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طلیعه سخن
چهــل روز متوالى  از عاشــورا تا اربعین در 
واقع مراسم ساالنه و رسمى در اعالم انزجار 
از ظالمــان تاریخ اســت و در این اعتراض 
عمومى ، حســین)علیه الســالم( ســمبل 
شجاعت ، پایمردى و آزادگى و یزید نماینده 
و مظهر جور و فجور است . در این چهل روز 
یاد حســین صدرنشین محفل دل ها است و 
افکار عمومى بیش از هر حادثه مهم دیگرى 
تحت تأثیر حادثه کربال اســت ، این چهل 
روز فرصت مناسبى است تا مردم ، عشق به 
حسین)علیه السالم( و کینه و تنفر از قاتالن 
او را در دل خود بپرورانند و این کینه مقدس 
را با پوست و گوشت خود و فرزندانشان در 
آمیزند و عظمت گرمى حماسه عاشورا را به 
هر عصر و نســلى برسانند و شور عاشورا را 
هر سال تازه تر از سال گذشته بر پا کنند تا 
کالس درس عاشــورا هر سال با شکوه تر از 

سال پیش   دائر گردد.
حــال در این میان باید بــه اجتماع عظیم 
اربعین اشــاره نمود که در قالب مناســک 
آئینى عرفانى و پیام آور صلح طلبى اســت.

لذا خــروش میلیونــى شــیعیان، و حتى 
برادران اهل ســنت و حضور آزادى خواهان 
و ظلم ســتیزان از دیگر ادیان توحیدى در 
راهپیمایى اربعین حســینى حاکى از این 
مســألۀ مهم و کلیدى اســت که شهادت 
مظلومانۀ امام حســین )علیه السالم( نشان 
مــى دهد آن حضرت نه براى جنگ طلبى، 
بلکه براى تحقق اهدافى همچون عدالت و 
صلح جویى قیام کرده است، لذا راهپیمایى 
عظیم اربعین، ترســیم بخشى به واقعه اى 
تاریخى اســت که آینده شناسى جهانى را 
بــا مولفۀ صلح طلبى و قیام علیه ظلم را به 

منصۀ ظهور مى رساند.
بى تردید صلح طلبى نه به معنى تســلیم 
در برابــر ارزش هاى جاهالنه بلکه به معنى 
ایســتادگى در برابــر هنجارشــکنى هاى 
جاهلى اســت،لذا حمایــت از ارزش هاى 
انســانى مهمترین پیام راهپیمایى اربعین 
حسنى است که زمینه ســاز صلح جهانى 
است،از این رو مخالفت آمریکا و متحدانش 
به ویژه رژیم آل سعود و گروه هاى تکفیرى 

هم چون داعش با اجتمــاع عظیم اربعین 
حســینى به علت وجود عنصر صلح طلبى 
در گفتمان معنایى این راهپیمایى بى نظیر 
است، زیرا قدرت هاى استکبار ى نه با صلح 
بلکه با جنگ مدعى تکامل بشرى اند حال 
آنکه حضرت سیدالشهدا)علیه السالم( نه با 
جنگ طلبى، بلکه در راســتاى روشنگرى 
از تباهى و فســاد حکومت استبدادى زید، 
حتى خانوادۀ خود را به کربال برد تا اینگونه 
پیام صلح طلبى و اصالح طلبى  را در امت 

اسالمى آشکار نماید.
بنابراین شکوه حضور مردم أعم از زن و مرد 
و پیرو جوان در این راهپیمایى عظیم عیناً 
تبلیغ ارزش هاى انســانى است، به عنوان 
نمونه اسکان و پذیرایى و حتى ماساژ  پاى 
زائران که با خلوص نیت و بدون هیچ گونه 
چشــم داشــتى صورت مى گیرد منبعث 
ازاتحاد،نوع دوســتى و هم دلى میام آحاد 
مردم اســت که به نوعى ساختار حقوقى و 
فلسفى سبک زندگى اســالمى را رقم مى 

زند.
هم چنیــن حضور پیروان ادیــان دیگر به 
ویژه مســیحیان در این راهپیمایى، ناشى 
از اعتراض اجتماعات دینى به موج فزایندۀ 
سکوالریســم و بى دینى در جوامع مدرن 
غربى اســت. لذا خروش همۀ انســان هاى 
آزاده در اجتماع میلیونى اربعین حســینى 
مقدمه اى براى تشکیل جبهۀ جهانى و صلح 
طلب براى مقابله با استکبار جهانى به ویژه 
مبارزه با شیطان بزرگ آمریکا است،جبهه 
اى کــه با نفى جهانى شــدن براى جهانى 
سازى پیام امام حسین)علیه السالم( گام بر 

مى دارد.
 با این تفاسیر باید به نقش برخى شهرهاى 
محروم کشور از قبیل مهران و ایالم و دیگر 
شــهرهاى مهم مرزى در انتقــال مطلوب 
زائران حسینى براى شرکت در راهپیمایى 
عظیم اربعین حسینى اشــاره نمود که نه 
تنها از بن بســت جغرافیایى خارج شــده 
بلکه زمینه ساز بسط و گسترش پیام جهان 
شمولى امام حسین )ه( را فراهم کرده است.

هم  چنیــن نباید فراموش نمود آثار جهان 
پدیــدارى دینى در راهپیمایــى اربعین در 
معنابخشى به زندگى انســانى و استحکام 
روز افزون عاطفه وایثارگرى در نهاد خانواده 

غیــر قابل انکار اســت، اینگونه اســت که 
شــیعیان، اهل سنت، مســیحى ها و دیگر 
ادیان توحیدى  با حضور در این راهپیمایى 
، با زیبایى شناســى عاشورا از قبیل عاطفه 
ورزى و ایثارگرى امام حسین )علیه السالم( 
و یارانش تجدید پیمان مى کنند، بنابراین 
تجمع اربعین حســینى زمینه ساز رشد و 
هم گرایى فرهنگى و افزایش اخالق محورى 

در جامعه و خانواده است.
باید اذعان نمود راهپیمایى اربعین حسینى 
به نوبۀ خود خــروج از غفلت هاى تاریخى 
اســت، زیــرا فرهنگ از تاریخ نشــأت مى 
گیرد و این راهپیمایى انقطاع تاریخى امت 
اســالمى از فرهنگ ناب  اهل بیت)علیهم 
الســالم( را ترمیم مى کنــد و در نهایت به 
بازتولید فرهنگى و تولید فرهنگ حماســه 

منتهى مى شود.
الزم به ذکــر اســت در راهپیمایى عظیم 
اربعین به علت تکثرگرایى و جهان شمولى 
درک تراژدى عاشورا، ارتقاى نشانه شناسى 
فرهنگ حماســه شکل مى گیرد و ساختار 

فرهنگى جبهۀ جهانى را رقم مى زند.
در خاتمه باید یادآور شد تقویت ابعاد رسانه 
اى راهپیمایــى عظیم اربعین در راســتاى 
ارتقاى بصیرت افزایى و مقابله با انحرافات در 
سوگوارى حضرت سیدالشهدا()علیه السالم( 
غیر قابل انکار است، زیرا از یک سو بصیرت 
مهمترین شاخصۀ نهضت حسینى است و از 
ســوى دیگر تکرار وقایعى  هم چون محرم  
و راهپیمایــى اربعین.. به نحو غیر هدفمند 
و  بدون بصیــرت افزایى به تقلیل گرایى و 

رکود در دین منجر خواهدشد.
از ایــن رو نبایــد فرصت طالیــى بصیرت 
افزایــى را با اقداماتى هم چون خودآزارى و 
قمه زنى، بــه مولفه اى ضد بصیرت تبدیل 
نمود، بلکه ضروت تفکــر و تدبر در اهداف 
قیام امام حســین)علیه الســالم( وآسیب 
شناسى مناسک محرم و مقابله با تحریفات 
، ونیز  بهره گیرى بهینه از تکنولوژى روز به 
ویژه فضاى مجازى مى تواند با ایجاد شعور 
حسینى از تقلیل گرایى دینى ،تقدس زدایى 
و نابودى مفاهیم و ارزش هاى ناب اسالمى و 
انسانى عاشورا  در راهپیمایى عظیم اربعین 

جلوگیرى نماید.
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پیام ها و بیانات

تشکر پاپ فرانسیس از معّظم له 

در پى ارســال پیام تشــکر آمیز حضرت 
آیت اهلل العظمى مکارم شیرازى به جناب 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک هاى جهان 
متقابــال واتیکان طى نامه اى رســمى و 
محترمانــه به معظم له از تشــکر و عرض 

خرسندى پاپ خبر داد.
1395/07/14

نامه دبیر کل مجلس وحدت مسلمین 
پاکستان به معّظم له

اینجانــب به مواضــع مرجعیت حکیم در 
عصر غیبت بقیــه اهلل االعظم امام مهدى 
منتظر عجــل اهلل تعالى فرجه الشــریف 
افتخار مى کنم و این مواضع را گرامى مى 
دارم، و از خداونــد على قدیر مى خواهم 
که سایه شــما را مستدام و وجود شما را 
براى سرپرستى ایتام آل محمد در سر تا 

سر جهان حفظ نماید.
1395/07/17

نماز ظهر عاشــورا:  از  له پس  معظم 
السالم  علیه  حسین  امام  به  کس  هر 
بیکران رحمت  دریای  به  متصل شود 

حق متصل شده است 

همانطور که قطره آب در صورتى که تنها 
باشد با وزیدن نسیمى از بین مى رود ولى 
چناچه به دریا وصل شــود هیچگاه نابود 
نمیشود، انسانها هم همینطور هستند و با 
اتصال به دستگاه امام حسین علیه السالم 
مانند قطره اى هســتند که به دریا وصل 
شــده و به این ترتیب نه تنها نسیم بلکه 
هیــچ طوفانى نمیتواند آنها را از بین برده 

و نابود کند.
1395/07/22

بزرگداشــت  کنگره  در  لــه  معظم 
شهدای روحانی مدافع حرم

شهداى روحانى نشــانگر این هستند که 
وقتى روحانیت مردم را براى دفاع از دین 
و اســالم دعوت مى کننــد خود در صف 

اول هستند
1395/07/08   

توصیه های مهم به عزاداران و مبلغان 
حسینی در آستانه محرم  

دشــمنان سعى در نفوذ در این مراسم ها 
دارند و مى خواهنــد چهره خرافى به آن 
بدهنــد و از جمله امــورى که به آن دل 

بسته اند مساله قمه زنى است

1395/07/08

وزارت ارشاد مسیر خود را اصالح کند  

تصــور من این اســت که وزارت ارشــاد 
گرفتار یک سلســله محاسبات نادرست از 
وضع جامعه شــده است و گمان مى کند 
این کارها به نفع دولت است در حالى که 
آثار سوءاش روز به روز آشکارتر مى شود
1395/07/12

شاعران و مادحان آیینی

مجتمع علمی دارالوالیهسردار اشتری رئیس نیروی انتظامی

رئیس مرکز آمار

لشکر فاطمیون

کنگره بزرگداشت شهدای روحانی مدافع حرم

هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین

دیدارها
معظم له در دیدار رییس مرکز آمار  

مسائل آمارى از بدیهیات مسائل اجتماعى 
است، حتى مســائل معنوى ما نیز با آمار 
گره خورده اســت و به عنوان مثال براى 
ساخت مساجد در مناطق مختلف نیاز به 

آمار دقیق از جمعیت مردم داریم.
1395/07/15
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گزارش تصویری مراسم عزاداری دهه اول محرم 1438
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آیــت اهلل العظمى مکارم شــیرازى پس 
از اقامــه نمــاز جماعت ظهر عاشــورا در 
شبســتان امام خمینــى رحمت اهلل علیه 
حرم حضرت معصومه ســالم اهلل علیها با 
بیان این که عالم ماده، عالم فرســودگى 
است و هرچه به آن مرتبط باشد سرانجامى 
به جز فرسودگى نخواهد داشت، فرمودند: 
در مقابــل عالم ماده، ذات خداوند ابدى و 
جاودانه اســت و از همین رو هر آنچه به 
آن متصل شــود، جاوادنه خواهد شد و بر 
همین اساس رمز ماندگارى عاشورا اتصال 

به ذات خداوند است.

ایشــان بــا تأکید بــر این کــه در طول 
تاریخ رخدادهاى زیــادى به وجود آمده 
که هــزاران نفر در آن به بدترین شــکل 
ممکن کشته شــده اند، افزودند: خاصیت 
تاریخ فراموشــى است؛ زیرا گذشت زمان 
بر عالم ماده موجب فراموشــى رخدادها 
مى شــود و مهم ترین رویدادهاى تاریخى 
در عصــر حاضر از جمله جنــگ جهانى 
دوم از ایــن قاعده مســتثنى نبوده  اند و 
با گذشت زمان کم رنگ شده اند، اما آنچه 
که پس از 1400 ســال همچنان موجب 

ماندگارى عاشورا شــده است اتصال این 
واقعه تاریخى به ذات اقدس خداوند است.

معظم له با اشــاره به این کــه اتصال به 
ذات خداونــد موجــب جاودانگى و ابدى 
شــدن امور مختلف از جمله واقعه عاشورا 
شده اســت، تصریح کردند: آیه 14 سوره 
رعد در قرآن کریم به این موضوع اشــاره 
دارد که باطل مانند کف روى آب شــاید 
جلوه و ســر و صداى زیادى داشته باشد 
ولى هیچ فایده اى نداشــته و با وجود سر 
و صــداى زیاد از بین مى رود؛ اما آنچه که 
حق بوده و به ذات خداوند متصل اســت 
به دلیل همین خاصیت اتصال به حضرت 
حق با وجود اندک بودن کمیت بازهم در 
حافظه تاریخ ماندگار مى شــود، همانطور 
که اصحاب امام حســین علیه الســالم با 
وجــود کم بودن ولى بــه دلیل اتصال به 
ذات خداوند در طول تاریخ ماندگار شده 

اند.

آیــت اهلل العظمى مکارم شــیرازى ادامه 
دادند: عاشــورا واقعه اى است که همواره 
در طول تاریخ براى بشــر مثمر ثمر بوده 

و زمینــه آزادى انســان هاى زیادى را از 
یوغ طاغوت در طــول تاریخ فراهم کرده 
است که در این زمینه مى توان به انقالب 
اســالمى و بــرکات جهانى ایــن انقالب 
حسینى در ســطح جهان و منطقه اشاره 

کرد.

ایشان با تأکید بر این که عاشورا در طول 
تاریخ مسیر درســت براى حرکت و سیر 
الى اهلل را به انســان ها نشــان داده است، 
فرمودنــد: نه تنها انســان هاى امروز بلکه 
نسل هاى آینده هم به وسیله این مکتب 
مى توانند راه درســت را پیــدا کنند و در 
مسیر حق هدایت شــوند به همین دلیل 
امام حسین علیه الســالم مانند کشتى و 
ســفینه نجاتى هستند که در طول تاریخ 
با هدایت انســان ها آنها را از گرداب بال و 

جهنمى شدن نجات مى دهند.

معظم له با اشــاره به این که امام حسین 
علیه الســالم براى خدا جنگید، براى خدا 
اسیر و شهید داد و در راه خدا شهید شد، 
تصریــح کردند: همانطور که قطره آب در 
صورتى که تنها باشــد با وزیدن نســیمى 
از بیــن مى رود ولى چناچه به دریا وصل 
شود هیچ گاه نابود نمى شود، انسان ها هم 
همین طور هســتند و با اتصال به دستگاه 
امام حســین علیه السالم مانند قطره  اى 
هســتند که به دریا وصل شــده و به این 
ترتیب نه تنها نســیم بلکــه هیچ طوفانى 
نمى تواند آن ها را از بین برده و نابود کند.

آیت اهلل العظمى مکارم شــیرازى با اشاره 
به خاطره شــفاى جوان مسیحى به دست 
امام حســین علیه الســالم یادآور شدند: 
هر کس که به امام حســین علیه السالم 
متصل شود به دریاى بیکران رحمت حق 
متصل شــده به همین دلیل هیچ کس از 
درب خانه امام حسین علیه السالم ناامید 
و دست خالى بر نمى گردد بلکه این خانه 
و این مکتب حســینى به  قــدرى غنى و 
پر بار اســت که هر تشنه اى را به ظرفیت 
معرفت او ســیراب و حاجــت روا خواهد 
کــرد: بنابرایــن درگاه اهل بیــت علیهم 
الســالم درگاه اتصال بــه رحمت و فیض 

بیکران حضرت حق است.

ِحیِم ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ بِْسِم اهلَلّ
اَلُم  اَلُۀ َو الَسّ ِ َرِبّ الْعالَِمین َو الَصّ الَْحْمُد هلِلَّ
ِبیَن  ِیّ ٍد َو َعلى آلِِه الَطّ َعلَى َخْیِر َخلِْقِه ُمَحَمّ

اِهِریَن ألَمعُصومیَن  الَطّ
َو أَْصَحابِِه الُْمْنَتَجِبیَن

قبل از هر چیز الزم مى دانم تشــکیل این 
همایش را به همه شــما عزیزان در استان 
گلستان و شهر گنبد کاووس تبریک عرض 
کنم. مخصوصاً که این همایش براى مسأله 
مهمى تشکیل شده است که نه تنها جهان 
اسالم، بلکه جهان بشریت را درگیر خودش 
ساخته است. از مؤسسین و دست اندرکاران 
و از همــه حاضریــن در همایش تشــکر 
مى کنم که در این همایش اجتماع کردند.

عزیــزان! امروز دنیاى اســالم با مشــکل 
تکفیرى ها روبرو است. بلکه عالوه بر دنیاى 
اســالم جهان بشــریت هم با این مشکل 
روبروست. شاید مشکل ترین مشکل دنیاى 
اینها چهار  امروز همین تکفیرى ها باشند. 
مشــکل عظیم بــراى عالم اســالم فراهم 

کرده اند.
اوالً به راه انداختن قتل و کشتار و برادرکشى 
و خون ریزى هاى بسیار سنگدالنه. کارهایى 
که شــاید در تاریخ هم ســابقه نداشته و 
تاریخ اســالم از آن مبّراست و تاریخ بشر 
هم شاید این گونه فجایع دلخراش عجیب 
را بــه خاطر ندارد. این یکى از مشــکالتى 
است که تکفیر براى عالم اسالم به سوغات 

آورده است.
مشــکل دوم تخریب است. بخش عمده اى 
از جهان اســالم در حال تخریب اســت و 
ســوریه و یمن بخش هایى از عراق تبدیل 
به ویرانه شده است. شاید پنجاه سال وقت 
الزم اســت تا این ویرانه ها آباد بشود و این 

کشورها به حالت اول خودشان برگردند.
بالى ســوم ایجاد اختالف اســت. آن هم 
اســالمى که دعوت به توحید و وحدت و 
یگانگى مى کند. اصل توحید فقط در ایمان 
به خدا نیست. در تمام اصول و فروع دین 
توحید جارى و سارى است. جامعه اسالمى 
باید جامعه توحیدى و واحد باشــد و اینها 
بذر عداوت و نفاق و دشــمنى را در دنیاى 
اسالم و کشورهاى اســالمى پاشیده اند و 
همه جا اختالف ایجــاد کرده اند. نه فقط 

بین شــیعه و سنى. حتى ســنى ها را هم 
قبــول ندارنــد و مى گویند هر کســى که 
وهابى نیست، کافر است و خون و اموالش 
مباح اســت و ناموسش را هم ممکن است 

اسیر کنند و بفروشند.
چهارمین مشــکل که از همه مهمتر است 
این اســت که نام و نشان اسالم را در دنیا 
با خشــونت همراه کرده اند و دشمنان هم 
کــه اسالم ســتیزى مى خواهنــد بکنند و 
اسالم را مانع خودشان مى دانند. مخصوصاً 
غارت  گران دنیا به این نتیجه رسیده اند که 
اسالم مانع و مزاحم آنهاست و چه بهتر که 
از این فرصت استفاده کنند و بگویند اسالم 
دین خشونت اســت و مردم دنیا از اسالم 
و مســلمانان بترسید و بپرهیزید. کار را به 
جایى رسانده اند که در بعضى از کشورهاى 
اســالمى به مســاجد حمله مى کنند. در 
آمریکا به مســلمانان فرقــى نمى کند چه 
شــیعه و سنى، حمله مى کنند. یعنى اینها 
بهانه به دست اسالم ســتیزان دادند و این 

بالى بزرگى است.
در حالى که اسالمى که محمد بن عبداهلل 
)صلى اهلل علیه و آله و ســلم( آورده است 
دین محبت اســت. خداوند در قرآن کریم 
مى فرماید: َوما اَْرَسلْناَک ااِّل َرْحَمًۀ لِلعالَمیَن  
و در آیه دیگر مى فرمایند: َفِبَما َرْحَمٍۀ ِمَن 
ــا َغلِیَظ الَْقلِْب  ِ لِْنــتَ لَُهْم َولَْو ُکْنَت َفظًّ اهللَّ

وا ِمْن َحْولَِک   اَلنَْفضُّ
تو در میان آنها، نــرم و مالیمى و محبت 
دارى! اگر خشــن بودى پراکنده مى شدند. 
خود این آیه شــریفه یــک درس بزرگى 
است. مســلمانان اگر خشن باشید، دنیا از 
اطراف شــما پراکنده مى شود، اما اگر دین 
رحمت باشید، دنیا به شما جذب مى شود.

بدانید دین آینده دنیا، دین اســالم است؛ 
به شرط اینکه شّر این تکفیرى ها از جهان 
اسالم قطع بشود و منزوى بشوند و بدانند 
که اســالم چیزى نیســت که محمد بن 
عبدالوّهاب آورده اســت. بلکه اسالم دینى 
است که محمد بن عبداهلل )صلى اهلل علیه 

و آله و سلم( آورده است.
ََّک لََعلي  ُخُلٍق َعظیٍم  خداوند مى فرماید: َو إِن
 ؛ اى پیغمبر! اخالق عظیمى دارى. دوست 
و دشــمن در مقابل اخالق تو سر تعظیم 
فرود مى آوردند. اصاًل ما معتقدیم که یکى 

از معجزات پیغمبر اســالم جاذبه اخالقى 
پیغمبر بوده اســت. از محیطى برخاســته 
اســت که محیط عرب جاهلــى که مملّو 
از خشــونت بود. اما او لطیــف، روحانى، 
پرمحبــت و مهربان بود حتى نســبت به 
دشــمنانش. قرآن مجید بــه همین معنا 
اشاره مى کند و مى فرماید بدى را با نیکى 
پاســخ بگو: َفإَِذا الَِّذي بَْیَنــَک َوبَْیَنُه َعَداَوٌۀ 
َکَأنَّــُه َولٌِيّ َحِمیٌم ؛ با محبت، دشــمنان را 
تبدیل به دوست کن. این کجا و این برنامه 

تکفیرى ها کجا؟
عزیزان! همه علماى اســالم باید دست به 
دســت هم بدهند و ثابت کنند که اینها از 
ما نیستند. همایشــى که در چچن برگزار 
شد بسیار جالب بود که بزرگان اهل سّنت 
و حتى شــیخ األزهر در آنجا جمع شدند و 
گفتند که وهابیت جزء فرق اسالمى نیست 
و خیلى از وهابى ها عصبانى و ناراحت شدند 
و مطالبى را گفتند؛ ولى فایده اى نداشــت. 
شیعه ها هم مى گویند وهابیت جزء اسالم 
نیست. بنابراین اجماع حاصل شده است و 
دســت به دست هم بدهیم و آبروى اسالم 
را حفظ کنیم و آتش ها را از جامعه اسالمى 
خاموش کنیم و به همه مسلمانان، محبت 
و صلح و دوستى را برگردانیم و مسلمانان 
قدر مشــترک زیادى با هم دارند. در ایام 
حج، همه مثل هم طواف و ســعى صفا و 
مروه و وقوف به عرفات و منى دارند. کارها 
خیلى مثل هم است. در یک صف جماعت 
مى ایســتند و مثل هم نمــاز مى خوانند و 
رکوع و ســجود دارنــد. اختالفات خیلى 
کم اســت و بنابراین دســت به دست هم 
بدهیم و کارى کنیم که اسالم، دین آینده 
باشد. یکى از سیاست مداران آمریکا گفته 
بود که من آینــده اى را مى بینم که مردم 
آمریکا صبح با بانــگ اذان از خواب بیدار 
مى شوند. یعنى اســالم این طور گسترش 
پیدا مى کند. شــرطش این است که ما از 

این جمعیت فاصله بگیریم.
من بــار دیگر از همــه شــما، از عزیزان 
ترکمــن و غیرترکمن و همه کســانى که 
در این اجتماع شرکت کرده اند؛ مخصوصاً 
از علما و دانشــمندان و فضال و مسئولین 
شرکت کننده به سهم خودم تشکر مى کنم 
و خوشــبختى و ســعادت همه شما را در 
ســایه لطف پــروردگار از خداوند متعال 

خواهانم.
الُم َعلَیُکْم َو َرْحَمُۀ اهلّلِ َو بََرکاتُُه َواَلَسّ

معظم له پس از نماز ظهر عاشورا: هر کس به امام حسین )علیه السالم( 
متصل شــود به دریای بیکران رحمت حق متصل شــده است

پیــام حضــرت آیــت اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی )دامــت برکاتــه( 
اســالم علمــای  مســئولیت  و  تکفیــر  پیامدهــای  همایــش  بــه 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مجلس وحدت مسلمین پاکستان

آقا و اســتاد من حضرت آیت اهلل العظمى 
شیخ ناصر مکارم شیرازى )دام ظله(

سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
اینجانب به مواضع مرجعیت حکیم در عصر 
غیبت بقیــه اهلل االعظم امام مهدى منتظر 
عجل اهلل تعالى فرجه الشــریف افتخار مى 
کنم و ایــن مواضع را گرامى مى دارم، و از 
خداوند على قدیر مى خواهم که سایه شما 
را مســتدام و وجود شما را براى سرپرستى 
ایتام آل محمد در ســر تا سر جهان حفظ 

نماید.
ما یاد گرفته ایم که اسالم را گرامى بداریم 
و از مظلومان دفاع کنیم و به رنج و سختى 
هاى این مســیر  اهمیت ندهیــم. ما این 
تصمیــم را جز براى دفــاع از حقوق ملت 
پاکســتان به صورت عــام و دفاع از حقوق 
پیروان مکتب اهل البیت )علیهم السالم( به 

صورت خاص نگرفته بودیم.
پیش از 35 ســال اســت که در کشورمان 
سیاســت هاى خصمانه علیه ما بکار گرفته 
مى شــود و در این مدت فــداکارى هاى 
بزرگــى به خاطر پایبندى بــه ارزش هاى 
اسالم محمدى اصیل تقدیم کرده ایم. و در 
این مســیر از مبلغان وحدت اسالمى بوده 
ایم و هنوز نیز به ایــن موضع براى مقابله 
با فتنه هاى فرقه اى و مذهبى نفرت انگیز 

ایمان داریم.
این اواخر نیز همراه برادرانم تصمیم گرفتیم 

که اعتصاب غذا بکنیم تا وجدان حاکمان، 
رهبران سیاسى و صاحبان وجدان هاى آزاد 
در داخل و خارج کشور را بیدار کنیم. هدف 
ما از این اقدام تحقق خواســته هاى ملت 
پاکستان به ویژه تحقق عدالت اجتماعى و 
مبارزه با تروریسم تکفیرى بود که کشور ما 
را ویــران کرده و بهترین فرزندان این ملت 

را به کام مرگ فرستاده است.
همانا کــه در ابتداى اعتصــاب غذا صادر 
فرمودید تاثیر ویژه اى داشت که مشروعیت 
تصمیم اعتصــاب را تاکید مــى کرد. این 
تایید و تصحیح به ما قدرت معنوى بزرگى 
بخشــید و ما را بر آن داشــت تا ثابت قدم 
بمانیم و فشارها و سختى ها را به مدت 85 

روز تحمل نماییم.
از این رو از طرف خودم و برادرانم در ریاست 
»مجلس وحدت مسلمین و ملت باکستان« 
کمــال تشــکر و تقدیر و سپاســگزارى از 
حضرتعالى داریم، و پیگیرى و توجه شــما 
به اقدمات و اوضــاع فرزندانتان که پیروان 

در پى ارسال پیام تشکر آمیز حضرت آیت 
اهلل العظمى مکارم شیرازى به جناب پاپ 
فرانســیس رهبر کاتولیک هاى جهان در 
خصوص »مبّرا دانستن اسالم از خشونت 
و تــرور«، متقابال واتیــکان طى نامه اى 
رسمى و محترمانه به معظم له اعالم کرد:

»پاپ فرانسیس از دریافت نامه جنابعالى 
ابراز خرســندى کرد و مراتب تشکر خود 
را اعالم نمــود.« در ادامه ایــن نامه که 
از طریق ســفارت کشــورمان در واتیکان 

مذهب اهل بیت علیهم السالم در پاکستان 
هستند را ارج مى نهیم.

آقاى من، تصمیم ما بر این بود که تا تحقق 
همه خواســته هاى مشــروع این مسیر را 
ادامــه دهیم، حاال فــداکارى ها هر مقدار 
که مى خواهد باشــد. اما هنگامى که نامه 
شــما به دست ما رســید و راهنمایى هاى 
شــما را مطالعه نمودیم و وظیفه شــرعى 
خود را متوجه شــدیم، لذا تصمیم گرفتیم 

به اعتصاب پایان دهیم.
ان شاء اهلل تا ظهور امام عصر و زمان عجل 
اهلل تعالى فرجه الشریف در مسیر مرجعیت 
حکیمانــه گام خواهیم برداشــت. خداوند 
شــما را به عنوان ذخیره اى براى ما و امت 

اسالمى مستدام بفرماید.
»وان صالتى ونســکى ومحیاى ومماتى هلل 

رب العالمین«
راجه ناصر عباس جعفرى
دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان
14 / 08 / 2016 میالدى

ارسال شده، آمده است:

»همان طور که استحضار دارید، پیام همۀ 
ادیان )به خصوص ادیان توحیدى( قبل از 
هر چیز، پرســتش مطلق خداوند و سپس 
احتــرام و مهربانى به همه انســان هایى 
است که با آنها دیدار مى کنیم. به همین 
دلیل اعمال خشــونت، به خصوص وقتى 
کــه به نام خــدا و دین انجام مى شــود، 
اهانــت به خدا و ظلم عظیــم به قربانیان 

است«.

در پایان نامه مذکور تصریح شــده است: 
»رهبران دینى امروز باید بیش از گذشته 
براى حفظ کرامت همه انسان ها و حقوق 

اساسى آنها با هم فریاد سر دهند«.

الزم به ذکر اســت پاپ فرانســیس طى 
مصاحبه اى مطبوعاتى در ضمن ســفر به 
لهستان، نســبت دادن خشونت و ترور را 
به اســالم، بلکه به همه ادیان الهى مردود 

دانسته بود.

دفتر آیت اهلل العظمى مکارم شیرازى
1395 / 7 / 14

نامه عالمه راجه ناصر، دبیر کل مجلس 
وحدت مســلمین پاکستان به آیت 
مدظله شیرازی  مکارم  العظمی  اهلل 

تشکر پاپ فرانسیس از آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله



13
95

ه 
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل
12

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
95

ه 
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل
13

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

پس از رونمایى نــرم افزارهاى تحت وب 
و اندروید اســتخاره که با استقبال بسیار 
زیاد مخاطبین واقع شد، درخواست هاى 
زیــادى از  کاربرانى که از گوشــى هاى 
ویندوز فون اســتفاده مى کنند مبنى بر 
تولید نرم افزار ویندوز فون استخاره ارائه 
شــد که این امر پس از تالش متخصصان 
و ایجاد اکانت رســمى در فروشــگاه نرم 
افزارهاى ویندوزفون امکان پذیر شد و هم 
اکنون این کاربران مــى توانند با مراجعه 
به فروشگاه مربوطه این نرم افزار را دانلود 

نمایند.

این نرم افزار به کاربران این امکان را مى 
دهد تا در مواقع لزوم خودشــان از قرآن 
کریم اســتخاره بگیرند و نظر معظم له را 

در مورد آیه مورد نظر مشاهده کند.

جهت دانلود نرم افزار مى توانید به 

makarem.ir  

نمایید. مراجعه 

با توجه به واقعیت هــاى امروز که ذائقه 
مخاطبان از رسانه هاى مکتوب به شدت 
به رســانه هاى دیدارى و شنیدارى میل 
پیدا کرده اســت، اصحاب دانش و معرفت 
نیز باید علــم و اگاهى خود را متفاوت تر 
از گذشته به جامعه اى که هر روز نسبت 
به معارف ناب الهى تشــنه تر مى شــود، 

عرضه کنند.

از ایــن روى پایگاه اطالع رســانى دفتر 
حضرت آیت اهلل العظمى مکارم شــیرازى 
مد ظله که از گذشته به عرصه رسانه هاى 
دیــدارى و شــنیدارى ورود کرده بود، بر 
خــود الزم دید که ایــن وظیفه را به نحو 

شایسته تر و تخصصى ترى دنبال کند.

اولین قــدم در این راه ایجــاد یک وبگاه 
براى محصوالت چند رسانه اى  تخصصى 
است که بحمدهلل با عنایات الهى و توجهات 
حضــرت ولى عصر )عجل اهلل تعالى فرجه 
الشریف( و کوشش متخصصان این بخش، 
این قدم برداشته شــد و این وبگاه ایجاد 

شد.

پایگاه  اى  وبگاه تخصصــى چند رســانه 
اطالع رســانى دفتر معظم له شامل فیلم 
هــاى متنوع از دروس اخالق، تفســیر و 
خارج فقه معظم له، صــوت هاى مربوط 
به این دروس، کلیپ هاى تولیدى پایگاه 
در موضوعات متنوع و جذاب، عکس هاى 
معظــم لــه و همچنین پنــد تصویرهاى 
مناســبتى، فقهــى و اخالقــى و مــوارد 
مختلف دیگر مى باشــد که بخش عمده 
اى از آن هم اکنون در دســترس تمامى 
کاربران و عالقمندان این بخش مى باشد 
و در روزهاى آینده به لطف خداوند کامل 

خواهد شد.

ان شــاءاهلل که این امکان مورد اســتفاده 
و توجــه مخاطبــان عزیز قــرار گیرد و 
امیدواریــم ما را از نظرات و پیشــنهادات 
خود بهره مند ســاخته و در ارائه خدمات 

بهتر یارى فرمایید.

با عنایات خداوند متعال و تحت توجهات 
حضرت بقیــه اهلل االعظم عجل اهلل تعالى 
فرجه الشریف بخش فرانسه پایگاه اطالع 
رســانى دفتر آیــت اهلل العظمــى مکارم 
شــیرازى  لحظاتى پیش توسط معظم له 

به صورت رسمى افتتاح شد.

این بخش مســلمانان  مخاطبیــن اصلى 
فرانسوى زبان سراسر جهان هستند.

زبان فرانســه نزدیک به پانصــد میلیون 
متکلم در سراسر دنیا دارد که بسیارى از 
آن ها مسلمان هستند. اقبال مردم جهان 
بــه دین مبین اســالم على رغــم تمامى 
تــالش هاى اســتکبار در جهت اســالم 
هراسى، همچنان رو به افزایش است. این 
تعداد از مسلمانان و همچنین مردمى که 
به دین اســالم گرویده اند و یا در آینده 
مسلمان مى شوند وظیفه جبهه فرهنگى 

شیعه را نسبت به نشر فرهنگ شیعى صد 
چندان مى کند.

لذا بخش فرانســوى پایگاه اطالع رسانى 
دفتر معظــم له عالوه بر پاســخگویى به 
مســائل دینى مســلمانان فرانسوى زبان، 
نقش به ســزایى در شناســاندن معارف 
راستین  اســالم  جویندگان  به  اســالمى 

خواهد داشت.

این بخش در حال حاضر شامل موارد زیر 
است:

ـ چندین عنوان از معارف اسالمى؛

ـ استفتائات معظم له؛

ـ بخشى از تالیفات معظم له؛

ـ مجموعه اى از مقاالت؛

ـ اخبار و اطالعیه هاى رســمى دفتر آیت 
اهلل العظمى مکارم شیرازى؛

ـ مجموعــه اى از تصاویر و مطالب صوتى 
تصویــرى در زمینه هــاى مختلف دینى 
و مناســب جهت انتشــار در شبکه هاى 

اجتماعى؛

عالوه بر این، سیســتم پاســخگویى دفتر 
آیــت اهلل العظمــى مکارم شــیرازى هم 
اکنــون از طریق » ارســال ســوال« که 
بــا مراجعه به ســایت انجام مى شــود و 
همچنین از طریق شبکه هاى اجتماعى با 
شــماره00989030897814 پاسخگوى 
ســواالت و اســتفتائات کاربران به زبان 

فرانسه خواهد بود.

ــرم  ــی از ن رونمای
ــون  ــزار ویندوزف اف

ــتخاره  اس

رونمایــی از وبــگاه تخصصــی چنــد رســانه 
ــر حضــرت  ای پایــگاه اطــالع رســانی دفت

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله 

افتتاح پایگاه اطالع رسانی دفتر معظم له به زبان فرانسه 
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نقش زنان در نهضت 
عاشورا از منظر معظم له 

بــا ظهور اســالم و تعلیمــات ویژه آن 
زندگى زنــان وارد مرحله نوینى گردید 
و از کلیــه حقــوق فــردى و اجتماعى 
و انســانى برخوردار شــد. هــم چنین 
امتیازها و حقوقى کــه به مردان تعلق 
داشــت به همان مقــدار نیزبه زنان  نیز 
تعلق گرفت. از این رو در تاریخ  اســالم 
با شــخصیت  هاى بزرگ و با فضیلتى از 

جنس زنان برخورد مى  کنیم. 

بــى تردید نقــش و جایــگاه زنان در 
پیشــرفت اسالم و اجراى حق و عدالت 
غیر قابل انکار است، زنانى که با ایمانى 
محکم و تفکرى عالى، مردان خود را با 
تمام وجود در این مســیر حمایت مى  
کردند، و از آنجا که زن  و مرد، به هنگام 
دفاع از حق و جهاد براى کســب عزت 
و شــرف و جلب رضاى خدا، یکسانند، 
همه به میدان آمدند و هر کدام به نوبه 
خود، وظیفــه خود را ایفا کردند، و چه 
جالب است که صحنه کربال همه درس
ها را دراین مسأله، در خود نهفته دارد.

اینچنین اســت که پس از شهادت امام 
حســین  علیه الســالم که از همان روز 
عاشورا اثر بیدارکننده خود را گذاشت، 
فریــاد انتقام از یکى از زنان  ســربازان 
دشــمن که از قبیله بکر بــن وائل بود 
سر داده شد. و با فریاد یالثارات رسول 
اهلل مردم را بــه گرفتن انتقام از قاتالن 
امام حســین علیه السالم تشویق کرد و 
در پى آن قیام  هاى متعددى رخ داد تا 
باالخره حکومت بنى  امیه را ســرنگون 

ساخت.،

حمایــت و مشــارکت زنــان در 
و  شجاعت  سایۀ  در  عاشورا  نهضت 

مجاهدت

گذشته از مردان با شخصیت در نهضت 
امام حســین علیه السالم، زنان بزرگى 
هم بودند که تاریخ نام آنها را در واقعۀ 

کربال ، بر صفحات زرین خود به یادگار 
است. گذاشته 

بن  مســلم  »حامی  تنها  »طوعه«؛ 
نخستین زن عاشورایی عقیل« 

»طوعــه« آن زن  بزرگوارى اســت که 
وقتى همه درها به روى مسلم بن عقیل 
)علیه الســالم(، آن مظلوم، آن نماینده 
حجت خدا حسین بن على علیه السالم 
بســته مى شــود، درب خانه او به روى 
مسلم علیه السالم باز مى  گردد و به او 
پنــاه مى  دهد، آرى نام طوعه در تاریخ 
کوفه و نهضت حسینى به یادگار مانده 
است به تعبیر دیگر نام این زن  در کنار 
نام امام حســین علیه السالم در تاریخ 

کربال جاودانه شده است.

ام وهب؛ اولین و تنها زن شــهیده 
در واقعه عاشورا

در تبیین حمایــت هاى بى دریغ زنان 
از یــاران دلیر نهضت عاشــورا، باید به 
ام وهــب )همســر عبداهلل بــن عمیر( 
اشــاره نمود؛آنجا که »عبداهلل بن عمیر 
کلبى « از جوانان شــجاع و دالور کوفه، 
تصمیمش براى یارى امام حسین علیه 
الســالم را با همســرش »ام  وهب « در 
میان گذاشــت. وى نیز نظرش را تأیید 
کرد و به اتفاق همسرش شبانه به سوى 

شتافت. کربال 

در روز عاشورا و در صحنۀ نبرد، عبداهلل 
بن عمیــر پس از جنگــى نمایان، این 
رجز را خواند: إنــي زعیم لک أم  وهب  

والضرب مقدما  فیهم  بالطعن 

ام وهب پس از شــهادت همسرش در 
کنار پیکر قطعه قطعه  اش حاضر شــد 
و گفــت: »بهشــت بر تو گــوارا باد، از 
خدایى که بهشت را بر تو ارزانى داشت 
مى  خواهم که مــرا نیز در کنار تو قرار 

دهد«.

چیزى نگذشــت که غالم شمر با فرود 
آوردن عمود خویش بر فرق ام وهب او 
را در کنار همســرش به شهادت رساند 
و بدین ترتیب دعاى او به هدف اجابت 

رســید.این تنها زنى بود که در کربال به 
نایل آمد. افتخار شهادت 

بنابراین فداکارى ایــن زن تنها در آن 
نبود که بــا عمود خیمه بــه مبارزه با 
دشــمن برخاست و تنها به این نبود که 
در این راه شربت شهادت نوشید، بلکه 
از آن مهمتــر این بود کــه وقتى پیکر 
پاره پاره همسرش را دید، گفت: »گوارا 
باد بر تو بهشتى که خدا نصیب تو کرد، 
از او مــى  خواهم مرا به تو ملحق کند«. 
این ســخن حکایــت از باالترین درجه 
ایمــان آمیخته با شــجاعت بى  نظیر او 
مى  کرد، چیزى که مى  تواند الگو براى 

همه نسل  ها باشد.

تابلوهای شورانگیز یک زن رزمنده 
در حماسه زنان عاشورایی

انصارى  اســت جنادۀ بن کعب  گفتنى 
در حالى که یازده ســال بیشتر نداشت 
الســالم که  امام علیه  علیرغم مخالفت 
فرمود؛ »شــاید مادرش راضى نباشد«. 
امــا جناده عرض کــرد: »مادرم به من 
فرمــان داده اســت گام در این میدان 

بگذارم«.

این نوجوان چون به شــهادت رســید 
دشــمن ســرش را جدا کرده و آن را 
به ســوى امام علیه السالم پرتاب کرد. 
مادر شجاعش »بحریه« سر فرزندش را 
برداشت و بوسید و با همان سر به طرف 
دشمن حمله کرد و آن را بر سر مردى 
از سپاه ابن ســعد کوبید. آنگاه برگشت 
و ســتون خیمه را گرفت و در حالى که 
این رجز را مى  خواند بر دشــمن حمله 
کرد: »با اینکه در میان زنان، پیره  زنى 
ضعیف، سســت استخوان، فرو ریخته و 
الغر اندامم، ولى در حمایت از فرزندان 
فاطمه گرامى ســالم اهلل علیها، ضربات 
مهلکم را بر شــما وارد مى  سازم«.پس 
از آن عمود خیمه را به ســوى دشمن 
پرتاب کرد که به دو نفر از آنها برخورد 

کرد.

زنی که شــوهرش را حســینی و 
کرد بهشتی 

»زهیر بن قین« را باید به ِجد از چهره 
 هاى شگفتى  ساز واقعه عاشورا دانست. 
زیرا مردى که عمرى از هواداران عثمان 
به شمار مى  رفت و حتى حاضر نبود در 
منزلى که امام علیه الســالم و خانواده 
 اش فرود آمدنــد، لحظه اى درنگ کند؛ 
یک اتفاق ناخواسته دست اورا به دامن 
امام علیه السالم رساند وبه اوج عظمت 
و افتخار رسید و از چهره  هاى ماندگار 

عاشورا شد.

بدین نحو کــه در منزل »زرود« )یکى 
از منازل بیــن راه( که زهیر فرود آمد؛ 
ناگهان فرســتاده امام وارد شد و سالم 
کرد و گفت: »اى زهیــر! مرا اباعبداهلل 
الحســین علیــه الســالم به ســوى تو 

فرستاده که او را مالقات کنى!«.

همسر زهیر گفت: ســبحان اهلل! فرزند 
پیامبــر تــو را خوانده، اما تــو از رفتن 
خــوددارى مى  کنــى؟!، »زهیر« از جا 
برخاســت و با چهره  اى گرفته و درهم 
به ســوى امام رفت، ولى طولى نکشید 
که با چهره  اى باز و خندان بازگشــت. 
همســر زهیر برخاست و گریست و با او 
وداع کــرد و گفت: خداوند یار و یاورت 
باشــد و بــراى تو این ســفر را به خیر 
کند و روز قیامت نزد جد حســین علیه 

السالم به یاد من هم باش.،

بانوان  اســتقامت  و  شــکوه صبر 
عاشورا انقالبی 

ریشه ایمان، صبر و شکیبایى در مقابل 
مشــاهده صحنه   لذا  اســت،  مشکالت 
هاى دلخراش واقعــۀ کربال با آن بدن  
هاى پاره پاره و پایمال ســم اسبان که 
نبودند، مى  تواند  قابل شناسایى  عمدتا 
هــر بیننده  اى را از پــاى درآورد ولى 
طمأنینه و آرامشــى که در زینب  کبرى 
علیها الســالم، یادگار صبر و شکوه على 
علیه الســالم و دیگر زنان عاشــورایى 
ظهور کرد و صالبت و اســتحکامى که 
در کلمات دلنشــین او مــوج مى زد، تا 

حــدود زیــادى آن فضاى ســنگین را 
شکســت و آن را براى آل رسول قابل 

کرد. تحمل 

زینــب دختر شــجاع امیرمؤمنان علیه 
الســالم ســنگ صبور اهــل کاروان، و 
تسلى بخش برادر خود و ترسیم کنندۀ 
آینده کربال و عاشــورا اســت. که منشأ 
این مســأله را باید در ســفارش نورانى 
امام حسین علیه السالم جستجو نمود؛ 
مرحوم ســید بن طاووس در این زمینه 
نقل مى کند حســین علیه السالم زنان 
را دلدارى داد، امام حسین علیه السالم 
ام کلثوم، زینب، رقیه، فاطمه و رباب  را 
مورد خطــاب قرار داد و آنها را به صبر 

و بردبارى دعوت کرد،

لذا تاریخ این واقعیت را نشــان داد که 
دشمنان امام حســین علیه السالم، آن 
حضــرت و یارانش را در کربال به خاک 
و خون کشــیدند و خاندان او و زنان و 
کودکان را به اسارت کشاندند و آنچه از 
دستشــان بر مى آمد از ظلم و ستم بود 
روا داشــتند ولى زنان حماسه ساز صبر 

استقامت کردند. و 

عنصر  تکمیل  عاشــورایى؛  زنان  بالغت 
رسالت و تبیین و تبلیغ نهضت حسینى

نبایــد فرامــوش کرد قســمت زیادى 
از حماســه  هاى کربال شــوق آفرین و 
شورانگیز اســت و به دنبال آن سیالب 
اشک شــوق به خاطر آن همه رشادت  
ها، فداکارى  ها، شجاعت  ها، آزادمردى  
ها، و ســخنرانى  هاى آتشــین زنان  به 
ظاهر اســیر، از دیدگان شنونده سرازیر 

مى  گردد.

پس از آن که کاروان اسیران را به کوفه 
و شــام بردند، با خطبه  هاى افشاگرانه 
زینب کبرى علیها الســالم، اوضاع شهر 
شام برگشت و با جو ایجاد شده بر ضد 
اموى، یزید چاره  اى  دســتگاه خالفت 
جز اظهار ندامت و فرافکنى نداشت. در 
چنان شــرایطى، زنان حرم حسینى در 
»شام« مراسم عزا و ماتم برپا کردند، تا 
آنجا که حتى زنان خاندان اموى نیز در 

آن شــرکت نمودند و این برنامه تا سه 
روز ادامه داشت.،

لذا بى شــک خطبه خوانــى جناب  ام 
کلثوم ، دختــر امیرمؤمنــان على علیه 
الســالم و نیز خطبه خوانى دختر امام 
حسین علیه السالم همچون خطبه هاى 
پرشــور عمه  اش زینب علیها السالم که 
گاه خود را ســپر بالى قــرار مى  دادند 
و در کوفه و شــام با افشاگرى  هایشان 
ظالمان را رسوا ساختند، بذر انقالب را 
در همه جا پاشــید و پیام خونین کربال 

را به گوش مردم رساند.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت زنان عاشورایى در 
مواقع حساس به سهم خود در پیشبرد 
اهداف اســالمى همراه مردان در برابر 
صفحات  انــد،  ایســتاده   مى   دشــمن 
کبرى علیه  زینــب  زندگى  درخشــان 
الســالم و دیگر زنان عاشورایى که در 
تاریخ  اســالم، گام بر جــاى گام هاى 
بزرگترین زنــان عالم هم چون حضرت 
فاطمه زهــرا علیها الســالم نهاده  اند، 

گواه این حقیقت است.
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طبیعــت حوادث تاریخى این اســت که با 
گذشــت زمان فرســوده و کهنه مى  شود، 
به عنوان نمونــه دنیا در جنگ جهانى دوم 
میلیون ها نفر کشــته داد و هزاران نفر در 
ویرانى ژاپن توســط بمب اتم جان باختند، 
اما گذر زمان موجب شــد تا این حوادث در 

فراموشى قرار بگیرد.
لیکن حادثه عاشــوراى امام حســین علیه 
السالم با گذشت بیش از چهارده قرن سال 
به سال با عظمت تر و باشکوه تر برگزار مى 
شود،زیرا کسانى که در راه خدا گام برداشتند 
رنگ زمان و فرسودگى به خود نمى گیرند. 
از این رو امام حســین علیه الســالم شعار 
»هیهات منا الذله« را سر دادند، شعارى که 
جاودانگى و عزت را به همراه خواهد داشت.
َُّۀ«؛ شمولیتی عام و در  ل »َهْیَهاَت ِمنَّا الذِّ

گسترۀ جهانی
بى شــک ما از مکتب امام حســین علیه 
السالم به عنوان مبارزه حق با باطل در زمان 
خودمــان کمک مى گیریــم، آینده ها هم 
همین مبــارزه را دارند و باید از این مکتب 
کمک بگیرند. لذا یک مسئله شخصى نیست 
بلکه یک هدف مستمِر انسانى است. و جالب 
این است که جریان امام حسین علیه السالم 
فراتر از جهان اســالم هم تأثیر مى گذارد. 
چون اهداف، اهدافى است که در غیر اسالم 

هم وجود دارد.
بنابراین وقتــى  مى گوییــم »َهْیَهاَت ِمنَّا 
«. ایــن منحصر به جامعه اســالمى  ـۀُ َـّ ل الذِّ
نیست، بلکه هر انساِن آزاده اى همان تعبیر 
امام حسین علیه السالم یعنى »َهْیَهاَت ِمنَّا 

َُّۀ« مى گوید. ل الذِّ
استقامت؛ مقاومت؛ عزت

گفتنى اســت در دنیاى امروز شــعارهایى 
در زمینه حقوق بشــر و بــاز گرداندن حق 
محرومان به آنها داده مى  شود، ولى تجربه 
نشان داده که این شعارها دامى است براى 
همان قشــر محروم و مستضعف و فریب و 

نیرنگى اســت براى اغفال آنها و در نتیجه 
غصب حقوق آنــان. بنا براین، این اصل که 
»حق را باید گرفت« هم در گذشته صادق 

بوده و هم امروز و هم فردا و فرداها.
لذا مؤمنان پاکدل و ســربلند دســت روى 
دســت نمى  گذارند تا زورمنــدان بى رحم 
تمام ســرمایه  ها و افتخــارات آنها را بر باد 
دهند. نــزد آنان تن به شمشــیر دادن بر 
تســلیم ذلیالنه در برابــر زورمندان غاصب 
ترجیح دارد. و این همان درســى است که 
امام حسین  علیه السالم در میدان نینوا در 
روز عاشورا به جهانیان آموخت و در جمله  
هــاى تاریخى و مانــدگارش فرمود: »أال! و 
إن الدعي بن الدعي قد ترکني بین الســلۀ 
و الذلۀ! و هیهات  له ذلک! هیهات منى الذلۀ! 
...«، »آگاه باشید! مرد آلوده، فرزند آلوده، مرا 
در میان شمشیر و ذلت مخیر ساخته است. 
هیهات که من ذلت را بپذیرم و او به مقصد 
خویش برسد! خداوند و رسولش و مؤمنان 
و نیاکان پاک دامن و مادران پاکیزه، از این 
ابــا دارند که اطاعت لئیمــان را بر قربانگاه 

بزرگواران ترجیح دهیم«.
پیام خون حســین علیه السالم؛ پیام 

جهانی )هیهات  منا الذلۀ(
خون شــهید و شهادت او یک حادثه است، 
حادثه نیاز به تحلیل دارد، عوامل این حادثه 
چه بــوده؟ پیامدهایش چه بوده؟ امروز مى  
گویند خون شــهید پیام دارد، پیام  رسان 
آن عالم اســت، او اســت که باید با تجزیه 
و تحلیل، حادثه را موشــکافى کرده، و پیام 
را بیرون کشــد، اگر علماء و نویســندگان 
اســالمى نبودند تا به این حد حادثه کربال 
و خون شهداى آن و پیام سرور آنها حسین  
بن على علیهما السالم آشکار نمى  شد، اگر 
دانشــمندان و نویسندگان نبوند پیام خون 
حسین علیه السالم و پیام جهانى و انسانى 
او )هیهــات  منا الذلۀ( که همیشــه بعنوان 
تابلوئى روشــن در مســیر هر قوم و ملتى 

متجلى است روشن نمى  شد.
»هیهات  منا الذلۀ«؛ گفتمان معنایی در 

استکبار ستیزی
بى تردید مســأله قیام خونین امام حسین 
علیه السالم امروز براى ما شیعیان به صورت 
یک الگو و برنامه جهت مقاومت در برابر هر 

گونه  اســتبداد و زورگویى  و ظلم  و ســتم  
درآمده و شــعارهاى  »هیهات  منا الذلۀ؛ ما 
هرگز تن به ذلت نمى  دهیم«، که برگرفته از 
تاریخ خونبار کربالست همیشه به ما کمک 
کرده است که در مقابل حکومت  هاى ظالم 
بایستیم و با اقتدا به ساالر شهیدان حسین 
علیه السالم و یارانش، شر ظالمان را برطرف 
ســازیم )در انقالب جمهورى اسالمى ایران 

نیز همه جا این شعار به چشم مى  خورد(.
از این رو بزرگداشت خاطره شهداى اسالم، 
مخصوصاً شهیدان کربال، روح حماسه و ایثار 
و شــهامت و جانبازى در راه عقیده و ایمان  
را همواره در ما زنده مى دارد، و به ما درس  
هاى مهمى براى ســربلند زیستن و تن به 
ظلم ندادن مى دهد، این اســت فلسفه زنده 
نگهداشــتن این خاطره  ها و تجدید مراسم 

عزادارى در هر سال.
شرافت مرگ باعزت بر زندگی ذلت بار

شــعار »هیهات  منا الذلۀ« نشان مى دهد 
مرگ با عــزت بر زندگى تــوأم با ذلت به 
مراتب شــرف دارد. این پیامى اســت که 
همیشه بزرگ  مردان تاریخ بشریت و اولیاء 
اهلل به ویژه ساالر شهیدان به پیروان خود در 

تمام قرون و اعصار، ابالغ کرده  اند.
سخن آخر

در خاتمــه باید گفت شــعار» هیهات  منا 
الذلۀ « هیچ گاه کهنه نمى شــود و هر چه 
به این اهداف گره بخورد رنگ جاودانگى به 
خود مى گیرد؛ بلکه باید گفت »هیهات منا 
الذلۀ« شعار همیشــگى ماست و این براى 
دشــمن دردناک است که عاشورا تبدیل به 
جهاد زنده مى شــود و جریان کربال تاریخ 
سیارى است که همیشه بوده و خواهد بود و 

براى همه درس و الگوست.
اینگونه است که بار دیگر عاشوراى حسینى 
با عظمت و شــکوه فراوان فرا مى رســد و 
خون هاى پاک شــهیدان کربال جوشــش 
دیگــرى پیدا مى کند و عاشــقان مکتبش 
براى برگزارى این مراســم تاریخى باشکوه 
هرچه بیشــتر آماده مى شــوند، مخصوصاً 
جوانــان با ایمان و پاکباز در خط مقدم این 
مراسم قرار دارند و وفادارى خود را با شعار 
تاریخى سرور شــهیدان کربال »هیهات منا 

الذلۀ« با تمام وجود خود اعالم مى دارند.

راز جاودانگی شعار 
»هیهات من الذله« از 

منظر معظم له 
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پرونده ویژه
شاخصه های صیانت از ارزش های 

دفاع مقدس از منظر معظم له 

قبــل از هــر چیز در آغاز ســخن، هفته 
دفاع مقــدس را گرامى مى داریم،مفهوم 
»دفــاع مقــدس« بــه جنــگ تحمیلى 
حکومت بعثى عــراق علیه ایران  اطالق 
مى شــود که با  دفاع شــیرمردان ایران 
اســالمى از ســال 1359، دو سال پس 
از پیروزى انقالب شــکوهمند اســالمى، 

شروع شد و هشت سال طول کشید.

 لذا ما در جنگ هرگز پیشقدم نبودیم و 
این ارتش بعث عراق بود که به کشور ما 
حمله نظامى نمــود، تمام عملکرد ما در 
طول هشت ســال چیزى غیر از مقاومت 
و دفاع در برابر دشمن بیگانه نبود و این 
از مســلمات تاریخى به شمار مى رود که 
حتى دشمنان هم به متجاوز بودن دولت 

نمودند. اعتراف  عراق 

جنــگ ما در دوران هشــت ســال دفاع 
مقدس، در تاریخ ســابقه نداشــته است؛ 
گرچه بــا جنگ هاى مختلفى روبرو بوده 
ایم اما این جنگ از نظر گستردگى زمان 
و مکان مســبوق به ســابقه نیســت.  ما 
در جنــگ تحمیلى صدها هزار شــهید و 
جانباز و مفقــود االثر دادیم، ،لذا انقالب 
اســالمى به راحتى بدست نیامده است تا 
بخواهیم به آسانى آن را از دست دهیم، 
بلکه هــزاران جوان براى پیــروزى این 
انقالب خون دادند و در برابر دشــمنان 
ایســتادگى کردند تا به ثمر رســید،  لذا 

ارزش هاى انقالب نباید کمرنگ شود.

بنابراین دوران هشــت سال دفاع مقدس 
نمونه اى از شکســت ناپذیرى جمهورى 
اســالمى ایران است که این توفیقات نیز 
به برکت انقالب اســالمى و انقالب نیز به 

برکت دین و اسالم است.

ضرورت دفــاع از تمامیت ارضی در 
آموزه های قرآنی

یکــى از مهم ترین فلســفه  هــاى جهاد 
زمانــى اســت که مســلمانان از ســوى 
دشــمنان لجوج و بى رحم تحت فشــار 
قرارگیرنــد؛ در قرآن کریــم اجازه قیام 
مســلحانه و جهاد در ایــن حالت صادر 
شده اســت،لذا مى خوانیم: »أُِذَن لِلَِّذیَن 
َ َعلَى نَْصِرِهْم  یَُقاتَُلوَن بَِأنَُّهْم ُظلُِموا َوإَِنّ اهلَلّ
لََقِدیٌر؛به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل 
شــده اجازه جهاد داده شــده است، به 
خاطر اینکه مورد ستم قرار گرفته  اند، و 

خداوند بر یارى آنها توانایى دارد«.

در اینجا هم اجازه جهاد داده شده، و هم 
وعده پیروزى از ســوى خداوند، و دلیل 
آن هم این ذکر شــده که دشمن جنگ 
را ظالمانه شروع کرده، و در برابر دشمن 
سکوت غلط اســت، چرا که مایه جرأت 
و جســارت مخالفــان و ضعف و ناامیدى 

دوستان است.

مرحوم طبرســى در مجمــع البیان مى  
مسلمانان  پیوسته  گوید: »مشرکان عرب 
را آزار مــى  دادنــد، و همیشــه افرادى 
مجروح و مضروب نزد رســول خدا صلى 
اهلل علیه و آله مى آمدند، و از دســت آنها 
شکایت مى  کردند، و رسول خدا صلى اهلل 
علیه و آله به آنها مى  فرمود؛» شــکیبایى 
پیشــه کنید کــه من )هنــوز( مأمور به 
جنگ نیســتم، تا زمانى که هجرت کرد، 
آنــگاه این آیه نازل شــد، و اولین آیه اى 
اســت که به مســلمانان اجازه جنگ مى  
دهد«. قابل توجــه اینکه قرآن مجید در 
َ یَدافُِع  آیه قبــل از آن مى  گوید: »إَِنّ اهلَلّ
َعِن الَِّذیَن آَمُنوا؛ خداوند از مؤمنان دفاع 
مى  کند«؛ یعنى این ســخن به آن معنى 
نیســت؛ که آنها در گوشــه  اى بنشینند 
و دســت روى دســت بگذارند؛ و منتظر 
دفاع الهى باشند، بلکه سنت الهى بر این 
قرار گرفتــه که دفاع او از مؤمنان بعد از 
آن باشــد که وظیفه خود در امر جهاد و 
مقابله با دشمن انجام دهند، پس کسانى 
به حمایت الهى اطمینان داشــته باشند؛ 

که وظیفه جهاد را ترک نکنند.

و نیــز این نکتــه قابل توجه اســت که 
خداوند براى تشــویق مؤمنــان به دفاع  
مقدس  مــى  گوید:»الَِّذیــَن أُْخِرُجوا ِمْن 
ِدیَاِرِهــْم بَِغْیِر َحٍقّ ...« اشــاره به این که 
دشمن شما را از خانه و النه خود به جرم 
ایمان تان به خداونــد بیرون کرده، اگر 
در برابر آنها نایســتید، هم دنیاى شــما، 
و هم دین و ایمان و مســاجد.. شــمادر 

خطراست.

لــذا غیرت دینــى در انســان ها مقتضى 
دفــاع  از حریم خانــواده و دین و آب و 
خاک  است.زیرا اساساً انسان رابطه مادى 
و معنوى فراوانى بــا زادگاه خود دارد و 
تاریخ زندگیش با آن پیوند ناگسســتنى 
پیــدا کرده اســت. همین پیوند، ســبب 
عالقــه او به وطــن  مى  شــود و همین 
عالقــه، انگیزه حفظ و دفــاع  و عمران و 

آبادى آن مى  گردد.

دفاع مقدس؛ معجزه الهی

بــى تردید اگر دو نکته را در نظر بگیریم 
مى دانیم پیروزى در این جنگ هشــت 
ساله واقعاً معجزه الهیه بود. اّوالً امروز بر 
کســى مخفى نیست که تمام دول غربى 
مخصوصاً آمریکا و انگلســتان و اسرائیل 
به حمایت همه جانبه از صدام برخاســته 
بودند، پیشــرفته ترین سالح ها و دقیق 
تریــن اطالعات از مواضع ما را در اختیار 

او گذارده بودند. 

ثانیاً ما در آغــاز انقالب بودیم همه چیز 
از هم پاشــیده بود نــه ارتش منظمى نه 
سالح هاى مرتبى، نه برنامه اى منسجم 
و این خاصیت آغاز انقالب بود، زیرا همه 
چیز ویران مى شــد تا بناى نوینى براى 
ویرانه ها ساخته شــود و درست دشمن 
از همین ضعف اســتفاده  مى خواســت 
کند، اما خدا اراده دیگرى کرده بود. بعد 
از هشت ســال جنگیدن ما بى آنکه یک 
وجب از خاکمان در اختیار دشمن باشد 
ســربلند بیرون آمدیم. امام راحل )قدس 
ســره( گام پیش نهاد و زمام را به دست 

بــا کفایت خود گرفت و این معجزه الهیه 
رخ داد. 

موفقیت  رمز  ؛  به خدا  توکل  و  ایمان 
در دفاع مقدس

گفتنى اســت در صدر اســالم قدرت و 
پیروزى به واســطه تعداد نفرات بیشــتر 
حاصل مى شــد ، لیکن اســالم توازن قوا 
را به هــم زد ، در آرایش نظامى غزواتى 
که با حضــور پیامبر صلى اهلل علیه و آله 
صــورت مى گرفت نیز برتــرى ظاهرى با 
دشــمنان بود و تعداد نفرات لشــکر کفر 
در برابر ســپاه اسالم بســیار زیاد و قابل 
مقایســه نبود؛ اما با این اوصاف آنچه که 
موجب پیروزى مســلمانان مى شد ایمان 

و توکل به خداوند بود.

منطق مسلمین این بود که یا به پیروزى 
مى رســند و یا در این مسیر به شهادت 
مى رسند و یا اینکه دشمن را مى کشند 
و یا آنان به عذاب الهى گرفتار مى شوند 
کــه در هــر دو حالت دشــمنان مغلوب 

هستند.

بدیــن ترتیب باید گفت فــداکارى هاى 
ارتش در هشــت  و  مردم، سپاه،بســیج 
ســال دفاع مقدس ، مولود اعتقاد دینى 
و مذهبى بود و  اگــر این عامل نبود در 
روزهاى اول، جنگ را باخته بودیم و این 

جنگ قدرت مذهب ما را نشان داد.

ما در طول هشــت ســال دفاع  مقدس  و 
جنگ تحمیلى، شــاهد نبــرد رزمندگان 
دلیر و شــجاعى بودیم کــه جز رضایت 
پروردگار چیز دیگــرى آنها را آرام نمى  
کرد. دالورمردانى که در حریم قلبشــان 
کســى و چیــزى جز او النــه نمى  کرد. 
نابرابرى توان  رزمندگانى کــه علیرغــم 
نظامــى با دشــمن تا دندان مســلح، در 
صفوفى منظم و دست در دست یکدیگر، 
به ســمت جبهه  ها حرکــت مى کردند، 
و تمــام موانع ایذایى دشــمن را علیرغم 
تمام نوآوري ها و پیشــرفتى که داشــت 
برطــرف مــى  کردنــد، و با یــاد و نام 
پروردگار، و توســل به اولیاءاهلل بى مهابا 
به قلب دشــمن مى  زدند، و به  »إحدى 

رسیدند. مى   الحسنیین« 

زمزمه  هاى شــب جمعه، زیارت عاشورا، 
دعا و توسل، نمازهاى شب و حتى شوخي  
هاى شب حمله براى کسانى که مرگ را 
در چند قدمى خود مى  دیدند، تفسیرى 
جز عشــق آنها به پروردگار، و شوق آنها 

براى رسیدن به محبوب نداشت. 

لــذا همــه دنیا مــى داند آنچــه باعث 
پیروزى در جنگ هشت ساله بود مذهب 
بود، رمزهاى یازهرا ســالم اهلل علیها، یا 
مهدى عجل اهلل تعالى فرجه الشــریف، و 
دعاى کمیل و دعاى ندبه در ســنگرها و 
زیارت عاشورا در شــب ها قبل از حمله 
بود. لذا کســانى که مــى خواهند نقش 
ایمان و مذهب را کمرنگ کنند  ســخت 
در اشــتباهند،. زیرا  تکیه گاه ما مکتب 

اسالم است.

حال آنکه دشمنان نیز امروزه از ایمان ما 
هــراس دارند و با اینکه مى گویند گزینه 
هــاى نظامى روى میز اســت اما جرأت 

دست زدن به آنان را ندارند.

انتقال آموزه های دفاع مقدس  لزوم 
به نسل جوان

دفــاع مقــدس از جملــه بخــش هاى 
ایران اســالمى به شــمار  مهــم  تاریخ 
مــى رود؛ جنگ بــا این گســتردگى و 
پشــتیبانى ابرقدرت هاى جهان خوار از 
صدام و ســرانجام پیروزى امت اسالمى 
ایران بســیار مهم بود و باید آن را براى 
آینــدگان حفظ کنیم و به نســل کنونى 

نماییم. کاماًل اطالع رسانى 

زیرا چیزى که انســان ارزان به دســت 
آورد، ارزان نیز از دســت مى دهد و آن 
چه را که گران به دســت آورد، به آسانى 
از دســت نمى دهد.  لذا نخستین مساله 
این اســت که با توجه به این که نســل 
جوان، دوران دفاع مقدس را درک نکرده 
اند، باید تجارب ارزنده و ارزشمند دوران 
دفــاع مقدس را براى نســل جدید بیان 
نمود ، باید با حفظ خاطرات دفاع مقدس 
، آن را به جوانان و مردم ارائه کردتا آنها 
بدانند این عظمت ارزان بدســت نیامده 

است که ارزان از دست برود.

باید نســل جدید را به حال و هواى دفاع 
مقدس برد و آن حــال و هوا را از طرق 
مختلف براى ایشان تشــریح کرد تا اگر 
دشــمن دوباره قصد نامربوطى داشت، با 
سد آهنین نیروهاى مسلح و ملت مواجه 

شود.

باید  مذهبى  هــاى  چنین آمــوزش  هم 
براى نســل جوان برگزار شود  به عنوان 
نمونــه در نهــج البالغــه خطبــه هاى 
متعددى درباره جهــاد وجود دارد و در 
روایات معصومین علیهم الســالم و تاریخ 
صدر اســالم، نکات مهمى وجود دارد که 

باید به آن توجه کرد.

از این منظــر، هفته دفاع مقدس فرصت 
خوبى براى طرح این مسائل است، وقتى 
نســل آینده عمق معنایى دفاع مقدس را 
دریابد در حفظ آن تالش بیشــترى مى 

نمایند و پاى آن مى ایستند. 

جرأت و شــهامت از دیگر فواید زنده نگه 
داشــتن تاریخ دفاع مقدس براى نســل 
جوان اســت، زمانى که نسل هاى آینده 
بداننــد نیاکان و پدران و مادران آنان در 
چه شــرایطى در مقابل دشمن ایستادند 
و نگذاشــتند حتى یک وجــب از خاک 
این کشــور کم شــود، این امر باعث مى 
شــود آن ها نیز قدرت به دست آورند و 

شجاعت خود را حفظ کنند.

ضــرورت تبیین فرهنــگ جهاد و 
شهادت

 یکى از رموز موفقیــت ملت ما فرهنگ 
جهاد و شــهادت بوده است، فرهنگى که 
برآمده از قیام امام حســین علیه السالم 
اســت لذا حماسه  هاى غرورآفرین هشت 
ســال دفاع  مقدس  در جبهــه  هاى نبرد 
حق علیه باطل، نمونه  اى بارز و روشن از 
تأسى و الگوپذیرى از نهضت امام حسین 

علیه السالم در عصر حاضر است.

  بدیهى اســت شهادت در فرهنگ قرآن 
و روایات اسالمى جایگاه ویژه اى دارد و 
ضرورى است این مســاله بیش از پیش 
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مــورد توجه قــرار گیرد و براى نســل 
جوان تبیین گردد.   لــذا باید روى این 
تبیین  استخراج،  مساله مهم کار،بررسى، 
و تحلیل شــود، زیرا از نظــر عقلى، اگر 
جامعه اى آماده جهاد و شــهادت نباشد 
ذلیل مى شــود، از همین رو اســت که 
دشمن تالش مى کند تا جوانان را از این 

فرهنگ دور سازد.

از ســوى دیگر فرهنگ ایثار و شــهادت 
ضامن بقاى انقالب اســالمى اســت؛ این 
فرهنگ موجب قدرت و عزت براى نظام 
و ترس دشــمنان از این روحیه است. لذا 
آمــوزه هاى ایثار و شــهادت  باید حفظ 
شــود و به آیندگان منتقل شود و تا این 
فرهنگ وجود دارد دشمن جرأت تعرض 

به کشور را ندارد.

لزوم تبییــن نقش مراجع و علما در 
دفاع مقدس

حضــور فقها و عالمان دیــن و روحانیت 
آگاه و با بصیرت در امت اسالمى همچون 
ســتون هاى استواریست که جامعه را در 
مواجه با لرزش ها و لغزش هاى انحراف و 
اجراى احکام  نموده و  انحطاط محافظت 
و فرامین الهى و گســترش و جاودانگى 
و اعتالى اسالم راســتین را تضمین مى 

نماید.

گفتنى است مراجع و علما در دوران دفاع 
و  بسزایى داشــتند مراجع  مقدس نقش 
علما با تأســى از امام خود امیرالمومنین 
علیه السالم همان گونه که مردم را براى 
حضــور در جبهه ها دعــوت مى کردند 
خود نیز در ایــن جنگ نابرابر پیش قدم 
بودند که اســناد و مدارک آن موجود و 

تاریخ آن را به ثبت رسانده است.

ممکن اســت اگر نقش بــزرگان دین و 
علمــاى حوزه علمیه بــراى مردم تبیین 
نگــردد افراد بدخــواه تصــور کنند که 
روحانیــان کنــار ایســتادند و جوانان را 
وادار بــه رفتن به جبهه هــا کردند؛ در 
حالى که آمار نشــان مى دهد بیشترین 
نقش را حوزویان و بیشــترین شهیدان را 

این قشر داشته است. 

شــهادت بیش از چهارهــزار روحانى در 
دوران دفاع مقدس نشــان مى دهد  ما 
افراد بســیار عزیزى را در جنگ از دست 
داده ایم، در میان آنان روحانیون نســبت 
بــه جمعیت، بیشــتر از دیگــر اصناف و 

انقالب کرده اند. تقدیم  گروه ها شهید 

لــذا ایــن افتخــار بزرگى اســت براى 
روحانیت که اگر مى گوید شهادت خوب 
اســت، ابتدا خودش پا به میدان مبارزه 
مى گذارد و در صحنه دفاع از کشــور و 

نظام به میدان مى رود.

با این تفاسیر و  براى تبیین نقش مراجع 
و علما در دفاع مقدس باید در سه سطح 
عام، نیمه عام و خاص با رویکرد بررســى 
شــخصیت امام خمینى رحمت اهلل علیه 
به عنوان مرجع تقلید و فرمانده کل قوا، 
نقش کلــى روحانیت در ســالیان دفاع 
مقدس و نقش آفرینى شهداى بزرگوارى 
چون شهید محالتى، میثمى، ردانى پور، 

شریف قنوتى و دیگران اقدام نمود.

لذا باید در جامعه به خوبى گســتره این 
جنگ بیان شــود؛ و این مســأله مهم به 
صــورت دقیق براى مردم بازگو شــود تا 
آن ها نقش حوزه هــاى علمیه و مراجع 
را در جنــگ تحمیلى بدانند و به اهمیت 

آن پى ببرند.   

ضرورت پاسداشت مقام شامخ شهدا 
و خانواده های معظم آنان

شــهداى دوران دفــاع مقدس اســباب 
پیروزى انقالب اســالمى و شهداى امروز 
و آینده، اســباب حفظ انقالب اســالمى 

هستند.

لذا اســالم جایــگاه واالیى براى شــهدا 
قائل اســت و باید این جایگاه در جامعه 
شناســانده شــود و خانواده معظم شهدا 

مورد تکریم قرار گیرند.

براى تحقق این امر،  بزرگداشــت شهدا 
یکى از وظایف مهم همه ما اســت، زیرا 
امروز ما بر سر سفره شــهدا نشسته ایم 
و پیشــرفت و بالندگى جمهورى اسالمى 
و هــم چنیــن امنیت و عــزت و اقتدار 

نظام اســالمى و پیــروزى هاى متعددى 
کــه نصیب ملت ما شــده به برکت خون 
باید قدردان خون  اســت.  همه  شــهدا 
شهدا باشیم و اگر شکر این نعمت را بحا 

هستیم.  مسؤول  نیاوریم 

نباید فراموش نمــود که هر زمان ممکن 
اســت دشــمن علیه ما حمله کند از این 
رو نیــاز اســت رزمندگان پا بــه میدان 
بگذارنــد، جامعه و مردم وقتــى ببینند 
شــهید در جامعه ارزش واالیى دارد آنها 
هم تشویق مى شوند که به این مقام واال 

شوند.  نائل 

در حالى که اگر نســبت به شهدا تجلیل 
کامل نشــود ممکن اســت خانواده هاى 
آنها دلگیر و غمگین شــوند و ما باید به 
گونه اى عمــل کنیم که آنها احســاس 

نکنند.   غربت 

لذا وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران ، 
در دو حوزه خدمت و قدردانى از خانواده 
شهداســت، ملت ایران نیــز قدردان این 
ایثارگرى ها اســت و بایــد این فرهنگ 
و آگاهى به نســل آینده منتقل شود که 
امنیت و آرامش امروز ایران اســالمى در 
ناآرامى هاى منطقه مرهون همین  میان 

ایثارگرى شهدا است.

صیانت از دستاوردهای دفاع مقدس 
در گرو ارتقای توان دفاعی نیروهای 

مسلح

الزم به ذکر اســت هرچند ما خســارت 
اما  در جنــگ متحمل شــدیم،  هایــى 
نیرومندتریــن خاورمیانــه را به دســت 
آوردیم و این یکى از دستاوردهاى دفاع 

مقدس است.

نیروهاى مسلح ما با ابداعات و اختراعات 
سبب شده اند که دیگر کسى جرات نمى 
کند بگوید گزینه نظامى روى میز اســت 

و دیگر از آن دم نمى زنند.

آنچــه امروز ســبب مى شــود آمریکا و 
اســرائیل به ما حملــه نکند ترس آنها از 
کفن پوشــان جان برکف اســتحال آنکه 
باید دید دشــمنان این نظام در سوریه و 

عراق چه کردند، طبیعتاً در برابر کشورى 
مثل جمهورى اســالمى ایران که از همه 
جهت قوى تر اســت نمى توانند کارى از 
پیــش ببرند و این نتیجه همان فداکارى 

هاى دوران دفاع مقدس است.

نمود دشــمن هرقدر  اذعان  بایــد  البته 
فشار بیاورد ما قوى ترمى شویم؛ طبیعى 
اســت با هر تهدید آن هــا بیش از پیش 
بــه تقویت قواى دفاعى کشــور خواهیم 

پرداخت.

لزوم تدوین فرهنگ دفاع مقدس

بى شک  فراموشى یاد شهدا از تهدیدات 
انقالب است لذا تدوین خاطرات  فراروى 
دفــاع مقدس بــراى جلوگیــرى از محو 
تاریخ ضرورى اســت، زیــرا  هرچه مى 
گــذرد گرد و غبار فراموشــى بــر تاریخ 
مى نشــیند و براى این که فرهنگ دفاع 
مقدس جاودانه شــود باید در مطبوعات 
و مکتوبات دیده شــود و این کار مهمى 

است.

از سوى دیگر ســرمایه آیندگان، تجارب 
گذشتگان است. اگر این تجربیات منتقل 
نشود و آیندگان بخواهند خودشان تجربه 

باید هزینه ها را دوباره بپردازند. کنند، 

ضرورت تدوین تقویم دفاع مقدس

دفاع مقــدس تجربه گرانبهایى اســت و 
آشــنایى با این تجربه براى نســل جدید 
الزم اســت،  در این میان تجمیع اخبار 
جنگ بسیار مهم و ضرورى است، از این 
رو مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس 
که وظیفــه جمع  آورى اخبــار جنگ را 
دارد نبایــد تنها آن را در اختیار محققان 
قرار دهد بلکه باید به صورت مســتند و 
با ادبیات مناســب در سطح عموم منتشر 

کند.

باید تقویــم جنگ تدوین شــود و تمام 
وقایع آن، روز به روز به صورت کوتاه در 
آن درج گردد تا صدا و سیما و مطبوعات 
بــر اســاس آن بــه تولیــد گزارش ها و 

بپردازند. به جنگ  برنامه هاى مربوط 

هم چنین اخبار جنگ عالوه بر انتشار در 
سطوح مختلف جامعه باید در کتاب هاى 
درسى دبســتان، دبیرســتان و دانشگاه 

شود. گنجانده 

بنیادین  مولفه  جهادی؛  روحیه  حفظ 
در صیانت از آموزه های دفاع مقدس

جهاد قانون حیات اســت. لذا اگر جامعه 
اسالمى جهاد نکند و براى دفاع از اسالم 
و انقالب آمادگى نداشــته باشد متالشى 

مى شود.

از این رو اگر رزمنــدگان دلیر و مخلص 
ایران اسالمى شــجاع نبودند ما در دفاع  
سیاســى  معادالت  خــالف  بــر  مقدس  

نمى  شدیم. فاتح جنگ  سیاستمداران، 

هم چنین تنها مولفه اى که کشــور ما را 
در این 38 ســال پا بر جا نگه داشته زنده 
بودن روحیه جهادى در ســپاه، ارتش و 
بسیج اســت و تا وقتى این روحیه زنده 
است هیچ آسیبى به ما نخواهد رسید هر 

چند دشمنان ما را تهدید کنند.

البته به پایان رســیدن هشت سال دفاع 
مقدس به معناى به پایان رســیدن جهاد 
نیســت بلکه روحیه جهادى باید همواره 
از نسلى به نســلى دیگر منتقل شود،هم 
چنیــن جهــاد منحصر به امــور نظامى 
نیست بلکه شــامل مباحث اعتقادى هم 
مى شــود بنا بر این باید عقایــد نوجوانان 
و جوانــان را به عنوان پشــتوانه آمادگى 

تقویت کرد. نظامى 

سخن آخر

در خاتمه باید تأکید کرد اسالم و مکتب 
اهل بیت علیهم الســالم حــد و مرز ما 
است و ما غیر از این مرزى نمى شناسیم 
و در هــر کجا که احســاس کنیم ممکن 
اســت خدشه اى به اســالم وارد شود به 

وظیفه خود عمل مى کنیم.

امروز شاهد هستیم که در سوریه آمریکا 
به اســم مبارزه با داعش لشکر این کشور 
را هدف گرفته اســت لیکن با مجاهدت 
هاى رزمندگان اســالم در دفاع از حرم، 
دورانى هماننــد دوران دفاع مقدس، در 

ســرزمین هاى اســالمى در حال تکرار 
اســت، به نحوى که اگــر در عرصه دفاع 
از حــرم، مدافعان حرم حضور نداشــتند 
امروز شــاهد تسلط دشــمنان بر مناطق 

مهمى از جهان اسالم بودیم.

تردیدى نیســت که باید هر تالشــى را 
انجــام دهیم تــا دفاع مقــدس جاودان 
بماند ، حفظ حوادث مهم ضرورى اســت 
و این جنگ افتخارى براى ما بود و ثابت 
کرد که اسالم مى تواند چنین مجاهدانى 

کند. تربیت 

شایسته اســت در هفته دفاع مقدس  به 
یادآوردیــم که چه رشــادت ها و ایثارها 
در دفاع از کشــور و نظام در هشت سال 
انجام شد و چه شــهداى عزیزى در این 

راه داده ایم. 

در این هفته باید به این حقیقت نیز توجه 
نماییم کــه تا چه اندازه دســتاوردهاى 
انقالب را امروز حفظ کرده ایم، به راستى 
این وضع فرهنگى که االن داریم، مفاسد 
اخالقــى، بدحجابى، رســوایى اقتصادى 
.. آیــا اینها بــا دســتاوردهاى انقالب و 

است؟.  دفاع مقدس سازگار 

 امیدواریــم و دعا مى کنیم کســانى که 
قدر انقالب را نمى دانند و زحمات هشت 
ســال دفاع مقدس را فراموش کرده اند 
خداوند آنها را متوجه اشتباه شان بکند.

هــم چنیــن از خداوند متعال مســألت 
مى نماییم روح امــام رحمت اهلل علیه و 
ارواح شــهدایمان را غریق رحمت واسعه 
اش قرار دهد و بــه رزمندگان مخصوصاً 
جانبــازان و ایثارگران اجر بیکران عنایت 

فرماید.
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پرونده ویژه
منطق»سازش ناپذیری« در نهضت 
امام حسین علیه السالم از منظر 

معظم له 
با مرگ معاویه در نیمه رجب ســال شصتم 
هجــرى قمرى، فرزنــدش یزید خالفت را، 
همچون پدر، بــه زور و بدون هیچ ضابطه 
اى در اختیار گرفت، فســاد و فحشا و ظلم 
در عصر یزید به مراتب بدتر از عصر پدرش 

فراگیر شد.
لذا امام حسین علیه السالم به قصد اصالح 
مفاســدى که در طول این مدت و پس از 
رحلت پیامبر صلى اهلل علیه و آله در جامعه 
رخ داده بود دســت رد بر سینه یزید براى 
بیعت با او زد و بــراى احیاى حق و از بین 

بردن باطل قیام کرد.
بدیهى است در جایى که اساس دین و اسالم 
و قرآن، یا نظام  هاى اســالمى به خطر مى 
افتد، در چنین مواردى باید عقاید را اظهار 
نمود هر چند انســان، قربانى اظهار عقیده  
اش شود، قیام  امام حسین  علیه السالم در 
عاشــورا و کربال، دقیقاً در راســتاى همین 
هدف  بــود. لذا در واقعه کربــال و جانبازى 
حســین  بن على علیه السالم گذشتن او از 
همه چیز خود، در حالى که شــرایط براى 
صلح  و رسیدن به مقامات دنیوى آماده بود 

زبانزد خاص و عام است.
غیــرت دینی؛ دین یاوری در ســایۀ 

سازش ناپذیری در قیام عاشورا
باید اذعان نمود غیرت دینى، عامل بســیار 
مهمى بــراى دفاع از حریم قوانین اســالم 
اســت. غیرت دینى یعنى اینکه انسان، در 
برابــر تخلفاتى که از مســیر حق و عدالت 
و احکام الهى مى شــود، خاموش ننشیند و 
بى تفاوت از کنار آنها نگذرد بلکه تخلف، هر 
چه شدیدتر باشد، جوش و خروش او بیشتر 

گردد.
لذا آن حضرت فقط و فقط براى رضاى خدا 
و احیاى دین  حق دســت به قیام زد ؛ جاى 

جاى تاریخ کربال گواه این مدعاست. 
به عنوان نمونه آن گاه که امام علیه الســالم 
در مسیر کربال با »فرزدق« مالقات مى  کند، 
به روشــنى از قیام بــراى نصرت دین  خدا 
سخن مى گوید: »یا فرزدق .. و انا اولى من 
قام بنصرۀ دین اهلل ..؛ اى فرزدق!.. من از هر 
کس به یارى دین خدا و سربلندى آیینش 

و جهاد در راهش ســزاوارترم. تا آیین خدا 
پیروز و برتر باشد«.،

لذا پس از مرگ معاویه و به خالفت رسیدن 
یزید، شــرایط براى مبارزه با ســتمگران و 
تشــکیل حکومت اســالمى از طریق ترک 
بیعت بایزید)و اعالم عدم شایستگى او براى 
خالفت(،بیش از زمان گذشــته فراهم شده 
بود و آن حضرت در این مســیر اقداماتى را 

در پیش گرفت.
از ایــن رو، هنگامى کــه خبر مرگ معاویه 
به مدینه رســید؛ آن حضرت فرمود: »إني 
الأبایع له  أبد ؛هیچ گاه با یزید بیعت نخواهم 

کرد.. «.
همچنین به والى مدینه نیز فرمود:»إنا أهل 
بیت النبوۀ، و معدن الرســالۀ... و یزید رجل 
فاسق ...و مثلي ال یبایع لمثله؛ ما از خاندان 
نبوت و معدن رسالت و جایگاه رفیع رفت و 
آمد فرشتگانیم ... در حالى که یزید مردى 
است، فاســق، مى گسار، قاتل بى گناهان؛ او 
کسى است که آشکارا مرتکب فسق و فجور 
مى شود. بنابراین، هرگز شخصى همانند من، 

با مردى همانند وى بیعت نخواهد کرد«.،
از سوى دیگر امام علیه السالم در پى اصرار 
»مــروان بن حکم« براى بیعــت با یزید، با 
قاطعیت فرمود: »و على اإلســالم ألسالم إذ 
قد بلیت األمۀ براع مثل یزید...؛ هنگامى که 
امت اسالمى به زمامدارى مثل یزید گرفتار 
آید، باید فاتحه اسالم را خواند! من از جدم 
رسول خدا شنیدم که مى  فرمود: خالفت بر 

خاندان ابوسفیان حرام است!«.
آن حضرت تصریح کرد که با وجود خلیفه  
اى همچو یزید، فاتحه اسالم خوانده است و 
دیگر امیدى به بقاى دین  خدا در حکومت 

یزید نمى  رود.
در ســخنى دیگر آن حضــرت خطاب به 
برادرش محمد حنفیه ؛ بــار دیگر بر عدم 
بیعت با یزید به هر قیمتى تأکید مى  ورزد 
و مى  فرماید: ».. لما بایعت یزید بن معاویۀ؛ 
اى برادر! به خدا سوگند! اگر در هیچ نقطه 
 اى از دنیا، هیچ پناهگاه و جاى امنى نداشته 
باشم هرگز با یزید بن معاویه بیعت نخواهم 

کرد«.
اینگونه است که امام علیه السالم در خطبه 
 اى در مسیر کربال همگان را به غیرت دینى 
دعوت کــردو فرمود: »اال ترون  الى الحق ال 
یعمل به... ؛ آیا نمى  بینید به حق عمل نمى 
 شــود و از باطل جلوگیــرى نمى  گردد، در 

چنین شــرایطى بر مؤمن الزم است راغب 
دیدار پروردگارش )شهادت( باشد«.

هم چنیــن در فراز دیگر از آن حضرت مى 
خوانیم که فرمود: »...فحامواعن دین اهلل ؛اى 
یاران من!.. از دین خدا حمایت کنید «. که 
روش شناسى آن حضرت در حمایت از دین، 
تعبیر روشن این کالم حضرت سیدالشهدا 
علیه الســالم است که فرمود؛ »اسیر بسیرۀ 
جــدي و أبي على بن أبــي طالب ؛ من مى 
خواهم به روش جــدم و پدرم على بن ابى 

طالب علیه السالم رفتار نمایم!«.،
از این رو امام حســین علیه الســالم با این 
کلمــات هم هــدف خویــش را از قیام و 
حرکتش بیان مى  کند و هم آمادگى خویش 
را براى شــهادت در طریق مبارزه با باطل و 

احیاى دین خدا اعالم مى  دارد.
مجاهــدت؛ تجلى قیام حســینى با تأکید 
براصل مبارزه و جهاد؛ نفى مذاکره و سازش 
جهاد»مظلوم« در برابر» ظالم و ســتمگر« 
حق مسلم طبیعى و فطرى و عقلى او است 
کــه تن به ظلم ندهد، برخیزد و فریاد کند، 
و دســت به اسلحه برد، ظالم را بر سر جاى 
خود بنشــاند و دســت آلوده او را از حقوق 

خود کوتاه سازد.
بدیهى است در مورد قیام امام حسین علیه 
الســالم و صلح برادر بزرگوارش امام حسن 
علیه الســالم باید تمام جهــات تاریخى و 
اوضاع و احوال زمان آن دو بزرگوار را در نظر 
بگیریم تا اسرار آن »صلح« و این »جنگ« 
روشن شود. درست است که معاویه از نظر 
روحیات چندان تفاوتى بــا فرزندش یزید 
نداشت، ولى به گواهى همه تواریخ، معاویه 
مــردى محافظه کار و مرموز بود و ســعى 
مى  کرد اعمال نارواى خود را در قالب هاى 

فریبنده و عوام پسند بریزد. 
زیرا امام حسین علیه السالم بعد از برادرش 
امام حســن علیه السالم حدود ده سال در 
برابر معاویه صبر کــرد و اقدام به مبارزه و 
جنگ ننمود، ولى به محض این که شــنید 
معاویه از دنیا رفته و فرزند وى یزید به جاى 
او نشســته، مبارزه را شروع کرد و از آغاز با 
رد قطعى بیعت او، به وى اعالن جنگ داد و 
از پاى ننشست تا در صحنه جانبازى کربال 
آخرین قطرات خون خود را در راه سربلندى 
و عظمت اســالم و کوتاه کردن دست  هاى 

آلوده و جنایتکار بنى امیه نثار کرد.
ولى جانشین خام و ناپخته اویعنى یزید نه 

تنها به اصول اسالم عقیده  اى نداشت بلکه 
از اصول کشــور دارى و سیاست به کلى بى  
بهره بود، لــذا آن مختصر حفظ ظاهرى را 
هم که معاویه مراعات مى  کرد رعایت نمى 
 کرد، آشکارا قوانین اسالم را زیر پا گذاشته 
و بى  پروا با مقدســات اسالم مخالفت مى  
نمود و پــرده درى و وقاحت را به حداکثر 

رسانیده بود.
در چنین شــرایطى، افکار عمومى مسلمان 
 ها آماده شورش بر ضد دستگاه بنى  امیه و 
بر چیدن این بساط ننگین بود، در اینجا بود 
که قیام امام حســین علیه السالم به عنوان 

آخرین ضربت کار خودش را کرد.
حضرت  آســمانی  عروج  شــهادت؛ 
سیدالشــهدا علیه الســالم مرهون 
نفی  مذاکره وسازش با دشمنان اسالم

ائمه و پیشوایان دین به ما دستور داده  اند تا 
آنجا که قدرت داریم از حق خود دفاع کنیم 
و زیر بار ظلم نرویم و آزادانه به زندگى خود 
ادامه دهیم، چنان که حضرت امام حسین 
علیه السالم در یکى از خطبه  هاى خود مى  
فرماید: »اى مردم آگاه باشــید فرومایه  اى 
مرا میان جنگ کردن )کشــته شدن( و تن 
به ذلت در دادن مخیر ســاخته است، ولى 
ذلت از ساحت ما به دور است، ما هرگز تن 

به ذلت نمى  دهیم«.
اینگونه اســت که امام حسین علیه السالم 
در حادثــه خونین کربال فرمود: »ال و اهلل ال 
أعطیکم  بیدي  إعطــاء الذلیل و ال أقر لکم 
اقرار العبید«، »نه، به خدا ســوگند دســت 
ذلت در دســت شما نمى  گذارم، و همچون  
بردگان تسلیم نمى  شوم، )بلکه مى  جنگم و 

سربلند شربت شهادت را مى  نوشم!(«.
روح ســازش ناپذیرى در واقعــۀ کربال، در 
سخن ســاالر شــهیدان امام حسین علیه 
الســالم قابل مشاهده اســت، آن حضرت 
فرمــود: »... هیهات  منا الذلۀ ..؛. هیهات که 

من ذلت را بپذیرم «.،
در نمونه تاریخى دیگر مــى خوانیم؛ »ابن 
عباس« حضرت را به بیعت با یزید و سازش 
با بنى  امیه توصیه کرد! امام علیه الســالم 
فرمــود: »هیهات! هیهــات! اى ابن عباس! 
اینان دســت از من برنخواهند داشت تا به 

اجبار بیعت کرده و مرا به قتل برسانند«.
هم چنین در فراز دیگر فرســتاده عمر بن 
سعد نزد امام علیه السالم آمد. و عرض کرد: 
مــوالى من! چرا به دیار مــا آمده  اى؟ امام 

علیه الســالم در پاسخ فرمودند: اهالى شهر 
شــما به من نامه نوشتند و مرا دعوت کرده 
 اند، و اگر از آمدن من ناخشنودند باز خواهم 

گشت!«.،
پس از پاســخ امام علیه السالم، ابن زیاد در 
پاسخ نامه ابن ســعد در این مسأله نوشت: 
»از حســین بن على علیه السالم بخواه، تا 
او و تمام یارانش بــا یزید بیعت کنند. اگر 
چنین کرد، ما نظر خود را خواهیم نوشــت 
...!«.عمر بن ســعد، متــن نامه عبیداهلل بن 
زیاد را نزد امام حسین علیه السالم فرستاد. 
امام علیه الســالم فرمود: »من هرگز به این 
نامه ابن زیاد پاسخ نخواهم داد. آیا باالتر از 
مرگ سرانجامى خواهد بود؟! خوشا چنین 

مرگى!«.،
تالش ابــن عباس براى منصرف ســاختن 
امام علیه الســالم  و مصلحت اندیشــى او 
مبنى بر اینکه »تو نیز همانند سایر مردم با 
یزید سازش  کنى«، با پاسخ قاطع و محکم 
آن حضرت مواجه شــد که فرمــود؛ »اى 
اباعبدالرحمــن! آیا من با یزید بیعت کنم و 
با وى از در ســازش درآیم با آن که پیامبر 
صلى اهلل علیه و آله درباره وى و پدرش آن 

سخنان را فرمود؟!!«.
هم چنین ابن عبــاس در ادامه عرض کرد: 
»اى اباعبــداهلل! از تصمیمى که گرفته  اى، 
دست بردار و از همین جا به مدینه بازگرد 
و با این گروه از در سازش درآى و از زادگاه 
و حرم جدت رســول خدا دور مشــو! امام 
حسین علیه السالم فرمود: »أف لهذا الکالم 
..؛ براى همیشه تا آنگاه که آسمان و زمین 

پابرجاست، نفرین  بر این سخن باد!..«.
این گفتگوها به خوبى نشــان مى  دهد که 
امام علیه السالم برخالف پندار کج اندیشان 
از همان آغــاز تصمیم نهایى خود را گرفته 
بــود، و تســلیم در برابر یزیــد و حکومت 
خودکامه بنى امیه را که بر محو آثار اسالم 
مى  کوشــیدند، خطرى عظیم براى اسالم 
مى دانســت. آرى تصمیم گرفته بود تا پاى 
جان بایســتد و تسلیم نشــود که این امر 

عزتمندانه محقق گردید.
مالقات امام حسین علیه السالم و عمر 
بن ســعد؛گفت و گویی از جنس پند ، 

نصیحت، موعظه واتمام حجت
امام حســین علیه السالم قاصدى نزد عمر 
بن ســعد روانه ساخت که مى  خواهم شب 
هنگام در فاصله دو ســپاه بــا هم مالقاتى 

داشته باشیم.

ابتدا امام علیه الســالم آغاز ســخن کرد و 
فرمود: »ویلک  یابن ســعد..؛ واى بر تو، اى 
پسر ســعد، آیا از خدایى که بازگشت تو به 
سوى اوست، هراس ندارى؟ ابن سعد گفت: 
اگر از این گروه جدا شوم مى  ترسم خانه  ام 
را ویران کنند. امام علیه السالم فرمود: »أنا 

أبنیها لک ؛؛ من آن را براى تو مى  سازم..«.
امام فرمود؛ تو را چه مى  شــود! خداوند به 
زودى در بســترت جانــت را بگیرد و تو را 
در روز رســتاخیز نیامرزد. به خدا سوگند! 
من امیدوارم کــه از گندم عراق، جز مقدار 

ناچیزى، نخورى«.
بى تردید امام علیه الســالم در هر گام این 
گفتگو و مالقات به اتمام حجت مى  پردازد 
تا هیچ کس فردا، ادعاى بى اطالعى نکند.
لیکن پس از تســلیم ناپذیرى امام حسین 
علیه الســالم، عمر بن ســعد براى گرفتن 
بیعت اجبارى و یا کشتن امام و یارانش در 

عصر تاسوعا فرمان حمله را صادر کرد.
سخن آخر

در خاتمه باید گفت امام حسن علیه السالم 
به خاطر مصالح اســالم و مســلمین صلح 
کرد. و امام حســین  علیه السالم به خاطر 
مصالح اســالم و مسلمین جنگید، و شهید 
شد. آرى . امام حسین  علیه السالم قیام مى  
کند. امام حسن علیه السالم صلح  مى  کند 
و ده  ها نمونــه از این قبیل، حاکى از تأثیر 
شرایط زمان و مکان در سیره عملى پیغمبر 
اکرم صلــى اهلل علیه و آله و امامان معصوم 
علیهم الســالم است. بدیهى است هر کدام 
از معصومان اگر در شرایط دیگرى قرار مى  
گرفتند همان اقدام را انجام مى دادند، پس 
تغییر سیره، به معناى تغییر ارزش ها یا احکام 

یا اصول نیست.
 به قول یکى از دانشمندان، اگر امام حسن 
علیه السالم در زمان یزید بود قیام مى  کرد 
و اگر امام حســین علیه الســالم در زمان 

معاویه بود صلح مى  کرد.
لیکــن در عصر حاضر بر ما فرض اســت با 
یزیدیــان زمان خود به پیــکار برخیزیم و 
اســالمى را که آن حضرت براى حفظ آن، 
خون خود و خــون عزیزان و یارانش را فدا 
کرد زنــده نگه داریم و در وجود خود پیاده 
کنیــم، حریمش را پاس داریــم و در برابر 
دشــمنانى که در هر عصــر و زمانى وجود 
دارند بایســتیم و دفاع کنیم تا مشــمول 

شفاعت آن بزرگوار شویم.
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چکیــده: اهّمّیــت تاریخ زندگــى امام 
حسین)علیه السالم( که به صورت یکى از 
شورانگیزترین حماسه هاى تاریخ بشریّت 
درآمده، نه تنها از این نظر است که همه 
ســاله نیرومندتریــن امواج احساســات 
میلیون ها انسان را در اطراف خود بر مى 
انگیزد و مراســمى پرشورتر از هر مراسم 
دیگر به وجــود مى آورد، بلکــه اهّمّیت 
آن بیشــتر از این جهت اســت که : هیچ 
گونه »محّرکى« جز عواطف پاک دینى و 
انسانى و مردمى ندارد و این تظاهرات پر 
شکوه که به خاطر بزرگداشت این حادثه 
تاریخــى انجام مى گیــرد، نیازمند هیچ 
مقّدمــه چینى و فّعالّیت هــاى تبلیغاتى 
نیســت و از این جهت در نــوع خود بى 

نظیر است.

چرا حسین)علیه الســالم( فراموش نمى 
شود؟

امام حســین)علیه  زندگى  تاریخ  اهّمّیت 
از  یکــى  صــورت  بــه  کــه  الســالم( 
شورانگیزترین حماسه هاى تاریخ بشریّت 
درآمده، نه تنها از این نظر است که همه 
ســاله نیرومندتریــن امواج احساســات 
میلیون ها انسان را در اطراف خود بر مى 
انگیزد و مراســمى پرشورتر از هر مراسم 
دیگر به وجــود مى آورد، بلکــه اهّمّیت 
آن بیشــتر از این جهت اســت که : هیچ 
گونه »محّرکى« جز عواطف پاک دینى و 
انسانى و مردمى ندارد و این تظاهرات پر 
شکوه که به خاطر بزرگداشت این حادثه 
تاریخــى انجام مى گیــرد، نیازمند هیچ 
مقّدمــه چینى و فّعالّیت هــاى تبلیغاتى 
نیســت و از این جهت در نــوع خود بى 

نظیر است.

اغلــب ما این حقیقــت را مى دانیم، ولى 
نکته اى که براى بســیارى )به خصوص 
متفّکران غیر اســالمى( هنوز به درستى 

روشن نشده و همچنان به صورت معّمایى 
در نظر آنها باقى مانده این است که:

چــرا این قدر به این حادثــه تاریخى که 
از نظر »کّمّیت و کیفّیت« مشــابه فراوان 
دارد، اهّمّیت داده مى شــود؟ چرا مراسم 
بزرگداشــت این خاطره هر سال پرشکوه 
تــر و پرهیجان تر از ســال پیش، برگزار 

مى گردد؟

چــرا امروز که از »حــزب اموى« و دار و 
دســته آنها اثرى نیســت و قهرمانان این 
حادثه مى بایســت فراموش شده باشند، 
حادثه کربال رنــگ ابدیّت به خود گرفته 

است؟!

پاســخ این ســؤال را بایــد در البه الى 
انگیــزه هاى اصلى این انقالب جســتجو 
کرد، ما تصّور مــى کنیم تجزیه و تحلیل 
این مسأله براى کسانى که از تاریخ اسالم 
آگاهــى دارند چندان پیچیده و مشــکل 

نیست.

به عبارت روشــن تر حادثه خونین کربال 
نمــودارى از جنگ دو رقیب سیاســى بر 
ســر بدست آوردن کرســى زمامدارى یا 

امالک و سرزمین ها صورت نگرفته.

همچنیــن این حادثه از انفجار کینه هاى 
دو طایفــه متخاصم که بر ســر امتیازات 
قبیله اى در مى گیرد، سرچشمه نگرفته 

است.

ایــن حادثــه در واقع صحنه روشــنى از 
مبارزه دو مکتب فردى و عقیده اى است 
کــه آتش فــروزان آن، در طول تاریخ پر 
ماجراى بشــریّت، از دورتریــن زمانها تا 
امروز، هرگز خاموش نشــده اســت، این 
مبــارزه ادامه مبــارزه تمــام پیامبران و 
مردان اصــالح طلب جهان و بــه تعبیر 
دیگر ادامه جنگ هــاى »بدر و احزاب« 

بود.

همــه مــى دانیــم هنگامى کــه پیامبر 
اســالم)صلى اهلل علیــه وآله( بــه عنوان 
رهبــر یک انقــالب فکــرى و اجتماعى، 
براى نجات بشــریّت از انواع بت پرستى 
و خرافــات و آزادى انســان ها از چنگال 

جهل و بیدادگرى قیام کرد و قشــرهاى 
ســتمدیده و حق طلبى را که مهمترین 
عناصر تحّول بودند، بــه گرد خود جمع 
نمود، در این موقــع مخالفان این نهضت 
اصالحى کــه در رأس آنهــا ثروتمندان 
بت پرســت و رباخوار مّکه بودند، صفوف 
خود را فشــرده ســاخته، براى خاموش 
کردن این نــدا، تمام نیروهــاى خود را 
بــه کار گرفتند و ابتــکار این تالش هاى 
ضّد اسالمى در دســت »حزب اموى« و 

سرپرست آنها ابوسفیان بود.

ولــى در پایــان کار، در برابــر عظمت و 
نفوذ خیره کننده اســالم به زانو درآمده، 

سازمانشان به کلّى از هم پاشید.

بدیهى است این از هم پاشیدن به معناى 
ریشــه کن شدن و نابودى آنها نبود، بلکه 
نقطه عطفــى در زندگى آنها محســوب 
مى شــد، یعنى فّعالّیت هاى ضّد اسالمى 
صریح و آشــکار خود را بــه فّعالّیت هاى 
پشــت پرده و تدریجى ـ کــه برنامه هر 
دشــمن لجوج، ضعیف و شکست خورده 
اى اســت ـ تبدیــل نمــوده و در انتظار 

فرصت بودند.

بنــى امّیه پــس از رحلــت پیامبر)صلى 
اهلل علیــه وآله( براى ایجــاد یک جنبش 
ارتجاعى و ســوق مردم بــه دوران قبل 
از اســالم، کوشــیدند کــه در دســتگاه 
رهبرى اســالمى نفوذ پیــدا کنند و هر 
قدر مســلمانان از زمان پیامبر)صلى اهلل 
علیــه وآله( دورتر مــى افتادند، زمینه را 

مساعدتر مى دیدند.

به خصــوص پــاره اى از »ســّنت هاى 
جاهلّیت« که به دســت غیر بنى امّیه بر 
اثر علل گوناگونــى احیا گردید، زمینه را 

براى یک »قیام جاهلى« آماده ساخت.

از جمله این که:

1ـ مســأله نژاد پرســتى که اسالم خّط 
قرمز روى آن کشیده بود دوباره به دست 
بعضــى از خلفا زنده شــد و نژاد »عرب« 
برتــرى خاّصى بر »موالــى« )غیر عرب( 

یافتند.

2ـ تبعیض هاى گوناگون که با روح اسالم 
به هیچ وجه ســازگار نبود، آشکار گشت 
و »بیت المال« که در زمان پیامبر)صلى 
اهلل علیه وآله( به طور مســاوى در میان 
مســلمانان تقســیم مى شــد، به صورت 
دیگــرى در آمد و امتیازات بى موردى به 
عّده اى داده شــد و امتیازات طبقاتى بار 

دیگر احیا گردید.

3ـ پســت هــا و مقامات کــه در زمان 
بر اســاس  پیامبر)صلــى اهلل علیه وآله( 
لیاقت و ارزش علمــى، اخالقى و معنوى 
بــه افراد داده مى شــد، به صورت قوم و 
خویــش بازى درآمــد و در میان اقوام و 

بستگان بعضى از خلفا تقسیم شد.

مقــارن همین اوضــاع و احــوال، فرزند 
ابوســفیان، »معاویه« به دستگاه حکومت 
اســالمى راه یافت و به زمامدارى یکى از 
ترین مناطق اسالم )شام( رسید  حّساس 
و از این جا با دستیارى باقیمانده احزاب 
بــراى قبضه کردن  را  جاهلّیــت، زمینه 
حکومت اســالم و احیاى همه سّنت هاى 

جاهلّیت هموار ساخت.

این موج به قدرى شــدید بــود که پاک 
را در  الســالم(  ماننــد على)علیه  مردى 
تمام دوران خالفت نیز به خود مشــغول 

ساخت.

قیافه این جنبش ضّد اســالمى به قدرى 
آشــکار بود که رهبرى کنندگان آن نیز 

نمى توانستند آن را مکتوم دارند.

اگر ابوسفیان در آن جمله عجیب تاریخى 
خــود هنگام انتقال خالفت به بنى امّیه و 

بنى مروان با وقاحت تمام مى گوید:

» هــان اى بنــى امّیه! بکوشــید و گوى 
زمامــدارى را از میــدان برباییــد )و به 
یکدیگر پــاس دهید(؛ ســوگند به آنچه 
من به آن ســوگند یاد مى کنم بهشت و 
دوزخى در کار نیست! )و قیام محّمد یک 

جنبش سیاسى بوده است(«.

و یا اگر »معاویه« هنگام تســلّط بر عراق 
در خطبه خود در کوفه مى گوید:

» مــن براى این نیامده ام که شــما نماز 

بخوانیــد و روزه بگیریــد، مــن آمده ام 
بــر شــما حکومت کنم؛ هر کــس با من 

مخالفت ورزد او را نابود خواهم کرد!«.

و اگر یزید هنگام مشــاهده سرهاى آزاد 
مردانــى که در کربال شــربت شــهادت 

نوشیدند، مى گوید:

» اى کاش نیــاکان من که در میدان بدر 
کشته شــدند، در این جا بودند و منظره 
انتقام گرفتن مرا از بنى هاشــم مشاهده 

مى کردند...!«.

همه اینها شــواهد گویایى بر ماهّیت این 
جنبش »ارتجاعى و ضّد اســالمى« بود و 
هر قدر پیــش تر مى رفت، بى پرده تر و 

حادتر مى شد.

آیا امام حســین)علیه الســالم( در برابر 
این خطر بزرگ که اســالم عزیز را تهدید 
مى کرد و در زمــان »یزید« به اوج خود 
رســیده بود، مى توانســت سکوت کند و 
خامــوش بنشــیند؟ آیا خــدا و پیامبر و 
دامــن هاى پاکى کــه او را پرورش داده 

بودند، مى پسندیدند؟

آیــا او نباید با یک فداکارى فوق العاده و 
از خودگذشتگى مطلق، سکوت مرگبارى 
را که بر جامعه اسالمى سایه افکنده بود، 
درهم شکســته و قیافه شوم این نهضت 
جاهلى را از پشــت پرده هــاى تبلیغاتى 
»بنى امّیه« آشکار ساخته و با خون پاک 
خود، سطور درخشــانى بر پیشانى تاریخ 
اسالم بنویسد که براى آینده، حماسه اى 

جاوید و پرشور باشد؟

آرى حسین)علیه السالم( این کار را کرد 
و رسالت بزرگ و تاریخى خود را در برابر 
اسالم انجام داد و مســیر تاریخ اسالم را 
عوض نمود. او توطئه هاى ضّد اســالمى 
حزب امــوى را در هم کوبیــد و آخرین 

تالش هاى ظالمانه آنها را خنثى کرد.

این است چهره حقیقى قیام حسین)علیه 
الســالم( و از این جا روشن مى شود که 
چرا نام و تاریخ امام حسین)علیه السالم( 
هرگز فراموش نمى شود. او متعلّق به یک 
عصــر و یک قرن و یک زمان نبوده، بلکه 

او و هدفش جاودانى است.

او در راه حــّق و عدالــت و آزادگى، در 
راه خدا و اســالم، در راه نجات انســان 
ها و احیاى ارزش هاى مردمى، شــربت 
شــهادت نوشید؛ آیا این مفاهیم هیچ گاه 
کهنه و فراموش مى گردد؟ نه... هرگز...!

راستى چه کسى پیروز شد؟

آیا در این مبــارزه عظیم پیروزى با بنى 
امّیه و ســربازان خونخوار و دنیاپرستشان 
بود؟ یا از آِن امام حسین)علیه السالم( و 
یــاران جانباز او که در راه عشــق به حّق 
و فضیلت و براى خــدا همه چیز خود را 

فدا کردند؟!

توّجــه به مفهــوم واقعى »پیــروزى« و 
»شکست« به این سؤال پاسخ مى گوید: 
پیروزى آن نیســت که انسان، از میدان 
نبرد ســالم به در آید، یا دشــمن خود را 
به خــاک هالکت افکند، بلکه پیروزى آن 
اســت که انســان »هدف« خود را پیش 
ببرد و دشــمن را از رســیدن به مقصود 

خود باز دارد.

بــا توّجه به این معنا، نتیجــه نهایى این 
نبرد خونیــن به طور کامل روشــن مى 
شــود. درست اســت که حســین)علیه 
السالم( و یاران وفادارش پس از یک نبرد 
اّما  نوشیدند،  شــهادت  شربت  قهرمانانه، 
آنها هدف مقــّدس خود را، به تمام معنا، 

از آن شهادت افتخارآمیز گرفتند.

هدف این بود که ماهّیت نهضت ارتجاعى 
و ضّد اســالمى »اموى« آشــکار گردیده 
و افکار عمومى مســلمانان بیدار شود تا 
بازمانــدگان دوران  این  از توطئه هــاى 
جاهلّیــت و رســوبات دوران کفــر و بت 
پرســتى آگاه گردنــد که ایــن هدف به 

خوبى انجام شد.

آنها سرانجام ریشــه هاى درخت ظلم و 
بیدادگــرى »بنى امّیــه« را قطع کردند 
و بــا فراهم ســاختن مقّدمــات انقراض 
آن حکومــت غاصب کــه افتخارش زنده 
کردن رســوم جاهلى و فساد و تبعیض و 
ســتمگرى بود، سایه شوم و ننگین آن را 

فلسفه شهادت
آیت اهلل العظمي مکارم شیرازي مد ظله 
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از سر مسلمانان کوتاه ساختند.

حکومــت »یزید« با کشــتن مــردان با 
فضیلت خانــدان پیامبر)صلــى اهلل علیه 
امام حســین)علیه  وآله( بــه خصــوص 
السالم( پیشواى بزرگ اسالم و جگرگوشه 
پیامبر)صلى اهلل علیــه وآله( قیافه واقعى 
خود را به همه نشان داد، و کوس رسوایى 
اهلل  پیامبر)صلى  مّدعیان جانشــینى  این 

علیه وآله( را در همه جا زدند.

و عجیب نیســت که در تمام انقالب ها و 
تحــّول هایى که بعد از حادثه کربال روى 
داد، شــعار »خونخواهى این شهیدان« و 
یــا »الرضا آلل محّمد« را مى بینیم که تا 
زمــان بنى عّباس که خود با بهره بردارى 
از این مسأله به حکومت رسیدند و سپس 
راه ستمگرى را پیش گرفتند، ادامه یافت.

چــه پیروزى از این باالتر که آنها نه فقط 
به هدف مقّدس خود نائل گشــتند، بلکه 
آزاده جهان  براى همه مردم  سرمشــقى 

گردیدند.

چراسوگوارى مى کنیم؟!

مى گویند اگر امام حســین)علیه السالم( 
پیروز شــد، پس چرا جشن نمى گیریم؟ 

چرا گریه مى کنیم؟

آیــا این همه گریــه در برابر آن پیروزى 
بزرگ شایسته است؟

آنها که ایــن ایراد را مطــرح مى کنند، 
»فلســفه عزادارى« را نمى دانند و آن را 

با گریه هاى ذلیالنه اشتباه مى کنند.

» گریــه« و جریان قطره هاى اشــک از 
»چشــم« که دریچه قلب آدمى اســت، 

است: چهارگونه 

1ـ گریه هاى شوق

گریه مــادرى که از دیــدن فرزند دلبند 
گمشده خویش، پس از چندین سال، سر 
داده مى شــود، و یا گریه شادى آفرین و 
رضایت بار عاشق پاکبازى که پس از یک 
عمر محرومّیت معشــوق خود را مى یابد 

گریه شوق است.

قسمت زیادى از حماسه هاى کربال شوق 

آفرین و شــورانگیز اســت و به دنبال آن 
سیالب اشــک شــوق به خاطر آن همه 
رشــادت ها، فداکارى ها، شــجاعت ها، 
آزادمردى ها و ســخنرانى هاى آتشــین 
مردان و زنان به ظاهر اســیر، از دیدگان 
شنونده ســرازیر مى گردد. آیا این گریه 

دلیل بر شکست است؟

2ـ گریه هاى عاطفى

آنچه در درون ســینه انســان جاى دارد 
»قلب« اســت نه »ســنگ«! و این قلب 
انسانى  که ترســیم کننده امواج عواطف 
است، به هنگام مشــاهده منظره کودک 
یتیمى که در آغوش مادر در یک شــب 
ســرد زمســتانى، از فراق پدر، جان مى 
دهد به لرزه در مى آید و با سرازیر کردن 
ســیالب اشــک، خطوط این امواج را در 
صفحه صورت ترســیم کرده و نشان مى 
دهد که قلبى زنده و سرشــار از عواطف 

مردمى است.

آیا اگر با شنیدن حادثه جان سپردن یک 
طفل شــیرخوار در آغوش پدر و دست و 
پا زدن در میان ســیالب خون، در حادثه 
کربال، قلبى بطپد و شــراره هاى آتشین 
خود را بــه صورت قطره هاى اشــک به 
خارج پرتاب کند، نشــانه ضعف و ناتوانى 
اســت یا دلیل بــر بیــدارى آن قلب پر 

احساس؟!

3ـ گریه پیوند هدف

گاهــى قطــره هــاى اشــک پیــام آور 
هدفهاســت. آنها که مى خواهند بگویند 
با مرام امام حســین)علیه السالم( همراه 
و بــا هدف او هماهنــگ و پیرو مکتب او 
هستند؛ ممکن اســت این کار را با دادن 
شــعارهاى آتشین و یا با سرودن اشعار و 
حماســه ها ابراز دارند؛ اّما گاهى ممکن 
است آنها ســاختگى باشد؛ ولى کسى که 
با شنیدن این حادثه جانسوز قطره اشکى 
از درون دل، بیرون مى فرســتد، صادقانه 
تر این حقیقت را بیان مى کند. این قطره 
اشــک، اعالن وفادارى به اهداف مقّدس 
یاران امام حســین)علیه السالم( و پیوند 
دل و جــان با آنها و اعــالن جنگ با بت 

پرستى، ظلم و ســتم و اعالن بیزارى از 
آلودگیهاســت. آیا این نوع گریه ـ بدون 
آشنایى به اهداف پاک او ـ ممکن است؟

4ـ گریه ذلّت و شکست

گریه افراد ضعیف و ناتوانى اســت که از 
رسیدن به اهداف خود وامانده اند و روح 
و شهامتى براى پیشــرفت در خود نمى 
بینند؛ مى نشــینند و عاجزانه گریه ســر 

مى دهند.

هرگز براى امام حســین)علیه الســالم( 
چنین گریه اى مکــن که او از این گریه 
بیزار و متنّفر اســت. اگر گریه مى کنى، 

گریه شوق، عاطفه، و پیوند هدف باشد.

ولــى مهم تر از ســوگوارى، آشــنایى به 
مکتب امام حســین)علیه السالم( و یاران 
او و پیوستگى عملى به اهداف آن بزرگوار 
و پاک بودن و پاک زیســتن و درســت 

اندیشیدن و عمل کردن است.

امام حســین)علیه  زندگى  تاریخ  اهّمّیت 
از  یکــى  صــورت  بــه  کــه  الســالم( 
شورانگیزترین حماسه هاى تاریخ بشریّت 
درآمده، نه تنها از این نظر است که همه 
ســاله نیرومندتریــن امواج احساســات 
میلیون ها انسان را در اطراف خود بر مى 
انگیزد و مراســمى پرشورتر از هر مراسم 
دیگر به وجــود مى آورد، بلکــه اهّمّیت 
آن بیشــتر از این جهت اســت که : هیچ 
گونه »محّرکى« جز عواطف پاک دینى و 
انسانى و مردمى ندارد و این تظاهرات پر 
شکوه که به خاطر بزرگداشت این حادثه 
تاریخــى انجام مى گیــرد، نیازمند هیچ 
مقّدمــه چینى و فّعالّیت هــاى تبلیغاتى 
نیســت و از این جهت در نــوع خود بى 

نظیر است.

کتاب »کلیات مفاتیح نوین« اثر ارزشمند 
حضرت آیت اهلل العظمى مکارم شــیرازى 
و یکــى از کتاب هاى موثّق و معتبر دینى 
مذهبى اســت  که بــا هــدف و انگیزۀ، 
مستندســازى ،اتقــان و  تکمیــل کتاب 
شــریف »مفاتیح الجنان« مرحوم محّدث 
قمى ،  بــه نوعى ســاختار جدید از این 
کتــاب عظیم ارائه مى دهد ، لذا مجموعه 
اى از ادعیــه و اذکار معتبــر مــورد نیاز 
مؤمنــان به زبان روز ترجمــه و همراه با 
ذکر منابع با ســبک نوین تنظیم  گردیده 
و بــه عنوان اثرى فاخر، مفید و ســازنده 
به  عموم ســالکان الى اهلل به ویژه جوانان 

ارائه شده است.  

بنابراین تألیــف کتاب»مفاتیح نوین«، به 
نوبۀ خــود کار مهم و نوینى اســت براى 
امتیازات  با  الجنان ،که  نوســازى مفاتیح 
متعّدد، در مقام احیاى آن برآمده اســت، 
بدین نحــو که  در این اثــر فاخر، ادعیه 
و مناجات بــه نحو بســیار جامع و عالى 

گردآورى شده است .

لذا  این اثــر در واقع بازنویســي مفاتیح 
الجنــان اســت لیکن از جهــات مختلف 
نسبت به آن برتري دارد زیرا مفاتیح نوین 

از نظر اعتبار و سندیت کم نظیر است.

از  نوین  مفاتیح  کتــاب  تألیف  علت 
زبان معظم له

نویسندۀ گرانقدر این اثر در مقدمۀ کتاب 
مفاتیــح نوین و در تبیین علل نگارش آن 
مى نویسد؛ در طول تاریخ شیعه جمعى از 
بزرگان به گردآورى دعاها وزیاراتى که از 
جانب پیامبــر اکرم )صلى اهلل علیه و آله( 
و أئمه هدى )علیه الســالم( صادر شــده 
پرداخته اند تا همه عاشــقان راز و نیاز با 
خدا و شیفتگان زیارت أولیاء أهلل را از این 
چشمه جوشــان معنویت ، سیراب سازند 
که از میان آنها مى توان به مرحوم کلینى 
، ابن قولویه ، شیخ صدوق ، شیخ طوسى ، 
سید ابن طاووس ، ابن فهد حلى ، کفعمى 
، شــیخ بهائى و عالمه مجلســى اشــاره 
کــرد،]1[ لذا هر یک از ایــن بزرگان در 
عصر خود رسالت خویش را در زمینه دعا 
به نحو احسن انجام دادند تا این که نوبت 
به مرحوم ثقۀالمحدثین حاج شیخ عباس 
قمى رضوان اهلل تعالــى علیه )متوفاى 
1359 ق( رسید؛ ایشــان با ذوق سرشار 
و سلیقه بسیار خوب و احاطه وسیعى که 
بر آثار اهل بیت علیهم السالم و کتب دعا 
و زیارات ســابقین داشت، به تألیف کتاب 
جامع »مفاتیح الجنــان« پرداخت و روى 
خلوص نیتى که این محدث عالیقدر از آن 
برخوردار بــود، در مدت کوتاهى، کتابش 

جهانگیر شد.]2[

ولى از آن جا که این کتاب مانند بسیارى 
از کتاب هــا براى شــرایط زمانى و مکانى 
خاصى نوشــته شــده بــود و مخاطبان 
ویژه اى داشــت، الزم بود در عصر و زمان 
حاضر  مورد تجدید نظر وسیع قرار گیرد؛ 
کاســتى ها برطرف گــردد، و از پاره اى از 
مطالــب اضافى که مایه ایــراد بدخواهان 
اســت صرف نظر شــود؛ مدارک و منابع 
دعاها و زیــارات و ... افزوده گردد؛ رمز و 
راز، فلســفه، آثار و برکات دعاها و زیارات 

یادآورى شود؛ ســپس نظم نوینى به آن 
داده شــود و در مجمــوع کتــاب دعا و 
زیارتى که از هرنظر جامع ومتناسب عصر 
و زمان حاضر مخصوصاً براى نســل جوان 

خداجو باشد، فراهم گردد.]3[

از ایــن رو انگی ــزه مولّــف فرهیختۀ این 
کتاب رعایت تناســب با زمــان حاضر و 
حذف برخــى از مطالبى اســت که مایه 
ایراد و اشــکال قرار گرفته انــد،از این رو 
اهتمام حضرت آیــت اهلل العظمى مکارم 
شــیرازى  در کتاب»مفاتیــح نویــن« بر 
فاقــد  قســمت هاى  پاالیــش  و  زدودن 
ســندیت و نیز تالش بــراى ذکر احادیث 
و منابع و مآخذ اســتفاده شده درمفاتیح 

الجنان استوار شده است.

الزم به ذکر است این کتاب یک اثر جامع 
شــامل ادعیه و مناجــات در 10 فصل و 
1208 صفحه اســت که با زبان و ادبیات 
روز تنظیم شــده و براى همه اقشار قابل 

استفاده است.

کتاب مفاتیح نوین شــامل ده فصل 
و  به شرح ذیل است :

پیشــگفتار: مقدمه اى درباره دعا و جایگاه 
آن و استجابت و عدم استجابت دعا.

بخش اول : سوره هایى از قرآن کریم.

بخــش دوم : مناجــات هــا و دعاهاى 
معــروف؛  مثــل مناجات خمس عشــر 
)مناجات پانــزده گانه امام ســجاد علیه 
امیرالمؤمنین  منظوم  مناجات  الســالم(، 
علیه السالم، دعاهاى قرآنى، دعاى کمیل، 
جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعاى توسل، 

دعاى مکارم االخالق.

بخش سوم : زیارات؛ که در دوازده فصل 
تنظیم شده است.

بخش چهارم : اعمال ماه هاى اسالمى از 
محرم تا ذى الحجه؛ در این بخش اعمال 
ماه هاى خورشــیدى مثل نــوروز و رومى 
مثل نیســان نیــز در فصلــى خاص ذکر 

شده اند.

بخش پنجم : اعمال شــب و روز و ایّام 
هفته؛ در ده فصل که یک فصل آن زیارت 

سیری در کتاب
 »کلیات مفاتیح نوین« 

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی)مدظله(
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ائمه در ایام هفته است.

بخش ششم : آداب، مقدمات و تعقیبات 
نماز.

این  مســتحب؛.  نمازهاى   : بخش هفتم 
بخش از دو فصل تشــکیل مى شود. یک 
فصــل نمازهاى چهــارده معصــوم علیه 
الســالم و دیگرى نمازهاى معروف دیگر 
مثــل نماز جعفر طیار، نمــاز لیلۀ الدفن، 

نماز اول ماه.

بخش هشــتم : دعا براى حّل مشکالت 
مادى و معنوى و آداب عقیقه.

بخش نهم : استخاره و آداب آن.

به  آداب مربوط  و  احــکام   : بخش دهم 
مردگان.

روش شناســی تألیف کتاب»مفاتیح 
نوین« ) ویژگی ها و مزایا(

بدیهى اســت روش شناسى نگارش کتاب 
از کتب  نوین« منبعث  ارزشمند »مفاتیح 
معتبرى همچون »مصباح المتهجد« شیخ 
طوسى )ره(، »کامل الزیارات« ابن قولویه 
و کتاب هاى مرحوم ســید بــن طاووس و 
مرحوم کفعمى اســت. کتب بزرگانى که 
اهتمــام فراوانى داشــتند تا بدون مدرک 
چیزى را نقل نکنند و اگر دعا یا زیارتى از 
ربانى و]4[ملکوتى خودشان  نفس  انشاى 

است به آن تصریح نمایند.]5[ 

اما در مجمــوع ویژگى ها و امتیازات این 
اثر فاخر عبارتند از:

نگارش با زبان و ادبیات روز 

این کتاب به قلم روز نگاشته شده و براى 
همگان بویژه نسل جوان ، به سهولت قابل 

درک است.

دعاها  از  بخش  هر  بر  مقدمه  افزودن 
و زیارات

هر قســمت از این اثر فاخر مشــتمل بر 
مقدمات و روایات روح پرور  اســت بدین 
نحو که  براى هر بخش از دعاها و زیارات 
، مقدمات پر معنا و فشرده اى نوشته شده 
و شرح آداب و مقدمات و اسرار زیارات و 
دعاها مــورد اهتمام مولــف گرانقدر این 

اثر قرار گرفته اســت که به تحصیل آثار 
معنوى و حاالت عرفانــى دعا کمک مى 

کند.

ذکر منابع و مدارک دعاها و زیارت ها 
در پاورقی

نقــل تمام ادعیه ، زیارات و اذکار از منابع 
معتبــر با ذکــر مدرک از جملــه ویژگى 
هاى این اثر به شــمار مى رود لذا منابع 
و مدارک دعاها و زیارات با دقت تمام در 
پاورقى آمده اســت و در همه جا بر منابع 

قابل قبول تکیه شده است.

پرهیز از روایات و مطالب ضعیف

در ایــن اثر ارزشــمند، مطالب ضعیف یا 
امــورى که بهانه به دســت ناآگاهان مى 

دهد کنار گذاشته شده است.

نظم جدید مطالب

کتاب در ده فصل با نظمى خاص تقســیم 
بندى و دســته بندى شده است، لذا نظم 
و ترتیب منطقى روشن ، به مطالب کتاب 
داده شــده تا پیدا کردن دعاها و زیارات 

آسان تر باشد.

ترجمه فارسی روان

در کتاب مفاتیح نوین سعى و تالش مولّف 
این اثر به ارائۀ ترجمه خوب و روان براى 

دعاها منحصر شده است.

گزینش  و  مشابه  اعمال  برخی  حذف 
بهترین

بــا توجه بــه اینکه وقت مــردم در عصر 
کنونى فشرده و محدود است در مواردى 
اعمالى مشــابه یکدیگر بوده ، از میان آن 

ها بهترین ها گزینش شده است.

توجه به محتــواى ادعیه و ِزیارات و عدم 
اکتفا به سند در انتخاب آن ها

از آن جــا که یکــى از نشــانه هاى اعتبار 
ســند روایات، محتواى روایت اســت، لذا 
در گزینش دعاها و زیارات عالوه بر دقت 
در اســناد، به محتواى آن نیز توجه شده 

است.

بهره گیری از نسخه متداول و مشهور

گفتنــى اســت در آن جایــى از دعاها و 
زیارات معروف ، که نسخه ها متعدد بوده، 
تنها به نســخه متداول اکتفا شده است تا 
مایه سردرگمى نشود، مگر آن که اختالف 
نســخه، مهم و قابل توجه باشــد بلکه در 
دیگر موارد، دقیقــاً مطابق منبع و مصدر 

نقل شده، آمده است.

بهــره گیری از شــیوۀ تلخیصی در 
برخی روایات با رویکردحفظ امانت و 

اصالت در عبارات و محتوا

در برخــى موارد، براى پرهیــز از حجیم 
شــدن کتاب، روایاتى که در فضیلت دعا 
و زیارت و غیر آن نقل شــده، تلخیص و 
نقل به معنــا گردیده و با ترجمه اى روان 
و احیاناً کمى آزاد، بیان شده است، بى آن 

که لطمه اى به محتواى آن وارد گردد.

در خاتمه باید گفــت  تألیف این اثر  بى 
نظیر توســط حضرت آیــت اهلل العظمى 
مکارم شــیرازى و با همــکارى دو تن از 
فضالى محترم حجج اســالم والمسلمین 
احمد قدسى و ســعید داودى، در 1208 
صفحه و در قطع وزیرى توسط انتشارات 
امام على بن ابى طالب علیه السالم به زیور 
طبع آراســته شده و در سال  1390براى 
اولین بار منتشر و تا کنون چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است.

پی نوشت
]1[ کلیات مفاتیح نوین ؛ ص15.

]2[ همان، ص: 16.
]3[ همان.

]4[ همان؛ ص: 17.
]5[ همان؛ص: 26.

بخشی از تاریخچه زائر سرا
در ســال 1374 هجــري شمســي به امر 
مبــارک حضرت آیــت اهلل العظمي مکارم 
شــیرازي مدظله در زمیني به متراژ 700 
متر در نزدیکي حــرم مطهر ثامن الحجج 
علیه آالف التحیه و الثناء در شــش طبقه 
مرکب از حســینیه، کتابخانه و واحدهاي 
متعدد براي ســکونت زوار مرقد شــریف 
رضوي بنــا گردید و به نام مبارک مجتمع 
فرهنگي امام صادق علیه السالم نامگذاري 
شــد، ســپس در مجاورت این مجتمع در 
سال 1383 زائرسراي امام باقر علیه السالم 
با متراژ 1500 متــر به این مجتمع اضافه 
گردید تــا پذیراي زائران بیشــتري از آن 

حضرت باشد.
این مجموعــه داراي 80 ســوئیت کامل 
با تمامي وســایل و امکانات رفاهي و یک 
کتابخانــه با ظرفیت 10 هزار جلد کتاب و 
حســینیه براي بر پائي نمازهاي جماعت و 
مراســمات مذهبي مي باشــد. . امید آنکه 
همه زائران محترم تمام کســاني را که در 
این بنا سهیم بوده اند را به دعاي خیر یاد 

کنند.
بخشی از شرایط و مقررات استفاده از 

زائرسرا
 پذیــرش فقط به صورت خانوادگي انجام 
مي شــود که همه مي بایســت از محارم 

باشند
 از پذیرش به صورت مجردي ) فقط مرد 

یا زن ( و یا بصورت انفرادي معذوریم.
 از پذیــرش به صورت گروهي و اردوئي ) 

بیشتر از دو سوئیت همزمان ( معذوریم.
 حداکثر پذیرش 5 نفر ) سرپرســت + 4 

نفر همراه ( مي باشد.
 افراد باالى یک ســال، یک نفر محسوب 
مى شــوند و مى بایســت نــام آنها جزء 

همراهان ثبت شود.
 فقط نام کساني که در سیستم ثبت شده 
و توسط دفتر زائرسرا به تایید رسیده باشد 
پذیرش خواهند شد، در غیر این صورت به 
هیچ وجه در زائرسرا پذیرش نخواهند شد.
 در صورت مغایرت اطالعات سرپرست و 
همراهان با کارت شناسایي آنها، درخواست 

باطل و واگذار خواهد شد.
 دقــت فرماییــد نــام و نــام خانوادگى 
سرپرســت و تمامى همراهان مى بایست 
به صورت کامل همراه با پســوند و پیشوند 
ثبت شده در شناسنامه نوشته شود. ) براى 
مثال سید على حسیني با پیشوند سید و یا 
محمد کاظمى فردوئى با پسوند فردوئى (. 
 حداکثر مدت اقامت 7 روز و 6 شــب و 
حداقــل مدت اقامت 3 روز و 2 شــب مي 

باشد.
 مدت اقامت در مــاه مبارک رمضان 11 

روز و 10 شب مي باشد.
 مدت اقامت در ایام شلوغ سال ) مثل سه 
ماه تابستان و تعطیالت نوروز ( حداکثر 5 

روز و 4 شب مى باشد.
 ثبت نام نوروز و ســه ماه تابســتان فقط 

مخصوص طالب مى باشد
 هر شخص ) به عنوان سرپرست یا همراه 
( فقط یک بار در سال مي تواند از زائرسرا 

استفاده کند.
 براي مثــال اگر فــردي در یکي از برج 
هاي سال 94 استفاده کرده باشد، استفاده 

بعدي وي باید در سال 95 باشد.
 رزرو هر برج ابتدا به صورت قرعه کشــى 
انجام مى گردد که پس انجام قرعه کشــى 
در بــرج مربوطه، کاربرانــى که نام آنها در 
قرعه کشــى پذیرفته نشــود و یا موفق به 
ثبت نام در قرعه کشــى نشوند مى توانند 
از قسمت رزرو واحد خالي در صورت وجود 
جــاى خالى یا انصرافى جهــت رزرو اقدام 

نمایند.
ثبت نام در قرعه کشي :

جهت ثبت نام هر برج مي بایســت دو برج 
قبــل از آن ) از روز اول تــا دهم برج ( به 

سایت
http://zaer.makarem.ir 

مراجعه و درخواست خود را ثبت کنید. بعد 
از مهلت ثبت نام و بررسي صحت اطالعات 
ثبت شده، نتایج قرعه کشي در روز تعیین 
شده اعالم و پذیرفته شدگان با مراجعه به 
دفتر زائرســرا در مهلت تعیین شده همراه 
با مدارک تمامي افراد جهت قطعي کردن 

رزرو اقدام خواهند کرد.

زائر ســرای امام باقر و امام صادق )علیهما السالم( مشهد مقدس 
تحت اشراف دفتر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مد ظله(
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معارف اسالمی
یاران مخلص در قیام امام حسین)علیه 

السالم(

پرســش: آیا یــاران امام حســین)علیه 
السالم( از عاقبت قیام عاشوراو شهادتشان 

آگاه بودند؟

پاســخ اجمالی: یاران امام حسین)علیه 
السالم( از شــهادت شان مطلع بودند زیرا 
چندیــن و چند بــار و در منزلــگاه هاى 
مختلف، حضرت سیدالشهداء علیه السالم 
به منظور آگاه ســازى و مشــخص شدن 
یــاران مخلص از منافقینى کــه به خاطر 
مقاصد دنیوى همراه ایشــان شــده بودند 
خطرات این راه را بیان کرده و همواره مى 
فرمود هر کس خود را براى تیزى نیزه ها و 
زخم شمشیرها و  نثار خونش آماده ساخته 
با ما همراه شود. امام حتى بعد از رسیدن 
خبر بیعت شــکنى کوفیان، بیعت خود را 
از همراهان خود برداشــت و تا  این که در 
این آزمون سخت، فقط انسان هاى مخلص 

ماندند.

حســین)علیه  تفصیلی:  امام  پاســخ 
الســالم( در پى داشــتن یــاران مخلص 

اقداماتى را انجام دادند از جمله:

فرمودنــد عاقبت این حرکت مرگ اســت 
تا دنیاپرســتان و منصب دوستان با ایشان 

همراه نشوند:

مثال هنگامى که امام)علیه السالم( تصمیم 
گرفــت )از مّکه( رهســپار عراق شــود، 
برخاست و خطبه اى به این مضمون ایراد 

فرمود:

َه ااِّل بِاهلّلِ،  ِ ما شــاَء اهلّلُ، َو ال ُقــوَّ »اَلَْحْمُدهلِلّ
َو َصلَّى اهلّلُ َعلى َرُســولِِه، ُخطَّ الَْمْوُت َعلى 
ُولِْد آَدَم َمَخطَّ الَْقــالَدِه َعلى جیِد الَْفتاِه، َو 
ما اَْولََهنى اِلى اَْســالفى اِْشِتیاُق یَْعُقوَب اِلى 
ِّى  یُوُســَف، َو ُخیَِّرلِى َمْصَرٌع اَنَــا القیِه. َکاَن
بِاَْوصالــى تَْقَطُعها َعْســالُن الَْفلَــواِت بَْیَن 
النَّواویــِس َو َکْرباَلَء َفَیْماَلَنَّ ِمنِّى اَْکراشــًا 
َجْوفاً َو اَْجِربًَه َسْغباً، ال َمحیَص َعْن یَْوم ُخطَّ 

بِالَْقلَِم، ِرَضى اهلّلِ ِرضانــا اَْهَل الَْبْیِت، نَْصِبُر 
َعلى باَلیِِه َو یَُوّفینا اَْجَر الّصابِریَن. لَْن تَُشــذَّ 
َعْن َرُسوِل اهلّلِ)صلى اهلل علیه وآله( لَْحَمُتُه، 
َو ِهــَى َمْجُموَعٌه لَُه فى َحظیــَرِه الُْقْدِس، 
تََقرُّ بِِهْم َعْیُنــُه َو یُْنَجُز بِِهْم َوْعُدُه. َمْن کاَن 
نــاً َعلى لِقاِء اهلّلِ  بــاِذال فینا ُمْهَجَتُه، َو ُمَوطِّ
َِّنــى راِحٌل ُمْصِبحاً  نَْفَســُه َفلَْیْرَحْل َمَعنا َفاِن
اِْن شــاَء اهلّلُ تَعالى«؛ )حمد و سپاس از آِن 
خداســت، آنچه او بخواهد ]همان شود[، و 
هیچ توان و قّوتى جز به کمک او نیســت، 
و درود خداوند بر فرســتاده اش ]حضرت 

محّمد)صلى اهلل علیه وآله([. 

]آگاه باشید![ قاّلده مرگ بر گردن آدمیزاد، 
همانند گردنبندى است بر گردن دختران 
جوان ]مرگ همیشــه همراه آدمى است[. 
اشتیاق من به دیدار گذشتگانم ]پدر و مادرم 
و جّد و برادرم[ همانند اشــتیاق یعقوب به 
دیدار یوسف اســت! براى من شهادتگاهى 
برگزیده شــده که به یقیــن به آن خواهم 
رسید و گویا مى بینم گرگان درنده بیابان 
ـ بین نواویس و کربال ـ بند بند تنم را پاره 
پاره کرده و گویى از من شــکم هاى تهى 
و مشــک هاى خالى خود را پر مى کنند. 
از آن روز که ]روز عاشورا[ قلم تقدیر الهى 
بر آن رقم خورده اســت، گریزى نیســت! 
خشــنودى خداوند خشنودى ما اهل بیت  
اســت. ]آنچه را که خداوند بدان خشنود 
است ما اهل بیت نیز به همان خشنودیم[. 
ما در برابر بال و آزمایش الهى شکیباییم و 
او پاداش عظیم صابران را به ما خواهد داد. 
هرگز پاره تن رســول خدااز وى جدا نمى 
شــود و در حظیره القدس ]درجات عالى 
بهشت[ به او ملحق خواهد شد، و چشمان 
رســول خدا)صلى اهلل علیه وآله( به ذّریه 
اش روشن مى شود و وعده اش توّسط آنان 
وفا خواهد شــد. هر کس آماده است خون 
خــود را در راه ما نثار کند و خود را آماده 
لقاى خداوند سازد، با ما رهسپار شود، چرا 
که من ـ به خواســت خداوند ـ فردا صبح 

حرکت خواهم کرد(.)1( 

ایــن خطبه کوتاه، از پر معنى ترین خطبه 
هاى امام)علیه السالم( است که نشان مى 

دهد:

اّوالـ  امام)علیه الســالم( از آینده این سفر 
پر خطر ـ سفر به عراق ـ به خوبى آگاه بود 
ولى چون رضاى خدارا در آن مى دانســت 

به آن اقدام فرمود.

به تعبیر دیگر، آن را یک آزمون بزرگ الهى 
مــى دید که در کوتاه مــّدت و دراز مّدت 
آثار مهّمى براى جهان اسالم در بر خواهد 
داشــت، و ســبب رســوایى خطرناکترین 
دشــمنان اسالم و ســرنگونى آنان خواهد 
شد، و درسى پر از عبرت و حماسه و عّزت 

و افتخار براى آیندگان بجا خواهد گذارد.

ثانیــاـً  هیچ کــس از همراهان خود را که 
در این مســیر گام نهاده بودنــد از آینده 
آن بــى خبر نگذاشــت و اغفــال نکرد تا 
فقط پاکبازان عاشــق شهادت در راه خدابا 
او حرکــت کنند، همان کســانى که باید 
نامشــان در دفتر روزگار به عنوان بهترین 

شهیدان راه حق رقم خورد.

همچنین هنگامى که امام)علیه الســالم( 
به منزلگاه »زباله«)2( رسید، خبرشهادت 
برادر رضاعى اش ـ عبداهلل بن یقطر)عالوه 
بر شهادت مسلم و هانى(ـ  را شنید، نوشته 

اى را بیرون آورد و براى مردم خواند:

ِحیِم اَّمــا بَْعُد؛ َفَقْد  ْحمِن الرَّ »بِْســِم اهلّلِ الرَّ
اَتانــا َخَبٌر َفضیٌع! َقْتُل ُمْســلِِم بِْن َعقیل َو 
هانِى بْــِن ُعْرَوَه َو َعْبُداهلّلِ بْــِن یَْقُطَر، َو َقْد 
َخَذلَْتنا شیَعُتنا، َفَمْن اََحبَّ ِمْنُکُم االِنِْصراَف 
َفلَْیْنَصِرْف، لَْیِس َعلَْیــِه ِمّنا ِذماٌم«؛ )به نام 
خداوند بخشنده مهربان، اّما بعد! خبرناگوار 
شهادت مسلم بن عقیل و هانى بن عروه و 
عبداهلل بن یقطر به ما رسید، شیعیان ما از 
یارى مان دست کشیدند، پس هر کس از 
شما بخواهد برگردد مى تواند. هیچ بیعتى 

از ما بر عهده او نیست(.

به دنبال این سخنان، مردم از چپ و راست 
از اطراف امام پراکنده شــدند، تنها همان 
عــّده از یاران آن حضرت که از مدینه با او 

همراه بودند، باقى ماندند.

این ســخن را بدان جهــت فرمود که عّده 
اى فکــر مى کردند امام)علیه الســالم( به 
شــهرى وارد مى شود که مردم آن سامان 
همه مطیع فرمان او هســتند و امام زمام 
حکومت را به دســت خواهد گرفت و آنها 
بهره ماّدى خواهنــد برد! ولى هنگامى که 
دیدند مردم بى وفاى کوفه دســت از یارى 
امام کشــیدند و قاعدتاً راهى جز شهادت 
بــراى امــام و یارانش نیســت از گرد آن 

حضرت پراکنده شدند.)3( 

این ســخنان به خوبى نشان مى دهد که 
امام )علیه الســالم( رســالت و ماموریّت 
خاّصى در این سفر خطرناک براى خویش 
مى دیــد، و گرنه بعد از علــم و اّطالع از 
پیمان شــکنى مــردم کوفه و شــهادت 
»مســلم« و »هانى« و »عبداهلل بن یقطر« 
مى بایســت به مّکه، یــا مدینه باز گردد و 
تردیــدى به خود راه ندهــد، نه این که به 
سوى کوفه که ابن زیادبر آن تسلّط کامل 
پیــدا کرده بود برود، بــه خصوص این که 
بیعــت را از همه همراهان بر مى دارد و با 
صراحت مى گوید ما به ســوى خطر پیش 
مى رویــم آنها که غیر از ایــن گمان مى 

کردند آزادند، بازگردند. 

»قندوزى«  اهل ســّنت  معروف  دانشمند 
نقل مى کنــد که امام)علیه الســالم( در 
منزلگاه »زباله« پس از شنیدن خبرشهادت 
مسلم بن عقیل و بى وفایى کوفیان، رو به 

همراهانش کرد و چنین فرمود:

»اَیَُّهــا الّناُس َفَمْن کاَن ِمْنُکــْم یَْصِبُر َعلى 
ِف َو َطْعِن االَِســنَِّه َفلَْیُقْم َمَعنا َو  ــیْ َحدِّ السَّ
ااِّل َفلَْیْنَصــِرْف َعّنا«؛ )اى مردم! هر کس از 
شــما در برابر تیزى شمشــیر و زخم نیزه 
ها بردبار اســت، با ما بماند و ااّل از ما جدا 

شود(.)4(، )5( 

عّلت عدم حضور محمــد حنفّیه در 
کربال 

پرسش : چــرا محمد حنفّیه در قیام امام 
حسین)علیه السالم( شرکت نکرد؟

پاسخ اجمالی: محمد حنفیه با اجازه امام 
حسین)علیه الســالم( به جهت پشتیبانى 
از ایشــان در این قیام و رساندن اخبار به 

امام)علیه السالم(، در مدینه ماند.

پاسخ تفصیلی: امام حسین)علیه السالم( 
در گفتگویــى که با برادرش محمد حنفّیه 
داشت با ایشان فرمود: »یا اَخى َجزاَک اهلّلُ 
واِب َو اَنَا  َخْیراً، لََقْد نََصْحَت َو اََشــْرَت بِالصَّ
ــَه، َو َقْد تََهیَّاُْت  عــاِزٌم َعلَى الُْخرُوِج اِلى َمکَّ
لِذلَِک اَنَا َو اِْخَوتى َو بَُنو اَخى َو شــیَعتى، َو 
اَمُرُهْم اَْمرى َو َراْیُُهْم َراْیى، َو اَّما اَنَْت یا اَخى 
َفال َعلَْیَک اَْن تُقیَم بِالَْمدیَنِه، َفَتُکوَن لى َعْیناً 
َعلَْیِهْم َو ال تُْخِف َعّنى َشــْییاً ِمْن اُمُوِرِهْم«؛ 
)برادرم! خداوند به تو پــاداش نیکو دهد. 
خیرخواهى کردى و به راه درســت اشاره 
کــرده اى. من اکنون عازم مّکه هســتم و 
خــود و برادرانم و بــرادرزادگان و پیروانم 
را براى این ســفر آماده کرده ام. برنامه و 
رایشــان همان برنامه و راى من است. اّما 
تو اى برادرم! مانــدن تو در مدینه ایرادى 
ندارد تا در میان آنان چشــم ]خبررسان[ 
من باشــى و از تمام امورشــان مرا با خبر 

ساز!(.)6(

با توجه به این سند تاریخى ایشان با اجازه 
امام زمانشان به جهت پشتیبانى از ایشان 
در این قیام و رســاندن اخبار به امام)علیه 

السالم( در مدینه مانده اند.)7( 

امام ســجاد)علیه السالم( و مبارزه با 
حاکمان جور از راه دعا 

پرسش: امام ســجاد)علیه السالم( چگونه 
از راه دعابا خلفاى اموى عصر خود مبارزه 

مى کرد؟

پاســخ اجمالی: از آنجا که در زمان امام 
چهارم شــرائط اختناق  آمیزى حکم فرما 
بود، امام بســیارى از اهداف و مقاصد خود 
را در قالب دعا و مناجــات بیان مى  کرد. 
مجموع دعاهاى امام سجاد به نام »صحیفه 
سجادیه« معروف اســت که پس از قرآن 
مجید و نهج البالغه، بزرگترین و مهمترین 
گنجینه گران بهاى حقایق و معارف الهى 
به شــمار مى  رود، به طورى کــه از ادوار 
پیشــین از طرف دانشــمندان برجسته ما 
»اخــت القران«، »انجیل اهــل بیت)علیه 
الســالم(« و »زبور آل محمد« لقب گرفته 
اســت. صحیفه ســجادیه ابعاد سیاسى و 

اجتماعى و فرهنگى و عقیدتى نیز دارد. 

پاسخ تفصیلی: یکى از شیوه  هاى تبلیغى 
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و مبارزاتى امام سجاد)علیه السالم( تبیین 
معارف اســالم در قالب دعا بود. مى  دانیم 
که دعاپیوندى است معنوى میان انسان و 
پروردگار که اثر تربیتى و سازندگى مهمى 
دارد، از این نظر دعااز نظر اســالم جایگاه 
خاصى دارد و اگر دعاهاى رسیده از پیامبر 
اسالم)صلى اهلل علیه وآله( و امامان معصوم 
یک جا گردآورى شــود، مجموعه بزرگى 
خواهد شــد. ایــن دعاها مکتــب تربیتى 
بزرگى است که در سازندگى و رشد روحى 

انسان ها نقش مهمى دارد.

از آنجــا که در زمان امام چهارم شــرایط 
اختناق  آمیزى حکم فرما بود، امام بسیارى 
از اهداف و مقاصد خــود را در قالب دعاو 
مناجــات بیان مى  کــرد. مجموع دعاهاى 
امام سجادبه نام »صحیفه سجادیه« معروف 
است که پس از قرآن مجید و نهج البالغه، 
بزرگترین و مهمترین گنجینه گران بهاى 
حقایــق و معارف الهى به شــمار مى  رود، 
بــه طورى کــه از ادوار پیشــین از طرف 
دانشمندان برجسته ما »اخت القران«،)8( 
»انجیل اهل بیت)علیهم السالم(« و »زبور 
آل محمــد )صلى اهلل علیــه وآله(« لقب 

گرفته است.)9(

صحیفه ســجادیه تنها شــامل راز و نیاز 
و مناجــات و عــرض حاجت در پیشــگاه 
خدانیست، بلکه ابعاد سیاسى و اجتماعى و 
فرهنگى و عقیدتى نیز دارد. امام سجاددر 
ضمــن دعاهــاى خود در چندیــن مورد، 
مباحث سیاسى به ویژه مسیله »امامت« و 
رهبرى جامعه اسالمى را مطرح کرده است 

که ذیاًل نمونه هایى از آنها را مى  آوریم:

1ـ امــام در دعاى بیســتم )دعاى مکارم 
االخالق( چنین مى  گوید:

»خدایا بر محمد و خاندانش درود فرســت 
و مرا بر آن که بر من ســتم کند، دســتى 
)نیرویى(، وبر آن که با من ســتیزه جوید 
زبانــى )برهانى(، و بر کســى کــه با من 
دشــمنى و عناد ورزد پیروزى عطا کن، و 
در برابر آن کس که نسبت به من، به حیله 
گرى و بد اندیشــى بپردازد، راه و تدبیر، و 
در برابر آن که بر من فشــار و آزار رساند، 
نیــرو ده و در برابر عیب جویانى که بر من 

عیب جویى و دشــنام گویى کنند، قدرت 
تکذیب، و در برابر خطر تهدید دشــمنان، 

به من امنیت عنایت فرما...«.

آیا چه کســانى جز کارگزاران عبدالملک 
نظیر »هشــام بــن اســماعیل مخزومى« 
)حاکم مدینه( بودند که امام مورد ســتم، 
ستیزه جویى،عناد، بد اندیشى، فشار، آزار 
و تهدید آنــان قرار داشــت؟ بنابراین در 
واقع این دعاى امام شــکواییه  اى در برابر 
زورگویى هاى حکومت وقت بوده و از این 

نظر بار سیاسى داشته است.

2در دعایــى که امام روز عید قربان و روز 
جمعه مى  خوانده چنین آمده است:

»... خدایا این مقام )خالفت و رهبرى امت 
اســالمى که اقامه نمــازدر روز عید قربان 
و روز جمعــه وایراد خطبه از شــیون آن 
است( مخصوص جانشــینان و برگزیدگان 
تو، و این پایگاه ها، از آن امناى تو اســت 
کــه آنان را در رتبه واالیــى قرار داده  اى، 
ولى ســتمگران )همچون خلفاى ستمگر 
اموى( آن را بــزور، غصب و تصاحب کرده 
اند.... تا آنجا کــه برگزیدگان و خلفاى تو 
مغلوب و مقهور گشــته انــد، در حالى که 
مى  بینند احکام تو تغییر یافته، کتاب تو از 
صحنه عمل دور افتاده، فرایض و واجباتت 
دستخوش تحریف گشــته، و سنت )راه و 

رسم( پیامبرت متروک گشته است.

خدایا دشمنان بندگان برگزیده ات از اولین 
و آخرین و همچنین اتباع و پیروانشــان و 
همه کســانى را که به کارهاى آنان راضى 
هســتند، لعنت کن و از رحمت خود دور 

ساز...«.

در این دعا امام با صراحت از مسیله امامت 
و رهبــرى امت، که اختصــاص به خاندان 
پیامبــر دارد، و غصب شــدن آن توســط 
ســتمگران یــاد مى  کند و بدیــن ترتیب 
مشــروعیت حکومت بنى امیه را نفى مى 

 کند.

3ـ امام)علیه السالم( در دعاى عرفه چنین 
مى گوید:

افراد  »پروردگارا! درود فرست به پاکترین 
خانــدان پیامبر که آنــان را براى رهبرى 

امــت و اجــراى اوامر خــود برگزیده  اى، 
و آنــان را خزانه داران علمــت، نگهبانان 
دینت، جانشــینان خود در زمین، و حجت 
هــاى خویش بر بندگانت قرار داده اى و به 
خواســت خود، آنان را از هر گونه پلیدى 
یکبــاره پاک کــرده  اى و آنان را وســیله 
ارتباط با خود و راه بهشت خویش قرارداده 
 اى خدایا، تو در هــر زمان دین خود را به 
وســیله امامى تایید فرمــوده  اى که او را 
براى بندگانت رهبر و پرچمدار، و در گیتى 
مشعل هدایت قرار داده  اى، پس از آنکه او 
را با ارتباط غیبى، با خود مرتبط ســاخته 
 اى و او را وسیله خشنودى خود قرار داده 
 اى و پیروى از او را واجب کرده  اى، و مقرر 
داشته  اى که هیچ کس از او سبقت نگیرد، 

و هیچ کس از پیروى او پس نماند...«.

حضرت در این دعا نیز از نقش و موقعیت 
ویژه رهبران الهى و امامان از خاندان نبوت 
و امتیازهاى آنان ســخن مى  گوید، و این، 
دقیقاً به معناى نفى مشــروعیت حکومت 

زمامداران وقت بود.)10(

پی نوشت: 
)1(. ملهوف )لهوف(، ص 126 و بحاراالنوار، ج 46، ص 

366 و 367.
)2(. زباله، منزلگاهى اســت معروف، در مسیر کوفه به 

مّکه، نزدیک منزل ثعلبّیه.
)3(. تاریخ طبرى، ج 4، ص 301300؛ ارشــاد مفید، 
ص 424 و بحاراالنــوار، ج 44، ص 374 )بــا مختصر 

تفاوت(.
)4(. ینابیع الموّدۀ، ص 406.

)5(. گرد آوري از کتاب: »عاشــورا ریشه  ها، انگیزه  ها، 
رویدادها، پیامدها«، ســعید داودى و مهدى رستم نژاد، 
)زیر نظر آیت اهلل العظمى ناصر مکارم شــیرازى( ، امام 
علــى بن ابى طالب)علیه الســالم (، قم  ، 1388 ه. ش  ، 

ص348 و 360.
)6(. فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 30  32؛ مقتل الحسین 
خوارزمى، ج 1، ص 188 و بحاراالنوار، ج 44، ص 329.
)7(. گرد آوري از کتاب: عاشــورا ریشــه  هــا، انگیزه 
 ها، رویدادها، پیامدها، ســعید داودى و مهدى رســتم 
نژاد،)زیر نظر آیت اهلل العظمى ناصر مکارم شــیرازى(، 
امام على بن ابى طالب علیه الســالم ، قم ، 1388 ه. ش ، 

ص 328.
)8(. شــیخ آغا بــزرگ، الذریعه الى تصانیــف، الطبعه 

الثانیه، بیروت، داراالضواء 1378 ه.ق، ج 15، ص 18.
)9(. مدنى، ســید علیخان، ریاض الســالکین فى شرح 
صحیفه سید الساجدین، موسسه آل البیت، مقدمه، ص 
5 4؛ ابن شهر آشــوب، معالم العلماء، نجف، المطبعه 
الحیدریه، 1380 ه. ق، ص 125) شــرح حال متوکل، 
راوى صحیفه،( و ص 131) شــرح حال یحیى بن على 

بن محمد الحسین رقى(.
)10(. گــردآوري از کتاب: ســیره پیشــوایان، مهدى 
پیشــوایى، موسســه امــام صادق)علیه الســالم(، قم، 

1390هـ.ش، ص 269. 
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احکام شرعی
عدم وجوب ادامه نذر در صورت عود 

بیماری  

پرسش : براى شفاى بیمار سرطانى نذرم 
کردم و الحمدهلل حاجت روا شدم و چهار 
ســال اداى نذر نمودم ولى اکنون بیمارى 
عودت کرده، آیا بایــد همچنان اداى نذر 

کنم؟ 

پاسخ : ادامه نذر واجب نیست. 

شرایط شخص نذر کننده  

پرســش : نذر کننده چه شــرایط باید 
داشته باشد؟ 

پاسخ : نذر در صورتى صحیح است که از 
انســان بالغ و عاقل صورت گیرد و از روى 
اختیار و قصد باشــد، بنابراین نذر از روى 
اجبار، یا به واســطه عصبانى شــدن و از 

دست دادن اختیار، صحیح نیست. 

نذر انجام واجبات  

پرســش : آیا نذر به انجام واجبات نیز 
تعلــق مى گیرد؟ یعنــى اگر آن واجب را 
انجام ندهیم بایــد کفاره نذر هم بدهیم؟ 
مثــال نذر کنیم که تا آخــر عمرمان نماز 
بخوانیم. در نیــت نیز باید کلمه واجب را 

باید ذکر کنیم؟ 

پاسخ : همین که بداند طبق وظیفه نماز 
نذر را بجا مى آورد کفایت مى کند و الزم 
نیست نیت را به زبان بیاورد . نذر به انجام 
واجبات نیز تعلــق مى گیرد و در صورت 
ترک واجب عالوه بر اینکه معصیت کرده 

باید کفاره نذر نیز بپردازد. 

ممکن بودن مورد نذر 

پرسش : آیا نذر عمل غیر ممکن صحیح 
است؟ 

پاســخ : نذر در مــورد کارهایى صحیح 
است که انجام آن ممکن باشد. 

مطلوب بودن مورد نذر  

پرســش : آیا نذر عمل حــرام یا مکروه 

جایز است؟ 

پاسخ : کارى را کــه انســان نذر مى کند 
باید شرعاً مطلوب باشد، بنابراین نذر کار 
حرام، یا مکروه، یا ترک واجب و مستحب، 

صحیح نیست. 

جزئیات  بودن  مطلوب  شــرط  عدم 
مورد نذر  

پرسش : آیا جزئیات و خصوصیات مورد 
نذر باید مطلوب باشد؟

پاسخ : الزم نیست جزئّیات و خصوصّیات 
عملى که نذر کرده مطلوب باشــد، همین 
اندازه که اصل آن شــرعاً مطلوب باشــد 
کافى است، مثاًل اگر نذر کند شب اّول هر 
ماه نماز شــب بخواند صحیح است و باید 
بــه آن عمل کند، یا اگر نذر کند در محّل 
خاّصى فقرا را اطعام نماید باید مطابق آن 

عمل نماید. 

عدم صحت نذر عمل مباح  

پرســش : آیا عمل مباح مى تواند مورد 
نذر واقع شود؟ 

پاسخ : کار مباحــى که انجام و ترک آن 
از هر جهت مساوى اســت نذر انجام آن 
صحیح نیســت، ولى اگر انجام یا ترک آن 
از جهتى بهتر باشد و به همان منظور نذر 
کند صحیح اســت، مثاًل نذر کند غذایى 
بخــورد که بــراى عبادت قــّوت گیرد یا 
غذایى که مایه سستى بدن او براى انجام 

عبادت مى شود ترک نماید. 

نــذر پدر و مادر برای شــوهر دادن 
دختر به فرد خاص  

پرســش : آیا اینکه بعضى پدر و مادرها 
نــذر مى کنند که دختر خود را به ازدواج 

سادات دربیاورند اعتبار دارد؟ 

پاســخ : هرگاه پدر یا مــادرى نذر کند 
دختر خود را به سّید شوهر دهد نذر آنها 
اعتبارى ندارد و هنگامى که دختر به حّد 

بلوغ رسید اختیار با خود اوست. 

نذر برای اماکن مشکوک 

پرسش : بعضى افراد براى اماکن مشکوکى 
نذر مى کنند )مانند قدمگاه هاى منسوب 

به امیر مؤمنان)علیه السالم( سپس آن را 
در خیــرات در آن محل مصرف مى کنند 

آیا این کار جایز است؟ 

پاســخ : مصارف مذکور اشــکالى ندارد 
ولى مردم باید توّجه داشته باشند که این 
نذورات را به عنوان ابراز ارادت به پیشگاه 
موال امیرمومنان على)علیه السالم( بدهند 
و این که آن مکان منســوب به اوست، نه 
این که آن محل قطعاً قدمگاه آن حضرت 
اســت و اگر این گونه کارها ســبب شود 
محّل مشــکوکى در نظر مردم اعتبار پیدا 

کند مشکل است. 

اگر قبل از نذر کردن منظور او حاصل 
شده باشد  

پرسش : چنانچه براى موضوعى نذر کند 
و معلوم شود که قبال آن موضوع رخ داده 

وظیفه این فرد چیست؟ 

پاســخ : هرگاه نذر کند اگــر مریض او 
خوب شــود یا مسافرش ســالم بازگردد 
فالن کار خیر را انجام دهد، چنانچه معلوم 
شــود پیش از نذر کردن مریض او خوب 
شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به 

نذر واجب نیست. 

نحوه ادای نذر خواندن زیارت عاشورا  

پرسش : اگر کسى بخواهد زیارت عاشورا 
بخواند و به نــذر خود در این رابطه عمل 
کند، آیا با حذف صد لعن و صد ســالم و 
نماز زیارت و دعاى علقمه، نذرش ادا مى 

شود؟ 

پاســخ : اگر نذر او مطلق بوده، باید صد 
لعن و صد ســالم را بخوانــد ولى دعاى 
علقمه شرط نیســت ولى اگر نذرش اعم 
بوده )اعّم از صد لعن و صد ســالم، یا یک 
لعن و یک ســالم( در این صورت، هر دو 

رقم کافى است. 

کرده  نذر  که  روزی  همزمان شــدن 
روزه بگیرد با عید فطر یا قربان  

پرسش : کسى کــه نذر کرده روز معینى 
را روزه بگیــرد چنانچه آن روز مصادف با 
عید قربان و یا عید فطر شــود وظیفه اش 

چیست؟ 

پاســخ : اگر نذر کند در هــر هفته روز 
معّینى )مثاًل روز جمعــه( را روزه بگیرد، 
چنانچه یکــى از جمعه ها مصادف با عید 
فطر یا قربان شــود، یا عذر دیگرى مانند 
حیض براى او پیش آید، باید روزه را ترک 

کند و احتیاطاً قضاى آن را به جا آورد. 

رشد و نمو حاصله در حیوان نذری  

پرسش : چنانچــه نذر کند که حیوانى را 
قربانى کند، و حیوان رشــد و نمو داشته 
باشــد آیا آن مقدار اضافه هــم جزء نذر 

است؟

پاســخ : گوســفندى را که نذر کرده اند 
پشــم آن و مقدارى که چاق مى شود جزء 
نذر است و اگر پیش از آن که گوسفند به 
مصرف نذر برســد بچه  اى بیاورد، یا شیر 
دهد، احتیاط واجب آن است آن را هم به 

مصرف نذر برساند. 

غسل زیارت و نماز آن در نذر زیارت  

پرسش : چنانچــه نذر کند که به زیارت 
برود آیا غسل و دیگر مقدمات زیارت هم 

واجب مى شود؟ 

پاسخ : کســى که نذر کرده زیارت برود 
ولى غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، 

الزم نیست آنها را به جا آورد. 

جــواز تصرف در شــیء منذور قبل 
وجوب عمل به نذر  

پرسش : شــخصى نذر کــرده که بعد از 
فوت، انگشــترش را در راه امام حســین 
علیه الســالم مصــرف کننــد ولى اآلن 
پشیمان شــده. آیا مى تواند در آن تصرف 

کند؟ 

پاسخ : نــذر صحیح اســت؛ اّما مى تواند 
سفارش کند پول انگشتر را به قیمت روِز 
فوتش، از اموالش بردارند و او اآلن انگشتر 
را استفاده کند، البّته احتیاط آن است که 

از ثلث اموالش حساب شود. 

نذر  که  ایامی  در  بروز مشکل شرعی 
روزه در آن را کرده  

پرســش : من نذر کردم کــه اگر عملى 
انجام شود در سه روز خاص روزه بگیرم و 

االن به دلیل مسائل شرعى نمى توانم این 
نذر را بجا آورم. آیــا باید عالوه بر قضاى 
این ســه روز روزه، کفاره آنها را هم روزه 

بگیرم یا نه؟ 

پاســخ : اگر صیغه نــذر را نخوانده اید 
موظف به انجام آن نیســتید و در صورت 
خواندن صیغه نــذر بعدا در زمان دیگرى 

آن سه روز را روزه بگیرید. 

اشتباه در ادای نذر  

پرسش : چنانچــه نذر کند یک گوسفند 
نر قربانى کند اما بعد از این که گوســفند 
را قربانى کرد متوجه شــود که آن حیوان 

ماده بوده است وظیفه اش چیست؟ 

پاسخ : آن را بفروشید و باید یک گوسفند 
نر بخرید. 

تاثیر تورم در ادای نذر  

پرسش : اگرکسي پارســال نذري کرده 
ارزان بــوده ولي االن  باشــدکه قیمتش 
گران شــده باید چه کارکنــد باید قیمت 

ارزاني حساب کند یا گراني؟ 

پاســخ : اگر کاالى خاصى را نذر کرده 
باید همان را تهیه کند مگر اینکه اختالف 
قیمت فاحش شود که به مقدار قیمتى که 

در ذهن داشته انجام میدهد. 

مفقود شدن حیوان نذری  

پرسش : گوسفندى بــراى نذر خریده ام 
گم شده است آیا نذر بدهکارم؟ 

پاســخ : هرگاه در نگهدارى آن کوتاهى 
نکرده اید بدهکار نیستید. 

عمل به نذر با غذای نجس  

پرسش : در حال پختن آش نذرى بودم 
کــه درون آن فضله مــوش دیدم ، با این 
وجود آنرا تقسیم کردم، حال آیا نذرم ادا 

شده است یا کفاره دارد؟ 

پاســخ : اگر یقین قطعى نداشته باشید 
اعتنا نکنید و تشــخیص فضله موش کار 
آسانى نیست اما در صورت یقین به فضله 

بودن، نذرش ادا نشده است. 

ذبح حیوان ناقــص جهت قربانی در 

نذر  

پرسش : آیا اشکال دارد بزغاله اى جهت 
اداى نذر قربانى کنیم درحالى که قسمتى 

از گوشش هم بریده باشد؟ 

پاسخ : اشکال ندارد. 

افتادن فاصله بین نذر پیوسته  

پرسش : اگر ختم دعا یا صلوات نذر کنیم 
کــه تا چند روز بخوانیم و بین آنها یک یا 
دو روز فاصله افتــاد آیا باید قضاى آن را 

بجا آورد یا اینکه از اول شروع کنیم؟ 

پاسخ : در صورتى که اتصال شرط نشده 
باشــد مى تواند ایام ترک شده را بیفزاید 
ولى اگر اتصال را شــرط کرده و ترک آن 
ایام عمدا صورت گرفته مجددا بجا آورد. 




