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   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 استاد انصاریان -شب یازدهم محرم

 المرسیلین،  و االنبییا  سیید  علی السالم و الصالة العالمین، رب الحمدهلل الرحیم، الرحمن اهلل بسم

 و الطیبیین  بیتی   اهی   علیی  و علیی   اهلل صیلی  محمید  القاسیم،  ابیی  نفوسینا،  طبییب  الهنا و حبیب

 المکرمین المعصومین الطاهرین

کربالی حضرت ابی عبداهلل الحسین سراسر ایمان بود و اخالق بود و عم  صالح. حیدود هفتیاد   

سال پیش در تهران ب  وسیل  یک حکیم عارف فقی  مجتهد، کتابی نوشت  شد در هفت جلد بی   

سلم بن عقیی  اسیت. سی  جلید آن     نام عنصرشجاعت. یک جلد آن در هفتصد صفح  درباره م

درباره حضرت سیدالشهدا است. س  جلد آن درباره اصحاب است. من چون خودم چه  جلید  

جلد شیر  صیحیف  زیین العابیدین را      51جلد عرفان اسالمی نوشتم.  51تفسیر قرآن نوشتم، 

نی نوشتم. حدود صد جلد کتابهای مختلف را نوشتم. گذشیت  از همی  اینهیا هیجار جلید سیخنرا      

جلد آن چاپ شده. این حق را دارم ک  15سال  ام دارد پیاده می شود، چاپ می شود. 15های 

تیا امشیب کتیابی بی       15درباره این کتاب عنصیر شیجاعت ن یر بیدهم. از روز عاشیورا سیال       

نفر نوشت  نشده. شر  حال نیست ک  دانی  دانی     27استواری، محکمی ، جامع، کام  برای این 

  برای کدام شهر است، کی ب  دنیا آمد، کجا بجرگ شد، چکاره بود. ن  تیاری   را نوشت  باشد ک

نفر است ک  هر صیفح  اش انسیان را جیدا نسیبت بی       27نیست. تحلی  شخصیت ملکوتی این 

نفر بهت زده می کند. هرکدامشان از جهان بجرگتر بودند. امیرالمونین می فرمایید در   27این 

نفر نخواهد بیود. مین   27نفر نبوده. در آینده هم مانند این  27ک  امت های گذشت  مانند این 

ترسیدم ک  این کتاب فراموش بشود. چون فرزند نویسنده اش ب  خود من گفیت کی  نوشیتن    

 55سال طول کشید و می گفت شب ها پدرم صبر می کرد شب بی  نیمی  برسید.    75این کتاب 

پشت میج نشست و می فرمیود خیلیی   رکعت نماز شب می خواند با قنوت طوالنی، بعد می آمد 

سال  از صدای بلند بلند گری  کردنش ما بیدار می شدیم. من ییک جلید    75از شب ها در این 

هم ب  این کتاب اضاف  کردم بعنوان فهرست ک  هر کسی، هر لغتی از ایین کتیاب در نهینش    

دا بکند. سی  بیار   باشد، می تواند ب  فهرست مراجع   و مطلب را در این هفت جلد خیلی زود پی
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نفیر کمیال ایمیان، کمیال     27تا حاال چاپ شده این هشت جلد. من یک جمل  گفتم. گفتم ایین  

عم  و کمال اخالق بودند. باید در این چند هجار صفح  این ها با این ویژگی ها دید. کیار ییک   

ا شب، یک محرم و صفر، یک ماه رمضان نیست، کتابی ک  بیست سال با گری  طول کشیده و بی 

سال طول می کشد صفح  صفح  اش آدم بیاورد روی منبر، برای میردم   1 4وضو نوشت  شده، 

بخواند. برای مردمی ک  این هم  دارند خرج عجاداری می کینن،. سیین  میی زنیدد، گریی  میی       

کنند، هجین  می کنند، سیاه می پوشند، بدانند برای چ  کسانی دارند این کار را می کنند. خیود  

فت، ارزش کار را خیلی می برد باال و حوزه انجام کار را گسترده تر میی کنید. البتی     کار با معر

اگییر کسییی بخواهیید کتییاب را تهییی  بکنیید، مییی توانیید در سییایت دار العرفییان ببینیید. موسسیی   

دارالعرفان این کتاب را چاپ کرده. آدرس بدهند، برایشان می فرستند بیا فییش بیانکی پیول     

در اخالقشان بود. در اوجی از اخالق قرار داشتند کی  مالککی  را    نفر27هشت جلد. ع مت این 

ب  شگفتی آوردند. مالکک  را. حاال وجود مقدس ابی عبداهلل ب  چهار ویژگی اخالقی ایین هیا در   

سخنرانی شب عاشورا اشاره کردند. یک، وفادارترین انسان ها. این حرف کمیی نیسیت. ییک    

ر ب  پیمان اند. حاال پیمان رفاقیت، پیمیان اقتصیادی، پیمیان     عده ای بجرگوارند، مومن اند، وفادا

اجتماعی، پیمان معنوی وفادارند. ولی ابی عبداهلل می فرماید اوفی. این ها وفیادار تیرین انسیان    

های عالم اند. شما باید سخنرانی یا گفتار وجود مبارک امام زمیان را در زییارت ناحیی  ببینیید،     

نفر در بخشی از زیارت ناحی  دربیاره  27  حضرت درباره این ترجم  هم شده زیارت ناحی  ک

تک تک آنها چ  فرموده. ببینید نمون  آنها را می توان در امت هیا و در ایین امیت اسیالم پییدا      

کرد. وفادارترین. دو، بهترین انسان ها تاری  اند. حضرت با کلم  خیرا، خیر در ادبیات عرب، 

ی گوییم ب . یعنی خوب. افعی  تفضیی  آن میی شیود بهتیر.      افع  تفضی  ندارد. ما در فارسی م

عالی افع  تفضی  آن می شود عالی تر. مرد افع  تفضی  آن می شود مردتیر. بی  ایین وزن در    

عربی زیاد است. اشد، اعلم، اکرم، افض . اما لغت عیرب در کلمی  خییر، افعی  تفضیی  نیدارد.       

ی کند ک  معنی افع  دارد. خود کلمی  خییر.   اخیر ندارد. خود لغت خیر ب  قرین  جمل  معلوم م

کلم  خیر در سخنرانی شب عاشورای امام ن  ب  معنای ب  است. خیر است. ن . میی گویید ایین    
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ها نیکوترین های عالم. این دو ویژگی. سوم، امام می فرماید این ها ابر اند. ابر، افعی  تفضیی    

یید ابیر انید. یعنیی نیکوکیارتر از اینیان       کلم  بر است. بر یعنی نیکی کردن. ولی امام میی فرما 

وجود نداشت. این ها باالترند یا اصحاب انبیاء؟ امیام خییال میا را راحیت کیرده، شیب عاشیورا        

فرموده این ها باالترند. این ها باالترند یا اصحاب ن  تا امام بعد ابیی عبیداهلل ییا اصیحاب امیام      

کرده ک  هیچ امامی، یاران نیکوکار تیر از  حسن یا اصحاب امیرالمومنین. امام خیال ما را راحت 

اینان ندارد. ابر.  و یک لغت چهارم. اوص . صل  رحم کننده تر از اینان نبیوده. حیاال شیما ایین     

هفت جلد کتاب را بخوانید. امام ب  این شک ، ب  شک  افعی  تفضیی  دسیت روی هیاکیدام از     

د بیاالترین درس اخالقیی را از ایین    حاالتشان نگذاشت . هیاکدام. امام می خواهد بی  میا بگویی   

نفر بگیرید. ب  دین، ب  توحید، ب  قرآن، ب  نبوت، ب  والیت، ب  امامت، ب  خالفت اه  بییت  27

وفادارترین ها باشید. در هیچ مرحل  ای پیمان شیکنی نکنیید. ایین هیا میی دانیید کجیا پیمیان         

هجار گرگ. یکی 05و سنگ شکنی نکردند. زیر شمشیر و تیر و نیجه و خنجر و عمود و چوب 

هجارتیا را نیداریم. بی  میا     05از آنها ب  ابی عبداهلل نگفت ما سنمان باالست، طاقت جنگ با این 

اجازه بده برگردیم ب  خان ، زندگیمان. بدانیم کجا وفادارترین انسان ها بودند نی  در وییال، نی     

ل  قوی و قدرتمند. در شیبان  روزی  در باغ، ن  در خان ، ن  در شهر پر از امنیت، ن  در قوم و قبی

ک  هیچ ن امی این جنگ را قبول نداشت. هیچ ن امی. چون ب  ن یامی هیا درس میی دهنید در     

جنگ نابرابر وارد نشوید. اگر جنگ نابرابر بود ب  یک  شکلی صلح کنیید. اگیر جنیگ نیابرابر     

فیردا صیبح، ایین     نفر آنهیا 25هجار گرگ ک  میدانشتند هر 05نفر در دهن 25بود، برگردید. 

جنگ پیروزی ظاهری ندارد . می دانستند علم این جنیگ در جنیگ سیرنگون میی شیود. میی       

دانستند سرها، دست ها ، پا ها قطع می شود. می دانستند تیر های دشیمن چشیم را میی بیرد،     

گوش را می برد، سین  را می برد، گلو را می برد. در وفاداری ، وفادارترین هیا بودنید. همی  را    

م می دانستند. یک نفر آنها، یک نفر آنها، نیامد ب  ابیی عبیداهلل بگویید حسیین جیان از ن یر       ه

ن امی گری آیا ایستادن در این جنگ نابرابر درست اسیت؟ یکیی از آنهیا هیم ندرسیید. ییک       

کسی در گوش یک نفر از آنها یک چیجی گفت امام ب  او فرمود بشیر حجرمی چ  گفت ب  تو. 
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ت در یک درگیری تنها جوانت اسییر شید. ایین را بی  مین گفیت. حضیرت        گفت آقا ب  من گف

فرمود من تو را آزاد کردم. بیعتم را از تو برداشتم. شب اسیت، تارییک اسیت، جیاده هیم بیاز       

است، مادر این با  هم دل نگران است، بلند شو برو با  ات را آزاد کن. از جا بلند شد گفیت  

رام است و نشست. ما یک مقیدار بایید دربیاره ایین     حسین جان بی تو یک پلک ب  هم زدن ح

نفر فکر بکنیم ک  در چ  موقعیتی، وفادارترین ها بودند. بیرادران، خیواهران مین فرصیت     27

ندارم از قرآن ثابت بکنم پیمان الهی ک  عربیی آن میی شیود عهید، قیرآن اسیت. عهید الهیی،         

امام است و شما می بینیید ایین   57توحید است. عهد الهی نبوت پیغمبر است. عهد الهی امامت 

ها در چ  موقعیتی وفادارترین مردم عالم ب  توحید و نبوت و ب  ابی عبداهلل و ب  حقیایق جهیان   

هستی بودند و یکی از آنها از این جنگ نابرابر رنگش پرید، ن  ترسید، ن  ناراحت شد. مین دو  

نند. اول اینکی  کوفی  رفییق هیای     مطلب درباره این ها بگویم، ن امیان جهان نمی توانند باور ک

همین حرامجاده ها و حرام لقم  ها هستند. ب  آنها گفتند میدان کربال چ  خبر بود. اصال مطلیب  

نفر ریختنید  27را هیچ وقت یک لشکر فراوان درباره یک لشکر اندک نمی گوید. گفت کربال 

برگشیتند بی  رفییق     هجار نفر. از بس ک  نترس بودند. ایین ییک. دو. همیین هیا کی      05سر ما 

هایشان گفتند، این ها را نوشیتند. چیون دهین بی  دهین چرخیید. آنهیایی کی  بایید بنویسیند،           

نوشتند. گفتند هر تک تک این ها می آمدند در میدان، هر تک تک آنها. از بای  نی  سیال ، ده    

نفیر  27 سال  ، بیست سال ، هجده سال ، شصت سال ، هشتاد سال ، تا این سن کربال بود. در این

هر کدام آمدند میدان. فکر کن مرگ شیر زنده ای بود در میدان با دهن باز. هرکیدام آمدنید   

میدان با سر خودشان با سر در دهن شیر مرگ می انداختند. وفادارترین. یک آی  ابی عبیداهلل  

اگیر   درباره این ها درباره کشت  شدنشان خوانده. البت  برای هر کدام مطلبی دارد ک  این ها را

جمع کنیم یکجا، تفسیر کنیم، کتاب انسانیت می شود. می افتادند. ابی عبیداهلل میی آمید بیاالی     

سر آنها، می خواند، و من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علی  از مردم میومن، همی  آنهیا    

ت. ن ، من المومنین، برخی از مومنین، این من سر آی  در ادبیات عرب اسمش من تبعیضی  اس

بعضی از مومنین، مردانی هستند ک  حاال تعبیر علمی رجال، نیروی فاعلیتی هستند کی  صیدقوا   



- 5 - 

   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

ما عاهدوا اهلل علی ، ب  هرچ  پیمان با خدا بستند، وفا کردند، ب  هرچ . من اگر بخیواهم پیمیان   

 شکنی دوره عمر خودم را ریاضی اش کنم، معلوم نیست چند هجار پیمان تا حاال شکستم. نمیاز 

یک پیمان الهی است. اقال هفت، هشت هجار نمازم را نخواندم، مخصوصا نماز صبح. خیلی روزه 

هایم را عمدا خوردم. خیلی جا ها ک  باید راست می گفتم، دروغ گفیتم. خیلیی جیا هیا کی  میی       

رفتم شهادت ب  حق می دادم یا شهادت ب  ناحق دادم. خیلی امضاهای ظالمانی  ای کی  در اداره   

نهادم، در جاهای دیگر نباید می زدم پای یک پرونده م لوم، حاال ییک اشیتباه کیار کی      ام، در 

اشتباهش کم بوده، زدم از هستی سیاقطش کیردم. زن و بای  اش را بی  خیاک سییاه نشیاندم.        

نفر انسان هیایی کی  ابیی عبیداهلل میی گویید       27بنشینم ببینم پیمان شکنی چقدر داشتم و این 

لی ، هر پیمانی با پروردگار داشتند وفا کردنید و رنجشیی هیم برایشیان     صدقوا ما عاهدوا اهلل ع

 نیامد.

 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم   

 ک  در طریقت ما کافری است رنجیدن

 چقدر زیبا است.  

 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم  

 ک  در طریقت ما کافری است رنجیدن

این وفاداری آنها. اما نیکوکارترین اند، بهترین انید و صیل  رحیم کننیده تیرین انید. طیبیا مین         

اصحابی. چ  کاری، چ  خیری، چ  خوبی باالتر از این کی  بیاینید از زن، بای ، دامیاد، عیروس،      

مغازه، خان ، اقوام گذشت کنند و عاشقان  جان خودشان را برای ابیی عبیداهلل بدهنید. بیاالتر از     

ادت مگر خیری هم هست؟ هست؟ شهادت خیر ع یم است ک  پیغمبر می فرمایید اولیین   شه

قطره ای ک  ازبدن شهید می زند بیرون خون، اگیر گناهیان تمیام عیالم گیردن او باشید بیا آن        

اولین قطره خونی ه می ریجد بیرون بخشیده می شود. این خیر خیلی مهم اسیت. خیلیی و ایین    

بودند. نبود نمون  آنها و ابر. نیکوکارترین بودند. یک گوش  آن را ها بهترین بودند. خیرترین 
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برایتان بگویم. تازه علی اکبر ازدواج کرده بود. خان  بابیا جیا نداشیت، خانی  ابیی عبیداهلل. کی         

خانمش را بیاورد خان  بابایش. اگر جا داشت، علی اکبر یک چشم بر هیم زدن حاضیر نبیود ار    

نداشت. امامان ما کاخ نشیین کی  نبودنید. کیوخ نشیین بودنید. امیام         بابا جدا باشد ولی خان  جا

حسین در خان  ای ک  زندگی می کرد با همسرش رباب بیود. میادر علیی اکبیر، جیوان از دنییا       

رفت. مادر زین العابدین هم ک  شنیدید سر زاییدن از دنییا رفیت. در خانی  ابیی عبیداهلل ییک       

عبداهلل وابست  بود. قب  از ازدواج ابی عبداهلل، ربیاب و  خانم بود، رباب. عجیب هم رباب ب  ابی 

مادرش و پدرش مسیحی بودند. پدر رباب در کوچ  چشمش ب  امیرالمیومنین افتیاد، حسین و    

حسین کنارش راه می رفتند. آمد ب  امیرالمومنین گفت مسیلمان میی شیوم، دختیر میرا بیرای       

ید خان  باغ بود، کاخ بود. حیا میی کیرد   حسینت بگیر. همین یک خانم در خان  بود. فکر می کن

ب  بابایش بگوید یک اتاق ب  من بده، با خانمم بیایم پیش تو زندگی بکنم. چقیدر حییا داشیت.    

چقدر. می گفت من بروم خان  بابا زندگی کنم، زندگی بابا دیگر آزاد نیست. ب  بابیا گفیت بابیا    

دینی ؟ فرمیود آره عجییجم. پسیرم     من در خور شان خودم و همسرم یک خان  تهی  بکینم در م 

چیجی را از من در این عالم نخواهی من بگیویم نی . نتیوانم بیرآورده کینم. آره عجییجم. خانی         

آماده کن. دست خانم خود را گرفت روز اولی ک  آمید خانی ، کارمنید داشیت. بی  کارمنیدش       

ر فکیر اسیت   گفت فرمود غریب  زیاد می آید مدین . مسافر غریب  شب می رسید دم دروازه، د 

کجا بروم. مدین  ک  مسافرخان  ندارد. همان روز اول ب  خادمش گفت هیجم ببیر بیاالی پشیت    

بام. هیجم را خرده خرده روشن کن، تا سدیده صبح نگذار آتش خاموش شیود کی  غریبی  هیا،     

مسافرها وارد مدین  بشوند، این آتش را ببینند، دنبال آتش بیایند خان  در بجنند. می شیود میا   

راه بدهید. گفت آره. بیایید. صبحان  ب  شما می دهیم، شام می دهیم، ناهار میی دهییم. تیا هیر     

وقت مدین  کار دارید، همین جا بمانید، کارتان ک  تمام شد ، دلتان خواست بروید. این اسمش 

رجب ک  با بابیا حرکیت کیرد     72ابر است. نیکوکارترین. کی این هیجم ها خاموش شد. صبح 

  و کربال. دیگر آتش روشن نشد، چیون خیودش نبیود. ایین یکیی از آنهیا بیود. حیاال         بیاید مک

نفر کارهای خیرشان را اگر دنبال بکنید، ماتتان می برد. و در صل  رحم نمون  نداشیتند. دو  27
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س  روایت درباره اخالق بخوانم برایتان. این چهار عنوان، عنوان اخالقی بود ن  ایمیانی، عملیی.   

گ داریم، هر س  اسمشان ابوالحسن است. یعنی لقبشان. س  تا راوی داریم، هیر  س  راوی بجر

س  حسن اند. حاال من روایت را اینطوری بخوانم. عن ابیی الحسین عین ابیی الحسین عین ابیی        

الحسن عن الحسن عن الحسن این پنج تا راوی اند، حسن آخری امام مجتبیی اسیت. عین ابیی     

عن الحسن عن الحسن، حسن آخر امیام حسین اسیت،     الحسن عن ابی الحسن عن ابی الحسن

ان احسن الحسن، الخلق الحسن. امام مجتبی میی فرمایید زیبیاترین زیبیایی هیا اخیالق خیوب        

است. یکبار دیگر بخوانم، چقدر روایت عالی ای است. عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن ابیی  

لحسن. اخیالق. از امشیب   الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن ان احسن الحسن، الخلق ا

ب  بعدک ک  دیگر عصبانی نمی شوید. با خانواده تلخی نمی کنید. با مردم زمخت برخورد نمی 

کنید. دیدید ابی عبداهلل برای اصحاب چ  فرمود. شنیدید امام مجتبی راجع اخالق زیبیا و نیکیو   

د سنگین ترین چییجی  چ  فرمودند. می دانید پیغمبر بنا بر نق  کلینی در اصول کافی می فرمای

ک  قیامت در ترازوی شما می گذارند، اثق  ما وضع فی المیجان، سنگین ترین چیجی ک  قیامت 

در ترازوی شما می گذارند، الخلق الحسن، اخالق خوب. نمی گوید نماز ، نمی گوید روزه، میی  

خدا هیر  گوید سنگین ترین چیجی ک  می گذارند اخالق خوب است. پیغمبر می فرماید قیامت 

کجا مرا نگ  می دارد، هر کجا حاال دم در بهشت است تا حسیاب خالییق رسییدگی شیود، هیر      

کجا مرا نگ  دارد. از قبر ک  در آمدم ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامة نجدیک ترین شیما بی    

من آنجایی ک  ایستادم احسنکم اخالقا، آنی است ک  اخالقش از هم  نیکوتر اسیت. ایین قیول    

خداست. حرفم تمام. شاد نبودم در حرف زدن. در چهیارچوب نبیودم امشیب. همیواره     رسول 

نهنم در عصر عاشورای زن و با  اسیت. شیما بعید از ظهیر خانی  هایتیان بودیید، آب خنیک         

خوردید، شربت خوردید، میوه خوردید، ناهار خوردید، اسیتراحت کردیید امیا عصیر عاشیورا.      

ک  مانده بودند، دو مرد بیشتر نداشیتند، زیین العابیدین و    آنها ک  شهید شده بودند. این هایی 

حسن بن الحسن. بعد از ظهر تا هوا تاریک شد یا حمل  بود یا کعب  نی بود ییا تازیانی  بیود ییا     

آتش زدن بود یا دنبال با  دویدن بود، این با  ها زیر دست و پای اسب ها می افتادنید، ایین   
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جا ندارند برونید زییرش بنشیینند. آب ندارنید، غیذا       بی رحم ها می تاختند. غروب شده. یک

ندارند، داغ دیدند. دختر امیرالمومنین امشب آرام نبود. در بیابان نشست  بود رو ب  ابی عبداهلل 

در میدان، تاریک بود، نمی دید اما با ابی عبداهلل حرف می زد. خواهر است، عاشق اسیت، دارد  

تش را دارید بگویم. اگر ندارید واگذار کنم منبر را. خودم حرف می زند با ابی عبداهلل. اگر طاق

 نمی توانم حرف بجنم.  

 حسین من سرت کو ک  دامان بگیرم

 حسین من تنت کو ک  سامان بگیرم

 مگر بدن پیدا نبود؟ ن  این قدر اسلح  روی بدن ریخت  بودند، پیدا نبود.

 حسین من سراغ سرت را من از آسمان و

 بگیرم سراغ تنت از بیابان

 حسین من تو پنهان شدی زیر انبوه نیجه

 ک  من بوس  از حنجرت پنهان بگیرم

 مگر خون گلوی تو آب حیات است

 ک  از بوس  از حنجرت جان بگیرم

 حسین من در این بیابان 

 رسیده کجا کار زینب ک  باید

 سراغ سرت را از این و از آن بگیرد

 باید بلند شوم دنبال خولی بدوم ک  سر برادرم را بده، دنبال شمر بروم، دنبال سنان بروم.  

 رسیده کجا کار زینب ک  باید
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 سراغ سرت را از این و از آن بگیرد

 کمی از سر نیجه پایین بیا  

 برای سفر بهر تو قرآن بگیرم 

 مگر نمیخواهی چه  منجل بروی، بیا از زیر قرآن ردت کنم. 

 ر من و تو شبی در خراب قرا

 پی گنج کنج ویران بگیرم

 قرار عملی شد. کنج خراب  نیم  شب سر ابی عبداهلل را آوردند.  

 


