعد که ما را برد شوشتر، دیگر اجازه نداشت به 
جبهه برگردد. زیرا مغزش تحت عمل قرار گرفته بود. 

در شوشتر در کارهای شهری سپاه مشغول شد.در همان سال یک تکه زمین 
با  به پاسدارها فروختند و ما هم خریدیم و هادی مشغول ساختن خانه شد و 
کارگرها کار می کرد. بهش می گفتم آفتاب داغ خوزستان برایت مضر است 
اما او کار خودش را می کرد. حتی بعد از کارگرها هم می رفت ادامه کارها را 
انجام می داد. سال 65 جنگ به اوج خودش رسیده بود. ساختن خانه را نیمه تمام 

گذاشت و رفت جبهه. 
محمد شش ماهه بود که آقا هادی مجددا به جبهه رفته و در منطقه حلبچه 
شیمیایی شد، اخیرا که مجروح شد و از ریه اش نمونه برداری کردند گفت هنوز 
آثار شیمیایی در بدنش وجود دارد و زخم هایی خود به خود در صورتش پدیدار 
می شد، یک بار هم تیر به قوزک پایش اصابت کرد و مجروح شد. گاهی اوقات 

هم به ما نمی گفت و این اوضاع تا پایان جنگ ادامه داشت...
با شروع بحران سوریه عازم این منطقه شد و مدتها فرماندهي  بعد هم كه 
سوریه  به  ورود  با  کجباف  شهید  داشت.  برعهده  را  حرم  مدافعین  نیروهاي 
فرماندهی، سازمان دهی و آموزش عده ای از مدافعان حرم را به عهده گرفت 
و تا جایی موفق بود که داعشی ها به اسم و رسم، او را می شناختند و مدت ها 
به دنبالش بودند. او چندی پیش در منطقه بصری الحریر استان درعا در كمین 
تروریست ها گرفتار شد و با دوستانش به شهادت رسیدند. پیكر آنان در منطقه 

ماند و تروریست ها از پیكر این شهدا فیلم گرفته و پخش كردند.   
اما با یاري خدا پیكر این شهید عزیز و تعدادي از همراهان ایشان در اواخر 

بهار 94 به میهن اسالمي بازگشت.
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34. بانوي فضائل / در جبهه ها
كرامــات حضرت زینب س فقط مربوط به برخي انســان ها و برخي بزرگان نبود. 
بلكه هر گاه شــخصي از شیعیان خالصانه در راه خدا قدم بر مي دارد از كرامات این 

بزرگواران بهرمند مي شود. 
در دوران دفــاع مقدس ما نیز توســل به این بانوي بزرگوار یكــي از راه هاي حل 
مشــكالت بود. رزمندگان ما عملیات محرم را كه با رمز یازینب كبري س آغاز شد 

خوب به یاد دارند. 
اما عبدالحسین برونسي از سرداران گمنام دفاع مقدس است. او حماسه هاي بسیاري 
را با عنایات اهل بیت ثبت نمود. همسر شهید برونسی نقل می کنند روزی عبدالحسین 
خاطــره ای را از جبهــه برایم تعریف می کرد و می گفت: کنــار یکی از زاغه های 
مهمات ســخت مشــغول بودیم. توي جعبه های مخصوص مهمات می گذاشتیم و 

درشان را می بستیم. 
گرم کار یکدفعه چشــمم افتاد به یک خانم محجبه با چادری مشکی! داشت پا به 

پای ما مهمات می گذاشت توی جعبه ها. 
با خود گفتم : حتما از این خانم هایی هست که براي كمك به رزمندگان به جبهه 

مي آیند.
اصال حواسم  به این نبود که هیچ زنی را نمی گذارند وارد منطقه عملیاتي بشود. 

به بچه ها نگاه کردم. مشــغول کارشــان بودند و بی تفاوت می رفتند و می آمدند. 
انگار آن خانم را نمی دیدند. قضیه عجیب برایم ســوال شــده بود. موضوع عادی به 

نظر نمی رسید! 
کنجکاو شدم بفهم جریان چیســت. رفتم نزدیکتر تا رعایت ادب شده باشد. سینه 
ای صاف کرده و خیلی با احتیاط گفتم: خانم جایی که ما مردها هســتیم شــما نباید 

زحمت بکشین.
رویــش به طرف من نبود. به تمام قد ایســتاد و فرمود: مگر شــما در راه برادر من 

زحمت نمی کشید؟
یک لحظه یاد امام حســین )ع( افتادم و اشــک توی چشمهام حلقه زد. خدا به من 

لطف کرد که سریع موضوع را گرفتم و فهمیدم جریان چیست. 
بی اختیار شده بودم و نمی دانستم چه بگویم. خانم همانطور که روشان آن طرف 

بود فرمودند: هرکس یاور ما باشد البته ما هم یاری اش می کنیم.



روزهای پس از عاشورا همواره یادآور نقش بی همتای حضرت زینب )س( 
در طول تاریخ است، او که در تمام سالیان عمرش نبوت همراه با رافت، امامت 
توأم با عدالت، مظلومیت آمیخته با کرامت و در آخر شهادت همراه با عزت 
را به چشم دید تا روزگار او را بسازد برای روزهای سخت تنهایی؛ که از ورای 
کوههای درد، عزتمندانه و پیروز »ما رأیُت ااّل جمیاًل« را در گوش تاریخ فریاد 

بزند.
بانو مدفون دمشق است، و برکت آن شهر و دیاری که امروز فتنه ها میانش 
برافروخته اند تا مردمانش اسالمی را که 1374 سال پیش آل رسول مصیبتها را 

برایش متحمل شدند، به صندوقچه خاک گرفته تاریخ بسپارند.
اما مثل همیشه کسانی هستند که در مسیر پیشوایشان اباعبداهلل الحسین )ع( گام 
بردارند و از دین خدا دفاع کنند؛ آنهایی که »مدافعان حرم« نام گرفته اند و ندای 

»هل من ناصراً َینِصُرنی« را لبیک گفته اند. 
در این میان مظلومترین مدافعان حرم، جوانان شیعه كشور سوریه هستند. اگر 

مي گویم مظلومترین، براي گفته خود دلیل دارم.
آنها اگر در مسیر دفاع از حرم و مناطق شیعه نشین تالش نكنند، خانواده و 

34. اوج غربت
شهيد عکرمه علي

شهيد شيخ حسن شحاته
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برادر و خواهرشان به دست تروریست ها مي افتند و این قاتالن وحشي، نشان 
دادند كه وقتي وارد مناطق شیعه نشین مي شوند، همه را از دم تیغ مي گذرانند!

لذا این جماعت از مدافعین، بیش از همه مشغول مبارزه هستند. یادم هست 
همین مطلب را از فرمانده یكي از گروه هاي مدافع حرم سوال كردم و ایشان هم 
تایید كرد و گفت: نیروهاي ما 24 ساعت مشغول نگهباني و 24 ساعت استراحت 
اما شیعیان سوریه یك هفته در سنگر هستند و یك روز استراحت  مي كنند 

دارند. از طرفي، خاطر آنها براي خانواده هایشان همیشه نگران است.
مظلومیت دیگر آنها این است كه از حماسه هاي آنها چیزي گفته نمي شود. 
یعني رسانه ها در كشور سوریه آنطور كه باید به این شهداي مظلوم نمي پردازند. 
ما نیز براي اداي دین به نامه یكي از این شهدا كه مخفیانه خانه را ترك كرد 

و به نیروهاي مردمي سوریه پیوست مي پردازیم
این  بحران  با آغاز  بود که  از جمله جوانان سوری  الحسن«،  »یعرب  شهید 
کشور و تشکیل نیروهای دفاع ملی به آن ملحق شد، او جان خود را در راه دفاع 
از میهن خود در ریف دمشق از دست داد. در زیر وصیتنامه این شهید بزرگوار 

که خطاب به مادرش نوشته، می خوانیم:
مادر عزیزم، می دانم، از اینکه در روزهای عید نتوانستم به دیدنت بیایم، از 
دست من ناراحت هستی ... می دانم که هر وقت باران بیاید و هوا رو به سردی 
برود، پشت پنجره می آیی و برایم برای در امان ماندن از شر و بدی دعا می کنی...
مادر عزیزم، من خوبم و خواهش دارم غم مرا نخوری ... به من گفته اند که 
امسال چون من نیستم، شیرینی درست نمی کنی، اما بدان که من بسیار آسوده 

و راحتم.
مادر عزیزم ... شنیده ام از بس اخبار گوش کرده ای برای خود تحلیلگر سیاسی 
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شده ای. از تو می خواهم هیچ گاه مرا و دوستانم را از دعای خیرت محروم نکنی.
مادر عزیزم، بدان که وطن هر کس گران بهاترین چیز نزد اوست و به همین 
دلیل است که من تصمیم گرفتم برای دفاع از آن به نیروهای دفاع ملی ملحق 
شوم. می دانم چون این موضوع را به تو اطالع ندادم، از من دلخور می شوی، اما 
بدون تردید بعدها دوستانم برایت تعریف خواهند کرد که برای حمایت از این 

مرز و بوم چقدر تالش کردم.
مادر عزیزم، امیدوارم مرا ببخشی اگر زمانی با تو تندی کردم. همواره مراقب 
سالمتی خود باش. مرا همیشه به خاطر داشته باش و برایم دعا کن. دوستدار تو فرزندت
یكي دیگر از این شهداي مظلوم جواني به نام عكرمه علي است. حماسه او را 

در چند خط بدون هیچ مقدمه اشاره مي كنیم:
پرده اول: با هماهنگی با تروریستها به بهانه تسلیم خودش و نفربرش به مواضع 

تروریستها وارد میشود... 
پرده دوم: بعد از پیاده شدن از نفربر و روبوسی با تکفیریها جشنی به مناسبت 

به غنیمت درآمدن این نفربر و جدایی عکرمه برپا میشود... 
و  نگاه كرده  بهاطراف  در جشن، خوب  پرده سوم: عکرمه ضمن حضور 

مواضع مسلحین را کامل شناسایی میکند! 
پرده چهارم: بالفاصله به بهانه ای به داخل نفربرش برگشته و در فرصت مناسب 
با مسلسل سنگین و توپ روی نفربر، جشن تکفیریها را به عزا تبدیل می کند. 
پرده پنجم: تلوزیون اعالم میکند، طبق اطالعات رسیده در این عملیات 200 

تکفیری به درک واصل شدند. 
پرده آخر: دوربین روی چهره نورانی و غرق در خون شهید عکرمه علی قفل 

می شود...  
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35. بانوي فضائل / خاتون دوسرا
مرحــوم فیض االســالم در مقدمه كتاب خاتون دو ســرا، انگیزه خــود از نگارش 
زندگي حضرت زینب)س( را چنین شرح مي دهد: از دوازده سال پیش به درد شكم 
گرفتار شدم. معالجه اطبا سودي نبخشید، براي شفا یافتن به اّتفاق و همراهي خانواده 

به كربالي معاّل مشرف شدیم، در آنجا هم سخت مبتال بودم. 
روزي دوستي از زائرین، در نجف اشرف، من و گروهي را به منزلش دعوت نمود 
با اینكه رنجور بودم ولي رفتم، در بین گفت وگوهاي گوناگون، یكي از علما كه در 
آن مجلس بود، فرمود: پدرم مي گفت: هرگاه حاجت و خواســته اي داري، خداي 
تعالي را سه بار به نام حضرت زینب كبري)س( بخوانید، بدون شك خداي عّزوجّل 

خواسته ات را روا مي سازد.
من هم چنین كرده شــفا و بهبودي بیماریم را از خداي تعالي خواستم، و عالوه بر 
آن، نذر نموده و با پروردگارم عهد و پیمان بسته كه اگر از این بیماري بهبودي یافته، 

كتابي در احوال سّیده معّظمه زینب كبري)س( بنویسم.
با یاري خدا و عنایت خاتون دوســرا بیماري من شفا یافت. اما از بسیاري اشتغال و 
كارها و نوشتن و نشر كتاب ترجمه و خالصه تفسیر قرآن، فراموش كردم به نذر خود 
وفــا نمایم. تا این كه چند روز پیش، یكي از دخترانم مرا آگاه ســاخت كه به نذرم 
وفا ننموده ام، من هم از خداي عزوجل توفیق و كمك خواسته به نوشتن آن مشغول 
شــدم و آن را كتاب خاتون دو سرا سّیدتنا المعصومة، زینب الكبري )ارواحنا لتراب 

اقدامها الفداء( نامیدم.
***

عالمه حاج میرزا حسین نوري، صاحب مستدرک، از سید محمد باقر سلطان آبادي، 
که از بزرگان و شــخصیتهاي با کمال بود، نقل مي کند که گفت: من در بروجرد به 
بیماري شــدید درد چشم مبتال شدم، چشــم راستم ورم کرد و به طوري ورم بزرگ 
شــد و سیاهي چشمم پیدا نبود! و از شــدت درد، خواب و آرامش نداشتم، نزد همه 
پزشکان رفتم، و مداواي آنها بي نتیجه بود و آنها از درمان آن، اظهار ناتواني کردند. 
بعضي مي گفتند تا شــش ماه باید تحت درمان باشــي، و بعضي مي گفتند تا چهل 
روز نیاز به درمان است. بسیار محزون و غمگین بودم، تا اینکه یکي از دوستان به من 
گفت: بهتر است که به زیارت قبر منور ابا عبداهلل الحسین )ع( بروي، و از آن حضرت 
شفا بگیري، من عازم هستم، بیا با من با هم به کربال برویم. گفتم با این حال چگونه 

سفر کنم، مگر طبیب اجازه بدهد.
به طبیب مراجعه کردم، گفت: براي تو سفر روا نیست، اگر مسافرت کني، به منزل 
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دوم نمي رســي، مگر اینکه به طور کل نابینا مي شــوي. به خانه بازگشــتم، یکي از 
دوســتانم به عیادت من آمد و گفت: بیماري چشــم تو را جز خاک کربال و تربت 
شهدا و مریضخانه اولیاي خدا شفا نمي بخشد. در ضمن شرح حالش را گفت که نه 
سال قبل مبتال به بیماري قلب بود و از درمان همه پزشکان مأیوس شد، و تنها از تربت 

امام حسین )ع( شفا یافت. 
من با توکل به خدا با کاروان به ســوي کربال حرکت کردم، در منزلگاه دوم درد 
چشمم شدت یافت، بر اثر فشار درد، چشم چپم نیز درد گرفت، همسفران مرا سرزنش   
کردند که سفر براي تو خوب نبود، بهتر است برگردي. همچنان در ناراحتي و حیرت 

به سر مي بردم. هنگام سحر درد چشمم كمي آرام گرفت و اندکي خوابیدم. 
در عالم خواب حضرت زینب )س( را دیدم. به محضرش رفتم و گوشه مقنعه او را 

گرفتم و بر چشمم مالیدم، سپس از خواب بیدار شدم.
از آن پس هیچ گونه درد و رنجي در چشمم احساس نکردم. چشم راستم همچون 
چشــم چپم خوب شد. ماجرا را به همراهان و دوســتان گفتم، آنها چشمان مرا نگاه 
کردند، دیدند هیچ فرقي بین دو چشــم من نیســت، و هیچ اثري از ورم و زخم دیده 

نمي شود. 
این کرامت حضرت زینــب )س( را براي همه نقل نمودم. محدث نوري نظیر این 
مطلب را در مورد شــفاي مالفتحعلي سلطان آبادي که از اوتاد پارسایان بزرگ بود، 

نقل نموده است. ریاحین الشریعة ج 3 ص 163 و 164.
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از فرماندهان نیروهاي مدافع حرم بود. از او در مورد وهابیون و سلفی ها سوال 
كردم. او اطالعات خوبي به من داد و گفت: 

معمواًل آنها عملیات های انتحاری خودشان را اول صبح انجام می دهند! آنها 
بر این باورند که اگر در اول صبح کشته شوند، ظهر را در بهشت با رسول اهلل 

اطعام می کنند!!
در مورد جهالت سلفی ها و تکفیری ها باید بگویم که کارت شناسایی اعضای 
جبهه النصره چیزی هست شبیه گذرنامه است و اسمش را گذاشته اند: "جواز 

سفر الجنه” یعنی "گذرنامه بهشت". 
مانند  هم  صفحات  سایر  و  دارد  قرار  شخص  آن  لقب  و  اسم  اول  صفحه 
شناسنامه های قدیمی که برای هر انتخابات مهری بر روی آن می خورد مي 
این  به  می خورد،  شناسنامه  آن صفحه  در  مهر  یک  عملیات  هر  برای  باشد. 
صورت که او هر کسی را بکشد یک مهر جدید در "جواز سفر الجنه" می خورد 

که حدود 70 مکان جای مهر دارد!! 
آنها بر این باور هستند که هر مهری که در این گذرنامه ها می خورد یک 

طبقه در بهشت باال می روند.

35. استشهادي
شهيد سيد مجتبی حسينی

شهيد فاضل صبحی )ابوهاجر(
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ایشان ادامه داد: آنها در تاریکی شب  بلند بلند ذکر می گفتند. در شبی که ما 
قرار بود با مدافعان حرم عملیاتی انجام دهیم آنها احساس ترس کردند و شروع 

به رجزخوانی کردند. 
با دوربین به چشم خودم دیدم که روی  نزدیک طلوع آفتاب که شد من 
سنگرهایشان می ایستادند و به سمت ما اینگونه فریاد می زدند: »اهلل اکبر ... لبیک 

یا رسول اهلل ... لبیک یا یزید ... لبیک یا معاویه...
اما یكي از مدافعان حرم اهل بیت)ع( و از فرماندهان تیپ فاطمیون بود که در 
تیرماه 1394 در جریان درگیری با نیروهای تکفیری وهابی داعش در سوریه به 

شهادت رسید "سید مجتبی حسینی" است. 
روایت  اینگونه  حسینی  مجتبی  سید  شهید  همرزمان  و  دوستان  از  ابوعلی 
می کند: شب عملیات برای سالمتی بچه ها اسپند دود می کرد، همان شبی که 
حنابندان داشتیم. همینطور که بچه ها نشسته سینه می زدند و با ارباب خودشان 
عشق بازی می کردند، سید مجتبی آتش اسپند را باالی سر تک تک بچه ها 

گرداند و با دود اسپند قربان صدقه بچه ها می رفت. 
اما ای کاش یک نفر هم بود اسپند را دور سر سید مجتبی می چرخاند!

وی  شهادت  نحوه  با  رابطه  در  بزرگوار  شهید  این  دوستان  از  دیگر  یکی 
می گوید: مسیر برگشت بچه ها، تقریبا بسته شده بود؛ با پی ام پی )نفربر( خودمون 

را به نزدیک روستای الخوابی رساندیم ؛ 
تقریبًا منطقه الخوابی هم سقوط کرده بود؛ دشمن با گلوله از ما استقبال می 
کرد؛ باطری بیسم سیدمجتبي تقریبا تمام شده بود! مجتبی؛ مجتبی؛ ابو علی!! 
مجتبی جان خودتون را به منبع آب برسونید ما آنجا با پی ام پی )نفربر( منتظرتون 

هستیم .
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صدای خش خش بیسیم بی رمقش آخرین جمالت سید مجتبی را به سختی 
به ما رساند؛

هنوز آخرین کلماتش که از گلوی خسته و تشنه اش می آمد تو گوشم می 
پیچد: حاجی ما محاصره شدیم... از 20 تا پرستو فقط 3 تامون سرپا هستیم. و 

دیگر هیچ ...
مجتبی؛ مجتبی؛ ابوعلي...

مجتبی؛ مجتبی؛ ابو علی …. 
سید مجتبی اگر صدای من را می شنوی شاسی بیسیم را فشار بده!

مجتبی ؛مجتبی؛ ابو علی …..
مجتبی جان می دونم باطری بیسم ات شارژ نداره !

اگر صدای من را می شنوی شاسی بیسیم را فشار بده!
سید مجتبی جان تو رو خدا شاسی را فشار بده …. 

از باال دیدیم که تکفیری ها سید مجتبی را دوره کردن؛
 رسیدن بهش؛ دیگه داشت اسیر می شد؛ و ما با حسرت او را نگاه مي كردیم.

وقتی خوب دشمن دورش جمع شد درست همان لحظه ای که دشمن از به 
دام افتادن یکی از شیرمردان فاطمی خوشحال بودند؛

اتفاق عجیبي افتاد.
وقتی خوب  اسیر می شد.  و سید داشت  برسند  او  به  بود که  نمانده  چیزی 
دشمن او را دوره کرد، درست همان لحظه که تکفیری ها از به دام افتادن یکی 
از شیرمردان فاطمی خوشحال بودند، سید مجتبی ضامن نارنجک را کشید. برای 
لحظه ای تکه های گوشت بود که از آسمان مثل باران به زمین می ریخت. سید با 

عملیات استشهادي خودش چندین تكفیري داعش را به هالكت رساند.
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و مثل سیدمجتبي كم نیستند. كساني كه روحیه عملیات شهادت طلبانه را از 
حسین فهمیده آموختند. شاید به همین دلیل است كه فرماندهان ارتش سوریه 
نیروهاي  با  كنند كه  تقاضا مي  اعزام شوند،  عملیات  براي  وقتي مي خواهند 

فاطمیون همراه باشند.
اصاًل روحیات بچه هاي فاطمیون ار باید با بسیجیان خودمان در شب عملیات 
مقایسه كنیم. یادم هست یکی از دوستان یواشکی آمده بود سوریه. او مدافع 

حرم بود اما به خانواده گفته بود در عسلویه کار می کنم تا نگران نشوند!
چند روز قبل از عملیات زنگ زده بود به خانه، مادرش با نگرانی پرسیده بود 

کجایی تو؟ 
گفته بود جنوب دارم کار می کنم، چه طور مگه؟ 

مادرش گفته بود تو جنوب نیستی! من دیشب خواب دیدم روی یک تپه امام 
حسین ع ایستاده بود و شما را صدا می زند که بیایید. من تو را بین آنها دیدم كه 

امام صدایت مي كرد.
و این جوان در همان عملیات به مالقات امام حسین ع رسید. 

228



229

36. بانوي فضائل / به خاطر بي بي زینب)س(
یکي از شــیعیان، به قصد زیارت قبر بي بي حضــرت زینب )س( از ایران حرکت 
کرد تا به گمرک در مرز رســید. شــخصي که مسئول گمرک بود، پیر زن را خیلي 
اذیت کرد و به شــدت او را آزار روحي داد. مرتب ســؤال مي کرد: براي چه به شام 
مي روي؟ پولهایت را جاي دیگر خرج کن. زن گفت: اگر به شام بروم، شکایت تو 

را به آن حضرت مي کنم. 
مسئول گمرک گفت: برو و هر چه مي خواهي بگو، من از کسي ترسي ندارم. زن 
حركت كرد و پس از اینکه خودش را به حرم و به قبر مطهر رساند، با دلي شکسته و 
گریه کنان زیارت كرد و سپس عرض کرد: اي بي بي! تو را به جان حسین ات انتقام 
مرا از این مرد گمرکچي بگیر. زن هر بار به حرم مشرف مي شد، خواسته اش را تکرار 
مي کرد. تا اینكه شــبي در عالم خواب بي بي زینــب )س( را دید که او را صدا زد. 
زن متوجه شــد اما پرسید: شما کیستید؟ حضرت زینب )س( فرمود: دختر علي بن 

ابي طالب )ع( هستم، آیا از این مرد شکایت کردي؟
زن عرض کرد: بله، بي بي جان! او به واســطه دوستي ما به شما، مرا به سختي آزار 

داد من از شما مي خواهم انتقام مرا از او بگیرید.
بي بي فرمود: به خاطر من از گناه او بگذر. زن گفت: از خطاي او نمي گذرم.

بي بي فرمایش خود را تکرار کرد و از زن خواست که گمرکچي را عفو کند. اما زن 
قبول نکرد. بي بي به او فرمود: او را به من ببخش، او کار خیر کرده و من مي خواهم 
تالفي کنم. زن پرسید: اي بانوي دو جهان! اي دختر موالي من، این مرد گمرکچي 
که شیعه نبود، او خیلي مرا اذیت کرد، چه کاري انجام داده که نزد شما محبوب شده؟ 
حضرت فرمود: او اهل تسنن است، چند ماه پیش از این مکان رد مي شد و به سمت 
بغداد مي رفت. در بین راه چشمش به گنبد من افتاد، از همان راه دور براي من تواضع 
و احتــرام کرد. از این جهت او بر ما حقي دارد و تو باید او را عفو کني و من ضامن 

مي شوم که این کار تو را در قیامت تالفي کنم. 
زن از خواب بیدار شــد و سجده شــکر به جاي آورد و چند روز بعد به شهر خود 
مراجعت کرد. در بین راه مســئول گمرک زن را دید و از او پرسید: آیا شکایت مرا 

به بي بي کردي؟ 
زن گفت: آري اما بي بي به خاطر تواضع و احترامي که مدتي قبل به ایشان کردي، تو 
را عفو کرد. مسئول گمرك باتعجب به حرف زن گوش كرد. زن ماجرا را دقیق بازگو 
کرد. مرد گفت: من از قبیله عثماني هستم و این ماجرا حقیقت دارد. او به فكر فرو رفت 
و بعد از ساعتي گفت: من اکنون شیعه شدم! سپس ذکر شهادتین را به زبان جاي کرد. 



یکی از برادران مدافع حرم از تیپ فاطمیون مي گفت: یكي از رزمندگان 
ما كه بعدها شهید شد برای فرمانده ما برادر ابوحامد ماجراي عجیبي را تعریف 
 کرد. او قباًل طی حادثه ای در کما رفته بود و ماجرایی همچون سیاحت غرب 

برایش اتفاق می افتد! 
گشت وگذار  باغبانی  هادی  )شهید(  با  حال  آن  در  که  می کرد  تعریف  او 
می کردند. به جایی می رسند و شهدا را می بینند. او دیده بود برخي از شهدا یک 

سر و گردن از شهدای دیگر باالتر ایستاده اند و افتخار می کنند! 
می پرسد اینها چه کسانی هستند؟ می گویند اینها شهدای شعبانیه هستند که 
در ماه شعبان شهید می شوند. بعد یكي از آنها رو می کند به هادی باغباني و 

می گوید: تو هم شهید می شوی. 
با  اتفاقًا راوي این ماجرا خودش می دانست در ماه شعبان شهید می شود و 
شوق وذوق تعریف می کرد که می دانم اصاًل خدا این فرصت را به من داده تا 
برگردم کارهای نیمه تمام را انجام دهم. فیلم صحبت های این شهید هم موجود 
است. او شهید شد و هادي باغباني هم دو ماه بعد به كاروان شهدا ملحق گردید.
اما شهید هادی باغبانی در سال 1362 در روستایي حوالي بابلسر متولد شد. 

36. فيلم ساز متعهد
شهيد هادي باغباني

شهيد آیت اهلل سيد محمدباقر حکيم
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پدرش کارمند راه آهن بود. پس از انتقال پدر به فیروزکوه، هادی درسش را 
در فیروزکوه ادامه داد. او مدرک کارشناسی در رشته ارتباطات اجتماعی را از 
دانشگاه بوعلی تهران اخذ کرد. عالقه هادی به هنر و به خصوص مستندسازی 
موجب شد که به این راه کشیده شود. او سابقه چند سال فعالیت مستندسازی 
در حوزه هنری، روایت فتح و صداوسیما داشت و این سال ها با اتحادیه رادیو 

تلویزیون های اسالمی همکاری می کرد.
هادي باغبانی، در سال 1388 ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختر 
به نام رضوانه است که در هنگام شهادت پدر تنها 3 سال داشت. او به همراه یک 
گروه از مستندسازان ایرانی برای ثبت دقیق جنایات سلفی ها و تکفیری ها در 
کشور سوریه حضور پیدا کرد و در تاریخ 28 مرداد 92 در درگیری های مناطق 

حاشیه ای دمشق توسط تروریست های تکفیری به شهادت رسید.
پیکر مطهر شهید هادی باغبانی پس از یك تشییع باشكوه در تهران به بابلسر 
منتقل شد و با حضور گسترده و حماسی امت حزب اهلل در گلزار شهدای امامزاده 

ابراهیم )ع( این شهرستان به خاک سپرده شد.
اما مادر شهید در مورد او مي گوید: از دوران کودکی در کار هیئت و مداحی 
بود. از هفت سالگی عضو بسیج شد. نسبت به فرزندان دیگرم، روحیه جنب و 
جوش بیشتری داشت. مدیریت بسیاری از کارهای هیئت را به او داده بودند 

چون می دانستند توانمندی گرداندن هیئت را دارد.
همیشه سعی می کرد با بزرگترهای خودش رفیق شود. در هئیت های مذهبی 

به طور مداوم شرکت و گاهی هم مداحی می کرد.
هادي آدم خیلی صبوری بود. کم عصبانی می شد. تنها وقتی عصبانی می شد 
که گناه می دید. آدم بدحجاب می دید خیلی اعصابش بهم می ریخت. رفته بود 
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برخی مناطق شمال تهران برای کار، بدحجاب زیاد دیده بود خیلی از آن محل 
بدش آمد. اما در خانه و میان خانواده خیلی مهربان و صبور بود. جانش برای 

خانواده اش می رفت. 
برادرش مي گفت: چون هیأتی بودیم و مرتب هیأت می رفتیم یک دعای 
خاصی برای شهیدان داشتیم. در مراسم هیأت شعر کجایید ای شهیدان خدایی 
را می خواندیم و بعد هم طلب شفاعت از شهیدان. و دعایی که خدایا ما را جزء 
شهیدان  قرار بده. وقتی بچه با این عقاید بزرگ شوند و سر سفره نان حالل رشد 
کنند. دیگر با این مسائل انس می گیرد. وقتی آمدیم تهران، مادرم پرس و جو 

کرد و این هیأتی را که می رفتیم پیدا کرد و ما را فرستاد آنجا.
هادی راهش را از اهل دنیا جدا کرده بود. این همه عکاس و فیلمبرداری 
داریم که دغدغه ندارند. یا هر کاری که دوست دارند انجام می دهند و حتی 
بعضًا شاید در روال کارشان خالف هم بکنند. ولی هادی از همان اول راهش را 

از این ها جدا کرده بود.
این اواخر آقا هادی از نظر معنوی و عملی به ظهور و بلوغ رسیده بود. تمام 
اش  جنازه  تشیع  در  می شناختند.  خوبه"  "عمو  نام  به  را  هادی  فامیل  بچه های 
دوستان هئیت قدیمی ما که  16 سال بود از آن ها بی خبر بودیم و دیگر ندیده 

بودیم شان زیر تابوتش را می گرفتند و می گفتند زندگی ما را هادی تغییر داد.
یادم هست شهید آوینی خیلی برایش مهم بود. روز و شبش شهید آوینی 
فنی، تکنیکی و  نظر  از  بود. هم  فیلم های شهید آوینی  بود. عشق هادی  شده 
هم ساختاری، نوشتاری با فیلم های شهید آوینی خیلی تمرین می کرد. مسلما تا 
عالقه ای از لحاظ فنی نباشد عشقی نشان نمی دهد. حتی خیلی زود فرد را خسته 
می کند. منتها هادی به کارش عشق داشت. تقریبا تمام فیلم های آوینی را ریز به 
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ریز دیده بود. هم رزمش می گفت هادی دنبال روایت فتح 2013 بود. 
اما قبل از سوریه، کار مستندش فیلمبرداری بیداری اسالمی بود. اما مستند 
سازی را به صورت جدی از سوریه شروع کرد. ابتدا یک 45 روز رفت که 
فیلم هایی را در مورد بسیج نیروهای سوریه تولید کرد و آورد. سری دوم در 
مناطق آزاد شده سوریه توسط ارتش سوریه رفته بود برای شناسایی که حدود 

24 ساعت فیلم گرفت و بعد شهید شد.
خیلی در ارتباط با رسانه اسالمی شوق داشت. هادی تا لحظه آخر دوربین را 
از خود جدا نکرد. وقتی شهید شد، دوربینش دست تکفیری ها افتاد و فیلم های 
که هادی تا لحظه آخر شهادت گرفته توسط آن  ها در بی بی سی و رسانه های 
ضد انقالب پخش شد. به نظرم این هم کار خدا بود. شاید زمان آن فرارسیده 
بود که این فیلم ها توسط همین عوامل سلفی پخش شود و همه مقاومت هادی 

و دوستانش در سوریه را ببینند.
هادی هیچ وقت با ما بحث شهادت نمی کرد. هیچ وقت هدف و آرمانش را به 
ما لو نداد. مگر در نوشته هایش که ما ندیده بودیم تا این اواخر که بعضی از این 
نوشته ها را دیدم. فقط هدف های دنیوی اش را با من در میان می گذاشت. شاید 
از این اهداف آرمانی چیزی به من نمی گفت چون فکر می کرد من جلویش را 

می گیرم.
یکی از مهمترین روش هاي هادي وسـواس در نان حالل بردنش به خانه بود. 
شاید هر کی برادرش تو بانک بود، یه وام رو حداقـل گــــرفته بود، ولی تو ده 
سالــی که من تو بانک بودم با تمام مشکالت مالــــــی که میدونستم داره، فقط 
درحد اینکه شرایطش رو بپرسه بود، وقتـــــی پیگیــــــری میکردم میگفت 
سوال کردم دیــدم این وام برای اینکار شبهه داره. اصـــــرار من هم برای نشون 
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دادن راه شرعـــــی بیفایده بود.
هادی تو سن خودش زندگـــی متوسطی داشت. دوســـت داشت کــــــاری 
بکنه که ســــــرمایه مادیـــش هم مثل معنویاتش باال بره، ولی نه از هر راهی. 
برای  معنویات،  برای  میشد  ای  پله  باید  تالش  این  یعنی  نداشت.  هم  عجــله 
مشکالت  و  بود  استیجاری  خونش  اینکه  دل،با  زاللـــــی  برای  و  وارستگی 
مالی بسیار اما سال مالیش و داشت و تو پرداخت خمس مقید و این وسواس و 

ریاضــت هاست که انسان ساز است و هادی ساز میشود .
از نظر دنیایی هیچ چیزی برای خودش جمع نمی کرد و فقط در بحث کارش، 
عشقش و آرمانش اقناع می شد. به کارش عالقه فراوانی داشت و راه صد ساله 

را یک شبه رفته بود.
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37. بانوي فضائل / شفا
از بانــوي بزرگوار كربال، كرامات بزرگي در گذشــته و حال ثبت گردیده. آقاي 
قاسم عبدالحســیني از مامورین قدیم موزه آستانه مقدس حضرت معصومه نقل مي 

كند: 
زمانــي که در ایام جنگ دوم جهاني، متفقین محمــوالت خود را از راه جنوب به 
شــوروي مي بردند و در ایــران بودند، من در راه آهن خدمت مي کــردم. روزي در 
اثــر تصادف با کامیون ســنگ کش، یک پاي من زیر چرخ کامیــون رفت و مرا به 
بیمارســتان دکتر فاطمي شهرســتان قم بردند و زیر نظر دکتر مدرسي و دکتر سیفي 

قرار گرفتم.
پایم ورم کرده بود، مدت پنجاه شبانه روز از شدت درد خواب به چشمم نرفت، در 
این مدت به حضرت زهرا و حضرت زینب و حضرت معصومه )س( متوســل بودم 

و مادرم بسیاري از اوقات در حرم حضرت معصومه مي رفت و توسل پیدا مي کرد.
در كنار تخت من نوجواني بود که حدود سیزده سال داشت و پدرش کارگر بود. 
در تهــران بر اثر اصابت گلوله اي زخمي شــده بود. او مثل مــن روي تختخواب در 
طرف راست من بستري بود. فاصله او با من در حدود یک متر بود و در اثر جراحات 
و فــرو رفتن گلوله، زخم تبدیل به خوره و جذام شــده بــود و دکترها از او مأیوس 

بودند. 
چند روز در حالت احتضار بود. گاهي صداي خیلي ضعیفي شــنیده مي شــد و هر 
وقت پرســتارها مي آمدند مي پرســیدند: تمام نکرده؟ و هر لحظه انتظار مرگ او را 

داشتند.
شب پنجاهم بود. درد و بي خوابي قدرت روح و جسم مرا گرفته بود، مقداري مواد 
سمي براي خودکشي تهیه کردم و زیر متکاي خود گذاشتم! تصمیم گرفتم که اگر 

امشب بهبود نیافتم خودکشي کنم. چون طاقتم تمام شده بود. 
مادرم براي دیدن من آمد به او گفتم: »اگر امشــب شفاي مرا از حضرت معصومه 

گرفتي كه هیچ، و اال صبح جنازه مرا روي تختخواب خواهي دید.«
مــادرم غروب به طرف حرم مطهر رفت و من با درد فراوان خوابیدم. در عالم رؤیا 
دیدم ســه زن مجلله از درب باغ )نه درب ســالن( وارد اطاق من شده و سراغ تخت 
همــان بچه كه پهلوي مــن روي تخت خوابیده بود آمدند، احســاس كردم یکي از 
زنها حضرت زهرا و دومي حضرت زینب و ســومي حضرت معصومه )س( هستند. 
حضــرت زهرا جلو، حضرت زینب پشــت ســر و حضرت معصومه ردیف ســوم 
مي آمدند، مســتقیم به طرف تخت همان بچه آمدند و هر ســه پهلوي هم جلو تخت 
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ایستادند.
حضرت زهرا )س( به آن بچه فرمودند:»بلند شو«،  بچه گفت:»نمي توانم«، فرمودند: 

»تو خوب شدي« در عالم خواب دیدم بچه بلند شد و نشست! 
من انتظار داشــتم به من هم توجهي بفرمایند، ولي برخالف انتظار حتي به ســوي 
تخــت من توجهي نفرمودند در این اثناء از خواب پریدم و با خود فکر کردم معلوم 
مي شــود آن بانوان مجلله به من عنایتي نداشــتند. دســت کردم زیر متکا و سمي که 
تهیه کرده بودم بردارم و بخورم با خود فکر کردم ممکن است چون در اتاق ما قدم 
نهاده اند از برکت قدوم آنها من هم شــفا یافته ام. دستم را روي پایم نهادم دیدم درد 
نمي کند! آهســته پایم را حرکت دادم دیدم حرکــت مي کند. فهمیدم من هم مورد 

توجه قرار گرفته ام .
صبح شــد پرســتارها آمدند و به این خیال که مرده است گفتند: »بچه در چه حال 

است«
گفتم:» بچه خوب شد« 

گفتند: »چه مي گویي؟!« 
گفتم:» حتمًا  خوب شده«

بچه خواب بود، گفتم بیدارش نکنید. ســاعتي بعد بیدار شــد. دکترها آمدند هیچ 
اثري از زخم در پایش نبود! گویا ابدًا زخم گلوله نداشته! اما هنوز از جریان کار من 

خبر نداشتند.
پرستار آمد باند و پنبه را طبق معمول از روي پاي من بردارد و تجدید پانسمان کند 

چون ورم پایم تمام شده بود فاصله اي بین پنبه ها و پایم ایجاد شده بود.
گویا اصاًل زخمي و جراحتي نداشــته ام. همان موقع مادرم از حرم آمد، چشمانش 
از زیادي گریه ورم کرده بود، پرســید :» حالت چطور اســت؟ نخواستم به او بگویم 
شفا یافتم، زیرا از شادي ممکن بود سکته کند، گفتم: »بهتر هستم، برو عصایي بیاور 

برویم منزل«، 
به طرف منزل رفتم و بعدًا جریان را نقل کردم. و اما در بیمارستان پس از شفا یافتن 
من و بچه غوغایي از جمعیت و پرستارها و دکترها بود، صداي گریه و صلوات تمام 

فضاي سالن را پر کرده بود.
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شنیدن خبر شهادت یكي دیگر از مدافعان حرم به نام »جهاد مغنیه« فرزند حاج 
عماد مغنیه، همان مردی که سالها از دست جوخه های ترور صهیونسیت ها پنهان 
شده بود اما سرانجام توسط همین ایادی کفر در دمشق و در سال 86 به شهادت رسید، 
بسیار ناراحتمان کرد. نه از این بابت که ناراحت باشیم از اینکه سرانجام زندگی این 
مرد جوان با شهادت پایان یافته نه، به قول شهید آوینی مرگی چونین، برای اولیای 
خاص خداست و هر مدعی الف زن، لیاقت پوشیدن ردای شهادت را ندارد.
ناراحتی از این باب بود که غبطه خوریم به حال این پسر جوان که دانست 
چطور حاجتش را از درگاه حضرت حق بگیرد و راهی را برود که خود اراده 
کرده بود نه سرنوشتی که حتی بادها هم می توانند برای انسانی تصمیم گیری کنند.
اما جهاد عماد مغنیه، معروف به جواد در سال 1991 در طیربا در لبنان و در 
خانواده ای مبارز متولد شد. پدرش، عماد مغنیه ، نام برادر شهیدش در مبارزه با 

صهیونیستها را برای وی انتخاب کرد.
وی همواره در کنار پدرش که از فرماندهان ارشد حزب اهلل لبنان بود، حضور 
داشت و پس از شهادت پدرش، رابطه تنگاتنگی با سید حسن نصراهلل و سردار سلیمانی 
داشت، بطوری که برخی این دو بزرگوار را به عنوان پدران معنوی جهاد می دانند. 

37. جهاد
شهيد جهاد مغنيه

زنده یاد سيد عليرضا مصطفوي
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پدر او عماد مغنیه معروف به حاج رضوان بود، كسي که 23 سال قوی ترین 
سرویس های جاسوسی اسرائیل را به سخره گرفت و آنها نتوانسته بودند او را پیدا کنند.
شهید جهاد عماد مغنیه، چهارمین شهید از خانواده مغنیه می باشد. او تحصیالت 
عالیه را در رشته  مدیریت در دانشگاه آمریکایی بیروت، شروع کرد. تنها یک 

درس باقی مانده بود تا مدرکش را بگیرد که به مقام واالی شهادت نائل شد.
او در طول سال های جنگ سوریه، همراه با مدافعن حرم راهي این كشور شد 
و از سوي حزب اهلل توانست زیرساخت های "جوالن" را به دست گیرد و پایگاه 

مهمی در آن جا دایر کند. مسئول اول این پایگاه جهاد مغنیه بود.
شهید جهاد عماد مغنیه، مسئول نیروهای ضربتی حزب اهلل لبنان و فرزند عماد 
مغنیه از فرمانده هان ارشد حزب اهلل بود. وی در سال 2015 در بازدید میدانی از 
شهرک االمل در قنیطریه سوریه مورد حمله تروریستی اسرائیل قرار گرفت و به 

همراه سردار اهلل دادي شهید شد.
اما متني كه جهاد مغنیه در سالگرد شهادت پدرش حاج عماد مغنیه بیان کرد 

و روحیات او را نشان مي دهد اینگونه است:
"ما در مواجهه با مرگ، رسیدن به شهادت و بزرگی را انتخاب کرده ایم؛ ما 
فرزندان کسانی هستیم که مرگ، راه آنها را نمی شناسد؛ چرا که آنها بوسیله 
مرگ در مسیر خدا صعود کرده اند و به زندگی و نشاط و بشارت دست یافتند؛ 
زندگی که جز کسی که ابرها از دیدگانش کنار رفته آن را احساس نمی کند؛ 
از این رو آنچه را که کسی ندیده می بیند و آنچه که به قلب کسی خطور نکرده 

به قلب وی خطور می کند. 
ما فرزندان کسانی هستیم که در راه دفاع از مرزهای وطن جز زیبایی چیزی 
ما  باشد؛  ما شرم داریم آنرا رها کنیم هرچقدر تهدید هم  ندیدیم. وطنی که 
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باز  چشمانی  با  جهاد  سالها  میوه های  که  می کنیم  افتخار  و  می ایستیم  سربلند 
هستیم، با اختیار و اخالص، چشمانی که با عشق و اراده به شهادت بسته شدند. 

ما فرزندان مدرسه ای هستیم که در آنجا یاد گرفتیم آزاد زندگی کنیم، ما 
امنیت را از دشمن التماس و گدایی نمی کنیم؛ ما حق خود را با خونهایمان که 

برای سربلندی نذر شده و بر آزادگی ایستاده است، باز پس می گیریم.
ما یاد گرفتیم که اگر سالحت را در جنگ خونین بیرون نیاوری، برده ای 

خواهی شد در بازار برده فروشان که رحم و مروتی دیگر در آنجا نیست.
ما امروز اینجا آمدیم تا به دشمن صهیونیستی بگوییم که اگر خونی را ریختی 
به  که  آمده ایم  ما  فلسطین.  و  قدس  مسیر  در  می شود  جوی هایی  خونها  این 
مجاهدان و مبارزانی که در مسیر شهدا گام برمی دارند بگوییم که ثبات زمین از 
پافشاری های شماست و ثبات آسمان از ثبات شما است و ما و شما قسم خورده 

ایم که سالح هایمان را رها نسازیم و مرزها را ترک نکنیم. 
ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم ما در مسیر شما گام برمی داریم: مسیر عشق 
و جهاد، مسیر تصمیم برای پیروزی. ای شیخ راغب، ای سید عباس و ای حاج 
عماد شما چراغهایی بودید که راه را روشن ساختید و چراغها در پی شما و در 
راه شما روشن شدند؛ ما برای تمامی جهانیان خواهیم گفت که چگونه آزادی 

بدست می آید و چگونه با خون پیروزی محقق می گردد. 
اما در آخر، سخني با آقا و موالیمان صاحب العصر و الزمان كه روح من و 
همگان فدای خاک پای ایشان باد: ای آقا و موالی ما، برای ما نزد خدای متعال 
شهادت طلب کن که ما تا آخرین نفس در راه خدا ایستادیم و بزرگترین آرزوی 
ما در این راِه پر از قربانی و فیض و سرور این است که خود و ارواحمان را فدای 
این خط مقدس سازیم؛ در زیر پرچم حزب اهلل و با چتر پیروزی خداوند متعال. 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم به آنان كه جنگ بر آنها تحمیل میشود اجازه جهاد و 
نبرد داده شد، زیرا به آنها ستم شده، و البته خداوند بر یاري آنها كامال تواناست( 
)سوره حج آیه 29( اخرین کالم ما حمد و سپاس پروردگار جهانیان است و 

السالم علیم و رحمة اهلل و برکاته."
اما مادر گرامي شهید جهاد و همسر صبور شهید عماد مغنیه، یكي از شیرزنان 
لبناني است كه درس ایمان و صبر و شجاعت را از حضرت زینب س به ارث برده 
است. خواهر شهید جهاد می گوید: مادر من یک زن فوق العاده است. وقتي خبر 
شهادت بابا رسید، رفت و دو رکعت نماز خواند. همه ما را مادرمان آرام کرد. 
بدون اینکه حرفی مستقیم به ما بزند وقتی دید در مواجه با پیکر بابا بی تاب شده 
ایم خطاب به بابا گفت: الحمداهلل که وقتی شهید شدی کسی خانواده ات را به 
اسارت نگرفت و به ما جسارت نکردند. همین یک جمله ما را آنقدر خجالت داد 
که آرام شدیم. بعد خودش رفت و وقتی مراسم تشییع برگزار می شد یک ساعت 
در قبری که برای بابا آماده کرده بودند ماند و قرآن و زیارت عاشورا خواند.
خبر شهادت جهاد را هم که شنید همین طور. دلم سوخت وقتی پیكر جهاد را 
دیدم. مثل بابا شده بود. خون ها را شسته بودند ولی جای زخم ها و پارگی ها بود. 
جای کبودی و خون مردگی ها. تصاویر شهادت بابا و جهاد با هم یکی شده بود.
یک لحظه به نظرم رسید من دیگر نمی توانم تحمل کنم. باز مادر غیر مستقیم 
ما را آرام کرد. وقتی صورت جهاد را بوسید  گفت: ببین دشمن چه بالیی سر 
جهادم آورده. البته هنوز به اربًا اربا نرسیده. ال یوم کیومک یا اباعبداهلل. ما هم از 

خجالت آرام شدیم.
قبر! سه ساعت قرآن و  قبر جهاد رفت. همان  بعد هم مادرم خودش توی 

زیارت عاشورا و دعا در قبر خواند.
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38. بانوي فضائل / امام زمان)عج( و حضرت زینب س
مرحوم آیت اهلل ســید نورالدین جزایري در كتاب الخصائــص الزینبیه آورده كه 
دانشمند بزرگ شیخ محمد باقر قایني مي نویسد: در عصري كه در نجف اشرف به 
تحصیل علوم حوزوي اشــتغال داشتم در آنجا سیدي زاهد و پرهیزكار بود كه سواد 
نداشت، روزي در حرم حضرت علي )ع ( به زیارت مرقد حضرت مشغول بود، دید 
یكي از زائران ترك زبان، گوشه اي از حرم نشسته و مشغول تالوت قران شده، این 
سید جلیل احساساتي شد و به خود گفت :آیا سزاوار است كه ترك و فارس، كتاب 
جدت یعني قرآن را بخوانند و تو بي ســواد باشــي و از خواندن آیات قرآن محروم 

بماني؟!
او از روي غیرت و همت قســمتي از اوقاتش را در آبرساني صرف كرد تا مخارج 
زندگي اش تأمین شــود و قسمت دیگر را به تحصیل علوم پرداخت و كم كم ترقي 
كرد تا به حدي كه در درس خارج آیت اهلل العظمي میرزاي شــیرازي شــركت مي 
كرد و به درجه اي رســید كه احتمال مي دادند به حد اجتهاد رسیده. این سید جلیل 
و پارسا براي من چنین نقل كرد: در عالم خواب امام زمان حضرت ولي عصر )عج ( 
را دیدم، بسیار غمگین و آشفته حال بودند، به محضرشان رفتم و سالم كردم، سپس 

عرض كردم :چرا این گونه ناراحت و گریان هستید؟
فرمودند: امروز روز وفات عمه ام حضرت زینب )س ( است . از آن روزي كه عمه 
ام زینب )س ( وفات كرده، تاكنون هر ســال در روز وفات او، فرشتگان در آسمانها 
مجلس عزا به پا مي كنند، آن چنان مي گریند كه من باید بروم و آنها را ساكت كنم، 
آنها خطبه حضرت زینب )س ( را كه در بازار كوفه خواند، مي خوانند و مي گریند، 

من هم اكنون از آن مجلس فرشتگان مراجعت نموده ام .
مقــدس اردبیلي نیز مي فرمود: با طالب پیاده به كربال مي رفتیم. رســیدیم كربال. 
زیارت اربعین بود. از بس كه  زایر آمده و شلوغ بود گفتم داخل حرم نرویم و مزاحم 

زایران نشویم. 
طلبه ها را دور خود جمع كردم و گوشه صحن آماده خواندن زیارت شدیم، یك 
آقاي طلبه اي هم بود كه گاهي براي ما روضه مي خواند و صداي خوبي داشت. یك 
وقت گفتم: آن طلبه اي كه در راه براي ما روضه مي خواند كجاســت؟ گفتند: نمي 

دانیم بین این جمعیت كجا رفت. 
ناگهان دیدم كه یك مرد عربي مردم را كنار زد و به طرف من آمد. بعد صدا زد: 
مال محمد مقدس اردبیلي، مي خواهي چــه كني؟ گفتم: مي خواهم زیارت اربعین 

بخوانم. فرمود: بلندتر بخوان تا من هم گوش كنم. 
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زیارت را بلندتر خواندم، وقتي زیارت تمام شد، به طلبه ها گفتم: آن طلبه پیدا نشد؟ 
گفتنــد نمي دانیم كجا رفته. یك وقت آن مرد عــرب به من فرمود: مقدس اردبیلي 

چه مي خواهي؟ 
گفتم: یكي از طلبه ها در راه براي ما گاهي روضه مي خواند، نمي دانم كجا رفته ؟ 

خواستم بیاید و براي ما روضه بخواند. 
آن عرب به من فرمود: مقدس اردبیلي! مي خواهي من برایت روضه بخوانم؟ گفتم: 
آیــا به روضه خواندن واردي؟ فرمود: آري، ناگهان آن شــخص رویش را به طرف 
ضریح امام حسین )ع ( كرد و از همان طرز نگاه كردن، ما را منقلب كرد! یك وقت 
صدا زد: »ابا عبداهلل! نه من و نه این مقدس اردبیلي و نه این طلبه ها هیچ كدام یادمان 

نمي رود، آن ساعتي را كه مي خواستي از خواهرت زینب )س( جدا شوي!« 
مجلس با همین عبارت منقلب شد و ...

ناگاه دیدم كســي آن اطراف نیست. آن عرب یكباره رفته بود. مقدس اردبیلي مي 
گوید: فهمیدم آن عرب، مهدي زهرا )س ( بوده است .
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مقاومت مرداني در قامت عباس هاي بي نام و نشان، كه آنها را با نام مدافعان 
حرم مي شناسیم و این سوتر، مقاومت مادراني كه در نبود عباس هاي شان، صبر 
را برایت معنا مي كنند... مدافعان حرم رفتند تا بگویند: » كلنا عباسك یا زینب«. 
ارادت  كه  سرداري  رویم.  مي  حرم  مدافعان  از  دیگر  یكي  سراغ  به  حاال 
عجیبي به شهید ابراهیم هادي داشت و همیشه تصویر این شهید را همراه خود 

داشت. شهید مهدي عزیزي.
یكي از دوستانش مي گوید: مهدي همواره مي گفت شهدا زنده اند و به این 
حرف اعتقاد قلبي داشت. ما این را در رفتار و عمل مهدي به عینه مشاهده مي 
كردیم. براي همین همیشه به رفتار وكردارش توجه داشت، چون خود را در 
محضر خدا و شهدا مي دید. هر زمان از كنار عكس شهیدي رد مي شدیم، سالم 
مي داد. یك بار از كنار عكس شهید ابراهیم هادي عبور كردیم. مهدي سالم 
كرد. باتعجب به مهدي گفتم: »مهدي جان حمدي بخوان، صلواتي بفرست، چرا 
سالم مي كني؟ در جوابم گفت: »ابراهیم زنده است و داره ما رو مي بینه« بعد 
از شهادتش تازه متوجه شدم كه معناي حرف هاي مهدي چه بود. من او را بعد 

از شهادتش شناختم...

38. به عشق شهدا
شهيد مهدي عزیزي

كتاب الوعدالصادق
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مهدي خیلي كارهایش با حساب و كتاب بود. قبل از رفتن كارت عابر بانكش 
را داد و به من سفارش كرد حساب هاي مانده اش را بپردازم. دو روز قبل از 

شهادتش هم تماس گرفت تا بررسي كند كارها را انجام داده ام یا نه!....
هر كسي با هر منش و رفتاري اگر با او ارتباط برقرار مي كرد، با او رفیق 
مي شد. مهدي مي گفت كه شاید این رفتار و این اخالق من تأثیر خودش را 
بگذارد و از راه اشتباهي كه انتخاب كرده اند برگردند. مهدي در عمل جذب 

حداكثري داشت.
مهدي زیاد اهل عكس و فیلم و... نبود. هر چه امروز عكس از این شهید عزیز 
مي بینید، كار دوستانش است. یك عكس مربوط به عید سال 1392یعني چند 
ماه قبل از شهادتش دارد. رفته بودیم پادگان دوكوهه در جنوب كشور، یكي از 
بچه ها كه به او مي گفتند حاج همت، چهره اش خیلي شبیه شهید همت بود. در 

حال كندن زمین بود تا براي حمام دو كوهه لوله گذاري كند.
به  برداشت و شروع كرد  را  اما مهدي رفت كلنگ  نشستم  اي  من گوشه 
كندن زمین. با تمام وجود ضربه مي زد. من هم مي خندیدم و مي گفتم مهدي 
چرا این طوري ضربه مي زني؟ مي خواست كار هر چه زود تر تمام شود. كمي 
بعد خسته شد. نشست تا خستگي اش را دركند. به محض اینكه نشست من هم 

عكسي را از مهدي انداختم. عكس هم ماند تا زمان شهادتش...
پنجشنبه دهم مرداد ماه بود که زنگ زد به برادرش و گفت سال خمسی ام 

رسیده. یه ماشین دربست بگیر و برو قم خمس من رو بده و برگرد.
مهدي رفت و در 11مرداد 1392، در سوریه به شهادت رسید. او به همراه 
به كمین تروریست هاي داعش  بودند،  براي شناسایي شهر رفته  گروهي كه 

برخوردند و به شهادت رسیدند.
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مادر مهدي مي گوید: من یكي از دالیل عاقبت بخیري مهدي را همان رزق 
حاللي مي دانم كه همسرم همواره به آن تأكید داشت. پدر مهدي نظامي بود 
و همواره در میادین نبرد حاضر بود. آمدن مهدي تحوالت زیادي در زندگي 
ما ایجاد كرد. مهدي بركت خانه عزیزي ها شده بود. دخترم همیشه سر به سرم 
مي گذاشت و مي گفت مامان ترك ها پسردوست هستند. به خاطر آن است 
كه مهدي را آنقدر دوست داري؟! هیچگاه نتوانستم مهدي را یك دل سیر نگاه 

كنم.
او از همان كالس اول با قرآن مأنوس شد. از مخاطبین مشتاق درس هایي از 
قرآن آقاي قرائتي بود. در كالس هاي قرآن شركت داشت. من كه شروع به 
خواندن قرآن مي كردم او هم در كنار من معناي فارسي قرآن را زمزمه مي كرد. 
همیشه مي گفت: مامان قرآن را با معني بخوان. خیلي با مسجد عجین شده بود. 
صبح هاي زود با مادر بزرگش به مسجد مي رفت، مكبر بود. در خانه هم تمرین 
مي كرد. از خانه تا پایگاه بسیجي كه مي رفت فاصله زیاد بود اما او همه پنج شنبه 

و جمعه اش را در بسیج مي گذراند.
خیلي برایم عجیب بود. بزرگ تر كه شد، مي گفت مامان، این دنیا با همه 
قشنگي هایش تمام مي شود. بستگي به ما دارد كه چطور انتخاب كنیم. مامان 
شهدا زنده اند. سر نمازهایش به مدت طوالني دستش باال بود! من هم به خدا مي 
گفتم: خدایا! من كه نمي دانم چه مي خواهد هر چي مي خواهد به او بده. مي 

دانستم دنبال شهادت بود.
به مسائل و احكام توجه ویژه اي نشان مي داد. مهدي معلم من شده بود. درس 
مهدي خیلي خوب بود. زمان شهادتش هم دانشجوي علوم سیاسي بود. خیلي 

والیتي بود. عاشق امام خامنه اي بود. گوش به فرمان آقا بود.
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از مال دنیا براي خودش چیزي نخواست. مي گفتم تو آینده نمي خواهي؟ 
همه را نبخش، مي گفت: من اینها را كه مي دهم فقط براي خودم مي ماند. 

بعد شهادتش تازه متوجه علت كارهاي خیر مهدي و احسان هایش شدیم. 
هیچ وقت لباس نو نمي پوشید. در میالد و مراسم جشن ها، دو تا لباس رنگي 
داشت. یك بار گفتم: مهدي جان همیشه لباس رنگي بپوش، همه فكر مي كنند 
قیامت عزادار  قیام  تا  ما  نیستیم؟!  ما عزادار  ما عزاداریم. گفت: كي گفته  كه 

حسین)ع( و زهرا)س( و فرزندانش هستیم.
مهدي همه زندگي ام بود. شب هاي جمعه مي رفت بهشت زهرا. صبح هاي 
جمعه دعاي ندبه اش در بهشت زهرا ترك نمي شد. مي گفتم خسته میشي 
بخواب. مي گفت مامان آدم با شهدا صفا مي كند. به ما هم مي گفت هر چه 
مي خواهید از شهدا بگیرید. همیشه از در خانه داخل مي آمد صدا مي زد سالم 

سردار.... سالم موال!
بار آخر به من گفت: مامان یك سؤال دارم از ته دلت جوابم را بده. اگر زمان 
امام حسین بود و من مي خواستم بروم به سپاه امام حسین! تو چه مي گفتي؟! من 

هم گفتم: صد تا چون تو فداي امام حسین) ع(
گفت من خودم راهم را انتخاب كردم، فردا نكند ناراضي شوي كه این كار 
شیطان است... بعد شهادتم دلخوري نكن كار شیطان است... و رفت... . من هم 

به او افتخار مي كنم.
هر وقت هم كه از مأموریت مي آمد مي گفت: مامان شرمنده ساك خاكي 
را برایت آورده ام. اما در آخرین اعزام قلبم داشت از سینه ام بیرون مي زد! هیچ 
كاري نمي توانستم بكنم. خواهرش آمد و ساك مهدي را آماده كرد. هر چي 
در ساكش مي گذاشتیم برمي داشت. من احساس مي كردم اما نمي توانستم به 
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همه بگویم این آخرین دیدار ما است. 
رفتم در اتاق پناه گرفتم. مي خواستم رفتنش را نبینم. هر كاري كرد من از 
اتاق بیرون نیامدم تا بغض هاي من را ببیند. وقتي داشت از در بیرون مي رفت 
صدایم كرد و گفت مامان من دارم مي روم، بغضم را قورت دادم، آمدم از اتاق 
بیرون. گفتم با خواهرزاده ات عكس نداري، یك عكس بنداز. با دستان لرزانم 
عكس گرفتم. دخترم از زیر قرآن ردش كرد. مهدي برگشت و به چشمانم نگاه 

كرد. گفت مامان چي شده، بغض كردي؟! گفتم نه
گفت: خیالم راحت؟! گفتم: آره برو... رفت و كمي بعد خبر شهادتش بود 
كه من را به سجده شكر انداخت. خدا را شكر فدایي زینب)س( را به حضرت 

زهرا)س( هدیه كردم. 
می کرد:  تعریف  مسجدامام رضاع  خادم  آقا  عباس  كه  یادم هست  بعدها 
یک روز نشسته بودم توی حیاط مسجد. مهدی آمد کنار من نشست. یک دفعه 
چشمش افتاد به عکس شهدا که باالی دیوارهای مسجد نصب شده بود. روبه 
من کرد و با حسرت گفت: یعنی می شه یک روز هم عکس من را بزنند آن 

باال پیش شهدا؟
گفتم: آنها برای زمان خودشان بودند. تو باید بروی زمان خودت را پیدا کنی. 
حاال عباس آقا داشت دنبال عکس مهدی می گشت تا بزند آن باال پیش شهدا.
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39. بانوي فضائل / توسل به زینت كبری)س( 
توســل به حضرت زینت کبری )س( از پربرکت ترین و پرفیض ترین توســالت 
اســت. غیر از روش هاي مرســوم كه در ادعیه اشاره شده، برخي طریق توسل به آن 
حضرت را به این صورت دانســته اند که شصت و نه روز، هر روز شصت و نه مرتبه 

صلوات هدیه به ام المصائب تقدیم كنند.)نام زینب به عدد ابجد برابر 69 است( 
یا اینكه مضربي از شــصت و نه تومان را در راه خــدا به نیت حضرت زینب )س( 

انفاق نمایید.
از این توســالت افراد بسیاري ســود برده و كرامات بسیاري در تاریخ ازاین بانوي 
نمونه اسالم ثبت گردیده است. به عنوان مثال شبلنجي یكي از علماي اهل تسّنن در 

نوراالبصار مینویسد: 
»شیخ عبدالرحمن اجهوري در مشارق االنوار میگوید: در سال هزار و صد و هفتاد 
دچار مشكلي بسیار سختي شدم و به روضه مطهر و نوراني حضرت زینب س متوسل 
شــدم. بعد قصیدهاي در مدح آن حضرت ســرودم كه مطلع آن چنین بود: آِل طاها 

َلُكْم َعَلیَنا اْلِوالُء ال ِسواُكْم بِما َلُكْم آآلء 
چیزي نگذشته بود كه خدا به بركت آن بانوي گرامي مشكل مرا حل كرد. 

یكي دیگر از علما مي گوید: در سفري که به شام رفتم، با ماشین شخصي با خانواده 
ام همسفر بودیم. حدود دویست کیلومتر که به شام مانده بود، عیبي در موتور ماشین 

پیدا شد که به هیچ وجه روشن نمي شد.
در این بین، شــخصي در بیابان با ماشــین بنز پیدا شد و با کمال محبت ماشین ما را 
ُبکسل کرد و به شهر شام آورد، ولي از این موضوع خیلي ناراحت بودم و به حضرت 

زینب )س( عرض کردم: چرا ما با این وضع در سفر اول وارد شام شدیم؟!
شــب در عالم رؤیا خدمت حضرت زینب )س( رســیدم، حضرت در جواب من 
فرمودند: آیا نمي خواهي شــباهتي به ما داشته باشي؟ مگر نمي داني ما در سفر اولي 
که به شام آمدیم، اسیر بودیم و چه سختي ها کشیدیم؟ تو هم چون از ما هستي باید 

در اولین سفري که به شام وارد مي شوي اسیروار وارد شوي.]
در كتاب كرامات حضرت زینب س نیز فرزند مرحوم بهبهاني نقل مي کند: پدرم 
قبل از تمام شدن کار شبستان مسجد، به مرض موت مبتال شد و در آن حال وصیت 

نمود که »مبلغ دوازده هزار دینار حواله را صرف اتمام کار مسجد نمایید«
زمانــي که فوت کــرد، به منظور احترام به پدر و اشــتغال به مجالس   ترحیم، چند 
روزي کار ساختمان تعطیل شد. شبي در عالم خواب پدرم را دیدم که به من گفت: 

چرا کار مسجد را تعطیل کردي؟ 
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گفتم: به منظور احترام به شــما و اشــتغال به مجالس ترحیم. در جوابم گفت: اگر 
مي خواستي براي من کاري بکني، نباید کار ساختمان مسجد را تعطیل مي کردي.

زماني که بیدار شدم تصمیم به اتمام کار ساختمان مسجد نمودم. اما هر چه جست 
و جو کردم حواله ها پیدا نشد هر جا که احتمال وجود حواله ها مي رفت گشتم، اما 

خبري از حواله ها نبود. 
سرانجام در حالي که بسیار ناراحت بودم به مسجد رفته و متوسل به حضرت زینب 
)س( شــدم و خدا را به حق آن ساعتي که امام حسین )ع( و زینب )س( از یکدیگر 

وداع نمودند قسم دادم. 
ناگهــان خوابم برد. پس از مدتي بیدار شــدم و دیدم همــان ورقه اي که حواله ها 
داخل آن بود کنار من اســت از همان ســاعت کار مســجد را ادامه دادم تا به اتمام 

رسانیدم و همیشه این کرامت را براي دیگران نقل مي کنم.
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توي مسجد فعالیت مي كردیم. با چند نفر از هم سن و سالهاي خودمان برنامه 
هاي بسیج و فرهنگي را گسترش دادیم. درست سال 1384 بود. بعضي وقتها با 

رفقاي مسجدي به یك فالفل فروشي در پشت مسجد مي رفتیم.
پسرك حدود 16 سال در آنجا كار مي كرد. خیلي باادب بود. معلوم بود كه 

از خانواده اي ریشه دار است.
یك روز سیدعلي مصطفوي گفت: این پسر باطن پاكي داره، حیفه اینجا 

بمونه، من باید این پسر رو جذب مسجد كنم.  
با این پسرك فالفل فروش طرح رفاقت ریخت. با سالم وعلیك شروع شد. 
چند بار هم بهش گفت: ما توي مسجد برنامه هاي فرهنگي داریم. اگه دوست 
بیا. اما این پسر بهانه مي كرد كه وقت ندارم. موقع نماز موقع كاسبي  داشتي 

ماست. صاحبكار اجازه نمي ده.
تا اینكه یك شب مراسم یادواره شهدا برگزار شد. بعد از مراسم وقتي رو 
نشسته. سیدعلي  انتهاي مسجد  به جمعیت كردم، دیدم پسرك فالفل فروش 
بالفاصله به سراغ او رفت. حسابي او را تحویل گرفت. بعد هم پرسید چه عجب 

اینطرف ها!؟

39. پسرک فالفل فروش
شهيد هادي ذوالفقاري

شهيد سعيد چندانی
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گفت: داشتم از اینجا رد مي شدم كه صداي مراسم را شنیدم. آمدم داخل 
مسجد كه متوجه شدم یادواره شهداست.

جمع  را  وسایل  و  گرفت  كمك  جدید  میهمان  این  از  سیدعلي  شب  آن 
كردیم. بعد هم یك كاله آهني را سر دوست جدید ما گذاشت و گفت: ببینم 

بهت مي یاد؟
بعد هم خندید و به شوخي گفت: تموم شد دیگه، چه بخواي و چه نخواي 

شدي بچه مسجدي، شهدا یه كاله آهني گذاشتند سرت!
اما بعد از آن شاهد بودیم كه این پسرك فالفل فروش  شوخي مي كرد، 
مسجد را رها نكرد. كم كم گوي سبقت را از بقیه ربود. آنقدر در مسیر شهدا و 

بسیج و انقالب از بقیه جلوتر رفت كه دیگر به گرد پاي او نرسیدیم.
الگوي این پسرك فالفل فروش شده بود شهید ابراهیم هادي. جلوي موتورش 
یك تصویر بزرگ از این شهید نصب كرده بود. هرجا مي رفت از او مي گفت.
سال 1388 در دوران فتنه، شجاعانه در مقابل صف فتنه گران ایستاد. او به 
افتخار جانبازي نائل شد. همان سال دوست صمیمي خود سیدعلي مصطفوي را 

از دست داد. فراق سید براي او بسیار سخت بود.
این پسر بهتر از ما كه عمري را در مسجد گذرانده بودیم راه را پیدا كرد. 
تحصیالتش را كه نیمه كاره مانده بود تمام كرد و بعد از دیپلم راهي حوزه شد. 
به حوزه  ادامه تحصیالت حوزوي  براي  سال 1390 تصمیم عجیبي گرفت و 

نجف رفت و سه سال در همسایگي موالي متقیان زندگي كرد.
حاال دیگر هادي ذوالفقاري، یا همان پسرك فالفل فروش به الگوي بچه 
هاي مسجد ما تبدیل شده بود. هربار كه مي آمد تغییرات بیشتري در رفتارش 

مي دیدیم.
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از سال 1391 بارها تقاضا كرد كه از طریق عراق براي دفاع از حریم اهل بیت 
راهي سوریه شود. اما به این بهانه كه تو مهمان ما هستي و ایراني ها نباید بروند، 

موافقت نمي كردند.
تا اینكه فتنه داعش در عراق شكل گرفت. امنیت حرمین عراق نیز مورد تهدید 
واقع شد. دیگر درنگ جایز نبود. وارد نیروهاي مردمي یا همان حشدالشعبي 

عراق شد و عازم سامراء گردید.
یادم هست قبل از اینكه فتنه داعش آغاز شود، هادي را در حرم امیرالمومنین)ع( 

دیدم. پرسیدم اینجا چه مي كني؟!
به من گفت: آمده ام اینجا براي شهادت!

هادي اخالق خاصي داشت، اگر كسي یكبار با او برخورد مي كرد یقینًا جذب 
شخصیت او مي شد. بسیاري از نیروهاي مردمي عراق با او دوست شده بودند. 
زمان جنگ مي  هاي  بسیجي  و حال  از شور  مردمي  نیروهاي  براي  هادي 

گفت. بعد هم براي آنها چفیه و سربند تهیه مي كرد. 
خالصه اینكه پسرك داستان ما كه حاال جواني 25 ساله شده، در كنار دیگر 
نیروهاي مردمي در اطراف سامراء مشغول مبارزه بود. 26 بهمن 1393 روزي بود 
كه این جوان پاك و مخلص، به آرزوي دیرینه خود رسید. شهادت در كنار 

حرمین عسكریین.
پیكر او در تمام حرمین عراق طواف داده شد و طبق وصیت در وادي السالم 
و در كنار موال علي)ع( به خاك سپرده شد. هادي وصیتنامه عجیب خود كه تنها 

چند روز قبل از شهادت نگاشت. در قسمتهایي از آن مي نویسد:
... وصیتم به مردم ایران و در بعضی از قسمت ها برای مردم عراق این است 
که من االن حدود سه سال است که خارج از کشور زندگی  می کنم مشکالت 
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خارج کشور بیشتر از داخل کشور است قدر کشورمان را بدانند و پست سر ولی 
فقیه باشند و با بصیرت باشند. چون همین ولی فقیه است که باعث شده ایران 
از مشکالت بیرون بیاید. از خواهران می خواهم که حجابشان را مثل حجاب 
حضرت زهرا)س( رعایت کنند، نه مثل حجاب های امروز، چون این حجاب ها 

بوی حضرت زهرا)س( را نمی دهد...
از برادرانم می خواهم که غیر حرف آقا)مقام عظماي والیت( حرف کس 

دیگری را گوش ندهند. جهان در حال تحول است. دنیا دیگر طبیعی نیست.
االن دو جهاد در پیش داریم. اول جهاد نفس که واجب تر است، زیرا همه 
چیز لحظه آخر معلوم می شود که اهل جهنم هستیم یا بهشت، حتی در جهاد با 
دشمن ها احتمال می رود که طرف کشته شود ولی شهید به حساب نیاید، چون 
برای هواي نفس جبهه رفته و اگر برای هوای نفس رفته باشید یعنی برای شیطان 

رفتید و در این حال چه فرقی است بین ما و دشمن؟ 
دین خودتان را حفظ کنید. چون اگر امام زمان بیاید احتمال دارد روبه روی 
امام باشیم و با امام مخالفت کنیم. امام زمان را تنها نگذارید من که عمرم رفت و 
وقت از دست دادم. تا به خودم آمدم دیدم که خیلی گناه کردم و پل های پشت 
سرم را شکانده ام و راه برگشت ندارم. بچه های ایران و عراق، من دیر فهمیدم 
و خیلی گناه و کارهای بیهوده انجام دادم. یکی از دالیلی که آمدم نجف به 
خاطر همین بود که پیشرفت کنم. نجف شهری است که مثل تصفیه ُکن است 
که گناه ها را به سرعت از آدم می گیرد و جای گناهان ثواب می دهد این موالی 

ما خیلی مهربان است...
ماه سال  بهمن  ذوالفقاری19  الضعیف محمدهادی  المذنب  و  الحقیر  العبد 

1393
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40. بانوي فضائل / عروج
ماجراي كربال پایان پذیرفت، ولي غمهاي زینب س فراموش شــدني نیســت. هر 
لحظه براي او كربال و عاشــورا و اســارت و درد رنج بود. هر لحظه در مدینه یادآور 

حدیث كساء و اهل بیت و... بود.
اما دوران هجرت زینب و حسین، از سخت ترین دوران عمر اوست .

در مدینه قحطي سختي رخ داد. عبداهلل بن جعفر كه بحر جود و كرم بود و عادت بر 
بذل و عطا داشت، به دلیل اینكه دستش از سرمایه دنیا تهیه گشت راهي شام گردید 

و به كار زراعت مشغول شد. 
ولي زینب، هر روز او گریه و داغ دل بود. مدتي گذشت و فراق محبوب، زینب را 
گرفتار بیماري كرد. هر لحظه مریضي او شدت پیدا كرد، تا اینكه در نیمه یك ظهر 

به همسر خویش عبداهلل مي گوید: بستر مرا در حیاط به زیر آفتاب قرار بده .
عبــداهلل مــي فرماید: او را در حیاط جاي دادم. متوجه شــدم چیزي را روي ســینه 
خویش نهاده و مدام زیر لب حرف مي زند. به او نزدیك شــدم دیدم پیراهني را كه 
یادگار از كربالســت؛ یعني پیراهن حســین را، كه خونین و پاره پاره است، بر روي 

سینه نهاده و مدام مي گوید: حسین، حسین، حسین... 
لحظاتي بعد مادرش زهرا و برادش حســین به استقبالش آمدند... او وارد بر حریم 

اهل بیت گردید و كارنامه عمرش به خیر و سعادت ختم گردید.
تاریخ نویســان مي گویند: حضرت زینب )س ( بعد از واقعه كربال و رنج شــام و 
محنت ایام، چندان گریست كه قدش خمیده و گیسوانش سفید گردید؛ دائم الحزن 

بزیست تا رخت به دیگر سراي كشید.
در ایــن زمان آل پیامبر، در ماتم آن بانوي بزرگ به عزاداري پرداختند چندان كه 

گویي اندوه عاشورا و آشوب قیامت بر پا شده. 
این واقعه جانگداز، به نقلي در دهم رمضان یا نیمه رجب از ســال 62 هجري روي 

داد. 
اما راجع به محل دفن حضرت زینب )س ( چند نظر وجود دارد:

مدینــه منوره ، كنــار قبور خاندان اهل بیت یعني بقیع؛ ظاهــرًا هیچ مدركي به جز 
حدس و گمان ندارد، و مبتني بر این نظریه احتمالي اســت كه چون حضرت زینب 
)س ( پس از حادثه كربال به مدینه مراجعت كرده چنانچه رویداد پیش نیامده باشد، 
بــه طور طبیعي در مدینــه از دنیا رحلت كرده و نیز به طــور طبیعي در بقیع آرامگاه 

خاندان پیغمبر )ص ( دفن شده.
قاهره در كشــور مصر كه مدرك درســتي در این زمینه در دست نیست. اما بنا بر 
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برخي روایات، امامزاده اي با فضیلت به نام زینب در این مكان مدفون است.
مقام معروف و مشهور در منطقه راویه واقع در غوطه دمشق.

با ضعیف بودن احتمال دو مورد باال، اعتبار قول سوم ثابت مي شود كه قبر حضرت 
زینب )س( در راویه شام، واقع در هفت كیلومتري جنوب شرقي دمشق است. در آن 
جا بارگاه و مرقد بسیار باشكوهي به نام حضرت زینب )س ( دختر امیرالمؤمنین )ع( 
وجود دارد كه همواره محل زیارت دوســتان اهل بیت و شیعیان و حتي غیر شیعیان 
بوده. آنچه از تاریخ به دســت مي آید، قدمت بسیار بناي این مزار است كه حتي در 
قرن دوم نیز موجود بوده، زیرا بانوي بزرگوار ســیده نفیسه، فرزند امام جعفر صادق 

)ع( به زیارت این مرقد مطهر آمده.
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مهدی نوروزی از بسیجیان شجاع و مظلوم كشورمان بود كه در راه دفاع از 
حرمین اهل بیت شربت شهادت نوشید. او نخستین شهید مدافع حرم از کشورمان 
نبود، اما انتشار خبر شهادتش در شبکه های اجتماعی از چند جهت قابل تامل و 

توجه بود!
نخستین موضوعی که در خصوص شهادت شهید مدافع حرم مهدی نوروزی 
اجتماعی  شبکه های  در  فتنه  حامیان  از  اندکی  موضع گیری جمع  مطرح شد، 
است؛ موضع گیری نانجیبانه که براحتی نقاب از چهره وطن پرستی این گروه 

کنار زد؛ 
به  بازمی گردد  هموطن  یک  شهادت  از  شادمانی  این  اصلی  علت   اما 
سال88 عده ای که بعد از گذشت 5 سال از فتنه، خودشان با دستان خود روی 

دیگر سیاستشان را کنار زدند. 
درست در زمان اغتشاشات خیابانی سال 88، وقتی بازار شایعات داغ بود؛ 
فتنه در ختم مرده های زنده شرکت می کردند ، این  همان روزهایی که سران 
اغتشاشات  این  جریان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  کردند  ادعا  رسانه ها 

خیابانی از نیروهای حزب اهلل لبنان استفاده می کند! 

40. شهيد مظلوم
شهيد مهدی نوروزی

زنده یاد حاج بمانعلی كالهدوزان
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 بنگاه شایعه پراکنی بی بی سی با درج گزارشی با عنوان »حزب اهلل لبنان و 
لباس شخصی های ایران« پروژه گسترده ای را با هدف دست یابی به شعار »نه 
غزه نه لبنان جانم فدای ایران« کلید زد، سایر رسانه های حامی فتنه نیز با انتشار 
تصاویری برای خود داستان سرایی کردند و »مهدی نوروزی« را به عنوان حسین 

اشمر یکی از نیروهای حزب اهلل لبنان معرفی کردند!!
 مهدی که در سال 88 تصمیم گرفته بود ضمن برقراری نظم و امنیت اجتماعی 
برابر تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی  او در  ایران مقابله کند،  با داعشیان 
ایستاد، و مزد اخالص خود را با شهادت از خدا گرفت. تا رسوایی که پیش از 
این نیز فتنه گران در کشته سازی سال 88 به بار آورده بودند بر دامان آنان بماند.

هر کجا  نداشت،  فرق  عراق  و  و سوریه  ایران  خیابان های  مهدي  براي  اما 
داعشِی مخالف امام حسین)ع( حضور داشت او مدافع حریم اهل بیت بود. 

وسط  در  را  فتنه  آتش  نتواند  که  هست  مهم  آنقدر  برایش  مردم  امنیت 
خیابان های تهران 88 را تحمل کند و برای خواباندان غائله، به دل خطر بزند.

مهدي آنقدر شجاع بود که یک تنه به دل النه فتنه در قیطریه تهران بزند و 
چشم فتنه را کور کند و ضربه اش آنقدر کاری باشد که تا سال ها عکسش را 

دست به دست کنند و برای سرش جایزه بگذارند.
او وقتي مشاهده كرد كه حریم اهل بیت در خطر است از خانواده و تنها 
فرزندش دل برید و راهي شد. اما مشاهده كرد كه سامراء در معرض تهدید واقع 

شده. لذا به جاي سوریه راهي عراق شد. 
فرمانده سابق سپاه کرمانشاه و از نزدیکان شهید نوروزی با بیان اینکه خصلت 
شجاعت شهید نوروزی َاظَهُر من الشمس بود گفت: یکی از فرماندهان ارشد 
عملیات علیه گروهک های تکفیری به خاطر این خلصت مهدی، وی را برای 
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سخت ترین لحظات در همراهی خودش انتخاب کرد.
این فرمانده ارشد نقل می کرد: خیلی از کسانی که برای این لحظات داوطلب 
شده بودند یا مهارت کافی را نداشتند یا به محض اطالع از مناطقی که باید می 
رفتند از قبول این کار پشیمان می شدند. اما کسی که با شجاعت داوطلب سخت 
ترین مأموریت ها مي شد مهدي نوروزی بود. مهارت ایشان در کنار شجاعتش 

از او یک نیروی کارآمد می ساخت.
به عنوان یک  ایشان  از  براي همین است كه سرداران عملیات های خطیر 
نیروی شجاع یاد می کردند و معتقد بودند تنها کسی که به تنهایی و حتی بدون 

همراه آماده عملیات و مقابله با مشکالت بود مهدي نوروزی بود.
همرزم مهدی درباره آخرین عملیات سامرا اظهار داشت: رفتار مهدی در 
شب شهادتش عجیب بود، غسل شهادت انجام داد و پیراهن مشکی که همه ساله 

برای اقامه عزای ائمه می پوشید را برتن کرد.
مهدی در این عملیات سکان فرماندهی را برعهده داشت و برایش به نتیجه 
رسیدن عملیات بسیار مهم بود. مدام توصیه هایش را فریاد می زد و یک لحظه 

آرام و قرار نداشت.
او چند ساعت مدام با انرژی عجیبی که داشت از این سو به آن سو رفت و 
عملیات را هدایت کرد. تعجب می کردیم که چطور حتی لحظه ای به زمین 

نمی نشیند.
بعد از چند ساعت فریاد های مهدی دیگر به گوش نرسید! دنبالش گشتم. با 
اصابت تیر مستقیم تک تیرانداز های دشمن، ایشان به زمین افتاده بود. به سمتش 
او نزدیک شدم می دیدم که به شدت خونریزی دارد.  به  دویدم... کمی که 

تفنگش را نگاه کرد... هنوز فشنگ داشت.
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لوله اسلحه را عصا کرد و بلند شد.. با زانو به زمین نشست و تا آنجا که گلوله 
داشت به سمت دشمن که فاصله زیادی نداشت شلیک کرد... تا آخرین گلوله.

همان لحظه گلوله دوم هم به او اصابت کرد.
این همرزم شهید ادامه داد: در لحظه آخر خودم را به بالین مهدی رساندم، 
من سر ایشان را روی سینه ام گذاشتم و شنیدم که ایشان ذکر یا حسین )ع( و یا 

زهرا)س( را بر لب داشت و با گفتن یا زهرا )س( به دیدار حق شتافت.
آری مهدی نورزی رفت اما هر قطره خون او رویشی است برای خیل عظیم 

مدافعان حرم....
به شهادت  تولدش  از سرزمین محل  نوروزی صدها کیلومتر دورتر  شهید 
رسید تا اثبات کند که برای او امنیت مردمش آنقدری مهم هست که بخاطر آن 
ماه ها همسر و فرزند یکساله اش را تنها بگذارد و در کشوری دیگر اردو بزند، 

بجنگد و در آخر هم جانش را تقدیم كند. 
اما مهدي نوروزی، از اعضای شورای فرماندهی پایگاه بسیج شهید تیموری نیا 
کرمانشاه بود. او پس از اقامت در تهران، ده ها مأموریت مختلف در دفاع از 
حریم والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران انجام داد تا اینکه باالخره 
20 دی 93 در درگیری مستقیم با اعضای گروهک تروریستی داعش شربت 

شهادت نوشید.  
پیکر این شهید سرافراز به کرمانشاه منتقل و با تشییع باشکوه مردم خداجوی 

کرمانشاه در قطعه شهدای باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد.
خانوده شهید نوروزی امروز باصالبت و استوارتر از همیشه هستند. همسر 
شهید در حاشیه مراسم خاکسپاری این شهید گفت: افتخار من این است که 
همسرم فدای امام زمان)عج( و دفاع از اسالم شد. همسرم فدایی رهبر معظم 
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انقالب بود و امیدوارم حضرت آقا برای من دعا کند تا محمدهادی، فرزند شهید 
را بزرگ کرده و او را نیز فدای امام زمان)عج( كنم.همسرم همیشه می گفت 
رهبر معظم انقالب فرموده اند که همچون مالک اشتر باشید. و همسرم رفت تا 

مالک اشتر رهبرش باشد.


