


طلیعه سخن
شهادت مظلومانۀ حضرت سیدالشهدا علیه 
السالم در روز عاشورا، گرمایی از شور حسینی 
را در میان مسلمانان و دیگر آحاد مردم جهان 
طنین انداز کرد،   گذر چهل روزه از دهۀ محرم 
که اوج شــور حسینی است، حقیقت عدالت 
خواهی امام حســین علیه الســالم را عریان 
تــر و زالل تر نمایان کرد و جوشــش خون 
شهدای کربال در غریبانه ترین غروب و گمنام 
ترین زمین، بــه خوبی در افق معنایی مردم 
جهان تعبیر شد که راهپیمایی عظیم اربعین 
حسینی به عنوان اوج شعور حسینی با عقبۀ 
چهار دهه فکر و اندیشۀ حسینی، جنبش های 
عدالت خواهانه را در سراسر جهان به منصۀ 

ظهور رساند.

در تشریح این مســأله باید به نقش دین در 
معنا بخشی مبارزات جوامع بشری علیه ظلم 
و ستم اشاره کرد که با کمک اسطوره و نماد، 

جامعۀ دینی را شکل می دهد.

در این بین، ســکوت و حرکــت و تفکر در 
راهپیمایی اربعین حسینی را باید حلقۀ مکمل 
شور حسینی دانست چرا که تفکر محوری و 
عقالنیت در مناسک راهیپمیایی عظیم اربعین 
حسینی تشّخص می یابد؛ و آحاد مسلمانان با 
مشارکت همۀ ادیان، همنوایی و همراهی خود 
را با عدالت خواهی امام حسین علیه السالم 
که عنصری جهانشمول است اعالم می دارند. 

در حقیقت، داستان اربعین، داستان پیوند امت 
و امامت است که بر مدار بصیرت و بیداری و 
حرکت به جلوی مردم جهان، توســط امام 

شکل می گیرد.

حصول این امر نیز در بســتر عدالت و اخالق 
صورت می گیرد؛ یعنی واقع شدن هر چیزی 
در جــای خود، اما به راســتی جای هر چیز 
کجاست؟ لذا عقالنیت و بهره گیری از دانش 
و بینش، پیش نیاز اجرای عدالت اســت که 
عقل ســلیم و قلب سلیم امام، امت به سوی 

هدفی روشن هدایت می کند.

در جانــب عکس آن، ظلم قــرار دارد؛ یعنی 
واقع نشدن چیزی در جای خود، که در وهلۀ 

نخست از جهل ناشــی می شود؛ جهلی که 
جامعه زمان امام حســین علیه السالم را فرا 
گرفت لیکن قیام امام حســین علیه السالم 
و شــهادت آن حضرت، آنــان را از جهالت و 
گمراهی رهایی بخشید. لذا در زیارت معروف 
اربعین می خوانیــم: »َو بَــَذَل ُمْهَجَتُه فِیَک 
اللَِۀ؛  لَِیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك ِمَن الَْجَهالَِۀ َو َحْیَرةِ الَضّ
او )حسین( خون پاکش را در راه تو نثار کرد، 
تا بندگانت را از جهالــت  و حیرت گمراهی 

نجات دهد«.

حال اگر شخصی بداند جای چیزی کجاست 
و آن را عمــداً در جایش قرار ندهد او به کفر 
متهم خواهد شــد؛ این جاست که عمق این 
ِقیَفِۀ؛ امام  کالم که » ُقِتَل الُْحَســْیُن یَْوَم الَسّ
حسین علیه السالم در همان روز سقیفه  به 
شهادت رســید« و جمله سیدالشهدا علیه 
الُم  الســالم که فرمود: »َو َعلَی االِْسالِم، ألَسّ
ــُۀ بِراع ِمْثَل یَِزیَد؛ زمانی که  إِْذ َقْد بُلَِیِت االَُمّ
امت اسالمی گرفتار زمامداری مثل یزید شود، 
باید فاتحه اسالم را خواند«.  اوج کفر و شرك 
دشمنان اسالم و ظلم عظیمی یزیدیان با نفی 
عدالت بر جهان اسالم وارد کردند، آشکار می 

گردد.

اهمیت راهپیمایی عظیم اربعین حســینی 
در عدالت طلبی نیز وقتی آشــکار می شود 
که بدانیم در 1200 ســال گذشته که سایۀ 
سنگین صوفیســم در ایران خود نمایی می 
کرد ما به شــدت جهل پذیر و بالطبع ظلم 
پذیر بودیم و این ساختار معیوب به دفعات، 

انحطاط این سرزمین را رقم می زد.

بی جهت نیست که تا پیش از پیروزی انقالب 
شــکوهمند اســالمی، در مجالس عزاداری 
صحبتی از عقالنیت و فقاهت امام حســین 
علیه السالم)فقه الحسین( به ویژه »فقه دفاع« 
و »فقه امر به معروف و نهی از منکر« که مولفه 
هایی اجتماعی و جهان شمولند به میان نمی 
آمد چرا که شیوع برخی تحریفات هم چون 
عرفــان گرایی بدون عقالنیــت و حکمت و 
تقلیل حماسه حسینی به یک مناسک فردی 
و تحدیــد فقه در حوزه هــای علمیه به فقه 
فردی و غیر حکومتی، سایۀ سنگین صوفیسم 

و ظلم پذیری را در کشور نهادینه کرد.

لیکن پــس از پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی، راهپیمایی عظیم اربعین حسینی به 
عنوان نقطۀ اوج عقالنیت اجتماعی در عدالت 
خواهی، مورد توجه قرار گرفت و والیت فقیه 
که در امتداد والیت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
است ، با شعار: »هر چه داریم، از محرم داریم«  
سکان معنازایی قیام سیدالشهدا علیه السالم 
را از طریق برپایی بزرگترین اجتماع بشری در 
ایام اربعین امام حسین علیه السالم، به دست 
گرفت و با نفی صوفیســم از یک سو و نفی 
لیبرالیسم از سوی دیگر، بر عقالنیت شیعی 
تأکید نمود؛ و سازش پذیری در برابر ظلم را 

به شدت نفی کرد.

بی جهت نیســت که انقالب اسالمی ایران 
طلیعــه دار جنبش های عدالــت طلبانه و 
مهمترین الگوی کشــورهای عزت طلب، در 

مسیر مبارزه با استکبار جهانی است.

البتــه در حال حاضر نفوذ غــرب گرایان در 
کشور که با شعار دروغین اصالح طلبی، داعیه 
دار تحقق جامعۀ مدنی! هستند بر طبل نظریۀ 
جنگ طلبانۀ پوپر، فیلسوف جنگ طلب غرب 

می کوبند.

لیکن بهره گیــری از ظرفیت عظیم اربعین 
حسینی که مفاهیمی از قبیل، صلح، اخالق، 
فقاهت، حکمت، خانــواده، ایثار گری، ارزش 
مداری، عزت، محبت و ظلم ســتیزی را در 
خود جای داده اســت اینگونــه پالس های 

خائنانه را به قهقرا سوق خواهد داد .

در خاتمــه بایــد تأکید کــرد اربعین، ثمرة 
عاشوراســت، لذا همه مفاهیم بی بدیل آن 
از قبیل صلــح طلبی و اخــالق مداری که 
تعبیر عینی دین گرایی است در راهپیمایی 
اربعین حسینی، حتی از سوی کسانی که در 
کشورهای خود از سکوالریسم و بی دینی رنج 

می برند به شدت دنبال می شود.

لذا راهپیمایی اربعین مفهوم منحصر به فرد 
جهانی شدن به شمار می آید و نظریه جهانی 
سازی غربی را تحت الشعاع خود قرار می دهد 
با این تفاسیر رسالت و مسئولیت رسانه ها، در 
انعکاس ابعاد مفاهیم و آموزه های صلح طلبانۀ 

اربعین انکار ناپذیر است.
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سعد جواد قندیل سفیر عراق در ایران

رئیس و اعضای شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(دکتر محمد نهاوندیان

دیدارها

مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام 1441 در مدرسه امام امیرالمؤمنین )علیه السالم(آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی )دام ظله(

رییس و مسؤوالن کمیته امداد امام خمینی)ره(رئیس کل دادگستری استان قم و معاونان
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گزیده سخنان

غدیر مهم ترین موضوع تاریخ اسالم است �

برخی معاندین برای خدشــه دار کردن غدیر تالش های بســیاری کردند، حتی برخی گفتند 
حادثه غدیر را شــیعیان ساختند؛ در حالی که کتب اهل سنت نیز مملو از روایات غدیر است

قم خاستگاه انقالب و دارای موقعیتی ممتاز و بی بدیل است �

قم مرکز حوزه های علمیه، پایگاه اصلی فقاهت و مرجعیت، خاســتگاه انقالب و دارای جاذبه 
های معنوی و مذهبی بســیاری است و ساالنه بیش از ده میلیون نفر از داخل و خارج کشور 

به این شهر  سفر می کنند

فرودگاه برای قم ضروری است �

مــن معتقدم اگر فرودگاه قم درســت بشــود وضعیت قم بهتر می شــود و از داخل و خارج 
استقبال خواهد شد. خیلیها میخواهند مستقیم برای زیارت به قم بیایند، لذا نداشتن فرودگاه 

کار را سخت می کند

دشمن همه توان خود را برای اختالف افکنی در امت اسالم بکار گرفته است �

در شــرایطی که دشمن همه تالش خود را برای بهم زدن وحدت مسلمانان و اختالف افکنی 
بین شیعیان و اهل سنت بکار گرفته است، در کنار هم بودن مسلمانان و پیروان اهل بیت)ع( 

تاثیر زیادی دارد
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پیام ها و بیانیه ها

بيانيه حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى درباره حوادث دردناك كشمير

مسلمانان دست به دست هم دهند و كشمير را نجات دهند 

ه العالى( به مناسبت 
ّ
ظل

ّ
پيام حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى )مد

مراسم باشكوه عاشوراى حسينى 

کشــمیر منطقه بسیار سرسبزی است که 
جاذبه های گردشــگری فــراوان دارد و به 
همین دلیل مورد عالقه هند و پاکســتان 
است. سال ها کشــمیر به دو ایالت تقسیم 
شــده. ایالتی که در اختیار پاکســتان و 
ایالتــی در اختیار هندوســتان اســت و 
فراموش نکنیم که اکثریت مردم کشــمیر 

مسلمان اند.

گویــا اخیراً هند به این فکر افتاده اســت 
کــه بر تمــام کشــمیر غلبه کنــد و این 

منطقه حســاس و پرجاذبــه را در اختیار 
بگیرد. ای کاش از طریق دیپلماتیک وارد 
می شــد ولی زورگویی را ترجیح داده و با 
لشــکر عظیمی که به آنجا اعزام داشــته، 
عّده زیادی را به خاك و خون کشــیده یا 
بازداشت کرده است. حل مسأله کشمیر از 
اینجاست  است.  ممکن  دیپلماتیک  طریق 
که مســلمین جهان باید ایــن منطقه از 
جهان که اکثریتش مســلمان هســتند را 
فرامــوش نکنند و برادران اســالمی خود 

را از زیر فشــار هندوســتان نجات دهند. 
چراکــه بی تفاوتی در این راه در پیشــگاه 

خدا مسؤولیت فراوان دارد.

البته و صد البتــه امیدی به مراکز جهانی 
نیست، آن ها از اینکه مسلمانان و هندوها 
به دست یکدیگر کشته شوند سود می برند. 
مسلمین باید احساس مسؤولیت کنند واال 

در پیشگاه خدا پاسخی ندارند.

با کمال تأســف حضرت حجت االســالم 
والمســلمین حاج شــیخ میرزا محمدباقر 
نظام که از علمای برجسته فسا بودند، دار 
فانی را وداع گفتند. این عالم ربانی عمری 
را در خدمت اسالم و عالم تشیع و پرورش 

طالب الیــق گذراند و آثــار او بحمداهلل 
نمایان اســت. اینجانب این ضایعۀ مولمه 
را به همه علمای فسا و مردم با ایمان آن 
منطقه و بیت محترم ایشان تسلیت عرض 

می نمایم.

طیبــه  ارواح  بــا  را  او  روح  خداونــد 
به همه  معصومین)ع( محشــور گرداند و 
بازماندگان و فرزندان ایشــان صبر و اجر 

فراوان عنایت فرماید.

پيام تسليت معظم له به مناسبت رحلت 

حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ ميرزا محمدباقر نظام )رحمه الله عليه( 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

مراســم محرم و عاشــورا از باشکوه ترین 
مراســم عــزاداری و بزرگداشــت در دنیا 
و محصول عشــق و عالقه مــردم به امام 
حسین )علیه السالم( و شهدای کربالست، 
اما دشــمن با عوامل نفوذی و برنامه سازی 
خود ســعی دارد عظمــت آن را مخدوش 
سازد؛ بنابراین الزم است کاماًل مراقب این 

جریان بود.

از جمله اشــعار و آهنگ های نامناسب که 

قطعاً از عظمت این مراسم خواهد کاست. 
مداحان عزیز مراقب باشند و اجازه ندهند 

تا دشمن از این طریق ضربه زند.

مسأله قمه زنی که یک حرکت غیرمنطقی 
اســت و به صورت ابزار تبلیغاتی در دست 
دشــمن درآمــده، باید برای همیشــه به 
فراموشــی ســپرده شــود و بدون نیاز به 

دخالت مسئولین انتظامی حذف شود.

عزاداران عزیــز می توانند بجای آن، خون 
خود را به مراکز انتقال خون اهدا کرده تا 

بوسیله آن افرادی را از مرگ نجات دهند.

از ریختن خــون قربانــی در خیابان ها و 
مراکز عمومی جداً خودداری شود که هم 
اســباب آلودگی و نجاست می شود و هم 

ضررهای بهداشتی مهمی دارد.

امیدوارم همه عزیزان این نکات را رعایت 
کنند.

والسالم علیکم و رحمۀ اهلل وبرکاته

ناصر مکارم شیرازی
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فن آوری

تصوير سازى هاى مناسبتى ويژه ايام محرم
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1یادداشت

آثار و اسرار گريستن بر سيدالشهدا عليه السالم
از منظر آيت الله العظمى مكارم شيرازى  )مدظله العالى( 

ماه محرم، ماه غم و اندوه اهل بیت علیهم 
الســالم و شیعیان آنهاســت. در این بین 
عزاداری و سوگواری بر امام حسین علیه 
الســالم و یاران باوفایش مورد سفارش و 

تأکید اولیای دین بوده است.

گریه کردن بر مصائب امام حســین علیه 
الســالم نیز از شیوه های معمول عزاداری 
است و مورد سفارش نیز قرار گرفته است. 
از این رو شــیعیان و عالقمندان به ساالر 
شهیدان، در همه جای عالم، همه ساله در 
مصیبت آن حضرت به ماتم می نشــینند 
و ضمن یــادآوری فــداکاری و جانبازی 
حسین بن علی علیه السالم و یارانش در 

مظلومیت آنان نیز اشک می ریزند.

البته پیش از هر چیز باید به این حقیقت 
اعتراف کــرد کــه متأســفانه در زمینه 
ســوگواری و گریســتن، افراط و تفریط 
فــراوان دیده می شــود. همــان طور که 
چسبیدن به تشــریفات و فراموش کردن 
اهداف اصلی در این مورد نیز کم نیست.

بعضــی آن چنان مســأله ســوگواری را 
تحریف کرده اند که درســت به نتیجه ای 
بر ضد اهداف اصلی آن رســیده اند، تا آن 
جا که ریختن یک قطره اشک را جانشین 
انجام تمام »رســالت ها« و »مســئولیت 
ها« قــرار داده، بلکه با انجــام این عمل 
مصونیتی برای خــود، در مقابل هر گونه 
عمل خالف، ظلم، ســتم و گناه پنداشته 
اند، همان مظالــم و گناهانی که ریختن 
قطرات خون شــهیدان بــه خاطر مبارزه 
با آن بود. این برداشــت های نادرست از 
این مســأله نه جزء دین است و نه با هیچ 

منطقی قابل دفاع.

از سوی دیگر پرســش های متعددی در 
این زمینه وجــود دارد به عنــوان مثال 
گفته می شود آیا گریستن، نشانه ضعف و 

ناتوانی نیست؟ اگر عقیده نهایی این است 
که شــهیدان و جانبازان راه خدا، همانند 
شــهیدان کربال به اهداف مقدس خود که 
نشــان دادن چهره اصلی بنی امیه غاصب 
و ســتمگر بود، رســیدند و در این زمینه 
پیروز شدند، پس چرا جشن نمی گیریم؟ 
چــرا گریه می کنیم؟ آیــا این همه گریه 
در برابر آن پیروزی بزرگ شایسته است؟

اینها مسائل گوناگونی است که در زمینه 
مراسم ســوگواری مطرح می گردد. البته 
آنهــا کــه اینگونه ایراد هــا را مطرح می 
کنند، »فلســفه عزاداری « را نمی دانند 
و آن را با گریه های ذلیالنه اشــتباه می 
کننــد. لذا ضرورت واکاوی آثار و اســرار 
السالم،  گریه بر حضرت سیدالشهدا علیه 

غیر قابل انکار است.

فضیلت گریه بر امام حســین)ع) در 
کالم امام رضا)ع(

امامان بزرگوار شیعه نه تنها خود در عزای 
ساالر شهیدان می گریستند، بلکه همواره 
مردم را به گریســتن بر امام حسین علیه 

السالم تشویق و ترغیب می کردند.

تأکید و توصیه ای که در روایات نسبت به 
گریه بر مصائب امام حســین علیه السالم 
وارد شــده است، نســبت به هیچ یک از 
امامان معصوم علیهم الســالم حتی وجود 
مقدس پیامبر اکــرم صلی اهلل علیه و آله 
وارد نشده است. گویا در این مسئله سری 
نهفته اســت که ائمه اطهار علیهم السالم 
این همه آن را مورد تأکید و سفارش قرار 

داده اند.

در ایــن زمینه در ر روایتــی از امام رضا 
علیه الســالم آمده اســت: »َفَعلــي ِمْثِل 
الُْحَســیِن َفلَْیْبِک الْباُکوَن َفاَِنّ الُبکاَء َعلَیِه 
نُــوَب الِْعظاَم؛ پس بــر همانند  یَُحــُطّ الُذّ
حسین علیه الســالم باید گریه کنندگان 

گریه کنند، چرا کــه گریه بر آن حضرت 
گناهان بزرگ را می ریزد«.

آن حضــرت در روایتی دیگــر فرمودند: 
َر ُمَصابََنــا َو بََکی لَِما اْرتُِکَب ِمنَّا  »َمْن تََذکَّ
َکاَن َمَعَنــا فِي َدَرَجِتَنا یَــْوَم الِْقَیاَمِۀ َو َمْن 
ُذکِّــَر بُِمَصابَِنا َفَبَکی َو أَبَْکی لَْم تَْبِک َعْیُنُه 
یَْوَم تَْبِکي الُْعُیوُن َو َمْن َجلََس َمْجلِساً یُْحَیا 
فِیِه أَْمُرنَا لَْم یَُمْت َقلُْبُه یَْوَم تَُموُت الُْقُلوُب؛ 
کســی که مصیبت هایی را که بر ما وارد 
شــده به یاد آورد و بــر آن گریه کند، در 
قیامت همــراه ما خواهد بود. کســی که 
به یاد مصایــب ما گریه کنــد و دیگران 
را بگریاند چشــمان او گریان نخواهد شد 
روزی که همه چشــم ها گریانند، و کسی 
که در جلسه ای بنشیند که در آن جلسه 
امر ما احیا و برپا داشــته می شود دل او 
نمی میرد در روزی که دل ها می میرند«.

به گریه  را  تباکی )خــود  فضیلــت 
واداشتن(

»تباکی« به معنای آن اســت که انســان 
بــه خود حالت گریه بگیــرد، چرا که گاه 
ممکن است برخی از عالقمندان به سبب 
پاره ای از شــرایط، اشــک از چشمانشان 
جاری نشــود، ولی این نباید ســبب عدم 
شــرکت در محافل و مجالس حســینی 
گــردد، چرا که در این صورت می توان با 
»تباکی« و حالت غــم و اندوه و گریه به 
خود گرفتن، به خیل عزاداران پیوســت و 

از پاداش معنوی آن نیز برخوردار شد.

لذا به موازات ثواب های عظیمی که برای 
برای  گریســتن در روایات آمده اســت، 
گریاندن و حتــی »تباکی « )حالت گریه 
بــه خود گرفتن( ثواب هــای زیادی ذکر 

شده است.

از جملــه در روایتی در ارتبــاط با گریه 
بــر مظلومیت اهــل بیت علیهم الســالم 

مــی خوانیم: »َمــن بَکی اَو اَبکــی واِحداً 
َفلَُه الَجنَّــۀ، َو َمن تَباکی َفلَــُه الَجنَّۀ؛ هر 
کس بگریــد و )حتی( یک تن را بگریاند، 
پاداشــش بهشت اســت و هر کس حالت 
اندوه و گریــه به خود بگیــرد پاداش او 

بهشت است«.

عزاداری و گریه؛ تامین کننده سالمت 
روح و روان

»اظهار تأثر« به وســیله گریه از نشــانه 
های طبیعی و تعادل عاطفی آدمی است. 
اشخاصی که کمتر گریه می کنند و نمی 
توانند بدین وســیله غم ها، و افســردگی 
های خویــش را تخلیه کنند و عقده های 
درونی خویش را بگشایند، از روان متعادل 
و سالمت جسمی و روحی خوبی برخوردار 
روانشناســان  جهت  همین  به  نیســتند. 
معتقدند: گریه، فشــارهای ناشی از عقده 
های انباشته در درون انسان را می کاهد 
و درمان بسیاری از آالم و رنج های درونی 
انسان اســت. در حقیقت اشک چشم به 
منزلــه ســوپاپ اطمینانی اســت که در 
شــرایط بحرانی موجب تعادل روح آدمی 

می گردد.

عده ای با توجه به آثار مثبت جســمانی و 
روانــی گریه و تأثیر آن در پاالیش روح و 
روان انسان مدعی شــدند سر تأکید ائمه 
برپایی مجالس  به  السالم نســبت  علیهم 
عزا به خاطر حســن ذاتی گریه است، به 
عقیده اینان به خاطر همین حســن ذاتی 
گریــه بود که حضرت علی بن الحســین 
علیهما السالم در شهادت پدر بزرگوارش 

سالیان دراز گریان بود!

هــر چند آثار مثبت گریه در پاالیش روح 
انســان و حتی تکامــل آن و دیگر فواید 
طبی آن، قابل انکار نیســت، ولی چنین 
تحلیلــی هرگز نمی تواند ســّر این همه 
تأکید و سفارش ائمه اطهار علیهم السالم 
برای گریستن بر امام حسین علیه السالم 
و وعده ثواب های فراوان آن باشــد. این 
تحلیل یک اشــتباه بزرگ است، هر کس 
روایات اســالمی را در این زمینه بخواند، 
مــی داند اهداف مهم دیگری در کار بوده 

است.

گریه؛ بیداری وجدان ها

صحنه های کربال چنان بوده است که هر 
کس کمترین عاطفه ای داشــته باشد، با 
شــنیدن آن متأثر می شود، زیرا آنچه در 
درون سینه انسان جای دارد »قلب« است 
نه »ســنگ«! و این قلب ترســیم کننده 

امواج عواطف انسانی است.

لذا قلوب عزاداران، با شنیدن حادثه جان 
ســپردن یک طفل شــیرخوار در آغوش 
پدر، و دســت و پا زدن در میان سیالب 
خون، در حادثه کربال، می تپد، و شــراره 
های آتشین خود را به صورت قطره های 
اشک به خارج پرتاب می کند که دلیل بر 

بیداری آن قلب پر احساس است.

اشک؛ بهترین ابزار در مبارزه منفی با 
دشمنان اهل بیت علیهم السالم

در وهلۀ نخســت باید دانســت سرچشمه 
پیدایش مراسم ســوگواری از کجاست و 
چه هدفی را دنبال مــی کند؟ تاریخ می 
گوید، پس از تســلط بنی امیــه بر تمام 
قشرهای  تمام  اسالمی،  کشورهای  شئون 
آگاه در برابر آن خفقان شــدید به مبارزه 
برخاستند، حتی به عقیده بعضی، زاهدان 
از کار افتاده و گوشــه نشــین با پوشیدن 
لباس پشمینه بر ضد بنی امیه که اهمیت 
خاصــی به پوشــیدن حریر حتــی برای 
غالمان و آشپزهای خود می دادند، دست 

به یک مبارزه بی سر و صدا زدند.

ســوگواری و یا ریختن قطره ای اشــک، 
عاملی بود برای برانگیختن عاطفه عمومی 
بر ضد آن دســتگاه؛ نقش مؤثر این برنامه 
در برپــا ســاختن جنگ عواطــف در آن 
عصر، و شــکل دادن به مبارزات شیعه و 
سقوط بنی امیه، برای هر کس که آگاهی 
مختصــری از تاریخ آن زمان دارد، مخفی 

نیست.

پــس از بنی امیه کــه غاصبان دیگری به 
نام »بنی عباس« جــای آنها را گرفتند و 
به اصطالح، مردم را از چنگال گرگی رها 
کردند، و به گرگ های دیگر سپردند، این 

جنگ عواطف همچنان ادامه یافت.

قابل توجه این که در روایاتی که در زمینه 
سوگواری وارد شــده است، می بینیم که 
ریختــن اشــک در ردیف احیــای برنامه 
پیشوایان اسالم قرار داده شده؛ به عنوان 
مثال در حدیثی مــی بینیم هنگامی که 
امام صادق علیه السالم می خواهد درباره 
ســوگواری بحث کند، نخست می فرماید: 
أَْحَیــا أَْمَرنَا؛ خدا رحمت  »َرِحَم اهلُل َعبداً 
کنــد بنــده اي را که امر مــا را زنده مي 

نماید«.

الزم به ذکر اســت در مسأله سوگواری و 
گریســتن بر امام حســین علیه السالم و 
ابــراز تنفر از مخالفان آنها، تنها شــخص 
امام حسین علیه الســالم و شخص یزید 
مطرح نیســت، بلکه بحــث از دو مکتب 
فکری و عقیدتی و عملی است؛ مکتبی در 
مسیر توحید، آزادگی، عدالت و حمایت از 
انسان ها و در مقابل مکتبی وارث میراث 
جاهلیت، تبعیض، ســتم، ناپاکی و تزویر! 
... این جاست که به این سؤال پاسخ گفته 
می شــود، که می گویند پس از گذشتن 
دوران بنــی امیه و بنی عبــاس و تحقق 
یافتن نســبی اهداف امام حســین علیه 
السالم و یارانش، ادامه مراسم سوگواری، 
بی دلیل به نظر می رسد،حال آنکه سخن 
از مکتــب در میان اســت، مکتبی که در 
طول تاریخ جریان داشــته و دارد، آن چه 

مربوط به آن است پایان گرفتنی نیست.

گریه؛ پرچم ظلم ستیزی است

همان طور که استدالالت منطقی و کوبنده 
می تواند همبســتگی گوینده را با اهداف 
رهبران آن مکتب آشــکار ســازد، قطره 
اشــک نیز می تواند اعالن جنگ عاطفی 
بر ضد دشمنان آن مکتب محسوب گردد.

گریه برای امام حســین علیه السالم نیز 
جنبه شــخصی ندارد، بلکه به خاطر ظلم 
هایی است که دشمنان بر آنها روا داشتند؛ 
در واقع اعالن جنگ با دشــمنان ایشان، 
و بــه تعبیر دیگر با ظالمان و ســتمگران 
دنیاســت. چرا که هدف امام حسین علیه 

السالم چیزی جز این نبود.
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سجاد)ع(  امام  برنده  سالح  »گریه«؛ 
برای احیای نهضت عاشورا

از مؤثرتریــن تدابیــر ائمه اطهــار علیهم 
الســالم برای احیای نهضت عاشورا، گریه 
بر امام حســین علیه الســالم اســت. لذا 
برپایی  با  به مکتب حســینی  عالقمندان 
چنین مجالسی، از اهداف عالی و ارزشمند 
قیام امام حســین علیه الســالم آگاه می 
شــوند و بر مصائــب آن حضرت ویارانش 
اشــک می ریزند و ایــن مجالس همواره 
وسیله مهمی برای بیداری و آگاهی توده 

های مردم بوده است.

امام سجاد علیه السالم نیز در طول دوران 
امامتش پیوسته سوگوار قصه عاشورا بود 
و در این مصیبت آن قدر گریســت که از 
»بکائین عالم « )بســیار گریه کنندگان( 

لقب داده شد.

آن حضرت می فرمود: »إِنِّي لَْم أَْذُکْر َمْصَرَع 
بَِني َفاِطَمــَۀ إاَِلّ َخَنَقْتِني الَْعْبَرُة؛ هر زمان 
که به یاد قتلــگاه فرزندان فاطمه )کربال( 

می افتم، اشک گلوگیرم می شود«.

گریه هــای امام علیه الســالم که در هر 
مناســبتی به آن اقدام مــی کردند باعث 
بیداری عمومی و مانع از فراموش شــدن 

نام و یاد شهیدان عاشورا شد.

امام حسین  به  ترجمان عشق  اشک؛ 
علیه السالم

بــرای پیوند با یــک مکتب، تنهــا پیوند 
فکری که پشــتوانه آن منطق و استدالل 
است، کافی نیست، بلکه پیوند عاطفی که 
از عشــق و عالقه و محبت سرچشمه می 
گیرد، نیز الزم اســت؛ زیرا برای پیشبرد 
اهــداف یــک مکتــب، عقل بــه تنهایی 
نارساســت، بلکه عقل و عشق باید به هم 
بیامیزند و چرخ های جامعه را در مســیر 

هدف به گردش درآورند.

همیشــه زبان، ترجمان عقــل بوده، ولی 
ترجمان عشــق، چشم اســت، آن جا که 
اشــکی از روی احساس و درد و سوز می 
ریزد، عشــق حضور دارد، ولی آن جا که 
زبان بــا گردش منظم خــود جمله های 

منطقی می سازد، عقل حاضر است.

گریــه بیانگر عواطف و عشــق بــه بنیان 
گذار این مکتب اســت که درس شجاعت 
و ایمان و ظلم ســتیزی به ما می آموزد؛ 
مگر می شــود رابطه عمیق عاطفی باشد، 
و قطره های اشــک در مصائب آنها جاری 

نشود.

تعظیم شعائر حسینی

اساساً ســوگواری در مرگ اشخاص یک 
نوع تعظیــم و احترام به آنــان و رعایت 
موقعیت و شخصیت شــان محسوب می 
شــود؛ پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله 
می فرماید: »مرده ای که گریه کننده ای 

نداشته باشد عزتی ندارد!«.

مخصوصاً سوگواری در مرگ مردان الهی، 
از مصادیق بارز تعظیم شعائر الهی بوده و 
تجلیل از عقیده و راه و رســم و مجاهدت 
و تالش آنان محســوب می شــود. از این 
رو، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله هنگام 
بازگشــت از جنگ احد وقتی که مشاهده 
کرد خانــواده های شــهدای قبیله »بنی 
اشهل« و »بنی ظفر« برای شهیدان خود 
گریــه می کنند، ولی عمــوی بزرگوارش 
حضرت حمــزه گریه کننــده ای ندارد، 
فرمود: »لکَنّ حمزة البواکي له ؛ اما امروز 

حمزه، گریه کننده ای ندارد!«.

زنان مدینه با شنیدن این سخن در خانه 
حضرت حمزه اجتماع کرده و به سوگواری 
پرداختند و بدین وسیله شخصیت عظیم 
حضرت حمزه مــورد تجلیل وتکریم قرار 

گرفت.

اقامــه عزاداری و گریســتن بــرای امام 
حســین علیه السالم، آن شخصیت ممتاز 
و بی نظیری که خــود از خاندان عصمت 
و طهارت بود و از اولیــای الهی و امامان 
معصوم اســت، عالوه بر تجلیــل از مقام 
شــامخ آن امام همام، از مصادیق روشن 

تعظیم شعائر الهی است.

چگونه چنین نباشــد و حال آن که امام 
حســین علیه الســالم که تمام هســتی 
خویش را یک جا با خداوند معامله کرد و 

با تمام اهل بیت علیهم السالم و فرزندان 
در قربانگاه عشــق قدم نهاد و مخلصانه از 
همه چیــزش در راه خدا گذشــت، بلکه 
گریــه برای امام حســین علیه الســالم، 
تعظیــم یکــی از بزرگترین شــعائر الهی 

محسوب می شود.

اشــک همراهی با امام حسین علیه 
السالم

قلب انســان کانون عواطف اســت و این 
عواطــف مخصوصــا هنگامی که شــدید 
باشد، در همه وجود انسان اثر می گذارد. 
هنگامــی که عزیزی از دســت رود، قلب 
متالطم می گردد و اشک جاری می شود، 
بغض گلوی انســان را می گیرد و زبان به 
اظهار اشــتیاق به عزیز از دست رفته می 

پردازد.

گاهی قطره های اشــک پیــام آور هدف 
هاســت؛ آنها که می خواهنــد بگویند با 
مــرام امام حســین علیه الســالم همراه 
و بــا هدف او هماهنــگ و پیرو مکتب او 
هستند؛ ممکن اســت این کار را با دادن 
شعارهای آتشــین و یا با سرودن اشعار و 
حماســه ها ابراز دارنــد؛ اما گاهی ممکن 
است آنها ســاختگی باشد؛ ولی کسی که 
با شنیدن این حادثه جانسوز قطره اشکی 
از درون دل، بیرون می فرســتد، صادقانه 
تر این حقیقت را بیان می کند. این قطره 
اشــک، اعالن وفاداری به اهداف مقدس 
یاران امام حســین علیه الســالم و پیوند 
دل و جــان با آنها و اعــالن جنگ با بت 
پرســتی، ظلم و ســتم و اعالن بیزاری از 

آلودگي هاست.

بدین ترتیــب در این مجالــس مردمی، 
با گریــه بر مظلومیت امام حســین علیه 
السالم، آن حضرت را الگو قرار می دهند، 
در واقع زمینــه تطبیق اعمــال و کردار 
خویش و همرنگی و ســنخیت خود را با 
سیره عملی آن حضرت فراهم می سازند.

ســخن آخر: )شــرط قبولی گریه بر امام 
حسین)ع( چیست؟(

بیــان روایات در وعده ثــواب های عظیم 
این مجالس به گونه ای است که عده ای 

آن را اغراق آمیز دانسته و عده ای هم در 
نقطــه مقابل آن، جنبه افراط را پیموده و 
معتقد شــده اند، همین که انسان بر امام 
حســین علیه الســالم بگرید، هر چند به 
قدر بال مگســی باشــد اهل نجات است، 
حتی اگر در باتالق گناه و فساد فرو رفته 
باشــد. در نگاه اینان همه دروغ گویی ها، 
خیانت ها، ظلم ها و حق کشی ها با قطره 

اشکی شسته می شود!

در این تحلیل مردم برای استفاده از ثواب 
و رســیدن به شــفاعت ائمه اطهار علیهم 
الســالم مجالس عزا به پا کرده و بر آنان 

می گریند.

در این میان، برخی بر این باورند که امام 
حســین علیه الســالم خود را فدا کرد تا 
گناهان امت بخشــوده شود و امام کفاره 
گناهان امت باشــد. نظیر اعتقاد باطلی 
که مســیحیان نسبت به حضرت مسیح 
علیه الســالم دارند و می گویند مسیح 
علیه الســالم با تــن دادن به صلیب 
باعث پاك شــدن گناهان پیروان خود 

شد و آنان را رستگار کرد.

معتقدان این تحلیل چنین برداشــت 
کردنــد امام علیه الســالم و یارانش 
کشته شدند تا دیگران در انجام هر 
گناه و جنایتی آزاد باشند و در واقع 

تکلیف الهی از آنان ساقط گردد.

همین پندار ســبب شده است که 
عــده ای گمان کننــد هر کس بر 
امام حســین علیه الســالم گریه 
کند، هر قدر در فســاد و تباهی 

غوطه ور باشــد و حتی نسبت 
پایبند  بــه ضروریات دیــن 

نباشد، مورد عفو و بخشش 
قرار گرفته و اهل نجات 

خواهد بود.

کس  هیچ  البته 
تواند  نمــی 

شفاعت 
را 

انکار کند، ولی شــفاعت حساب و کتاب 
و شــرایطی دارد. در این مســیر شاید به 
احادیثی که می فرماید: »اگر کسی قطره 
ای اشک برای امام حســین علیه السالم 
بریزد بهشــت بــر او واجب می شــود« 
استناد شــود؛ حال آنکه اینگونه احادیث 

به این معنا هســتند که شخص، 
شــدن  صالح  توفیق 

کند  می  پیدا 
و صالــح 

شــدن به انجام تکالیف اســت نه با ترك 
آن .

منابع: 1. عاشــورا ریشــه ها، انگیزه ها، 
رویداد ها، پیامد هــا 2. پیدایش مذاهب 

3. احکام عزاداری
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2یادداشت
ابعاد مصيبت اسراى كربال

به روايت آيت الله العظمى مكارم شيرازى  )مدظله العالى(

به نظر می رســد مصائب اسرای اهل بیت 
علیهم السالم از مصیبت های واقعۀ کربال 
جانسوزتر اســت؛ زیرا مردمی که ادعای 
مســلمانی داشــتند و به ظاهر نماز می 
خواندنــد و قرآن تالوت مــی کردند، نه 
تنها تکبیر گویان به جنگ با جگرگوشــه 
پیغمبرشــان برخاســتند و با بی رحمی 
تمام اســوه تقوا و ایمان را شهید کردند، 
بلکه حریمــش را نیز مورد هتک و غارت 
قــرار دادنــد. صحنه هایی کــه از نهایت 
بی رحمی و ســنگ دلی دشــمنان و اوج 
مظلومیت خاندان اهل بیت علیهم السالم 

حکایت دارد.

)ع( چه  بیت  اهل  بر  در شام غریبان 
گذشت؟

پس از شــهادت امام حسین علیه السالم، 
سپاه روسیاه کوفه به دستور »شمر« وارد 
خیمه ها شدند، و هر چه به دستشان می 

رسید غارت کردند.

دشــمن هر چه را می یافت، می گرفت، 
حتی گوشــواره حضــرت ام کلثوم دختر 
امیرالمؤمنین علیه الســالم را از گوشش 
کشــیدند و گوش های آن بانوی بزرگ را 

پاره کردند.

ســپس شــمر با گروهی از پیاده نظام به 
خیمه امام علی بن الحســین علیه السالم 
آمد. بنا به نقلی، زینب دختر امیرالمؤمنین 
علیه الســالم چون از قصد شمر و یارانش 
مطلع شــد فرمود: »او هرگز کشــته نمی 
شود مگر آنکه من کشــته شوم« آنان به 

ناچار دست از او کشیدند.

در چنین وضعیت اسفباری که غم و اندوه 
از هــر طرف بر ذریه رســول خدا احاطه 
کــرده بود، دشــمن به قصــد آتش زدن 
آشــیانه های آن زنان مصیبــت دیده، با 
شــعله هایی از آتش بــه خیمه ها یورش 

بردند.

یــادآوری این خاطره تلخ همواره اشــک 
ها را از دیدگان امام ســجاد علیه السالم 
جاری می ســاخت. او می فرمود: »بخدا 
ســوگند، مــن هیچــگاه به عمــه ها و 
خواهرانم نظر نمی کنــم جز اینکه گریه 
گلویم را می فشــارد و یــاد می کنم آن 
لحظات را که آنهــا از خیمه ای به خیمه 
دیگر می دویدند و منادی ســپاه دشمن 
فریاد می زد که: خیمه های ستمگران را 

آتش بزنید!«.

بریدن سر شهدا

»ابن ســعد« تا حدود ظهر روز یازدهم به 
دفن اجساد پلید کوفیان مشغول بود. پس 
از اتمام کار در حالی که پیکر پاك فرزند 
رســول خدا صلی اهلل علیه و آله و یاران 
پاکبــازش در زیر آفتاب رها شــده بود، 
دستور داد سرهای دیگر شهدای کربال را 
از بدن ها جدا کننــد و به قصد تقرب به 
ابن زیاد و گرفتــن جایزه با خود به کوفه 

ببرند.

به اســارت بردن اهل بیت  شــیوه 
چگونه بود؟

عمر سعد نزدیک ظهر روز یازدهم دستور 
حرکت به سوی کوفه را صادر کرد. با این 
دســتور زنان و دختــران و کودکان حرم 
حســینی را بر شــتران بدون جهاز سوار 
کردند و آنها را بدون پوشــش مناسب،  و 
همانند اســیران بالد کفر به ســوی کوفه 

حرکت دادند.

حال آنکه اســارت در اســالم هرگز بین 
مسلمین وجود نداشت و اگر اسیری دیده 
می شد مربوط به جنگ هایی بود که میان 
مسلمین و غیر مسلمین روی داده بود، و 
این کاری که بنــی امیه کردند بزرگترین 
توهین به مقام شــامخ خاندان رسول خدا 

صلــی اهلل علیه و آله بود و به همین دلیل 
هنگامی که اســرا را از شهرهای مختلف 
عبور مــی دادند، باور مــردم این بود که 
آنها اســیران بالد کفرند! اما هنگامی که 
حقیقت بر آنها روشن می شد، فریادشان 
بلند می گشــت که ای وای! مگر ممکن 

است خاندان پیامبر خدا اسیر شوند؟!

عبور قافله اسرا از کنار قتلگاه

از دشــوارترین لحظات تاریــخ کربال، که 
در عظمــت و ســنگینی با همه آســمان 
ها و زمین برابری مــی کند، لحظه وداع 
جانســوز قافله اســیران با بدن های پاره 

پاره شهیدان است.

زنان حرم چون چشمشان به آن بدن های 
پاره پاره افتاد، فریادشــان به ناله و شیون 

بلند شد و بر صورت خود لطمه زدند.

زینب که می دانســت دشــمن در انتظار 
اســت تا با دیدن کوچکترین نشانه ای از 
ضعف وپشیمانی درخاندان پیامبر، قهقهه 
مستانه ســر دهد، با دیدن پیکر به خون 
آغشته برادر، رو به آسمان کرد و گفت: » 
اللُّهَم تََقَبّْل َهَذا الُْقْربَاَن؛ خدایا این قربانی 

را قبول فرما!«.

حضرت زینب در قتلگاه

راوی مــی گویــد: او با دلی شکســته و 
»وامحمداه،  گفت:  محزون چنین  صدایی 
ــماء، َهذا حَســیٌن  َصلّی َعلَْیَک َملیُک الَسّ
ُع األعَضاء  مــاء ، ُمَقَطّ ٌل بالِدّ بِالَعــراء، ُمَرَمّ
َواثَْکاله َو بََناتَُک َســَبایَا، اِلَی اهللِ الُْمشَتکی 
ــٍد الُْمصَطفــی و الــی َعلٍِی  َو اِلــی ُمَحَمّ
هراء َو الی َحمزة  الُمرتََضی و الی َفاِطمَۀ الَزّ
داه، َو َهذا ُحســیٌن  ــهداء. واُمَحَمّ َسّیدالُشّ
َباء، َقِتیل أوالِد  بِالَْعراِء تَسفی َعلیه ریُح الَصّ
الَبَغایَا. َواُحْزنَاه، َواکرباه َعلیک یَا اباَعبِداهللِ، 
ی َرُســوُل اهللِ. یَا اصحاَب  اَلَْیــوم َماَت َجِدّ
ُمَحّمد، هــؤالء ُذِریَُّۀ الُمصطفی یَُســاُقوَن 

بایَا؛ ای محمد صلی اهلل علیه و  ُســوَق الَسّ
آله! درود فرشــتگان آسمان بر تو باد! این 
حسین توســت که در خون غلتیده است 
و پیکر او پاره پاره شــده است. ای محمد 
صلی اهلل علیــه و آله! دختران تو اســیر 
شده اند و فرزندانت کشته گشته اند و باد 
صبا بر پیکرهایشان می وزد. این حسین 

توست که روی خاك افتاده، سرش را 
از قفا بریده اند، عمامه و ردای او را 

به یغما برده اند«.

زینب علیها السالم همچنان سخن 
می گفت و دوســت و دشــمن می 

گریستند.

قرار از کف رفته بود، هیچ کس آرام نبود. 
به تعبیر دعبل شــاعر اهــل بیت علیهم 

السالم:

کـیَف الـقراُر و في السبایا زینٌب  

تَـْدعـو بِـَفـْرِط َحــرارٍة یــا أحـمُد

ٌع  ُمـَبضَّ یوِف  بـالسُّ الـحـسیُن  هــذا 

ـٌخ بِــِدمـائِـِه ، ُمـْسـَتـْشهُد؛ و ُمــلَـطَّ

چگونــه آرام و قرار گیرنــد در حالی که 
در میان اســیران، زینب حضور دارد که 
با تمــام حرارت وجــودش فریاد می زد: 
ای رســول خدا صلی اهلل علیه و آله! این 
حسین توســت که با شمشیرها پاره پاره 
شده است و در خون خویش غلتیده، و به 

شهادت رسیده است«.

زینب علیها السالم که گویا سخنگوی آن 
صحنه عجیب بود چنین ادامه داد: »بَِأبِي 
َمْن أَْضَحی َعْســَکُرُه فِي یَْوِم اْلِثَْنْیِن نَْهباً 
ُع الُْعَری بَِأبِي َمْن  بَِأبِي َمْن ُفْســَطاُطُه ُمَقطَّ
اَل َغائِــٌب َفُیْرتََجی َو اَل َجِریٌح َفُیَداَوی بَِأبِي 
َمْن نَْفِســي لَُه الِْفَداُء بَِأبِي الَْمْهُموُم َحتَّی 
َقَضی بَِأبِي الَْعْطَشــاُن َحتَّی َمَضی بَِأبِي َمْن 
َماِء؛ پدرم فدای آن کسی  َشْیَبُتُه تَْقُطُر بِالدِّ
باد که )خیمه گاه( ســپاهش روز دوشنبه 
غارت شــد. پدرم فــدای آن کس باد که 
طناب های خیمــه اش بریده و بر زمین 
افتاد. پــدرم فدای آن که نه ســفر رفته 
اســت تا امید بازگشتش باشد و نه چنان 
زخمی برداشــته که امید مداوایش باشد. 

پــدرم فدای آن 
کــس کــه 

جانم 

او  فدای 
باد. پدرم فدای آن کس که با دل 

پرغصه جان سپرد، پدرم فدای آن کس 
که با لب تشنه شهید شد، پدرم فدای آن 

کس که از محاسنش خون می چکد«.

دل ها مــی رفت که از ســینه ها بیرون 
بزند، باران اشک به احدی مجال نمی داد، 
زینب این بــار اصحاب جدش را مخاطب 
ســاخت و گفت: »َوا ُحْزنَاْه َوا َکْربَاْه اَلَْیْوَم 
َداْه  یَا أَْصَحاَب ُمَحمَّ  ِ ي َرُسوُل اهلَلَّ َماَت َجدِّ
َبایَا؛  َهَذا ُذرِّیَُّۀ اَلُْمْصَطَفی یَُساَقْوَن َسْوَق اَلسَّ
امروز گویا جدم رســول خدا از دنیا رفته، 
ای اصحاب محمد صلــی اهلل علیه و آله! 
اینان فرزندان پیامبر برگزیده اند که آنان 

را همانند اسیران می برند«.

و اینچنیــن حضرت زینب علیها الســالم 
ســنگ صبور اهل کاروان، با نوحه سرائی 
بجــا و به موقعش تا حدودی باعث تخلیه 

بغض های فرو خفته در گلو شد.

سخن آخر: )اُف به مرام کوفیان(

بی شــک اگر نبود که ایــن ماجراها در 
کتاب های معتبری از شــیخ مفید و سید 
بن طــاووس و مانند آن آمده، باور کردن 
آن بســی دشــوار بود؛ ولی متأسفانه این 
برخوردها واقعیت دارد. از آن مردم پست و 
دنیاپرست و بی ایمان، برخوردهایی سرزد 
و رنــج هایی بر خاندان عصمت و طهارت 
وارد آمد که جای آن داشت آسمان ها از 

هم 
متالشی 

شــود، چرخ گــردون از حرکت باز 
ایستد، زمین متالشی گردد و جن و انس 
برای همیشــه گریان بمانند. حوادثی که 
قلب هر انســان با وجدانــی را می لرزاند 
و در غم و اندوهــی عمیق و پایان ناپذیر 

فرو می برد.

به راستی آیا می توان باور کرد که مردمی 
مســلمان! شــاهد این صحنه ها باشند و 
آرام بگیرنــد! چگونه کوفیان با دیدن این 
صحنه ها می توانستند آرام بخوابند و به 
آسودگی زندگی کنند و حتی برای لحظه 

ای بخندند!!

جای آن داشت که آنان از شرم، تا همیشه 
تاریخ ســر به زیر می افکندند و حتی به 
روی یکدیگــر نیز نگاه نمی کردند. اف بر 

این مردم بی وفا و بی ایمان!

منبع:

عاشــورا ریشــه ها، انگیزه ها، رویداد ها، 
پیامد ها
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3یادداشت

بــی تردیــد، احیای نــام و یــاد مردان 
بزرگ نهضت حســینی بــه ویژه حضرت 
سیدالشــهدا علیــه الســالم، الهام بخش 
بــوده و به زندگی انســان هــا جهت می 
دهد و روح فداکاری و ایثار را زنده کرده 
و آدمــی را در برابر مشــکالت و حوادث 
سخت، مقاوم و استوار می سازد. ذکر این 
صالحــان و طرح فضایــل اخالقی و روح 
حماسی شــان باعث می شود که هر قوم 
و ملتی به خصوص مســلمین از آنها الگو 

گرفته و به آنان تأسی و اقتدا کنند.

از این رو می بینیم امامان معصوم علیهم 
الســالم در زنده نگهداشــتن یــاد و نام 
شهیدان کربال، به عنوان کامل ترین الگو 
های فداکاری و ایثار در راه نجات امت، به 
خصوص ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین 
علیه الســالم در مناســبت های مختلف 
ســعی و تــالش فراوانی نمودنــد و هیچ 
فرصتی را در زنده نگهداشــتن یادشــان 

فروگذار نکردند.

امامان اهل بیت علیهم السالم، برای زنده 
نگهداشتن یاد امام حسین علیه السالم از 
شیوه های گوناگونی استفاده می کردند، 
برای درك ایــن حقیقت، نظری به تاریخ 
ائمۀ علیهم السالم می اندازیم که در رأس 
آنها امام سجاد زین العابدین علیه السالم 

قرار دارد.

معرفی اهل بیت به جامعه

یکــی از درس های عبــرت انگیز تاریخ 
تالش گسترده بنی امیه برای محو فضائل 
حضرت علی علیه السالم است. آنها هفتاد 
ســال نه تنها مانــع ذکر و نشــر فضائل 
موالی متقیان علی علیه الســالم شدند، 
بلکه بر فراز منابــر و در خطبه های نماز 
جمعه، آن حضرت را ســب و ناســزا می 
گفتند! به نحوی که ناســزا گویی به علی 

علیه الســالم در میان مردم شام به سنت 
تبدیل شد، ســپس به سایر بالد اسالمی 
نیز گســترش یافت و معاویه به ســب و 
لعن امیرمؤمنان علیه السالم در محافل و 
مجالس و برفراز منبر ها و در خطبه های 

نماز جمعه فرمان داد.

مرحــوم عالمه امینی با اســتناد به منابع 
معتبر اهل ســنت می نویســد: »معاویه 
پیوســته اصرار داشــت کــه روایاتی در 
نکوهــش مقــام امیرمؤمنان علــی علیه 
الســالم جعل کند و ایــن کار را آن قدر 
ادامــه داد که کودکان شــام بــا آن خو 
گرفتند و بزرگ شــدند و بزرگســاالن به 
پایه های  پیری رســیدند. هنگامی کــه 
بغض و عداوت نسبت به اهل بیت علیهم 
السالم در قلوب ناپاکان محکم شد، سنت 
زشت لعن و ســب موال علی علیه السالم 
را به دنبــال نماز های جمعه و جماعت و 
بر منابر، در همه جا، حتی در محل نزول 

وحی یعنی مدینه رواج داد«.

همچنین نقل شــده اســت که معاویه در 
قنوت نماز خویش، علی، حسن و حسین 
علیهم الســالم را لعن می کرد. و حتی در 
خواســت برخی از بنی امیه را جهت ترك 
این عمل زشت و نفرت انگیز رد می کرد 

و همچنان به کار خویش ادامه می داد.

به هر حال، بــا این برنامه، لعن علی علیه 
السالم و خاندان وی به صورت یک سنت 
درآمد و هفتاد هزار منبر در عصر امویین 
در سراسر کشور اســالمی نصب شد و بر 
فراز آن ها، علی علیه الســالم را لعن می 

کردند.

در واقع، آنان ادامــه حکومت جنایت بار 
خویش را بر پایه چنین سنتی استوار می 
دیدند. این نکته ای اســت که »مروان بن 
حکم« بدان تصریح کرده است. در تاریخ 

مــی خوانیم که وقتــی از »مروان حکم« 
سؤال شد که چرا شما علی را سب و لعن 
می کنید؟ و این کار چه نفعی برای شــما 
دارد؟ پاســخ داد: »الَ یَْسَتِقیُم لََنا االَْمُر إاِلَّ 
بَِذلَِک؛ حکومت ما جز با این کار ســامان 

نمی یابد«.

و اینچنین تداوم بی حرمتی ها از ســوی 
معاویه و عمالش نسبت به ساحت مقدس 
امیرمؤمنــان علیــه الســالم و فرزندانش 
حسن و حســین علیهما السالم و ترویج 
ســب و لعن آنان به صورت علنی؛ زمینه 
های فاجعه خونین کربــال را به گونه ای 
شــتابان فراهم نمود و آن حسین عزیزی 
که این همــه مورد محبت رســول خدا 
صلــی اهلل علیــه و آله و مســلمین بود، 
حتی مأوایی در تمام آن سرزمین پهناور 

اسالمی نداشت.

لذا امام ســجاد پــس از ورود به کوفه در 
اولین ســخنرانی خود بــا جمالتی قابل 
تأمل به معرفی خــود پرداخت؛ »أَنَا َعلِیُّ 
بُْن الُْحَســْیِن الَْمْذبُوِح بَِشــطِّ الُْفراِت ِمْن 
َغْیــِر َذْحل َوال تِرات، أَنَا ابْــُن َمِن انُْتِهَک 
َحِریُمُه َو ُسلَِب نَِعیُمُه َوانُْتِهَب مالُُه َو ُسِبَی 
ِعیالُُه، أَنَا ابُْن َمْن ُقِتَل َصْبراً، َفَکفی بِذلَِک 
َفْخراً؛ من علی فرزند حسینم، همان کس 
کــه بدون هیچ جرم و گناهی کنار شــط 
فرات )با لب تشــنه( ســر بریده شد. من 
فرزند کســی هستم که حریمش مورد بی 
حرمتــی قرار گرفــت و اموالش به غارت 
برده شــد و خانواده اش به اسارت گرفته 
شد. من پسر کسی ام که با آزار و شکنجه 
به شــهادت رســید و همین افتخار ما را 

کافی است!«

بــزرگ ترین شــاهکار امام ســجاد علیه 
الســالم در معرفی اهل بیت در شام رقم 
خورد؛ آنجا که آن حضــرت برای خنثی 
نمودن تبلیغات سوء سالیات دراز حکومت 

بنــی امیه، به معرفی بیشــتر امیرمؤمنان 
علی علیه السالم پرداخت و چنین فرمود:

»أَنَا ابُْن الُْمَحاِمي َعْن َحَرِم الُْمْســلِِمیَن َو 
اِکِثیَن َو الَْقاِســِطیَن...  َقاتِِل الَْماِرقِیَن َو الَنّ
ٌيّ َمَدنٌِيّ  لَْیُث الِْحَجاِز َو َکْبُش الِْعــَراِق َمِکّ
َخْیِفــٌيّ َعَقِبــٌيّ بَــْدِرٌيّ أُُحِدٌيّ َشــَجِرٌيّ 
ُدَها َو ِمَن الَْوَغی  . ِمَن الَْعَرِب َســِیّ ُمَهاِجِرٌيّ
ــْبَطْیِن  الِسّ أَبُو  َو  الَْمْشــَعَریِْن  َواِرُث  لَْیُثَها 
ي َعلُِيّ بُْن  الَْحَسِن َو الُْحَســْیِن. َذاَك َجِدّ
أَبِي َطالِــٍب؛ من فرزند حمایت گر از حرم 
مســلمانان و پیکارگر بــا مارقین و خارج 
شــدگان از دیــن )خــوارج( و ناکثین و 
پیمان شکنان )اصحاب جمل( و قاسطین 
و ســتمگران )معاویه و شامیان( هستم... 
او که شــیر حجاز و پیشوای عراق، مردی 
از تبار مکه و مدینه و )مسجد( خیف )در 
منا( و عقبه  بود. او که از سرداران جنگ 
بدر و احد و از حاضران در بیعت شــجره 
)در ماجرای صلح حدیبیه( و از مهاجران 
)از مکــه به مدینه( بــود. او بزرگ عرب، 
شیر بیشــه نبرد، وارث دو مشعر، پدر دو 
ســبط رسول خدا، حســن و حسین بود؛ 
آری؛ او جد مــن علی بن ابی طالب علیه 

السالم است «.

آنگاه امام علیه الســالم فرمــود: »انَا ابُْن 
َدِة الِنَّساِء؛ من  ْهَراِء أَنَا ابُْن َســِیّ َفاِطَمَۀ الَزّ
فرزنــد فاطمه زهرایم، من فرزند ســرور 

زنان جهانم«.

ناگفته پیداســت که این خطبه عجیب و 
بی نظیر و فوق العاده کوبنده، غوغایی در 
شــام بپا کرد و کاخ حکومت امویان را به 
لرزه درآورد و تبلیغات شومی که بیش از 
چهل ســال بر ضد امیرمؤمنان علی علیه 
السالم شده بود را بر باد داد و مانند غرش 

رعد در همه جا صدا کرد.

تأمل در این خطبه ها؛ به خوبی می رساند 
که غرض از یــادآوری و معرفی اهل بیت 
علیهم الســالم، بیان بیوگرافی و شرح نام 
و مسائل شخصی آنان نیست، بلکه هدف، 
زنده نگه داشــتن یاد آنان و تبیین صفات 
نیکو و خصلت های پسندیده و روش های 

الهی و انسانی در آنان است.

لــذا در این خطبــه ها، بــه جنبه های 
شــخصی و خانوادگــی و امــور معمول 
زندگی اهل بیت علیه الســالم اشــاره ای 
نشده است، بلکه از صالحیت ها و فضایل 
مختلــف اخالقی و اعتقادی و برنامه های 
سازنده آنان ســخن به میان آمده است، 
و این به خوبی نشــان مــی دهد  یکی از 
بهترین روش های زنده نگهداشــتن یاد و 
خاطره عاشورا و عاشوراییان به شمار می 

رود.

مناظرات

یکــی دیگر از روش هایی کــه امام علیه 
الســالم از آن به عنــوان راهبردی مهم 
در تبیین حماســۀ حســینی بهره بردند 
مناظره بود؛ از بهترین نمونه های مناظرة 
آن حضرت در دوران اســارت، مناظره با 
پیرمرد شــامی است، وقتی آن پیرمرد به 
حضرت گفت: »خدا را ســپاس که شما را 
کشت و نابود کرد و شــهرها را از مردان 
شما آسوده ساخت و یزید را بر شما پیروز 

نمود!!«.

امام علی بن الحسین علیهما السالم به او 
فرمود: »یا َشــْیُخ! َهْل َقَرأَْت الُْقْرآَن ؛ ای 
پیرمرد آیا قرآن خوانده ای؟«. پاسخ داد: 

آری )شما را با قرآن چکار؟!(.

فرمود: »َفَهــْل َعَرْفَت هِذِه اآلیَــَۀ: ُقْل الَ 
َة فِي الُْقْربی؛  أَْســَئُلُکْم َعلَْیِه اَْجراً إاِلَّ الَْمَودَّ
آیا این آیه را می شناســی که می گوید: 
به مردم بگو که من هیچ پاداشــی از شما 
در برابر رسالتم درخواست نمی کنم، جز 
دوست داشتن نزدیکانم ؟«. پیرمرد پاسخ 
داد: آری؛ من این آیه را خوانده ام )ولی با 
شما چه ارتباطی دارد!(. امام علیه السالم 
فرمود: »َفَنْحُن الُْقْربی یا َشــْیُخ ؛ قربی  ما 

هستیم«.

ََّما َغِنْمُتْم  سپس افزود: »آیا آیه َواْعلَُموا أَن
ُسوِل َو لِِذی  ِمْن َشيء َفَأنَّ هللِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ
الُْقْربــی را خوانــده ای؟«، پیرمرد گفت: 
آری، ایــن آیه را خوانده ام. امام ســّجاد 
علیه الســالم فرمود: »آن قربی که در این 

آیه آمده است، ما هستیم«.

آنگاه فرمود: »آیا این آیه را خوانده ای که 

ََّما یُریــُد اهللَ لُِیْذِهَب َعْنُکُم  می فرماید: إِن
َرُکْم تَْطهیرا،ً  ْجــَس أَْهَل الَْبْیــِت َو یَُطهِّ الرِّ
پیرمرد گفت: آری، این آیه را نیز خوانده 

ام.

امام ســجاد علیه الســالم فرمود: »َفَنْحُن 
هاَرِة یا  َصنا بِآیَِۀ الطَّ أْهــُل الَْبْیِت الَّذیَن َخصَّ
َشْیُخ؛ ای پیرمرد! ما آن اهل بیتی هستیم 
که خداوند آیه تطهیر را ویژه ما قرار داد«.

پیرمرد که این ســخنان را شنید، ساکت 
شــد و از گفته های خود سخت پشیمان 
گردید و فریاد زد: به خدا ســوگند شــما 
همان گروه )شایسته و از خاندان پیامبر( 

هستید.

پیرمرد نیز توبه کرد، ولی هنگامی که این 
ســخن به گوش یزید رسید، دستور قتل 

وی را صادر کرد!

از دیگر مناظرات در سیرة آن حضرت می 
توان بــه مناظره با ابن زیــاد، عبدالملک 

مروان و حسن بصری، اشاره کرد.

ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم

مســأله قیــام خونین امام حســین علیه 
الســالم برای آن حضــرت به صورت یک 
الگــو و برنامــه جهت مقاومــت در برابر 
هر گونه اســتبداد و زورگویــی و ظلم و 
ستم تبدیل گردید و شــعار »َهیَهاَت ِمَنّا 
لَّۀ؛ ما هرگز تــن به ذلت نمی دهیم«،  الِذّ
کــه برگرفته از تاریخ خونبار کربالســت 
همیشــه به آن حضرت کمک کرده است 
، در مقابل حکومت های ظالم ایستادگی 

نماید.

نمونه بــارز این ایســتادگی در دربار ابن 
زیــاد رخ داد؛ آنجا که امام ســجاد علیه 
الســالم  وقتی وارد مجلس ابن زیاد شد، 
بیــن امام و او گفتگوی شــدیدی رخ داد 
به طوری که ابن زیاد دســتور داد گردن 
امام علیه السالم را بزنند. سپس امام علیه 
السالم خطاب به ابن زیاد فرمود: »آیا مرا 
به مرگ تهدید می کنی؟« آنگاه رو به ابن 
زیاد کرد و فرمود: »أَمــا َعلِْمَت أََنّ الَْقْتَل 
هاَدُة؛ آیا ندانسته ای  لَنا عاَدٌة َو َکراَمَتَنا الَشّ
که کشــته شدن یک کار عادی و معمولی 

روش شناسى امام سجاد )عليه السالم( در احياى نهضت حسينى
از منظر آيت الله العظمى مكارم شيرازى  )مدظله العالى(
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برای ماست، و کرامت و افتخار ما از جانب 
خدا، شهادت است«.

وقتی ابن زیاد این ایســتادگی و مقاومت 
امام ســجاد علیه الســالم را دید، گفت: 
دســت از علی بن الحســین علیه السالم 
بردارید، لذا دســتور داد علی بن الحسین 
و همراهانش را درخانه ای کنار مســجد 

اسکان دهند.

اشاعه فرهنگ عاشورا در مدینه

بی شک ســخنان فراموش نشدنی که در 
خطبه های امام ســجاد علیه الســالم در 
نزدیکــی مدینه آمده اســت، بیانگر روح 

حماسی این واقعه بزرگ تاریخ است.

آن حضرت در فــرازی فرمودنــد: »أَیَُّها 
وَن بَْعَد  النَّــاُس! َفَأیُّ ِرجاالٍت ِمْنُکْم تَُســرُّ
َقْتلِــِه؟! اْم أیُّ ُفــؤاٍد الیَْحُزُن ِمــْن أَْجلِِه؟ 
ـُۀ َعْیٍن ِمْنُکْم تَْحِبــُس َدْمَعها َوتََضنُّ  أَْم أَیَـّ
َعــِن انِْهمالِها؟!... أَیَُّها النَّــاُس! أَیُّ َقلٍْب ال 
یَْنَصِدُع لَِقْتلِــِه؟! أَْم أَیُّ ُفؤاٍد الیَِحنُّ إِلَْیِه؟! 
َِّتی ثُلَِمْت  أَْم أَیُّ َسْمٍع یَْسَمُع هِذِه الثُّلَْمَۀ ال
نَْحَتِسُب   ِ ... َفِعْنَداهللَّ فِی اْلِْســالِم َوال یَُصمُّ
َُّه َعِزیٌز ُذوانِْتقاٍم؛  فِیما أَصابَنا َوما بَلََغ بِنا، إِن
ای مردم! بعد از شــهادت او، کدام یک از 
مردانتان می تواند شــادی کند؟ یا کدام 
قلبی می تواند برای او محزون نباشــد؟ یا 
کدام چشمی می تواند گریه نکند و اشک 
نریزد؟ ای مردم! کدام قلب اســت که در 
شهادت او لرزان نشــود؟ یا کدام جگری 
می توان یافت که برای او نسوزد؟ یا کدام 
گوشی است که این حادثه بزرگ و جبران 
ناپذیر را بشنود و آسیب نبیند؟... در برابر 
مصائبــی که به ما رســیده از خدا پاداش 
مــی طلبیم. بــه یقین خداوند شکســت 

ناپذیرو صاحب انتقام است«.

داســتان این خطبه نشــان می دهد که 
مــردم مدینه با ضرباتی که خطبه کوبنده 
امام ســجاد علیه السالم بر روحشان وارد 
کــرد و آگاهــی مردم از ماهیــت یزید و 
پلیــدی و خباثت وی، انقالب خونینی در 
مدینه آغاز شــد. و اعــالم قیام و جهاد از 
سوی »عبداهلل بن حنظله غسیل المالئکه 
« و برخی دیگر از صاحب نفوذان، قیام و 

جهاد علیه یزید اعالم شــد. مردم مدینه 
یزید را از خالفت خلع کرده و به بدگویی 

و سب و لعن وی پرداختند.

یزید که از ماجرا مطلع شد، لشکر عظیمی 
فراهم ساخت و فرماندهی آن را به عهده 
مــردی خونریز به نام »مســلم بن عقبه« 

گذاشت.

ایــن فرمانده ســفاك، پــس از محاصره 
مدینه، مقاومت آنان را درهم شکســت و 
به قتل و غارت مدینه پرداخت و کشــتار 

وسیعی را در این شهر به راه انداخت.

سخن آخر: )اشــک های امام سجاد 
)ع( واقعه عاشورا را زنده نگه داشت(

از مؤثرتریــن تدابیــر ائمه اطهــار علیهم 
الســالم برای احیای نهضت عاشورا گریه 
بر امام حســین علیه الســالم اســت. لذا 
امام ســجاد علیه الســالم در طول دوران 
امامتش پیوسته سوگوار قصه عاشورا بود 
و در این مصیبت آن قدر گریســت که از 
»بکائین عالم « )بســیار گریه کنندگان( 

لقب داده شد.

آن حضرت می فرمود: »إِنِّی لَْم اَْذُکْر َمْصَرَع 
بَنی فاِطَمــَۀ إاِّل َخَنَقْتِنی الَْعْبَرُة؛ هر زمان 
که به یاد قتلــگاه فرزندان فاطمه )کربال( 

می افتم، اشک گلوگیرم می شود«.

همچنین در روایتــی از امام صادق علیه 
الســالم آمده اســت: »امام زین العابدین 
علیه الســالم مــدت چهل ســال بر پدر 
بزرگوارش گریه کــرد، درحالی که روزها 
را روزه بود و شــب ها را بــه عبادت می 
پرداخت. وقت افطار هنگامی که خادمش 
آب و غذا در برابرش می نهاد و می گفت: 
موالی مــن! میل بفرماییــد؛ آن حضرت  
مــی فرمود: »قتل ابن رســول اهلل جائعا، 
قتل ابن رسول اهلل عطشــانا؛ پسر رسول 
خدا گرســنه و تشنه شــهید شد«. مکرر 
این جمله را می گفت و اشک می ریخت، 
تا آنکه آب و غذایش با اشــک چشــم او 
آمیخته می شــد )سپس افطار می کرد(. 
آن حضرت تا هنــگام رحلت همین گونه 

بود«.

بی تردید این اشــک ها که ناشی از غمی 
عمیــق و دردی جانــکاه داشــت، یادآور 
مظلومیــت امام حســین علیه الســالم و 
یارانش و افشاگر ستم یزید و جانیان شام 
و عوامل مزدور آنان بود و سبب زنده نگه 
داشــتن خاطره عاشــورا، بیداری مردم و 
ایجاد روح مقاومت و شــجاعت در آنان و 
سرانجام انقالب و قیام می شد؛ زیرا آنجا 
که نتوان با شمشــیر و نیــزه به جنگ با 
دشمنان برخاست، می توان با قطره های 
اشک، ســیلی بنیان کن به راه انداخت و 

بساط ظالم را برچید.

به دیگر ســخن، این شــورها و اشک ها، 
عواطــف را بر می انگیــزد، آتش نفرت از 
ســتمگران را بر می افروزد و سینه ها را 
ماالمال از عشــق به فداکاری می کند و 
در نهایت به شــورش و قیام می انجامد. 
و اینچنیــن گریه های امام ســجاد علیه 
الســالم که در هر مناســبتی به آن اقدام 
می کردند باعث بیداری عمومی و مانع از 
فراموش شــدن نام و یاد شهیدان عاشورا 

شد.

منبع:

عاشــورا ریشــه ها، انگیزه ها، رویداد ها، 
پیامد ها
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مقاله

 1400 بــر مظلومان  گریه و عزاداری 
سال پیش و فراموشی مظلومان زمانه!

یکی از سؤاالتی که گاهی درباره گریه بر 
السالم( خصوصا  بیت)علیهم  اهل  مصائب 
امام حسین)علیه السالم( مطرح می شود 
این است که چرا با اینکه 1400 سال از آن 
حوادث می گذرد هنوز ســفارش به گریه 
و عــزاداری برای آنها می شــود؟ برفرض 
گریه برای مظلومین تاثیری داشته باشد، 
آیا بهتر نیســت که بجای منحصر شــدن 
در 1400 ســال قبل، به حــال مقتوالن 

میانمار، غزه، یمن و... گریه کنیم؟

در پاســخ به این سؤال چند نکته الزم به 
ذکر است.

الف( آنچه در اســالم اهمیت دارد، یاری 
مظلومان می باشد و گریه بر ستمدیدگان، 
جبران وظیفه »یاری مظلوم« را نمی کند:

خداونــد متعال در قرآن کریــم به یاری 
مظلومان سفارش کرده است و کسانی را 
که نســبت به کمک و یاری ستمدیدگان، 
ســکوت و بی تفاوتی اختیــار کرده اند، 
ســرزنش و مالمت نموده، مــورد توبیخ 
قــرار می دهد. بــه عنوان مثــال در آیه 
75 سوره نســاء می خوانیم: »َو ما لَُکْم ال 
ِ َو الُْمْسَتْضَعِفیَن ِمَن  تُقاتُِلوَن فِی َسِبیِل اهللَّ
َِّذیَن یَُقولُوَن  الرِّجاِل َو النِّســاِء َو الِْولْداِن ال
الِِم أَْهُلها  َّنا أَْخِرْجنا ِمْن هــِذِه الَْقْریۀ الظَّ َرب
َو اْجَعْل لَنــا ِمْن لَُدنَْک َولِیًّــا َو اْجَعْل لَنا 
ِمــْن لَُدنَْک نَِصیراً«؛ )چــرا در راه خدا، و 
]در راه[ مــردان و زنــان و کودکانی که 
اند،  ]به دست ســتمگران[ تضعیف شده  
پیکار نمی  کنید؟! همان افراد ]ستمدیده 
 ای[ که می  گویند: پروردگارا! ما را از این 
شــهر که اهلش ســتمگرند، بیرون ببر! و 
از طرف خــود، برای ما سرپرســتی قرار 
ده! و از جانــب خود، یار و یاوری برای ما 
تعیین فرما(. از این آیه استفاده می شود 
که بر مســلمانان واجب است اگر دیدند 
مسلمانی گرفتار ظالمی شده، به قدر قوه 

و قدرت خود اقدام کنند و شر آن را رفع 
بنمایند.)1(

همچنین خداوند در آیه 72 ســوره انفال 
تاکید می فرماید: »... إِِن اْسَتْنَصُروُکْم فِی 
یــِن َفَعلَْیُکُم النَّْصُر...«؛ )اگر گروهی ]از  الدِّ
مؤمنــان[ برای حفظ دین از شــما یاری 
باید یاریشــان کنیــد(. این آیه  بطلبند، 
شریفه نیز با کمال صراحت، مسلمانان را 
ملزم به یاری مســلمانان ســتم دیده می 

فرماید.

بر همین مبنا پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 
وآله( تاکید می فرماید: )کسی که شب را 
صبح کند و نسبت به سرنوشت مسلمانان 
اهتمام به خرج ندهد، مســلمان نیست(؛ 
»َمــْن أَْصَبــَح اَل یَْهَتمُّ بُِأُموِر الُْمْســلِِمیَن 
َفلَْیَس بُِمْســلٍِم«.)2( و در بیانی دیگر، بی 
تفاوتی در قبال یاری خواهی هر انسانی را 
توبیخ نموده، می فرماید: )هر کسی فریاد 
و استغاثه انســانی را بشنود که مسلمانان 
را به یاری و کمک می طلبد و به یاری او 
نرود، مسلمان نیست(؛ »َو َمْن َسِمَع َرُجاًل 
َفلَْیَس  یُِجْبُه  َفلَــْم  لَلُْمْســلِِمیَن  یَا  یَُناِدی 

بُِمْسلٍِم«.)3(

امام صادق)ع( نیز تاکید می فرماید: )هر 
مؤمنی برادرش را خــوار نماید در حالی 
که قدرت و توانایی یاری کردن او را دارد، 
خداوند در دنیا و آخرت دست از یاری او 
خواهد کشــید(؛ »َو َما ِمــْن ُمْؤِمٍن یَْخُذُل 
 ُ أََخاُه َو ُهــَو یَْقِدُر َعلَی نُْصَرتِِه إاِلَّ َخَذلَُه اهللَّ

نَْیا َو اآْلِخَره«.)4( فِی الدُّ

نیــاز به تبین بیشــتری نــدارد که یاری 
مظلومان و کمک به ســتمدیدگان وظیفه 
ای اســت که با هیچ عملــی حتی گریه 
کردن برای مظلــوم جایگزین نمی گردد؛ 
هر مومنی در روز قیامت باید نســبت به 
هر گونه سهل انگاری که در حق بندگان 
ســتم دیده نموده در مقابــل پرودگارش 
پاســخگو باشــد. مگر اینکه امکانی برای 
یاری مظلوم در اختیارش نباشد. بنابراین 
وظیفه اساسی و اولیه ما به عنوان مسلمان 
در قبــال رنج ها و ظلم هایــی که دیگر 
مســلمانان متحمل می شوند، نه گریه و 

زاری که یاری آنها و حمایت شان با جان 
و مال است.

ب( گریه بر امام حســین)علیه الســالم( 
آثاری دارد که در سایر موارد نیست:

قیام امام حســین)علیه السالم( در طول 
تاریــخ برتریــن الگوی مبــارزات آزادی 
خواهان و ظلم ســتیزان بــوده که تبلور 
الگوگیری ظلم ســتیزان از مبارزات ساالر 
شــهیدان در عزادری هــای آن حضرت 
تاثیرگذاری بیشــتری دارد. به  جلــوه و 
خاطر این تاثیر است که پیامبر اکرم)ص( 
ده ها ســال پیــش از واقعــه کربال، در 
اهمیت و اثرگذاری گریه بر ســید الشهدا 
فرمودند: »یا فاِطَمــُۀ! ُکلُّ َعْیٍن باِکَیٌه یَْوَم 
الْقیاَمِۀ ااِّل َعْیٌن بََکْت َعلی ُمصاِب الُْحَسیِن 
ِّها ضاِحَکٌۀ ُمْسَتْبِشَرٌة بَِنعیِم الَْجّنِۀ«)5(؛  َفاِن
)یا فاطمه! روز قیامت هر چشــمی گریان 
است، مگر چشمی که در مصیبت و عزای 
حســین گریسته باشــد، که آن چشم در 
قیامــت خندان اســت و بــه نعمت های 
بهشــتی مژده داده می شود(. و در روایت 
دیگری نیز در تبیین ماهیت این ســوگ 
و عزا فرمودند: »إِنَّ لَِقْتِل الُْحَســْیِن َحَراَرًة 
الُْمْؤِمِنیَن اَل تَْبــُرُد أَبَدا«)6(؛  فِي ُقُلــوِب 
)همانا در قتل حســین حرارتی در قلوب 
مومنین است که هرگز سرد نخواهد شد(.

ایــن عــزاداری در طول تاریــخ محمل 
رســالت های اجتماعی تاریخی و داللت 
های فرهنگی مختلفی بوده اســت که می 
توان اشــاره وار برخی از آنهــا را اینگونه 

برشمرد:

1. حفظ مکتب اهل بیت)علیهم السالم(

برپایــی عزاداری، مکتب اهل بیت را زنده 
می کند. در این مراســم حقانّیت، سیره 
و ســنت آنها بیان و به نســل های بعدی 
منتقل می شــود. امام صادق)ع( در مورد 
این گونــه مجالس فرمودنــد: »إِنَّ تِلَْک 
الَْمجالَِس أُِحبُّهــا َفَأْحُیوا أْمَرنا«)7(؛ )این 
گونه مجالس ]شــما[ را دوســت دارم، از 

این طریق مکتب ما را زنده بدارید!(.

2. پاسداشــت تاریخ و هــدف قیام امام 
السالم( حسین)علیه 

برپایــی چنین مجالســی موجب آگاهی 
از اهــداف عالی و ارزشــمند قیــام  امام 
حســین)ع( می  شــود. ایــن مجالس در 
جهت تبیین اهداف  قیام امام حســین)ع( 
و ترویــج عقاید ناب محّمــدی و تقویت 
اعتقادات اصیل اســالمی و اخالق حسنه 
و ایثار و فداکاری اســت.)8( در حقیقت 
شــعیان به توصیه اهل بیت عزاداری می 
کنند تا یادشــان نرود چه اتفاقی افتاد و 
زمینه آن چه بود؟ امام حســین)ع( چرا 
قیــام کرد؟ هدف ایشــان از این قیام چه 

بود؟

در طــول تاریخ اســالم وقایع تلخی روی 
داد و اثرات نامطلوبی را در مســیر اسالم 
بر جای گذاشــت اّما در حال حاضر عّده 
ای به راحتی اصل وقوع بســیاری از این 
حوادث را انکار می کننــد. یکی از نتایج 
گریه برای امام حســین)ع( و استمرار یاد 
ایشــان در مراسم های عزاداری این بوده 
که انکار وقایع عاشورا و علل و اسباب آن 
در حال حاضر برای کســی میّسر نیست 
چون سیاســت »ذکر مصیبت« که توسط 
امامان اهل بیت)ع( درباره امام حسین)ع( 
و عاشــورا پایه گذاری شــد اجازه چنین 

کتمانی را نمی دهد.

3. بسیج توده  ها و وحدت شیعیان

اهّمّیــت برپایی مجالس عــزاداری و رمز 
بر  الســالم(  اطهار)علیهم  ائّمــه  تاکیــد 
حفظ آن، آنگاه روشــن  تر می  شــود که 
مالحظــه کنیم شــیعیان در عصر صدور 
این روایات به شــّدت در انزوا به سر می  
بردند و تحت فشارهای گوناگون حکومت 
امویان و عّباســیان چنــان گرفتار بودند 
که قدرت بر انجــام کوچکترین فّعالّیت و 
حرکت سیاســی و اجتماعی نداشتند ولی 
مجالس عزای امام حســین)علیه السالم( 
آنان را نجات داد و در پناه آن، تشــّکل و 
انسجام تازه  ای یافتند و به صورت قدرتی 
چشمگیر در صحنه جامعه اسالمی ظاهر 

شده و باقی ماندند.)9(

این عزاداری  امام خمینــی)ره(  تعبیر  به 
و گریه سیاســی اســت: »مــا ملت گریه 

سیاســی هســتیم، ما ملتی هستیم که با 
همین اشــکها ســیل جریان می دهیم و 
ســدهایی را که در مقابل اسالم ایستاده 
ایشان همچنین  اســت خرد می کنیم«. 
فرمــود: »همه مــا باید بدانیــم که آنچه 
موجب وحدت بین مسلمین و دوستداران 
اهل بیت)ع( اســت، این مراسم سیاسی، 
مراسم عزاداری ائّمه اطهار)علیهم السالم( 
به ویژه ســّید مظلومان و سرور شهیدان 
که  است  الحســین)ع(  اباعبداهللَّ  حضرت 
حافظ ملّّیت مســلمین به ویژه شــیعیان 

ائّمه اثنی  عشر)ع( می باشد«.)10(

حتی »ماربین« مــوّرخ آلمانی نیز به این 
آثار اعتراف کرده و می گوید: »هیچ چیز 
مانند عزاداری حســینی نتوانست بیداری 

سیاسی در مسلمانان ایجاد کند«.)11(

امروزه وحشتی که در دل دشمنان دین از 
برپایی این مجالس افتاده اســت بر کسی 
پوشیده نیســت و با نگاهی گذرا به تاریخ 
اســالم بعد از حادثه کربال می بینیم این 
مجالس و پیام های عاشورایی تا چه اندازه 
سرمشــق قیام های مجاهدان راه خداوند 
در مقابــل گردنکشــان و طاغوتیان بوده 

است.

4. خودسازی و تربیت دینی )الگوپذیری(

مجالس عزای امام حســین)علیه السالم( 
مجالــس تحّول روحی و مرکــز تربیت و 
تزکیه نفس است. در این مجالس مردمی 
که با گریه بر مظلومّیت امام حســین)ع( 
آن حضرت را الگو قرار می  دهند، در واقع 
زمینــه تطبیق اعمال و کــردار خویش و 
همرنگی و سنخّیت خود را با سیره عملی 
آن حضرت فراهم می  سازند. تاثیر عمیق 
ایــن مجالس به قدری اســت کــه افراد 
زیادی در این مجالس، دگرگونی عمیقی 
یافتــه و تصمیم بر تــرك گناه و معصیت 
می  گیرند، و چه بسا اشخاص گمراهی که 
با شرکت در این مجالس راه نجات را پیدا 
می  کنند. اضافه بر ایــن، در طول تاریخ 
این جلســات به مثابــه کالس های درس 
بــرای توده  های مردم بوده اســت و آنان 
را با معارف و حقایق دینی، تاریخ، رجال، 

احکام و موضوعات گوناگون دیگر آشــنا 
می  کرده است، و یکی از مؤثّرترین پایگاه  
های خودسازی و تهذیب نفوس و تربیت 

اخالق بوده است.)12(

نیروهــای تربیت یافتــه در این مجالس، 
بهتر از دیگر مســلمانان، آمادگی دفاع و 
حمایــت از برادران و خواهران مســلمان 
رنج دیده شــان در اقصی نقــاط عالم را 

دارند.

5. تجلیل از مجاهدت امام حســین)علیه 
السالم( و تعظیم شعائر الهی

اساساً ســوگواری در مرگ اشخاص یک 
نوع تعظیــم و احترام به آنــان و رعایت 
موقعّیت و شخصّیت  شــان محسوب می  
شود و ســوگواری در مرگ اولیاء الهی و 
بزرگداشت مقام آنها از مصادیق بارز تعظیم 
شــعائر الهی بوده و تجلیل از عقیده و راه 
و رسم و مجاهدت و تالش آنان محسوب 
می  شــود. خداوند در آیه 41 سوره مریم 
جهت بزرگداشــت اولیاء اهلل دســتور می 
َُّه  فرماید: »َو اْذُکْر فِي الِْکتــاِب إِبْراهیَم إِن
یقــاً نَِبیًّا«؛ )در این کتاب ابراهیم  کاَن ِصدِّ
را یاد کن که او بســیار راســتگو و پیامبر 
خدا بود(. و در آیه 51 همان سوره فرمان 
َُّه  می دهد: »َو اْذُکْر فِي الِْکتاِب ُموســی  إِن
ا«؛ )و در این  کاَن ُمْخلَصاً َو کاَن َرُسوالً نَِبیًّ
کتاب از موسی یاد کن، که او مخلص بود، 

و رسول و پیامبری واال مقام(.

اقامه عزاداری برای امام حسین)ع(  یقینا 
که شــخصّیت ممتاز و بی نظیری بود و از 
خاندان عصمت و طهارت و از اولیای الهی 
و امامان معصوم است، عالوه بر تجلیل از 
مقام آن امام، از مصادیق روشــن تعظیم 
شــعائر الهی اســت که در آیه 32 سوره 
 ِ ْم َشعائَِر اهللَّ حج آمده اســت: »َو َمْن یَُعظِّ
َّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب«؛ )هر کس شــعائر  َفاِن
الهی را بزرگ  دارد، این کار نشــانه تقوای 

دلهاست(.)13(

6. اظهار مودت و دوستی با ذوی القربی

تشــویق قرآن به مــوّدت و دوســتی با 
خویشــاوندان پیامبر، دلیــل دیگر برای 
عزاداری اســت. خداوند در آیه 23 سوره 
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شــوری از قول پیامبر می  فرماید: »ُقْل ال 
َه فِی الُْقْربی«؛  ااِلَّ الَْمَودَّ اَْسَئُلُکْم َعلَْیِه اَْجراً 
)بگــو من از شــما اجر رســالت  جز این 
نخواهــم که مــودت و محبت مرا در حّق 
خویشــاوندان منظور دارید(. در آیه فوق، 
مودت و دوستی خویشاوندان پیامبر)صلی 
اهلل علیــه و آله( مزد رســالت آن حضرت 
معرفــی شــده اســت. مقصــود از قربی 
)خویشــاوندان( در این آیه همان کسانی 
انــد که آیــه تطهیر در مــورد آنان نازل 
َه فِی  شده اســت. هنگامی که آیه »الَْمَودَّ
الُْقْربی « نازل شد، عده ای به پیامبر)ص( 
گفتند: این خویشــاوندان شما که موّدت 
آنان بر ما واجب شــده، چه کســانی  اند؟ 
پیامبر)ص( پاســخ داد: علی، فاطمه و دو 

پسرشان)ع(«.)14(

دوست داشــتن اهل بیت)ع( واجب و از 
ضروریات دین اســت که جدل و شک در 
آن قابل قبول نیست. امام رضا)ع( درباره 
اظهار مودت و محبت به خاندان رســالت 
َك اَْن تَُکوَن  فرمود: »یَا ابَْن َشِبیٍب اِْن َسرَّ
َرَجاِت الُْعلَی ِمَن الِْجَناِن َفاْحَزْن  َمَعَنا فِی الدَّ
لُِحْزنَِنــا َو اْفَرْح لَِفَرِحَنا َو َعلَْیــَک بَِواَلیَِتَنا 
ُ َمَعُه  ُه اهللَّ َفلَْو اَنَّ َرُجاًل تََولَّی َحَجراً لََحَشــرَ
یَْوَم الِْقَیاَمِه«)15(؛ )ای پســر شبیب! اگر 
دوســت داری در درجات عالی بهشت با 
ما باشــی برای محزونی ما محزون و برای 
خوشحالی ما خوشــحال باشی بر تو الزم 
است که والیت ما را داشته باشی! زیرا اگر 
مردی حتی سنگی را دوست داشته باشد 
خدا او را روز قیامت با آن ســنگ محشور 
خواهــد نمود(. با توجه بــه این بیان امام 
رضــا)ع( عزاداری برای امام حســین)ع( 
نوعــی ابراز ارادت و دوســتی نســبت به 
خاندان پیامبر و تبعیت از ســیره آنها می 

باشد.

جمع بندی اینکــه گریه و عزاداری برای 
اهل بیت)علیهم الســالم( به طور کلی و 
امام حسین)ع( بخصوص، نه تنها منافاتی 
با دلســوزی و حمایــت از مظلومین عالم 

ندارد بلکه مقوم آن است.

پی نوشت:
)1(. أطیب البیان في تفســیر القرآن، طیب، سید 
عبد الحســین، انتشارات اسالم، تهران، 1378 هـ 

ش، چاپ اول، ج  4، ص 13. 
)2(. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، 
محقــق/ مصحح: غفاری، علــی اکبر، و آخوندی، 
محمد، دار الکتب الســالمیۀ، تهران ، 1407 هـ 

ق، چاپ چهارم، ج 2، ص 163. 
)3(. همان، ج 2، ص 164. 

)4(. األمالي، ابن بابویه، محمد بن علی ، انتشارات 
کتابچی، تهران، 1376 هـ ش، چاپ ششــم، ص 

 .486
)5(. بحاراالنوار، مجلســی، محمــد باقر، محقق/ 
مصحح: جمعــی از محققــان، داراالحیاء التراث 
العربی، بیــروت، 1403 هـ ق، چاپ دوم، ج 44، 

ص 293. 
)6(. مســتدرك الوســائل و مســتنبط المسائل، 
نــوری، حســین بن محمــد تقی، مؤسســۀ آل 
البیت)علیهم الســالم (، قــم، 1408 هـ ق، چاپ 

اول، ج  10، ص 318. 
)7(. وسائل الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد بن 
حســن، مؤسســۀ آل البیت)علیهم السالم(، قم، 

1409 هـ ق، چاپ اول، ج  12، ص 20. 
)8(. عاشــورا ریشــه ها، انگیزه هــا، رویدادها، 
پیامدها، مکارم شــیرازی، ناصر،  مدرسه امام علی 
بن ابی طالب)علیه الســالم(، قم، 1387 هـ ش، 

چاپ پنجم، ص 82. 
)9(. همان، ص 72. 

)10(. صحیفۀ نور، امام خمینی، مؤسســۀ تنظیم 
ونشر آثار امام خمیني، تهران، چاپ اول، 1378 
هـــ ش، ج 21، ص 173، وصّیــت نامــه الهی- 

سیاسی امام خمینی)قدس سره(. 
)11(. سیاســۀ الحســینیۀ، ص 44، بــه نقل از: 
عاشورا ریشــه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها، 
همان، ص 73. جالب است بدانیم که اخیراً کتابی 
در آمریکا با نام »نقشــه  ای برای جدایی مکاتب 
الهی« منتشــر شــده اســت که در آن گفتگوی 
مفّصلی با دکتــر »مایکل برانت« یکی از معاونان 
ســابق ســازمان اّطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
انجام شده است؛ وی در این گفتگو به طرح  هایی 
اشــاره می  کند که علیه شیعیان و مذهب شیعه 
تدارك دیده شده اســت. در این گفتگو با اشاره 
به جلسات ســّری مقامات سازمان سیا و نماینده 
سرویس اّطالعاتی انگلیس آمده است: »ما به این 
نتیجه رســیدیم که پیروزی انقالب اسالمی ایران 
فقط نتیجه سیاســت های اشتباه شاه در مقابله با 
این انقالب نبوده است، بلکه عوامل دیگری مانند 
... اســتفاده از فرهنگ شــهادت دخیل بوده؛ که 
این فرهنگ از هزار و چهار صد سال پیش توّسط 
نوه پیامبر اســالم)امام حســین)علیه الســالم(( 
بوجود آمده و هر ســاله با عزاداری در ایّام محّرم 
این فرهنگ ترویج و گســترش می  یابد«. سپس 
برای مقابله با این فرهنگ می  گوید:» ما تصمیم 
گرفتیم با حمایت های مالی از برخی ســخنرانان 

و مّداحــان و برگــزار کنندگان اصلــی این گونه 
مراســم، عقایــد و بنیان  های شــیعه و فرهنگ 
شهادت را سست و متزلزل کنیم«.)ر.ك: روزنامه 
جمهوری اسالمی، شــماره 7203- تاریخ 5/ 3/ 

83- ص 16، با تلخیص(. 
)12(. ر.ك: عاشورا ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، 

پیامدها، همان، ص 75-74. 
)13(. ر.ك: همان، ص 78. 

القندوزی  القربــی،  المــودة لذوی  ینابیع   .)14(
ابراهیم ، تحقیق: ســید  الحنفی، ســلیمان بــن 
علی جمال اشرف الحســینی، داراالسوه للطباعه 
والنشر، بی جا، 1416 هـ ق، چاپ اول، ج 1، ص 

127، باب خامس. 
)15(. بحار األنوار، همان، ج  44، ص 286، )باب 
االســتحباب البکاء لقتل الحسین و ما اصاب اهل 

البیت)ع((.
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سيرى دركتابمعرفی کتاب

»واالترين بندگان«
اثر ارزشمند حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى  )مدظله العالى(

»عبادالرحمــن« گروهی از بندگان صالح 
خداوند هستند که رحمانیت خداوند در 
آن ها تجلی یافته اســت، زیرا اراده این 
گروه بر اســاس آگاهی و عبادات و عمل 
به کارهایی است که خداوند به آن راضی 
اســت و به علت انجام این امور چشــمه 
هــای رحمت الهی برای نوازش آن ها به 
جوش و خروش در آمده است و اینان در 
حقیقت به اســم رحمان و رحیم خداوند 

 . متصفند

در این میان کتــاب »واالترین بندگان« 
اثر ارزشــمند حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی است که بر مبنای آیاتی 
از سوره »فرقان« ، به بررسی فهم پدیده 
ها و بیــان ویژگی های بنــدگان صالح 
خداوند همراه با دالیل و اشــارات روشن 

می پردازد. 

»واالترین بندگان« در یک نگاه

بر مبنای محتوای اثر ، می توان ســوره 
فرقان را می توان به چهار قسمت تقسیم 
کرد. بر اساس این تقسیم بندی، بخشی 
از آیات آن، درباره اساســی ترین اصل از 
اصول عقاید، یعنی توحید اســت. بخش 
دیگری از آن، تبیین مســائلی از نبوت و 
پیامبری اســت. بخش سوم، انسان را به 
معاد و جهان پس از مرگ توجه می دهد 
و حقایقــی از این اصــل دینی را متذکر 
می شــود. بخش چهارم نیز به »ویژگی 
هــای بندگان خاص خداوند« می پردازد 
در آیــات مــورد بحث کتــاب، چهارده 
صفت برای عبادالرحمن ذکر شده است، 
هرچند بعضی از مفســران تنها به دوازده 
ویژگــی آن اشــاره و از دو مــورد دیگر 

اند. غفلت کرده 

»واالترین بندگان« شــرح و تفسیر آیات 
پایانــی ســوره مبارکه فرقان اســت که 

معظم له در جلســات تفســیر قرآن در 
مورد آیــات »عباد الرحمــن « و صفات 

سالکان الی اهلل بیان نمودند.

در واقع این اثر ،به طرح »اخالق اسالمی 
از دیدگاه قــرآن مجیــد« پرداخته و با 
بحــث و بررســی آیاتی از ســوره فرقان 
، دوره ای کامــل برای ســیر و ســلوك 
اخالقــی و مشــعلی فروزان، فراســوی 

مشتاقان عبودیت و بندگی است .

اثر تألیف  انگیزۀ 

بدون شک جهان دستخوش بحران های 
مختلفی اســت؛ بحران هایــی عمومی و 
فراگیری که اختصاص به کشــور خاصی 
ندارد، بلکه تمام یا اکثر کشــورهای دنیا 
را فراگرفته اســت. بحــران هایی که اگر 
عقالی دنیا چاره ای برای مهار و حل آن 
نیندیشــند، جهان را به آینده ای مبهم 
و نامعلوم و پر از یأس و ناامیدی ســوق 

خواهد داد.

از جمله بحران ها، که به مراحل ســخت 
تر و ترســناك تر از بحرانهای سیاسی و 
اقتصادی و نظامی عصر ماســت، بحران 
اخالقی اســت که نیازی بــه ذکر نمونه 
های آن نیســت. چرا که شــما هر روز با 
آن رو به رو بوده و از آن رنج می برید و 
بر همه الزم اســت برای حل آن اندیشه 

ای کنند. 

مولف بــا بیــان صفــات و ویژگی های 
چهــارده گانه »عبادالرحمن« در ســوره 
فرقــان می نویســد: »مــا معتقدیم که 
بهتریــن تکیه گاه بــرای مهار و حل این 
بحران بزرگ، قرآن مجید اســت و اگر به 
این آیات چهارده گانه عمل شــود، بدون 
شــک بحرانی بــه نام »بحــران اخالق« 

داشت« نخواهیم 

اصلی کتاب ساختار 

کتاب »واالترین بندگان« شــرحی است 
بــر آیات 63 تــا 76 ســوره فرقان ، که 
»عباد  چهارده گانــه  از صفــات  هرکدام 
الرحمن« در بخش هــای جداگانه مورد 
تحلیل و واکاوی قرار گرفته اســت. طرح 
این ویژگی هــای چهــارده گانه، محور 
اصلی تدوین کتاب حاضر را تشــکیل می 
دهند. در ابتــدای کتاب نیز تذکر محقق 

و مقدمه ی مولف ارائه شده است.

کتاب  گانۀ  چهارده  های  ســرفصل 
عبارتنداز:

1. . تواضــع و فروتنی2. مــدارا با مردم 
3.شب زنده داری 4.ترس از عذاب جهنم 
5.تعــادل در انفــاق 6.پرهیز از شــرك 
8.پاکدامنی  انســان  بــه خون  7.احترام 
9. شــاهد زور نیســتند 10.بی اعتنا به 
مجالس بیهوده 11. گوش شــنوا و چشم 
بینا 12.پیوسته دعا می کنند 13. امامت 

بر متقین 14. صبر و بردباری

ویژگی ها و امتیازات کتاب

هرچنــد معظم لــه این مباحــث را در 
آیات  پانزدهم(، ذیل  نمونه، )جلد  تفسیر 
مــورد بحث، و در کتاب اخالق در قرآن، 
)جلد دوم و سوم(، مطرح نموده اند، ولی 
از آنجا کــه مباحث این کتاب دو ویژگی 

دارد، به صورت مستقل منتشر شد:

اوال: بحث گســترده تر و شــامل مطالب 
تازه ای اســت که در کتب مذکور نیامده 

است.

ثانیــا، نیازهای عصر و زمــان ما در آن 
لحاظ، و در قالب جدیدی ریخته شــده 

است.

اثر گزارش محتوایی 

تواضع و فروتنی

اولیــن صفــت از صفات شایســته عباد 
الرحمن و بندگان خاص خداوند، تواضع 
و فروتنی شــمرده  شده اســت. خداوند 
اولین توصیــف، خلق وخوی  متعــال در 
زشــت تکبــر و خودبرتربینــی را از این 

دســته از بندگان خاص خود نفی کرده 
اســت: » و عباد الرحمن الذین یمشون 
علی االرض هونــا ؛]1[ )بندگان )خاص 
خداونِد( رحمان کســانی هســتند که با 

آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند(

فلسفۀ اســتفاده از لفظ »مشی« در آیۀ 
شریفه چیست؟ در پاسخ باید گفت تکبر 
و خود برتــر بینی،نمودهــا و بروزهایی 
نماد  آشــکارترین  و  بارزترین  ولی  دارد؛ 
آن، در هنگام راه رفتن آشکار می شود...
هــم چنین منظور از »مشــی« راه رفتن 
عادی نیســت بلکه منظور خط و مشــی 
زندگی و برنامه های اجتماعی اســت، در 
آیه شــریفه معنای گسترده  این صورت 
تری پیــدا می کنــد؛ بدیــن معنی که 
تمام  عبادالرحمن کســانی هســتند که 
برنامه هــای زندگی آنها چه فردی و چه 
اجتماعی، توأم با تواضع و فروتنی است، 
و این بندگان خــاص خداوند همواره از 

تکبر و خودبرتربینی به دورند.

طبق هر دو تفسیر، تواضع یکی از صفات 
شایســته عبادالرحمن است؛ البته تواضع 

در تمام برنامه های زندگی.

مولف در ادامه با اشــاره بــه پیامدهای 
شــوم و ناگوار تکبر، بــرای درمان تکبر 
سه راه عملی در نظر می گیرد که عبارت 
اســت از: 1.توجه به کوچکی انســان در 
پیامدها  2. مطالعه  برابر جهان هســتی؛ 
و آثار ســوء تکبر؛ 3.تمرین و ممارســت 

)ورزش های روحی(

پیروان ادیان دیگــر در روز قیامت 
چه سرنوشتی خواهند داشت؟

معظــم له در بخش دوم کتــاب با عنوان 
»مدارا با مــردم«، عاقبت پیروان ســایر 
ادیان الهی و نحوه برخورد خداوند با آنان 

در قیامت را این گونه بیان کرده اند.

1ـ عّده ای »طالب حق« هستند. هر کجا 
کــه حق را بیابند، از آن پیروی و تبعّیت 
مــی کنند، و هیچ عــذر و بهانه ای نمی 
آورند. اینها هم طالب حّقند، و هم واصل 
به حق شــده اند. این گروه که زیر سایه 
تعالیم انبیــا و اولیا و پیامبران و امامان، 

و پس از آنها علما و دانشــمندان بوده و 
هستند، خارج از محّل بحث ماست.

قاِصــر«  »جاهــالن  دیگــر،  گــروه  2ـ 
هســتند؛ یعنی افراد نادانی که به علماء 
ندارند. همانند  دانشمندان دسترســی  و 
ســاکنین منطقه ای که پــای عالمی به 
آنجا نرســیده، یا کسی که در مرکز علم 
و دانــش و در کنار دانشــمندان زندگی 
می کنــد، اّما تاکنون بــه ذهنش خطور 
نکرده که فالن عملش اشــتباه می باشد، 
تــا آن را اصالح کنــد، و طرز صحیح آن 
را از آگاهان بپرســد؛ و به عبارتی کوتاه، 
چون غافل بوده، جاهل قاصر شمرده می 
شــود. خالصه این که جاهل قاصر کسی 
اســت که دسترســی به عالم ندارد؛ چه 
بر اثر عــدم حضور عالم، و یا به ســبب 
غفلت جاهــل. باید این افــراد را با یک 
برنامه ریزی صحیح و مدّون و دراز مّدت 
تحت تعلیم و تربیت قرار داد، و با فراهم 
آوردن امکانــات، آنها را از بیابان جهل و 
نادانی به ســوی نور و روشــنایی هدایت 
کردتنهــا این گروه هســتند کــه اگر به 
حق دســت نیابند در قیامت نیز عذر آنها 

بود. پذیرفته خواهد 

3ـ ســومین دســته »جاهــالن مقّصر« 
هستند. آنها کســانی هستند که توانایی 
تحقیق و جســتجو و پرســش دارند، و 
امکان دسترســی به عالم و دانشمند نیز 
انسانهایی  ولی  اســت،  فراهم  برایشــان 
تنبــل، بی تفــاوت، بی اعتنا به مســائل 
دینــی، دنیاپرســت و بــی قیــد و بند 
هســتند. و بــه دنبال فراگیری مســائل 
خود نمی باشــند. الزم اســت برای این 
افــراد انگیزه حرکت و تــالش و تحقیق 
و بررســی ایجاد کرد و با این کار آنها را 
به فراگیری مســائل دینی وادار نمود. اما 
اگر این افراد حــق را نیابند یا پیروی از 
حــق نکند در قیامت عــذر آنها پذیرفته 

بود. نخواهد 

4ـ گــروه چهارم کســانی هســتند که 
آگاهانــه با حق مخالفت مــی کنند و با 
توّجه و علم و آگاهی با حقیقت سر ستیز 
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دارند. بــا این افراد نیز باید تا ســر حّد 
امکان به نرمی و مالطفت برخورد نمود، 
تا شــاید هدایت شوند و به سوی حق باز 
گردند و چنانچه از حق پیروی نکنند در 
قیامت گرفتار قهر و عذاب الهی خواهند 

شد.

حرمت و کرامت خون و نفس انسان

عباد  زیبــای  و صفت  ویژگــی  هفتمین 
الرحمــن، احترام و ارزش نهادن به خون 
انســان  آن ها خون هیچ  انسان هاســت؛ 
بی گناهی را نمی ریزند و دامان خویش را 
آلوده به این گناه نمی کنند: »َو الَ یَْقُتُلوَن 

 ]2[» ُ إاِلَّ بِالَْحِقّ َم اهلَلّ الَنّْفَس الَِّتي َحَرّ

مولف در ادامه بــه دو نکته مهم در این 
آیه شریفه اشاره می کند:

 چون این آیه به صورت مطلق بیان شده، 
تفاوتی بین خون مسلمان و غیر مسلمان 
نیست؛ لکن کفار حربی، یعنی کسانی که 
با ما در حال جنگ هســتند، خون آن ها 
مباح اســت. همان  گونــه که آن ها خون 
را محترم نمی شمرند، اسالم  مســلمانان 
نیز با آنان چنین برخوردی نموده است. 
دراین بیــن کــودکان، زنــان و پیرزنان، 
از آن ها حکمشــان  بیماران  و  پیرمردان 

است. متفاوت 

خداونــد در ایــن آیه ارزش انســان در 
اســالم را بیان نموده است. اسالم برای 
انسان ارزشی فوق العاده قائل است که با 
مطالعه احکام و معارف اســالمی به خوبی 
روشن و آشکار می شود که مولف به چند 
مصداق آن اشــاره کــرده و توضیحاتی 
برای آن ارائه می دهــد: کیفیت آفرینش 
آدم، ســجده فرشــتگان بر آدم، تبریک 
خداوند به خویشــتن، انسان خلیفه خدا 
و آدم معلم فرشتگان، از آن جمله است.

معارف اســالمی برای خون انســان نیز 
ارزش بی نظیــری قائــل شــده اســت؛ 
به گونــه ای که قرآن کریــم ارزش خون 
یک انســان بی گناه را مســاوی با خون 
تمام انســان ها می داند. در آیه 32 سوره 
مائده چنین می خوانیم: هرکس انســانی 
را بــدون ارتکاب قتل یا فســاد در روی 

زمین بکشــد، چنان است که گویی همه 
انســان ها را کشــته و هرکس، انسانی را 
از مرگ رهایی بخشــد، چنان اســت که 
گویی همه مردم را زنده کرده اســت. در 
آیه 93 ســوره نســاء، مجازات سخت و 
ســنگینی را برای قاتــالن در نظر گرفته 
اســت: هرکس، فــرد باایمانی را از روی 
عمــد به قتل برســاند، مجازات او دوزخ 
است؛ درحالی که جاودانه در آن می ماند 
و خداوند بر او غضــب می کند و او را از 
رحمتش دور می ســازد و عذاب عظیمی 

برای او آماده ساخته است.

محبت به اهل بیت علیه الســالم؛ چراغ 
گناهکاران؟! سبز 

در فرازی از کتاب مــی خوانیم:»جمعی 
در گوشــه و کنار اجتماع، افراد جامعه را 
بیــش از حد امیدوار می کنند و ترس از 
خدا را به آنها گوشــزد نمی کنند; فقط 
ســخن از رجا می گوینــد، و خوف را به 
فراموشی می سپارند ؛ بهشت را توصیف 
مــی کنند، اّما ذکــری از جهّنم به میان 
نمی آورند ؛ مثال، می گویند: »چشــمی 
که در مراسم عزاداری می گرید، به آتش 
جهّنم نمی ســوزد.« یا می گویند: »اگر 
حســاب و کتاب ما با علی)علیه السالم( 
اســت، پس هیچ غّصه ای نداریم.« این 
مطالب هر چند صحیح و درســت است، 
ولی چه تضمینی وجود دارد که در حال 
مــرگ با ایمان از دنیا برویم؟ اگر خدایی 
ناکــرده بی ایمان از دنیــا برویم، آیا باز 
هم بــه آتش جهّنم نخواهیم ســوخت؟! 
آیا در این صورت هم مورد شــفاعت قرار 

گرفت؟! خواهیم 

حاجــب که همین طرز تفّکر را داشــت، 
شعری بدین مضمون سرود:

حـــاجب اگـر معاملـه حشر با علی است

من ضامنم، هر چه خواهی گناه کن

و با این شــعر، چراغ ســبزی بــه تمام 
گناهان داد. شــب هنگام در عالم خواب 
مشــاهده کرد کــه حضــرت علی)علیه 
الســالم(از او عصبانی است، و به شعرش 
اعتــراض دارد. حاجــب گفــت: چگونه 

بگو: بگویم؟ حضرت فرمود 

حـــاجب اگـر معاملـه حشـــر بـا علـی 
اسـت

شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن

در حدیث بســیار زیبایــی از امام صادق 
علیه الســالم به نقل از پــدر بزرگوارش 
امــام باقرعلیــه الســالم چنیــن مــی 
خوانیم:»إِنَّــُه لَْیَس ِمْن َعْبــد ُمْؤِمن إاِلَّ َو 
فِی َقلِْبــِه نُوراِن; نُوُر ِخیَفــۀ َو نُوُر َرَجاء 
لَــْو ُوِزَن هذا لَْم یَِزْد َعلــی هذا َو لَْو ُوِزَن 
هذا لَْم یَِزْد َعلی هذا]3[؛در قلب هر بنده 
مؤمن دو نور وجود دارد ؛ یکی نور خوف 
)دّقت کنید که از خوف هم تعبیر به نور 
شده اســت( و دیگری نور رجا، و این دو 
نور با هم مســاوی و همطراز هستند، به 
گونه ای که اگر یکی از آنها وزن شــود، 

بیشتر از دیگری نخواهد بود!«

اســطوره های صبــر و بردباری در 
قرآن

خداونــد متعال در آیه 75 و 76 ســوره 
فرقان که مشــتمل بر چهاردهمین صفت 
عباد الرحمن اســت، چنیــن می فرماید: 
»أُْولـــِئَک یُْجــَزْوَن الُْغْرَفَۀ بَِمــا َصَبُروا َو 
یُلََقْوَن فِیَها تَِحَیًۀ َو َســاَلماً َخالِِدیَن فِیَها 
َحُســَنْت ُمْســَتَقًرا َو ُمَقاماً؛ )آری(، آن ها 
عالی  الرحمن( هستند که درجات  )عباد 
بهشــت در برابر شکیبایی ا شــان به آنان 
پاداش داده می شــود و در آن، با تحیت 
و ســالم روبــه رو می شــوند؛ درحالی که 
جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه 

و محل اقامت خوبی!«

آری عبــاد الرحمن، آن فاتحان قله رفیع 
عبودیت و بندگی، به پاس صبر و بردباری 
و تحملشان، در کاخ های بی مثال بهشتی 
ســکنی می گزیننــد و همــواره در آنجا 
بهشــتی،  ماند که آن خانه های  خواهند 
ُمقامی عالــی و قرارگاه خوب و مطمئنی 

است.

معظم له پس از واژه شناســی لغات این 
دو آیه شریفه؛ به اهمیت صبر در معارف 
دینی اشــاره می کند. ســپس با استناد 

به آیات 22 تا 24 ســوره رعد می گوید: 
اســتقامت و  به خاطر صبر و  فرشــتگان 
بردباری بهشــتیان به آن ها سالم و درود 
می فرســتند و رمز بهشتی شدن آن ها را 

می کنند. معرفی  صبر 

 در ادامه، صبر از دیــدگاه روایات مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته و جمالت بلند 
و زیبایی پیرامون آن از معصومین علیهم 

السالم نقل شده است:

حضرت علی علیه السالم از کلمات قصار 
نهج البالغه نســبت به پنج چیز سفارش 
اکید می فرماید و بــرای تحصیل آن هر 
مقدار زحمت و مشقت و تالش را شایسته 
می دانــد که پنجمین آن ها صبر اســت. 
ســپس ترســیمی زیبا و کاماًل محسوس 
و گویــا از صبر ارائه می دهد و نقش مهم 
آن را این چنین به تصویر می کشد: »مثل 
صبر نســبت به ایمان، مثل سر نسبت به 
تن انســان اســت و همان  گونــه که تن 
بی ســر خیروبرکتی نــدارد، ایمان بدون 

صبر نیز خیری ندارد!«

صبر نســبت به جسم ایمان، موقعیت سر 
را دارد که بــدون آن ادامه حیات ایمان 
ایمان  ادامه حیات  اما  امکان پذیر نیست، 
با فقدان ســایر اعمال و صفات اخالقی، 

ناقص، ممکن است هرچند به طور 

صبر حقیقت 

مولف در فراز پایانی کتــاب، از حقیقت 
صبر ســخن به میان مــی آورد. برخی از 
مردم تصور نادرســتی از »صبر« دارند و 
آن را به »نشســتن و دســت روی دست 
گذاشــتن« و »رهــا کــردن فعالیــت و 
تالش« تفســیر می کنند؛ همان  گونه که 
برخی تصویر نادرست دیگری از آن ارائه 
داده و آن را به »تســلیم شدن در مقابل 

هر ظلم و ستمی« معنی کرده اند!

امــا صبــری حقیقــی هیچ یــک از این 
تفســیرها را برنمی تابــد. شــاهد ایــن 
بقره  آیــه شــریفه 250 ســوره  مطلب 
اســت: »و هنگامی  کــه )طالوت و یاران 
بااستقامتش( در برابر جالوت و سپاهیان 
او قرار گرفتند، گفتند: پروردگارا! پیمانه 

شــکیبایی و اســتقامت را بــر مــا بریز 
و قدم هــای مــا را ثابت بــدار و ما را بر 

بگردان«. پیروز  کافران،  جمعیت 

همان  گونه که مالحظه می کنید صبر در 
این آیه شــریفه، نه به معنی خانه نشینی 
و رها کردن تالش و فعالیت است و نه به 
معنی پذیرش ظلم و ستم، بلکه برعکس، 
طالــوت و همراهانــش از خداوند صبر و 
اســتقامت طلــب می کنند تا در ســایه 
تــالش و فعالیت و نبرد با خصم و مبارزه 
با ظلم و ســتم، بر دشمن پیروز شوند و 

ظلم و ستم آن ها را قطع نمایند.

البته صبر انواع و اقســامی دارد که آنچه 
در آیه شــریفه به آن اشاره شد، یک نوع 
آن اســت. صبر در مقابل معصیت، صبر 
در مقابل طاعت و عبادت، صبر در مقابل 
شهوات، صبر در مقابل اموال حرام، صبر 
در مقابل پســت و مقــام، صبر در مقابل 
وسوســه های شــیطان، صبــر در مقابل 
هوای نفــس و ماننــد آن از جمله انواع 

صبر است.

این اثر فاخر در انتها حاوی فهرســتی از 
آیات، روایات و اشــعار اســت. همچنین 
المعجم  مجیــد،  قــرآن  هــای  کتــاب 
نمونه،  القرآن، تفســیر  المفهرس اللفاظ 
تفســیر برهان، تفســیر تبیان، تفســیر 
مجمــع البیان، تفســیر نورالثقلین، نهج 
البالغه، جوامع الکالم، وســائل الشــیعه، 
میزان الحکمۀ، بحاراالنوار، سفینه البحار، 
کنزالعمال، حلیــه المتقین، اصول کافی، 
مســتدرك الوسائل، احقاق الحق، منتهی 
اآلمال، داستان راستان و کربالیی کاظم، 
از جملــه منابع مورد اســتناد در تدوین 

این اثر به شمار می آید

الزم بــه ذکــر اســت کتاب»واالتریــن 
آیــات  تفســیر  و  شــرح  بنــدگان: 
تنظیم حجه  و  تحقیــق  عبادالرحمن«،با 
ابوالقاسم علیان  المســلمین  االســالم و 
نژادي، نخســتین بار در سال 1387ش، 
در یک جلــد ، در 272صفحه و در قطع 
وزیری توسط انتشــارات نسل جوان، به 
زیور طبع آراســته شــده و تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

پی نوشت:

]1[ سورة فرقان؛آیۀ63.

]2[ سورة فرقان؛آیۀ68.

]3[ اصول کافی؛ ج 2؛ص 67؛ب الخوف 
و الرجا؛ ح1.
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معارف اسالمی

اما حسین  ندای نصرت طلبی جهانی 
و امام زمان!

پرسش:

چرا باید اهل بیــت)ع( را یاری کنیم؛ آیا 
هم اکنون امام زمان)عج( نیازمند یاری ما 

می باشد؟

پاسخ اجمالی:

خداوند به دلیل عالقــه ای که به اولیای 
خــود دارد، یاری آنها را یاری خود و ظلم 
به آنها را ظلم به خود تلقی کرده اســت. 
از میــان این گروه، محبوب ترین افراد در 
درگاه ربوبــی، پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
هستند که واســطه فیض خدا به بندگان 
می باشــند. منظور از نصــرت طلبی امام 
حسین)ع(، یاری رساندن به دین خداوند 
اســت. این ندای نصــرت طلبــی تا ابد 
خاموش نخواهد شــد و امام مهدی)عج( 
نیز ایــن ندا را به نحوی تکــرار کرده، از 
منتظرانش می خواهد کــه برای نزدیک 
شــدن زمان ظهورش بسیار دعا کنند. به 
امید روزی که ندای ظهورش را بشــنویم، 
و به نصرت طلبی او به نحو احســن پاسخ 

گوییم.

پاسخ تفصیلی:

امیرالمؤمنین)علیــه الســالم( در یکــی 
از ســخنانش که یاران خــود را به دلیل 
سســتی مالمت نمــود، مثالــی از زمان 
رســول اهلل)صلــی اهلل علیــه و آله( زد و 
فرمــود: )زمانی که خداونــد ما را صادق 
دید، دشــمن ما را ســرکوب کرد و ما را 
یاری نمود(؛ »َفلَّمــا َرأَی اهلُل ِصدَقنا اَنَزَل 
بَِعُدوِّنَا الَکبَت َو اَنَزَل َعلَینا النَّصر«.)1( اگر 
شــما نیز صادقانه وارد میدان می شدید 
و ایســتادگی می کردید، خــدای متعال 
دشــمن شــما را ســرکوب می کرد و به 
شــما نصرت می داد. این یک قاعده کلی 
و قانونی الهی اســت. نصــرت الهی برای 
مومنین قطعی بوده و از ســّنت های الهی 
می باشــد. خداوند ایــن کار را به عنوان 

حّقی بر عهده خود قرار داده، می فرماید: 
ا َعلَینــا نَصُر الُمؤِمنین«)2( و  »َو کاَن َحقًّ
َِّذیَن  َ یَُدافُِع َعِن ال نیز می گویــد: »إِنَّ اهللَّ
آَمُنوا«)3(؛ )قطعا خداوند از کســانی که 

ایمان آورده  اند دفاع می  کند(.

نکته عجیب اینکه خداونِد تواناِی بی نیاز، 
در این آیات به گونه ای ســخن می گوید 
که گویا خــود را بدهکار می داند؛ لذا در 
َ اَل یُِحبُّ  ادامه این آیه می فرماید: »إِنَّ اهللَّ
اٍن َکُفوٍر« بدین معنی که این دفاع  ُکلَّ َخوَّ
و یاری، امری بدیهی می باشد که خالف 
آن خیانت و ناسپاسی شمرده می شود. او 
حتی تأکیــد می نماید که من بر این کار 

توانایم: »اِنَّ اهللَ َعلی نَصِرِهم لََقدیر«.)4(

او با این سخنان بیان می دارد که احتمال 
تخلّف از این وعده، صفر اســت. چون نه 
پروردگار از وعده اش تخلف خواهد نمود 
و نه کســی می تواند او را در این مســیر 
ناتوان سازد. البته همه این موارد از لطف 
بی کران او نشأت می گیرد؛ وگرنه کسانی 
که تمام هستی شان را از او گرفته اند چه 
طلب و حّقی می توانند بر عهده او داشته 
باشــند. آنها همه استعداد، توان و دارایی 

خویش را مدیون خداوند هستند.

با این همــه، خداوند یاری رســاندن به 
مؤمنین را بدون شــرط قرار نداده است؛ 
بلکه آن را متوقف بر این امر نموده اســت 
کــه آنها نیز خداوند را یــاری کنند: »إِْن 
َ یَْنُصْرُکْم َو یَُثبِّْت أَْقداَمُکم«)5(؛  تَْنُصُروا اهللَّ
)اگر خداوند را یاری کنید او نیز شــما را 
یــاری کرده و گام هایتــان را در راه حّق 

ثابت و پایدار نگاه می دارد(.

این شــرط ممکن است ســؤالی در ذهن 
مخاطب ایجاد کند مبنی بر اینکه خداوند 
متعــال که خود بــی نیاز مطلق اســت، 
چگونــه چنین درخواســتی را از بندگان 
خود نموده است؟ و این درخواست به چه 

معناست؟

پاسخ این سؤال در آیه 14 سوره »صف« 
آمده اســت: »یَا أَیَُّها الَِّذیــَن َآَمُنوا ُکونوا 
َکَما َقاَل ِعیَســی ابْــُن َمْریََم   ِ أَنَصــاَر اهلَلّ
َقاَل   ِ لِلَْحَواِریِّیــَن َمــْن أَنَصاِری إِلَــی اهلَلّ

ِ«؛ )ای کســانی  الَْحَواِریُّوَن نَْحُن أَنَصاُر اهلَلّ
که ایمــان آورده  اید یاوران خدا باشــید 
همانگونه که عیسی بن مریم به حواریون 
گفت: چه کســانی در راه خدا یاوران من 
هســتند؟ حواریون گفتند: ما یاوران خدا 
هســتیم (. در اینجا می بینیم هنگامی که 
حضرت عیســی)علیه السالم( طلب یاری 
می کند، حواریون در پاسخ او می گویند: 
»ما یاوران خداییــم«، بدین معنا که آنها 
یاری پیامبر خدا را، یــاری خود خداوند 
می دانســتند. این مطلــب وقتی اهمیت 
پیدا می کند که خداوند نیز برداشت آنها 
را تأیید نموده، به همه مؤمنین دســتور 
مــی دهد شــما نیز با یاری رســاندن به 
اولیای الهی، پروردگارتان را یاری نمایید؛ 

.»ِ »یَا أَیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُکونوا أَنَصاَر اهلَلّ

آری! خــدا یــاری را بــرای اولیــاء خود 
مــی خواهد و او بدلیل عالقــه و محبّتی 
کــه به اولیــای خویش دارد، یــاری آنها 
را یاری خــود و ظلم به آنهــا را ظلم به 
خود و احســان به آنها را احسان به خود 
می دانــد، و آنان را معیــار و مالك قرار 
داده است. این مســأله در متون حدیثی 
شــیعه نیز به صراحت نقل شــده است. 
در بخشــی از زیارت جامعــه کبیره )6( 
السالم(  به چهارده معصوم)علیهم  خطاب 
َ َو  آمده اســت: »َمْن َواالُکْم َفَقْد َوالَی اهللَّ
َ َو َمْن أََحبَُّکْم  َمْن َعاَداُکْم َفَقْد َعــاَدی اهللَّ
َ َو َمــنْ أَبَْغَضُکْم َفَقْد أَبَْغَض  َفَقْد أََحبَّ اهللَّ
اهللََّ «)7(؛ )آن  که شــما را دوست داشت، 
خدا را دوســت داشــته، و هر که شما را 
دشمن داشت خدا را دشمن داشته، و هر 
که به شــما محّبت ورزید به خدا محبت 
ورزیده  و هرکه با شــما کینه  توزی نمود، 

با خدا کینه  ورزی نموده است(.

این محبت ویژه الهی نیز بی دلیل نیست. 
چرا که دیــن خدا با حمایــت از اولیای 
او حفــظ می گردد. آنهــا چراغ هدایت و 
حافظان شــریعت الهی می باشــند. آنها 
برگزیدگانی هستند که کارگزاران خداوند 
بر روی زمین اند. این افراد کسانی هستند 
کــه خداوند درباره ایشــان مــی فرماید: 
ًۀ یَْهُدوَن بَِأْمِرنَا«)8(؛ )پیشــوایانی که  »أَئِمَّ

به دســتور ما مردم را هدایت می کردند(. 
در زیارت جامعه کبیره جانشینان پیامبر 
اکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه( اینگونــه 
اِشُدوَن  ُۀ الرَّ َُّکُم اأْلَئِمَّ توصیف می شوند: »أَن
بُوَن  ُموَن الُْمَقرَّ الَْمْهِدیُّوَن الَْمْعُصوُموَن الُْمَکرَّ
الُْمِطیُعوَن  الُْمْصَطَفْوَن  اِدُقونَ   الصَّ الُْمتَُّقوَن 
اُموَن بَِأْمِره«)9(؛ )شــما پیشوایانی  ِ الَْقوَّ هلِلَّ
کمال یافته، هدایت گــر، ُمبرای از خطا، 
بزرگوار، مّقرب، پرهیزکار، راســت کردار، 
برگزیده و مطیع امر خداوند هســتید که 
او اراده و خواســته هایش را بوسیله شما 

برپای می دارد(.

آنان سرچشمه همه برکات و واسطه همه 
فیوضات الهی می باشــند و آنچه از طرف 
پروردگار به بندگانش احسان می شود به 
خاطر آنهاست: »بُِکْم یَْمُحو َما یََشاُء ]اهلل[ 
َو بُِکْم یُْثِبُت َو بُِکْم تُْنِبُت اأْلَْرُض أَْشَجاَرَها 
َو بُِکْم تُْخِرُج اأْلَْشَجاُر أَثَْماَرَها َو بُِکْم تُْنِزُل 
 ُ ــَماُء َقْطَرَها َو ِرْزَقَها َو بُِکْم یَْکِشُف اهللَّ السَّ
الَْکْرَب«)10(؛ )خداوند به وســیله شــما 
آنچــه را بخواهــد محو کــرده و یا ایجاد 
می کنــد. به برکت شــما درختان زمین 
می رویــد و میوه می دهد. به یُمن وجود 
شما باران فرو می ریزد و برکات آسمانی 
نازل می گردد و خداوند به وســیله شما 
گرفتــاری ها و مشــکالت را برطرف می 
کند(. بنابراین اگر کســی بخواهد خدا را 
یاری کند تا مشــمول عنایات پروردگار و 
امدادهای غیبی او واقع شود، باید اولیای 

او را یاری کند.

بــا ایــن توضیح، روشــن می شــود که 
منظور امام حســین)علیه الســالم( ـ در 
عصر عاشــورا ـ از ندای »آیا کسی هست 
مــرا یاری کند« چیســت؟ ایــن که چرا 
امام)علیه الســالم( پــس از این که همه 
عزیزانــش در خون تپیده و جز دشــمن 
کینه توز در برابرش نیست، فریاد می  زند 
که: »َهْل ِمْن َذابٍّ یَُذبُّ َعْن َحَرِم َرُســوِل 
ٍد  ِ)صلی اهلل علیه و آلــه( َهْل ِمْن ُمَوحِّ اهللَّ
 َ َ فِیَنا َهْل ِمــْن ُمِغیٍث یَْرُجو اهللَّ یََخــاُف اهللَّ
 ِ بِإَِغاثَِتَنا َهلْ  ِمنْ  ُمِعیــنٍ  یَْرُجو َما ِعْنَد اهللَّ
فِي إَِعانَِتنا«)11(؛ )آیا کســی هســت که 
از حرم رســول خدا)صلی اهلل علیه و آله( 

دفاع کند؟ آیا خداپرســتی در میان شما 
پیدا می  شــود که از خدا بترسد و ستم بر 
ما روا ندارد؟ آیا فریادرسی هست که برای 
خــدا به فریاد ما برســد؟ آیا یاری کننده  
 ای هست که با امید به عنایت خداوند به 
یاری ما برخیزد؟(. مگر نمی  داند کســی 
نیســت که او را یاری کنــد؟ و بر فرض 
کســی هم بیاید، در مقابل لشکری انبوه، 

چه کاری از او ساخته است؟

آری! پاســخ اینســت که او ولی خداوند 
اســت و صفت رحمانّیت و رحیمّیت خدا 
نیز در او متجلّی است. به همین خاطر در 
آن لحظات می خواست که حتی یک نفر 
را هم که شــده، از منجــالب گمراهی به 
السالم(  امام)علیه  سعادت برساند. منظور 
از ایــن ســخن، این بود که: »آیا کســی 
هست که به ســوی ما بیاید تا سعادتمند 
و رستگار شــود؟« زیرا سعادت در یاری 
خداونــد و دین اوســت که بــدون یاری 

اولیایش محّقق نمی گردد.

این نــدای نصرت طلبی تــا ابد خاموش 
نخواهد شد.

امــام مهدی)علیه الســالم( نیــز این ندا 
را به نحــوی تکرار کــرده، از منتظرانش 
می خواهد که برای نزدیک شــدن زمان 
ظهورش بســیار دعا کنند. چرا که ظهور 
او موجب گشــایش در امور است: »أَْکِثُروا 
عاَء بَِتْعجیِل الَْفَرِج، َفاِنَّ ذلَِک َفَرُجُکم«. الدُّ

)12(

بــه امیــد روزی کــه ندای ظهــورش را 
بشــنویم، و بــه نصرت طلبــی او به نحو 

احسن پاسخ گوییم.

پی نوشت:
)1(. نهج البالغۀ، شــریف الرضی، محمد بن حســین، 
محقــق/ مصحح: صبحی صالح، هجرت، قم، 1414 هـ 

ق، چاپ اول، ص 92، خطبه 56. 

)2(. سوره روم، آیه 47. 

)3(. سوره حج، آیه 38. 

)4(. سوره حج، آیه 39. 

)5(. سوره محمد، آیه 7. 

)6(. موسی بن عبد اهلّل نخعی روایت کرده که  خدمت 
حضرت امام هادی)علیه الّســالم( عــرض کردم: یابن 
رســول اهلّل، مرا زیارتی با بالغت تعلیم فرما که کامل 
باشــد، تا اینکه هرگاه خواســتم یکی از شما را زیارت 

کنم، آن را بخوانم. امام)علیه السالم( نیز زیارت جامعه 
کبیــره را تعلیــم فرمودند. )عیون أخبــار الرضا)علیه 
السالم(، ابن بابویه)شیخ صدوق(، محمد بن علی، نشر 
جهان، تهران، 1378 هـ ق، چاپ اول، ج 2، ص 272(. 

)7(. همان، ص 274. 

)8(. سوره سجده، آیه 24. 

)9(. عیون أخبار الرضا، همان، ص 273. 

)10(. همان، ص 276. 

)11(. اللهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن 
موسی، جهان، تهران، چاپ اول، 1348 ش، ص 116. 

)12(. کمــال الدین و تمام النعمۀ، ابن بابویه )شــیخ 
صدوق(، محمد بن علی، اســالمیۀ، تهران، 1395 هـ 

ق، چاپ دوم، ج  2، ص 485.
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احکام شرعی

نحس نبودن ذاتی ماه صفر

پرسش: آیا ماه صفر نحس است؟

پاسخ: ایــام، ذاتا سعد و نحس ندارد مگر به خاطر حوادثي که 
در آن واقع شــده، لذا به این دلیل که در ماه صفر ســه تن از 
معصومین )ع( چشــم از جهان بســته اند و مشکالتي که براي 
اسراي کربال پیش آمد، همچنین چون ماه حرام تمام مي شده 
و دوبــاره جنگ و نزاع در بین قبایــل عرب صورت مي گرفته، 
ممکن اســت عنوان نحس به خود گرفته باشد، به هر حال مي 

توان تاثیر آن ها را با صدقه و دعا حل کرد. 

انجام برخی کارها در ماه صفر

پرسش: آیــا انجام برخی کارها مانند خرید خانه و یا مسافرت 
در ماه صفر اشکالی دارد؟

پاسخ: مانعی ندارد، اما بهتر است قبل از انجام آن در این ماه، 
مقداری صدقه دهید. 

مصادف شدن میالد ائمه با ایام عزا

پرســش: در مواردی که ایام عزاداری با میــالد ائمه علیهم 
السالم تقارن پیدا می کند تکلیف چیست؟

پاسخ: با توجه به ایام عزا به برقراری مراسم باشکوه سخنرانی 
و بیــان فضایــل ائمه بپردازید و همچنین از اشــعار مناســب 

اســتفاده نمائید ولی از کف زدن و مانند آن اجتناب نمائید. 

برگزاری مراسم اربعین

پرســش: چرا فقط امام حسین)علیه الســالم( اربعین دارد و 
برای دیگر امامان)علیهم الســالم( اربعیــن نمی گیرند؟ آیا به 

خاطر آمدن اسیران است و یا علّت دیگری دارد؟

پاســخ: علّت آن نقش بســیار مهّمی بود که شــهادت امام 

حسین)علیه السالم(در بقاء اسالم داشت. به عالوه مصائب آن 
حضرت، قابل مقایســه با مصائب هیچ یک از معصومین)علیهم 

السالم(نیست. 

ثواب زیارت اربعین در دیگر روزهای ماه صفر

پرســش: ظاهرا برخی از علما و مراجع فرموده اند درهر روز 
از ماه صفر که امام حســین علیه السالم را زیارت کنند زیارت 
اربعین محســوب می شود، نظر معظم له در این مورد چیست؟

پاســخ: در صورتی که اجتمــاع آن ها در یک روز اســباب 
مشــکالتی می شــود و واقعا نیت زائر درك اربعین باشد ثواب 

اربعین را دارد. 

زیارت اربعین از بعید

پرسش: آیا مستحب است که در روز اربعین از راه دور زیارت 
خوانده شود؟

پاسخ: به قصد رجاء مانعی ندارد. 

پیاده روی نمادین اربعین در سایر شهرها و بالد

پرســش: آیا پیاده روی به حرم دیگر ائمه معصومین علیهم 
الســالم یا امامزادگان در روز اربعین به صورت نمادین مشروع 

وجایز است؟

پاسخ: روایت خاصي نداریم ولي به عنوان یک حرکت نمادین 
مانعي ندارد مخصوصا اگر موجب تعظیم شعائر شود. 

شرکت زنان در پیاده روی اربعین

پرسش: شرکت زنان در پیاده روی اربعین چه حکمی دارد؟

پاسخ: نبایــد از شــکوه اربعین چیزی کاســت و شرکت زنان 
اشــکالی ندارد ولی جهات شرعی را باید کامال رعایت نمایند. و 

بهتر است که با محارم خود بروند. 

پیاده روی برای رفتن به کربال

پرسش: آیا پیاده رفتن به کربال استحباب خاصی دارد؟

پاسخ: بــا توجه به اینکه تعظیم شــعائر اسالمی محسوب می 
شود رجحان و استحباب دارد. 

استفاده از پاسپورت دیگران در سفر اربعین

پرسش: ایام زیــارت اربعین نزدیک است و فرصت کافی برای 
گرفتــن گذرنامه موجود نیســت. آیا بنــده میتوانم با گذرنامه 
برادرم بــا رضایت او به زیارت اربعین بــروم؟ آیا رفتن به این 

زیارت منع شرعی دارد؟

پاســخ: اگر برخالف قوانین و مقّررات و قرارداد باشــد، جایز 
نیست و مسؤولّیت الهی دارد. 

رفتن به زیارت با وجود بدهکاری

پرسش: آیــا کسی که بدهکاری داشته باشد زیارت رفتن امام 
معصوم چه حکمی دارد ؟

پاســخ: در صورتی که بدهی او فوری باشد نباید آن را ترك 
کند و به زیارت معصوم )علیه الســالم( بــرود. اگر زمان ادای 
قرض نرسیده و یا قرض دهنده به او مهلت برای پرداخت قرض 

بدهد اشکالی ندارد. 

نماز زائرین اربعین

پرســش: افرادی که در ایام اربعین به صــورت پیاده روی به 
کربال می روند،به چه صورت می باشد؟

پاسخ: نمــاز آنها در بین راه شکسته می باشد و زمانی که وارد 
عراق و کربال نیز شدند نماز به صورت شکسته خوانده می شود 
مگر این که ده روز در کربال توقف داشته باشند و در ضمن : در 
چهار محل مسافر مخّیر اســت نماز را تمام یا شکسته بخواند: 

شــهر مکه ، شهر مدینه ) در این دو شــهر تفاوتی بین شهر 
قدیم و جدید نیست، مسجد کوفه و حرم حضرت سّید الّشهداء 
علیه الســالم و منظور از حرم، قسمت زیر گنبد و رواقها است. 

البّته افضل در این موارد، نماز تمام است. 

مصرف باقیمانده نذورات اربعین

پرسش: مقداری پول و یا احناس توسط مردم جهت برگزاری 
مراسم اربعین نذر شده که کمی از آن باقی مانده است. وظیفه 

ما نسبت به باقیمانده آن چیست؟

پاسخ: نــذورات اضافه را طبق نزدیک ترین روش به آنچه نذر 
کــرده اند صرف نمایند و در مورد نذورات فاســد شــدنی می 
توانیــد در مجالس دیگر مصرف کنید و اگر آنها هم نیاز ندارند 
آن را بفروشید و پول آن را در مجالس عزاداری آینده در همان 

مکان صرف کنید. 

حکم جابجا کردن وسایل مسافرین در موکب ها

پرسش: اگــر وارد موکبی بشویم و ببینیم در یک نقطه فردی 
وســایل خود را قرار داده آیا ما می توانیم وســایل او را جابجا 
کرده و آن مکان را محل استقرار و استراحت خود قرار دهیم؟

پاسخ: این کار صحیح نیست. 

 برپایی موکب های ایرانی در عراق، با وجود پذیرایی گسترده و 
مفصل عراقی ها

پرسش: با توجه به این کشــور عــراق میزبان گردهمایی روز 
اربعین است آیا برپایی موکب های ایرانی جایز است؟

پاسخ: چنانچــه موکب ها ساده باشد و مزاحمتی نداشته باشد 
کار خوبی اســت و در واقع کمک به موکب های عراقی است.
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