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 منتظران وظایف :فصل اول

کهه بسیاروظایف ، ؟ع؟مانبرای منتظران امام ز ی در منابع روایی مطرح شده است 
گههاهی از  کلیههدی در می هههاآنهرکههدام از  .شههراری داردو فوایههد بی، آثههار هههاآنآ توانههد 

کههه در مسههیر زندگیهههایی قفل ،آن ات منتظههران واقعههی باشههد تهها بههدسهه وجههود شههان را 
گهام برهای اکوچهاهی بیشتر در کوچه پسگبگشایند و با علم و آ ،دارد دارنهد و نتظار 

  .ندتر شونزدیکامام زمان ؟جع؟ سبز یاری  هز به خیرروز به رو

منهههههههد کتههههههها  ارز از بخشهههههههی  دراصهههههههفهانی تقی موسویمحردسهههههههید اهللآیهههههههت
را  ن امههام عصههراحههدود هشههتاد وظیفههه از وظههایف شههیعیان و ارادترنههد، الرکههارممکیال
کرده و توضیح داده استگردآ   .وری 

گر از روایات این کهه منتظهران گونه برداشهت میا  هدربهاربایهد امهام زمهان ؟جع؟ شهود 
کهههافی داشهههته باشهههند، حضهههرت شهههناخت آن  ها در اوججبهههههدالورمهههردان  و معرفهههت 

 بودند؛ امام زمان ؟جع؟ شناخت و معرفت 

گر از روایات این هریشهه بایهد امام زمهان ؟جع؟ شود که منتظران گونه برداشت میا
امههام زمههان ؟جع؟ و  بیههتاد اهلشهههدای عزیههز، بهها یههبههه یههاد امههام زمانشههان باشههند، 

 گرفتند؛کشیدند و نیرو مینفس می
کهههه گونهههه برداشهههت میگهههر از روایهههات اینا   بهههرایامهههام زمهههان ؟جع؟ منتظهههران شهههود 
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کننههد و   اسههالمتی کننههد،  بههرای ظهههور حضههرت  دعههاهرههواره  هنههد وصههدقه بددعهها 
گرم بودهمجالس دعا و مناجات رزمند گرم   .ها هرواره 

گر از روایات این در مشهکالت امهام زمهان ؟جع؟ شود که منتظران گونه برداشت میا
گهرزمند شوند،متوسل  روزگار، به حضرت  یراتو نامال ههای جنه  رهها بسیاری از 

 کردند.با توسل به امام زمانشان باز می را
گهههر از روایهههات این کهههه منتظهههران گونهههه برداشهههت میا بهههرای امهههام زمهههان ؟جع؟ شهههود 

کننههد،هظهههور  مقدم کههه بسههیجیان سههازی  د، نها کشههارا بههه جبهههه یکههی از اهههدافی 
 .بود؟جع؟ظهور امام عصر سازی برایزمینه

گر از روایات این کهه منتظهران گونه برداشت میا  بهه هرهدیگرامهام زمهان ؟جع؟ شود 
زنهدگی شههیدان  هر اسهت  ن را فرامو  نکنند،فقرا و محروما مواسات داشته باشند و

کرههک بههه محرومههاکههه جلوه از خههاطراتی را در درون خههود جههای داده  ن و فقههراهههای 
 است.

گههر از روایههات این کههه منتظههران بایههدونههه برداشههت میگا امههام زمههان از نههوا  عههام  شههود 
کننهههههد، ؟جع؟  اطاعهههههت و  کهههههروی از امهههههام رزمنهههههدگان اسهههههالم، تبعیهههههت و  کهههههروی 
را با کرال میهل  ایشان دستورات هدانستند و هررا از اوجب واجبات می ؟هر؟خرینی

  .دادندانجام می
کههران ز دریههای بیهای هشههت سههال دفهها، مقههد ، اهشهههدا و رزمنههد ،بههه بیههانی دیگههر

کهههه آنهههان می .بههههره نبودنهههدفرهنههه  مههههدویت، بی امهههام در زمهههان تیبهههت دانسهههتند 
در  .کردنهد، وظایفی بر عهده دارند؛ لذا مردانه به وظایف خود عرهل می ؟جع؟زمان
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کردنههد را در عرههل،وظههایف منتظههران مربههوب بههه  شهههدا روایههاتواقههع،  در ایههن  .تفسههیر 
  . ردازیمعرلی می هایی از این تفسیرقسرت، به جلوه
 معرفت به امام زمانشناخت و 

ای مباحهه  بنههسههن  زیر و ی دارد، اهریههت بسههیار؟ع؟شههناخت و معرفههت امههام زمههان
گر بخواهیم وظایف منتظهران را  .است مهدویت امهام و شهناخت  معرفهت ،برشهرریما

ههای ویژگیخهود را نشناسهد و از  امهامتها انسهان  باید در ابتدا قهرار بگیهرد؛زمان ؟جع؟ 
کههه نری ،مطلههع نباشههد ن حضههرتآ کنههد   .اسههتام زمههان ؟جع؟ امههمنتظههر توانههد ادعهها 

بهه نقه  و  ،بشناسهد کهه بهه خهوبی امهام  راداشته باشهد تواند این ادعا را زمانی می
بخشههه  های رهاییبرنامهههه هدربهههار شهههنا باشهههد وآارز  وجهههودی حضهههرت در عهههالم 

شههود، سههر از پهها شههخم منتظههر برانگیختههه می ،در ایههن صههورت گههاهی داشههته باشههد؛آ
امهام زمهان برابهر کنهد تها وظهایف  در م و قرار ندارد و هرهواره تهال  میراآشناسد، نری

 .به خوبی انجام دهدرا ؟جع؟ 
گران، ؟ع؟شهناخت امههام زمههان گههر کسههی گههوهر  کههه ا  ،ن را نداشههته باشههدآبهههایی اسههت 

  .شودانجام  به هالکت و گرراهی ختم میسر
گرامی اسالم  فرمایند: میامام زمان ؟جع؟ ت شناخت و معرفت اهری هدربار  کامبر 

ننر    َو َلنن    َمنناَ   َمننن   َمنناَم  َیع  ننه   إ  نَن َزَمان  َ َ  َّ اي  َِ َا  ََتنن 1؛َمنناَ  م   کسهههر 
 از دنیها رفتهه جاهلیت مرگ به ،را نشناسد  زمانامام که در حالی ،بریرد

                                           

 .409، ص2جالنعمه، الدين و تمامكمال . شیخ صدوق،1



 شهدا، بهترین الگوی منتظران.…………………………………………… 8 

 .تسا

کههه گ جههتوانههد مهها را از هالکههت و مههرمعرفههت و شههناختی میالبتههه  اهلی نجههات بدهههد 
، یا سال تولهد روز و :اطالعاتی از قبیل یعنی داشتن ،شناخت سطحیسطحی نباشد؛ 

بهه یقهین چنهین  . ...تیبت کبری و زمان تیبت صغری و، نام پدر و مادر، محل تولد
  .را برای ما به ارمغان بیاورد و معرفت امام زمان تواند شناختاطالعاتی نری

  :کندنقل می ؟ع؟حسن عسکری ماما ه، خادم خان«نصرابو»
یههههها مهههههن را آ» رسهههههید: از مهههههن  ؟ع؟فرزنهههههد امهههههام حسهههههن عسهههههکری

کههردم «؟شناسههیمی  «مههن چههه کسههی هسههتم؟» :دفرمودنهه .بلههه: عههرک 
 :حضرت فرمودند .قای من هستیدآقای من و فرزند آ ،شرا :عرک کردم

کهردم «نپرسهیدم از این امر » : خداونهد مهن را فهدایتان بهه حضهرت عهرک 
َننا َخناَم   »حضهرت فرمودنهد:  .را بهرایم بیهان بفرمایکهدشه کند 

َ
ِ   أ ا ََ ن ص  و 

َ اْل 
َِ ََّننن   ننَ َ   ال 

ننل َ َِ َ  ََّنن  َ َو  َفهَّلل  ا نني َینند  نن  وب   َّ ي 
َ
َعت   أ نَن 1؛«َو ش  خههرین مههن آ 

بال را از اهل و شیعیانم  ،من خداوند هان هستم و به واسطامم از امشخ
 .کنددور می

طهرات دوران تیبهت و هالکهت مها را از خ کههسهت رند او ارزش شناختی معتبربنابراین، 
 آشهنا شهویم،امهام زمهان ؟جع؟ یعنهی مها بها مقهام معنهوی  نجات دهد و عریق باشهد؛

کههه بهه شناسههیم وبدر عههالم را نقهه  حضههرت   بههه، انههدالهیفههی   هواسههطایشههان دانیم 
گههر یههک روز زمههین بههدون امههام باشههد کهههای گونههه  روخههود فههزمههین اهلهه  را بههه درون ، ا
  .بردمي

                                           

 .441، صهمان .1
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 :نددفرمو ؟ع؟امام صادق
ننت   َلننو ََ ض   َبق  ر 

َ َهننا اْل   َّ ي 
َ
ننا، َلَبنناَخت  ب  

ن َ َمننامَّ م  ننَ  إ   ب 
منناا 1؛َیو  گههر زمههین   ا

 .بردبلعد و در خود فرو میمام باقی براند، اهل  را مییک روز بدون ا
 ند: فرمود در حدیثی نیز؟ع؟محردباقر امام

نَو ََّنار     َماَ   َمن  
نه   َو ي  َمام  ن   ِل   َقنا     ف 

نَو َئنا     َمنهَّلَل ال  نن  ي  ََ َك َكناَن 
ه ننَطاه  ب 

2؛ف  هراننههد ، را بشناسههد خههوی  زمههان بریههرد و امههام کههه سههیک 
 .باشد حضرت نزد آن قائم حضرت هدر خیر که است کسی
ه توجهه ویهژ ،هاآنیکی از  ای متفاوتی وجود دارد؛ه، راه؟ع؟برای شناخت امام زمان

ادعیههههه و زیههههارات  خصههههوصو به؟مهع؟های امامههههان معصههههومنامهههههبههههه مههههتن زیارت
گر در مهتن زیهارت  .استامام زمان ؟جع؟ مخصوص  امهام زمهان یاسهین، زیهارت لآا

در روز جرعه، زیارت مخصهوص سهردا  مقهد ، دعهای ندبهه، دعهای عههد ؟جع؟ 
 ازی خت بهتهرتوانیم معرفت و شهناکنیم، میتوجه و به عبارات زیبایشان  تأمل ...و

کنیمامام زمان ؟جع؟   . کدا 
کههه آنهان بههه االشهههدای وو یکهی از خصوصههیات رزمنههدگان  امههام زمههان مقهام ایههن اسههت 

به این مسئله توجهه دیگران را نیز و  تفاوت نبودندبی ،و شناخت آن حضرت؟جع؟ 
  .دادندمی

فهراوان بهه  هعشهق و عالقه ،«شهیدحسهن تهر »های اخالقی ویژگیترین از مهمیکی 
گهر» معهرو:: حهدی بهه  ا سهخنرانی در دالور هایهن فرمانهد .بودامام زمان ؟جع؟   ا

                                           

 .330، صالغيبةنعماني،  .1

 .330، صالغيبةنعماني،  .2
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گههر حتههی اسههت؛ مههرده جاهلیههت مکتهب در ،نشناسههد را خههودامههام زمههان ؟جع؟  کسهی  ا
گههر .نههدارد معنهها ،امامههت بههدون توحیههد»: گفههتمی وکههرد اشههاره می ،«باشههد مسههلران  ا
 حترا   جامعه آن ،نباشد شنا ماما ،جامعه

 
در بخشی  «.ودرمی گرراهی و ضاللت به 

 : آمده استنیز این شهید بزرگوار  هناماز وصیت
 رسهههاتر را حهههق فریهههاد و برگیریهههد را افتهههاده سهههال  خهههواهران  و بهههرادران

 نویههد بههاد شههرا بههر .اسههت نزدیههک خههدا هوعههد کههه داریههد آسههوده دل .سههازید
 ؛شهودمی منتهی حضرت  ظهور به انقال  که بدانید  خدا حجت آمدن
 مسههلرانان ترههامی چشههران کههه باشههید فقیههه یههتوال رهبههری تحههت پههس
1.شراست به جهان   

، متحههول ؟جع؟نههام امههام عصههر بههه هنگههام  کههر  « حسههین بصههیرحاجشهید»کههه این
یکهی از  .اسهتامهام زمهان ؟جع؟ شناخت و معرفت واالی ایشهان بهه گویای شد، می
 :کندنقل مییشان ارزمان هم

ان از اههواز بهه مههر رفتن با ایشان در راه   ،قبل از عرلیات کربالی یک
کهه نهام ا بارها  کهر ائرهه .بودیم خصهوص آقها ، بهئرههرا داشهت و ههر بهار 

 ،کردا  تغیکر می، چهرهشدبرده میامام زمان ؟جع؟ قا و آ اهللعبدابا
کامال   2.مشهود بود و این   

 کند: نقل می« صرد یونسی شهید»رزمان یکی از هم

                                           

 .80و  79وپنجم، ص بیست ، دفترهای تاريخنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .1

 .51، صسردار خوبانعیسي جمالي،  .2
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  برادرهها» گفت: صرد یونسیشهید کهنشسته بودیم  در پادگاندور هم 
كن  » ادامهه داد: بعهد «.دانیمایشان کرتر مهی هولی دربار ،یمما سرباز امام زمان

را بعهد از بعهد هرهه، دعها دو روز  هیکی «؟رو حفظنه "اله  َّظن  الن  ِ"دَّای 
1.البته از حفظ ؛ندیمخوانراز می   

 ،ا روی زمهینحجهت خهد»کند: سفار  میا  نامهصیتدر و «حرید شفرئیشهید»
2«.ظهور او نرایکد همادآبشناسید و خود را  فاطره را مهدی  

 د: سوینمی ا نامهدر بخشی از وصیت« رد دشتابیاحشهید»
تان را بشناسید و معرفت خهود را نسهبت بهه ایشهان امام زمان  برادران

، دعها کنیهد بهرای فهر  .ید در طلب معرفتزیاد کنید و سعی و کوش  کن
در قلو  خود شهیطان را دور  .بشودامام زمان ؟جع؟ هور تا تعجیل در ظ

کههه او بهها را جههای کههرده و خداونههد و امههام زمههان کنیههد و بهها او باشههید  گزین 
3.شراست و مشکالت و مسائل خود را با او حل کنید   

 مح ت به امام زمان
  :فرمایندبه شیعیان می در توقیع شریفی خطا امام زمان ؟جع؟ 

نننَدك     نننوا َئص  َعَّ   ِ َ  َفَقننند   َو ا نننَح  ْ َوا َ  ال  نننن َ َ  ََََّّننن  الب  
َود َ ََ نننال  َننننا ب   َ َل إ 

    ْ  َ د  ََََّّننن  َ َو ََََّّننن َ  َشننناي  ننن   َو ا  ْ ت  َل 4؛َنَصنننح  توجهههه خهههود را هرهههراه بههها  
 ر دهیهد و در مسهیر دسهتورات روشهن وبهه سهوی مها قهرا ،محبت و دوسهتی

                                           

 .54ص ، تبسم نسيم،کارمحسن صیفي .1

 .82، صو شهدا )ع(امام زمانسالم جعفری،  .2

 .201، صهمان .3

 .286، صالغيبةشیخ طوسي،  .4
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و  نمکت کنید، که هرانا من بهرای شهرا خیرخهواهی مهیقطعی دین حرک
 .خداوند بر من و بر شرا شاهد است

دلهدادگی  هتهر و میهوها محکمهای محبت در سرزمین دلریشه ،شودباع  می آنچه
گردد ،نزمابه امام  امام زمان معرفت و شناخت  ،روز به روز در وجود انسان  رثررتر 
باشههد، محبههت بههه امههام نیههز بیشههتر چههه معرفههت و شههناخت بیشههتر اسههت؛ هر ؟جع؟

  .شودمی
  :کندایشان نقل می هدربار« الحسین مغفوریشهیدعبد»رزمان کی از همی

ههم بهه  کهه ههوا در یکی از روزهای اعزام نیرو از پادگان امام حسین
ا از بندی رآقهها مغفههوری خههم شههد و  کشههانیشههدت بههارانی بههود، دیههدم حاج

گههل و الی برداشههت نوشههته « مهههدییا»عبههارت  ،بندروی  کشههانی .میههان 
خههب تافههل یههم  دار بندها زیههادآقهها  از ایههن  کشههانیگفههتم: حاج .شههده بههود

کههه جهها خههوردم .دانسههتمبههودم و نری کههرد  گفههت:  .چنههان نگههاهی بههه مههن 
گههل و الی امههام زمههان ؟جع؟ مغفههوری زنههده باشههد و نههام » زیههر پهها و میههان 

بند را شسهههت و نهههزد خهههود نگهههه فهههوری رفهههت و  کشهههانی « افتهههاده باشهههد؟
1.داشت   

 .بنهد باشهدپایشود، انسان بیشتر به وظهایف  باع  میامام زمان ؟جع؟  شناخت
داشهته امهام زمهان ؟جع؟ و عشق بهه تواند ادعای محبت ، انسان میصورتاین در 

کند و وارد مرحل هلقلق هیعنی از مرحل ؛باشد کم کم ،شود و با عرل عرل  هزبان عبور 
 .کندبا معشوق سنخیت  کدا 

                                           

 .28، ص24، مجله امان، شهای سرخستارهحجت میر اشرفي،  .1
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 نویسد: ا  مینامهوصیتدر  «موسی محسنیشهید» 
کههههه عاشههههق نباشههههد د عاشههههق معبههههود و عاشههههق توانهههه، نریانسههههانی 

چهون  باشد،امام زمان ؟جع؟ قا آو  اهللعبدخصوص ابا، بهبیتاهل
گههر سههربازامههام زمههان ؟جع؟ قهها آمهها سههرباز  در عشههق فرمانههده  ،هسههتیم و ا

کبهر .خو  بجنگهد دتوان، نریدل  نباشد عنهی عاشهق شهدن و ی ،جههاد ا
نبایهد  و دشرن زیهاد اسهت :گویدعقل می .ندکمی و سرک عشق، عقل را

بایهد جنگیهد و بهه  :گویهدو می کنهدسرکو  میولی عشق عقل را  ،جنگید
1.خدا رسید   

گههر کسههی فقههی ادعههای محبههت  کههاری  را داشههته باشههد و در عرههلامههام زمههان ؟جع؟ ا
کهار نریانجام ندهد بلکهه ضهررهایی نیهز بهرای  بهه دنبهال  ،یهدآ، نه تنها این ادعا بهه 

گر کس ،دندار توجهبه ما امام زمان ؟جع؟  مطرئنا   .دارد  ،فقهی بها زبهانی بخواهد و ا
ایشههان و دوری از امههام زمههان ؟جع؟ نههاراحتی  آن، هثرههر دهههدمحبههت امههام را پاسهه  

 .است

: آمهده یسهت؛ در روایتهمحبهت خداای از ، جلهوهمحبت امام زمان شایان  کر است،
م   َمههن  » ک  َحههبكَ

َ
َحههَب  أ

َ
2؛«اهلل َفَقههد  أ پههس خداونههد را هههم  ،کس شههرا را دوسههت داشههته باشههدهههر 

 .دوست دارد
کههه در این یههای بسههیارجلوهامههام زمههان ؟جع؟ ابهراز محبههت بهه  جها بههه  کههر دو دارد 

                                           

 .371، دفتر هشتم، صهای تاريخدانهنامه جاوفرهنگیعقوب توکلي،  .1

 .528، صالمزار الكبيرمحمد ابن جعفر،  .2
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  . ردازیممورد می

 حضر  به ينگام شنَدن نامشدن  بَّند (الف

کهههه وقتهههی منتظهههران امهههام زمهههان ؟جع؟ ههههای محبهههت بهههه از جلوهیکهههی  ایهههن اسهههت 
ابهراز  ایشهان ا بههمحبهت خهود ر و کهردهقیهام  ،شهنوندای ایشهان را مینام زیب حضرت،

  .کنندمی
آمهادگی  محبهت و معنای اعالمبه  ،مهدی حضرت برخاستن به هنگام شنیدن نام

مهادگی ی رزم، آهانابها پها نههادن در میهدچنهد شههدا هر .اسهتبرای یاری آن حضرت 
کهرده بودنهدامام زمان ؟جع؟ خود را برای یاری  امهام هنگهام شهنیدن نهام مها ا ،ثابهت 

  .نددادایشان نشان میند و ارادت خود را به شدمیبلند نیز زمان ؟جع؟ 
 کند: نقل می «حسین بهرنیشهیدحاج»رزمان یکی از هم

کههه حاجبههه خههاطر دارم زمهها مجههرو  شههد و در بیرارسههتان  حسههیننی 
کهه  شب دوم تقریبا   .کنار حاجی بودم ،بستری بود ساعت دو بامداد بهود 

رام آرام آ .هو  بهودحاجی هم بی .دن دعای توسلشرو، کردم به خوان
دسهت  حسهین بها ،قا امام زمهانآزمانی که رسیدم به  .خواندمدعا را می
کهردم .به مهن زد گهردن » او گفهت: .دعها را قطهع  مهن بینهداز، دسهتت را بهه 

کههن و نیم کههن مههن را بلنههد  هههو  کههردم حههاجی بیمههن گرههان می« خیههز 
گههو  مینآز تافههل ا اسههت؛ بلنههد شههدم و  .کههردکههه او بیههدار بههود و دعهها را 

احترام قائل  تا این اندازه برای ائره .خیز نشاندمایشان را به حالت نیم
کههه  قهها ادای احتههرام آن شههرایی سههخت بیرههاری، بههه آنشههد در  حاضههربههود 
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1.نکند   
ا بهر شههر راز روحانیون شهر شیراز که امام جراعت مسهجد کوشهک عباسهعلی آن یکی 

 است: کردهنقل « الحسینیاحرد خادمشهید» هباردرعهده داشت، 
کهه  ،شب قبل که برای نرار شب برخاستم مسائلی بهرایم  هک  آمهد 

وقتههههی وارد قبههههر  .شههههومردا بهههها امههههری عجیههههب مواجههههه میدانسههههتم فهههه
م تها شهد ،الرقد  بود، که از شهدای عرلیات بیتالحسینیخادمشهید

 ه، بهه محه  ورود بهه قبهر در چههرنجهام دههمرا ا تلقهین شههید مهورد نظهر
ای تیرطبیعهی سری احسا  کردم و فهریدم بها صهحنهشهید، حالت تب

کهردم .رو هستمبهرو بهه محه   ،وقتهی خهم شهدم و تلقهین شههید را آتهاز 
ده کردم جان بهه مشاه ،رسیدمامام زمان ؟جع؟ که به اسم مبار  این

امهام زمهان ؟جع؟ چون شههید بهه احتهرام  ،عت کردبدن این شهید مراج
او تها روی سهینه خهم شهد و دوبهاره بهه  به نحوی که سر   سر  را خم کرد؛

2 حالت اولیه برگشت   

 اندويگَن بودن  ب(

متهأثر  ،به وجهود بیایهد و مصیبتي گرفتاري شنایان ماآ و وستانکه برای د گونههران
تیبهت  دلیلاره به نیز هرو؟ع؟عاشقان و منتظران امام عصر شویم،و اندوهگین می

  .ندهستاندوهگین  ،؟ع؟امام زمان
 : روایت شده است؟ع؟ریکحسن عس اماماز 

                                           

 .27ـ25، صيک ستاره از خاکمرضیه کالنتری،  .1

 .6، دفتر اول، صهای آسمانیلحظه. غالمعلي رجایي، 2
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َنا ف  َو َل  ََعت  نَّ  َیَ ال  ش  ن    ح      
نه  الن َ نَر ب 

ي َبش َ ذ 
َي ال َ َهَر َوَلد   َحت َ  َیظ 

راا  و  َِ َاا َو   َّ َئت  ظ   َّ ا م  ََ َك  ، طاا ب  لا َو ئ  َض ََّد  ر 
َ  اْل 
 
ََل  َ ه  َی ن َ

َ
1؛أ در  مها شیعیان 

نویهد ظههور  را  کهه  کهامبر ،برنهد تها فرزنهدمیک اندوه دائهم بهه سهر می
کههه جهههان را  ههر از عههدل و داد میا ؛شههود ظههاهر ،اسههت داده بعههد از  ،کنههدو 
 .که  ر از ظلم و ستم شده باشدآن

  فرمایند:میباره در این ؟ع؟امام رضا
ر  ... 

َ ل  اْل  ي 
َ
ِ  َو أ ا ََ ل  الب َ ي 

َ
ه  أ  َ ََََّّ   ْ َ  ض  َو َی   َنن م  ؤ  ى م  ن  َحر َ َك   م 
فَّ  س  

َ
َت  نَّ م  م 

ؤ  َك   م  ن َو  َن ع  ََ ِ  ال  ا ََ َدان  ال 
ق  َد ف  ن  ینَّ َّ  َراَن َح    َ 2؛َح پنهان ] 

ساکنان آسرانها و نیز اههل زمهین بهر او و  [بودن او چنان سنگین است که
کهه در ایههن زمههان گریههه مههي کننهد و چههه بسههیار افهراد بهها ایرههان  در  از فهراق او 

 ماء معین( دست نري یابند. )آت  هجران مي سوزند و به آ  گوارا 
کهه تحرهمنتظ ،های جنه عرصههدالورمردان  ن تربهت و طهوالنی شهد لرانهی بودنهد 
شهدن تر شتند؛ از این رو، انهدوهگین بودنهد و بهرای نزدیهکشان را ندازمانتیبت امام 

 .کردندمبارزه میامام زمان ؟جع؟ ظهور 
رزمههان  در هههای همتنگیای از دلگوشههه هدربههار« گرزادهحسههین عسههشهیدمحرد»

 گوید: میامام زمان ؟جع؟ فراق 
کهارون هر شب دعای توسهل ،در قرارگاه کنهار رود   .کهردیمجهرا میا را در جهایی سهاکت 

کهه در یکهی از شهب .سعادت نصیب من شد که در این مجالس نوحه بخوانم ها بهود 

                                           

 .21صاإلمامة و التبصره،  . ابن بابویه،علي ابن حسین،1

 .7، ص2، جعيون أخبار الرضاشیخ صدوق،  .2
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گهودال و مشهغول خوارفته بودیم  بهه قسهرت  .نهدن دعهای توسهل بهودیمداخهل یهک 
گفتنههد و می« ادرکنههی مهههدییا»کههه رسههیدیم، بههرادران  امههام زمههان ؟جع؟توسههل بههه 

 . ...فرما بودلسه، حکمشور و حال دیگری بر ج .زدندهرگی سینه می
خبههر امههام زمههان ؟جع؟ ها بهها هاز دیههدار برخههی رزمنههد ،المقههام در ادامهههاایههن شهههید و 

1.دهدمی   
 : کندگونه سفار  میا  ایننامهر وصیتد «محسن اسحاقیشهید»

کههه خبههر شهههادتم را شههنیدید گریههه نکنیههد ،هنگههامی  گریههبههرایم   ه، زیههرا 
گریهه کنیهد .اسهالم اسهتالی دشرنان حشرا باع  خو  گهر خواسهتید   ،ا

تنههایی و و بهرای  ،فرزنهد فاطرهه ،فقی و فقی بهرای مظلومیهت حسهین
2 گریه کنیدامام زمان ؟جع؟ قا تربت آ   

 مداریولیت
کههه امامههان معصههوم گههردن مهها دارنههد ؟مهع؟یکههی از حقههوقی  ایشههان اطاعههت از اوامههر  ،بههر 

: نهدفرمودن حضهرت آامام بهر مهردم چیسهت؟  قك ح: شد  رسیده؟ع؟از امام باقر .است
ههو» یع  ط  وا َلههه  َو ی  ههَرع  ن  َیس 

َ
م  أ ه  ههه  َعَلههی 

3؛«هَحقك  کهههمههردم بههر  امههام حههقك   امههام  آنچههه ایههن اسههت 
کناو را و  دنبشنو، گویدمي   .نداطاعت 

کههه امههام ، ولههی ایندارنههدبسههیاری حقههوق و وظههایف  ،مههردم در برابههر حجههت خداونههد

                                           

 .468، دفتر هفتم، صهای تاريخنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .1

 .7، دفتر هشتم، صهمان .2

 .405، ص1، جكافی .3
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 هدهندنهد، نشهانکناشهاره می، فقهی بهه یهک حهق کلی این  رس پاس  در  ؟ع؟باقر
 .استاهریت موضو، اطاعت کردن از امام معصوم 

یکهي باید بدانیم  ،کنیمزندگی می ؟جع؟اهللةنیز که در دوران امامت حضرت بقی ما
کهه در برابهر ن حضرت آم حقوق مسلك  از کهه از آایهن اسهت  ن حضهرت بهه مها دسهتوراتی 

 ؛ بههههه عبههههارت دیگههههر،یمنههههک از ایشههههان اطاعههههت و  کههههروي باشههههیم وتسههههلیم  ،رسههههیده
کنیایشان  تهاده و به دستوراکنار نهای شخصی خود را سلیقه  .معرل 
 .اسهت ن حضهرتمنتظهران آ مك از خصوصهیات بسهیار مهه ،روالیت امهام عصه پذیر 
کههه در زمههان قطعهها   گههردن می کسههانی  گیرنههد و از دسههتورات تیبههت، والیههت امههام را بههر 
  .ندبی  از  ک  مطیع اوامر  هست کنند، در زمان ظهور،ت   کروی میحضر
وَن » :آمههدهامههام زمههان ؟جع؟ کههه در توصههیف یههاران این ههدك  ج  ههي م  1؛«هَطاَعتهه ف   آنهههان در 

ههم  » :هدشهه نکههه بیههاو یهها این ،تندکوشهها هسهه امههام خههوداطاعههت از  ههَو،   ه  ط 
َ
ههَن  َلههه   أ َمههة   م 

َ اْل 
َها د  َسههیك  2؛«ل  تههر از اطاعههت و افزون ،؟ع؟ن از امههام زمههاناپههذیري منتظههراطاعههت و فرمان 
کنیهههزي از مالهههال و مهههوالي اوفرمهههان  ؛اسهههت نهههانمهههداری آنشهههان از والیت ،سهههتبري 

منتظهران  رايبه .انهدوران تیبهت ترهرین کردهیری را در دپذاین والیتآنان  ،شکبی
وجههود ظهههور زمههان تیبههت و زمههان تفههاوتي بههین ، اطاعههت از دسههتورات امههامدر ی واقعهه

که  ندارد،  .بینندميایشان ر حضمخود را در  نیزتیبت  در زمانچرا

                                           

 .268ص ،1ج، النعمهالدين و تمامكمال شیخ صدوق، .1

 .308، ص52، جاالنواربحار .2
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کاربردییکی از مهم طاعهت ا و تبعیت ،های اطاعت از امام زمانترین جلوهترین و 
دسههتوری امههام زمههان ؟جع؟  کههروی از فقههها در زمههان تیبههت  .اسههت «هقیههوالیههت ف»از 

بهه مها سهفار  شهده امهام زمهان ؟جع؟ و خهود ؟مهع؟امامان معصهومسوی از  که است
بهه سهرت عالرهان در دوران تیبهت، امام زمهان ؟جع؟  هاست؛ در واقع، انگشت اشار

 دینی است: 
َو  َلننن  ر  ََهنننا إ  وا ف  ع   ِ  َفنننار 

 َ َعننن َوائ  و  ال  َحنننَواد  نننا ال  م َ
َ
ه    و أ ن َ  ُ َنا َفننن  َ ی َ  َحننند   ا
ت   ج َ ْ     ح   َ ه   ََََّّ  َ ََََّّ  َ  ا

 َ ج َ َنا ح 
َ
1؛َو أ ی که برای شهرا  هک  در حوادث 

که  ،کنیدبه راویان حدی  ما مراجعه  آید،می  هینهداآنهان حجهت و نرچرا
 .هستم هاآنبر  و من حجت خدابر شرا هستند من 

بایهد بهه ن ،زننهدمیامهام زمهان ؟جع؟ از والیت کسانی که دم  روایت، ترامطبق این  
را قبههول داشههته امههام زمههان ؟جع؟ شههود کسههی مگههر می .توجههه باشههندبی والیههت فقههها

ت اطاعفقیه سر کچی کند؟   و از دستورات ولیك نپذیرد ا  را ، ولی نیابت عامهباشد
گاهانهههعالرانههه و  یفقیههه، اطههاعت از ولههیك  کههه بههه  .اسههتامههام زمههان ؟جع؟ از  آ کسههانی 
 یاطهههاعت زننهههد،میامهههام زمهههان ؟جع؟  از نهههد و دم از اطاعهههتتوجهبی ،فقهههها والیهههت

اطاعهههت جاهالنهههه  ،و در ایهههن بهههازار عاشهههقی کننهههدمیامهههام زمهههان ؟جع؟ جاهالنهههه از 
، ورود در اطاعهههههت جاهالنهههههه هثرهههههر .ارز  و خریهههههداری نهههههدارد ،قیرهههههتگونهههههه هیچ

 .است کنندههای هال ها و سرا منجال 
کههه داشههتند پههذیریوالیت هبهها روحیههرزمنههدگان جنهه   هسههتی خههود را  ترههام ،بههاالیی 

                                           

 .484، ص2، جهمان .1
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کردندهانارمآ تقدیم کهه را امام زمان ؟جع؟ نان به خوبی  کام آ .ی انقال  اسالمی 
کردنهههد و در مهمتبعیهههت از عالرهههان دینهههی بهههود،  کهههه در دوران تهههرین حادثههههدر   ای 

 .دندگو  سپرشان به فرمان نایب امام زمان ،شان اتفاق افتاده بودزندگی
های جن  حهق علیهه حضور در جبهه ؟هر؟با سر سپردن به والیت امام خرینی نآنا

کردنههدامههام زمههان ؟جع؟ در برابههر پههذیری خودشههان را والیت ،باطههل شهههدا بههه  .ثابههت 
کهه  کهرده بودنهد  امهام و اطاعهت از او ماننهد اطاعهت از  هینهدانر ،فقیهه ولهیك خوبی در  

امههام زمههان ؟جع؟ ر دسههتو را ات امههام خرینههیدسههتور؛ لههذا اسههتامههام زمههان ؟جع؟ 
پههذیری را والیتیههن ایشههان بودنههد و ا برداردانسههتند و تهها پههای جههان مطیههع و فرمههانمی

 .کردندقلرداد می ایارز  ویژه

کردنهدمند شهدند و مقهابندی و دفا، از این ارز ، ارز نان با پایآ  .م و منزلهت  کهدا 
کنندبتوانند ارز  هااز انسان شاید خیلی بنهدی پای اسهت مههم هآنچهاما  ،ها را در  

بنهدی بهه ، پایهاجبههه گیر خهود دربا حضهور چشهم که شهدا، ستهاو دفا، از ارز 
کردن این ارز  را  .دبه جهانیان گوشزد 

کهه در جبههها را از نزدیهک  ؟هر؟امهام خرینهی ،حضهور داشهتند کثر شههدا و رزمنهدگانی 
کهه سهر از پها  ،گذاشهته بهود تهأثیر ههاآنر به ممعنوی اما هقدر جا بآنولی  ،ندیده بودند

به بهازار عاشهقی  راهی برای رسیدن ،را شناختند و این شیفتگی به امام خرینینری
شههههان هههههای خاکیپشههههت  کراهن ،بههههه هرههههین دلیههههل ؛دانسههههتندامههههام زمانشههههان می

 .«شد مهدینتوان عاشق  ،بی عشق خرینی»نوشتند: می
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امهام که ایشان، نایب عام و این نام امام خرینی، به های شهدانامهتوصی در بیشتر
 کشهین، برخهی از ههای در بخ گفتنی اسهت  .شده است اشارهاست، زمان ؟جع؟ 

 .ها مورد اشاره قرار گرفتآن

 گوید: باره میدر این والرسلرین رحیریان االسالمحجت

کهردن از والیهت فقیهه  ،هانامهدر بسیاري از وصهیت سهخن از  کهروي 
گمهها از  .بههه میههان آمههده اسههت کههه در سههالانههها ههژوه  جدا هاي اخیههر ي 

کههههههه شهههههههدا در انجهههههام شههههههده اسههههههت، بهههههه ایههههههن نتیجههههههه رسهههههیده ایم 
رفتن به جبههه را  هانگیز ،طور متوسی چهار مرتبههایشان بهنامهوصیت

امهام،  :البته با تعابیر مختلفهي چهون اند؛الم کرده کروي از والیت فقیه اع
 .انهدز این مقام سهخن گفتهو والیت فقیه اامام زمان ؟جع؟ رهبر، نایب 

 کهروي از درخواسهت  :شهود ایهن اسهت کههمطرح ميجا سؤالي که در این
بر چه اساسي بهوده اسهت؟  ،هاي شهدانامهوالیت فقیه و امام در وصیت

1.استامام زمان ؟جع؟ فقیه، نایب  جوا  این است که وليك    

گر امام خرینی ها ترهام تهوان هرزمند ،شددادند که باید انجام میدستوری می ؟هر؟ا
کار می ت شههدا اری از خهاطرایاین نکته در بس و ،کنندعرلی تا آن را بستند خود را به 

حفهههظ جزایهههر  مههههران، و سهههازی خرمشههههردسهههتور امهههام مبنهههی بهههر آزاد .اسهههت مهههنعکس
کهه رزمنهد ها مورد دیگر،ده مجنون و کردنهد ها، هجزء مسائلی بهود  تها تهال  بسهیاری 

 .نندبه سرانجام برسارا  آن

                                           

  .13، ص36ان، شمجله ام پيوند قطره با دريا،. محمد حسین رحیمیان، 1
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 نقل شده است:  «اصغر توکلیشهید» هدربار
سههیکلت بههه ، بهها موتورگههردان هانههدفرم ،شههب اصههغر تههوکلی َدهسههاعت 

کهرد و گفهت:فرماندهان و مسئو همد و هرخی آ خبهر » الن گردان را جرهع 
گهرفتن جزیهردشهرن به ،رسیده که فهردا نهون را مج ها ترهام قهوا قصهد پهس 

امهام  ،از طرفهی لیات خیبر اسهت؛سازی برای عر، روز سرنوشتفردا .دارد
کهه اشهک در  ،نآبعهد از  «.جزیره بایهد حفهظ شهود :فرموده است در حهالی 

کهه تها »، ادامه داد: چشران  حلقه زده بود بیایکد با ههم  کرهان ببنهدیم 
گههر دشههرن خواسههت جزیههره را بگیههردآ کنههیم و ا از روی  ،خههرین نفههس دفهها، 

1«   شوداریم صحبت امام نق، ولی نگذاجساد ما بگذرد   

 اند:گفته نیز «صرد اسودیشهید» هدربار
 کهام امهام را بهرای نیروههای  ،قای نورمفیدیآها که در یکی از جبهه

ورده بههود، او در بههین جرعیههت بلنههد شههد و بهها ترههام وجههود آکههربال  25لشههکر 
کف ایشان هستیم و برما سربازان جان :به امام بگویکد» :ورد کهآفریاد بر

2«.از مرلکت و انقال  خود دفا، خواهیم کرد ،خون هخرین قطرآتا   

 کههام مههن فقههی هرههین اسههت: در زمههان تیبههت، »: گویههدمههی «هرههت شهههید»کههه این
کههه هدهندنشههان ،«اطاعههت محهه  از والیههت فقیههه داشههته باشههید  ایههن مطلههب اسههت 

3.کردندخودشان تبعیت می امر و نایب امام زمان یك از ول ،رزمندگان ما با ترام وجود   

                                           

 .45، صحكايت سرخمحمد حجتي،  .1

 .15، دفتر یکم، صهای تاريخنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .2

 .5ص ،طنين همت ،ابراهیم رستمي .3
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 و خودسازی مقوا
 یبهههت، خودسهههازي ودوران تدر ؟جع؟عصهههرامهههام  منتظهههرانظهههایف دیگهههر از و ییکههه

 بیههتاهل کههه بهها مکتههبافههرادی نهایههت آرزوي  .مواظبههت بههر رفتههار خههوی  اسههت
 کنند تها جهزء منتظهران واقعهی باشهند؛شنایی دارند این است که این افتخار را کسب آ

 .نیستمیسر  یاخالق یستگبا خودسازي و آرا جز ،رسیدن به چنین مقامی
 فرمایند: می؟ع؟امام صادق

ه   َمن   ن   َسر َ
َ
وَن  أ  ْ َوَرع  َو  َی

 ب ال 
ل  ََ ع  ََ ر  َو ل  َتظ  ن  ََ َقا     َفَّ 

َحاب  ال  ص 
َ
ن  أ م 

نننر   َتظ  ن  نننَو م  نننَ ه  َو ي 
خ 
َ نننن  اْل  1؛...َمَحاس  کهههس   دوسهههت دارد از یهههاران ههههر 
 و ، تقههواورع کارههای  را بهاباشههد و  پههس بایهد منتظهر ،باشهد حضهرت قهائم

 .کریرانه هرراه کند اخالق

  پاس  دادند: گونهایشان این .تقوا  رسیدند هدربار؟ع؟از امام صادق
ن  
َ
َدَك َل  أ ق  َ   َیف  َمَرَك َو َل  ا

َ
ث  أ  َ ث  َنَهناكَح  َ 2؛َیَراَك َح ن اسهت آ تقهوا 

ن فرمان آ) یابداردی که خدا به انجام آن فرمان داده، تو را گم نکه در مو
 .ول نبیند، مشغن باز داشتهآرا انجام بدهی( و به چیزهایی که تو را از 

 د: سوینمطهری میشهید 
ایهن نگهبهانی  ؛...نگهبهان تقهوا ،ن انسان اسهت و انسهاننگهبا ،تقوا
نگهبان جامهه از  ،از نو، نگهبانی انسان و جامه است که انسان ،متقابل

                                           

 .200، صالغيبةنعماني،  .1

 .285، ص67، جاالنواربحار .2
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1.هبان انسان از سرما و گرماستنگ ،هدزدیدن و پاره شدن است و جام   

 دارانا جزء محبان و دوسهتزنند و خود رمی؟جع؟کسانی که دم از انتظار امام عصر
کهاربردی ،داننهدمی ایشان کننهد ،بایهد خهود را بهه ایهن سهال   معصهوم چنهد هر .مسهلح 

در  ولی باید هرهواره ایهن نکتهه را ،زندسر میاز ما ی خطاها و اشتباهاتی گاهنیستیم و 
کهه در مسهیر رضهایت  کهه رداریم و بهدگهام بهامهام زمهان ؟جع؟ نظر داشته باشیم  انیم 

گناهههان، تقههوایی و آبی خههود امههام  .کنههددور می ن حضههرتآز ارا مهها لههودگی بههه برخههی از 
 : اندفرموده هاشار این نکتهها به در یکی از نامه؟جع؟عصر

ه     نننَنا ََّنننن  ب  نننا َیح    ََ نننل   َف ص   َمنننا َیت َ
ل َ نننه  َو َل ب َنننن إ  َري   ْ نننا َن َ َ ه  ا م  ُ ر  نننؤ  ن 

ه   ن  2؛...م  کارههاییمگهر آ ،را از شیعیان جدا نکهرده اسهتهیچ چیز ما    ن 
ست و از یند ما نیآاعرالی که خو  رسد؛به ما می هاآنز ا]ناشایست[ که 

 .شیعیان انتظار نداریم

گنهاه ،ن حضرت از مها انتظهار داردآ آنچه دعاههای منسهو  در یکهی از  .اسهت دوری از 
 به ایشان آمده است: 

اََّ  ََق الط َ ف  َنا َمو  ئ  ز  ه   َ ار 
َ  الَّ َ ََ ن ص  ع  ََ نَد ال  ع  نَن  ...َ  َو ب  وَنَننا م  ط  نر  ب  َو َهه  

ننن    ض  َ  َو ا   َئ نننر 
ننن   َو الب َ

 َّ
َیَنا ََّنننن  الظ   ننند  ی 

َ
نننف  أ ف  ك  َ  َو ا َه ننن  

َحنننَرام  َو الش  
ال 

ننننور  َو ال     ج 
ف  َصنننناَرَنا ََّننننن  ال  ب 

َ
اََّنَ أ ََ نننن س 

َ
د  أ نننند  َ  َو اس  اَننننن ننننو  َو ََ

  
ا ََّننننن  الَّ َ

  َ ََ نن 3؛...ال    بههه مهها عطهها  و دورى از نافرمههانی برىتوفیههق فرمههان  خههدایا 

                                           

 .209ص  البالغه،نهجسیری در  .1

 .499، ص2ج، االحتجاج علي طبرسي،بن. احمد2

 .349، صاالمينبلد علي عاملي کفعمي،بنابراهیم .3
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دسهتانران را از سهتم و ؛ هایران را از حهرام و شهبهه پهار فرمهاشکم ...کن؛
ز هایرهان را او گو  را از ناپاکی و خیانت فرو بند ندیدگانرا ؛دى بازدارزد

  شنیدن بیهوده و تیبت ببند
گناهان و مظاهر بیمی بدون هیچ تردیدی دوران باری در وبنهدتوان گفت، دوری از 

کههه  ،ی گذشههته اسههتهههاناتر از زمر سههختبسههیا الزمههان،آخر امکانههات و اسههبا  و چرا
گناهان می وسایلی که ما را البته تفهاوت  ی  کشین نبود؛هانادر زم ،کشاندبه سوی 

کن گنهاه در ایهن دوری گذشته و فراهم بهودن زمینهههاناونی با دورعصر  بهه  ان،های 
امهام زمهان ؟جع؟ ای باشد تا منتظران کنیم، و بهانه تقواییاین معنا نیست که بی

گر کسهی  .فراتر نهند تقوا هپایشان را از دایر کنهد ، دیگهر بهرای  فرقهی نریباشهد تقوابهاا
  .کندچه زمان و مکانی زندگی میکه در 

 : روایت شده است ؟ع؟امام صادقاز 
ننه   ین  نن   ب د  ب َ ََ َت ََ

نند  َو ل    ََّ ََ ننق  ا
ت َ ََ َا َفَّ  َ نن  َ ننر  َ  م 

َ ب  َيننَذا اْل  َن ل َصنناح  1؛إ   

تقوای الهی  کشه کند  ،بنده ؛ پساالمر تیبتی هستهرانا برای صاحب
 .و به دین او چن  بزند

گنههاه و چنه  زدر راسهتای هرههواره های دوران دفهها، مقهد ، هرزمنهد دن بههه دوری از 
گهوهر ارز  ،کردند تا بهی  از  هک تقوای الهی تال  می منهد مهزین خهود را بهه ایهن 

  .کنند
معنههههوی  هبههههرای تقویههههت روحیهههه«  ههههورشهیدمصههههطفی ردانی»های یکههههی از برنامههههه
در یکهی از  .بهردرا بهه قهم و بهه دیهدار علرها می هاآنگاهی، ازبود که هر فرماندهان این

                                           

 .335، ص1، جكافی .1
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صحبت از جهاد و نبرد با صهدام  ،داشتند بهجت اهللآیتهایی که با حضرت تمالقا
کاردانیشهید ر .شد گفهت ور هم از  بهجهت، پهس  اهللآیهت .های صدام برای ایشهان 

کهدام از مها یهک صهدام در درون خهود دار» از شنیدن صحبت ایشان فرمودند:  .یهمههر 
1«موظب باشید از او تافل نشویم    

کهه میشهدا برای کسها تقهوای الههی  ،؟جع؟خواهنهد در دوران تیبهت امهام زمهاننی 
کننههد گههل  بهتههرین الگههو هسههتند؛ ، کشههه  کههه در جههوانی توانسههتند  منتظههران راسههتینی 

تههوان بهها می .هایشههان  ههرور  دهنههدزیبههای تقههوای الهههی را در سههرزمین سرسههبز دل
کههه در جبههههقاطعیههت  بههه  کردنههد، هرههواره در  ههیها حضههور  کههدا میگفههت، کسههانی 

 .های دلشان بودندیوارهزدودن زنگارهای تفلت از دو دست آوردن ثوا  و فضیلت 
بسهیار  هو در ایهن در  بها نرهر موختههها آستن را در دانشگاه بهزرگ جبهههنان پا  زیآ

 نان با  رور  تقوای الهی در تار و  ود وجودشان، هرهواره ازآ .عالی قبول شده بودند
گریههزان بودنههد و بههه واسهه گنههاه هطگنههاه  نزدیههک شههان بههه امههام زمانبیشههتر  ،گریزیایههن 

 .شدندمی
کههه عرلههی و سههبک زندگی هشهههدا بهها سههیر از امههام زمههان ؟جع؟ شههان بههه مهها آموختنههد 

کهه روز بهه روز، بهه هارو هوا و هو   این انتظار را ندارد که دنبالهشیعیان یی باشهند 
کههآنان به ما یاد  شوند؛شان دورتر از امام زمان هاآن هواسط امهام زمهان ؟جع؟  دادند 

کارهههای ناشایسهت کههه بها برخههی  هایشههان آلههوده دل ،از شهیعیان  ایههن انتظهار را نههدارد 
که  گردد،  یرا در خهود  جهاامام زمهان ؟جع؟ تواند مهر و محبت دل آلوده نریچرا

                                           

 .96، صمصطفی گروه فرهنگي هنری شهید ابراهیم هادی، .1
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که  آنان به ما این در  بدهد؛ ظهار را از شهیعیان  ایهن انتامام زمهان ؟جع؟ را دادند 
گاهی الفاظ گ گهاهی دعهای فهر  را طهوطیناهندارد که  ، وارآلود بر لب داشهته باشهند و 

کننهد؛ آنهان بهرای مها این هلقلق کرده گونههزبانشهان  کههبیهان  از امهام زمهان ؟جع؟  انهد 
گهاهی دسهت کهه  بهه سهرت امهوال  ههاآن ههای تاصهبانشیعیان  این انتظار را نهدارد 

گاهی به  دعا برای فرج   خاطر مردم دراز باشد و 
 سد: وینا  مینامهوصیتدر  « کشها قناعتشهیدحریدرض»

گر میبرادران عزیز ه پس چهرا قلهب  را به ،یدگویکد منتظر امام زمان  ا
کهه تهرهت  .گویدمنتظر واقعی که دروغ نری .آوریددرد می منتظر واقعهی 
منتظر واقعی هرواره در صهدد  .کندمنتظر واقعی که تیبت نری .زندنری
قههی هرههواره آمههاده اسههت منتظههر حقی .اسههتنفههس و اصههال  درون  هتزکیهه

کنههد تهها بههه یههاری مهههدیحضههرت   ،منتظههر واقعههی .  بشههتابداظهههور 
گهاه بهه مسهائل روز اسهت و کوچهک ین انحهرا: در ایهن راه را ترهوشیار و آ

1.شودصورت لزوم، برای حفظ دین شهید می دهد و درتذکر می   

 :کندصیه میتو ا نامهنیز در وصیت« نژادرضا مصلحیشهیدمحرد»
 ،قهرار گرفتهه مهدیکه بین شرا و امام را حجابی   خدا نای بندگا

کارهههای ناپسههند کارهههای خههو  و تههر    ،بهها پهها  نرههودن اعرههال و انجههام 
کنیههد کارهههای ناپسههند .محههو  کارهههای پسههندیده و تههر    ،بهها انجههام دادن 

2.را نزدیک کنیدامام زمان ؟جع؟ ظهور    

                                           

  .204، صامام زمان و شهدا. سالم جعفری، 1

 .197، صهمان .2
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 : کندوا میخود نج با خدایونه گاین ، انامهوصیتدر  «جعفر کرمانیشهید»
گر ما   الها گاهانها گاهانههیا نا آ کهردیم، تهرتهی زدیه آ م، حسهد تیبتهی 

مها را بهبخ  و بهه بزرگهی  ،یلهه را انجهام دادیهمورزیدیم و دیگر کارههای ر 
1.ما را قبول گردان هاین گناهان درگذر و توب هخود از هر   

گونهههه معنههها را این« تقهههوا» ،های خنرانیسهههدر یکهههی از  «عبا  شهههیرازیشهههی شهید»
  :کندمی

گهر امه .نفهس انسهان نیرومنهد اسهت .لهودگیآنفس انسان ابها دارد از  ا ا
کنهههههیم از  رهیزگهههههاری، آ گریهههههز اجترهههههاعی را از ن  رهیهههههز اراده  خهههههارجی و 

عنی اسالم نخواسته افراد ی ؛های گناه، این تقوای اسالمی نیستصحنه
کههنآهریشههه از محههیی  :بگویههد وار بیههاورد النفس بههرا ضههعیف  ؛لههوده فههرار 

، انسهان نیرومنهد و ؛ انسان باتقوانه  هریشه از محیی فاسد گریزان با 
گههر در محههی کههه ا ی فاسههدی وارد شههد، بههه رنهه  فسههاد توانرنههدی اسههت 

گهر در جهوك آلهودهن نیرانسا انسان باتقوا، .یدآدرنری کهه ا ای ومنهدی اسهت 
انسهانی  تقوا،انسان بها .کندنری  کدالودگی گرای  قرار گرفت، به سوی آ
گر در جوك   ، در جهوك فروشهیگران فروشهی، در جهوك  کمجهوك رشوه، در  است که ا

کهه هرهه ایناحتکار توی بازار واقع شد، نری ، چنهین هسهتندگویهد: حهاال 
رنه  جراعهت شهو  هم ،خهواهی نشهوی رسهوا پس ما هم چنین باشهیم؛

کههه برگزیههده بههر اسهها  .دارم : مههن تقههواگویههدنههه؛ می ام، بهها هههد: و راهههی 
کهه انتخها  امتقوا در مسیری که انتخا  کردهقدرت  ، به سهوی ههدفی 

                                           

 .118ص معمای حضور،طیبه فرد،  .1
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1.این معنای تقواست روم؛ام،  ک  میکرده  
گنا شهدا و رزمندگان کهه بودند و هرین احسا  تنفر باع  میه متنفر از   در برابهرشهد 

کتا   .ندواکن  نشان بده ،گناهان  ت:آمده اس خا  سرخدر 
آن بههههه قههههدری از دروغ متنفههههر بههههود و از  «محرد اربههههابیعلیشهههههید»
گفت، جایی که وقت خود دروغ نریکه هیچنبر آ گریخت که عالوهمی

 .گرفهتن محهل فاصهله میآشهد و از شد ههم متوقهف نریدروغ گفته می
کههربالی چهههار می  .بههرویم تعرلیهها هخواسههتیم بههه منطقههقبههل از عرلیههات 

تردد داشتیم و باید به دروغ که نهه، بها توریهه  هیت برگمحدود ،برای عبور
کهههه بهههه دژبههها .شهههدیمن خرمشههههر رد شهههده و وارد منطقهههه میاز دژبههها نی 

کههردن و توریههه ،رسههیدیم کههردن و بهها شههلوغ  کههردیم بهها او صههحبت  ، شههرو، 
ین، متوجههه شهههید در ایههن حهه .کههردیم او را راضههی بههه عبههور نرههایکمسههعی 

، وقتی مجوز عبور گرفتیم .ز ما فاصله گرفترام اآرام دیدم آ .اربابی شدم
2.مد سوار شدمحرد آعلی   

 کند: نقل می «حسین ناجیشهید»رزمان یکی از هم
وقتههههی بههههه  :کردنههههدها تعریههههف میبچههههه« الربههههینفتح»عرلیههههات در 

از درون سههنگرهای دشههرن صههدای  ،سههنگرهای دشههرن نزدیههک شههدیم
ن نههههاجی فریههههاد زد: شهیدحسههههیناگهههههان پاسههههدار  .مههههدآواز میآترانههههه و 

کهههه گو   هانامسهههلربچه» گنهههاهی گردنتهههان هایتهههان را بگیریهههد  مبهههادا 
هایشههان را گرفتنههد و تهها نزدیکههی سههنگرهای ها گو بچههه ههرهه« .بیایههد

                                           

 .34، صودندگونه بمردان مرد اينراد، احمد مؤمني .1

 . 77، صحكايت سرخمحمد حجتي،  .2
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کههه رسههیدند،  هایشههان را رههها کردنههد و بههه دشههرن ن وقههت دستآدشههرن 
1.حرله بردند   

 رْایت امام زمان
کرده هدربارند و امام خود هستآنان که چشم به راه   داعتقا ،انداو شناخت الزم را  کدا 

گهاه اسهتبه ،مردم ههرکارهاى  ازامام زمان ؟جع؟  دارند که طبهق  .ویژه شهیعیان آ
کارهاى ما هر هفته یال یا دو روز، و طبق بعضی دیگهر از روایهات،  برخی روایات، ترام 

بهه هرهین  ؛شهودعرضهه میامهام معصهوم  بهر ز، و مطابق روایاتی دیگر، ههر صهبحهر رو
کههه دوسههت اعرههال و کننههد هرههواره تههال  میند، هسههت بیههتدار اهلجهههت، کسههانی 

  .واقع شودامام زمان ؟جع؟ مورد رضایت شان رفتار
رهامی بهه تامهام زمهان ؟جع؟ کهه  ایران قلبی و عرلی داشته باشیم هباید به این نکت

کههاری از چشههم بینههای ایشههان پنههه و نههدگاهآ مههارفتههار و افکههار  اعرههال، ان نبههوده و هههیچ 
وقتهی  مها بایهد بهدانیم .مخفهی نیسهتامام زمهان ؟جع؟ ای هیچ حرفی از گو  شنو

بهها دیههدن اعرههال  رسههد،میامههام زمههان ؟جع؟ مهها، بههه دسههت  هرههها و اقههدامات روزانههکا
بایههد بنههابراین،  ؛دنشههوناراضههی می ،انو بهها دیههدن اعرههال بههدم حههالو خ ،انخوبرهه
  .مهرواره رضایت ایشان را به دست بیاوری یمنکسعی 

گاهندشان به این  کام امام زمان منتظران واقعی،  : آ
نَن   َّ  ا   ح  ننا ی 
ْ    َو َل ن َ َ ننا   ن 

َ
َنننا ب    َ

ننا َشنن   َّ  ب  ََّن َ نن   ك  َیع  َ ننار 
خ 
َ
ننن  أ 2؛ِ  م   

                                           

 .196، صگونه بودندمردان مرد اينراد، احمد مؤمني .1

 .175، ص53، جبحاراالنوار .2
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امور شرا اطال،  هما بر هر ؛ماندما پنهان نری از دید ،یال از اخبار شراهیچ
 .کنیم کدا می

که خداونهد این .از رضایت خداوند نیست، تیر زمان رضایت امام شایان  کر است،
هَد  :دهکهرتوصهیف « مرضهي»را با صهفت  اسراعیلحضرت  ،کریم قرآندر  ن  کهاَن ع  َو 

ا هههیك  ض  هههه  َمر  1؛َربك   هدهندنشهههان ،هرهههواره مهههورد رضهههایت  روردگهههار  بهههود ]اسهههراعیل[ و 
کهه مهورد رضهایت  .اسهت اهریت رضایت خداونهد کنهد  کهاری  گهر انسهان  خداونهد قهرار ا

 ،بههه هرههین دلیههل گیههرد؛نیههز قههرار میامههام زمههان ؟جع؟ شههک مههورد رضههایت بی ،گیههرد
کند، هرهواره بهه دنبهمیسعی  گناهان دوری  ال حهق کند اوامر الهی را انجام بدهد، از 
که با باشد و کند    :باطل مبارزه 

َحق   وه   َفال   َ َت   ْ وه َما َر  َ ت  نَ ط  س 
َ
ل  َما أ َ اه  2؛َو ال  کهه آن احهق   سهت 

 .ن خشرگین هستیدآن است که شرا از آن را پسندیده و باطل شرا آ

رضهایت دارد یها  ههاآناز امام زمهان ؟جع؟ یا آ :این دتدته را داشتند که ههروارشهدا 
  .خوردشم میهای شهدا، این دتدته به چنامه؟ در بسیاری از وصیتنه
  :گویدمیامام زمان ؟جع؟ خطا  به « بالدی مهدیسیدشهید »

افتخهاری  ،اندما نهاده که نام سربازی و نوکری تو را براین  الزمانصاحب مهدیای 
و  خههواهی باشههم، عههذابی اسهههت در رو تههو می آنچههههتههوانم کههه نریولههی این ،اسههت

دهم و حههال نسههبت مههی را بههه خههودمههام زمههان ؟جع؟ انههام مقههد  سههربازی  .وجههودم

                                           

 .55، آیه مریم .1

 .571، صالمزار الكبيرمحمد ابن جعفر،  .2
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که ،امکه نه تنها یاری تو را نکردهآن گهردنم داریبلکه حقی را هم  ام  ، ادا نکهردهه بهر 
گنههاه کههرده وقتههی فکههر  کههه بههه خههودم و شههرا  ، امام و قلههب تههو را بههه درد آوردهو خیههانتی 

1؟ دانم چطور نام تو را بر زبان بیاورم و صدایت کنمافتم نریمی   
 د:سوینا  مینامهوصیتدر « مرتضی شریفیسیدشهید »

امهام زمهان ؟جع؟ رباز کهه مهن سه چهون در مورد مهن نگهران نباشهید،
شک و  ،و در این راه .زمینه را آماده کنم ،هستم و باید به خاطر ظهور 

گر شههید بشهوم گهر ،تردیدی نیست و ا  ،ایهن راه را نهروم بیههوده نیسهت و ا
شهود و بایهد هرهه از و ناراضهی می کنهدمی از ما شهکایتامام زمان ؟جع؟ 

کنههیم تهها ان ه زودتههر هرچههامههام زمههان ؟جع؟ قهها شههاءاهلل آجههان خههود دریهه  
2 ظهور کنند   

در امهههام زمهههان ؟جع؟ بهههه دسهههت آوردن رضهههایت  هنیهههز دربهههار« شههههیدفرهاد اجرایهههی»
 :دسوینمی ا نامهوصیت

کنهیم  ارز  را رها کردهبیایکد این دنیای بی و به خود بیایکم و فکهر 
 ،؟جع؟نای نارضهایتی امهام زمهایا به لحظهههای دنیا ترام خوشیکه: آ

3؟ ارز  دارد   

 عرک کردم:  به امام صادق :گویدیمنصور بزر  م

                                           

 .169ص امام زمان و شهدا، سالم جعفری، .1

 .62ر دوم، ص، دفتهايمكالسیبرای همرضا صداقت، علي .2

 .204ص امام زمان و شهدا،سالم جعفری،  .3
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ي َما د    َ نَ  َینا َسن ن  هَّلل  م  ََ ن س 
َ
َثَر َمنا أ ك 

َ
اَن أ ََ نَر َسنَّ  ك  ن    ذ  س  َفار 

َقناَل َل َف  .ال 
س   َ  َفار 

ل  ال 
ي َ  َمق  د  َ َ َح  َ اَن ال  ََ ل  َسَّ 

ن  ئ   ْ   َو َل
َ
ي َمنأ ر  ي َلنه  َمد  نر 

ك  َ  ذ  نَر َكث  ا 
َّ ت  َل  صالَّ  .ئ  َ و  خ  ََ َحن َئاَل ل 

َ
َر  أ م 

َ
ه  َينَوى أ نار  ََ ی َيا إ  ََن د  ن  م  نؤ   َ ََََّّن   ال 

  َ ََ ان 
َ َ ه  َو ال ب  َ  َو  َيَوى َنف  َو نر 

َ َ نل  ال ي 
َ
ناي    ََََّّن  أ ی َ ه  إ  نار  ََ ت 

ِ  َو اخ  َقنَرا ف   َّ ه  ل  ح    
َعَدد   َ   ال  ََ ال 

َ َ اِ َو ال ََ ََّ ع     َو ال 
 َّ ع   َّ ه  ل  1؛ح     اد شرا یه چه بسیار از  ای آقای من 
سههلران ؟ فرمههود: نگههو سههلران فارسههی، بگههو شههنومسههلران فارسههی را می

کهردمدانی چرا بسیار از او یاد میمی  محردی رمهود: ف .نهه :کنم؟ عهرک 
 هبهر خواسهت مؤمنهانامیر هن خواسهتمقهدم داشهت ،اول ؛فتبرای سهه صه

و  ؛بههر ثروترنههدان هههاآنو برگزیههدن  دوسههت داشههتن فقههرا ،دوم ؛خههود 
 .شتن علم و علرادوست دا ،سوم

گونهه تجلیهل از سلران فارسهی این ؟ع؟امام صادق هایی که باع  شدیکی از ویژگی
  .که سلران فارسی هرواره به دنبال کسب رضایت امام زمان بوداست این  ،دکنن

دسههت هرههواره در  ههی بههه های جنهه  نیههز هرههین ویژگههی را داشههتند و هو رزمنههد شهههدا
های امام زمانشان خواستهکردند سعی می بودند وامام زمان ؟جع؟ آوردن رضایت 
گنههاه آلههوده آنههان نهه .نههددهشههان تههرجیح های درونیرا بههر خواسههته ه تنههها خههود را بههه 

گناه و معصیت را برای دیگرانکردند، بلکه زمینهنری  آوردندبه وجود نری هم های 
  .نان اندوهگین شوداز آ ؟ع؟که مبادا قلب امام عصر

 شده:نقل  این طور«  وردمصطفی ردانیشهی»مراسم عروسی  هباردر
کههرده بودنههد و حیههاب را بههاق تودراتهه رای مردههها تههوی پههذیرایی را زنانههه 

                                           

 .133، صاألمالیابن بابویه، محمد ابن علي،  .1
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گههو  مرتبههه یک ؛فههر  انداختههه بودنههد کههه از کوچههه بههه  صههدای بلنههدی 
: ورودی خانهههه برگردانهههد حاضهههران را بهههه طهههر: در   هنگهههاه هرههه رسهههید،می
ه و صلوات قاطی شهد و ندخ صدای«  صلوات آقاداماد رو  شادی برای»

آینههده  شهههدای سههالمتی بههرای» .در فضههای کوچههه و حیههاب خانههه  کچیههد
 دوشهادو  و هرراههان  میهان در خندان و زیربهسر مصطفی«  صلوات

 مهین رو بهری سالم و صحیح» .شد خانه یابح وارد خرازی شهیدحسین
 و نقههل و سههکه چههههر هههانامهر «بفرسههت  صههلوات برنگههردی، سههالم و

کهههه سهههرخ ،داشهههتند شهههیرینی  از بهههود شهههده ریختنهههد روی سهههر مصهههطفی 
 رو بعهههدی صهههلوات ببینرهههت، سهههربی و دسهههتبی کهههربال راه در» .خجالهههت
  . ...اطرافیان صلوات بلند صدای و « کن ختم بلندتر

 هسهاد  کهراهن و  وشهیده را ا نظهامی شهلوار هریشهه مثل مصطفی
که بابود؛  انداخته آن روی را رنگ شیری کهرده  ههاآنه این تفهاوت  را اتهو 
درسهان های جبههه یها همبچه ؛از دوستان او بودند هانابیشتر مهر .بود

کههه حههاال  خههودمجلههس را دسههت گرفتههه بودنههد و بههه اختیههار  دوران طلبگههی 
 گهرم را مجلهس پاشهو :گفهت ناصهر بهه خطا  حسین حاج .چرخاندندمی
ههای کیک ه با عجلههک حالی در ناصر .است رفیقران عقدکنان مثال    کن

گهاه پهارآ آ  را گفت: چشم فرمانهده  آن ،دادقورت می داخل دهان  را
 .بالفاصهههله بلنهههد شهههد و وسهههی مجلهههس ایسهههتاد کشهههید و برداشهههت و سهههر

شهرو،  ( )مقدمه و با صدایی که فقی خود  معتقد بود که زیباسهتبی
کههرد: کنیههد» بههه خوانههدن  کنیههدبسههیجی، شههرع و چههراغ روشههن  ، ها رو خبههر 

و دسهت زد و « ...ببخشید امشب عروسی داریهم، ون داریمامشب شبیخ
 سرشهون، امشهب بریزیهد خرپاره» .زدند دست و گرفتند دمبقیه هم با او 

 کههههه کنههههیمی کههههاری ببیههههنم  ناصههههر: گفههههت احرههههد «...داریههههم عروسههههی
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 نه؟  یا کنه طالق تقاضای آقامصطفی از امشب هرین خانمعرو 
طفی سراسهههههیره و واهر مصهههههخههههه صهههههبح،  انا هانآسهههههت در سهههههحرگاه

 .درن  به سوی اتاق مصطفی رفت و در زدبی .زده از خوا   ریدحیران
ب در انتظهار ا ان شه نرهاز هدر سهجاد ،اشت که مصطفی آن موقهعیقین د
 هام در را گشود و بها چههرمصطفی آر .مشغول است قرآنبه تالوت  ،صبح
ک هزدحیرت کلرهاتی بهر زبهان میخواهر  مواجه شد  رانهد: ه بریده بریهده 

بههه هرههراه  حضههرت زهههرا ،بههه خههدا قسههم ...مصههطفی  ... مصههطفی»
 .ات شهههرکت کردنهههددر مراسهههم عروسهههی ،نی و بهههانویی دیگهههرسهههیدی نهههورا

جههان  فههدایتان عرضههه داشههتم: خانم ،وقتههی خههانم را شههناختم ...وقتههی
امهها شههرا و مراسههم  ...رنجههه فرمودیههد  بههر مهها منههت گذاشههتیدشههوم  قدم

گهر بهه  ...ایماسهم ازدواج فرزنهدم مصهطفی آمهدهمر عروسی؟  فرمهود: بهه ا
 خههههوا  از زدهتعجههههب و ...بههههرویم؟ کههههه مراسههههم بههههه مراسههههم او نیههههایکم

 روی را های دسههت نشسههت، زمههین روی مصههطفی مرتبهههیک «. ریههدم
 لههب زیههر مرتههب ...کههردن گریههه ایههه یاههه کههرد شههرو، و گذاشههت زمههین
  «.پذیرفتند مرا دعوت  بشوم فدایشان»: گفتمی
 .بگو هم من به خدا رو تو  داداشی؟ دعوت دامک ه
امهام زمهان  عنایهت و رضهایت مهورد ما عروسی مراسم خواستم چون ه

 اینامههههدعوت و حضهههرت آن بهههرای اینامههههدعوت گیهههرد، قهههرار؟جع؟ 
 حضهههرت  رکرامتشهههان هعرههه و زههههرا حضهههرت بزرگوارشهههان مهههادر بهههرای

ن انهداختم مسجد جرکهرا هدر چاه عریض را اول هنام .نوشتم معصومه
 منههت و اینههک معلههوم شههد ...دوم را در ضههریح حضههرت معصههومه هو نامهه

 کهههه شهههد راحهههت خیهههالم ،حهههال ...انهههدپذیرفته مهههرا دعهههوت و اندگذاشهههته
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1.است گشته واقعامام زمان ؟جع؟  موالیران رضایت مورد ما مجلس   
 :طور نقل شده استاین« صیاد شیرازی شهید» هدربار

 هو درجمقام معظم رهبری برود خدمت  ریتد دیقرار بود صبح روز ع
خهههود   ولهههی ،گفتنهههدمی کیهههتبربهههه او هرهههه  .ردیههها  را بگیسرلشهههگر

آقها درجهه را  یوقته ؛سهتین یسازمان یدرجه گرفتن فقی ارتقا»گفت: یم
 یراضه شهانیا یوقته .ندایراضهاز من کنم یحس م ،دوشم بگذارند یرو

انگهار مهزد  .تبس اس میبرا نیهر ؛اندیهم راض ؟جع؟امام عصر ،باشد
2«.انددادهبه من  جاکیجن  را  یهاترام سال  

 دمت و یاری امام زمانخ
کههه مینآتهها  ،نههدکنهرههواره تههال  می شههیعیان واقعههی را  ؟جع؟امههام عصههرتواننههد جهها 

کن که  ،ندیاری  کهردن و  دانسهتهنعرت خهود ایشان را ولیچرا  بهه حضهرت  راخهدمت 
 .دانندمیقر  به خداوند الترین وسایل تبا وعبادات برترین  جزء

کهههه وقتهههی از نآ  ؟جع؟مههههدیخهههدمت و یهههاری حضهههرت  امهههام چنهههان اهریهههت دارد 
ه  أیام دااَل َو َلو » فرمودند: ؟تآیا قائم متولد شده اس رسیدند: ؟ع؟صادق ه  َلَخدمت  َرکت 
3؛«َحیههات ی گههر او را دریههابم خیههر،  گزار  خههواهم ام خههدمتام زنههدگانیایهه هدر هرهه ،امهها ا

پهس مها  ،دنهکنآرزو میرا ؟ع؟خهدمت و یهاری امهام عصهر ،؟ع؟امهام صهادقوقتی  .بود

                                           

 .54ـ 50ص نسل طوفان،محمد باقر حیدری کاشاني،  .1

 .15، ص35ش  مجله امان، صدها خاطره،مسلم عباسپور،  .2

 .245، صالغيبةنعماني،  .3
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  .کنیم در این راستا تال  هم باید
امام زمهان یاری  هدربارکید دارند که بر این امر تأ شانهناموصیتشهدا در بسیاری از 
  .شیماتفاوت نببی؟جع؟ 

 د: سوینا  مینامهوصیتدر  «سعید طوقانیشهید»
را از دسهت بدهیهد  تها امام زمان ؟جع؟ ری کاری نکنید که لیاقت یا

1 .اسب اعرال و احوال خودتان باشیدتوانید مراقب و محمی   

و یاری امام زمان  را فراهم  های خدمت، زمینهکسی به هر اندازههر ،شایسته است
 فرمایند: می ؟ع؟مام صادقا .کم را نادیده گرفت ، هرچندد و نباید هیچ تالشیکن

ك    َدن َ َاَحد  ع  ََ وج  القنا     َل ر 
2... َلنو َسنهَاا َو    ل    یهک از شهرا بایهد هر ؛

 . ...چند یک تیر باشدهر ،خروج حضرت قائم ]سالحی[ مهیا کندبرای 

یهاری  مهیهایو داشهته امام زمهان ؟جع؟ به  رسانییاری هروحیشیعیان باید هرواره 
 هزمهههان دقیهههق ظههههور، ایهههن روحیههه مشهههخم نبهههودنجههههت  بهههه .دنامهههام خهههود باشههه

کامل برای امر ظهور میتحر  و آ ، باع   ویایی،یرسانخدمت  .شودمادگی 
کنندگتوصیف یار رحسن عسکری امام  فرمایند:می؟ع؟ان امام عصر ی 

ا  یَن َسننََّو  ننذ 
ُ ََر ال َ ننَو ننوا ال   َّ ننَوَهَن َو ََّط َ ا ال  َفننو  َِ َلد  َو  و 

َ ننل  َو اْل  ي 
َ ََّننن  اْل 

ننوا م َجنناَرام ه    َو 
َهنناد  َو َرَفض   َ ننَن ال  ننه  م  َعای ش  ََ وا ب  ننر  

َْ 3؛أَ کههه از   کسههانی 

                                           

 . 123، صروح شهيدابوالفضل سبزی،  .1

 .330، صالغيبةنعماني،  .2

 .232، ص82، جبحاراالنوار .3
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و  بسههتر از کشههیدند، وطههن را تههر  کردنههد، خههانواده و فرزندانشههان دسههت
کههار رام گذشههتند، آخههوا   تجههارت و بازرگههانی را رههها کردنههد و بههه کسههب و 

 .خوی  ضرر و زیان وارد کردند
و در  تهشهتافها بهه سهوی جبههه ،هایشانشهر و دیار و زن و بچهکندن از شهدا با دل 

را در طبهق اخهالص گذاشهتند؛ شهان ترام هستی ،؟ع؟امام زمانراستای خدمت به 
  .نداخود بوده و در این مسئله، الگو و نرونه هها، عاشق خانوادالبته آن

 هآمهددنیابهخطها  بهه دختهر تهازه  ،ا در بخشی از نامهه «دوست حسن امام شهید»
 نویسد: می خود 

خیلههی دلههم  .کشههدار تههو در دلههم زبانههه میعشههق دیههد هلشههع  کههودکم
  چگونه اما نازنینم ،شرا را ببینم ،خواست برای یک بار هم که شدهمی
کهه دشهرن ههر روز ناجوانرردانهه بهه  ،یمآتوانم به سوی تو بازمی در حالی 

کههه هرههه بههرایم تاهای مههیهن مهها میشهههر و روسهه تههازد و صههدها چههون تههو را 
مهانم تها کشد؟  من میه خا  و خون میتو  مادرانشان ب، در آندعزیز

کهه پهدرت در راه اسهالم و تو فردا بتوانی سربلند و با افتخار بگه و  قهرآنویی 
 ، حقك  و نایب بر ه روحی له الفداهه الحسین و امام عصر اهللنوکری اباعبد

1.خرینی کبیر جان باخته است   

                                           

 .38، دفتر یکم، صهای تاريخنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .1
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 دَّا
کهردن بهرای  ،ارنهدبهر عههده ددر عصهر تیبهت که منتظهران از وظایف مهری  امهام دعها 
کههنایهن امهر آ .است   و امر ظهور و تعجیل در فرزمان ؟جع؟   قهدر اهریهت دارد 

کرم  کامبر دعها  ،؟ع؟هرهواره بهرای نزدیهک شهدن دولهت امهام عصهر و ائره اطههار ا
  .کردندمی
 : روایت شده استاسحاق احردبناز 

کهردمرسیدم و  خدمت امام عسکری ای پسهر رسهول خهدا   :عرک 
َ  َو د: ایشهان فرمودنهکیسهت؟  امام و جانشین بعد از شرا َنَ َن  ا   ََ َا  َل َ ن  َ  َ

نه  َل  َماَمت   ُ ل  ب  َقنو 
 ََََّّ  ال 

ل َ َِ َ  ََّ  َ َو  َته  ا َ  َُ  َمن  
ل َ َ  إ 
َْ َهََّ َن ال  ََها م  و ف  ج  َین 

ننه  ِ َننل  َفَر ج  ِ  ب َتع  ََّا
َّنند   ََهننا ل  َقننه  ف 

1؛...َو َوف َ ]او[ تیبتههی  ،نده خههدا سههوگبهه 
یابنهد الکهت نجهات میتنهها کسهانی از ه]تیبهت[ خواهد داشت که در آن 

قهدم داشهته و در دعها بهرای ثابت ،را بهر قهول بهه امهامت  هاآنکه خداوند 
 ....موفق کرده است ،تعجیل فرج 

کیهد دارنهدامام زمان ؟جع؟ چنین خود هم ای نامههدر  .بر دعهای شهیعیان، بسهیار تأ
  :، آمده استصادر شده یعقو بناسحاق خطا  به امام عصراز که 

َل   ج  َِ ب َتع  ََّا
وا الد   ر  ث  ك 

َ
ْ   َو أ  ِ نَ  َفنَر ن َ َذل   ُ َفَرج  َف

2؛ال  بهرای تعجیهل  
 .است ندر آ فر  شرا افر  بسیار دعا کنید که هران

کههههردن بههههرای فههههر  امههههام زمههههان  اهللآیههههت .ی داردبسههههیارآثههههار و برکههههات  ،؟ع؟دعهههها 

                                           

 .384، ص2، جالنعمهالدين و تمامكمال شیخ صدوق، .1

 .485، صهمان. 2
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فایهده بهرای دعها حهدود نهود  ،الرکارممکیال کتا بخ  پنجم ی در اصفهانموسوی
 .کندبیان میامام زمان ؟جع؟ به منظور فر  

روایت شهده  ؟ع؟امام رضااز  .ما را بسیار دوست دارندامام زمان ؟جع؟  تردید،بدون 
 :است

َمننام    
َننق   َس  نننال اِل  ف    الر َ

َق  َو اْل   ننق 
ل  الش َ

َ َق  َو اْل  ننف 
نند  الش َ َوال  م   َو ال 

َرال  َ  ن   َوَلند  الص َ  ب ال 
 َ 1؛...ر َ ی مهربهان، بهرادر یرفیهق، پهدر امهام، هرهدمی 

 . ...است دلسوز به کود  یمادر تنی و

کههه هرههواره یکههی از جلوه  خصههوصبههرای مههردم و بههههای مهربههانی امههام ایههن اسههت 
رفههع و  شههیعیان مشههکالت ،دعههای امههام معصههوم هکننههد، و بههه واسههطشههیعیان دعهها می

  .شودورده میآبر شانهایحاجت
  ابان نقل شده است:بناهللاز عبد

کههردم؟ع؟بههه امههام رضهها نن  :عرک  ََ ل  ع  ا   اد 
َ
نن  َفَقنناَل أ ت  ننل  َبت  ي 

َ
َو َو ْل 

ننَرض   ع  ْ    َلت  نناَل ََ  َّ
َ
ن َ أ َ  إ   َو ا

َعننل  ف 
َ
ننت  أ نن  ََََّّننَ   َلب  ننل   ف 

مَّ  ك  ََّنَن َیننو   َ 2؛َو َل  
: آیا مهن بهرای شهرا حضرت فرمودند  م دعا کنان و برای خانوادهبرای م

را در ههههر روز و شهههب، بهههر مهههن عرضهههه هرانههها اعرهههال شههه کنم؟ دعههها نرهههی
 .شودمی

ی بسههیارانههس و الفههت  ،؟ع؟دعاهههای امههام زمههان ویژهبههه شهههدا بهها مناجههات و دعهها و

                                           

 . 200، ص1ج كافی، .1

 .219، صهمان .2
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ی هاو زمزمههامهام زمهان ؟جع؟ عاشقانه با نجواهای  ،هاجای جای جبهه .داشتند
جهزء  ،«دعهای عههد»خوانهدن  .ها را بهه یهاد داردهرزمنهد هو ندبه دعای عههد همخلصان
آنههان بههه  .بههودامههام زمههان ؟جع؟ فرزنههدان امههام راحههل و عاشههقان  هروزانهه یهابرنامههه
کهه ههر روز،؟ع؟عشهق بهه امهام زمهان هواسهط کهرده بودنهد  دعهای زیبهای  خود را مقیهد 

کنند دگاه با امام خوو هر صبحعهد را زمزمه   .تجدید بیعت 
 د: سوینمی در کتا  خاطرات  «رضایی قلیمهدی»

، کس بدون دعهای عههدهیچ .شدنرازها به جراعت برگزار می ههر
1. ...شداز صف نراز جراعت صبح جدا نری از هر راهی  .ماه رمضان بود 

وارد شهههدیم تههها از مسهههئوالن اجهههازه بگیهههریم و  ،رسهههیدکهههه بهههه  هنرهههان می
داری های عههزابرنامههه .ادر نشههداجههازه صهه امهها ایههن ،بتههوانیم روزه بگیههریم

زنی و عههزاداری بههه سههینه ،ها دعاهههای توسههلدوشههنبه .رونههق گرفتههه بههود
نرازها به جراعت  ههر .داشتیم ها دعای کریلشنبهپنج .شدختم می
هههر  .ای بههود بههه نههام حسههین نصههیریامههام جراعترههان، طلبههه .شههدادا می

2. ...خواندیمصبح هره با هم دعای عهد می   

جهالبی و خهاطرات  ی داشهتها رونق خاصهدر جبهه« دعای ندبه»ین خواندن چنهم
  .بیان شده است در این باره

کرده «علی عباسیانشهید» هدربار  اند:نقل 
که حتی وقتهی تعقیبهات نرهاز  صدای این جوان به قدری حزین بود

                                           

 .19، صلشكر خوبانمعصومه سپهری،  .1

 .284، صهمان .2
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خهود  سهوز حهال  .کردی سیرت وصهل شهدهاحسا  می ،خواندرا می
وقتهههههی در  .نسهههههبت بهههههه امهههههام زمهههههان ا  مخصوصههههه ؛عجیبهههههی داشهههههت

رعهه های جحصهب ،کنار ارونهد بهودیم ،«بالمه»ی اطرا: نهر هانانخلست
فضههایی بههه وجههود  ،ا ن حههال ملکههوتیآخوانههد و بهها دعههای ندبههه را می

گفهت می «الحسهنیابن»چنهان از صهریم دل  .ورد که نگفتنهی اسهتآمی
کهههه  ؛دکهههرلرزانهههد و متحهههول میای را میکهههه دل ههههر شهههنونده بهههه طهههوری 

در  .خواندن او از سن  دیگری بود .بینیآقا را می اآلنکردی احسا  می
به سهر  خهورد و بهدن  بهه هرهراه جریهان  یتیرچهار، عرلیات کربالی 

 ،ا ببهردرریان  رخهرو  و متفهاوت  کسهی جن آوقتی اروند با  .اروند رفت
عرلیهات  محهل .مانهدا  بهاقی نریدیگر هیچ امیدی برای یافتن جنازه

حدود هفتاد کیلومتر فاصله  ،که در خرمشهر بود تا نهر بالمهچهار  بالیرک
کهه بسهیاری شاید حدود صد نهر در دو طر:  .داشت رودخانه وجود دارد 

 ،ایههن نهههر .زنههدسههر نری هههاآنبشههری بههه  هههیچ اسههت و متروکههه هههاآناز 
کههربالی پههنج .البیشههه بههود أنزدیههک  ههل بعثههت و ر ر د ،پههس از عرلیههات 

کهه  آها مشههغول بچهه ،هرهین نهههر بالمههه ن شههنا بهها دو حههی ردتنههی بودنههد 
کشهند و متوجهه یهرون می  بآرا از  ههاآن ؛وندشهی مواجه میصلبا  توا

کهه سهر وشوند مربوب به دو تن از شهدامی کهه از  سهت  دسهت و پایشهان را 
ههای وقتهی زیهل لبا  .انهدهها خوردهماهی ،ی بیهرون بهودهصهلبا  توا

 ههههاآنمعلهههوم شهههد یکهههی از  ،هایشهههان را دیدنهههدرا بهههاز کردنهههد و پال  ههههاآن
  آدر  کهه پهس از شه  مهاه ،سهربی این بدن   .شهیدعلی عباسیان است

کهه ن طر: به این طر: میآشناور بود و از  رفت، عاقبت وارد نهری شد 
کههربالی  ام زمههان امههدر هرههان منطقههه متوسههل بههه  چهههار،قبههل از عرلیههات 

 هانااو در نخلسهت «الحسهنیابن ،الحسهنیابن»شد و صدای می؟جع؟ 
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1.انداختها را به یاد حضرت میچه کچید و بمی  
گونهههاگوندر  م دردهههها و مهههره ،؟ع؟زمهههانم دعاههههای مخصهههوص امههها ه، زمزمهههمواقهههع 

 هدر کتا  خاطرات ، وقتهی نحهو« یشیراز صیادشهید » .شدها میهمشکالت رزمند
دعای فر  امام »ق  ن هدهد، دربارمی انقال  را توضیحضد هاز محاصر خار  شدن

 د: سوینهای نظامی میدر فعالیت «زمان
قها جنگهی، دعهای مقهد  آ هجا اولین جایی بود که در منطقاین ...

کهه دعها را خوانهدم .را خوانهدمامام زمان ؟جع؟  فاصهله طهرح ، بالهرهین 
کهههناگهههان ترههام تاکتیک .مههدآعرلیههات تههوی  هههنم  بههه صههورت  هههایی 

، در  هههنم اسههتفاده نکههرده بههودم وقههت عرههال  بههودم و هیچ علرههی خوانههده
کهه دیهده بهودم، ا و دورههخوانهدنی هاستنتاج شد؛ یعنی از بین هر ههایی 

کهه کجها بایهد این کهار بگیهریم؛ هنم روشن شد  ن ههم تاکتیهک آ هها را بهه 
2.دشرن بود هخطر در شرایی محاصر هعبور از منطق   

 : کند، نقل میبود  شهادتکه شاهد  «مصطفی یوسفیشهید»رزمان هم یکی از
ای نشسته بود، تهسوخحال دیگری داشت؛ زیر نخل نیممصطفی 

كنن لولَن  ال»خوانهد: ن تکیه داده بود و زیهر لهب میآزخری  هبه تن َّهن  
اشک مثل باران « . ...الحبن صَّوام  َََّّه و ََّّ  آبا هبن الحجۀ

3.چکیددعا می هاز چشر  روی کتابچ  

                                           

 .391ص، بيتهنر اهلسیدحسن منتظرین،  .1

 . 33و27ص های جنگ،ناگفته. احمد دهقان، 2

 .76، صامام زمان و شهداسالم جعفری،  .3
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 نقل شده است:» سین کوکبیحشهید» هبارچنین درهم
کهرد «الهن  َّظن  الن  ِ»دعهای  ،وقتی که مجهرو  شهد تها  ؛را شهرو، 

، دیگههر صههدای  «یننا ََّّنن  یننا محَنند ،یننا محَنند و یننا ََّّنن » :رسههید بههه
1.نیامد و رفتدر   

  بودنامام زمان ؟جع؟ به یاد 
خههاطر  یعیان و منتظههران  را ازشهه نههام و یههاد ، هرههواره؟ع؟کههه امههام زمههان گونههههران
سههزاوار اسههت  ،نههان اسههتآ مههدام شههامل حههال ،د و لطههف و عنایههت آن حضههرتنههبرنری
امهام  کهه خهودچنان ؛ن حضهرت تافهل نباشهندآان و منتظران حضرت نیهز از یهاد مؤمن

 اند:ای به شی  مفید فرمودهمهنادر زمان ؟جع؟ 
ر    َ ا َ  ن َ َن إ  َن  َّ  َ ه  ْ     م  َراََّنام   َ ك  َو َل  ل  ر 

ك  نذ  َن ل  َن نَ  َلَننَ َل    َو َلنو   َناس  َل َذل 
ْ    ا َوِاب 
2؛لَل َ  کنیم و یاد شهرا را از از رسیدگی به حال شرا کوتاهی نریما  

گر جز این بود از هر سو ،بریمخاطر نری  .وردآرو می گرفتاری بر شرا ،و ا

هرهواره زننهد، میامام زمهان ؟جع؟ کسانی که دم از محبت شایسته است  ،از این رو
محهههیی ، نهههورانی یدلهههداشهههتن و بههها  نهههدرا در دل روشهههن نگهههه دار انشهههیافهههانو  یهههاد 

کهه  کننهد، نیز نهورانی ان رااطرافش کبهری از دیهدار اماچرا شهان ممهردم در دوران تیبهت 
  .وجود دارد هاولی نام و یاد ایشان در دل ،ندروممح
  :فرمودند ؟ع؟کاظمم اما

                                           

 .136، صسفر عشقمحمد رضا قرباني،  .1

 .497، ص2، جاإلحتجاجعلي طبرسي، بناحمد .2
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َننننب   ننننا    ََّننننن   َی   َصننننار  الن َ ب 
َ
ننننه  َو َل یَ  أ ص  َننننب  ََّننننن  َش   ننننوب    

 َّ ئ 
ه  َو  ر  ك  ََن ذ  ن  م  ؤ   َ نا ال  ن َ نان   َََّشنَر م 

َ َ َو ال 1؛ي  ( از مههدیت رحضهخهود  ) 
هههای مؤمنههان مخفههی ولههی یههاد او از دل ،شههودان میدیههدگان مههردم پنههه

 .او دوازدهرین نفر از ما امامان است .شودنری

ت در عههالم نقهه  و جایگههاه آن حضههر ،صههفاتو  عصههرامههام گههر کسههی بههه حقیقههت ا
 روز را بها، بلکه شهبانهشوداز یاد و نام آن حضرت تافل نرینه تنها  ،گاه باشدآهستی 

کههه نههاه از خههدا میکنههد و هرههوارحضههرت سههپری می نآیههاد  را از ایشههان م و یههاد خواهههد 
م) دل  بیرون نبرد ه  َرهَو اَل  ...اللكَ ک  َنا    س  ن  2.(...ت    

زمنهدگان بها یهاد امهام ر .بهودامهام زمهان ؟جع؟ نهام ور یهاد و آها، یهادجهای جهای جبههه
 .کردندسیرا  می رای امامشانآگرفتند و روحشان را از عطر دل ، جان میزمان

کبر نقیهعلیشهید»رزمان یکی از هم  گوید: می« ا
 های تیل امام حسهین، بچهوقتی در دوکوهه 1360زمستان سال

 .نی گسههترده بههودزو مناجههات و سههینه هههر شههب بههزم دعهها ،مسههتقر بودنههد
بسهیار قابهل توجهه نهان، سال و حالهت معنهوی آوسنهای کمحضور بچه

کبر نقیهعزیز، علی بارها مشاهده کردم شهید .بود که سنك او بهه شهانزده  ا
کهه از می« مههدییها  ،مههدییها »تابانهه ، چنهان بیرسهیدسال نری گفهت 

عاشهقی  همانهدتحت امر فر ،این زمانی بود که نیروها .کردمخود شرم می
کهه وقتهی میچون شهید مصطفی ردانی خواسهت نهام اربها  را  ور بودند 

                                           

 .368، ص2، جالنعمهالدين و تمامكمال . شیخ صدوق،1

 .513، صنهما .2
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ها را او هریشههه بچههه«  الحسههنیابن» :گفههتبههر زبههان آورد، صههادقانه می
1.کردمیامام زمان ؟جع؟ ، شاناصلی همتوجه فرماند   

کههردن از امههام زمان ،شههانهای زندگیها و شههیرینیدر سههختی آنههان ام و شههان، نههبهها یههاد 
  .داشتندرا هرواره زنده نگه می یاد 
  نقل شده است:« سینیقربانی حسنشهید» هدربار

 گوسههفند چهههار ،کههه بسههیار سهاده برگههزار شههد ، اعروسههی جشهن در او
 در تعجیهل و سهالمتی بهرای یکهی، دامهاد یکهی، عهرو  بهرای یکهیخرید؛ 
2.اسالم رزمندگان برای سالمتی یکی وامام زمان ؟جع؟  فر    

ههای درگیهری و نبهرد بها ، وقت؟ع؟انگیز یاد کردن از امام زمهانشورهای وهیکی از جل
حهال و  ،هها و مبهارزات رزمنهدگاندر اوج درگیریامهام زمهان ؟جع؟ یهاد  .دشرنان بود

قدر ترق در محبهت نآ ،دالورمردانن آ .دادهای جن  میهوای دیگری به صحنه
کهه  کنهار  گهوییو معرفت به امام زمانشان بودند   نهد؛دجنگیمیامهام زمهان ؟جع؟ در 

کبهههر»فریادههههای  .ن لحظهههات سهههخت نیهههز بهههه یهههاد معشوقشهههان بودنهههدآدر لهههذا   «اهلل ا
شهههد و لهههرزه بهههر انهههدام صهههدامیان در ههههم آمیختهههه می« مههههدییههها »رزمنهههدگان بههها  کهههر 

 .انداختمی
 هفرمانهد»هایی از عرلیهات گوشهه هدربهار « ورشهیدمصطفی ردانی»رزمان یکی از هم

 گوید: می«   خدا، خرینی روکل قوا

                                           

 .396، صبيتهنر اهلسیدحسن منتظرین،  .1

 .551، ص1، دفتر سیزدهم، جهای تاريخنامه جاودانهفرهنگ یعقوب توکلي، .2



 

 

 47 ....................................................................................................... شهدا، بهترین الگوی منتظران

در اوج  .کنمها را فرامهههو  نرهههیههههای بچهههه، فریاددر خهههاکریز سهههوم
موالیشهان را صهدا  ،هرهه .ها بلنهد بهودبچهه« مههدی  یها »صهدای  ،درگیری

1.خواستندزدند و از موال یاری میمی   

کهه رزمنهدیکی دیگر از لحظه زدنهد، خود را صهدا می؟ع؟امهام عصهر ،هاههای شیرینی 
زمهان مجهرو   هبهاری درخهاطرات بسهیار .شهادت بهودو  یتتی مجروحلحظات ملکو
کههه در آن لحهشههدن رزمنههد ظههات سههخت، امههام زمانشههان را صههدا ها نقههل شههده اسههت 

توانهد چهه کسهی می .کشهیدندایشهان، بهه آسهران  هر میزدند و با یهاد و نهام زیبهای می
کند بها دلهی لبریهز و امام زمان ؟جع؟ وصالی که در راه یاری  ؛لذت این وصال را در  

  بود؟ امام زمان ؟جع؟ از عشق و محبت و معرفت به 
 : نقل شده است« شهیدحسین روحانی» هباردر

شرو، شد، شوری دوچندان در « الزمانیا صاحب»عرلیات که با رمز 
زدنهد و را صهدا می «مههدی»جا و هریشه ، هرههابچه .نیروها ایجاد کرد

کههه داحسهها  می یکههی از  هفرمانههد .رزمنههدر رکهها  آن حضههرت میکردنههد 
ده التحصههیل شههاو تههازه از دانشههگاه فار  .نی بههودحسههین روحهها هههاناگروه

گههههردان نقهههه  مهرههههی داشههههت صههههدا « مهنههههد »اتلههههب او را  .بههههود و در 
ای انهههدام سههنگرهای دشههرن تحریههک ها را بههر، بچهههروحههانی .زدیممههی
ی آخرین نیروهها .شدندسنگرها یکی پس از دیگری منهدم میکرد و می
کانههال بیههرون آمدنههد و در  هنگههردا  .دشههت جنههو  بههه  ههک  تاختنههدن از 

کهردناگهان صهدای لهرزان حسهین روحهانی مه بهه طهرف   .را متوجهه خهود 

                                           

 .67، صمصطفی گروه فرهنگي شهید ابراهیم هادی، .1
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کههه دسههت  را روی قلههب خههونین  گذاشههته بههود، بهها آن  دویههدم؛ در حههالی 
گهرفتم  .دست دیگر به آن سوی خی دفاعی اشاره کرد سر  را بهر دامهن 

یهها » تنههها و تنههها بههرای چنههد مرتبههه گفههت: .بشههنومتهها آخههرین کالمهه  را 
1.گاه به فی  عظیم شهادت نایل آمدآن ؛«مهدی   

  :کندنقل می« عباسیابراهیم امیرشهید»هرسر 
های از صهحنهو  دوربین هریشهه هرهراه  بهود ،رفتجبهه که می
کهه  .گرفتمختلف عکس می یک بار عکس یهک نوجهوان را نشهانم داد 

در هرهان  .و چند جای بدن  مجرو  و خونین بود   قطع شده بودیپا
رپهاره، ههای خترک » :ابهراهیم گفهت .مهدآ، دل آدم بهه درد مینگاه اول

ها چطهور دلهت میهاد از ایهن صهحنه :گفتم« .انداون رو به این روز انداخته
پشهت ایهن صهحنه چهه جرهالی وجهود دونی نری» :گفت عکس بگیری؟

کهه داری میصاح» :چطور؟ گفت : رسیدم «داره   ،بینهیب این عکسهی 
یره شده بهود بهه اون یک ربع قبل از شهادت  خ یک بار آخ نگفت  حتی

 « مهدییا » :گفتیک نقطه و فقی می
 :ادامههه داد .های  خههیس اشههک شههدچشههم .صههدای ابههراهیم لرزیههد

کهه  :هرون جا به خودم گفتم» گر تهو بهودی، تهوی ایهن لحظهه  ابراهیم  ا
یهها بههه فکههر آقههات آ ،بههدنت مجههرو  شههده ع شههده و چنههد جههایپههات قطهه

2«...؟الزمان بودیحبصا   

کهه  را بهر لهب زمزمههه د، در لحظهات آخههر، مهدام نهام مهوالی  ابهراهیم مجهرو  شهزمهانی 

                                           

  .23، صلحظه ديدار. محمد اصغری، 1

 .88، ص5ج سالكان ملک اعظم،سعید عاکف،  .2
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ه بهه سهاحت مقهد  شهدت عشهق و عالقه هتها بهه شههادت رسهید، و ایهن نشهانکرد می
نقهل این بهاره  در« عباسیشهیدابراهیم امیر»رزمان کی از همی .است الزمانصاحب

 :کندمی
انبههوه نیروهههای  .نگههران شههدم«  مهههدییهها »لههود گفههت: آبلنههد و درد

کهه تهوی جهایم نری دشرن طوری بر ما توانسهتم جهم مسلی شده بودنهد 
: چهی شهد بلند گفهتم .که بخواهم بروم طر: اوبخورم؛ چه برسد به این

 بلنهد هسهته سهرآ« .ی چیز مهری نیستول ،مگلوله خورد» :ابراهیم؟ گفت
 . هلههوی  را شههکافته بههود ،گلولههه کههردم و نگههاهی بههه طههر: او انههداختم؛

علهوم م .زانهو زد بهر زمهین ،به حالت سجده . هلوی  یدست گذاشت رو
«  مههدییها » گفهت:ها فقهی مین لحظههتوی آ .کشدبود درد زیادی می
توانسهت زخره   ،زد و خهورد محاصره و ن عالم  آدر  .چند دقیقه گذشت

کهه  .انهدازی بهه طهر: دشهرندوباره شرو، کرد بهه تیر .ا ببنددر از مهوقعی 
کهه  گلولهآتیر خورد تا وقتهی  از او « مههدییها »فقهی  کهر  ،مهدآجهی ر یآ هن 

ا  از درد آه و ناله .صدای  به آه و ناله آمیخته شده بود .دششنیده می
های آخههر، لحظههه .داد و بههوی عشههقبههوی محبههت مههی .نبههود و زخرهه 

در هرهین لحظهه خیهره شهده بهود  .هوش  کرده بهودبی ریزی زیاد،خون
جهی آر ی هگلوله .گفهتهنهوز داشهت آن  کهر مقهد  را می .طههبه یک نق

کههه  مطهههر  هجنههاز .ا  را بههرد، و دسههت چههپ  راکههه آمههد، روی سههینه را 
، شهکفته شهده بهود؛ سهرخ همثهل یهک الله دیدم، قلب  قشن   کدا بهود؛

1« مهدییا » :گفتگویی هنوز هم داشت می  

                                           

 .89، صهمان .1
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کههه در بسههیاری از ها هقههدر بههرای رزمنههدنآ، ؟ع؟تههرویج نههام و یههاد امههام زمههان مهههم بههود 
کههه براییهها در مراسههم کههه در هنگههام دفهن وکردنههد سههفار   ،هانامهوصهیت شههان هایی 

 .شودیاد امام زمان ؟جع؟ از  ،شودگرفته می
 : دسوینا  مینامهوصیت بخشی از در «علردارمجتبی سیدشهید »

کههه مههرا بههه سههوی خههاز شههرا می ا تهه ،بریههدرامگههاهم میآواهم زمههانی 
را صهدا بزنیهد  و حضرت فاطرهه زههرا مهدیتوانید موالیم حضرت می

نههوری  ،و اشههک چشههرتان را در داخههل قبههر مههن بریزیههد تهها در ظلرههت قبههر
1.شود   

 نویسد: ای خطا  به مادر و بستگان  میدر نامه «علی سلطانیشهیدشیر»
کنههار قبههرمخههواهم در از شههرا می امههام  ه، روضههمجلههس خههتم مههن و 

، چون من نوکر امام حسین هسهتم را زیاد بخوانید بیتو اهل حسین
را در مجهالس خهتم امهام زمهان ؟جع؟ کنم و نیز نام و ]به آن[ افتخار می

کنار قبرم زیاد ببرید 2.چون من به او وابسته هستم ،من و    

کههردن از   مههورد سههه جهها بهههه در اینکهه ،مختلفههی دارد صههادیقمامههام زمههان ؟جع؟ یههاد 
 :شوداشاره می

                                           

 .223، صپنجاه سال عبادته فرهنگي شهید ابراهیم هادی، گرو .1

 .295، صبيتهنر اهلسیدحسن منتظرین،  .2
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 موسل و زیار  (الف

هههها: هآیههه تفسهههیردر ؟ع؟امهههام علهههی وه  ب  سهههنی فهههادع  ك  ااَلسهههراء  الح  1؛َو هلل  بهههرای خداونهههد  
 : ندودفرم ،دبخوانی هاآناو را با  ؛های نیکی استنام

2؛التهي ذ ا سههئل اهلل تعهالی بهه أجها  اْلسهراء الحسهنی نحهن ه خههدا به 
 هی که خداوند بندگان  را امر فرموده، بهیحسنا یکم آن اسرایما ،قسم
  .، او را بخوانندهاآن هوسیل

یکی  نانآ است و دین یبزرگان و علرا عرلی ه، سیر؟مهع؟بیتاهل بهتوسل زیارت و 
 ؟مهع؟نمعصههههومارا در توسههههل بههههه  کشههههگاه  شههههیعیان نجههههات هههههایتههههرین راهاز مهم

کهه ههر عبهدی بههرایهران .نهددانمی بههرد، رفهع مشهکالت، بهه مهوالی  پنهاه می گونهه 
ن حضههرت آبههه  ،نیههز بههرای رفههع مشههکالتامههام زمههان ؟جع؟ داران شههیعیان و دوسههت

 .کنندگشایی میوند و حضرت نیز گرهشمتوسل می
متوسهل شان ها به امام زماندر جبهه، نیز با تبعیت از این سیره بسیجیان امام عصر
 .زدندهای شورانگیزی را رقم میصحنه به آن ریسران الهی،شده و با چن  زدن 

کردهبرای یکی  «زادهالحرید سیستانیعبدشهید»  : از دوستان  نقل 
 و بههودیم حرلههه هآمههاد سههنگرهایران در عقیلبنمسههلم عرلیههات در
 هههاعراقی کههه بههود ایگونههه بههه شههرایی .زدمههی پاتههک مرتههب نیههز دشههرن
 از هرگهی، لحظهه ایهن رد .بود شده ترام ما مهرات و کردندمی  کشروی

 یهههاری بهههه و زده صهههدا راامهههام زمهههان ؟جع؟  ،نیهههت خلهههوص بههها و دل تهههه

                                           

 .180اعراف، آیه .1

 .678، ص3، جالبرهان فی تفسير القرآنسید هاشم بحراني،  .2
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 چنهد کهه بودنهد نشهده نزدیهک مها بهه چنهدمتری هاعراقی هنوز .طلبیدیم
 هراسهان ههاآن و شهد منفجهر، مهین بها اصهابت اثهر بهر ههاآن تانهک دستگاه
 ایههن هکهه رزمنههدگان .درآمدنههد اسههارت بههه نیزایعههده .کردنههد نشههینیعقب

 بههه دسههتی هههاینارنجک بهها و کردنههد  کههدا جرئههت و دل ،دیدنههد را صههحنه
 را هاعراقی هبقی تا کردند حرله سوختن حال در عراقی   ایهتانک سرت
1.درآوردند پا از هم  

  گوید:می« شهیدقاسم تازیکه» هضی قربانی دربارتمر سردار
کهه بهرهشهت، در بهرنقبل از عرلیهات والفجهر  ای بررسهی و مهاه بهود 
گههر مشههک کههردمبازدیههد می هههانااز گروه ،کنتههرل نیروهههای تههواص لی تهها ا

کههههنم ،هسههههت ها ، بچهههههه رسههههیدموقتههههی بههههه گروهههههان تازیکهههه .برطههههر: 
یهههک رشهههته سهههیم تلفهههن را در دسهههت  ههههاآن .  شهههوندخواسهههتند وارد آمی

را از هرهدیگر جهدا  هاآن ،شوند فشار آ ا وقتی وارد آ  میت ،گرفته بودند
چین هههم داشههتند تهها در مواقههع ، هرکههدام یههک سههیمکهههنآضههرن  نکنههد؛

کهردم .ن استفاده کنندطراری از آاض وقتهی بهه  .بازدید را از نفهر اول شهرو، 
 .رهاسههت ،اری سههیم اضههافی حههدود دو متههردیههدم مقههد ،تازیکههه رسههیدم

بایهد ایهن  ،نهه» :گفت .اضافی سیم را قطع کنمقدار   قای تازیکهگفتم: آ
کهن تها خیهالم راحهت باشهد؛ می اآلنین هر :گفتم« باشد  خهواهم بها قطع 

ام را کشههیدم تهها یزهمههن سههرن « تسههیالزم ن ،نههه» :گفههت .رومخههاطر جرههع بهه
کههنم آقههای »مههد دسههت مههن را گرفههت و گفههت: آامهها قاسههم  ،خههودم قطههع 

بگهذار وقتهی نیهرو  قطهع نکهن  را بهه حضهرت زههرا تو .قطع نکن  قربانی

                                           

 .143، دفتر ششم، صهای تاريخنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .1
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مهها را بههه بگیههرد و  االعظماهللقهها بقیهه آ ایههن سههیم را سههر   ،شههود  میوارد آ
تررینهات را مهو بهه  ایم و تراما دیدهرها موز آ هما هر .ساحل فاو برساند
کههه بایههد بکنههیمآ .ایههممههو انجههام داده کارهههایی را  کههردهن  امهها ایههن  ایم،، 

کههه بایههد مهها را از داخههل آ  عبههور بدهههد مههن نههه بههه »بعههد گفههت:  «.آقاسههت 
کههه شههرو، شههد ...«.نههه بههه تجهیههزات ،کنمآمههوز  تکیههه مههی  ،عرلیههات 

کههه بههه سههاحل فههاو رسههید و حضههور  را در خههی  اولههین گروهههان تههواص 
گفهت: سهیم میاز پشهت بی .هرین قاسهم تازیکهه بهود ،دشرن اعالم کرد

1«چه کار  کنم؟ ام؛یل دشرن را گرفتهت هفرماند  مرتضی  مرتضی»   

 ياناو زم ياناداشت مْب رگ (ب

منسو  به ی هاناو مک هاناداشت زمبزرگ، های یاد امام عصرجلوه یکی دیگر از
 در روزهها و ایهام ،کرداد امام تایبشان بودند و ایهن یهادشهدا هرواره به ی .ایشان است

 .کردنرایی میخاصی بیشتر جلوه
شهههعبان، نههههم  هقهههدر، روزههههای جرعهههه، نیرههههای اعیهههاد، شهههب :یی ماننهههدههههانازم

بیشههتر بههر سههر م زمههان ؟جع؟ امههای عرلیههات، یههاد و نههام زیبههای هااالول و شههبربیههع
  .افتادمی هانازب

مهورد توجهه  ه، هرهواراسهتامهام زمهان ؟جع؟ یی که منسهو  بهه هاناچنین مکهم
کههه منسههو  بههه هههانادر مک آنههان .ها بههودهرزمنههد ، حاضههر بههودامههام زمههان ؟جع؟ یی 
دبه، عهد، فر  ن :خواندن زیارت آن حضرت و خواندن دعاهایی مانندبا  دند وشمی

                                           

 . 400، صبيتهنر اهلسیدحسن منتظرین،  .1
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 .دکردنانداز میو در بین جامعه، طنینیاد حضرت را در دل خود  ...و
  :نقل شده « ورمصطفی ردانیشهید» هباردر

در  .شهدای  کهاده عهازم جرکهران میبها په ،شنبه شهباو هر هفته سه
1.زدنورانی او از اشک چشران  برق می سیرای ،راه   

  گوید:می «زادهرضا تورجیدشهیدمحر» هبارعلی مسجدیان درسردار 
بها  .کهردقبهول نری .باید معاون گردان شهوی :روزی به محرد گفتم

کهه سه»اصرار مهن گفهت:  بها مهن  ،شهنبهها تها عصهر چهارشهنبهبهه شهرطی 
گفههتم: چطههور؟« .کههاری نداشههته باشههی جههان »بهها خنههده گفههت:  بهها تعجههب 

کههردم و محرههد «قههای مسههجدی، نپههر  آ گههردان شههد ،قبههول   .معههاون 
کهردم  ،مدتی بعد .مدیریت محرد خیلی خو  بود دوباره محرهد را صهدا 

گهردان بشهی :و گفتم کهرد  .باید مسهئول  رفهت یکهی از دوسهتان را واسهطه 
کههار گههه مسههئولیت نگیههری .را نکههنم کههه مههن ایههن  گههردان  ،گفههتم: ا بایههد از 

 «.امها بها هرهان شهرب قبلهی ،کنمقبهول مهی»کری فکر کرد و گفهت:  .بری
کهگفتم کهه تهو بایهد شهرب بگهذاری؟ اصهال   ن ببیهنم : صهبر   بگهو یعنهی چهی 

کهه نگویهدری؟ اصهرار میا که نیستی کجا مهیهببینم بعضی هفته  .کهرد 
کههه بایههد بگههویی کجهها مههیمههن هههم اصههرار می  :خره گفههتاْلری؟ بههکههردم 

رم جها مهیها از اینشهنبهمهن سه .  تها زنهده هسهتم بهه کسهی نگهوحاجی»
بهها تعجههب نگههاه  « .گههردمرشههنبه برمیمسههجد جرکههران و تهها عصههر چها

هصهههد ها فهریهههدم مسهههیربعهههد .چیهههزی نگفهههتم .کهههردممی لهههومتری کی ن 
امهام زمهان ؟جع؟ و بعهد از خوانهدن نرهاز  روددارخوئین تا جرکران را مهی

                                           

 .177، صوصالگروه فرهنگي شهید ابراهیم هادی،  .1
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  های شهب بهرای خهوردن آنیرهه .  رفهتمهرهراه یهک بهار .گرددبرمی
مشهغول  سهر  بهه شیشهه بهود و .نگهاهی بهه محرهد انهداختم بلند شهدم؛
در مسههیر  .قطههرات اشههک از چشههران  جههاری بههود .نافلههه بههود خوانههدن
شهین بهار ماچههارده یهک بهار »گفهت: می .کردم، با او صحبت میبرگشت

کهههردم تههها بهههه جرکهههران رسهههیدم  عهههد ههههم نرهههاز خوانهههدم و سهههریع ب عهههوک 
1«.برگشتم  

کر «مجدمصطفی ابراهیریمهند  شهید»یکی از دوستان   : دهنقل 
بهههه مهههزار  ،یهههافتممصهههطفی را نری هرگهههاه در اههههواز ،در زمهههان جنههه 

کهههه  رفتم ومهزیهههار مهههیبنعلی خصهههوص به ؛جاسهههتنآمطرهههئن بهههودم 
کهاری نباشهدنبه اصرار داشهشهای چهارشب گهر  کهه ا ت ربهه زیها حترها   ،ت 

ههای به سهتاد جن  ،هایکی از شب .برودامام زمان ؟جع؟ مرقد آن یار 
 و «.بیهها بههرویم  احرههد»: ن گفههتای بههه مههه و بهها حالههت آمرانهههنههامنظم آمههد

مهن زودتههر بیههرون  ،ترپهس از زیهها .مهزیههار رفههتمبنهرهراه  بههه مهزار علی
کههردم مصههطفی نیامههد ،مههدمآ دیههدم ماننههد  ؛داخههل شههدم .امهها هرچههه صههبر 

کهردهکودکی که پس از مهدت  چرخهد وگهرد ضهریح می ،ها مهادر  را  کهدا 
عشهق او بهه امهام  .ودرفتار  خیلهی عاشهقانه به .بوسدو می بویدن را میآ

کهه می .بود خیلی بیشتر از  ک  ،زمان  ،شهناختممن او را ده سال بهود 
2.خیلی زالل شده بود؛ های اخیر خیلی متفاوت بودولی در این ماه   

، اسهحاقبنهریشهه زائهر حهرم احرد» گفتهه شهده: «اهلل امینهیحشرتشهید» هباردر

                                           

 .84ص ، يا زهرا،گروه فرهنگي شهید ابراهیم هادی .1

 .395، صبيتهنر اهلسیدحسن منتظرین،  .2
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1«.ست[ بودون ا]که در سر ل  ها  مدفامام زمان ؟جع؟  هیندنرا  
کهههه حضهههرت  بینهههدسهههر ل  هههها ، در خهههوا  می هجرعهههزاده، امامآقههها حسهههینحاج
ی است و مقهام معظهم   و جاروی قبرآاسحاق در حال کنار مرقد احردبن اهللةبقی

 اهللةحضههرت بقیهه .دنههقهها بگیرآخواهنههد جههارو را از دسههت رونههد و میرهبههری جلههو می
   «.امشب مهران عزیزی دارم .زنمجارو می ، این یکی را خودمنه» :فرمایندمی

کهه بهرای مهوال او منتظر بود بعهد  چهه کسهی اسهت؟ و ،اسهت عزیهز تا ببیند این مهران 
حشهرت اهلل امینهی را تشهیکع ،  ککهر شهیدمهردم .دشهنوخبر تشهیکع  ککهر شههید را می

قها آتها زمهان تهدفین  ککهر شههید، حاج .دسهپارنجا بهه خها  می هرانکنند و دقیقا  می
که این شهید، دقیقا  وقتی می .ه بودزاده سکوت کردحسین کهههران بیند   در جایی 

گریهههآمههیفریههاد بر ،شههوددفههن می ،خههوا  دیههده بههود خههود را  هیههای صههادقرؤ ،ورد و بهها 
2.کندتعریف می   

 خواندن نَاز امام زمان (ج

کیفیت است  خواندن نراز آن حضرت، ؟ع؟های یاد امام زمانیکی دیگر از جلوه که 
و الفهت انهس  ،بها ایهن نرهاز معرهوال   هاهرزمنهد .مهده اسهتآن در کتب ادعیهه آخواندن 

 .کردند، این نراز را اقامه میخاصی داشتند و با یاد امامشان
 :کندمینقل  «علی امیرفخریانشهیدنوروز»یکی از دوستان 

                                           

  .133، صوصال. گروه فرهنگي شهید ابراهیم هادی، 1

 .137، صهمان .2
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گهاهی بهرای حراسهت از خهی  .شو  دانیال با ههم بهودیم هدر منطق
نهوروزعلی در  .شهدیمرای پشتیبانی نیروها، وارد عرهل میگاهی بو مقدم 

 .خوانههدرا میامههام زمههان ؟جع؟ قهها آنرههاز  ،هههر شههب .نظیههر بههودبههین مهها بی
ادامهههه را ؟ع؟تهههوانیم راه امهههام حسهههین: چطهههور مییهههک روز از او  رسهههیدم

اهههی هرههان ر، راه حسههین» یم؟ حههر: دل خههود را بههه مههن زد و گفههت:هبههد
1«.هکه امام انتخا  کرد است   

 : کندنقل می« محرد بروجردیشهید»رزمان یکی از هم
وقتههی از جلسههه برگشههتیم، شهههید بروجههردی بههه  .ای داشههتیمجلسههه

یکی فهرو شب بود و بیرون، در تار .اتاق نقشه رفت و شرو، به بررسی کرد
کنهیمی .شب بودرفته بود. ساعت دوی نیره قهرار  .مخواسهتیم عرلیهات 

ل پایگاه را بزن کنهیماز آن ،بعد ؛یمبود اوك جلسهه ههم  .جا عرلیات را شهرو، 
کهردیم و بها بهرادران ارتشهی تبهادل نظهر می .برای هرین تشکیل شده بود

کنهههیم لمحههه ،خواسهههتیم بهههرای پایگهههاهمی دتی مهههبعهههد از  .مناسهههبی  کهههدا 
یده بههودیم. بایههد هههر چههه زودتههر محههل ای نرسهههنههوز بههه نتیجههه ،وگوگفههت

رفهههت و شهههاید تههها صهههت از دسهههت میفرگرنهههه شهههد، وپایگهههاه مشهههخم می
 .ات کنیمتوانستیم عرلیها نریمدت

تا دیروقهت  معروال  برابر شده بود و شد که کارمان چندمی چند روزی
آورد. احسها  کهرد. خسهتگی داشهت مهرا از پهای درمهییهم ادامه  کدا م

د و فقی به دنبهال یهک جها هایم سنگین شده بوپلک .کردمسنگینی می
. بروجردی گشتم تا بتوانم مدتی آرام   کدا کنمبیدن میخوا هبه انداز

                                           

  .43، صحديث شهود ،میرسید هفهیمسیده .1
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کهردم و بهه خهوا  عریقهی فهرو گوشهه .هنوز در اتاق نشسهته بهود ای  کهدا 
بروجهردی آمهد تهوی اتهاق، در  .از خهوا   ریهدم ،قبهل از نرهاز صهبح .رفتم

ا  آرام  خاصی  کدا کرده بهود و از تهم و نهاراحتی چنهد حالی که چهره
کهه خبهری شهده اسهت .آن نبود ساعت  ک  چیزی در گهواهی داد   .دلم 
بها « خواننهد؟را چطهور میامام زمهان ؟جع؟ نراز »رو به من کرد و  رسید: 

را امهام زمهان ؟جع؟ خهواهی نرهاز تعجب  رسیدم: حاال چی شده که می
کهرده»بخوانی؟ گفت:  را  مفهاتیحگفهتم: بایهد  .و بعهد لبخنهدی زد «امنهذر 

کهه  .آن چگهونگی نرهاز را خوانهدم را آوردم و از روی مفاتیح .بیاورم نرهاز را 
کهه  « ها را خبر کنبرو هرچه زودتر بچه»خواندیم، گفت:  مطرهئن شهدم 

وقتههی هرههه  .کههردها را خبههر نریوگرنههه بهها ایههن سههرعت بچههه ،خبههری شههده
هرهه تعجهب  «.جها بهزنیمباید پایگهاه را این  برادران»گفت:  ،جرع شدند

را نشهان داد و گفهت:  اینقطهه ،شههبروجردی با اطرینان روی نق. کردند
رفهت  .جها بهودسهپاه سردشهت ههم آن هفرمانهد «.جا باشدباید پایگاه این»

کههه بروجههردی نشههان داده بههود، خههو  بررسههی نقطهههطههر: نقشههه و  ای را 
کهههه متعجهههب بهههود .کهههرد گفهههت: لبخنهههدی از رضهههایت  ،بعهههد در حهههالی  زد و 
 جههههاایناز بهتهههر  .جهههاجاسهههت؛ درسههههت در هرینبهتهههرین نقطهههه هرین»

دو روز بود که از صبح تا شام بحه   .هره تعجب کرده بودند « شودنری
رسههیدیم؛ حتههی بهها بههرادران ارتشههی هههم کههردیم، ولههی بههه نتیجههه نریمی

کهرده ای گذاشهته و سهاعتجلسه ها بها هرهدیگر اوضها، منطقهه را بررسهی 
حههاال چطههور در مههدتی بههه ایههن کوتههاهی، بروجههردی توانسههته بههود  .بههودیم
کنههد؟ یکههبهتهه یکههی آن منطقههه را بررسههی  یرین نقطههه را بههرای پایگههاه  کههدا 
جاسهت و بایهد پایگهاه را گفتنهد: بهتهرین نقطهه هرینهره می .کردیممی

  .جا زدهرین
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ای نشسته بود و رفته بهود تهوی رفتم سراغ برادر بروجردی که گوشه
 دو روز و ه کههار سههنگین ایههن یکههی .دادنشههان مههیا  خسههته چهههره .فکههر
های  از کهه چشهمبها این .ا  کرده بودهای این مدت خستهخوابیکم
درخشههههیدند و شههههادمانی ولههههی انگههههار می ،خههههوابی قرمههههز شههههده بودنههههدبی
خواسهههت هرچهههه زودتهههر بفهرهههم دلهههم می ..  هلهههوی او نشسهههتمکردنهههدمی

د محلهی بهه ایهن خهوبی را  کهدا گفهتم: چطهور شه .جریان از چهه قهرار اسهت
 ،کنیمگذاریم و بح  میست که هرچه جلسه میچند روز ا اآلن ؟کردی

کهه لبخنهد مهی .رسهیمبه جهایی نری  کهدا  ،راسهت »گفهت:  ،زددر حهالی 
در حالی که بها نگهاهی عریهق بعد  «.کار من نبود ،این پایگاه کردن محل

شهب، قبهل از خهوا  »: ادامه داد ،نگریستبزرگ روی دیوار می هبه نقش
کهاری  :و گفتمامام زمان ؟جع؟ توسل جستم به وجود مقد   ما دیگهر 

خهودت کرکرهان  ؛دههدآید و فکرمان به جایی قهد نریاز دستران برنری
کهبعد پلک  کن کهردم  گهر ایهن مشهکل هایم سنگین شد و با خودم نهذر  ه ا

بعد خستگی  .بخوانم ؟جع؟نراز امام زمان آن، هحل شود، به شکران
کهه تهازه خو .جا روی نقشه به خوا  رفتمامانم نداد و هران ابیهده بهودم 

ر ولهی انگها ،آورمخو  صورت  را بهه یهاد نرهی .دیدم آقایی آمد توی اتاق
کهه بها او آشهنایی  ؛شناختمها بود که او را میمدت انگهار خیلهی وقهت بهود 
 ،«جا محهل خهوبی اسهتاین ؛جا را پایگاه بزنیداین»: آمد و گفت .داشتم

کر .و با دست روی نقشه را نشان داد کهه آن به نقشه نگاه  دم و محلهی را 
کس ، دیههدم هههیچاز خههوا   ریههدم .دمبههه خههاطر سههپر ،دادآقهها نشههان مههی

کهردم .جا نیستنآ کهردم .بلند شدم و آمدم نقشه را نگهاه   اصهال   .تعجهب 
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1«ارتفا، پایگاه بزنیم.به فکرم نرسیده بود که در این    

 وفای به َّهد
 مراتهبنجهام ایهن وظیفهه، بها ا کههاسهت ان دیگر منتظر هوظیف کران، تجدید عهد و 

ههههای یکهههی از راه .دنهههدهمینشهههان  ،؟ع؟سرسهههپردگی خهههود را بهههه امهههام زمهههانارادت و 
کههه بههه فرمههود «ای عهههددعهه»تجدیههد ایههن عهههد و  کرههان زیبهها، خوانههدن  امههام  هاسههت 

 از یهاوران حضهرت قهائم خواههد ،هرکس چهل صبا  این دعا را بخواند»: ؟ع؟صادق
2«بود.   
  :آمده است زیبا هامنفرازی از این میثاقدر 

ننَ   ه 
نن  الَّ َ ن   د  َلننه   إ  نند   َِ

 
نن  أ م   ف  ننو  ََ

َ  َيننَذا ال  ََح نن   َصنن   ننه  ف  ننت  ب 
ش  َو َمننا َّ 

د داا َو ََّق  ام   ََّه  ی َ
َ
َهنا َو َل أ نول  ََّن  ح 

َ
ن  َلأ ق  ن  ن  َّ  َا َلنه  ف  َعن ولاا َو َبت  ز 

َ
3؛ابندا أ  

ان خهود عههد و  کره ام، زندگیهر بامداد  در و بامداد امروز در من   خداوندا
گاه گیرم و هیچگردن ميه بیعت او را ب کنم،را با امام خوی  تجدید مي

 .برمدارم و از یاد نریآن را از نظر دور نري

 ،خههود بهها امههام زمههانهرههواره کههه  اندمهها خواسههتهاز  نامعصههوم، ت متعههددیاروایهه در
شیعیان بها  کوند دائریاهریت   هدهندوایات نشاناین ر .یمکنتجدید عهد و بیعت 

گر این عهد و  کران به خوبی انجهام شهود .ستمقام والیت و حجت خدا بسهیاری  ،ا

                                           

 .332صمیر مهر،  .1

 .664، صالمزار الكبيرمحمد ابن جعفر،  .2

 . 664، صهمان .3
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نیهز از مها هرهین درخواسهت را امهام زمهان ؟جع؟  .دوشاز مشکالت جامعه برطر: می
 :دارند

َن 
َ
نوب   َو َلو  أ

 َّ ق  َن ال  اعَّ م  ََ ت   ِ ه  ََََّّ  ا َ  ل َطاََّت  َقه    ا
اَََّنا َوف َ ََ ش 

َ
ن   أ ف 

نن    ََّننت  َله  َقا  َنننا َو َلَتَعج َ ن  ب َّ   َ  َ نن
ه    ال  َر ََّننن  خ َ

َ
ننا َمنن  ََ ه    َل  َ نند  ََََّّنن َعه 

ِ  ب ال  َوَفننا
ال 

َشنناَيَدم نا  َ  ب 
 َ ننَعاَد 1؛الب َ گههر شههیعیان مهها  کههه خداونههد بههر انجههام طاعههت،  ،ا

کههردن بههه عهههد مهها هههم ،موفقشههان بههدارد دل بودنههد، مالقههات مهها از در وفهها 
بهه سهوی  ،معرفهت مهاافتهاد و سهعادت دیهدار هرهراه بها خیر نریأها به تآن
 .شتافتها میآن

کهه از وضهعیت زمهان خهود داشهتند کههرده  ،شههدا بها در  صهحیحی  بها امهام خهود عههد 
که تا   نهان بهاآ .قدم باشهندن ثابتشادر راه یاری امام ،خرین لحظات عررشانآبودند 

وفههاداری خههود را بههه امههام  عرههال   خههالی نگذاشههتن میههدان نبههرد، ها وحضههور در جبهههه
کردندزمان  .شان اعالم 

نخسههتین روحههانی  کههه ،«قنوتیحسههن شههریفمحردشی  شهههید»رزمههان یکههی از هم
  :دکن، نقل مییدآبه شرار می سال دفا، مقد  هشت شهید

 در هریشههه .بههود شهههادت ،ترنههای دایرههی او اهلل ولقههاء ،او و  کههر فکههر
و  و قبها عبها بها خرمشههر خیابهانی ردههاینب در حتهی بهود؛ روحانیهت لبا 
 و لبها  ایهنشهریف   قهایآحاج: گفهتم او بهه روزی .شهدظهاهر می عرامه
  داد: سهبها تبسهم پا .انهدازدا بهه خطهر میدر نبردها جانتهان ر ،عرامه این
شهید شهوم  ام که در لبا   کامبرعهدی بسته ،خود و امام زمان با خدا»

                                           

 .499، ص2ج االحتجاج،علي طبرسي، بناحمد .1



 شهدا، بهترین الگوی منتظران.…………………………………………… 62 

1«.کفنم گردد ،هرین لبا  و   

 گوید: می «صرد اسودیشهید» خواهر
ای؛ : تازه ازدواج کردهگفتم .قصد جبهه کرد ،واج چند روز بعد از ازد

کههردهامههام زمههان ؟جع؟ بهها »روی؟ گفههت: چههرا جبهههه مههی کههه تهها عهههد  ام 
ه خواهرانهت را به :مهادرم گفهت« .باشهمایشهان ، سهرباز خهون هخرین قطرآ

را امهام زمهان ؟جع؟  ید،ههر وقهت مشهکلی داشهت»سپاری؟ گفهت: کی می
امام زمهان ؟جع؟ ماجرای عهد خود با  صرد «.را بخوانید نید و اوصدا بز
کههردرا این ها شهههید شههدند و مههن و در عرلیههاتی، ترههام بچههه»: گونههه بیههان 

را امهام زمهان ؟جع؟  .نزدیهک بهود اسهیر شهویم .یک  کرمرد زنده مانهدیم
گر نجاتم دهد  و خهرین نفهسآتها  ،صدا زدم و از او خواستم نجاتم دهد و ا

2«.سرباز او باشم و در جبهه برانم ،خون هخرین قطرآ   

 :کندسفار  میا  نامهدر وصیت« دلاسراعیل خرممحردشهید»
خون بر میثهاق  هین قطرمن ماندم و جنگیدم و تا آخر  مامادر گرامی
و مادر دو شههیدم  :افتخار بگوییتا تو فردا بتوانی سربلند و باخود ماندم، 
3.جان باختندامام زمان ؟جع؟ و  ه نوکری اباعبداهللفرزندانم در را  

                                           

 .45، صنسل طوفانمحمد باقر حیدری کاشاني،  .1

 .13دفتر یکم، ص های تاريخ،نامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .2

 .199، صامام زمان و شهدا سالم جعفری، .3
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 یاورانمهدیبرای  بهترین الگو ؛فصل دوم: شهدا

گر  ای و برنامهه زبهده ایفرمانهدهعهالوه بهر  قیامی بخواهد بهه ترهامی اههداف  برسهد،ا
و  نیهز بهه دلیهل گسهتردگیامهام زمهان ؟جع؟ قیهام  .اسهتویهژه نیازمنهد یهارانی  ،جامع

ههای خهاص اسهت؛ نیست و نیازمند یارانی با ویژگی نون مستثناقا، از این آن اهریت
یارانی  ؛گیردبشری رن  و بوی دیگری به خود می نان، نظامیارانی که با هرکاری آ

کهه  ؛اعترهاد داشهته باشهد ههاآنبتواند بهه زمان ؟جع؟  امامکه  کهاردان و الیهق یهارانی 
 .باشند ؟ع؟امام عصرپا به رکا  باشند و بتوانند 

ها اشاره شده، که برخی از آنامام زمان ؟جع؟ های یاران به ویژگی ،روایینابع در م
، شهههجاعت، شههههامت، تقهههوا، شهههناخت خداونهههد، معرفهههت امهههام زمهههان عبارتنهههد از:
شهههبانه، تهههال   عبهههادت و تهجهههد طلبی، قدرترنهههدی، صهههالبت و اسهههتواری،شههههادت
  . ...دلی و، همزیستیساده ،روزانه

کژگیگفتنی است، ما باید در این وی با  .محک بزنیم هاآنخودمان را با  و ردهها تفکر 
حههق علیههه  جهههانی هفهرههیم در مبههارزههها، مههیایههن ویژگههیبهها  میههزان انطبههاق خودمههان

ه خههدای یهها  ،آیهها مهها نیههز در خیههل سههپاه حضههرت هسههتیم .، چههه جایگههاهی داریههمباطههل
  کشیم؟، صف میایشانمقابل ناکرده ه 
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گرهههان مهههی کهههامال  بیهههان کههه بهههرای یهههاران حضهههرت ههههایی ویژگهههی ،کننهههدبرخههی  شهههده، 
گههر در روایههات آمههده ؛انداسههتثنایی کههان قلههوبهم زبههر الحدیههد»: ا 1؛«رجههال  کههه   مردانههی 

اعطهی الرجهل مهنکم قهوه اربعهنن » :کهیا این ،تهای آهن اسهایشان چون پارهقلب
2؛«رجههال کههه از مناجههاتیهها روایهه ،، قههوت چهههل مههرد را دارنههدهههاآنمههرد از هههر   ی هههااتی 

هها را ایهن هدهنهد، هرهمهیخبهر ها و جنگیدن شجاعانه در روزها در دل شب هخالصان
انهد ویژه در این مقطع زمانی که مردم ترق مادیات شدهبه ؛تواند دارا باشدکسی نری

 .و هرکسی به فکر منافع شخصی است
کهه دوسهت دارنهد جهزء یهاران  و سهتنی ، صهحیحاین تفکهر امهام زمهان ؟جع؟ کسهانی 
گهر کسهی  .تلهی را در دل خهود جهای دهنهد هگز نباید این اندیشباشند، هر خواههد میا

توانهد ، میهای آن دالورمردان را به دست بیهاوردجزء یاران آن حضرت باشد و ویژگی
کهه  ،کندالگوگیری عرلی شهدا  هاز سیر ؛ دنهدهها بوترهامی ایهن ویژگیدارای شههدا چرا
گههرد شههرع  ارو،  روانهههامههام «هههل مههن ناصههر ینصههرنی»کههه بهها شههنیدن نههدای  کسههانی

سهاز قیهام و انقهال  زمینهکهه  ،از انقهال  اسهالمی وجود  جرع شدند و با ترام وجهود
کردنداستامام زمان ؟جع؟  کردندامام زمان ؟جع؟ در واقع  ، که، دفا،   .را یاری 

گر از تقوای یاران  گریزی گنهاه تهوان بههآید، میبه میان میسخن امام زمان ؟جع؟ ا
کرد  گناه، در خیر کهشهدا اشاره  گام نهادند هبا دوری از   .سبز انتظار 

                                           

 .308، ص52، جنواربحاراال. 1

 . 294، ص8، جكافی .2
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گر در روایات، از خدا ، شههدا در ایهن زمینهه گفتهه شهدهامام زمان ؟جع؟ باوری یاران ا
کههه ، ندن الگههو هسههتبهتههری و  ههود وجودشههان  نههان بههه خداونههد، بهها تههارایرههان راسهه  آچرا

 .عجین شده بود

گر این که ا مهوج امام زمان ؟جع؟  هران ویژطلبی در یاشهادت هروحیطور بیان شده 
طلبی رزمنهدگان هشهت سهال دفها، مقهد  اشهاره شهادت هتوان به روحیمی ،زندمی

کهههه چگونهههه  و در کردنهههدقهههراری میبهههرای رسهههیدن بهههه ایهههن فهههی  عظهههیم، بی کهههرد 
 .شناختند، سر از پا نریهای عرلیاتشب

ی شههدا بنهدو پایامهام زمهان ؟جع؟ های یهاران شنایی بیشتر با برخی ویژگیبرای آ
 . ردازیمها می، به بیان برخی از این ویژگیهاآنبه 

 شناخت و اهاَّت خدا

رسند که این شناسی دارند و زمانی به کرال میبه خدامیل  ،فطریطور  به هاناانس
در مسهیر بنهدگی و  انسهان ،بها شهناخت خداونهد .نیاز فطری به خوبی پاس  داده شهود

نههد مههدال بنههدگی را در دل خههود جههای توارت میدر ایههن صههو ، وگیههردعبودیههت قههرار می
 .دهد

کهه  ،نیسهت البته  ات مقد  خداونهد قابهل شهناخت  ناانسه وحهدود خداونهد نامچرا
توانهههد بهههر موجهههود نرهههي )انسهههان( موجهههود محهههدود ،دیگهههر ؛ بهههه عبهههارتاسهههت محهههدود
َعَجهَزت  »فرماینهد: می ؟ع؟امهام سهجاد .علری داشته باشد هاحاط)خداوند( نامحدود 
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اَل الع   نه  َجرال  ک  1؛«قول  َعن ذدرار    .نداهماندجرال تو در دها از رسیدن به کنهخر 
کتهب راه ،های خداونهدبه برخی اوصا: و ویژگییابی برای دست ههای متعهددی در 

شناسههی را هههای خداروایههات، یکههی از راه متههون ادعیههه و .اعتقههادی بیههان شههده اسههت
گرامهههی خصهههوصاولیهههای الههههی، بهشهههناخت  چنهههین امامهههان و هم اسهههالم  کهههامبر 
 .اندمعرفی کرده ؟مهع؟معصوم

 :نددر میان اصحا  فرمود؟ع؟روزی امام حسین
َذا   ُ نوه  َفن

ف  ر  ع  ََ  ل 
ل َ َ ناَد إ  ع 

ه  َما َخَََّق ال  ر  ك   ذ 
ل َ َِ ََ ََّ  َ َو  ن َ ا ا   إ  َها الن َ ی  

َ
أ

َ اَدم   ا ب ع  َنو 
َت   وه  اس  َذا َََّ د   ُ وه  َف وه  َََّ د 

نَواه  َفَقناَل َََّرف  َ  َمنا س  َ ناَد  ه  ََّنن  َّ 
ل  َیا  ِ ول  َله  َر َن َرس  َ  اب  َفن ر  َ  َئناَل َمع   ا

 َ َفن ر  نا َمع  ََ ن  َف م  
 
َت َو أ ن 

َ
ي أ ب 

َ
َ  ب   ا

ه    َهاََّته  َ ب  ََََّّ ي َیج  ذ 
َماَمه    ال َ   َزَمانَّ إ 

ل  ك  ل   ي 
َ
2؛أ   خداونهد ای مهردم 

وقتهی او را  ؛ رسهتندوقتی شناختند او را مهی .ندمردم را آفرید تا او را بشناس
ای  :کههرد مههردى عههرک .کشههند رسههتیدند از  رسههت  دیگههران دسههت مي

 ى معرفههت خههدا چیسههت؟امعنهه  پههدر و مههادرم فههدایت خههدا،رسههول  فرزنههد  
کهه خداونهدامامبه  هران معرفت و شناخت :فرمود طهاعت  را ا ،ی است 

  .واجب کرده استای بر مردم هر دوره

یههت روا؟ع؟امههام علیاز  .خداونههد دارنههد شههناخت عریقههی بهههامههام زمههان ؟جع؟ ان یههار
  :شده است

َ حنننق معرفتنننه  فننن  آخنننر  َهننندیو يننن  انصنننار الرِنننال َّرفنننوا ا

                                           

 .150، ص91، جبحاراالنوار .1

 .9، ص1، جالشرائععللشیخ صدوق،  .2
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1؛ال مان در  یمههدیهاوران  ههاآن ؛اندهشهناخت کهه خهدا را بهه حهق مهردانهی 
 .ندآخرالزمان

کامههل داشههتهنههان چههون آ گاو  بههه شههناخت خداونههد، اعتقههادی  آن را بههه دسههت  هانهههآ
نهههان را از توانهههد آچیهههز نرینهنهههد و ههههیچ می انهههد، ترهههامی مشهههکالت را پشهههت سهههروردهآ

کرده   فرماید:می ؟ع؟امام صادق .دارد، بازاندمسیری که انتخا  
َن 
َ
َك  ال   َِ وَبه     ر   َّ َشد    ئ 

َ
َ  أ َها َش    ف   َذا   ا وب  ید  َل َیش  َحد  َبر  ال  ز 

َحَجننر  
ننَن ال  2؛م  کههه دلامردانی هههاآن  هههای آهههن هایشههان ماننههد پارهنههد 
از  ،هتهقهادشههان بههه خههدااعدر  و راه نهدارد هاآنگونه تردیدی در هیچ ؛است

  .ندرتصهخهره و سهن  محکم

گر  کهروز میترق در شناخت و معرفت خداوند بودند ،شهدا شهان را  کروزی ،شهدند؛ ا
گهر شکسهت میدانسهتندای از جانب خهدا میهدیه خوردنهد بهاز ههم تسهلیم تقهدیر ، و ا

کربالی چهار را که  خداوند   .الهی بودند بهه شههادت رسهیدند، یاری بسدر آن عرلیات 
که  کربالی پنج  خهدایی  .دانسهتندآمیز بود، یکی میبسیار موفقیتبا خدای عرلیات 

کههرد، هرههان خههدایی میآکههه خرمشهرشههان را را  کههه مهههزاد  دستشههان  ران را ازدانسههتند 
کرد و باز   .گرداندخار  

 و در جرهع شهیرمردان تهواص، هشت شب عرلیات والفجر در «رازیخشهیدحسین »
 گوید: گونه سخن میاین ،شکنتکاوران خی

                                           

 .229، ص5ج الهداة،اثباتحر عاملي، . شیخ1

 .308، ص52، جبحاراالنوار .2



 شهدا، بهترین الگوی منتظران.…………………………………………… 68 

 و هایتهان را محکهم ببندیهدمحکم کنید، بند  وتین ندهایتان راکررب
و بههدون تلفههات، زخرههی  جنهه     بههرادران  هایتان را آمههاده سههازیداسههلحه

 یهک ...و گرسهنگی تشهنگی، خستگی، جن ، در .ندارد معنا شهید اصال  
 یهاناانسه بهه .خداسهت جانهب، از هسهت هرچهه بدانید .است واقعیت
گههر مههؤمن کههه در  .داننههدمی خههدا جانههب از را آن برسههد، مصههیبتی ا برادرانههی 

 زخهههم مهههؤمن بهههرای داننهههدمی اند،شهههده زخرهههی و قهههبال   جرهههع مههها هسهههتند
چهههون ایهههن  ،و نهههاراحتی نهههدارد ههههیچ احسههها  درد ،نههه ج در برداشهههتن
1.جانب خداست مصیبت از  

کرده و شان،هنامشهدا در وصیت کهه بهر  ،درون خهود از آت  عاشقانه با خدا راز و نیاز 
ی در مهتن ایهن سهرك به یقهین،  .ندزد، دم میور بودشعله اثر شناخت و معرفت خداوند

کههههنامهوصهههیت کیهههد تأ ههههاآنهرهههواره بهههه خوانهههدن ، امهههام شههههیدان ها نهفتهههه اسهههت 
 : کردندمی

کههه ایههن عزیههزان مینامهایههن وصههیت کنیههد ،نویسههندهایی   .مطالعههه 
کنههد پنجههاه سههال عبههادت کردیههد و   یههک روز هههم یکههی از ایههن خههدا قبههول 

2.ها را بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنیدنامهوصیت   
 فرمایند: ر این باره مید نیز مقام معظم رهبری

های ایهن جوانهان را نامهوصهیت» :که شهرا دیدیهد امهام فرمودنهداین
 البته در این مورد چیزی از امام نشنیدم م این است، من حدس«بخوانید

ها را نامهامهههام آن وصهههیت .خشهههک و خهههالی نبهههود هکهههه ایهههن یهههک توصهههی

                                           

 .24، صنسل طوفانمحمد باقر حیدری کاشاني،  .1

 .491، ص14، جصحيفه امام .2
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ر گذاشته بهود و های آتشین در قلب مبارکشان اثخوانده بودند و آن گلوله
کهه خهود مهن در کرها این .بههره نراننهدیگهران ههم از آن بیخواستند دمی

و بعهههههد از آن تههههها امهههههروز، بحرهههههداهلل بههههها ایهههههن های جنههههه  طهههههول سهههههال
ام برخههی از ایههن ام و دارم و دیههدهها تهها حههدودی انههس داشههتهنامهوصههیت
1.ها چطور حاکی از رو  عرفان استنامهوصیت  

کیهد بزرگهان بهر خوانهدن وصهیتت دلیل ایهن هرهه ای ها، وجهود جرهالت عارفانهههنامأ
کارساز  شان،که تدبر در محتوایاست  کهه  است،بسیار مفید و  و  شههدا عهار: بهودهچرا

یها نوجهوان جهوان و  شهانبیشترکهه شههدا ایهن  .نهداشهبه طهی کردهساله را یکاه صدر
کهم، ههم نداشهتند و حتهی بهه خهاطر سه چنهدانیسهواد  ههاآنند و شاید برخهی از بود واد 

هراننههد  کههر ، نویسههندنامه میوقتههی وصههیت ،دشههسههختی خوانههده می خطشههان بههه
 .گویندسخن می سالک

رعایهت مسهائل  هبهه واسهطآنان  که ، این استی شهداهانامهوصیت از دالیل تنای
را  هانامهوصهیت چنهین،هها هم. آنمقامات معنوی باالیی رسهیده بودنهدبه  ،اخالقی
 ؛دتنشههههنوهای عرلیههههات میماننههههد شههههب ،یحساسهههه عرفههههانی و یهههههانادر زمتالبهههها  

ایههن در . ایجههاد شههده بههود خداونههد نههان وبههین آعریقههی معنههوی  هرابطههکههه یی هههانازم
 شود.های عارفانه اشاره مینامهبخ ، به برخی از این وصیت

 :دسوینمیا  نامهدر وصیت «عبا  پایندهشهید»
ن در ایهک جه  دادمداشهتم و در راه تهو مهیای کا  هزاران جهان می

                                           

پنجااه ساال عباادت، (؛ به نقل از: گروه فرهنگي شهید ابراهیم هـادی، 8/10/87ه )لبیانات معظم .1

 .10ص
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خدایا    چه چیز ناقابلی است ،جالل تو مقابل این هره نعرت و عظرت
گلهویم را ،زنداهی اوقات اشک در چشرانم حلقه میگ فشهارد و می بغ  

کهه ایهن ناراحتی ه، و هرهکنهددرد، سرم را ا یت می هها فقهی از ایهن اسهت 
کههنممی  .ترسههم بههه خههاطر سههنگینی گناهههانم، نتههوانم بههه سههوی تههو  ههرواز 
محفهل عاشهقان را روشهن  ی من  دوست دارم چون شرعی بسوزم وخدا

1.نگه دارم   
طههور عارفانههه دسههت بههه قلههم ، اینسههال دارد هفههدهکههه فقههی « حسههن تفههاریشهید»

 شود: می
کههه هرههه چیههزم اوسههته بهه کههه زنههدگیه بهه .نههام او  م در جهههت انههام او 
کهه زنهده بهه اویهم به .اوست کهه از اویهم .نام او  بهودن بهه زنهده  .بهه نهام او 

جهههانم  .یههادم اوسهههت .رفتهههنم از اوسهههت .بهههودنم از اوسههت .خههاطر اوسهههت
مهههرادم  .مقصهههودم اوسهههت .معبهههودم اوسهههت .معشهههوقم اوسهههت .اوسهههت
هایم بههها ترهههام سهههلول .وجهههودم هکنم بههها  ره  راحساسههه  مهههی .اوسهههت

2.اما بیان  نتوانم کرد ،کنماحساس  می   

 : کندا میگونه با معشوق  نجونیز این «محرود اخباریشهید»
کههه بههه گلخداونههدا رسههیدگی  هههای بههاغ  تههو هرههان باتبههانی هسههتی 

کهمی هاآنفت و بال به آکند و مانع از رسیدن می ه شود و من گلی هسهتم 
انههد تهها مههرا فههت و بههال مههرا محاصههره کردهام و آرویکههدهپشههت دیههوار بههاغ تههو 

کهه مهنپشهت بهاغ بی ر ایهن خهار  خدای من  نظری هم ب .بخشکانند  نهداز 

                                           

 .28، صمعمای حضورطیبه فرد،  .1

 .19دفتر اول، ص هايم،كالسیبرای همرضا صداقت، علي .2
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کههس فقههی در انتظههار تههواَ  کنههی، چههون تههو بههر هههر چیههز و هههر  م تهها بههه مههن نظههر 
1.توانایی  

 گوید:گونه مینیز این «احرد دادستانشهید»
 ،خهود و رسهاندن عاشهق بهه معشهوق   وجهود مهرا بهرای لقهایخداوندا

کههه مههن آ اهلل یههافتم و بهها فههوک عظهیم رسههتگاری را فقههی در لقههاءمهاده سههاز 
2.و یافتن را شهادت در راه تو دیدماین رسیدن  ،ترامی وجود  

 :نویسدا  مینامهدر بخشی از وصیت «اهلل زمانیحبیبشهید»
رزوی آبار  روردگارا  از دوری تهو سهخت دلهم گرفتهه و کسهل هسهتم و 

کههردن را از مههن  دیههدار تههو دنیهها را سههخت و تنهه  و تههار نرههوده و قههدرت فکههر 
جهدا گشهتم و در دو  از خلهق ،شهنا شهدمآوقتی بها تهو   بارالها ...گرفته است

3.نهان بودم و  کدا شدم .جهان شیدا شدم   
 د: سوینا  مینامهوصیتدر  «مسعود سیدیسیدشهید »

گههر بخههواهی میتههو بههه انسهه  خههدایا کههه ا  چنههان اوجنتههوانی آان گفتههی 
ظرهت و ایهن من ایهن ع .بگیری و به معراج بیایی که با من مالقات کنی

4.کننده را با چشرانم دیدمنده و دیوانهکنمعراج و این شکوه خیره   

ا  نامه، در وصههیتسههال سههن دارد سههیزدهکههه فقههی  «کنههدهشهههیدمرادعلی عالیی»
 د: سوینمی

                                           

 .11، صمعمای حضورطیبه فرد،  .1

 .50، صهمان .2

  .76، صهمان. 3

  .27، صهزار حنجره آواز. محمد خامه یار، 4
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کههه نآ ،کنمرا سههتای  مههی تههو  ای خههدای مههن  کههامبران بههه گونههه 
ای  .کنمد و تو را بها ترهام وجهود  رسهت  مهیکردندرگاهت حرد و ثنا می

کهه هسهتی و آنو را آای رحیم  من ت خدا و کهه سهزاوانچنان  ، نهیآ رگونهه 
1.کنمستای  می  

« دکتر چرهرانشههید» ههای عارفانه و عاشهقانگو  جانران را میهران مناجاتباید 
 :کنیم

 ههاناکهاهی در مقابهل طوف من کوچکم، ضعیفم، ناچیزم،  ر    خدایا
ظرهت ببیهنم و ع بین ده تا ناچیزی خود راای عبرتبه من دیده .هستم

خهو    خدایا ... و جالل تو را به راستی بفهرم و به درستی تسبیح کنم
های  هههود مهههدفون نهههام و تنهههها باشهههم تههها در توتهههای کشهههرک دارم گم
2.نشوم   

ای از است، جلوهخداوند از شناخت عریق شهدا  هدهندها که نشانالبته این نوشته
 هظیرهی از حهاالت عارفانهاسهت و بخه  ع  کوسهتهحقبه ان  سهالک نآ هحاالت عارفان

کهرده اسهتشانهای اجتراعیبرخورددر رفتار و  ،نانآ  ؛ بهه عبهارت، ظهور و بروز  کدا 
، و از ایهن حیه  گذاشهتنداز خداونهد را بهه نرهای  شهناخت خهود  ،عرلدر  آنان ،دیگر

 .برای منتظران باشند ها و الگوهای مناسبیوهاستوانند نیز می
 نقل شده است: «شهید صیاد شیرازی» هدربار

شههرو، « اهللبسههم»صههدر بههدون یبن ی،ادر جلسههه .جنهه  بههود لیههاوا

                                           

 .20، دفتر اول، صهايمكالسیبرای همرضا صداقت، علي .1

 .21ص ها،سردار خوبیعیسي جمالي،  .2
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کههه بههه صهه .کههرد بههه حههر: زدن اعتههراک بههه  هبههه نشههان ،دیرسهه ادینوبههت 
کهه  یامهن در جلسهه» گفهت: کهل قهوا بهود هدنهکه آن زمهان فرما صدریبن
 یسهخن چیاز خهدا ببهرد حهر: بزنهد، هه یکهه نهامآنیب ،سخنران  نیاول
1«.میگوینر   

 طور نقل شده:نیز این« احرد متوسلیانحاج» هدربار
فاتحانه وارد خرمشهر  انایش ،۱۳۶۱حوالی ظهر روز سوم خرداد سال

کههردبی هیلآزادی شهههر را بههه وسهه خبههر  کههروزی و شههد و عصههر  .سههیم اعههالم 
کهههه از شهههدت بههها چشههم ای سهههر تهها پههها خههاکی وبههها قیافههه هرههان روز، هایی 

کهرد: و در جرع رزمندگان حاضر شهد ،پف کرده بود ،خوابیبی  سهخنرانی 
کهه چنهین  را شهکر برویهد خهدا .معجهزه بهود به واهلل قسم،  هابچه» کنیهد 

کههرد مهها شهههید  یههک وقههت نگویکههد مهها شکستشههان دادیههم،  محبتههی بههه مهها 
کهردیم، شدیم کهرد؛ ما شهر را آزاد  کهه ههدایتران   ایهن خهدا .ایهن خهدا بهود 

کر 2«.دبود که شهر را آزاد   
خرمشهههر فرمودنههد: ها در فههتح هدر وصههف رشههادت رزمنههد ؟هر؟کههه امههام خرینههیاین
کهههردخرمشههههر را خهههدا آ»  هدربهههاربسهههیجیان و بیهههن  عریهههق امهههام  هدهند، نشهههان«زاد 

بههرداری از آن بیههن  عریههق، بههه مقامههات ور، بهها بهرهکههه رزمنههدگان دالاسههت خداونههد 
کرده بودند   .معنوی باالیی دست  کدا 

 وززايدان شب و شَران ر
که دلشان به عشهق معشهوق واقعهی  برای کسانی ،های شبدر نیرهمناجات با خدا 

                                           

 .13، ص35، شمجله امانمسلم عباسپور، صدها خاطره،  .1

 .21ص ،نسل طوفانمحمد باقر حیدری کاشاني،  .2
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کهه تنهها کسهانی می .اسهت بخ ، بسهیار لهذتتپدمی کننهد  تواننهد ایهن لهذت را در  
میز عشهههق آو قطهههرات محبهههت کهههرده سرشهههار از شهههناخت و محبهههت خداونهههد دلشهههان را

 اسهتای گونههداری بهه زندهبشه اهریهت .اندجهان خهود رسهانده هریش روردگار را به 
صهالح و ربهانی،  الههی و مهردان ، رمز موفقیت ترهام اولیهایتوان گفتکه به جرئت می

  .بوده استداری زندهشب
کههه در  ،شههکبی سههاختار  رددهنههد، نقهه  بسههیار مهرههی ب و روز رخ میشههاتفاقههاتی 

د توانهینر بهه خهوبی ،داری نباشهدزندهکسی اهل شهب گر، و ادارندشخصیت انسان 
در  ،بههه هرههین دلیههل ؛دمههدهای زنههدگی موفههق باشههآدر رویههارویب بهها حههوادش و  ک 

 .ای شده استالعادهتهجد و سحرخیزی، سفار  فوقفرهن  اسالمی به 
مههم  هایز برنامههیکهی ا ،اشهاره دارنهد ؟جع؟که به سبک زندگی امهام عصهر یروایات

  .اندداری بیان کردهزندهشب حضرت را
کاظا  : مودندفر ؟ع؟ممام 

ه   َتنناد  ََّنن   َیع  ََّننه  َیر   َ ي َمننن  َل ب 
َ
نن  ننل  ب   َ

ننن  َسننَهر  الَّ َ  م 
 َ َر ننف  َرم ه  ص   َ نن َمننهَّلَل س 

عا ك  داا َو َرا  ِ وَم َسا ج 
1؛الن   رنگه   ،داریزندهو شهب بهر اثهر تهجهد مهدی 

ها در حهال سهجده پدرم فدای کسی باد که شب .به زردی مترایل است
  کندرگان را مراعات میاست و طلو، و ترو  ستا و رکو،

 بهه ،انهدداده داری خهوزندهنیز خهود را بهه تهجهد و شهب؟جع؟یاران واقعی امام عصهر
بها ن آ هاسهطو بهه وکهرده داری، قدرت روحی خاصی  کدا زندهشب که در  رتو طوری

                                           

 .200، صالمسائلالسائل و نجاحفالح طاووس،بنموسيبن. علي1
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 .کنندموانع بر سر راهشان، مقابله می
 ند:مودفر؟ع؟یاران امام عصرداری زندهدر توصیف شب؟ع؟امهام صادق

ِال  ل وَن الََّ  ر  ی   فنن  صَنََّوَیننام  ن   َدو  ، َنَل، َله  نل  ح 
ی   الَن  َكنَدو  امنن ه    

ه     ننننراف  َامننننا َََّّنننن  َاه  ننننوَن ئ  1؛َی َت  کههههه شههههب  ها آنههههان مردانههههی هسههههتند 
گهههو   هنرازشههان چههون نغرهه هخوابنههد و زمزمههنری کنههدو بههه  زنبههوران از 
 .کنندپری میداری سزندهها را با شبشبها آن .رسدمهی

گرفتههه بودنههد ،مناجههات بهها  روردگههار در دل شههبها بههه هرزمنههد رههواره دوسههت ه .خههو 
کنه رده اطرافیانشانشب بین آنان و و تاریکی وقت شب فرا رسد  داشتند د ای ایجاد 

گهههرد و تبهههار دنیههها و جلوه خلهههوت ،بههها معشهههوق حقیقهههیتههها  ههههای مهههادی را از نراینهههد و 
ک هخانهای دیواره  .ننددلشان دور 
 :گویدمی «محرد بروجردیشهید»تهجد و سحرخیزی  هدربار هرتشهید

نراز شب و دعهای کریلشهان ، آقا بودمجا که من با حاجآناقل تا حد
کهااین  ...البته با حالت خاص خود  ؛شدتر  نری ه شهنیده بهود واخهر 

ل را در ، دیگههر دعههای کریههاسههتشههب ، نیرهوقههت مناسههب دعههای کریههل
2.شدهای شب بلند میخواند و در نیرهشب نری اوقات عادی اوایل  

کهه حتهی فعالیتقدر عاشق نراز شب و راز و نیاز بها  روردگارشهان آنان آن ههای بودنهد 
نههان را از شههیرینی توانسههت مههانعی باشههد تهها آنظههامی نیههز نری یفرسههاسههخت و طاقت
کند   .عبادت دور 

                                           

 . 307، ص52، جاربحاراالنو .1

 .258ص مسيح كردستان،عباس اسماعیلي،  .2
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 : کندنقل می «یاریشهیدحرید اهلل»رزمان از هم کیی
رفتیم و مههی بههه منههاطق عرلیههاتی شناسههایی بههرای ،هههر روز صههبح زود

کهه از فهرب خسهتگی گشتیم، ولیمیوقت بازشب دیر کثر افهراد   برخال: ا
دیگهههر بهههه  و تعهههدادی ، ویرفتنهههدخوا  میاسهههتراحت بهههه رخهههت بهههرای
صهههبح از  وارد ههههم وقتهههیاز مههه در بسهههیاری . رداختنهههدمی داریزندهشهههب
 هکههه وظیفهه کسههانی کههردیم بههه جههای، مشههاهده میخاسههتیم  برمیخههوا

هرهه چیهز را تریهز و  ،شستن ظرو: و نظافت چادرها را بهه عههده داشهتند
1.مرتب کرده است  

، در داری بههههههودزندهکههههههه خههههههود اهههههههل شههههههب ،«کیاسیدحسههههههن محرههههههدی شهههههههید»
 :کندسفار  میا  نامهوصیت

یهد و در مناجهات و راز و مناجات سهحرگاه و نرهاز شهب را فرامهو  نکن
گان را بههه خههاطر داشههته باشههید و بههرای یازتههان بهها  روردگههار، دعهها بههه رزمنههدن

2.دعا کنیدامام زمان ؟جع؟  کروزی رزمندگان و فر    

کاوهشهید»رزمان یکی از هم  کند:نقل می «محرود 
کهار فهوری داشهتند  .خواسهتندمحرهود را می .سیم زدندبی ،از قرارگاه

صورت   .خواندداشت نراز می .دنج  کدای  کردم هیک گوش .باها 
مثهل  .چیهزی نگفهت .چند بار صدای  زدم .هارا گذاشته بود روی خا 

 :گفهههتم . گوشهههدههههانم را بهههردم نزدیهههک  .مخهههود  بهههه سهههجده افتهههاد

                                           

 .41دفتر هشتم، ص های تاريخ،نامه جاودانهفرهنگ. یعقوب توکلي، 1

 .679، ص1، دفتر سیزدهم، ج. همان2
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 .چهههی بگهههم بهشهههون؟ چیهههزی نگفهههت .خواسهههتنت از قرارگهههاه  محرهههود
روحهه   گهویی، .ههای کشهیدن  معلهوم بهود و تکهان خهوردن لبنفس

 بعهد .نیم ساعتی تهوی هرهان حهال و ههوا بهود  کردجای دیگری سیر می
 سهحر نشهده خبهر شههادت  را .پنج، نهوزدهوطر: ارتفاعهات بیسهترفت 
1.آوردند   

 اخ ص
بهها  .الهههی اسههتگونههه ریهها و اهههدا: تیر نیههت از هههر سههازیپا ی ابههه معنهه «اخههالص»

 .نشیندمیها به ثرر ن اخالص است که درخت اعرال انسانداشت
در دوران سهخت  ،دهنهدمیتوجهه  ،برخی وظایفبه منتظران را  روایاتی کهبر اسا  
کهه اههل اخهالص کسانی می ،فرسای تیبتو طاقت کننهد  تواننهد دیهن خهود را حفهظ 
 .باشند

  رسههیدند؛امههام زمههان ؟جع؟ وقههو، قیههام  هبههاردرپههدر بزرگوارشههان از ؟ع؟امههام حسههین
 ند: فرموددر پاس   حضرت امیر

يي ذ   ذ 
داا  َبَعَث  َو ال َ َ َ َح َ  َو  م  ن ی َ َ ر 

َنهَّلل  ال   َ َِ َطَفاه  ََََّّن   َ  َو اص 
و َ ب الن    

نننوَن  ص   َّ    َ  ال 
ل َ ننه  إ  ین  ََهننا ََََّّنن  د  ننت  ف    

 َ ََّ َفننَ  َی ننَر  َ ََّ َو َح َ نن  َ ننَد َ  ننن  َبع   ْ َل
َ  ََّن  َ َو  َخَذ ا

َ
یَن أ ذ 

َن  ال َ ق  ََ
ح  ال  وَن ل َرو  ر  َ اش   َ

َننا َو  ال  َوَلَیت  ناَئه    ب 
ََ َ  م 

نل َ َِ
نه   ن  وحَّ م  ننر     ب 

ننَدي  ی َ
َ
یَناَن َو أ  

ه    اِل  ننوب 
 َّ نن  ئ  2؛َكَتنَب ف  کههه   قسههم بههه خههدایی 

                                           

 .96، ص1، جسالكان ملک اعظمسعید عاکف،  .1

 .304، ص1، جالنعمهالدين و تمامكمالشیخ صدوق،  .2
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را از بههین ترههام مخلوقههات  برگزیههد، چنههین  و او محرههد را بههه نبههوت برگزیههد
کهه در ، اما بعد از تیبت و سهرگردانیخواهد شد کس بهر ن زمهان ههیچآای 
 .مگر کسانی که اخالص داشته باشند ،ستوار نخواهد مانددین  ا

 .نهداز مراتهب واالی اخهالص برخوردارامام زمهان ؟جع؟ مراتبی دارد و یاران  ،اخالص
کههه بهها تکیههه بههر نیههروی اخههالصآ ی هههاناها و طوفاز سههختی ،نههان کسههانی هسههتند 

کرده سهههرگین دوران تیبههت  را بههرای یههاری هههاآننیههز امههام زمههان ؟جع؟ انههد و عبههور 
  .کندخوی  بسیج می

هَن : هآیدر تفسیر ؟ع؟امام جواد ی 
َ
نكَ اهلَل َعلهی أ  ذ 

یعها  هم  اهلل  َجر  ت  ب ک 
 
هوا َیهأ ون    َشهي   مها َتک 

هلك ٍء ک 
یر   1َقد    :ندفرمودالعظیم حسنی به عبد 

ههن   ههدكَ   م  ع  ه  ال  َتَرَعههت  َلههه  َهههذ  َ ا اج  ههل   َفههذ  ه 
َ
ههاَلص   أ خ   

َهههَر اهلل   اْل  ظ 
َ
ههَرهأ م 

َ
2؛ أ  

خداوند امهر تن از اهل اخالص جرع شد،  313هنگامی که براى مهدى، 
 .او را ظاهر خواهد کرد

زخری شد و خون از ترهام بهدن   10والفجردر جریان عرلیات  «حسین نادریشهید»
اخهالص  ه، امها او بها روحیهاز او بگیردعکسی خواست جاری بود. یکی از رزمندگان می

کار  کرد و با هران حالهت زخرهی ک خود از این  سهوار ماشهین شهد و خهود   ،گیری 
کهرد کرد و بهه پشهت جبههه حرکهت  د و بهه خهاطر هریشهه تهوکل  بهه خهدا بهو .رانندگی 

کهه داشهتشهامت و تجربه کهه رزمنهدگان می .موفهق بهود ، هرهوارهای   :گفتنهدوقتهی 

                                           

 .148 ه، آیهبقر .1

 . 378، ص2ج النعمه،الدين و تمامكمالشیخ صدوق،  .2
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الزمان مههها خهههدا، ائرهههه و صهههاحب»گفههت: ، تهههو  و تانهههک و هوا کرههها دارد، میدشههرن
1«.ل داریممسائ هما صاحبی مافوق هر .داریم   

گران هرزمندگان بهه واسهط گهوهر  کهه داشهتند،  بههای اخهالص را نیهز بهه دسهت تقهوایی 
کهه  کردنهدنهان مخلصهانه بهه وظهایف خهود عرهل میچبرخی از شهدا آن .آورده بودند

زمههان  و بعههد از دانسههتند در جبهههه چههه مسههئولیتی دارنههدهایشههان نریحتههی خانواده
 .انده دارای مسئولیت و مقامی بودهشد کشهادتشان مشخم می

کههار ای داشههت و خالصههانه و بیالعههادهقاخههالص فو «اصههغر رنجبههرانشهیدعلی» ادعهها 
کههه خههانوادکههردمی کههه او معههاون وی تنههها پههس از شهههادت  می ه، بههه طههوری  فهرنههد 

2.بوده است اهللمحرد رسول 27لشکر  هفرماند   
 هبههه واسههط مهههههدییهههاران  .اسههت نههامی و دوری از شهههرتر اخههالص، گمثههایکههی از آ

ک ، از تشریفات و شهرت به دورند و هرانند مهردم اندنامیدر اوج گم ،ه دارنداخالصی 
ند و چهه بسها مهورد ادر بهین جامعهه ناشهناختهدلیل، به هرین  ؛کنندعادی زندگی می
گیرند تحقیر و استهزای کهه دارنهد هواسط به   البتهسترگران قرار  در میهان  ،اخالصهی 

  .شناسندا میر هاآنیشتر ب ،ند و اهل آسرانان مورد احتراممؤمن
 :فرمایندمیامام زمان ؟جع؟ نامی یاران گم هباردر حضرت امیر

نن  یَن ف  ننر     
َْ َت  َ ننَد ال  ن   َّ  َ نن

ل َ ذ 
َ
م  أ ض   َئننو  ر 

َ ننوَن  اْل  ول  ه  ِ   َمج  ا ََ نن نن  الب َ َو ف 
ون وف  ر  3؛َمع  نظر مستکبران خوار و زبون هستند، در زمین وههی که در گهر 

                                           

 .658، ص1)استان کرمان(، ج های تاريخنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .1

 .150، صهاكرانهبیاهلل کاوندی، عین .2

 .148، صالبالغهنهج .3
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 .و در آسران معروفند ناشناخته

، جهادر این .بردنهدمینهامی بهه سهر نیز در اوج گم ؟هر؟یاران و بسیجیان امام خرینی
 د.وشاشاره می هابه برخی نرونه

 :دسوینا  مینامهوصیتدر « عبا  پایندهشهید»
دوست دارم دوستانم  .نام باشمگر دوست دارم که شهیدی  خدایا

ر شهوند و بهه به خاطر رضای تو زیر تابوت من حاضبلکه  ،نه به خاطر من
1 خاطر من گریه نکنند   

کبر بختیاریعلیشهید» برادر     :گویدمی« ا
 هههر وقههت از او .خبههر بههودمها از مسههئولیت بههرادرم در سههپاه بیمههدت

کهه فقهمی رسیدم، پاس  میمقام و مسئولیت   هدربار ی یهک سهرباز داد 
کههار  ر .اسههتامههام زمههان ؟جع؟  هسههاد کههه بههه اتفههاق، بههه محههل  وزی 

ولهی  ،رفتیم، از نو، برخورد دیگران فهریدم که او مسهئولیت مهرهی دارد
کبهر علی .هرگز حاضر نیست از آن نام ببرد و یا آن را به رخ دیگران بکشد ا

ن دعههای هنگههام خوانههد .زیههادی بههه خوانههدن دعههای ندبههه داشههت هعالقهه
 بارهها گفتهه بهود: .گفهتمی« مههدییها  ،مههدییها »با صهدای بلنهد ندبه، 

2«.استامام زمان ؟جع؟ تنها آرزوی من مالقات با »   

 کند:نقل می« رضا چراتیشهید» پدر  
معرفههی  اهللمحرههد رسههول 27لشههکر  هوقتههی او را بههه عنههوان فرمانههد

                                           

 .28، صمعمای حضورطیبه فرد،  .1

 .135و 130، ص1استان کرمان(، ج) يخهای تارنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .2
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حکهههههم تههههههران بهههههرود و  10هکردنهههههد و از او خواسهههههتند بهههههه سهههههپاه منطقههههه
کشههم دنبههال ایههن چیزههها خجالههت می»د، گفههت: ا  را بگیههرفرمانههدهی

1« بروم   

کهه در جریهان برخهی  کروزیاخالص فرماندهان دالور جن  به حدی  ، وقتهی ههابود 
شهدند آمدند، حاضر به انجهام مصهاحبه نریمی هاآنبرای مصاحبه با  سیرا از صدا و
کههه  کهه :گفتنههدو می حاصههل شههده  هههاآنروزی بههه دسههت از کسههانی مصههاحبه بگیریههد 
 .ن مردان آسرانی استگریزی و اخالص آ، و این نشان از شهرتاست

 :کندبیان می« شهید بروجردی»رزمان یکی از هم
 .آمهده بودنهدبها بهرادر بروجهردی  سهیرا بهرای مصهاحبه روزی از صدا و

ی هایبروید از بچهه» :ندگفتپاس  ایشان در  .موضو، را به او اطال، دادیم
خهواهیم بها   میقهاآ: حاجگفتنهد« .فهیلم بگیریهد ،اندکه خودشان جنگیده

گهههزار  شههههید  .مهههردم در جریهههان عرلکهههرد نیروهههها قهههرار بگیرنهههد ،ایهههن 
 هانااما بروید با فرماندهان گروه ،فرمایکددرست می»بروجردی گفتند: 

2«.مصاحبه کنید ،اندکه خودشان عرل کرده   
 گوید:می نهسید مرتضی آوینی در این زمی

گهههر چهههه در زمهههین گرنهههام دفههها، مقهههد   هرزم آوران دالور عرصههه مههها ا
، در بلنهههد تهههرین معهههار  جبروتهههی، میهههان عهههر  هسهههتند، امههها در آسهههران

                                           

 .112، صهاكرانهبی اهلل کاوندی،عین .1

 .107، صمسيح كردستانعباس اسماعیلي،  .2
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1«.رهدینشینان، کسی از آنان مشهور تر نیست. اال انهم انصار ال  

 ئرآنم و  

کهه کتهاکهریم اسهت؛  قهرآن، هانابرای انسه های الهیکی از بهترین هدیهی  هوسهیلبی 
های مؤمن انسان. نازل شده است هاناهدایت انسهاست و برای از گرراهی نجات

ایهن دنیها  و درگرفتهه مسیر درست زندگی دنیوی را در  ک   ،ی با عرل به دستورها
  .شوندمیرستگار  ،و در جهان دیگر

ن کههراریههای بیتوانههد از ایههن د، می  را توسههعه بدهههداچههه ظههر: وجههودیانسههان هر
کام تشهنه دبیشتر استفاده کن گوارا،  کنهد؛و با این آ   دلیهل، بهه هرهین  ا  را سهیرا  

گرانسفار  شده است که شبانه   .داشته باشیمانس و الفت  ،بهاروز با این گوهر 
گرچهه گفتنی است،  ههد: نههایب نیسهت، بلکهه ولهی اسهت، منهد ارز  قهرآنتهالوت ا

  .است  دستوراتشنایی با آ و آن ترعریق براى فهم و درر ایزمینه
جهههانی  هتههرین هدفشههان اصههال  جامعههکههه مهم ،؟ع؟حکههومتی امههام زمههان هدر سههیر
کارهها بهر محوریهت جایگاه ویهژه قرآن، است  امهام بهاقر .رود هک  مهی قهرآنای دارد و 
 : در این باره فرمود ؟ع؟

اَ   و الن َ  َّ َل  َید  َتاب   إ  ه ك    َ َ  َن  
ن َ َ  َو س  2؛ا ا بهه سهوی کتها  مهردم ر 

  .کنددعوت می  کامبر خدا هخدا و سیر

                                           

 265، صگنجينه اسمانیسید مرتضي آویني،  .1

 .343، ص52، جبحاراالنوار عالمه مجلسي، .2
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 ند: نیز فرمود؟ع؟امام علی
ف   ط  َهَوى َیع  َدى ََََّّ  ال  ه  نف   ال  ط  َهَوى َو َیع  َدى ََََّّ  ال  ه  وا ال  َذا َََّطف  إ 
َي ََََّّ  ال  

 
أ وا ال   قرآنالر َ َذا َََّطف  ي قرآنإ 

 
أ 1؛ََََّّ  الر َ نظریهات را  ترام افکهار و 

نظریههات  را طبههق افکههار و قههرآنکههه مههردم بازگردانههد، پههس از آن رآنقههطبههق 
 .گردانده باشندخود باز

؛ بههه ن دارنههدو تههالوت آ قههرآنبهها بسههیاری  هقههانههس و عال نیههززمههان ؟جع؟ امههام یههاران 
گفهتای که میگونه ، ؟ع؟مردان امهام زمهاندولهت هالعهادقهدرت معنهوی فوق ،توان 

 .است قرآنبا شان روزیانس شبانهبه جهت 
گراناز ها نیز هشهدا و رزمند جلسهات آمهوز   .دنهدهای فراوانی بربهرهبها، این گوهر 

، نو تهالوت آ قهرآناعتقهاد بهه و  ها رن  و بوی خاصهی داشهتدر جبهه قرآنت و قرائ
کتهها  خههدا و امههام زمههان .شههدرزمنههدگان می رو  سههبکی   موجههب دو  ،؟ع؟آنههان بههین 

گران کههرمبهههای  کههامبر یادگههار  گههوهر  روانههه ؛نداختنههدی نی، جههدایا وار بههه دور ایههن دو 
درخشان چرخیدند تا این که خود نیز به منبعی درخشان از نور تبدیل و شرع محفل 

 . بشریت شدند
 .شوداشاره می قرآنهایی از انس شهدا با جا به جلوهیندر ا

 9 هآیهرلهه ؛ از جبهود و مشهور زبانزدها آیهبرخی ها و در مواقعی خاص، در بین رزمنده
   «:یس» هسور

نا  ن  َو َجَعل  ن   م  م   َبی  یه  د  ی 
َ
هم  َسهدك ا  َسهدك  أ ه  ف 

هن  َخل  هم  ا   َو م  م  َفه  ناه  َشهی  ت 
َ
 َفأ

                                           

 .195، صالبالغهنهج .1
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وَن ال ر  ص  ب  ى و پشت سرشان نیز حائل  ،و  ک  روى آنان ؛ی  حائل و سدك
ى قرار دادیم، و گیهر آنهان را  وشهاندیم؛ و سدك پهس ههیچ چیهز را  به طهور فرا

 .بینندنری
کههه بههین آیههه در هنگههام رزم مههأو ایههن  قههرآنقههدر بهها آن« علی عابههدینیشهههید» نو  بههود 

را  آیهه ایهن با صدای بلند در عرلیات، معرو: بود. او« قا وجعلناآحاج»به رزمان  هم
حههدی  داریههم هههر » :گفههتمی .بههردو شههجاعانه بههه قلههب دشههرن یههور  می خوانههدمی

1«.شرن محفوظ استاز دید د ،را بخواند آیهکس این    
 گوید: می« الحسین برونسیعبدشهید»رزمان کی از همی

عبدالحسههین انگههار  .دلههم آرام نداشههت .قبههل از عرلیههات میرههک بههود
َو مهها  :هآیههمههن بهها ترههام وجههود بههه »: بههدون مقدمههه گفههت .فهریههد ایههن را
َت  َت ذ    َرَمی  هنكَ اهلَل َرمهی َرَمی  2َو لک   ،تهوی عرلیهات» :گفهت «.اعتقهاد دارم 

گلول داشهتم نگهاه  « .نشونهمن را به هد: می همطرئنم خداست که 
جیبههی کوچههک  قههرآنیههک  «داری هرراهههت؟ قههرآن» : رسههید .کههردممی

هرهین  ،که حرفم بهت اثبهات بشههبرای این»گفت:  .آره :گفتم .داشتم
کهههنت را درقرآنههه اآلن گهههر ؛بیهههار و بهههاز   .آوردمرا در قهههرآن « دآیهههه نیومهههایهههن  ا
کههردممبسهه گفههتم و بههاز   ههَت : آمههد .اهلل  ههَت ذ    َرَمی  ههنكَ اهلَل  َو مهها َرَمی  َو لک 
3.َرمی   

                                           

 .104، صمصطفیگروه فرهنگي شهید ابراهیم هادی،  .1

 . 17. انفال، آیه 2

 . 67، ص2، ج، سالكان ملک اعظمسعید عاکف .3



 

 

 85 ....................................................................................................... شهدا، بهترین الگوی منتظران

 که: این است ،به فرزندان  های مهم این شهید واالمقامچنین یکی از سفار هم
کتههها  را سرمشهههق  قهههرآنخهههو  بهههه   فرزنهههدانم کنیهههد و ایهههن  گهههو  

کن قههرآنبایههد از  .ان قههرار دهیههدتزنههدگی مههدد  قههرآنیههد و بایههد از اسههترداد 
1.باشیدامام زمان ؟جع؟ بگیرید و متوسل به    

 کند: نقل می« رضا قانعشهید»رزمان یکی از هم
در سپاه بهرای  یروزو ا .الهام شده بود ،برای او زندگی دنیا و آخرت 

کهردبچه وقهت مهن شههید شهدم، جرعیهت بهه قهدری زیهاد هر»: ها تعریهف 
و سهر دیگهر  ]شههر اصهفهان[ قهانیاست که یک سر جرعیت در میهدان طال

و حترها  یکهی از شهرا بهرادران جلهوی تهابوت  ،جرعیت نزدیک سهپاه اسهت
تها  ،و در دسهت دیگهر سهال  بگیریهد قهرآنمن حرکت کنید و در یک دست 

کههه هدفشههان مادیههاهههاآندشههرن و  بههرای دو چیههز مهها  دبداننهه ،ت اسههتیی 
 "اهلل"ران ههدف منشهأو  ،و دیگهری جنه  قرآنیکی سال   ؛حرکت کردیم

2«.ایمبه یاری اهلل حرکت کرده قرآناست و با سالحران و    
  :کردتعریف می وعد از شهادت ایکی از دوستان رضا ب

او را  کهدا  ،هر چقهدر گشهتیم .شبی در جبهه دیدم که رضا ناپدید شد
ها از او  رسههیدند: کجهها وقتههی بچههه . کههدا شههد ،سههاعت دو بعههد از .نکههردیم

گفههتم: بایههد بههه مههن  ومههن ا .بههودی؟ چیههزی نگفههت کنههاری کشههیده و  را 
کههه بههه کسههی نگههوبههه شههرطی می»گفههت:   بگههویی مههن هههم  «.ییگههویم 

را  قههرآن ،مههن چنههد سههاعت  ههک »: گفههت .گههویمگفههتم: بههه کسههی نری

                                           

 .261، صهای نرم كوشکخاکهمو،  .1

 .521، ص1، دفتر سیزدهم، جهای تاريخنامه جاودانهفرهنگیعقوب توکلي،  .2
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داشههتم دعهها  .خوانههدم قههرآنهای دیگههر رفههتم برداشههتم و جههدای از بچههه
کهه مهن فقهی چنهکردم که شخصی در جلهوی مهن پدیهدمی د بهار در ار شهد 

1«.این شخم را در خوا  دیده بودم ،های دیگرجبهه   
  :کندنقل می «محرد بروجردیشهید»رزمان یکی از هم

قهرار بهود  .کردنهدمهاده میها داشهتند خهود را آبچه .شب عرلیات بود
صهدای تهالوت  ،در این حال و ههوا .عرلیات شود« کامیاران»راهی سه در

گریههه قههرآن کههرد.، توجههشههناییآهای و  در تههاریکی بههه  ه مههرا بههه خههود جلههب 
کهرده  . دیدم حاجی است؛گشتم دنبال صدا و بها خهدای خهود  خلهوت 

2.برددر حالت عرفانی عجیبی به سر می  
 : کندسفار  میگونه این قرآن هدربار« مجتبی علردارسید شهید»

را  قهرآنبیشهتر  .را بیشهتر بخوانیهد قهرآنکنم شرا وصیت مهی هبه هر
داشههته باشههید و  قههرآنبیشههتر معرفههت بههه  .یشههتر عشههق بورزیههدب .بشناسههید

کنیههد قههرآندردهایتههان را بهها  کنیههد  .درمههان  انههیس و مونسههتان  قههرآنسههعی 
را زینهت  قهرآنبهتهر اسهت  .های منزلتهان، نه زینهت دکورهها و تاقچههباشد

3.قلبتان کنید  

 زیبت ساده
دینههههي، یکههههي از فرهنهههه   گری درگرایی و اشههههرافیدوری از تجرههههلزیسههههتی و ساده
 مهادي و ،اجترهاعي ،زنهدگي فهردي صفت بهراین  .شودمیشررده هاي متعالي ارز 

                                           

 .523، صهمان .1

 .108، صمسيح كردستانعباس اسماعیلي،  .2

 .222ص پنجاه سال عبادت،، گروه فرهنگي هنری شهید ابراهیم هادی .3
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زیسههتي و قناعههت را ساده ،?uil?امامههان معصههوم .دارد ییارتههأثیر بسهه ،معنههوي انسههان
زیسهههت را سهههتای  داده بودنهههد و افهههراد ساده ارسهههیره و رو  عرلهههی زنهههدگی خهههود قهههر

ههال»: دودنههفرم« صههوحانبنةصعصع» هبههاردر علههيحضههرت  .کردنههدمی  مهها علرههت انك
1«.خفیف الرئونة هالرعون حسن   

ز را ا جههت خهودبی ،گیرنهدزیستی را در زندگی خود در  ک  میکسانی که مسیر ساده
کهار را  ،گاهیآو از روی  مندبلکه هد: ،دارندبرخی امکانات مادی دور نگه نری این 

  .دهندانجام می
گههر شههایان  کههر اسههت،  ورزنههد، زیسههتی مبههادرت بههه ساده ،ن و مههدیران جامعهههمسههئوالا

تهأثیر و ایهن مسهئله  شهوددر بین مردم ایجاد میاز آنان، مندی بیشتری امواج رضایت
  بسزایی در فرهن  و اخالق جامعه دارد.

 :روایت شده است ؟ع؟ یامام علاز 
َن  ََ  إ  ل   ََََّّ  َفَرَض  َمَعاَل  ا َعد 

َ  ال  َ َ   
َ
َقن أ ن  ی 

َ
َ  أ َبنه    ب َضنَعَف

ف  ن 
َ
وا أ ر  د  

َ  یَ   َ َك ا    َغ الن َ َ َ ه   َتَ  ر  َر  َفق  َفق 
2؛ب ال  خداي متعال بر  کشوایان دادگر واجب  

کهههه خهههود را بههها مهههردم نهههاتوان برابهههر قهههرار دهنهههد تههها رنهههج فقهههر،  کهههرده اسهههت 
 .مسترندي را نارحت نکند

حضهرت  نآ .اسهتامهام زمهان ؟جع؟ عرلهی  هسهیر ،گری و تجرالتفیدوری از اشرا
 رسههههتی و  کشههههه اسههههت و بهههها دنیاعتزیسههههت و قناهراننههههد اجههههداد طههههاهر ، ساده

                                           

 .897، ص2، جالغاراتهالل ثقفي، محمدبنبن. ابراهیم1

 .124، ص41، جبحاراالنوار . عالمه مجلسي،2
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ای الههی را بهرای دیگهران ههبهرداری از نعرتایشهان بهره .کنهد رستان مبهارزه میدنیا
کتفا میخود به زندگی ساده وفراهم،   .دنکنای ا

 قهائمو قیهام  خروجبرای شتا  در  برخی از شیعیاندر برابر پافشاری  ؟ع؟امام صادق
 : ندفرمود

نَن   َو َل َمهها   َّ َ  ال 
ل َ ننه  إ  َ  َمننا ل َ اس  َقننا     َفننَو ا

وج  ال  ننر 
وَن ب   

 َّ ج  ننَتع  َمب 
ب   َجش   ال 

ل َ ه  إ  ف َهَعام   َ   الب َ
ل  َت ظ  و    َمح  ََ ف  َو ال   َ  الب َ

ل َ َو إ  1؛َو َما ي   
لباسه  درشهت و  ،وگندبه خدا سه؟  کنیدچرا برای خروج قائم عجله می

جنگیههدن اسههت و مههرگ در  زنههدگی در حکومههت او .تتههذای  نههاچیز اسهه
 .شرشیر هیاس

یهه قدر اهریت دارد که داشهتن ایهن روحنآامام زمان ؟جع؟ زیستی نزد ساده هروحی
کههه بههنامهههداننههد و در  کرانرا یکههی از نقههاب قههوت یههاران  می ه هنگههام ظهههور، از ای 
در اسهههتفاده از گیری بهههر دنیهههاگریزی، سهههخت ،ردگیهههفرمانهههدهان اصهههلی لشهههکر  می

کیهههد میزیسهههتی ساده قناعهههت و، بهههر خهههودمادیهههات  ههههایی از ایهههن در بخ  .کننهههدتأ
 آمده است:نامه  کران

ل شعَرا و و  او ل بر   ل فضۀ یْن وا ذي ا وو ل ...أن ََّّ  ی ایعون
كَّوا منننال الَتننَن  َنطقنننوا یتو لل الحرینننر  یَّ بنننوا ال ننن  وو ل ...لیننن 

و  و یرْننون بالقََّننل شننعَر یح بننوا هعامننا مننن بننر  لو ل ...بالننذيب
2؛یشتَون ََّّ  الطَب گندم طال، نقره،  : ...گیرد کهبیعت می هاآناز  

                                           

 . 233ص الغيبة، نعماني، .1

 .4، ح581، صاالثرمنتخبایت اهلل صافي گلپایگاني،  .2
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در برابهر  ؛حریر و خهز نپوشهند ...؛مال یتریم را نخورند ؛ خیره نکنندو جو 
کهم ار نکننهدخوراکی را از گندم و جهو انبه ؛...نیاورند ، سر فروسیم و زر ؛ بهه 

 .دار پاکی باشندطر: قناعت کنند و

آن  .اسهت های حهرص و طرهعخشکاندن ریشهه ،امام عصر یکی از اقدامات اساسی
کهه از  کننهدای تربیت میی فرهنگی، مردم را به گونههاحضرت با اجرا کردن برنامه
  .دهندنرتبتی نشان  ،وری مال دنیاآشوند و به جرعاستغنای روحی برخوردار 

 فرمودند: ؟ع؟امام باقر
هَّلل   ََ ج  ه   م   َ َل َوال   إ  م 

َ
ن   أ ا م  ََ ن  ا    الد   ول  ل َّن َ ق  ََ َيا َف ر  ض  َو َظه  ر 

َ ن  اْل  َبط 
َحننَراَم َو  َِ ال  َما َننه  النند   ت    ف   ْ َحنناَم َو َسننَف ر 

َ َننه  اْل  ننت    ف  َلنن  َمننا َئَطع  ا إ  َمَعنناَلو 
  َ َم ا َه  َما َحر َ ت    ف  1؛َرك    در  آنچهه نزد مهدى گرد آید؛اموال جهان،  ههر 

: بههه مردمههان بگویههد گههاه مهههدىآن روى زمههین. آنچهههدل زمههین اسههت و 
کهه بهراى بهه  ها هراناین  کد و این اموال را بگیریدبیای» چیزهایی است 

 خویشهههان خهههود را رنجاندیهههد،قطهههع رحهههم کردیهههد،  ههههاآندسهههت آوردن 
 «.گناهان شدید و مرتکب ناحق ریختیدههاى بخون

نههان بهها امامشههان آ .اند کشهههو قناعت زیسههتسادههرگههی امههام زمههان ؟جع؟ یههاران 
کنند؛ن حضرتآاند که مثل  کران بسته لبا   ،تهذای سهاده بخورند ، ساده زندگی 

اسهت، آنهان ضهروری بهرای صهفت داشهتن ایهن  . کشهه باشهنداده بپوشهند و قناعتسه
گر آ کننهد و در هرگهز نری ،باشهنددنیها و مادیهات  هبستنان دلچون ا تواننهد مجاههدت 

کههه  ،داشههته باشههند مههؤثرنقشههی  ،برپههایی حکومههت جهههانی امههام زمههان رکهها  همچرا

                                           

 .237، صالغيبة . نعماني،1
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کههه دسههت از  اسههتنیازمنههد یههارانی  ،ن رخههداد عظههیمآدر امههام زمههان ؟جع؟ شههدن بهها 
 .اندگونهاین مهدیو یاران  ،تعلقات دنیا بریده باشند

ها عجهین شهده هرزمند هبا روحی ،و شیرین روزگارن به چر  پا زدزیستی و پشتساده
کهه  ،خهاکی بودنههد و از تعلقههات دنیهایی آزاد شههده بودنههدههها آن .بهود ترههام صههحرای چرا

امهام زمهان ؟جع؟ و  ؟مهع؟بیهتمحبهت خداونهد و دوسهتی اهل هایدلشان را شقایق
کرده ب گهر  .وجهود نداشهت ههای رنگارنه  آنود و دیگر جایی برای دنیا و جلوه ر  بهه ا

ها نشهین سهنگرستند با تر  شهر و دیهار خهود، خا توانیا وابسته بودند، دیگر نریدن
گر ساده .شوند کاشهانتوانسهتند بهه آسهایگاه نری، آنزیست نبودندا د خهو ه   خانهه و 
گرمههای بیابهاناپا بزننههد و در سههرمای کوهسههتپشههت ی جنههو ، بهها هههانای تههر  و 
کننهههددنیا گهههر : گونهههه نهههدا دادنهههدبهههه منتظهههران اینایشهههان در عرهههل  . رسهههتان مبهههارزه  ا
، بایهههد لبیهههک بگویکهههد اهللةبهههه راحتهههی بهههه نهههدای ظههههور حضهههرت بقیهههخواهیهههد می

ایههن هنههری  و .زیسههت باشههید تهها بتوانیههد بههه سههادگی از مظههاهر دنیههوی دل بکنیههدساده
کهه شههدا آن را هنر ههایی از ایهن جها بهه جلوهدر این .مندانهه بهه تصهویر کشهیدنداست 

 .شوداشاره میهنرنرایی 
 گوید: می« هرتشهید »مادر 

گفههتم: بیهها اینکههه آمههده بههود شهرضهها یههک بههار جهها یههک خانههه برایههت ، 
حر: ایهن   مادر»گفت:  .ت را سر و سامان بدهاجا زندگیبخریم و هرین
کهار درسهتی اسهت  گفتم: آخهه ایهن «.دنیا هیچ ارزشی ندارد .چیزها را نزن

کشههی؟ گفههت: طههر: بههه آن طههر: می ات را از ایههنکههه دائههم زن و بچههه
 «.مههن عقههب ماشههینم اسههت هخانهه .مهها را نخههور ه  شههرا تصههجههانمادر»

گفهههت: : یعنهههی چهههه خانهههه رسهههیدم ی جهههدك »ات عقهههب ماشهههین اسهههت؟ 
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گر باور نری .گویممی عقب ماشهین  در   .هرراه  رفتم « ببین کنی، بیاا
 ؛وسهایل مختصهری را تهوی صهندوق عقهب ماشهین چیهده بهود .را باز کرد

ایهن »گفهت:  .ریهز دیگهرو یهک سهری خرده ...سه تا بشهقا  ،سه تا کاسه
طهوری گفهتم: آخهه این« .بینی که خیلهی ههم راحهت اسهت  میهم خانه
خانهه ههم باشهد  .دارههاام بهرای دنیادنیها را گذاشهته» :گفهت  شودکه نری

1«.دارهابرای خانه   
که   .منطقه به تههران آمهدتصریم به ازدواج گرفت، از « حسن باقریشهید»هنگامی 

کردنهد و سههپس بهها  هنراینههدگان مجلهس شههورای اسههالمی صهیغدو تهن از  عقههد را جههاری 
کهه بهرای زنهدگی خهود بهه اههواز می .هرسر  به اهواز برگشت بهرد، بهه ترهام وسهایلی 

 :ایههن وسههایل شههامل .گرفههتکههه در صههندوق عقههب یههک ماشههین جهها می ای بههودانهدازه
کارت کهه او معاونهت ؛ شداری ظر: مین کتا ، چند پتو و مقدیک  ایهن در حهالی بهود 
2.عهده داشت های جنو  برفرماندهی کل سپاه را در قرارگاه عرلیاتی   
 گوید: میایشان  یستیزساده تیرعا هباردر« شهید صیاد شیرازی» هرسر  

را   ینشسهت و کارههایم نیزم یرو ،کار  که در اتاق دیآیم ادمی
شهدم و رفهتم  قدم ک  .معذ  باشد دیشا کردم احسا  .دادیانجام م

نهه  م،خال: انتظهاربرها، صندلی دنیبا د یعل .گرفتم یصندل یسرکی
آهسهته آدم  آهسهته ایهدن»گفت: یم .تنها شاد نشد، بلکه ناراحت هم شد

 دیهلذا با ؛یرویتا آخر م یبرداشت قدم اول را که .بردیرا در کام خود فرو م

                                           

 .172، صسردار خيبرفراهاني،  مهدی .1

 .106ص صنوبرهای سرخ،غالمعلي رجایي،  .2
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1«.یباش مواظب هران گام اول  
که از ه« حسین خرازیشهید» ر لبا  خود، مدت در لبا   وشیدن چنان ساده بود 

کردند که وقتی به ایشان اصرار می .شد، به حدی که کهنه میکردزیادی استفاه می
 گفت: ، میلبا  جدیدی بگیرد

کهههه مهههن اختیهههار دارم بهههه انهههداز درسهههت کهههه دارم هاسهههت  از  ،نیهههازی 
دهم و تا حد امکان از ا به خودم اجازه نرین بردارم، امالرال مسلریبیت

2.کنمها استفاده میهرین لبا    

ای داشههت و در عههین سههادگی تههذایی هههم توجههه ویههژه هایههن شهههید واالمقههام بههه برنامهه
فرزنهد  هدر وصیت به هرسر ، دربهار او .کرد از مال حالل تهیه شودتذاها، سعی می

امهام زمهان وران و او را طلبهه و سهرباز خورا  حالل و طیب بهه او بخه»نویسد: خود می
3«.تربیت کن؟جع؟    
امههام خرینههی باشههی و  هاینههدنر ،«عبداهلل میثرههیشهههید» یعنههی هراننههد ،زیسههتیساده
  بها طهر: بهرویطهر: و آنری و زیر بغلت بزنی و اینای بگذاهایت را در چفیهلبا 
 هنیههز راننههدهادت ولههی حتههی تهها هنگههام شهه ترین مقههام نظههامی را داشههت،کههه بههاالاین

و با هرهان شهکل و  در جلسات رسری، جای مخصوصی نداشتاو  .شخصی نداشت
کتهها  و مقههداری وسههایل شخصههی، وارد جلسههات  ههر از  ایچفیهههبهها شههرایل طلبگههی، 

                                           

 .89، صهااسطورهخلیل اسفندیاری،  .1

 .47، صصنوبرهای سرخغالمعلي رجایي،  .2

 .53، صهمان. 3
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 .شدمی

های  ی با یک عینک، که چندین بهار دسهتهیعنی هرانند شهید میثر ،زیستیساده
  .طور دیگری به دنیا نگاه کنی شکسته و به قول خود  هیدرولیکی شده است،

نهه فقهی در  .ها را رها کنی، ترامی شهرت«شهید چرران»یعنی هرانند  ،زیستیساده
ت ماالمههال از عشههق باشههد و های ایههران، دلههریکهها، بلکههه در جنههو  لبنههان و جبههههام

 :گویدمی هرسر ، تاده چرران .ترامی تجرالت را دور بریزی
کهه همصههطفی از خانهه کههراه  ،ه خیلههی مجلههل بههودمهها در لبنههان  هریشههه ا

کههه بابهها از  ،های خیلههی زیبهها داشههتیممهها مجسههره .داشههت از جههنس عههاج 
را  ههاآنمصطفی خیلی ناراحهت بهود و خودمهان دوتهایی  .آفریقا آورده بود

 ،باشهد قهرآنها برای چیست؟ زینت خانه باید این»گفت: می .شکستیم
  «.به رسم اسالم

وزیری را هم تر نخستدف زمین  ران باشی که حتی زیرنی هرانند چریع ،زیستیساده
  به زور برای زندگی به او بدهند

 هایرزمنههدهاو یکههی از  .بههودن «حسههین برهههانیشهید»یعنههی هراننههد  ،زیسههتیساده
تههرین فرزنههد یکههی از بزرگ دالور، هایههن رزمنههدشهههید  .بود؟ع؟امههام حسههین 14 لشههکر
کههه رفاقههت بهها مصههطداران اصههفایهسههرم ی هههانابیاب هاو را آوار ، ههورفی ردانیهان بههود 

کرده بود کارخانههح پدر   .عشق  تها  ،ا  را بهه نهام حسهین بزنهدسین بارها خواسته بود 
کند  کند:زرمان  نقل مییکی از هم .بلکه او را به حضور در شهر مجبور 



 شهدا، بهترین الگوی منتظران.…………………………………………… 94 

لو آمد و حسین رفته بودیم، پدر  ج هیک بار که با دوستان به خان
کهه به شرب این ،دهموزن حسین به او طال می هاندازمن به   رفقات: گف

 مهن جبههه را بهر  پهدرم» :اما حسین لبخندی زد و گفهت ؛دیگر جبهه نرود
1«.دهماین چیزها ترجیح می ههر   

 هَّ  شهاد 
 .اندرزو را در دل داشهتهآنهان ایهن آ هاست و هرهرزوهای مردان الهی آ هادت، یکی ازش

 د:نکنونه بیان میگاین رزو رااین آ ینرؤمنالامیر
ف    َ ََّ ب الب َ َب ر  َْ  

ف  ل 
َ
ه  َْل َتد  ب   ب  ي َنف  ذ 

ل  َو ال َ َقت  و    ال  ََ َضَل ال  ف 
َ
ن َ أ  إ 
َون  ََََّّ  ي 

َ
نَرا أ ََّ ََََّّن  ف  ََتن ن  م  2؛  َ م  کهه بهتهرین نهو، مهرگ   ،بهه درسهتی 

کهههه جهههانم بهههه دسهههت  .کشهههته شهههدن در راه خداسهههت قسهههم بهههه آن کسهههی 
 .بهتر از مرگ در بستر است ،ربه شرشیر بر منهزار ض ،اوست

د و معنهها و نههکردتفسههیر  عرههلدر را  طلبی، شهههادت؟ع؟امههام حسههین سههاالر شهههیدان
 . وشاندمی زیبایی بر قامت  مفهوم
رزوی شههادت آ آنان نیز .استامام زمان ؟جع؟ بارز یاران  هایویژگی از ،صفتاین 

 .شودنصب شان بر سینه ل  رافتخارخواهند که این مداو از خداوند می در دل دارند
 ند: فرمود؟ع؟امام عصر طلبی یارانشهادت هدربار؟ع؟امام صادق 

                                           

 .168، صمصطفی گروه فرهنگي شهید ابراهیم هادی، .1

 .54، ص5، جكافی .2
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ي     نَعار  َ  ش  َل  ا ن  َسن   نوا ف 
َتَّ  ق  ن  ی 

َ
َن أ و  ن َ ََ ناَرا    َیَت ََ ن َینا َل  َ َبن ح  1؛ال   

کننههد و آرزو دارنههد در راه خههدا کشههته طلههب شهههادت می ،اصههحا  مهههدى
 .است «یا لثارات الحسین»در جن   اهآنشوند و شعار 

کهه در اوج شهجاعت و شههامتاین از  کههروسهت  ههای نزدیهک اسهت کوه ند، تها جهایی 
 از صالبتشان یک ماه زودتر هآوازو  برافراشته نیز در  کشگاه هرتشان در هم فرو ریزند

کههه خداونههد از  هبههه واسههطرسههد و بههه شهههرها و کشههورها می ،خودشههان نههان در آترسههی 
 .کنندبر دشرنان را نصیب خود می کروزی  هزمین ،اندازدمی هادل

کهه ایهن  سهتهاسهایر شهادت از ترارز با ،؟ع؟شهادت در رکا  امام زمان و کسهانی 
کننهههد و بههها شهههور خاصهههی زمزمهههه میگاهان دعهههای عههههد را بهههر لهههب صهههبح ،رزو را دارنهههدآ

یَن »: خوانندمی َهد  َتش  س  ر  َن ال  ي م  ن  َعل  َن  َو اج  ه َبی   .«َیَدی 
پها  ،داشتندیقین  هاهزمندر و زدموج می ،فا، مقد دوران د درطلبی شهادت هروحی

کهههه حهههق اسهههتدر راههههی گذاشهههته فرهنههه   هدربهههارههههای دینهههی وزهمدر آ آنچهههه .انهههد 
بهه عینیهت های میهدان نبهرد صهحنهدر  عرهال   شههدا شهده اسهت،بیهان  طلبیشهادت
کردملرو  آن راو  هرساند ههای امهام راحهل، تفسهیر عرفهانی از با راهنرایینان آ .ندتر 

بهه شههادت را  ، اشتیاقزاده بود و هم پدر شهید؛ امامی که هم شهیدشهادت داشتند
 :کندگونه بیان میاین

 هوی  را بهرای ادای واجهب حهق و فریضهخود و جان ناقابهل خه ،من
2.ام و در انتظار فوز عظیم شهادتمدفا، از مسلرانان آماده نروده   

                                           

 .114، ص11، جمستدرک الوسائل. میرزاحسین نوری، 1

 .318ص ،20، جصحيفه امام .2



 شهدا، بهترین الگوی منتظران.…………………………………………… 96 

 مقام شهدا فرمودند:  هبارو در
 در و شههانمسههتانه هقهقههه در شهههدا .دوسههتانند محفههل شههرع ،شهههدا
ننننَد » وصولشهههان شهههادى ننن  َّ  ه  رَزئنننون َرب    اىمطرئنهههه نفهههو  از و انهههد«ی 
َّ  » خطههها  مهههورد کهههه هسهههتند ننن  َفنننادخ  ى ف  َّننن    و َّ  ننناد 

ننن  ادخ  ت  ن َ َِ» 
 بههر ترسههیر  در قلهم و عشههق و اسهت عشههق صهحبت جههااین . روردگارنهد

1.شکافدمی خود   

د و هرهواره از خداونهد هرهواره ترنهای شههادت داشهتن ،بسیجیان نیز هرانند امامشان
کهه  ،کردند که این سعادت نصیبشان شوددرخواست می تهرین یکهی از مهمتا جهایی 

 .طلب شهادت بود ،دعاهایشان به درگاه الهی
 :گویدمی «حسن توکلیشهید»رزمان یکی از هم

گهرگ و مهی  بهود لیات خیبر،عر در کهردن  .هوا هنوز  پهس از سهپری 
حکایت  ،ت  شدید دشرنآیک شب سخت عرلیاتی، تازه از اول صبح 

حسههن شهید ،ورزشههکارو دالور  عهار: و هرزمنههد .از پاتهک سههنگینی داشهت
هها بها ایهن، سهر  عراقی»مد، تیربار  را به من داد و گفت: آمن  توکلی کنار

کهردم و بها گوشه« .م را بخوانمرا گرم کن تا من نراز  هشهرو، بهه تیرانهدازی 
روی خههاکریز تههیرم  .مراقههب احههوال و خضههو، و خشههو، او بههودم ،چشههرم
کهردم و کرهی تیر .ر حالت نشسته بهه نرهاز عشهق  رداخهتکرد و د انهدازی 

، قنهوت وردهآ های  را بهاالدست .رکعت دوم بود .باز متوجه توکلی شدم
دیهدم. ه خهوبی میب ،لرزیدهای  را که میهاز شدت گریه شان .خواندمی
کههردم ببیههنم چههه دعههایی میانههدازتیر الَّهنن  ارزئننن  » ؛خوانههدی را قطههع 

                                           

 .147، ص21، ج صحيفه امام .1
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دوبهاره  .خهوردمبه حال خوش  افسهو  می. «ۀ ف  س ََّ ...شهاد
کههردم .دشههرن  ههرداختم تیرانههدازی بههه سههرت بههه  .بههاز نگههاهی بههه تههوکلی 

یر لباس  روی زمهین جوی خون از ز آرامیبه  .جلوی لباس  خونی بود
 ،تشته به خون این شهید عاشق را کناری خواباندمجسد آ ...شد جاری

1.االجابه متحیر بودمدر حالی که از این دعای سریع   
 در اولهین برخهورد ،لهبطاابیبندالور لشکر علی هفرماند ،«الدینزین مهدیشهید»

 گوید: میبه او با هرسر  
من با جبهه و جنه  ازدواج  .امزدواج کردهشرا باید بدانید من قبال  ا

انتههای راه مهن، شههادت اسهت و  .ام و شهرا هرسهر دوم مهن هسهتیدکرده
کهه جنه  حهق بهر ضهد  گر جن  ترام شود و من شههید نشهوم، ههر کجها  ا

2.روم تا شهید شومباطل باشد، می   

 نهد و توسهل بههشهادت بودند و با دعا و راز و نیاز با خداو هقدر شیفتبرخی از شهدا، آن
این ترنا را داشتند و به سبب صفای باطن خود، به ایهن معرفهت رسهیده ، بیتاهل

دانستند و به رفقهای دشان را میشهادت و زمان و مکان شهادت خو هبودند که نحو
کههه در  «عبدالحسههین برونسههیشهید»، بههرای نرونههه ؛کردنههدرزم خههود اعههالم مههیمههه

کههه بههه آن شهههادت  هرشههادت و ایثههارگری زبههانزد بههود، قصهه قههدر بههرای  روشههن بههود 
گر من در فهالن تهاری  و فهالن جها شههید نشهوم، بهه مسهلرانی »گفته بود:  ان رزمهم ا

کنید    « من شک 

                                           

 .53، صحكايت سرخمحمد حجتي،  .1

 .81ص صنوبرهای سرخ،غالمعلي رجایي،  .2
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 : کندنقل می رزمان اویکی از هم
... چند روز قبل از عرلیات بدر، توی چادر فرماندهی نشسهته بهودیم

 «...رلیههات آخههر منهههرلیههات، دیگههه عاخههوان  ایههن ع»دفعههه گفههت: یک
کههه ایههن روزههها هرههه ا  از شهههادت حههر:  رسههیدم: حههاجی  چههی شههده 

مطرئههنم تههوی ایههن »ادامههه داد:  .ا  کرههی آرام گرفههتگریههه ...زنههی؟مههی
کهردن تها روی ایهن زمهین خهاکی زنهدگی  ،عرلیات کهه بهرام مقهرر  مهلتهی را 

1 «.شه؛ باید برمتروم می ،کنم  
کربالی چهار ک    هجانشهین فرمانهد ،«قاسهم میرحسهینیشهید» یرفقا ،از عرلیات 

تههوی ایههن   نترسههید»گفههت: ههها بههه آن ؛ اونگههران بودنههد آسههیب نبینههد ،لشههکر ثههاراهلل
کهربالی امها « .شهومحتی مجرو  هم نری ؛شومعرلیات شهید نری در شهب عرلیهات 

ید خهورد و مهن شههجهای مهن مهیاینبهه تیهر، »کرد و گفت: اشاره ا  پنج به  کشانی
2.گفتو هران شد که  ،«مشومی   
 : اندنیز گفته« علی سلطانیشهیدشیر» هدربار

اختصهاص  «دیرههال»ههای خهود را بهه سهاخت مسهجد یکی از زمین
ای از مسهجد در گوشهه وقتی برای مرخصی آمده بهود، 60واخر سالا .داد

 .تر از قامههت رشههید او بههودقبههر کوچههکامهها ایههن ، سههاخت بههرای خههود قبههری
شههب « .هرههین انههدازه خههو  اسههت نههه،» گفههت:، کردنههد سههؤالوقتههی از او 

ها مشههغول صههحبت بچههه .الربههین در سههنگر نشسههته بههودعرلیههات فتح
ناگههان بهوی عطهر « .سهاکت باشهید  هابچهه» دفعه گفهت:بودند که یک

                                           

 .250ص ،های نرم كوشکخاکسعید عاکف،  .1

 .61ص ،ات الشهداءكرام ،ابراهیم رستمي .2
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 ،هاآن شب پس از اصهرار مکهرر بچهه .انگیزی در فضای سنگر  کچیدلد
امههام زمههان آقهها  ودیم،وقتههی داخههل سههنگر بهه»  ور گفههت:بههه شهههید ملههک

وز بعههد ر «.دنفههر دیگههر عنایههت کردنههدو  و بههه مههن و آوردنههد تشههریف؟جع؟ 
 .رفیهع شههادت رسهیدند هبه درج ،شیرعلی و آن دونفری که نام برده بود

 ککهر شهیرعلی بهدون  .ا  بوداندازهدرست  ،مزار کوچک او .عجیب بود
1.دگشته بوسر باز   

  :گویدبرادر  میدر مورد « الحرید حسینیعبدشهید»خواهر 
او  .بهودامهام زمهان ؟جع؟ عاشهق  از جرله رزمنهدگان والیهی و ایشان

ای بههادان در نامهههآپههس از حصهر  ،ایهن سههوز درونهی خههود را بههرای اولهین بههار
کهار میهرهواره ایهن ت ،نآ بیان کرد و پس از بهرادرم پهس از  .بهردعبیهر را بهه 

پهس از  ،و در آن ای نوشهتبرای پهدر و مهادرم نامهه االئرهعرلیات ثامن
  را بیههان ارادت و محبههت، ، خطهها  بههه حضههرتیهای معرههولصههحبت

 ،فههدایی امههام زمههان» :خههر، نامههه را بهها ایهن جرلههه بههه پایههان رسهاندآ درد و کهر
کهار ،«الحرید حسینیعبد ید هبهردن ایهن عبهارت توسهی شه و این آتاز به 
 ،نبهاداآوقتی پهس از عرلیهات حصهر  1360 رماه سالآدر هیجدهم  .بود

ز دوسهتان  بهه نهام بهه اتفهاق او و مهادرم سهر مهزار یکهی ا ،مهدآبه مرخصهی 
جها مهن متوجهه نآدر  .شیراز رفتیم هالرحربه دار ،چراتیفرهاد شاهشهید

کهردم .نویسهدمی ای را روی زمینچوبی، جرلهشدم با تکه دیهدم  ،نگهاه 
الحرید عبد، شهههههید؟ع؟مههههام زمههههانپاسههههدار فههههدایی ا»: نوشههههته اسههههت

کنهی؟ یلی صریری و خواهرانه به او گفتم: داری جا رزرو میخ .«حسینی
کههن شهههید می تنههها  ،الحریههد در پاسهه ولههی عبد ...بعههد ،شههویاول ثابههت 

                                           

 .107، صپنجاه سال عبادتگروه فرهنگي هنری شهید ابراهیم هادی،  .1
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کهه تها این ،رفهتبرادرم مرتب بهه جبههه می .لبخندی زد و چیزی نگفت
ر سههههیزدهم بههههه منطقههههه رفههههت و د 1361در فههههروردین سههههال آخههههرین بههههار
، هنگام دفهن  .لرقد  به شهادت رسیدادر عرلیات بیت ،اردیبهشت
، صهریری ایهن دو شههید هدوستی و رابطعلی خضری به خاطر پدر شهید

، ولهی مهاده کننهدآالحرید برای عبد ،کند تا قبری باالی سر علیرار میصا
کهه نآتها  .  رسهیدآآن هم بهه  ،اده کردندمآقبر دیگری  .  رسیدآقبر به 

قبری  ،معین کرده بودنج ماه قبل ایی که خود شهید پهران جه، خرباْل
1.حفر کردند و او را به خا  سپردند   

کثهههر  کهههه در ا های شههههدا بهههه چشهههم نامهوصهههیتها و نوشهههتهدستیکهههی از آرزوههههایی 
 .خورد، ترنای شهادت استمی

 است: آمده «عابد ور رضاشهید»های نوشتهدر یکی از دست
اما عط  من را شود، با آ  یا نوشیدنی دیگر برطر: می هر عطشی

2.کندتر از آت  رفع میهای گرمترک    
رزوی شهادت را از خداوند طلب گونه آا ، ایننامهوصیت در« قاسم نعرانیشهید»

زههرا و  مههدیر راه انقهال  تها نثها ،دادجهان مهیای کا  خدا به مهن بیشهتر »کند: می
3« کنمنایب     

 : نویسدا  مینامهوصیتدر « بیگیحسن حسنشهید»
کههه یههک بههار حههالوت شهههاداز خههدا می بههار  ،را چشههیدیم تخههواهم مهها 

                                           

  .378ص ،بيتهنر اهلن، . سیدحسن منتظری1

 .139، صصنوبرهای سرخغالمعلي رجایي،  .2

 .192، صامام زمان و شهداسالم جعفری،  .3
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کنهد تها از  ،فاطره مهدیدیگر هم این شهادت را هنگام آمدن  نصیبران 
گر قبری باشد قبر را بهدریم و نهدای او را جهوا   دخار  شهویم و کفهن خهو ا

کنار رکا  او 1.شودما توفیق شهادت دوباره نصیب  ،دهیم و در    

 تص ر و استقام
در و اسهههت های فهههردی و اجترهههاعی ه کهههروزي در ترهههام زمینههه رمهههز ،صهههبر و اسهههتقامت
 : روایت شده است؟ع؟امام صادقاز  فراوانی دارد.اهریت فرهن  دینی، 

َن  ر  م  ان   الص َ   ََ ی  
    اِل 

 
أ َذا َذَينَب النر َ  ُ َجَبند  َفن

نَن ال     م 
 
أ َ  الر َ َل   

ن  ََ ب 
َذا  َكَذل َ  إ  َجَبد  

نانَذَيَب ال  ََ ی  
ر  َذَيَب اِل  2؛َذَيَب الص َ   صهبر نسهبت بهه  

بهدن نیهز  پس هنگامی که سهر رفهت ؛سر براى بدن است هایران، به منزل
گر کهنچناهم رود؛می  .رودصبر برود ایران نیز می ا

کههه   هبهه پشههتوان ،انههداری از تحهوالت عظههیم اجترهاعی بودهبسههی منشهأ کهامبران الههی 
که از خ صبر  قهرآنشهدند و خداونهد متعهال در ، موفق میاندود نشان دادهو استقامتی 
3.ستاید، میاین صفتداشتن  هواسطرا به  هاآنبرخی از  ،کریم   

اسهت  ای دینهی و اصهال  جامعههههدر راه ارز ها و نامالیرهات به هنگام بهروز سهختی
؛ شهود، مشهخم میدهنهدصابران از کسانی که عنان صبر را از دسهت میکه صفو: 

بههاوران و یههاور از دینو دینبههاور دیناز منافقههان و مههدعیان ان مؤمنهه عبههارت دیگههر، بههه

                                           

 .180، صهمان .1

 . 87، ص2، جكافی .2

 .85، صانبياء .3
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 .دنگردیاوران حقیقی مشخم میدین
گر  .در جامعه است اصالحی هایصبر و استقامت از لوازم به ثرر نشستن حرکت فهرد ا

کنهه، نرینباشههدنداشههته صههبر و اسههتقامت  ،مصههلح  ،دتوانههد خههود و دیگههران را اصههال  
فرود و فرازها و نامالیرهات بسهیاری  ها،پستی و بلندیها، در مسیر اصال  امتکه چرا

که از این رو، کسانی می ؛وجود دارد گام بردارند   زیر بار مشهکالتتوانند در این عرصه 
 صهبر و اسهتقامت ،ظالرهان و سهترگران و در مبهارزه بها خم به ابرو نیاورندها، و سختی

 .داشته باشند
دارد تها در نیهاز نی صهبور و مقهاوم ا، بهه یهار؟ع؟انقال  جهانی امهام زمهان وم یعظقیام 
شود، صبر داشته باشهند و بهه الرللی ایجاد میجهاد بین هنامالیراتی که در عرص برابر

و ا مسهتکبران و یهاران  بهامام زمان ؟جع؟ جهاد  .ندخوبی به وظایف خود عرل کن
کهه در زمهان ظههور گونهاین و گیرددر مقیاسی وسیع صورت میسردمداران،  ، نیست 

گرد  بلکههه نههد،کارههها خههود بههه خههود درسههت شههوند و مشههکالت بههه صههورت طبیعههی حههل 
ن یهاز ا و یهاران امهام عصهر ،دیی دارنهبسهیار بهاال لتحر صبر وکه است یارانی نیازمند 

  .ندبرخوردارقدرت عظیم، 
در  ،ائمگفتم: دوسههت دارم امههر ظهههور قهه؟ع؟نههزد امههام صهادق :گویههدعرر میبنمفضهل

َعَرقاَل »: فرمودند؟ع؟امام صادق  آسانی باشد َعَلَق َو ال  وا ال  َسح  ی َتر  اَل َحتكَ ون  َ ل  1«.َیک   
 فرماید:میامام زمان ؟جع؟ صبر یاران  هدربار؟ع؟علی امام

                                           

 .284، صالغيبة. نعماني، 1
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وا ََََّّ َل    ن    َ ر  َو َل   َی   
َ  ب الص َ     ا

َحق  ه    ف   ال  ب 
ف  ن 
َ
َل أ وا َبذ   َ ظ  َتع  َیب 

نوا َبَصنا  َري    ََََّّن   َحت َ   َّ ََ ِ  َح نَ َ  َ  ال  ند َ َطناَع م  ق  ِ  ان  َقَضنا د  ال  َذا َواَفنَق َوار  إ 
ه   اف  ََ س 

َ
1؛أ کهه بهه خهاطر صهبر و بریاران مهدى، گروهی  دبهارى در راه انهد 

کههه جههان خههوی  را تقههدیم حضههرت گذارنههد و از اینخههدا، بههر او منههت نری
 .نندکبر نریلند و تکباه خود نریکنند، بحق می

بها  ،در راسهتای یهاری دیهن خهدا وبودنهد امهام زمهان ؟جع؟ طالهب  شهدا چون حقیقتا  
کههرده بودنههد ؟ع؟نایههب امههام عصههر کههاز ترههام موانههع و سههختی ،بیعههت   و هردها عبههور 
کان بههه امامشهه را وفههاداری خههود کههرده بودنههد .نههدردثابههت  کههه انتخهها   ، در مسههیری 

که از خود بهه نرهای   با صبر و ولی ،آوردیروی م هاآنزیادی به  مشکالت استقامتی 
کردنههههد گذاشههههتند،  کههههروزی را از آنمی هههههای سههههخت نیههههز حتههههی مجروحیت .خههههود 
کههه داشههتندتوانسههت آنههان را از نری کنههد ،هههدفی  خههاطرات شهههدا،  ههر اسههت از  .جههدا 

که با قلمهای متوالی و مبارزهنخوابیدن   .قابل وصف نیستند ،هایی 
بهار مجروحیهت  27از پهس  ،د و بنا به نقلیش بار مجرو  هاده «خرازیحسین شهید»

  :نقل شده است .دیرسبه شهادت 
روز به او استراحت داده  45دکتر  ،های به سبب یکی از مجروحیت
بابها  مهن »هنوز عصر نشده بود که گفت:  .بود و او را به خانه آورده بودند

کار کنم؟»گفتم: « .ام سر رفتهحوصله تها  ،را ببریهد سهپاه مهن»گفت: « چه 
سهاعت  .تها سهاعت ده شهب خبهری از او نشهد .بهردم « .ها را ببینمبچه

زحرههت داروهههایم را بدهیههد یکههی مههن اهههوازم، بههی»ده تلفههن زد و گفههت: 

                                           

  .209، صالبالغهنهج. 1
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1« دبیاور   

کنهد و  ،دارپاسه»گوید: در وصف پاسدار می «باکری مهدیشهید» کهار  کهه  یعنهی کسهی 
2،«خسته نشود ، امابجنگد از  نشان ،هااین ههر .طور بودد  هم هرینخو واقعا  و  

که   .ندها به نرای  گذاشتی جای جبههشهدا در جاصبر و استقامتی است 
 شده است: نقل «دوستشهیدعلی موحد» هدربار

کهه پهای  هنوز عرلیات رمضان آ  ،شکسهت و  زشهکتهاز نشهده بهود 
گههچ گرفههتپههای   گههردان را بههه عهههده  .را  کههه رهبههری دو  ایههن زمههانی بههود 
انتخها   ههانادیگهری را بهه فرمانهدهی گردافهراد  ،علهی بهه ناچهار .داشت

بهها نزدیههک شههدن  .کههرددور، تررینههات تههاکتیکی را اداره میکههرد و خههود از 
کهه ؛ با اینگچ پای  را شکست ،عرلیات رمضان مشاهده کردم که علی

3.پای  هنوز جو  نخورده بود، روی پا ایستاد و انجام وظیفه کرد   

 گوید:می «خندان مهدیهیدش» مادر  
چنههد روز بعههد  .یههک بههار خههوا   ریشههان دیههدم و خیلههی نگههران شههدم

هیکهههل  .بههد جههوری زخرهههی شههده بههود .بههرادرم دیهههدم هرا در خانهه مهههدی
چشهم و سهر  بسهته و کرهر و دسهت  در  .درشت  مثهل دو  شهده بهود

هههای مهره .یههک چشههر  از بههین رفتههه و سههر  شههکافته بههود .گههچ بههود
کههه امیههدی بههه رداشههته و وضههع  چنههان نههاجور کرههر  انحههرا: ب بههود 

                                           

 .125، صو خدا بود و ديگر هيچ نبود ،محمد نیلچي .1
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 .رفتماندن  نریزنده

کامل نیافته، به جبهه بازهای سخت، سالاما خندان هنوز از این زخم  .گرددمیمت 
کههه  بهها  ،1362سههرانجام در روز اربعههین سههال ،بههود 1341روز عاشههورای سههال تولههدموی 
1.حبو  شتافتبه دیدار م« مانگاکانی»ای خندان در ارتفاعات چهره   

کلهههرشهههید» ، چنههد بههار بههه رواز ایههن  بههود؛ شههکن، خیگونههاگون در عرلیههات «یداهلل 
یهک  .، پای از جبهه بکشدجراحت ه، اما او کسی نبود که به بهاندشسختی مجرو  

کهار مییک دست  بر اثهر تهرک  عرهال   دهد،را از دست میا  کلیه و بهر جهای  افتهد از 
نهان را تهر  آ ،که عاشق جبهه و بسیجیان بود ولی او ،نشیندجای بدن  ترک  می

2.درکنری   
 کند:نقل می «رضا ارفعیمحردشهید» برادر  

، ترهام بهدن   هر از تهرک ، بخیهه .تهیمبه هرراه بهرادرم بهه حرهام رف
کبههودی بههود مههدتی   ای؟وردهآببههین چههه بههه روز خههودت  :گفههتم .زخههم و 
 مههدیتها انقهال  »گفهت:  .دهها و جراحاتهت التیهام یابنهجبهه نهرو تها زخم
گهر روزی  ککهر  های مهن اسهتاین نشانه .نهضت ادامه دارد سهرم را بی ؛ ا

بههه شههوخی  «.های بههدنم  ههی بههه هههویتم ببریههد، از نشههانهآوردنههد برایتههان
گههر :گفههتم کههه صههورتت هههم شناسههایی  آوردنههد بههدنت را برایرههانسههر  بی ا
کنهیم؟ پشهت گوشه  را نشهان داد و گفهت ،شدنری پشهت گوشهم » :چه 

                                           

 .130، صهاكرانهبیاهلل کاوندی، عین .1

 .91، صهمان .2
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1« ن شناسایی کنیدآمرا با  ؛ترک  هست   
 :در بین نیروهای  «صرد اسودیشهید»بخشی از سخنرانی 

کههه در  ههک  اسههت ن را تقبههل آموقعیههت  نتری، مههن سههختعرلیههاتی 
کنههد ام و ازکههرده گههردان مهها را وارد عرههل  ای  .فرمانههدهی لشههکر خواسههتم تهها 

ن شهههرکت کس در آکهههه ههههر ایمری  قهههرار گرفتههههای از تهههاعزیهههزان  در برههههه
کهاله رفتهه اسهت و پشهیران خواههد شهد ،نداشته باشد بهه هرهین  .سهر  

گهردانحسا  یا کم شدن نیتصفیه قسم، قرآن ههیچ تزلزلهی در  ،روههای 
امهههام زمهههان شهههرا سهههربازان  .کنهههدنری موریهههت ایجهههادام در قبهههول مأاراده

که  ،از ته قلب از او بخواهید .هستید؟جع؟  را رد گاه سربازان  هیچچرا
2.کندنری   

 ئو  و ئدر 
دن، ، زخههم زدن و زخرههی شههکشههتن و کشههته شههدنهای صههحنه ،های نبههردصههحنه

اننهد  کهروز توکسانی در این عرصهه می .است زماییعرق ریختن، خونین شدن و زورآ
که  های جنه  شهانه تها از سهختی ،باشهند داشتهقدرت جسری و روحی باالیی شوند 

 ،با طوالنی شدن نبهرد ؛نرایان نشود هاآنوجود تی در آثار ضعف و سسخالی نکنند و 
ی خللههآهنینشههان  هاراد در و دهنههاى ضههعف از خههود نشههان ندحظهههل اسههتقامت بورزنههد،

 .وارد نشود
بههه  ،بیههان شههده اسههت مطالههب فراوانههیامههام زمههان ؟جع؟ قههوت و اقتههدار یههاران  هدربههار

                                           

 .54دفتر هفتم، ص های تاريخ،نامه جاودانهفرهنگ یعقوب توکلي، .1

 .18، دفتر یکم، صهمان. 2
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از نظهر نهان آ .نهدارد نظیر این هرهه قهوت و قهدرت را در کسهی سهراغ ،اى که تاری گونه
 هههاآنسههرآمد روزگههار بههوده و کسههی را یههاراى مقابلههه بهها  ،صههفات جسههری و نیههروى بههدنی

  .نیست
  ند:فرمود« هود» هسور هشتاد هآیسیر در تف؟ع؟امام صادق

ننو َّ  ل  ل  َكنناَن َئننو  ننه   َمننا  ل  لنن  ل َقو  ي إ  و  آو 
َ
َا أ ننو َ نن   ئ   ْ نن  ب   ل 

ن َ
َ
نننَّ  َلننو  أ

ك   ر 
 
ل َ یدَّ إ  َقنا     َشد 

َ  ال  نو َ َناا ل ق  ن   ََ نَل  َم  ِ ن َ الر َ نَحاب ه  َو إ  ص 
َ
ََ أ ند َ  ش 

ل َ َكنَر إ  َو َل َذ
یند  َو  َحد  َبنر  ال  نن  ز   م 

َشند  
َ
َ نه  َْل ن َ َئَّ   َو إ 

ن ا  ِ َن َر َن َبع  ر 
َ
ََ أ و َ َط  ئ  ع   َ ه    َل ن  َلنو   م 

َ ال   وا ب ج  وَيا َو َل  َمر   ید  َلَقََّع  َحد  وال 
ف    ْ َ  ََّ  َ َی َْ  ا وَفه    َحت َ  َیر   َ َن س 

 
ل َ َِ 1؛َو  کها  در برابهر شهرا قهدرتی »فرمهود: مهیبهه قهوم  که  لوب  اى 
در آرزوى نیرو و  « گاهی استوار پناه ببرمتوانستم به تکیهداشتم یا میمی

کهدام از  توان قهائم و بهه یهاد قهدرت و اسهتوارى یهاران او بهود، زیهرا بهه ههر 
ههاى آههن تهر از پهارهمحکم هاآنرت چهل مرد داده شده و قلب قد هاآن

گهر بهه کوه .اسهت  کننههد ومهیرا از جها بر ههاآن ،ههایی از آههن برخههورد کننهدا
، خشهنود یستد، مگر زمانی که خداوندانریز حرکت بازشرشیرهاى آنان ا

 .شود
 ند: چنین فرمودایشان هم

ه   ن َ َكاَن  إ  َّ   َذل َ   َلو  َئد  
 
ََّت  أ ع   ِ ِ  ا َو  ََن َر َبع  ر 

َ
ََ أ و َ ْ    ئ  ن  ل  م   ِ َ  الر َ ط 

ت    ئ   ن  ك  َها َو  َ اَل َلَقَََّعت  ج 
َها ال  َ  ب  ذ  ید  َلو  ئ  َحد  َبر  ال  َك      

 ْ وب   َّ ض  ئ  ر 
َ اَم اْل  و َ

2؛آنهاَو خ   َ  ههرهانهها بههه یههک نهفههر  ،رسد و مهدى ما قیام کندوقتی امر ما فرا 

                                           

 .673، ص2، جالنعمهالدين و تمامكمالشیخ صدوق،  .1

 .294، ص8، جیكاف .2
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تر شههود و دل او از قطعهه فهوالد سهختنهیهروی چهههل مهرد داده مهیهان از آن
گر به کوه شود؛می  .کنندرا قطعه قطعه می هاآن ،دنهای آهن روی آورا

گههر دربههار کههدام از گفتههه شههده اسههت: امههام زمههان ؟جع؟ یههاران  هالبتههه ا قههدرت  هههاآنهههر 
محدود بهه چههل نفهر نان یک نفر از آبه این معنا نیست که قدرت ، چهل مرد را دارند

نهههان اسهههت، و ایهههن آناپذیر بهههودن قدرترنهههدی و شکسهههت بهههه معنهههایبلکهههه  ،اسهههت
کههه اسههت، نههان الزم و ضههروری قدرترنههدی بههرای آ ام دنیهها خواهنههد در ترههنههان میآچرا

کن ند و طومار ظالران و سترگران را با قدرت جسری و معنوی تحولی بنیادین ایجاد 
 .خود در هم بپکچند
 های جنه  در هشهت سهال دفها، مقهد ، نرایشهگاهی بهزرگ بهودجای جای جبههه

کههههه آن قههههوت و قههههدرتی  .هاهنظیههههر رزمنههههدبههههرای نرههههای  نیرومنههههدی و قههههدرت بی
کهه تها واپسهین مردانهدلیر اسهت؛ قابهل وصهفاز خهود نشهان دادنهد، تیهر دالورمهردان  ی 

کردنهههد و عتقاداتشهههان از ا ،شهههانخون هنفهههس و واپسهههین قطهههر  ،قدرتشهههان هوازآدفههها، 
گام ؛آورده بودی  وشالی استکبار را به لرزه درهااخک گهو  جهانیهان  ،انهایشهطنین 

کهههرده بهههودو جههههان کهههر  کبهههر»صهههدا و فریادههههای  رسهههایی   و خواران را  زمهههان رزم  «اهلل ا
 .رزه بر اندام سترگران انداخته بودیان، لبسیج

حههدی  مصههداق ایههن  و ترسههیدندتههر  از خداونههد، از هههیچ کسههی نری ه جهههتنههان بههآ
 بودند:؟ع؟زیبای امام صادق

 ََ َخننناَ   َمنننن  َخننناَ  ا
َ
َ   أ  َشننن    ا

نننل َ ك  نننه   ن  ، َِّ َو َمنننن  َل   م  ََ َیَ نننف  ا
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  َش   
ل  ك  ن   َ  م  َخاَفه  ا

َ
1؛ِأ خداوند هره چیز را  کس از خداوند بترسد،هر 

در تهر  هرهه چیهز را خداونهد  ترسهد،از خداونهد ن و ههرکس ترسانداز او می
 .دهدقرار می او دل

تهههوان  ،و در بسهههیاری از مواقهههع نهههان رعهههب و وحشهههت داشهههتهآدشهههرنان، از از ایهههن رو 
کهه در  .دادنهدن در مقابل بسیجیان را از دسهت میجنگید یکهی از فرمانهدهان عراقهی 

 : گفت هاقدرت بسیجی ه، دربارسازی بستان اسیر شده بوددزاآعرلیات 
کههه بههدون  رهچنههد بسههی ،مهای خههودمههن بهها چشههم ای جی را دیههدم 

ویدنههد و پههس از بههاال رفههتن از هههای مهها داز تانک بههه سههوی چنههد تهها ،تههر 
و پها بهه  هها انداختهههای خود را در درون اتاقهک تانکها، نارنجکتانک

کههه تانکلحظههه .فههرار گذاشههتند یکههی پههس از ههها، ای بههی  نگذشههته بههود 
 .شان در فضا  کچیدمجروح هه و فغان خدمآو  دیگری از حرکت ایستاده

های گلولهه حهال از شهرك های ما که تها بهه ن دسته از تانکآ ،به این ترتیب
هههای نارنجک هامههان بودنههد، یکههی پههس از دیگههری طعرههدر  7یجهه یآر

کههه بههرای در هههم شکسههتن حرلههدسههتی بسههیجیان شههجاعی می ا، مهه هشههد 
تا  داین وضعیت باع  ش .رساندندها میتانک هخود را تا باالی سر خدم

ههههای خهههود بیهههرون بپرنهههد و پههها بهههه فهههرار افهههراد بیشهههتری هراسهههان از تانک
2.بگذارند   

کردسههتان  هدر جبههه «خنههدان مهدیشهههید» رشههادت و دالوری زیههاد چنههان نآتههر  و 
ک برای سر  جایزه تعیهکن  انقال ،ضد و دهندمی« شیر کوهستان»لقب به او ه بود 

                                           

 .175، ص3، جهمان .1

 .54ص فرشتگان خدا،احسان المقدادی،  .2
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1 کندمی   
کبر اعتصامیسیدشهید »  :نویسدمی بدرعرلیات  های خود دربارهدداشتدر یا« ا

کههه خداونهد آن چنههان رعههب و وحشههتی در دل دشههرنان انداختههه بههود 
گههردان .مثههل روبههاه از مقابههل مهها گریختنههد نفههری  چهارصههدحههدود  یههک 

شیران بسیجی به گوششان خورد، مثل  ه، وقتی بان  تکبیر شرزدشرن
نفر از  150بی  از  ،ف خدابه لط .لشکر شیطان از مقابل ایران فرار کردند

کهه  .نفر هم به اسارت درآمدند 240و آنان کشته  وقتی اسرا متوجه شدند 
نفههر بههودیم و تنههها سههال  سههنگین مهها کالشههینکف اسههت،  پههانزدهمهها فقههی 

2.تعجب سکته کنند نزدیک بود از  

 بصَر 

کهه بصهیرت و اسهت «بصهیرت» ،حرکت در مسیر حق یکی از لوازم مهمك  کهافی  کسهانی 
کنند مهری نق  ،در سپاه حقتوانند اشته باشند، نریند را  هاانسهان ،بصهیرت .ایفا 

هها نشهان را بهه آنحقیقهت راه  اده ودههای زنهدگی، رههایی گردانی بهر سهر دوراهیاز سر
ی ههانادر نامالیرهات و بحر ،بصهیرت هبهه واسهط هاانسهانبه بیهانی دیگهر،  دهد؛می

 .مانندقدم میو بر اصول خود ثابت شوندراهه کشیده نریزندگی، به بی

 :فرمایندمی؟ع؟امام صادق 

                                           

 .129ص ها،كرانهبیاهلل کاوندی، عین .1

 .50، صحكايت سرخمحمد حجتي،  .2
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َعال     َ َمان ه   ال  َواب س ب 
ه  الَّ َ  َ ج    ََََّّ 1؛َلَمه  ]جریانهات[  هدرباری که کس 

 .ورندآهجوم نری شبهات به او ،گاهی داشته باشدآزمان خود  

بهههه  کنهههد ونری؛ از ایهههن رو، در ظهههواهر درنههه  اسهههت انسهههان بصهههیر از جهالهههت بهههه دور
ههای شهر  و خهود، بت مانبه هرراه امام ز یانات اجتراعی، نگاهی عریق دارد وجر

 اسههت؛ ؟ع؟عصهر امهام شهناخت منتظهر، هاولهین وظیفه ،بنهابراین. شهکندنفهاق را می
 .شته باشنددا داللت بر آن نقلیه و عقلیه هادل شناختی که

از  کنههد و هراننههد بههاال رفههتنفهها مینقهه  مهرههی ایمههان ؟جع؟ امههام زبههه  در یههاری ،بصههیرت
کنیم، شن صآ هبیشتر به سرت قل هرچه که تاس کوهی هدامن  دیدمان بهه دشهت عا،عود 
 .شود، بیشتر میرکا بهپا ز انتظار و وظایف منتظر  سرسب

کهه بسهیاری در در فتنههآنهان در بصهیرت سهرآمدند؛  ؟ع؟یاران امام عصر ن فهرو آهایی 
دچههار مشههکل  ،بری از ایشههانشههناخت امههام و فرمههان هدربههار ،گیرنههدرونهد، قههرار نریمی
  .خشکانندها را میها و بدعتهای فتنهو ریشه وندشرین

کردهبههه قههندیل را ؟ع؟، بصیرت یاران امهام عصهربهرخهی روایهات کهه هایی تشهبیه  انهد 
کرده استدل یح  َکال  ...»: در این باره فرمودنهد ؟ع؟قامام صاد .هایشان را روشن  َرَصهاب 
 
َ
م   َن َکأ وَبه  ل  یل ق  َقَناد  2؛«ال  کهه دلایشان چون مشهعل...   سهان هب ،شهانهایهاي فروزاننهد 

 .شان آویخته استههاي نور در سینقندیل

                                           

 .27، ص1، جكافی .1
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م  » فرمایند:می؟ع؟مهههدییهاران  هباردرنیز  ؟ع؟امام علی وا َبَصائ َره  م   َلیَع  َحَرل  ه  هَیاف  س 
َ
1؛«أ  

خود را بر شرشیرهای خود حرهل  هشدهای روشن و حسا یشهها و اندیرتآنان بص
 .کنندمی

گناه  ،شودموجب بصیرت می آنچهشایان  کر است،  خداونهد متعهال  .استدوری از 
 :فرمایدمیکریم  قرآندر 

هوا اهلَل  ق  ن  َتتكَ هوا ذ  یَن آَمن  هذ 
َها الكَ یك 

َ
َعهل  یا أ هم    َیج  قانها   َلک  ر  2؛...ف  ی ا 

را قهدرت خداوند برای شه ، کشه کنید اتقوگر ا اید یران آوردهکسانی که ا
 .دهدتشخیم حق و باطل قرار می

هایشهان در برابهر برخهی اشهخاص و گیریو موضع کردشهدا و عرل هربا نگاهی به سی
گفهههت،یانهههات، بهههه صهههراحت میجر های نبهههرد بههها بصهههیرت پههها در عرصههههنهههان آ تهههوان 

کههز آرا نهه در دانشهگاه ریفکه هایهن جههوهر شههدا، .اندگذاشهته  بهها موزشهی، بلکههها و مرا
گناه به دس وضعیت زمان خود را بهه خهوبی در   ،رزمندگان .ت آورده بودنددوری از 

گهاهی از حهوادش سیاسهی و اجترهاعی یده بهه ایهن نتیجهه رسه ،کرده بودند و با علهم و آ
ن  نا  تشیع، کفر در مقابل اسالم و فرهبرند که ترام بودند که در دورانی به سر می

ند گر ایهن باشهتوانستند ساکت بنشینند و نظهاره؛ به هرین جهت، نریاستایستاده 
کن  .دنفزایروز به روز بر ظلم و ستم خود بیو د نکه سپاهیان باطل قد علم 

 : خود نوشته است هنامدر وصیت «محرد سنجریشهید»
                                           

 .616، ص29، جهمان .1

 .29انفال، آیه  .2
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ها دسههت بههه دسههت ابرقههدرت .قههدرت اسههالم در حههال نرههای  اسههت
که  زهی خیال باطل کنند؛ تا اسالم را نابودیگر داده یکد ه چنهین اسهالمی 

امهام زمهان گونه رهبری دارد و تنهها یهاور  ملتی و چنان شجاعان و این
1.گاه شکستی نخواهد داشتاست، هیچ؟جع؟   

 : نویسدا  مینامهوصیتدر  «خراسانیجواد جامیشهید»
تاری  قهرار گرفتهه  ازخاصی  ه  امروز اسالم در لحظبرادران و خواهران

سالم در مقابل ترامی کفر است و خداوند متعهال حجهت  ترامی ا .است
کههرده اسههت را بههر ابهههام و تردیههدی  ه، دیگههر نقطههخههون شهههیدان .مهها ترههام 

گهههههر خهههههدای نهههههاکرده .بهههههرای مههههها بهههههاقی نگذاشهههههته اسهههههت در انجهههههام  ،ا
کهه ادامهه دادن راه شههداتمسئولی کهههایران  ن آحفهظ اسهالم و دادن  ، 

است کوتاهی کنیم، در قیامهت امام زمان ؟جع؟ ،  اه صاحب اصلیب
2.ما را خواهند گرفت یجلو   

 : دسوینمی چنیناین خود هنامدر وصیت «حریدرضا دستگیرشهید»
کهه  ، ککهار مها دانی که هد: وخدایا  خود می نهه از آن جههت اسهت 

  اجههر دنیهها را بههه چنههکههاالی بی بههه پایگههاه قههدرتی برسههیم و یهها چیههزی از
های دین تو را برافهرازیم که بدان جهت است که نشانه و  رچمآوریم، بل
کیفههر خههوی  برسههندو سههتم  .دیدگان تههو در امههان باشههند و سههترگران بههه 

کفهر و  امروز فرزند فاطرهه .زمان تنهاست امروز، حسین   در برابهر سهپاهیان 
و روم شهاید نینهوایی را بیهابم مهن مهی .یاور اسهت، بیهای پستابرقدرت

                                           

 .331، ص1، دفتر سیزدهم، جهای تاريخنامه جاودانهفرهنگ ،یعقوب توکلي .1

 . 194، دفتر هفتم، صهمان. 2



شههههدا، بهتهههرین الگهههوی .…………………………………………… 114 
 منتظران

ناقههابلی را در راه  کههروزی حههق علیههه باطههل و  ه، هدیههدر عاشههورای دوران
1.تقدیم نرایم مهدی کشگاه موالیم  ، بهاسالم بر کفر   

کردند و برایشان با بصیرت خاصی نگاه می ،های پنهان جن یههدا که خود به الش
کنههار زده شههده و حقانیههت رشادتگریفتنههه حجهها    تر نهایشههان از خورشههید روشههها 
گهاه نان را و آنشان داده  یتحساس ،نداشتندافرادی که چنین بصیرتی در برابر بود،  آ
  .کردندمی
داده بودند، فقهی بهه خهاطر  لقب« مسیح کردستان»را  محرد بروجردیشهید کهاین

کهه بهه دسهت هرهاو  نبهود؛ های های نظهامی و رشهادتفعالیت واره و در ههر فرصهتی 
کههه آمههی سههوزانه بحهه  و دلدل خوشههی نداشههتند،  ،امههام و انقههال  ازورد، بهها کسههانی 
 : نقل شده است .کردآشنا میآنان را به برخی مسائل و  هکردگو وگفت

سهری بهه  شهد،بار که وارد ایهن شههر می، هر سازی سنندجزادآ پس از
هههای زد و بههه بح مههی دمکههرات و چریههک فههداییهای کوملههه، زنههدانی

تها  ههاآندیهدار او بها  ،در بعضهی مواقهع ههم . رداخهتنهان میاعتقادی با آ
 رفتههار .خوابیههدکشههید و شههب را در هرههان زنههدان میخههر شههب طههول میآ

الفت کنند و   با او احسا هاآنکه  دها باع  شده بونیبروجردی با زندا
2.او باشند هریشه چشم به راه دیدار  

 اشداِ ََّّ  الْفار
ی» مسهههئله ی و تبهههرك و  بیهههتدوسهههتی بههها اهلم و بهههه معنهههای از اههههمك مسهههائل اسهههال« تهههولك

                                           

 .73، دفتر چهاردهم، صهمان .1

 .112، صمسيح كردستانعباس اسماعیلي،  .2
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، دو روی یهههک ههههااسهههت. این بیهههتو دشهههرنی بههها دشهههرنان اهل ههههاداران آندوسهههت
ی داشهته شخصی، هم تولك درباره  کسی در یک زمان ،توان پذیرفت؛ لذا نرینداسکه
 ی بجوید. هم از او تبرك  باشد و

کفهارت و دشهرنی ابراز نفه چنینابراز محبت و دوستی و هم ر و مشهرکان و دشهرنان بها 
کهریم و روایهات، بهه بوده ، عاملی برای رشد معنوی بیتاهل و ایهن مسهئله در قهرآن 
 بیان شده است.  یشفاف

کریم   فرماید: میقرآن 
سهههول  اهلل   هههد  ركَ َحَرهههاء   مَحركَ هههار  ر 

فكَ ک  اء  َعلهههی ال  هههدكَ ش 
َ
یَن َمَعهههه  أ هههذ 

َو الكَ
م   نه  1؛َبی  کهه بها او هسهتندرسول خداست و کسها ،محرد  کفهار  ،نی  علیهه 

 .رحرند و در بین خود رحیم و دلسوزندشدید و بی

که بهه بسیارعالوه بر روایات  ادعیهه و زیهارات  انهد، در رداختهتهولی و تبهری  مسهئلهی 
 «جامعهههزیههارت »در  ؟ع؟امههام هههادی .اسههت رنهه تههولی و تبههری بسههیار  ر مسههئلهنیههز 
 فرمایند: می

ت   َل  َبر    َ   إ  و   َو ا نا   نت  َو الط َ ج   
َن ال  ْ    َو م  َدا    َّ

َ
ن  أ  م 

ل َ َِ  ََّ  َ َو 
نن     ْ ََن َل  َ ننال 

ه    الظ َ ب  نن   َن  َو ح  اه  ََ نن
2؛الش َ از دشههرنان شههرا  ،درگههاه خههداه بهه 

  .کار آنانچنین از جبت و طاتوت و از شیاطین و حز  ستمهم .بیزارم

نزینننار  آل»چنهههین در هم طهههور بیهههان اینامهههام زمهههان ؟جع؟ خطههها  بهههه  «یاسننَن

                                           

 .28، آیه فتح .1

 . 614، ص2، جالفقيه يحضرهالمنشیخ صدوق،  .2
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ي  » کنیم:می َنا َول 
َ
ي َلاَل  َو أ رَبر  وك  ن  َعد  1؛«ء  م   شرایم. من دوست شرا و بیزار از دشرن   و 
 .خههوردنیهز بهه چشهم میامهام زمههان ؟جع؟ یهاران  در روایهات مربههوب بههتهولی و تبهری 

، متواضههع، خاشههع و شههانداران ایو دوسههت امههام در برابههرامههام زمههان ؟جع؟ یههاوران 
 ،بهل دشهرنان امهامولهی در مقا ،گذارنهداحتهرام می ههاآنو بها ترهام وجهود بهه  ندانمهرب

 .هستند هاآن ون خاری در چشمساز  ندارند و هرچ و سترگران سر   ظالران
 ه( بهها مرتههازترین درجههبرکلههی)در معتبرتههرین دانشههگاه آمریکهها  کههه شهههید چرههراناین

ولههی بههه ترههام  ،دگههردمیرا موفههق بههه اخههذ دکتههرای الکترونیههک فیزیههک پالسهه ،علرههی
 زنهد و راههی جنهو پا میمریکهایی پشهتآامتیازات و امکانهات مهادی و سهبک زنهدگی 

و دوشهههادو   شهههودوارگهههان مظلهههوم آن دیهههار میدرد یتیرهههان و آشهههود و ههههملبنهههان می
استکبارسهتیزی آن  هروحی کند، نشانگربا دشرنان بشریت مبارزه میجا آنرزمندگان 

کهه سهالوردال ؛مرد اسهتدالور د و نویسهندگان بنویسهند و های سهال بایهد بگهذرمهردی 
کن ،او بگویند هباردر گویندگان های کوهکه مردی دالور ؛ندتا شاید بتوانند او را معرفی 

 اند تههها بهههه پهههاکی، صهههداقت،ههههای خوزسهههتان هنهههوز سهههر پههها ایسهههتادهلکردسهههتان و نخ
کههه امههام شهههیدان ؛ چررانهها  شهههادت بدهنههدهههای عارفانهههشههجاعت و مناجات ی 

 : فرمودا  درباره
 فهدا را خهود  جهان ،اسهالم بهه تعههد بها و عظرهت و عهزت بها چرران

 بیرهه را خهدا رحرهت هم دنیا آن در و کرد بیره را شر: ،دنیا این در و کرد
2 بریرید چرران مثل .رفت خواهیم هم شرا و ما کرد؛   

                                           

 .494، ص2، جاالحتجاج علي طبرسي،بناحمد .1

 .692، ص14، جحيفه امامص .2
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کههه در و خههدا می  اسههت؛ هههاییچههه در « دمثههل چرههران بریریهه» :کوتههاه هجرلههدانههد 
 .استدشوار فهریدن   وای که نوشتن  آسان جرله
کینه ،جن در طول م رزمندگان اسالالبته  ود را بهر سهر افهراد عهادی خهالی خه هبغه  و 
اسههیران  بهها حتههیآنههان  .ههها و متجههاوزان بههوددشههرنی آنههان بهها بعثی بلکههه ،کردنههدنری

  .داشتندای شایستهنظامی نیز برخورد 
 :گویدمیهای  یکی از مصاحبه در «حسین خلعتبریدشهی»خلبان 

درسههت  ، ههل .را بههزنیم« العرههاره»  ههلموریههت دادنههد یههک روز بههه مهها مأ
ها، هواییتم روی  ههل، در اوج فشههار ضههدوقتههی مههن رفهه .وسههی شهههر بههود
کههه مشههخم بههود ماشههین شخصههی  وهههای رنهه  دیههدم اتومبیل وارنهه  

ر زدم و پههس از رد شههدن دو ،بهها قبههول خطههر .هسههتند، روی  ههل در حرکتنههد
یهک »شهد، گفهتم:  سهؤالوقتی از من در این مورد  . ل را زدم ،هااتومیبل

کهه کهردم  ای سهالهیک هتهوی ماشهین مرکهن اسهت بچه لحظه احسها  
کههه پههدر .ر  مههن وجههود داشههته باشههدمثههل آ کههنم  بچههه  ی،چطههور قبههول 
ا مها چهه کردنهد؟ مهن در دزفهول به هاآنولی  ؟ خود  را بغل کند هسوخت

کههه زن لههری، بچهه : ا  را در بغههل مههن گذاشههت و گفههتسههوخته هبههودم 
 «تو خلبان مایی؟ بگیر  تیرت بی

 این شهید بزرگوار نقل شده است:  هچنین دربارهم
مادری را دیده بود که برای  ،در حین برباران ،هادر یکی از مأموریت

کههرده بههود.نجههات جههان فرزنههد ، خهه دلهه   ود  را بههرای فرزنههد  سههپر 
1.ن قسرت را برباران نکردآو سوخت    

                                           

 .141و137، صآسمان دريا را بلعيد رحیم مخدومي، .1
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گر این خاطرات را در مقابل بربار کشهیدن ی وسهیع شههرها و بهه خها  و خهون ههاناا
شههیریایی  هماننههد حرلههیهها بهها حههوادثی  نظههامی قههرار دهههیم وزنههان و کودکههان و افههراد تیر

کافر کنههههیمصههههفت بههههه حلبچهههههبعثیههههان  ها و هایی از زشههههتیبههههه گوشههههه ،، مقایسههههه 
انسهانی، رزمنهدگان این اقدامات تیر سبب به .بریممقد   ی میهای دفا، زیبایی
 .کردندمقابله می هاآنبا  ،نان متنفر بودند و با ترام توانما از آ
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  .1384، عصر رهایی، چا  اول، قممقد 
  .1371نشر تهیه، تهران ، شناس، م ان  انباناالمینی، محرودرو  .58
، متهههرجم عهههدنان قهههارونی، معاونهههت ویرانننن  دروازه شنننرئ السهههامرایی، وفیهههق،  .59

  . 1377فرهنگی سپاه، تهران، 
  www.khamenei.irسایت مقام معظم رهبری،  .60
  .1378، عصر رهایی، قم روح شهَدسبزی، ابوالفضل،  .61
  .1384چا  اول: سوره مهر، تهران  ،لشْر خوبانسپهری، معصومه،  .62
راي رديننننای ارمقننننای معرفننننت مهنننندوی در نظننننام »سههههعدی، حسههههین علههههی،  .63

چهها  اول، ، ن مهههدویتمقاالت هفترههین هرههای  دکتههریمجروعههه، «آموزشنن 
  . 1390مؤسسه آینده روشن، 
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 ق.1414، نشر هجرت، قم البالتهنهجحسین، شریف الرضی، محردبن .64
سههههوم، تهههههران ، انتشههههارات دار الفکههههر، چهههها  الفصنننناحه، نهجشههههیروانی، علههههی .65

1386.  
قههههم  ، چهههها  اول: نشههههر هههههدی،يای ك سنننن بننننرای ي رضهههها، صههههداقت، علی .66

1392.  
 ، نشههر مرتضههی، مشهههدالحتجنناج ََّّنن  ايننل الَّجنناجعلی، بنطبرسههی، احرههد .67

 ق.1403
كتنناب ال َ نَن لَّحجنَنطوسههی، محرههد بههن الحسههن .68 ، قههم، دار الرعههار: ، ال َ نَن 

 ق.1411االسالمیه، چا : اول، 
 هفتم: نشر مؤلف، مشهدوچا  شصت ،يای نرم كوش خاکعاکف، سعید،  .69

1387.  
اعظهههم، مشههههد  انتشهههارات ملهههک ، سنننالْان مَّننن  اَّظننن ،..................... .70

1385.  
کفعری، ابراهیم .71 علرهی ، مؤسسه اال، ال َّد المَن و درع الحصَنعلیبنعاملی 

 ق.1418للرطبوعات، بیروت 
ی، بیههههروت ، اعلرههههالَعجنننن ا  الهننننداَ بالنصننننوص و، اُ ا حرعههههاملی، شههههی  .72

 ق.1425
، مرکز تخصصی مههدویت، 35،  امانمجله  صديا خاهره،عباسپور، مسلم،  .73

  .1391قم، فروردین و اردیبهشت 
ننناعلههوی زاده، سهههیال،  .74 سههازمان جغرافیههایی نیروهههای مسههلح،  ،مننن و ََّّنن  وِ 

  .1382چا  اول، تهران، 
مشههرق نامه فصههل« سنناز ظهننورشناسنن  در دولننت زمَنهنقننر روان»عرههادی، عبههداهلل  .75
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  . 1388، سال سوم، شراره یازدهم موسسه آینده روشن قم موعود
کههههامران،  .76 کیهههههان، تهههههران نامننننهراز ئطهَّللتضههههنفری،  ، چهههها  دهههههم: انتشههههارات 

1391 . 
کنگره سردارن شهید تهران، چا  اول، تههران،  ، ی   َّه بالمر،فتاحی، حسین .77

1376.  
اول: وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، تهران ، چا  سردار خَ ر، مهدیفراهانی،  .78

1376.  
  . 1388، چا  اول، قم، موسبه فرينگ  سَا، معرای حضورفرد، طیبه،  .79
  .1380، چا  سوم: سرو ، تهران، فريناِ  ههمهدیفهیری، سید .80
یهههداری، ، چههها  اول: نشهههر پانامنننهِ  هنننه، فرينا............................. .81

  .1381تهران 
  .1387 ، انتشارات مهسا، تهرانمبافر  ریبرود، قاسری، مح .82
، رو  الگویي در مربتت اس م  ماينامنه معرفنتقائري مقدم، محردرضا،  .83

  .1382، قم، شهریور 69سال دوازدهم، شراره 
  . 1381، نشرمفاتیح قرآن، چا  اول، قم، ، سفرَّشققربانی، محرد رضا .84
النبهههی، قهههم  ی، چههها  اول: سهههبحننندیث وصنننل و يجنننرانقرهههرزاده، موسهههی،  .85

1384.  
کنگههره بزرگياكرانننهبیاهلل، کاونههدی، عههین .86 داشههت سههرداران سههپاه ، چهها  اول: 

  .1378استان تهران، تهران 
الکتههههب االسههههالمیه، تهههههران ، دارالْنننناف اسههههحاق، بنیعقو کلینههههی، محردبن .87

 ق.1407
الرلههل، تهههران ، چهها  سههوم: شههرکت چهها  و نشههر بینَّصننر ظهننورکههورانی، علههی،  .88
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1390 . 
امعهکوئن، برو ،  .89 عبا  توسلی، چا  بیست ، ترجره: تالمشناس م ان ِ 

  .1390و سوم: انتشارات سرت، تهران 
، چها  دوازدههم: نشهر  نجاه سنال َّ ناد گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی،  .90

 . 1390امینان، تهران
امهههه نزندگی) ، مصنننطف ....................................................... .91

  .1392، چا  اول: نشر امینیان، تهران  ور(سردار شهیدمصطفی ردانی
، چهها  اول: نشههر امینههان، تهههران، وصننالگههروه فرهنگههی شهههید ابههراهیم هههادی،  .92

1392.  
: ، چها  بیسهتمیا زينرا، ........................................................ .93

  .1391نشر امینان، تهران 
امعه ،گیههدنز، آنتههونی .94 ترجرههه: حسههن چاوشههیان، چهها  دوم:  ،شناسنن گ ینندهِ 

 . 1390نشر نی، تهران 
نبی، چا  اول: سهوره ، مترجم: ابراهیری محردشدهگردان گ الدین، مانع، عز .95

  .1386مهر، تهران 
 ق.1403، بیروت ، دار احَاِ التراو العربیبحاراالنوارمجلسی، محردباقر،  .96
ان درینننا را بَّمخهههدومی، رحهههیم،  .97 ، نشهههر شهههاهد، چههها  اول، تههههران، عَننندآسننَن

1387.  
، ستاد مرکز مطالعات و تحقیقهات ، آ از ما  ایانمرکز مطالعات و تحقیقات جن  .98

   1386جن ، چا  اول، 
كََّا  القنرآنمصطفوی، حسین .99 ، وزارت ارشهاد اسهالمی، تههران ، التحقَق ف  

 ق.1417



 

 

 127 .......................................................................................................................................... کتابنامه

 

نامَنننننننننر خ  رضههههههههها،محردمصهههههههههطفوی، سید .100 ، چههههههههها  اول: لشهههههههههکر شننننننننْن
  .1386، قمطالبابیبنعلی17

، چها  سهی و از دیدگاه فَّبفه مناریع مهدیئَام و انق ب مطهری، مرتضی،  .101
  . 1387پنجم: انتشارات صدرا، تهران 

، ترجرههه: حریههد محرههدی، حههوزه هنههری فرشننتگان خننداالرقههدادی، احسههان،  .102
  .1369سازمان تبلیغات اسالمی، چا  اول، تهران، 

  .1391، نشر سهروردی، تهرانتبتينر ايلمنتظرین، سیدحسن،  .103
،   دفناع مقند َّوامنل معننوی و فرينگننژاد، محرد و علی شیخیان، منصور .104

  .1386چا  اول، زمزم هدایت، قم 
حهائری قزوینهی،  مههدیرهه ، ترجالَْنارممَْالتقی، اصفهانی، محردموسوی .105

  .1379دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، تهران، 
پردازی بنننر اسنننا  هننندویت، نظرینننهدكتنننرین م»رضهههی، گیالنی، سیدیموسهههو .106

، آثار دومین هرای  بین الرللهی دکتهرین مههدویت مجروعه، «فرينا مهدوی
  .1385چا  اول، مؤسسه آینده روشن، 

، مرکهز تخصصهی مههدویت، 42،  امهان، مجله فق  ی  آرزو مهدیمهدوی،  .107
  1392قم، خرداد و تیر 

، چههها  اول، ینننت يجنننرانروا، ؟هر؟مؤسسهههه تنظهههیم و نشهههر آثهههار امهههام خرینهههی .108
  .1375، تهران ؟هر؟مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خرینی

صننحَفه امننام ، ................................................................ .109
 .؟هر؟، نرم افزار صحیفه امام خرینی(؟هر؟)مجروعه آثار امام خرینی خََن 

ههران تلهو  محفهوظ،  ل:، چها  اوگونه بودندمردان مرد اینراد، احرد، مؤمنی .110
1384.  
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مرکههههههز ، 24،  امههههههان، مجلههههههه يای سننننننرقسننننننتارهمیههههههر اشههههههرفی، حجههههههت،  .111
  .1389تخصصی مهدویت، قم، تیر و مرداد 

 . 1385، نشر زمزم هدایت، قم حدیث شهودفهیره، میرسید، سیده .112
کار، محسن .113   .1384، نسیم حیات، چا  اول، قم، ، م ب  نبَ میوه 
چهههها  اول: نشههههر شههههاهد،  ،روج َّاشننننقانصننننحَفه َّننننالدین، نبههههوی، شههههها  .114

  .1381تهران
نشهر ههزاره ققنهو ، چها  اول،  ،ی  سنتاره از خناکنصراهلل کالنتری، مرضیه،  .115

  .1384تهران، 
، مؤسسهه الَبا لالوسا ل و مبتن  مبتدرکتقی، محردبننوری، حسین .116

 ق.1408، قم البیتآل
  .1386االسالم، ارا  ، نشر فخرو خدا بود و دیگر يَچ ن ودنیلچی، محرد،  .117
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