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 در هرزماني مي توان شاهد عاشورا بود
حـاج آقـاي حججي خداوند را شـاکر اسـت که چنین فرزندي به او عطا شـده و عشـق ائمـه، اهل بیت و 
امـام حسـین در دلش چنین بارور شـده اسـت. او تعریف مي کند:»بـار دومي که قرار بود محسـن به 
سـوریه اعزام شـود، با حالتي خـاص از من، مـادر و خواهرانش خداحافظي کرد، آن لحظه احسـاس کردم 

که این بار محسـن به آرزوي شـهادتش خواهد رسـید و این وداع آخر اسـت.«
محسـن، راه حقانیـت را بـه برادر و سـه خواهرش نشـان داد تـا حسـین وار و زینب وار از اسـالم دفاع 
کننـد. او فقـط 25 سـال داشـت کـه سـرش را در راه اسـالم داد. شـهید مدافـع حرم اهـل نجف آباد 
اصفهان، عضو لشـکر زرهي هشـت نجف اشـرف بود. شـهید حججي از اعضاي موسسـه شهید احمد 
کاظمـي اهل هیئت و دلداده مکتب عاشـورا بـود و در محرومیت زدایي مناطق فقیر کشـور حضوري 
فعـال داشـت. او راه حقانیـت اسـالم را طـي کـرد، راهـي کـه قطعـا علـي دو سـاله هم جا پـاي پدر 
خواهـد گذاشـت. پدر شـهید باور دارد که شـهادت محسـن ثابـت کـرد، در هرزماني مي توان شـاهد 
عاشـورا بـود. او مي گوید: »پسـرم براي سـوریه رفتـن نذر کرده بـود پاي پـدر و مادرش را ببوسـد تا 

رضایـت ما را جلـب کند.«
او کـه خـودش از رزمنـدگان دفـاع مقدس بـوده اسـت و فرزندانش بیگانه بـا آرمان هاي انقالب اسـالمي 
نیسـتند، تاکید مي کند:»محسن تربیت شـده مکتب اهل بیت  و بهشـتي بود، او فقط به این دنیا آمد 
تا مایه سـرافرازي خانواده اش شـود.«خاطره اي را تعریف مي کند از آخرین باري که به مشـهد رفته بودند. 
محسـن از خیلي قبل تر اصرار داشـت به سوریه برود و پدرش مخالفت مي کرد چون قبال یکبار رفته بود و 
حاال پسـر بچه اي کوچک داشـت و درگیر امورات زندگي اش بود. ماه رمضان بود که محسن، خانواده اش را 
به سـفر مشـهد برد و شـب هاي قدر را با یکدیگر در صحن و حرم امام رضاg تا صبح سر کردند و زماني 
کـه شـب احیا تمام شـد و خانواده اش به سـمت هتل مي رفتند، محسـن از کنار ضریح به آنهـا زنگ زد و 
التماس دعا داشـت که رضایت بدهند برود سـوریه. رضایت خانواده اش را گرفت، رفت و به آرزویش رسید. 

مگـر مي شـود كه بـزرگ شـده مكتـب اهل بيـت  باشـد، دل داده حسـينg و 
يارانـش باشـد، پيـرو مكتـب عاشـورايي اباعبـداهللg باشـد و دلش بـراي دفاع 
از حـرم بانـو زينـبh هوايي نشـود؟! خبر اسـارت و شـهادت محسـن حججي در 
مردادمـاه امسـال، مهم تريـن اتفـاق سـال و تمـام تاريـخ اسـت كـه دنيـا را تكان 
داد. شـهيدي كـه در مكتـب حسـينg و اهل بيـت  بـزرگ شـده بـود و راهي 
را برگزيـد كـه عاشـق آن بـود و در اين راه به شـهادت رسـيد. پدر شـهيد حججي 
معتقـد اسـت شـهادت محسـن يـک جـور الگـو بـراي جوان هـا بـود آن هـم در 
دوره اي كه ماهواره و فضاي مجازي، شـايع شـده اسـت اما شـهادت محسـن نشـان 
داد كـه در ايـن شـرايط هـم مي تـوان جوانانـي عاشـق اسـالم و قـرآن و دلـداده 
اهل بيـت  و ميهـن تربيت كرد. شـهيدي كـه رهبر معظـم انقـالب در توصيفش 
گفته انـد: »ببينيـد چـه غوغايـي در كشـور راه افتاده به خاطر شـهادت ايـن جوان. 
شـهدا خيلـي هسـتند؛ همه شـهدا هـم پيـش خـداي متعـال عزيزنـد لكن يک 
ـ  خداونـد هيچ وقـت كارش بدون حكمت  خصوصيتـي در اين جـوان وجود داشـته 
ـ  اخـالص اين جـوان و نيـت پاک اين جـوان و بـه موقع حركت كـردن اين  نيسـت 
جـوان و نيـاز جامعـه بـه اين جـور شـهادت، اين موجب شـده كـه خـداي متعال، 
نـام ايـن جـوان را بلنـد كـرده اسـت؛ بلندمرتبـه كـرده اسـت. كمتر شـهيدي را 
سـراغ داريـم كـه اين جور خـداي متعـال او را در چشـم همـه عزيز كرده باشـد. «
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