
روزنگار هیئت میثاق با شهدا | شب چهارم

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

25مهرماه 94|  سوم محرم 

شهید جهاد مغنیه، شهید محمود عبود 
المالکی و بسیاری دیگر از نام های عراقی 
و  ها  همت  جای  امروز  افغانی  و  لبنانی  و 
باکری ها رو پر کرده اند. همیشه روزگار وفق 
مراد نیست، همیشه علم به دست ما نیست، همیشه 
باب جهاداصغر وسعتی به اندازه دفاع مقدس ندارد 
و این بدان دلیل است که خدا سرنوشت قومی را 
دهند. تغییر  اینکه خودشان  مگر  نمی دهد  تغییر 
که  می بینی  و  زمان می کنی  به  نگاهی  که  وقتی 
امروز برادران لبنانی و عراقی و افغانی در مرزهای 
شهادت سیر می کنند و من تو اندر خم یک کوچه 
نشسته ایم و فقط می گرییم و می گرییم و می گرییم... 
به  امروز  و شهادت  علم جهاد  که  فهمید  خواهی 
دست آن هاست. نظام خداوند این چنین است که 
خداوند به زودی گروهی را می آورد که آن ها را 
دوست دارد و آن ها نیز او را دوست دارند، آنان در 
سرسخت  کافران  برابر  در  و  فروتن  مومنان  برابر 
هستند و در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش 
هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند...)مائده 54(.
امروز انقالب اسالمی پرچم تمدن جهانی مهدوی 
علمدار  نخبگانش  و  جوانان  و  دارد  دوش  به  را 
کفارش  با  جهاد  در  امروز  اگر  انقالب اند.  این 
ُمّصر  مومنان  با  رحمت  در  و  نباشیم  شدید 
سست  برامریکایمان  مرگ  فریاد  اگر  نباشیم 
بعید  ببینیم،  ایران  در  را محصور  مومنان  و  شود 
بگیرند  ما  از  را  جنگ   و  مبارزه  علم  که  نیست 
پابرجاست که »إن  چرا که نظام خداوند همیشه 
بأنفسهم.« ما  یغیروا  حتی  بقوم  ما  الیغیر  اهلل 

همیشه َعلَم 
به دست ما نیست

53
شماره 53 حسین تو را می خواند

مقتدر؛  و  تنومند  بود  مردی 
ابن  بود.  کوفه  اشراف  از 
بود. کوفه  نامی  مرد  حر، 
در  کرد،  سفر  عزم  که  حسین 
را  حر  ابن  مقاتل  بنی  منزل 
خیمه  سوی  به  اباعبداهلل  دید. 
بن  زهیر  بر خالف  روانه شد،  او 
قین که امام پیکی را به سویش 
روانه کرد، این بار حسین شخصا 
رفت. حر  ابن  مالقات  برای 
فرمود:  او  به  شد،  وارد  که  امام 
با آب  را  بیا و گناهانت  ابن حر! 
یاری  برای  و  کن  شستشو  توبه 
شو. مهیا  بیت  اهل  خاندان 
ابن حر گفت: من از کوفه بیرون 
داشتم  بیم  که  آن  مگر  نیامدم 
السالم(  علی)علیه  بن  حسین 
آنجا  من  و  گذارد  قدم  کوفه  به 
باشم و یاری اش نکنم. من می 
انان  و  هستی  حق  بر  تو  دانم 
و  بمانم  آنجا  اگر من  و  باطل  بر 
حق را حمایت نکنم برایم زشت 
است؛ برای همین از کوفه بیرون 
نشوم. مبتال  بال  این  به  که  زدم 
آری، ابن حر در روزی که حسین 
که  آن  با  بود،  یاری  نیازمند 
است  بر حق  می دانست حضرت 
و نسبت به این خاندان شناخت 
داشت، اما در عمل متزلزل شد.
بعد رو به حسین علیه السالم کرد 
شمشیری  و  اسب  من  گفت:  و 
می دهم. شما  به  که  دارم 

خواست.  می  را  او  حسین  اما 
خواست  می  را  او  حسین 
را.  شمشیرش  و  اسب  نه 
دارد.  کار  آدم ها  با  امام  اصوال 
حاجه  »ال  داد:  پاسخ  اباعبداهلل 
لی الی فرسک و سیفک«. مرا به 
اسب و شمشیرت نیازی نیست. 
اما ای پسر حر، از این بیابان دور 
هر  بگیر! چون  فاصله  ما  از  شو! 
و  بشنود  مرا  غربت  فریاد  کس 
یاری ام نکند، هالک خواهد شد.

این  به  امیدوارم  گفت:  او  و 
صدایت  که  نگردم  مبتال  بال 
نکنم. یاری ات  و  بشنوم  را 

اما این صدای هل من ناصر حسین 
حر  ابن  سراپرده ی  در  که  بود 
می پیچید، کیست مرا یاری کند؟
هان ای برادر، حسین یک بار تو 
را می خواند، اگر پاسخش گفتی، 
شهید خواهی شد و اگر نه، هالک.
باالتر  سعادتی  چه  بگویی  شاید 

خیمه ام  در  بر  امام  که  این  از 
آید  م   حسین  اما  شود،  حاضر 
که  تویی  باز  این  و  رود  می  و 
شد. خواهی  راه  جامانده ی 

آورده اند که ابن حر بعد از حادثه 
او  بود.  کربال  زائر  اولین  عاشورا 
به زیارت آمده بود اما چه سود؟ 
حسین در گودال افتاده بود، هر 
با ساالر کربال  که بهانه نیاورد و 
همراه شد، شهید شد و هر کس 
بن  عبیداهلل  ماند.  کرد،  تعلل 
سرگردان  و  پریشان  جعفی  حر 
افکند. هالکت  به  را  خود 

است.  همان  قصه  هم  امروز 
را می خواند.  ما  اماممان  و  ولی 
عمارش  این  صدای  علی  سید 
مبادا  داده.  سر  که  سالهاست  را 
بعد از این که کار از کار گذشت، 
ابن  ها چون  بیدار شویم. خیلی 
می دانند،  را  ولی  بودن  حق  حر 
هر  که  واقعه.  روز  از  امان  اما 
عروس  شد،  همراه  ولی  با  کس 
و  کشید  آغوش  به  را  شهادت 
بهانه آورد، عفریت مرگ  هر که 
نسیبش شد. و گمان مبر که روز 
آینده  در  که  اتفاقیست  واقعه 
تا  داری  فرصت  هنوز  و  می افتد 
آماده شوی، کل یوم عاشورا! هر 
روز عاشوراست و اگر تعلل کنی، 
جامانده خواهی شد؛ جامانده ای 
چه  و  است  هالکت  پایانش  که 
هالکتی بدتر ازجدایی از حسین؟!

حسین  برادر،  ای  هان 
خواند،  می  را  تو  بار  یک 
شهید  گفتی،  پاسخش  اگر 
هالک. نه،  اگر  و  شد  خواهی 
شاید بگویی چه سعادتی باالتر 
از این که امام بر در خیمه ام 
می  حسین  اما  شود،  حاضر 
آید و می رود و این باز تویی 
که جامانده ی راه خواهی شد.

قصهیعبیداهللبنحرجعفیراشنیدهای؟
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اباعبداهلل در فرهنگ  بر  اشک و گریه 
شیعه جایگاهی بس واال و عظیم داشته 
نسبت  عاطفه  بیانگر  گریه  دارد.  و 
عاطفی  پیوند  این  است.  اولیاء اهلل  به 
پشتوانه ای ارزشمند برای پیوند فکری 
بر  گریه کنندگان  اما  است.  عملی  و 
بسیار  السالم  علیه  اباعبداهلل الحسین 
اهمیت  حائز  آنچه  هستند؛  و  بوده 
بیدادگری  و  بیدارگری  نقش  است 
هنوز  است.  اباعبداهلل  بر  اشک 
یاد  از  را  روح اهلل  حضرت  فرمایشات 
گریه  ملت  »ما  فرمودند:  نبرده ایم که 
سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با 
همین اشک ها سیل جریان می  دهیم 
در  که  را  سدهایی  می کنیم  خرد  و 
اشک  است«.  ایستاده  اسالم  مقابل 

خطبه های  داشته باشد.  خاصیت  باید 
بیانگر  کوفه  در  کبری  زینب  غراء 
مردم  که  هنگامی  است.  اهمیت  این 
کوفه شروع به شیون و زاری نمودند، 
ایشان  به  خطاب  زینب  حضرت 

والهدئت  الدمعه  رقات  »ال  فرمودند: 
نداشته  تمامی  گریه تان  الرنه«، 
عمرسعد  عاشورا  روز  خود  در  باشد. 
لعنه اهلل علیه اولین کسی است که برای 
امام می گرید و او است که اولین تیر را 
به سمت خیام حسینی پرتاب می کند! 

آری تاریخ بسیار عجیب است.
گریه بر امام حسینی که لرزه بر اندام 
مستکبرین عالم نیندازد، ان شاهلل قبول 
نیست. گریه بر اباعبداللهی که موجب 
اسالمی  انقالب  برای  تالش  و  کار 
بر  گریه  نیست،  قبول  ان شاهلل  نشود، 
و  دستگیری  موجب  که  اباعبدللهی 
برابر  کمک به مظلوم و ایستادگی در 
نیست.  قبول  ان شاهلل  نگردد،  ظالم 
»کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا«. 
حسین بن علی خود و فرزندان و یاران 
بی نظیرش را به مسلخ کرببالی عشق 
نفرستاد، تا ما فقط گریه کنیم. گریه و 
بکاء بر اباعبداهلل باید همراه با افزایش 
و  محرومین  به  خدمت  برای  توان 
مملو  جهانی  در  عدالت  گسترش 
گرنه  و  گردد  طاغوت  و  مستکبر  از 
روز  در  اینکه  نه  مگر  ندارد.  خاصیتی 
عاشورا امام زمان در گودی قتلگاه بود 
و عده ای در تپه های اطراف دست به 
دعا و تضرع بلند کرده بودند که خدایا 

حسین بن علی را یاری کن.
کینه  و  بغض  با  همراه  که  گریه ای 
و  جهان خواران  به  نسبت  انقالبی 

ظالمین عالم نباشد، گویی اثری ندارد. 
گریه بر اباعبداهلل اگر همراه با شجاعت 
و صالبت در برابر سلطان جائر و همراه 
با امر به معروف و نهی از منکر نگردد، 
خطبه  هنوز  نیست.  قبول  ان شاهلل 
گوشمان  در  منا  در  ثاراهلل  حضرت 
بِاالَْمِر  اهلّل  »َفَبَداَء  است:  طنین انداز 
َفِریَضًة  الُْمْنَکِر  َعِن  َوالنَّهی  بِالَْمْعُروِف 
َواُقیَمْت  یَْت  اُدِّ اِذا  بِاءنَّها  لِِعلِْمِه  ِمْنُه 
اِْسَتقاَمِت الَْفرائُض ُکلّها هیُِّنها َوَصْعُبها 
َوالنَّهَی  بِالَْمْعُروِف  ااْلَمَر  اَءنَّ  َوذلَِک 
َردِّ  َمَع  ْسالِم  ااْلِ  اِلَی  ُدعاٌء  الُْمْنَکِر  َعِن 
الفی  َوقِْسَمِة  الّظالِِم  َوُمخالََفِة  الَْمظالِِم 
َدقاِت ِمْن َمواِضِعها  ِء َوالَْغنائِِم َواَْخِذ الصَّ
َوَوْضِعها فی َحقِّها«؛ اگر امر به معروف 
و نهی از منکر انجام بگیرد و در جامعه 
آسان  از  واجبات  همه  شود  برقرار 
تا مشکل همگی برقرار خواهد  گرفته 
شد و آن بدین سبب است که امر به 
معروف و نهی از منکر عبارت است از 
دعوت به اسالم به اضافه باز گرداندن 
حقوق ستمدیدگان به آنان و مخالفت 
برای  با ستمگران و کوشش  مبارزه  و 
غنایم  و  عمومی  ثروت های  که  این 
اسالم  عادالنه  قانون  طبق  جنگی 
توزیع شود و صدقات از موارد صحیح 
و واجب آن جمع آوری و گرفته شود 
و هم در موارد شرعی و صحیح آن به 

مصرف برسد. 
و  اوضاع  به  مجدد  که  نیست  بد 

نسبت  ببینیم  و  بنگریم  خود  احوال 
علیه السالم  امام حسین  گریه کنان  ما 
با اهداف قیام آن خون خدا چیست؟ 
یا  کنیم  گریه  حاضریم  فقط  ما  آیا 
علی اکبرها  حاضریم  مطلوب  وقت  در 
و  آرمان  فدای  را  علی اصغرهایمان  و 

هدف قیام امام حسینی کنیم؟
هم  چک  یک  اسالم  برای  هنوز 

که  است  این  ما  پندار  نخوردیم. 
است؛  قابل جمع  رفاه طلبی  با  مبارزه 
می کنند  تصور  که  »آنها  هیهات.  اما 
آزادی  و  استقالل  راه  در  مبارزه 
با  جهان  محرومان  و  مستضعفین 
سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد 

با الفبای مبارزه بیگانه اند«.
در پایان یادمان باشد که قطعا همین 
که  خداست  برای خون  شور  و  اشک 
انقالب اسالمی را زنده نگه داشته است؛ 

اشک سیاسی.

گریه سیاسی

همراه با هیات دانشجویی

جنگ جنگ تا پیروزی، شعاری که امت 
حزب اهلل پس از دوران دفاع مقدس و 
دوران پسا جام زهر نیز فراموش نکرد. 
شعاری که به حزب اهلل توان ریشه کنی 
ظلم از جهان را می داد؛ اینک در مقابله 
با جریان های سرسپرده مستکبرین که 
داشتند  نظام  ماهیت  تغییر  در  تالش 
اولین  در  داشت.  بسیاری  هم کارایی 
مهم  ارکان  تسخیر  با  بزرگ،  مواجهه 
از  پس  اصالح طلبان  توسط  حکومتی 
دست  تنها  نه  اهلل  حزب  خرداد،  دوم 
 78 تیر  فتنه  بلکه  برنداشت  مبارزه  از 
نظام  سرنگونی  بر  آغازی  آنها  که  را 
نقطه شروعی  و  به جهنم  می دانستند؛ 
بدل  ایرانی  لیبرال های  پایان جوجه  بر 
نمود. تغیر شکل نیروهای سیاسی امت 
در  بیشتر  کارآمدی  برای  اهلل  حزب 
این دوران و مبارزه مستمر و خستگی 
نقطه های  جمله  از  می توان  را  ناپذیر 
کلیدی در آغاز پیروزی ها دانست. سال 
82، قرارداد ننگین سعدآباد؛ سال 88، 
فتنه صهیونیستی، امریکایی؛ همه گواه 
از عدم قبول شکست توسط امت حزب 

اهلل و تحقق همین شعار امام است. 
سیاست  اندیشه  کارآمدن  روی  با 
که   92 سال  در  توسعه محور  خارجی 
به  را  کشور  مشکالت  و  مسائل  همه 
عالم(  کدخدای  )بخوانید  عالم  هژمون 
که  بود  مبرهن  و  واضح  می زند؛  گره 
و  ننگین  سندهای  از  بهتر  چیزی 
توافق  ژنو،  توافق  همچون  ذلت باری 
ایران  و  آژانس  راه  نقشه  برجام،  لوزان، 
بیرون  دیگر  مخفی  سند  چندین  و 

از  امید  و  تدبیر  دولت  آمد.  نخواهد 
ابتدایی وارد یک کارزار  همان روزهای 
گسترده با امت حزب اهلل شد؛ چرا که 
آن ها را سد راه خود برای رسیدن به 
توافق با غرب می دید. از این رو شروع 
به حمله همه جانبه کرد. در مقابل نیز 
فرزندان حزب اللهی حضرت سید علی 
همه جهت  در  و  ننشستند  پای  از  نیز 
اندیشه که در ضدیت  این  با  مقابله  به 
حزب  امت  پرداختند.  است  امام  راه  با 
اهلل خط خود را از ولی خود می گرفتند 
نه از هر دکانی که خود را مدعی خط 
همین  و  می کرد  اهلل  حزب  به  دهی 
عدم گنجایش حزب اهلل در چهارچوب 
مشخص و کانالیزه شدن است که خیلی 

ها را می ترساند. این مبارزه اگر نتیجه 
برجام  تصویب  فرایند  در  مشخصی 
ایجاد  با  جامعه  در  حداقل  نداشت، 
تصویب  برای  جشنی  دیگر  عقالنیت، 
برجام برپا نشد و بدنه جامعه را متوجه 

مضرات این سند ذلیالنه نمود.
سند  ضد  ملی  روشنگری  روند  ادامه 
نقطه  حول  اتحاد  و  برجام  بار  ذلت 
مشترک گفتمان استقالل و عزت، می 
تواند بار دیگر توطئه غرب برای استحاله 
درونی انقالب اسالمی را شکست داده و 
افکند.  دور  به  را  امریکایی  های  تفاله 
با  مبارزه همه جانبه  به  ادامه دادن  عدم 
همان  ایران  در  نوچه هایشان  و  غرب 
ایران  دشمنان  امروز  که  است  چیزی 

امت  تحرک  و عدم  می خواهند. خواب 
شکست های  تمامی  عامل  اهلل  حزب 
مقطعی در 37 سال گذشته و جنگیدن 
پیروزی ها  تمام  بر  سببی  جان  پای  تا 
بوده است. پس در راه خدا جهاد کنید 

که خدا یاری دهنده شماست...

جنگ جنگ تا پیروزی

ادامه روند روشنگری ملی 
ضد سند ذلت بار برجام و اتحاد 

حول نقطه مشترک گفتمان 
استقالل و عزت، می تواند بار 

دیگر توطئه غرب برای استحاله 
درونی انقالب اسالمی را شکست 
داده و تفاله های امریکایی را به 

دور افکند

یادداشت شفاهی

وحید جلیلی
هنوزبرایاسالمیکَچکهمنخوردهایم

در خود روز عاشورا 
عمرسعد لعنه اهلل علیه اولین 

کسی است که برای امام 
می گرید و او است که اولین 

تیر را به سمت خیام حسینی 
پرتاب می کند! آری تاریخ 

بسیار عجیب است.

که  حسینی  امام  بر  گریه 
عالم  مستکبرین  اندام  بر  لرزه 
نیست.  قبول  ان شاهلل  نیندازد، 
موجب  که  اباعبداللهی  بر  گریه 
کار و تالش برای انقالب اسالمی 

نشود، ان شاهلل قبول نیست

* چرا حادثه ی کربال باید مرور شود؟تحریف امام)3(
انقالب  موجب  حادثه  این  انقالب،  از  قبل 
ویژه ای  کار  انقالب  از  بعد  گردید.  اسالمی 
که پیدا می کند این است که باید به انقالب 
پیامبر)ص( نگاه کنیم و می یابیم که خدا با 
که  ما  امت  ندارد؛  تعارف  خود  پیامبر)ص( 

جای خود را دارد!
امام  دوران  حوادث  در  عاشورا  ی  ریشه   *
عاشورا،  شود.  جست وجو  باید  )ع(  علی 

تقریبا سکانس پایانی این فیلم است!
* هر لغزش زمینه ی لغزش های دیگر است.
* ارتداد گاهی به معنای گم کردن معرفت 
است نه صرفا مسیحی شدن)خروج از دین 

اسالم(.
مراقب  اشتر:  مالک  به  )ع(  علی  امام   *
دشمن بعد از صلح باش چرا که هدفش از 
نزدیک شدن، غافلگیری )نفوذ( توست! لذا 
باید در مورد رابطه با آمریکا حواسمان جمع 

باشد .
حجت االسالم قاسمیان/ دانشگاه علم و صنعت
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سمت  به  قدبلند،  جوانی 
از  بیشتر   مقبره الشهدامی آمد. 
سبز  تازه  ومحاسن  مرتب  ظاهر 
دسته گل  صورتش،  بر  شده 
جلب   داشت  دست  در  که  قرمزی 
آهسته  قدم هایش  می کرد.  توجه 
مقبرةالشهدا  نزدیکی های  شد. 
روی  را  راستش  دست  ایستاد. 
به نشانه  سینه گذاشت و مقداری 
نجوایی  لب  زیر  شد.  خم  احترام 

به  ورود  برای  نکنم  اشتباه  اگر  کرد، 
اذن  از شهدای گمنام  خیمه سیدالشهدا 
شمرده  را  قدم هایش  می خواست.  دخول 
برداشت تا به قبرشهید رسید. دسته گلش 
نشکفته ای  سرخ  گل  شاخه  کرد،  باز  را 
قبر  روی  و  کرد  انتخاب  گل ها  میان  از 
به  کردنش  پچ پچ  صدای  شهیدگذاشت. 
سجده  از  که  را  سرش  می رسید.  گوش 

کرد، صورتش  بلند  مزار شهید  بر سنگ 
با اشک های چشمانش متبرک شده بود. 
اذن از شهید مقدمه ای برای راهی شدن به 
سمت خیمه ی عزای ساالر شهیدان شد.
روضه  مجلس  در  خود  حضور  شاید 
خوب  چه  و  می داند  شهید  مدیون  را 
یاران  از  دلبری  است  مقدمه ای 
به  ورود  برای  علیه  السالم  حسین 
. السالم  علیه  حسین  روضه   مجلس 

حاشیهنگاریشبسوم
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تارمنای ماهنامه حیات

رایانامه فتح 

کانال تلگرام )شامره 09104970625(

basijisu.ir
misaq.info
hayat.basijisu.ir
Fath@basijisu.ir
telegram.me/fathisu

صفحه تلگرام ویژه نامه فتح به شماره 09104970625 جهت 
دریافت مطالب، پیشنهادات و نظرات شما  با عضویت در 
کانال نشریه فتح فایل نشریه و مطالب را دریافت نمایید

محرم ماه نشاط است
خالصهشبسومسخنرانیاستادپناهیاندرهیاتمیثاقباشهدا

تحول در خود و جامعه
مقدمه  هدف،  بحث 
این  اصلی  موضوع 
بود. تقرب  یعنی  دهه 
به  باید  محرم  هر  در 
اتفاقات  کلیدی ترین 
پرداخت. بعد محرم باید در خودمان 
دهد. رخ  تحول  جامعه،  در  و 
فرهنگ  در  تحول  این  اگر 
وضع  واقعا  بدهد،  رخ  جامعه 
شد. خواهد  متفاوت  جامعه 
وجود  با  که  دارد  ایراد  کار  کجای 
خوب  اعمال  دینی،  آگاهی های 
لیاقت  و  نداده  رخ  ظهور  هنوز  ما 
نداریم؟  را  مشکالت  همه  این  حل 

با تفکر به هدف رسیدن
روایات می گویند همه چیز وابسته به 
داشته  خوبی  هدف  اگر  است؛  هدف 
ارزش  می کنیم.  صبر  بال  بر  باشیم، 
است. به هدفش  وابسته  انسان  عمل 
کند  تفکر  خودش  هرکس  باید 
بکنی،  که  فکر  برسد.  هدف  به  و 
می شوند. نابود  کوچک  اهداف 

این  به  بلوغ  سن  در  انسانی  هر 
چرا  مرا  خدا  که  می رسد  سوال 
برسم؟  کجا  به  که  آفریده  آفریده؟ 
با  دارند  متأسفانه  بود؟  چه  هدف 
این  به  تا  می کنند  سرگرم  و...  بازی 
زبان  مادر  اگر  نشود.  فکر  سؤاالت 
نیز  فرزند  باشد،  داشته  شاکرانه 
غیرمعترضانه از این موضوع می پرسد

راحتی مومن فقط در هنگام لقاءاهلل
خدا می تواند تو را بیهوده آفریده باشد؟ 
مخلوق  کدام  مخلوفاتی؛  اشرف  تو 
می تواند پاسخ تو باشد؟ دنیا؟ آخرت؟ 
هیچ چیز جز خدا نمی تواند پاسخ تو 
باشد. فکر کن! عاشق خدا می شوید!
خدا در انسان)برخالف فرشته ها( لذت 
جنسی را در سن بلوغ گذاشته تا برای 
رسیدن به خدا درگیری داشته باشد.
 بهشت حوصله آدم سر نمی رود؟ آخر 
چقدر شنا در نهر عسل و حوری و...؟ 
که  است؛ هرچقدر  هتل  مثل  بهشت 
حوصله  هم  باز  باشد،  زیاد  امکاناتش 
است  هتل  بهشت  می رود!  سر  آدم 
مومن  برای  پروردگار.  وصال  برای 

هنگام  مگر  ندارد  وجود  راحتی 
چیست؟  زندگی  از  هدفتان  لقاءاهلل. 
من  برسید؟  می خواهید  کجا  به 
دعوت  چیز  نشاط آورترین  به  را  شما 
می کنم. محرم ماه نشاط است؛ شهدا 
می کنند.  وادار  کردن  فکر  به  را  ما 
ماست.  طبیعی  با خدا هدف  مالقات 
می کند. تأکید  آن  بر  بار  هفتاد  خدا 

شهادت طلبی و انتظار...
بیاورند؟  را  آقا  می توانند  کسانی  چه 
که  آن هایی  شهادت طلب ها!  فقط 
بمانند.  دنیا  این  در  نمی خواهند 
نیست.  دستی  دم  انتظار  مقوله 
موالیت  مالقات  مشتاق  حاال  تا 
موال  مالقات  مشتاق  شده ای؟ 
می آید. سراغت  هم  خرابه  در  باشی، 
انتظار چیزی از جنس شهادت  طلبی 

است.

هدیه ای برای شهید


