
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِبْسِم اللَِّه الرَّ
ِة أَنَّ الُْحَسْيَن َيْشَهُد أَْن لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه  ٍد الَْمْعُروِف ِباْبِن الَْحَنِفيَّ  َهَذا َما أَْوَصى ِبِه الُْحَسْيُن ْبُن َعلِيِّ ْبِن أَِبی َطالٍِب إَِلى أَِخيِه ُمَحمَّ
اَعَة آِتَيٌة ال َرْيَب ِفيها َو أَنَّ اللََّه اَر َحقٌّ َو أَنَّ السَّ َة َو النَّ  لَا َشِريَك لَُه َو أَنَّ ُمَحمَّداً َعْبُدُه َو َرُسولُُه َجاَء ِبالَْحقِّ ِمْن ِعْنِد الَْحقِّ َو أَنَّ الَْجنَّ
ی )ص( أُِريُد أَْن آُمَر ِة َجدِّ َما َخَرْجُت لَِطلَِب الْإِْصلَاِح ِفی أُمَّ ی لَْم أَْخُرْج أَِشراً َو لَا َبِطراً َو لَا ُمْفِسداً َو لَا َظالِماً َو إِنَّ  َيْبَعُث َمْن ِفی الُْقُبوِر. أَنِّ
ی َو أَِبي  َعلِيِّ ْبِن أَِبی َطالٍِب )ع( َفَمْن َقِبلَِنی ِبَقُبوِل الَْحقِّ َفاللَُّه أَْوَلى ِبالَْحقِّ َو َمْن  ِبالَْمْعُروِف َو أَْنَهى َعِن الُْمْنَكِر َو أَِسيَر ِبِسيَرِة َجدِّ
ِتی َيا أَِخی ى َيْقِضَي اللَُّه َبْيِنی َو َبْيَن الَْقْوِم ِبالَْحقِّ َو َيحُكُم َبيني و َبيَنهم و ُهَو َخْيُر الْحاِكِميَن َو َهِذِه َوِصيَّ  َردَّ َعلَيَّ َهَذا َصَبرُت َحتَّ

َبَع الُهدي و ال قوَة إلّا باهللِ العليِّ العظيِم لُْت َو إِلَْيِه أُِنيُب و الّسالُم عليَك و علي مِن اتَّ َو ما َتْوِفيِقی إِلَّا ِباللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّ

به نام خداوند بخشنده مهربان
اين است آنچه حسین بن على بن ابى طالب علیه الّسالم براى برادرش محّمد مشهور به ابن حنفیه وصیت کرده است:

و که حضرت محّمد صّلى اهَّلل علیه  به راستى  و  ندارد  و شريكى  يكى است  ندارد؛  گواهى مي دهد: خدايى جز اهَّلل وجود  بن على   حسین 
 آله بنده و فرستاده خداست حقیقت را از جانب حق آورد و همانا بهشت و جهنم حقیقت هستند و قیامت خواهد آمد و هیچ شكى در آن
کردن و ظلم نمودن کرد و همانا من براى سرکشى و خود پسندی و تكبر و فساد  که در قبر باشد زنده خواهد  کسى را   نیست و خداوند هر 
کنم و مطابق سیره جدم، کردم و مى خواهم به نیكى امر و از بدی نهى  کارها در میان امت جدم قیام   قیام نكردم. همانا من برای اصالح 
کند رسول خدا  و پدرم، على بن ابى طالب علیهم الّسالم رفتار مى نمايم. پس هر کس که مرا به جهت اينكه حق میگويم قبول 

 همانا خداوند به حق سزاوارتر است و کسى که دست رد به سینه من بگذارد، من صبر مى کنم تا خدا که بهترين
 حكم کنندگان است بین من و آن قوم داورى نمايد. ای برادرم اين وصیت من است به تو. توفیق من جز با خدا

نیست من به خدا توکل میكنم و بسوى او توبه مى نمايم
و سالم بر تو و بر هرکه از هدايت تبعیت کند و هیچ نیرويى نیست مگر به خدای واالی بزرگ.

که همچنان  جنگ.  خستگی  از  بیاساید  ساعتی  تا  ایستاد   حسین 
 ایستاده بود، سنگی بیامد و بر پیشانی او رسید. پس، جامه برداشت
 که خون را از روی بسترد... تیری تیز، سه شاخه، زهر آلود بیامد و
 بر سینه او نشست... آن تیر را بگرفت و از پشت بیرون آورد. خون
شد، پر  چون  گذاشت.  زخم  آن  بر  دست  برجست.  ناودان   مانند 
 سوی آسمان پاشید. یک قطره از آن برنگشت و سرخی در آسمان

 ...دیده نشده بود تا آنگاه
 هفتاد و دو زخم بر تن حسین آمد. تیر بر تنش مانند خار بود بر تن
 خارپشت... چون زخم بر پیکرش بسیار شد، صالح ابن وهب نیزه بر
 تهیگاه )جایی بین شکم و پهلو( او زد. حسین از اسب به زمین افتاد

گونه ی راست. گفت: »بسم اهلل و باهلل و علی ملة رسول اهلل  .».به 
مشقت به  بود.  خیزان  و  افتان  حسین  برخاست...  و   افتاد 

.برمی خاست، باز می افتاد
گذشت .مدتی 

کار به دیگری کدام این  کشتن حسین پرهیز می کردند و هر   مردم از 
به »مادرتان  زد:  بانگ  ذی الجوشن  ابن  شمر  پس  می کرد.   حوالت 
از هر سوی گذاشتید؟«.  را چرا منتظر  این مرد   عزای شما نشیند! 

...بر وی تاختند
 حسین قدح آب خواست. چون نزدیک دهان برد، حصین ابن نمیر
بر دهانش نشست و آب خون شد. حسین که  افکند  بر وی   تیری 

.قدح از دست بگذاشت
کرد و نیزه بر او زد و خولی ابن یزید، به  سنان ابن انس بر او حمله 
کند... بر خود بلرزید. شمر که سرش جدا   شتاب از اسب فرود آمد 
کند! از چه می لرزی؟« و خود فرود  گفت: »خدا بازوی تو را سست 

...آمد
که اینک شمر حسین  مردی )خطاب به عمر سعد( فریاد زد: »مژده 

...».را می کشد
به تا  نوشید  نخواهی  آب  گفت:  مردی)!(  می خواست.  آب   شربتی 

...».جهنم روی و از آب آنجا بنوشی
کرد و به خولی سپرد ...شمر سر حسین را جدا 

کینه اش سر زد. که از سینه ی بی   سنان نیزه بر پشت حسین زد 
کشید، روح حسین به اعلی علیین رسید ...چون نیزه را بیرون 

 و جمعه بود، دهم محرم سال شصت و یکم، ما بین نماز ظهر و عصر.
.و حسین پنجاه و هشت سال داشت

ضمیمه ادبى هنری نشريه منبر
ویژه شب عاشورا

وضه  ر
الحسیـــن

سردبیر:  :علی محترم مدیر مسئول:     میالد خادمی صاحب امتیاز:   هیأت الزهرا»س«
AzzahraaMaktubat@با تشکر از : علی شهبازی

وصیت الحسیـــن



گمانم می شود حوالی  آمدنم به تهران مصادف بود با ترور حسنعلی منصور. به 
پا آن  به  تهران  در  که  هیئتی  اولین  فرارسید.  محرم  ایام  و  گذشت   .44  سال 
با گشت،  باز روز هشتم هنگام  بود.  بازار  نزدیکی   گذاشتم، هیئت »لرزاده« در 
 یک دسته ی عزاداری مواجه شدم. مداح دسته، رفت روی چهارپایه و شروع
که برایم عجیب بود. پای چهارپایه،  کرد به خواندن. در این بین، اتفاقی افتاد 
ذهن به  فی المجلس  که  اشعاری  و  ایستاده بود،  کاغذوقلم به دست   یکی 
را یادداشت می کرد. اسم هیئت »نوباوگان قنات آباد« بود  نوحه خوان می آمد 
کبر ناظم« می خواندند. قنات آباد از محله های قدیمی  و نوحه خوان را »حاج ا
از بچه های قدونیم قد تأسیس  تهران بود. هیئت نوباوگان، به دست عده ای 
حاج حکایت  اما  داشت.  نام  قنات آباد  نوباوگان  خاطر  همین  به  و   شده بود 
بلکه نه نوحه خوانی،  او در هیئت  کار  ابتدا،  کبر؛ صدای ویژه ای نداشت. در   ا
 حفظ نظم و ترتیب دسته ها بوده و به همین علت به او ناظم می گفتند. گفتم
 که صدای ویژه ای نداشت؛ سوادی هم برای شاعری نیاندوخته بود. بنابراین،
کرده  و به که نوحه ها و اشعار او مثل مّته ای، از زمان و مکان عبور  ت این 

ّ
 عل

 قلب همه رسوخ می کنند را باید در جای دیگری جست. به قنات آباد بازخواهم
که سادات در  گشت، اما در روز تاسوعا با دسته ی عظیم دیگری مواجه شدم 
سرچشمه در  که  بنی فاطمه«  »حسینیه ی  هیئت  داشتند.  پررنگی  حضور   آن 
که: شنیدم  زری باف  عباس  سید  حاج  هیئت،  مداح  از  بعدها  داشت.   قرار 
 »پس از تأسیس هیئت، به همراه مؤّسس ها در فکر نام گذاری حسینیه بودیم.
از در وارد شود که  کسی  از اولین  گفت:  آقایان  از   به نتیجه ای نرسیدیم. یکی 
وارد جلیل القدر  سّیدی  مّدتی،  از  پس  همان!  گفت،  او  چه  هر    می پرسیم. 
بگذارید را  حسینیه  اسم  هستید،  سادات  از  همه  که  شما  فرمودند:  و   شده 
که ما ایشان را که ایشان رفتند، دوهزاری مان افتاد   »بنی فاطمه«. بعد از این 
کبر هم از این ح نکرده بودیم...« حاج ا  نمی شناختیم و موضوع را با ایشان مطر
کبر کم ندارد. شاید معروف ترین شان، قضیه ی روز تاسوعا باشد. حاج ا  قضایا 
کوچکی داشتند. مصادف با یک روز تاسوعا، این فرزند در خانه از دنیا  فرزند 
کبر مشغول نوحه خوانی روز تاسوعا در بازار بود،  می رود. مطابق معمول، حاج ا
 که این خبر را برای او آوردند. علی رغم شّدت مصیبت، مجلس را ادامه داد و
 خطاب به حضرت عّباس عرضه داشت: »آقاجان، از من نوحه خوانی بر می آید
استقبال مهّیای  فرزند  برگشت،  خانه  به  وقتی  کردن!«  زنده  مرده  شما  از   و 
به تا  نوباوگان  ثابت هیئت  پای  رفته رفته من شدم   از پدر بود... به هر حال، 
که نزدیک شدیم، هیئت در جریانات نهضت نقش محوری  امروز. به انقالب 
کرد. خب رسانه دست حکومت بود، و بدنه ی اصلی انقالب در جامعه،  پیدا 
از را به استفاده  کنار هم، امام )رضوان اهلل علیه(  گزاره   مؤمنین بودند. این دو 
 ظرفیت هیئت مذهبی به عنوان رسانه رهنمون ساخت. برای رساندن پیام ها
 به مردم، ترویج انقالب در شهر تهران، امام با نمایندگان سه هیئت صحبت

که یکی از این هیئات، هیئت نوباوگان بود .کردند 
هیئت و  قنات آباد  بازارچه ی  بزنید،  سری  مولوی  خیابان  به  گر  ا هم   هنوز 
پای پیر شده اند، ولی هنوز  روز دیگر  آن  یافت. بچه های  را خواهید   نوباوگان 
بازار رخت می بندد، که مراسم  اربعین  گریه می کنند. روزهای   چهارپایه خوب 
 پیرمردها در آغوش هم به سختی اشک می ریزند. سال بعد، یکی دو نفرشان از
کبر ناظم و نوحه هایش که حاج ا  کنار ارباب در مجلس شرکت می کنند.  آن چه 
برای اخالص  می کند،  مقّدس  را  هیئت  ف 

ّ
بی تکل چهارپایه ی  و  ماندگار،   را 

.سیدالشهدا علیه السالم است

 هیات و محرم برای هرکس یک رنگ و بویی دارد. هرکس با توجه به روحیاتش
کنیم، امام گر دقیق تر بخواهیم نگاه   ازیک بخش آن بیشتر خوشش می آید. ا
 حسین حب یک قسمت از مجالسش را بیشتر از سایر بخش ها بر دل آن ها
 انداخته است. یکی از روضه ها بیشتر لذت می برد، دیگری مداحی و سینه زنی
 اش را بیشتر دوست دارد، یک نفر نوای زیارت عاشورا او را بیشتر به صاحب
کند و در نهایت هم یکی مثل من از فعالیت و خدمت به  مجلس نزدیک می 

.اهل روضه اش حظ می برد
 بچه که بودم مانند همه بچه ها دست در دست پدرم به روضه می رفتم. کنارش
کردم؛ این  می نشستم و هنگام خواندن روضه هاج و واج به دیگران نگاه می 
که برای گونه اشک می ریزند. چه میخواهند  که این   ها چه از حسین دیده اند 

کند کر می  گریه شان، گوش آسمان را   .آن صدای 
که انگار کند  کارش را بلد است. طوری بچه ها را »هیاتی« می   امام حسین هم 
که حرف هیات می آید، به اشتیاق بازی  قلبشان را به هیات دوخته اند. هرگاه 
که بزرگ  کمی  کشاند.  می  هیات  به  را  آنها  هیات،  محوطه  در  کودکانه   های 
کند. سر و دستی  شدند انها را مثل من شیفته خدمت به سایر اهل روضه می 
کسی ظرف قند را در دست بگیرد و که چه  که بچه ها می شکنند برای آن   است 

کند .به دنبال سینی چای حرکت 
که می شود، باز هم هیات با همین جاذبه که میشوی و سرت شلوغ   بزرگ تر 
که در درون تو نهالش بزرگ کشد. همین عشق   اش تو را به سمت خودش می 
کنون به نتیجه رسیده. حال میوه این درخت را می بینی. همین اشک  شده و ا
از بچگی شنیدی میوه که  نواهایی  و  نام حسین  با  گونه هایت  بر روی  که   ها 
گریه با  رسد...«  می   مشامم  »بر  نوای  که  است  همین  است.  درخت   همین 

کند گریزش، اتصالت را به آن امام محکم تر می  ..های نا
 راستش را بخواهی، خستگی برای خدامت معنی ندارد. همین اربعین را ببین.
 موکب ها تجلی همین جمله هستند. خدمت خالص به زوار امام حسین به
کربال« که »کل ارض  گوشه چشمی از امام و رفع حاجات. درست است   انتظار 
که خدمتگزارانش خالص تر میشوند.  اما هرچه نزدیک تر می شوی می بینی 
کنون ندیدم اما آوازه دلبستنش از که تا کند. من   دلباخته تر از زوار پذیرایی می 
گفتن ندارد. دل آن را که نیازبه  کربال   دنیا و خدمت در ایام اربعین توسط اهالی 

که فقط دلت آماده باشد کیلومترها دورتر. کافیست  .حس میکند. از 
و زیرلب  هایی  زمزمه  لرزانی.  می  را  زیادی  دلهای  بری،  می  که  را  اربعین   نام 
که بشود امسال ما را بطلبد و راهی شویم. یکی دوهفته ای  فکرهای در ذهن 

کنیم. دل به این دریا بزنیم کار و زندگی را رها  .درس و 
امام حسین فقط نیاورم.  که می دانید درد  تکرار حرف هایی  باز  با  را   سرتان 
که ما برایش روضه بگیریم و سینه بزنیم، به اهل روضه اش  برای آن قیام نکرد 
 خدمت  کنیم و برای راحتی اش از جان و مال مایه بگذاریم، پیاده در اربعین
صدای دهیم،  قرار  نظر  مد  را  حاجات  و  بگذرانیم  یک  به  یک  را  عمود   1452 
کند، سینی چای مان در خیابان  روضه مان همسایه مریضمان را آزرده خاطر 
که کرد  که امام حسین این شور حسینی را ایجاد  کند. خالصه آن   افراد را اذیت 

.به هدف قیامش نزدیک شویم
ها خوبی  همه  سمت  به  و  بیا  یعنی  چه؟  یعنی  منکر.  از  نهی  و  معروف  به   امر 
دست مسیر  این  در  تر،  مهم  آن  از  و  کن  دوری  ها  بدی  همه  از  و  کن   حرکت 
 دوستانت را هم بگیر و در چارچوب قواعد آن، بقیه را نیز به همین مسیر بکش.
کنیم که همه ما در مسیر این شعور حسینی حرکت   چه چیز از این بهتر. باشد 

و به قول شوِر شور حسینی اش را در نیاوریم

چی شد هیاتی شدم؟مـــــیراث مــــرثیه

برود تن  اين  از  قلب  دلم،  ياِر  قدم  با 
برود من  دل  و  ياد  حرم،  به  خود  نروم  گر 

من و  باشد  پیشكش ات  بدنم،  تمام  که  ای 
برود گردن  و  سر  اين  طلبى،  وجودم  تو  ...گر 

کنى ترک  کرم  خوان  وی، 
َ

ش که  دنیا  غّره ی 
برود برزن  و  کوچه  اين  از  گمگشته  آدم 

شما به  ُحّبم  گوهر  زمین،  عمِق  در  شده  گم 
کن اش غفلِت دل، نور به معدن برود رد 

ُ
...خ

اتاق کنج  دلم  مانده  پا،  و  سر  بى  من  باز 
برود روشن  ره  شد،در  تو  مست  ولى  يار 

چشم امیدم به شما, کى چو منى اليق توست؟
برود برافكن  ظلم  بكنى،  وساطتت  تو  گر 
 . . . .
زر» ه 

ّ
حق برد  در،زود  حلقه ی  َدت 

ُ
ش که  هر 

!خاصه که در باز کنى«،دست به مخزن برود

به رو  است  استقامتی  مومنین،  جمعی   استقامت 
که بارگذاری اهداف جدید. اهداف جدیدی  با   جلو 
 اصال مدنظر ما نبوده اند، ولی خدا لطف می کند و با
 نشان دادن حجت های جدید، بارگذاری  هدف های
 جدید را شروع می کند تا به آن افق های بلند برسیم.

.به تماشای جنگ بدر و صلح حدیبیه می رویم

صحنه آرایی برای جنگ
می گوید: بدر  جنگ  شروع  مورد  در  انفال،  سوره   در 
ْکُب ْنَیا َوُهم ِباْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالّرَ

ُ
نُتم ِباْلُعْدَوِة الّد

َ
 “ِإْذ أ

این داده  ترتیب  خدا  که  “صحنه ای  ِمنُکْم  ْسَفَل 
َ
 أ

در تجاری  کاروان  یک  باال،  در  مسلمانان  که   بود 
کاروان تجاری پایین  نزدیکی و یک اسکورت نظامی 
که کرد  صحنه گردانی  طوری  خدا  بودند.  دورتر   و 
“ شوند.   تجاری  کاروان  با  درگیری  یک  وارد   این ها 
وعده هم  با  گر  ا اْلِمیَعاِد”  ِفي  ْخَتَلْفُتْم 

َ
ال ْم 

ُ
َتَواَعدّت  َوَلْو 

بروید، اختالف می کردید. که به جنگ   می گذاشتید 

 ولی خدا می خواست اتفاقی بیفتد. می گوید “ ِلُیِحّقَ کسی حاضر نبود برود با آن اسکورت نظامی بجنگد.
خدا اْلُمْجِرُموَن.”  َکِرَه  َلْو  َو  اْلباِطَل  ُیْبِطَل  َو   اْلَحّقَ 
کند، گل کند، باطل را ابطال   می خواهد احقاق حق 
کردید؟ خب یکی پوچ است، فقط باید  یا پوچ بازی 
ببینی که  کرد  باز  را  باید دستش  یعنی   ابطال شود، 
را این  دقیقا  انفال  سوره  نیست.  چیزی  دستش   در 
طرف مشت  که  می کنیم  کاری  می گوید   می گوید، 
که بفهمید  شما  که  می کنیم  کاری  شود.  باز   باطل 
که وقتی  نشود.  درگیر  که  قوی است  وقتی  تا   آمریکا 
 با جریان حق درگیر شود، اصال قوی نیست. مشتش
که به پیامبر می گوید “  باز می شود. این راهبرد است 
اْلِقَتاِل.” تحریک َعَلی  اْلُمْؤِمِنیَن  ِض  َحِرّ ِبُيّ  الَنّ َها  ُیّ

َ
أ ً َیا 

َکاَن َمْفُعوال ْمًرا 
َ
َیْقِضَي اهلُل أ که مومنین بجنگند. “ّلِ  کن 

َنٍة “ َنٍة َوَیْحَیی َمْن َحّيَ َعن َبّیِ َیْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبّیِ  ّلِ
 می خواهم حجت را تمام بکنم تا افراد پس از دیدن
ما نگویند  شوند.  ک  هال دیدند،  را  روشن   بینه های 
معلوم و  نمی آید  در  محاسبات  در  و   نمی دانستیم 
داده نشود نشان  بینه ها  تا  می گویند  راست   نیست. 
ملت، ای  که  باشیم  داشته  ملت  از  توقعی   چه 
پهباد این  باید  خیر!  باورکنید.  را  خدا   وعده های 
درد شما  دست  که  می کرد  تشکر  آمریکا  می زدند،   را 
که آن یکی را نزدی، باید این اتفاق بیفتد. تا “  نکند 

َنٍة َنٍة َوَیْحَیی َمْن َحّيَ َعن َبّیِ َیْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبّیِ  “.ّلِ

پیروز صلح
فرمان به  که  بود  طور  این  حدیبیه  صلح   ماجرای 
 خدا، پیغمبر و یاران ایشان بدون آرایش نظامی عازم
 حج شدند. در آن شرایط رفتن به حج مساوی بود با
کار عمال هویت آن جا را  رفتن در دهان دشمن. این 
که -بالتشبیه- بگوییم  به هم می زد. مثل این است 
ج آزادی را  با سپاه قدس می خواهیم برویم آمریکا بر

 !ببینیم
رسید. قریش  به  خبر  رسیدند.  حدیبیه  منطقه   به 
نظامی آرایش  و  آمده اند  خودشان  که  این ها   گفتند 
بین از  و  جنگ  برای  خوبی  وقت  پس  ندارند،   هم 
که این ها چه  بردنشان است. خبر به پیغمبر رسید 
یک درختی  یک  زیر  خدا  پیغمبر  دارند.   تصمیمی 
َلَقْد بیعت رضوان معروف شد:  به  که   بیعتی بستند 
َجَرِة

ّ
الَش َتْحَت  ُیَباِیُعوَنَك  ِإْذ  اْلُمْؤِمِنیَن  َعِن  اهلَلُّ   َرِضَي 

از که  پیغمبر  یاران  فتح(  سوره   ۱۸ آیه  از   )بخشی 

چه کردند.  بیعت  شدند،  باخبر  قریش   تصمیم 
 بیعتی؟! عهد بستند تا آخرین قطره خون می مانیم
قریش لشکر  به  بیعت  خبر  شود.  تمام  ما  بر  کار    تا 
پیمان پیغمبر  با  این ها  که  کجایید  که   می رسد 
قریش خود  می شود،  پخش  خبر  این  وقتی   بستند. 
َعِن اهلَلُّ  َرِضَي  }َلَقْد  می آیند!  صلح  برای  دوان   دوان 

ِفي َما  َفَعِلَم  َجَرِة 
ّ

الَش َتْحَت  ُیَباِیُعوَنَك  ِإْذ   اْلُمْؤِمِنیَن 
ِکیَنَةَعَلْیِهْم...{خداوند آرامشی به ْنَزَل الَسّ

َ
 ُقُلوِبِهْم َفأ

نزدیک َقِریًبا{ و یک فتح  َفْتًحا  َثاَبُهْم 
َ
}َوأ  این ها داد 

گذاشت  هم خدا به عنوان پاداش روی این آرامش 
.که همان فتح مکه بود

درگیری اصال  این ها؟  مگر  کردند  کاری   ببینید 
و بودند  دلیر  فقط  خیر!  اینجا؟  مگر  گرفت   صورت 
گروهی یک  کنند.  دقت  جامعه   نخبگان   باروحیه. 
کافیست می کند،  حرکت  دماوند  فتح  برای  دارد   که 
برسید. نمی توانید  تجهیزات  این  با  بگویند   بهشان 
را قله  مدام  دیگر  بعضی  می ریزد.  فرو   روحیه شان 
کی می رسیم؟ وقتی مرتبا به که پس   نشان می دهند 
کم  قله چشم دوختی، حس می کنی فاصله ات با قله 
 نشده. اصال احساس می کنی سرجایت ایستاده ای.
از چقدر  که  کرد  نگاه  عقب  به  باید  لحظات  این   در 
نگاه هم  را  عقب  آقا  ایم!  گرفته  فاصله  شروع   نقطه 
کجا کجا بوده ایم، در استقالل   کنید. ببینید در عزت 
روحیه لحاظ  همین  به  و  بدهید  انصاف   بوده ایم. 
که آمریکایی هایی  همان  االن  خودتان.  به   بدهید 

کنند کار ما را یک سره   ،روزگاری می خواستند 
کره اند !خودشان دنبال مذا

حرف های ناحساب
که خدا و رسول که در برابر خطی   قرآن درمورد کسانی 
 نشان می دهند، خط دیگری نشان می دهند و برای
دارد فردی  به  منحصر  تعبیر  می دهند  تز   خودشان 
ولوج از  ولیجة  چیست؟  »ولیجه«.معنایش  نام   به  
 می آید، یعنی یک چیزی در چیز دیگری رفتن. قرآن
ِذیَن

َ
اّل َیْعَلِم اهلُل  ا  َوَلّمَ ُتْتَرُکوا  ن 

َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
أ  می گوید “ 

َرُسوِلِه  
َ

َوال اهلِل  ُدوِن  ِمن  ِخُذوا  َیّتَ َوَلْم  ِمنُکْم   َجاَهُدوا 
همینجوری می کنید  فکر   “ َوِلیَجًة  اْلُمْؤِمِنیَن   

َ
 َوال

که هنوز مجاهدین شما  رهایتان می کنیم، درحالی 
که برای خودشان غیر  در نیامده باشند، مجاهدینی 
که در خط رسول حرکت  از خدا و رسول و مؤمنینی 
که  می کنند، ولیجه انتخاب نکردند. نکته این است 
 با این ولیجه ها روحیات امت ها می پاشد مثل همان
کسی روحیه ملت را کوه نوردی می کرد. هر  که   گروهی 
که بگوید مبارزه نمی کنیم، برای کند مثل این   خراب 

دارد این  کنیم؟  مبارزه   چه 
نمایندگی را  شیطان   جریان 

.می کند

شعر دانشجویـــی

به ســــوی قّله
چکیده سخنرانی شب هشتم محرم


