
  های جوانان عاشورایی ویژگی
 *نیامحم سبحانیاالسالموالمسلمینحجت

 هاشار 

یانگر آن است که نسل جهوان های بزرگ اسالمی، ب های عینی در نهضت شواهد تاریخی و تجربه
های انقالبی در سراسر جهان، به نحو احسن استقبال و حمایت کرده است. این جریان  از حرکت

های مختلهف مشهاهده کهرد.  تا عصهر حاضهر در صهحنه خدا توان از آغاز بعثت رسول را می
ارزه پذیری جوانان، موجب حضور چشمگیر آنهان در صهف اول مبه طلبی و مسئولیت روحیه ح 

تهی اسهت کهه در عصهر حاضهر در دوران مبهارزات قح  علیه باطل شده است. این مسئله، حقی
خهود را بهه خهوبی نشهان داد و  بیهت انقالبی، هشت سال دفاع مقدس و دفهاع از حهرم اهل

تردید در نهضت عاشورا نیز  ها را به عالم اسالم معرفی کرد. بی الگوهایی همچون شهید حججی
ای جوانهان  ها را نیروهای جوان بر عهده داشتند. در هر جامعه سازترین نقش شتترین و سرنو مهم

بیشتر از هر گروه سنی، به دنبال اسوه و الگوی رفتاری هستند. اکنون که هجمه نرم دشهمن ایمهان 
های شاخص مذهبی و تبیین ابعاد مختلف زندگی آنهان  جوانان را نشانه گرفته است، معرفی چهره

ههای  ناپذیر اسهت؛ زیهرا آشهنایی جوانهان بها چهره ویژه جوانان، از ضروریات انکار به جامعه و به
های رفیع سعادت صعود کردنهد، بهه  نورانی و پر صالبتی که با ایمانی راس  و عزمی استوار به قله

 بخشد. ها هویت می آن

 . ایمان راسخ1
نترسیدند و خطر را به جهان  عاشورا، عرصه تجّلی ایمان جوانانی است که با یاد خدا از مشکالت

اسهت. آنچهه بیشهتر از چههره مبهارک آن  خریدند. نمونه بارز آن، ایمان راس  حضرت عباس
ه آن حضرت ابتهدا کشیده شده است، شجاعت اوست؛ در حالی کها به تصویر  حضرت در ذهن
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بنهدگی و ههای او نیهز زیهر سهایه همهین  هها و ارزش ای سراپا تسلیم الهی بود و تمام عظمت بنده
نَيا »درباره ایمان آن حضرت فرموده است   اطاعت محض الهی قرار دارد. امام صادق كاَن َعمُّ

ََ البَصیَرِة ُصلَب اْليماِن جاَهَد َمَع أبيي َعبيِداّلَله ِو أبليى بَيَل   َحَسينا و َمضيى  الَعبَاُس بُن َعلِي  ناِف
جههاد  نی  بود. همراه با امهام حسهمانی راسینشی ژرف و ایعموی ما عباس، دارای ب 1؛َشهیَدا

 «.دیش داد و به شهادت رسیآزما ی رد و نک
، در رجزخوانی ایشان در روز عاشورا نمایهان اسهت. ایمان راستین و راس  حضرت ابوالفضل

انا بُن َعلى َلَأعَجُز ِمن ُمبارزِة اَلَقيران َو ميا »وقتی با مارد بن سدی شروع به مبارزه کرد، فرمود  
  عجهزی یمن فرزند علی هستم که در مبارزه با شهجاعان عهرب، هه 2؛ُت ِباّلَله لَمَحَة البََصراَشَرك

 ام.  دهی  چشم بر هم زدن، به خدا شرک نورزیندارم و من به اندازه 
شرک در برابر توحید است و به شرک در ذات، صفات و افعال و به دو قسم جلهی و خفهی تقسهیم 

کنهد و  قهی کهه دارد، همهه مراتهب شهرک را از خهود نفهی میشود. این جمله حضرت با اطال می
سنگ بنده خهدا بهودن را  لقب گران دهنده ایمان کامل ایشان است. از این رو امام صادق نشان

يالُِح »خوانیم   اش می ه در زیارتنامهکبه آن حضرت داده است؛ چنان ََلُم َعلَیَْك َأيَُّهيا الَْعْبيُد الصَّ السَّ
 ِ    3«.َو لَِرُسولِِه َو ِْلَِمیِرالُْمْؤِمِنیَن َو الَْحَسِن َو الُْحَسیْنِ  الُْمِطیُع ّلِلَه

شوند و در دنیا نیز آثهار بنهدگی و  مؤمنان واقعی در آخرت، با رویی درخشان و تابناک محشور می
هها فرمهوده اسهت   ن مجیهد در وصهف آنآشهان پدیهدار اسهت؛ چنانکهه قهر پرستش در سیمای

ُجَدِ سيماُهم فى ُوُجَِهِه » «. هایشهان اسهت عالمت  آنهان، اثهر سهجده در چهره 4؛م ِمْن َاَثِر السُّ
های  اثهر سهجده»اند   است. در تاری  نوشهته یکی از مصادی  این آیه شریفه، حضرت عباس

گوید  وی نیکو چهره و رشید بهود کهه  اش نقش بسته بود تا آنجا که قاتل او می طوالنی بر پیشانی
   5«.درخشید جده میاش اثر س در پیشانی

تهوان بهه راحتهی مشهاهده کهرد. یکهی از  این ویژگی را در میان جوانان عاشورایی این زمان نیز می
 گوید  دوستان نزدی  شهید محسن حججی درباره ایمان این شهید واالمقام می
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شهد و در نتیجهه  محسن همیشه با بینش و نگهرش کهافی در ههر عرصهه و مسهیری وارد می
مصمم بود. برای بحث اعزام به سوریه و مدافع حهرم شهدنش، خیلهی تهالش همیشه بسیار 

اش نمایان است، این اسهت کهه بهه  کرد. دلیل اصلی آن آرامشی که هنگام اسارت در چهره
ی  درصد هم نسبت بهه ایهن مسهیر  یراهی که انتخاب کرده بود، ایمان کامل داشت و حت

ه پا در مسهیری گذاشهته اسهت کهه در ای در دل نداشت. محسن مطمئن بود ک ش  و شبهه
هایی که ایمان قهوی داشهته باشهند و  بخیری را برایش به همراه دارد ... انسان نهایت، عاقبت

آورند. ایهن  گاه در برابر دشمنان خم به ابرو نمی پشتوانه اعتقادی خوبی باشند، هی   صاحب
خهاطر ایمهان بهه خهدا و  استقامت شهید با اینکه مجرو  و در حال اسیر شدن بود، فقط به

.راهی بود که در آن وارد شده و بیشتر رزمندگان ما نیز این خصلت را دارا هستند
1 

 گرایی . تکليف2
هها مههم بهود، انجهام  گرایی است. آنچهه بهرای آن یکی از صفات بارز جوانان عاشورایی، تکلیف

رسد، اما انسهان در  نظر می وظیفه بود؛ نه کسب نتیجه. این ویژگی هر چند به ظاهر امری ساده به
توان به شناخت تکلیهف  ها می ترین آن شود که از مهم های زیادی مواجه می مقام عمل با دشواری

و در گام بعدی، توفی  در عبور از موانع و عمل به آن اشاره کرد. در چنین منطقهی ههدف، اجهرای 
کسهت بینجامهد؛ ههر چنهد تعهدات و وظایف است؛ خواه به نتیجه برسد و خواه در ظاهر بهه ش

با پهدر بزرگهوارش، گویهای ایهن  اکبر دستیابی به نتیجه نیز مهم است. گفتگوی حضرت علی
به دنبهال خهوابی « قصر بنی مقاتل»در مسیر کربال، در منزل  موضوع است. وقتی امام حسین

علت را جویا  اکبر را بر زبان آورد، حضرت علی« انا لله و انا الیه راجعون»که دیده بود، جمله 
ن قهوم شهبانگاه در سواری مقابل من در خواب ظاهر شد و گفهت  ایه اسب»فرمود   شد. امام

، ح  را با معیهارش تشهخیص اکبر حضرت علی«. آید به استقبالشان می گحرکت است و مر
 امهام «.؛ پدرم! آیها مها بهر حه  نیسهتیم؟؟َأ لَْسنَا َعلَى الَْحق»پرسید    داد. از این رو از امام

َفِإنَّنَيا ِإذا  ََل نُبَيالِي َأْن »گفهت   اکبهر حضهرت علی«. سوگند به خدا که ما بر حّقهیم»فرمود  
 «.  پس ما را باکی از مرگ نیست 2؛نَُموت

طلب و آماده بهرای فهداکاری اسهت؛ امها گهاهی  گرا، ح  ای که دارد، آرمان جوان به سبب روحیه
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شود که بهرای او  هایی  از مسیر ح  خار  و درگیر حاشیهممکن است به سبب هیجاناتی که دارد، 
ای جز اتالف وقت ندارد و یا در تشخیص ح  و باطهل، دچهار سهردرگمی شهود. در چنهین  ثمره

را مرجهع علمهی مهردم معرفهی  شرایطی باید به ولّی و امام خویش مراجعه کند. قرآن امامان
ْکِر ِإْن کُ »کرده است   َا َأْهَل الِذِّ ذکهر )امامهان(  دانیهد، از اههل  پس اگر نمی 1؛ْنُتْم ََل َتْعَلُمََن َفاْسَأُل
 «.جویا شوید

داری داشته وبدان سخت پایبند هستند، چنانچهه  امروزه جوانان ما نیز این روحیه ح  گرایی و دین
اینان بها الههام از روحیهه جوانهان کهربال هشهت سهال از دیهن و نظهام اسهالمی دفهاع و فرهنهگ 

 :  می فرماید ؟دم؟ا نهادینه کردند، چنانچه رهبرمعظم انقالبطلبی ر شهادت
ام که خیلی برای من جالب بود. دختر و پسهر جهوان ه زن و شهوهر ه  ی  کتابی تازه خوانده

شهان گنهاه انجهام نگیهرد، نهذر  نشینند برای اینکهه در جشهن عروسی ، می70متوّلدین دهۀ 
را باید ثبت کرد در تاری  که ی  دختهر و پسهر نظر من این  کنند سه روز روزه بگیرند! به  می

  شان ناخواسته خالف شرع و گنهاهی انجهام نگیهرد، بهه جوانی برای اینکه در جشن عروسی
گیرند. پسر عهازم دفهاع از حهریم حضهرت  شوند، سه روز روزه می خدای متعال متوّسل می

ه به خانمش ه  این دخترلرزاند؛ به  شود؛ گریۀ ناخواستۀ این دختر، دل او را می می زینب
گویهد کهه  گوید که گریۀ تو دل من را لرزاند، اّما ایمان من را نمی لرزاَند! و آن خهانم می می

ههایی باشهم کهه در روز قیامهت پهیش  خهواهم از آن زن شوم، من نمی من مانع رفتن تو نمی
سال پهیش  ها مال قضایای صد سال پیش و دویست فاطمۀ زهرا سرافکنده باشم! ببینید، این

ها است، مال همین روزههای در پهیش ]روی[  و مال همین سال 95و  94نیست، مال سال 
 2ما است.

 شناسی . بصيرت و زمان3

در فرهنگ قرآنی نیز بهه  3ای عربی و در لغت به معنای علم، عبرت و حجت است. بصیرت، واژه
گونه معرفی کرده اسهت   ینبصیر را ا امام علی 4معنای رؤیت قلبی و ادراک باطنی آمده است.
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ه بشهنود و کسی است کرت، یاهل بص 1؛َفِإنََّما الْبَِصیُر َمْن َسِمَع فَتََفََُّر َو نََمَر َفَأبَْصَرَو انْتَفََع ِبالِْعبَر»
 «.ردیند و از حوادث عبرت گیشد و بنگرد و ببیندیب

، چنهان در باطهل آلود کهه حه  بصیرت یعنی شناخت ح  از باطل در فضای پهر هیهاهو و غبهار
درآمیخته است که فرد، نیازمند بینشی فراتر از دانش معمولی باشد. بدیهی است بصهیرت ربطهی 
به علم و دانش کالسی  و به موقعیت و جایگاه اجتماعی ندارد. در میهان همهه سهطو  علمهی و 

تههرین نقشههه  بصههیرت وجههود دارد. در واقههع بصههیرت و شههناخت حهه ، مهم اجتمهاعی، افههراد بی
کارگیری این نیرو و انگیزه برتر جوانی است. اهمیت بصیرت تا جایی است کهه  یابی برای به تجه

نابینایی چشم، بهتر از نابینهایی  2؛َذَهاُ  الْبََصِر َدیٌْر ِمْن َعَمى الْبَِصیَرة»فرموده است   امام علی
 «.دل )و نداشتن بصیرت( است

بصهیرت اجهازه »معهه دانسهته و فرمهوده اسهت  ، بصیرت را نیاز اصهلی جا؟دم؟مقام معظم رهبری
درپهی رهبهر معظهم انقهالب  تأکیهدهای پی 3«.دهد غبار آلودگی فتنه، کسهی را گمهراه کنهد نمی

بر موضوع بصیرت در شرایط کنونی و توصیه آن به جوانان، بیشتر به سبب جنهگ نهرم  ؟دم؟اسالمی
نگ نرم در فضای مجهازی اسهت. نیاز مقابله با ج دشمنان است. در چنین شرایطی بصیرت، پیش

دههد و از  دانند که مسیر درست را به آدمی نشان می نما و نورافکن می ایشان بصیرت را چون قطب
 4دارد. افتادن به دام فتنه باز می

تجلی یافته است،  های مهم و برجسته جوانان عاشورایی که در حضرت عباس یکی از ویژگی
، هاشهم درباره بصیرت قمر بنی فرمایش امام صادقبصیرت است. نکته دقی  و لطیف در 

ََ البَصیَرةِ « )نفوذ»عنصر  َأنََّك َمَضیَْت َعلَى بَِصيیَرة  ِميْن »خهوانیم   ( است. در زیارت ایشان میناِف
الِِحین ََ ُمْقتَِديا  ِبالصَّ به درستی که تو ای ابوالفضل! عمرت را سهپری کهردی، در حهالی کهه  5؛ َأْمِر

 «. بصیرت بودی و به صالحین اقتدا نمودیدارای مقام 
هاشم ایجاد کرد که پرچمدار نهضت حسهینی و علمهدار  دامنه بصیرت، چنان قابلیتی در قمر بنی

حکایت دارد که در  دشت کربال شد. شواهد تاریخی فراوانی بر عم  بصیرت حضرت عباس
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 نویسد   سنت می ن مشهور اهلشود. بالذری، از مورخا سنت نیز یافت می نویسان اهل آثار تاری 
هایم کجایید؟ خطاب شهمر بها  آمد و گفت  خواهرزاده شمر به سمت خیمه امام حسین

و بهرادرانش از خیمهه  بود(. هنگامی که حضرت عبهاس البنین چهار پسر حضرت ام
نامهه  ها گفت  بهرای شهما امان ها دارد، شمر به آن خار  شدند تا ببینند شمر چه کاری با آن

لعنك اّلَله و لعن أمانك!!! أتؤمننا َواْبين بنيت نامه، گفتند   ام. آنان ضمن رد کردن امان وردهآ
 ِ ات را لعنت کند. آیا مها در امهان باشهیم،  نامه خداوند، تو و امان 1؛َل أمان لَهُ  َرُسول اّلَله

 امانی نداشته باشد؟!  ولی امام حسین
هم که باشهی، دشهمن در  این نتیجه رسید که عباس توان به با دقت در این رویداد تاریخی می

نه تنها امهام زمهان خهود را  فرستد. حضرت عباس نامه می ورزد و حتی برایت امان تو طمع می
ترین اوضاعی که لشکر انبوه دشمن به ایشان حمله کرده بود، تنها نگذاشت؛ بلکه جان  در سخت

آیهد کهه تهوان  وری، تنهها از کسهی بهر میخود کرد. ایهن نهوع رشهادت و دال خود را سپر امام
 تشخیص ح  را داشته باشد و با کمال رشادت و شجاعت از آن حمایت کند.

 ساله بصيرت نوجوان یازده

جوانهان عاشههورایی بها بصههیرت خههود، همهواره عیههار مهردم را بهها گفتههار و کردارشهان نسههبت بههه 
مدارانه دارنهد؛ ولهی در عمهل  ح دیدند برخی، گفتار زیبا و  سنجیدند. وقتی می می بیت اهل

شهان پهی  کردند و بهه نیرنهگ و خبهث طینت شان را کشف می کنند، نفاق علیه والیت حرکت می
ساله یعنی عمهرو بهن  11توان در سیمای نوجوان  های زیبای بصیرت را می بردند. یکی از جلوه می

ن جهوان یپدر ا»ود  دان خواست. حضرت فرمیاجازه م جستجو کرد. او از امام حسین 2جنادة
ي ِهَي الَِّتيي »رد  کاو عرض «. د مادرش راضی نباشدیده است. شایدر جنگ به شهادت رس إنَّ ُأمِّ

سهاله کهربال در  11این شهید «. دان بگذارمین میمادرم به من فرمان داده است گام در ا 3؛َأَمَرتْنِي
کند که  قرآن و فاس  توصیف می ظاهر مسلمان کوفه را افرادی رذل، دشمن رجزهای خود، سپاه به

 اند  برای کنار زدن قرآن، به یاری دولتمردان فاس  خود برخاسته
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عاِشتر 
تُ ِمتْنِدمتاعمف َف ْخ ُُ  اْلیتْومف وف



االْشتترارِ ِْ ِلُ ْصتترف تتوااْلُرتتر نف َُ
زف 1رف



ام شود که قرآن را برای یاری اشهرار رهها کردنهد و درصهدد انتقه امروز از خون جماعتی رنگین می
 بدر هستند.  - جنگ  –شان در  های ریخته شده خون

 ای از خود به جا گذارد  او همان کسی است که رجز به یاد ماندنی
ااْلمیتتتُر ِنْعتتتپف تتتْیِنوف میتتتِرُُحسف

ف
ی



تتتی رِ یتتتیِرال   2ُستتتُروُرُزتتتلاِداْلبف


این نوجوان عاشورایی، الگوی شهدای نوجهوان جنهگ تحمیلهی همچهون شههید محمدحسهین 
فهمیده و شهید بهنام محمدی شد که هی  هراسی از مرگ نداشتند و جان خهود را در راه دفهاع از 

 هایشان نثار کردند. آرمان
 مرحمت باالزاده؛ شهيدی که حکم جهادش را از دستان مقام معظم رهبری گرفت

ت، از ، رییس جمهور وق؟دم؟ای الّله خامنه ، زمانی که حضرت آیت1362در یکی از روزهای سال 
ساله به نام مرحمت بهاالزاده از  13-12شدند، در مسیر حرکتش پسرکی  خیابان پاستور خار  می

رسهاند و بها هیجهان و بهه ترکهی  آقا می میان حلقه محافظان بیرون آمده و خودش را بهه حضهرت
آقا  حضهرت« بیل تا اینجا آمدم کهه یه  خواهشهی از شهما بکهنم.دآقا جان! من از ار»گوید   می
کنم بهه آقایهان  گوید  آقا! خواهش مهی شهید باالزاده می« بگو پسرم. چه خواهشی؟»فرمایند   می

آقا  نخواننهد! حضهرت روحانی و مهداحان دسهتور بدهیهد کهه دیگهر روضهه حضهرت قاسهم
 فرمایند چرا پسرم؟ می

ت آقها جهان! حضهر»گوید   شهید باالزاده به ی  باره بغضش ترکیده و سرش را پایین انداخته می
 13به او اجازه داد بهرود در میهدان و بجنگهد، مهن ههم  ساله بود که امام حسین 13 قاسم
گویهد  کنم، می دهد به جبهه بروم هر چه التماسش مهی ام ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمی ساله

ها به جنگ بد است، پس این همه روضهه حضهرت  ساله 13فرستیم، اگر رفتن  ها را نمی ساله 13
پسرم! شما مگر درس و مدرسه نهداری؟ »فرمایند   حضرت آقا می .«خوانند؟ را چرا می مقاس

گوید، فقهط گریهه  شهید باالزاده هی  چیز نمی« درس خواندن هم خودش ی  جور جهاد است
گیرند و رو به سرتیم محافظهانش  آقا شهید باالزاده را جلو کشیده و در آغوش می کند حضرت  می

آقای...! ی  زحمتی بکش با آقای ملکوتی )امام جمعه وقت تبریهز( تمهاس »ند  فرمای کرده و می

                                                           

 . همان.1
 .27. همان، ص 2



62       غانـ تخصصی ویژه مبلـفصلنامه علمی توشه ره 

بگیر بگو فالنی گفت این آقا مرحمت رفی  ما است، هر کاری دارد راه بیاندازید و ههر کجها ههم 
خودش خواست ببریدش، بعد هم ی  ترتیبی بدهید برایش ماشهین بگیرنهد تها برگهردد اردبیهل، 

 «.دنتیجه را هم به من بگویی

مها را »فرماینهد   آقا خم شده صورت خیس از اش  شهید باالزاده را بوسیده و می سپس حضرت
دعا کن، پسرم درس و مدرسه را هم فراموش نکن، سالم مرا به پدر و مادر و دوسهتانت در جبههه 

گنجیهد.  شهید مرحمت باالزاده به اردبیل بازگشت، اما از خوشهحالی در پوسهت نمی« برسان...
کمتر از سه روز بعهد، فرمانهده سهپاه  .باالزاده با نشان دادن مجوز آقا، وارد تیپ عاشورا شدشهید 

اردبیل، شهید باالزاده را خوشحال و خندان دید که با حکمی پیشش آمد و با این مجوز وارد تیهپ 
 های شهید باالزاده حدود سه سال در جبههه .فشانی کردهای بسیار جان عاشورا شد و در عملیات

در جزیهره مجنهون در  1363اسهفند  21جنگ ح  علیه باطل بها دشهمن جنگیهد سهرانجام روز
 1.شد عملیات بدر، میهمان سفره حضرت قاسم

 مداری . والیت4
ههای آنهان متبلهور اسهت،  ویژه جوانهان کهه در رجزخوانی تمامی رفتار و گفتار شهدای کربال و به

این است که همه باید فهدای ولهّی خهدا شهوند تها  سرشار از پشتیبانی از والیت است. منط  آنان
نمهای والیتمهداری اسهت.  ، آیینهه تمامدرخت نوپای دین و والیت رشد کند. عباس بن علهی

بها  ایشان همواره در سراسر زندگی، تابع محض امام زمانش بود. برخهورد ابوالفضهل العبهاس
نگهاه امهام زمهان و ولهّی خهود بها ، صرف ارتباط برادرانه نبوده اسهت؛ بلکهه او بها امام حسین

در تمام مراحل زنهدگی نهایهت تواضهع و ادب را نسهبت بهه بهرادر خهود  کرد و حضرت رفتار می
ای آرام ننشسهت. او  ، لحظههکرد و در دفاع از امام زمان خویش و یاری سیدالشهدا رعایت می

کهرد،  شهماری می حظهکه شجاعت را از پدر بزرگوارش به ارث برده بود، برای جنگ با دشهمنان ل
اما به فرمان امام و ولّی خود دست به شمشیر نبرد ه مگر جز ی  مورد که زهیر و حر در محاصهره 
قرار گرفته بودند ه و فرمان ُمطاع مقام والیت را اجرا کرد. برای ایشهان انجهام تکلیهف مههم بهود. 

 کرد بجنگد و یا عَلمدار دشت کربال باشد.  فرقی نمی
ای بود که به شهام بردنهد. وقتهی چشهم  شده ، جز  اموال غارتضرت عباسنقل است علم ح
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یزید به آن افتاد، عمیقًا به آن نگریست و سه بار از جای خود برخاسهت و سهپس نشسهت. وقتهی 
بهه »گفتنهد  « این پرچم در دست چه کسی بهوده اسهت؟»دلیل این کار را از او پرسیدند، گفت  

های آن از  تعجبم از شهجاعت اوسهت. تمهام قسهمت»فت  یزید گ«. دست عباس، برادر حسین
های دیگر آسیب دیده، جز دستگیره آن که کاماًل سهالم  پارچه و چوب بر اثر اصابت تیرها و سال 

کرده، ولهی او پهرچم  مانده است. این امر نشانگر آن است که تیرها به دست پرچمدار اصابت می
گاه کهه رمه  خهویش را از  رچم را نگه داشته است و آنرا رها نکرده و تا آخرین لحظه توان خود پ

   1«.دست داده، یا پرچم از دستش افتاده، یا با دست او با هم به زمین افتاده است
نامه آن حضهرت  مداری سقای دشت نینوا در زیارت دربار وفاداری و والیت حضرت حجت

 چنین به تصویر کشیده است  
ََلُم َعلَى َأِبى الَْفْضلِ  َِ ِلَغيِدِه ِميْن  -الَْعبَّاِس بِْن َأِمیِر الُْمْؤِمِنینَ  السَّ الُْمَواِسى َأَداُه بِنَْفِسِه اْْلِد

اِعى ِإلَیْهِ  -َأْمِسهِ  ، سالم بر ابوالفضل عباس، فرزنهد  امیرمؤمنهان 2؛الَْفاِدی لَُه الَْواِقى السَّ
ار داد. فهدای بهرادرش کسی که جان خود را نثار برادرش کرد. دنیا را وسیله آخرت خهود قهر

 شد، نگهبان بود و سعی بسیار کرد تا آب را به لب تشنگان برساند. 
در راه والیت و اطاعهت از  دهنده او  ایثار است. حضرت ابوالفضل ، نشان«الفادی له»امتیاز 

اش را که عمر و جان خویش بود، فهدا کهرد. در زمهان حاضهر نیهز چهه  امام زمانش، همه سرمایه
زمهان خهویش را بهه   اقتدا کردند و فرمان ولی که به حضرت عباس  جوانان عاشوراییبسیارند 

جان خریدند. نمونه بارز آن نوجوان اسیر ایرانی است که وقتی خبرنگار فرانسوی از او درباره امهام 
او رهبر من است. هر کاری که او گفت. او گفت بروید، »پرسیده بود، جواب داده بود   خمینی
 3«.رویم و هر چه ایشان بگوید ما می

 فهرست منابع
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