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 منبر مکتوب با موضوع

امام کردن یاری و اطاعت  

 استاد رفیعی

 

 اَعُوذُ بِاللّهِ مَن الشّيطانِ الرَّجيم

 بِسْمِ اللِّه الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

الْعَظيمِ ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ اِاّل بِاللَّهِ الْعَِلىِّ   

ئِهِ َو عَظَمَتِهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَاُم عََلى حبيبه و اَلْحَمْدُ لِلَِّه اَلَّذِي جَعَلَ اَْلحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ َو سَبَباً لِلْمَزِيدِ ِمنْ فَضْلِِه وَ دَلِياًل عَلَى آالَ

نتجبين سيما بقية اهلل فی األرضينقاسم المصطفی محمد و علی آله الطيبين الطاهرين المخيرة أباال  

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّه وَكونُواْ مََع الصَّادِقِينَ»  

ها زندگی چند نفر از صحابه و تحليل رجزها و شعرهاشون را خدمت شما تقديم كرديم چهار نفر از توفيقی شد اين شب

مظاهر را گفتيم و نافع بنة صائدي را گفتيم أنس بن حارث كاهلی را گفتيم حبيبهاي قبل بيان كرديم ابوثُمامصحابه را شب

بن هالل هم يک تاريخی كه يک مقداري سعی كرديم مختصر بيان بشه هم عمدتًا شعارها و رجزهاي عالمانة اين اصحاب 

هاشو برا شما گفتيم .را پيام  

 شعار و رجز یزید بن زیاد
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كنيم و آن يزيد بن زياد مهاجر هست صحاب و رجز ايشون كه رجز زيبايی است صحبت میامشب در مورد يکی ديگر از ا

زياد است يزيد هم كه اسم منفوري است حاال از اسم تعجب نکنيد يزيد و زياد خب زياد تو ذهن ما آدم بدي است پدر ابن

 پيش ما من 

 پاسخ شبهه نام گذاری برای فرزندان به اسامی یزید، معاویه و ...

نويسند: خيلی اينو ها میهايی كه گاهی وهابیها و كتابهاي اينترنتی و ماهوارهاي اينجا بگم چون تو اين شبههيک نکته

كنند كه آقا ببينيد مثالً تو فرزندان ائمه گاهی از اينجور اسامی ميذاشتند در گذشته ما اسم معاويه اسم يزيد اسم مطرح می

ها با اينها مشکل نداشتند كه اسمشون ميذاشتند شود اينبينيم معلوم میهاي ائمه میبعضی از افراد را حتی رو بچه

انياً اين دليل بر حقانيت است جوابش يک كلمه است اصالً آقايان، خواهران ث مثالً نميذاريد؟ را هااسم اين شما چرا اوالً اصاًل 

ی ميگن يزيد ذهن شما ميره روي يزيد بن معاويه اون زمان يزيد ها اون روزها عَلَم نبوده يعنی االن وقتها اين اسمو جوان

ها ميذاشتند معاويه يک اسم بوده االن كه اينها عَلَم شده يعنی تا ميگن فرض كنيد معاويه ذهن شما يک اسم بوده خيلی

شته است من ميره رو آن شخص خاص. االن ديگر هم گذاشتن اين اسامی صحيح نيست و هم آن زمان اين ويژگی را ندا

گفت يک پيرمردي در خوزستان اسيرش كردند البته فوت كرده ايشون گفت جالب بود میاي يکی از دوستان میيک خاطره

عبداهلل باألخره بُردنش تو اردوگاه اُسَرا اون خوان ابیاهل شوش بود اسمش صدام بود اين پيرمرد خيلی اهل بکاء گريه روضه

جمهور ماست گفته بود كه سن من باالتر است يا سن شما گفته اين اسم برداريد اين اسم رئيسافسر عراقی گفته بود كی به 

جمهور شما نصف من سن نداره شما اسم منو برداشتيد حاال ببينيد االن تا ميگن صدام جمهور شما من پيرمردم رئيسرئيس

واقعاً اون زمان قبل از اين اسم اينطور نبوده اينو  جمهور مخلوء معدوم عراق كه اون جنگ آفريد ولیذهن ما ميره روي رئيس

ما دختر به نام فاطمه تقريبًا اكثر داشتن علی نامی كه امام حسين براي  ميگم تو ذهنتون باشه اگر يه وقت كسی وإال ائمة

اين نه اثبات  بينيدگونه میام كردند به انتخاب اين اسامی گاهی اگر يک اسامی اينهاش انتخاب كرد توصيههمه بچه

 تو اينو  اين عناوين و اسامی به هيچ وجه در واقع اون زمان برجسته برا فرد خاصی نبوده حقانيت است نه دفاع است اصالً

ز گفتم.پرانت  

 یزید بن زیاد صحابه امیرالمومنین علیه السالم

عبداهلل و از اصحاب اميرالمؤمنين است خوب دقت كنيد اين كسی است كه وقتی حر لشکر يزيد بن زياد مهاجر از اصحاب ابی

اي به او فرمود به هر حال حر دانيد كه أباعبداهلل خودش يک برخوردي با حُر كرد يک جملهأباعبداهلل را متوقف كرد خب می
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يک كمی كه حر و لشکر حر تندي كردند گفت: من نميذارم شما از اينجا عبور هم ادب كرد همان ادبش هم نجاتش داد 

دهم شما راه را ادامه بدهيد عبداهلل بست من اجازه نمیكنيد من مأمورم شما را نگه دارم حر اول كسی است كه راه را بر ابی

اي كه به حر گفت و سه تا جملهاين عصبانی شد سه تا جمله به حر گفت ولی خب ديدم كه حر توبه كرد عوض شد اون 

؛ گفت: با اين كاري كه كردي پسر فاطمه را «عصيت ربّک و أطعت إمامک و كسبت النار والعار»خيلی اثر گذاشت گفت: 

ات كردي:محاصره كردي سه كار تو زندگی  

 اول با خدا مخالفت كردي 

ت كردي نتيجة اين دو كار اينه كسبت النار والعار؛ هم دو: أطعت إمامک از امامت يعنی يزيد و پيرو عمرسعد شدي از او اطاع

عبداهلل نار و عار است عار تو دنيا و نار در قيامت كما اينکه جهنم ميري قيامت هم اينجا بدبخت ميشی ثمرة راه بستن بر ابی

خاطر اين دو تا كار عصيت عبداهلل بهعمرسعد اينجا عار شد در قيامتم نار شمر اينجا عار شد در قيامت نار همة قاتالن ابی

ربّک و أطعت إمامک و كسبت النار والعار؛ پيرو كوركورانه از يزيد مخالفت با خدا عار و نار كسب كرد خيلی قشنگ حرف زد 

كنند اين آدم روز عاشورا اجازه گرفت صد تير داشت تيرانداز ماهري بود گفت: آقا دعا كنيد ها فصيح صحبت میمنتهی بعضی

زند پشتيبانی كن وقتی صدتا تيرش تمام ره به دشمن آقا هم دعا كرد اللهم سدد رميته؛ خدايا اين تيرهايی را كه میاينها بخو

عبداهلل غير عبداهلل گفت: آقا پنج تاش خطا رفت نود و پنج تاشو زدم به هدف اينا عجيب بودن يارهاي ابیشد اومد خدمت ابی

العاده بود اكثراً هم تو جنگ تن به تن كشته نشدند تو و قدرتشونم فوق از اون بصيرتی كه ديشب عرض كردم شجاعت

محاصره تو خالصه اون حالت غير عادي به شهادت رسيدند بعد شمشير گرفت و رفت ميدان و يک رجزي خواند و شهيد شد 

ها كه امشب پنج افراد را شبكنم خواهيم اينها را براي شما باز كنيم هی هم تکرار میمن امشب بحثم رو رجز ايشونه كه می

 نفر تا امشب گفتيم ميخوام يه چيزي تو ذهنتون بمونه از اين منبر دو بيت شعر داره يکيشو نميگم خودشو معرفی كرد:

اي اون شعر اصليش اينه:أنا يزيد و أبی مهاجر و مطلب ديگه  

هاجروا و تاِرکٌ سَعْدٍ وَلِابْنِ             يا رَبِّ انّی لِلُْحسين ناصرو  

ها بنويسه:اينو ياد بگيره گاهی پشت ماشين  

هاجروا و تاِرکٌ سَعْدٍ وَلِابْنِ            يا رَبِّ انّی لِلُْحسين ناصروا  
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كنم از عمرسعد هم آي سپاه دشمن من دو تا خصوصيت دارم: يک: ناصر حسينم دو: تارک عمر سعد من حسين را ياري می

جويم.تبري و هجرت می  

هاجروا و تارِکٌ سَعْدٍ وَلِابْنِ              انّی لِلُْحسين ناصروا يا رَبِّ  

ها، عبداهلل نصرت، آقايون، خواهران، جواننسبت به عمرسعد ترک و هجرت نسبت به ابی  

 پیام رجزهای یزید بن زیاد

 دو تا پيام مهم داره اين شعر:

خوانيد پيغمبر فرمود: اللهم انصر من نصر؛ هر كسی ندبه نمیما هم بايد ائمه را ياري كنيم مگه شما تو دعاي  پیام اول:

كنه خدا ياريش كنه مگه نشنيديد روز عاشورا فرمود: هل من ناصر ينصرنی؛ نصرت ائمه سه جور است خوب علی را ياري می

می ائمه را ياري توانيد از نظر عِلگوش بديد يکی عِلمی يکی عَملی يکی مالی، اول نصرت علمی را ميگم چه جوري شما می

 كنيد؟

دو تا قصه ميگم كه متوجه بشيد بعد توضيح ميدم امام هادي نشسته بود سادات هم نشسته بودند سادات نور چشم همه 

هستند مورد احترام هستند فرزندان پيغمبر يک وقت يک غير سيدي از در وارد شد عالم بود، به امام هادي گفته بودند ايشون 

سنت يعنی ضد واليت بحث كرده و اون را محکوم كرده تا وارد شد امام هادي بلند شد هاي اهلبا يکی از اين ناصبی

فرمودند تقدم تقدم بيا جلو بيا جلو اُوردش نشوندش كنار خودش يک خورده به اينها بر خورد كه امام هادي چرا اين را انقدر 

يَْرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنکمْ َوالَّذِينَ ُأوتُوا الْعِلْمَ »فرمايد: اال چون میاتش بباال برد آقا فرمودند من اين را باال نبردم خدا برده

( 4؛ )انشراح: «َورََفعْنَا لَک ذِكرَک»( هر كسی ايمان و علم دارد يرفع، ببين رفع كار خداست ديگه 11؛ )مجادله: «دَرَجَاتٍ

رده اين آدم محکوم كرده ما را از نظر علمی ياري كرده اين يه مثال براي پيغمبرم برد باال خدا اين را برده باال اين بحث ك

هايی كه با يک ناصبی بحث كرده بود اومدند گزارش دادند به امام عسگري امام قوت علمی مثال ديگر يکی از همين

؛ آي آدمی كه توانستی كم نياري تو «والْکرْسِیصَلَّى عَلَيْکَ مَلَائِکَهُ السَّمَاِء »عسگري اينو فرمود: فرمود: ببينيد عبارت امام را 

دونی قوت علم بحث يک محکوم يک مخالف ما را محکوم كنی مالئکة آسمان و كرسی و سماوات برا تو دعا كردند می

يی بيت بخون دو تا كتاب دربارة توحيد دربارة واليت دربارة ائمه باألخره يه جايعنی چی؟ يعنی جوان دو تا كتاب دربارة اهل

اي سر كالسی جايی اتون قبول بشيد خوب درس بخونيد يه شبههاهلل همهشاءگير كردي تا تو دانشگاه ميري پس فردا كه ان
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نه دشمن نه ولی تو تاكسی ميشينی تو خيابون ميري تو كوچه بتونه دستتون باز باشه قوت علمی االن هم كه بازار شبهه 

ظر هر چی بچه شيعه بچه مسلمون جوان مطالعاتش در كنار اين شوري كه داره مطالعة علمی يعنی اين كه كسی از اين ن

بيشتر باشه تاريخ بدونه مطالب بدونه آدم غصه ميخوره من يه وقتی در بقيع يک بارم عرض كردم شايد ديدم ده ـ پانزده تا 

هاي كار نکردن چون كالسكنه حريف نميشن دانشجو هم بودن چون جوان يکی از اين مبلغين داره باهاشون بحث می

معارف هم يه خط در ميان غيبت كردن كسی ديگه جا خودشون فرستادن پاسش كردن با يک تحقيق ساده يعنی خورد 

 نشدن توش اين نکتة اول

 توهین به امیرالمومنین علیه السالم توهین به خداست

عباس تو قصة كربال چرا كوتاهی كرده حاال ابنديد عباس اواخر عمرش نابينا شده بود چشماش نمیقوت علمی ببينيد ابن

اي بوده من كاري ندارم ايشون بوده يه عدة ديگم بودند كه عبداهلل جعفر هست محمد حنيفه هست چند تا ديگه

ها امام ازشون نخواسته اينا بايد در جاي هام نه توان داشتن نيامدن بعضیاند مثل جابر بن عبداهلل بعضیهاشون مسنبعضی

عباس يه آدم مورد احترامی است از نظر ما چون شاگرد تفسيري امام علی و تنها صحابی كه شايد دش بحث بشه ولی ابنخو

عباس است هاشو جمع كردند ايشونه چون يک تفسير داره تفسير مقباس مال ابناالن تفسيرش هست تو بازار البته حرف

اي هم كه گفت و از دنيا رفت كرد آخرين جملهام زندگی میتو بصره بردشگرفت میاش دستشو میايشون كور شده بود نوه

رفت ديد چند نفر ايستادن دارند به حضرت علی ـ عليه السالم ـ ناسزا ميگن اعالم محبت اميرالمؤمنين بود همينطور كه می

كنه به هلل؛ كيه جرأت می كنند چون سب به علی را معاويه باب كرده بود عادي شده بود وايستاد گفت أيکم اسابسب می

كنيد به خدا و پيغمبر توهين كنيد اونام مسلمون بودن خيلی بهشون برخورد گفتن خدا ناسزا بگه وساب لرسوله؛ چرا جرأت می

طالب ابیبنعباس چشمات كوره گوشات كه كر نيست خوب گوش بده ما نه بخدا توهين كرديم نه به پيغمبر ما به علیابن

رو گفت: نه واهلل قاطی نکردم با همين گوشام چون قبولش داشتند از خود پيغمبر شنيدم ميگيم قاطی نکن قصهداريم ناسزا 

ت ببينيد فرمود: مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِی وَ مَنْ صَبَنی فَقَدْ سَبَّ اهلَل؛ سب علی توهين به علی توهين به من و توهين به خداس

ن بزنند نميتونند بگن تو دروغ ميگی حديث پيغمبر اين خيلی ارزش داره قوت علمی دعبل وقتی اين ميشه دفاع حرف نميتون

شعرهاشو پيش امام رضا خوند امام رضا يک پيراهن بهش داد خيلی است پيراهن ائمه ارزش داشته ارزش معنوي داشته اونم 

دعبل من هزار شب شبی هزار ركعت نماز تو اين كرده اين پيراهنی كه امام رضا داد به دعبل بهش فرمود: با هم فرق می

خوندم چند ركعت ميشه يک ميليون ركعت ميشه هزار شب شبی هزار ركعت من تو اين صليتُ ألف ليله فی كل ليله ألف 

هام ميگن چه ركعه؛ تو اين بحث هزار ركعت گاهی ائمة ديگم داشتند حاال گاهی شبانه روز بوده گاهی هم شب بوده بعضی
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ساعت بيشتر طول  8ـ 7ساعت وقت گرفت گفت اوالً زمانش  8يشه چون عالمة امينی خوند هزار ركعت يک شب جور م

كشه ثانياً نماز مستحبی تو راه رفتن رو اسب ميشه بخونه آدم تو كوچه تو خيابون نماز مستحبی را خدا رحمت كنه يک نمی

گفت من همة امام خيلی رفيق بودن بهم عالقه داشتند ايشون می اهلل شبيري زنجانی آسيد احمد كه ايشون باوقتی پدر آيت

نبايد مُهر و سجاده آدم يه گوشه وايستاده نه تو پشت  خوندم هزار ركعت حتماًهاش تو راه میهامو خودش ميگه تو كتابنافله

ز واجب نداره بعد فرمود: هزار تا ماشينم اگر كسی تو مسير ركوع و سجده با اشاره ميتونه بخونه چون نماز مستحبی شرايط نما

پاره شد خب اينها گرفتن هاش دعوا شد تيکهختم قرآن تو اين لباس كردم اين پيراهن پيراهنی بود كه وقتی اومد قم سر نخ

شناسی مردم قم بود راضيش اشو بهش دادن اين پيراهن با اين ارزش هزار ركعت اينم اماماز دعبل اين پيراهن يک تيکه

ام است اين ام به عالقة اين  شناسیپولم همراهش بود ولی اين امام ا رضايت ازش گرفتن وإال پول كه نبود اتفاقاًكردن ب

كنی حاضري چقد بدي اينا گوهرشناس بودن كنم شما ميريد كربال برا يه خورده تربت چقد تالش میعالقة به عرض می

دونيد چرا؟ فرمود: يا دعبل أنت چرا؟ آ اينو ميخوام بگم چرا؟ می پيراهنی كه هزار ركعت نماز هزار شب هزار ختم قرآن

هايی كه هنر نقاشی داريد هنر شعر داريد صدا داريد اينها را هزينه كنيد ناصرونا؛ تو ما را ياري كردي با اين شعرهات جوان

، تئاتر، نمايش، اين هنرها را هاي هنريهاي موسيقی، كالسروند كالسهاي ما خب میبيت االن بعضی از جوانبراي اهل

بيت به كار ببريد اين ميشه نُصرت عِلمی، يکی قلم دارد، يکی بيان دارد، يکی نقاشی دارد، يکی شعر بيائيد تو مسير اهل

 ميتونه بگه اين يک.

 پیام دوم: نُصرت عَملی

خيلی يکيشون شروع كرد تعريف اين هم خيلی مهم است يک گروهی آمدند خدمت امام صادق نميدونم از كجا رفته بودن 

هايی هستند آنجا، عاشق شما هستند، شما را دوست دارند، خيلی به شما عالقه دانيد چه شيعهكردن از مردم گفت: آقا نمی

كَيْفَ عِيَادَهُ »دارند، متن حديث اينه أحسن ثنا؛ خالصه نهايت تعريف را به كار برد امام صادق يک سوالی كرد فرمود: 

دهند؟ خانه كنند؟ جهيزيه میكنی ثروتمندانشون به فقيرهاشون كمک میاينهايی كه تعريفشون می« ائِهِمْ لِفُقََرائِهِمأَغْنِيَ

هاي فقير رفت و آمد دارند يا فقط با ؛ با فاميل«كَيفَ صِله أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقََرائِهِم»برند؟ دهند؟ مريض را دكتر میميخرند؟ پول می

ام هست كارگر ماشينيم هست يتيميم هست نداريشمال؟ با پولدارها ميرن مسافرت؟ اگه تو فاميل يه آدم بی پولدارها ميرن

كنند آيا مشاهده و رسيدگی به فقرا دارند؟ جالب است اين آقا اهل تعارف هم نبوده است اي هم هست اون هم خرج نمیساده

گويی كه اينها دُّر ناياب است هيچ كدام از اينها بين ما چيزهايی می گفت: آقا إنک لتذكر اخالقاً قل ما هی عندنا؛ شما يک

نيست فقط شما را دوست داريم دوست داشتن كه هزينه ندارد آقا فرمودند: كيف تضعم هوالء أنهم شيعه؛ كی گفته كه اينها 
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روش صحبت كردم حرم امام ها من بارها اين داستان را گفتم يک منبر مشهد هاي ما هستند؟ خيلی مهم است جوانشيعه

ما شيعة « نحن شيعة علی»رضا امسال گروهی آمدند ديدن امام رضا، امام رضا راهشون نداد گريه افتادند گفتند به آقا بگوييد 

كنند اميرالمؤمنين هستيم از عراق آمديم يا از مدينه آمديم با مکافات آمديم، با زحمت آمديم، ما اگه برگرديم سرزنشمون می

دانيد امام رضا راهتون نداد گريه افتادند وقتی آقا راهشون داد فرمود: می ميگن  

 دلیل نپذیرفتن شیعیان توسط امام رضا علیه السالم

 دلیل اول: مخالف بودن اعمال شما با ما

كه امام رضا اش چون فرصت نيست سه دليلی ها امشب ميگم بقيهچرا ابتدا شما را راه ندادم؟ من سه دليلش را برا شما جوان

ل ما كنم با اعما؛ هرچه من به عمل شما نگاه می«أنتُم فی أكثَرِ أعمالِکُم َلهُ مُخالِفون»براي اينها آورد اين بود: فرمود: 

ات تو خمس مالت را كنی با خانوادهمخالف است خب تو فحش ميدي كدام ائمة ما فحش تو زندگی دادند تو بدخُلقی می

كنی بيا اعمال خودت را روي كاغذ بنويس اعمال ما المال مصرف بيهوده میكنی بيتيی خيانت میگودهی تو دروغ مینمی

را هم روي كاغذ بنويس، ببينيد كدوماش با هم مطابقه خود شما يه صبح تا شبتون را روي يک كاغذ بياريد چند درصد 

كنم اين يک.بيت داريد؟ من خودم عرض میموافقت با اهل  

تاهی کردن در واجباتدلیل دوم: کو  

كنيد همة ما ائمه نور چشممون نماز بوده بعضی از افراد بابا تو واجباتتان كوتاهی می« مُقَِصّروَن فی كَثيٍر ِمنَ الفَرائض»دوم: 

كنند احترام به والدين واجب است امر قرآن است ادب نيست واجب است تركش ترکِ فريضه است وقتی با به نماز سستی می

ندي كرد اومد خدمت امام صادق ابراهيم بن محزن امام راهش نداد فرمود برو مادرت را راضی كند بيا خب اين مادرش ت

كنيد.دوميش شما تو فرائض كوتاهی می  

 دلیل سوم: رعایت حقوق مردم نمی کنید

حق خانوادگی، حق همسايگی، كنيد، حق شهروندي، ؛ حقوق مردم را رعايت نمی«تَتَهاوِنونَ ِبعَظيمِ حُقوق إخوانِکُم»سوميش 

دونی جوان ها میاي كه امام رضا گرفت به اينها، نيروها، افراد، اين سه تا اشکال عمدهحق پيرمرد، حق تقدم، االن ماشين

ها در ما باشد ما وارد يعنی چه؟ يعنی ما كه ميريم مشهد من خودم ميگم خب ميريم تو حرم اما اگر قرار باشد اين اشکال

   ا پذيرفته نشديم چون امام رضا اين گروه را نپذيرفت براي سه تا اشکال:شديم ام
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اش نماز و مسائل ديگه است و سوم عدم رسيدگی كنم مخالفت در اعمال، يکی كوتاهی در واجبات كه عمدهيکی عرض می

ميگه  ان هستند اكثراًشما جلسة ما جو دهند؟ حاالبه حقوق مردم خب يک نصرت مالی هم داريم چند درصد مردم خمس می

كنم بيشتر تو حرم ميگم ولی خمس، زكات، نه گيريم من اين بحث اينجا نمیآقا ما كه درآمد پول جيبمون از پدرمون می

اصاًل قرآن ميگه غير از اينها، وقف، انفاق، بار از روي دوش مردم برداشتن، چقدر امام رضا ـ عليه السالم ـ فرمود: اگر شماها 

ها بودند نه مراجع ما امروز وابسته توانيم ياري كنيم نه ائمة ما در قبل حقوق بگير حکومتنکنيد دين خدا را نمیكمک مالی 

خواست صدر میبه حکومت هستند حاال چه حکومت دينی و چه غير دينی اصاًل امام رضوان اهلل تعالی عليه يک وقتی بنی

سال است از  1200يا  1300يا  1400ها و امور دينی را وابسته به دولت نکنيد اين كار را بکند امام مخالفت كرد فرمود: حوزه

طوسی حوزة هزار سالة نجف و بعد قم و جاهاي ديگه بوده هميشه هم مردمی اداره شده است اينها ميشه نصرت زمان شيخ

شت خب اين از كجا بايد تأمين بشه؟ از دانيد عالمة امينی سی سال ده هزار كتاب را زير و رو كرد تا الغدير را نودين شما می

كجا بايد اين آثار را بنويسد؟ رفت هندوستان و برگشت گفتند گرم بود يا سرد؟ گفت من اصالً حواسم به هوا نبود من شب و 

در  دانيد ميرحامد حسين دستش اين اواخر از كار افتاد از بس نوشتروز تو كتابخانه بودم نفهميدم گرم بود يا سرد، شما می

دانيد همين حاج شيخ عباس قمی كه عليه السالم ـ ميرحامد حسين عبقات األنوار نوشت، شما می دفاع از اميرالمؤمنين ـ

بينيد صد و ده جلد كتاب دارد فقط سَفينَُه البِحارش را بيست و پنج سال عمر بينيد شما مفاتيحش را میمفاتيحش را می

سرش تو مکه ديدم چند سال قبل البته فوت كرد االن ديگه هيچ پسري از گذاشت روش پسرش به خود من گفت من پ

هاش هستند يکی از پسراشم هم منبري معروفی بود زمان طاغوت قبل از انقالب از دنيا رفت آقا ميرزا علی ايشون نيست نوه

شناسند آشيخ ون میهاي قم ايشآقا نواراش هست من گاهی گوش ميدم خيلی جالبه خيلی منبرهاي علمی داشت قديمی

نوشت اين عباس قمی اون پسر آخريشون كه چند سال پيش از دنيا رفت خودش به من گفت گفت پدر من از بس می

ريختيم تا وقتی از دنيا اي میاي تو يک جعبهكرديم تو يک كيسهكرد سالی دو بار ما اينها را قيچی میهاش پينه میانگشت

ست پدرم را باهاش دفن كرديم حاال بابا جذ ميزنه بچه درستون بخون مطالعه كن كالس هاي انگشت درفت يک جعبه پينه

رفت، شيخ آقا بزرگ تهرانی من رفتم سر قبرش نجف يه موسوعه برو ببين اين آشيخ عباس قمی مسافرت بی كتاب نمی

ه چون حمله كردن به شيعه جرج نوشته موسوعه يعنی مجموعه كتاب پنجاه هزار تا اثر شيعه را تو اين كتابش معرفی كرد

زيدان گفت شيعه كتاب نداره علم نداره يک جمعيت اندكی است ايشون جواب داد يک جايی تو كتابش نوشته كتبته من 

كردند گفتند چرا؟ مرضی داشت اش زخم بود وقتی دفنش میشد سينهنويسم با يد مرتعش دستاش اينطور میاينارو دارم می

اش ميذاشت اين جاي خوابيد كتاب رو سينهتونست دست بگيره میياش گفتند نه اين اواخر كتاب نمیاش زخمه اطرافسينه
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زهرا ـ سالم اهلل عليها ـ دو سال پيش اي در همين قم برا حضرت اش زخم شده ببينيد شما من يه جلسهكتاب كه سينه

سال سنشونه خدا حفظشون كنه ايشون پذيرفت  90اهلل العظمی صافی را دعوت كردم خب ايشون باالي گرفتيم من آيت

كنند نميرم ولی چون برا حضرت زهراست ميام دو بارم اومد دو جلسه دعوت كردم چاپم شده گفت من خيلی جاها دعوت می

كنم از مراجع ديگه از ايشون ما كسی خطبة فدک ايشون توضيح بده خيلی آقايون اين پيرمرد نود و چند ساله كه فکر می

اهلل خداوند به ايشون عمر با بركت بده با صلواتی بر محمد و آل محمد.شاءتر نداريم كه انمسناالن   

اند و در رأس به مقام معظم رهبري كه اون شجاعت و اون و به همة مراجع ما و بحمدهلل به همة مراجع كه خار چشم دشمن

ست پشت تريبون دست كرد جيبش يک كاغذي در آورد گفت گيره ايشون وقتی نشصالبتی كه دنيا واقعًا تحت تأثير قرار می

 65آقاي فالن كه من بنده را دعوت كرده براي اين جلسه راجع خطبة فدک صحبت كنم من رفتم يک يادداشتی داشتم مال 

سال پيششو ايشون داشت براي حضرت زهرا اومد رو خطبة فدک  65سال پيش اين يادداشتمو اُوردم ببينيد شما يادداشت 

ها هر چی مطالعه كنيد روزهاتون با هم مساوي نيست كتاب مطالعه زحمت كشيده شده كار شده با اين حافظه لذا جوان

كنند ديپلم دارند ليسانس دارند يه دور رساله ها ازدواج میدختر خانم ها خيلی پايينه مخصوصاًضريب مطالعه تو خانواده

باشيد مطالعة شما نصرته عَمل شما نصرته مال هم اگه داريد هر كسی به اندازة  بخونيد يه دور تاريخ بخونيد مطالعه داشته

كند خمسش را بدهد انفاق بکنه، اين سه جور نصرتی كه عرض كردم، بخش دوم عرائضم هاجروا و توانش وقف می

لبی است تحت عنوان تاركوست ساعتم ديگه اجازه نميده يعنی من وارد بشم ناقص ميمونه اجازه بدهيد اونم چون بحث جا

هاي دشمن پس امشب ما يزيد بن زياد مهاجر را نصف رجزش را معنا هاي دشمن خواستهضرورت دشمن شناسی شاخصه

 كرديم

 بخش دوم رجزهای یزید بن زیاد

دشمن و ابزار شناسی، ترک انّی لِلُْحسين ناصروا؛ بگذاريد اون بخش دومش را كه وَلِابْنِ سَعْدٍ تاِرکٌ و هاجروا؛ شيوة دشمن

اي وقت ميخواد اگه شروع كنم دقيقه 25و  20دشمن براي انحراف را نوشتم مطالعه هم كردم تو ذهنم هست منتهی يک 

اهلل اين را ميذاريم براي فردا شب.شاءديگه اونوقت به هر حال فرجام نميرسه ان  

اون امام منصور أين المنصور؛ امام زمان أرواحنا له فدا ما  بيت قرار بده خداياخدايا يه دعا كنم همة ما را در زمرة ناصران اهل

 را جزو ياوران اون آقا هم مقرر بگردان.
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النَّهارُ وَ  اً[ ما بَقيتُ وَ َبقِیَ اللَّيْلُ وَ السَّالمُ عَلَيْکَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی االَْْرْواحِ الَّتی حَلَّْت بِفِناَّئِکَ عَلَيْکَ مِنّی ساَلمُ اللَّهِ ]َابَد

اَوْالدِ الُْحسَيْنِ َو عَلی َاصْحاِب  الجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الَْعهْدِ مِنّی لِِزيارَتِکُمْ َالسَّالمُ عَلَی الُْحسَيِْن وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ اْلُحسَيْنِ وَ عَلی

 الُْحسَيْنِ.

سة امشب مال شماست هر شب مال شماست اما ها يه جور ديگه توقع داريم عزاداري رو چون جلامشب ما از شما نوجوان

امشب ويژة شماست چون روضة امشب مال قاسم بن الحسن يه نوجوان بوده من گاهی تو اين خيابون جنازه كه تشييع 

تا موتور سوار جوان جلو پرچم  60تا  50بينيد كنند شماها هم ديديد بدون اينکه آدم بفهمه تو اين تابوت كيه يه وقتی میمی

فهمه اين نوجوان اصاًل جلسة چراغا می ها گرفتن از اين چلكنم كاغذ گرفتن از اين چلهتن علم گرفتن عرض میگرف

هايی كه دور قبر هستند هر جوانی ببين نميخوام زنه مشخصه از همون موتورهايی كه دنبالشن از اين نوجواننوجوان داد می

 فرستند يا مثالًكنند هوا میه تا كبوتر مثالً كنار يه قبر نوجوانی كه دفن میبگم اين كار درسته يا غلطه يه مرتبه ميان پنجا

يک پرچمی ميارن يا يک طبلی ميارن يه جوري نشون ميدن اين جلسه جلسة نوجوانه هر كی بياد از جلو در مسجد رد بشه 

ها شما بايد ها نوجوانامشب جوانها ها هستند و نوجوانكنش حاضر شونده در مجلس نوجوان جوانفهمه مشخصه گريهمی

الحسن يا بکاء يا تباكی داشته باشيد مجلس قاسم را شما امشب بايد گرم كنيد يه شاعر عرب يه شعري گفته بنبرا قاسم

گويد:خيلی جانسوز است می  

وري كه برا مصيبت طعبداهلل بر مصيبتش گريه كرده هماندونيد قاسم كيه قاسم كسی است كه ابیبکاء عمه علی بالء؛ می

دونی چی ميگه: ميگه: كاد يذوب صخر من بکاء؛ باباش امام حسن تو قبرستان بقيع گريه كرد بکاء عمه علی بالء؛ بعد می

كنه گرية امامه گرية عادي نيست بعد ميگه و حق يبکی عليه المجتبی دمئاً؛ اگر از من اي كه سنگ آب میگرية حسين گريه

كرد كرد كاش باباش امام مجتبی بود براش خون گريه میاش امام مجتبی بود براش خون گريه میپرسيد ميگم كاش بابمی

ولی بابا نبود ولی عمو هم عمويی كرد هم بابايی كرد دو سه تا ويژگی داره قاسم كه شهداي ديگه ندارند اينا جزو اختصاصات 

ل گفت اينو فقط ايشون گفت ثانياً روز عاشورا تنها شهيدي اتون شنيديد شب عاشورا أهال من العسقاسم بن الحسن اوالً همه

الحسن اين جمله را راجع احدي بنكه امام حسين وقتی اومد خداحافظی كنه غش كرد رو زمين افتاد و او هم غش كرد قاسم

د هر دو غش اكبرم ننوشتن امام حسين گرفتش تو آغوش غشی عليهما؛ آنقدر گريه كردنننوشتن فقط وقتی اومد راجع علی

كردند رو زمين افتادند و تعبير من اينه عدة چون اصحاب كه كسی نمونده بود اباالفضل العباس بود و چند نفر ديگه حضرت 

اكبر هم شهيد شده بود اينارو به هوش اُوردن ولی باز هم امام حسين بهش اجازه نداد نميدونم ديدي يک وقتی با يکی علی

افتی رو پاهاش قاسم اول تو كنی حريف نميشی میبينی حريف نميشی دستشو بوس میمی كنیكار داري صورتش بوس می



 

 
 فراگیر تبلیغ گروهی طالبانتشار محتوای تشکل سامانه 

 

بوسيد آغوش گرفت حريف نشد دست بوسيد حريف نشد افتاد رو پاهاي امام حسين لم يزل يقبل رجليه و يديه؛ هم دست می

اشو من ده سال او را بزرگ كردم يتيم امام هاشو گرفت عزيز برادر اينقد منو آتش نزن پبوسيد اباعبداهلل زير بغلهم پا می

كنم چرخه بهت اجازه بدم ولی بهت قول دادم برو اومد خودش معرفی كرد من روضه را كوتاه میمجتباست من زبونم نمی

وقتی رو زمين افتاد ويژگی اولشون أهال من العسل دوم غش هر دوست سوم اين بوسيدن پا ويژگی ديگرش اين هست كه 

عبداهلل هم خسته بود از صبح داغ ها قرار گرفت خيلی سخت بود ابیبود دشمن ريختن رو سرش اين بدن زير سم هنوز زنده

اهلل العظمی اي گفت كه من يه وقت از آيتديده بود خون از بدنش رفته بود ولی تا تونست اينارو دور كرد يه وقت يک جمله

ها اگه را ديگه پيش من نگيد من طاقت ندارم من ميگم برا شما جوان خوان گفته بود اين جملهحائري نقل كردم به روضه

عبداهلل با داد ابیكشيد و جان میطور پاهارو رو زمين میشما طاقت داريد بشنويد گفت عموجان ديگه بسه كافيه و همين

شماست دوست و دشمن ها امشب مجلس قاسم مال قاسم نتونست حرف بزنه فقط جان دادنش تماشا كرد خيلی سخته جوان

كنه پنجمين ويژگی قاسم اين كاري كه امام حسين با او انجام داد و اين فقط در مورد قاسم كنند حسين چه میدارند نگاه می

دونی چه كرد؟ صورت رو صورت گذاشت نه خم شد سينة قاسم به سينه چسباند و صدره علی صدره؛ عزيز برادرم مزد می

روزم باباتو تيرباران كردند اسب به گلگون بدنت تاختند سختی بعدي اينه تمام اين صحنه را  حسن را به تو پرداختم يه

كرد ايستاده بودمادرش تماشا می  

مادرت بر هديه برد كه تا         ديد عمو پيکرتكاش نمی  

 همه يا حسين...

 بخش تهیه محتوای سایت تخصصی منبرها

  

 


