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عمر بن سعد، در عصر عاشورا سر مقدس سيد الشھداء(ع) را توسط خولی به کوفه فرستاد، او خود را شبانه به کوفه رساند؛ اما دروازه
]صبح روز یازدھممحرمو یک روز٢قصر را بسته دید و مجبور شد، شب را در خانه خودش بماند و فردا، سر مقدس را نزد ابن زیاد ببرد.[

ھای لشگر خود نماز خواند و دستور داد آنان را به خاک سپردند. بعدازظھر، به دستور عمررا، عمر سعد لعين بر کشتهپس از واقعه عاشو
سوی کوفهسعد، باقيمانده کاروان حسين (ع) را از قتلگاه و از کنار بدن امام (ع) و دیگر شھيدان عبور داده و با این شکنجه روحی، به

سر حضرت سيد الشھداء و شھدای کربال توسط مردان قبيله بنی اسد، دفن شد. یزیدیان در بردن سر امامیروانه کردند. بدن مطھر و ب
   ھای وعده داده شده، شتاب داشتند تا به نزد ابن زیاد بروند.(ع) و گرفتن پاداش

ن اسرا به کوفه رسيد. آن کاروان محنتسوی کوفه، با رسيدن به دروازه آن شھر، روز سيزدھم کاروابعد از حرکت دادن کاروان اسرا به
]در شھر کوفه سپاھيان ابن زیاد ولوله و ھياھویی به پا کردند تا از این واقعه٣و غم را در بيرون شھر کوفه اسکان موقت دادند.[

دیدار کنند. کوفيان ھم، روی جارچيان حکومت، کوفيان را فراخواندند تا از اسيران جنگی خویشبرداری سياسی کافی را ببرند. ازاینبھره
پرانی مردم را دیدند،ھا خارج شدند؛ وقتی ھلھله و شادی و سنگشرمانه برای تماشا آمدند. در این زمان امام سجاد (ع) از خيمهبی

را به ھافرصت را غنيمت شمرده و به سخنرانی افشاگرانه خود پرداختند تا شاید کوفيان از خواب جھل بيدار شده، وجدان خاموش آن
ای مردم! شما را به خداھان،«جنایتی که اتفاق افتاده آگاه سازند. آن بزرگوار در این زمان چنين خطبه تاریخی خود را بيان نمودند: 

!ایدهھایی را برای پدرم نوشتيد و او را خدعه کردید؟.... وای بر شما! از آنچه برای آخرت خویش تدارک دیدسوگند، آیا به یاد دارید که نامه
  ]٤»[چه زشت و ناروا اندیشيدید. به چه رویی به رسول (ص) خواھيد نگریست؟

وی ھری خود را بهای با ھمين پيام به یزید نوشت تا پيروزی ظاای که در پيکار یافته بود، نامهدر این روز بود که ابن زیاد سرمست از غلبه
به حضور طلبيد و به ھمين منظور مجلسی را برای این مالقات سياسی و تبليغی ترتيب در این روز ابن زیاد کاروان اسرا را اعالم نماید.

آميزی را داشت و سعیآميز و توھينبيت امام حسين (ع) و حضرت زینب رفتار جسارتدادند. در این مجلس ابن زیاد ملعون نسبت به اھل
نماید و علت اصلی این رفتارھا و کشتارھا را، خروج بر یزید بن معاویه،تواند آن بزرگواران را در چشم ھمگان خوار کرد تا آنجا که می

برداری سياسی را از این وقایع به نفع خود ببرد و ھم جایگاه خود را در حکومت برخليفه وقت اعالن نماید. تا بتواند به بھترین شکل بھره
ھای ابن زیاد را نقش بر آب کرد و ھمچون شمشيری برینب نقشهمردم کوفه مستحکم نماید. اما زبان گویا و بران عقيله عرب حضرت ز

زبان او فرود آمد. آن حضرت در پاسخ به ابن زیاد، خاندان امام حسين (ع) را دارای حرمت و عزتی دانست که خداوند به خاطر پيامبرش
که مرتکب شدند حکومتی دانست که برای ھميشهبه ایشان عطا فرموده است، اما آن حضرت حکومت ابن زیاد و یزید را به دليل جنایاتی 

العابدین نيز در این مجلس و در محاجه با ابن زیاد و ناتوانی او در پاسخگویی و مباحثه،اند. حضرت زینبه ذلت و خفت و خواری دچار شده
تر از این واقعهبرداری کاملستای بھرهمورد توھين قرار گرفت و دستور قتل آن حضرت از سوی او صادر شد. عالوه بر این اقدامات و در را
ھای کوفه بگردانند. بعد از این اقداماتو انداختن رعب و وحشت بيشتر در دل مردم، ابن زیاد دستور داد سر مقدس امام (ع) را در کوچه

تسرعداد که اسرای کربال را بهھای بيشتر کاروان کربال در کوفه، ابن زیاد دستور و اتفاقاتی که رخ داد و برای جلوگيری از افشاگری
  برای مالقات با یزید به شام ببرند.

سپاھيان یزید که منتظر بودند، شھر را ]٥از این روز تا اولين روز ماه صفر اسرای کربال در راه بودند تا به شھر نيرنگ و بال، شام رسيدند.[
ه ھميناند و بتبليغاتی مبنی بر اینکه کاروان اسرای کربال از دین خارج شدهبندی آماده جشن پيروزی کرده بودند. آنان با شعارھا و با آذین

دليل خون ریختن آنان مباح بوده است، سعی کردند فضا و افکار عمومی را برای استفاده بيشتر آماده نمایند. با ورود اسرای کربال به
بيت امام (ع)رار دادند. تا حدی که پيرمردی در مسير حرکت اھلشھر شام، افراد وابسته به حکومت آنان را مورد ھتک حرمت و تمسخر ق

شکر خدای را که شما را کشت و شھرھای اسالم را از شر مردان شما آسوده«مورد خطاب قرار داد که:   آميزآنان را با سخنانی اھانت
ای: قل الاین آیه را قرائت کرده«ین گفته او فرمود: اما امام سجاد (ع) در پاسخ به ا» ساخت و اميرالمؤمنين یزید را بر شما پيروزی داد.

ھا امر فرموده وأسئلکم عليه أجرا اال المودة فی القربی. گفت: آری. امام (ع) فرمود: آن خویشاوندان که خداوند تعالی به دوستی آن
تنھا توبه نموده بلکه بر سپاھيانکه پيرمرد نهاین پاسخ امام او را آگاه کرد و موجب شد » هللا اجر رسالت قرار داده مایيم.برای رسول

  و خفه کردن آنان، او را بکشند. یزید اعتراض کند و این اقدام او منجر به این شد که عمال حکومت برای زھرچشم گرفتن از مردم
، به حضور طلبيد. در آن مجلسعد از عبور کاروان از ميان شھر و مردم، یزید آنان را در مجلسی که به ھمين مناسبت ترتيب داده بودب

حرمتی را به سر مقدس امام حسين روا داشت. حضرت زینب زبان به خطابه باز فرمودند و درتاریخی و در حضور مدعوین، نھایت بی
یه را بر ما بستبری اینکه اطراف زمين و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتی و راه چارای یزید آیا گمان میپاسخی تند به آ ن چنين فرمودند:

ای، پس خود را بزرگ پنداشتهمانند کنيزان به اسيری برند، ما نزد خدا خوار و تو سربلند گشته و تو دارای مقام و منزلت شدهکه ما را به
تر.آھسته چرخد؟ آرام باش،به خود باليدی، شادمان و مسرور گشتی که دیدی دنيا چند روزی به کام تو شده و کارھا بر وفق مراد تو می

دھيم به نفع و خير آنان است،ھا را مھلت میاند اینکه ما آنگمان نکنند آنان که کافر گشته«ای قول خداوند متعال را که آیا فراموش کرده
  »و آنان را عذابی باشد دردناک. دھيم تا گناه بيشتر کنندبلکه ایشان را مھلت می

رتده و محکم حضد مشروعيت بخشد، با خواندن آیاتی از قرآن در مقام پاسخگویی به بيانات کوبنبار خویزید برای اینکه به اقدامات ذلت
 ادامه در صفحه بعد زینب (س) برآمد.
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ای پسر معاویه و ھند و صخرا! «ھای یزید را تاب نياورد و در پاسخ چنين فرمود: ھا و ھتاکیاما حضرت سجاد نيز اھانت
 هللاز آن پدر و نياکان من بوده است. روز بدر، احد و احزاب، پرچم رسول پيش از اینکه به دنيا بيایی، پيغمبری و حکومت

ای دانستی چه کردهای یزید! اگر می(ص) در دست پدر من بود، و پدر و جد تو پرچم کفار را در دست داشتند. سپس فرمود:
تی و بانگ و فریاد خفھا میی و بر ریگگریختھا میای، به کوهھا و خاندان من چه آوردهو بر سر پدر و برادر و عموزاده

  »داشتی.برمی
  

بيت امام حسين (ع) یزید برای اینکه بتواند کارھای خود را موجه سازد و خود را پيروز واقعی معرکه کربال جلوه داده و اھل
اه کاروان اسرا را خوار نماید، در اقدامی تبليغاتی و سياسی مجلسی را برای حضور عمومی مردم در مسجد شام به ھمر

مانده کاروان امام (ع) خطبه ترتيب داد و خطيبی مزدور را بر منبر فرستاد تا برای توجيه شرعی کشتار کربال و اسارت باقی
بخواند. امام سجاد (ع) که شرایط را با جمع شدن مردم در این مجلس برای اقدامی روشنگرانه عليه جنایات یزید فراھم 

منطق خطيب یزید و برای اثبات حقانيت و حرمت خون روشنگر تاریخی خود را در جواب سخنان بیدید، سخنرانی پرشور و 
ای مردم! من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم... من فرزند آنم که «شھدای کربال با استداللی قوی بيان فرمود: 

تعالی رسيد... من فرزند محمد مصطفی ین جایگاه مقام باریترجبرئيل او را به سدره المنتھی برد و به مقام ربوبی و نزدیک
و علی مرتضایم، من فرزند کسی ھستم که بينی گردنکشان را به خاک ماليد تا به کلمه توحيد اقرار کردند... من فرزند 

  »بانوی بانوان جھانم...مه زھرا فاط
  

ز ترس شورش مردم ناآرام دید، دستور داد: اذان بخش حضرت سجاد و ادر این زمان که یزید مجلس را از خطبه آگاھی
ای یزید! این جنایت را مرتکب شدی و «گيری از کلمات اذان، سخنان کوبنده خود را ادامه داد که: بگویند. امام (ع) با بھره

» ستند...ایستی؟ وای بر تو! در روز قيامت جد و پدر من دشمن تو ھگویی: محمد رسول خداست؟ و روی به قبله میبازمی
با این خطابه حضرت، در ميان مردم ھياھویی برخاست، بعضی نماز گذاردند و گروھی نماز نخوانده پراکنده شدند. یزید خود 

ویژه عبيدهللا زیاد ملعون انداخت تا شرمی و ندامت تمام، این جنایات را به گردن امرای لشگر و بهرا بيچاره دید. باکمال بی
ه ھایشان اقامبيت (ع) با رأفت و مھربانی برخورد شود، و برای کشتهھمين منظور دستور داد تا با اھل خود را تبرئه کند، به

کاروان را برگردانند. در روز ھشتم صفر، کاروان از شام خارج  ]٦عزا کنند و به کاروان کربال اجازه داد که به مدینه بازگردند.[
  ]٧شد.[

اربعين ساالر شھيدان (ع)، کاروان اسرای کربال در طی سيزده روز، خود را به کربال از ھشتم صفر تا بيستم آن ماه یعنی 
تری به شام دارد، روز طول کشيده و با در نظر گرفتن اینکه کربال مسير نزدیک ١٥رساندند. با توجه به اینکه مسير رفت 

اشند. با توجه به استحباب مؤکد زیارت اربعين، توان باور کرد که کاروان در روز بيستم صفر به کربال رسيده براحتی میبه
طبيعی است که کاروانيان برای رسيدن به این فيض عظيم، با اشتياق و شتاب بيشتر خود را به کربال رسانده باشند. شيخ 

لحق م ھا برنگشتند و سرھا به ابدان مقدسنویسد که تا زمانی که زنهللا تعالی عليه در کتاب امالی خود میصدوق رضوان
در اربعين شھادت امام حسين (ع) یعنی روز بيستم   ]٨شد.[داشتند، خون تازه از زیر آن جاری مینشد، ھر سنگی را برمی

در این روز ھمراه با   السالم ملحق شدند.ماه صفر، کاروان اسراء به کربال رسيده و سر مقدس به بدن سيد الشھداء عليه
  ]٩یارت شھدای کربال مشرف شدند.[عطيه عوفی به زکاروان، جابر بن عبدهللا انصاری و 

  
سوی شھر پيامبر (ص) حرکت نمود. امام سجاد (ع) دستور به برپایی چادر در ورودی مدینه و بعد از آن، کاروان اسرا به

بيت امام (ع) سرایی برای شھيدان کربال دادند. مردم از آنان استقبالی پرشور اما سراسر اندوه نموده و ھمراه با اھلمرثيه
و در سوگ شھادت ایشان عزاداری کردند. عزاداری بر مصيبتی که از آن زمان تاکنون دل شيعيان داغدار آن بوده و خواھد 

گاه سرد نخواھد شود. تا برای ھميشه پيام ایثار و آزادی که با بود و حرارتی در قلوب مؤمنان ایجاد نموده است که ھيچ
  انداز شده، ھمواره جاودانه بماند.*ھای تاریخ در گوش زمان طنينانشھادت آن بزرگوارترین انس

  
 منابع برای مطالعه بيشتر:

  ، ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده٧تاریخ طبری، ج 
  ٢تاریخ ابن اثير، ج 

  ٢احتجاج طبرسی، ج 
  لابومخنف، مقتل الحسين مترجم سيد علی محمد موسوی جزایری، قم، انتشارات امام حسن، ج او

  ١منتھی اآلمال (شيخ عباس قمی)، ج 
  حماسه حسينی، (شھيد مطھری)، ج 

 



  

 

 

  هاي شهداي مدافع حرمدر ديدار جمعي از خانوادهبيانات    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

  

  

  

  

  بسم هللا الرّحمن الرّحيم
 

 شھدای معظّم و مکرّم ھایخانواده عزیز، خواھران عزیز، برادران آمدید خوش خيلی
 شھادت به کشور از خارج در برھه این در که شما شھدای این حرکت! عزیزمان
 قبر توانستند خودشان جانِ  با که است کسانیآن حرکت شبيه درواقع رسيدند،
 گماشته ھّمت عبّاسبنی خلفای که بود روزی یک. کنند حفظ را اباعبدهللا حضرت
 بين زا را مطّھره قبور یبقيّه آن، تبعِ  به البد و اباعبدهللا حضرت مطّھر قبر که بودند
 ستتاند بيایيد، اگر گفتند] آنھا[ یعنی نگذاشتند؛ خودشان جانِ  با ایعّده یک ببرند؛

] اینھا[ حالدرعين ميرسانيم؛ قتل به را شما ميکنيم، قطع را پایتان ميکنيم، قطع را
 اگر .اربعين یپياده زائر ميليون بيست به رسيده حاال که بود ھارفتن ھمان. رفتند
 نالحسي اباعبدهللا محبّت یھيمنه و شوکت امروز نميکردند، فداکاری کسانی آنجا

 ربعينا پيماییراه در بينيدمی شما که نميگرفت؛ فرا را دنيا جوراین) الّسالمعليه(
 -آمریکا از حتّی و اروپایی کشورھای و اردو و ترک و فارس از- مختلف کشورھای از

 و اوّل خشت این کرد؟ کسیچه را] کار[ این آنجا؛ آیندمی ميشوند بلند افرادی
 قبر زیارت برای را جانشان درواقع که گذاشتند کسانی ھمان را کار این اصلیِ 

 جور؛ھمين ھم شما ھایبّچه این. کردند فدا) الّسالمعليه( اباعبدهللا

اگر چنانچه این فرزندان عزیز شما، شھدای عزیز شما، این کسانی که رفتند آنجا 
مجاھدت کردند نبودند، دشمن تا نزدیکی قبر مطّھر حضرت اباعبدهللا، چند 

کربال را  -۶٠ی خمپاره-ُبرد ی کوتاهآمده بود؛ با خمپارهکيلومتری کربال، جلو 
قدر نزدیک آمده بودند! به کاظمين نزدیک بودند، به زینبيّه نزدیک بودند، ميزدند؛ این

در واقع [آنجا را] محاصره کرده بودند. این جوانھای شما رفتند در خالل ھزاران 
لمين در واقع رفع کردند؛ کار بزرگی نفِر دیگر، رفتند این بال را از سِر اسالم و مس

که این جوانھای شما انجام دادند، این است. و این برای خدا بوده؛ َوااّل ما که 
ی جنگ که تشویق ميکردیم و امام کسی را تشویق نکردیم [برود]؛ مثل دوره

حال این دستور ميدادند و مارش عمليّات ميزدند؛ این خبرھا نبود، اّما درعين
مندی، بلند شدند رفتند؛ این اخالص است ا شوق، با التماس، با عالقهجوانھا ب

چندان ی نهشاءهللا در آیندهدیگر؛ این اخالص را خدای متعال برکت ميدھد. ان
 .دوری، برکات اینھا را دنيای اسالم خواھد دید

 چه فرزند، چه ھمسر، چه مادر، چه پدر، چه- شماھا برای البتّه
 این خب لکن است، معلوم] این[ است، سخت -خواھر و برادر

 متعال خدای روشنیچشم مقابلش در که است ایسختی
 َصلَواتٌ  َعلَيِھم ُأوٰلئِکَ « که فرموده وعده صابرین به که ھست
 ميکنند صبر که کسانی بر متعال خدای) ١(؛»َرحَمة وَ  َربِِّھم ِمن
 رحمت و ميفرستد صلوات و ميفرستد درود مصائب، این در

 شاءهللان است؛ قرآن یآیه است، الھی یوعده این ميفرستد؛
 را ما شاءهللان خداوند. بود خواھيد الھی الطاف این مشمول

 در ھمانھا، یدنباله ھم ما کند؛ ملحق شما جوانھای این به ھم
 یک خب. برسيم سرنوشت ھمان به و کنيم حرکت راه ھمان
 .بفرستيد دیگر صلوات
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نماز اول وقت حديث

  

  

 :بر زمين بودن ھفت عضو در ھنگام ذکر .۴
ولی موقعی که مشغول ذکر گفتن شود،گوید یکی از ھفت عضو را عمداً از زمين بردارد، نماز باطل میاگر در ھنگامی که ذکر سجده را می .١

 .دیگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد اشکال نداردنيست اگر غير پيشانی جاھای 
تواند دوباره به زمين بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر اگر پيش از تمام شدن ذکر سجده، پيشانی را سھواً از زمين بردارد نمی .٢

 .را بگوید جاھای دیگر را سھواً از زمين بردارد باید دو مرتبه به زمين بگذارد و ذکر
وید، بگاگر در ھنگام سجده، پيشانی به محل سجده بخورد و بی اختيار از زمين بلند شود، باید دوباره پيشانی را بر زمين بگذارد و ذکر سجود را  .٣

 .آیدحساب می و یک سجده به
  

 سر برداشتن و نشستن و آرامش بين دو سجده .۵
 .نشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رودی اول، باید ببعد از تمام شدن ذکر سجده 
  

 ی چھار انگشت بستهمساوی بودن جاھای سجده، مگر به اندازه .۶
 .تر از چھار انگشت بسته نباشددر حال سجده باید جای پيشانی از جای زانوھا و سر انگشتان پا، بلندتر یا پایين

 
 گذاردپاک بودن جایی که پيشانی را بر آن می .٧

کند باید پاک باشد، ولی اگر آن را روی فرش نجس بگذارد یا یک طرف آن نجس باشد و پيشانی را بر طرف ُمھر یا چيز دیگری که بر آن سجده می
 .دیگر بگذارد، اشکال ندارد

  
 کندحایل نبودن چيزی بين پيشانی و آنچه بر آن سجده می .٨

چيزی حایل نشود، بنابراین اگر حایلی در این وسط باشد، مانند موی سر یا گاله یا چرک بودن مھر  کند،باید ميان پيشانی و آنچه بر آن سجده می 
 .به حدی که پيشانی به خود مھر نرسد و غيره، سجده و نماز باطل است

  
 :توجه

که سر تماس ندارد، واجب است بدون اینھرگاه ھنگام سجده متوجه شود که پيشانی وی به خاطر مانع از قبيل چادر، روسری و مانند آن با مھر 
اش را حرکت دھد تا روی مھر قرار بگيرد و اگر سرش را از زمين بلند کند، چنانچه این کار بر اثر جھل یا فراموشی خود را از زمين بلند کند، پيشانی
نيست، ولی اگر این کار با علم و عمد بوده و یا در  ی یک رکعت آن را انجام داده نمازش صحيح است و اعاده واجببوده و فقط در یکی از دو سجده

 .ی آن واجب استی یک رکعت آن را انجام داده نمازش باطل و اعادهھر دو سجده
 
 گذاشتن پيشانی بر چيزی که سجده بر آن صحيح است .٩

 .پيشانی باید روی چيزی قرار گيرد که سجده بر آن صحيح است
 

 در رکعاتی که تشھد ندارد بنابر احتياط واجبی دوم نشستن بعد از سجده .١٠
 .ی دوم بنشيند و سپس برای رکعت بعد برخيزددر رکعت اول و نيز در رکعت سوم نمازھای چھار رکعتی، بنابر احتياط واجب باید بعد از سجده

  
 :چيزھایی که سجده بر آنھا صحيح است (ج

 رویداز زمين میه. آنچ٢. زمين ١آنھا صحيح است: برسجدهکهچيزھایی
 .. معدنی نباشد٣. پوشيدنی نباشد ٢. خوردنی نباشد ١به سه شرط: 

 
روید گزارده شود، مانند سنگ و خاک و چوب و برگ درختان و امثال آن، و سجده ی نماز باید بر زمين یا گياھان غير خوراکی که از زمين میسجده .١

شود، مانند فلزات و روید، مانند پنبه و گندم، و چيزھای معدنی که از جنس زمين محسوب نمیبر چيزھای خوراکی و پوشاکی، ھر چند از زمين ب
 .شيشه و امثال آن صحيح نيست

رود صحيح است، و ھمچنين سجده بر عقيق و فيروزه و ُدرّ و امثال آن، سجده بر سنگ مرمر و دیگر سنگھایی که در ساخت یا زینت بنا به کار می .٢
 .ی آخری سجده نکنند(مستحب) آن است که بر این دسته ھر چند احتياط

 .روید و فقط خوراک حيوان است، مانند علف و کاه، صحيح استسجده بر چيزھایی که از زمين می .٣
صحيح سجده کردن بر برگ سبز چای بنابر احتياط واجب صحيح نيست، ولی سجده بر برگ درخت قھوه که خود برگ، استفاده خوراکی ندارد  .۴

 .است
آید، مانند گل ختمی و ی بيماریھا به کار میروید و فقط برای معالجهسجده بر ُگلھایی که خوراکی نيستند و نيز داروھای گياھی که از زمين می .۵

مانند خاکشير  رسد،گل بنفشه صحيح است، ولی بر گياھانی که در موارد غير معالجه نيز برای خواص طبّی که در آن است به مصرف خوراکی می
 .و امثال آن، درست نيست

کنند، جزو ی خوردنی نمیولی دیگران از آن استفادهشود،گياھانی که در بعضی از مناطق یا ميان بعضی از مردم، خوردنی شمرده می .۶
 .خوراکيھاست و سجده بر آن صحيح نيست

 .سجده بر آجر و سفال و گچ و آھک و سيمان صحيح است .٧
 .شود، درست استساخته می –غير از کتان و پنبه  –کاغذی که از چوب و گياھان سجده بر  .٨

الَوقِت أبَدا أفَضُل، َفَعّجِْل بِالَخيِر ما اسَتطَعَت، و أَحبُّ األعماِل إلى اللّه ِ َعزَّ و جلَّ ما داَوَم الَعبُد اِعلَْم أنَّ أوََّل   اإلماُم الباقُر عليه السالم :
 . ٣/٢٧۴/٨علَيِه و إن َقلَّ . الكافي : 

محبوبترين كارھا نزد بدان كه اوّل وقت ھميشه بھتر است ؛ پس تا جايى كه مى توانى به كار خير بشتاب ،   امام باقر عليه السالم :
  خداوند عزّ و جّل كارى است كه بنده بر آن مداومت ورزد گر چه اندك باشد .
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  رجبعلي افسري نامه شهيدفرازهايي از وصيت
 رسنگيگ و ترس از چيزي به را شما هرآئينه و ». «كنيدنمي درك شما ليكن است زنده او نگيريد را مرده شده كشته خدا راه در كه را كسي«
-يم متعال خداوند .»گرديم مي باز خدا سوي به خدائيم و از گويندمي كه را شكيبايان ده بشارت و آزاريم مي هاجان و مالها از كاستن و

  آنها و اند گشوده بال الهي رضوان باغ به و گشته آزاد دنيا زندان اين از كه بدانيد ابدي زنده را آنان بلكه نپنداريد مرده را شهدا «:فرمايند
 فضعي و كوچك انسان به جهان خالق اين كه باالتراز چيز چه و ».است راضي آنان از هم خدا و خوشنودند و راضي داده آنان به خدا به آنچه
 دامك كردي فدا من راه در را جانت كه چون ؟ چرا بخشيدم. را گناهات و گردانيدم بهشت داخل را تو و شدم راضي تو از من مخلوق اي بگويد
  .ايخريده گرانقدر بهاي به اي كرده عطا ما به خود كه جاني همان ؟ جان
اي؟ به حال دوستان كوچكم كه سن كمي ز آن محروم كردهااين چه عظمتي است كه مرا  ! خدايا .هاي عمليات چه زيبا و شور انگيز استشب

پيدا كردند و اين دنيا را ترك كرده ودر جايگاه سعادت  ها لياقت شهادت راطور شد آن خورم كه چهاند غبطه ميداشتند اما به سويت پر كشيده
اما  ؛جهاد في سبيل اهللا ترك وطن نمايي شود كه بايد خانه گرم ونرم را رها كني وبراي ياري دين خدا ويك موقع مي ؟ابدي مسكن گزيدند

رساند تينده و تنگدستي و مقامت كه در جامعه داري ميتو را از آ ،دهدند و محبت اهل خانه را در مقابل خدا قرار ميكشيطان تو را وسوسه مي
  .واگر كمي سستي كني در چاه شيطان سرنگون خواهي شد

ه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ ‹‹  ودتانخ حال به را شما خداوند اينكه و دارد اشاره هاانسان آزمايش به آيه اين ››الَّذينَ إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا إِنَّا للـَّ
 .شويد مي آزمايش موانع و مشكالت بوسيله شما و است آفريده بزرگي هدف براي را شما بلكه نكرده رها

 رديك دريغ اگر و است آزمايش لحظه لحظه، آن كه بدان ترسيدي مالت از اگر بفرستي. جبهه به كمك براي و بگذري مالت از بايد زماني
 اين كردن ياري است. شكن بت خميني امت امام راه) ع(حسين امام راه و حق راه كه بدانيد مردم، اي آري كردي. شيطان اطاعت كه بدان

 راه هللا بسم بگوييد؛ لبيك شهيدان سرور نداي به خواهيد مي اگر است.) ع( حسين كاروان همان ادامه و) ع( حسين امام كردن ياري انقالب
 اربابانشان و حاميان كليه و صدام همان كه) ع( اباعبداهللا دشمنان با و برداريم را شهدا افتاده زمين به ياسلحه كه است واجب و است باز جبهه
  .بجنگيم باشند مي
 انتظار ههميش عاشق كه است همين براي .است قفس عاشقانت براي اما است فريبنده و وسيع زيبا، دشمنانت براي دنيا العالمين! رب اي... 

 .است پرواز در هاآسمان در روحش اما است زمين در مؤمن جسم .كشد مي را مرگ

 يويدن و پست چيزهايي به اهللا الي طريق سالك .است فرح و خوش شروع و ابدي حيات و زندگي بلكه نيست مردن اولياءاهللا براي مرگ
 رضوان و بهشت يعني گرانقدر بهاي به را آن بلكه فروشد نمي فاني و اندك بهاي به داده او به پروردگار كه را جاني اين و نيست دلخوش

 حالت با و عاجزانه حضورت از قادري، چيز هر بر تو و توست دست در من هستي آنكه اي من، معشوق و معبود اي حال .كندمي معامله الهي
  .است سخت برايم كوچك دنياي اين در كردن زندگي كه زيرا گرداني را نصيبم راهت در شهادت تا دارم تقاضا خشوع و خضوع

 كمي سن كه دوستاني به باشم؟ دور تو از ولي بگويم خدا خدا كي تا و نبينم؟ را او ولي بريزم اشك حسين براي كي تا بسوزم؟ فراقت در كي تا
  .خدا ميدا به باشيم) ع(اباعبداهللا سفره سر بر هم با و شويم ملحق آنها به شاءاهللا ان خورم. مي غبطه كشيدند پر سويت به ولي داشتند

  .اوست از داريم هرچه ما كه بدانيد را) ع( حسين خلف فرزند اين و انقالب رهبر قدر عزيزان! اي
  .بگذرند من گناهان از و كنند حالل مرا كه خواهم مي عزيزم برادران و خواهران و مادر و پدر از

  26/9/65 كرخه والسالم / اردوگاه
 

  سر منشأ گروه و نقش رھبر 
در بسياری از موارد یک فرد، که عموماً بنيانگذار فرقه ھم ھست، در باالی ساختار تشکيالتی فرقه قرار گرفته و 

ھا اغلب مرد ھستند، ولی برخی زنان رھبر فرقه ھم وجود شود. (رھبران فرقهوی متمرکز می گيری درتصميم
  باشندارند) این رھبران عموماً دارای خصوصيات زیر می

کنند دارای مأموریت خاصـــی بوده یا گرا ھســـتند که ادعا میھا افرادی خود انتســـابی و تحميلد: رھبران فرقه
اند. برخی کنند که برای ھدایت مردم مأمور شــدهھا اغلب ادعا میبرای مثال، رھبران فرقهای دارند. دانش ویژه

اند. کنند که به راه رســـيدن به رســـتگاری یا به جواب تمامی معضـــالت بشـــری پی بردهدیگر از رھبران ادعا می
ه ند پيروان فرقه را بتواشــوند که به اکتشــافات علمی، طبيعی، یا اجتماعی که میھمينطور تعدادی مدعی می

 اند.سطوح جدیدی از آگاھی، موفقيت یا قدرت شخصی یا سياسی برساند، دست یافته
بران شوند. این رھھا تمایل به اعمال اراده و تسلط داشته و اغلب به عنوان کاریزماتيک توصيف میرھبران فرقه

ھای کاریزماتيکی برای جذب، حفظ، و اداره قـاطعيـت، جـذبـه، یا ســــایر قدرتنيـاز بـه داشــــتن ميزان کـافی از 
کنند تا خانواده، شـغل، سابقه کاری و دوستان خود را برای پيروی افرادشـان دارند. آنھا مریدان خود را وادار می

تی پيروان خود را تحت از آنھا رھا کنند. در بســياری از موارد، آشـــکار یا پنھان ، آنھا نھایتاً دارایی، زندگی و ھســـ
 گيرند.کنترل می

نمایند. روحانيون مذاھب، ســران احزاب دموکراتيک یا ھا تکریم و ســتایش را برای خود متمرکز میرھبران فرقه
ھای اصيل بشردوستانه، تکریم و ستایش پيروان را به سمت خدا ، اصول انتزاعی، یا اھداف گروه رھبران جنبش
ھا، تمرکز را برای عشــق، ایثار، و وفاداری نســبت به شــخص خود بنا د در حالی که رھبران فرقهکننمعطوف می

ھا، ھمســران وادار به جداشــدن از یکدیگر و والدین وادار به رھا کردن گذارد. برای مثال در بســياری از فرقهمی
   شود.فرزندان به عنوان آزمایش سرسپاریشان به رھبر می
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