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طلیعه سخن
در آستانۀ آغاز ماه محرم و شهادت حضرت 
سیدالشهدا)علیه السالم( باید گفت حماسۀ 
عاشــورادر طــول تاریخ بشــریت،به علت 
برخورداری از ماهیت ظلم ستیزانه از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار می باشــد،زیرا تأثیر 
ایــن واقعه بر افکار وجدان بیدار هر انســان 

آزاده،غیر قابل انکار است.

نفــوذ آمــوزه هــای کربــال  و قیــام امام 
حسین)علیه السالم(در جنبش های مختلف 
آزادی خــواه و ضد اســتکباری را می توان 
در افکار و اندیشــه های بسیاری از جنبش 
های اســالمی و حتی غیر اسالمی مشاهده 
نمود.از قیــام ماهاتما گاندی در هند بر ضد 
استعمار انگلیس تا مبارزات چه گوآراو.. می 
توان نقش بی بدیل آموزه های عاشورا را در 
ستیز با استکبار مشاهده نمود،که برآیند مهم 
و جامع  آموزه های قیام امام حســین)علیه 
الســالم(را می توان در وقوع انقالب اسالمی 
ایران مشاهده نمود به نحوی که ملت شریف 
ایران با الگو گیری از حماسۀ عاشورا ،انقالب 
اســالمی را به رهبری امام خیمنی )ره(رقم 
زدندکه ایــن پیروزی  بیانگر ظرفیت عظیم 
واقعۀ کربال و قیام سیدالشهدا )علیه السالم(
بر علیه ظلم،برای ملت شــریف ایران ودیگر 

انقالب های ضد استکباری می باشد.

لذا پیام کربال، پیام  استکبار ستیزی وضدیت 
با آمریکا واسرائیل و متحدانش شیطان بزرگ 
اســت و هر کشــور و دولت اسالمی و دیگر 
جوامــع آزادی خواه  باید در وهلۀ نخســت 
ستیز و نبرد خود رابا شــیطان بزرگ برای 
همگان اثبات ســازند.و در مرحلۀ بعد برائت 
خود را از متحدان آمریکا در منطقه به ویژه  
رژیم منحوس ســعودی به عنــوان یکی از 

متحدان شیطان بزرگ اعالم نماید.

گفتنی است آموزۀ کربال آزمون کامل بصیرت 
است،بصیرتی که قرآن کریم به یاران پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله(توصیه می کند که در 
صحنه ی جنگ بیش از »نعاس«به اندازۀ یک 
چرت زدن استراحت نکنید،و امیرالمومنین 

علی)علیه السالم( در نهج البالغه به یارانش 
فرمود:بیش از قورت دادن آب دهانتان حق 

خوابیدن ندارید،یعنی باید مراقب بود.

لذا مــاه محرم باید به عنــوان نمادبصیرت، 
آزادگی و استکبار ســتیزی مطرح گردد به 
نحوی که  بررســی قیام امام حسین )علیه 
الســالم(بر علیه حکومت طاغوتی و سراسر 
ظلــم و جنایت یزید لعنت اهلل علیه ، الگوی 
کامل و جامع  برای امت اسالمی در بصیرت 
افزایی و  استکبار ستیزی را به منصۀ ظهور 

خواهد رساند.

حال با این تفاسیر می توان به  حلقۀ مفقودۀ 
چالــش ها و بحران هــای منطقه ای  واقف 
گردید، که منبعث از  گفتمان تفرقه گرایان 
و سازشکاران با آمریکا است ، زیرا مقوله ای 
به نام استکبار و مقابله با ابرقدرت های جهان 
خوار در گفتمان شیعۀ انگلیسی و اهل سنت 
آمریکایی موضوعیت ندارد، بلکه دغدغۀ تفرقه 
انــدازان در طرح مباحث فرعــی و انحرافی 
،از قبیل ترویج  افراط گرایی و خشــونت و 
برگزاری برخی بدعت ها منحصر شده است.

شکی نیست که  استکبار ازبی اعتنائی برخی 
دولت های به ظاهر اسالمی  به وحدت امت 
اسالمی و مشغول شدن به برخی اختالفات 
جزئی در جهان اسالم استقبال نموده و فضا 
را برای ایجاد دفاتر مختلف برخی گروه های 
شیعی و اهل سنت خاص در انگلیس و آمریکا 
مهیا نموده اســت، زیرا در قاموس این گروه 
های اختالف افکن نه تنها ضدیت با استکبار 
وجود ندارد بلکه  برخــی از این مزدوران با 
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیز 
مشــکلی ندارند.که دیپلماسی ننگین رژیم 
سعودی با رژیم صهیونیســتی در چند ماه 

اخیر مویّد این ادعاست.

بنابراین وضعیت کنونی و سرسپردگی برخی 
کشورهای عربی به آمریکا برآیند سکوالریسم 
پنهانی اســت که  متأسفانه در لسان  تفرقه 
گرایان شیعه انگلیسی  واهل سنت آمریکایی 
و در سایۀ غفلت از آموزه های ناب عاشورایی 

رقم خورده است.  

به عنوان نمونه در جوامع شــیعی برخی از 
علمای اســالمی در مناسبت های مختلف 

دینــی به ویــژه در ایام محــرم در پی القاء 
اجتناب و کناره گیــری مبلغین و عزادارن 
از مباحــث مهــم سیاســی و وقایع حیاتی 
جوامع اســالمی برآمدند کــه این امر قطعاً 
به شکل گیری سکوالریسم پنهان در بطن 
جوامع اســالمی منجر خواهــد گردید،لذا 
شالودۀ  محرم امریکائی در بطن خود ترویج 
سکوالریسم را جای داده است  و از سوی این 
فرقه گرایان،ورود برخی عزاداران حسینی به 
مسائل مهم سیاسی امت اسالمی به عنوان 
تهدید بالقوۀ برای آیندۀ جهان اسالم ارزیابی 
می گردد،که این نوع اسالم سکوالریستی و 
به بیان امام راحل)قدس سره(اسالم آمریکائی 
تنها منجر به سوء استفادۀ آمریکا و اسرائیل 
خواهد گردید،لذا محرم انحرافی در ذات خود  
تنها منحصر در دشمنی با  یزید و شمر و ابن 
زیاد  سال 61هجری قمری گردیده است و 
دیگر دشمنان اسالم در عصر حاضر به عنوان 

دشمن و یزید زمان تلقی نمی شوند.

حال آنکه  حماســۀ عاشورا ضرورت دشمن 
شناسی واقعی را به همگان نشان می دهد، 
یعنی همان آسیب مهمی که در برخی رژیم 
های ارتجاعی عرب به آن دچار شــدند که 
همزمان با نادیده گرفتن توطئه های دشمنان 
اســالم ، آتش تفرقه و اختــالف را دردامان 

کشورهای اسالمی گسترش دادند.

در خاتمه از مبلغین محترم دینی و نخبگان 
نظام اسالمی انتظار می رود با برجسته سازی 
بسیاری از وقایع مهم و مرتبط با جهان اسالم 
به ویژه مقولۀ اســتکبار ســتیزی و ضرورت 
مقابلۀ با آمریکا در راستای اهداف واقعی امام 
حسین)علیه السالم(مبنی بر مقابلۀ با استکبار 
و لزوم تقابل با دشمنان اسالم  گام بردارند که  
تحقق این مهم ، حلقۀ اتصال اســالم اصیل 
و مدینــۀ فاضلۀ  پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله( و حیات مجدد دین اســالم به شمار 
می آید و از سوی دیگر  بسیاری از مشکالت 
و بحران های اخیر در کشــورهای اسالمی 
مرتفع خواهدشد  و سیطرۀ استکبار بر امت 
اسالمی به ویژه در بحران سوریه، عراق، یمن 

و بحرین.. ناکام خواهد ماند.
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پیام ها و بیانات
بقای انقــاب در گرو خدمات حوزه 
اطاعات  ملی  است/ شــبکه  علمیه 

هر چه سریع تر ساماندهی شود 
مسؤوالن دولت ها باید به حوزه ها توجه 
ویژه کننــد؛ خاســتگاه و حافظ انقالب 
حوزه علمیه است؛ اهمیت حوزه نباید بر 
کسی پوشیده باشــد؛ امام و رهبر معظم 

فرزند حوزه علمیه هستند انقالب 

1395/06/13 

تخصصی شــدن علــوم در حوزه؛ 
ضرورتــی غیرقابل انکار/ وهابیت را 

در جهان رسوا می کنیم 
ما در حوزه علمیه اســتعداد های خوبی 
برای اجتهاد داریم که باید کشف شده و 
تحت آموزش خاص قرار بگیرد و سریع و 
کامل برنامه ها را بپیماید/ منابع وهابیت 
اعم از کتاب ها، فتاوا و نشــریات را جمع 
آوری کرده ایــم و می خواهیم آن را در 
اختیــار دنیا قــرار دهیم و اعــالم کنیم 

وهابیت بویی از اسالم نبرده است

1395/06/15 

بازی  با مقدسات اسامی  ها  سعودی 
سیاســی می کنند/ عربستان لیاقت 
مدیریت حج و حرمین شــریفین را 

ندارد 
از نظــر منطق قرآن مدیریت حج باید به 
همه تعلق داشــته باشــد چه آنهایی که 
ساکن هســتند و چه آنهایی که از دیگر 

نقاط و سایر کشورها اعزام می شوند

1395/06/17 

وهابیــت آیین ســاختگی و بدون 
ارتباط با اســام اســت / مقدمات 
فراهم  زودی  بــه  وهابیت  تزلــزل 

می شود
علمای اهل سنت خوشبختانه با صراحت 
در چچن اعالم کردنــد که وهابیت جزء 

مذاهــب اهل ســنت نیســت و مــا نیز 
میگوییــم جــزء مذهب ما هم نیســت ، 
مقدمات تزلزل آنها نیز بحمداهلل در حال 
فراهم شدن اســت و دنیا در حال بیدار 
شدن هســتند که وهابیها چه موجودات 

هستند خطرناکی 

1395/06/25 

پای  هســت  ویرانی  و  قتل  کجا  هر 
عربســتان و وهابیت در میان است/ 
آمریــکا به جای مبــارزه با داعش 
ارتش سوریه را هدف قرار می دهد 

درآمدهای  خبیث  ســعودی  عربســتان 
نفتــی را در جهت تخریب بالد اســالمی 
بکار می گیرد، اگر اینها در جهت عمران 

بکار گرفته شود چه اتفاقی می افتد؟

1395/06/31 

العظمی مکارم  پیام حضرت آیت اهلل 
شــیرازی)دامت برکاته( به مناسبت 

منا  فاجعه  سالگرد 
به یقین این حادثه شــوم لکه ننگی بود 
که بر دامان آل سعود که خود را مسئول 
حفظ جان حجاج می دانند، نشســت که 

با هیچ آبی پاك نمی شود

1395/06/20 

جریان های  همایش  به  له  معظم  پیام 
تکفیری؛ علــل گرایش و راه کارهای 

بله  مقا
تشــکیل این همایش پرشکوه را در این 
منطقــه با حضــور علمای شــیعه و اهل 
ســنت و مســئولین به همه شما عزیزان 
تبریک عــرض می کنم و یقین داشــته 
باشــد که شرکت در این برنامه و هرگونه 
فعالیتــی در آن جزء ذخایــر یوم المعاد 

شما ان شاءاهلل خواهد بود.

1395/06/25

دیدارها
دیدار با وزیر ارتباطات: خطر فضاهای 
مجازی را جدی بگیرید / بیکاری عامل 
بسیاری از بدبختی ها است / قوای سه 

گانه جلوی قاچاق را بگیرند 
یک گــروه زبــده مجهز درباره آســیب 
شناســی شبکه های اجتماعی باید تعیین 
شــود، بســیاری از مردم 5 تا 9 ساعت با 
شــبکه های اجتماعی و فضــای مجازی 
ســروکار دارند / آیا قوای ســه گانه نمی 
توانند جلوی قاچاق را بگیرند، چه قدرتی 
است که مقابل قوای سه گانه وجود دارد 
که قوا می گویند قاچاق نباشند اما آن ها 

می گویند باشد؟
1395/06/02 

برای ســه  نهاوندیان:  دکتر  با  دیدار 
معضل حوزه اقتصاد چاره جویی شود 

ســه معضل قاچاق، سود بانکی و پرداخت 
یارانه ها آســیب های جدی برای اقتصاد 
کشور هستند که اگر این سه مشکل حل 
شود، قطعا اقتصاد وضعیت بهتری خواهد 

داشت
1395/06/06 

دیدار با وزیــر صنعت: رییس جمهور 
محترم از انتقادات ناراحت نشــود / 
برای حل مشکات کشور تاش بیشتر 

شود 
تــا مســائل فرهنگی حــل نشــود امور 
اقتصادی نیز به درســتی پیش نمی رود؛ 
ولی باید نقطه های قوت بیان شود و فقط 

روی مسائل منفی زوم نکنیم
1395/06/07 

وزیر ارتباطات و فن آوری اطاعات

سردار سید یحیی رحیم صفویافتتاحیه مراکز و مدارس تحت اشراف معّظم له

خانواده های شهدای فاجعه منا

وزیر صنعت، معدن و تجارت

رئیس سازمان صدا و سیمااعضای شورای عالی حوزه های علمیه

هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین
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دروس خارج فقه 
 احکام شرکت - جلسه اول 

موضــوع: مقدمه ی بحث شــرکت  بحث 
امروز را با حدیثــی از پیغمبر اکرم  صلی 
اهلل علیه و آله  و ســلم شروع می کنیم که 
می فرماید: َعالِمٌ  یُْنَتَفعُ  بِِعلِْمهِ  َخْیٌر ِمنْ  أَلْفِ  
َعابِد - یعنی عالمی که از علم او اســتفاده 

کنند از هزار عابد برتر است.
95/06/14

 احکام شرکت - جلسه دوم 
موضوع: تعریف و متعلق شرکت در جلسه 
ی قبل گفتیم که مســأله ی شــرکت از 
مهمترین مســائل عصر ماست. حتی می 
توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت 
هــا دور می زند. در عصر ما انواع شــرکت 
هایی تأسیس شــده است که سابقا وجود 
نداشــته است. عالوه بر این، شرکت آثاری 
دارد که کارهای فردی واجد آنها نیســت. 
شرکت اعتماد بیشــتری برای مردم ایجاد 
می کند زیرا اگر طرف قرارداد شرکت باشد 
بیشتر مورد اعتماد است تا موردی که طرف 
آن شخص باشد. همچنین کارهای بزرگ 
اقتصادی بــه ثروت های مهمــی احتیاج 
دارد و ثروت های فردی وافی به انجام آن 
نیست. بر این اســاس تعاونی ها که نوعی 
شرکت است تأسیس شده است. همچنین 
اســت در مورد بورس و یا معامالت بانکی 

که بر اساس شرکت ها منعقد می شود.
95/06/15

 احکام شرکت - جلسه سوم 
موضوع: اســباب شــرکت گفتیم که امام 
قدس ســره در مقدمه مباحث شرکت به 
ســه نکته اشــاره می کند که عبارتند از: 
تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن. 
در مورد تعریف شرکت نکته ای باقی مانده 
است و آن عبارت است از اشاره به تعاریف 
عامه در مورد شرکت. تعاریف آنها هرچند 
با هم اختالف ظاهــری دارد ولی تعاریف 

آنها با ما قریب االفق می باشد.
95/06/16

 احکام شرکت - جلسه چهارم 
موضوع: بحــث اخالقی: پیغمبر اکرم صلی 
اهلل علیــه و آله  و ســلم در روایتی که به 

یک معنا حدیث قدســی اســت و به یک 
معنا حدیث نبوی می فرماید: أتاني جبریل 
فقال یا محّمد عش  ما شــئت  فإنّک مّیت 
و أحبب ما شــئت فإنّک مفارقه و اعمل ما 
شــئت فإنّک مجزّي به. و اعلم أّن شــرف 
المؤمن قیامه باللّیل و عّزه اســتغناؤه عن 
الّناس. جبرئیل نزد رســول خدا صلی اهلل 
علیه و آله  و ســلم آمد و چهار توصیه به 

حضرت کرد.
95/06/17

 احکام شرکت - جلسه پنجم 
موضوع: اســباب شــرکت بحث در اسباب 
شرکت است و امام قدس سره در مقدمه به 
پنج سبب اشاره می کند که به سبب پنجم 
رســیده ایم. امام قدس سره در عبارتی که 
کمی مبهم اســت می فرماید: و لها سبب 
آخــر، و هو تشــریک أحدهمــا اآلخر في 
ماله، و یسمی بالتشریک و هو غیر الشرکۀ 

العقدیۀ بوجه.
95/06/20

 احکام شرکت - جلسه ششم 
موضوع: کالمی به مناسبت روز عرفه: روز 
عرفه از یک نظر یکی از اعیاد مهم اسالمی 
اســت و بعضی از بزرگان نوشته اند که از 
اعیاد مهم اسالمی محسوب می شود و روز 
دعا و روز فضیلت اســت. روز عرفه از یک 
نظر مصادف با شــهادت حضرت مسلم بن 
عقیل اســت بنا بر این ایــن روز هم جای 
تبریک دارد و هم جای تسلیت. از روایات 
اســتفاده می شود که شاید هیچ روزی در 
سال به اندازه ی این روز برای دعا اهمیت 
نداشــته باشد. مناسب اســت امروز برای 
دیگران دعا کنیم که این خود موجب می 
شــود که دعای انسان در حق خودش نیز 

مستجاب شود.
95/06/21

 احکام شرکت - جلسه هفتم 
موضوع: تشــریک بحث در اسباب شرکت 
اســت به پنجمین عامل رســیده ایم که 
تشریک نام دارد. در تعریف تشریک گفتیم 
که کســی به دیگری می گوید که جنسی 
را خریده اســت و یا می خواهد بخرد و او 
مقــداری از مبلغ آن را بپردازد و به همان 
نســبت در آن شریک شــود. در اینجا در 
چند مقام قرار بــود بحث کنیم. مقام اول 
مشــروعیت تشریع اســت که آن را بحث 

کردیم.
95/06/23

 احکام شرکت - جلسه هشتم 
موضوع: بحث اخالقی: رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله  و ســلم در حدیثی می فرماید: 
أ تحــّب أن یلین  قلبک  و تدرك حاجتک؟ 
ارحم الیتیم و امســح رأســه و أطعمه من 

طعامک یلن قلبک و تدرك حاجتک.
95/06/24

 احکام شرکت - جلسه نهم 
موضوع: امتزاج در شرکت بحث در مسأله 
ی امتزاج در شــرکت اســت و گفتیم که 
چهارمین عامل شــرکت مــزج و اختالط 
است. مزج معموال در مایعات و اختالط در 
غیر آن به کار برده می شود هرچند این دو 

لفظ تاثیری در بحث ما نداد.
95/06/27

احکام شرکت - جلسه دهم 
موضوع: شــرکت با امتزاج و بیان احکامی 
از شــرکت حاصل بحث این بود که مطابق 
آنچه امام قدس ســره ترسیم کرده است 
امتزاج شــش صورت دارد که یک صورت 
مسلما موجب شــرکت واقعی می شود و 
چنــد صورت آن موجب شــرکت ظاهری 
می شــود و بعضی از آن صور قطعا موجب 

شرکت نمی شود.
95/06/28

احکام شرکت - جلسه یازدهم 
موضوع: کالمی به مناســبت عید ســعید 
غدیر: مجلســی که در آن ذکر فضائل امیر 
مؤمنان علی علیه الســالم شــود مجلس 
عبادت محسوب می شود. خداوند در سوره 
ی بینه می فرماید: إِنَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا 
الِحاِت أُولِئَک ُهمْ  َخْیُر الَْبِریَِّۀ کسانی که  الصَّ
ایمان آورده عمل صالح دارند آنها بهترین 

مخلوقات عالمند.
95/06/29

 احکام شرکت - جلسه دوازدهم 
موضوع: بحث اخالقی: رسول خدا )صلی اهلل 
علیــه و آله( در حدیث پرباری می فرماید: 
أربــع  ال یدخل  بیتا واحدۀ منها إال خرب و 
لم یعمر بالبرکۀ: الخیانۀ و الّســرقۀ و شرب 
الخمر و الّزنا. چهار چیز است که حتی اگر 
یکی از آنها وارد خانه شــود موجب ویرانی 
خانه می شود و عمران و آبادی و برکت در 
آن خانه وارد نخواهد شــد. این چهار چیز 
عبارتند از خیانت، دزدی، شرب خمر و زنا.
95/06/31
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بیـــع
نرم افزار درس خارج فقه بیـــــع شــامل 
سلسله دروس خارج معظم له طی سالهای 
1365 الی 1368 اســت که به تبیین انوار 

الفقاهۀ - کتاب البیع پرداخته اند.
در این نرم افزار متن کتــاب انوار الفقاهۀ 
- کتاب البیع و صــوت دروس به تفکیک 
تاریخ و موضوع ارائه شــده اســت و دارای 
امکاناتی اســت که به صورت تصویری در 

ادامه شرح خواهد شد.

راهنما و امکانات نرم افزار:
1-به منظور دسترســی بــه متن و صوت 
دروس بــر روی عبارت بیـــــــع کلیک 

نمایید.
2-به منظور دسترسی به دروس می توانید 
از درختواره سمت راســت استفاده کنید. 
این فهرســت به صورت درخت باز شونده 

در اختیار کاربران قرار داده شده است.
3-متــن کتاب با توجه بــه اینکه با فرمت 
PDF ارائه شده اســت دارای امکانات زیر 

است:

نرم افزار دروس خارج فقه معظم له )بیع و حج( 
تولید بخش فرهنگی دفتر در دسترس عموم قرار گرفت 

1- جستجو در متن کتاب
2- چاپ متن کتاب

3- تنظیم بزرگنمایی متن کتاب
4- دسترسی به فهرست کتاب

5- نمایش صفحات کتاب
6- مخفی کردن ابزار های کتاب خوان

7- استفاده از ابزار کتابخوان
8- انتخاب قسمت از متن برای رونوشت

4-پخش صوت دروس و عملگرهای کنترل 
پخش صوت

حــج
این نرم افزار در دو شــماره، شامل صوت و 
متن پیاده ســازی شده دروس خارج فقه-
حـــــــج حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی مدظله العالی است که به همت 
مرکز فرهنگی دفتر معظــم له، به منظور 
استفاده طالب و عالقه مندان معارف حقه 

اهل بیت علیهم السالم تولید شده است.
مجموعه اول شــامل دروس معظم له طی 

سالهای 1385 الی 1390 است.
در متن پیاده ســازی شده دروس عناوین 
موضوعــات، آیات، احادیــث و توضیحات 

متــن به رنگ های متفــاوت نمایش داده 
شده است.

برای یادداشت برداری و یا اخذ رونوشت از 
متن درس می توانید پس از انتخاب متن با 
دابل کلیک ماوس بر روی صفحه و انتخاب 
بازه مورد نظر از کلیک راســت ماوس و یا 

کلید ترکیبی Ctrl+C استفاده نمایید.
مجموعه دوم شــامل دروس معظم له طی 

سالهای 1390 الی 1393 می باشد.
نمایش مجموعه دوم به صورت تمام صفحه 
اســت. و برای دسترسی به دروس مد نظر 
می توانید از درختواره ســمت چپ که به 
تفکیک تاریخ ارائه شــده اســت استفاده 

نمایید.
به منظور بزرگنمایی متن برای ســهولت 
مطالعــه می توانید با نگه داشــتن Ctrl و 
فشــردن همزمــان + بــرای بزرگنمایی و 
یــا - برای کوچک نمایی اســتفاده کنید. 
همچنین مــی توانید از دکمه اســکرول 
ماوس نیز برای این منظــور بهره برداری 

نمایید.
ابزار های کنترل و پخش صورت نیز برای 
سهولت استفاده از صوت دروس ارائه شده 

است
جهت دانلود نرم افزار  به

makarem.ir  
مراجعه نمایید.

هرگونه انتقاد یا پیشنهاد را از طریق بخش 
تماس با ما، یا از طریق رایانامه 

it@makarem.ir 
          با ما در میان بگذارید.
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تأملی در گزاره های 
معرفتی دعای عرفه از 

منظر معظم له 

روز نهــم ذی الحجه روز عرفه اســت که 
روزی بســیار بافضیلت اســت و حاجیان 
آن روز را در صحــرای عرفــات بــه یاد 
خــدا هســتند ، نهم ذی الحجــه روز پر 
مشــغله  حجاج و مملو از ذکر خداســت.  
آن روز کــه حجاج در صحــرای عرفات 
حال عجیبی دارنــد، مخصوصاً آن هنگام 
که دعای عالیۀ المضامین عرفه قرائت می 
شــود. دعایی که بدون شــک از واالترین 
دعاهاســت. در آن صحرا و آن ساعات، به 
اهل معرفت شور و حالی می دهد که قابل 
توصیف نیست، شــور و حالی که در غیر 
آن مکان حاصل نمی شود.  زیرا در معنی 
واژه عرف آمده اســت کــه بوی خوش را 
گوینــد و از این رو عرفــات را به این نام 
می خواننــد که به دلیــل دعاهای زیادی 
اســت که در آن مکان مقدس صورت می 
گیرد لذا  بوی خوشی از نظر معنوی دارد، 
ضمن این که گروهی بر این عقیده هستند 
که مردم در هنگام دعــا به گناهان خود 
اعتــراف می کنند و طلــب آمرزش دارند 
به همین دلیل آنجــا را عرفات نامیده اند 
اینگونه است که  توبه در عرفات و در روز 

عرفه اهمیت فراوانی دارد. 

بنابراین در این روز، به ویژه برای کسانی 
که در ســرزمین پرخاطره و انســان ساز 
»عرفات« باشند و در مناسک حج شرکت 
داشته باشند، سعادت مضاعف خواهد بود؛ 
آنان که در لباس ســفید احــرام، با قلبی 
مملو از عشــق خداوند، دعای عرفه امام 
حسین علیه السالم را در سرزمین عرفات 
زمزمه می کنند، از این زالل معرفت ناب، 

بیش از دیگران سیراب می شوند. 

شــاخصۀ  مهمترین  عرفــه؛  دعای 
معرفتی روز عرفه

بی شک شیعیان بیشترین حجم دعا را در 
میان پیروان ســایر مذاهب و ادیان دارند، 

به نحوی که یکــی از مزایای مهم مکتب 
اهل بیت علیهم الســالم دعاهای بســیار 
عالی، روح پرور، پرمحتــوا و آموزنده ای 
اســت که از آن امامان بزرگوار به یادگار 
مانده، بعضی از آنها شــبیه اعجاز اســت؛ 
دعاهایــی همچون دعــای کمیل، صباح، 
ندبــه، ابوحمــزه و دعای عرفه . راســتی 
چنین اســت؛ مانند این دعاها را در هیچ 
جــا و نزد هیچ گروهی نمــی توان یافت.  
این امر را می توان جزو نشانه های حقانیت 
اهل بیت عصمت و طهارت به شمار آورد. 

ایــن دعاها که منبع الهــام بخش معارف 
غنی اسالم اســت، راه و رسم خودسازی 
و »ســیر و ســلوك الی اهلل« را به ما می 
آموزد و چون روی ســخن در آنها با خدا 
است، چنان اوج می گیرد که از قله افکار 

آدمیان فراتر می رود. 

از این رو در روز عرفه، مخصوصا دعاً برای 
مؤمنان و دوســتان بســیار سفارش شده 
اســت. چه آنان که زنده اند و چه کسانی 

که از دنیا رفته اند. 

مرحوم »عالمه مجلســی« در این زمینه 
مــی گویــد: روز عرفــه از اعیــاد بزرگ 
اسالمی است و کســی که بتواند این روز 
را در »عرفات« باشد، توفیق بزرگی دارد. 
این روز اعمــال و دعاهای فراوانی دارد و 

بهترین عمل در این روز، دعا است.

هم چنین از ابراهیم بن هاشم که از بزرگان 
شیعه است چنین نقل شده که: »عبد اهلل 
بن جندب« را در ســرزمین عرفات دیدم 
کــه در روز عرفه، غرق در دعا و راز و نیاز 
بود. دســت های خود را به سوی آسمان 
بلند کرده بود و اشک از چشمانش سرازیر 
بود، و فراوان گریه می کرد؛ در پایان نزد 
او رفتم و گفتم: وقوف و عبادت هیچ کس 
را مثــل تو ندیدم. گفت به خدا ســوگند! 
فقط برای بــرادران مؤمن دعا کردم، زیرا 
از امام موســی کاظم علیه السالم شنیدم 
که فرمود: هر کس بــرای برادران مؤمن 
خود دعا کند، از عرش ندا می رســد که 
صدهزار برابر آن برای خود تو خواهد بود، 
و من نخواســتم از صد هــزار برابر دعای 

فرشتگان که یقینا مستجاب است، دست 
بــردارم! و برای خودم دعــا کنم که نمی 

دانم مستجاب خواهد شد یا خیر!. ، 

ضرورت تأمل و تفکر در دعای عرفه

باید اذعان نمود بخش مهمی از تعلیمات 
دینی در دعاهــای پیغمبر اکرم صلی اهلل 
علیه و اله و امامان معصوم علیهم الســالم 
نهفته شــده است. قرائت این دعاها عالوه 
بــر اینکه انســان را به جــوار قرب خدا 
نزدیــک و از شــیطان و وسوســه هایش 
دور مــی کند و روح را لطافت خاصی می 
بخشــد، اثر عمیقــی در تقویت پایه های 
ایمان و تهذیب نفــوس و پرورش اخالق 

فاضله دارد. 

از آنجــا که این دعاها از روح بلند معصوم 
سرچشــمه گرفته همه آنها در یک سطح 
عالی اســت و با قرائت آگاهانه آن انسان 
به اوج معرفت و کرامت انســانی نزدیک 

می شود. 

هرگاه این دعاها گردآوری شــودگنجینه 
گرانبهایــی از معــارف دینــی و دروس 
اخالقی و آیین ســیر و ســلوك الی اهلل 

تشکیل می دهند. 

بدین ترتیب محتوای دعاها سازنده وسبب 
تهذیب نفوس وتکامل ارواح وفاصله گرفتن 
دعا کننــده از رذایل اخالقی می گردد. به 
تعبیر دیگر، همه دعاهــا دارای پیام های 
مفید وسازنده اند؛ همچون دعای عرفه که 
دعایی پرمحتوا و پرمعنی است و همگان 
باید این دعــا را خوانده و در محتوای آن 

دقت می کنند. 

به راستی چه کسی است که دعای عرفه را 
می خواند ومراحل معرفۀ اهلل را نمی فهمد 
وبا دریایی از صفــات جمال وجالل خدا 
ومعارف واالی مذهب آشــنا نمی شــود؟ 
البته این اثر در صورتی اســت که فرد در 
مفهوم دعا بیندیشد وروی جمله جمله آن 

دقت کند. 

در ضمن، دعاها ســطح فکر انسان را باال 
می برنــد وبه او می آموزنــد که از خداوند 
چــه چیزهایی تقاضــا وتمنا کنــد. این 

مطلب هنگامی به وضوح برای انسان ثابت 
می شــود که دعاهای مأثوره ای همچون 
دعای عرفــه ودعاهای معــروف دیگر را 

مورد توجه قرار دهد. 

بنابرایــن دعای عرفه امام حســین علیه 
الســالم و دیگر دعاهای ارزشــمندی که 
از امامان معصوم علیهم الســالم رســیده 
اســت، هریک شاهد گویای دیگری براین 
مدعاســت و ای کاش پیروان مکتب اهل 
بیت علیهم الســالم که در این قسمت بر 
همه مذاهب اســالمی پیشــی گرفته اند، 
جوانان خود را ملزم به حفظ بخشهایی از 
این دعاها می کردند )همراه با فهم معانی 
آنهــا( تا آنان را در برابر هجوم امواج گناه 
کــه مخصوصاً در عصر مــا بیداد می کند 

حفظ نماید. 

مناجات امام حســین )علیه السام( 
در روز عرفه ؛ نشــانه ای از عشــق 

حقیقی به کمال مطلق

بی شک در عشق های حقیقی و مقدس، 
روح انســان صفا و نورانیت فوق العاده ای 
پیدا می کند و همه چیز را جز معشــوق 
حقیقــی که مظهر کمال مطلق اســت به 
فراموشی می سپارد و تحمل تمام شداید 
را برای رســیدن به وصال او و برخوردار 
شدن از جذبه های عنایت و لطفش آسان 
می شــمرد و هنگامی کــه »در بیابان به 
شــوق کعبه قدم می گذارد، از ســرزنش 
های خــار مغیالن غمی بــه دل راه نمی 

دهد«. 

عشــق به خــدا و اولیــاء اهلل و همچنین 
عشــق به ارزش هــای واال، یا بــه تعبیر 
دیگر؛محبت و عالقه شــدید و سوزان به 
این امــور، همواره چــراغ راه اولیاء اهلل و 
شهیدان پاك باخته و عارفان دل سوخته 
و عالمانــی که آثار علمــی بزرگی از خود 
نشان داده اند، بوده است و در یک کلمه، 
راههــای پرپیــچ و خم تکامــل را، بدون 
مرکب عشــق نمی توان پیمود ؛ لذا راز و 
نیاز امام حسین علیه السالم در روز عرفه 
در بیابان عرفــات از جمله آثار گرانبهایی 

است از این عشق مقدس. 

در  الهی  معرفت  تقویت  عرفه؛  دعای 
قالب خداشناسی

گفتنــی اســت روز عرفه، بــرای تقویت 
معرفت الهی، و رابطه عمیق تر با حضرت 
حــق و شــناخت صفات جمــال و جالل 
پروردگار، بسیار مناســب و مغتنم است. 
لذا با وجــود دعای عرفه که سرشــار از 
عرفان خالص اســالمی و معرفۀ اهلل است 
و تعلیمــات دیگری از این قبیل، نوبتی به 
تعلیمات انحرافی صوفیان نمی رســد، از 
این رو تصوف در میان شیعیان بسیار کم 

رونق است . 

بنابرایــن می توان گفــت روز عرفه، روز 
شناسایی و شناخت پروردگار است؛ روزی 
که برادران و خواهران در سرزمین عرفات 
حضور داشــته و بعدازظهر مراسم وقوف 
بــه عرفــات را انجام و دعــای عرفه امام 

حسین)علیه السالم( را زمزمه می کنند. 

تجلــی رحمت واســعۀ خداوند؛ در 
مضامین عالیۀ دعای عرفه

باید دانســت دعا ســبب مزیــد لطف و 
رحمت خداست. بدین نحو که دعا کردن 
به درگاه خدا، از دو سو، مقرون به رحمت 
الهی اســت: از یک سو، توفیق الهی برای 
دعا کردن، و از سوی دیگر استجابت دعا 
از جانب خداوند. زیرا اســاس کار خداوند 
بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائی 
دارد و از پرتو دعــا رحمت الهی بر دل و 
جان انســانها نازل می شود، آن گونه که 

آن را احساس کنند. 

اینگونه اســت کــه در دعــای عرفۀ امام 
الســالم( می خوانیم:»یا  )علیه  حســین 
رحمــان الدنیا و االخــرۀ و رحیمهما؛ ای 
خدایی که رحمــان دنیا و آخرت تویی و 

رحیم دنیا و آخرت نیز تویی!«. 

در تبییــن این فراز از دعــای عرفه باید 
گفــت؛ خداوند دارای دو رحمت اســت: 
»رحمت عــام« و »رحمت خــاص«، نام 
»رحمن « اشاره به »رحمت عام« اوست 
رحمت واسعه خداوند که دوست و دشمن 
و همه موجودات را شامل می شود ، و نام 

»رحیم « اشاره به »رحمت خاص« اوست 
که مخصوص اهل ایمان و طاعت است. 

از ایــن رو در این فراز از دعای عرفه روی 
رحمت عامه او که همه خالیق را شــامل 
می شــود »رحمن « و رحمت خاصه اش 
که ویژه مؤمنان اســت »رحیــم « تکیه 
شده، تا به انســان امید بخشد. و او را در 
راه طوالنی تکامل و ســیر الی اهلل که در 

پیش دارد یاری دهد. 

لذا حقیقتاً انســان از این رحمت گسترده 
اســالمی لذت می بــرد، و از این که این 
دعاهــای مأثوره جهانگیر و عام اســت و 
شامل تمام انســانهای نیازمند دعا، با هر 
نوع گرایش فکری می گردد، خوشــوقت 

می شود. 

بنابرایــن باید گفت آیا این دعاهای جالب 
و عام و فراگیر، نشــانه رحمت و عطوفت 
اسالمی نیست؟! آیا هیچ انسان بی غرض 
و بــا انصافی به خود اجــازه می دهد که 
چنین آیینــی را آئین خشــونت معرفی 

کند!. 

نفی  و  خداگرایی  تجلی  عرفه؛  دعای 
اومانیسم

الزم به ذکر اســت در دیدگاه سکوالریزم 
، انســان محــور همه اشــیا و خالق همه 
ارزشها و مالك تشخیص خیر و شر است. 
در حقیقت ره آورد اومانیســم و انســان 
محوری با تکیه بر عمل و تجربه گرایی و 
بی نیازی از وحی، آن گاه که بشر بخواهد 
در زمین خدایــی کند نتایج و پیامدهایی 

وحشتناك به همراه خواهد داشت. 

حــال آنکه در آموزه های اســالمی، ذات 
پــاك خداوند که کمال مطلــق و مطلق 
کمال است، و جامع جمیع صفات جمال 
و جالل می باشد، محور اصلی شمرده می 
شود، و هر انســانی می کوشد خود را به 
آن کمــال مطلق نزدیک کند، و پرتوی از 
اســماء و صفات او را در درون جان خود 
زنــده نماید؛ روز به روز بــه او نزدیکتر و 
شــبیه تر شــود )هر چند ذات پاکش از 
هرگونه شــبیه و مانند واقعی منزه است(؛ 
و در این مســیر که به ســوی بی نهایت 
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مــی رود، هیچ حد و مرزی از کمال را به 
رســمیت نمی شناســد؛ وجود او مملو از 
عشق به خدا یعنی کمال مطلق می شود، 
و انوار ذات و صفات او وجودش را روشن 
می سازد، به طوری که هر لحظه فضیلت 

و کمال برتر و باالتری را طالب است. 

او معلومــات خــود را گذشــته از عقل و 
وجــدان، از وحی آســمانی مــی گیرد و 
ارزشهای راســتین را از دروغین در پرتو 
آن جدا می سازد، و با ایمان و یقین کامل 
و خالــی از هرگونه تردید و تزلزل در این 
راه گام برمــی دارد و در یک جمله یعنی 
دل به خدا بســتن و ایمــان محکم به او 
پیدا کردن، سپس تمام زندگی را به رنگ 
ایمان در آوردن و در محور آن قرار دادن. 

لــذا امام باقــر علیه الســالم از امام زین 
العابدین علیه الســالم روایت کرده است 
که آن حضــرت در روز عرفــه جمعی را 
مشاهده کرد که دست نیاز به سوی مردم 
دراز کرده و کمک می خواستند! حضرت 
فرمود: وای بر شما! آیا از غیر خدا در این 
روز حاجــت می طلبیــد در حالی که در 
ایــن روز امید می رود کــه فضل خداوند 
حتی شــامل بچه هایی شود که در شکم 

مادرانند. ، 

هم چنین باید به فــراز پرمحتواي دعای 
معروف امام حســین علیه السالم در روز 
عرفه اشــاره نمود ، آن جا که عرض می 
کنــد: »الهی انا الفقیر فــی غنای، فکیف 
ال اکون فقیــرا فی فقری، الهی انا الجاهل 
فــی علمی، فکیــف ال اکــون جهوال فی 
جهلی؛خداونــدا! من در عیــن بی نیازیم 
سرتا پا فقر و نیازم، پس چگونه در حالت 
فقر فقیر نباشــم؟! خداوندا! من در عین 
علم و دانش جاهلم پس چگونه در جهلم 

جاهل و نادان نباشم؟!« 

گفتنی اســت فقر در این فــراز به معنای 
نیاز و وابســتگی به ذات پــاك پروردگار 
اســت، یعنی استفاده از اســتدالل برای 
مبــارزه بــا انانیت، به این معنــا که خدا 
را وجودی نامحدود وازلــی وابدی ببیند 
وخود را وجودی از هــر نظر محدود ودر 

منتهای عجز وفقر وضعف وســرتاپا نیاز، 
ویقین داشته باشــد که یک لحظه بدون 

ذات پاك خداوند بقایی نخواهد داشت. 

دعای عرفــه؛ ندای مســلمانان در 
نابودی استکبار

بی شــک یکی از مهمتریــن کارکردهای 
دعــا، ایجاد نــور امید در دل انســان ها 
است. انسان ناامید در ردیف مرده ها قرار 
دارد؛همان گونــه که عامل اصلی پیروزی 
جنگجویــان در میــدان جنــگ، امید و 
روحیه اســت. از این رو، ســربازان ناامید 
اگر پیشــرفته ترین سالح های جنگی را 
نیز داشــته باشــند، بازنده میدان جنگ 

خواهند بود. 

لذا دعا در دل انســان نور امید می تاباند، 
انســانی که اهل دعــا و متکی به خداوند 
اســت علی رغم مشــکالت زیاد؛ از قبیل 
دشمنان جســور. ...اگر به درگاه خداوند 
روی آورد و بــه او امید ورزد و با او راز و 
نیاز کند، نور امید در دلش زنده می شود 
و بــه زندگی امیدوار می گــردد و گویی 

حیات دوباره ای می یابد. 

از ایــن رو مــردم در روز عرفه برای رفع 
 ، گرفتاری ملت های مســلمان دعا کنند 
مســلمانان در عرفه، دفع شر استکبار را 
مســئلت کنند تا آتش هــای جنگ که به 
مسلمان  و  اســتکباری  دشــمنان  دست 
نماهــای نادان و بی خبر روشــن شــده، 
خاموش شــود امیدواریم بــه برکت این 

دعاها شر استکبار دفع شود. 

سخن آخر

در خاتمه بایــد گفت بی تردید دعا نقش 
بســیار مؤثری در تربیت نفوس انسانی و 
ســوق آنها به مراتب کمال دارد که شاید 
بســیاری از دعاکننــدگان از آن غافــل 
باشــند. با این که خداوند به انسان بسیار 
نزدیک اســت)َونَْحُن أَْقَرُب اِلَْیِه ِمْن َحْبِل 
الَْورید( ، ولی آدمی با غفلت و بی توجهی، 
از او فاصله گرفته و دور می شود؛ در این 
میان، دعا و ذکر اســت که حجاب میان 
دعاکننده و خداوند متعال را برطرف می 
ســازد و انســان، قرب و نزدیکی را کامال 

احساس می کند. 

از ایــن رو »دعا« همچون بــاران بهاری 
است که سرزمین دلها را سیراب و شکوفه 
های ایمان و اخالص و عشــق و عبودیت 
را بر شاخسار روح آدمی ظاهر می سازد!. 

»دعا« نســیم روح بخش قدســی است 
که همچون دم مســیح، »عظم رمیم« را 

»باذن اهلل« حیات می بخشد!. 

»دعا« دریای مواجی اســت که گوهرهای 
فضایل اخــالق را در درون خود پرورش 

می دهد!. 

به راستی هر نفسی که با دعا همراه است 
ممد حیات اســت و مفرح ذات، و هر دلی 
که با نور دعا قرین اســت، با تقوای الهی 

همنشین است. 

دعاکننده، وصول به مقاصد شخصی خود 
را از خــدا می طلبــد و خداوند تربیت و 
پــرورش روحانــی او را از طریق دعا می 
خواهــد، و بقیه بهانه اســت! و اینچنین 
است که می توان گفت: دعا اکسیر اعظم، 
کیمیای سعادت، آب حیات و روح عبادت 

است. 

با این تفاســیر از یک ســو باید در مورد 
دعاهای حضرات معصومین علیهم السالم 
نظیر دعای عرفه امام حسین علیه السالم، 
و سایر دعاهای ارزشمند و دارای مضامین 
عالــی آن بزرگــواران، بیشــتر مطالعه و 
تحقیــق نموده، و از نحــوه دعا کردن آن 
عزیــزان درس عبرت گرفتــه، و آن را به 

دیگران انتقال دهیم. 

از ســوی دیگــر وجــود روز »عرفه « و 
خاطره دعای عجیب و بســیار گرانبهای 
امام حسین علیه السالم در عرفات، شکوه 
و عظمت خاصــی به این ماه بخشــیده، 
و ســزاوار اســت همه مؤمنان )مخصوصا 
جوانان پاکدل( از فضای آکنده از معنویت 
این ماه غافل نشــوند و در خودســازی و 
تهذیب نفس بکوشند که به پیشرفت های 

مهمی نائل می شوند. 
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شکوه والیت امام علی 
علیه السام در حدیث 
غدیر از منظر معظم له 

 
هیجدهم ماه ذی الحجه، روز عید ســعید 
غدیر، عید والیت و امامت، و از مهمترین 
اعیاد اسالمی است.  روزی است که رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله پس از انجام حج 
در ســال دهم هجری به هنگام مراجعت 
به مدینه، مردم را در وادی »غدیر« جمع 
کرد و فرمان خــدا یعنی نصب علی علیه 
الســالم به امامت و والیت بــر امت را به 

آنان ابالغ کرد.  

و آن جــا بود که آیه »الَْیــْوَم اْکَملُْت لَُکْم 
دیَنُکــْم َواتَْمْمُت َعلَْیُکــْم نِْعَمتی َوَرضیُت 
لَُکُم ااْلْســالَم دیناً« نازل شد. و خداوند با 
برگزیدن علی علیه السالم به امامت امت، 
دین اسالم را کامل گردانید و دشمنان را 
ناامید و مأیوس ســاخت. این روز را باید 
به حــق از عظیم ترین اعیاد نامید، همان 
گونــه که در روایات بر اهمیت فراوان این 
روز و برتری آن بر سایر اعیاد تأکید شده 

است. 

لــذا واقعۀ غدیر شــمس فروزانی اســت 
که تاریخ اســالمی و دل های عاشقان را 
روشن ساخته است. غدیر یک دنیا محتوا 
و مفاهیم عالیه دارد و سزاور است پیروان 
مکتب اهل بیت علیهم الســالم بلکه همه 
مســلمین روز به روز با آن آشناتر شوند و 

از آن بهره گیرند. 

حدیث غدیر در یک نگاه

بســیاری از مورخان اســالمی نوشته اند 
که پیغمبر گرامی اســالم صلی اهلل علیه و 
آله در آخرین ســال عمرش، پس از انجام 
مراسم حج با انبوه عظیمی از یاران قدیم 
و جدیــد و مســلمانان شــیفته ای که از 
تمام نقاط حجاز برای انجام این مراســم 
به او پیوســته بودند به هنگام بازگشت از 
مکه به سرزمین »جحفه« در میان مکه و 
مدینه، در بیابان خشــک و سوزان »غدیر 
خم« ،بعــد از حمد و ثنــای الهی، مردم 

را مخاطب ســاخته چنین فرمود: من به 
زودی دعوت خدا را اجابت کرده از میان 
شــما می روم، لیکن دو چیــز گرانمایه و 
گرانقدر در میان شما به یادگار می گذارم 
؛ »اول »ثقل اکبــر«، »کتاب خدا قرآن« 
است، دست از دامن آن برندارید تا گمراه 
نشوید، عترتم دومین یادگار گران قدری 
اســت که خداوند لطیف خبیر به من خبر 
داده، این دو هرگز از من جدا نشوند تا در 
بهشــت به من بپیوندند، از این دو پیشی 
نگیرید که هالك می شوید و عقب نیفتید 

که باز هالك خواهید شد!«. 

ناگهــان پیامبــر صلی اهلل علیــه و آله به 
اطراف خود نگاه کرد، کســی را جســت 
وجو می نمود، و همین که چشــمش به 
علی علیه السالم افتاد، خم شد و دست او 
را گرفت و بلند کرد آنچنان که ســفیدی 
زیر بغل هر دو نمایان شد و همه مردم او 

را دیدند و شناختند. 

در این جا صدای پیامبر رســاتر و بلندتر 
شد و فرمود: »ایها الناس! من اولی الناس 
بالمؤمنین من انفســهم؟؛ چه کســی از 
همه مردم نســبت به مؤمنین از خود آنها 
ســزاوارتر اســت؟«گفتند: خدا و پیامبر 

داناترند. 

پیامبر صلــی اهلل علیه و آله فرمود: »خدا 
موال و رهبر من اســت، و من موال و رهبر 
مؤمنانــم و نســبت به آنها از خودشــان 
ســزاوارترم«، ســپس افزود: »فمن کنت 
مــواله فعلی مواله؛ هر کــس من موال و 
رهبر او هستم علی موال و رهبر اوست«.  

این سخن را سه بار تکرار کرد، و به گفته 
بعضی از راویان حدیث چهار بار، ســپس 
سر به آســمان بلند کرد و فرمود: »اللهم 
وال من وااله، و عاد من عاداه، و احب من 
احبه، و ابغض من ابغضه، و انصر من نصره، 
و اخذل من خذله، و ادر الحق معه حیث 
دار!؛خداوندا دوســتان او را دوست دار، و 
دشــمنانش را دشمن دار، محبوب دار آن 
کس که او را محبوب دارد، و مبغوض دار 
آن کــس که کینه او به دل گیرد، یارانش 
را یاری کن، و تــرك کنندگان یاریش را 

محروم ســاز، حق را همــراه او بدار، و او 
را همــراه حق«،   ســپس فرمود: »همه 
حاضران به غائبان این خبر را برسانند«.  

هنوز صفوف جمعیت از هم متفرق نشده 
بود که جبرئیــل، امین وحی خدا را نازل 
گشــت و این آیه را بر پیامبــر فروخواند 
»الَْیْوَم اْکَملُْت لَُکْم دیَنُکْم َواتَْمْمُت َعلَْیُکْم 
نِْعَمتی...«؛»امــروز آیین شــما را کامل و 

نعمت خود را بر شما تمام نمودم«!  

در این هنــگام پیامبر صلــی اهلل علیه و 
آلــه فرمــود: »اهلل اکبــر، اهلل اکبر، علی 
اکمــال الدین و اتمام النعمۀ و رضی الرب 
برسالتی و الوالیۀ لعلی من بعدی؛ خدا را 
تکبیــر می گویم، خدا را تکبیر می گویم، 
بر ایــن که آیین خــود را کامل و نعمت 
خویــش را بر ما تمام کرد، و رضایت خود 
را به رسالت من، و والیت علی پس از من، 

اعالم داشت«.  

در ایــن هنگام شــور و غوغایی در میان 
مردم افتاد، و همگان علی علیه السالم را 
به این مقام تبریک گفتند از جمله ابوبکر 
و عمــر این جمله را در حضور جمعیت به 
علی علیه السالم گفتند: »بخ بخ لک یابن 
ابیطالب اصبحت و امســیت موالی و موال 
کل مؤمن و مؤمنۀ؛ آفرین بر تو، آفرین بر 
تــو، ای فرزند ابوطالب تو موال و رهبر من 
و تمام مردان و زنان با ایمان شــدی ...«!   
ایــن خالصه ای اســت از حدیث معروف 
غدیر که در کتب دانشــمندان اهل تسنن 

و شیعه آمده است.  

واکاوی سندی در حدیث غدیر

بدیهی اســت واقعه غدیر، مــورد اجماع 
و اتفاق جمیع مســلمانان شــیعه و سنی 
اســت و جایگاه ویژه ای در نصوص دینی 
و ادبیات و اشــعار مســلمانان دارد.   لذا 
جریان غدیر از نظر ســند متقن، مسلم و 
انکار ناپذیر است، به همین جهت دشمنان 
نمی توانند روی به فراموشی سپردن اصل 
روایت غدیر و از میان بردن محتوای غدیر 
مانور دهنــد،   بلکه روایاتــی که درباره 
جریان »غدیر خــم«، خطبه پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله و معرفی علی علیه الســالم 

به عنوان وصی و ولی نقل شــده، بســیار 
فراوان و یقیناًدر حد تواتر است،  

بــه عنوان نمونــه مرحوم عالمــه امینی 
رضوان اهلل علیه در کتاب ارزشــمند و بی 
نظیرش، الغدیر ، به صورت گســترده ای 
پیرامون واقعه غدیر بحث کرده است. وی 
حدیث غدیر را، در ایــن کتاب تحقیقی، 
از یکصــد و ده نفــر از صحابه پیامبر نقل 
مــی کند؛ عالوه بر این، از هشــتاد نفر از 
»تابعیــن« و3500 نفر از علما و محدثان 
اسالمی حدیث ارزشمند غدیر را نقل می 
کند؛ نویســنده توانمنــد الغدیر احادیث 
مربــوط به این حادثه بــزرگ و کم نظیر 
را از سیصد و شــصت کتاب مختلف نقل 
کرده است؛ کتاب هایی که قسمتی از آن، 
از اهل ســنت و قســمتی دیگر، از شیعه 

است.  

هــم چنین حدیث غدیــر در غالب کتب 
تفسیر و تاریخ و حدیث برادران اهل سنت 
آمده است، حتی گروه عظیمی از علمای 
اســالم کتاب مســتقل دربــاره خصوص 
این حدیث نگاشــته اند، از جمله مرحوم 
عالمه امینی که خود کتاب مستقل بسیار 
پرمایه و کم نظیری در این باره نوشــته، 
نام بیست و شــش تن از علمای اسالم را 
که درباره حدیث غدیر »کتاب جداگانه« 

نوشته اند نام برده است.  

از ایــن رو بحث درباره همــه روایاتی که 
در مورد »حدیث غدیر« نقل شده نیاز به 
نوشــتن کتاب قطوری دارد و هر شخص 
بی نظری نگاهی به مجموعه این اســناد 
و مدارك بینــدازد یقین پیــدا می کند 
کــه حدیث غدیر از قطعــی ترین روایات 
اسالمی و مصداق روشنی از حدیث متواتر 
است و به راســتی اگر کسی در تواتر آن 
شــک کند، باید به هیچ حدیث متواتری 

اعتقاد نداشته باشد.  

در مــورد تبیین اســناد حدیث به همین 
مقــدار قناعت کرده، وکســانی را که می 
خواهند مطالعه وســیع تری روی اســناد 
حدیث داشــته باشــند به کتابهای »الدر 
المنثور« سیوطی و» الغدیر«عالمه امیني 

و»احقاق الحق« قاضی نور اهلل شوشــتری 
الدین  عالمــه شــرف  المراجعــات«  و» 
ونیز»دالئل الصدق« محمد حســن مظفر 

ارجاع می دهیم.  

تبیین والیت و مولی در حدیث غدیر

می دانیم در مســأله امامت و خالفت بعد 
از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله دو نظر 
در میان مســلمانان هست؛ مطابق عقیده 
شیعه، امامت و خالفت با نص است؛ یعنی 
به وســیله خداوند از طریق پیغمبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله، امام علیه الســالم و 
خلیفه بعد از او تعیین شــده است. آیاتی 
از قرآن نیز این نظــر را تأیید می کند و 
احادیثــی همچون حدیث غدیر.. نیز گواه 
بر آن اســت. اضافه بر این شیعیان دلیل 
عقلی نیز بر این مسأله اقامه می کنند.  ،  

لیکن اهل تسنن طرفدار شوری هستند و 
معتقدند پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
تعیین خلیفه بعد از خود را به امت واگذار 
کرده و آنها بر طبق شــورای مهاجرین و 

انصار و بیعت مردم تعیین شده اند.  

حال با این تفاســیر حدیث متواتر غدیر و 
جمله معــروف پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله که در همه کتب آمده اســت: »من 
کنت مواله فعلی مواله « حقایق بسیاری 

را روشن می سازد.  

1. اگرچه بســیاری از نویســندگان اهل 
سنت اصرار دارند که »مولی« را در اینجا 
به معنی »دوســت و یار و یاور« تفســیر 
کنند، لیکن قرائن متعددی در کار اســت 
که نشان می دهد »مولی« در حدیث باال 
به معنی »ولی« و »سرپرست« و »رهبر« 

می باشد.  

مسأله دوســتی علی علیه السالم با همه 
مؤمنان، مطلب مخفی و پنهان و پیچیده 
ای نبود که نیاز به این همه تأکید و بیان 
داشته باشد، و احتیاج به متوقف ساختن 
آن قافله عظیم در وســط بیابان خشک و 
سوزان و خطبه خواندن و گرفتن اعتراف 

های پی درپی از جمعیت داشته باشد.  

هم چنیــن بر مبنای نــص صریح قرآن: 

»إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌۀ ؛ مؤمنان همه برادر 
یکدیگرند«.بایــد گفت اخوت اســالمی و 
دوســتی مســلمانان با یکدیگر از بدیهی 
ترین مســائل اسالمی اســت که از آغاز 
اسالم وجود داشت و پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله بارها آن را تبلیغ کرد و بر آن تأکید 
نهاد؛ بعالوه، مسأله اخوت مسأله ای نبوده 
کــه با این لحن داغ در آیه بیان شــود و 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله از افشــای آن 

خطری احساس کند.  

2. جمله »ألست اولی بکم من أنفسکم؛ آیا 
من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر و 
اولی نیستم !« که در بسیاری از متون این 
روایت آمده اســت، هیچ تناسبی با بیان 
یک دوستی ساده ندارد، بلکه می خواهد 
بگویــد: »همان اولویت و اختیاری که من 
نسبت به شــما دارم و پیشوا و سرپرست 
شما هســتم، برای علی علیه السالم ثابت 
اســت.« مخصوصا با توجه به تعبیر »بکم 
من انفسکم؛ از شــما نسبت به شما اولی 

هستم«.  

3. تبریــک هایی که از ســوی مردم در 
ایــن واقعه تاریخی به علی علیه الســالم 
گفته شــد، مخصوصاً تبریکی که »عمر« 
و »أبو بکر« به او گفتند، نشــان می دهد 
مســأله چیزی جز مســأله نصب خالفت 
نبوده اســت که در خور تبریک و تهنیت 
باشد؛ زیرا اعالم دوســتی، که برای همه 
تبریک  ثابت است،  مسلمانان بطور عموم 

ندارد.  

4. اشــعاری که حسان بن ثابت   قبال در 
روز عیــد غدیربا آن مضمــون و محتوای 
بلند و آن تعبیرات صریح و روشــن   ، نیز 
گواه دیگری بر این مدعا است؛ و به اندازه 

کافی در این مسأله گویا است.  

لــذا اگر ما قرائن جملــه معروف حضرت 
رســول صلی اهلل علیه و آلــه »من کنت 
مواله فعلی مــواله؛ اللهم وال من وااله و 
عاد من عاداه« را جمع کنیم تفســیر این 
جمله آسان اســت؛ اگر بیان یک دوستی 
معمولی باشــد همه مســلمانان دوســت 
همدیگرنــد و دیگر نیازی نیســت بعد از 
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حجه الوداع مــردم را در آن بیابان جمع 
کنند و خطبه بخوانند و بعد افراد به موال 
علی علیه الســالم »بخ بــخ لک یا علی« 

بگویند  .

گفتنی اســت اخیــراً در گوشــه و کنار، 
مقاالتی می نویسند و اعالم می دارند که 
بایــد مقام علمی علی علیه الســالم مورد 
توجه قرار گیرد و مســئله حکومت دیگر 
نیاز به بررسی ندارد، تعجب برانگیز است 
که اینها این گونه تاریخ اســالم و فقه را 

تحلیل می کنند.  

حــال آنکه پیامبــر گرامی اســالم صلی 
اهلل علیــه و اله از همان آغــاز، دین را با 
حکومت آمیخت و اصوالً پیشــرفت دین 
از طریق حکومت امکان پذیر است . حال 
اگر قــرار بود علی علیه الســالم، فقط به 
بیان احــکام و حالل و حــرام بپردازد و 
حکومتی در میان نباشــد، مســئله بیعت 

دیگر معنی نداشت.   

بنابراین طبق حدیث متواتر غدیر و جمله 
»من کنت مواله فهذا علی مواله«؛ پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله در غدیر خم 
رســما او را از ســوی خدا بــه این مقام 
منصوب کــرد؛ ولی بیعت مردم با دیگران 
ســبب شــد که او مدتی نتوانــد والیت 
خویش را اعمال کند؛ و تنها بعد از بیعت 
مردم با او بود که امکان اعمال این والیت 
حاصل شد. آری مردم زمینه های اجرائی 
را فراهم کردند، نــه اینکه مقام والیت او 

رابه فعلیت برسانند.  

بنابرایــن منظور پیامبــر صلی اهلل علیه و 
آله، از این کارها، بیان مســأله ی بســیار 
مهم و اساســی بوده و آن عبارت است از 
ا عالم والیت و امامت علی علیه الســالم 
و انتصــاب او به این مقــام.   لذا در این 
حدیث هیچ یــک از معانی دیگر »مولی« 
غیر از همــان اولویت، وال یــت و امامت 
منظور نیســت، چون معانی دیگر در این 

مقام بی تناسب می باشد.  

داللت حدیث غدیر بــر والیت علی علیه 
السالم در منابع اهل سنت

باید دانست اسناد مربوط به واقعۀ »غدیر« 

و مساله جانشــینی پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله تنها در کتب شیعه نقل نشده است 
، بلکه در بســیاری از کتب اهل تسنن نیز 
آمده اســت.   به عنــوان نمونه در تاریخ 
معروف طبری مورخ بزرگ اهل سنت، که 
مردی دانشــمند و در عصر و زمان خود 
کم نظیر بود. نوشــته هــای زیادی وجود 
دارد که از جمله آن ها تفســیر مهمی به 
نام جامع البیان و تاریخ مشــهورش است 
و کتابی به نام کتاب الوالیۀ دارد که طرق 
مختلــف حدیث غدیر را در آن بیان کرده 

است.  

هم چنین در دیگر منابع مهم علمای اهل 
ســنت هم چون »مســند« امام »احمد« 
آمده اســت: عمر بعد از آن بیانات پیامبر 
صلی اهلل علیــه و آله خطاب به علی علیه 
السالم عرض کرد: هنیئا یا بن أبي طالب 
أصبحت و أمســیت مولــی کل مؤمن و 
مؤمنۀ؛گوارا باد بر تو ای فرزند أبي طالب! 
صبح کردی و شــام کــردی در حالی که 

موالی هر مرد و زن با ایمان هستی!  

در تعبیری که فخر رازی در ذیل آیه »یا 
ِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْیَک ِمْن َربَِّک«  ُســوُل بَل أَیَُهاالَرّ
ذکر کرده، می خوانیم: عمر گفت: »هنیئا 
لک أصبحت مــوالی و مولی کل مؤمن و 
مؤمنۀ«بــه این ترتیــب، عمر او را موالی 

خود و موالی همه مؤمنان می شمرد.  

در تاریخ بغداد روایت فوق به این صورت 
آمده:بخ بخ لک یا بن أبي طالب! أصبحت 
موالی و مولی کل مســلم ؛ آفرین، آفرین 
بــه تو ای فرزند ابو طالب! صبح کردی در 
حالی که موالی من و موالی هر مسلمانی 

هستی.  

و در »فیض القدیــر« و »الصواعق« آمده 
اســت که این تبریک را ابو بکر و عمر هر 
دو به علی علیه السالم گفتند: »أمسیت یا 
بن أبي طالب موال کل مؤمن و مؤمنۀ  «.،  

پیداســت دوستی ســاده ای که  ناگفته 
میان همه مؤمنان با یکدیگر است چنین 
تشــریفاتی ندارد، و این جــز با والیت به 

معنی خالفت سازگار نیست.  

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت مســاله غدیر یک 
مساله واضح و روشن است منتهی جهات 
سیاسی و سایر شــرایط اجازه نمی داده 
اســت که پرده از روی ایــن حدیث برای 

همه مردم برداشته شود.  

لذا احیــای غدیر به معنــای احیای آثار 
حضــرت علی علیــه الســالم و حکومت 
اسالمی است، چرا که مسأله غدیر، ادامه 
حکومت اســالمی پیامبر اسالم صلی اهلل 

علیه و آله است.   

غدیر واقعۀ باشــکوهی است که بزرگانی 
همچــون آیــت اهلل امینــی و میرحامد 
حســین هنــدی و عالمه محســن امین 
و بــزرگان دیگر برای تبییــن زوایای آن 
کوشــش  های شــایان تقدیری کرده اند 
ولــی غدیر هنوز ناگفته های فراوانی دارد 
که نســل امروز باید برای شرح آن دامن 
همت به کمر زنــد و ابعاد و زوایای آن را 

روشن سازد.  

البته به حق ما ادعا می کنیم شــیعه علی 
علیه الســالم هستیم و غدیر نشانه والیت 
ما اســت، اما باید بدانیم این جشــن ها 
و توســالت خوب و الزم اســت، اما کافی 
نیست. بلکه باید آثار عشق به مکتب امام 
علی علیه السالم و سایر ائمه اطهارعلیهم 
الســالم و برنامه های ایشــان در رفتار و 
کردار ما نمود و بروز داشته باشد. لذا باید 
همه نســبت به عید غدیر اهمیت بدهند 
بــه ویژه جوانان را باید بــا تاریخ، برکات، 
کتاب ها و ســخنان بزرگان درباره غدیر 

آشنا کرد.  

بی شک ما خدا را شاکریم که تابع کسی 
هســتیم که فضائل و مناقب او آشــکار و 
دالیل والیت او محکم و متقن است و این 

راهی است که ما باید بپیماییم.  

ان شاءاهلل در برابر این رسالت همه وظیفه 
خود را انجام خواهیم داد و امیدواریم قدم 
در جــای پای حضرت علی علیه الســالم 

بگذاریم
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پرونده ویژه
بازخوانی مسئولیت ها و رسالت 

های دولت اسامی از منظر 
معظم له 

نظام اسالمی مرکب از دو رکن جمهوریت 
و اسالمیت اســت، رای مردم جمهوریت و 
ارزش هــای دینی، جنبه اســالمیت نظام 
اســت. هم چنین دولت به معنی دست به 
دست شــدن قدرت در میان مردم است و 
حکومت را نیــز به همین دلیل، دولت می 
گویند که هر چند روزی، در دســت کسی 

است. 

لذا در حکومت اســالمی، دولــت باید در 
خدمت مردم و مراقب و محافظ آنها باشد. 
حدیث معروف »کلکم راع و کلکم مسئول 
عن رعیته« نیز اشــاره به این معنا دارد که 
همه مردم باید مراقب یکدیگر باشند و در 
مقابل هم مسئولند. بدین ترتیب کار دولت 
و حکومت یک سلســله برنامه ریزی کالن 
اجتماعی است که مربوط به همه می شود. 

در نگاه دین دولت اســالمی موظف است 
امکانات عمومــی را که به همه مردم تعلق 
دارد، به گونه ای در اختیار آحاد مردم قرار 
دهد کــه فرصت های رشــد وترقی برای 

همگان فراهم گردد. 

بــه عنوان مثــال دولت بایــد برنامه های 
اساســی و بنیادی و زیربنایی را در جهت 
گسترش فرهنگ دینی انجام دهد، و مردم 
باید دنبال آن را در جهات مختلف بگیرند. و 
یا اینکه آموزش و پرورش برای تمام قشرها 
الزم است، و یامسائل اقتصادی در جامعه، 
در بعد کشــاورزی و دامداری و صنعتی هر 
کدام برنامه ریزی می خواهد و نیز مسائل 
بهداشــت و درمان برای عموم مردم که آن 
هم نیاز به برنامه ریزی گسترده دارد و... که 
مجموعه اینها دولت و حکومت را تشــکیل 

می دهد.  

از ســوی دیگر مردم نیز به عنوان حامیان 
حکومت، و بازوهای دولت اســالمی، و نیز 
به عنوان نظارت، و امــر به معروف و نهی 

از منکر، و نصیحت و ارشــاد، در حکومت 
نقش دارند.  

این نوع نظارت مردم از باب »لزوم همکاری 
با دولت اســالمی« و بر مبنای کالم الهی 
در قــرآن کریــم اســت که مــی فرماید: 
»والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض 
یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر؛مردان 
و زنان با ایمان )یار و یاور( یکدیگرند؛ امر به 

معروف و نهی از منکر می کنند،«.  ،  

هم چنین نظارت صحیح بر دولت ها ارمغان 
حوزه مستقل  است زیرا ؛ حوزه علمیه نقش 
مهمــی در ایجاد، هدایت و حفظ انقالب از 
انحرافات دارد  ، ولی مســتقل از حکومت 
است و همین باعث نظارت صحیح بر دولت 

ها می شود.  

از این رو مراجــع معظم تقلید هیچ نیازی 
به دولت ندارنــد و آنان را حمایت هم می 
کننــد، اما هر جا خالفی ببینند با صراحت 
تذکــر می دهنــد و از آنجا که وابســتگی 
خاصی ندارند، نظراتشان را با شجاعت بیان 
می کنند و چون این نظرات مشفقانه است، 

غالباً مؤثر واقع می شود.   

فرهنگ گرایی مهمترین رسالت دولت 
اسامی

اسالم از فرهنگ بسیار غنی و مستحکمی 
برخوردار اســت و این قدرت را دارد که با 
همه فرهنگ ها مقابله کند، بنابراین تالش 
برای حفظ آبروی نظام و کشــور اســالمی 
وظیفه همگان اســت تا جوانان ما در دام 

دشمنان گرفتار نشوند.  

لذا همۀ رسانه ها به ویژه رسانه ملی، دولت، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دانشگاه ها 
و مراکــز دیگر مســؤولیتی خطیر در قبال 
مسائل فرهنگی دارند؛ همه مسؤول هستند 
تمام ارگان ها، نهادها، دانشگاه ها و دبستان 
هــا، چراکه همــه طرفدار نظام اســالمی 

هستند.  

امروزه دشمنان با اســتفاده از رسانه های 
گوناگون هم چون ماهواره، اینترنت و رسانه 
های غیراخالقی در تــالش اند تا فرهنگ 
مــردم را تغییــر دهند،  حــال این وضع 

فرهنگی که االن داریم، مفاســد اخالقی، 
بدحجابــی، بــی حجابی، رســوایی های 
اقتصادی آیا اینها با دســتاوردهای انقالب 

سازگار است؟.   

به راســتی چرا جلوی مفاســد اقتصادی 
گرفتــه نشــد و از آن غفلت شــد، چرا از 
مفاسد اخالقی پیشیگیری نشد تا به این جا 
نرسد؟؛  متأسفانه برخی در دولت احساس 
کردنــد می توان خط قرمزها را شکســت،  
حال آنکه دولت باید از فرافکنی در مسائل 
فرهنگی دســت بردارد و بــه وظایف خود 
عمل کند، دولت نباید از انجام وظایف خود 

شانه خالی کند.  

باید دانســت مســائل فرهنگی تبدیل به 
مسائل سیاسی اقتصادی می شود و مسائل 
سیاســی و اقتصادی نیز تبدیل به مسائل 
فرهنگی می شــوند و تاثیر و تاثر متقابلی 

دارند.  

به عنوان نمونه بســیاری هستند که تالش 
دارند به مســایل فرهنگی ضربــه بزنند تا 
مسایل سیاســی و اصل نظام ضربه بخورد 
چنان که می بینیم مســئله عفاف و حجاب 

مسئله سیاسی شده است.  

بنابراین دولت باید مسائل فرهنگی و حجاب 
را از کارمندان خود شروع کند تا به جامعه 
نیز تســری پیدا کند. همچنین باید بحث 
حجــاب در کتاب های درســی به صورت 
منطقی وارد شــود و ضرر و زیان های بی 
بند و باری تبیین شــود تا همه بدانند که 
این یک مســأله مهم است و نمی توان به 

سادگی از کنار آن گذشت.  

الزم به ذکر است ما دارای حکومت اسالمی 
هستیم و معتقدیم که اخالق اگر فاسد شد 
مشــکالت زیادی ایجاد می شود؛ االن چرا 
طالق زیاد شده؟ چرا ازدواج کم شده؟ چرا 
شوهر به زن و زن به شوهر بدبین شده اند؟ 
یکی از عوامل مهمش همین هاســت.  این 
بی بندوباری ها نظام خانواده را متالشــی 
می کند؛ ما اگر تذکر می دهیم می گوییم 
مصلحت شما این است ما دلمان می سوزد. 
ما مسائل فرهنگی را رصد کنیم و به سهم 
خودمان تذکر دهیم. گاهی این مسائل برای 

ما هزینه هایی دارد که آن را می پردازیم.  

لیکن در خیلی از مسائل هم که برخی وارد 
شده اند و خواســتند امر به معروف داشته 
باشــند، دولت برخی موانع را ایجاد کرده 
اســت و از ســوی دیگر تبلیغات گسترده 
دشمنان موجب شد که جامعه ما به سمت 
فساد برود و وضع بد فرهنگی کشور بیداد 

کند.  

حال آنکه امر به معروف و نهی از منکر باید 
در جامعه اســالمی زنده و پر رنگ شــود؛ 
زمانی کــه امر به معــروف و نهی از منکر 
کم رنگ شــود، گناه و فســاد پر رنگ می 
شود. دشمن نیز همین را می خواهد، همان 
گونه که در اندلس کردند و برای فتح آنجا 
جوانان را آلوده کردند؛ در حالی که یکی از 
اصول قانون اساســی اصل امر به معروف و 
نهی از منکر اســت. لذا اگر امر به معروف و 
نهی از منکر ترك شــود جوانان آلوده می 
شوند و جوانان آلوده نمی توانند از مملکت 

و اسالم دفاع کنند.  

بنابراین نباید مســایل ارزشی را در جامعه 
تضعیف کرد، چرا که این مســایل پشتوانه 
کشور هستند و برای تداوم انقالب به آن ها 

نیازمندیم.  

بنابراین باید اذعــان نمود عالوه بر وظیفه 
شــرعی نســبت به حالل و حــرام احکام 
اســالمی، برای حفــظ نظام اســالمی و 
تضعیف نشدن آن باید به مسایل فرهنگی 
توجه داشــته باشــیم،  باید در برابر امواج 
ضدفرهنگی ایســتاد و هرگز مایوس نشد 
زیرا فرهنگ اسالم قوی است و اگر در این 
اوضاع یک آتش را نیز خاموش کنیم مطلوب 
است ولی در این زمینه بسیار می توان کار 
کرد و کارهای فراوانی هم انجام شده است.  
لیکن امروز مسئولیت ما از هر زمانی بیشتر 
است، باید از همه ابزارهای هنری، سایت ها، 

ماهواره ها و... استفاده کرد.  

دولــت و ضرورت اجتنــاب از جدال 
سیاسی

بی شــک دشــمنان داخلی و خارجی به 
دنبال آلوده کردن فضای سیاســی کشور و 
به دست آوردن منافع خود هستند؛ لذا باید 

احتیاط کرد و از جدال سیاسی، که کشور 
را ناآرام کند، پرهیز کرد. زیرا امروز مشکل 
مردم، مسایل سیاســی نیست و مسئوالن 
باید اقتصاد، معیشــت و اخــالق جامعه را 
ســامان دهند و این خصومــت ها را کنار 

بگذارند.  

گاهــی در ارائه بحث هــا، دالیل محکم و 
متقــن به میان می آیــد و طرفین بدنبال 
رسیدن و روشن شدن حقیقت هستند که 
ایــن گونه مراء  و بحث در اســالم صحیح 
است.  لیکن گاهی در بحث، دالیل محکم و 
متقن است، ولی طرفین به دنبال به کرسی 
نشاندن حرف خود، رسواکردن دیگری، به 
وجود آوردن مشکالت و آبروریزی هستند، 
که این شــیوه در شرع نکوهش شده است.  
حال آنکه مشــکالت اقتصادی، اخالقی و 
علمی، کشــور را فرا گرفته و مسئوالن باید 

از بحث های بی ثمر سیاسی بپرهیزند.  

لذا کســانی که در این بحث های سیاسی، 
با کبــر و غرور به دنبال غلبــه بر دیگری، 
دشمنی و عداوت هستند، هرچند حرفشان 
حق باشد هرگز ایمانشان کامل نخواهد شد 
و از خدا دورتر می شــوند.  بلکه دامنه این 
بحث ها جامعه را به ســمت هالکت سوق 

خواهد داد.  

محرومیت زدایی و لزوم حمایت دولت 
از اقشار آسیب پذیر

در نگاه اســالم هیچ کس نبایــد از تأمین 
نیازهای اساسی و حیاتی چون: غذا، مسکن، 
پوشــاك و امنیت محروم باشد.لذا چنانچه 
تعــدادی از افــراد جامعــه توانایی تأمین 
نیازهای خود را نداشته باشند در قدم اول 
بر متمکنان و سپس بر دولت اسالمی است 

که آن سطح حداقلی را تأمین کند.  

همچنین هزینه هایــی که برای آموزش و 
پرورش، حفظ نظم و امنیت اجتماعی، دفاع 
در مقابل دشــمنان، مبارزه با انواع بیماری 
های خطرناك، ایجاد اشتغاالت ضروری، و 
رفع نیازهای محرومان می شود، از مصارف 
ضروری شمرده شده و برای جامعه اجتناب 
ناپذیر است و بر حکومت اسالمی است که 
به تأمین هزینه های این گونه امور اهتمام 

جدی داشته باشد.  

لذا دولــت اســالمی باید در قبــال همه 
احســاس مســئولیت داشته باشــد و در 
رســیدگی به امور مردم به ویژه در مناطق 
محروم کوتاهی نکند.  بلکه باید با راه اندازی 
معاونت ویژه ای، مشکالت مردم در مناطق 
محروم مورد بررسی قرار گیرد، چراکه همه 

ما مسئول هستیم.  

بی شک تورم ثروت مندان را ثروت مند تر 
و اقشــار کم درآمد را نیازمند تر می کند.  
از سوی دیگر مردم مدام به ما مراجعه می 
کننــد که اخیرا موجــی از تورم در جامعه 
پیدا شــده اســت و آن هم بــه خاطر باال 
رفتن قیمت حامل های انرژی ودیگر اقالم 
مصرفی از ســوی دولت است.  دولت باید 
توجه ویژه داشته باشــد که اگر قرار است 
شاهد افزایش قیمت در جامعه باشیم، باید 
با شــیب مالیم صورت گیرد تا مردم دچار 

مشکالت حاصل از فشار گرانی ها نشوند.  

جای بسی تأسف اســت که مشکل گرانی 
اکثراً از مصوبات خود دولت سرچشمه می 
گیرد و مســئوالن اجرایی بایــد مبارزه با 
گرانی را از خود شروع کنند، آن ها وظیفه 
دارند در حل مشکالت مردم بیش از پیش 

تالش کنند.  

تأسف آور است که بار تورم بر دوش کارمند 
و کارگری اســت که حقــوق ثابت دارد نه 
ثروت مندان. دولــت فکری به حال گرانی 
ها بکنــد، یارانه این افراد باید افزایش یابد.  
دولت اجازه ندهد اقشار کم درآمد زیر چرخ 
های تورم له شــوند ، هــم چنین دولت به 
فکر جوانان بیکار، حل گرانی و اشــتغال و 
معضل ازدواج جوانان باشــد و به گونه ای 
نباشد که بار تورم روی دوش اقشار ضعیف 

و کم درآمد باشد.  

ضروری است مســؤوالن برای حل مشکل 
گرانی مطالعه همه جانبه داشــته باشــند 
تا اقشــار آســیب پذیر بیش از این آسیب 
نبینند؛ این که تنها عــده کمی برای این 
مســائل فکر و برنامه ریزی کنند درســت 
نیســت، امیدواریم دولت و مجلس و دیگر 
افراد دســت به دســت هم دهند و قشــر 
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نیازمند را از زیر بــار تورم نجات دهند؛ ما 
هم برای موفقیت شــان دعا می کنیم. ما 
این مســائل را بیان می کنیم تا ان شاءاهلل 

عمل کنند  

لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی

بدیهی است حکومت نباید امر اقتصاد را به 
دســت گیرد، بلکه بهترین راه آن است که 
آن را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ولی با 
این حال نباید جهات حمایتی و هدایتی را 
از آنها دریغ دارد، زیرا غالبا بدون حمایت و 
هدایت حکومت به مشکالت زیادی برخورد 
مــی کنند که دامنه آن عموم مردم را دربر 
می گیــرد. به همین دلیل اقتصاددان های 
آگاه در دنیای امــروز به همین امر توصیه 
می کنند که دولت بــی آنکه خود تاجر و 
صنعتگر باشــد باید از آنها حمایت کند و 
در موارد الزم نظــارت و هدایت آنها را نیز 
به عهده بگیــرد و این کار نقش مهمی در 

موفقیت تجارت و صنعت خواهد داشت.  

البته مــا نمــی گوئیم که دســت بخش 
خصوصی آن چنان آزاد شود که به استثمار 
و دو قطبی شدن جامعه منجر گردد، بلکه 
می گوئیــم در عین نظارت دقیق دولت بر 
این بخش، باید رابطه کار بیشتر، مدیریت 
بهتــر، و ابتکار فزون تر، را با درآمد زیادتر، 
همیشــه در نظر داشت، و به مقتصای »ان 
لیس لالنسان اال ما سعی و ان سعیه سوف 
یری« نتیجه ســعی بیشــتر او را )به طرز 

عادالنه ای( در اختیار او گذارد.  

متأسفانه فرهنگی در دولت ها حاکم است 
که نباید چیزی را از دســت بدهند، دولت 
خیال می کند عظمتش بر این اســت که 
همه امور را در دست داشته باشد در حالی 

که این فرهنگ دولتی باید اصالح شود.  

گاهی شنیده می شــود 5 درصد از سهام 
بخشــی را به بورس دادند، با شنیدن این 
خبر این گونه انســان برداشت می کند که 
دولــت از روی اجبار و اکراه بخشــی را به 
مردم واگذار کرده است و افراد صاحب نظر 
اقتصادی در جامعه باید مسائل را به دولت 

بگویند.  

لذا باید گفت؛ دولت چوب الی چرخ سرمایه 

گذاران سالم بخش خصوصی نگذارد  بلکه 
هــر دوطرف باید با هم همــکاری کنند تا 

رونق اقتصادی شکل بگیرد.  

ضرورت نظارت دولت بر سامت مردم

بی شــک دولت باید برای حفظ ســالمت 
مردم و تأمین مواد غذایی ســالم و ســایر 
نیازمندي ها، برنامه ریزی و مدیریت الزم 

را اتخاذ نماید.  

متأســفانه نظارت های کنونــی که بر مواد 
غذایی وجود دارد، مناســب نبوده و سبب 
زیاد شدن بســیاری از امراض و بیماری ها 
شــده اســت؛ دولت باید به جد این مسأله 
را دنبال کــرده و نظارت دقیقی بر مراحل 
تولید تا فروش مواد غذایی داشــته باشد.  
زیرا مشــکل ســالمت مواد غذایی بدون 

نظارت دقیق دولت حل نشدنی است.  

از یک سو جامعه ما هزینه های زیادی برای 
عدم ســالمت مواد غذایی می پردازد و این 
سرچشــمه های مختلفــی دارد که یکی از 
این عوامل منفعت طلبــی تولیدکنندگان 
و فروشــندگان مواد غذایی است .   برخی 
برای درآمد بیشــتر خود، مواد بی خاصیت 
و مضــری همچون روغن پالــم را در مواد 
غذایی به کار می برند و به هیچ وجه به فکر 
ســالمت مردم نیستند؛ این در حالی است 
که اســالم اجازه چنین چیزی را نمی دهد 
و کسی که اســباب بیماری های گوناگون 
را فراهم می کند، ضامــن افراد ضرر دیده 

خواهد بود.  

از ســوی دیگر مردم به دنبال مواد غذایی 
می روند که برای آن ها لذت بخش اســت 
که این مسأله در بسیاری از مواقع سالمت 
غذایی را به حاشــیه می بــرد.  تقلیدهای 
کورکورانه، بســیاری از مردم از غذاهایی با 
عنوان غربــی که ارزش غذایی چندانی هم 
ندارد و ترجیح آن بر مواد خوراکی سالم از 
جمله آسیب های کلیدی در سالمت مردم 
اســت.  حال آنکه دولت باید در راســتای 
ســالمت جامعه، دلسوزانه مردم را آموزش 
دهد تا با خــوردن غذاهای چرب، پرنمک، 
ســرخ کردنی و امثال این موارد، اســباب 
بیماری ها، پیری زودرس و مشکالت عدیده 

را در خــود به وجود نیاورنــد.  هم چنین 
دولت باید نســبت به کشاورزان، دامداران، 
تولید کنندگان و فروشندگان مواد غذایی 
نظارتی دقیق تر داشته باشد.  اینگونه است 
که طرح امنیت و سالمت غذایی از مزرعه 
تا ســفره باید به عنوان یکــی از مهم ترین 

مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.  

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت هیــچ کس معصوم 
بنابراین،  انسان جائزالخطاســت؛  نیست و 
دولتمردان بــا دالیل واهی، خطای خود را 
توجیه نکنند و لجاجت نورزند.  اگر مرتکب 
خطا و اشتباهی می شوند، آن را پذیرفته و 
سعی در جبران آن داشته باشند و از تاریخ 
و داستان های قرآن درس عبرت بگیرند و 
زمینه رضایت و بخشــش خداوند را فراهم 

کنند.  

زیــرا مردم از دولتی که اشــکاالت خود را 
متوجه احزاب، گروه هــا و دیگران کرده و 
مشــکالت را توجیه کند و مسئولیت آن را 
نپذیرد فاصلــه می گیرند،  لذا نباید معایب 
و مشــکالت را متوجه به دیگران قرار داد،  
بلکه مسئوالن در کنار نقاط قوت باید نقاط 
ضعف را هم قبول کنند، در غیر این صورت 
در مردم نارضایتی عمومــی ایجاد خواهد 

شد.  

تأکیــد می کنــم دولت محتــرم نباید از 
انتقادهای ســازنده ناراحت شــود؛  چراکه 
اگر نقد نباشد اشــتباهات تکرارت خواهد 
شد.  البته انتقاد ســازنده تلخ است لیکن 
بایــد تلخی آن را تحمل کــرد و پذیرفت.  
زیرا مشــکالتی هست که باید تدریجا حل 
شود و مهم این است امیدی که برای مردم 
پیدا شــده چه در مسائل اقتصادی، چه در 
مسائل خارجی و چه در مسائل فرهنگی و 

اجتماعی روز به روز شکوفاتر شود.  

پرونده ویژه
بازخوانی فاجعۀ منا و تبیین 
مدیریت آیندۀ حج از منظر 

معظم له 

فاجعۀ دردناك منا، حادثۀ بســیار مهمی 
است که در تاریخ اســالم سابقه نداشت 
و واقعا تکان دهنده بــود. این حادثه که 
جهــان اســالم را غرق در عزا ســاخت، 
منجر به از دســت رفتن و مجروح شدن 
جمع زیادی از مسلمانان همه کشورها و 
کشــور عزیزمان شد. لذاچشم ها در فراغ 
خونبــار و قلب ها در آتــش این مصیبت 
عظما ســوزان است. ضایعه تأسف برانگیز 
و ناراحت کننده در سرزمین منا که همه 

را ناراحت کرد. 

فاجعــۀ منا؛ ارمغان ســوء مدیریت 
سعودي ها

در ســوء مدیریت ســعودی هــا در این 
فاجعه جــای تردید نیســت بلکه اجماع 
جهانی هم بر این مسئله صحه می گذارد 
که این حادثه قابل پیشــگیری بود. البته 
این بــی تدبیری ها در ســابق نیز وجود 

داشته است. 

لذا اگر دولت ســعودی بعد از حادثه منا 
برخورد مناسبی می کرد، مانند آبی روی 
آتش مسلمانان بود اما سوءمدیریت و بی 
تدبیری آل ســعود ســبب دامن زدن به 
ابعاد حادثه منا شــد. لذا ســعودي ها در 
حادثه منا یا نخواســتند و یا نتوانســتند 
آن را مدیریــت کنند، حــال آنکه عقل و 
تدبیر و مدیریــت صحیح ایجاب می کرد 
که برای برخورد با چنین حادثه های کم 
نظیرو یا بــی نظیر،فعالیت های متعددی 

صورت گیرد. 

هم چنین بایــد گفت حج متعلق به تمام 
امت اسالم است در حالی که سوء مدیریت 
ســعودی ها ضربه بزرگی به قداست حج 
وارد کرد ؛ اینها ضایعاتی است که جبران 

آن به این آسانی و سادگی نیست .

سوء مدیریت چهارگانۀ رژیم سعودی 
در فاجعۀ منا

در تبیین این مســأله باید به چهار نکته 
اشاره نمود:

1. برخورد نامناســب بــا این حادثه یکی 
از مصادیق اصلی ســوء مدیریت رژیم آل 
سعود اســت، در چنین حادثه ای با این 
وســعت که کم نظیر و یا بــی نظیر بوده 
اســت، اظهار همدردی بــا خانواده های 
داغدیــده ابتدایی تریــن کار بود که باید 

انجام می شد امام صورت نگرفت. 

2. دولت سعودی باید اجازه دهند هیئت 
تحقیقی علت وقوع این حادثه را بررســی 
کــرده و مقصــران و متخلفان را مجازات 

کنند، اما این اقدام نیز صورت نگرفت. 

3.کار سوم این بود که بگویند خسارات را 
جبران می کنیم که این مهم نیز تاکنون 

صورت نگرفت .

4. اتخاذ تدابیر)هر چند با کمک دیگران 
از تکــرار این  باشــد( برای جلوگیــری 
ماجراهــا از دیگر برخوردهایــی بود که 
باید صــورت می گرفت اماایــن مهم نیز 
اجرا نگردید، بی شــک اگر آنها تدبیر می 
کردند و برخورد درســتی بــا این فاجعه 
داشــتند، این فاجعه این قدر گســترده 
نمی شــد، این واقعا مایه تاسف و تعجب 

است. 

حال با این تفاســیر بایــد گفت مدیریت 
و برخــورد عاقالنه در ایــن حوادث الزم 
اســت و نباید انسان روی دنده لج بیافتد 
که مسئله بدتر شــود . البته بی تدبیری 
ســعودی ها تنها منحصر به سال گذشته 
نبود و در گذشــته نیز به کرات شــاهد 
وقوع رخدادهای تلخــی بوده ایم؛ لذا ما 
تاکید می کنیم که مدیریت ســعودی ها 
به هر دلیلی قادر نیست این کار را انجام 

دهد. 

بنابرایــن ابــراز همــدردی، تعیین گروه 
نهایت  بررســی، جبران خســارات و در 
تدبیر برای آینده ، چهار وظیفه برای هر 
حادثه ای اســت که متاســفانه آل سعود 

نکرد.  چنین 

قضاو قدر ؛ توجیــه فضاحت بار آل 
سعود برای شهدای فاجعۀ منا

جای بســی تأســف و شرمســاری برای 
رژیم ســفاك سعودی اســت که نه تنها 
هیچ یک از این اقدامات را انجام ندادند، 
بلکــه گفتند فاجعۀ منــا قضا و قدر الهی 
بوده اســت اما ظاهراً معنای قضا و قدر را 

. نفهمیدند 

ایــن ادعای مضحک مثل این اســت که 
ما همه مأمــوران و تدابیر را در جاده ها 
برداریم و بعد بگوییم کشــته های جاده 
ها، قضا و قدر اســت. به راســتی که این 

نهایت سوء مدیریت است. 

بــی تردید اظهــارات بعضــی از علمای 
عربســتان مبنی بر مرتبط ســاختن این 
قضیه بــه »قضا و قدر الهــی« )که برای 
فرار از بار مسئولیت ها اظهار شده( خود 
فاجعه دیگری است چون تعلیمات اسالم 
را در مســأله »قضا و قدر« زیر سؤال می 
بــرد. آیا مثال اگر بیمــاری خطرناکی در 
برای  نباید  میان مســلمین شایع شــود 
عــالج آن تالش شــود؟ بایــد بگذاریم 
هــزاران قربانی بگیــرد و آن را به قضا و 
قدر الهــی مربوط ســازیم؟ در حالی که 
قضا و قدر در قرآن مجید و سنت پیغمبر 
اکرم)صــل اهلل علیه و آله و ســلم( هرگز 
چنیــن معنایی ندارد ،بلکــه خداوند در 
حوزه اعمال انسانی ما را به تدبیر و چاره 
اندیشی صحیح مکلف ســاخته است که 

ترك آن مسئولیت آفرین است. 

از همه بد تر اینکه مفتی اعظم ســعودی 
گفته است برخی دلشان می خواست در 
منا که اجر باالیی دارد، کشــته شــوند و 
این بســیار توجیه بدی بــود، و یا برخی 
دیگر از مســئوالن عربســتان بی نظمی 
حجاج را علت حادثــه ذکر کردند ؛حال 
اگر این طور است پس شما آنجا چه کاره 

هستید؟ 

از همه تعجــب برانگیز تر این بود که آل 
خلیفه به آل ســعود تبریک گفت که حج 
موفقی داشــتید آیا این نادانی و حماقت 
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نیســت؟ ، مگر این حج موفقی است که 
با بی تدبیری و ســوءمدیریت انجام شده 

است؟. 

در  یاب  حقیقت  هیأت  تشکیل  لزوم 
منا فاجعه 

باید تأکید کرد علل وقوع این فاجعه باید 
با جدیت دنبال شــود، عالوه بر این باید 
فکری بشــود که چنین حوادثی حتی در 
مقیاس کوچک برای ســال هــای آینده 

تکرار نشود. 

زیرا مردم انتظار دارنــد علت این فاجعه 
باید  پیگیری شــود،. لذا دولت عربستان 
اجازه دهد هیاتی متشکل از این کشور و 
سایر کشورها، و بعضی مراکز بین المللی 
هرچه سریع تر تشــکیل شود و مقصران 

این حادثه دردناك مجازات شوند. 

هم چنین وقایع نگاری فاجعه منا با ذکر 
تمام مســتندات، اخبار و تصاویر باید به 
عنوان یک مجموعه کامل هر چه ســریع 
تر تهیه و در دســترس عموم مردم قرار 
گیرد تــا آنها بدانند چه اتفاقاتی رخ داده 
است، این مســئله کمک می کند فاجعه 

منا فراموش نشود. 

سایۀ سنگین چالش های سیاسی آل 
سعود بر سر مقدسات اسام

شکی نیست که ســعودی ها با مقدسات 
اسالمی بازی سیاسی می کنند در حالی 
که حج برکنار از بازی های سیاسی است، 
قرآن مــی گوید حرم امــن خدا منحصر 
به کســی نیســت و همه در آن مساوی 
هســتند، لذا باید حکام جائر سعودی را 
مــورد عتاب قرار داد و گفت مگر حرمین 
شــرفین، کعبــه، مکــه و مدینــه ملک 
شخصی شما است که این گونه رفتار می 
کنید؟ این اماکن مقدسه متعلق به عموم 

است.  مسلمانان 

ولی ســعودی ها حرمین را ملک شخصی 
خــود کرده و انتقام مســائل سیاســی و 
نظامی شکســت خورده خود را در عراق، 
یمن و ســوریه گرفته و ایران را وادار می 
کردند که بــا ترك عزت زائران را به حج 

اعزام کنند. 

به عنــوان نمونه امام جمعه مدینه و مکه 
و مفتیان ســعودی به تازگــی در خطبه 
هــای روز جمعه به قدری بر ضد شــیعه 
تبلیــغ کردند که آن هــا را نجس و کافر 
می دانســتند و باید در نظر داشته باشیم 
که حتی اگر با دولت ســعودی کنار می 
آمدیم حاجیان ما که به مســجد الحرام و 
مسجد النبی می آمدند با جوانان تحریک 
شده بوسیله مفتیان بی دین مواجه شده 
و آن ها مردم ما را اذیت می کردند، این 
کار خطر داشــت و شیعه ستیزی عجیبی 

در عربستان به راه انداخته بودند. 

لغو اعزام به حج؛مصلحت الهی؛تجلی 
قدرت و عزت

الزم به ذکر اســت حج یک مســاله مهم 
اســت ولی امروز عبادی سیاســی شده 
است و با کرامت و دین و مذهب ما پیوند 
خورده کــه باید تمام جهــات را رعایت 

کنیم. 

از سوی دیگر کارشکنی های سعودی ها 
در امــر حج بر هیچ کس پنهان نیســت، 
سعی ما بر این است که مانند هر مسلمان 
آزاده دیگری مراســم حج را بــا امنیت 
کامل و عــزت و احترام شایســته انجام 
دهیم، در حالی که قرائن نشان می دهد 
سعی عربستان ســعودی بر این است که 
به سبب اختالفات سعودی که با ما دارند 
تا می تواننــد از عزت و احترام حجاج ما 
بکاهنــد، در حالی که مســائل مربوط به 
حج را با مســائل سیاسی آمیختن یکی از 
اشــتباهات بزرگ آنهاست و بدیهی است 
که دولتمردان ما جز به حج توأم با عزت 

و امنیت تن نخواهند داد. 

زیرا نباید در برابر یک عده مزدور آمریکا 
سر ذلت فرود آوریم که پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و اله وســلم نیــز راضی به این 

نیستند.  مساله 

لذا قصد ســعودی ها با توجــه به قرائن 
واضــح از اعمالــی که انجام مــی دهند 
توهین اســت، با توجه به شرایط موجود 
دیگر نباید انتظار داشــته باشیم که برای 

حج پیشــنهادی بدهند و اگر بدهند هم 
آمادگی نیســت، زیرا آن چه که از مردم 
شــنیده ایم آن ها نیز مایل نیســتند با 
ذلت به حــج بروند. از این رو باید از حج 
امســال صرف نظر کنیم چرا که ما حجی 
عزتمندانه، آبرومندانه و با رعایت شــأن 
حجاج می خواهیم. لذابا این تفاسیر باید 
گفت لغــو اعزام به حــج مصلحتی الهی 

است . 

رســالت علمای اسامی در مدیریت 
آیندۀ حج

این فاجعه)دور از مسائل سیاسی و روابط 
همه  برای  اســالمی(  کشورهای  مختلف 
علمای اسالم در هر جا هستند مسئولیت 
آفرین اســت و الزم است برای عالج آن 
اما متأسفانه هفته  چاره ای بیندیشــیم، 
هــا از وقوع ایــن حادثه تلخ گذشــت و 
عکــس العمل چندانــی از علمای جهان 
اسالم مشــاهده نشد، این در حالی است 
کــه پیغمبر اکرم )صلــی اهلل علیه و آله( 
می فرماید:»َمْن لم یَْهَتُمّ بُِاموِر الُْمْسلِمیَن 

ِمْنُهْم«. َفلَْیَس 

بی شــک جان یــک مســلمان محترم 
الَنّاَس  اســت»وَمْن أَْحیاها َفکَأنَّمــا اَحیا 
جمیعــاً« تا چه رســد به جــان هزاران 
مســلمان آن هــم هنــگام ادای فریضه 
بزرگ حج. آیا نباید برای حل این مشکل 
و تبعــات آن و مســائل مربوط به حال و 

آینده چاره ای اندیشید؟ 

بــه راســتی در دنیایی کــه گاه برای از 
دســت رفتن یک فرد آن همه سر و صدا 
به راه می اندازند هرگاه علمای اسالم در 
برابر این همــه قربانی)که به اجماع همه 
مطلعیــن هزاران نفر بودنــد( بی تفاوت 
بماند مردم دنیا چــه خواهند گفت؟ آیا 
اســتنباط مردم جهان ایــن نخواهد بود 
که مسلمانان برای جان هم کیشان خود 

ارزشی قائل نیستند؟. 

لــذا ما از همــه آزادی خواهان جهان به 
ویــژه علمای جهان اســالم و شــیعیان 
منطقــه انتظار داریــم در برابــر اعمال 
ســاکت  ســعودی،  مقامات  نســنجیده 

ننشینند بلکه فارغ از مسائل سیاسی و با 
ادبیات واقع بینانه، مناسب و شایسته که 
ناشــی از خیرخواهی باشد باید از علمای 
اسالم خواسته شــود که این مسئله را با 

نمایند.  جدیت تمام پیگیری 

برای تحقق این مهــم در زمینه مدیریت 
حرمین شــریفین مطالعاتی انجام شده و 
اساســنامه ای در حال تکمیل و در صدد 
ارائه به علما و اندیشــمندان جهان اسالم 
هستیم تا ان شــاءاهلل این وضع نابسامان 
برنامه  ترتیــب  بدین  پیدا کند.  ســامان 
درســت این اســت که حرمین شریفین 
زیر نظر جمعی از علمای همه کشورهای 
اســالمی که مدیــر و مدبر باشــند اداره 
شود اداره شــود. این برنامه ممکن است 
تا چندســال به ثمر نرســد ولی بذر آن 
باید افشــانده شود و علمای اسالم اجماع 
کنند و بر این نیت باشــند که حرمین به 
دالیل ذیل باید از زیر نظر عده ای وهابی 

متعصب و گاهی تکفیری خارج شود. 

1. از نظــر منطق قرآن مدیریت حج باید 
به همه تعلق داشــته باشد چه آنهایی که 
ساکن هســتند و چه آنهایی که از دیگر 
نقاط و سایر کشورها اعزام می شوند ، لذا 
بارها گفته و تاکید کرده ام اداره حرمین 
شریفین نباید بر عهده عربستان سعودی 

باشد. 

2. وقوع حوادث غم بار و خونین ،دومین 
دلیــل بر ناتوانی ســعودی هــا در اداره 
حرمین شریفین به شــمار می آید، زیرا 
تجربه نشــان داده آنها بــه تنهایی نمی 
توانند این فریضه بــزرگ را آن گونه که 
بســیار  اداره کنند، حوادث  اســت  الزم 
دردناك ســال گذشته در مسجدالحرام و 

سپس در منا بهترین گواه آن است. 

در حالی که در مراسم راهپیمایی اربعین 
که چندیــن برابر جمعیت مــی روند به 
دلیــل مدیریت خوب، بحمــداهلل اتفاقی 
نمی افتد، اما در مراســم حج که از نظر 
تعداد جمعیت کمتر است، شاهد حوادث 

دردناکی بودیم. 

من بر حسب وظیفه شرعی و انسانی خود 

آمادگــی خویش را اعالم مــی دارم تا با 
دعوت از علمای برجسته جهان اسالم به 
تبادل نظر در این خصوص بپردازیم و در 
این راستا پیشــنهاد می کنم با برگزاری 
نشســت های کامال علمــی و فقهی)دور 
از مســائل سیاســی در قم یا در هرکدام 
از مراکز کشــورهای مختلف اســالمی به 
بپردازیم.(  مســأله  این  آسیب شناســی 
به یقین اگــر در این امر کوتاهی شــود 
مسوولیت حوادثی که امکان دارد خدایی 
ناکرده تکرار شود بر عهدۀ همگان خواهد 

بود. 

امیــدوارم مفتیان و علمای بزرگ محترم 
کشورهای اسالمی گام های مؤثری در این 
راه بردارنــد و کاری کنند که یوم القیامۀ 
ْر  نباشیم)َفَبشِّ مسئول  پیشگاه خداوند  در 
َفَیتَِّبُعوَن  الَْقــْوَل  یَْســَتِمُعوَن  َِّذیَن  ال ِعَباِد 
َِّذیَن َهَداُهُم اهلُل َوأُولَِئَک  أَْحَســَنُه أُْولَِئَک ال

ُهْم أُْولُوا االَْلَْباِب(. ، 

لــزوم مدیریت آیندۀ حج توســط 
سازمان همکاری اسامی

متأســفانه اکنون نوعی حالت دل زدگی 
از حج پیدا شــده که بایــد این حالت را 
برطــرف کنیم تــا مطلوبیــت حج ضربه 

نخورد. 

مســأله مهم این اســت که باید مســائل 
مربــوط به حرمیــن شــریفین روزی به 
طور کامــل حل شــود و آن در صورتی 
خواهــد بود کــه گروهی از زبــده ترین 
آگاهان نســبت به مســائل حج از سوی 
ســازمان همکاری اســالمی برای نظارت 
بر امر حرمین شــریفین انتخاب شوند که 
عربستان سعودی نیز می تواند عضوی از 

آن باشد. 

بــه یقین این طرح به نفع آنها نیز خواهد 
بــود و هیچ منافاتــی با حاکمیــت آنها 
برکشورشان ندارد. قرآن با صراحت تمام 
می گوید: »همه مسلمین اعم از نزدیکان 
و دوران در مسجدالحرام برابرند«؛ )َسَواًء 

الَْعاِکُف فِیِه َوالَْباِد(. ، 

بــر فرض هم که عربســتان بتواند حج را 
اداره کند دلیل بر این نیست که حرمین 

شــریفین ملک آنهاست و توسط سازمان 
همکاری اسالمی اداره نشود، خوشبختانه 
تعــدادی از کشــورها اعــالم موافقت با 
پیشــنهاد ما کردند که باید حج به وسیله 
نمایندگان عموم کشورهای اسالمی اداره 
شود، متأســفانه وزارت خارجه کشورمان 
در ایــن زمینه کمــی کوتاهی کرد؛ حال 
آنکه در مسائل سیاســی کسی پیشرفت 

می کند که اهرم فشار داشته باشد. 

بنابرایــن بایــد ایــن مســاله در جوامع 
اسالمی مطرح شــود که مدیریت حج و 
حرمین شــریفین باید بــر عهده مدیران 
همه جوامع اســالمی باشد تا جلوی این 

عوارض نا مطلوب را بگیرند. 

سخن آخر

در خاتمه باید گفــت نباید حادثه منا را 
رها کرد بلکه به طور حتم این رشــته سر 
دراز دارد و این حادثه در نوع خود استثنا 

بوده است. 

لیاقت  بایــد گفت عربســتان  هم چنین 
مدیریت حج و حرمین شــریفین را ندارد 
بلکه این فاجعه عظیم ایجاب می کند که 
علمای اســالم از یک سو و سیاستمداران 
از ســوی دیگر در اســرع وقت جلساتی 
اداره حرمین  تشــکیل دهنــد و بــرای 
شــریفین فکری کنند، کسانی که اکنون 
مسوول هستند عمال ثابت کردند توانایی 
ایــن کار را ندارنــد و امــکان تکرار این 
فاجعه در ســالهای دیگر، مراســم حج را 
بصورت یک عبادت وحشتناك در آورد. 

امیــدوارم خداوند این ضایعــه را که به 
عالم اســالم وارد شــد، جبــران بفرماید 
و نیزخدای متعال ریشــه کســانی که با 
مقدسات اسالمی بازی سیاسی می کنند 

را قطع بفرماید. 

اینجانب به تمام مسلمین جهان و به ویژه 
خانواده هایی که عزیزان خود را از دست 
داده اند صمیمانه تسلیت عرض می کنم 
. امیدوارم روح پاك آنها در جوار رحمت 
الهی با ارواح شهدای کربال محشور گردد 
و خداونــد به بازمانــدگان صبر جمیل و 
اجر جزیل مرحمت کنند و آنها را ذخیره 
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پرونده ویژه
ضرورت تقویت بنیه دفاعی 

در آموزه های اسامی از 
منظر معظم له 

بی شــک اگر دنیا از ظالمان توسعه طلب، و 
تجاوزکاران زورگو خالی می  شد هیچ نیروی 
نظامی برای حفظ مرزهای کشورها مورد نیاز 
نبود، و تمام مردم دنیا در کشــورهای خود، 
در امن وامان می  زیستند وبا یکدیگر روابط 
تجاری و فرهنگی و سیاســی و اجتماعی و 

اقتصادی سالم داشتند. 
لیکن خوی برتری جویی و تجاوزگری که گاه 
در افراد، و گاه در یــک قوم، و ملیت وجود 
دارد؛ غالباً ســبب هجوم فرد یا قومی بر قوم 
دیگر یا ملتی بر ملت دیگر شده است؛ و در 
چنین شــرایطی همه حق دارند که خود را 
چنان قوی کنند که در امنیت زندگی داشته 
باشند؛ چرا که در نظام کنونی دنیا متأسفانه 
ضعیف پامال اســت؛ و همین امر »فلســفه 
تشــکیل نیروهای مســلح و قوای دفاعی را 

روشن می  کند«. 
هم چنین برای قوم و ملتی که حامل فرهنگی 
هســتند؛ و فضــای آزادی را می  طلبند که 
فرهنــگ خود را در میان مردم جهان تبلیغ 
کنند؛ به دست آوردن این فضای آزاد بدون 
تکیه بر قدرت غالباً امکان پذیر نیســت، و 
این فلسفه دیگری برای تشکیل قوای مسلح  

است. 
لذا باید گفت حیات و زندگی بدون  »جهاد« 
امکان  پذیر نیســت، زیرا یــک موجود زنده 
همیشــه در ادامه حیــات و زندگی خود با 
موانعی رو به رو اســت؛ که هر لحظه حیات 
او را تهدید می  کند؛ و اگر مجهز به نیروهای 
دفاعی نباشــد به ســرعت نابود می گردد. 
جامعه انسانی و کشورهای مختلف نیز از این 
قانون عمومی مستثنی نیستند؛ و برای ادامه 
حیات خود نیازمند به نیروی نظامی مجهزی 
می باشند. از این رو مسلمانان موظف هستند 
از تمام توان و نیروی خویش استفاده کنند و 

بنیه نظامی خویش را باال ببرند. 
گفتنی اســت اسالم در مسائل دفاعی  و نوع 
اســلحه جنگی و نحوه استقالل و تمامیت 

ارضی و جلوگیری از نفوذ دشــمنان، احکام 
خاصــی ندارد، بلکه باید بــا در نظر گرفتن 
اوضاع و احوال موجود، مقررات و احکامی از 
طرف حکومت اسالمی در نظر گرفته شود و 
از راهی که به حفظ مقاصد اسالم کمک کند 

اقدام گردد. 
تقویت توانمندی دفاعی؛ منبعث از اصل 

قرآنی
الزم به ذکر است اسالم در تقویت بنیه دفاعی 
به وضع یک اصل کلی دست زده و مصداق و 
نوع سالح و تاکتیک را معین نمی کند بلکه 
مسلمانان را به آمادگی کامل خود ،برای دفاع 
از خویش فرا می خوانــد.  لذا در قرآن می 
خوانیم: »واعدوا لهم ما استطعتم من قوۀ؛  هر 
نیرویی در قــدرت دارید، برای مقابله با آنها 

دشمنان [ آماده سازید!«.  
تقویت بنیه دفاعی در عصر انبیاء الهی

آگاهی داوود علیه الســالم از تهیه وســیله 
دفاعی  در دو ســوره از قرآن مجید در مورد 
ابداع زره مناسب که یک وسیله دفاعی مؤثر 
برای جنگ های زمان های پیشین محسوب 
می شد از ســوی داوود علیه السالم پیامبر 

بزرگ الهی بحث شده است.  
در یکجا می فرماید: »و علمناه صنعۀ لبوس 
لکم لتخصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون؛  
ما ساختن زره را به داوود تعلیم دادیم تا شما 
را در جنگهایتان حفظ کند، آیا شکرگزاری 

)این نعمت الهی را( می کنید«.  
از این آیه به خوبی معلوم می شــود ابداع و 
اختراع این وســیله دفاعی به تعلیم الهی، و 
در عصر داوود علیه السالم صورت گرفت، در 
حالی که می دانیم ضرورتی ندارد پیامبر الهی 
مبتکر و ابداع کننده چنین موضوعی باشد.  

هم چنین در فراز دیگــر از قرآن کریم می 
خوانیم: » النا له الحدید/ ان اعمل سابغات و 
قدر فی السرد و اعملوا صالحا انی بما تعملون 

بصیر  ؛
ما آهن را برای او )داوود علیه الســالم( نرم 
کردیم )و دســتور دادیم( زره های کامل و 
فراخ بساز، و حلقه ها را به اندازه و متناسب 
کــن و عمل صالح بجا آورید که من به آنچه 

انجام می دهید بینا هستم« .
بی تردید این دستور نشان می دهد داوود به 

فرمان الهی دست به ساختن چیز بی سابقه 
ای زد که علم و آگاهی آن را از ســوی خدا 
یافته بود، و مسأله نرم ساختن آهن را برای او 
ممکن ساخت، خواه جنبه اعجاز داشته باشد 

و یا به صورت یک تعلیم الهی .  
با استفاده از وسائل و اسباب، و در هر صورت 
ابتکار این امر )ساختن مفتول های نازك و 
محکم برای بافتــن زره در آن زمان به گونه 
ای که هم پوشــیده آن راحت باشــد، و هم 
مانع تحرك ســربازان نشود، و هم در مقابل 
ضربه تیر و شمشــیر و خنجر مقاومت کند، 
کار مهــم و پیچیده ای بود، و اهمیت آن در 
آن عصر کمتر از ابداع سالح های مهم دنیای 

امروز نبود.  
این نکته نیز قابل توجه است که وقتی آهن 
به دست حضرت داوود علیه السالم نرم شد 
ترجیح داد وســیله دفاعی بسازد نه وسیله 
تهاجمی همچون شمشــیر.   به هر حال با 
این که تهیه این وسیله دفاعی که در جنگ 
های آن زمان مهم و سرنوشــت ســاز بود 
چیزی نیست که اگر پیامبر از آن آگاه نباشد 
در دعوت مذهبی او خللی به وجود آید، ولی 
خداوند این صنعت را بــه او تعلیم داد و در 

میان بشر باقی ماند.  
-تقویت بنیه دفاعی در سیرۀ نبوی)صلی 

اهلل علیه و اله و سلم(
ســیره عملی پیامبر صلــی اهلل علیه و آله و 
پیشوایان بزرگ اسالم  نشان می دهد که آنها 
برای مقابله با دشمن از هیچ فرصتی غفلت 
نمی کردند، در تهیه سالح  و نفرات، تقویت 
روحیه ســربازان، انتخاب محــل اردوگاه، و 
انتخاب زمان مناسب برای حمله به دشمن 
و به کار بستن هرگونه تاکتیک جنگی، هیچ 
مطلب کوچــک و بزرگی را از نظر دور نمی 
داشتند.   بلکه مسلمانان خود را با سالح  روز 
و علوم روز مجهز می کردند،   معروف است 
که در ایام جنگ»حنین«به پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله خبر دادند که ســالح  تازه مؤثری 
در» یمن« اختراع شده است، پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله فوراً کسانی را به یمن فرستاد تا آن 

سالح را برای ارتش اسالم  تهیه کنند.  
تقویت بنیه دفاعی در مکتب علوی

در بیان امام علی علیه السالم جهاد به »زره 
محکم« و »سپر مطمئن« تشبیه شده است 

که هر دو، از وســائل دفاعی  در جنگ است. 
همان گونه که در نبردهای قدیم، کسانی که 
زره در تن و سپر در دست نداشتند از ضربات 
دشمن در امان نبودند، قوم و ملتی که جهاد 
را ترك کند در برابر ضربات دشــمن بسیار 

ناتوان و آسیب پذیر خواهد بود.  
لذا آن حضرت فرمود؛ »زره را کامل کنید!« 
)و أکملوا الألمــۀ(،   منظور از »کامل کردن 
زره« این اســت که آن را به وسیله »خود« 
)کاله آهنینی که بر سر می گذاشتند و مانند 
زره جنبه دفاعی  داشت( و »ساعد بند« )ورقه 
آهنی که به صورت نیــم دایره درآمده و به 
ســاعد می بستند تا دست را در برابر ضربات 
تیر و نیزه و شمشیر حفظ کند( کامل کنند.  
در فرازی دیگر از آن حضرت می خوانیم؛»و 
شمشیرها را قبل از کشــیدن از نیام، تکان 
دهید! )تا به آســانی از نیام درآید( )و قلقلو   
الســیوف في أغماده   قبل سلها(، این نکته، 
هر چند ظاهرا کوچک به نظر می رســد، اما 
در واقع دســتور مهمی اســت! چرا که، گاه 
ماندن شمشیر در غالف برای مدت طوالنی، 
سبب می شود که گوشــه هایی از آن گیر 
کند و در لحظات حساس که  الزم  است  فورا 
بیرون  کشیده  شــود،   یا خارج  نشود و یا با 
تأخیر خارج شود و در هر صورت ممکن است 

خطرات غیر قابل جبرانی به وجود آورد.  
هم چنیــن لزوم هوشــیاری و تقویت بنیه 
دفاعی را می توان در کالم نورانی آن حضرت 
جســتجو نمود که فرمود؛»وإن أخا الحرب  
األرق ، ومن نام لم ینم عنه   ؛آنکه مرد جنگ 
است همیشه بیدار است و کسی که به خواب 
رود )و از دشمن غافل شود باید بداند(دشمن 
او در خواب نخواهد بود و از او غافل نخواهد 

شد«  
اهمیت این دســتور در عصر و زمان ما از هر 
عصر و زمانی بیشتر است، زیرا دشمن تهاجم 
را در جهات مختلف شروع کرده است؛ نه تنها 
در جهات نظامی، بلکه در جهات فرهنگی از 
طریق شبهه افکنی و ایجاد تزلزل در مبانی 
اعتقادی و از طریق نشر فساد و ایجاد آلودگی 
های اخالقی با تمام قدرت به میدان وارد شده 
حتی عوامل زیادی را در داخل مسلمانان با 
هزینه های سنگین انتخاب کرده است. لذا 
باید بدانیم که در برابر لحظه ای غفلت از این 
برنامه های تخریبی هزینه های گزافی باید 

پرداخت.  

اینگونه اســت که در وصیت نامه امام علیه 
السالم وقتی علوم را به سه گونه تقسیم می 
کنند ، فنون دفاعی را به عنوان علومی مد نظر 
قرار می دهند که برای زندگی مادی انسان ها 
الزم است و اگر این علم نباشد زندگی مادی 
انسان به طور معقول اداره نخواهد شد، نهایتاً 
مشــکالت معنوی فراوانی به دنبال خواهد 
داشت.   به همین دلیل تحصیل این علم به 
مانند دیگر علوم در اسالم برای همگان واجب 
کفایی است؛ یعنی هر گروهی الزم است به 
دنبال تحقق آن برود تا بخشــی از نیازهای 
مادی جامعه اسالمی تأمین گردد حال اگر 
در این رشته به اندازه کافی متصدیانی وجود 

نداشته باشد، وجوب عینی پیدا می کند.  
تقویت بنیه دفاعی حتی در حال نماز

در قرآن مجید در مورد جنگجویان آمده است 
که حتی به هنگام نماز در کنار میدان جنگ 
دســتور می دهد هوشیاری خود را با همراه 
داشتن اســلحه در حال نماز حفظ کنند؛ : 
»َولَْیأُْخُذوا ِحْذَرُهْم َوأَْسلَِحَتُهْم َوَدّ الَِّذیَن َکَفُروا 
لَْو تَْغُفُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُکْم َوأَْمِتَعِتُکْم َفَیِمیُلوَن 
َعلَْیُکْم َمْیلًَۀ واِحَدًۀ   ؛ آنها باید وسایل دفاعی  
و ســالح هایشــان را )در حال نماز با خود( 
برگیرند؛ )زیرا( کافران آرزو دارند که شما از 
سالح ها و وسایل خود غافل شوید تا یکباره 

به شما هجوم آورند«.  
لذا در هر صورت از همراه داشــتن وســایل 
محافظتی و ایمنی )مانند زره و خود و امثال 
آن( غفلت نکنید و حتی در حال عذر، حتماً 
آنها را با خود داشــته باشــید که اگر احیانا 
دشمن حمله کند بتوانید تا رسیدن کمک، 
خود را حفظ کنیــد )و لیأخذوا حذرکم(.  ،  
...اینها همه نشان می دهد که مسلمانان در 
هر زمان و مکان و در هر شرایطی که باشند 
هوشــیاری خود را در مقابل دشــمن حفظ 

کنند.  
تقویت بنیه دفاعــی نیازمند بودجه و 

اعتبارات مالی
باید اذعان نمود تقویت بنیه دفاعی  اســالم 
و بــاال بردن توان نظامی ارتش اســالم و به 
کارگیری پیشرفته ترین سالح های نظامی، 
اقتصادی، تبلیغاتی، اخالقی، اجتماعی و مانند 
آن، هزینه زیادی خواهد داشت، که مسلمانان 
بایــد آن را تأمین کنند؛ ولی از آنجا که این 

هزینه ها در راه خدا مصرف می شود، خداوند 
متعال آن را بطــور کامل به انفاق کنندگان 
بازخواهد گرداند و اینگونه افراد بدون شــک 
در این معامله ضرر نخواهند کرد،   لذا تهیه 
نیرو و قوه کافی و ابزار و اســلحه جنگی، و 
وسایل مختلف دفاعی ، نیاز به سرمایه مالی 
دارد، از ایــن رو خداونــد در قرآن کریم به 
مسلمانان دستور می دهد که باید با همکاری 
عمومی این سرمایه را فراهم سازید، و بدانید 
هر چه در این راه  )در راه تقویت بنیه دفاعی  
و نظامی مسلمانان در برابر دشمن(   بدهید 
در راه خدا داده اید و هرگز گم نخواهد شد: » 
ِ یَُوَفّ إِلَْیُکْم؛    َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيءٍ فِي َسِبیِل اهلَلّ
و آنچه در راه خدا انفاق کنید به شــما پس 
داده خواهد شد«  ،و تمام آن و بیشتر از آن 
به شما می رسد:» َوأَنُْتْم اَل تُْظلَُموَن؛   و هیچ 

گونه ستمی بر شما وارد نمی گردد«.  
این پاداش، هم در زندگی این جهان از طریق 
پیروزی اسالم و شوکت و عظمت آن به مردم 
می رســد، زیرا یک ملت ضعیف و مغلوب، 
سرمایه های مالی او نیز به خطر خواهد افتاد 
و امنیت و آرامش و اســتقالل خویش را نیز 
از دست خواهد داد، بنا براین ثروت هایی که 
در این راه صرف می شــود از طریق دیگر و 
در سطحی باالتر عائد انفاق کنندگان خواهد 
شد.   بدین ترتیب همچنان که اسلحه های 
مختلف برای دفاع وجود دارد، لیکن فقدان 

آن موجب هالکت ما است.  
لزوم تقویت بنیه دفاعی حتی در زمان 

صلح
اگر چه اســالم دعوت به صلح می کند و به 
دعوت صلح دشــمن پاسخ مثبت می دهد، 
ولی به مسلمانان هشدار می دهد که مواظب 
مکر و فریب دشمن باشند و حتی به هنگام 
صلح هم تــوان نظامی و قدرت دفاعی را در 
حد باالیی حفظ کنند،   تا اگر دشــمن مکر 
و حیله کرد، مسلمانان غافلگیر نشوند؛ مثل 
این که دشــمن در موقعیــت ضعیفی قرار 
گرفته و برای تجدیــد قوای نظامی خویش 
و ســازماندهی جدید آن ها، پیشنهاد صلح 
دروغین می کند و مدتی مسلمانان را سرگرم 
گفت گوهای صلح می نماید تا پس از آمادگی 
مجدد ضربه ای بر مســلمانان وارد سازد؛ در 
اینجا اگر مســلمانان توان نظامی خویش را، 
حتی به هنگام صلــح حفظ کنند، غافلگیر 
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نخواهند شــد و توطئه دشــمن را دفع می 
کنند.  

از آیه شــریفه »و اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن 
ه ...«  ،    به روشــنی استفاده می شود؛ که  ُقَوّ
مسلمانان حتی در حال صلح باید آمادگی و 
قدرت نظامی خود را حفظ کنند؛ و اگر روز به 
روز فنون جنگی پیشرفته تر شود؛ آنها هم به 
طور مداوم آموزش های نظامی را هماهنگ 
با آن ببیند، و همچنین سالح های پیشرفته 
را به هر قیمتی که هست در اختیار بگیرند؛ و 
با توجه به اینکه  »قوه« )نیرو( تمام نیروهای 
معنوی و مادی انسانی و غیر انسانی را شامل 

می شود، همه اینها را آماده سازند.  
هم چنین در فراز دیگــر از قرآن کریم می 
خوانیم:»یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنــوا ُخُذوا ِحْذَرُکْم 
َفانِْفُروا  جمیع  ؛ای کســانی که ایمان آورده 
اید! آمادگی خود را در برابر دشــمن حفظ 
کنیــد و در گروه های متعــدد یا به صورت 
دسته واحد )طبق شرایط موجود(، به سوی 

دشمن حرکت نمایید«.  
با توجه بــه اینکه  »حذر« )بر وزن خضر( به 
معنای بیداری و هوشــیاری و آماده باش در 
برابر خطر اســت، و گاه به معنی وسیله ای 
است که با کمک آن با خطر مبارزه می شود؛ 
لزوم آماده باش دائمی مســلمین در مقابل 

دشمن، به خوبی روشن می گردد.  
جمله»َفانِْفــُروا ثَُباٍت أَوِ انِْفــُروا َجِمیًعا«   با 
توجه به معنی نفر )کوچ کردن( نشــان می 
دهد که مسلمانان نباید بنشینند تا دشمن بر 
آنها هجوم برد؛ بلکه باید به استقبال دشمن 
برونــد و پیش از تهاجم بــر او هجوم برند و 
از روش های مختلف برای این امر اســتفاده 
نمایند، گاه به صورت گــروه های پراکنده، 
جنگ پارتیزانــی بر ضد او به راه بیندازند، و 
گاه به صورت ارتش منظم و یکپارچه حمله 
را آغــاز نمایند، و در هر جا مطابق مقتضای 

زمان و مکان عمل کنند.  
ایجاد رعب و وحشت در میان دشمنان 

در گرو تقویت بنیه دفاعی 
لزوم ترسانیدن دشــمن از جمله مهمترین 
مولفه ها در تقویت بنیه دفاعی است؛ یعنی 
مسلمانان از نظر امکانات نظامی و دفاعی  در 
سطحی از آمادگی باشند که ابهت و هیبت 
لشــکر اسالم در دل دشــمن ایجاد رعب و 

وحشت کند، به گونه ای که حتی فکر حمله 
به کشور اسالمی را از سر بیرون کند.  

بدون شــک اسالم برای جلوگیری از جنگ، 
که ضایعــات روحی، روانــی، جانی و مالی 
فراوانی به همراه دارد، به مسلمانان سفارش 
می کند که آنچنان قوی و نیرومند باشــند 
تا دشــمن خیال حمله به آنها را هم نداشته 
باشد، و در عین حال عزت و آبرو و اعتبار آنان 
حفظ شــود.   لذا قرآن صریحاً ، مسیرها را 
مشخص ساخته است و بر مبنای آیۀ»اَِشّداُء 
َعلَی الُکّفارِ ُرَحماُء بَیَنُهم«   در برابر دشمنان 
بی رحم، باید روشــی شدید اتخاذ کرد و در 

برابر دوستان باید نرمش نشان داد.  
اسالم نمی گوید جنگ کنید بلکه می گوید 
آنچنان قوی باشــید تا دیگر کشورها جرات 
حمله به شما را نداشته باشند، از این رو قرآن 
این آمادگــی را مقید به نیروی خاصی نمی 
دانــد و می فرماید هر نیرویی که می توانید 
فراهم کنید تا بتوانید دشــمن را بترسانید، 
زیرا جنگ حتی با پیروزی نیز دارای ضایعاتی 
است پس باید کاری کرد که دشمن هرگز به 
خود اجازه جنگ و حمله به کشور را ندهد، 
در این صورت ما هم پیروز خواهیم بود و هم 

هزینه ای نمی پردازیم.  
بنابرایــن تدارك قوا و تقویــت  نیروها بطور 
عام، و آماده ساختن مرکب جنگی آن عصر 
را بطــور خاص )به عنــوان یک مصداق( به 
منظور پیشــگیری از وقوع جنگ و ارهاب و 
ترساندن دشمنان به شدت توصیه می شود 
و این منطقی ترین هدف برای تقویت بنیه 

نظامی  است.  
سخن آخر

در خاتمه باید گفت از نظر اسالم تجهیزات 
نظامــی و آمادگی جنگــی و دفاعی در حد 
اعال بــرای ایجاد جنگ و خونریزی و ویرانی 
و خسارت به طرف مقابل نیست، بلکه برای 
پیشــگیری از جنگ اســت.   حال آیا هیچ 
عاقلی در جهان، هر چند پایبند به هیچ دین 
و مذهبی نباشــد، این کار را تقبیح نموده و 
زشت می شــمرد؟   در حالی که طبق آیه 
شریفه 60 سوره انفال   مسلمانان باید تمام 
توان و امکانات خــود را بکار گرفته تا از هر 
جهت در آمادگی کامل باشــند. اما نه برای 
جنــگ و خونریزی، بلکه بــرای اینکه فکر 
جنگ و کشتار را از سر دشمنان بیرون کنند.   

قرآن به ما می آموزد که ابزار و آالت جنگی، 
آمادگی رزمی، سیاســی، اجتماعی، نظامی، 
همه و همه، برای جلوگیری از جنگ است، 

نه اقدام به جنگ و درگیری.  
با این تفاسیر نظام اسالمی در سایه عمل به 
این آیه شــریفه فکر حمله را از سر دشمنان 
خود بیرون کرده اســت. و آمادگی نیروهای 
دفاعی ما در بســیج و سپاه و ارتش و نیروی 
انتظامی و نیروهای مردمــی، اجازه چنین 

جسارتی به آنها نداده و نخواهد داد.   
نتیجه اینکه جهاد از منظر اســالم به عنوان 
نیروی بازدارنده دشمن از نبرد و خونریزی ودر 
حقیقت سیستم دفاعی قوی و مستحکمی 
اســت که باعث جلوگیری از درگیري های 

نظامی و خشونت دشمن می گردد.  
نباید فراموش نمود که انقالب اسالمی ایران 
باید مستحکم باقی بماند ، باید بهترین سالح 
را برای دفــاع از خود فراهم کنیم   لیکن از 
آنجا که هر نیروی دفاعی  در عالم هســتی 
یا باید از درون ذات چیزی بجوشــد و یا از 
ناحیه خدا داده شود.  ،   لذا برترین سالح ما 
سالح ایمان و توکل به خداوند است. ایمان 
سالحی است که به واسطه آن نیروی های ما 
از شهادت ترسی نخواهند داشت بلکه به آن 
افتخار می کنند در صورتی که دشمنان ما از 

این سالح محروم اند.  
از ایــن رو همانگونه که قــرآن می فرماید 
چنان آماده باشــید که دشمن بترسد، پس 
بایــد با آمادگی در دشــمن ایجــاد رعب و 
وحشــت کرد، یعنی خود انسان و روحیه و 
نفراتش آماده باشند، در این صورت دشمن 
عقب نشینی خواهد کرد.   درست است که 
دشمن پیچیدگی هایی مثل هجمه اقتصادی 
و تهدیدهای نظامی ایجاد کرده اســت، اما 
ما ترســی به دل راه نمی دهیم چون وعده 
خداوند عملی خواهد شد و این موج هجمه 
دشمن هم با رســوایی او می گذرد و ایران 
اسالمی همچنان سربلند و جاویدان تا ظهور 
امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه( خواهد بود.  
بارالها! دشــمنان متشــکل و متحدند، و به 
انواع سالح های شیطانی مسلح  هستند، ما 
پیروزی بر دشمنان برونی و شیطان درونی را 

از تو می طلبیم. آمین یا رب العالمین.
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چکیــده: هر چه از عمر قیام عاشــورا می 
گذرد بر هیبت و عظمت آن افزوده شــده 
و یاد و خاطره شــهدای این قیام در قلب 
ها سرزنده تر می شود. این قیام سرمشقی 
شــده اســت برای آزادمردانی که از بذل 
جان در راه احیای ارزش های الهی دریغ 
نمی کننــد، و در مقابل طغیان ظالمان و 
گردنکشان سّدی محکم و استوارند. همین 
امر سبب شده تا ظالمان و کوردالن عالم 
ـ به خیال خود ـ ریشه ها و واقعّیات این 
قیام بی نظیر را نشــانه گرفته و هر ساله 
با تکرار شــبهاتی که دیگر نخ نما شده اند 
آن را تضعیــف کنند. اّما بــا این حال هر 
ساله عزاداری امام حسین)علیه السالم( با 
شور و قّوت مضاعفی برپا می شود. کلمات 
کلیدی: عطــش، آب،امام حســین)علیه 

السالم(، ذبح، اصحاب، فرات 

مقدمه

هر چه از عمر قیام عاشــورا می گذرد بر 
هیبت و عظمت آن افزوده شــده و یاد و 
خاطره شهدای این قیام در قلب ها سرزنده 
تر می شود. این قیام سرمشقی شده است 
برای آزادمردانی کــه از بذل جان در راه 
احیای ارزش های الهی دریغ نمی کنند، 
و در مقابل طغیان ظالمان و گردنکشــان 
سّدی محکم و استوارند. همین امر سبب 
شده تا ظالمان و کوردالن عالم ـ به خیال 
خود ـ ریشــه ها و واقعّیــات این قیام بی 
نظیر را نشــانه گرفته و هر ساله با تکرار 
شــبهاتی که دیگر نخ نما شــده اند آن را 
تضعیف کنند. هر چند دشــمنان در قالب 
کتاب و مقاله، و شبکه های ماهواره ای و 
فضای ســایبری، اندیشه قیام ناب سرور و 
ساالر شهیدان را نشانه گرفته اند و هر روز 
شــبهاتی القا می کنند، اّما با این حال هر 
ساله عزاداری امام حسین)علیه السالم( با 

شور و قّوت مضاعفی برپا می شود.

در این نوشته بر آن شده ایم تا با پرداختن 
به »مســاله عطش در کربال«، شبهاتی که 
در این زمینه بیان شده است را مورد نقد 

و بررسی قرار دهیم.

جنگ  در  جاهلی  رسمی  آب،  تحریم 
ها

برخی مســاله تحریم آب ـ را که نمایانگر 
نهایت خباثت دشــمن اســت ـ بعید می 
پندارند. مــا ابتدا به ذکر مصادیِق دیگری 
از تحریــم آب )در دوران صدر اســالم( 
پرداخته و ســپس به بررســی شــبهات، 
پیرامــون مســاله عطــش در کربال می 
پردازیم. بســتن آب در جنگ ها، پیشینه 
ای در فرهنگ عرب جاهلی دارد و بعنوان 
یک ترفند نظامی برای شکســت دشمن 
از آن اســتفاده می کرده اند، همان گونه 
کــه وقتی مشــرکین در جنگ بدر زودتر 
از ســپاه اســالم به منطقه بدر رسیدند و 
بر چاه های بدر مســلّط شده و آب را بر 
روی مسلمین بستند تا عرصه را بر ایشان 

سخت کنند.)1(

در جنگ خیبر نیز شخصی از یهودیان به 
نــزد پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( آمد و در 
قالب پیشــنهادی گفت: »اگر مجاری آب 
قلعه را ببندید، آنها را وادار به تسلیم می 
کنید«. اّما ایشــان با بستن آب بر دشمن 
موافقــت نکردند.)2( پیشــنهاد شــخص 
یهــودی حکایت از این مطلب دارد که در 
آن زمان این شــیوه در جنگ ها مرسوم 
بــوده اّما مــورد تایید و پذیــرش پیامبر 

اسالم )صلی اهلل علیه وآله( نبوده است.

با فراگیر شــدن آئین اســالم، اعراب تازه 
مســلمان روز به روز از فرهنگ و آداب و 
رســوم جاهلی فاصله گرفته و با فرهنگ 
اسالمی آشــنا می شدند. در تعالیم اسالم 
با  ناجوانمردانــه، و خیانت حّتی  حرکات 
دشــمن محکوم بوده و کسی حّق نداشت 
در مقابله با دشــمن از هر روشی استفاده 

کند.

پس از رحلت نبی مکّرم اســالم)صلی اهلل 
علیه وآله( و انحراف در مســاله جانشینی 
آن حضرت، شــکافی در فرهنگ اسالمی 

پدیدار شــد که راه نفوذ فرهنگ منسوخ 
جاهلــی را باز کرد؛ تا جاییکه فســاد آن 

دامنگیر غاصبان و عامالن خالفت شد.

وقتــی ظلم و بــی عدالتی خلیفه ســّوم، 
عثمان بن عّفان بیداد می کرد؛ مخالفانش 
او را در منزلش محاصــره کردند. در این 
از جملــه طلحه،  میان ســران مخالفین 
بر آن شدند تا از رســیدن آب به عثمان 
جلوگیری کنند.)3( تحریم آب بر عثمان 
تا حّدی به طول انجامید که او از شخصی 
به نام »حّجاج«،)4( »خالد بن عاص«)5(، 
الســالم(«)6(  »امیرالمومنین)علیــه 
علیــه  اهلل  پیامبر)صلــی  »همســران  و 
وآله(«)7( درخواســت امداد کرد. در این 
هنگام فقط »امیرالمومنین)علیه الســالم( 
و اّم حبیبه« بود که برای رســاندن آب به 
عثمان تالش کردنــد.)8( بنابر آنچه نقل 
شده ـ و طبق سیره پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( که بســتن آب را حّتی بر دشمنان 
روا نمی دانســت ـ امام علی)علیه السالم( 
تحّصن کنندگان را مورد شماتت قرارداده 
و حّتی طلحه را توبیخ نمود. ســرانجام با 
تالش امام)علیه السالم( و با وساطت امام 

حسن)علیه السالم( تحریم آب شکست.

ســّید مرتضــی روایت می کنــد که امیر 
الســالم( فرمود: »صحیح  المومنین)علیه 
نیســت که خانواده عثمان به جرم او در 
حال تشــنگی هالك شــوند«.)9( قاضی 
ابوحنیفــه)10( و ابــن کثیــر،)11( امیر 
المومنین)علیه الســالم( را تنها کسی می 
دانند کــه در راه رســاندن آب به منزل 
عثمــان تالش نمود. ابن ابــی الحدید نیز 
تــالش حضرت)علیه الســالم( را اینگونه 
بیان می کنــد: »َو اهللِ لََقْد نََصــَر ُعثماَن 
لَــْو کاَن الَمْحُصوُر َجعَفَر بْــِن أبِی طالِب 
لَــْم یَْبَذْل لَه إاّل ِمْثلَه«؛ )به خدا قســم، او 
عثمان را به حّدی یاری کرد که اگر جعفر 
بن ابیطالب محاصره شــده بــود، همین 

گونه به او کمک می کرد(.)12(

بطور قطــع، تالش امیــر المومنین)علیه 
الســالم( به منظــور حمایت از شــخص 
عثمان نبــوده بلکه طبــق روایتی که از 

ســّید مرتضی نقل شد، امام)علیه السالم( 
در پــی رفع ظلم از خانواده عثمان بوده و 
عالوه بر آن، ـ با توّجه به ســخنان ایشان 
در شــماتت و توبیخ تحریم کنندگان آب، 
ـ نفس این عمل از ســوی حضرت)علیه 
السالم( محکوم شده و مورد تایید نیست. 
چرا که مخالفت صریح با ســیره و روش 
پیامبر گرامی اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 

دارد.

بــا مطالعه تاریــخ جنگ صّفیــن نیز به 
خوبی می توان این اندیشــه را بررســی 
کــرد. هنگامی که دشــمنان بر چاه های 
آب مســلّط می شــوند مانع آب شده، اّما 
در صحنــه نبرد که ورق بــر می گردد و 
ســپاهیان امیر المومنین)علیه السالم( به 
چاه ها دســت می یابند، ایشان علی رغم 
رفتار نا جوانمردانه و جاهالنه ســپاهیان 
معاویــه، آب را برای آنها مباح و گوارا می 

داند.

آری ســیره پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه 
وآلــه( و امیــر المومنین)علیه الســالم( 
مطابق با تعالیم و معارف اســالمی است، 
و روش کســانی که دم از اسالم می زنند 
اّما بویی از آن به مشــام جانشان نرسیده 
اســت، مطابق با فرهنگ منسوخ جاهلّیت 
و منش خیبرنشینان و هالك شدگان بدر 

است.

امام حســین)علیه الســالم( نیز در مسیر 
کربال هنگامی که با لشــگریان تشنه حّر 
بن ریاحی مواجه می شود، بر طبق سیره 
جّد و پدر بزرگوارش آنها را ســیراب می 
کنــد. حّتی بــه فرمان ایشــان، مرکب و 
اسب هایشان نیز سیراب می شوند. تاریخ 
طبری ایــن حرکت جوانمردانه امام)ع( را 
اینگونه نقــل می کنــد: »... فقام فتیه و 
سقوا القوم من الماء  حتی أرووهم، و اقبلوا 
یمألون القصاع و األتوار و الطســاس من 
المــاء و یدنونها من الفرس ...:«؛ ) گروهی 
از جوانان بر خاســتند و سیرابشان کردند 
آنها کاسه ها ، طاسها و ظروف را پر از آب 

کرد و به اسبها می داند(.)13(

قطعی بودن عطش در کربــا

هــر چنــد مســاله عطــش در کربال از 
مسلّمات می باشد و شــهید مطّهری نیز 
در کتاب حماســه حسینی مساله تشنگی 
امام حســین)علیه الســالم( و یارانش را 
از مســلّمات واقعه کربال می شــمرد. اّما 
دشــمنان و شبهه افکنان ســعی دارند تا 
در این مورد شــک و شــبهه ایجاد کرده 
و حقیقــت طلبان را دچــار تردید کنند. 
هر چند شــبهات مطرح شــده در مورد 
مساله عطش در کربال قابل نقد و پاسخی 
کوبنده است. اّما از شــبهات که بگذریم، 
قرائن تاریخی و دالیل فراوانی می باشــد 
کــه حقیقت را بازگو می کند و آن چیزی 

جز وجود عطش شدید در کربال نیست.

قرائنی بر عطش در کربا

با بررسی و توّجه به چند نکته می توان به 
حقیقت پی برد:

1. توّجــه بــه نامه هــا و مکاتبــات بین 
لشگریان دشمن.

2. توّجه به محــاورات و گفتگو های بین 
دو لشگر.

3. توّجه به حاالت شــهدای کربال و آنچه 
در موردشــان از زبان مورّخین نقل شده 

است.

4. توّجــه بــه فرهنــگ عــزاداری اهل 
بیت)علیهم السالم( و پیروانشان.

نامه و مکاتبات بین لشگریان دشمن

از میــان نامه هــا و مکاتباتــی که بین 
لشــگریان دشمن رّد و بدل شده و در آن 
از مساله عطش و بستن آب به میان آمده 
است، می توان به پیام ابن زیاد به حّر بن 
یزید ریاحی اشاره کرد. در این پیام آمده 
است که ابن زیاد، حّر را موظف می کند تا 
کاروان حســینی را به سرزمینی بی آب و 
علف هدایت کند تا آنها را از لحاظ آذوقه 

و آب در مضیقه قرار داده باشد.

هرچند امام حســین)علیه الســالم( از او 
خواست تا اجازه دهد تا کاروان در غاضریه 
و ـ در شــمال شرق کربال که دارای آب و 
آبادانی بود ـ و یا نینــوا فرود آیند،)14( 
اّمــا حّر طبق ماموریّتی که از ســوی ابن 

زیاد دریافت کرده بود؛ نپذیرفت. قسمتی 
از متــن این نامه عبارتســت از: »اّما بعد 
فجعجع بحســین، حیث یبلغک کتابی، و 
یقدم علیــک رســولی، و ال تنزله ااّل فی 
العــراء فی غیر حصین و علی غیر ماء: کار 
را بر حســین تنگ بگیر، هنگامی که نامه 
من به تو رسید و فرســتاده ام بر تو وارد 
شــد، فرود نیاور آنها را مگر در بیابان بی 

آب و آبادی«.)15(

عالوه بر این مــورد، می توان به نامه ابن 
زیاد به عمر سعد اشاره کرد که مطابق آن 
عمر سعد ماموریّت یافت تا آب را بر روی 
کاروان حســینی ببندد. طبری نقل کرده 
که: پــس از اینکه پیام ابــن زیاد به عمر 
سعد رسید، او عمرو بن حجاج را با پانصد 
نفــر، مامور و محافظ شــریعه کرد و آنها 
نیز تا ســه روز بین کاروان حسینی و آب 
فاصله انداختند تا اینکه امام حسین)علیه 
السالم( و یارانشــان به شهادت رسیدند. 
»بعث عمر بن سعد عمرو بن الحجاج علی 
خمس مائۀ فارس فنزلوا علی الشــریعه و 
حالــوا بینه و بین المــاء ثالثۀ ایام الی ان 

قتل«.)16(

ماموریّــت عمرو بن حّجاج از ســوی عمر 
ســعد خود شاهد دیگری بر مساله عطش 
در کربال است. طبق نقل ابن شهر آشوب، 
امام حســین)علیه الســالم( چاهی را در 
نزدیک خیمه ها حفــر کردند که پس از 
اینکه دشمن از آن آگاه شد و خبر به ابن 
زیاد رســید، او عمر سعد را مورد خطاب 
قــرار داد و به او گفت: »فقــد بلغنی ان 
الحســین یشــرب الماء هو و اوالده و قد 
حفروا اآلبار و نصبوا االعالم فانظر اذا ورد 
علیــک کتابی هذا فامنعهم من حفر اآلبار 
ما اســتطعت و ضیق علیهــم و ال تدعهم 
یشربوا من ماء الفرات قطرۀ واحدۀ«؛ ) به 
من خبر رسیده است که حسین چاه حفر 
کرده و آبی مهّیا کرده اســت. از لحظه ای 
که این نامه به تو رسید تا می توانی آنان 
را از حفــر چاه منع کن و بر آنان ســخت 
بگیــر. حّتی نگذار قطــره ای از آب فرات 

بنوشند(.)17(

مسئله عطش در کربال
حجت اإلسام حسین االدری



13
95

ه 
 ما

هر
/ م

غ 
یــ

بل
30

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
95

ه 
 ما

هر
/ م

غ 
یــ

بل
31

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

گفتگوها و محاورات بین دو لشگر

عالوه بر آنچه در بین لشگریان دشمن می 
گذشــته، با دّقت در گفتگوها و محاورات 
بین دو لشــگر نیز در مــی یابیم که یکی 
از مســائلی که در کربال از مسلّمات بوده، 

مساله عطش و تشنگی می باشد.

از سوی سپاه امام حســین)علیه السالم( 
بر  ایشــان گفتگوهایی مبنی  و شــخص 
درخواســت آب، با سپاه مقابل انجام شده 
که از باب اتمام حّجت بوده است. هر چند 
برخی از بزرگان آنرا جزء تحریفات دانسته 
اند. از ســوی دشــمن نیز سخنان زیادی 
مطرح شده تا سبب شــود آرامش روانی 
لشــگریان مقابل را بهم بریــزد و به یک 
موج روانی دامن بزند تا امام حسین)علیه 
الســالم( را وادار به تسلیم کند. به همین 
منظور حّتی عمر ســعد عــالوه بر اینکه 
عمرو بــن حّجاج زبیــدی را نگهبان آب 
کرد،)18( شــخصی را نیز مامور نمود تا 
فریاد زده و بر مساله منع آب تاکید کند.
)19( عالوه بــر این مورد، مــی توان به 
زخم زبــان عبداهلل بن ابی حصین االزدی 
و تمیم بن حصین، یا زخم زبان شــمر به 

امام حسین)علیه السالم( اشاره کرد.

در مورد عبداهلل بــن ابی حصین االزدی، 
نقل شــده اســت که امام حســین)علیه 
الســالم( را خطاب کــرد و فریاد زد: »ای 
حســین آیا این آب را می بینی که مانند 
قلب آسمان صاف اســت تو یک قطره از 
آن را نخواهی چشــید تا آنکه از تشنگی 
بمیری«.)20( امام حســین)علیه السالم( 
گفت: »خدایا او را از تشنگی بکش و هرگز 
او را نبخش«. از حمید بن مسلم نقل شده 
است که: »به خدا بعدها هنگامی که بیمار 
بــود عیادتش کردم بــه خدایی که جز او 
خدایی نیســت دیدمش آب می خورد تا 
شــکمش پر می شد و قی می کرد، آنگاه 
باز آب می خورد تا شــکمش پر می شد و 
قی می کرد اّما ســیراب نمی شد و چنین 

بود تا جان داد«)21(

عاّلمه مجلسی هم در ضمن گزارشاتش به 
ریشخند یکی از لشگریان عمر سعد به نام 

تمیم بن حصین خزاری اشــاره کرده که 
گفت: »ای حسین و ای یاران حسین! آیا 
به آب فرات نمی نگرید که چگونه همانند 
شــکم مار می درخشــد، به خدا سوگند 
از آن قطره ای نخواهید آشــامید تا آنکه 
مــرگ را دریابید! «.)22( در ادامه، عاّلمه 
مجلســی به ریشخند شمر اشاره کرده که 
پس از آن امام)علیه الســالم( او را نفرین 
کرد.)23( اینها همه حاکی از این اســت 
که دشــمن از بســتن آب به عنوان یک 

حربه استفاده کرده است.

از یاران امام حسین)علیه السالم( نیز عّده 
ای درباره بســتن آب سخن گفته اند. در 
مورد ُحــّر)24( و بَُریر بن حضیر همدانی 
نیز نقل شــده اســت که در حمایت از ابا 
عبداهلل الحســین)علیه السالم( در خطاب 
به لشــگریان دشــمن گفتنــد: »او )امام 
حسین)علیه السالم(( را با زنان و کودکان 
و اصحابــش از آب فــرات کــه یهودی و 
مجوســی و نصرانی از آن می نوشــند، و 
خوك ها و ســگ های روســتا در آن می 
غلطنــد منع داشــته اید. تــا جاییکه، از 

تشنگی از پا درآمده اند«.)25(

یزید بــن الحصین نیز کــه از یاران امام 
نیروهاي  به  السالم( اســت،  حسین)علیه 
عمر بن ســعد گفت: »اي مردم، این آب 
فرات اســت. ســگها و خوکهــا از آن مي 
خورند و شــما مانع شــده اید تــا فرزند 
پیامبــر از آن بنوشــد. آیا این انســانّیت 
است؟ گفتند: سوگند به خدا، حسین باید 

تشنه بمیرد.«)26(

مویّــد دیگری کــه می توان بیــان کرد 
گفتگوی نافع بن هالل با عمرو بن حجاج 
اســت. لحظــه ای کــه آب در خیمه ها 
کمیاب شــد؛ امام)علیه الســالم( حضرت 
عّباس)علیه الســالم( را بــه همراه نافع و 
عــّده ای دیگر، مامور فراهــم کردن آب 
کرد. هنگامی که به نزدیکی نهر رسیدند، 
عـمـــرو بـــن حّجاج پرســید، کیستی؟ 
هالل بن نافع که در پیشــاپیش پیادگان 
حرکت می کرد گفت: من هالل بن نافعم. 
عمرو گفت :می توانی از آب بنوشی. ولی 

ما ماموریم نگذاریم حســین به آب دست 
یابد. هـالل گفت: »وای بر تو! چگونه من 
آب بنوشــم وقتی که حســین و یارانش 
تشــنه اند«.)27( و پــس از این جنگ و 

درگیری میانشان رخ داد.

سیره و بیان اهل بیت)علیهم السام(

دیگر از شــواهدی که یقین انســان را در 
مســاله عطش در کربال مضاعف می کند، 
اشاره ای است که در سخنان و رفتار اهل 
بیت)علیه الســالم( نسبت به حادثه کربال 
دیده می شــود. نه تنها اهــل بیت)علیه 
السالم( در سخنانشان به این مساله اشاره 
کرده اند که جبرئیل نیز در در ضمن نقل 
حادثه عاشــورا برای برخی از انبیای الهی 
آن را بازگو کرده اســت. نقل شــده است 
که جبرئیل پس از تــرك اوالی حضرت 
آدم)علیه الســالم( و توبه ایشان به مساله 
عطش اشــاره کرده اســت. او به حضرت 
»یُقَتل  فرمایــد:  می  الســالم(  آدم)علیه 
َعْطَشاناً َغریباً َوحیداً َفریداً ، لَیَس لَُه نَاِصٌر 
َو اَل ُمعیٌن َو لَْو تَــَراُه یا آَدُم َو ُهَو یَُقوُل َوا 
َعَطَشــاْه َوا قِلََّۀ ناِصراه َحّتی یَُحول الَْعَطُش 
خان َفلَْم یُِجبُه أَحٌد  َماِء َکالدُّ بَیَنُه َو بَیَن السَّ
یوِف َو ُشرِب الُْحُتوف«؛ )کشته می  االَّ بالسُّ
شــود در حالتی که تشنه باشد و بی کس 
باشــد و تنها و فرید باشــد و او را ناصری 
و معینی نباشــد. ای آدم، اگر او را ببینی 
در حالتی که می گوید: )وا عطشاه، وا قله 
ناصراه( تا گاهی که از تشــنگی چشمش 
چنان تاریک می شود که آسمان را نتواند 
دید و هیچ کــس او را جواب نگوید اال با 

زبان شمشیر و شراب مرگ(.

در جایی دیگر نیــز، جبرئیل برای پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( حادثه کربال را 
نقل می کند و به مســاله عطش نیز اشاره 

می کند.

در بیان رســول اکرم)صلی اهلل علیه 
وآله(

قبل از همه، شــخص پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه وآله( از این مطلب ســخن گفته 
است؛ که بازتاب آنرا می توان در سخنان 
امام حسین)علیه السالم( در شب عاشورا 

مشاهده کرد. در کتاب »الدمعۀ الساکبۀ« 
به نقل از کتــاب »نور العین« آمده که از 
حضرت ســکینه)علیها السالم( نقل شده 
است در دل شــب دیدم پدرم در محفلی 
که اصحابش گرد او نشسته بودند فرمود: 
ي َرُســوُل اهلّلِ)صلی اهلل علیه  »َقْد قاَل َجدِّ
وآله(: َولَدي ُحَســْیٌن یُْقَتــُل بَِطفِّ َکْرباََلَء 
َغریباً َوحیداً َعْطشاناً َفریداً«؛ )جّدم پیامبر 
خدا)صلــی اهلل علیه وآله( فرموده اســت: 
فرزندم حســین)علیه الســالم( در کربال 
غریب و تنها و تشــنه شهید خواهد شد(. 
گویا نبی مکّرم اسالم)صلی اهلل علیه وآله( 
از عالم غیب بر این مساله واقف بوده و آن 
را برای امام حســین)علیه السالم( بازگو 

کرده است.

از پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( روایت 
شده اســت که به دخترش فاطمه)علیها 
َرنِي  الســالم( فرمود: »أَتَانِي َجْبَرئِیُل َفَبشَّ
بَِفَرَحیِن یَُکونَاِن لََک ثُــمَّ َعِزیَُّت بَِأَحِدِهَما 
َُّه یُْقَتُل َغِریباً َعْطَشــاناً ، َفَبَکْت  َو َعَرَفُت اَن
َفاِطَمُۀ َحّتــي َعاَل بُکاُؤها ، ثُــمَّ َقالَْت : یَا 
ه َو أَبُوُه َعليٌّ َو أَنَا  اَبَــه لَِم یَْقُتُلوُه َو أَنَْت َجدُّ
أُمُّــُه ؟ ! َقاَل)صلی اهلل علیه وآله( ) یَا بَُنیَُّۀ 
َُّه َسَیْظَهُر َعلَْیِهْم َسْیٌف  ا إِن لَِطلَِبِهم الُْملَک أَمَّ
اَل یَغِمُد االَّ َعلی یَــدِ الَْمْهِدي ِمْن ُولِدَك« 
جبرئیــل بر من وارد شــد و من را به دو 
فرزند که از تو متولّد مي شــوند بشــارت 
داد، ســپس تعزیت گفته شدم به یکي از 
آنها و دانســتم که او تشنه و غریب کشته 
مي شود. پس فاطمه چنان گریه کرد که 
صدایش بلند شد، ســپس گفت: اي پدر 
چرا او را مي کشند در حالي که تو جّدش 
و علــي پــدرش و من مادرش هســتم؟! 
پیامبــر فرمود: دختــرم آنها حکومت مي 
خواهند. اما بزودي شمشــیري علیه آنان 
بیرون مي آید که غالف نمي شود مگر به 
دست مهدي که از فرزندان توست.()28(

از ابــن عباس نیز نقل شــده اســت که 
در مدینه کم آبی ســبب شــد تا مردم با 
تشنگی شــدیدی رو برو شوند. تا جاییکه 
حضرت فاطمه)علیها الســالم( امام حسن 
و حســین)علیهما الســالم( را بــه نــزد 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( آورد و فرمود: 

پدر جان حسن و حسین)علیهما السالم( 
تحّمــل عطــش را ندارنــد. پیامبر)صلی 
اهلل علیــه وآله( با گذاشــتن زبان مبارك 
در دهانشــان رفــع عطش کرد. ســپس 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( آنان را بر زانو 
نشاند ... در این هنگام جبرئیل حاضر شد 
و گفــت: »إِنَّ هذا َولََدَك الَْحَســن یَُموُت 
َمْســُموماً َمْظُلوماً ، َو َهَذا َولَُدَك الُْحَسْیُن 
یَُموُت َعْطَشــاناً َمْذبُوحــاً«؛ )این فرزندت 
حسن)علیه السالم( مسموم و مظلومانه از 
دنیا می رود و این فرزندت حســین)علیه 
السالم( در حالی دنیا را وداع می گوید که 

تشنه و سر بریده است«.)29(

در بیان امیر المومنین)علیه السام(

گفته شده است که در نبرد صفین، چون 
ابو ایوب اعور سلمی آب را بر مردم بست، 
صدای مردم به العطش بلند شــد. سپس 
امام)علیه السالم( عّده ای از اسب سواران 
را فرســتاد تا آب را بــاز کنند ولی موفق 
نشدند. تا اینکه امام حسین)علیه السالم( 
با اذن پدر گرامیش رفت تا آب تهیه کند. 
هنگامی که خبر موفقّیت امام حسین)علیه 
السالم(  المومنین)علیه  امیر  به  الســالم( 
رســید، آن حضرت گریســت. چون علّت 
گریســتن حضرت را جویا شــدند، ایشان 
َعْطَشــاناً  َســُیْقَتُل  َُّه  أَن »َذَکرُت  فرمودند: 
بَِطفِّ َکرباَل، َحتَّی یَْنَفرَّ َفَرُسُه َو یَُحمِحم«؛ 
)به یاد آوردم که )فرزندم( حســین)علیه 
السالم( در سرزمین کربال عطشان کشته 
خواهد شد در حالی که اسبش می گریزد 

و صیحه می زند(.)30(

در بیان امام حسین)علیه السام(

ابــو حمــزه ثمالــی در روایتــی از امام 
ســّجاد)علیه الســالم(، ماجرای وفاداری 
یاران و خاندان امام حسین)علیه السالم( 
را در شب عاشــورا بازگو می کند. پس از 
اینکه امام)علیه السالم( خبر شهادت همه 
یارانش را داد، قاســم از شــهادت عبداهلل 
امام)علیه  کنــد.  می  شــیرخوار ســوال 
السالم( در این هنگام می فرماید:»فِداَك 
َک یُْقَتُل َعْبُداهلّلِ اِْذ َجفَّْت ُروحي َعَطشاً  َعمُّ
َو ِصــْرُت اِلــی ِخَیِمنا َفَطلَْبُت مــاًء َو لََبَناً 

«؛ )عمویــت به فدای تو باد!  َفال أَِجُد َقطُّ
عبداهلل هنگامی کشــته خواهد شــد که 
من از تشــنگی زیاد بــی تابم و در خیمه 
ها دنبــال آب یا شــیر می گــردم ولی 
چیزی نمــی یابم(.)31( در روز عاشــورا 
نیز هنگامی که علی اصغر)علیه الســالم( 
را بر دســتان گرفت، فریــاد زد: »یا قوُم، 
َقَتلُْتم ِشــیَعتي و أهَل بَْیِتي و َقد بَِقَي َهذا 
ی َعَطشــاً فاســُقوه َشربًۀ ِمَن  الِطفُل یََتلََظّ
الَماء«؛ )ای قوم! شــیعیان و اهل بیتم را 
کشــتید و فقط این طفل باقی مانده که 
از عطش بخود می پیچد، او را با جرعه ای 

آب سیراب کنید(.)32(

در بیان امام سّجاد)علیه السالم(

امام سّجاد)علیه الســالم( که خود شاهد 
صحنه هولناك کربال بود، در موارد زیادی 
به مساله عطش اشاره کرده است. پس از 
حادثه کربال، در بیان چگونگی دفن پیکر 
شــهدای کربال نقل شده اســت که امام 
سجاد)علیه السالم( نیز؛ هنگامی که بدن 
مطّهر امام حســین)علیه السالم( را دفن 
کرد، با انگشت خویش بر روی قبر چنین 
نوشت: »هذا َقْبُر الُحَسْیِن بِن َعلِيِّ بِن أبي 
َِّذي َقَتُلوُه َعْطشــاناً َغریباً«؛ )این  طالِــب اَل
قبر حسین بن علی)علیه السالم( است که 
او را با لب تشــنه و غریب کشتند«.)33( 
همچنیــن، هنگامی که اهــل بیت)علیه 
السالم( از اسارت به مدینه برگشتند امام 
سّجاد)علیه السالم( فرمود»یقول: لقد ذبح 

أبو عبد اهلّل غریبا عطشانا«. )34(

در بیان امام باقر)علیه السام(

در سخنی که راوی آن را از امام باقر)علیه 
السالم( نقل می کند نیز به مساله عطش 
اشاره شده اســت: »عن محمد بن مسلم، 
عــن أبي جعفر)علیه الســالم( قــال: إنَّ 
الْحسیَن صاِحَب َکْرباَلَء ُقِتَل َمْظلوما َمْکروبا 
َعْطشــانا لَْهفانا َوَحقٌّ َعلی اهلّل ـ َعّزوجلَّ ـ 
أَْن الیَأتَِیه لَْهفاٌن َوال َمْکروٌب وال ُمْذنٌب َوال 
َمْغمــوٌم َوال َعْطشــاٌن َوال ُذو عاَهٍۀ ثُمَّ َدعا 
ِعْنَدُه َوتََقّرَب بِالْحســیِن علیه السالم إلی 
وَجلَّ ـ إاّل نَفََّس اهلّل ُکْربَتُه َوأعطاُه  اهلّل ـ َعزَّ
َمْســَألَتُه َوَغَفَر ُذنوبَُه َوَمدَّ فِي ُعْمِرِه َوبََسَط 
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في ِرْزقِــه. َفاْعَتِبُروا یا أولِي األبْصاِر«)35(؛ 
)حضرت امام محمد باقر)علیه السالم( می 
همان  السالم(  امام حسین)علیه  فرمایند: 
که در کربال اســت در حالی که مظلوم و 
اندوهگین و تشــنه و غصه دار بود، شهید 
شــد. و )کســی( غصه دار و اندوهگین و 
گناهکار و تشــنه و بیماری به زیارت آن 
حضرت نیاید و دعا نکند و به واســطه ی 
آن حضرت بــه خدا تقــرب نجوید، مگر 
اینکه بر خداســت که حــزن و اندوه او را 
برطرف ســاخته و نیازش را برآورده سازد 
و گناهــش را بیامرزد و عمرش را طوالنی 
کند و رزق و روزی اش را وســعت دهد؛ 

پس ای بصیرتمندان عبرت بگیرید(.

در بیان امام صادق)علیه السام(

امام صادق)علیه السالم( نیز مساله عطش 
را از زبان امام ســّجاد)علیه السالم( نقل 
کرده و مــی فرماید: »اِنَّ َزیْــَن الَْعابِِدیَن 
بََکی َعلَی أَبِیِه أَربَِعیَن َســَنًۀ، َصائِماً نََهاَرِه، 
َقائِماً لَْیلَُه، فاذا َحَضــَر االِفطاُر َجاَء ُغاَلُمُه 
بَِطَعاِمِه َو َشــَرابِِه َفَیَضُعُه بَْیَن یََدیِْه َفَیُقوُل: 
ُکْل یَا موالَی، َفَیُقوُل)علیه الســالم(: ُقِتَل 
ِ)صلی اهلل علیه وآله( َجائِعاً  اِبَْن َرُســوِل اهللَّ
ِ)صلی اهلل علیه وآله(  ، ُقِتَل ابُْن َرُســوِل اهللَّ
ُر َذلَِک َو یَْبِکی َحتَّی  َعْطَشاناً، َفاَل یََزاُل یَُکرِّ
یَِبلَّ َطَعاُمُه بُِدُموِعِه ، َو یُْمَزُج َشَرابُُه بُِدُموِعِه 
«؛  وَجلَّ ِ َعزَّ َفلَْم یََزْل َکَذلَِک َحتَّی لَِحَق بِاهللَّ
) )امام( زین العابدین )علیه السالم( چهل 
ســال برای پدر بزرگوارش گریه کرد، در 
حالی که روزش، روزه دار بود و شــبش، 
شب زنده داری می کرد. هنگامی که وقت 
افطار می شــد غالمش غذا و نوشــیدنی 
برای او می آورد و جلویش می گذاشت و 
می گفت: بخور، ایشــان می فرمود: فرزند 
رســول خدا)علیه السالم( گرسنه و تشنه 
شــهید شــد. این جمله را تکرار می کرد 
و گریه ســر می داد تا اینکــه غذایش با 
اشک چشمش مخلوط می شد. او همواره 
اینطور بود، تا این که به جوار رحمت حّق 

شتافت(.)36(

در جــای دیگر نیــز امام)علیه الســالم( 
در ســخنش به شــخصی به نام کّرام بن 

عمرو به مســاله عطش اشــاره کرده اند: 
اٍم  لَِکرَّ الســالم(  ِ)علیه  اهللَّ َعْبــِد  أَبُو  »َقاَل 
إَِذا أََرْدَت أَنَْت َقْبَر الُْحَســْیِن)علیه السالم( 
َفُزْرُه َو أَنَْت َکِئیٌب َحِزیٌن َشــِعٌث ُمْغَبرٌّ َفإِنَّ 
َکِئیٌب  ُهَو  َو  ُقِتَل  الســالم(  الُْحَسْیَن)علیه 
َحِزیٌن َشــِعٌث ُمْغَبرٌّ َجائٌِع َعْطَشاُن«)37( و 
با اسناد حدیث قبل از سعد بن عبد اهلّل، از 
موسی بن عمر، از صالح بن سندی جّمال 
از کســی که ذکرش نمــوده از کرام بن 
عمرو، وی گفت: حضرت ابو عبد اهلّل)علیه 
الســالم( فرمودند: ای کرام! هر گاه اراده 
نمودی قبر حضرت حسین بن علی)علیه 
السالم( را زیارت کنی پس آن حضرت را با 
حالی غمگین و ناراحت ،و ژولیده و گرفته 
زیارت نما، زیرا او کشــته شــد در حالی 
که غمگین و ناراحــت و ژولیده و گرفته 
و گرســنه و تشــنه بودند«. همچنین در 
ســخنی دیگر از آن حضرت)علیه السالم( 
نقل شده است که: »َمْن أََراَد أَْن یَُکوَن فِي 
ٍد  ِ یَْوَم الِْقَیاَمِۀ َو فِي َشَفاَعِۀ ُمَحمَّ َکَراَمِۀ اهللَّ
 ِ ص َفلَْیُکْن لِلُْحَســْیِن َزائِــراً یََناُل ِمَن اهللَّ
الَْفْضَل َو الَْکَراَمَۀ )أَْفَضَل الَْکَراَمِۀ( َو ُحْسَن 
الثََّواِب َو اَل یَْسَألُُه َعْن َذنٍْب َعِملَُه فِي َحَیاِۀ 
نَْیا َو لَْو َکانَْت ُذنُوبُــُه َعَدَد َرْمِل َعالٍِج َو  الدُّ
ِجَبــاِل تَِهاَمَۀ َو َزبَِد الَْبْحِر إِنَّ الُْحَســْیَن ع 
ُقِتَل َمْظُلوماً ُمْضَطَهداً نَْفُســُه َعْطَشــاناً ُهَو 
َو أَْهُل بَْیِتِه َو أَْصَحابُُه«)38( ؛ )کســی که 
اراده کرده در کرامت الهی در روز قیامت 
قرار گیرد و در شــفاعت محمد)صلی اهلل 
علیه وآله( جای داشته باشد، پس زیارت 
کننده ابا عبد اهلل الحســین)علیه السالم( 
باشــد!، با فضیلت ترین کرامتها و بهترین 
ثوابهــا از طرف خداوند بــه او هدیه می 
شــود و در زندگی دنیــا، از گناه کردار او 
سوال نمی شــود! اگر چه عدد گناهان او 
به تعداد ریگهای انبــوه وکوههای مکه و 
کفهای دریا باشــد. بدرســتی که حسین 
بن علی)علیه الســالم( مظلوم کشته شد، 
و ستم شده بر او در حالی که او و خانواده 

اش تشنه بودند«.

در بیان امام رضا)علیه السام(

امام رضا)علیه الســالم( نیز با اشــکهایی 
که بر قصیده »مــدارس آیات« دعبل، از 

چشــمان مبارك روان کرده؛ مهر تاییدی 
بر مساله عطش زده اســت. این هنگامی 
بــود که دعبل در حضور امــام رضا)علیه 
السالم( ابیاتی را زمزمه کرد، که بیت زیر 

در این میان بود:

ال أَفاِطُم لَْو ِخلِْت الُْحَسْیَن ُمَجدَّ

َو َقْد ماَت َعْطشاناً بَِشطِّ ُفراِت)39(

»ای فاطمــه! کاش با حســینت در کربال 
بودی، که در کنار نهر فرات تشــنه جان 

داد«. در بیان امام زمان)علیه السالم(

امــام زمان)علیه الســالم( نیز بــا قلبی 
که مملــّو از غم و اندوه اســت، با ندای: 
»َفَمَنُعــوَك الَمــاَء َو ُوروَدُه«؛ )پس آب و 
ورود بــر آن را از تو منع کردند()40( در 

عزای جّدش به سوگ نشسته است.

در بیان حضرت زینب)علیها السام(

حضــرت زینب)ســالم اهلل علیهــا( نیز ـ 
هنگامی که اســراء را از کنار قتلگاه عبور 
مــی دادند ـ این چنین فریاد و ناله ســر 
داد: »بَِأبِــي َمْن نَْفســي لَُه الِْفــداُء، بِأبِي 
الَْعْطشاَن َحّتی  بِأبي  الَْمْهُموَم َحّتی َقضی، 
ماِء«؛  َمضی، بَِأبِي َمْن َشــْیَبُتُه تَْقُطــُر بِالدِّ
)پــدرم فدای آن کس کــه جانم فدای او 
باد. پدرم فدای آن کس که با دل پرغّصه 
جان سپرد، پدرم فدای آن کس که با لب 
تشنه شهید شد، پدرم فدای آن کس که 

از محاسنش خون می چکد(.)41(

در بیان حضرت عّباس)علیه السام(

هنگامی که عّباس بن علی)علیه الســالم( 
السالم( اجازه میدان  امام حسین)علیه  از 
ایشان  به  الســالم(  امام)علیه  خواســت، 
فرمــود: »إِذا َغَدْوَت إِلَی الِْجهــاِد َفاْطُلْب 
لِهــُؤالِء االْْطفــاِل َقلیال ِمــَن الْماِء«، )هم 
اینک که قصد رفتن به میدان داری، برای 
این کودکان آبــی مهّیا کن(. عباس)علیه 
السالم( که صدای ناله و العطش طفالن و 
کودکان حرم به گوشش رسید، بی درنگ 
مشک را برداشت و ســوار بر اسب شد و 
در ضمــن درگیری با ســربازان دشــمن 
خود را به شــریعه رســاند. »هنگامی که 
خواســت مقداری آب بیاشــامد تشنگی 

بیتش  اهل  و  الســالم(  امام حسین)علیه 
را بــه خاطر آورد، آب را روی آب ریخت، 
مشــکش را پر کرد: َفلَّما أَراَد أَْن یَْشــَرَب 
ُغْرَفًۀ ِمَن الْماِء َذَکَر َعَطَش الُْحَسْیِن َوأَْهِل 
بَْیِتِه َفَرضَّ الْماَء َوَماَل الِْقْربََۀ« آنگاه مشک 
را بر دوش راست خود انداخت و به سوی 

خیمه رهسپار شد ...)42( .

در بیــان حضرت علــی اکبر)علیه 
السام(

حضرت علی اکبر)علیه الســالم( در حالی 
که رجزهای حماســی می خواند به سپاه 
اموی حمله کرد. چون بسیاری از آنان را 
به هالکت رســاند، تشنگی بر آن حضرت 
چیره شــد. نزد پدر آمد و عرض کرد: »یا 
أبَْه! ألَْعَطــُش َقْد َقَتلَني، َو ثِْقــُل الَْحدیِد 
أَْجَهَدني، َفَهْل إِلی َشــْربَۀ ِمْن ماء َســِبیٌل 
أَتََقّوی بِها َعلَی االْْعداِء«)43( ؛ )پدر جان! 
تشــنگی مرا از پای درآورد و ســنگینی 
سالح ناتوانم ساخت. آیا جرعه آبی هست 
که بتوانم بنوشم و به جنگ ادامه دهم؟!(.

آمده است که امام)علیه السالم( با شنیدن 
این سخن اّم کلثوم در مورد تشنگی علی 
اصغر)علیه الســالم( طفلش را گرفت و به 
سوی دشــمن روانه شد و فرمود: »یا َقْوِم 
َقْد َقَتلُْتْم أَخــي َو أَْوالدي َو أَنْصاِري َو ما 
ْفِل، َو ُهَو یََتلَّظی َعَطَشــاً  بَِقي َغْیُر هَذا الطِّ
ِمْن َغْیِر َذنْب اَتاُه إِلَْیُکْم، َفاْسُقوُه َشْربًَۀ ِمَن 
الْماِء«؛ )ای مردم! شــما برادر و فرزندان 
و یارانم را کشــتید و کسی جز این طفل 
که بی هیچ گناهی از تشــنگی می سوزد، 
نمانده اســت، او را با جرعه آبی ســیراب 

کنید(.)44(

تاش برای رفع عطش در کربا

برخــی گفته اند که اگــر در کربال آب را 
بر کاروان حســینی بسته بودند؛ چرا امام 
حســین)علیه الســالم( و یارانش اقدامی 
برای تهّیه آب نکردند، مگر اطفال و زنان؛ 
همراه کاروان نبودند؟ چرا پس از منع آب، 
چاهی حفر نکردند تا آب مورد نیازشان را 
تامین کنند؟ مگر کربال ســرزمینی جلگه 
ای نیست که بتوان با حفر چند متر به آب 
رســید؟ یا اینکه، چرا ذخیره آبی خود را 

تنظیم نکردند تا با بی آبی مواجه نشوند؟ 
چرا برای نظافت و غســل، و شستشــوی 
لباس هایشان در شب و صبح عاشورا آب 
را هدر دادند؟ مگر نمی دانســتند عطش 
در پیش اســت؟ یا چرا به سمت نهر آب 
حمله نکردند تا آب تهّیه کنند، مگر تمام 
شریعه توّسط دشمنان محاصره شده بود؟

تردیدی نیســت که امام و یارانشان برای 
رفــع تشــنگی کاروان حســینی از هیچ 

تالشی دریغ نکردند.

کندن چاه

اّما اینکــه برخی می گوینــد: »چرا امام 
حســین)علیه الســالم( و یارانش پس از 
تحریم آب، چاهی حفر نکردند تا آب مورد 
نیازشــان را تامین کنند؟ مگر ســرزمین 
کربال یک سرزمین جلگه ای نیست؟ مگر 
در چنین سرزمینی با حفر چند متر نمی 
توان به آب رســید!؟ بخصوص اینکه این 
ســرزمین در نزدیک نهری پر از آب بوده 
است. پس اگر تالش می کردند با کمبود 

آب مواجه نمی شدند«.

هر چند بنا بر آنچه از ابن اعثم و ابن شهر 
آشوب نقل شــده است، امام حسین)علیه 
السالم( به ســمت خیمه زنان رفت و در 
جهت قبله نوزده قدم برداشــت. ســپس 
شــروع به کندن زمین کرد. چشــمه ای 
ظاهر شــد که آبی گوارا داشت. امام)علیه 
الســالم(، یاران و اصحاب را امر کرد تا از 
این آب بنوشند و مشــک ها را پر کنند.

)45(

ولی آن گونه که از ظاهر امر پیدا اســت، 
این امر بیشتر به معجزه و امتحانی شبیه 
اســت که هدف از آن تقویــِت باور یاران 

بوده است.

زیرا قبل از اینکه ســخن از کندن چاه و 
رســیدن به آب باشد؛ ســخن از جوشش 
چشــمه ای از دل زمین اســت، آن هم با 
آبی گوارا! در همین نقل آمده اســت که 
پس از نوشــیدن آب و پر کردن مشک ها 

این چشمه خشکیده و پنهان شد.)46(

و شــاید آنچه در مورد شــب عاشورا نقل 

شــده مربوط به همین چشــمه آب بوده 
است که، امام حسین)علیه السالم( رو به 

یاران کرد و فرمود:

»ُقوُموا َفاْشَربُوا ِمَن الْماِء یَُکْن آِخَر زاِدُکْم، 
ُأوا َواْغَتِسُلوا َو اْغِسُلوا ثِیابَُکْم لَِتُکوَن  َو تََوضَّ
أَْکفانَُکْم: )47( برخیزید و آب بنوشید که 
این آخرین توشه شماست و وضو گرفته و 
غســل کنید و لباسهای خود را بشویید تا 
کفن های شــما باشد«. با دّقت در سخن 
امام حسین)علیه السالم( در می یابید که 
ایشــان، یاران را به آب قابل نوشیدن امر 
کرده که با »الف و الم عهد« مورد اشــاره 
امام)علیه السالم( واقع شده است)فاشربوا 
مــن الماء(. و در دنباله همین عبارت، می 
فرماید:)یکن آخر زادکــم( یعنی آبی که 
برای نوشــیدن اســت آخرین جرعه های 
آن را بنوشــید. و پس از این، امر شده که 

غسل کرده و لباس هایتان را بشوئید.

اّما این شــبهه که کربال سرزمینی جلگه 
ای می باشد و با حفر چند متر به آب می 
رســد نادرست اســت. چرا که با توجه به 
علم زمین شناســی همه جلگه ها سرسبز 
و آبخیز نیســتند. بلکه برخی از جلگه ها 
آب و هوایــی گرم و خشــک دارند که به 
آنها دشــت می گویند.)48( امروزه جلگه 
ها و دشــت هاي جنوب و جنوب باختري 
ایران در نواحی خوزستان از این قسم می 
باشــند. ولی با وجود داشتن آب و هوایی 
گــرم و خشــک، به علت عبــور رودخانه 
هاي پر آب و دایمي؛ از امکانات زیســتي، 
کشــاورزي و اقتصادي نســبتا مساعدي 
برخوردارند.)49( بنابراین، جلگه ای بودن 
یک ســرزمین با داشتن آب و هوایی گرم 
و خشــک منافاتی ندارد. کربال نیز از این 

قسم سرزمین ها است.

عــالوه بر این، یکی از نام های ســرزمین 
کربال، طّف می باشــد. امام حسین)علیه 
السالم( در سخنی می فرمایند:»قال جّدی 
رسول اهلل: ولدی حسین یقتل بطّف کربال 
غریبا وحیدا عطشانا ...«)50( همچنین در 
احادیث دیگری)51( سرزمین کربال با نام 

طّف خوانده شده است.
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در کتب لغــت در تبیین معنای واژه طّف 
عباراتی آمده است مثل: »الشاطیء: کناره 
یا ســاحل«)52(» الَمَکاُن الُمْرتِفُع : مکان 
بلند«)53(، »طّففت بفالٍن موضَع کذا، أي 
رفعُتُه إلیــه«؛ )... یعنی ترفیع دادم فالنی 
را به فالن مقام()54( . پس طّف می تواند 
به معنای کناره، ســاحل یــا مکان مرتفع 
باشد. اگر به ســرزمین کربال هم »طّف« 
گفته می شــود، بخاطر اینست که از یک 
سو در کنار شــریعه واقع شده و از سوی 
دیگر تمام ســطح آن یــا مواضعی از آن 
مرتفع می باشــد، چنانکــه از عبارت تاج 
العروس فی من جواهر القاموس این معنا 
به ذهن می رســد. »َطفُّ الُفراِت: ما اْرتََفع 

منه من الجانِِب«)55(

پس در صورتی که وجه تســمّیه کربال به 
طّف بخاطر ارتفاع آن از ســطح آب باشد، 
ممکن نیســت با کندن چنــد متر به آب 
رسید. عالوه بر این، خیام اهل بیت)علیهم 
الســالم( نیز در مکانی بوده که از ســطح 
قتلــگاه مرتفع تر اســت. و در صورتی که 
وجه تســمّیه کربال به طّف بخاطر ساحلی 
بودن آن باشــد، نزدیک بودن نهر علقمه 
که انشــعاب کوچکی از فرات است تاثیر 

چندانی بر این وضعّیت ندارد.

نتیجه اینکه، بر فرض کندن چاه رسیدن 
به آب قطعی و آسان نبوده است. چنانکه 
یاران امام حسین)علیه السالم( خندقی را 
پشــت خیمه ها کنده و داخل آن را پر از 
هیزم کردند، تا در صورت حمله دشــمن 
ـ خندق و آتش آن، ـ مانع دشــمن شود.
)56( اّما کســی نقل نکرده که با حفر این 
خندق آبی جاری شــده باشد. اگر زمین 
کربــال، جلگــه ای و آبخیز بوده اســت ـ 
آنطور که اشــکال کننــدگان توصیف می 
کننــد ـ باید آب، گودی خندق را فرا می 
گرفت و دیگر امــکان جمع هیزم و آتش 

افروختن نبود.

با این حال، بنا بر فرض اینکه: آنها چاهی 
حفــر کردند و به آب هم دســت یافتند، 
آیا آبی که تهیه کرده بودند قابل شــرب 
بوده اســت؟ بــا توّجه به اینکــه در چند 

کیلومتــری کربال دریاچــه نمکی عظیم 
قرار گرفته اســت، بعید است آب آن چاه 
قابل شرب باشــد. »بحیرۀ الملح«، که در 
نزدیکی کربالســت سبب شــده تا منابع 
آبی آن منطقه را شــور کند و نوشــیدن 
آب شــور مفیــد نیســت و منفعتی جز 
تشنگی مضاعف ندارد. لذا، اگر یاران امام 
حسین)علیه السالم( از طریق چاه به آب 
دســتیافتند ـ به دلیل شور یا تلخ بودن، 
گل آلود بودن و یا هر دلیل دیگری ـ فقط 
برای مصارفی غیر از آشامیدن از آن بهره 

می گرفتند.

در نتیجه یکــی از راه هایی که امام)علیه 
الســالم( و یارانش برای تهّیه آب انتخاب 
کرده و تالش کردنــد، کندن چاه بود اّما 
این تنها انتخاب نبود. این راه هم از سوی 
دشمن مورد منع واقع شد و یا شرایط آن 

فراهم نشد.

آب آوردن از نهر

یکــی از راه های دیگری کــه امام)علیه 
الســالم( و یارانش بــرای تهّیه آب مورد 
نیاز انتخاب کردند، رفتن به شــریعه و پر 
کردن مشــک ها بود. پس از تحریم آب، 
یک مرتبه حضرت علی اکبر)علیه السالم( 
با تعدادی از اصحاب به ســمت شــریعه 
حرکت کردند و آب آوردند.)57( یک بار 
دیگر هم، حضرت ابالفضل)علیه الســالم( 
با نافع بن هالل که ســی ســوار و بیست 
پیاده همراه ایشــان بود به سمت شریعه 
رفتند آنها در پی نبردی با لشگریان عمرو 
بن حّجاج توانســتند بیست مشک را پر از 
آب کرده به نزد امام حسین)علیه السالم( 

باز گردند.)58(

طبری این ماجرا را اینگونه نقل می کند: 
چون یاران نافع نزدیک رسیدند به پیادگان 
گفــت: »مشــکها را پر کنیــد.« پیادگان 
هجوم بردند و مشــکها را پر کردند. عمرو 
بــن حجاج و یارانش پیش دویدند. عباس 
بن علــی بن ابی طالــب و نافع بن هالل 
بــه آنها حمله بردند و پسشــان زدند که 
به جای خویش بازگشــتند، آنگاه گفتند: 
»برویم.« اما راهشان را گرفتند. عمرو بن 

حجاج ســوی آنها آمد و درگیری اندکی 
شــد، یکی از یاران عمــرو بن حجاج، که 
از طایفه صداء بــود، زخم خورد، نافع بن 
هالل زخمش زده بود، می پنداشت چیزی 
نیســت اما پس از آن بدتر شد و از همان 
زخم بمرد. گوید: یاران حســین با مشکها 
بیامدند و آب را پیــش وی بردند: »فلما 
دنا منه اصحابه قال لرجاله: املئوا قربکم، 
فشــد الرجاله فملئوا قربهــم، و ثار الیهم 
عمرو بن الحجاج و اصحابه، فحمل علیهم 
العباس بن علی و نافع بن هالل فکفوهم، 
ثم انصرفوا الی رحالهــم، فقالوا: امضوا، و 
وقفوا دونهم، فعطف سنه 61 علیهم عمرو 
بن الحجاج و اصحابه و اطردوا قلیال ثم ان 
رجال من صداء طعن من اصحاب عمرو بن 
الحجاج، طعنه نافع بــن هالل، فظن انها 
لیست بشــي ء، ثم انها انتقضت بعد ذلک، 
فمات منها، و جاء اصحاب حسین بالقرب 

فادخلوها علیه«.)59(

دعا و امداد الهی

شــاید این ســوال پیش آید که چرا امام 
حسین)علیه السالم( با توّجه به امامتشان 
از کرامتی برای تهّیه آب استفاده نکردند؟

پاسخ آن اینست که پیشوایان دینی مجاز 
نیستند که در همه جا از معجزه و کرامت 
بهره گیرند، مگــر در مواردی خاّص مثل 
مواردی که پیامبران الهی)علیهم السالم( 
برای اثبــات حقانّیت دین و نبّوت خویش 
به معجزه تمّسک می جسته اند. عالوه بر 
این، این امور به اراده الهی تحّقق می یابد 
السالم( اختیاری  الهی)علیهم  و پیشوایان 

در آن ندارند.

در آیــه 109 ســوره انعــام خداونــد به 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( می گوید: »ُقْل 
ََّما اآْلیاُت ِعْنَد اهللِ« بگو: معجزات فقط به  إِن
اراده خداست )و در اختیار من نیست(. با 
این وجود روشــن می شــود که چرا امام 
از راه معجزه به  حســین)علیه الســالم( 

دنبال تهیه آب نبودند.

باید توّجه داشــت که: در کربال با شهادت 
امام حســین)علیه الســالم( و یارانشان، 
اّمت اســالمی بیــدار می شــدند. اتفاقا 

مســاله عطش خود در جهت نشان دادن 
چهره خبیث دشــمنان و بیــداری مردم 
نقــش زیادی دارد کــه راه مبارزه با ظلم 
را هموارتر می کند. دغدغه شهدای کربال 
نیز بــا توّجه به اینکه امام حســین)علیه 
الســالم( جایگاه بهشتیشــان را برایشان 
نمایان کرده بود، چیزی جز مبارزه با ظلم 
امام حســین)علیه السالم(  نبود. چرا که 
به آنها وعده شــهادت داده بود و برایشان 
تفاوتی نداشــت کــه لب تشــنه به مقام 

شهادت برسند یا سیراب.

نتیجه

آری، مســاله عطش در کربــال و تحریم 
آب واقعّیتی تلخ اســت که پرده از چهره 
منحوس دشمنان اهل بیت)علیهم السالم( 
برداشته است. امام حسین)علیه السالم( و 
یارانش، در برخورد با این مســاله از هیچ 
کوششی فروگذار نکردند، اّما در نهایت با 
لب تشنه به شهادت رسیدند. با این حال 
عطش برای ما مســاله ایســت غم انگیز، 
اّما برای شــهدای کربال مساله مهّم در آن 
زمان، مبارزه با ظلم و ستم بوده است که 

با لب عطشان هم محّقق می شد.

بُد تشــــــــنه عدالت و آزادی بشــر آن 
العطش که از دل پر سوز می کشید)60(

پی نوشت: 
)1( . تفسیر الصافی، فیض کاشانی مال محسن، تحقیق: 
حســین اعلمی، ج 2، ص274، ]ســورۀ األنفال)8(: آیۀ 
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)2( . ناســخ التواریخ زندگانی پیامبر، محمد تقی لسان 
الملک ســپهر، ج 3، ص1200، ]تعبیــه زهر در غذای 

رسول خدای [ 
)3( . اإلمامــۀ و السیاســۀ المعــروف بتاریــخ الخلفاء، 
أبو محمــد عبد اهلل بن مســلم ابن قتیبــۀ الدینوري، 
تحقیق علي شــیري، ج 1، ص57، مخاطبۀ عثمان من 
أعلــی القصر طلحــۀ و أهل الکوفــۀ و غیرهم ؛ الجمل 
و النصرۀ لســید العترۀ في حرب البصرۀ، شــیخ مفید، 
ص141، فصل في أســباب الخروج علی عثمان ؛ تاریخ 
األمــم و الملوك )تاریخ طبری(، أبــو جعفر محمد بن 
جریر الطبــري، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ، ج 4، 
ص385، ذکــر الخبر عن قتل عثمــان رضی اهلل عنه؛ 
کتاب جمل من انساب األشــراف، أحمد بن یحیی بن 
جابر البالذری، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی؛ ج 5، 
ص558، مســیر أهل األمصار إلی عثمان و اجتماعهم 
الیــه مع من اجتمع من أهــل المدینۀ: ؛ کتاب الفتوح، 
أبو محمد أحمد بن اعثم الکوفی، تحقیق علی شــیری، 
ج 2، ص407، ذکر وصول بعض المصریین إلی المدینۀ 
و شکایتهم ضد عاملهم؛ الکامل،ج 3، ص166، ذکر مسیر 

من سار إلی حصر عثمان .
)4( . اإلمامۀ و السیاســۀ المعــروف بتاریخ الخلفاء، أبو 
محمد عبد اهلل بن مســلم ابن قتیبۀ الدینوري، تحقیق 
علي شــیري، ج 1، ص103، نعــي عثمان بن عفان إلی 

معاویۀ .
)5( . تاریخ األمم و الملــوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیم ، ج 4، ص385، ذکر الخبر عن قتل عثمان رضی 

اهلل عنه .
)6( . تاریــخ األمم و الملــوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیم ، ج 4، ص385، ذکر الخبر عن قتل عثمان رضی 
اهلل عنه ؛ تاریخ المدینۀ المنورۀ ، أبو زید عمر بن شــبه 
النمیــري البصــري، ج 4، ص 1202  کتاب جمل من 
انســاب األشــراف، أحمد بن یحیی بن جابر البالذری، 
تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، ج 5، ص561، مسیر 
أهل األمصار إلی عثمان و اجتماعهم الیه مع من اجتمع 

من أهل المدینۀ. 
)7(. تاریــخ األمم و الملوك )تاریــخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیم ، ج 4، ص385، ذکر الخبر عن قتل عثمان رضی 

اهلل عنه .
)8( . تاریخ األمم و الملــوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیــم، ج 4، ص385، ذکــر الخبر عــن قتل عثمان 
رضی اهلل عنه؛ الکامل في التاریخ ، عز الدین أبو الحسن 
علی بن ابــی الکرم المعروف بابن األثیر ، ج 3، ص166، 
ذکر مســیر من سار إلی حصر عثمان ؛البدایۀ و النهایۀ، 
أبو الفداء اســماعیل بن عمر بن کثیر الدمشــقی، ج 7، 

ص187، صفۀ قتله رضی اهلل عنه . 
)9( . شــرح نهج البالغۀ ، ابن أبي الحدید، عبد الحمید 
بن هبه اهلل ، محقق / مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل ، 
ج 3، ص25، ذکر المطاعن التي طعن بها علی عثمان و 

الرد علیها .
)10( . شــرح األخبار في فضائــل األئمۀ األطهار علیهم 
الســالم ، ابن حیون، نعمان بن محمد، محقق / مصحح: 
حسینی جاللی، محمد حســین ، ج 2، ص78، ]الحجۀ 

علی من حارب علیا[ .
)11( . البدایۀ و النهایۀ، أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن 
کثیر الدمشقی، ج 7، ص187، صفۀ قتله رضی اهلل عنه . 
)12( . شرح نهج البالغۀ ، ابن أبي الحدید، عبد الحمید 
بن هبه اهلل ، محقق / مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل ، 
ج 4، ص67، ]فصــل في ذکــر األحادیث الموضوعۀ في 

ذم [ علي .
)13( . تاریــخ األمم و الملوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیم ، ج 5، ص401، مقتل الحسین رضوان اهلل علیه، . 
)14( . دایــره المعــارف تشــیع، احمــد صدرحــاج 
ســیدجوادی، کامران فانی و بهاء الدین خرمشــاهی، 
تهران، شــهید سعید محبی، ج12، ص18 . و سالوه ان 
ینزلوا بنینوی و الغاضریه فابی ذلک علیهم. کتاب جمل 
من انساب األشراف، أحمد بن یحیی بن جابر البالذری، 
تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، ج 3، ص176، خروج 

الحسین بن علي)علیهما السالم( من مکۀ إلی الکوفۀ .
)15( . کتاب جمل من انساب األشراف، أحمد بن یحیی 
بن جابر البالذری، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، 
ج 3، ص176، خروج الحســین بن علي)علیهما السالم( 

من مکۀ إلی الکوفۀ . 
)16( . تاریــخ األمم و الملوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 

ابراهیم، ج 5، ص 412، مقتل الحسین رضوان اهلل علیه؛ 
منتهــی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل علیهم الســالم، 
حاج شــیخ عباس قمی ، ج 1، ص620، الفصل االول في 
بیان نزوله علیه السالم بکربالء و الوقائع التي وقعت الی 

الیوم التاسع .
)17( . کتاب الفتوح، أبو محمد أحمد بن اعثم الکوفی، 
تحقیق علی شــیری، ج 5، ص91، ذکر اجتماع العسکر 

إلی حرب الحسین ابن علي رضي اهلل عنه .
)18( . منتهــی اآلمال فی تواریــخ النبی و اآلل علیهم 
السالم، حاج شــیخ عباس قمی ، ج 1، ص620، الفصل 
االول في بیان نزوله علیه الســالم بکربالء و الوقائع التي 
وقعت الی الیوم التاســع ؛ تاریخ األمم و الملوك )تاریخ 
طبری(، أبــو جعفر محمد بن جریــر الطبري، تحقیق 
محمد أبو الفضل ابراهیم، ج 5، ص 412، مقتل الحسین 

رضوان اهلل علیه؛ 
)19( . کتاب الفتوح، أبو محمد أحمد بن اعثم الکوفی، 
تحقیق علی شــیری، ج 5، ص91، ذکر اجتماع العسکر 

إلی حرب الحسین ابن علي رضي اهلل عنه .
)20( . الکامل في التاریخ ، عز الدین أبو الحســن علی 
بن ابــی الکرم المعروف بابن األثیــر، ج 4، ص53، ذکر 
مقتل الحســین، رضي اهلل عنه ؛ تاریخ األمم و الملوك 
)تاریــخ طبری(، أبــو جعفر محمد بــن جریر الطبري، 
تحقیق محمد أبو الفضــل ابراهیم،ج 5، ص412، مقتل 
الحســین رضــوان اهلل علیه ؛ کتاب جمل من انســاب 
األشــراف، أحمد بن یحیی بن جابــر البالذری، تحقیق 
ســهیل زکار و ریــاض زرکلــی، ج 3، ص181، خروج 
الحســین بن علي)علیهما السالم( من مکۀ إلی الکوفۀ ؛ 
مقاتل الطالبیین، ابو الفرج علی بن الحسین األصفهانی ، 
تحقیق سید احمد صقر، ص117، و القاسم بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب ؛ اإلرشاد في معرفۀ حجج اهلل علی 
العباد، مفید، محمد بن محمد، محقق / مصحح: مؤسسۀ 
آل البیت علیهم السالم ، ج 2، ص87، ما جری بین اإلمام 
الحسین ع و الحر الریاحي ؛ بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر بن محمد تقی ، محقق / مصحح جمعی از محققان، 
ج 44، ص389، بــاب 37 ما جری علیه بعد بیعۀ الناس 
لیزید بن معاویۀ إلی شهادته صلوات اهلل علیه و لعنۀ اهلل 
علی ظالمیه و قاتلیه و الراضین بقتله و المؤازرین علیه .
)21( . اإلرشــاد في معرفۀ حجج اهلل علی العباد، مفید، 
محمد بن محمد، محقق / مصحح: مؤسســۀ آل البیت 
علیهم السالم ، ج 2، ص87، ما جری بین اإلمام الحسین 

ع و الحر الریاحي 
)22( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان، ج 44، ص317، باب 
37 مــا جری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید بن معاویۀ إلی 
شهادته صلوات اهلل علیه و لعنۀ اهلل علی ظالمیه و قاتلیه 

و الراضین بقتله و المؤازرین علیه .
)23( . مقاتــل الطالبیین، ابو الفرج علی بن الحســین 
األصفهانی ، تحقیق سید احمد صقر،ص117، و القاسم 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ به نقل از: بحار األنوار، 
مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی ، محقق / مصحح 
جمعی از محققان، ج 45، ص51، بقیۀ الباب 37 سائر ما 
جری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید بن معاویۀ إلی شهادته 

صلوات اهلل علیه .
)24( . تاریــخ األمم و الملوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیم ، دار ج 5، ص428، مقتل الحســین رضوان اهلل 

علیه .
)25( . تاریــخ األمم و الملوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیــم ، دار ج 5، ص428، مقتــل الحســین رضوان 
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اهلل علیــه؛ الکامل فــي التاریخ ، عز الدین أبو الحســن 
علی بن ابی الکرم المعــروف بابن األثیر، ج 4، 65، ذکر 
مقتل الحســین، رضي اهلل عنه؛ کتاب جمل من انساب 
األشــراف، أحمد بن یحیی بن جابــر البالذری، تحقیق 
ســهیل زکار و ریــاض زرکلــی، ج 3، ص189، مقتل 
الحســین بن علي علیهما الســالم ؛ کتاب الفتوح، أبو 
محمد أحمد بن اعثم الکوفی، تحقیق علی شیری، ج 5، 
ص100، ذکر اجتماع العســکر إلی حرب الحسین ابن 
علي رضي اهلل عنه؛ اإلرشــاد في معرفۀ حجج اهلل علی 
العباد، مفید، محمد بن محمد، محقق / مصحح: مؤسسۀ 
آل البیت علیهم الســالم ، ج 2، ص101، واقعۀ کربالء و 
بطولۀ اإلمام الحسین و أصحابه و استشهادهم و ما جری 

علیهم بعده .
)26( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان، ج 44، ص318، باب 
37 مــا جری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید بن معاویۀ إلی 
شهادته صلوات اهلل علیه و لعنۀ اهلل علی ظالمیه و قاتلیه 

و الراضین بقتله و المؤازرین علیه .
)27( . مقتل الحســین علیه السالم،  عبد الرزاق مقّرم ، 
ج 1، ص347، الفصل الحادی عشر في خروجه من مکۀ 
الی العراق و ما جری علیه في طریقه و نزوله بالطف من 

کربالء و مقتله علیه السالم.
)28( . دالئــل اإلمامــۀ، محمــد بن جریر بن رســتم 
طبــری ، ص102، خبر لیلۀ الزفاف ؛ نــوادر المعجزات 
في مناقــب األئمۀ الهــداۀ علیهم الســالم ، محمد بن 
جریر بن رســتم طبــری ، ص219، خبر لیلــۀ الزفاف؛ 
فضائل أمیر المؤمنیــن) ع(،  ابن عقده کوفی ، ص108، 
الفصل السادس عشــر زواجه علیه السالم بفاطمۀ بنت 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله؛ ریاض األبرار في مناقب 
األئمۀ األطهار، ســید نعمت اهلل جزائری ، ج 1، ص174، 

تفسیر)فتلقی آدم من ربه کلمات(.
)29( . الُمنتخب في جمع المراثي والخطب، الّشیخ فخر 

الّدین الطریحي الّنجفي، ص 187و188.
)30( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 44، ص266، باب 
31 مــا أخبر به الرســول و أمیر المؤمنین و الحســین 
صلوات اهلل علیهم بشــهادته صلــوات اهلل علیه ؛ مدینۀ 
معاجز األئمۀ االثني عشــر و دالئل الحجج علی البشر، 
ســید هاشــم بحرانی ، ج 3، ص140، الثامن عشــر و 
خمســمائۀ إخباره - علیه السالم - بأن الحسین - علیه 

السالم - یقتل عطشانا .
)31( . مدینۀ معاجز األئمۀ االثني عشر و دالئل الحجج 
علی البشر، سید هاشم بحرانی ، ج 4، ص216، الخامس 
و الثمانون و مائۀ إخباره - علیه الســالم - بأن اصحابه 
یقتلون في غد و ابن اخیه القاسم و ابنه عبد اهلل، حدیث 
295. همچنیــن رجوع کنید به : نفــس المهموم في 
مصیبۀ ســیدنا الحســین المظلوم و یلیه نفثۀ المصدور 
فیمــا یتجدد به حزن العاشــور، شــیخ عبــاس قمی ، 

ص208، فصل)في ذکر وقائع لیلۀ عاشوراء( .
)32( . به نقل از: لهوف ، ســید ابــن طاوس ، مترجم: 
ســید ابوالحســن میر ابوطالبی ، ص150، شهادت علی 
اصغر علیه الســالم ؛ شجرۀ طوبی، الشیخ محمد مهدي 

الحائري، ج2، ص403.
)33( . حیــاۀ اإلمــام زین العابدین علیه الســالم ، باقر 
شریف قرشی ، دار األضواء، ج 1، ص166، مواراته للجثث 
الطاهرۀ؛ مقتل الحسین علیه السالم،  عبد الرزاق مقّرم ، 

ص337، الدفن ... .
)34( .اإلمــام الســجاد جهاد و أمجاد، حســین الحاج 

حسن ، ص174، خطبته في المدینۀ. 
)35( . کامــل الزیارات ، ابن قولویــه، جعفر بن محمد، 
محقق / مصحح: امینی، عبد الحســین ، ص168، الباب 

التاسع و الســتون أن زیارۀ الحسین ع ینفس بها الکرب 
و تقضی بها الحوائج ؛ مســتدرك الوســائل و مستنبط 
المسائل ، نوری، حسین بن محمد تقی ، محقق / مصحح: 
مؤسسۀ آل البیت علیهم الســالم ، ج 10، ص239، 26 
باب تأکد اســتحباب زیارۀ الحسین بن علي ع و وجوبها 

کفایۀ .
)36( . اللهــوف علی قتلی الطفوف ، ســید ابن طاوس ، 
ص209، المســلک الثالث في األمور المتأخرۀ عن قتله 

صلوات اهلل علیه.
)37( . مستدرك الوســائل و مستنبط المسائل ، نوری، 
حســین بن محمد تقی ، محقق / مصحح: مؤسســۀ آل 
البیــت علیهــم الســالم ،ج 10، ص349، 60 بــاب أنه 
یســتحب لمن أراد زیــارۀ الحســین ع أن یصوم ثالثا 
آخرها الجمعۀ ثم یغتســل لیلتها و یخرج علی غســل 
تــارکا للدهن و الطیب و الزاد الطیــب مالزما للحزن و 
الشــعث و الجوع و العطش؛ کامل الزیارات ، ابن قولویه، 
جعفر بن محمد، محقق / مصحح: امینی، عبد الحسین 
ص131، البــاب الثامن و األربعون کیف یحب أن یکون 

زائر الحسین بن علي .
)38( . کامــل الزیارات ، ابن قولویــه، جعفر بن محمد، 
محقق / مصحح: امینی، عبد الحســین ص153، الباب 
الثاني و الستون أن زیارۀ الحسین ع تحط الذنوب ؛ بحار 
األنوار، مجلســی، محمد باقر بــن محمد تقی ، محقق / 
مصحــح جمعی از محققــان ، ج 98، ص27، باب 4 أن 
زیارته صلوات اهلل علیــه یوجب غفران الذنوب و دخول 
الجنۀ و العتق من النار و حط الســیئات و رفع الدرجات 

و إجابۀ الدعوات .
)39( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 45، ص257، باب 

44 ما قیل من المراثي فیه صلوات اهلل علیه . 
)40( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 98، ص321، باب 

24 کیفیۀ زیارته صلوات اهلل علیه یوم عاشوراء . 
)41( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 45، ص59، بقیۀ 
الباب 37 ســائر ما جری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید بن 
معاویۀ إلی شهادته صلوات اهلل علیه؛ اللهوف علی قتلی 
الطفوف ، سید ابن طاوس ، ص134، المسلک الثاني في 

وصف حال القتال و ما یقرب من تلک الحال.
)42( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 45، ص41، بقیۀ 
الباب 37 ســائر ما جری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید بن 

معاویۀ إلی شهادته صلوات اهلل علیه .
)43( . کتاب الفتوح، أبو محمد أحمد بن اعثم الکوفی، 
تحقیق علی شــیری ج 5، ص115، و هذه تســمیۀ من 
قتل بین یدي الحســین من ولده و إخوانه و بني عمه 
رضــي اهلل عنهم؛ بحار األنوار، مجلســی، محمد باقر بن 
محمــد تقی ، محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 45، 
ص43، بقیۀ الباب 37 ســائر ما جــری علیه بعد بیعۀ 

الناس لیزید بن معاویۀ إلی شهادته صلوات اهلل علیه.
)44( . ینابیع المودۀ لذو القربی ، ســلیمان بن ابراهیم 
قنــدوزی ، ج 3، ص79، ]مقتل عبــد اهلل الرضیع علیه 

السالم [ .
)45( . مناقب آل أبي طالب علیهم الســالم، ابن شــهر 
آشــوب مازندرانی، محمد بن علــی ، ج 4، ص50، فصل 
في معجزاته ؛ مدینۀ معاجز األئمۀ االثني عشــر و دالئل 
الحجج علی البشر، ســید هاشم بحرانی ، ج 3، ص494، 

الثامن و األربعون علمه - علیه السالم - بموضع الماء .
)46(. الفتــوح، الکوفــی، أبو محمد أحمــد بن اعثم، 
تحقیق: شــیری، علی، بیروت، داراألضواء، 1411قمری 
/ 1991 میــالدی، الطبعه: األولی، ج 5، ص 89 به بعد؛ 

بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، محقق 
/ مصحح: جمعی از محققــان ، دار إحیاء التراث العربي ، 

بیروت ، 1403 قمری ، چاپ: دوم،  ، ج 44، ص 387.
)47( . بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 44، ص317، باب 
37 مــا جری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید بن معاویۀ إلی 
شهادته صلوات اهلل علیه و لعنۀ اهلل علی ظالمیه و قاتلیه 

و الراضین بقتله و المؤازرین علیه . 
)48( . ویکی پدیا، واژه جلگه.

الســادات  مریــم  خوزســتان،  ژئوتوریســم   .  )49(
میرکاظمیان، ص8.

)50( . عاشــورا ریشــه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها، 
ناصر مکارم شــیرازی، تهیه و تنظیم جمعی از فضالء، 
ص395، 63 - هرگز دســت از دامنــت بر نمی داریم!؛ 
بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، محقق 
/ مصحح جمعی از محققــان ، ج 44، ص245، باب 30 
إخبار اهلل تعالی أنبیاءه و نبینا ص بشهادته؛ عوالم العلوم 
و المعارف واألحــوال من اآلیات و األخبــار و األقوال) 
مســتدرك ســیدۀ النســاء إلی اإلمام الجواد، بحرانی 
اصفهانی، عبد اهلل بن نــور اهلل، محقق / مصحح: موحد 
ابطحی اصفهانی، محمــد باقر، ج 17، ص104، األخبار: 

الکتاب . 
)51( . ابن عباس می گوید:»ما کّنا نشــّک اهل البیت و 
هم متوافرون اّن الحســین بن علی)ع( یقتل بالطّف: ما 
اهل بیت همگی تردیدی نداشــتیم که امام حسین)ع( 
در ســرزمین طّف به شــهادت خواهد رسید«) مقتل 
الحسین علیه الســالم، موفق بن احمد خوارزمی ، ج 1، 
ص233 الفصــل الثامن في اخبار رســول اهلل صلی اهلل 

علیه و آله عن الحسین و أحواله.
)52( . تهذیب اللغۀ، ازهــری، محمد بن احمد، ج 13، 

ص206، طف ... .
)53( . المحیط في اللغۀ، صاحب بن عباد، إسماعیل بن 
عباد، محقق / مصحح: آل یاســین، محمد حسن ، ج 9، 

ص136، طف: ... .
)54( . معجــم المقاییس اللغۀ، ابــن فارس، أحمد بن 
فارس ، محقــق / مصحح: هارون، عبد الســالم محمد، 

مکتب ج 3، ص405، طف ... .
)55( . تــاج العروس مــن جواهر القاموس ، حســیني 
زبیدي، محمد مرتضی ، محقــق / مصحح: علی، هاللی 

و سیری، علی ، ج 12، ص355، ]طفف [: ... .
)56( . األمالــي، ابن بابویه، محمد بــن علی ،ص156، 
المجلس الثالثون؛ بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن 
محمــد تقی ، محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 44، 
ص316، باب 37 ما جــری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید 
بن معاویۀ إلی شــهادته صلوات اهلل علیه و لعنۀ اهلل علی 

ظالمیه و قاتلیه و الراضین بقتله و المؤازرین علیه .
)57( . األمالــي، ابن بابویه، محمد بــن علی ،ص156، 
المجلس الثالثون؛ بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن 
محمــد تقی ، محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 44، 
ص316، باب 37 ما جــری علیه بعد بیعۀ الناس لیزید 
بن معاویۀ إلی شــهادته صلوات اهلل علیه و لعنۀ اهلل علی 

ظالمیه و قاتلیه و الراضین بقتله و المؤازرین علیه .
)58( . وقعــۀ الطّف ، ابو مخنــف کوفی، لوط بن یحیی ، 
محقق / مصحح: یوسفی غروی، محمد هادی ، ص191، 

]منع االمام و اصحابه عن الماء[ .
)59( . تاریــخ األمم و الملوك )تاریخ طبری(، أبو جعفر 
محمــد بن جریــر الطبري، تحقیق محمــد أبو الفضل 
ابراهیم ، ج 5، ص412، مقتل الحسین رضوان اهلل علیه . 
)60( . نقل از: عاشــورا ریشــه ها، انگیزه ها، رویدادها، 
پیامدها، ناصر مکارم شــیرازی، تهیه و تنظیم جمعی از 

فضالء، ص700، حماسه آفرین ... .
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هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  
ما دوام  عالــم  جریده  بر  اســت  ثبت 

تاریخ بشــر حــوادث تلخ و شــیرین بی 
شــماری را بــه یاد دارد و تاریخ ســازان 
فراوانــی را در دل خویــش پرورش داده 
اســت، ولی کمتر حادثــه ای را همانند 
حادثه عاشــورای ســال 61 هجری با پی 
آمدهای گســترده اش به خــود دیده و 
کمتر تاریخ سازانی همچون تاریخ سازان 

کربال را به یاد می آورد.

ایــن حادثه همچون ســّکه ای دارای دو 
روی کامال متفــاوت و متمایز از یکدیگر 
اســت یک روی آن، خیانــت، بیوفایی، 
ناجوانمردی، ســتمگری، پلیدی، قساوت، 
بیوفایی، بی رحمی و مهمان کشی و روی 
وفاداری، جانبازی، جوانمردی،  آن،  دیگر 
شهامت، ســتم ناپذیری، صبر، تسلیم در 
برابر قضای الهی و عبودیّت حق در عالی 

ترین درجه آن است.

هر چند تاریخ، حوادثی دردناك تر از این 
حادثــه را به خود دیده و کشــته های به 
مراتب بیش تری را شــاهد بــوده و قیام 
های خونین و حــق طلبانه فراوانی را در 

حافظه خــود به یاد دارد ولــی آنچه که 
سبب امتیاز نهضت عاشــورا شده، نکاتی 
چند اســت که در دیگر حوادث مشــابه 
تاریخ یا وجود نداشــته، و یا به این اندازه 
پر رنگ نبوده و یا همــه این امتیازات را 

یک جا در خود جای نداده است.

توضیحــی در ورد محتــوای کتاب 
انگیــزه ها،  عاشــورا: ریشــه ها، 

رویدادها، پیامدها

هر چنــد درباره نهضت حســینی و قیام 
خونین عاشــورا، کتاب هــای فراوانی در 
طول تاریخ نوشــته شــد، ولی از آنجا که 
عمق این حادثه فراتر از آن است که فکر 
مــی کنیم و بررســی ابعاد ایــن قیام هر 
زمــان درس های تازه ای به ما می آموزد 
و نویســندگان معاصر را به تدوین کتاب 
های تازه ای واداشــته که بسیار ارزشمند 
اســت ولی احساس می شــود همچنان 
جــای بحث و بررســی و تحلیل پیرامون 
این انقالب بزرگ حســینی باقی است و 
مــی توان با نگاهی تازه، از آن درس های 

تازه ای گرفت.

به همین منظور، از محضر مرجع عالیقدر 
و نویسنده بزرگ اسالمی حضرت آیۀ اهلل 
العظمی مکارم شیرازی )مّد ظلّه العالی( ـ 
که اندیشه و قلم وی آثار پربرکتی را برای 
جهان اســالم به همراه داشته ـ خواسته 
شــد که اگر مصلحت بداند کتابی در این 
باره تدوین شود. معّظم له ضمن استقبال 
از این پیشــنهاد، فرمودند: درباره عاشورا 
و قیام امام حســین)علیه الســالم( کتاب 
های فراوانی نوشته شــده است، بنابراین 
نیاز است کتابی با ابتکارات تازه و مطالبی 
نوین به رشــته تحریر درآید، لذا در این 

باره باید بیش تر اندیشیده شود.

پس از مّدتی معّظــم له ما را دعوت کرد 
و فرمود: طرح تازه ای برای بررســی قیام 
امام حســین)علیه الســالم( بــه خاطرم 
رســیده که چهارچوب هــای آن تدوین 
شــده و اگر مطابق آن به تدوین مطالب 
بپردازید، کتــاب پرمحتوا و نوینی خواهد 

شد.

پس از بیان ســرفصل های طرح توّســط 
مرجع عالیقدر، مالحظه شد ـ همان طور 
کــه از معّظم له انتظار می رفت ـ طرحی 
نو و ابتکاری در این باره اندیشــیده شده 
است که حقیقتاً می تواند خألی را در این 

رابطه پر کند.

برابر رهنمود ایشــان، شــروع به تحقیق 
و تدوین کتاب با اســتفاده از منابع مهم 
و معتبــر شــیعه و اهل ســّنت کردیم و 
هر قســمتی که آماده می شــد، نخست 
بــرای یکدیگــر بازخوانی کــرده و پس 
از اصالحــات، آن را به محضــر معّظم له 
تحویــل می دادیم. ایشــان نیــز با دّقت 
آنهــا را می خوانــد و اصالحاتی ارزنده را 
در نوشــته های ما انجام می داد نکاتی را 
بر آن می افــزود و تذّکراتی برای تکمیل 
مطالب ارائه می فرمود. بدین ســان کتاب 

حاضر نوشته شده است.

این کتاب از شــش بخش تشــکیل شده 
است:

بخش اّول: شخصّیت امام حسین و فلسفه 
عزاداری

بخش دوم: ریشه های قیام عاشورا

بخش سوم: انگیزه های قیام عاشورا

بخش چهارم: رویدادهای قیام عاشورا

بخــش پنجم: آثــار و پی آمدهــای قیام 
عاشورا

بخش ششم: بخشی از اشعار برگزیده

نگارش کتاب عاشــورا: ریشــه ها، انگیزه 
ها، رویدادها، پیامدها توسط حجج اسالم 
سعید داودی و مهدی رستم نژاد زیر نظر 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در روز 
اربعیــن 1423 هجری قمــری آغاز و در 

اربعین سال 1426 به پایان رسید.

عاشورا
ریشه ها، انگیزه ها ، رویدادها، پیامدها

با عنایات حضرت ولی عصر عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف با گذشت یکسال 
از تأســیس این مدرسه بزرگ علمیه 
توسط مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل 
برکاته  العظمی مکارم شیرازی دامت 
، خدمات این مجموعه توانسته است 
ســربازان  تحصیلی  رضایت  موجبات 
حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه را 

فراهم آورد.
رویکــرد ایــن مدرســه، مطابق نظر 
تربیت مجتهد  قــدر،  عالی  مرجعیت 
مطلق، بــا طرح تحولــی »حوزه در 
حــوزه« ، و تحــول در دروس آزاد و 
ارتقــاء علمی و اخالقی طالب، در دو 
ســطِح عمومی )بخــش دروس آزاد( 
و تخصصــی )بخــش تخصصی فقه( 

می باشد.
علیه  کاظــم  امــام  علمیه  مدرســه 
آماده  السالم همچون ســال گذشته 
خدمت رســانی به طالب و اســاتید 
محترم حوزه علمیــه قم، با فضاهای 
آموزشــی مناســب )مجهز به وسائل 
کمــک آموزشــی(، زبانکــده )عربی 
مهارتی  کارگاههــای  انگلیســی(،  و 
مدیریتی )فقه و اصول، ســخنوری و 
خطابه، نویســندگی، رسانه، مدیریت 
فرهنگــی و ... (، کتابخانه و ســالن 
مطالعه جهــت تحقیقات نرم افزاری، 
ســایت و سالن رایانه جهت تحقیقات 
ذهاب  و  ایــاب  ســرویس  اینترنتی، 
رایگان تا حرم مطهر و بالعکس، سالن 
های کنفرانس علمی، دسترسی آسان 
بــه برخی از مراکــز تخصصی حوزه، 
اساتید معزز سطوح  پذیرای طالب و 

عالی و خارج می باشد.

مدرسه علمیه امام کاظم علیه السالم
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السام(  امام حسین)علیه  شهادت 
و بخشش گناهان شیعیان 

پرسش : آیا امام حسین)علیه السالم( 
خود را فدا کرد تا گناهان شــیعیان و 

دوستداران ایشان بخشیده شود؟
پاســخ اجمالی: برخی معتقدند امام 
حسین)علیه الســالم( خود را فدا کرد 
تا گناهان امت بخشیده شود و اسباب 
نجات آنان گــردد. در مقابل، امت نیز 
با برپایی مجلس عزا، از امام تشــّکر و 
سپاس گزاری می کنند. این تحلیل با 
هیچ یک از مبانی دینی سازگار نیست 
و سبب شــده عده ای گمان کنند، هر 
کس هر اندازه در فساد غوطه ور باشد 
با گریه بر آن حضرت بخشــیده شده و 

اهل نجات می گردد.
پاســخ تفصیلی: در این تحلیل امام 
حسین)علیه الســالم( خود را فدا کرد 
تا گناهان اّمت بخشــوده شــود و امام 
کّفاره گناهان اّمت باشــد. نظیر اعتقاد 
باطلی که مسیحیان نسبت به حضرت 
مسیح)علیه السالم( دارند و می گویند 
مســیح)علیه الســالم( با تن دادن به 
صلیب باعث پاك شدن گناهان پیروان 

خود شد و آنان را رستگار کرد.
معتقــدان ایــن تحلیل با تمســک به 
تعابیری چــون »یا باَب نِجــاِه ااُلمَِّه« 
چنیــن برداشــت کردنــد کــه امام 
حســین)علیه الســالم( نیز با استقبال 
از شــهادت موجب بخشــوده شــدن 
گناهان فاســقان و فاجــران اّمت و در 
نتیجه سبب نجات آنان شده است. در 
عوض اّمت با برپایی مجالس عزا از امام 
تشّکر و سپاســگزاری کرده و مستحّق 

رستگاری می شود.
ایــن تحلیل نیز با هیــچ یک از اصول 
و مبانی مســلّم دینی ســازگار نیست 

و موجب شــده اســت عّده ای گمان 
کنند که امام حســین)علیه السالم( با 
شــهادت خود و فرزندانش، گناهکاران 
را در برابر عذاب الهی بیمه کرده است. 
بــه تعبیر دیگر : امام)علیه الســالم( و 
تا دیگران در  یارانش کشــته شــدند 
انجــام هر گناه و جنایتی آزاد باشــند 
و در واقع تکلیف الهی از آنان ســاقط 

گردد.
همین پندار ســبب شــده اســت که 
عّده ای گمان کنند هــر کس بر امام 
حســین)علیه الســالم( گریه کند، هر 
قدر در فســاد و تباهی غوطه ور باشد 
و حّتی نسبت به ضروریّات دین پایبند 
نباشد، مورد عفو و بخشش قرار گرفته 

و اهل نجات خواهد بود.
نفوذ این پندار غلط تا جایی بوده است 
که حّتی ســالطین جّبار و ســتمگری 
که حکومتشان بر پایه های ظلم و بی 
عدالتی استوار بود و دستشان به خون 
بی گناهان آلوده بوده، در ایّام عزاداری 
آن حضرت مجالس عزا به پا کنند و یا 
خود پا برهنه در دستجات عزاداری به 
سر و ســینه بزنند، و آن را مایه نجات 

خود بدانند!)1(، )2(
تعظیم  و  بزرگداشــت  عزاداری، 

شعائر الهی 
پرســش : آیا می توان عزاداری برای 
امام حسین)علیه السالم( را از مصادیق 

تعظیم شعایر الهی دانست؟
مرگ  در  ســوگواری  اجمالی:  پاسخ 
مــردان الهی، از مصادیــق بارز تعظیم 
شــعائر الهــی و تجلیــل از عقیده و 
مجاهــدت هــای آنان محســوب می 
شــود. به یقین، اقامه عــزا برای امام 
حســین)علیه الســالم(، آن شخصّیت 
ممتازی که  خــود از خاندان عصمت 

و طهــارت بود و تمام هســتی خویش 
را یــک جا بــا خداونــد معامله کرد و 
مخلصانــه از همه چیــزش در راه خدا 
گذشــت، عالوه بــر تجلیــل از مقام 
امامت، از مصادیق روشن تعظیم شعائر 

الهی نیز هست.
پاســخ تفصیلی: اساســاً سوگواری 
در مرگ اشــخاص یک نــوع تعظیم و 
احترام بــه آنان و رعایــت موقعّیت و 
شخصّیت شــان محســوب می شود؛ 
پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( می 
فرماید: »َمیٌِّت البَواِکــیَ َعلَْیِه، ال اِْعزاَز 
لَُه«؛ )مــرده ای که گریــه کننده ای 

نداشته باشد عّزتی ندارد!(.)3(
مردان  مرگ  در  ســوگواری  مخصوصاً 
الهــی، از مصادیق بارز تعظیم شــعایر 
الهــی بوده و تجلیــل از عقیده و راه و 
رسم و مجاهدت و تالش آنان محسوب 
می شــود. از این رو، رسول خدا)صلی 
اهلل علیه وآله( هنگام بازگشت از جنگ 
اُحد وقتی که مشــاهده کــرد خانواده 
های شــهدای قبیله »بنی اشــهل« و 
»بنی ظفر« برای شــهیدان خود گریه 
مــی کنند، ولــی عمــوی بزرگوارش 
حضرت حمزه گریــه کننده ای ندارد، 
فرمود: »لِکنَّ َحْمَزُه البَواِکَی لَُه الَْیْوَم«؛ 
)اّمــا امروز حمــزه، گریــه کننده ای 

ندارد!(.4(
زنان مدینه با شــنیدن این ســخن در 
خانــه حضرت حمزه اجتمــاع کرده و 
به ســوگواری پرداختند و بدین وسیله 
شــخصّیت عظیم حضرت حمزه مورد 

تجلیل و تکریم قرار گرفت.
و نیــز آنــگاه که خبر شــهادت جعفر 
طّیــار در جنــگ موته بــه مدینه می 
رسد، پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( برای 
به خانه جعفر  گفتن تسلیت نخســت 
رفت، سپس به خانه فاطمه زهرا)علیها 
الســالم( آمد، و آن بانوی بزرگ را در 
حال گریه و ســوگواری دیــد، فرمود: 
»َعلی ِمْثــِل َجْعَفر َفلَْتْبــِک الَْبواِکی«؛ 
)به راستی برای شخصّیتی چون جعفر 

باید گریه کنندگان گریه کنند!(.)5(
قــرآن کریم در مــورد گروهی از قوم 
موســی که راه تباهی و فســاد را در 
پیش گرفتند و ســرانجام در اثر نفرین 
آن حضرت به هالکت رســیدند، آنان 
را الیــق تجلیــل و گریه ندانســته و 
ــَماُء  می فرماید: »َفَما بََکْت َعلَْیِهُم السَّ
َواالَرُض َوَما َکانُوا ُمنَظِریَن«؛ )نه )اهل( 
آسمان بر آنان گریســتند و نه )اهل( 

زمین!()6(
از ایــن تعبیر به خوبی اســتفاده می 
شود که لیاقت گریه دیگران را نداشتن 

نوعی حقارت و بی ارزشی است.
از ایــن رو، در ســفارش هــای ایّمه 
اطهار)علیهم السالم( می بینیم که می 
فرمودند: چنان در میان مردم منشــا 
آثار خیر و برکت باشید که بر مرگتان 

بگریند و از شما تجلیل کنند!.
فرمــود:  الســالم(  امیرمومنان)علیــه 
»خالُِطوا الّنــاَس ُمخالََطًه اِن ِمتُّْم َمَعها 
بََکْوا َعلَْیُکْم َو اِْن ِعْشــُتْم َحنُّوا اِلَْیُکم«؛ 
)با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر 
بمیرید بر مرگ شما اشک بریزند و اگر 

زنده بمانید به شما عشق بورزند(.)7(
بنابرایــن، اقامــه عزاداری بــرای امام 
الســالم( آن شخصّیت  حســین)علیه 
ممتاز و بی نظیری که خود از خاندان 
عصمت و طهارت بود و از اولیای الهی 
و امامان معصوم است، عالوه بر تجلیل 
از مقام شامخ آن امام همام، از مصادیق 
روشن تعظیم شعایر الهی است که: »َو 
َّها ِمْن تَْقَوی  ْم َشــعایَِر اهللِ َفاِن َمــْن یَُعظِّ
الُْقُلــوِب«؛ )هــر کس شــعایر الهی را 
بزرگ دارد، این کار نشــانه تقوای دل 

هاست(.)8(
چگونه چنین نباشد و حال آن که صفا 
و مروه با این که مکانی بیش نیستند، 
تنها چون یاد و ذکر الهی در آنجا زنده 
می شود، از شعایر الهی شمرده است؟

فــا َو الَْمْرَوَه ِمْن َشــعایِِر اهللِ«؛  »اِنَّ الصَّ
)صفا و مروه از شــعایر )و نشانه های( 

خداست(.)9(
به یقین، امام حسین)علیه السالم( که 
تمام هستی خویش را یکجا با خداوند 
معاملــه کرد و با تمام اهل بیت)علیهم 
الســالم( و فرزندان در قربانگاه عشق 
قدم نهاد و مخلصانه از همه چیزش در 
راه خدا گذشــت، از عظیم ترین شعایر 
الهی اســت و برپایی مجالس عزا برای 
آن حضــرت، تعظیم یکی از بزرگترین 

شعایر الهی محسوب می شود.)10( 
موجــب  حســینی  عــزاداری 

خودسازی 
پرسش : آیــا اقامه عزای حسینی می 
تواند موجب خودسازی و تربیت نفوس 

مردم باشد؟
امام  مجالس عزای  پاســخ اجمالی: 
تحّول  الســالم( مهــد  حســین)علیه 
روحــی و مرکز تربیــت و تزکیه نفس 
است. سوگواران در این مجالس با الگو 
تطبیق  زمینه  آن حضــرت،  قراردادن 
اعمال و رفتار خویش را با سیره عملی 
آن حضــرت فراهم می ســازند، و چه 
بسا اشــخاص گمراهی با تنّبه در این 
مجالس،  تصمیم بر ترك گناه گرفته، 

و راه نجات را پیدا می کنند.
پاســخ تفصیلی: مجالس عزای امام 
تحّول  مجالس  الســالم(  حسین)علیه 
روحــی و مرکز تربیــت و تزکیه نفس 
اســت. در این مجالــس مردمی که با 
امام حســین)علیه  بر مظلومّیت  گریه 
الســالم( آن حضرت را الگــو قرار می 
دهنــد، در واقع زمینــه تطبیق اعمال 
و کردار خویش و همرنگی و ســنخّیت 
خــود را با ســیره عملــی آن حضرت 

فراهم می سازند.
تاثیــر عمیــق این مجالــس به قدری 
اســت که افراد زیادی در این مجالس، 
دگرگونــی عمیقی یافتــه و تصمیم بر 
ترك گناه و معصیت می گیرند، و چه 
بسا اشخاص گمراهی که با شرکت در 
ایــن مجالس تنّبه حاصــل کرده و راه 

معارف اسالمی
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نجات را پیدا می کنند.
به آدمــی درس عّزت،  این مجالــس 
آزادگــی، ایثار، فداکاری و درس تقوی 
و اخالق می آمــوزد. این مجالس مهد 
پرورش انسان های حق طلب و عدالت 

گستر و شجاع است.
اضافــه بر ایــن، در طــول تاریخ این 
جلســات به مثابــه کالس های درس 
برای توده های مردم بوده است و آنان 
را با معــارف و حقایق دینــی، تاریخ، 
رجــال، احکام و موضوعــات گوناگون 
دیگر آشــنا می کرده است، و یکی از 
موثّرتریــن پایگاه های خودســازی و 
تهذیــب نفوس و تربیــت اخالق بوده 

است.
ماربیــن آلمانــی در ایــن زمینه می 
گوید: »مادامی که این روش و خصلت 
)برپایی مجالس ســوگواری( در میان 
مســلمانان وجــود دارد هرگــز تن به 
خــواری نمــی دهند و تحت اســارت 
کسی نمی روند... شیعیان در حقیقت 
از این راه به همدیگر درس جوانمردی 

و شجاعت تعلیم می دهند«.)11(
ائّمه اطهار)علیهم الســالم( با گشودن 
این باب، و تشویق مردم به شرکت در 
این محافل در واقع همه را به تحصیل 
و تربیــت در این دانشــگاه حســینی 

دعوت کردند.
شور و هیجان جوانان بسیجی در جبهه 
هــای نبرد در جنگ تحمیلی هشــت 
ســاله به ویژه در شب های عملّیات و 
برای فداکاری و  آنان  لحظه شــماری 
ایثار و نیل به شهادت، گواه روشنی بر 

تاثیرعمیق مجالس حسینی است.
این اســت که اگــر ایــن مجالس را 
»مجالس تاّســی و الگوپذیری« بنامیم 

بیراهه نرفته ایم.
مرحوم فیض کاشانی در کتاب »محّجه 
البیضــاء« در توضیح حدیــث پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیــه وآله(: »ِعْنَد ِذْکِر 
ْحَمُه«؛ )به هنگام  الرَّ تَْنــِزُل  الّصالِحیَن 

یاد صالحــان رحمت الهــی نازل می 
شود(، با اشــاره به مسیله تاثیرپذیری 
انســان از محیط اجتماعی و الگوهای 
نزول رحمت  بیان علّت  شایســته، در 
به هنگام یــاد صالحان، می نویســد: 
»چون ذکــر صالحان و طرح صالحّیت 
های اخالقی آنان باعث می شــود که 
انســان از آنها الگو بگیــرد و با تحت 
تاثیر واقع شــدن، به آنها تاّسی و اقتدا 
کند و زمینه صالحّیت و برخورداری از 
رحمت پــروردگار را برای خود فراهم 

سازد«.)12(
ثقه االســالم کلینی)رحمه اهلل( و شیخ 
الطایفه شــیخ طوســی)رحمه اهلل( در 
حدیــث معتبــر از امــام صادق)علیه 
السالم( روایت کرده اند: »قاَل: قاَل لِی 
ابی: یا َجْعَفُر اَْوقِْف ِمْن مالی َکذا َو َکذا 
النَّواِدَب یَْنُدبَِنی َعْشَر ِسِنیَن بِِمنی اَیّاَم 
ِمنی«؛ )پدرم به من فرمود: ای جعفر! 
مقداری از مالم را )پس از وفاتم( برای 
ایّام  برپایی مجلس سوگواری برایم در 

حج در منی اختصاص بده(.)13(
صاحب جواهر در »کتاب طهارت« در 
بیان حکمت و فلســفه این وصّیت امام 
باقر)علیه السالم( بیانی دارد که مفادش 
چنین اســت: »چــون برپایی مجالس 
عــزاداری و ســوگواری ایّمه)علیهــم 
الســالم( باعث شناخت فضایل اخالقی 
آنان و در نتیجه »اقتداء و تاّسی« مردم 
به آن بزرگان اســت«)14(، لذا احیای 
نام و بزرگداشــت خاطره آنان حرکتی 

پسندیده و عملی مطلوب است.)15(
پی نوشت: 

)1(. األمالي  للصدوق، ص  11
)2(. گرد آوري از کتاب: عاشــورا ریشــه  ها، 
انگیزه  ها، رویدادها، پیامدها، ســعید داودی 
ومهدی رستم نژاد،)زیر نظر آیت اهلل العظمی 
ناصر مکارم شیرازی( ، امام علی بن ابی طالب 
علیه السالم  ، قم  ، 1388 ه. ش  ، ص  69.  

)3(. المأساۀ الحسین، ص 118.
)4(. استیعاب، ج 1، ص 275.

)5(. بحاراالنوار، ج 22، ص 276.
)6(. سوره دخان، آیه 29.

)7(. نهج البالغه، کلمات قصار، کلمه 10.
)8(. سوره حج، آیه 32.

)9(. سوره بقره، آیه 158.
)10(. گرد آوري از کتاب: »عاشــورا ریشــه  
ها، انگیزه  هــا، رویدادها، پیامدها«، ســعید 
داودی و مهدی رستم نژاد، )زیر نظر آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شیرازی(، انتشارات امام 
علی بن ابی طالب)علیه الســالم (، قم، 1388 

ه. ش ، ص 77.      
)11(. به نقل از: فلســفه شهادت و عزاداری، 

ص 109.
)12(. محّجۀ البیضاء، ج 4، ص 17.

)13(. کافی، ج 5، ص 117 و تهذیب االحکام، 
ج 6، ص 358.

)14(. جواهر الــکالم، ج 4، ص 366: »َو َقْد 
یُْسَتفاُد ِمْنُه اْسِتْحباُب ذلَِک اِذا کاَن الَْمْنُدوُب 

ذا ِصفات تَْسَتِحقُّ النَّْشَر لُِیْقَتدی بِها«.
)15(. گرد آوري از کتاب: »عاشــورا ریشــه  
ها، انگیزه  هــا، رویدادها، پیامدها«، ســعید 
داودی و مهدی رستم نژاد، )زیر نظر آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شیرازی(، انتشارات امام 
علی بن ابی طالب)علیه الســالم (، قم، 1388 

ه. ش ، ص 75.

 

احکام شرعی
نحوه مطلوب عزاداری  

پرسش : نظر مبارك را در رابطه با کیفّیت 
مطلــوب نحوه برگــزاری عزاداری ســاالر 
شهیدان)علیه السالم( بیان فرمایید؟ پاسخ 
: بهترین شیوه عزاداری، تشکیل مجالس با 
شکوه و ذکر اهداف مقّدس امام حسین)علیه 
السالم( و تاریخچه کربال و تحلیل فرازهای 
آن و مراسم سوگواری، و همچنین تشکیل 
دســته جات عزاداری با شــکوه، تــوام با 
شــعارهای بیدار کننده و سازنده و پخش 
جزوه ها و پوســترهای حســاب شــده و 
پرمحتوا و استفاده از پالکاردها یا شعارهای 
جالــب و جذاب و روشــن کننــده اهداف 
السالم(  سّیدالشهدا)علیه  حضرت  عزاداری 

و مانند آن است. 
وظیفــه مداحان در عــزای اهل بیت 

علیهم السام 
پرسش : چه نوع از مداحی در مجالس اهل 
بیت علیهم السالم مجاز است و مداحان چه 

نکاتی باید رعایت کنند؟ 
پاسخ : اشعاری کــه مداحان عزیز استفاده 
می کنند باید مطابق منابع معتبر و مشهور 
باشــد و مطالب ضعیف و بی ســند مطرح 
نشود، حماسی باشــد و روح حماسه را در 
جوانان زنده نگــه دارد و از آواهای مبتذل 
و مطالبی که در شــان ائمه علیهم السالم و 
عزاداران در مداحی بپرهیزند و سعی کنند 
روش های سنگین و آبرومند را به کار گیرند 
تا موجب وهن مجلس امام حســین)علیه 

السالم( نشوند. 
برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی 

پرسش : برگــزاری مراســم شیرخوارگان 
حسینی چه حکمی دارد؟ چنانچه شرکت 
کنندگان وجوهی را اهدا و یا نذر کردند، این 

وجوه باید در چه راهی مصرف شود؟ 
پاسخ : ایــن مراسم هرگاه بصورت معتدل 
برگزار شود و چنانچه درآمدی داشت صرف 

عزاداری شود مانعی ندارد. 
شــرکت غیر مســلمانان در مراسم 

عزاداری 
پرسش : هر ســال گروهی از پیروان سایر 
مذاهب مایل هســتند در این مراسم بیدار 
کننده شرکت جویند، آیا شرکت آنها جایز 

است؟ 
پاسخ : شــرکت آنها مانعــی ندارد و حتی 

نذورات آنها را باید پذیرفت. 
حســین  امام  برای  کردن  گریه  بلند 

)علیه السام(  
پرسش : آیا بلند گریه کردن اشکالی دارد؟
پاســخ : ما خودمان کراراً بلند گریه می 

کنیم، ولی از صورت متعارف خارج نشود
قمه زنی 

پرســش : قمه زدن در عزای سید الشهدا 
علیه السالم چه حکمی دارد؟ 

پاسخ : به یقیــن کسانی که قمه می زنند 
از عاشــقان و دلباختگان حضرت اباعبداهلل 
)علیه الســالم( هســتند لکن این عمل در 
شــرایط فعلی به مکتب اهــل بیت)علیهم 
السالم( ضربه می زند و آثار سوء آن مشهود 
اســت، چه بهتر که خون خود را به مراکز 
انتقــال خون هدیه کننــد که باعث حیات 
مسلمانی می گردد »َمْن أَْحیاها َفکأَنَّما اَحیا 

الَنّاَس جمیعاً«. 
حکم برهنه شدن در مجالس سینه زنی  
پرسش : لخت شدن در مجالس سینه زنی 

اشکالی دارد؟ 
پاسخ : برهنــه شدن هنگام سینه زنی اگر 
در مقابل نامحرم باشد، حرام است و در غیر 
این صورت نیز چون سبب وهن است بنابر 
احتیاط باید ترك شــود ولی باز گذاشــتن 
کمی از جلوی ســینه برای ســینه زدن یا 
کمی از پشت برای زنجیر زنی مانعی ندارد. 

علم و عامت در عزاداری 
پرسش : حمل کردن علم در عزاداری چه 

حکمی دارد؟ 
پاســخ : اگر برای عابرین مزاحمتی ایجاد 
نکند، و آسیبی به حمل کننده عالمت نزند، 
و از مجســمه های حیوانات و امثال آن در 
علم استفاده نشود، اشــکال ندارد. و خوب 
است از علم های کوچک تر استفاده گردد 
و بهترین جایگزین، اســتفاده از پرچمهای 
مناســب و در شان عزاداری خامس آل عبا 

)علیه السالم( است. 
قربانی کردن در مقابل دســته جات 

عزاداری
پرسش : آیا کشتن گوسفند جلوی دسته 
جات عــزاداری با توجه بــه مزاحمت ها و 
آلودگی هایی که تولید می کند جایز است 

و اگر کسی چنین نذری کرده باشد وظیفه 
اش چیست؟ 

پاسخ : رســم غلِط کشتن گوسفند جلوی 
دســته های عزاداری عالوه بر آلوده کردن 
محیــط در مــواردی باعث نجس شــدن 
مساجد و حسینیه ها نیز می شود؛ لذا مقید 
کردن نذر قربانی به کشتن آن جلوی دسته 
عزاداری مشروع نیست ولی اصل نذر صحیح 
اســت و باید قربانی را در محلی دیگر انجام 

دهند. 
امام  مراســم  برای  کردن  نذر  طریقۀ 

حسین  
پرســش : طریقه نذر صحیح برای مراسم 
عزاداری حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( 

چگونه است؟
پاســخ : باید نذر کنند که بــرای رضای 
خدا به مراســم حسینی، فالن کمک را می 
کنند، و نذر برای پرچم و امثال آن صحیح 
نیست، بلکه باید برای خدا به نیت کمک به 
عزای صاحب پرچم یعنی امام حسین)علیه 

السالم( و یارانش باشد. 
مصرف قربانی های عزاداری  

پرسش : در مساجد برخــی شهرها در ایّام 
عزاداری امام حسین)علیه السالم( در مقابل 
دســته های عزاداری گاو و گوسفند زیادی 
قربانی می شود و قسمتی از این گوشت ها 
صرف اطعام و قســمتی بین مردم تقسیم 
می شــود و اضافه آن را جهت توسعه بنای 
مســجد و احداث درمانگاه یا مانند آن زیر 
نظر هیأت امنا به فروش می رسانند، آیا این 

عمل جایز است؟
پاســخ : هرگاه مردم از این جریان قبال با 
خبر باشــند و با رضایت به این امور قربانی 
کنند اشکالی ندارد و اگر با خبر نیستند باید 
گوشتها را صرف در مصارف عزاداری کنند. 
مصرف گوشت های نذری مازاد بر نیاز

پرســش : بنده از خادمان یکی از هیئات 
عزاداری می باشــم. در طول ایام عزاداری 
ساالر شــهیدان از طرف مردم گوسفندان 
زیادی جهت ذبح نذر هیئت می شــود. آیا 
مسئولین هیئت اجازه دارند تعدادی از این 
گوســفندان ذبح شده یا مقداری از گوشت 
آن را بفروشند و صرف امور هیئت نمایند؟ 
برای مثال صرف خرید اقالم مورد نیاز غذای 

نذری از قبیل برنج، روغن و.. . 
پاســخ : در صورتیکه اضافه بر نیاز باشد 

مانعی ندارد. 




