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حادثــۀ  یــک  نیســت؛  عاشــورا  دهــه ی  فقــط  محــّرم 
کــه ایــن  عظیــم در ایــام محــرم در تاریــخ اتفــاق افتــاده 
اینکــه  معنــای  بــه  نــه  نیســت.  تمام شــدنی  حادثــه 
نظایــر آن و اشــباه آن اســتمرار پیــدا می کنــد -آن بــه 
کــه بحــث دیگــری اســت- امــا  جــای خــود محفــوظ، 
کــه غــروب  خــود ایــن حادثــه مثــل خورشــیدی اســت 
می افتــد،  اّتفــاق  عظیمــی  حادثــۀ  یک وقــت  نــدارد. 
امــروز اتفــاق می افتــد و فــردا از بیــن مــی رود؛ ]مثــل [ ایــن 
حادثــه نیســت. ایــن حادثــه مثــل خورشــید بی غروبــی 
کــه همــواره بــوده تــا امروز، بعــد از این هــم خواهد  اســت 
بــود. یــک تصویــر و ترســیم جانــدار و باحقیقتــی اســت 
از مبــارزۀ نــور و ظلمــت، جنــگ حــق و باطــل، جنــگ 
ــا لئامــت و دنائــت؛ البتــه اوجــش روز عاشــورا  شــرافت ب
بــود لکــن مّقمــات آن روزهــای اوایــل محــرم، قبــل از 
عاشــورا فراهــم شــد، بعــد از عاشــورا -مثــل یــک چنیــن 
کبــرا و امــام  روزهایــی- حادثــۀ عاشــورا بــا رهبــری زینــب 

ســجاد ؟امهع؟ تکمیــل شــد.
بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان، 28 مهر 1395

سیدالشــهداء و اصحــاب او و اهــل بیــت او آموختنــد تکلیف 
کاری در میــدان، تبلیــغ در خــارج میــدان. همــان  را، فــدا
کاری حضــرت ارزش پیــش خــدای تبارک  مقــداری کــه فــدا
و تعالی دارد و در پیشبرد نهضت حسین ؟س؟ کمک کرده 
اســت، خطبه های حضرت ســجاد و حضرت زینب هم به 
همــان مقــدار یــا قریــب آن مقــدار تأثیــر داشــته اســت. آن هــا 
کــه در مقابــل جائــر، در مقابــل حکومــت  بــه مــا فهماندنــد 
جــور، نبایــد زن ها بترســند و نباید مردها بترســند. در مقابل 
ــر  ــو تحقی ــتاد و آن را همچ ــب ؟اهس؟ ایس ــرت زین ــد، حض یزی
کــه بنــی امیــه در عمرشــان همچــو تحقیــری نشــنیده  کــرد 
بودنــد، و صحبت هایــی کــه در بیــن راه و در کوفه و در شــام 
کــه حضــرت ســجاد ؟س؟ رفــت و  کردنــد و منبــری  و اینهــا 
کــرد بــه اینکــه قضیــه، قضیــه مقابلــه غیــر حــق بــا  واضــح 
حــق نیســت؛ یعنــی، مــا را بد معرفــی کرده اند؛ سیدالشــهداء 
کــه در  کــه یــک آدمــی اســت  کننــد  را می خواســتند معرفــی 
مقابــل حکومــت وقــت، خلیفــۀ رســول اهلل ایســتاده اســت. 
حضــرت ســجاد ایــن مطلــب را در حضــور جمــع فــاش کــرد و 

حضــرت زینــب هــم. )صحیفــه امــام؛ ج 17، ص54(
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آخرین حضور امام حسین ؟س؟ در مکه مکرمه و انجام عمره
حجت االسالم و المسلمین دکتر حمید احمدی، رئیس کمیتۀ فرهنگی آموزشی ستادمرکزی اربعین

کــه در ســال 49 هجــری  امــام حســین؟ع؟ 
امامــت  مجتبــی؟ع؟  امــام  شــهادت  بعــداز 
عهــد  در  شــدند.  عهــده دار  را  شــیعیان 
معاویــه  بــا  مجتبــی  امــام  صلــح  بــر  معاویــه 
بــه برخــی اعمــال  گرچــه  متعهــد ماندنــد و ا
ــروان  ــه پی ــبت ب ــه نس ــه معاوی ــار ظالمان و رفت
اعتــراض  امیــر؟ع؟  حضــرت  محبــان  و 
قیــام  بــه  درخواســت ها  همــۀ  امــا  کردنــد، 
کردنــد. معاویــه برخــالف  علیــه معاویــه را رد 
کــه در صلــح بــا امــام مجتبــی؟ع؟  تعهــدی 
داده بــود، یزیــد فرزنــد فاســق خــود را بــا حیلــه 
تعییــن  خــود  جانشــین  به عنــوان  تزویــر  و 
کــرد. امــام حســین؟ع؟ در مقابــل ایــن ظلــم و 
کمیــت فــردی فاســق و بی اعتقــاد ایســتاد  حا
گزیــر همــراه  کــه بــا فشــار حکومــت مواجــه و نا
خانــواده مدینــه را تــرک و بــه مکــه ســفر کردند 
و در ایــن شــهر از ســوم مــاه شــعبان تــا هشــتم 
کــه امــام  گزیــد. هنگامــی  ذی الحجــه اقامــت 
در مکــه در معــرض بازداشــت و تــرور مأمــوران 
گرفــت مکــه را بــه  گرفــت تصمیــم  امــوی قــرار 
کنــد. چنانچــه ابومخنــف  ســمت عــراق تــرک 
طــواف  را  خــدا  خانــه  »حســین  می نویســد: 
کــرد و ســعی بیــن صفــا و مــروه را انجــام داد و 
ج  کــرد و از احــرام عمــره خــار کوتــاه  مویــش را 

شــد.« 
وقتــی  می گویــد:  مفیــد؟حر؟  شــیخ  مرحــوم 
امــام حســین؟ع؟ خواســت بــه ســوی عــراق 
کــرد و ســعی بیــن  کعبــه  روانــه شــود، طــواف 
احرامــش  از  و  داد  انجــام  را  مــروه  و  صفــا 
ج شــد و آن را عمــره قــرار داد، چون قادر  خــار
کامــل نبــود. زیــرا می ترســید  بــه انجــام حــج 
شــود.  فرســتاده  یزیــد  نــزد  بــه  و  دســتگیر 
اعضــای  همــراه  و  آورد  جــا  بــه  عمــره  لــذا 
او  بــه  کــه  شــیعیان  و  فرزنــدان  خانــدان، 

ج شــد.1 پیوســته بودنــد از مکــه خــار
تهدیــد  معــرض  در  حســین؟س؟  امــام 
کشــتن و تــرور  ســخت قرارداشــت و نقشــه 

بــود،  داده  مأمــوران  بــه  حکومــت  را  امــام 
کشــته شــدن، بلکــه نگــران  امــام نــه از تــرس 
کــه ثمــره و بهــره ای بــرای  کشــته شــدنی بــود 
مقابلــه بــا ظلــم و رســوایی حکومــت ســتمگر 
و فاســق و هدایــت جامعــه و نجــات مــردم 
کشــته شــدن مــورد  ع  نداشــته باشــد. ایــن نــو
نظــر امــام نبــود. لــذا بایــد در یــک مصــاف 
و  مقصــد  روشــن  بیــان  و  آشــکار  و  علنــی 
بــرای  تــا  بــه لقــای حــق بشــتابد  آرمان هــا 
ــرای بشــریت  ــزرگ ب همیشــه یــک مدرســۀ ب
رهایــی بخــش و شــهادت عزتمندانه بماند.
از  امــام؟ع؟  جــان  بــه  نســبت  تهدیــدات 
ســوی حکومــت امــوی جــدی بــود چنانچــه 
کــه  نامــه ای  در  عبداهلل ابن عبــاس  بعدهــا 
حقیقــت  ایــن  از  نوشــت  یزیــد  جــواب  در 
پــرده برداشــت. او در ایــن نامــه خطــاب بــه 
یزیــد مي نویســد: »مــن فرامــوش نمی کنــم 
کــه چگونــه حســین را از حــرم رســول ؟لص؟ 
بــه حــرم خــدا رانــدی و اینکــه بــه مأمورانــت 

دســتور دادی تــا اور ابــه قتــل برســانند.«2
امــا در خصــوص اینکــه امــام حســین؟ع؟ 
گذاشــت و آن را تبدیــل بــه  حــج را ناتمــام 
ج و رهســپار عــراق  کــرد و از احــرام خــار عمــره 
که در دســت  شــد با شــواهد و دالیل دیگری 
کــه بیانگــر  داریــم ســازگار نیســت. شــواهدی 
احــرام  بــا  ابتــدا  از  امــام؟ع؟  کــه  اســت  آن 
عمــره مفــرده وارد مکــه شــدند و بــا انجــام 
ذی حجــه  مــاه  در  مفــرده  عمــره  اعمــال 
ج شــدند. از  بــدون تبدیــل نیــت از مکــه خــار
جملــه شــواهد ایــن امــر دو روایــت صحیــح 
کــه از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده و  اســت 
درایــن دو روایــت عمــل امــام حســین؟ع؟ 
بــه عنــوان ســنت مــورد اســتناد قرارگرفتــه 

اســت.3
حضــرت در خصــوص جــواز محــرم شــدن 
بــه احــرام عمــره مفــرده در مــاه ذی حجــه 

فرمودنــد: »حســین بــن علــی؟س؟ روز ترویــه 
بــه جانــب عــراق رفــت در حالی کــه بــه عمــرۀ 

مفــرده محــرم شــده بــود«4
در روایــت دیگــری امــام صــادق ؟س؟ در 
پاســخ بــه ســوال یکــی از اصحــاب در فــرق 
بیــن عمــرۀ تمتــع و عمــرۀ مفــرده فرمودنــد:
»عمــرۀ تمتــع بــا حــج مرتبــط اســت، امــا 
کــه عمــرۀ مفــرده را انجــام می دهــد  کســی 
می رســاند،  پایــان  بــه  را  آن  کــه  هنگامــی 
بــرود  بخواهــد  کــه  جــا  هــر  بــه  می توانــد 
چنانچــه حســین بن علی ؟امهع؟ در ذی حجــه 
عمــره مفــرده بــه جــای آورد و ســپس در روز 
ترویــه بــه ســمت عــراق رفــت در حالی کــه 
ــه  ک کســی  ــا می رفتنــد و  ــه ســوی من مــردم ب
نمی خواهــد حــج بــه جــای آورد جایــز اســت 
کــه در مــاه ذی حجــه عمــره مفــرده انجــام 

دهــد«5
ــام  ــه ام ک ــود  ــتفاده می ش ــت اول اس از روای
هنــگام ورود بــه مکــه )ســوم شــعبان( محرم 
بــه احــرام عمــرۀ مفــرده بــود و همــان زمــان 
از روایــت  امــا  عمــره را انجــام داده اســت. 
کــه حضــرت پیــش  دوم اســتفاده می شــود 
ذی حجــه  اول  روزهــای  مکــه  از  خــروج  از 
جمــع  و  اســت  داده  انجــام  مفــرده  عمــره 
عمــره  دو  انجــام  یعنــی  روایــت  دو  ایــن 
ظــرف چهارمــاه اقامــت امــام؟ع؟ در مکــه 

می باشــد.
کــه امــام  شــواهد دیگــری هــم وجــود دارد 
حســین؟ع؟ بــرای حــج تمتــع محــرم نشــده 
تمتــع  عمــرۀ  بــه  احــرام  بــرای  چــون  بــود 
حضــرت بایــد بــه یکــی از میقات هــای تعیــن 
کــه در هیــچ متــن تاریخــی  شــده می رفتنــد 
نشــده  گــزارش  امــر  ایــن  روایــی  متــون  و 

اســت.6
ثابــت  فقــه حــج  در  اینکــه  دیگــر  مســالۀ 
ازاحــرام  پــس  کســی  گــر  ا کــه  اســت  شــده 

عمــره یــا حــج، مصــدود شــود یعنــی دشــمن 
یــا شــخصی او را از رفتــن مکه یــا عرفات منع 
کنــد و راه دیگــری هــم نداشــته باشــد بایــد 
ع شــده قربانــی  کــه ممنــو در همــان محــل 
ج شــود. لــذا بــا صــرف  کنــد و از احــرام خــار
ج شــد.  تغییــر نیــت نمی تــوان از احــرام خــار
درصورتی کــه امــام؟ع؟ بــه ایــن نحوعمــل 
ــل  ع عم ــو ــن ن ــی از ای گزارش ــچ  ــد و هی نکردن
امــام در دســت نیســت. بنابرایــن امــام؟ع؟ 
ــا  در ســال شــصت هجــری در مــاه شــعبان ب
احــرام عمــره مفــرده وارد مکــه شــدند و بعــد 
ج شــدن بــه ســوی  از چهــار مــاه هنــگام خــار
گاهــی  آ و  امنیــت  عــدم  دلیــل  بــه  عرفــات 
اوایــل  در  یزیــد  حکومــت  شــوم  نیــت  از 
ذی حجــه عمــره مفــرده دیگــری بــه جــای 

ج شــدند.  آوردنــد و از مکــه خــار
بــه  را  مکــه  ذی حجــه  هشــتم  روز  امــام 
تــالش  همــۀ  و  کردنــد.  تــرک  عــراق  عــزم 
خیرخواهانــی از بنی هاشــم و بداندیشــانی از 
کــه مانــع  کردنــد  قریــش و بنی امیــه تــالش 

حرکــت امــام شــوند نتوانســتند و فرمــود:
کــه حاضــر اســت در راه  کــس از شــما  »هــر 
مــا از خــون خویــش بگــذرد و جانــش را در 
کنــد  بــا  راه شــهادت و لقــاي پــروردگار نثــار 
کــه مــن فــردا صبــح حرکــت  کنــد  مــا حرکــت 

کــرد. ان شــاءاهلل«7 خواهــم 
-----------------
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ما  �ب موُه  �تُ
ْ
ل �فِ ما  ِا�فّ لك  �ف ُكّل  س  ل�ی

أ
ا  *

و  ِه 
َ
الّل  ِ

ح�تّ �ب ام  �ی ال�ت م�ف  م 
ُ
دك ع�ف ی  ر�ب �ی

ُصُرو�فَ  �ت �ت ه  رح�تّ ك�ث
أ
ا ع�ف  م  �ت ك�ف �ف  اإ

ح�تّ  ّما 
أَ
ا �ف  ، مهت �أ ال�أ ح�تّ  �ب م  �ت �ف �ف �ف اس�ت �ف

كم  ح�تّ ّما 
أ
ا و  ْم،  ْع�تُ �ی

صفَ �فَ اِء  َع�ف
الصفُّ

و  موه،  ل�ت دف �ب مالً�  لا  �فَ م  �تُ �بْ
َ
َطل �فَ ْم 

ُ
ْعِمك رف �ب

ها، و ل�  �تَ
َ
ل ی �ف دف

ّ
ها لل م �بِ اَطْر�تُ  �ف

ً
سا �ف ل��ف

ه.
َ
الّل ا�تِ  �ف �فی  مُوها  �ت �ی عا�  رهتً  �ی عسث

و  احترامــات  ایــن  بــه  شــما  آیــا 
جهــت  ایــن  از  معنــوی  قدرت هــای 
امیــد  شــما  بــه  کــه  نگشــته اید  نایــل 
کمــر  اقامــۀ حــق خــدا  بــه  تــا  مــی رود 
کثــر حقــوق  گرچــه در مــورد ا ببندیــد؟ ا
بنابرایــن  و  کرده ایــد!  کوتاهــی  الهــی 
ــز خــوار شــمرده و  حــق ائمــه خــود را نی
کرده ایــد و بنابرایــن حــق افــراد  خفیــف 
ــد، امــا  کرده ای ــع  ــوان جامعــه را ضای نات
در همــان حــال بــه دنبــال آنچــه حــق 
برخاســته اید  می پنداریــد  خویــش 
نــه  و  کرده ایــد  ج  خــر مالــی  نــه  پــس 
را  کــه آن  راه آن خدایــی  را در  جانــی 
کــرده بــه خطــر انداخته ایــد و  عنایــت 
گروهــی بــه خاطــر خــدا  ــه و  ــا قبیل ــه ب ن

درافتاده ایــد.
لا  �ف هتً  و�فَ �ت م�ف ِه 

َ
الّل عهوَ�  َرْو�فَ  �تَ د  �ت و   *

ْم 
ُ
ك ا�أِ �ب

آ
ا َمِم  �فِ ع�فِ  ل�ب م  �تُ �ف

أ
ا و  ُعو�ف  رفَ �ف �تَ

ورهتٌ  �ف م�ف ه 
َ
الّل رسوِل  ّمهتُ  �فِ َو  ُعو�ف  رفَ �فْ �تَ

م�فی  الرفّ و  م 
ُ
ك ال�بُ و  الُعمی  و  ورهتٌ  م��ف

�فی  ل�  و  رَحُمو�فَ  �تُ ل�  مهمل�ت  �فِ  المدا�أ �فی 
ها  �ی �ف َعِمَل  َم�فْ  ل�  و   ، عملو�ف �ت م 

ُ
ك �تِ

َ
ل ِ رف َم�ف

د  ع�ف َعهتِ  الُمَصا�فَ و  ال�ّ�ها�فِ  �ب و  و�ف  �ف ع�ی �تُ
مركم 

أ
ا مّما  لك  �ف ، ُكّل  و�ف م�ف

أ
ا �ت َمهتِ 

َ
ل الطفَ

ه  م ع�ف �ت �ف
أ
اهی و ا �ف هی و ال�تّ ِه م�ف ال�فّ ُه �ب

َ
الّل

 . لو�فَ ا�ف عف

و نیــز به چشــم خــود می بینید تعهدات 
کــه  اجتماعــی  قراردادهــای   ( الهــی 
نظامات و مناســبات جامعۀ اســالمی را 
می ســازد( نقــض و گسســته شــده و زیــر 
پــا نهــاده شــده اســت؛ امــا شــما نگــران 
بــر نمی آوریــد، در  فریــاد  و  نمی شــوید 
حالی کــه بــه خاطــر پــاره ای از تعهــدات 
اینــك  و  می شــوید  آشــفته  پدرانتــان، 
پیامبــر؟ص؟  برابــر  در  کــه  تعهداتــی 
مناســبات  )یعنــی  گرفتــه  انجــام 
کــه از طریــق بیعــت بــا پیامبــر  اســالمی 
کــرم؟ص؟ تعهــد شــده همچنیــن تعهــد  ا
ــی  اطاعــت و پیــروی از جانشــینش عل
در  خــم«  »غدیــر  در  کــه  اوالدش  و 
گرفتــه( مــورد  برابــر پیامبــر؟ص؟ انجــام 

اســت. بی اعتنایــی 
کــر  کــه نابینایــان، اشــخاص  می بینیــد 
ل، و افــراد ناتــوان و زمین گیــران در  و ال
همــۀ شــهرها بی سرپرســت مانده انــد و 
بــر آن هــا تّرحــم نمی شــود. نــه خودتــان 
مطابــق شــأنتان عمــل می کنیــد و نــه 
کنــد  کــه بدین ســان عمــل  کســی  بــه 
و در ارتقــای شــأن شــما بکوشــد مــدد 
می رســانید. بــا چرب زبانــی و چاپلوســی 
در  را  خــود  ســتمکاران،  بــا  ســازش  و 
ایمــن  کــم  حا قدرت ســتمکاران  برابــر 
می گردانیــد. تمــام اینهــا دســتورهای 
کــه شــما یــا خودتــان از  خداونــد اســت 
آن نهــی شــده اید و نبایــد انجــام دهیــد 
ــد از آن نهــی  ــا اینکــه دیگــران را بای و ی

کامــاًل غافــل هســتید. کنیــد و از آنهــا 
م ِم�فَ المو�تِ 

ُ
راُرك لك �ف طهم  علی �ف

ّ
*سل

م 
ُ
ك �تُ ار�ت اهت ال�تّیی هیی م�ف الح�ی م �ب

ُ
ك ا�بُ ع�ب و اإ

�ف  �ی م�ف �ب هم؛ �ف د�ی �ی
أ
اَء �فیی ا ع�ف

م الصفُّ سلم�ت
أ
ا �ف

َع�ف علی  صف �ف مس�ت �ی هوٍر، و �ب ٍد م�ت ع�بَ ُمس�ت

الُملِك  �فیی  و�فَ  �ب
ّ
ل �ت �ت �ی  ، لو�بٍ معف ِه  �تِ سث مع�ی

هوا�أهم 
أ
ا �ب  َ

یی رفْ الحفِ ِعرُو�فَ  سث س�ت �ی و  را�أِهم، 
آ
ا �ب

اِر. �ب ّ هتً  علی الحب
أَ
را رار و حب سث ال�أ  �ب

ً
داءا �ت ا�ت

حکومــت،  بــر  آنــان  تســلط  علــت 
و  بــود  کشته شــدن  از  شــما  فــرار 
گریــزان دنیــا  دلبســتگی تان بــه زندگــی 
و شــما بــا ایــن روحیــه و رویــه، تــوده 
ناتــوان را بــه چنــگال ایــن ســتمگران 
ســرکوفته  بــرده وار  یکــی  تــا  ســپردید 
باشــد و دیگــری بیچــاره وار و ناتــوان 
حــکام،  و  نانــش،  و  آب  تأمیــن  از 
خودســرانه و بــا افــکار و آرای خــود در 
ســلطنت غوطــه خورنــد و بــا هوســبازی 
بــار  بــه  رســوایی  و  ننــگ  خویــش، 
برابــر  اشــرار و در  پیــرو  کــه  آورنــد؛ چرا

هســتند. گســتاخ  خــدا 
ر�ف  ال�أ و  �بُ  ع�ب

أ
ل�ا و مالی   !

ً
ا �ب ا ع�ب �ی �ف  *

و  لوٍم،  طف  ٍ �ت صّدِ م�ت و  وٍم،  ُ سث عفَ  ٍ
ّ ا�ث عف م�ف 

ٍم،  رح�ی ُر  �ی عف هم  �ب �فَ  �ی م�ف الُموأ علی  عاِمٍل 
و  ا،  ع�ف ارف �ف �ت ه  �ی �ف ما  �ی �ف الحاكُم  ه 

َ
الّل �ف

ا.  �ف �ف �ی �ب ر  �ب سث ما  �ی �ف حكمه  �ب ی  ا�ف ال�ت
م!  اسث �ب �ف �ه  �ت رف گ�ف سث را  حچ و  ا!  �ت گ�ف سث
درحالی کــه جامعــه در تصــرف مــردی 
ــاز  ــه( دغل ب کــه خــودش )معاوی اســت 
مالیاتــش  مأمــور  و  اســت  ســتمکار 
ســتمگر و اســتاندارش نســبت به اهالی 
و مؤمنــان نامهربــان و بی رحــم اســت.
آنچــه  مــورد  در  کــه  خداســت  فقــط 
کشــمکش برخاســته ایم  دربــاره اش بــه 
و  نمــود  خواهــد  داوری  و  حکومــت 
دربــاره مشــاجره بیــن ما بــا رأی خویش 

کــرد. حکــم قاطــع خواهــد 
ك�ف ما كا�ف  ه لم �ی �فّ

أ
علم ا ك �ت �فّ هم اإ

ّ
*الل

 م�ف 
ً
ماسا ، و ل� ال�تِ َطا�فٍ

ْ
 �فی ُسل

ً
سا ا�فُ �ف ا �تَ م�فّ

ِری المعاِلَم م�ف  وِل الحطاِم، ولك�ف ل�فُ صف �ف

و  لاِ�َك،  �ب �فی  �لاَح  ال�إ ِهَر  طفْ �فُ و  ك،  �ف ��ی
ْعَمَل  �ی و  اِ�َك،  ع�ب ِم�فَ  ومو�فَ 

ُ
ل المطف م�فَ 

أ
ا �ی

م 
ُ
ك

�فَّ اإ حكاِمَك، �ف
أ
َك و ا ِ �ف

َك و ُس�فَ صفِ را�أِ �ف �ب
لمهت  و�ی�ت الطفّ ا �ت و�ف ص�ف �ف ا و �ت ُصرو�ف �فْ �ف ل� �تَ اإ
م، و 

ُ
ك �ی �ب

وِر�فَ �فُ اِء  ط�ف اإ �فی  وا 
َ
كم، و َعِمل عل�ی

و  ا  �فَ �بْ
�فَ
أ
ا ه  ل�ی اإ و  ا  وّكل�ف �ت ه  عل�ی و  ُه 

َ
االّل �ف حس�بُ

ُر. المص�ی ه  ل�ی اإ
ــه  ــی آنچ ــو می دان ــك ت ــا! بی ش بارخدای
ضــد  بــر  مبــارزه  )یعنــی  ســرزده  مــا  از 
کمــه امــوی( نــه رقابــت در  دســتگاه حا
بــه دســت آوردن قــدرت سیاســی اســت 
و نــه جســتجوی ثروت بــی ارزش دنیا، 
عالمت هــا  تــا  اســت  آن  بــرای  بلکــه 
را  تــو  دیــن  درخشــان  ارزش هــای  و 
اصالحــات  کشــورت  در  و  بنماییــم 
پدیــد آوریــم و بنــدگان ســتمزده ات را 
ایمــن و برخــوردار از حقــوق مسّلمشــان 
کــه مقرر  گردانیــم، و نیــز تــا بــه وظایفــی 
داشــته ای و بــه فرهنــگ و احکامــت 
علمــای  شــما  بنابرایــن  شــود.  عمــل 
گــر مــا را یــاری  دیــن و خــواص جامعــه ا
گرفتــن داد مــا  نکنیــد و منصفانــه در 
ــد، ســتمگران در  ــا مــا هم صــدا نگردی ب
کــرد  مقابــل شــما قــدرت پیــدا خواهنــد 
فــروزان  مشــعل  خاموش کــردن  در  و 
شــد.  خواهنــد  گســتاخ  پیغمبرتــان 
ــر  کفایــت اســت. ب ــا را  ــه م خــدای یگان
او روی  بــه ســوی  و  کردیــم  تکیــه  او 
آوردیــم و سرنوشــت مــا بــه دســت او و 

بازگشــت مــا بــه ســوی اوســت.
برگرفته از کتاب »خطبه های منا«

حجت االسالم و المسلمین اصغر محمدی

فرازهایی از خطبۀ امام حسین ؟س؟ در منا
گذشته، به معرفی خطبۀ امام حسین ؟ع؟ در سرزمین منا پرداخته شد، در این شماره، فرازهایی از آن خطبه مرور می شود در شمارۀ 
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چشم پوشی 
از خطا

در آیــۀ 286 ســورۀ بقــره، پــس از بیــان دو 
ــه مقــدار قــدرت  اصــل اساســی »تکلیــف ب
اعمــال  مســئول  کســی  »هــر  و  اســت« 
خویــش اســت«، از زبــان مؤمنــان هفــت 
ح  مطــر را  پــروردگار  درگاه  از  درخواســت 
را  مؤمنــان  درخواســت  اولیــن  می کنــد. 
گــر  کــرده اســت: »پــروردگارا، ا چنیــن بیــان 
کردیــم مــا را  مــا فرامــوش نمودیــم یــا خطــا 

مؤاخــذه مکــن«.
مقــام  در  آن کــه  از  بعــد  مؤمنــان 
اجابــت دعــوت خداونــد بــدون هیــچ 
 ،ا ا و اطع�ف گفتنــد: سمع�ف قیــدى 
ضعــف  متوجــه  یك ســو  از  ســپس 
خــود شــدند و از ســوى دیگــر متوجــه 
کــه قبــل  سرنوشــت امت هایــی شــدند 
خداونــد  از  می زیســتند،  ایشــان  از 
کنــد و بــا  خواســتند تــا بــه ایشــان رحــم 
ایشــان آن معاملــه را نکنــد، یعنــی آن 
مؤاخذه هــا و تحمیل هــا را نفرمایــد، 
چــون مؤمنــان بــا تعلیــم الهــی ایــن 
هیــچ  کــه  بودنــد  آموختــه  را  معنــا 
چیــز جــز رحمــت او آدمــی را از خطــا و 

تمــرد حفــظ نمی کنــد.  و  نســیان 

جملــه  ایــن  ذیــل  در  مفســران 
ع اســت:  کــه فراموشــی دو نــو گفته انــد 
اول اینکــه انســان هیــچ اختیــاری 
در بــه وجــود آمــدن آن نــدارد، ماننــد 
که بیمار شــده و بر اثر بیماری،  کســی 
دچــار فراموشــی می گــردد. بی شــک 
ع فراموشــی، مجازاتــی نــدارد.  ایــن نــو
که ممکن اســت  دوم، فراموشــی ای 
مقدمــه  کــه  باشــد  داشــته  مجــازات 
انســان  غفلــت  و  بی توجهــی  آن، 
اســت؛ ایــن آیــه بــه مؤمنــان می آمــوزد 
بــه  را  آن هــا  بخواهنــد  خــدا  از  کــه 
ع خطــا و فراموشــکاری  ســبب ایــن نــو
مؤاخــذه نکنــد.1 طبــق آیــه 14 ســوره 
اَء  ِل�ت م  �تُ ِس�ی

�فَ ما  �بِ وا  و�تُ
دفُ �فَ ســجده 

فراموشــکاری هایی   ،ا هدف م 
ُ
وِمك َ �ی

کــه زاییــده ســهل انگارى اســت قابــل 
اســت. مجــازات 

تفــاوت »نســیان« و »خطــا« در ایــن 
کــه »خطا« معمــواًل به کارهایی  اســت 
از روى غفلــت و  کــه  گفتــه می شــود 
می زنــد،  ســر  انســان  از  توجــه  عــدم 

کــه  ولــی »نســیان« در جایــی اســت 
ــی رود،  کار م ــال  ــه دنب ــا توج ــان ب انس
ولــی مشــخصات حادثــه را فرامــوش 

کــرده باشــد.2
کــه  می شــود  روشــن  آیــه  ایــن  از 
و  خــدا؟ص؟  رســول  درخواســت  ایــن 
مؤمنــان، هــر چنــد تقاضــای بخشــش 
کــه بیــرون از تــوان  از امــورى اســت 
بــاب تکلیــف،  از  امــا  انســان اســت، 
درخواســت در مــورد امــورى نیســت 
چــون  نباشــد،  آدمــی  وســع  در  کــه 
کــه  اســت  عذاب هایــی  منظــور 
ممکــن اســت خداونــد در برابــر تمــرد و 

کنــد. تحمیــل  آنــان  بــر  نافرمانــی 
گفتــه شــود خطــا و نســیان،  شــاید 
ــار آدمــی  تمــرد نیســت، چــون از اختی
گفته می شود،  ج اســت، در پاسخ  خار
اختیــارى  نســیان  و  خطــا  مقدمــات 
اســت و ممکــن اســت بــا جلوگیــرى از 
مقدمــات آن و یــا مراقبــت نســبت بــه 
آن، از پیش آمدهــا جلوگیــرى شــود؛ 
پــس خطــا و نســیان در ایــن نــگاه، 

مخصوصــا  اســت،  اختیــارى  امــرى 
بــه  آدمــی  ابتــالى  کــه  مــواردى  در 
آنهــا بــه خاطــر ســوء اختیــارش باشــد. 
در نتیجــه، مجــازات فرامــوش کار بــر 
ــا انجــام آن  خــالف حکمــت نیســت ت
از خداونــد قبیــح باشــد، زیــرا مقدمات 
بــا اختیــار خــود  انســان،  را خــود  آن 
انجــام داده اســت، پــس در نســبت 
محــذورى  هیــچ  خــدا  بــه  آن  دادن 

نــدارد. 
رســول  اینکــه  بــا  شــود  ســؤال  گــر  ا
خدا؟ص؟معصــوم اســت، پــس چطــور 
و  خطــا  از  مصونیــت  درخواســت 
آن  گفــت  بایــد  می کنــد؟  نســیان 
معصــوم  الهــی  عنایــت  بــه  حضــرت 
از  کــه  اســت  صحیــح  پــس  اســت، 
که از  کنــد  خــدا مصونیتــی درخواســت 
ــه آن  ناحیــه خــود ضمانتــی نســبت ب
نــدارد و خــود را در ایــن درخواســت، 

ســازد.3 مؤمنیــن  هــم آواز 
----------------------------------

1. اطیب البیان، ج3، ص90. 
2. تفسیر نمونه، ج 2، ص 403. 

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 685 و686. 

کتاب چهل جرعه دعا ، حجت االسالم مسعود حاجی ابراهیمی برگرفته از 
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پیشگامی جمهوری اسالمی 
در انجام تکلیف

انقــالب و امــام، ایــن را بــه مــا 
کــه در  یــاد دادنــد  یــاد دادنــد. 
انجــام تکلیــف، منتظــر دیگــران 
ّلَ  ُكْم َم�فْ �فَ ّرُ صفُ نشویم. »ل� �یَ
کــه شــما  ْم«.1 وقتــی  �تُ ْ َد�ی ا اْه�تَ

�فَ اإِ
وظیفــه  رکاب  در  پــا  می توانیــد 
باشــید، باشــید. و لــو ملت هــای 
دیگــر، نباشــند. و لــو دولت های 
دیگــر، اجــازه ندهنــد. دولــت و 
ملــت ایــران، بــه فضــل الهــی، 
در راه انجــام وظیفــه اســالمی، 
آن  حــال،  باشــند.  پیشــگام 
کــه  چــه  هــر  اســالمی،  وظیفــه 

باشــد.2 می خواهــد، 
امام خمینی؟هر؟، درة التاج 

عزت بر تارك امت اسالمی
متأســفانه در دنیــای اســالمی، 
کســانی از ســران ســردمداران و 
عالم نمایــان  و  جیره خــواران 
کــه  بودنــد  نیــز  قلم فروشــان  و 

کــه درةالتــاج عزتــی  قــدر امــام را 
بــود،  اســالمی  امــت  تــارك  بــر 
کردنــد  بــا او جفــا  نشــناختند و 
و  آمریــکا  دلخوشــی  بــرای  و 
دشــمنان  دیگــر  و  اســرائیل 
و  درافتادنــد  او  بــا  اســالم، 
بــرای خاموشــی نــور وجــود او، 
کردنــد،  تــالش  خفاش گــون 
ِه 

َ
الّل وَر  �فُ ا  وأُ ْط�فِ ِل�یُ ُدو�فَ  ر�ی ُ »�ی

ْو 
َ
ل َو  وِرِه  �فُ ّمُ  ُم�تِ ُه 

َ
الّل َو  واِهِهْم  �فْ

أَ
ا �بِ

«.3و4 ُرو�فَ كا�فِ
ْ
ال ِرَه 

َ
ك

عوامل عدم رعب و هراس
چــه کســی مرعــوب نمی شــود؟ 
کــه دلــش بــه خــدا متکــی  آدمــی 
خــدا  بــه  انســان  وقتــی  باشــد. 
کــس  هیــچ  از  بــود،  متــوکل 
مرعــوب نمی شــود، یــك نمونــه 
زنــده اش را در زمــان خودمــان 
؟هر؟،  امــام  یعنــی  دیدیــم، 
در  را  دیگــر  نمونــه  هــزاران  و 
میــدان جنــگ و در میدان هــای 
کردیــم. ایــن  سیاســت مالحظــه 

کباختــه، از  جوانــان مؤمــن و پا
کــس  هیــچ  از  ترســیدند،  خــدا 
�فَ  �ی �ف

َّ
»ال نترســیدند،  خــدا  غیــر 

اَ� 
ال�فَّ �فَّ  اإِ اُ� 

ال�فَّ ُهُم 
َ
ل اَل  �ت

ْوُهْم  َ سث احفْ �فَ ْم 
ُ
ك

َ
ل َمُعوا  َ حب ْد  �تَ

ا  �فَ َحْس�بُ وا 
ُ
ال �ت َو   

ً
ا ما�ف �ی اإ اَ�ُهْم  رف �فَ

گوشــه  ُل«.5 در  َوك�ی
ْ
ْعَم ال ُه َو �فِ

َ
الّل

و  رادیوهــا  و  افــراد  کنــار،  و 
عوامــل دشــمن مرتــب بــه اینهــا 
دارنــد  شــما  علیــه  می گفتنــد، 
بناســت  می کننــد،  توطئــه 
چنیــن  بناســت  بزننــد،  ضربــه 
بکننــد، بناســت چنــان بکننــد، 
که اینها را بترســانند.  برای این 
گفتنــد نــه. ایمانشــان  امــا اینهــا 
ا  �فَ »َحْس�بُ گفتنــد  شــد.  بیشــتر 
مــا  خــدا  ُل«،  َوك�ی

ْ
ال ْعَم  �فِ َو  ُه 

َ
الّل

خــدا  بــه  مــا  اســت،  کافــی  را 
اعتمــاد داریــم و بــه او اطمینــان 
خــدای  وقــت  آن  می کنیــم. 
وا  �بُ

َ
ل �تَ ا�فْ »�فَ می فرمایــد:  متعــال 

ْم 
َ
ل ٍل  صفْ �فَ َو  ِه 

َ
الّل ِم�فَ  ْعَمهتٍ  ِ �ف �بِ

وقتــی  بلــه،  ُسوٌء«.6  ْمَسْسُهْم  َ �ی
کســی بــه خــدا اتــکا بکنــد، ایــن 
کــه  کســانی  آن  اســت.  گونــه 
دوران جنــگ را دیدنــد و در آن 
می داننــد  بودنــد،  صحنه هــا 
تمــام  می گویــم.  چــه  مــن  کــه 
قدرت هــای مســلح عالــم دســت 
بــرای  دادنــد،  هــم  دســت  بــه 
وجــب  یــك  بتواننــد  کــه  ایــن 
کشــور را بگیرنــد،  از خــاك ایــن 
از  ایــران  مــرز  بگوینــد  بتوانــد 
کیلومتــر عقــب  ایــن نقطــه چنــد 
آمــد، امــا نتوانســتند. ایــن ملــت 
لــذا  ایســتاد،  مقابلشــان  در 
کمــك می کنــد  نتوانســتند. خــدا 
و نمی گــذارد دشــمن غلبــه پیــدا 

کنــد.7
لزوم انتقال فضای جمهوری 
اسالمی در حج به مسلمانان

در حــج بایــد تــا ســرحد تــوان 
بــرادری  پیونــد  امــکان،  و 

کشــورها  دیگــر  مســلمین  بــا 
ضمــن  و  یابــد  اســتحکام 
از مســایل و حــوادث  استفســار 
آنــان، حقایــق مســلم سیاســی 
ــوری  ــای جمه ــروز در فض ــه ام ک
ــا همــه مــردم  کثــر ی ــر ا اســالمی ب
آشــکار اســت، بــه آنــان انتقــال 
َهُدوا  ْ سث »ِل�یَ کریمــه  آیــه  و  یابــد 
پذیــرد،  تحقــق  ُهْم«8 

َ
ل َع  ا�فِ َم�ف

کلمــه  اتحــاد  بــه  مســلمین 
دشــمنان  کیــد  از  و  ترغیــب 
برحــذر داشــته شــوند و تجــارب 
کار مــا بــرای  ملــت انقالبــی و فــدا

گــردد.9 تشــریح  آنــان 

تفسیر و شواهد قرآنی مسئله حج در اندیشه مقام معظم رهبری؟ظفح؟
حج و جمهوری اسالمی ایران*بخش دوم

عکس ازحسني شفيع زاده، اولین جشنوارۀ لحظه های ماندگار، حج سال 1396

-------------
1. مائده/105.

2. در دیدار مسئوالن حج: 1373/1/31.
3. صف/8

4. پیام به حجاج بیت اهلل الحرام: 1368/4/14.
5. آل عمران/173

6. آل عمران/174.
کارگزاران حج: 1378/11/26. 7. در دیدار با 

8. حج/28.
9. حکم انتصاب حجت االسالم والمسلمین 

محمد محمدی ری شهری به سمت نمایندگی 
ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی: 1370/2/6.
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پیامبــر خــدا؟ص؟ از زمــان بعثــت، بــه مــدت 
پانــزده ســال )ســیزده ســال در مکــه مکرمــه 
بــه  منــوره(  مدینــه  در  ســال  دو  حــدود  و 
ســوی بیــت المقــدس نمــاز می گذاردنــد. 
یهودیــان مدینــه و اطــراف آن بــه پیامبــر 
و مســلمانان طعنــه می زدنــد و می گفتنــد: 
از  زیــرا  نیســت،  کاملــی  دیــن  شــما  دیــن 
خودتــان قبلــه مســتقلی نداریــد و بــه ســوی 

قبلــه مــا نمــاز می خوانیــد!
گفتــه آنــان آزرده خاطر شــد  پیامبــر؟ص؟ از 
و همــواره منتظــر امــر و دســتور الهــی بــود 
یهودیــان  طعنه هــای  از  گونــه ای  بــه  تــا 
رهایــی یابــد و اســالم، ایــن دیــن ابــدی و 
یــک قبلــه مســتقل برخــوردار  از  جــاودان 

ــود. ش
ایــن واقعــه بــه ســه صــورت بیــان شــده 

اســت: 
دوم  ســال  شــعبان  مــاه  1.پانزدهــم 
هجــرت، پایــان انتظــار چندیــن ســاله بــود، 

کــه رســول اهلل؟ص؟ و همراهانــش  هنگامــی 
در خانــه» ام بشر«مشــغول خوانــدن نمــاز 
عصــر بودنــد، جبرئیــل؟ع؟ بــر ایشــان نــازل 
شــد و خبــر تغییــر قبلــه را بــرای آن حضــرت 
ماِء  ی الّسَ ِ

ِهَک �ف ْ �بَ َوحب
ُّ
ل �تَ ری �تَ ْد �فَ آورد: »�تَ

َهَک  ْ َوحب َوّلِ  �فَ اها  ْر�ف �تَ  
�ۀً

َ
ل �بْ �تِ َک 

�فَّ �یَ ِ
ّ
َول �فُ

َ
ل �فَ

َحراِم«1
ْ
ال ِد  َمْس�بِ

ْ
ال ْطَر  َ سث

آســمان  اطــراف  بــه  را  تــو  »نگریســتن 
جانــب  بــه  را  تــو  می کنیــم،  مشــاهده 
می گردانیــم،  می پســندی  کــه  قبلــه ای 
کــن.« پــس روی بــه ســوی مســجدالحرام 

پیامبــر؟ص؟ بــی درنــگ روی بــه ســمت 
کــه  نیــز  نمازگــزاران  و  برگردانــد  جنــوب 
تعــدادی انــدك بودنــد، دور زدنــد تــا هــم 
گیرنــد. چنــان پشــت ســر آن حضــرت قــرار 

خبــر ایــن رویــداد مهــم در سراســر مدینــه 
شــد  پخــش  ســرعت  بــه  آن،  اطــراف  و 
قبلــه  طــرف  بــه  پــس  آن  از  مســلمانان  و 
گذاردنــد  نمــاز  مســجدالحرام-  جدیــد- 
قبیلــه  تاریخــی  رویــداد  ایــن  تردیــد  بــی 
»بنــی ســلمه« یــک افتخــار تلقــی شــد، لــذا، 
تصمیــم  قبیلــه  ایــن  مــردان  از  تعــدادی 
گرفتنــد تــا خانــه »ام بشــر« را از وی بخرنــد 
و بــه پــاس بزرگداشــت ایــن رویــداد مهــم 
بنــا  قبلتیــن  مســجد  نــام  بــه  مســجدی 
آنــان  تصمیــم  از  وقتــی  بشــر«  »ام  کننــد. 

را  خانــه ام  مــن  گفــت:  یافــت،  گاهــی  آ
نمی فروشــم و آن را هدیــه می کنــم تــا شــما 
در محــل آن مســجد بســازید. بدیــن ســان 
مــردم قبیلــه بنــی ســلمه، مســجد قبلتین را 
گذشــت قــرن هــا از ایــن  کردنــد. پــس از  بنــا 
مکــرر،  بنــای  تجدیــد  و  تاریخــی  رویــداد 
گنبــد و  کنــون مســجد قبلتیــن، بــا دو  هــم ا
دو منــاره بســیار زیبــا چشــمان بیننــدگان را 
گیــن  بــه خــود خیــره می کنــد و خاطــره عطرآ
بازدیدکننــدگان  ذهــن  در  را  صدراســالم 

می ســازد. زنــده 
روز  پیامبــر؟ص؟  کــه  گفته انــد  2.برخــی 
معــرور  بــن  بــراء  دیــدار  بــه  قبلــه  تحویــل 
درکــوی بنــی ســلمه مدینــه رفتــه بــود، پــس 
از صــرف نهــار، هنــگام ظهــر شــد و حضــرت 
درمســجد آن محلــه بــه ادای فریضــه ظهــر 
پرداخــت، دررکعــت دوم جبرئیــل فــرود آمد 
از بیــت المقــدس  ودســتور تحویــل قبلــه 
بــه مســجد الحــرام را آورد. و چــون بیــت 
المقــدس شــمال مدینــه و مســجد الحــرام 
ســمت جنــوب آن بــود، پیامبــر بــه عکــس 
و  آورد،  روی  داشــت  بــدان  روی  کــه  آن 
صــف عقــب جماعــت صــف پیشــین شــد.2 
3.برخــی نیــز اعتقــاد دارنــد حکــم تغییــر 
ابــالغ  عصــر  و  ظهــر  نمــاز  مابیــن  قبلــه 
ــذا نمــاز ظهــر را بــه ســمت بیــت  گردیــده، ل
ــه  کعب ــمت  ــه س ــر را ب ــاز عص ــدس و نم المق

انــد. آورده  جــای  بــه 
بازسازی و توسعه

کمــال تأســف در ســال های اخیــر دولــت  بــا 
کــه بــه ســمت بیــت  ســعودی محرابــی را 
المقــدس قــرار داشــت از بیــن بــرده و اثــری 
از آن وجــود نــدارد و محــل محراب، تبدیل 
بــه یکــی از درهــای ورودی شــده اســت، 
مأموریــن  از  را  اقــدام  ایــن  عّلــت  وقتــی 
مربوطــه در مســجد مذکــور ســؤال نمودیــم، 
اظهــار داشــتند بــه ســبب اینکــه بســیاری از 
افــراد ایــن محــراب را مســح می نمــوده و 

می جســتند!! تبــرك 
کــه مســأله تغییــر قبلــه  کوتــاه ســخن ایــن 
بــه  و  هجــرت  دّوم  ســال  شــعبان   15 در 
قــول دیگــر 15 رجــب آن ســال روی داد. 
نکتــه مهــم در تغییــر قبلــه، افــزون بــر طعنه 
قدمــت  تاریــخ  کــه  بــود  ایــن  یهودیــان، 
کعبــه، بســیار پیــش از بیــت المقــدس بــود. 
اِ� 

َع ِلل�فَّ ٍ ُو�فِ �ت �یْ َ َل �ب ّوَ
أَ
و آیــه شــریفه »إِ�فَّ ا

 « 3کــه حکایــت ایــن 
ً
اَركا  ُم�ب

هۀَ
َّ
ك �بَ ی �بِ دفِ

َّ
ل

َ
ل

کعبــه  کــه  قدمــت را داشــت، نشــان مــی داد 
پیــش از بیت المقــدس ســزاوار قبلــه بــودن 

اســت.4
---------------------

آشنایی با 
مسجد قبلتین

ع  1 سوره بقره، آیه 143 ضمنًا آیات 142 تا 150 سوره بقره در ارتباط باموضو
تغییر قبله میباشد.

2 دائرةالمعارف فارسی مصاحب، ج 2، ص .2013
3 سوره آل عمران، آیه 96

4 آثار اسالمی مکه و مدینه، ص 304 و 305

کتاب »گلواژه های حج و عمره« تألیف علی بصیری صفحه 527-525 عکس از کامل الدین شاهرخبرگرفته از 
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معرفی کتاب

پرتوی از عظمت امام حسین  ؟س؟ 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

گلپایگانی   کتــاب بــه قلــم آیــت اهلل العظمــی صافــی  ایــن 
کتــاب، متضمــن  در 483 صفحــه نگاشــته شــده اســت. 
مطالبــی از فضایــل حضــرت سیدالشــهداء ؟س؟ و تاریــخ 
اســالم در آن زمــان و نیــز پــاره ای از علــل و نتایــج واقعــۀ 
کــه بــه صــورت تحقیقــی و تحلیلــی بــه رشــته  کربالســت 
کتــاب، قلــم  تحریــر درآمــده اســت. از ویژگی هــای مهــم 
کــه علی رغــم انتقــال مطالــب علمــی و  ســاده آن اســت 
تحلیلــی، مخاطــب را از هــر طبقــۀ فکری و ســطح ســواد 
کــه برخــوردار باشــد، بــا انــدک مایــۀ علمــی، بهره منــد 
می ســازد. اســتفادۀ فــراوان از منابــع عامــه و اهــل ســنت 
و نیــز پاســخ بــه برخــی از مهم تریــن شــبهات دربــارۀ 
قیــام امــام حســین؟س؟ نیــز از دیگــر ویژگی هــای ایــن 
کتــاب در چهــار بخــش ســامان یافتــه  کتــاب اســت. 
اســت: شــخصیت و فضایــل حســین؟س؟، بنــی هاشــم 
و بنــی امیــه، علــل قیــام حســین؟س؟ و نتایــج و فوایــد 

قیــام حضــرت ابــی عبــداهلل الحســین؟س؟.

حماسه و عرفان
آیت اهلل جوادی آملی

کتــاب دربــارۀ عرفان، حماســه و ارتباط بین  ع   موضــو
کتــاب، برگرفتــه از  ایــن دو مقولــه اســت. اصــل مطالــب 
کــه در  ســخنرانی های آیــت اهلل جــوادی آملــی اســت 
محــرم ســال 1411ق )1368ش( انجــام شــده اســت. 

کتــاب نگاشــته اند: ایــن عالــم بزرگــوار در مقدمــۀ 
»نقــش حماســه و تأثیــر ســتم ســتیزی در تعالــی روح 
شــهادت  بــه  را  نــاب  عارفــان  اشــتیاق  زمینــۀ  بشــر، 
کــوی حــق را بــا عرفــان اصیــل  کــرده و مجاهــد  فراهــم 
و  ایــن، همــان هماهنگــی حماســه  و  آشــنا می ســازد 

عرفــان اســت«.
و در جای دیگر مقدمه چنین آورده اند:

بــود؛  نخواهــد  نــاب  عرفــان  بــدون  حقیقــی  جهــاد 
و  جــاه  و  مــال  ایثــار  بــدون  خالــص  عرفــان  چنانکــه 
نثــار جــان حاصــل نخواهــد شــد. در وصــف مجاهــدان 
راســتین، نشــانه های عرفــان مشــهور اســت و در رســم 

مشــهود. مجاهــدت  عالمت هــای  واقعــی،  عارفــان 

آیات قرآنی در کالم و نهضت حسینی
حمید مروجی طبسی

آیاتــی  توضیــح  و  ح  شــر بــه  کتــاب  ایــن 
از  سیدالشــهداء؟س؟  حضــرت  کــه  می پــردازد 
تــا شــام در مکتوبــات و ســخنرانی ها،  مدینــه 

داده انــد. قــرار  اســتفاده  مــورد 
کتــاب در 152 صفحــه در چهــار فصــل تدویــن 
کــه امــام  ع اصلــی آن آیاتــی اســت  شــده و موضــو
حســین؟س؟ از مدینــه تــا شــام آن هــا را یــا تــالوت 
کرده انــد و یــا در مکاتباتشــان مــورد اســتناد قــرار 
داده انــد. هــر یــك از آیــات اســتفاده شــده در ایــن 
کتــاب در ســه بخــش ارایــه شــده اســت: متــن 
که  آیــه و ترجمــه و شــأن تــالوت و بخــش تفســیر 
خالصــه شــده از چهــار تفســیر المیــزان، تســنیم، 

نمونــه و نــور می  باشــد
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امام حسین ؟ع؟
ْم 
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ل�فَّ
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َ ا �ب �فَّ َحَوا�أِ

أَ
ُموا ا

َ
ِاْعل

ْم
ُ
ك �یْ

َ
ِه َعل

َ
لّل

َ
َعِم ا ِم�فْ �فِ

ما �تَ وا �فِ ُ�ورفُ �تَ َعَم �فَ ل�فِّ
َ
وا ا

ُّ
َمل لَا �تَ  �فَ

بدانید كه نیازهاى مردم به 
شما از نعمت هاى خدا است 
براى شما، مبادا از نعمت ها 
ملول شوید كه تبدیل به بال 

خواهند شد.
نزهة الناظر، ص81

سر عالی  �ت سمه   �ب سر،  امی  �ف ام  �ف ه  سر�ب ال�  د�ب ل�ف �ب كر،  �ی �چ ه  �ب دمر�ت ل�ف �ب
واهم كر� ده حف ، س�ب ر�ب�ت اعلا�ت ه �ت ط �ب �ت ا سر�ف ، هر�ب �ت اسث واهد گدف حف و �ف ده ی �ت �ف كه �ب

�ت عسث ارف  رار  ال�ف مك�ف  �ی ل�  مع�فی  ه  �ب سم  اسر�ت �ف سر�ت ، ارف حس�ی ها�ف ده اس�ت حب ر سث كه �چ
�ف �ت ل�  اإ �ی�ت 

أ
را ما   ! �ف م�ی رف ه  �ب ك�ف  گاه  سر�ف ل�  اإ �ی�ت 

أ
را ما  گر!  �ف �ب سما�ف 

آ
ا ه  �ب

م رف ر�ی ا�ت ل�ب �ی �ت : »م�ف ارف اسث �ت سرسری كه گ�ف ا  �ب می روم  د  داو�ف �ف سرسرای  ه  �ب
م د�ف �ب ر  �ب ا�  م�ب  ، عل�ت �ت گ  ر�ف ه  حچ �ف

آ
ا سر.«هر  ا�ا  م�ب  ، �ف ك�ف ا�ا  م�ب امه،  �ب ا�  م�ب

و� مال« م�و�ث �ب ح�ب الحب سرهما�ف سری كه »�ی لا  م�ی حب  ، د�ف �ب لا  م�ی حب و�،  �ب ل  م�ی حب
را �ف ها  ر�ی ه�ت �ب ور� 

آ
ا و��ث  حف ا  �ب كه  و��ف سرورا�ف را سرسری  ک، همه �ب ه �ی ک �ب كه �ی

ا�ف �ب ما  ارف  واه  حف �ب ا!  �ف حس�ی  : �ت گ�ف ر  ه�ی سررف ما  ارف  ر  گ�ی �ب ا!  �ب �ی ح�ب  : �ت گ�ف �ب  �ی ح�ب
ا�ف �فی«گو�ی �فّ حب

أ
ا  « س،  عا�ب معركه  ه  �ب س  سرس�چ ��را  ه  �ب  � رف و  و�ت  سث ارف  ره�ف  �ی �چ د  �ر�ی

�ت گ�ف �ف  �ت ارهۀ  �چ ه  �ب را،   » وه�ب م 
أ
ا  « م  ارف �ف سر�ب ا  �ب ا  م�ی ولی  سر  ا  �ب معركه  ه  �ب رو  �ب

د رس�ی و�ث  ررف
آ
ا ه  �ب  ، لامسث عف �ال  ه  �ب ا  وسث سرحف مول�  ای  �چ روی  سر،  ر  حف

آ
ا �ت  اسث گدف

د و�ث رس�ی ررف
آ
ه ا گر �ب �ف ��ی ک �ت ا�ف كه �ی �ف سرحچ ا،  س�ت �ت  اسث گدف هرا  رف ا�ر  �چ روی  ه  �ب

د كه حس�ف مطلع سث �ف
آ
ده ولی ا ص�ی �ف �ت لا سر�ر ا�ی رای ل�ی ر�ه �ب هما�ف سری اس�ت كه �ب

ا �چ ا  �ت سر  و�  �ب م�مو�  و  احمد  كه  سرهما�ف  ا  �ت ا  �چ و�،  �ب د  داو�ف �ف كه  سری  هما�ف 
ه كاری كر� �ف �ت ما�ف �ف سث ه كوری حچ سر �ب اسر�چ سر�ت  ، �ت �سث و�ث  عف

آ
ا و�  سث علی  ارف  ر  �چ

د سث طعه  م�ت دا  �ف كلام  اک،  حف ا�ف  سرم�ی ها،  طا،  م،  م�ی ل�م،   ، ال�ف اک؛  حف ا�ف  م�ی

اس�ب هۀ  ارف �ت عل  �ف و  �ف 
آ
را �ت اطهر  د�ف ها سرحرو�ف  ر �ب و�ه اس�ت �ب �ب د كه �ف و�ب سث ه حف حچ

و� سث �ب سث حف ل و �ب صف ه معركه سرگرم �ف سث �ب �ف واس�ت �ا�، ح�تی سر�ت ه �لسث حف ه هركه هرحچ �ب
ور�ه اس�ت

آ
ه ها �را رف �ی ده اس�ت و سر ارف �ف دا سث سر�ب ا  �چ ارف  اس�ت  ا�ه  �ت �ف �ی �ف و  اس�ت  ده  سث دا  �ب

د �ی
آ
می ا م  �ی الر�ت كه�ف  ه  �ی

آ
ا سر�دای  �ا  مس�ی ك�ف  ده  �ف رف مرا  و  وا�ف  حف �ب  ! وا�ف حف �ب

اسلام �ف 
آ
ا ر�  م�ی �ب د،  مس�ب همه  �ف 

آ
ا  � سورف سر�ب سا  كل�ی ارف  ور� 

آ
�را ا�ب  �ت �ف

آ
ا كه 

؟ �ت صه و �ر� و گلا�یه را �به كه گ�ف ل�، عف �ی ا سرع�ت �ب  ، ا�ف �ب رف ا  �ب ه  �ف ه م�مل،  و�ب ، حچ و�ب ه حچ �ب
می �ا�فی اس�ت  كر�ه  حرم  هوای  سر�لم  ال�  �ب مارف  �ف ركع�ت  �و  هوای  �لم 

دلم هوای حرم کرده است می دانی؟

سیدحمیدرضا برقعی

خط ثلث، برگرفته شده از وبگاه کانون هرن شیعی

عکس  از شبکۀ مجازی العتبة الحسينية املقدسة
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