
  :گزیدهمنبر بر

 عزت و آزادگیندای 

 *محمدتقی فلسفیاالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

ندای جاوید حسینی است که در طول پیام ماندگار مکتب اسالم و ، عزت و آزادگی

، آید آنچه در ذیل می. خواهان بوده استالگوی مناسبی برای مجاهدان و آزادی، تاریخ

یعنی:  باره فرمایش تاریخی امام حسین است که در یمتن سخنرانی مرحوم فلسف

اَُهْيَهات» ةُِمَنّ َلّ ویرایش در  با اندکی اصالح و، متن مذکور. به تحلیل نشسته است، «الِذّ

 . گیرد اختیار خوانندگان عزیز قرار می

ِهُُِبْسِمُ» ْحمِنُُاللَّ ُُالحمدلله.ُالرحيمُالرَّ ََلُمَُُوُُالصَلةَُوُ،ُاجمعينُاْلَخََلِئِقُُبارى،ُالعالمينَُربِّ ُالسَّ
ُسوِلُُالعالمينُالهُحبيبُنبيناَُوُُسيدناُعلى ِدُُالقاسمُابىُالمؤيدُالرَّ ِهُُصلىُُمَحمَّ ُعلىَُوُُعليهُاللَّ
ْهِلُ

َ
يُدُ»:َُقاَلُاللُهُاْلَعظيُمُِفىُِكتاِبِهُُ.ُالمكرمينُالمعصومينُالطاهرينُالطيبينُتبيُأ َمنَُكاَنُُيِر

ُةَُجِميعاْلِعزَُّ ِهُاْلِعزَّ  1«. ...اُ َةَُفِللَّ

به یاد  ،مند به اهل بیت روزهایی است که زن و مرد عالقه؛ ستا ایام عاشورا

به یاد ، کنند و با ذکر وقایع کربالاجتماع میدر مجامع و مجالس  ،حضرت حسین

 .ریزند آن حضرت اشک ارادت می

پیرامون یکی از شعارهای کربال که ، امروز در این محضر محترم، به همین مناسبت

عبداهلل بیرون آمده و در واقعه کربال باقی مانده است و دوستان  بار از زبان خود ابی اولین

صحبت ]، اند متمادی مکرر این جمله را به زبان آوردهآن حضرت در طول قرون 

آقایان و بانوان حاضر در محضر و دیگر قشرهای وسیع مردم ایران در این . [کنم می

                                                

االسالم  که به کوشش حجت باشد می االسالم والمسلمین محمدتقی فلسفی منبر مرحوم حجت ،* این متن
 تهیه و تنظیم شده است.والمسلمین جعفر فکری 
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 مِنََّا هَيْهَات»: اند و آن جمله این است این جمله حسین را مکرر به زبان آورده ،انقالب

. یرامون این جمله قدری صحبت کنمامروز پ خواهم به خواست خداوندمن می 1«.الذَِّلََّة

این  ی دارد و چرا حسین بن علیایشود که این جمله چه معن توضیح داده می اوالً

 از نظر اعتقادات ایمانی چیست؟ ، جمله را فرمود و ریشه و منشأ این جمله

 تعریف عزت و ذلت

اَُهْيَهات: »فرماید می وقتی امام حسین. است «عزت»در مقابل  ،«ذلت»کلمه  ةُِمَنّ َلّ ؛ «الِذّ

ما را با تن دادن به ذلت کاری ، ذلت در حریم ما راه ندارد، یعنی ذلت از ما دور است

 و مکتب ما مکتب سرفرازی و علو همت است، مکتب ما مکتب عزت است، نیست

اَُهْيَهات»ی امعن، در واقع. ها در حریم ما راه ندارد ها و ذلت دنائت، هاپستی ُُِمَنّ ةالِذّ  ،«َلّ

ذلت در عمق وجود ما راه ندارد و ، ما از ذلت دوریم، از ما دور است، ذلت: همین است

 . و عظمت و بزرگواری و صیانت نفس است مکتب عزّ، مکتب ما

متعلق ، واقعی این است که عزّ، تان برسانممطلبی را که در این مقام باید به عرضاوّل  

 . باید وابسته به خدا باشد، واقعی است ست و هر کس خواهان عزّا به خدا

 آثار عزت

َةُ»؛ ناظر به همین مطلب است، ای که در آغاز سخن عرض کردم آیه  ُاْلِعزَّ يُد ُُيِر َمنَُكاَن
ا ُةَُجِميع  ِهُاْلِعزَّ برای ؛ باید به خدا بپیوندد، کسی که اراده دارد به عزت واقعی برسد 2؛«َفِللَّ

با ، مخصوص ذات اقدس الهی است و افراد با ایمان اینکه عزت با تمام بال و پرش

در اینجا . وجود بیاورنده توانند برای خود عز و عظمت ب استمداد از ذات الهی می

 پیغمبر اکرم .شود میروشن ، مبر گرامی فرمودغپی، ای را که در آغاز نبوت جمله

هُُُِإلُِإَلهَُُلُُقوُلوا»: فرمود هُُُِإلُِإَلهَُُل»یعنی  3،«ُتْفِلُحواُاللَّ به مدلول کلمه  اگر بگویید و «اللَّ

رستگاری با گفتن  آیا واقعاً. شما رستگار خواهید شد، مؤمن و معتقد باشید، توحید

به ، بلی: آید؟ جوابش این استبه دست می، کلمه توحید و مؤمن بودن به مدلول آن
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 در بشر که است این برای ها روزی تیره تمام و ها بدبختی تمام اینکه برای؛ آید دست می

، زد پا پشت خدا غیربه  اگر. پرستد می را خدا غیر دهد و می ذلت به تن خدا غیر مقابل

. شود دیگر دچار ذلت و زبونی نمی، پرست شد یکتا وشید وپ چشم خدا غیر پرستش از

هُُُِإلُِإَلهَُُل» ، نیستهیچ معبودی در تمام جهان هستی بر حق : یش این استامعن، «اللَّ

ُهُُِإلُِإَلَهُُل»گوینده ، در واقع. مگر ذات اقدس الهی من فقط و فقط : خواهد بگوید می «اللَّ

، بنابراین .پرستم و بسمن فقط و فقط خدا را می. کنم و بس در مقابل خدا بندگی می

مورد ، هر موجودی باشد و هر کس باشد، غیر خدا هر چیز باشد. پرستم غیر خدا را نمی

. عزیز است و محترم، آزاد است و انسان آزاد، این انسان. قبول من نیست پرستش و

هُُُِإلُِإَلهَُُل»کسی که  من خدا که این است  ایشمعن، به عبارت خیلی روشن، گوید می «اللَّ

. پرست نیستم مقام. پرست نیستم شهوت. هواپرست نیستم، بنابراین. پرستم و بس می را

در مقام پرستش به هر صورت و به نیستم. دچار انحرافات اعتقادی . پرست نیستم ثروت

نه ، پرستی نه ماه، پرستی نه بت. پرستم من غیر خدا را نمی، هر شکلی که باشد

نه ، پرستی نه ثروت، نه هواپرستی، نه دریاپرستی، پرستی نه درخت، پرستی ستاره

از من دور ، پرستش استخره هر چیزی که از قماش نه خودپرستی و باأل، پرستی نفس

ی امعن. فقط و فقط ذات اقدس الهی استمن و پرستیده من،  معبود. و من از آن منزهم

تن به ، مقابل آفتاب و ماه، دهم ت نمیتن به ذلّ، من مقابل بت که ن استآاین حرف 

ت تن به ذلّ، مقابل میز ریاست، دهم ت نمیتن به ذلّ، مقابل ثروت، دهم ت نمیذلّ

من فقط و فقط ذات  و ت دادن استی واقعی تن به ذلّامعن، چون پرستیدن؛ دهم نمی

ت تن دادن به ذلّ، سجده در مقابل خدا، پرستیدن خدا. پرستم و بس اقدس الهی را می

؛ ی عظمت حقیقی استاواقعی است و معن ی عزّامعن، در پیشگاه آفریدگار بزرگ جهان

ا» ُةَُجِميع  ِهُاْلِعزَّ  . ها باید متمرکز شود در ذات اقدس الهی تمام عزت 1«.َفِللَّ

چقدر بلند صحبت کرده و چقدر عالی در این  طالبمالحظه کنید علی ابن ابی 

َُوَُكَفىُِبيَُُكَفىُِبيالهىُ»: گوید می نامؤمن امیر. وادی حرف زده ُكوَنَُلَكَُعْبدا 
َ
ْنُأ

َ
ُأ ِعّزا 

ْنَُتُكوَنُِليَُرُ
َ
ُأ ترین  باالترین عزت و بزرگ، ترین عزت برای من عالی !خداوندا 2؛«اُ بَُّفْخرا 
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ترین افتخار و عظمت بزرگ، باالترین افتخار !الهاربا. این است که بنده تو باشم، عزت

ببینید علی با آن  .تو باشی، مربی من، پروردگار من، برای من این است که مالک من

 ،برای من. بنده خدا باشم و بس که این است ،افتخار من: گوید همه عز و عظمت می

طالب مقابل  و لذا این علی ابن ابی. افتخار این است که خدا پروردگار من باشد و بس

یک عمر با عز و عظمت و ؛ هیچ کس و در برابر هیچ موجودی هرگز تن به ذلت نداد

برای اینکه مطلب بهتر روشن . استقالل زندگی کرد و با عز و عظمت از دار دنیا رفت

ذلیل ، آدم طماع و گرفتار طمعیم، پرست باشیم مال، جای خداپرستیه اگر ما ب، شود

ای از آنها ببرد و چیزی از  تملق بگوید تا بهره و باید مقابل ثروتمندان کرنش کند. است

باید در مقابل مقام باالتر کرنش ، آدمی که بنده مقام است. دست بیاورده اموال آنان را ب

بگوید مطیع و خاکسارم تا آن مقام و دست ذلت به سینه بگذارد ، کند اظهار بندگی، کند

اسیر شهوت ، هر کس اگر اسیر مال است، خالصه. باالتر ابالغ آن میز را به او بدهد

گرفتار زبونی و  و گرفتار ذلت است، اسیر هوای نفس است، اسیر مقام است، است

 . پستی است

 بلندی کجا یافت تا پسـت شـد؟   
 

 ستی مایـه هسـت شـد؟   کجا نی 
 

 مـــایگی فرومایـــه را از فـــرو   
 

ــه گــردن فتــد رشــته بنــدگی    ب
 

 نقش خداپرستي در ایجاد عزت

ختصار به تاریخ ا نگاهی به، دهد اگر بخواهی و بدانی چقدر یکتاپرستی عزت نفس می

ن ناچار شدند به حبشه اکه به علت فشار مشرک داشته باش مسلمانان صدر اسالم

پرستان  ن و بتامشرک آزارحدود صد و چند نفر زن و مرد مسلمان از . مهاجرت نمایند

ها با شما بمانند و یک اجازه بفرمایید یک عده مسلمان: مبر گفتندغبه پیو به جان آمدند 

متجاوز از صد نفر به و اجازه داد  هم پیغمبر. عده به کشور بیگانه حبشه مهاجرت کنند

طالب زندانی  خود را در شعب ابی سول اکرمبا ر اننابقیه مسلم و حبشه رفتند

 .پرستان آسوده باشند نمودند که از شر بت

هدایایی برای شاه  و ن مکه فهمیدندامشرک، وقتی آن صد و چند نفر به حبشه رفتند 

ن برای شاه حبشه ابه وسیله عمرو عاص و دو نفر دیگر از مشرک و حبشه تهیه نمودند

فرستادند که آنها بروند و موجبات اخراج آن صد و چند نفر زن و مرد را از حبشه 
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پیام ، نزد شاه حبشه رفتند و شدند حبشه عمرو عاص با آن دو نفر وارد. فراهم آورند

یک  !ای پادشاه: هدایا را تقدیم نمودند و گفتند، گرم اهل مکه را به پادشاه رساندند

گرد او جمع ، جوانان اغفال شده. ن ما پیدا شده که مدعی نبوت استمردی در بی

های نو حرف و اند به دین شما هم نگرویده ه وخود را رها کرد یدین آبا و اند شده

ایم که شما بگیرید و پیام  ما این هدایا را آورده. ماجراجو هستند و گراینها اخالل. دارند

خواست کنیم این صد و چند نفر را از مملکت بزرگان مکه را به شما برسانیم و در

و مرد بسیار فهمیده  کهحبشه  پادشاه اما؛ را گفتند این سخنان. حبشه اخراج نمایید

اینهایی  بدانم باید خود آنها را ببینم و، کنم من به گفته شما اعتماد نمی: گفت، دانایی بود

فالن روز معین این عده صد و دستور داد در . گویند چه می، اند که به مملکت من آمده

مسلمانان که در . به آنها ابالغ کردندو آمدند . چند نفری را به دربار نزد پادشاه بیاورند

وقتی به آنها ابالغ ، ای به نام جعفر طیار قرار داردبیست و پنج سالهجوان شان رأس

د سخنگوی ما گفتن و گرفتندشب جلسه ، کردند که فردا باید به دیدار شاه حبشه بروید

وقتی که قرار . همه قبول کردند. دیگری سخن نگوید، فقط باید جعفر باشد و بس

انید؟ د حضور پادشاه حبشه را می به مراسم شرفیابی: ها گفتندبه مسلمان، شرفیابی شد

از زن و مرد باید مقابل تخت سلطنت پادشاه ، شما وقتی وارد شدید: گفتند 1.نه: گفتند

این مراسم شرفیابی تمام وزرا و رجال و بزرگان . تید و سجده کنیدحبشه به خاک بیف

بعد هم به آنها خبر . تندآنها چیزی نگفها در پاسخ مسلمان. داخلی و خارجی است

برای اینکه پادشاه حبشه این صد و ؛ اند هدایایی آورده و اند از مکه آمدهای عدهکه  رسید

ی کشته شدن ابه معن ،آنها بیرون کردن. را از کشور خودش بیرون کند پناهنده چند نفر

ی این صد و چند نفر در لحظه خطرناک، بنابراین. و بال کشیدن است اقل زجرحدّ یا 

را  همه، اگر به پیشگاه پادشاه حبشه بروند و پادشاه از آنها ناراضی شود؛ قرار گرفتند

جان زن و مردشان در  و شوند ن میاه مشرکگرفتار سرپنج که در نتیجه کند اخراج می

تمام صد و چند نفر در تاالر مخصوص  و ساعت شرفیابی رسید ،باالخره. خطر است

احدی از اینها در مقابل شاه حبشه ، اما بر خالف انتظار و برنامه؛ شاه حبشه وارد شدند

                                                

، قم: بوستان کتاب، چاپ سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم. 1
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ند و به از همین فرصت استفاده کرد ،ن در مجلساآن نمایندگان مشرک. سجده نکردند

کنید این عناصر چقدر لجوج و خودسر هستند که حتی  مالحظه می: شاه حبشه گفتند

شد که چرا در  الؤس از آنها، وقتی وارد شدند. مقابل شاه حبشه هم سجده نکردند

اید؟ مگر به شما نگفته بودند که برنامه شرفیابی سجده کردن  مقابل شاه سجده نکرده

طبق برنامه پیغمبر  !پادشاه ای: عفر به زبان آمد و گفتج، شدند همه ساکت وقتی. است

پیشانی ، خاکساری ما، ذلت ما. کنیم و بسما فقط و فقط خدا را سجده می ،اسالم

ست و مقابل غیر ا مقابل خدا در صورت به خاک گذاردن ما منحصراً و اآلود م خاک

این  شما ببینید مسلمانان. کنیم سجده نمی، هر که باشد و دارای هر مقامی که باشد، خدا

بندهای دل حضار . از خود نشان دادند این قدر عزت نفس و بزرگواری، قدر شهامت

اما آنها تمام این ؛ گوید همه اینها را از مرز مملکت بیرون کنیدمین شاه لرزید که اآل

حاضر نیستند  و حتی اند تمام مصائب آماده شده برای اند و خریده جانمشکالت را به 

مکتب ، این. در مقابل غیر خدا تن به ذلت بدهند، یا سالمتشان شان جانرای حفظ ب

 . اسالم است

ای  گوید؟ جعفر عالمانه یک خالصه پیغمبر شما چه می: گفت و شاه حبشه عصبی نشد

مردم مکه بت  !پادشاه ای: گفت و از دین اسالم برای پادشاه حبشه بیان کرد

آنها را سر ، نمودند احترامی می به زنان بی، کردند به گور میها را زنده  بچه، پرستیدند می

پیغمبر اسالم  اما؛ بردند اموال مردم را به زور می و کردند قطع رحم می، فروختند گذر می

 و دغن کردغقطع رحم را ، ها را مطرود دانست بت، آمد اینها را دعوت به توحید کرد

و  عالیچه تعالیم  !صد هزار آفرین: فتپادشاه حبشه گ. کشتن دختران را ممنوع کرد

با کمال عظمت و احترام به تمام  آنگاه. شما در مملکت من بمانید خوبی!دستورهای 

من اینها را نه اخراج . از مملکت من خارج شویدو بروید : گفت نانمایندگان مشرک

 . بسیار اساسی و عالمانه است ،سخنان اینها .سپارم کنم و نه به شما می می

؛ روشن شودآقایی  وبزرگی ، عظمت، تاریخی را برای این گفتم که عزت ماجرایاین  

نه تن به ، نه تن به ذلت در مقابل آفتاب و ماه؛ و همه چیزهمه جا در تن به ذلت ندادن 

نه تن به ذلت در ، نه تن به ذلت در مقابل مقام و قدرت، ذلت در مقابل شهوت و ثروت

نه تن به ذلت در مقابل ، تن به ذلت در مقابل کاخ کرملین نه، مقابل کاخ سفید امریکا

 . در حریم اسالم راه ندارد ،به ذلتدادن جا تن  چهی، قدرت مادی غرب
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 جایگاه عزت در اسالم

پرستش ، اسالم در. دین عظمت و بزرگی و آقایی است و توحید، دین عز است، اسالم

. خداپرستی استه معنای بفقط  ،«پرستش»کلمه . حرام است وغیر خدا ممنوع 

، پرستی مقام، میزپرستی، پرستی شاه، پرستی مال، هواپرستی، پرستی شهوت، پرستی نفس

امام ، پرستی حسین، پرستی علی، همه و همه و حتی پیغمبرپرستی، پرستی درخت

صورت به خاک  و سجده، جزع، التماس، هر چه ذلت. است تمام حرام، پرستی صادق

هُُُِإلُِإَلهَُُل»کسی که گوینده . استمقابل خدا ، استمالیدن  : گویددر واقع می، است« اللَّ

اَُهْيَهات» ةُِمَنّ َلّ  مانما را با ذلت چه کار است؟ ما را با زبونی چه کار است؟ ما ذلت، «الِذّ

به قدری اولیای دین مراقب این مطلب بودند که پیغمبر . در مقابل خداوند است فقط

َُُلُ»: فرمود می ْنُُِلُمؤِمٍنَُُيِحلُّ
َ
ُُأ حالل نیست یک نفر مسلمان موجبات ذلت و  1؛َنْفَسهُُُُيِذلَّ

سوار بود و به مقصدی  مبر اکرمغروایت دارد پی «.خواری خودش را فراهم آورد

: فرمود. من سؤال دارم !یا رسول اهلل: گفت و یک نفر رسید پای رکاب پیغمبر. رفت می

آیم و  شما پیاده می رکابمن پای : گفت. سؤالت را بگوبیا به ترک من سوار شو و 

من : حضرت فرمود. خالف ادب است، به ترک شما سوار شدن. گویم سؤالم را می

یا برو آنجایی که من ، یا به ترک من سوار شو. دهم پای رکاب من پیاده بیایی اجازه نمی

یک نفر خواهد  نمی پیغمبر. تو را آنجا مالقات کنم و با هم صحبت کنیمتا روم  می

 . در رکاب پیغمبر ذلت پیدا کندرفتن مسلمان به قدر پیاده 

ن احتیاجی آلا !بن رسول اهلل یا: گفت رسید و خدمت امام حسینیک نفر آمد  گویند

. ذلت است، در گفتن. دهم اجازه نمی: حضرت فرمود. اجازه بفرمایید بگویم، دارم

اگر . که ببینمنوشته خود را بیاور و برو بنویس . شوی شرمسار میو کشی  خجالت می

آقا دید نوشته پانصد . و آن را خدمت امام دادنوشت و رفت . کنم عمل می ،توانستم

حضرت نامه را دید و گذاشت . است طلبکار به من فشار آوردهو دینار طال مقروضم 

. ینار طال بودهر کیسه پانصد د در؛ دو کیسه آوردرفت و اندرون منزل  به وزیر تشک 

                                                
 .2557. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیای دانش، ش 1



 ق 1435الحرام و صفرالمظفر توشه راهیان نور؛ ویژه محرم ره ■ 48

گز تقاضا ولی هر؛ ات کن را سرمایه زندگی و دیگریقرضت بده  راییکی را ب: گفت

 1.زیر بار ذلت نروو تن به ذلت نده ، نکن

   دراز ای دست طمع که پیش کسان کرده             

 ای که بگذری از آبروی خویش پل بسته                                              

 نامه عبيداهلل بن زیاد 

اَُهْيَهات»و برای اینکه وارد بحث کربال بشوم ، من این مقدار مقدمه گفتم ةُِمَنّ َلّ را از  «الِذّ

با یاران  حسین بن علیو روز چهارم یا پنجم محرم بود . نظر ریشه و مبنا بیان کنم

حضرت مقابل و یک سوار از طرف کوفه آمد تا رسید . خود در خیمه نشسته بود

 به حسین بن علی نامه را. یک نامه در دست داشت. از مرکب پیاده شد حسین

اطالع پیدا کردم وارد  !حسینای : نوشته که در آننامه از طرف عبیداهلل زیاد است . داد

به من دستور ، روای مملکتو فرمان نانمؤم یزید امیرکه به شما بگویم . ای کربال شده

؛ نه شکمت را از غذا پر کن و بستر راحت استراحت کن نه در !عبیداهلل: گفتهو داده 

یا باید تن به مرگ بدهی و با لبه تیز شمشیر  که اینکه به حسین اخطار کنی مگر

قید و شرط گردن  بی، قطعه شوی و یا باید به حکم یزید که در رأس مملکت است قطعه

 . آقا نشسته نامه را خواندو اده رسان ایست نامه. نهی و مطیع فرمان من و فرمان یزید باشی

 در برابر نامه عبيداهلل مندی امامنمود عزت

هرگز به : زمین انداخت و فرمودبه نامه را ، از مدلول نامه آگاه شد وقتی امام حسین

یعنی ؛ معامله کردندالهی با غضب را رسند آن مردمی که رضای مخلوق  رستگاری نمی

این جمله را فرمود و ساکت . آورند خدا را به غضب می، برای اینکه یزید خشنود شود

؛ بنویسد راجواب نامه و آقا بگوید کاغذ و قلم بیاورند  که رسان انتظار داشت نامه. شد

؟ امام این نامه جواب ندارد !بن رسول اهلل یا: رسان گفت نامه. ساکت شدحضرت اما 

. برو، جواب نداردو نویسنده نامه خود را مستحق عذاب الهی کرده ، خیر: فرمود

به و سخنان ایشان را  چگونگی برخورد امام حسینرسان برگشت رفت و  نامه

 . و به فکر انتقام افتاد یکپارچه خشم شد، وقتی این خبر به عبیداهلل رسید. عبیداهلل گفت
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این انسان آلوده به من نامه  !ممرد ای: مقابل مردم گفتو روز عاشوار آمد  امام

لة: نوشته و مرا مخیر کرده بین دو امر ُُالسِّ که او به هوش باشید . شمشیر و ذلت؛ ةلوالذِّ

قید و شرط مطیع  یا بی ،قطعه شوییا باید در گودال قتلگاه قطعه، حسین ای: گوید می

اَُهْيَهات»: فرمود، این خبر را داد وقتی حضرت. من و یزید بن معاویه باشی ةُِمَنّ َلّ  ام؛ «الِذّ

 1؛«الّلُهُلناُذلکُوُرسوُلُهُوُالمؤمنوَنُُيأَبى». ذلت از ما دور است، میروزیر بار ذلت نمی

 وحسین ذلیل شود که پیغمبر راضی نیست ، حسین ذلیل شودکه خدا راضی نیست 

حکم ، این. حسین ذلیل شودکه راضی نیستند نیز افراد با ایمان و پیروان مکتب اسالم 

ُِلْلُمْؤِمنين»: که شرع است َُو ُِلَرُسوِلِه َُو ُة ُاْلِعزَّ ِه من در دامن زهرا بار : آنگاه فرمود 2«.ِللَّ

اند  مادر من یک لحظه تن به ذلت نداده وپدر ، ام من در آغوش علی تربیت شده، ام آمده

در مقابل و ها من بیایم حاال با همه این حرف. اند ما را بر روش خودشان تربیت کردهو 

اَُهْيَهات»؛ هرگز، یزید بشوم وعبیداهلل  ذلیل، نامهاین  ةُِمَنّ َلّ این جمله را در  حضرت «.الِذّ

، خطاب به همه مقابل مردم نیزآن وقت روز عاشورا . عرصه کربال روز عاشورا گفت

با مسلم که تو نامه نوشتی  !شبث: به یک نفر به نام شبث بن ربعی گفت مخصوصاً

نامه  نیزشما : گفتهم به دو سه نفر دیگر . مرا دعوت کردیای و آنگاه  بیعت کرده

آمدید با من  ولی حاال، دعوت کردید نخست مرا کهحیایید  چقدر بی اما؛ نوشتید

ْعِطيُكْمُُلََُُوالَلِهُ: »آنگاه حضرت در ادامه فرمود. بجنگید
ُ
ِليِلُُإْعَطاَءُُُِبَيِديُأ ُِفراَرُُأِفُرَُُّولُالذَّ

کنم و نه مانند عناصر  به خدا نه مانند بردگان دست ذلت مقابل شما دراز می 3؛الَعبيد

خود را با خون خودم رنگین و ایستم  می بلکه ؛«کنم ضعیف النفس از مقابل شما فرار می

مکتب ، این. روم روم و زیر بار ذلت نمی با چهره سرخ شهادت از دنیا می و کنم می

 . استحسین 

عناصری فاسد که در کاخ ؛ مایهای زمان قرار گرفته عبیداهللو در مقابل یزیدها هم االن 

ما را به ذلت فرا  مستکبران یکصدا با تمام وکاخ سفید امریکا نشسته یا کرملین 

مرتبه به  یا باید دو؛ بریم ت به شما هجوم میقدر تمام کنند که با خوانند و تهدید می می
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یا اینکه به ذلیل ما باشید  وبنده  ودهید  ما تن در استعبادِ واستکبار  ،استثمار، استعمار

حسین وقتی در مقابل همچون آقایش زن و مرد مسلمان ایران  اما. آییم جنگ شما می

اَُهْيَهات»: گفتو چنین جریانی واقع شد  ةُِمَنّ َلّ امروز هم ملت ایران باید بیدار ، «الِذّ

از اسالم سیلی نیز های مستکبر دولت و ورده استخامریکا مار زخم زیرا؛ باشد

شناسی باز  مردم از وظیفه، فعالیت مردم سست شود، اگر انقالب ضربه بببیند. اند خورده

 کشند ملت ایران را به بردگی میاین دفعه زن و مرد ، و سلطه امریکا تثبیت شود دایستن

 ومتوجه باشید ، بیدار باشید، باشیدهوش ه ب. کنند مهیا میشان  برایها را  انواع بدبختی و

تداوم انقالب و ثبات و استقامت عمل کنید و خون خود در جهت به وظایف قطعی 

. بدبختی است وخواری ، دنبال شکست انقالب وگرنه؛ شهیدان عزیز را زنده نگاه دارید

به حقیقت  !خدایا. این ماییم و این تشخیص وظیفه بین خود و بین ذات اقدس الهی

زن و مرد ایران را در این انقالب مقدس به وظایف حتمی و قطعی  ین بن علیحس

موجبات  به حقیقت حسین بن علی !خدایا. راهنمایی و تأیید بفرما، که دارند

به نفع ، به نفع حسین، به نفع اسالم، پیروزی و غلبه رزمندگان اسالم را به نفع قرآن

 !ایران و ملت ایران فراهم بفرما

 مصيبتذکر 

شب عاشورا وقتی  .کنممیعبداهلل صحبت خوار ابیاز شیرتان  قداری برایامروز م

نوجوان  کهقاسم ، شویدبا اصحاب خود صحبت کرد و گفت همه کشته می حسین

عمو  :یک وقت به صدا در آمد و گفت، کرداستماع می راحسین سخنان و بود

ْشَفَقُ» آمده که:روایت در ؟ شوممن هم کشته می !جان
َ
به  یعنی امام حسین  1؛ َعَلْيِهَُُُفأ

به معنای  «منهاشفق »چون  ؛اما عنایت آمیخته به خوف و خشیت ؛«این بچه عنایت کرد

ْشَفَقُ» ؛ ولیترس است
َ
، یعنی عنایتی به قاسم کرد ؛عنایت آمیخته به ترس ، یعنی«َعَلْيِهَُُُفأ

 :ساله بگویدبچه سیزدهچون اگر آقا به این ترسید؟ چرا می .ترسیدمی، اما در عین حال

آقا با عنایت  کند.زند و فریاد میشود و جیغ میشوک وارد می ، به اوشویکشته می، بله

قاسم  :گفت، منفی بدهد یاقبل از اینکه جواب مثبت و توجه به او کرد ، آمیخته به ترس
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ْحَلى: »است؟ گفت گونهمرگ در نظر تو چ !جان
َ
 .«تر استاز عسل شیرین  1؛ َعَسِلُالُُُِْمَنُُُأ

فردا تو را هم  !قاسم جانبله،  :گفت وحسین راحت شد ، این حرف را زدقاسم تا 

یعنی  !جان عجب عمو :قاسم گفت .کشندرا هم می کشند و بعد علی اصغر شیرخوار می

ها ها و بچهکنند؟ به زنحرم حمله می هایهمکه این دشمن به خیرسد میکار به اینجا 

؟ کشندرا می شیرخوارعلی اصغر  رسد کهکار به اینجا میحتی ؟ و شوندور میحمله

 . کشدکار به اینجا می، آری :فرمود حضرت

ِغيَرَُُُوَلِدَيَُُُناِوِليِني: »گفتبا اهل بیتش آمد و  برای وداع امام حسین بچه  2،الصَّ

دست  و بهبچه را آوردند  .«کنم تا از او خداحافظیشیرخواره را هم بیارید 

 آقادادند. این بچه که شیر نخورده، در واقع، هم گرسنه است و هم تشنه.  عبداهلل ابی

آن و یک وظیفه شرعی دارد در اینجا آقا  ،خوب .کنداین بچه را تلف می، عطشکه دید 

 ماا، آب را به روی سربازان و نظامیان و افسران بسته که اگرچه دشمنوظیفه این است 

 که این بچه شیرخواره هم تشنه است؛د ما خبر نداشتیم ممکن است لشکر کوفه بگوی

به من  و بچه را بپیچید :اتمام حجت گفت آقا برای .دادیمآب می، اگر خبر داشتیم

در حالی که  عبداهللابی .دادند پیچیدند و به حضرت بچه را در یک پارچه سفید .بدهید

شما فکر کنید  .این بچه را به مردم نشان بدهد آمد تامقابل لشکر بود،  سوار بر اسب

  .بچه را نشان بدهد که بتواند حرف هم بزند گونهحسین چ

آن وقت  و کتف بچه را گرفته ، با مشتاستبر اسب کنم حسین که سوار من گمان می

داهلل بچه پاهاش به دست اباعبدر این حالت، به طور طبیعی،  .را بلند کرد خود دست

 ش راتواند سرتشنه نمی و گرسنه آدم بزرگِحضرت رسیده است.  آرنج و بهچسبیده 

سر بچه ، بلند کرد آن طفل راآقا وقتی  .شیرخواربچه چه رسد به ، داردروی گردن نگه 

تکیه داده و امامبه دست  از پشت بچه پس سرتکیه داد؛ عبداهلل هم به مشت ابی

روی  کهدهد میآویخته شده و این وضعیت نشان داهلل عبابی پاهایش نیز تا آرنج

 .«مردم این شیرخواره را آب بدهید: گفتدر این حال،  .هم به مردم است حسین
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رو  آقا حسین .دانستیمما نمید نفردا نگوی حجت را بر دشمن تمام کرد تاامام

  .است حضرتبچه هم روی دست و زند دارد حرف میو است  دشمنبه 

طور که آقا داشت همینخورد. زیاد تکان نمیضعف به خاطر گرسنگی و تشنگی و بچه 

نگاه کرد دید قنداقه غرق خون  .لرزدیک وقت دید بچه روی دستش می 1،زدحرف می

 .و بچه را کشتگرفت گلوی بچه مقابل دشمن بود و دشمن با تیر گلو را هدف  ؛شد

سکینه در خیمه ایستاده برد. حرم  هایهیمطرف خ هعبداهلل قنداق غرق خون را بآقا ابی

عمه بیا  :صدا زد دوید و میان خیمه بعد به .کردنگاه به قنداق غرق خون  از دور .بود

 . آوردهخیمه  بهپدرم نعش علی را  .علی را هم کشتند

راه رفتن و نوحه  شروع به بعد توی خیمهو کلثوم قنداق غرق خون را گرفت ام 

 کرد. خواندن 

دو گرفت، می هر وقت بچه بهانهکردند و تهیه میهای خیلی ریز قلنُ که یاد دارم به من

یکی دو تا از اینها را وقتی بچه ریختند. میمقابل بچه  را ریز هاییسه تا از این نقل

دو  تایک سال و نیم  ، حدوداین از شیر گرفتن .شدغافل می مادر از پستان، خورد می

بیند، وقتی مادر این بچه شیرخواره غرقه به خون را می .شودگی بچه انجام میسال

هنوز این بچه  اوالً سوزد و آتش گرفته.میصغیر  ولب برای این بچه تشنه گوید: دلم می

اما در میدان کربال این بچه شیرخواره نرسیده بود؛ از شیر گرفتنش  زمان شیرخوار بود و

های ریز با نقل، شیرخواره را از شیر بگیرندخواهند دنیا وقتی میدر  .را از شیر گرفتند

از شیر ، اما این مردم در کربال این بچه را با تیری که به حلقومش زدند ؛گیرنداز شیر می

 .گرفتند

مسلمانان را در پناهت محافظت  !به اسالم و اسالمیان قوت عنایت بفرما !پروردگارا

از این انقالب را ضدّ دست اجانب و  !رزمندگان اسالم را به پیروزی نهایی برسان !بفرما

فرج  !سالمت و طول عمر عنایت بفرما، انقالبرهبر ، به امام امت !قطع بفرماکشور 

 «ته.والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکا» !را نزدیک بفرمااهلل  ةبقيحضرت 
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