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 مقدمه

 در که است آسمانی سرّی است، درخشندگی حال در تاریخ طول در که است حقیقتی کربال واقعۀ

 زدودن سبب که - آن قدسی حقیقت با بتوانند زمینیان تا کرد، پیدا زمینی ظهور هجری 61 سال

 حقیقت آن ظهور محل aحسین مبارک گلوی و شوند. آشنا -شد  اسالم منور ۀچهر از حجاب

 آن به ظاهر این ازما را  تا بوسند،می را گلویی چنین فاطمه و jپیامبر روست کهازاین. است

 ریزندمی اشک که کربالست حقیقت با مواجهه در و ،هنمون شوندر باطن

 نمایاند،می aحسین امام که افقی به یاری بتوان تا کندمی تجلی کربال نور و روح سال هر

 تا آیدمی صحنه به کربال و aحسین نور از ایجلوه سال هر. کرد بازخوانی را زندگی

 . بدهد شیعیان به را آنها شکافتن جرئت و بشناساند را زمانه هایحجاب

اند تا پیام کربال را منبر به منبر اینک، در آستان محرمی دیگر، مبلغان قصد رحیل کرده

های پیشین برای یادآوری دانستهبازگویند و مجلس وعظ بنا نهند. مجلس وعظ کالس نیست که 

یافتنی نیست. های مکتب حسینی پایانها، و کالس است که درسمردم است، نه تعلیم نادانسته

، و سالم بر کالس روان هایاشک ۀکشت و هاگرفتاری اسیر ،aحسین بر سالم و محرم بر سالم

 «.حکمت عاشورایی»درس 

های کنار خیمه، در این شور عاشورایی، هرگاه اشکت جاری شد، به هنگام هرولۀ عزاداران

ای: به وقت اند، هر دم که احساس کردی به کربال دعوت شدهگرفته که به تعزیه آوردهآتش

 حضورت در کربال، یاد ما هم باش.

 شوبکالئیمسلم 

11/7/1334 
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 نقش بصیرت در حماسۀ حسینی
 آیات

 :قدرت تشخیص حق از باطل. 1
 (92 :انفال. )فُرْقاناً لَكُمْ يَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا -

 .كندمى روزیتان (باطل از حق تشخیص قوۀفرقانی ) خداوند بترسید، خدا از اگر !ایدآورده ایمان كه كسانى ای

 ،پس دارد. بیشتری نمود باشد، داشته اصالت آنکه بدون ،-پوشانَدمی را آب روی كه -كف همچون باطل

 وقایع در تواندمی بصیر انسانبرد. اما می پیش به را خود و شودمی سوار حق موج بر و گرددمی فریب ۀمای

.كند جدا 1است، آب سطح كف حکم در باطل، كه از است پربركت و صاف آب مثابههب كه را حق خارجی

 : گویدمی مولوی

 بس و دستست كف همچون حس چشم

 رس دست او همه بر را كف نیست                        

 دگر  كف   و  دیگرست  دریا  چشم

 2نگر   دریا   دیده  ز  و   بهل  كف                       

 .11؛ انبیا: 22آیات مرتبط: بقره: 

 گروهی با اهل بصیرت:هم. 2
 (801)يوسف:  الْمُشْرِكِينَ. مِنَ أَنَاْ وَمَا اللّهِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ وَمَنِ أَنَاْ بَصِيرَةٍ عَلَى اللّهِ إِلَى أَدْعُو سَبِيلِي هَـذِهِ قُلْ -

است  منزه یکتا خداى؛ خوانیممى خدا سوىه ب را مردم همه كامل بصیرت با پیروانم و من كه است این من راه بگو

 .نیستم مشركان از من و

 .«سَبِيلِي هَـذِهِ» :است همگان دید و شناخت معرض در و روشن انبیا راه .1

 .«بَصِيرَةٍ عَلَى» :باشد داشته كامل بصیرت باید رهبر .2

 .«اللّهِ إِلَى أَدْعُو» :(خود سوى به نه) باشد خدا سوى به باید رهبر دعوت .3

 3.«الْمُشْرِكِينَ مِنَ أَنَاْ وَمَا...  أَدْعُو». باشد مخلص و خالص افرادى باید دینى مبلغان .2

 مقام معظم رهبری )دام ظله(:
. نیست این عوام معنای كه گفتم! نه باشید؛ عالیه تحصیالت كسب پی در حتماً كه نیست معنا بدین نگرفتن قرار عوام

 اما اندكرده هم دینی تحصیالت كه كسانی بسا ای. اندعوام جزو اما اند؛كرده هم عالیه تحصیالت كه كسانی بسا ای

 مواظب باید. شماست و من خودِ دستِ بودن عوام. اندعوام جزو اما اندغنی یا فقیر كه كسانی بسا ای. اندعوام جزو

 كار بصیرت روی از كه كس هر. باشد بصیرت روی از كنیممی كاری هر یعنی نپیوندیم، جَرگه این به كه باشیم

                                                           
 (.11 :)رعد. است آمده قرآن آیه در آب روی كف به باطل و صاف آب به حق تشبیه. 1
 .1211-1211 ابیات سوم، دفتر معنوی، . مثنوی2
 .16، ص6، ج11ش، چ1313هایی از قرآن، . محسن قرائتی، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگی درس3
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 من یعنی ،«اتَّبَعَنِي وَمَنِ أَنَاْ بَصِيرَةٍ عَلَى اللّهِ إِلَى أَدْعُو: »فرمایدمی پیغمبر دربارۀ قرآن بینیدمی لذا،. است عوام كندنمی

 اگر. نه یا ایدعوام گروه جزو ببینید اوّل پس،. رویممی پیش و پردازیممی دعوت به كنیم،می عمل بابصیرت پیروانم و

 و دهید تشخیص كنید، پیدا تحلیل قدرت بکوشید. كنید خارج گروه آن از را خودتان سرعتبه اید،عوام گروه جزو

 1یابید. دست معرفت به

 روایات
 :های مردمگونه .1

 :السالم()علیه علی امام
 الْعِلْـمِ  بِنُورِ يَسْتَضِيئُوا لَمْ رِيحٍ كُلِّ مَعَ يَمِيلُونَ نَاعِقٍ كُلِّ أَتْبَاعُ رَعَاعٌ هَمَجٌ وَ نَجَاةٍ سَبِيلِ عَلَى مُتَعَلِّمٌ وَ رَبَّانِيٌّ عَالِمٌ ثَلَاثَةٌ النَّاسُ

 9.فَينجوُا وَثِيقٍ رُكْنٍ إِلَى يَلْجَئُوا لَمْ وَ

 صیدایی  هیر  دنبیال  كیه  سیروپایی  بیی  و عوام مردم و حق، نجات راه در آموزنده ربانی، عالم: اند دسته سه به مردم

 انید زده تکیه محکمی پناهگاه به نه و یابند هدایت كه مندندبهره علم نور از نه كنند،می حركت بادی هر با و دوندمی

 .یابندنجات  كه

 آن اعضای همۀ كه است ایاسالمی جامعه مطلوب جامعۀ اگرچه: گفت توانمی ،ایشان كالم تفسیر در

 فرمودۀ به ولی ،بپرهیزند ظاهربینی و زدگیعوام از و باشند مسائل تحلیل و تجزیه قدرت صاحب و خواص

 راه شناخت برای دیگران، كه است ربانی عالمان دست در بصیرت زالل سرچشمۀالسالم( )علیه حضرتآن

 ائمه آنها اتمّ مصداق كه -علما  این. بزنند زمین بر ادب زانوی آنها مقابل در باید نجات، و هدایت

 بوده، آنها پیام منتظر باید جامعه عوام و خواص و اندیاسالم ۀجامع اتکای ۀنقط -باشند می السالم()علیهم

 و جاهل ندارند هم را ربانی علمای از اطاعت بصیرت حتی كه سوم ۀدست اما. گردند روان آنها در پیِ

 راه به آوازی هر در پی كه كندمی تشبیه موجوداتی به را آنها السالم()علیه امام كه ایگونه به نگرندموج

 استواری ستون به و گیرندنمی بهره علم خورشید نور از اینها. بردمی سویی به را آنها بادی هر و افتندمی

 قیام در كهچنان ،ایستندمی خدا ولیّ مقابل در بلکه بصیر افراد مقابل در گاه كه سرگردان افرادی ،ندارند تکیه

 .شاهدیم را آن گستردۀ نمود عاشورا

 آمیختگی حق و باطل:درهم .2

 :السالم()علیه علی امام

 1أَوْلِيَائِه. عَلَى الشَّيْطَانُ اسْتَحْوَذَ فَهُنَالِكَ مَعاً فَيَجِيئَانِ فَيُمْزَجَانِ ضِغْثٌ هَذَا مِنْ وَ ضِغْثٌ هَذَا مِنْ يُؤْخَذُ لَكِنْ وَ

 ترتیب این به و شود عرضه درهم تا آمیزدمی در هم با و گیردمی باطل از قسمتی با را حق از قسمتی شیطان اما

 .گردد مسلط دوستانش بر شیطان

                                                           
 .21/3/1315. همان،1
 .123حکمت ، 326، ص11ق، ج1212 مرعشی، كتابخانه قم، الحدید(،ابیابن )مع شرح البالغهنهجالحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
 .51، خطبۀ 221ص ،3ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید3
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 توجه به انگشت اشارۀ ولیّ خدا: .3

 سلم(:وآلهوعلیهاهلل)صلّیپیامبر گرامی اسالم 

 8.اللَّهِ بِنُورِ يَنْظُرُ فَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِ فِرَاسَةَ اتَّقُوا

 درک را امور حقیقت و] كندمی نگاه خدا نور با او كه مؤمن انسان تیزبینی و زیركی به نسبت كنید پیشه تقوا

 [.نمایدمی

 اندیشی:توصیه به درایت و نیک .4

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنان

 9فَيُحْلَبَ. ضَرْعٌ لَا وَ فَيُرْكَبَ ظَهْرٌ لَا اللَّبُونِ كَابْنِ الْفِتْنَةِ فِي كُنْ

 .شود دوشیده كه دارد شیری نه و بدهد سواری كه دارد كوهانی نه كه باش شتر بچه همانند فتنه در

 اگر حتی. باشی مجرم خود نه و بکشی دوش بر را دیگران جرم بار نه كه كن عمل جوری است آن منظور

كه مقام معظم رهبری )دام ظله( ، چنانكن پرهیز آن از شودمی دشمنان استفادهسوء باعث تو سکوت

 فرماید:می
كن فی الفتنۀ كابن اللّبون ال ظهر فیركب و ال ضرع » ۀها در فضای فتنه، این جملاین را هم عرض بکنیم؛ بعضی

كنند معنایش این است كه وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بکش كنار! اصالً می فهمند و خیالرا بد می« فیحلب

از  ،گر نتواند از تو استفاده كندوجه فتنهاین معنایش این است كه به هیچ«. بکش كنار»در این جمله این نیست كه 

 3د.ا بدوشد؛ مراقب باید بو؛ نه بتواند سوار بشود، نه بتواند تو ر«ال ظهر فیركب و ال ضرع فیحلب» :هیچ راه

 :مزیت بصیرت. 5

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنان

 4.الْمَهَاوِي فِي الصَّرْعَةَ فِيهِ يَتَجَنَّبُ وَاضِحاً جَدَداً سَلَكَ ثُمَّ بِالْعِبَرِ انْتَفَعَ وَ فَأَبْصَرَ نَظَرَ وَ فَتَفَكَّرَ سَمِعَ مَنْ الْبَصِيرُ فَإِنَّمَا

 را روشنی هایراه آنگاه گیرد؛ بهره هاعبرت از. ببیند و كند نگاه. بیاندیشد سپس و بشنود كه است كسی بصیر انسان

 .كند دوری هاپرتگاه در افتادن از كه است ترتیب بدین و بپیماید

 :. الگوی آسمانی بصیرت6

 :السالم()علیه صادق امام

 5.شَهِيداً مَضَي وَ حَسَناً بالءً أَبلَي وَ عَبدِاهللِأَبِي مَعَ جَاهَدَ االِيمَانِ صُلبَ البَصِيرَةِ نَافِذَ عَلِيبنُالعَبَاسُ عَمُّنَا كانَ

 پیکار دشمنان با اباعبداهلل بزرگوارش برادر ركاب در او. بود محکم ایمانی و نافذ بصیرتی دارای عباس ما عموی

 .نوشید را شهادت شربت تا برآمد الهی امتحان عهدۀ از خوبی به و افکند نیکویی بالی به را خویش و كرد

                                                           
 البییت، آل مؤسسیۀ  قیم،  الشیعۀ، وسائل عاملی، حسن حربنمحمد ؛211، ص1ج، ش1365 االسالمیه، دارالکتب تهران، الکافی،كلینی،  یعقوببن. محمد1

 .121، ص22جق، 1212 الوفاء، مؤسسۀ بیروت، االطهار، االئمۀ اخبار لدُرر الجامعۀ األنوار بحار ،[عالمه]مجلسی محمدباقر ؛31، ص12ج ق،1211
 .1، حکمت 12، ص11ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
 .2/1/1311 . از بیانات مقام معظم رهبری،3
 .152، خطبۀ 151، ص1ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
 .356ق، ص1311 حیدریه، نجف، عمدۀالطالب، عنبه،علی ابنبن. أحمد5
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 هاعبرت
 آمیختن با حق:ای از شیطنت باطل برای درهمنمونه. 1

 ؛«أَبْشِرِي بِالْجَنَّةِ وَ ارْكَبِي اللَّهِ خَيْلَ يَا» :گفتمی السالم(حسین )علیه امام قتل به مردم تحریک برای سعد عمر

 و شودمی آمیخته باطل با حقّ كه است چنین! باد بشارت شما بر بهشت و شوید سوار! الهی سواران ای

 كرده ایجاد خود در تدبر و تفکر اثر در مؤمن انسان كه بصیرتی آنگاه و گرددمی گمراهی و اشتباه سبب

 .بود خواهد او راه چراغ است

 ای از بصیرت ناب:نمونه. 2

 السّالم()علیه سیدالشهدا حضرت از برادرانش و السّالم()علیه ابوالفضل ساختن جدا برای شمر كههنگامی

 و ساكت برادرانش والسّالم( )علیه هاشمقمربنی ،كجایید؟ عباس جعفر، عبداهلل، 1من! خواهرزادگان: زد فریاد

 را جوابش: فرمودالسّالم( )علیه اباعبداهلل آنکه تا فرماید. حکم چه تا داشتند یار اشارۀ به چشم ادب كمال با

 آنها شمر كههنگامی و آمدند بیرون خیمه ازالسّالم( )علیه امام اجازۀ از بعد آنگاه،. است فاسق اگرچه بدهید،

 :فرمود و زد نهیب شمر بر السّالم()علیه عباس داد، بشارت نامهامان گرفتن به را

 كه دهیمی فرمان ما به آیا 2نباشد؟ امانی را خدارسول فرزند و دهیمی امان را ما آیا! كند لعنت را امانت و تو خدا

 3بگیریم؟ قرار هازادهملعون و ملعونین اطاعت در و كنیم رها را فاطمه پسر حسین سرورمان و برادرمان

 بصیرت یک روحانی:. 3

 خیبیه منیزل مرحیوم حیاج شی      - كه در آن زمان سردار سپه بود - احمدشاه با رضاخان ینقل شده كه روز

و  حتیاحمدشیاه را نصی   شیان ی. اشیت هم در آنجا حضور دا بافقی اهللآیت شهیدرفتند و  یحائر میعبدالکر

 سیلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی مبریاچون پی، را حفظ كن یاسالمو ظاهر  یداشته باش شیر دیموعظه كرد كه تو با

ها یفضول نیا خ،یآقا شهنگام، رضاخان برآشفت و گفت:  نیدر ا«. حاكمانشان هستند ۀویمردم بر ش» فرمود:

 شیان یا هیی عل یزودكه بیه  نمیبیم !قیخفه شو زند»نه او زد و گفت: یمحکم به س یمرحوم بافق !امدهیبه تو ن

و  تیی عمامه را از سیر روحان  ،یدهیم لیسلطنت تشک ،یبریم نیرا از ب شانیو ا یكنی)احمدشاه( كودتا م

 یبرخی «. گذاشیت  یخیواه  نیی هیا كیه در د  و چه بیدعت  یكشیچادر را از سر زنان م ،یداریاهل علم برم

 2برخورد بود. نیاز هم داشت یكه رضاخان از مرحوم بافق یاقدهع دیمعتقدند شا

                                                           
 (11، ص11ج ش،1311 صدرا، تهران، آثار، مجموعهمرتضی مطهری،  .ک.ر. )داشتند نسبت هم با بود. پس، اینان البنینام قبیله از . شمر1
، 3م، ج1116 دارالفکیر،  بییروت،  االشیراف،  انساب یحیی البالذری،بناحمد ؛11، ص2ق، ج1213 مفید، شیخ كنگرۀ قم، اإلرشاد، محمد مفید،بن. محمد2

 .311ص
 .11-11ش، ص1321 جهان، تهران، اللهوف، طاوس،موسی ابنبن. سیدعلی3
 http://www.hawzah.net/fa/magazinشییده در: ؛ مشییاهده161، ص61ش، ش1312، گلبییر ، «تنییدیس شییجاعت ». صییغری ممبینییی،  2

(25/6/1311.) 
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 اندرزهای رهبری
 :قیام حسینیی بخشبصیرت. 1

 یا دستى هرگاه كه داد نشان اعصار همۀ مسلمانان به خویش كامل بصیرت باالسّالم( )علیه حسین امام -

 منحرف اسالمى ۀجامع اگر چیست؛ تکلیف كرد، خارج كمال سیر خط از را اسالمی جامعۀ قطار اىحادثه

 كه آنگاه چیست؛ تکلیف بود، اسالم معارف و اسالم كلّ انحرافِ ترس كه رسید جایى به انحراف این و شد

 را بدها بد، را هاخوب كرده، تحریف را حقایق و قرآن و شوندمى فاسد دین گویندگان و علما و حکومت

 صحیحش خطّ به اسالمى ۀجامع كه است آن تکلیف كنند،مى منکر را معروف و معروف را منکر خوب،

 و اسالمى نظام بناى تجدید یعنی - بزر  واجب آن تا كرد قیامالسّالم( )علیه حسین امام. شود بازگردانده

 از تنها امر این زمان از برهه آن در. دهد انجام را - اسالمى ۀجامع در بزر  انحرافات مقابل در ایستادگی

 1.بود پذیرامکان است، منکر از نهى و معروف به امر بزر ِ مصداق یک خودش كه قیام، طریق

 ترک سکوت به هنگام فتنه:. 2

 «.اللَّبُونِ كَابْنِ الْفِتْنَةِ فِي كُنْ»روایت : «اندیشیتوصیه به درایت و نیک»ذیل عنوان ر.ک. 

 نما:همانند قطببصیرت . 3

 نبود، بصیرت اگر. بیندازد اشتباه به را آنها كند، گمراه را آنها تواندنمی فتنه غبارآلودگی بود، وقتی بصیرت -

 اگر نباشید، بلد را راه اگر جنگ جبهۀ در شما. گذاردمی قدم بد راه در گاهی خوب، نیت با ولو انسان

 در بینیدمی كنیدمی نگاه وقت یک باشید، نداشته اختیار در نماقطب اگر نباشید، بلد خوانینقشه

 همان نماقطب این. شودمی مسلط شما بر دشمن اید،آمده عوضی را راه اید؛گرفته قرار محاصرۀدشمن

 2.است بصیرت

 بصیرت نیاز دنیای اسالم:. 2

 اندیشیدن، به كردن عادت فکر، به آوردن روى اندیشه، به آوردن روى به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى -

 جبهۀ حقیقى شناختن به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى. كردن تحلیل درست فهمیدن، درست را مسائل

 از اىمجموعه كه است شده دیده گاهى. بشناسیم را دوستانمان بشناسیم، را دشمنانمان اسالمى؛ امت دشمن

 این خب،! خود برادران زدن براى خود، دوستان زدن براى شدیم همدست خودمان دشمنان با هامسلمان ما

 نداشتن از ناشى این كند؛می ضعف دچار كند،می آشفتگى دچار را اسالمى امت این زند،می لطمه ما به

 اثارۀ به دارد، احتیاج اندیشه و تدبر این به دارد، احتیاج بصیرت این به اسالم دنیاى امروز. است بصیرت

 3[.1البالغه، خطبۀ]نهج« العُقول دَفائِنَ لَهُم یُثیروا وَ»: دارد احتیاج عقول دفائن

                                                           
 .11/3/1312رهبری،  معظم مقام از بیانات. 1
 .15/1/1311 . همان،2
 .6/3/1313 . همان،3
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 زدگی:. عوام5

 (111)یوسف: «: گروهی با اهل بصیرتهم»عنوان ذیل ر.ک. 

 های پیشنهادیفراز

 .ندیدم زیبایی جز كربال[ ]در من 1؛«جَمِیالً إِلَّا رَأَیْتُ مَا»و جملۀ اهلل علیها( حضرت زینب )سالم -

 (2«الصَّبْرِ وَ الْبَصَرِ أَهْلُ إِلَّا الْعَلَمَ هَذَا لَايَحْمِلُ وَ» ؛61كهف: ی صبر و بصیرت )افزایهم -

 طلبی ثمرۀ بصیرت.رسیدن به مقام رضا و شهادت -

 
 

 

  

                                                           
 .161ص همان،طاوس، موسی ابنبنسیدعلی ؛116، ص25ج همان، ،[عالمه]مجلسی محمدباقر. 1
 .112، خطبۀ 331، ص1ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
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 حفظ عزت در مذاکرات
 آیات

 مذاکرۀ باعزت:
 هُوَ اللَّهُ حَسْبَكَ فَإِنَّ يَخْدَعُوكَ أَنْ يُريدُوا إِنْ وَ الْعَليمُ السَّميعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلْ وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا إِنْ وَ -

 (19-18: انفال. )بِالْمُؤْمِنينَ وَ بِنَصْرِهِ أَيَّدَكَ الَّذي

 بفریبند، را تو بخواهند اگر و داناست شنواى او كه نما توكّل خدا بر و گراى بدان[ نیز] تو گراییدند، صلح به اگر و

 .گردانید نیرومند مؤمنان و خود یارى با را تو كه بود همو. است بس تو براى خدا[ یارى]

 است روشن و دهدمی فرمان غیرمسلمانان صلح پیشنهاد به مثبت پاسخ دادن به را مسلمانان كریمه آیۀ این

 استفاده سوء مورد كه كنندمذاكره  ایگونه به حکیمانه تدبیری با مسلمانان كه است آن پاسخ این الزمۀ كه

 .نشود دارخدشه اقتدارشان و عزت و نگردد دشمن

 وسیلۀ به مرغ كه گویندمى «جناح» جهت این از هم را مرغ بال و است میل معناى به «جنوح» كلمۀ .1

 -آن كسره و سین فتحه به - «سلم» كلمه و شودمى منحرف و متمایل خود طرف دو از یکى به آن

 1.است صلح معناى به

 امّا نشوند، معرّفى طلبجنگ مسلمانان تا بپذیرد را دشمن صلح پیشنهاد باید اسالمى جامعۀ رهبر .2

 .«يَخْدَعُوكَ أَنْ يُريدُوا إِنْ وَ... فَاجْنَحْ ... جَنَحُوا  إِنْ وَ»: نخورد فریب تا باشد هوشیار

 حَسْبَكَ فَإِنَّ»: شودمى خنثى دشمن هاىتوطئه همۀ شود، شامل خدا لطف و باشند آماده مردم اگر .3

 .«اللَّهُ

 وَ بِنَصْرِهِ أَيَّدَكَ» :شماست یارى جهت در خداوند ارادۀ به مردمى هاىحمایت و الهى امدادهاى .4

 .«بِالْمُؤْمِنينَ

  «.بِالْمُؤْمِنينَ ... أَيَّدَكَ الَّذي هُوَ اللَّهُ حَسْبَكَ فَإِنَّ» :است كارساز الهى خواست و اراده با مردم، حمایت .5

 وَ بِنَصْرِهِ أَيَّدَكَ» :نیست شرک خداوند، از غفلت بدون الهى، نصرت ابزار عنوان به مردم از استمداد .6

 .«بِالْمُؤْمِنينَ

 2.«... بِالْمُؤْمِنينَ أَيَّدَكَ» :رهبرند پشتیبان و بازو مردم .1

 است این آن و است امر یک معناى در همگى و جنوح به امر ۀتتم «اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلْ وَ»: فرمود اینکه .1

 توكل خدا به و شو متمایل آن به نیز تو كرد، رغبت آمیزمسالمت روش و صلح به دشمن اگر كه

 آمادگى نداشتن دلیل به تو و كند غافلگیر را تو و باشد پرده پشت امورى مبادا اینکه از مترس و كن

                                                           
 . 111، ص1جق، 1211 مدرسین، جامعۀ قم، القرآن، تفسیر فی المیزان، [عالمه]طباطبایى . سیدمحمدحسین 1
 .356، ص2ج همان،. محسن قرائتی، 2
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 هیچ و كندنمی غافلگیر را او امرى هیچ و داناست و شنوا تعالى خداى چون كنى، مقاومت نتوانى

 1.كندمى كفایت نموده، یارى را تو او بلکه سازد،نمى عاجز را او اىنقشه

 .35؛ محمد: 1)آیۀ نفی سبیل(؛ منافقون:  121آیات مرتبط: نساء: 

 روایات
 . مذاکره و هوشیاری:1

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنان
وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ وَ لَكِنِ الْحَذَرَ  تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ فِيهِ رِضًا فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَلَا

 9.فَخُذْ بِالْحَزْمِ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَكُلَّ الْحَذَرِ مِنْ مُقَارَبَةِ عَدُوِّكَ فِي طَلَبِ الصُّلْحِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ 

 فکرى آرامش و رزمندگان آسایش كه مکن، رد است آن در خدا خشنودى كه را دشمن طرف از صلح پیشنهاد هرگز

 دشمن گاهى زیرا كردن، آشتى از پس خود دشمن از! زنهار! زنهار لکن .گرددمى مینتأ صلح در كشور امنیت و تو

 .باش دوراندیش ،پس كند. غافلگیر تاشود مى نزدیک

 . مذاکره نه در حال ذلت:2

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنان

 3الْقِتََالِ. مِنَ اَنْجَحُ الْاِسْالََمِفِي وَهْنٌ يَكُنْ لَمْ مََا الْمُسََالِمَةَ وَجَدْتُ

 يافتم. ستيز و جنگ از بهتر نشود اسالم ضعف موجب كه هنگامى را آشتى

 السّالم( در طول حادثۀ کربال()مذاکرات امام حسین )علیه هاعبرت

 مذاکره با ولید: .1

السّالم(، در نهایت، رو به ولید كرد نمونۀ بارز آن در امارت ولید، والی مدینه، رخ داده است. اباعبداهلل )علیه

 و افشاگری فرمود:
 ما خانۀ به فرشتگان و رسالتیم معدن و نبوت بیتاهل ما[ باش داشته یاد به! ]اندسپرده تو به را مدینه امارت آنکه ای

 كه حالی در پذیرد،می پایان ما خواست با و  یردمی باریدن ما وجود بركت به الهی رحمت. آمدندو رفت در

 شراب[ بدانند همگان كهچنان] آشکار بلکه نهد،نمی حیا پردۀ خود[ فجور و] فسق به كه است فاسقی یزید

هر  حال، این با. كندنمی بیعت هرگز او چون شخصی با من مثل كسی![ هیهات. ]ستاندمی گناهبی جان و كشدسرمی

 2.سزاوارتریم بیعت و خالفت برای یکكدام كه كنیم تأمل خویش كار در صبح تا دومان

                                                           
 . 111، ص1ج همان،، [عالمه]طباطبایى . سیدمحمدحسین 1
 .53، نامۀ 111، ص11ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
 .255ش، ص1366دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، . عبدالواحد تمیمی آمدی، تصنیف غررالحکم و 3
 .23ص همان، طاوس،موسی ابنبن. سیدعلی2
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 عمر:بنمذاکره با عبداهلل. 2

 از عمربنعبداهلل گویند. بود عُمَربْنعبداهلل كرد منع سفر این از را السّالم()علیه حسین امام كه كسانی از یکی

 حسین امام جهت بدین. گرایید صلح به ندید، همراه خود با را مردم چون اما زد سرباز یزید با بیعت

 :فرمود چنین عبداهلل با گفتگویی در السّالم()علیه
 یهودی فرازانگردن نزد[ طَبَقی بر] را یحیی سر كه[ زیبارویی ،] دنیا پستی از ایشده غافل كه شده چه را تو

 خویش هایدكّان به سپس،. كشتندمی دمسپیده هر را پیامبر هفتاد اسرائیلبنی كه ایكرده فراموش آیا فرستاد؟

 عذابشان و داد مهلت آنها به خداوند اما. است نیفتاده اتفاقی گویی شدند،می مشغول فروش و خرید به و رفتندمی

 او عذاب از را ستمگران دانستی كه حال] پس،. كشید انتقام تیغ مقتدرانه، و موقعبه آنگاه،. انداخت تأخیر به را

 1مکن. كوتاهی امیاری در و كن پیشه تقوا! عبداهلل ای[ نیست رهایی

 حداقل یا یزید با بیعت به را السّالم()علیه حسین امام تا كوشدمی عمربنعبداهللدر نقل دیگری آمده است: 

 غافلگیر السّالم()علیه حسین امام طرف از سؤال یک با اما. وادارد نشینىگوشه و جامعه از گیرىكناره

 كه اندیشىمى آیا! كنى؟مى فکرى چه من كار مورد در: كندمى سؤال او از الساّلم()علیه اباعبداهلل. شودمى

 پیروی تو راهنمایىِ از من كه نما بیان من براى را موضوع اندیشىمى چنین اگر! ام؟رفته خطا راه به من

 از را او و داندمى دور خدارسول فرزند از را اشتباه و خطا هرگونه سؤال این پاسخ در عمربنعبداهلل. كنممى

 امام از و كندمى تکرار را خویش حرف هم باز اما شمارد،مى صالح ْخالفت براى پاكى و طهارت  جهت

 یزید تصمیم پسر عمر، سخن رد ضمن ،السّالم()علیه امام. نشود كشته تا كند اختیار نشینىگوشه خواهدمى

 كه شودمى متذكر و كندمى كمک تقاضاى عمربنعبداهلل از آنگاه. داندشدنش مى كشته یا بیعت را یزیدیان و

 2.كردمى یارى را او حتماً بود، زنده پدرش اگر

 با طرماح: . مذاکره3

كنم سوگند، من هر چه نگاه می به خدا»السالم( رساند و گفت: عدی خود را به امام حسین )علیهبنطرماح

بینم و اگر تنها همین كسان كه مراقب تو هستند )سپاه حر( به جنگ با تو برخیزند، برای كسی را با تو نمی

خواهی در شهری توانی یک وجب جلوتر نرو؛ اگر میكشتن تو و یارانت بس باشند. ... تو را به خدا اگر می

ا محفوظ بدارد تا در كار خود بنگری و ببینی كه  چه خواهی كرد، با فرود آیی ]كه[ خداوند تو را در آنج

 .«من بیا تا تو را در كوه بلندمان به نام أجأ فرود آورم. ... 

خداوند به تو و قومت پاداش نیک دهد. میان ما و این مردم پیمانی است »السالم( فرمود: حضرت )علیهآن

 «كشد.نجام كار ما و آنان به كجا میسرا دانیمتوانیم بازگردیم و نمیكه نمی

ای كه برای خرجی خاندانش تهیه السالم( خداحافظی كرد تا آذوقهطرماح پس از این سخنان با امام )علیه

اگر چنین قصدی داری »السالم( فرمود: كرده بود به آنها برساند و آنگاه به ایشان ملحق گردد. اباعبداهلل )علیه

                                                           
 .32-31ص همان،. 1
 .25-26ص ،5ق، ج1211بیروت، داراألضواء،  الفتوح،، اعثم الکوفیبن. احمد2
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السالم( به وی هشدار داد تا این فرصت را از به این ترتیب، اباعبداهلل )علیه« د.شتاب كن. خدایت رحمت كن

حضور در  طالیی فرصت، الزم بصیرتبه سبب نبود  راه، حقانیت به یقین وجود بادست ندهد. اما طرماح، 

 1كاروان حسینی را از دست داد.

 اندرزهای رهبری
 مذاکره:. توجه به منافع اسالم و مسلمانان در 1

 باید ما كه هایىبهره و الزم شرایط و منافع به توجهبى و احساسات روى از و كند كار حکیمانه اسالمى نظام

 در كه دشمن یک با ما بسا اى. باشد پخته و حکیمانه كامالً باید دید. نکند حركت بگیریم دنیا با رابطه از

 كمااینکه ،... است حکمت اینْ. بریزیم دوستى طرح او با بنشینیم بایستى االن داریم، برخورد هم نهایت

 سه آن از. كرد مذاكره - مدینه اطراف یهود با جمله از - هاخیلی با( سلموآلهوعلیهاهللصلی)اكرم  رسول

 مِن الكِتابِ أَهلِ مِن كَفَروا الَّذينَ أَخرَجَ الَّذي هُوَ: »كرد بلد نفى را دیگر طایفه دو و جنگید طایفه یک با طایفه،

 وَ يَحتَسِبوا لَم حَيثُ مِن اللَّهُ فَأَتاهُمُ اللَّهِ مِنَ حُصونُهُم مانِعَتُهُم أَنَّهُم ظَنّوا وَ يَخرُجوا أَن ظَنَنتُم ما الحَشرِ لِأَوَّلِ دِيارِهِم

 خود  [؛2]حشر:  «األَبصارِ أُولِي يا فَاعتَبِروا المُؤمِنينَ أَيدِي وَ بِأَيديهِم بُيوتَهُم يُخرِبونَ الرُّعبَ قُلوبِهِمُ في قَذَفَ

 متعال خداى كه شد بنا. رفتند اما بروند، اینجا از روزى اینها بناست كه كردیدنمى خیال هم هامسلمان شما

 .كرد اخراج كه دیدید و كند اخراج را اینها

 قرارهاى كفار از بعضى با حتّى. بستند قرارداد قریش كفار با حدیبیه در( سلموآلهوعلیهاهللصلی)اكرم  پیامبر

 :است مشخص هم قرآن خود در موضوع این. نبود در كار دعوایى انگیزۀ هیچ یعنى داشتند، بلندمدت

]ممتحنه:  «إِلَيهِم تُقسِطوا وَ تَبَرّوهُم أَن دِيارِكُم مِن يُخرِجوكُم لَم وَ الدّينِ فِي يُقاتِلوكُملَم الَّذينَ عَنِ اللَّهُ اليَنهاكُمُ»

 نکردند، اخراجتان و نکردند ظلم شما به و ندارند سوئی سابقۀ و دعوا و مسئله شما با كه كفارى آن  [.8

 رعایت یعنى كنیم،مى صحبت حکمت از وقتى بنابراین،. باشید داشته حسنه ارتباطات آنها با توانیدمى شما

. ببرد هادولت آن با ارتباط از تواندمى نظام این كه هایىاستفاده تمام مالحظۀ و اسالمى جمهورى مصلحت

 2كنیم. حركت اساس این بر باید

 :اندیشی شخصی در مذاکرهپرهیز از مصلحت. 2

 برایمان است ممکن كردیم، را اقدام این ما اگر كه نیست شما و من شخص مصلحت مراد مصلحت؛ اما و

 مصلحت به و كشور مصلحت به كارى اگر هستیم؟ كه ما مگر! بشود تمام هم گران نه، بشود، تمام گران

 این و انقالب مصحلت یعنى مصلحت دارد؟ اهمیتى چه نیست، من شخص مصلحت به ولى است، انقالب

 3شود.مى شروع -شما  خصوصبه –ما  شخصى رفتار از یعنى است؛ جانبههمه مصلحت

                                                           
 .216، ص5ج، 2چ ق،1311 دارالتراث، بیروت، الطبری،تاریخ طبری،ال جریربن. محمد1
 .1/11/1361رهبری،  معظم مقام بیانات . از2
 .11/2/1311. همان، 3
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 های پیشنهادیفراز
 یزید ریاحی.بنقین و حربنالسالم( با زهیرالحسین )علیهنقل مذاكرۀ اباعبداهلل -

)استقالل شرقی و نه غربی بیان اصول انقالب اسالمی كه مذاكره بر سر آنها جایز نیست، مانند اصل نه  -

 سیاسی(.

از سخنان مقام معظم  بیانی شیوا از نرمش قهرمانانه و مبانی آن از عزت، مصلحت و حکمت با مددگیری -

 اهلل(.رهبری )حفظه
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 شناسی آننقش خواص در قیام عاشورا و آسیب
 آیات

 :ضرورت تجدید پیمان خواص با رهبری. 1
. انَّا مُسْلِمُونَمِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ انْصارى الَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ انْصارُ اللَّهِ امَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِ فَلَمَّا احَسَّ عِيسى -

 (59عمران: )آل

 یاران ما: گفتند حواریّون ند؟اكیان خدا راه در من یاران: گفت كرد، طغیان و كفر احساس آنان از عیسى كه آنگاه

 .هستیم او تسلیم كه باش گواه و آوردیم ایمان خدا به خداییم؛( دین)

 «مِنْهُمُ الْكُفْرَ فَلَمَّا احَسَّ عِيسى»: است رهبرى شرط مردم، عقاید و افکار شناخت در هوشیارى .1

 اىبهره آن از لجوج هاىانسان امّا بخشد،مى شفا را زاد مادر كور كند،مى زنده را مرده عیسى، نفَسِ .2

 ....« مِنْهُمُ الْكُفْرَ فَلَمَّا احَسَّ عِيسى» :برندنمى

 و رهبرى براى باطل از حقّ جبهۀ جداسازى و آنان تمركز و سازماندهى و وفادار نیروهاى شناخت .3

 .«مَنْ انْصارى الَى اللَّهِ » :است ضرورى او حركت ادامۀ

 1.«نَحْنُ انْصارُ اللَّهِ» دارد: دینى و اجتماعى سیاسى، ارزش رهبرى با بیعت تجدید .2

 تا ساخت، جدا منافقان و دشمنان از را خود خالص دوستان صف( السالمعلیه) مسیح ضرتح .5

 عقبه بیعت در سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی اسالم پیامبر كه كارى همان ،باشد منسجم و دقیق او ریزىبرنامه

 2.داد انجام

 :شناسیآسیب. 2
 (52غَيًّا. )مريم:  يَلْقَوْنَ فَسَوْفَ الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الصَّلَاةَ أَضَاعُوا خَلْفٌ بَعْدِهِمْ مِن خَلَفَ -

 سزا) زودى به پس كردند، پیروى( نفس) هاىشهوت از و كردند ضایع را نماز كه آمدند جانشینانى آنها پى در سپس

 دید. خواهند را خود گمراهى( كیفر و

 مقام معظم رهبری:
 خلیفۀ پسر و اسالم دنیای اوّلِ آقازادۀ السّالم(،)علیه علیبنحسین كه آمد جامعه آن سر بر بالیی چه بفهمیم باید ما

 نشست،می خالفت مسند بر بزرگوارش پدر كه شهری همان در الصّالۀوالساّلم(،)علیه طالبابیبنعلی پسر مسلمین،

 لب با را او اصحاب و او آمدند، كربال به هاییآدم شهر همان از! نخورد تکان آب از آب و شد گردانده اشبریده سر

 !گرفتند اسارت به را السّالم()علیه امیرالمؤمنین حرم و رسانند شهادت به تشنه

 داده را ما جواب قرآن. كنممی مطرح سؤال این به پاسخ در را قرآن از آیه یک من. است زیاد زمینه، دراین حرف

 أَضَاعُوا خَلْفٌ بَعْدِهِمْ مِن خَلَفَ: »فرمایدمی كه است این آیه آن. كندمی معرفی مسلمین به را درد آن قرآن. است

 یکی: است عمومی انحراف و گمراهی این اصلی عامل عامل . دو«غَیًّا یَلْقَوْنَ فَسَوْفَ الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الصَّلَاۀَ

                                                           
 .61، ص2ج همان،. محسن قرائتی، 1

 .563، ص2، ج1ش، چ1312االسالمیه، تهران، دارالکتبتفسیر نمونه، . ناصر مکارم شیرازی، 2
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 كردن جدا زندگی از را معنویّت حساب معنویّت، و خدا كردن فراموش است، نماز آن مظهر كه خدا ذكر از دورشدن

. گذاشتن كنار زندگی از را خدایی محاسبات و خدا به توكّل و متعال خدای از طلب و توسّل و دعا و ذكر و توجّه و

 آوریجمع فکر به. دنیاطلبی: جمله یک در و رفتن هاهوس دنبال رفتن، هاشهوترانی دنبال ؛«الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا » دوم

 درد اینْ. كردن فراموش را هاآرمان و دانستن اصل اینها را. افتادن دنیا شهوات به التذاذ و آوری مالجمع ثروت،

 از آرمانخواهی حالت آن اسالمیجامعۀ  در اگر. شویم دچار درد این به است ممکن هم ما. است و بزر  اساسی

 نیفتد، عقب دنیا در دیگران از و ببرد در معركه از را كالهش كه باشد فکر این به كس هر شود، ضعیف یا برود بین

 ترجیح جامعه مصالح بر را خود مصالح و خود خالصه و كنیم جمع برویم هم ما است، كرده جمع دیگری» اینکه

 1.شد خواهیم دچار درد این به كه است معلوم ،«دهیم

 روایات
 . در وصف خواص:1

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنانالسالم( از الحسین )علیهاباعبداهلل
 يَهَابُكُمُ مَهَابَةٌ النَّاسِ أَنْفُسِ فِي بِاللَّهِ وَ مَعْرُوفَةٌ بِالنَّصِيحَةِ وَ مَذْكُورَةٌ بِالْخَيْرِ وَ مَشْهُورَةٌ بِالْعِلْمِ عِصَابَةٌ! الْعِصَابَةُ أَيُّهَا أَنْتُمْ ثُمَّ

 وَ طُلَّابِهَا مِنْ امْتَنَعَتْ إِذَا الْحَوَائِجِ فِي تَشْفَعُونَ عِنْدَهُ لَكُمْ يَدَ لَا وَ عَلَيْهِ لَكُمْ فَضْلَ لَا مَنْ يُؤْثِرُكُمْ وَ الضَّعِيفُ يُكْرِمُكُمُ وَ الشَّرِيفُ

 2الْأَكَابِرِ. كَرَامَةِ وَ الْمُلُوكِ بِهَيْبَةِ الطَّرِيقِ فِي تَمْشُونَ

 ودارید  شهرت دادن پند و نصیحت در و یدزبانزد نیکی و خیر در و پرآوازه دانش و علم در كه بزرگان ای شما

 گرامی را شما ناتوان و است لقای هیبت شما برای شریف انسان كه اید،یافته شکوه و عظمت مردم دل در خدا برای

 از طلبی و مالی هیچ و ندارید آنها بر برتری هیچ شما كه دارندمی خود بر مقدّم را شما كسانی و شمارد،می محترم و

 عظمت و شاهان شکوه با شما و جویندمی شفاعت شما از شود،نمی برآورده هایشانخواسته كه گاهآن ،ندارید آنها

 .رویدمی راه آنان میان در بزرگان

 :برخورد با خواصهای مختلف گونه. 2

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنان

رِيكَةً كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ يَرْكَبُ الصَّعْبَ وَ يَقُولُ هُوَ الذَّلُولُ وَ لَكِنِ الْقَ الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَ تَجِدْهُ تَلْقَهُ لَاتَلْقَيَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّكَ إِنْ

 3لُ لَكَ ابْنُ خَالِكَ عَرَفْتَنِي بِالْحِجَازِ وَ أَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا.فَقُلْ لَهُ يَقُو

 هایشگوش اطراف هایششاخ كه یافت خواهی گاوی همچون را وی ،كنی مالقاتش اگر كه مکن مالقات طلحه با

 ارتباط زبیر با بلکه. است رام مركبی:  گویدمی و شودمی سوار هوس و هوا سركش مركب بر او باشد. خورده پیچ

 كه شد چه ؟انگاشتی نشناخته عراق در و شناختی مرا حجاز در: گویدمی تایدای پسر بگو او به است ترنرم كه بگیر

 بازگشتی؟ خود پیمان از

 در مذمت عوام سرگردان و خواص رویگردان:  .3

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنان
                                                           

 .22/2/1311. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
 .231ق، ص1212انتشارات جامعۀ مدرسین، العقول، قم، شعبه حرانی، تحفبن. حسن2
 .31، خطبۀ 162، ص2ج همان، الحدید،ابیابن اهللۀهببن. عبدالحمید3
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 قَوِيَ مَنْ يَقْوَلَمْ وَ مِثْلَكُمْ لَيْسَ مَنْ فِيكُمْ يَطْمَعْلَمْ الْبَاطِلِ تَوْهِينِ عَنْ تَهِنُوالَمْ وَ الْحَقِّ نَصْرِ عَنْ تَتَخَاذَلُوالَمْ لَوْ النَّاسُ أَيُّهَا

 قَطَعْتُمُ وَ ظُهُورِكُمْ وَرَاءَ الْحَقَّ خَلَّفْتُمُ بِمَا أَضْعَافاً بَعْدِي مِنْ التِّيهُ لَكُمُ لَيُضَعَّفَنَّ لَعَمْرِي وَ إِسْرَائِيلَ بَنِي مَتَاهَ تِهْتُمْ لَكِنَّكُمْ عَلَيْكُمْ

 نَبَذْتُمُ وَ لِاعْتِسَافِا مَئُونَةَ كُفِيتُمْ وَ الرَّسُولِ مِنْهَاجَ بِكُمْ سَلَكَ لَكُمْ الدَّاعِيَ اتَّبَعْتُمُ إِنِ أَنَّكُمْ اعْلَمُوا وَ الْأَبْعَدَ وَصَلْتُمُ وَ الْأَدْنَى

 8الْأَعْنَاقِ. عَنِ الْفَادِحَ الثِّقْلَ

روى كردید، كسانى كه به هیچنمىماندید و در كوبیدن باطل سستى اعتنا نمىاگر شما در یارى حق بى! اى مردم

. شدندچنین نیرومند نمىاند رفتهكردند و اینان كه امروز در برابر شما نیرو گدر شما طمع نمى سنگ شما نبودندهم

مى هر روز فزونى اسرائیل، به سردرگمى دچار آمدید! به جان خودم سوگند كه این سردرگچونان بنىاما افسوس كه 

به دورترین  ترین كسانن پیوند خویش از نزدیکكه شما حق را پس پشت نهادید و همراه با بریدچرا ،خواهد یافت

كرد كه ى هدایت مىكردید، شما را به راهباشید! اگر از امام خود پیروى مى آگاه .ها پیوستیدآنترین و بیگانه

ت را از و بار سنگین مشکالندوه بیراهه رفتن در امان بودید و از ا ( رفته بود،سلّموآلهوعلیهاللّهخدا )صلّى رسول

 داشتید.مىدوش خود بر

 مردم:گیری از نیروی بهره. 4

 :السالم()علیه علی امیرمؤمنان
اضعفَ صبراً عند مُلِمَّات الدَّهر من أهلِ الخاصَّة وَانَّما عمود الدِّين وجِماعُ المسلمين والعُدّةُ و ليس أحد من الرعيّة ... 

 9.لاِلعداء، العامّة من األمّة فَليَكُن صِغوُكَ لهم و مَيلُكَ معهم

ه ستون دین این است ك ى روزگار ناشکیباتر از خواص نیست؛هادر ناراحتی [ ...براى والى]یک از افراد رعیت هیچ

باید كه میل تو  ،پس اند.امت آورنده وسایل براى روبرو شدن با دشمنان همان عامۀو مایۀ اجتماع مسلمانان و فراهم

 به جانب ایشان باشد و رضاى آنان را به چنگ آورى.

 هاعبرت
 . قیام خواص، همراهی عوام:1

 سعدبنى و تمیمبنى حنظله،بنى مسعودیزیدبنالسالم( به بصره رسید، چون نامۀ اباعبداهلل )علیهنقل است كه 

 بر خدا حجت او اینکه و امت میان در او جایگاه و السالم()علیه حسین امام مقام معرفى با و كرد جمع را

 براى را خویش آمادگى زمینه این در نیز مردم. نمود ترغیب حضرتش از اطاعت بر را آنها است مردم

 3.كردند اعالم امام راه در فداكارى و اطاعت

 به پیوستنبراى  شدن آماده حال در هنوز و نبود جدّى خویش كار در چنانآن نیز فرد این هرچند

 تالش مقدار همین ولى كرد دریافت را السالم()علیه اباعبداهلل شهادت خبر كه بود السالم()علیه حسین امام

 السالم()علیه حسینامام دعوت به روز آن جامعۀ در خواص اگر كه دهدمى نشان مردم بسیج با رابطه در او

 .گرفتندمى قرار اقلیت در یزیدیان و یزید دادند،مى مثبت پاسخ

                                                           
 .161، خطبۀ 212-213، ص1ج همان، الحدید،ابیابن اهللۀهببن. عبدالحمید1
 .53، نامۀ 35، ص11ج همان، الحدید،ابیابن اهللۀهببن. عبدالحمید2
 .133-133ص همان، ،[عالمه]مجلسی محمدباقر ؛23-31ص همان، طاوس،موسی ابنبنسیدعلی. ک.ر. 3
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 گریزی خواص:. والیت2

السالم( امام حسن مجتبی )علیه صلح جریان در و بود عراق اهل رئیس و بزر  كه خُزاعِی صُرَدبنسُلَیْمَان

 اى تو بر سالم: گفت شد، وارد ایشان بر چون. آمدالسالم( )علیه علىبنحسن نزد نداشت، حضور كوفه در

 آمرزیده پدرت بنشین، حال: »فرمود سپس، داد. سالم جواب السالم()علیه حضرتآن!  مؤمنان خواركنندۀ

 اینکه با كردى بیعت معاویه با چگونه كه تعجبیم در پیوسته ما: گفت سخنش ادامۀ در و نشست سلیمان!« باد

 غالمانشان و فرزندان نیز اندازه همین به و بگیر. حقوق همه و بودند تو با عراق اهل از جنگجو یکصدهزار

 1.داد پاسخ صردبنسلیمان به بردباری با امام آنگاه! حجاز و بصره اهل از تو شیعیانِ از غیر بودند،

 در السالم()علیه حسین امام كنندگانیاری از ولی داشت فعالیت نیز عقیلبنمسلم حركت در سلیمان آنکه با

 و تردید امام به پیوستن در نهایی تصمیم برای هالحظه آخرین در سلیمان كه باورند این بربرخی  .نبود كربال

 در - سابقه به مسبوق سلیمان، تردید اینکه بر عالوه. داد دست از را همراهی این ناب فرصتِ و كرد تعلل

 .است - 2جمل فتنۀ جریان

 اندرزهای رهبری
 :. دنیاگرایی برخی خواص1

یک نوع كسانی هستند كه در مقابله با دنیا، زندگی، مقام، شهوت، پول،  :نداخواصِ طرفدارِ حق دو نوع

 ،های خوب استذكر كردیم همه از متاعاینهایی كه . های خوبْ قرار دارندمتاع ۀلذّت، راحت، نام و هم

های زندگی دنیوی متاع یعنی بهره. اینها بهره .«متاع الحياة الّدنيا» :های زندگی استاش جزو زیباییهمه

معنایش این نیست كه این متاع، بد است؛ نه.  [23]یونس:  «متاع الحياة الدنيا» :فرمایدكه می است. در قرآن

خدای  - های زندگیها و بهرهما آفریده است. منتها اگر در مقابل این متاعمتاع است و خدا برای ش

آنقدر مجذوب شدید كه وقتی پای تکلیفِ سخت به میان آمد نتوانستید دست بردارید،  - ناخواسته

توانید از آن آید، میهای دنیوی، آنجا كه پای امتحان سخت پیش میواویالست! اگر ضمن بهره بردن از متاع

 3.وقتْ حساب استها به راحتی دست بردارید آناعمت

 . دنیاطلبی خواص و واقعۀ کربال:2

 فقط كه دهندمی ماهیت تغییر چنان جامعه یک در قاطعشان اكثریت یا حق طرفدارِ خواصِ وقتی! آری

 حذف ترس از مال، تقلیل و تحلیل ترس از جان، ترس از وقتی كند،می پیدا اهمیت برایشان خودشان دنیای

 در و كنند قبول را باطل حاكمیت شوندمی حاضر ماندن تنها ترس از و شدن منفور ترس از پست، و مقام

                                                           
 .611-511ص ،1ج م،1111 داراألضواء، بیروت، والسیاسه، االمامه الدینوری، قتیبهابن. 1
 حتیی  ؛1-6ق، ص1212 النجفیی،  المرعشیی  مکتبیۀ  منشورات قم، افست الحدیثۀ، العربیۀ المؤسسۀ القاهره، صفین، وقعۀ مزاحم المنقری،نصربن. ک.ر. 2

! اسیت  كیرده  بییان  خیود  شیركت  عیدم  بیراى  دروغیین  اىبهانه سلیمان: گویدمى شده، نقلالسالم( )علیه حسن در بحث با امام آنچه طبق طوسى، شیخ

 (66ق، ص1215 مدرسین، جامعه قم، الطوسی، طوسی، رجالالحسن بنمحمد)
 .21/3/1315. از بیانات مقام معظم رهبری، 3
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 اسالم جهان در آنگاه اندازند،نمی خطر به را جانشان و كنندنمی طرفداری حق از و ایستندنمی باطل مقابل

 شاخۀ و امیّهبنی به حکومت. شودمی آغاز - وضع آن با - السّالم()علیه علیبنحسین شهادت با فاجعه

 1!رسدمی امروز تا اسالم دنیای در سالطین سلسلۀ به هم آخرش و عبّاسبنی به بعد و مروان

 فرازهای پیشنهادی
و محروم ماندنش از همراهی اباعبداهلل  حنفیهبنمحمدنگاهی به واكنش خواص در برابر قیام عاشورا:  -

 ازالسالم( اباعبداهلل )علیه ناامیدىو  عمربنعبداهلل ،عنوان مخبِر در مدینهالسالم( و حضورش به)علیه

 با دوم، كند، دعا نماز هر از بعد راالسالم( اباعبداهلل )علیه اینکه اول،حضرت به او: و تکلیف آن اشهمراهى

 كند صبر كمدستِ و نشتابد یزید با بیعت به تعجیل به اینکه سوم، نکند، همراهى و همنشینى یزیدیان و یزید

 ،و جریان پیوستنش به كاروان حسینی قینزهیربن ،شود روشن برایش آنها با امام كار نتیجۀ تا

و فتنۀ او  یشریح قاض ،و جاماندنش از كاروان حسینی و حضورش در جمع توابین خزاعى صردبنسلیمان

 .و نیز فتوایش برای جهاد عروهبنهانىدر شهادت 

 ستیزان.گریزان و والیت: حامیان والیت، والیت1311نگاهی به واكنش خواص در برابر فتنۀ  -

  

                                                           
 .21/3/1315. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
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 السالم(یاران امام حسین )علیه هایویژگی
 آیات

 :طلبی. شهادت1
 (23. )احزاب: تَبْدِيالً بَدَّلُوا ما وَ يَنْتَظِرُ مَنْ مِنْهُمْ وَ نَحْبَهُ قَضى مَنْ فَمِنْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُوا رِجالٌ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ  -

 بعضى و رفتند دنیا از شانبعضى ،پس كردند. وفا بستند عهد خدا با چه هر بر كه هستند مردانى مؤمنان از بعضى

 نکردند. تبدیل را چیز هیچ و منتظرند دیگر

 .«عَلَيْهِ اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُوا» :است ایمان در صداقت شهادت نشانۀ مرز تا حقّ از دفاع .1

 .«نَحْبَهُ قَضى مَنْ فَمِنْهُمْ» :است قرآنى درسى و پیام شهدا بزرگداشت .2

 1«.يَنْتَظِرُ مَنْ مِنْهُمْ وَ»: است ارزش یک نیز شهادت انتظار .3

 (12. )توبه:يُنْفِقُونَ ما يَجِدُوا أَالَّ حَزَناً الدَّمْعِ مِنَ تَفِيضُ أَعْيُنُهُمْ وَ تَوَلَّوْا عَلَيْهِ أَحْمِلُكُمْ ما أَجِدُ ال قُلْتَ  -
 براى چیزى چرا كه برگشتند اشک از پر دیدگانى با [ایشان و] كنم، سوار آن بر را شما كه ندارم چیزى گفتى [تو و]

 ؟!یابندنمى كردن خرج

 أَعْيُنُهُمْ» :مالى و مادّى امکانات و حركت تنها نه است، آنان روحیّات و هاانگیزه به ها،انسان ارزش .1

 «الدَّمْعِ مِنَ تَفِيضُ

 مِنَ تَفِیضُ» :است گریان و ناراحت]و جاماندن از قافلۀ شهادت[  جبهه در نداشتن شركت از مؤمن .2

 2.«الدَّمْعِ

 :. والیتمداری2
. تَسْليماً يُسَلِّمُوا وَ قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجاً أَنْفُسِهِمْ في يَجِدُوا ال ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فيما يُحَكِّمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ ال رَبِّكَ وَ فَال -

 (15:نساء)

 دهد قرار داور است اختالف مایۀ میانشان آنچه دربارۀ را تو آنکه مگر آوردنمی ایمان كه! سوگند پروردگارت به

 .آورد فرود تسلیم سر كامالً و نکند ناراحتی احساس [اندكی] ایكرده كه حکمی از هایشاندل در سپس

 .31عمران: آل؛ 6؛ احزاب: 51آیات مرتبط: نساء: 

 .«نقش بصیرت در حماسۀ حسینی»ر.ک.  بصیرت:. 3

 . صبر:4
 (01)مزمل: . جَمِيلًا هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ يَقُولُونَ مَا عَلَى وَاصْبِرْ -

 آن تا درگیرى، عدم و مدارا و صبر به) نیکو وجهى به آنها از و كن صبر( ناروا هاىنسبت از) گویندمى آنچه بر و

 گزین. دورى( شوى جهاد به مأمور كه گاه
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 ناروا اتهامات و زبان زخم نوع هر انتظار باید رهبر؛ است رهبرى مهم طشرای از صدر سعه و صبر .1

 «.يَقُولُونَ مَا عَلَى وَاصْبِرْ»: باشد داشته را

 :بگیرد كناره آنها از و كند بایکوت را هایىگروه یا افراد اسالمى جامعۀ رهبر كه است الزم گاهى .2

 «.وَاهْجُرْهُمْ ...»

 1«.جَمِيلًا هَجْرًا: »باشد اسالمى جامعه رهبر شأن در و زیبا شکلى به باید مخالفان، زدن كنار .3

 (10الْمُؤْمِنُونَ. )توبه:  فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ عَلَى وَ مَوْالنا هُوَ لَنا اللَّهُ كَتَبَ ما إِالَّ يُصِيبَنا لَنْ قُلْ -

 بر تنها باید مؤمنان و ماست موالى او. رسید نخواهد ما به است، كرده مقرّر ما براى خداوند آنچه جز هرگز: بگو

 .كنند توكّل خداوند

 اللَّهُ كَتَبَ ما إِلَّا» :خداست دست به مقدّرات ولى كنیم،مى جهاد ؛نتیجه ضامن نه تکلیفیم، به مأمور ما .1

 .«لَنا

 .«لَنا اللَّهُ كَتَبَ»: بینندمى خود مصالح و منافع راستاى در را جبهه هاىسختى حتّى واقعى مؤمنان .2

 اللَّهُ كَتَبَ»: نویسدنمى بد اشبنده براى مولى چون است، خیر كرده مقدّر مؤمن براى خداوند آنچه .3

 .«مَواْلنا هُوَ لَنا

 سپردن و الهى قانون مداربر  حركت توحید درجۀ باالترین؛ داندمى خدا والیت تحت را خود مؤمن .2

 .«مَواْلنا هُوَ»: است حکیم خداى دست به سرنوشت

 2.«الْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ» :خداست بر توكّل ایمان شرط .5

 روایات
 :طلبیشهادت. 1

 لِيَرْغَبِ عَنْهُ يُتَنَاهَى لَا الْبَاطِلِ إِلَى وَ بِهِ يُعْمَلُ لَا الْحَقِّ إِلَى تَرَوْنَ لَا أَ...  خَطِيباً فِي أَصْحَابِه السالم()عليهفَقَامَ الْحُسَيْنُ  -

 سَمِعْنَا قَدْ قَالَ وَ الْقَيْنِ بْنُ زُهَيْرُ فَقَامَ بَرَماً إِلَّا الظَّالِمِينَ مَعَ الْحَيَاةَ وَ سَعَادَةً إِلَّا الْمَوْتَ أَرَى لَا فَإِنِّي مُحِقّاً رَبِّهِ لِقَاءِ فِي الْمُؤْمِنُ

 3.الْإِقَامَةِ عَلَى مَعَكَ النُّهُوضَ لَآثَرْنَا مُخَلَّدِينَ فِيهَا كُنَّا وَ بَاقِيَةً لَنَا الدُّنْيَا كَانَتِ لَوْ وَ مَقَالَتَكَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا اللَّهُ هَدَاكَ

  نهی باطل از و شودنمی عمل حقّ به كه بینیدنمی آیاالسالم( برای خطبه قیام كرد ]و فرمود:[ ... امام حسین )علیه

 را ظالمان با  زندگی و سعادت، جز را مر  من و. راغب باشد خدا یالق بهباید  مؤمن ،وضعی چنین در گردد؟نمی

 شما سخنان خدا! رسول پسر ای: داشت عرضه و برخاست جای از قینزهیربن ،هنگام این دربینم. نمی هالكت جز

 جدایی تنها و باشیم همیشگی آن در ما و باشد باقی ما برای دنیا اگر سوگند، خدا به كند؛ هدایت خدایت یم.شنید را

 .دهیممی ترجیح آن در زیستن همیشه بر را شما ركاب در قیام باشد، شما همراهی و یاری در آن از

                                                           
 محسن قرائتی، تفسیر نور، مشاهده شده در: . 1
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أَلَا وَ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فَانْطَلِقُوا جَمِيعاً فِي حِلٍّ لَيْسَ  السالم(  أَصْحَابَهُ عِنْدَ قُرْبِ الْمَسَاءِ ... ]قال[ ...فَجَمَعَ الْحُسَيْنُ )عليه -

... وَ قَامَ إِلَيْهِ مُسْلِمُ بْنُ عَوْسَجَةَ فَقَالَ أَ نُخَلِّي عَنْكَ وَ لَمَّا نُعْذِرْ إِلَى اللَّهِ  جَمَلًا. فَاتَّخِذُوهُ عَلَيْكُمْ مِنِّي ذِمَامٌ هَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ

ي يَدِي وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِي سِلَاحٌ تَ قَائِمُهُ فِسُبْحَانَهُ فِي أَدَاءِ حَقِّكَ أَمَا وَ اللَّهِ حَتَّى أَطْعَنَ فِي صُدُورِهِمْ بِرُمْحِي وَ أَضْرِبَهُمْ بِسَيْفِي مَا ثَبَ

سلم( فِيكَ وَ اللَّهِ لَوْ وآلهوعليهاهللةَ رَسُولِ اللَّهِ )صليأُقَاتِلُهُمْ بِهِ لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ وَ اللَّهِ لَا نُخَلِّيكَ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنْ قَدْ حَفِظْنَا غَيْبَ

لْقَى حِمَامِي دُونَكَ وَ كَيْفَ لَا أَفْعَلُ تَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُحْرَقُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُذْرَى يُفْعَلُ ذَلِكَ بِي سَبْعِينَ مَرَّةً مَا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَعَلِمْتُ أَنِّي أُقْ

 8اءَ لَهَا أَبَداً.ذَلِكَ وَ إِنَّمَا هِيَ قَتْلَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ هِيَ الْكَرَامَةُ الَّتِي لَا انْقِضَ

 كه دادم اذن شما همۀ به! باشید آگاه ... كرد جمع]دهم محرم[  شب هاىنزدیکى را خود یاران( السالم علیه) حسین

 این در ... بشمارید غنیمت را آن ؛است فرارسیده شب. باشد شما بر من از بیعتى هیچ اینکه بدون بروید، و برخیزید

 برداریم؟ دست تو از گویىمى آیا: كرد عرض السالم()علیه حضرت به خطاب و برخاست عوسجهبنمسلم ،هنگام

 ،خدا به قسم دهیم؟ ارائه توانیممی ما بر تو حقّادای  به نسبت متعال خداى پیشگاه به را عذرى چه ،صورت این در

 و نکنم وارد خبرانبی خدا از این قلب در را خود هاىنیزه تا كه كرد خواهم فشارى پاى تو از حمایت راه در آنچنان

 حتّى، دادم دست از را خود سالح اگر ونشست.  نخواهم پاى از نستانم آنان از زندگانى و دارم دست در شمشیر تا

 ما كه بداند خدا تا ساخت نخواهیم رها را تو هرگز ،خدا به قسم. خاست برخواهم نبرد و مقابله به آنان با سنگ با

 زنده سپس شد، خواهم كشته كه بدانم اگر ،خدا به قسم. نمودیم حفظ او فقدان در را او حریم پیامبرش از پس

 تکرار مرتبه هفتاد تا داستان این و سازند پراكنده و متالشى را بدنم سپس شوم، زنده باز بسوزانند، مرا آنگاه شوم،

 مر  این چراكه ندهم، رضایت كار این به چگونه و. دریابد مرا مر  تا داشت برنخواهم تو یارى از دستگردد، 

 .بود خواهد تعالى خداى نزد دائم كرامت و ابدى رستگارى و سعادت موجب عوض در امّا است، یکبار فقط

 :. والیتمداری2
: اللَّهْ عبدِ أبا يا :و قالْ السالم( )عليه على الحسينِ فسلَّمَ الشاكريُّ[ شَبيبٍ أبي بنُ عابِسُ الميدانِ إلى برَزَ فتقدم ]ثُمَّ -

 أو الضَّيْمَ عنكَ أدفعَ أنْ على قدِرْتُ ولو منكْ، إليَّ أحبُّ وال عليَّ أعزُّ بعيدٌ وال قريبٌ األرضِ وَجْهِ على أمسَى ما واللَّهِ،

 ثمَّ .أبيكْ و هدى هَداكَ على أنّي أشهدُ اللَّهْ، عبدِ أبا يا عليكَ السالمُ لَفعَلْتْ، و دمِي نفسي منْ علَيَّ أعزَّ بشيءٍ القتلَ

 9استُشهِدَ[. حتّى ]فقاتلَ نحوَهُمْ بالسيفِ مضى

 در كس هیچ ،سوگند خدا به !اباعبداهلل ای :كرد عرضالسالم( سالم داد و بر حسین )علیه و آمد پیش عابس ،سپس

 به كه داشتم را آن توان اگر و نیست، تو از ترمحبوب و عزیزتر من نزد در - بیگانه چه و خودی چه - زمین روی

 تو بر خدا درود كردم، می حتما را كار این بکنم شما از را شدن كشته و ظلم دفع خونم و جان از عزیزتر ایوسیله

 سوی به برهنه شمشیر با سپس .هستم پدرت هدایت و تو هدایت راه به من كه گیرممی گواه را خود اباعبداهلل، ای

 ]و مقاتله كرد تا شهید شد[. تاخت حضرت آن دشمنان

عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَقَطَّعَ فِيكَ أَعْضَاؤُنَا ثُمَّ  بِكَ اللَّهُ وَ قَامَ بُرَيْرُ بْنُ خُضَيْرٍ فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ مَنَ -

 3مَةِ.يَكُونَ جَدُّكَ شَفِيعَنَا يَوْمَ الْقِيَا

                                                           
 .12-11، ص2ج همان،محمد مفید، بن. محمد1
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نهاده  منت ما بر را مباركت وجود تعالی خدای! خدا رسول پسر ایخضیر برخاست و عرضه داشت: بن]آنگاه[ بریر

 ما شفیع شما جد قیامت در سپس شود،می تکهتکه بدنمان اعضای شما راه در و كنیممی نبرد شما ركاب در تا

 .شودمی

 

 بصیرت:. 3
 8بَصِيرَةً. فِيكُمْ زَادَنِي الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ بُرَيْرٌ فَقَالَ -

 .ساخت افزون شما دربارۀ مرا شناخت و بصیرت كه را خدایی سپاس

 9.البَصِيرَةِ نَافِذَ عَلِيبنُالعَبَاسُ عَمُّنَا كانَ -

 داشت. نافذ بصیرتی عباس ما عموی

 مَنْ نُعَادِي وَ وَاالكَ مَنْ نُوَالِي بَصَائِرِنَا وَ نِيَّاتِنَا عَلَى إِنَّا وَ رَبِّنَا لِقَاءَ كَرِهْنَا مَا اللَّهِ وَ فَقَالَ الْبَجَلِيُّ نَافِعٍ بْنُ هِلَالُ قَامَ وَ -

 3.عَادَاكَ

 و خالص نيت روي از ما نيستيم؛ ناخشنود پرودگار ديدار از ما سوگند، خدا بهنافع برخاست و عرضه داشت: بنو هالل

 .شماريممي دشمن را تو دشمن و داريم دوست باشد دوست تو با را كه هر بصيرت،

  :صبر. 4
 مَوْقَالْ لَعَجَفَ «.اعَنَّ فْرِصَنْيَلْفَ اإلَّ وَ ناعَمَ مْقُيَلْفَ ةِنّسِأَالْ نِعْطَ وَ فِيْالسَّ دِّحَ يلَعَ رُبِصْيَ مْنْكُمِ كانَ َْنمَفَ! اسالنّ اهَيُّأ» قال: -

 4الً.جُرَ ونَعُبْسَ وَ فٌيِّنَ مْهُ وَ يهِوالِمَ وَ هِتِيْبَ لُأهْ اإلَّ قِبْيَ مْلَ، فَونَقُرَّفَتَيَ

 از كدام هر! مردم ای»ای به نام زباله رسید، بارنهاد و خطبه خواند و[ فرمود: السالم( ]وقتی به منطقهامام حسین )علیه

پس، مردم پراكنده شدند و نماند از « .برگردد وگرنه بماند ما با دارد را هانیزه ضربت و شمشیر تیزی تحمل كه شما

 .بودالسالم( و دوستدارانش كه تعدادشان هفتاد و اندی بیت اباعبداهلل )علیهآنا مگر اهل

 هاعبرت
 :طلبی. شهادت1

 وداع السالم(لیهع) امام با بروند میدان به خواستندمى كه كربال در السالم(لیهع) حسین امام یارانهر كدام از 

 پاسخ آنها به نیز السالم(لیهع) امامو ( وداع سالم) !خدا رسول پسر اى تو بر سالم :گفتندمى و كردندمى

 1«.يَنْتَظِرُ مَنْ مِنْهُمْ وَ نَحْبَهُ قَضى مَنْ فَمِنْهُمْ: »فرمودمى تالوت را آیه این سپس و دادمى

 :. والیتمداری2

 امام به تا داد قرار دشمنان تیرهای و شمشیرها برابر در را خود ظهر، نماز اقامۀ هنگامالْأَنْصَارِیُّ،  

! اللَّهِ رَسُولَ بنَ یَا» :پرسید و كرد امام به رو افتاد، زمین روی به جراحات شدت از كه آنگاه و نرسد آسیبی

                                                           
 .5، ص25جهمان،  ،[عالمه]مجلسی محمدباقر. 1
 .356ص همان، عنبه،علی ابنبن. أحمد2
 .11، صهمانطاوس، موسی ابنبن. سیدعلی3
 .312ق، ص1211المودۀ، بیروت، مؤسسۀ األعلمی، ابراهیم القنذوری، ینابیعبن. سلیمان2

 .111، ص2ق، ج1311طالب، قم، مؤسسۀ انتشاراتی عالمه، ابیشهرآشوب مازندرانی، مناقب آلعلی ابنبن. محمد5
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 بهشت به زودتر و] منی روی پیش بهشت، در تو! آری: »فرمود امامكردم؟ وفا آیا! پیامبر پسر ای ؛«وَفَیْتُ أَ

 1«.برسان رسول خدا به مرا سالم. [رسیمی

 . بصیرت:3

 بود، السالم()علیهم بیتاهل جوانان شهادت شاهد آنکه از پس عاشورا روز در السالم()علیه عباس حضرت

 را رسولش و خالصانه خدا كه ببینم را شما تا بتازید، پیش! مادرم پسران»: گفت و كرد رو خود برادران به

 به خدایت نزد و ببینم كشته را تو تا برو پیش»: گفت و كرد عبداهلل برادرش به رو ،بعد «.ایدكرده یاری

 شدن كشیده خون و خاک به درد و كند درک را برادر شهادت اجر خواهدمی ابوالفضل 2«.آورم حساب

 3.نماید حس را خود هایجگرگوشه

 . صبر:4

حاضر  - السالم()علیه سیدالشهداء - خویش برادر مطهر بدن كناركه هنگامی علیها(اهلل)سالمزینب حضرت 

 تَقَبَّلْ! إِلَهِی: داشت عرضه و كرد بلند آسمان سوی به و انداخت برادر سربی بدن زیر را خود هایدست ،شد

 2.الْقُرْبَانَ هَذَا مِنَّا

 اندرزهای رهبری
 :طلبیشهادت .1

 مقابل، در و برود دستشان از مفت جان این گذارندنمی كه است هوشیار و زیرک هایانسان مر  شهادت -

 5.نشود عایدشان چیزی

 را اسالمى شیمۀ و شیوه این و دانیممی طلبىشهادت مرهون را خود تاریخ ما كه است گونهبدین -

 كانون حفظ دهدمی به ما كه درسى نخستین نگرش این. شماریممی خود ملت هاىمجاهدت باروركنندۀ

 6.است شهادت پرفروغ

نگویند، چون جانشان به كنند و آنجا كه باید حق بگویند  راه خدا را ترک اگر كسانى براى حفظ جانشان -

، خانواده و نزدیکان و افتد، یا براى مقامشان یا براى شغلشان یا براى پولشان یا محبّت به اوالدخطر مى

كشیده  ها به مسلخ كربال خواهند رفت و به قتلگاهعلىبنوقت حسینرا رها كنند، آناه خدا ر دوستانشان

                                                           
 .111-111ص همان، طاوس،موسی ابنبنسیدعلی. 1
 اصیفهانی،  الفرج؛ ابو111، ص2ق، ج1213 همان،محمد مفید، بنمحمد ؛266ق، ص1311 االسالمی، دارالکتاب بیروت، الحسین،مقتل. عبدالرزاق مقرم، 2

 .12تا، صبی دارالمعرفه، بیروت، الطالبین،مقاتل
 .222، ص11ج مرتضی مطهری، همان،. ک.. ر3
 .311ص. عبدالرزاق مقرم، همان، 2
 .25/5/1361. از بیانات مقام معظم رهبری، 5
 .(25/6/1313) ، مشاهده شده در سایت تبیان21/1/1361ای در دوران ریاست جمهوری، اهلل خامنههای آیت. از پیام6
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 رى كه پیغمبر به وجود آورده بودهزار ماه بر كشو امیّهآیند و بنىیزیدها بر سرِ كار مى وقت،خواهند شد. آن

 1تبدیل خواهد شد!« سلطنت»به « امامت»حکومت خواهند كرد و 

 . والیتمداری:2

الم؛ جوانى كه در بین جوانان السّعلیه اكبر، فرزند امام حسینجوانِ فداكار در كربال كیست؟ علىمظهر 

رفتِ به هم داشت؛ جوانى كه مع هاى ظاهرى و باطنى را باهاشم برجسته و نمونه بود؛ جوانى كه زیباییبنى

و آمادگى براى مقابله با شقاوت  را با شجاعت و فداكارى (السّالمعلیه)على بنحسین حقّ امامت و والیت

دشمن همراه داشت و نیرو و نشاط و جوانى خود را براى هدف و آرمان واالى خود صرف كرد. این خیلى 

 2ارزش دارد.

 

 بصیرت:. 3

السّالم( راجع به اباالفضل العبّاس رسیده است، روى دو جمله در زیارات و كلماتى كه از ائمه )علیهم -

حسینى صاحبان  یکى بصیرت، یکى وفا. بصیرت اباالفضل العبّاس كجاست؟ همۀ یارانتأكید شده است: 

كه فرصتى پیدا بصیرت بودند، اما او بصیرت را بیشتر نشان داد. در روز تاسوعا، مثل امروز عصرى، وقتى

گفتند: ما تو را  نامه كردند وشد كه او خود را از این بال نجات دهد، یعنى آمدند به او پیشنهاد تسلیم و امان

اى كرد كه دشمن را پشیمان نمود. گفت: من از حسین جدا شوم؟! دهیم، چنان برخورد جوانمردانهامان مى

ى شما! نمونۀ دیگرِ بصیرت او این بود كه به سه نفر از برادرانش هم كه نامهواى بر شما! اف بر شما و امان

دانید بروند و مجاهدت كنند، تا اینکه به شهادت رسیدند. مى با او بودند، دستور داد كه قبل از او به میدان

تر جعفر، عبداهلل و عثمان. انسان كه آنها چهار برادر از یک مادر بودند: اباالفضل العبّاس برادر بزر 

دارش هم نباشد كه بگوید: على قربانى كند، به فکر مادر داغبنبرادرانش را در مقابل چشم خود براى حسین

از برادران برود تا اینکه مادرم دلخوش باشد، به فکر سرپرستى فرزندان صغیر خودش هم نباشد كه در یکى 

 3مدینه هستند. این همان بصیرت است.

 أال َ»ام كه فرمود: ( را عرض كردهالسّالموالصّالةعليهها این جملۀ امیرالمؤمنین )بنده بارها در طول این سال -

را آن كسانى كه داراى  -پرچم انسانیت، اسالم، توحید -؛ این پرچم«الصَّبْرِ وَ الْبَصَرِ أَهْلُ إِلَّا عَلَمَالْ هَذَا يَحْمِلُ لَا

بصیرت و استقامت. امام «: لبصر و الصّبرا»دارند؛ توانند بر دست بگیرند و بلند نگهمى انداین دو خصوصیت

 2.پیروان امام حسین هم همین را نشان دادند السّالم( مظهر بصیرت و استقامت است.)علیه حسین
 

                                                           
 .21/3/1315. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
 .1/1/1311. همان، 2
 .26/1/1311. همان، 3
 .11/11/1316. همان، 2
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 صبر:. 4

به صبر و استقامت  ص و معرفت او به امام زمانش است،ش اباالفضل العباس به جهاد و فداكارى و اخالارز

اوست؛ به آب نخوردن اوست در عین تشنگى و بر لب آب، بدون اینکه شرعاً و عرفاً هیچ مانعى وجود 

ترین شرایطى كه ممکن است داشته باشد. ارزش شهداى كربال به این است كه از حریم حق در سخت

مغلوبه برود و احیاناً در  انسان تصورش را بکند، دفاع كردند. انسان حاضر است در یک جنگ بزر  و

حاضر نیستند، شهدا و مجاهدان  كه البته مقام خیلى واالیى است، همه هم -حرارت جنگ كُشته هم بشود

طورى در آن اما شهید شدنِ این -ایماى داشتهاللّه شهداى برجستههلل معدودند؛ در زمان ما هم بحمداسبیلفی

با آن غربت، با آن فشار، با آن تشنگى، با آن تهدید به اذیت و كربال،  میدان جنگ با شهید شدن در صحنۀ

حاضرم در این میدان جانم را بدهم، گوید من آزار كسان انسان، خیلى تفاوت دارد. انسان خیلى اوقات مى

شود یک بهانه براى انسان. انسان این مى میرد؟!دارویى مىگرسنگى یا از بى ام دارد ازبچه كار كنماما چه

شیرخوارش را بیشتر از جانش  بچۀ كند، مالحظۀا بیشتر از جانش مىناموس خودش ر مالحظۀ اهىگ

اش هم باشد، ناموسشیرخوارش هم باشد، زنش هم باشد، مادرش  . انسان در این میدان برود، بچۀكندمى

 1د ]این ارزش است[.ها هم در معرض خطر قرار بگیرند و پایش نلرزهم باشد، همۀ این

 فرازهای پیشنهادی
والیتمداری در »بصیرت، محبت، اطاعت، و ثبات قدم )ر.ک. ذیل عنوان  های والیتمداری از:بیان شاخص -

 «(نهضت حسینی

 .ها، و راز و نیازها: شوخیتوجه به حال و هوای اصحاب در شب عاشورا -

  

                                                           
 .5/5/1312همان، . 1
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 گرامیداشت شهید و شهادت
 آیات

 مقام شهید:درک . 1
 (812عمران: )آل يُرْزَقُونَ. رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْياءٌ بَلْ أَمْواتاً اللَّهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُوا الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ ال وَ -

 روزى پروردگارشان نزد كه هستند زندگانى آنها بلکه ندامردگان اندشده كشته خدا راه در كه آنها مبر گمان هرگز و

 .شوندمى داده

 حرف آنان با كرده، سالم كربال شهداى خصوصاً و اسالم راه شهداى به داند،مى زنده را شهیدان كه قرآن مبناى بر ما .1

 «.أَمْواتاً اللَّهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُوا الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ ال وَ: »جوییممى توسل و زنیممى

 خدا راه كشتگان ولى اند،مرده زندگان از بسیارى. است حیات آغاز نیست، زندگى پایان شهادت .2

 .«أَحْياءٌ بَلْ» :اندزنده

 «أَحْياءٌ ... يُرْزَقُونَ بَلْ»: است آوردن دست به و یافتن بلکه ،نیست دادن دست از و باختنشهادت  .3

 «اللَّهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُوا» :باشد خدا راه در كه است ارزشمند آنگاهشدن  كشته .2

 1.«تَحْسَبَنَّ ال» :شود اصالح باید كه است انحرافى تفکّرى شهید براى خسارت یا و هالكت تصوّر .5

 فرمود: شهدادر وصف طبق این آیه،  ،(عليهاهللرحمةحضرت امام خمینی )

كریمه، كه با قلم قدرت غیب بر قلب مبارک  اگر نبود در شأن و عظمت شهداى معظم فى سبیل اللَّه جز این آیه

نگاشته و پس از تنزل مراحلى به ما خاكیان صورت كتبى آن رسیده  -سلمصلى اللَّه علیه و آله و  -نورانى سید رسل

شکسته شود و قلبهاى ماوراى اصفیاء اللَّه از جَوالن در حول آن فرو  و مُلکى هاى ملکوتىاست، كافى بود كه قلم

چه بسا مقامى باشد چى است. « ارتزاق عند رب الشهدا»بسته شود. ما خاكیان محجوب یا افالكیان چه دانیم كه این 

كه خاص مقربان درگاه او جل و عال و وارستگان از خود و ملک هستى باشد. پس، مثل منِ وابسته به عالیق و 

 2است. وامانده از حقایق چه گویم و چه نویسم، كه خاموشى بهتر و شکستن قلم اولى

 (854. )بقره: تَشْعُرُونَ ال لكِنْ وَ أَحْياءٌ لْبَ أَمْواتٌ اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُقْتَلُ لِمَنْ تَقُولُوا ال وَ -

 كنید.نمى درک شما ولى هستند هایىزنده اینان بلکه مگویید مرده شده كشته خدا راه در كه كسى به و

]و مقام شهید از توان فهم بشر خارج است[:  است واقعیّات از ناآگاهى هاتحلیل از بسیارى سرچشمۀ

 .«التَشْعُرُونَ»و  «التَقُولُوا»

 .151عمران: ؛ آل12آیات مرتبط: نساء: 

 :انتظار شهادتدر . 2
 (23. )احزاب: تَبْدِيالً بَدَّلُوا ما وَ يَنْتَظِرُ مَنْ مِنْهُمْ وَ نَحْبَهُ قَضى مَنْ فَمِنْهُمْ

 .السالم(ر.ک. ذیل عنوان ویژگی یاران امام حسین )علیه

                                                           
 .111-111، 2محسن قرائتی، همان، ج. 1
 .111، ص21ش، ج1311اهلل خمینی ]امام[، صحیفۀ امام، تهران، مركز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، . سیدروح2



 

 11 

 روایات
 درک ارزش مزار شهدا: .1

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه
 8الْأَحِبَّةِ. دِمَاءُ تُهَرَاقُ عَلَيْكِ تُرْبَةٍ مِنْ لَكِ طُوبَى دِمَاؤُهُمْ تُهَرَاقُ هَاهُنَا وَ رِحَالِهِمْ مُلْقَى هَذَا وَ رِكَابِهِمْ مُنَاخُ هَذَا

 هاىخون كه خاكى خوشا شد؛ خواهد ریخته خونشان اینجا باشد؛می آنان گاهخیمه و اثاث )كربال( محل اینجا

 .شد خواهد ریخته آن روى بر خدا هایمحبوب

 اهلل(:مقام معظم رهبری )حفظه
 فداكاری شاهد كه ،الهیمالئکۀ  كه است اینقطه جااین. دانممی مقدّس سرزمین یک را )شلمچه( سرزمین این من

 برای و اسالم برای دلش كه است هركسی به متعلّق جااین. جویندمی تبرّک آن به بودند، عزیز شهدای این مخلصانۀ

 این همۀ و بیابان این نقطه، این متوجّه ایران ملت همۀ هایدل. است ایران ملت همۀ به متعلّق جااین. تپدمی قرآن

 و شما آمدن. كنیدمی خوب داریدمی گرامی را جااین كه شما. است بوده جوانان هایفداكاری شاهد كه است مناطقی

 هاینَفَس به و شهیدانطیّبۀ  ارواح به خواستم هم بنده. است صحیحی كار بسیار و بجا بسیار نقطه این به احترام

 2.كردم شركت شما جمع در آمدم ،لذا كنم، احترام عزیزان این به و بجویم تبرّک مؤمن جوانان معطّر

 :گرامیداشت شهدا و عزاداری. 2

 السالم(:)علیهالحسین اباعبداهلل
 3.مَصائَبنا اقامَةِ في يَهْتَموُنَ ائناو أمن ألوليائنا اقُولُو

 .بکوشند ما هایمصیبت و عزا( مجالس) برپایی و اقامه در كه بگویید ما شیعیان و دوستان به

 :(عليهاهللرحمةحضرت امام خمینی )

 مجلس یک و اشک قطره یک كه كنند تحمّل توانندنمی هاخودی شاید و گریه ملت بگویند ما به هازدهغرب شاید

این است كه  خدا و توجه همۀ مردم را به یک نقطه، جهت سیاسى این دعاها و این توجه به...  دارد ثواب چقدر عزا

الشهدا و ى این است كه گریه كنند براى سیدكند براى یک مقصد اسالمى. مجلس عزا نه برایک ملت را بسیج مى

بلکه مهم، آن جنبه سیاسى است كه ائمه ما در  -البته این هم هست و دیگران را اجر اخروى نصیب كند -داجر ببرن

[ اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده و ]كهاند كه تا آخر باشد و آن اینكشیده اش راصدر اسالم نقشه

 2در او تأثیر دارد، تأثیر بکند. الشهدار را به مقدارى كه عزاى حضرت سیدتواند این كاهیچ چیز نمى

 :العالی(ظله)دام اینهماحضرت امام خ
 سجّاد امام ۀسال سی رنج. نیست كمتر شهادت خود از شهید، خون داشتننگه زنده زحمتِ و رنج گاهی

 خون این توانستند تا بردند رنج؛ است قبیل این از (عليهاسالم) كبری زینب ساله چندین رنج و (والسّالمالصاّلةعليه)

                                                           
 حضیرت  : روزى251، ص22ج، همیان  ،[عالمیه ]مجلسیی  محمیدباقر ؛ 12تیا، ص االسناد، تهران، كتابخانۀ نینوا، بیی جعفر حمیری قمی، قرببن. عبداهلل1

 بیا  سیپس، . شید  اشیک  از آكنیده  حضرتآن چشمان هنگام، این در. گذشت مى كربال سرزمین از خود یاران از جمعى اتفاق به السالمعلیه امیرالمومنین

 ... . :فرمود یارانش، و السالمعلیه حسین امام شهادت واقعۀ به اشاره
 .1/1/1311منظقۀ شلمچه[، . از بیانات مقام معظم رهبری ]در 2
 .112، ص1، ج11ش، چ1316اآلمال، قم، هجرت، . عباس قمی )شیخ(، منتهی3

 .326-325، ص16اهلل خمینی ]امام[، همان، ج. سیدروح2
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 چنین ما امروز،. شدند متحمّل را رنج این غیبت دوران تا (السّالمعليهم) ائمّه همۀ هم آن از بعد. بدارند نگه را

 .داریم ایوظیفه

 جایگاه شهیدان: طلب. 2

 الم(:الس)علیه امیرمؤمنان علی
 8السُّعَدَاءِ. مُعَايَشَةَ وَ الشُّهَدَاءِ مَنَازِلَ اللَّهَ نَسْأَلُ

 .خواهممی را مندسعادت هایانسان زندگی و شهدا جایگاه خداوند از

 اللَّهِ إِلَى يَشْفَعُونَ ثَلَاثَةٌ»وسلم(: آلهوعلیهاهللهای شهدا از جمله مقام شفاعت: رسول خدا )صلیاشاره به مقام

كنند و خدا ه روز قیامت نزد خداوند شفاعت میسه گرو؛ الشُّهَدَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءُ فَيُشَفِّعُهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ

 .«پذیرد: انبیا، بعد علما، سپس شهداشفاعتشان را می

 :رزمندگان. خدمت به 3

 (:سلموآلهوعلیهاهللپیامبر گرامی اسالم )صلی
 9.غَزْوَتِهِ ثَوَابِ فِي شَرِيكُهُ هُوَ وَ رَقَبَةً أَعْتَقَ كَمَنْ كَانَ غَازٍ رِسَالَةَ بَلَّغَ مَنْ

 جهاد در بود خواهد شریک همچنین و باشد كرده آزاد را اسیری كه است آن مانند برساند را جهادگری پیام هركس

 خدا. راه مجاهد آن

 هاعبرت
 . انس با شهادت:1

 و خود حال از و آمد سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلّی اكرم رسول خدمت یقین اهل از جوانی كه است روایت در

كرد و  تأیید را او سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلّی اكرم پیامبر. داد گزارش دیدمی جهنمیان و بهشتیان احوال از آنچه

 كه كرد تقاضا جوان داری؟ درخواستی چه فرمود او به سپس،. «بِالْإِیمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ نَوَّرَ عَبْدٌ هَذَا» :فرمود

 به ایغزوه در كه نگذشت چندی: دارد روایت، ادامه در. برسد شهادت مقام به تا كند دعا او برای حضرت

 3.رسید شهادت

 . انس با شهیدان:2

كنند. روزی به اتفاق ایشان های شهدا سركشی میاهلل( به صورت منظم به خانوادهمقام معظم رهبری )حفظه

ای فرمودند: اهلل خامنهیتآبه منزل یکی از شهدا رفتیم. برخالف مرسوم، عدۀ زیادی به استقبال آقا آمدند. 

له وارد اتاق ی فراهم شود. معظمچه كسی این جمعیت را مطلع كرده است؟ قرار نبود مزاحمت برای كس»

                                                           
 .23، خطبۀ 312، ص1ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید1
 .1، ص5ج همان،كلینی،  یعقوببن. محمد2
 .53، ص2ج همان،. 3
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تند. چای برای ایشان آوردند. آقا چای را میل نکردند. ناراحتی در چهرۀ ایشان مشهود بود. آقا سشدند و نش

 خیلی مقید بودند كه در این دیدارها برای كسی مزاحمت به وجود نیاورند.

مطلع نکرده است. من دیشب حضرت  پدر شهید به آقا گفت: شما نگران نباشید! از دفتر شما كسی ما را

عالی را به من رضا را در خواب دیدم. آن دو نفر خبر آمدن حضرتعلیه( و فرزند شهیدم علیاهللامام)رحمۀ

دادند. امام به من فرمودند: فردا شب مهمان عزیزی داری! به خوبی از مهمانت پذیرایی كن! گفتم: آن مهمان 

 1كیست؟ امام فرمودند: رهبر شما!

 . خدمت به خانوادۀ ایثارگران:3

 اسماء. رفت جعفر فرزندان و همسر نزد( سلموآلهوعلیهاهلللیص) خدا رسول طیار، جعفر شهادت از پس

 من كه حالى در ،شد ما منزل وارد (سلموآلهوعلیهاهلللیص) پیامبر: كندمى بیان چنین را داستان عمیس بنت

 عبداللّه، فرزندانم «كجایند؟ فرزندانت اسماء!» :پرسید من از حضرت. بودم نان براى خمیر تهیۀ مشغول

 بر نوازش دست. چسباند سینه به و نشاند خود دامن بر را آنان حضرت. آوردم پیامبر نزد را عون و محمد

 چرا! خدا رسول اى تو فداى مادرم و پدر»: گفتم. بود جارى مباركش چشمان از اشک و كشیدمى آنان سر

 كند رحمت خدا: »فرمود و شد تربیش حضرت گریۀ ؟... جعفر آیا! كنى؟مى رفتار یتیمان همانند فرزندانم با

 !«را جعفر

 خدا رسول دختر( علیهااهللالمس) فاطمه. شد بلند من واویالى و ناله صداى سخن، این شنیدن با

 گریه از توانستنمى كه حالى در پیامبر. كرد گریستن به شروع من گریۀ شنیدن با (سلموآلهوعلیهاهلللیص)

 دخترش به ،سپس «.كنند گریه جعفر بر باید كنندگانگریه»: فرمود و رفت بیرون منزل از كند، خوددارى

 عزادارى مشغول و گرفتار آنان چون، كنید آماده غذایى جعفر خانوادۀ براى: فرمود( علیهااهللالمس) زهرا

 2شد. ماندگار هاشمبنى میان سنت این و آوردندمى غذا ما براى روز سه تا. هستند

 اندرزهای رهبری
 . چرایی بزرگداشت شهدا:1

 3.ایثار آن تقدیس و عمل آن به تشویق و هاهدف آن به بخشیدن اصالت یعنی شهید بزرگداشت -

طور قهرى در دارد و شهید به مىهدا را در همین دنیا هم زنده نگهدرست است كه خداى متعال، ش -

قرار داده  -كارها همۀمثل  -كه خداى متعال براى این كار ایماندگار است؛ اما ابزار طبیعى تاریخ و یاد مردم

وانیم یاد تمى ما هستیم كه با تصمیم درست و بجاماست.  چیزى است كه در اختیار و ارادۀ است، همین

 داریم.شهادت را احیا كنیم و زنده نگه شهدا و خاطره و فلسفۀ

                                                           
 االسالم رسولی محالتی(.)به نقل از حجت 122ش، ص1311. جعفر حمزه، خاطرات سبز، قم، پیام حجت، 1
 .11-11ش، ص1316قم، زمزم هدایت،  . محمد خطیبی كوشکی، راهکارهای حفظ و نشر دفاع مقدس،2
 .12، ص2ش، چ1311الب اسالمی، تهران، بنیاد شهید انق عطر شهادت در كالم والیت،ای ]امام[، سیدعلی خامنه. 3
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چه در همان  -علیها( و امام سجّاد )صلوات اهلل علیه( در طول آن روزهاى اسارتاهللاگر زینب كبرى )سالم

عصر عاشورا در كربال و چه در روزهاى بعد در راه شام و كوفه و خود شهر شام و بعد از آن در زیارت 

مجاهدات  -این بزرگواران زنده ماندندهاى متمادى كه كربال و بعد عزیمت به مدینه و سپس در طول سال

دشمن را بیان  على و ظلمبنو هدف حسینعاشورا  اگرى نکرده بودند و حقیقت فلسفۀو تبیین و افش

 ماند.جوشان و زنده و مشتعل باقى نمى كردند، واقعۀ عاشورا تا امروزنمى

عاشورا  هركس یک بیت شعر دربارۀ حادثۀفرمودند كه  -طبق روایت -(السّالموالصّالةعليهچرا امام صادق )

چون تمام بگوید و كسانى را با آن بیت شعر بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب خواهد كرد؟ 

تجهیز  داشتن مسألۀ عاشورا و كلًا مسألۀ اهل بیتبراى منزوى كردن و در ظلمت نگه هاى تبلیغاتىدستگاه

 گونه است. آن روزها هم مثل امروز،این و قضیه چه بود. تبلیغ همند چه شدشده بودند تا نگذارند مردم بف

چنین  كردند. درآمیز مىاستفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه و شیطنت اكثرِالم و ستمگر حدهاى ظقدرت

 -ى از دنیاى اسالم اتفاق افتادهابا این عظمت در بیابانى در گوشهكه  -عاشورا فضایى، مگر ممکن بود قضیۀ

 ... رفت.از بین مى هابدون آن تالش ،با این تپش و نشاط باقى بماند؟ یقیناً

گویندگان و نویسندگان و اگر در مقابل این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهى ملت ایران و 

ب میدان تبلیغات غال قرار نگیرد، دشمن در حقیقتى كه در این كشور وجود دارددر خدمت  هنرمندان

 1خواهد شد.

د، دقیقاً همان چیزى است كه داد و امروز هم باید بدهآنچه كه نهضت ما را جهت مى -

گون و در هاى گونابراى شهداى خود كه در جبهه آن قیام كرد. ما امروزالسّالم( در راه )علیه علىبنحسین

كنیم. آن شهید و جوانى كه یا در جنگ رسند، با معرفت عزادارى مىبه شهادت مىراه این نظام و حفظ آن 

 براى ایكفار به شهادت رسیده، هیچ شبههو  و منافقان تحمیلى و یا در برخورد با انواع و اقسام دشمنان

هاى ستون داشتن و محکم كردنراه همین نظام است و براى نگه شهیدْ شهیدِمردم ما وجود ندارد كه این 

كه در  ،با شهداى كربال همین نظام و انقالب به شهادت رسیده است، در حالى كه وضع شهداى امروز

بلکه همۀ مردم و  ،نکردها را به پیمودن این راه تشویق كس آنربت كامل قیام كردند و هیچتنهایى و غ

چنان لبریز بود كه مان و عشقشان آنحال، ایكردند، متفاوت است. درعینها را منع مىبزرگان وجوه اسالم آن

هاى با شهدایى كه تمام دستگاه ه شهادت رسیدند. وضع شهداى كربالرفتند و غریبانه و مظلومانه و تنها ب

، فرق دارد. البته رسندروند و به شهادت مىا هم مىهگوید بروید و آنها مىهاى جامعه به آنتبلیغى و مشوق

 اما او چیز دیگرى است. است،واالمقامى  شهیدْ شهیدِاین 

. كنید تقویت شودمی منتهی شهادت به كه را چیزهایی آن و طلبیشهادت روحیۀ و شهادت فرهنگ ایدب -

 را اسمش و كنیممی قرارداد ما را آن. آیدمی انسان سراغ به ناخواسته كه نیست آن واقعی، شهادت چون

                                                           
 .21/6/1361. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
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 آن به تا كنیدمی تالش و كشیدمی زحمت. رویدمی سراغش شما كه است آن شهادت. گذاریممی شهادت

 هاارزش این بشود؛ تأیید بایستی كه است هاییارزش آن جزو نیز شهادت مقدمات ،پس. كنیدمی پیدا دست

 1.كنید تقویت را فرهنگ این و

 :پیامد فراموشی شهدا. 1

قرار بدهند؛ نگذارید فراموش بشود. العین خودشان شهدا، عزت شهدا را همه باید نصب یاد شهدا، افتخارات

هاى دشمن از آن طرف شما غفلت كنید، نیروهاى انقالب غفلت كنند، نیروهاى مؤمن غفلت كنند، نفوذى

 أُولئِكَ الْخَيْرِ عَلَى أَشِحَّةً حِدادٍ بِأَلْسِنَةٍ سَلَقُوكُمْ الْخَوْفُ ذَهَبَ فَإِذا»شوند. شوند و چیزى هم طلبکار مىوارد مى

ان در نیامد. ها خزیدند و نفسشكه روز خطر است، در النه؛ وقتى[11]احزاب:  «أَعْمالَهُمْ اللَّهُ فَأَحْبَطَ يُؤْمِنُوا مْلَ

سپر كردند و خطر را برطرف كردند، اینها از  مردان خطرپذیر در مقابل خطر سینهوقتى خطر برطرف شد، 

شوند! مگذارید دشمنان انقالب، هاى تیز، طلبکار هم مىهاى دراز، زبانزبان آیند؛هاشان بیرون مىالنه

 2خط ایمان باللَّه، طلبکار بشوند. دشمنان امام، دشمنان خط جهاد، دشمنان

 فرازهای پیشنهادی
 راهیان نور. هایروانتبیین اهمیت حضور در كا -

 نشاط.نگاهی به فلسفۀ عزاداری و توجه به اهمیت گریۀ ارزشی و توجه به رابطۀ اشک و  -

 آموزی از شهیدان؛ ذكر خاطرات شهدا و توجه به روحیات آنها پیش از عملیات.درس -

 خواندن زیارتنامۀ شهدا از زیارت وارث: -
 عَلَيْكُمْ السَّالمُ اللَّهِ دِينِ أَنْصَارَ يَا عَلَيْكُمْ السَّالمُ أَوِدَّاءَهُ وَ اللَّهِ أَصْفِيَاءَ يَا عَلَيْكُمْ السَّالمُ أَحِبَّاءَهُ وَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ يَا عَلَيْكُمْ السَّالمُ

 السَّالمُ الْعَالَمِينَ نِسَاءِ سَيِّدَةِ فَاطِمَةَ أَنْصَارَ يَا عَلَيْكُمْ السَّالمُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ أَنْصَارَ يَا عَلَيْكُمْ السَّالمُ اللَّهِ رَسُولِ أَنْصَارَ يَا

 أُمِّي وَ أَنْتُمْ بِأَبِي اللَّهِ عَبْدِ أَبِي أَنْصَارَ يَا عَلَيْكُمْ السَّالمُ النَّاصِحِ[ الزَّكِيِ] الْوَلِيِّ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ أَبِي أَنْصَارَ يَا عَلَيْكُمْ

 . مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ كُنْتُ لَيْتَنِي فَيَا ظِيماعَ فَوْزا فُزْتُمْ وَ دُفِنْتُمْ فِيهَا[ أَنْتُمْ] الَّتِي الْأَرْضُ طَابَتِ وَ طِبْتُمْ

 یاران اى شما بر سالمدوستدارانش!  و خدا برگزیدگان اى شما بر سالمعاشقانش!  و خدا اولیاى اى شما بر سالم

 سرور فاطمه یاران اى شما بر سالممؤمنان!  امیر یاران اى شما بر سالمخدا!  رسول یاران اى شما بر سالمخدا!  دین

 پدر !اباعبداللّه یاران اى شما بر سالمخیرخواه!  ولىّ آن علىبنحسن محمّدابى یاران اى شما بر سالمجهانیان!  زنان

 اىرسیدید.  بزرگى رستگارى به و شدید، دفن آن در شما كه زمینى شد پاكیزه و شدید، پاكیزه شما، فداى مادرم و

 .رسیدیممى رستگارى به شما همراه تا بودم شما با هم من كاش

 

  

                                                           
 .62ص همان، ای ]امام[،سیدعلی خامنه. 1
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 مداری در نهضت حسینیوالیت
 آیات

 . والیتمداری و صبر:1
 (19. )نور: يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى يَذْهَبُوا لَمْ جامِعٍ أَمْرٍ عَلى مَعَهُ كانُوا إِذا وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا -

 بدون نمایند، 1اجتماع كارى بر پیامبر با هرگاه ،آورده ایمان پیامبرش و خدا به كه هستند كسانى تنها ]واقعى[ مؤمنان

 روند.نمى او اجازه

 .«يَذْهَبُوا لَمْ جامِعٍ أَمْرٍ عَلى» :است الزم او از پیروى و رهبر وجود اجتماعى، زندگى در .1

 2.«يَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى يَذْهَبُوا لَمْ» :باشد اطاعت و تسلیم با همراه باید ایمان .2

 (83:احقاف. )يَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَال اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذينَ إِنَّ -

 محزون و نیست آنها بر ترسی پس، كردند، استقامت( راه این در) بعد خداست ما پروردگار گفتند كه كسانی همانا

 .شوندنمی

 :محبت. والیتمداری و 2
 (38عمران: اللَّهُ. )آل يُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ -

 بدارد. دوست را شما هم خدا تا كنید پیروى مرا باید [،بدارید هم باید كه] داریدمى دوست را خدا اگر بگو

 .«فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ»شود: مى ثابت عمل با ادّعایى هر .1

 واقعى محکوم روحانیّت منهاى ]اسالم «فَاتَّبِعُونِي» خداست: اولیاى از پیروى خدا به ایمان الزمۀ .2

 است[.

 .«فَاتَّبِعُونِي» و «تُحِبُّونَ»است:  سست او محبّت پایۀ حقیقت، در است، سست عمل در كس هر .3

 «اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ» بگیریم: كمک عواطف از جامعه، اصالح راه در .2

 .«فَاتَّبِعُونِي» است: پیروى قابل و حجّت خدا رسول سکوت و سخن عمل، .5

و  «قُلْ» نیست: حکیمانه غیرمعصوم براى چراوچونبى و عام پیروى فرمان زیرا است، معصوم پیامبرْ .6

 3.«فَاتَّبِعُونِي»

 .165آیۀ مرتبط: بقره: 

 پذیری:. والیتمداری و اطاعت3
 فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يَعْصِ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ يَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ -

 (31احزاب: . )مُبِيناً ضَالالً ضَلَّ

                                                           
 باشید،  مشیورتى  مهیم  مسیئلۀ  خواه دارد، ضرورت همکاریشان و تعاون و است الزم آن در مردم اجتماع كه است مهمى كار هر «جامع امر»از  . منظور1

 (563، ص12، جهمانآن. )ناصر مکارم شیرازی،  مانند و العاده، فوق شرایط در جمعه نماز خواه و دشمن، با مبارزه و جهاد پیرامون مطلبى خواه
 .216، ص1محسن قرائتی، همان، ج. 2
 .26، ص2همان، ج. 3



 

 11 

 فرمان برابر در] خود از اختیارى ،بدانند الزم را امرى پیامبرش و خدا كههنگامى، ندارد حق ایمانى با زن و مرد هیچ

 .است شده گرفتار آشکارى گمراهى به كند را رسولش و خدا نافرمانى كس هر و باشد، داشته [خدا

 .31عمران: ؛ آل6؛ احزاب: 65و  51مرتبط: نساء: آیات 

 الهی:. والیتمداری و تقوای 4
 (91. )حديد: بِهِ تَمْشُونَ نُوراً لَكُمْ يَجْعَلْ رَحْمَتِهِ وَ مِنْ كِفْلَيْنِ يُؤْتِكُمْ بِرَسُولِهِ، آمِنُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا -

 و بدهد به شما برابر دو رحمتش از خدا تا بیاورید، ایمان او به رسول و بترسید خدا از اید!آورده ایمان كه كسانى اى

 كنید. مشى نور آن با تا دهد، قرار نورى )بصیرتی( برایتان

 تَعْمَلُونَ. كُنْتُمْ بِما فَيُنَبِّئُكُمْ الشَّهادَةِ وَ الْغَيْبِ عالِمِ إِلى سَتُرَدُّونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ رَسُولُهُ وَ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى اعْمَلُوا قُلِ وَ -

 (115)توبه: 

 را شما زودىهب نیز، مؤمنان و او رسول همچنین و دید، دخواه را شما عمل خدا كه بکنید [خواهیدمى چه هر] بگو

 .دهدمى خبر كردیدمى كه اعمالى از را شما خدا و برند،مى شهود و غیب داناى سوىه ب

 :(عليهاهللرحمة)خمینی حضرت امام

 به دفعه، دو اىهفته -علیهاللَّهسالم – زمان امام پیش رودمى ما اعمال نامۀ. هستید مراقبت تحت كه ببینید حاال 

 هستیم، بزرگوار این شیعۀ هستیم، بزرگوار این تبع كه داریم را این ادعاى كه مایى كه ترسممى من. روایت حسب

 خالف فرزندتان یک اگر شما. بشود شرمنده نعوذباللَّه - خداست مراقبت تحت بیند،مى و - ببیند را اعمال نامۀ اگر

 این پسرش كه شودمى شرمنده آدم ،جامعه در. ایدشرمنده شما بکند، خالف شما نوكر این اگر. ایدشرمنده شما بکند،

 امام كه بکنیم ما كارى كه دارم را این خوف من. كرده را كار این اتباعش یا كرده، را كار این نوكرش یا كرده را كار

 1.نکنید! كنندمى را كار این دارند هستند تو هاىشیعه اینها. بشود شرمنده خدا پیش - علیهاللَّهسالم – زمان
 

 روایات
 :دشواری والیتمداری. 1

 سلم(:وآلهوعلیهاهللالسالم( به نقل از پیامبر اكرم )صلیامام محمد باقر )علیه 

لَا إِنَّكُمْ أَصْحَابِي وَ إِخْوَانِي  [فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ مَا نَحْنُ إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ]اللَّهُمَّ لَقِّنِي إِخْوَانِي مَرَّتَيْنِ 

هُ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ آمَنُوا وَ لَمْ يَرَوْنِي لَقَدْ عَرَّفَنِيهِمُ اللَّ

 9الْغَضَا. جَمْرِ عَلَى كَالْقَابِضِ أَوْ الظَّلْمَاءِ اللَّيْلَةِ فِي الْقَتَادِ خَرْطِ مِنْ دِينِهِ عَلَى بَقِيَّةً أَشَدُّ أَحَدُهُمْ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ

! نه: فرمود [نیستیم؟ شما برادران ما مگر! اللَّه رسول یا: كردند عرض اصحاب]. بنمایان من به مرا برادران! خداوندا

. اندندیده مرا اینکه با آورند،مى ایمان من به كه هستند آخرالزمان در مردمى من برادران باشید؛می من اصحاب شما

 شناسانده من به بیایند، بیرون ،مادرانشان رحم و پدران صلب از آنکه از پیش پدرانشان، نام و نام با را آنها خداوند

در پایداری و استواری در دین از كسی كه در دل شبِ تاریک شاخۀ تیغ گیاه قناد را با كف  ایشان از یک هر. است

                                                           
 .312-311، ص1اهلل خمینی ]امام[، همان، ج. سیدروح1

 .12ق، ص1212 مرعشی، اهللآیت ۀكتابخان قم، بصائرالدرجات، ،صفار فروخحسن ابنبنمحمد. 2
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گیرد و در آن حال در دستبه د كسی كه صبورانه پارۀ آتش راسازد پایدارتر است یا همانندست صاف و هموار می

 دین خویش استوار باشد.

 . والیتمداری و تقوای الهی:2

 الشریف( در توقیع شریفش:فرجهتعالیاهللحضرت مهدی )عجل
 لَاتَنْفَعُهُ حِينَ فَجْأَةٌ يَبْغَتُهُ امْرَأً فَإِنَّ سَخَطِنَا وَ كَرَاهِيَتِنَا مِنْ يُدْنِيهِ مَا لِيَتَجَنَّبَ وَ مَحَبَّتِنَا مِنْ بِهِ يَقْرُبُ مَا مِنْكُمْ امْرِئٍ كُلُّ فَيَعْمَلُ

 1حَوْبَةٍ. عَلَى نَدَمٌ عِقَابِنَا مِنْ لَايُنَجِّيهِ وَ تَوْبَةٌ

 به را او و گرداندمی پست را او مقام آنچه از و شود نزدیک ما دوستی به كه كند عمل گونهآن باید شما از یک هر

 دیگر كه حالی در آنهم رسد،فرامی ناگهانی طور به خداوند امر زیرا نماید، پرهیز كشاندمی ما ناخشنودی و خشم

 .دهدنمی نجات ما كیفر از را او پشیمانی و ندارد كسی حال به سودی توبه

 . والیتمداری و محبت:3

 السالم(:توصیۀ امیرمؤمنان علی )علیه

 وَلِيَّنَا يُبْغِضُ كَانَ إِنْ وَ لَنَا بِمُبْغُضٍ فَلَيْسَ وَلِيَّنَا يُحِبُّ كَانَ فَإِنْ قَلْبَهُ فَلْيَمْتَحِنْ مُبْغِضٌ أَمْ لَنَا مُحِبٌّ أَ يَعْلَمَ أَنْ سَرَّهُ مَنْ حَنَشُ يَا

 9لَنَا. بِمُحِبٍّ فَلَيْسَ

س، اگر دوست ای حنش! هر كس خشنود است كه بداند آیا دوست ماست یا دشمن ما، باید دل خود را بیازماید. پ

 ست ما نیست.دارد دوو اگر دوست ما را دشمن می دارد، دشمن ما نیستما را دوست می

 

 هاعبرت
 پذیری: . والیتمداری و اطاعت1

( است كه به امر السالملیه)ع امام صادق وكاست اطاعت غالمِكمبی پذیریِاطاعتوالیتمداری و زیبای  ۀمونن

به درون آن رفت و سالم  كشید،كه آتش از درون تنور شعله میحالی موالیش تنور را روشن كرد و در

 3د.بیرون آم

 :رضا. والیتمداری و 2

 برابر در وی رضای و تسلیم نشانۀ آن، از بعد حوادث و عاشورا واقعۀ درعلیها( اهللب )سالمزین عملکرد

 ،برادرش سفارش خرینآعلیها( اهلل)سالم زینب حضرت. اوست بصیرت از برخاسته و الهی ارادۀ

 :فرمود كه گیردمی جان به را السالم(،)علیه سیدالشهداء

   4فَالَتَشكُوا. الكَرَامَةِ وَ النِّعَمِ أَنوَاعَ البَلِيَّةِ هَذِهِ عَن يُعَوِّضُكُم...  اهللَ أَنَّ اعلَمُوا وَ لِلبَالَءِ اِستَعِدُّوا

                                                           
 .116، ص53ج همان، ،[عالمه]مجلسی . محمدباقر1
 .113ق، ص1212 دارالثقافه، قم، األمالی، ،[شیخ] حسن الطوسیبنمحمد. 2

 .231، ص2ج همان،مازندرانی،  شهرآشوبابن علیبن. محمد3

 .216عبدالرزاق مقرم، همان، ص ؛211ش، ص1313 باقرالعلوم، تحقیقات معهد قم، الحسین، االمام كلمات شریفی، موسوعۀ محمود . 2
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 ،پس .كندمی ارزانی را هاكرامت و هانعمت انواع شما به عوض در...  خدا كه بدانید و كنید آماده بال برای را خود

 .نکنید شکوه

 اندرزهای رهبری
 محوری:توصیه به والیت. 1

مان و تقوا در حفظ بکند و دائماً درس ای سپاه باید ارتباط معنوى را با نقطه و مركز رهبرى و والیت -

 1عظیم و كارآمد دمیده بشود. سرتاسر این پیکرۀ

 والیتمداری راز اتحاد:. 2

كسانى كه به خدا ایمان  [؛16]مائده: « السَّالمِ سُبُلَ رِضْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ يَهْدِي»فرماید: اینکه در قرآن مى -

د، به خاطر مبناى دههاى سِلم و همزیستى سوق مىكند و به راهها را هدایت مىپیدا كنند خداوند آن

و ارتباط تنگاتنگ و ، یعنى پیوند هم معنایش همین است. والیت اسالمى است. والیتتوحیدى جامعۀ 

اجزاى آن به  ى كه داراى والیت است، یعنى همۀاسالم انفکاک. جامعۀ قابل انفصال ومستحکم و غیر

ین ارتباط و اتصال است كه هم زمۀمتصل است. ال - یعنى ولىّ -یکدیگر و به آن محور و مركز این جامعه

اسالمى در درونِ خود یکى است و متحد و مؤتلف و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزاى  جامعۀ

كند و با آن معارضه شدت دفع مىكند و اجزائى را كه با آن دشمن باشند، بهاعد با خود را جذب مىمس

 2 اسالمى است. [ الزمۀ والیت و توحید جامعۀ21]فتح: « بَيْنَهُمْ رُحَماءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ»نماید. یعنى مى

 از والیت الهی:ای . نظام والیی رشحه3

هم به شکلى كه در غدیر خم حل شد، حقیقتاً و حکومت حل شود، آن وقتى براى یک ملت، قضیۀ والیت -

ترین مسئلۀ هر ملتى همین ترین و حساسكه مهم عید است. چون اگر ما بگوییم ن روز براى آن ملتآ

ترین مسئله براى كنندهو مدیریت و حاكمیتِ واالى بر آن جامعه است، این تعیین حکومت و والیت مسئلۀ

ولى غالباً نارسا و ناتمام و حتّى  ،اند؛این قضیه را حل كرده ها هركدام به نحوىآن ملت است. ملت

 بخش.زیان

كرامت او،  :آن ملت اساسى را به نحوى حل كند كه در آن، همه چیزِ وانسته باشد این مسئلۀس، اگر ملتى تپ

رعایت  ،چیزهایى كه براى یک ملت مهم استا، حفظ سعادت دنیایى او و بقیۀ معنویت او، توجه او به خد

 فتاد. روز عید غدیرقضیه اتفاق ا براى آن ملت عید است. در اسالم، این حظهشده باشد، واقعاً آن روز و آن ل

چنین بود كه دین والیت اسالمى یعنى رشحه و پرتوى از والیت خدا در میان مردم تجسم پیدا كرد و این

                                                           
 .21/1/1361. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
 .21/1/1361. همان، 2
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سالم بر ماند و به همین خاطر بود كه نعمت ادین واقعاً ناقص مى د. بدون تعیین و تبیین این مسئلهكامل ش

 1است. ایلهطور مسئمردم تمام شد. مسئلۀ والیت در اسالم این

 . وظایف والیتمدار4

از نظام  خصوص كسانى كه مسئولیتى بر دوش دارند و مأموریتىهكافى نیست. ب اسم اسالم و اسم والیت -

ی، چه در دستگاه اجرایى، چه در دستگاه ، چه در دستگاه قضایهاستالهى و اسالمى بر عهدۀ آن

باید ، زبان و بازو و راه و كار هاى مختلفها و دستگاهگذارى، چه در دستگاه انتظامى، و چه در نهادقانون

 ( باشد.السالملیهالمؤمنین )عبان و بازو و راه و سبک كار امیرز

ت داشرسید، مردم را دوست مىبه درد مردم مى كرد،براى خدا و در راه او كار مى السالم()علیه المؤمنینامیر

، به این ینکه حکومت او در جهت خدمت به مستضعفان بوددانست. بااخود مى و خدمت به آنها را وظیفۀ

زندگى  اینْرفت. كمک یکایک مستضعفان مى به كرد؛ شبها هم تنها و به صورت فردىاكتفا نمى

 ( است.السالملیهالمؤمنین )عامیر

باید در خدمت مردم مستضعف و محرومى باشد كه  هر حركت و سیاست و قانون و تالشىدر نظام ما، 

به استضعاف و ضعف دچار كرده است.  ها آنها را از جهات مختلفحکومت طوالنى و بلندمدت طاغوت

آن راهى است كه امام و معلم و  ( پیمود. اینْالسالملیهالمؤمنین )عآن راهى است كه امیر راه ماست. اینْ اینْ

( درس گرفت و پیش پاى ما گذاشت. باید در آن راه السالملیهآن را از على )ع البالشّأن این انقرهبر عظیم

 2... .ستیز بود. ( در هر سطحى، با هر نامى و زیر هر پوششى، ظلمالسالملیهعلى )ع حركت كنیم.

 فرازهای پیشنهادی
 .بررسی لوازم والیتمداری در عصر غیبت: خودسازی، دگرسازی، آمادگی دفاعی و ...  -

بررسی دالیل دشواری والیتمداری در عصر غیبت: محروم بودن از حضور امام زمان  -

های جدید های پیچیده و غبارآلودگی راه، لذت گناه و دسیسهالشریف(، وجود فتنهفرجهتعالیاهلل)عجل

 شیطان.

 خواندن فرازهایی از زیارت جامعۀ كبیره: -
 أَنْتُمْ وَ إِلَیْکُمْ وَ مِنْکُمْ وَ فِیکُمْ وَ مَعَکُمْ الْحَقُّ وَ زَاهِقٌ حَقِّکُمْ فِی الْمُقَصِّرُ وَ الحِقٌ لَکُمْ الالزِمُ وَ مَارِقٌ عَنْکُمْ فَالرَّاغِبُ -

 اللَّهِ آیَاتُ وَ عِنْدَكُمْ الْخِطَابِ فَصْلُ وَ عَلَیْکُمْ حِسَابُهُمْ وَ إِلَیْکُمْ الْخَلْقِ إِیَابُ وَ عِنْدَكُمْ النُّبُوَّۀِ مِیرَاثُ وَ مَعْدِنُهُ وَ أَهْلُهُ

 وَ اللَّهَ عَادَى فَقَدْ عَادَاكُمْ مَنْ وَ اللَّهَ وَالَى فَقَدْ وَاالكُمْ مَنْ إِلَیْکُمْ أَمْرُهُ وَ عِنْدَكُمْ بُرْهَانُهُ وَ نُورُهُ وَ فِیکُمْ عَزَائِمُهُ وَ لَدَیْکُمْ

 بِاللَّهِ. اعْتَصَمَ فَقَدِ بِکُمْ اعْتَصَمَ مَنِ وَ[ اللَّهَ أَبْغَضَ فَقَدْ أَبْغَضَکُمْ مَنْ وَ] اللَّهَ أَحَبَّ فَقَدْ أَحَبَّکُمْ مَنْ

 و است، نابودى قرین حقّتان در كنندهكوتاهى وشما  به شوندهملحق مالزمتان ودین  از خارج شما از روگردان ،پس

 نزد نبوّت میراث و هستید آن سرچشمۀ و حق اهل شما و شماست، سوى به و شما از و شما در و شما همراه حق

                                                           
 .21/2/1361. همان، 1
 .11/11/1361. همان، 2
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 آیاتشماست؛  نزد باطل از حق كنندۀجدا سخن و شماست، با حسابشان و شما، سوى به خلق بازگشت و شماست،

 را شما كه آنشماست.  متوجه او امر و شماست، نزد برهانش و نور وشما  در اشقطعى تصیمات وشما  پیش خدا

 محبّت شما به كه هر و داشته، دشمن را خدا داشت دشمن را شما كه هر و داشته، دوست را خداداشت  دوست

 چنگ شما به هركه و است، نموده ورزىكینه خدا با نمود، توزىكینه شما با كه هر و ورزیده محبت خدا به ورزید

 است. زده چنگ خدا به زد،

وَ أُسْرَتِی أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّی مُؤْمِنٌ بِکُمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَ بِمَا بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ أَهْلِی وَ مَالِی  -

 سَالَمَکُمْ لِمَنْ مْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌدَائِکُكَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِکُمْ وَ بِضَلَالَۀِ مَنْ خَالَفَکُمْ مُوَالٍ لَکُمْ وَ لِأَوْلِیَائِکُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْ

 یعٌ لَکُمْ عَارِفٌ بِحَقِّکُمْ.مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ مُطِ حَارَبَکُمْ لِمَنْ وَ حَرْبٌ

 ایمان شما آنچه به و شما به من كهگیرم مى گواه را شما و خداشما!  فداى امطایفه و مال و اهل و مادرم و پدر

 كه آن گمراهى به وشما  مقام به بینایمكافرم؛  ورزیدید كفر آن به شما را آنچه و دشمنتان به نسبتدارم؛  باور آوردید

 با صلحم درآنانم؛  دشمن و شما دشمنان به نسبت خشمناکشمایم؛  دوستان و شما دوستداركرد؛  مخالفت شما با

 باطل ودانستید  حق شما را آنچه دانممى حقجنگید؛  شما با كه هر با جنگم در و است صلح در شما با كه هر

 هستم. حقّتان به عارفشمایم؛ فرمان بهدانستید؛  باطل شما را آنچه دانممى
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 السالم(هی یاران امام حسین )علیهعوامل توفیق شهادت و همرا
 تآیا

 الهی: تفضّل. 1
 (11أُنِيبُ. )هود:  إِلَيْهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِالَّ تَوْفِيقِي ما وَ اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْالحَ إِالَّ أُرِيدُ إِنْ - 

 .امبازگشته او سوى به و امكرده توكّل او بر رو[ایناز] نیست، من براى توفیقى خداوند، لطف به جز و

 .«بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي ما» و «أُرِيدُ إِنْ» :خداست از توفیق میزان ولى ما، از كارها ارادۀ .1

 وَ اسْتَطَعْتُ مَا»: است خداوند دست به موفّقیّت كه بدانیم ولى ببریم،كاربه را تالش آخرین كارها در .2

 .«... تَوْفِيقِي ما

 .«تَوَكَّلْتُ» ،«اسْتَطَعْتُ مَا» :.باشد تالش كنارِ در كه است بخشنتیجه زمانى توكّل .3

 :توصیه شده است منکر از ناهى و معروف به آمر به آیه این در .2

 «الْإِصْالحَ إِلَّا أُرِيدُ إِنْ» :باشد جامعه اصالح او هدف -

 «بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي ما وَ» :بداند خداوند از را كارش توفیق -

 «تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ» :نماید توكّل او بر همیشه -

 1.«أُنِيبُ إِلَيْهِ» :ببرد پناه او به مشکالت در -

 ایمان و تقوا:. 2
 (21الْأَرْضِ. )اعراف:  وَ السَّماءِ مِنَ بَرَكاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ

 آنان بر را زمین و آسمان بركات( درهاى) قطعاً بودند، كرده پیشه تقوا و آورده ایمان هاآبادى و شهرها مردم اگر و

 گشودیم.مى

 «لَفَتَحْنا» در الم حرف: است حتمى بركات نزول تقوا و ایمان با .1

 .ماست عملکرد از بازتابى امّا «لَفَتَحْنا» خداست: اختیار درگشایش  و بستن .2

 :صبر. 3
 (10)قصص:  الصَّابِرُونَ. إِالَّ يُلَقَّاها ال وَ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ لِمَنْ خَيْرٌ اللَّهِ ثَوابُ -

 .دارانخویشتن مگر فرانگیرند را سخن این و كند صالح عمل و آورد ایمان كه كس آن براى است بهتر خدا پاداش

 صدق نیت:. 4
 (23. )احزاب: تَبْدِيالً بَدَّلُوا ما وَ يَنْتَظِرُ مَنْ مِنْهُمْ وَ نَحْبَهُ قَضى مَنْ فَمِنْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُوا رِجالٌ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ  -

 بعضى و رفتند دنیا از شانبعضى ،پس كردند. وفا بستند عهد خدا با چه هر بر كه هستند مردانى مؤمنان از بعضى

 نکردند. تبدیل را چیز هیچ و منتظرند دیگر

 طلبی.شهادت، «السالم(های یاران امام حسین )علیهویژگی»ر.ک. ذیل عنوان 

                                                           
 .313، ص5جمحسن قرائتی، همان، . 1
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 روایات

 . طلب توفیق:1

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه
 1وَثِيقٌ. أُسٌّ فَإِنَّهُ التَّوْفِيقِ فِي إِلَيْهِ ارْغَبُوا وَ...  اللَّهِ عِبَادَ

 .است استوار بنیادی توفیق زیرا ،كنید طلب توفیق خداوند از! ... خدا بندگانای 

 شهادت: درخواست .2

 السالم( در دعای ماه رمضان:)علیهامام صادق 

 2أَوْلِيَائِكَ. قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَايَةِ نَبِيِّكَ مَعَ وَفَاتِي تَجْعَلَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ

 دهى. قرار اولیایت با همراه پیامبرت پرچم زیر در راهت در شدن كشته را مرگم خواهممی تو از و

 :السالم( پیش از جنگ صفین)علیهدعای امیرمؤمنان علی
 الْمَرْزُوقِينَ الْأُمَنَاءِ مِنَ إِلَيْكَ خَلْقِكَ أَحَبِّ مَعَ خَلْقِكَ شِرَارِ بِيَدِ سَبِيلِكَ فِي قَتْلًا مَنِيَّتِي فَاجْعَلْ الْمَوْتُ مِنْهُ بُدَّ لَا مَا كَانَ فَإِذَا

 1عِنْدَكَ.

 جزو مرا و باشم شده كشته مردمان بدترین دست به كه حالی در قراربده خود راه در شدن كشته مرا مر  خداوندا

 .گیرند می روزی تو نزد كه بده قرار كسانی

 . شوق و انتظار:3

 :نقل است السالم(امیرمؤمنان علی )علیهاز 

 فَشَقَّ الشهادَةُ، عنِّي حِيزَتْ و المسلمينَ، مِن استُشهِدَ مَنِ استُشهِدَ حيثُ اُحُدٍ يَومَ لي قُلتَ قد لَيسَ وَ ... أ اللّه رسولَ يا: قلتُ

 رسولَ يا:  فقلتُ ؟ إذا صَبرُكَ فكيفَ ، لكذلكَ ذلكَ إنَّ:  لي فقالَ ؟ وَرائكَ مِن الشهادَةَ فإنَّ أبشِرْ:  لي فقلتَ عَلَيَّ ذلكَ

 !الشُّكرِ و البُشرى مَواطِنِ مِن لكنْ و ، الصَّبرِ مَواطِنِ مِن هذا ليسَ ،ِ  اللّه

 ماندم محروم شهادت از من و شدند شهید مسلمانان از تعدادى كه اُحد، روز در مگرخدا! ...  رسول اى: كردم عرض

 خدا رسول توست؟ روى پیش شهادت كه را تو بادا مژده: نفرمودى من به آمد، گران من بر امر این و

 بود؟ خواهد چگونه تو صبر صورت آن در ،حال. است طورهمین كه راستىبه: فرمود من به سلم(وآلهوعلیاهلل)صلی

 ! است شکر و شادى جاى بلکه نیست، صبر جاى اینجا! خدا رسول اى: كردم عرض

 . شرح صدر:4

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه

 1حَقٍّ. أَدَاءِ عَلَى يَصْبِرْ لَمْ صَدْرُهُ ضَاقَ مَنْ

                                                           
 .151-151ص همان،شعبه حرانی، . حسن ابن1
 .12، ص2ج همان،كلینی،  یعقوببن. محمد2
 .211ق، ص1211اهلل مرعشی نجفی، قم، كتابخانۀ ایت ،العدد القویۀیوسف حلی، بن. علی3
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 .تابدبرنمی را حق ادای باشد داشته صدر ضیق كس هر

 السالم(:امام جعفر صادق )علیه

فَإِذَا  بِه فَعَمِلَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ عَقَدَ وَ بِالْحَقِّ لِسَانَهُ أَنْطَقَ ذَلِكَ أَعْطَاهُ فَإِذَا لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ شَرَحَ خَيْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا

 9.الِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَقّاًكَ تَمَّ لَهُ إِسْلَامُهُ وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِ

 را مرحمت این چون و بگشاید اسالم پذیرفتن براى را اشسینه خواهد را اىبنده خیر خداوند هرگاه كه بدانید

 او براى خدا را اینها همۀ چون و كند عمل بدان و كند پیدا بدان بستگى و شود گویا حقه ب زبانش ،كرد او دربارۀ

 .بود خواهد حقیقى مسلمانان از خدا نزد ،بمیرد حال این بر اگر و گرداند كامل را او اسالم ،كرد فراهم

 هاعبرت

 :تشویق همسر. 1

 (السالملیهع) حسین امام حضرت به كه منازل، در. بودیم همراه بجلی قینبنزهیر با مکه، از مراجعت هنگام

 حركت امام هرگاه ناگزیر. داشتیمنمی دوست را حضرتآن با سیر زیرا، كردیممی دوری او از رسیدیم،می

 حضرتآن منازل، از یکی در. افتاد می راه به زهیر كرد،می توقف حضرتآن هرگاه و ماندمی زهیر كرد،می

 ناگاه بودیم، خوردن غذا مشغول كههنگامی. آمدیم فرود دیگر طرف در ناگزیر نیز ما و كرد منزل طرفی در

 را تو اهللاباعبد» :گفت زهیر به سالم، ابراز از پس ،و آمد (السالملیهع) حسین امام طرف از ایفرستاده

 «.خواندمی

 گویا ماندیم، حركتبی و ساكت ایلحظه و افکندیم داشتیم دست در كه هاییلقمه ،حیرت نهایت از

 پیامبر فرزنداهلل! سبحان»: گفت زهیر به شد،می نامیده دلهم كه زهیر، همسر .است نشسته ما سر بر ایپرنده

 چه ببین شتاب، نزدش و برخیز ؟كنیمی درنگ رفتن در تو و طلبدمی را تو( سلموآلهوعلیاهلللیص)

 «.فرمایدمی

 و همسر نزد برافروخته، چهرۀ با خرم، و شاد كه نگذشت زمانی و رفت حضرت خدمت برخاست و زهیر

 ،آنگاه. برپاسازند حضرتآن هایسراپرده نزدیک و بركنند را اشخیمه داد دستور درنگبی. بازگشت یارانش

 زیانی من سوی از كه خواهمنمی زیرا ،بپیوند خود اهل به رهایی؛ من زوجیت قید از تو»: گفت همسرش به

 3«.رسد تو به

 . والیتمداری:2

 از یکی ساخت، آگاه وضعیت آخرین از را خود یاران و خواند خطبه حضرت كههنگامی، عاشورا شب در

 وفاداری اظهار از پس او،. بود قینبنزهیر كرد وفاداری و عشق اظهار و گشود سخن به لب كه كسانی

                                                                                                                                                                                     
 . 211، ص1ق، ج1211، قم، دارالذخائر، كنزالفوائد. ابوالفتح كراجکی، 1
 . 12-13، ص1ج همان،كلینی،  یعقوببن. محمد2
 .111؛ عبدالرزاق مقرم، همان، ص311-316، ص5، ج2چ همان،جریر طبری، بن. محمد3
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 باز و شوم زنده و شوم كشته دارم دوست من سوگند، خدا به»: گفت و برخاست جا از عوسجه،بنمسلم

 1 «.سازد دور خاندانت و جوانان و تو از را مر  من شدن كشته با عزوجل خدای و ،هزاربار تا شوم كشته

 اندرزهای رهبری

 :گراییتکلیف .1

عظمت شهداى كربال به این است! یعنى براى احساس تکلیف، كه همان جهاد در راه خدا و دین بود، از  -

خود را مجوّزى براى  احساس وحشت نکردند؛ كم بودن عدّۀ تنهایى خود،عظمت دشمن نترسیدند؛ از 

بخشد: گریختن از مقابل دشمن قرار ندادند. این است كه یک آدم را، یک رهبر را، یک ملت را عظمت مى

 2نترسیدن از عظمت پوشالى دشمن.

 شناسی:. موقع2

ایمان به امام  شان پر ازیهاكسانى در كوفه دلید را باید شناخت؛ نیاز را باید دانست. فرض بفرمای لحظه -

شان هم به شهادت بیت محبت هم داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدند؛ همهحسین بود، به اهل

ها كردند؛ لحظه را نشناختند؛ باید بکنند، آن كارى نبود كه آن رسیدند، پیش خدا هم مأجورند؛ اما كارى كه

زمان، آن كار را انجام ندادند. اگر كارى كه توابین در مدتى بعد از عاشورا انجام  عاشورا را نشناختند؛ در

ادث جور شد؛ ممکن بود حودادند، اوضاع عوض مىدادند، در هنگام ورود جناب مسلم به كوفه انجام مى

 3خیلى چیز مهمى است. ها و انجام كار در لحظۀ نیازدیگرى حركت بکند. شناسایى لحظه

شهداى كربال همه در یک روز كشته شدند؛ توّابین نیز همه  ابین چند برابر عدّۀ شهداى كربالست؛عدّۀ توّ -

 ارم اثرى كه شهداى كربال گذاشتندهزدر تاریخ گذاشتند یک توّابین كه در یک روز كشته شدند. اما اثرى

ند. دیر تصمیم گرفتند و دیر خود انجام نداد خاطر اینکه در وقت خود نیامدند؛ كار را در لحظۀهنیست! ب

 2تشخیص دادند.

 فرازهای پیشنهادی
 ربعی.بنصرد خزاعی و دنیاطلبی شبثبننشناسی سلیماننگاهی به جاماندگان از كربال: موقع -

 :«اهللنظر به وجه»توجه به هفت امتیاز شهید و مانور در امتیاز  -

 وَ الْعِينِ الْحُورِ مِنَ زَوْجَتَيْهِ حَجْرِ فِي رَأْسُهُ يَقَعُ الثَّانِيَةُ وَ ذَنْبٍ كُلُّ لَهُ : مَغْفُورٌدَمِهِ مِنْ قَطْرَةٍ أَوَّلُ اللَّهِ مِنَ خِصَالٍ سَبْعُ لِلشَّهِيدِ

 يَبْتَدِرُهُ الرَّابِعَةُ وَ الْجَنَّةِ كِسْوَةِ مِنْ يُكْسَى الثَّالِثَةُ وَ لَهُمَا ذَلِكَ مِثْلَ هُوَ يَقُولُ وَ بِكَ مَرْحَباً تَقُولَانِ وَجْهِهِ عَنْ الْغُبَارَ تَمْسَحَانِ

                                                           
 .12، ص2ج همان، محمد مفید،بن. محمد1
 .11/2/1311. از بیانات مقام معظم رهبری، 2
 .21/11/1311. همان، 3
 .21/3/1315. همان، 2
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 شِئْتَ حَيْثُ الْجَنَّةِ فِي اسْرَحْ لِرُوحِهِ يُقَالُ السَّادِسَةُ وَ مَنْزِلَتَهُ يُرَى أَنْ الْخَامِسَةُ وَ مَعَهُ يَأْخُذُهُ أَيُّهُمْ طَيِّبَةٍ رِيحٍ بِكُلِّ الْجَنَّةِ خَزَنَةُ

 1شَهِيد. وَ نَبِيٍّ لِكُلِّ لَرَاحَةٌ إِنَّهَا وَ اللَّهِ وَجْهِ فِي يَنْظُرَ أَنْ عَةُالسَّابِ وَ

  

                                                           
   .122-121، ص6ش، ج1365لکتب االسالمیه، ، التهذیب، تهران، دارا[الشیخ] حسن طوسیبن. محمد1
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 موقع )نقبی بر جریان توابین(شناسی و اقدام بهدشمن

 آیات

 :دشمنی همیشگی شیطان. 1

 (889)انعام:  غُرُوراً. الْقَوْلِ زُخْرُفَ بَعْضٍ إِلى بَعْضُهُمْ يُوحِي الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ شَياطِينَ عَدُوًّا نَبِيٍّ لِكُلِّ جَعَلْنا كَذلِكَ وَ

 انس هاىشیطان از دشمنى پیامبرى، هر براى گونهاین ما [بلکه نپرداختند، لجاجت به تو برابر در تنها اینان! پیامبر اى]

 .كنندمى القا مرموزانه دیگر برخى به را فریبنده و دلپسند هاىحرف آنان از برخى كه ،دادیم قرار جنّ و

 .62؛ زخرف: 61؛ یس: 111آیات مرتبط: نساء: 

 . آمادگی نظامی:2

 اللَّهُ تَعْلَمُونَهُمُ ال دُونِهِمْ مِنْ آخَرِينَ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِباطِ مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ

 (10)انفال:  .يَعْلَمُهُم

 و خدا دشمن آن با بترسانید كه شدهبسته اسبان از و نیرو از توانیدمى را چه هر ایشان [با كارزار] براى كنید آماده و

 شناسد.مى خدا و شناسیدنمى را آنان شما كه ایشان غیر از را دیگران و را خود دشمن

 اعتمادی به دشمن:. بی3

 تُخفي وَما أَفواهِهِم مِن البَغضاءُ بَدَتِ قَد عَنِتُّم ما وَدّوا خَبالًا يَألونَكُم ال دونِكُم مِن بِطانَةً تَتَّخِذوا ال آمَنوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 (881عمران:. )آلتَعقِلونَ كُنتُم إِن اآلياتِ لَكُمُ بَيَّنّا قَد أَكبَرُ صُدورُهُم

 شما بارۀدر فسادی و شرّ هرگونه از آنها! نکنید انتخاب خود غیر از اسراری محرم! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 آشکار شان [كالم و] دهان از دشمنی [هاینشانه]. باشید زحمت و رنج در شما دارند دوست آنها. كنندنمی كوتاهی

 شما برای را [آنها شرّ از پیشگیری هایراه و] آیات ما. است ترمهم آن از دارندمی پنهان هایشاندل در آنچه و ،شده

 .كنید اندیشه اگر ،كردیم بیان

 مقاومت رمز پیروزی:. 4

 يَعمَلونَ بِما اللَّهَ إِنَّ شَيئًا كَيدُهُم يَضُرُّكُم ال وَتَتَّقوا تَصبِروا وَإِن بِها يَفرَحوا سَيِّئَةٌ تُصِبكُم وَإِن تَسُؤهُم حَسَنَةٌ تَمسَسكُم إِن

 (890عمران:. )آلمُحيطٌ

 [امّا]. شوندمی خوشحال دهد، رخ شما برای ناگواری حادثۀ اگر و كند،می ناراحت را آنها برسد، شما به نیکی اگر

 به خداوند رساند؛نمی زیانی شما به آنان ]خائنانۀ[ هاینقشه كنید، پیشه پرهیزگاری و استقامت [برابرشان در] اگر

 .دارد احاطه دهندمی انجام آنچه

 موقع:بهقاطع و . اقدام 5

 (55. )انفال: يَذَّكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ خَلْفَهُمْ مَنْ بِهِمْ فَشَرِّدْ الْحَرْبِ فِي تَثْقَفَنَّهُمْ فَإِمَّا
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 وحشت به را آنان جبهۀ پشت افراد [قاطع برخوردهاى با] یافتى،دست آنان به جنگ در گاه هر [!پیامبر اى] ،پس

 .[بردارند توطئه از دست و] گیرند پند كه باشد ساز، متفرّق و افکنده

 نظامى اصول از این و باشد كوبنده و دقیق سریع، غافلگیركننده، باید دشمنان، برابر در شما برخورد .1

 «بِهِمْ فَشَرِّدْ... » «تَثْقَفَنَّهُمْ» :است

 و بشناسد را گرانتوطئه و توطئه دنبالۀ و وسعت كه باشد قدرى به باید مسلمین رهبر دید و آگاهى .2

 «بِهِمْ فَشَرِّدْ» :بگیرد قاطع و درست تصمیم آنان علیه

. نشویم غافل صحنه طرّاحان و دشمن هاىعقبه از و نکنیم بسنده اوّل خط و روزمرّه هاىدفاع به .3

 .«خَلْفَهُمْ مَنْ»

 را امنیّت و نظام زدنهمهب و شکنىپیمان و خیانت ولى است، رحمت و رأفت دین اسالم آنکه با .2

 «بِهِمْ فَشَرِّدْ» :كندنمى تحمّل

 ىحمله فکر از تا بگیریم چشم زهر كفّار، از] باشد داشته شوكت و هیبت باید اسالمى جامعۀ .5

 0.«خَلْفَهُمْ مَنْ بِهِمْ فَشَرِّدْ»كنند[:  نظر صرف ما به مجدّد

 وایاتر

 شناسی:دشمن. 1

 کوچک نشمردن دشمن: -

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه

  9.التَستَصغِرَنَّ عَدُوّا وإن ضَعُفَ

 باشد. ناتوان چند هر مگیر، كمدستِ را دشمنى هیچ

 :هوشياری و بيداری در برابر دشمن -

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه
 3.المَكايِدُ أنبَهَتهُ عَدُوِّهِ عَن نامَمَن

 .آورد خود به را او هادسیسه شود، غافل خود دشمن از كه هر

 دشمني شيطان: -

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه

                                                           
 .321، ص2ج همان،. محسن قرائتی، 1

 .332ص همان،. عبدالواحد تمیمی آمدی، 2
 همان.. 3
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 عَلَيْهِ فَاجْعَلُوا مُتَأَلِّبِينَ عَلَيْهِمْ وَ مُنَاصِبِينَ لَهُمْ أَصْبَحْتُمْ الَّذِينَ مِنَ قَدْحاً دُنْيَاكُمْ فِي أَوْرَى وَ حَرْجاً دِينِكُمْ فِي أَعْظَمَ فـَأَصـْبـَحَ

 8.جِدَّكُمْ لَهُ وَ حَدَّكُمْ

 كیسانى از افیروزتیر آتیش تیاندنیاپرستى انگیزش در و تربزر  دینتان به زدن ضربه در شیطان ، تیرتییب بیدیین

 علیه را تانتوانایی و یارایى همۀ ،پس. اندگردیده هماهنگ و همراه ضدشان بر و كرده قیام آنان علیه شما كه شد

  .گیریدكارهب شیطان

 ستيزی:سست نبودن در دشمن -

 سلم(:وآلهوعلیهاهللالسالم( به نقل از رسول گرامی اسالم )صلیامام رضا )علیه

 9.اليُقاتِلُ و بَيتِهِ في عَلَيهِ يُدخَلُ رجُالً يُبغِضُ اللَّهَ إنَّ

 .نجنگد او و كنند حمله او بر اش خانه در كه را مردی دارد می دشمن خداوند

 موقع:اقدام به. 2

 روى به را آب و یافتند غلبه فرات آب بر صفین در معاویه یاران كه هنگامىالسالم( ]امیرمؤمنان علی )علیه

 [:بستند او اصحاب
الدِّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَذَلَّةٍ وَ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ أَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ  قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُّوا عَلَى

 3يَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ.وَ الْحَ مَقْهُورِينَ

 خون از را شمشیرتان یا بگذارید دست از را خود شرف و داده تن پستى به یا خواستند، جنگ خوراک شما از نانآ

 دشمن از شکست محصولش كه است زندگى آن در شما نابودى زیرا ،شوید سیراب آب از تا كرده سیراب آنان

 .استاست  دشمن بر پیروزى اشنتیجه كه است مرگى آن در شما زندگى و است،

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه

 بِخَيْلِهِ أَجْلَبَ وَ نَسَبِكُمْ فِي دَفَعَ وَ حَسَبِكُمْ فِي وَقَعَ وَ أَصْلِكُمْ عَلَى فَخَرَ لَقَدْ اللَّهِ فَلَعَمْرُ جِدَّكُمْ لَهُ وَ حَدَّكُمْ عَلَيْهِ فَاجْعَلُوا

 فِي بِعَزِيمَةٍ تَدْفَعُونَ لَا وَ بِحِيلَةٍ تَمْتَنِعُونَ لَا بَنَانٍ كُلَّ مِنْكُمْ يَضْرِبُونَ وَ مَكَانٍ بِكُلِّ يَقْتَنِصُونَكُمْ سَبِيلَكُمْ بِرَجْلِهِ قَصَدَ وَ عَلَيْكُمْ

 4بَلَاءٍ. جَوْلَةِ وَ مَوْتٍ عَرْصَةِ وَ ضِيقٍ حَلْقَةِ وَ ذُلٍّ حَوْمَةِ

 و اصل بر شیطان سوگند، خدا به. كنید قطع او با را خود ارتباط و گیرید،كاربه شیطان ضد بر را خود خشم آتش

 هجوم شما به خود سوارۀ سپاهیان با و گرفت، عیب و زد طعنه شما نسب و حسب بر و فروخت، فخر شما ریشۀ

 كنند،مى قطع را شما پاى و دست و كنند،مى شکار بیابند را شما كجا هر كه بست، را شما راه پیاده لشکر با و آورد،

 شيطان گاهكمين زيرا ،كنيد دور راهتان سر از قادريد سوگندها با نه و بپراكنيد، را آنها نقشه و حيله با توانيدمى نه

 هاست،سختى و بال جوالنگاه و آور،مرگ تاريك، و تنگ آور،ذلّت

 

                                                           
 .231، خطبۀ 131، ص13ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید1
ق، 1311 جهان، انتشارات قم، ،(السالمعلیه) الرضااخبار عیون ،[صدوق شیخ] بابویهعلی ابنبن؛ محمد123، ص15ج همان، عاملی، حسن حربنمحمد. 2

 .21، ص2ج
 .51، خطبۀ 222، ص3ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید3
 .231، خطبۀ 131، ص13ج همان،. 2
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 هاعبرت

 اندیشی:. ژرف1

بیت نبودی؛ تو فردی ای زهیر! تا آنجا كه من سراغ دارم تو از شیعیان اهل»قین گفت: بنزهیر به قيسبنغررة

 زهیر پاسخ داد:« عثمانی بودی.

ام و پیکی به سویش السالم( نامه ننوشتهحسین )علیهام؟ با اینکه برای امام بینی كه به آنان پیوستهاینک نمی

وسلم( و مقام او افتادم و آلهوعلیاهللام، در راه كه به چهرۀ او نظر كردم به یاد رسول خدا )صلینفرستاده

اش نمایم و جانم را فدایش كنم، چراكه شما حق خدا و یاری تشخیص دادم كه باید در حزب او قرار گیرم

 1اید.را پایمال كردهو پیامبرش 

 :و توبه سوزیفرصت .2

 گیریتصمیم برای السالم()علیه علی امیرمؤمنان شیعیان و كوفه، هواداران در معاویه مر  خبر انتشار از پس

 و شدّادبنرفاعة فزاری، نجبهبنمسیب مانند آنها بزرگان از تن هفتاد كردند و اجتماع صردبنسلیمان خانه در

 به سلیمان. پرداختند مشورت به یزید بیعت و معاویه فوت ۀدربار قاضی شریح حضور در مظاهربنحبیب

. نشست او جای به خوارشراب یزید و رفت دنیا از ستمکار معاویه كه بدانید! شیعه جماعت ای: »گفت آنها

 پدرانتان و هستید او عۀشی كه شما. است رفته مکه طرف به و نکرده بیعت او با السالم()علیه علیبنحسین

 او و بنویسید نامه او به كنید، یاری را او و كنید جهاد او دشمنان با خواهیدمی اگر اند،بوده او شیعیان از نیز

 حضرتآن نوشته، السالم()علیه حسین امام به اینامه دیگران و سلیمان مظاهر،بنحبیب آنگاه،!« بخوانید را

 2.كردند دعوت كوفه به را

 درالسالم( ن )علیهحسی امام كنندگانیاری از ،داشت فعالیت نیز عقیلبنمسلم حركت در سلیمان آنکه با

 امام به پیوستن در نهایی تصمیم برای هالحظه آخرین در سلیمان كه باورند این بر دیگر برخی .نبود كربال

 در سلیمان سخنان ادعا این شاهد ترینمهم.داد دست از را همراهی این ناب فرصتِ و كرد تعلل و تردید

 گرد او خانۀ در السالم()علیه سیدالشهدا با همراهی عدم از پشیمان كه است كوفه شیعیان از گروهی میان

 تا نرود خود فرزند و زن نزد كسی. آوردیم خشم به را خدا كردیم، ما كه گناه این با: »گفت او. بودند آمده

 ایچاره و نکردیم یاری را علیبنحسین ما. نداریم عذری هیچ خدا محضر در ما... سازد  خشنود را خدا

  3!«بگذرد ما از خداوند شاید كردیم، چنین اگر. بکشیم را حضرتآن قاتالن كه نیست این جز

                                                           
 .211. عبدالرزاق مقرم، همان، ص1

. اسیت  آمیده  آورده الشیهداء روضیه  كتیاب  كیه  لیسیتی  در شریح نام ؛1-1ص ،2جهمان،  الدینوری، قتیبهابن ؛31ص، 2ج همان،محمد مفید، بن. محمد2

 (251ش، ص1311 اسالم، نوید نشر قم، الشهداء،روضۀ سبزواری، حسین كاشفی)
 .365ص ،6ج همان، یحیی البالذری،بن. احمد3
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با  همراهی در او تردید حال، عین در و، نبودن زندانی گمان شام لشکر با توابین نبرد در سلیمان رجزهای

 سپاهى با سلیمان هنگامی كه: اندنوشته مورخان.كندمی تقویت پیش از بیش را السالم()علیه حسین امام

 برهنه را شمشیرش سپس،. شکست را شمشیرش غالف و آمد پایین اسب از شد، روبرو دشمن از سنگین

 از باشد، پروردگارش نزد فردا بامداد كه خواهدمى كسى هر! خدا بندگان اى: »گفت خود یاران به و كرد

 1.«.بیاید من با كند، وفا خویش پیمان به و كرده توبه جرمش و گناه

 اندرزهای رهبری

 شناسی:. دشمن1

و فریب نخوردن از دشمن است. اوّلین كار دشمن این است كه تبلیغ  شناسىدشمن یک عنصر دیگر -

 2كند هیچ دشمنى وجود ندارد! چطور نظام اسالمى دشمن ندارد؟!مى

كنند كه ما دشمن خارجى نداریم! انسان از غفلت بعضى افراد تعجّب بینید بعضى كسان ترویج مىمى -

ترین ضربه را بر منافع بزر  قالب و این كشور و این حركت عظیمكند. من به شما عرض كنم، این انمى

قالب اسالمى و نظام المللى وارد كرده است. اگر این حرف حقیقت دارد كه انچپاولگران و غارتگران بین

دیگر  ،كه حقیقت دارد و راست است ،ى بیگانگان را در این كشور گرفته استاسالمى جلوِ منافع غارتگرانه

كدام توضیحى براى اثبات وجود دشمن الزم است؟! معلوم است كه دشمن كیست و چه كسى با این نظام 

 مخالف است.

هاى ها و مطبوعات و سازمانست. رادیوها و تلویزیونهاى دنیا در دست همان غارتگران ااكثر رسانه

لیه جمهورى هاست. غالباً در بیشتر نقاط عالم، جنگ فرهنگى و سیاسى عظیمى را عخبررسانى متعلق به آن

هاى اقتصادى و گریجنگ سیاسىِ همراه با موذىاند، كه دنبال این جنگ فرهنگى اسالمى شروع كرده

وضوح را نبیند، آیا چنانچه بدخواه نباشد، غافل اینسى این دشمنِ باكفشارهاى گوناگون است. اگر 

 3نیست؟!

                                                           
 گرفتنید  خواهیخون به تصمیم 61سال از گرچه یارانش، و سلیمان ؛252ص ،1م، ج1116 دارالفکر، بیروت، النهایۀ، و البدایۀ كثیر،بناعمر بناسماعیل. 1

 اوضیاع  كه حجاز در زبیربنعبداهلل و شام در حکمبنمروان رسیدن قدرت به و یزید مر  از پس كردند،می كار این به دعوت مخفیانه طور به را مردم و

 از بعید . شیدند  ملحیق  آنهیا  بیه  زییادی  عیدۀ  آنکه تا ماندند كربال در روزشبانه یک توابین. فراخواندند كار این به آشکارا را مردم شد، سست حکومت

تعیداد   بیه  دائمیاً  چیون  ولی بود توابین با پیروزی جنگ، ابتدای در. شد آغاز سختی نبرد گرفته، قرار آنها مقابل شام لشکر «الوردهعین» منطقه به رسیدن

 بیه دسیت   بیود،  سیاله  13 جنیگ  ایین  در كیه  حیالی  در خزاعیی،  صیرد بین سیلیمان . شدند محاصره سپاهش با سلیمان كمكم شد،می شام اضافه لشکر

 (همان. )رسید شهادت به«  نمیربنحصین»
 .12/3/1311. از بیانات مقام معظم رهبری، 2
 .11/11/1311. همان، 3
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 شناسی:. موقع2

 «.(السالمعلیه) حسین امام یاران همراهی و شهادت توفیق عوامل»ر.ک. اندرزهای رهبری، ذیل عنوان  -

 یک دید رساند، را خودش. است همهمه لشکر گوشۀ یک در كه شد ملتفت صفین جنگ در یاسر عمار -

 خوانندمى نماز و اندمسلمان شما مقابل طرف جنگید؟مى دارید كسانى چه با شما كه كرده وسوسه آمده نفر

 !دارند جماعت و

 اسیر را آنها و گرفتندمى را دشمن سنگرهاى رفتندمى ما هاىبچه وقتى تحمیلى، جنگ در كه هست یادتان

 آنها! كردندمى پیدا تسبیح و مهر گشتند،مى را هایشانجیب وقتى آوردند،مى سنگر داخل به و كردندمى

 استفاده آنها از شیطان و طاغوت اما بود، جیبشان در تسبیح و مهر كه بودند عراقى شیعۀ مسلمان جوانان

 این اگر. كند حركت خدا ارادۀ به كه است مسلمان دست و دارد ارزش وقتى تا مسلمان دست این. كردمى

امیرالمؤمنین  را این. كرد قطعش باید كه شودمى دستى همان كرد، حركت شیطان ارادۀ به دست

 .دادمى تشخیص خوب السالم(علیه)

 كه بود عمار گمانم به هم دفعه هر و آوردند وجود به صفین لشکر در بار چند را وسوسه این حال، اىّ على

 را حقیقت نکنید، جنجال: كه گفت مضمون این با اىجمله عمار. كرد افشا را فتنه و رساند را خودش

 این زیر و آمد وآله(علیهاهلل)صلی پیامبر جنگ به كه دیدم من شماست، مقابل در كه پرچمى این. بشناسید

المؤمنین  امیر پرچم به اشاره - دیدم را پرچمى و اند،ایستاده اآلن كه بودند ایستاده كسانى همان پرچم

 امروز كه كسانى همان و وآله(علیهاهللصلیپیامبر ) آن، زیر و - بود پرچم آن مقابل در كه السالم(علیه)

 1شناسید؟نمى را حقیقت چرا كنید؟مى اشتباه چرا. بودند السالم()علیه المؤمنین امیر یعنى اند،ایستاده
 

 ستیزی:خصم .3

 الگوى یک این. شود تردید دچار نباید انسان دشمن، عظمت مقابل در اینکه براى است مثالى كربال -

 السّالم(،)علیه حسین راه رفتید، و دادید انجام انقالب پیروزى از پیش شما كه آنچه .... است شده امتحان

 ملت. بود طورهمین نیز جنگ دوران در. بود ،مسلّط دشمن با مبارزه به دادن تن و خصم از نترسیدن یعنى

 شهداى ما ،البته. نترسید اما است، ایستاده استکبار همۀ و غرب و شرق دنیاى او، مقابل در كه فهمیدمى ما

است،  شده عزیز اسالم است، رسیده عظمت و عزّت اوج به هافداكاری این با ملت اما... . داریم قدرىگران

 2.است ایستادگى آن بركت بهاین . است شده افراشته بر اسالم پرچم

                                                           
 .26/1/1311همان، . 1

 .11/2/1311. همان، 2
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على، درون بن، یعنى خود حسینلباب اسالم كه همه آن را قبول داشتندكربال، اصل قضایا و لبّ در حادثۀ -

دانند. هیچ امیدى و هم مىداند، اصحاب نزدیک احادثه است و بناست شهید شود و این را خود او هم مى

د. بزرگان نامحضجا در سطح این دنیاى بزر  و این كشور اسالمى عریض و طویل ندارند. غریب به هیچ

چون او را براى  على غمشان نبود،بنبودند كه بعضى از كشته شدن حسین كسانىدنیاى اسالم در آن روز 

كردند، مثل عبداهلل قدر اهتمام به این قضیه نمىاى هم كه غمشان بود آندانستند! عدهدنیاى خودشان مضرّ مى

وجود آلوده و سرشار از محنت این میدان مبارزۀ غم یدى از بیرونِاهلل عبّاس. یعنى هیچ امجعفر و عبد

و این  ،امیدها خالصه شده بود در همین جمع همین میدان كربال بود و بس! همۀنداشت. و هرچه بود در 

یک فاتحه  هابرحسب موازین ظاهرى كسى براى آن جمع هم دل به شهادت داده بود. بعد از كشته شدن هم

هایشان هم رحم بردند و به بچهها را به اسارت مىسلّط بود. حتى زنان آنجا مگرفت. یزید بر همهنمى

 1.«أَبَاعَبْدِاللَّهِ یَا كَیَوْمِکَ یَوْمَ الَ»ارى در این میدان بسیار سخت است؛ كردند. فداكنمى

 

 فرازهای پیشنهادی

 النَّجَاةِ بِسُفُنِ الْفِتَنِ أَمْوَاجَ شُقُّوا النَّاسُ َيُّهَاا»و كشتی نجات است:  نمای هدایتولیّ خدا قطب در فضای فتنه، -

 لُقْمَةٌ وَ آجِنٌ مَاءٌ هَذَا فَأَرَاحَ اسْتَسْلَمَ أَوِ بِجَنَاحٍ نَهَضَ مَنْ أَفْلَحَ الْمُفَاخَرَةِ تِيجَانَ ضَعُوا وَ الْمُنَافَرَةِ طَرِيقِ عَنْ عَرِّجُوا وَ

 بارا  هافتنه پیکركوه امواج !مردم اى 2؛«أَرْضِهِ بِغَيْرِ كَالزَّارِعِ إِينَاعِهَا وَقْتِ لِغَيْرِ الثَّمَرَةِ مُجْتَنِي وَ آكِلُهَا بِهَا يَغَصُّ

 و تفاخر تاجآیید و  كنار پراكندگى و اختالف راه از ،بشکنید درهم[ اتحاد و ایمان و علم] نجات هاىكشتی

  .سربنهید از را ىجویبرترى

 وَ أَسْلِحَتِكُمْ عَنْ تَغْفُلُونَ لَوْ كَفَرُوا الَّذِينَ وَدَّ أَسْلِحَتَهُمْ وَ حِذْرَهُمْ لْيَأْخُذُوا وَ»هوشیاری و بیداری همیشگی:  -

 [نماز حال در] خود با را خود هاىسالح و دفاعى وسایل آنها باید و؛ «واحِدَةً مَيْلَةً عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ أَمْتِعَتِكُمْ

 شما به مرتبهیک و شوید غافل خود هاىمتاع و هاسالح از شما كه دارند دوست كافران [زیرا]،  كنند حمل

 (112كنند. )نساء:  هجوم

 راضى تو از هرگز نصارى و یهود؛ «مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ حَتَّى النَّصارى ال وَ الْيَهُودُ عَنْكَ تَرْضى لَنْ وَ»هدف دشمن:  -

 (121)بقره:  .كنى پیروى آنان كیش از كه وقتى مگر شوندنمى

  

                                                           
 .26/11/1312. همان، 1
 .5، خطبۀ 213، ص1ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
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 های برخورد با دشمن )تندی و نرمش(گونه

 آیات

 آمادگی نظامی: .1

 «.(توابین جریان بر نقبی) موقعبه اقدام و شناسیدشمن »ر.ک. ذیل عنوان ( 61)انفال:

 . صالبت و شدت:2

 (92فتح: . )...  الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذِينَ وَ -

 .ندارحمبى و شدید كفار علیه هستند او با كه كسانى و

 (893... . )توبه:  غِلْظَةً فِيكُمْ لْيَجِدُوا وَ الْكُفَّارِ مِنَ يَلُونَكُمْ الَّذِينَ قاتِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا -

 .ببینند خشونتى شما در باید و كنید، كارزار شمایند مجاور كفار از كه كسانى آن با ایدآورده ایمان كه كسانى اى

 اعتمادی به دشمن:بی. 3

 (80. )توبه: الْمُعْتَدُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ ذِمَّةً ال وَ إِالًّ مُؤْمِنٍ فِي يَرْقُبُونَ ال

 .تجاوزگران ایشانند هم آرى، ایشان و كنند،نمى را عهدى و خویشاوندى هیچ رعایت مؤمنى هیچ بارۀدر و

 .211؛ بقره: 113؛ هود: 1آبات مرتبط: توبه: 

 نه و سازش، هرگز:ه. مدا4

 (2. )قلم: فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا

 .بسازند تو با هم آنها و كنى سازش تو كه خواهندمى را همین آنان

 . پافشاری بر اصول:5

 (1. )كافرون: دِينِ لِيَ وَ دِينُكُمْ لَكُمْ

 .خودم براى هم من دین و خودتان براى شما دین

 نرمش قهرمانانه:. 6

 (81. )انفال: الْمَصِيرُ وَبِئْسَ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ اللّهِ مِّنَ بِغَضَبٍ بَاء فَقَدْ فِئَةٍ إِلَي مُتَحَيِّزاً أَوْ لِّقِتَالٍ مُتَحَرِّفاً إِالَّ دُبُرَهُ يَوْمَئِذٍ يُوَلِّهِمْ وَمَن

 بد چه و است جهنّم جایگاهش و بازگشته خدا از خشمی با قطعاً كند پشت آنان به وقتآن در كس هر و

 كنار در بخواهد یا باشد مجدّد حملۀ برای رفتن كنار منظوربه[ كردنش پشت] كه كسی مگر! است بازگشتگاهی

 .گیرد جای[ انشهمرزم از] گروهی

 اهلل(:مقام معظم رهبری )حفظه
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 نظام هاىهدف و هاآرمان از برداشتن دست معنى به را آن اىعدّه یک بردیم؛كاربه را «قهرمانانه نرمش» تعبیر ما

 از نشینىعقب به را اسالمى نظام اینکه براى دادند قرار مستمسکى را همین هم دشمنان از بعضى كردند؛ معنا اسالمى

 دست براى هنرمندانه مانور معناى به قهرمانانه نرمش. است بدفهمى اینها بود، خالف اینها كنند؛ متّهم خودش اصول

 و گوناگون هاىآرمان سمت به - سلوكى نوع هر در - خدا راه سالک كه است این معناى به است، مقصود به یافتن

 براى كند استفاده متنوّع هاىشیوه از باید هست، نحوى هر به و شکلى هر به كند،می حركت كه اسالمى متنوّع

 حركتى هرگونه اهلل؛ مِنَ بِغَضَبٍ بآءَ فَقَد فِئَۀٍ اِلى مُتَحَیِّزاً اَو لِقِتالٍ مُتَحَرِّفاً اِلّا دُبُرَهُ یَومَئِذٍ یُوَلِّهِم مَن وَ. مقصود به رسیدن

 شدهتعیینازپیش اهدافِ به رسیدن دنبال به باید نظامى، رزم میدان مثل - عقب به حركت چه جلو، به حركت چه -

 براى پیشرفت، براى میکند، دنبال را اهداف این از یکى اىمرحله هر در اسالمى نظام دارد؛ وجود اهدافى. باشد

. برسد مرحله این در هدف این به كند سعى باید اسالمى؛ عظیم تمدّن ایجاد براى اوج، و تعالى ىنقطه به رسیدن

 معیّن را قطعات این مربوط، مسئوالن و متفکّران و هادیان و راهنمایان. است قطعه قطعه است، گذارىمرحله البتّه

 به اىمرحله هر در حركتى هر كه كنند تالش باید همه. میشود آغاز جمعى حركت میکنند، هدفگذارى میکنند،

 كالن مدیریّت و سیاست عرصۀ فعّاالن همۀ را این[. است] منطقى حركتِ صحیحِ نظامِ آن این. برسد خودش اهداف

 را این باید هم - بسیج عرصۀ فعّاالن - بسیجى عزیزانِ شما مردم، آحاد باشند؛ داشته یاد به همواره باید كشور

 1.باشید داشته یاد به همواره

 روایات

 قاطعیت در رویارویی با دشمن:. 1

 (:لیه السالمامیرمؤمنان علی )ع
 9الْمَطَامِعَ. يَتَّبِعُ لَا وَ يُضَارِعُ لَا وَ يُصَانِعُ لَا مَنْ إِلَّا سُبْحَانَهُ اللَّهِ أَمْرَ يُقِيمُ لَا

و به دنبال  ار نباشد و همرنگ ]فاسدان[ نشودمگر كسى كه سازشک خداى سبحان را بر پا نتواند داشت امر ]دین[

 ها نرود.طمع

 . پذیرش پیشنهاد صلح دشمن با هوشیاری:2

 (:لیه السالمامیرمؤمنان علی )ع
 لَكِنِ وَ لِبِلَادِكَ أَمْناً وَ هُمُومِكَ مِنْ رَاحَةً وَ لِجُنُودِكَ دَعَةً الصُّلْحِ فِي فَإِنَّ رِضًا فِيهِ لِلَّهِ عَدُوُّكَ إِلَيْهِ دَعَاكَ صُلْحاً تَدْفَعَنَّ لَا وَ

 3.الظَّنِّ حُسْنَ ذَلِكَ فِي اتَّهِمْ وَ بِالْحَزْمِ فَخُذْ لِيَتَغَفَّلَ بَقَارَ رُبَّمَا الْعَدُوَّ فَإِنَّ صُلْحِهِ بَعْدَ عَدُوِّكَ مِنْ الْحَذَرِ كُلَّ الْحَذَرَ

 در آن باشد و دشمن پیشنهاد كند رد مکن، زیرا صلح سبب آرامش سپاهیان تو و مایۀصلحى را كه رضاى خدا 

باش، چه ممکن دشمن برحذر امنیت براى شهرها است، ولى پس از صلح، سخت از سبب و ها آسودن از ناراحتی

این باره حسن ظن  و در ن، جانب دوراندیشى را از دست مدهایبراى غافلگیر كردن تو باشد. بنابر همهاست این

 .نداشته باش

                                                           
 .21/1/1312. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
 .111، حکمت 212، ص11ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
 .212، ص11ج همان،. 3
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 :قاطعیت با مدارا. 3

 السالم(:امیرمؤمنان علی )علیه

 8.الشِّدَّةُ إِلَّا عَنْكَ تُغْنِي لَا حِينَ بِالشِّدَّةِ اعْتَزِمْ وَ أَرْفَقَ الرِّفْقُ كَانَ مَا ارْفُقْ وَ اللِّينِ مِنَ بِضِغْثٍ الشِّدَّةَ اخْلِطِ وَ

 درشتى نیاید كار به درشتى جز كه جایى و پوى، مهربانى راه باید مهربانى كه آنجا و بیامیز نرمش اندک به را درشتى

 گیر. پیش

 شکنان:تندی با حریم. 2

 :سپردبه دست پسرش محمد حنفیّه مى كه پرچم را در جنگ جملهنگامى السالم(امیرمؤمنان علی )علیه

 9.قَدَمَكَ الْأَرْضِ فِي تِدْ جُمْجُمَتَكَ اللَّهَ أَعِرِ نَاجِذِكَ عَلَى عَضَّ تَزُلْ لَا وَ الْجِبَالُ تَزُولُ

 كاسۀ! آور فشار خود هاىدندان بر! مخور تکان خود جاى از و مباش متزلزل تو ،رفتند در به خود جاى از هاكوه اگر

 .كن میخکوب زمین در را قدمت [دشمن برابر در]! سپار خدا به را سرت

 دشمن: پرهیز از تواضع با .3

 3النَّارِ. فِي قَرِينَهُ كَانَ فِيهِ طَمَعاً لَهُ تَضَعْضَعَ وَ تَخَفَّفَ أَوْ جَائِراً سُلْطَاناً مَدَحَ مَنْ

و ه ااى كیه از وى بی  امیید بهیره  ه بستاید و نزد او خود را كوچک كند و فروتنى نماید، بی هركس حاكم ستمکارى را 

 .همدم همان حاكم ستمکار است در آتش ،رسد

 هاعبرت

 پایبندی به اصول: .1

 :فرمایدمی چنین قیام این از خویش هدف تبیین در السالم(اباعبداهلل )علیه

 سـلم( وآلـه وعليـه اهلل)صلي جَدِّي أُمَّةِ فِي الْإِصْلَاحِ لِطَلَبِ خَرَجْتُ إِنَّمَا وَ ظَالِماً لَا وَ مُفْسِداً لَا وَ بَطِراً لَا وَ أَشِراً أَخْرُجْ لَمْ أَنِّي

 4. ..السالم( .)عليه طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ أَبِي وَ جَدِّي بِسِيرَةِ أَسِيرَ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ أَنْهَى وَ بِالْمَعْرُوفِ آمُرَ أَنْ أُرِيدُ

 در اصیالح  بیرای  كیه  نیست این جز بلکه نشدم خارج مدینه از ستمگری و تبهکاری و عداوت و سركشی برای من

 اهلل )رسیول  جیدم  روش بیر  و كینم  منکیر  از نهیی  و معیروف  بیه  امیر  خیواهم می من اكنون خاستم پا به جدم امت

 .بروم راه (السالمعلیه) طالبابیبنعلی پدرم و( (سلموآلهوعلیهاهللصلی)

                                                           
 .26، نامۀ 3، ص11ج همان،. 1
 .11، خطبۀ 221، ص1ج همان،. 2
 .11، ص2ق، ج1213قم، جامعۀ مدرسین،  الفقیه، الیحضرهمن ، [صدوق شیخ] بابویهعلی ابنبن. محمد3

 .331-321، ص22ج همان، ،[عالمه]مجلسی محمدباقر ؛131صعبدالرزاق مقرم، همان، . 2
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 یا دستى هرگاه كه داد نشان اعصار همۀ مسلمانان به خویش كامل بصیرت با (السالمعلیه) حسین امام

 منحرف اسالمى جامعۀ اگر چیست؛ تکلیف كرد، خارج كمال سیر خط از را اسالمی ۀجامع قطار اىحادثه

 كه آنگاه چیست؛ تکلیف بود، اسالم معارف و اسالم كلّ انحرافِ ترس كه رسید جایى به انحراف این و شد

 را بدها بد، را هاخوب كرده، تحریف را حقایق و قرآن و شوندمى فاسد دین گویندگان و علما و حکومت

 صحیحش خطّ به اسالمى جامعۀ كه است آن تکلیف كنند،مى منکر را معروف و معروف را منکر خوب،

 و اسالمى نظام بناى تجدید یعنی بزر  واجب آن تا كرد قیام  (السالمعلیه) حسینامام . شود بازگردانده

 از تنها امر این زمان از برهه آن در. دهد انجام را اسالمى جامعۀ در بزر  انحرافات مقابل در ایستادگی

 1.بود پذیرامکان است، منکر از نهى و معروف به امر بزر ِ مصداق یک خودش كه قیام، طریق

 نرمش قهرمانانه:. 2

 وقت این در قوم این با جنگ كه كنیم مقاتله ایشان با ما كه دهید دستوری اهلل رسولیابن :گفت قینبنزهیر»

 كراهت من :فرمود حضرت آمد. خواهند این از بعد كه حدواحصابی لشکرهای با جنگ از است ترآسان

 بیت اهل برای را جاللت و عصمت سرادق و آمدند فرود آنجا در ،پس .كنم ایشان قتال به ابتدا آنکه از دارم

 2«.بود الحراممحرم دوم پنجشنبه روز در این و كردند، برپا رسالت

 و جنگ به قطعی تصمیم كه بود كفر سپاه این كه كرد ثابتنرمش  این دادن نشان با( السالملیهع)اباعبداهلل 

 دشمن این و بودند كرده را یارانش و او جان قصد صورت هر دردشمن  كه كرد ثابت ایشان. داشت قتال

 .بود نگذاشته باقی قتال و جنگ جز راهی كه بود

 . مهرورزی به مخلوق:2

 دستور و شدند «حسمذو» وارد( السالملیهع) حسین امام قمرى هجرى 61 سال الحجهذی وهفتمبیست روز

 برابر و فرارسید راه از ظهر هنگام سوار هزار با یزید حربن .كردند برپا مکان این در را هاخیمه كه دادند

 سیراب را گروه این: فرمود و كرد خود اصحاب به رو امام. گرفت قرار لشکریانش با( السالملیهع) امام

 آنان اسبان حتی دشمن لشکریان و بردند فرمان( السالملیهع) امام یاران. دهید آب نیز را آنان اسبان و كنید

 دیگران از دیرتر و بودم حرّ لشکر در روز آن من: گویدمی محاربی عانطبنعلی» .كردند سیراب نیز را

 ،بعد نفهمیدم. را او مقصود من! بخوابان را «راویه: »فرمود دید، را اسبم و من تشنگی چون امام رسیدم.

 چون! بنوش آب آن از: فرمود. خوابانیدمی را كه آب بارش است. شتربخوابان آن  برادرزاده، ای: فرمود

                                                           
 .11/3/1312 ،بیانات مقام معظم رهبری از . برگرفته1
 .611، ص1ج همان،. عباس قمی ]شیخ[، 2
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 گرفت را مشک سر و آمد پیش به خود ،روازاین. نتوانستمكردم  چه هر من ،ریختمی بیرون فشار با آب

 1!«كرد سیراب را اسبم و مرا ریخت كاسه در آب و

 . قاطعیت:3

 نامه از مملو خرجینی پس آنست در هانامه كه را خرجین آن بیاور كه فرمود را سمعاننبعقبة حضرت»

 مأمور ما و داننوشته نامه شما برای كه یآنهای از نیستم من: گفت حر ریخت، بیرون را آنها و آورد كوفیان

 خشم در حضرت. ببریم زیاد ابن نزد به ترا كوفه در تا نشویم جدا تو از كنیم، مالقات ترا چون كه ایمشده

 سوار كه فرمود حکم را خود اصحاب پس اندیشه، این از است نزدیکتر تو برای مر  كه فرمود و شد

 كه خواستند چون برگردید، و كنید حركت كه را خود اصحاب نمود امر و نمود سوار را هازن ،پس .شوید

 كرد خطاب حر با حضرت شدند مانع و حاجز را مراجعت طریق و گرفته راه سر خود لشکر با حر برگردند

 2«خواهی؟می چه ما از بنشیند عزایت به مادرت ؛"تُریدُ ما اُمُّکَ کَثَکَلَتْ" كه

 ها:. غربال ناخالص4

 دیگران به بازگشت اجازۀ السالم()علیه حضرتآن عروه،بنهانی و عقیلبنمسلم قتل خبر رسیدن از پس

 پیمان و گذاشته آزاد خویش ترکِ براى را خود همراهان مواردى در السالم()علیه اباعبداهلل اینکه 3.دادند

 مردم تمام به و همراهانش به خواهدمى آن با كه است ظریفی نکتۀ بر مشتمل است، برداشته آنها از را خود

 تابع و متعبد باید قیام این در كنندگانشركت و است الهى قیام یک او حركت كه بفهماند هازمان تمام در

 طمع به یا اىقبیله هاىعُلقه برای اینکه نه كنند، اطاعت راستا همین در نیز امام از و باشند خداوندی اوامر

 در ،ایشان اجازۀو  السالم()علیه حسین امامنرمش  رو،ازاین. بشتابند او یارى به دنیوی منافع به رسیدن

 راهى غیردینى هاىانگیزه به كه را ناخالص افراد تا است اصلى امتحان موعدِ از پیش امتحانى حقیقت،

 .كند جدا خالص افراد از اندشده مبارزه

 اندرزهای رهبری

 با دشمنان: انقالبی. برخورد 1

 لحاظ از كه دیگری كشورهای حدّ در و رویمنمی پیش دنیا در دادیم، دست از را انقالبی روحیۀ اگر -

 نظرم به كنیم، پیدا را كشورهایی چنین بخواهیم اگر ،حاال. كنیممی سقوط هستند ما همطراز مالی و علمی

 برآورده مطامع آن اگر كه دارند هم مطامعی عالوه، به. رسید خواهیم پایین طبقۀ آن از كمی كشورهای به

                                                           
 .11، ص2محمد مفید، همان، جبن؛ محمد612. همان، 1
 .11، ص2محمد مفید، همان، جبن؛ محمد615، ص1ج همان،. عباس قمی ]شیخ[، 2
 .15، ص2محمد مفید، همان، جبن. محمد3
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 آن برای و دهدمی قدرت و بخشدمی عظمت را نظام این كه چیزی آن. داشت خواهند هم حقد باشد، نشده

 حضور و كوشش شود، باز نظام روی هاراه شودمی موجب دشمنان ناخواستۀ طور به و است برانگیزاحترام

 در حتّی دیپلماسیمان، كارهای همۀ در باید را این. است انقالبی هایاندیشه به تمسّک و انقالبی

 مسائل در دفاعی حالت از پرهیز روحیه این خصوصیات از یکی. كنیم حفظ هاكردنمصاحبه و هازدنحرف

 .است بدی بسیار موضع نیست، خوبی موضع ایدفاعی موضع هیچ. است سیاسی

 تلنگری و كندمی تعرّضی شما به دنیا كه لیمسائ همۀ در. باشد ایمتعرّضانه و قوی موضع بایدموضع 

 برای هایینامه گاهی. بزنید مشت ،البته. بروید پیش توانیدمی كه بود خواهد طوری این. بزنید مشت زندمی

 خط را تندش هایحرف من. بدهم نظر من كه خواهندمی و آورندمی طرف آن و طرف این به ارسال

 هایسخنرانی در و است زبانشان سرِ والنمسئ االن كه تعبیراتی از بعضی. دانندمی والیتی دكتر آقای. زنممی

. آورممی زبان به حاال نه و آوردممی زبان به جمهوری ریاست زمان در نه من گویند،می جاآن و جااین خود،

 در. نشود اشتباه نخیر،. بدهید فحش گویدمی فالنی: بگویید و بکنید وجهبی هایتندی بگویم خواهمنمی

 دیگران به را این نه و هستم دادن فحش اهل خودم من نه آنجا، و جااین در سخنرانی، در و دیپلماسی مسائل

 واقعاً. باشید پوالد و سنگ از ترسخت و حریر از ترنرم و شمشیر از تیزتر شما: گویممی من. كنممی توصیه

 بروید گویمنمی. است تیز كه نرمشی منتها باشید، نرم. است قهرمانانه هاینرمش میدان دیپلماسیِ دیپلماسی

 نه. زنممی خط من آید،می نامه در طوریاین تعبیرهای وقتی غالباً. جنایتکار امریکای مثالً بگویید بایستید

 فرستاده بناست كه هایینامه از بعضی - نویسممی خودم كه را آن - بفرستم خواهممی خودم كه هایینامه

 حذف معموالً من را چیزها طوراین آید،می من پیش وقتی بکنم، موافقتی اعالم رویشان باید من و شود

 1.باشید محکم و بایستید قرص باید اما كنم.نمی توصیه را روش این ،ندارم دوست چون كنم،می

 . نرمش قهرمانانه:2

دارد با  هك یریگیكشت نیاما ا .ندارد یبیع ،خوب است اریالزم است، بس اریبس ییجاها کینرمش در  -

فراموش نکند كه طرفش  دهد،ینشان م ینرمش یفنّ لیبه دل ییجاها کیو  ردیگیم یخودش كشت فیحر

 كنند،یکار ماست؛ بفهمند كه دارند چ یشرط اصل نیاست؛ ا یفراموش نکند كه مشغول چه كار ست؛یك

را  نیاست؛ ا مسئله یطرف آنها كجا ۀند، آماج حملاطرف یند، با چه كسامواجه یبدانند كه با چه كس

 2توجّه داشته باشند.
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 :نرمش قهرمانانه. سه اصل 3

 خواهیمنمى ما. ماست المللىبین ارتباطات چارچوب براى الزامى مثلث یک مصلحت، و حکمت و عزت -

 خودشان دور هاآن به تکیه با دنیا ىهمه متأسفانه كه هایىحرف و ناسیونالیسم و نژاد بر تکیه با را عزتمان

 كه -توحیدى ایمان و اعتقاد اساس بر را عزت خودمان، براى ما! نه... كنیم ثابت كشند،مى حصار یک

 لزوم و الهى خالیق و بندگان به محبت و خدا به بستن دل و - است اسالمى تفکر شاخصۀ و خاصیت

 پروندۀ فرهنگى، ذخایر دارد؛ فراوانى خیلى ذخایر هم ما ملت. دارد اىذخیره ملتى هر. قایلیم هاآن به خدمت

 بناى ما. گوناگون هاىصحنه در جهانى، سیاست صحنۀ در جهانى، علم صحنۀ در درخشان بسیار

 براى قدرتمندى، اگر هستى؛ خودت براى پولدارى، اگر هستى؛ خودت براى خوبى، اگر. نداریم فخرفروشى

 تحمیل یعنى عزت بنابراین،. است انسان با انسان عالیق و ارتباطات ما، با ارتباطاتت هستى؛ خودت

 در نباید را نسنجیدگى گونههیچ .كردن كار سنجیده و حکیمانه یعنى حکمت،...  نکردن قبول را كسهیچ

 چیزهمه. داد راه است، جهانى ارتباطات و خارجى سیاست به مربوط كه آنچه هر و دیپلماتیک اظهارات

 موازین با سخن این آیا كه كنیم مالحظه باید. بگوید آمد، دهانش به هرچه نباید آدم. باشد سنجیده باید

. كنیم برخورد حکیمانه باید. كنیم كنترل را آن نیست، منطبق اگر. نیست منطبق یا است، منطبق خرد و منطق

 مصلحت مراد...  كرد برخورد حکیمانه باید هم برخوردها و هامعاشرت در نیست؛ زدن حرف در فقط

 هم گران نه،. بشود تمام گران برایمان است ممکن كردیم، را اقدام این ما اگر كه نیست، شما و من شخص

 به ولى است، انقالب مصلحت به و كشور مصلحت به كارى اگر هستیم؟ كه ما مگر بشود، تمام كه

 مصلحت این و انقالب، مصلحت یعنى مصلحت، دارد؟ اهمیتى چه مباش؛ گو نیست، من شخص مصلحت

 1.شودمى شروع ما شخصى رفتار از یعنى است؛ جانبههمه

 فرازهای پیشنهادی

 الْعَسْفِ وَ بِالسَّيْفِ كَانَتْ أُمَيَّةَ بَنِي إِمَارَةَ أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ»فرمود: ( السالملیهع) صادق امامرمز نفوذ مکتب شیعه:  -

 دِينِكُمْ فِي النَّاسَ فَرَغِّبُوا الِاجْتِهَادِ وَ الْوَرَعِ وَ الْخُلْطَةِ حُسْنِ وَ التَّقِيَّةِ وَ الْوَقَارِ وَ التَّأَلُّفِ وَ بِالرِّفْقِ إِمَامَتَنَا أَنَّ وَ الْجَوْرِ وَ

 با الفت نرمش، با ما امامت امابود،  سرپا جور و ظلم شمشیر، با امیهبنی حکومت 2؛«فِيهِ أَنْتُمْ مَا فِي وَ

 آنچه در و دینتان در را مردم ،پس. است همراه اجتهاد و اریپرهیزگ برخوردی،خوش تقیّه، وقار، همدیگر،

 .كنید تشویق( والیت و امامت) برآنید شما

                                                           
 .11/2/1311همان، . 1
 .165، ص16ج همان،، عاملی حر حسنبنمحمد. 2
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آن است كه ]تحمل كرده،[ غصّه  اندیشىدور 1؛«الْفُرْصَةَ تُمْكِنَ حَتَّى الْغُصَّةِ تَجَرُّعُ الْحَزْمُ»دوراندیشی و صبر:  -

 .شود دشمن[ فراهم ضربه زدن بر وقتی كه فرصت ]برای تالفی وتا  دهی،جرعه فرورا جرعه

  

                                                           
 .122، ص12ق، ج1211البیت، الوسائل، قم، مؤسسۀ آل. حسین محدث نوری، مستدرک1
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 عاشورا و مبارزه با تهاجم فرهنگی

 یاتآ

 هدف دشمن در تهاجم فرهنگی:. 1

 (12. )نساء: سَواءً فَتَكُونُونَ كَفَرُوا كَما تَكْفُرُونَ لَوْ وَدُّوا

 باشید. هم مثل ،نتیجه در ،و شدند كافر خودشان كههمچنان ،شوید كافر نیز شما دارند دوست آنها
 .121آیۀ مرتبط: بقره: 

 :جهاد فرهنگی علیه دشمن. 2

 (59. )فرقان: كَبِيراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرِينَ تُطِعِ فَال

 .بزر  جهادى ،كن جهاد آنان با و مشو كافران مطیع زنهار،

 طبق تفاسیر، مراد از جهاد در این آیه جهاد فرهنگی است. برای نمونه:

 و قرآن منطق با علمى جهاد است، اصغر جهاد كه شمشیر با جهاد: است قسم چند نیز مبارزه و جهاد -

 1.است كبیر جهاد كه دشمنان شبهات به دادن پاسخ

 غفلت و جهل حجاب كردن طرف بر در الهى رسالت لثَمَ وقتى: شد این آیه مضمون و معنا حاصل پس -

 و خود رسالت تبلیغ در كه باید ،پس، ... بود آفتاب لثَمَ حجت اتمام و حق اظهار وسیلۀ به مردم هاىدل از

 مبذول را خود جهد و كوشش نهایت است حقه دعوت بر مشتمل كه قرآن وسیلۀ به مردم بر حجت اتمام

 2.بزر  بس جهادى آنان با كنى جهاد و دارى

 :. برخورد عملی با تهاجم فرهنگی3

... .  أَخِيهِ بِرَأْسِ أَخَذَ وَ الْأَلْواحَ أَلْقَى وَ رَبِّكُمْ أَمْرَ عَجِلْتُمْ أَ بَعْدِي مِنْ خَلَفْتُمُونِي بِئْسَما قالَ أَسِفاً غَضْبانَ قَوْمِهِ إِلى مُوسى رَجَعَ لَمَّا وَ -

 (850)اعراف: 

 فرمان از چرا كردید نیابت بد چه من از پس: گفت بازگشت، قوم سوى به اندوهگین و خشمناک موسى چون و

 گرفت ... . خویش برادر سر و بینداخت، را هالوح و رفتید، پیشتر پروردگارتان

( وقتی 121السالم( نوعی تهاجم فرهنگی بود. )ر.ک. اعراف: )علیهجریان سامری در زمان حضرت موسی 

تفاوتی از و اوضاع را آنچنان دید، با آن برخورد كرد، نه آنکه با بی السالم( از میقات برگشتموسی )علیه

 كنارش بگذرد.

 (55: نبياء. )امُدْبِرِينَ تُوَلُّوا أَنْ بَعْدَ أَصْنامَكُمْ لَأَكِيدَنَّ تَاللَّهِ وَ -

                                                           
 .266، ص1ج همان،. محسن قرائتی، 1

 .221-221، ص15ج همان، . سیدمحمدحسین طباطبایی،2
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 .كنممى اىحیله هایتانبت كار در بروید، و كنید پشت آنکه از پس سوگند خدا به

ضع فرهنگی جامعه ناراحت بود و چون كار فرهنگی حضرت اثر نکرد، السالم( از وحضرت ابراهیم )علیه

 ؛ من«مُدْبِرِينَ عَنْهُ فَتَوَلَّوْا سَقِيمٌ إِنِّي»كند كه فرمود: قرآن از قول او نقل می چارۀ كار را در برخورد عملی دید.

آنگاه، در  (11-11رفتند. )صافات:  شهر بیرون به گذاشته خود حال به را او ناچاربه شهر بیمارم. مردم

 أَ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ لِما وَ لَكُمْ أُفٍّ»شکست و فریاد برآورد: ها را درهمفرصتی مناسب وارد بتکده شد و بت

 (61)انبیاء:  اندیشید؟نمى خود كار به چرا پرستید،مى خدا از غیر آنچه بر و شما بر قباحت؛ «تَعْقِلُونَ فَال

 روایات

 :روشنگری و هدایت. 1

 :در حركت به سوی كربال و در روز عاشورا السالم(اباعبداهلل الحسین )علیههایی از روشنگری نمونه

 عمر:بنعبداهللالسالم( با اباعبداهلل )علیهكالم  .1
 فرستاد؟ یهودی فرازانگردن نزد[ طَبَقی بر] را یحیی سر كه[ زیبارویی ،] دنیا پستی از ایشده غافل كه شده چه را تو

 به و رفتندمی خویش هایدكّان به سپس،. كشتندمی دمسپیده هر را پیامبر هفتاد اسرائیلبنی كه ایكردهفراموش آیا

 تأخیر به را عذابشان و داد مهلت آنها به خداوند اما. است نیفتاده اتفاقی گویی شدند،می مشغول فروش و خرید

 ای[ نیست رهایی او عذاب از را ستمگران دانستی كه حال] پس،. كشید انتقام تیغ مقتدرانه، و موقعبه آنگاه،. انداخت

 1.مکن كوتاهی امیاری در و كن پیشه تقوا! عبداهلل

 السالم( با ولید:)علیه. خطاب اباعبداهلل 2

 داده پایان ما با و آغاز ما با خداوند. هستیم فرشتگان آمد و رفت محل و رسالت جایگاه و نبوت بیتِاهل ما همانا

 و شودمى فجور و فسق مرتکب علناً و است گناهبى هاىانسان ۀكشند و خوارمشروب و فاسق مردى یزید و است

 2.است خالفت سزاوار كسى چه ببینیم تا بمانیم منتظر و كنیم صبر باید شما با ما بلکه. كندنمى بیعت او با من مانند

  3. موارد دیگر.3

 افشاگری:. 2

 السالم( با ولید.. خطاب اباعبداهلل )علیه1

 اسالم(:. اباعبداهلل )علیه2

 4عَنْهُ. يُنْتَهَى لَا الْبَاطِلَ أَنَّ وَ بِهِ يُعْمَلُ لَا الْحَقَّ أَنَّ تَرَوْنَ لَا أَ -

                                                           
 .32-31صهمان،  طاوس،موسی ابنبن. سیدعلی1

 .23همان، ص . 2
، 2محمید مفیید، همیان، ج   بین ؛ محمید 51ق، ص1216الشیریف(،  فرجهتعالیاهللنما حلی، مثیراألحزان، قم، مدرسۀ امام مهدی )عجلمحمد ابنبن. جعفر3

 شهرآشیوب علی ابنبن؛ محمد61-61، صهمان طاوس،موسی ابنبن؛ سیدعلی361و ص 331-321، ص22ج همان، ،[عالمه]مجلسی محمدباقر؛ 11ص

 .61همان، ص رانی،مازند

 .111-116، ص15ج همان، ،[عالمه]مجلسی محمدباقر. 2
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 .گرددنمی نهی باطل از و شودنمی عمل حق به كه بینیدآیا نمی

 0يَزِيدَ. مِثْلِ بِرَاعٍ الْأُمَّةُ بُلِيَتِ قَدْ إِذْ السَّلَامُ الْإِسْلَامِ عَلَى وَ -

 كند.مىبر اسالم سالم، كه فاتحه آن خوانده است، زیرا كه بر امّت مسلمان كسى همچون یزید حکومت 

 :پایداری بر فرهنگ خودی. 3

السالم( شب عاشورا را مهلت گرفت تا فرهنگ خودی فرهنگ معنویت و نورانیت است. امام حسین )علیه

 نماز بگذارد:
: (السالم عليه) الْعَبَّاسِ الَِخِيهِ قَالَ وَالْمَقَالِ، الْفِعَالِ بِمَواعِظِ انْتِفَاعِهِمْ قِلَّةِ وَ الْقِتَالِ تَعْجِيلِ عَلَي الْقَوْمِ حِرْصَ الْحُسَيْنُ رَأيَ وَلَمَّا

 تِالَوَةَ وَ لَهُ الصَّالَةَ اُحِبُّ اِنِّي يَعْلَمُ فَاِنَّهُ اللَّيْلَةِ هَذِهِ فِي لِرَبِّنَا نُصَلِّي لَعَلَّنَا فَافْعَلْ، الْيَوْمِ هَذَا فِي عَنَّا تَصْرِفَهُمْ اسْتَطَعْتَاَنْ اِنِ

 2كِتَابِهِ.

 و دارند، شتاب و عجله بسیار جنگ، شروع در[ زیادابن سپاه تاسوعا روز در] كه دید (السالمعلیه) حسین چون

 این توانیمی اگر: فرمود (السالمعلیه) عباس برادرش به گذارد،نمی اثر آنان در عملی و گفتاری نصیحت و موعظه

 نماز به من كه داندمی خدا زیرا بپردازیم، نماز به را امشب یک تا! بکن را كار این كنی، منصرف ما از امروز را سپاه

 .دارم عالقه قرآن تالوت و

 :ناپذیریذلت. 4

 السالم(:اباعبداهلل )علیه

 3.الذِّلَّةُ مِنَّا هَيْهَاتَ وَ الذِّلَّةِ وَ السَّلَّةِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ رَكَزَ قَدْ الدَّعِيِّ ابْنَ الدَّعِيَّ إِنَّ وَ أَلَا

بر سر دوراهى  مرا میان دو راه و دو انتخاب قرار داده است: ،بدانید كه این فرومایه و فرزند فرومایه، اینک

بار در برابر فرومایگان و بیدادگران حاكم، و مر  پرافتخار و با عزّت و سرفرازى. و پذیرى و تسلیم خفّتذلّت

 برگزینیم.چقدر دور است از ما كه ذلّت و خوارى را 

 :فدا کردن جان. 5

 السالم(:اباعبداهلل )علیه

 4.اللَّهُ شَاءَ إِنْ مُصْبِحاً رَاحِلٌ فَإِنِّي مَعَنَا فَلْيَرْحَلْ نَفْسَهُ اللَّهِ لِقَاءِ عَلَى مُوَطِّناً مُهْجَتَهُ بَاذِلًا فِينَا كَانَ مَنْ

 مین  كه كند كوچ ما همراه باید پس، دارد، اطمینان پرودگار مالقات به و كندمی بذل را دلش خون ما راه در كه كسی

 .شد خواهم روانه خدا خواست به صبحدم
 

 

                                                           
 .111-116، ص15ج همان، ،[عالمه]مجلسی محمدباقر. 1
 .11صهمان،  طاوس،موسی ابنبن. سیدعلی2
 .11صهمان، . 3
  .361، ص22ج همان، ،[عالمه]مجلسی محمدباقر. 2
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 هاعبرت

 :بت اموی. شکستن 1

نیز رفت:  یزید خانۀ كنجِ تا و زیادابن منبر پای تا كهبرای اعتراض  كرد برپا شوری اباعبداهلل شهادت

 علیبنحسین ولی باشند ذلیل قیامت تا زیاد فرزندان همۀ داشتم دوست: گفت( عبیداهلل برادر) زیادبنعثمان

 الْجَنَةَ تَرَي ال وَاهلل اهلل،رَسُولِ اِبْنَ قَتَلْتَ! خَبيث يا: »گفت زیاد،ابن مادر مرجانه، و  1.نشود كشته السالم()علیه

 قیامت روز در وسلم(آلهوعلیهاهلل)صلی خدا پیامبر و شما بین: گفت مروان، برادر حکم،بنیحیی 2«اَبَداً

 حسین شهادت خبرِ وقتی ،یزید زن ،هند 3.كنمنمی شركت شما با كاری هیچ در دیگر من افتاد؛ جدایی

 آیا»: گفت و آمد مردان مجلس به اندورن از و كرد مستور مخصوص لباس در را خود شنید، را السالم()علیه

 بر و یزید بر و كرد خلع خالفت از را خود یزید پسر 4!؟فاطمه است فرزند السالم()علیه حسین سرِ این

 امر در ترمهم همه از 5.داد السالم()علیه علی و السالم()علیه حسین جانب به را حق و فرستاد لعنت معاویه

 حسین شهادت از پس. شد جدا دین از سلطنت حساب و شد دریده حاكمان نفاق پردۀ كه بود این كربال

 يَزِيدَ اَمِيرَالْمُؤْمِنين نَصَرَ وَ اَهْلَهُ وَ الْحَقَّ اَظْهَرَ اَلْحَمْدُهلل: »گفت و رفت منبر كوفه مسجد در زیادابن ،السالم()علیه

 بود نابینا كه - «غامدیازدیعنیفبنعبداهلل» اینجا در كه ؛«شِيعَتَهُ وَ اَلحُسَيْنَ الْكذّاب بْنَإ الْكَذّابَ قَتَلَ وَ حِزْبَهُ، وَ

 به را تو كه كسی و پدرت و تویی دروغگو پسر دروغگو! مرجانه پسر: »گویدمی و خیزدمی پا به  -

 خود نفع به را جوّ زیادابن دهدنمی اجازه ولی شودمی كشته عاقبت عبداهلل.«  است فرستاده عراق حکومت

  6.دهد تغییر

 . برافراشتن پرچم والیت:2

 به مدینه آمد، السالم()علیه حسینبنعلی و شد شهیدالسالم( )علیه حسین كه امامهنگامى

 محمل میان در كه السالم()علیه سجاد حضرت به و كرد استقبال بزرگوار آن از عبیداللَّهبنطلحةبنابراهیم

 هرگاه»: فرمود او به السالم()علیه سجاد امام شد؟ غالب كسى چه! حسینبنعلى یا: عرضه داشت بود

  7«.بگو اقامه و اذان نماز موقع در شد، فاتح و غالب كسى چه بفهمى خواستى

                                                           
 .261ص ،5 ج همان، طبری، جریربن. محمد1
 .216ص ،1ج همان، كثیر،ابن. 2
 .526ص ،5 ج همان، طبری، جریربن. محمد3
 . همان.2
 .252، ص2ق، ج1311 دارصادر، بیروت، الیعقوبی،تاریخاسحاق یعقوبی، بناحمد. 5
 .122-123، ص5جهمان،  اعثم،عمر ابنبن. اسماعیل6
 .611ص همان، األمالی، ،[شیخ] حسن طوسیبنمحمد. 1
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 . یادسپاری مظلومیت والیت:3

 بِیَوْمِ الْمَقْتُولُ بِاَبِی» :فرمود آمد، برادرش نعش سر بر عاشورا عصر در وقتی علیها(اهللب )سالمزین حضرت

 [شد شهید جمعه روز درالسالم( ن )علیهحسیامام]ای جمعه روز كشته تو! تو فدای پدرم ؛«الْاِثْنَیْن اَوِ الْجُمعَۀِ

 جریان كه ساعدهبنی ۀسقیف روز یا سلم(وآلهوعلیهاهللرم )صلیاك پیامبر رحلت روز) دوشنبه روز كشتۀ یا

نمودند یا  پا به الهی نصب مقابل در را سیاسیون از ایعدّه و دادند تغییر ایقبیله رهبری به را الهی رهبری

 علیها((.اهللفاطمه )سالمروز سیلی خوردن 

 اندرزهای رهبری

 :. لزوم مبارزۀ فرهنگی1

 وارد را هایشحرف و شود ما كشور وارد رادیوهایش با شود؛ ما كشور وارد خبری امواج با دشمن اگر -

 ندارد؛ ایفایده اسالم از دفاع نیست؛ خوب مبارزه» كه كند وارد طوراین ملت ذهن در و كند ما كشور

 در هم باز آیا «ایدكرده ضرر كنید، مبارزه و بکشید زحمت هرچه ندارد؛ ثمری دشمن مقابل در ایستادگی

 دنیا در مسلمانان از خیلی! نه كه است معلوم! بود؟ خواهد باقی اسالم دشمنان علیه ایمبارزه ایران، مملکت

 هم نماز خوانند،می هم قرآن كه هستند هاملت خیلی. كنندنمی مبارزه اسالم دشمنان و امریکا با كه هستند

 اگر! كنندمی هم دوستی هاآن با هیچ، كه كنندنمی مبارزه اسالم دشمن با اما كنند،می هم عبادت خوانند،می

 به نسبت زهدی ندارد، پیروزی به امیدی ندارد، مبارزه به اعتقادی كه ملتی به را ما ملت بتواند دشمن

 ایمبارزهفرهنگی  مبارزۀ كه اینجاست. است شده پیروز كند، تبدیل ندارد، مادّی و شهوانی هایجلوه

 1.شودمی واجب از ترواجب

 . راه مقابله با تهاجم فرهنگی در یک کالم:2

 و صحیح دین كنید؛ تشویق دین فراگرفتن به را مردم كنید؛ روشن را مردم ذهن كنید؛ هدایت را مردم -

 اخالقى فضیلت زبان، و عمل با كنید؛ آشنا اسالمى اخالق و فضیلت به را هاآن دهید؛ تعلیم هاآن به را پیراسته

 انذار بترسانید؛ الهى دوزخ از خدا، قهر از خدا، عذاب از كنید؛ موعظه را مردم آورید؛ وجود به هاآن در را

 و صالحین و مؤمنین دهید؛ مژده الهى رحمت به را هاآن - نشود فراموش دارد؛ مهمى سهم انذار - كنید

 آشنا كشور اساسى لمسائ با و اسالم جهان اساسى لمسائ با را هاآن دهید؛ بشارت را عاملین و مخلصین

 هادل كنید، روشن هرجا در را مشعل این عزیزان شما از یک هر كه فروزانى مشعل آن شودمى این. كنید

                                                           
 .15/2/1312از بیانات مقام معظم رهبری، . 1
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. شد خواهد عمیق ایمان آمد، خواهد وجودبه حركت آمد، خواهد وجود به آگاهى شد، خواهد روشن

 1.نگرانم شدتبه این از است؛ همین دشمننامردانۀ  شبیخون و فرهنگى تهاجم این علیه حربه مؤثرترین

 فرازهای پیشنهادی

 این؛ «مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ خافُونِ وَ تَخافُوهُمْ فَال أَوْلِیاءَهُ یُخَوِّفُ الشَّیْطانُ ذلِکُمُ إِنَّما»ترساندن؛ حربۀ شیطان:  -

 از و مکنید اندیشه و بیم آن از مسلمانان شما. ترساندمى را دوستانش آن وسیله به كه است شیطان سخنان

 (115عمران: . )آلهستید ایمان اهل اگر بترسید من

 كسى و؛ «قَرِینٌ لَهُ فَهُوَ شَیْطاناً لَهُ نُقَیِّضْ الرَّحْمنِ ذِكْرِ عَنْ یَعْشُ مَنْ وَ»دوری از یاد خدا؛ راه نفوذ شیطان:  -

 (36. )زخرف: باشد قرینش همواره تا كنیممى مقدر برایش شیطانى بزند كورى به را خود رحمان یاد از كه

 مَأْخَذَهُ مِنْکَ الشَّیْطَانُ أَخَذَ قَدْ مُتْرَفٌ فَإِنَّکَ نَفْسِکَ مِنْ أَغْفَلْتَ مَا أُعْلِمْکَ»رفاه و غفلت؛ رمز سیطرۀ شیطان:  -

 داری غفلت خودت از كه آنچه به راو ت معاویه![ ی]ا 2؛«الدَّمِ وَ الرُّوحِ مَجْرَى مِنْکَ جَرَى وَ أَمَلَهُ فِیکَ بَلَغَ وَ

 و گرفته جای تو در شیطان پس، است. گردانیده سركش راو ت نعمت نعمتی؛ و ناز در فرورفتۀ تو سازم: آگاه

 است. شده روان خون و جان مانند تو در و رسیده خود آرزوی به
 

  

                                                           
 .23/1/1311همان، . 1
 .11، نامۀ 11، ص15ج همان،الحدید، ابیاهلل ابنهبۀبن. عبدالحمید2
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