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کــه بــه ســبب بالیــی همه گیــر، بســیاری از مســلمانان مشــتاق،  مــاه عظیم القــدر ذی الحجــه ســپری شــد و در دومیــن ســالی 
ــورا  ــت، عاش ــته اس ــه پیوس ــه ذی الحج ــرم ب ــاه مح ــه م ک ــه  ــده ایم. همانگون ــرم ش ــاه مح ــد، وارد م ــج بازماندن ــت ح از نعم
کعبــه. ایــن پیونــد عمیــق، همــواره در  کعبــه و خــدای  گسســتنی دارد و ســرور و ســاالر شــهیدان بــا  نیــز بــا عرفــه پیونــدی نا
گســترۀ تاریــخ حتــی در آیین هــا و اشــعار عاشــورایی بــه خوبــی درک و منعکــس  شــده و در مراثــی سیدالشــهدا ؟س؟ همــواره از  
کریــم،  کــه بــر مبنــای منطــق واالی قــرآن  کلیدواژه هــای فرهنــگ حــج اســتفاده شــده اســت و  چــرا چنیــن نباشــد،  در حالــی 
دعــوت حــج، در حقیقــت دعــوت بــه ســوی امــام معصــوم و بــر مبنــای فرهنگــی روایــی شــیعه، تمــام حــج،  لقــاء امــام اســت.   

معاونت فرهنگی
مدیریت برنامه و محصوالت فرهنگی

ص
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حدیث رشیف نبوی، خط ثلث، اثر دکرت روضان البهیة، عراق، برگرفته از وبگاه کانون هرن شیعی
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کســانی بــرای حفــظ جانشــان،  گــر   ا
کــه  آن جــا  و  کننــد  تــرک  را  خــدا  راه 
چــون  نگوینــد،  بگوینــد،  حــق  بایــد 
جانشــان بــه خطــر می افتــد، یــا بــرای 
مقامشــان یــا بــرای شغلشــان یــا بــرای 
پولشــان یــا محبــت بــه اوالد، خانــواده 
و نزدیــکان و دوستانشــان، راه خــدا را 
کننــد، آن وقت حســین بن علی ها  رهــا 
کربــال خواهنــد رفــت و بــه  بــه مســلخ 

ــد شــد. کشــیده خواهن ــگاه  قتل
مقام معظم رهبری؟ظفح؟، 20 خرداد 1375

 یکــی از ابعــاد بســیار مهــم نهضــت عاشــورا 
کــه از  بعــد اصالح گرانــۀ آن بــود. جامعــه ای 
ک هــای ارزشــی  معیارهــای اصیــل دیــن و مال
ریشــه  آن  پیکــرۀ  در  فســاد  و  بگیــرد  فاصلــه 
گســترش یابــد  بدوانــد، بی بنــد و بــاری در آن 
ــه  ــد و ب کن ــت  ــردم حکوم ــر م ــتم ب ــم و س و ظل
جــان و مــال مســلمانان تعــرض شــود، چنیــن 
جامعــه ای بیــش از هــر چیــز نیــاز بــه اصــالح 
دارد و امــام حســین ؟ع؟ در چنیــن شــرایطی 
مهم تریــن  بنابرایــن  و  می کردنــد  زندگــی 
هــدف قیــام خویــش را اصــالح امــت جــدش 

کردنــد.   معرفــی 
صحیفۀ امام؟هر؟، ج 6، ص 33
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سیریدرسیرهوتاریخحجگزاری
امامحسین؟ع؟

حجت االسالم و المسلمین دکتر حمید احمدی
روایتیازرئیس کمیتۀ فرهنگی و آموزشی ستادمرکزی اربعین

طوافواطعامامامحسین؟ع؟

االخبــار«  و فصــوص  االبــرار  »ربیــع  کتــاب  در  زمخشــری 
کــه: اســت  آورده 

�و�ظ  �ي الّسلام  هما  عل�ي عل�ي  �ظ  �ب �ظ  الحس�ي  ...
ع  و�ظ م  صل�،�ث �ظ ام  الم�ق ل�  اإ �ار  م  ،�ث �ق �ي ال�ب �ب
�ك  �ي ول:ع�ب �ق �ي و  ك�ي  �ب �ي عل  حب

�ظ ام  الم�ق عل�  ده  �ظ
ردد  ا�بك،�ي �ب �ب ك  �ظ ك،مسك�ي ا�ب �ب �ب لك  ك،سا�ئ ا�ب �ب �ب
ل�ق  �ظ معهم �ظ مساك�ي مر �ب ، �ظ صر�ظ م ا�ظ لك مرارا،�ث دظ
ل� طعامهم،  �عوه اإ هم،�ظ سلم عل�ي ،�ظ كلو�ظ

ئ
ا رظ �ي �ب �ظ

ل�ئكل�ق  �ق  ���ق  � �ظ
ئ
ا ل�  ال:لو  �ق و  معهم  لس  حب

�ظ
و  طعمهم 

ئ
ا ،�ظ ل�ي رظ م�ظ ل�  اإ وموا  ال:�ق �ق م  معكم،�ث

�راهم. �ب لهم  مر 
ئ
ا م  كساهم،�ث

کــه  کردنــد؛ در حالــی  حســین بــن علــی؟امهع؟ را مشــاهده 
مشــغول طــواف خانــه خــدا بــود. آنــگاه بــه طــرف مقــام 
ابراهیــم آمــد و نمــاز بــه جــا آورد. ســپس صورتــش را بــر 

کــرد و عــرض نمــود: گریــه  گــذارده و شــروع بــه  مقــام 
کوچکــت  کوچکــت بــه در خانــه توســت، خــادم  »بنــده 
توســت،  خانــه  در  بــه  ســائلی  توســت،  خانــۀ  در  بــه 

محتاجــی بــه در خانــه توســت.«
این جمالت را مکّرر تکرار می نمود.

کــه  کینی افتــاد  گــذرش بــه مســا آنــگاه بیــرون آمــد و 
مشــغول خــوردن تکــه هایــی از نــان بودنــد.

کرد.   حضرت بر آنان سالم 
کردند. آنان امام ؟ع؟ را به غذایشان دعوت 

 حضرت نزد آنان نشست و فرمود:
گر این ها صدقه نبود من با شما تناول می کردم.   ا

گاه فرمود: آن 
 برخیزید و به سوى منزل من آیید.

ــر  ــرد و ام ک ــد  ــا را بهره من ــاس آن ه ــذا و لب ــرت از غ  حض
فرمــود تــا مبالغــی بــه آنهــا پرداخــت شــود.

 »ربیع االبرار و نصوص االخبار«، جلد۲،  صفحۀ ۳۰۵

دلیــل  بــه  اســالم  در  حــج  اهمیــت 
مــورد توجــه و  جامعیــت آن همــواره 
اهتمــام ائمــۀ هــدی؟مهع؟ بــوده اســت 
و حــج از منظــر اهــل بیــت عصمــت و 
طهــارت فرصتــی بــرای معرفــی مکتب 
از  و  ؟لص؟  محمــدی  نــاب  اســالم  و 
ســلوک  و  ســیر  عنــوان  بــه  دیگرســو 
مؤمنــان و نردبــان قــرب الهــی، راهــی 
ــی اهلل  ــروج ال ــرای ع ــش ب اطمینان بخ
بــوده اســت. ایــن خصوصیــت و ده هــا 
کــه از آن به ســان  ویژگــی دیگــر حــج 
اســالم یــا به ســان قــرآن و یکــی از ارکان 
اســالم و پرچــم برافراشــته دیــن یــاد 
کــه  شــده اســت. ســبب شــده اســت 
ایــن عبــادت فاخــر و بی بدیــل مــورد 
ایشــان  توجــه  کانــون  در  و  عنایــت 
فرصــت  کــه  امامانــی  و  قرارگیــرد. 
کــرات و دفعــات  حضــور داشــتند بــه 
ــج  ــد و ح ــور یافتن ــج حض ــم ح در مراس
حضــرت  ازجملــه  آوردنــد.  به جــا 
؟امهع؟،  حســین بن علی  سیدالشــهداء 
ســومین امام شــیعیان است. چنانچه 
نقــل شــده اســت چنــد بــار همــراه پــدر 
بــرادر  ارجمندشــان امــام علــی؟ع؟ و 
بزرگوارشــان امــام حســن مجتبــی؟ع؟ 
و جمعــی دیگــر از نزدیــکان در مراســم 
ــد. در برخــی متــون  کردن حــج شــرکت 
کــه امــام حســین؟ع؟ 25  آمــده اســت 

حــج بــه جــای آوردنــد.
از  خــود  ســند  بــا  انصــاری  ابوبکــر 
کــه  عبــداهلل بــن عبیــد نقــل می کنــد 
گفت: »حســین بن علی ؟ع؟ بیست و 
پنــج بــار پیــاده حــج نمــود در حالــی کــه 
ــیدند.« ــش می کش ــبان او را همراه اس

ع و فروتنی در حج تضر
معنــوی  ســیرۀ  و  خاشــعانه  حضــور 
حضــرت در حــج، ســلوک ارزشــمندی 

بــه  را  حج گــزاری  صحیــح  ســیرۀ  از 
نمایــش کشــید. نیایــش امام همــراه با 
ع و خضــوع و خشــوع مثال زدنــی  تضــر
نهــم  روز  در  عرفــات  در  امــام  آن 
ذی حجــه نمونــۀ بــارز از ایــن ســلوک 
کــه  معنــوی و الهــی آن حضــرت بــود 
ارزشــمندی  و  جاویــد  میــراث  امــروز 
بــه نــام دعــای عرفــه و شــیوۀ نیایــش 
کــه در منابــع معتبــر آمــده  آن حضــرت 
یــادگار  بــه  اســالم  امــت  بــرای  اســت 
گزارش هــا  از  یکــی  در  اســت.  مانــده 
؟س؟  حســین  امــام  کــه  اســت  آمــده 
کمــال فروتنــی در پیشــگاه خــدای  در 
عزوجــل رهســپار خانــۀ خــدا می شــد تــا 
بــا خضــوع و خشــوع تمــام، مناســک 

حــج را بــه جــای آورد. 1
حســین؟س؟  امــام  کــه  شــد  دیــده 
خانــۀ خــدا را طــواف می کــرد، ســپس 
گــزارد.  بــه مقــام ابراهیــم رفــت و نمــاز 
گونــۀ  خــود را بــر مقــام نهــاد  ســپس 
کــرد و می فرمــود:  گریــه  و شــروع بــه 
ک،  ک، خویدمــک ببــا »عبیــدک ببــا
ک؛  ببــا مســکینک  ک،  ببــا ســائلک 
ــه ات  ــه درخان ــو ب ــا بنــدۀ ناچیــز ت خدای
تــو  کوچــک  آورده، خدمت گــزار  پنــاه 
بــه در خانــه ات پنــاه آورده، خواهــان 
تــو در خانــه ات پنــاه آورده، نیازمنــد تــو 

بــه در خانــه ات پنــاه آورده«.
تکــرار  پیوســته  را  فرازهــا  ایــن 
در  و  برگشــت  ســپس  می فرمــود، 
کــرد  گــذر  نیازمندانــی  بــه  راه  بیــن 
کــه پــاره نانــی را می خورنــد بــه آنــان 
غــذای  بــه  را  حضــرت  گفــت:  ســالم 
کردنــد حضــرت بــا آنــان  خــود دعــوت 
گــر صدقــه نبــود  نشســت و فرمــود: »ا
کــه  بــا شــما می  خــوردم، ســپس فرمــود 
ــه هــر یــک مقــداری پــول بدهنــد.2 ب

همچنیــن ابراهیم رافعــی از پدر خود 
گفــت:  کــه  از جــد خــود نقــل می کنــد 
ــه پیــاده  ک ــدم  »حســن و حســین را دی
هیــچ  بــر  ســپس  می رونــد،  حــج  بــه 
ســواره ای نگذشــتند مگــر آنکــه او نیــز 

پاییــن آمــده پیــاده راه می رفــت.«3
برخی از سلوک امام حسین ؟س؟ در حج

حضــرت  آن  حج گــزاری  ســیرۀ  از 
کــه در ســفر حــج بــه  نقــل شــده اســت 
راهنمایــی مــردم بــرای انجــام اعمــال 
و مناســك حــج می پرداخــت تــا حــج 
ــان مطابــق شــریعت اســالمی اقامــه  آن

شــود.4
ابوســعید  از  معاویــه  بــن  عمــار 

گفــت:  کــه  کــرده  نقــل 
کــه  »حسن و حســین؟امهع؟را دیــدم 
ــه جماعــت نمــاز عصــر را  ــا امــام ب ب
ــزد حجراالســود  خواندنــد. ســپس ن
و  کردنــد  اســتالم  را  آن  آمــده 
کردنــد و  ســپس هفــت بــار طــواف 

5 خواندنــد.«  نمــاز  رکعــت  دو 
کــه امــام حســن؟س؟ و  روایــت شــده 
امــام حســین ؟س؟ بعــد از نمــاز عصــر، 
طــواف خانــۀ خــدا نمودنــد و ایســتاده 

از آب زمــزم نوشــیدند.«6
حضــرت  از  عمــار  بــن  اســحاق 
کــه  می کنــد  نقــل  ابوالحســن؟س؟ 
فرمــود: »مــردم )اهــل ســنت( را ندیــدم 
ــز  ــین ؟س؟ ج ــن ؟س؟ و حس ــه از حس ک
نمــاز  از  بعــد  واجــب  طــواف  در  نمــاز 
ــه  گرفت ــرا  ــح ف ــاز صب ــد از نم ــر و بع عص

باشــند.7
---------------

1 . سیر اعالم النبالء، ج 3 ص 193 مجمع الزوایر ج 9 ص 1- 2
2 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین؟س؟، شماره 745 ، ص 773 

3 . همان، بخش دوم، شماره 731 ، ص 767 .
4 . ر.ك. همان.

5 . همان، شماره 747 .
6 . همان، شماره 747
7 . همان، ص 748 .
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وا  َر�فُ َ �ب ا  ّمَ
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»َول آیــۀ  در  خداونــد 

ِر�ف  �ف
أَ
ا ا  �فَ َّ َ��ب وا 

ُ
ال �تَ وِدِه  �فُ ُ َو�ب و�تَ 

ُ
ال َ ِل�ب

ا  َداَم�فَ �ت
أَ
ا �ت  ِ

�بّ
َ َو�ث ًرا  َص�ب ا  �فَ �ي

َ
َعل

   » �فَ ِر�ي الكَا�فِ وِم  ال�تَ ى 
َ
َعل ا  ُصر�فَ َوا�ف

 ( برابــر  در  کــه  هنگامــی  ]و 
قــرار  او  ســپاهیان  و   ) جالــوت 
»پــروردگارا!  گفتنــد:  گرفتنــد 
اســتقامت  و  شــکیبایی  پیمانــۀ 
را بــر مــا بریــز! و قدم هــاى مــا را 
ثابــت بــدار! و مــا را بــر جمعّیــت 
کافــران، پیــروز بگــردان!، ســورۀ 
بقــره، آیــۀ250[ بــه چنــد نکتــۀ 
اســت.  داشــته  اشــاره  ظریــف 

ســپاه  و  طالــوت  کــه  هنگامــی 
کــه لشــکر  او، بــه جایــی رســیدند 
نیرومنــد جالوت، نمایان و ظاهر 
آن  برابــر  در  َبــَرُزوا«،  ــا  »َوَلّمَ شــد 

کشــیدند،  قــدرت عظیــم صــف 
از  و  برداشــتند  دعــا  بــه  دســت 
کردنــد.  خداونــد ســه چیــز طلــب 
معنــاى  بــه  »َبــَرُزوا«  کلمــه 
کــه  آشکارشــدن اســت. از آنجــا 
وقتــی انســان در میــدان جنــگ، 
آمــاده و ظاهــر می شــود، ظهــور 
ــارزه  کار، مب ــن  ــه ای ــروز دارد ب و ب
به همیــن  می گوینــد؛  »بــراز«  یــا 
جهــت بیــرون شــدن همــاورد از 
طلــب  مبــارزه  و  دشــمن  لشــگر 

می گوینــد. »بــراز«  را  او  کــردن 
اولیــن درخواســت ســپاه طالــوت 
حــد  آخریــن  نــزول  خداونــد،  از 
کلمــه  از صبــر بــه قلبشــان بــود. 
غ«،  کــه فعــل امــر »َافــر »ِافــراغ« 
مشــتق از آن اســت بــه معنــاى 
فلــز  یعنــی  اســت،  ریخته گــرى 

قالــب  در  کــه  را  آب شــده اى 
اینجــا  آن در  از  بریزنــد؛ منظــور 
تعالــی  خــداى  کــه  اســت  ایــن 
قــدر  بــه  و  آنــان  دل  در  را  صبــر 
بریــزد؛  دل هایشــان  ظرفیــت 
صبــر و شــکیبایی و اســتقامت، 
تعبیــر  لــذا  آن.  حــد  آخریــن  در 
ــد.  کردن ــرًا«  ــا َصب غ َعَلین ــِر ف

َ
ــه »أ ب

کیــدى  نکره بــودن »صبــر« نیــز تأ
بــر ایــن مطلــب اســت. 

تکیــه بــر ربوبیت پــروردگار »ربنا« 
غ« بــه  و اســتفاده از تعابیــر »َافــر
پیمانــه،  خالی کــردن  معنــی 
»علینــا« بیان گــر نــزول از طــرف 
بــر  داللــت  کــه  »صبــرا«  و  بــاال 
عظمــت دارد، مفهــوم ایــن دعــا 
کامــال عمیــق و پرمایه می کند.  را 
از  آن هــا  درخواســت  دومیــن 

گام هــاى مــا  کــه  خــدا ایــن بــود 
کنــده  جــا  از  تــا  بــدار  اســتوار  را 
نشــود و فــرار نکنیــم، در حقیقــت 
و  باطنــی  جنبــه  اول  دعــاى 
درونــی داشــت و ایــن دعــا جنبــه 
برونــی دارد، مســلما  ظاهــرى و 
ثبــات قــدم از نتایــج اســتقامت 
کــه باعــث ثبــات  و صبــر اســت 

می شــود.  فــرار  عــدم  و  قــدم 
ایــن  آن هــا  تقاضــاى  ســومین 
کافــر  کــه »مــا را بــر ایــن قــوم  بــود 
کــه در  کــن«  یــارى فرمــا و پیــروز 
تشــکیل  را  اصلــی  هــدف  واقــع 
می دهــد و نتیجــه نهایــی صبــر 
و اســتقامت و ثبــات قــدم اســت.  

ترجمه تفسیر المیزان، ج 2 ، ص: 444. تفسیر 
نمونه، ج 2، ص: 245.

کتاب چهل جرعه دعا ،  برگرفته از 
حجت االسالم مسعود حاجی ابراهیمی

استقامتدر
مسیرحق
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ــارت  گــون زی گونا در احادیــث شــعیه در مناســبت های 
امــام حســین ؟ع؟ وارد و بــرای آن  ثواب هــای عظیمــی 
حتــی باالتــر از حــج و عمــره  توســط امامــان شــیعه ؟مهع؟ 
یــک  امــام موســی صــدر ؟ظفح؟ در   اســت.  بیــان شــده 
ســخنرانی بــه مناســبت آغــاز مــاه رجــب از منظــر قابــل 

ع پرداختــه اســت. کاوی ایــن موضــو توجهــی بــه وا

کنیــم،  گــر روزهــای زیارتــی امــام حســین ؟ع؟ را بررســی    ا
آن  زیارتــی  روزهــای  از  هــم  عرفــه  روز  کــه  می بینیــم 
حضــرت اســت و زیــارت در آن روز ثــواب فراوانــی دارد. 
آن  بــا  حــج  کــه  اســت  روزی  عرفــه  روز  کــه  می دانیــم 
شــروع می شــود، یعنــی بعــد از اتمــام عمــره، حاجی هــا بــه 
عرفــات می رونــد و حــج بــا آن شــروع می شــود. حاجــی 
ولــی  می شــود،  حــج  آمــادۀ  و  می پوشــد  احــرام  لبــاس 
ــاز،  ــل از نم ــی قب ــد، حت ــام ده ــد انج ــه بای ک کاری  ــن  اولی
کــه از ظهــر تــا غــروب در عرفــات بمانــد. ایــن  ایــن اســت 
اولیــن عمــل و اولیــن منســک از مناســک حــج اســت. 
در ایــن روز، زیــارت امــام حســین ؟ع؟ اســتحباب دارد 
کیــد ویــژه ای بــر آن شــده اســت. چــه تناســبی بیــن  و تأ

ایــن دو وجــود دارد؟
کــه مناســک  در ایــام حــج، یعنــی در مــاه ذی الحجــه 
حــج شــروع می شــود، زیــارت امــام حســین ؟ع؟ مســتحب 
کــه از اول رجــب شــروع  اســت. در ایــام مناســک عمــره 
بــاز  خــود می رســد،  اوج  بــه  رجــب  نیمــۀ  در  و  می شــود 
ــارت امــام حســین ؟ع؟ مســتحب اســت. ایــن مســئله  زی

کنیــم و بفهمیــم. ســّر و علتــی دارد و بایــد آن را پیــدا 
امــام  بیــن  کــه  اســت  عمیقــی  ارتبــاط  آن  علــت 
حســین ؟ع؟ و حــج وجــود دارد. ایــن ارتبــاط از چنــد 

اســت: توجــه  مــورد  لحــاظ 
کــه امــام حســین؟ع؟ از مــاه شــعبان تــا  اواًل می دانیــد 
کــه یــوم الترویــه اســت،  هفتــم ذی الحجــه و هشــتم آن، 
کــه هشــتم ذی الحجــه  بــود و در یوم الترویــه  در مکــه 

از  می شــوند،  جمــع  مکــه  در  حاجی هــا  همــۀ  و  اســت 
ج شــد. چــرا؟ علــت آن معلــوم اســت. اواًل خــود  مکــه خــار
مکــه  بــه  را  مســلحی  گــروه  یزیــد  کــه  فرمــود  حضــرت 
فرســتاده بــود. این هــا شمشــیرهای خــود را زیــر لبــاس 
کــرده بودنــد و مأموریــت قتــل یــا تــرور  احرامشــان مخفــی 
حضــرت را در حــرم شــریف بــر عهــده داشــتند. ولــی امــام 
؟ع؟ از ریختــه شــدن خونــش در حــرم شــریف، هر چنــد 
مســبب آن یزید باشــد، ابا داشــت و نمی خواســت حرمت 
کــه  کشــته شــدنش در آنجــا شکســته شــود. او  کعبــه بــا 
ج شــدن از مکــه از بــروز ایــن مشــکل  می توانســت بــا خــار
مســلمانان  میــان  در  کعبــه(  در  خــون  شــدن  )ریختــه 
ج  کــرد و از مســجدالحرام خــار کنــد و چنیــن  جلوگیــری 
کعبــه در آینــده ســنت نشــود و روش  شــد تــا هتــک حرمــت 
کمــان و ظالمــان نگــردد. وقتــی پســر دختــر پیامبــر؟ص؟  حا
کشــته می شــود، افــراد عــادی دیگــر جــای خــود  کعبــه  در 

ــد. دارن
کــه در مســجدالحرام  البتــه، اشــخاص دیگــری بودنـــد 
مقــام  بیــن  ولــی  عبداهلل بن زبیــر،  مثــل  شــدند،  کشــته 
تفــاوت  عبداهلل بن زبیــر  شــخصیت  و  حســین؟ع؟  امــام 
بســیاری بــود، به ویــژه اینکــه اهــداف و روش اعتــراض 
و شــیوۀ مبــارزۀ هر یــک بــا دیگــری متفــاوت بــود. امــام 
حســین؟ع؟ اواًل، پســر دختــر رســول خدا؟ص؟ بــود و ثانیــًا، 
امــام و راهنمــای امــت و نیــز راوی احادیــث رســول خدا 
کعبــه  کــرد از هتــک حرمــت  ؟ص؟بــود. بنابرایــن، ســعی 
در  عبداهلل بن زبیــر  شــدن  کشــته  کنــد.  جلوگیــری 
ولــی  بــود،  آن  بــه  بی حرمتــی  هر چنــد  مســجدالحرام 
تبدیــل بــه روش و ســنت نمی شــد. هیچ کــس بــه ســبب 
کشــته شــدن عبداهلل بن زبیــر، آدم کشــی در مســجدالحرام 
حفــظ  بــرای  حســین؟ع؟  امــام  امــا  نمی کــرد.  ســنت  را 

ج شــد. کعبــه از آن خــار مقــام و احتــرام 
امــام حســین ؟ع؟  کــه می دانیــم،  ثانیــًا، همان طــور 
بــا انقــالب و اعتــراض و شــهادت خــود، اســالم را حفــظ 
کــه آنــان می خواســتند، اســالم نبــود،  کــرد. اســالِم امــوی 
 میــان 

ّ
بلکــه وســیله ای بــود بــرای حکومــت بــر مــردم، و اال

کــه بــه اســم اســالم و پیامبــر؟ص؟ حکومــت می کــرد و  یزیــد 
کمــان ظالــم فرقــی وجــود نداشــت. امویــان اهــل  دیگــر حا
کــه نبودنــد، به طــور دســته جمعــی شــراب خواری  نمــاز 
بــه  و  می ریختنــد  را  بی گناهــان  خــون  می کردنــد، 
نوامیــس مــردم دســت درازی می کردنــد. آیــا فرقــی بیــن 
کافــر و غیر مســلمان می بینیــد؟ کمــان  یزیــد و دیگــر حا

کرســی خالفت  کــه یزیــد بــه کمــک آن بــه  پــس اســالمی 
تکیــه زد، اســام صــوری اســت؛ پوســته اســالم اســت؛ 
ــر آن  کــه یزیــد بــرای به قــدرت رســیدن، ب اســالمی  اســت 

کــرد. ایــن چــه اســالمی  ســوار شــد و از آن سوء اســتفاده 
کــه از آن ســوء اســتفاده می شــود؟ مســلم اســت  اســت 
کــه مــردم را از  کــه ایــن اســالِم ظاهــری اســت؛ اســالمی 
شــهادت دروغ بــاز نمــی دارد و از هتــِک نوامیــس مــردم و 
ــال و  ــان و م ــردن ج ک ــاح  ــدا و مب ــه خ ــت خان ــک حرم هت
ــا  ــتار ده ه کش ــه روز و  ــدت س ــه م ــه ب ــردم مدین ــوس م نام
جلوگیــری  خلیفــه  دســت  بــه  مــردم  از  تــن  صد هــا  و 
نمی کنــد. ایــن اســالم نیســت. ایــن تنهــا ظاهــر اســالم 
گــر مــا هــم از اســالم دم بزنیــم و عمــل نکنیــم،  اســت. ا
اســالم مــا اســالم صــوری اســت، فقــط اســم اســالم اســت و 

ــت. ــالم اس ــِت اس ــد، ب ــتی باش ــر درس ــر تعبی گ ا
گــر  ا و  نبــود  اســالم  داشــت،  یزیــد  کــه  اســالمی 
از  بعــد  کــه  انحطاطــی  مقابــل  در  ؟ع؟  حســین بن علی 
پیامبــر؟ص؟ شــروع شــد و تــا زمــان یزیــد ادامــه داشــت، 
بیشــتر  رفته رفتــه  انحطــاط  ایــن  می کــرد،  ســکوت 
می شــد و دیگــر اثــری از آن باقــی نمی مانــد. حتــی اســم 

می رفــت. بیــن  از  هــم  اســالم 
بار هــا  و  بار هــا  کــه  همان طــور  ؟ع؟،  حســین  امــام 
گفته ایــم، بـــا شـــهادت خــود افــکار عمومــی مســلمانان 
کــرد و آنــان را بــه حرکــت درآورد و در قلب هــا و  را بیــدار 
رگ هایشــان خونــی تــازه و سرشــار از اخــالص و ایمــان و 
کــرد. بدیــن ترتیــب، بعــد از شــهادتش،  عاطفــه تزریــق 
گرفــت و مشــکالتی بــر ســر  انقالب هــا و قیام هایــی شــکل 
ــا باالخــره اســاس حکومــت  راه بنی امیــه بــه وجــود آمــد ت

آنــان و اسالمشــان به کلــی برچیــده شــد.
کـــرد  امــام حســین ؟ع؟ بــا شــهادت خــود اســالم را زنــده 
کــه پیامبــر؟ص؟ می فرمایــد:  و بـــه همـــین ســبب اســت 
ِمــن ُحَســین.« چــرا می فرمایــد  َوأنــا  ِمّنــی  »حســیٌن 
مــن از حســینم؟ بــرای اینکــه اســام از حســین اســت 
و در نتیجــه شــهادت او اســام دوبــاره متولــد شــد. 
بــه همیــن ســبب بــه امــام حســین ؟ع؟ می گوییــم: 
»ثــار اهلل«، یعنــی خــدا خــودش خون بهــای حســین 
اســت. شــهادت امام؟ع؟اســام را از خطــر نابــودی 
را  آن  نهــاده  خشــکی  رو  بــه  درخــت  و  داد  نجــات 

کــرد. آبیــاری 
کعبــه قلــب اســالم اســت: »الیـــزاُل  کــه  در روایــات آمــده 
کعبــه باقــی  ــة.« )تــا  هـــذا الـــّدیُن قاِئمــًا ماقاَمــِت الَکعبـَ
ــب اســالم  کعبــه قل اســت، ایــن دیــن هــم باقــی اســت.( 
کــه  ــا وقتــی باقــی اســت  و نشــانه اســالم اســت و اســالم ت
کعبــه مــورد احتــرام و محــل طــواف مســلمانان باشــد. 
کعبــه و اســام  امــام حســین ؟ع؟ بــا شــهادت خــود 
کــرد و ایــن قلــب را از ایســتادن بــاز  را دوبــاره زنــده 
کــرد. داشــت و لبریــز از خیرخواهــی و خــون و حرکــت 

پــس بیـــن امــام حســین ؟ع؟ و حــج رابطــه ای هســت. 
ــا خونــش حــج  کربــال ب ــا در  کــرد ت امــام حــج یزیــد را تــرک 
زیــر  را داشــتند، در  امــام  تــرور  کــه قصــد  کســانی  کنــد. 
حیــن  در  و  می کردنــد  حمــل  اســلحه  لباس هایشــان 
کعبــه، بــه دنبــال  حرکــت میــان صفــا و مــروه و طــواف 
فرصتــی بودنــد تــا امــام را بــه قتــل برســانند. امــام ایــن 
کــرد تــا حــج حســینی بــه  حــج صــوری و یزیــدی را   رهــا 
کشــته شــد تــا حــج حقیقــی حفــظ شــود. پــس   جــای آورد. 
کعبــه و امــام حســین ؟ع؟ وجــود دارد.  رابطــه ای بیــن 
کــه موســم حــج و عمــره  بــه همیــن ســبب، هــر زمانــی 
ــام زیارتــی امــام حســین ؟ع؟ هــم هســت.  اســت، ای
کــه ایــن ســنت و مناســک را حفــظ  بــرای اینکــه او بــود 
کعبــه بازگردانــد. ــاره بــه اســام و  کــرد و حیــات را دوب

ایــن مناســبت، یعنــی زیــارت امــام حســین ؟ع؟،... 
کیــد می کنــد اســالم صــوری  کــه تأ بــه ایــن ســبب اســت 
ــه  ک ــدی اســت و اســالم واقعــی اســالمی اســت  اســالم یزی
حــج آن موجــب وحــدت مســلمانان و نمــازش مانــع از 
فحشــا و منکــر و روزه اش ســپر آتــش اســت، همان طــور 
کــه در خطبــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ خوانده ایــم. اســالمی 
کــه حســین ؟ع؟ جلــودار آن اســت، اســالم حقیقــی اســت. 
اســالم  بلکــه  نیســت،  واقعــی  اســالم  دنبــال  بــه  یزیــد 
کنــد. اســام  ظاهــری را می خواهــد تــا بــر مــردم حکومــت 
هرگــز بــا ذلــت و حقــارت و تســلیم در برابــر مشــکات 
و ناامیــدی از پیــروزی و احســاس ضعــف در مقابــل 
دشــمن، جمــع نمی شــود، هرچنــد ایــن دشــمن یزیــد 

و بزرگ تــر از یزیــد باشــد.
اســام واقعــی اســام حســین اســت و، بــه همیــن 
ســبب، زیــارت بــا معرفــت امــام حســین ؟ع؟ بــرای 
کــه  اســت  حجــی  هــزاران  از  باال تــر  حســینی ها 
کــه  یزیدی هــا به جــا می آورنــد. ایــن معنــای آن اســت 
می گوینــد زیــارت امــام حســین ؟ع؟ باال تــر از حــج و 
 همــه عــزت و شــرف او از اســام 

ّ
عرفــه اســت، و اال

ــر از حــج و اســام باشــد،  ــدارد باال ت اســت و امــکان ن
زیــرا همــه عظمــت او از اســام و از حــج اســت. بلــه، 
؟ع؟  حســین  امــام  زیــارت  بــا  صــوری  حــج  هــزاران 
برابــری نمی کنــد، چــون حــج واقعــی و اســام حقیقــی 
کــرد و حیــات خــود  بــه دســت او ســیراب شــد و رشــد 

کــرد. را دوبــاره پیــدا 

برگرفته از: امام موسی صدر، سفر شهادت 
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�ف �س�ي دا�د  وا  �ف �ي �ف هوای  گر  د�ي ا�ف  ع�ي �ي �فسث �س�ي دا�د  لا  کر�ب کا�وا�ف  ا  �ب دل  �وی 
دس�ت س�ت  سث کى  اسث ه  �ب د�ث  �ب هۀ  کع�ب م  �ر�ي �فا�ف  �س�ي دا�د  ا  ص�ف اما  هاد،  �ف سر  �ت  سث �پ مروه 

م �ي ع�ف ح  �ب دف دو  و  اد  �ت ه�ف لا  کر�ب د�  رد  �فمی �ب �س�ي دا�د  ا  م�ف کوی  �رم�ت  �ف ها  �ي ا�ف �ث  �ي �ب
س�ت �ي �ف �ث  �ي کا�ف س�تی،  �ي �ف ا�  د�ي �اه  �و  �ث  �ي �ف�پ �س�ي دا�د  ا  �ف �ت د�  هم  عالمی  ه 

آ
ا و  ک  اسث

ا�ب �ت ا سث ل �ب رف ه م�ف ل �ب رف � که محمل ها �ود م�ف �ف �ب �س�ي دا�د  ا  عرف ا  �ي عروسی  د  می دا�ف �ف ک� 

د ر�ف �ث �ب ا�ا�ب ه �ت و�ف گل �ب ا�ب �رم �پ �ب �ت و د�ي �ف ��ف �س�ي دا�د  ا  و��ي �ب ا�ف  �ف  ک�ف که  ا�يى  �ب ه  �ب ا  �ت

�ب �ي عف سّر  و  ود  �ب و�  دس�ت �رم  اهل  رد�ف  �ف�ب �س�ي دا�د  �وا  کى  �رم�تی ها  �بى  �ف  ا�ي ه  و��ف

ولى سا��ث  ��ف مع  سث گا�ف  روا�ف �پ  ، �فسرو�ا�ف دا دا�د �س�ي �ف �ب �ف که سر ا�ف �ت و�ف سحر �وسث �پ
عرا�ت مای  �ي �اه �پ هاده،  �ف �ف  �ي �ف ا�پ  �ت ه  �ب �فسر  دا دا�د �س�ي ا �ف �ب ود که عهدی  د �ف ما�ي �ف می 

ولى سودا  د  ک�ف سر  ا  �ب �ا  عهد  ای  و�ف �فاو  �س�ي دا�د  ا  و�ف �بى  ا�ف  �ي کو�ف ا�ف  دل  ه  �ب و�ف  �ف

ا و�ف �بى  ا�ف�ث  دوس�ت و  اما�ف  �بى  ا�ف�ث  م�ف �فدسث ا دا�د �س�ي كل دو�ت د، مسث �ف سر ک�ف ا کدام�ي �ب
لاس�ت کر�ب �ت  وسث سر�ف ا  �ب على  ل 

آ
ا ر�ت  �فس�ي �س�ي دا�د  ما  �ف صو��ت  کى  ما،�ي ا�ف  ما�ف  �ف هر 

د می ک�ف سم�ت  �ت ه  �ف �تسث ا�ف  م�ف دسث ا  �ب ود  �ف �ب 
آ
�فا �س�ي دا�د  ا  ک�ب ا  �ت �ف  �ي �ب ادگى  �ف

آ
ا و  �ت  عرف

�ت �ي اهل �ب �وی  ه  �ب دد  �ف می �ب �ب 
آ
ا هم  �ث  م�ف �فدسث �س�ي دا�د  ا  ��ي �بى  ومی  �ت ه  �پ ا  �ب �ف  �ي �ب داو�ی 

و�ف و �ف کس�ت  رده ها اسث �پ و  ه ها  �ث صح�ف �ف �ي ا�ف عد  �ف�ب �س�ي دا�د  ما  �ف س�ي �ف  گ�ي ��ف ه  �پ ک�ف  ا  ماسث �ت دل 

مه ای �ف كا�ف �ف �ي م �پ �ف ه دل هر �ف �ت اس�ت و �ب �ف سا�ف عسث �س�ي دا�د  وا  �ف و  و�  سث ا�ف  ر  �پ عالم  ک�ف  گو�ث 
و�ف ه�ف دم  د�ي د  سث ه  گا�ف �ي �ب همه  کرف  ر  �ف

آ
ا �فدس�ت  �س�ي دا�د  ا  �ف سث

آ
ا گاهی  �ف ر  حب �ف �ف دم  ا  �ب

دا واهد ا�ف �ف ه �ف ا �پ د گو�ث کردم �ت مر گو�ي �ف سث �س�ي دا�د  دعا  دم  د�ي ل�ب  ه  �ب هم  �ف  ر�ي �ف �ف ای  �ب
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علــی  بــن  حســین  نــزد  شــخصی 
رســول  ابــن  یــا  گفــت:  و  آمــد  ؟امهع؟ 
هســتم.  شــما  شــیعیان  از  مــن  اهلل! 
حضــرت فرمــود: از خداونــد بتــرس و 
كــه خداونــد  مّدعــى مقامــى نبــاش 
ادعايــت  در  و  كنــد  تكذيــب  را  تــو 
كســانى  گــردى؛ شــيعيان مــا  رســوا 
كــه دل هــای آن هــا از هــر  هســتند 
حيلــه و فريبــى ســالم باشــد؛ لكــن 
شــما بگــو مــن از دوســتداران شــما 

شــما(. شــيعيان  مى باشــم)نه 
تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة وّرام(، 

جلد۲ ، صفحۀ۱۰۶

ویژگیشیعیان
امامحسین؟س؟
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و  مهــم  خطبه هــای  از  یکــی  منــا  خطبــۀ 
حســین؟ع؟  اباعبــداهلل  حضــرت  تاریخــی 
کــه آن حضــرت در ســال 58 هجــری و  اســت 
دو ســال قبــل از مــرگ معاویــه و در اوج بحــران 
کــم امــوی  اختنــاق و ظلــم و فشــار دســتگاه حا

بــر امــت اســالمی، ایــراد فرموده انــد.
بیشــتر  در  را  شــریفه  خطبــۀ  ایــن  گرچــه 
جوامــع روایــی به صــورت یــک حدیــث متصــل 
آورده انــد، ولــی بــا توجــه بــه وجــود مطالــب 
نقــل صاحــب  و  گــون  گونا ابعــاد  و  مختلــف 
تحف العقــول و اســتظهار بــزرگان می تــوان آن 

کــرد: را بــه ســه بخــش مســتقل تقســیم 
و  مؤمنــان  امیــر  فضایــل  اول:  بخــش 

عصمــت؛ خانــدان 
بخــش دوم: دعــوت عــام بــه امــر بــه معروف 
و نهــی از منکــر و ذکــر اهمیــت ایــن وظیفــه 

ــزرگ اســالمی؛ ب
بخــش ســوم: بیــان وظیفــۀ  علمــا و ضــرورت 
آثــار  و  مفاســد  و  ســتمگران  مقابــل  در  قیــام 
انجــام  در  ســهل انگاری  و  ســکوت  زیانبــار 

وظیفــه.
بیان نکاتی پیرامون خطبه 

گسترۀ خطبه 
شــریفه،  خطبــۀ  ایــن  در  حســین؟ع؟  امــام 
جوانــب مختلــف اجتماعــی، مذهبــی دوران 
زمینه هــای  و  امیرمؤمنــان  شــهادت  از  پــس 
بــر  و  اســالمی  جامعــۀ  بــر  معاویــه  تســلط 
بــه  و  کــرده  ح  مطــر را  مســلمین  سرنوشــت 
ــرد،  ــد می ک ــه آینــدۀ اســالم را تهدی ک ــی  خطرات
گــر  ا کــه  می دهــد  هشــدار  و  می کنــد  اشــاره 
و  قــوم  ســران  و  نکننــد  قیــام  مســلمانان 
خــود  مســئولیت های  بــه  جامعــه  خــواص 
توجــه نکننــد، چــراغ پرفــروغ رســالت بی فــروغ 
بــه  نبــوت  فــروزان  مشــعل  و  شــد  خواهــد 

گراییــد.  خواهــد  خاموشــی 
متن خطبه 

از هــم جــدا در  خطبــۀ منــا در ســه قطعــه و 
کتــب حدیثــی نقــل گردیده اســت. بخش اول 
آن در کتــاب ســلیم بــن قیــس هاللــی و بخــش 
کتــاب تحف  العقــول ابــن  دوم و ســوم آن در 
شــعبه حّرانــی آمــده اســت. لیکــن بــا توجــه 
کیفیــت خطــاب و به کارگیــری واژه هــا و  بــه 
کلمــات و تناســب آن هــا با موقعیت ســخنرانی 
منــا و حکایــت صــدور آن از معصــوم، واحــد 
دانســتن و عمــل بــه آن تأثیــر چندانی نخواهد 
داشــت. امــام خمینــی ؟مهق؟نیــز در بحــث والیــت 
فقیــه، دو قطعــه را از یــك خطبــه واحــد امــام 

حســین؟ع؟ در منــا شــمرده اند. 

شنوندگان خطبه 
از نــکات مهــم در کیفیــت ایــراد خطبــۀ شــریفه 
در نظــر گرفتــن شــرکت کنندگان در آن مجلس 
کــه حضــور دویســت نفــر صحابــی  مهــم اســت 
و بیــش از هشــتصد نفــر از تابعیــن و فرزنــدان 
شــخصیت های  حضــور  از  نشــان  صحابــه، 
نخبــگان  و  اســالمی  برجســتۀ  و  زبــده 

انصــار دارد. و  بنی هاشــم و مهاجریــن 
ــن  ــلیم ب ــح س ــر تصری ــه بناب ــر آنک ــۀ دیگ نکت
قیــس، امــام حســین؟ع؟ بانــوان بنی هاشــم 
و همســران بعضــی از صحابــه و تابعیــن را بــه 

ــود. ــده ب مجلــس فراخوان
زمان خطبه 

ایــام تشــریق پــس از طــی یــك دوران عبادت و 
ریاضــت و ارتبــاط بــا خداونــد و همچنیــن پس 
ــزل  ــتن از من گذش ــره( و  ــال )عم ــام اعم از انج
)عرفــات( و بیتوتــه نمودن در بیابان )مشــعر( 
و انجــام دادن مراســم قربانــی و رســیدن بــه 
یــك دوران روحــی و معنــوی بــرای دریافــت 
ریحانــه  بلنــد  فرمــان  و  حیات بخــش  پیــام 

رســول خدا؟لص؟ایــن خطبــه ایــراد شــد.
مکان خطبه 

مــکان ایــراد خطبــه، »منــا« اســت، ایــن مــکان 
الهــی،  بیــت  جــوار  در  نقطــه  حســاس ترین 
و  توحیــد  بنیانگــذار  ابراهیــم  عشــق  وادی 
کاری و از جان  قربانــگاه اســماعیل الگوی فــدا
گذشــتن  کنــار  مــکان  می باشــد.  گذشــتگی 
همــۀ تعینــات اســت. در ایــن مــکان بایــد جــز 
خــدا را بــه دســت فراموشــی ســپرد و  بــا تمریــن 
رجــم شــیاطین بــرای مبــارزه بــا طاغوت هــا 
مراســم  انجــام  بــا  اینجــا  در  گردیــد.  آمــاده 
گذشــتن از  قربانــی، فــدا شــدن در راه خــدا و 
ســر و جــان را در راه ایمــان و اســالم تمریــن 

می کننــد.
خطبۀ منا یا اعان قیام علیه بنی امیه

تاریــخ ایــراد ایــن خطبــه نشــانگر ایــن اســت 
در  معاویــه  زمــان  از  حســین؟ع؟  امــام  کــه 
انتظــار فرصــت مناســب بــرای انقــالب و قیــام 
علیــه خانــدان امــوی و ســرنگون ســاختن ایــن 
ــی و جایگزیــن  حکومــت غیرمشــروع و طاغوت
ســپردن  و  صالــح  حکومــت  یــك  ســاختن 
دســت  بــه  مســلمین  و  اســالم  سرنوشــت 
ــود. در ایــن  رهبــری عــادل و امامــت برحــق ب
ایــن  بــه  بــر تصریــح  خطبــۀ شــریفه، عــالوه 
موضــوع از همــۀ مســلمانان درخواســت شــده 
کــه در ایــن قیــام بــه آن حضــرت  لبیــک  اســت 

بگوینــد. 
امــام حســین؟ع؟ در زمــان معاویــه، قیــام 

و  نمی دانســت  اســالم  نفــع  بــه  را  مســلحانه 
کــه دســتگاه عظیــم  اوضــاع را چنــان می دیــد 
بــه  قیــام  و  حرکــت  هــر  از  معاویــه  تبلیغاتــی 
بنی امیــه  خالفــت  تحکیــم  در  و  خــود  نفــع 
در  حتــی  ولیکــن  کــرد  خواهــد  بهره بــرداری 
ایــن شــرایط نیــز ســکوت را جایــز نمی دانســت؛ 
بنابرایــن از یك ســو جنایــات بنی امیه را افشــا و 
مســلمانان را از اوضــاع جــاری و خطــرات آینده 
گاه می نمــود و از طــرف دیگــر، خــود را بــرای  آ
قیــام در زمــان مناســب آمــاده می ســاخت و 
بنابــر مضمــون ایــن خطبه باید همــان محفل 
و انجمــن )منــا( را اولیــن مجلــس اعــالن قیــام 
از ســوی حضــرت حســین بــن علــی؟امهع؟ بــر 
ضــد بنی امیــه دانســت و به طــور کلی، در عین 
در  هــم  را  دیگــری  مســائل  می تــوان  اینکــه 
حرکــت آن حضــرت بــه عنــوان عامــل جنبــی و 
انگیــزه ظاهــری بــه شــمار آورد، امــا علــت تامــۀ 
ایــن  محتــوای  و  متــن  را  حضــرت  آن  قیــام 
خطبــه و نقطــه و تاریــخ آغــاز قیــام را تاریــخ 
کــه وجــود و عــدم  کــرد  ایــراد خطبــه معرفــی 
ســایر انگیزه هــا نمی توانســت در اصــل قیــام 
مؤثــر واقــع شــود و یــا مانــع ایفــای ایــن وظیفــه 

گــردد.
خطبه منا، یا مراسم برائت از مشرکین 

برائــت از مشــرکین و اظهــار تنفــر از دشــمنان 
اســالم بــا مناســك حــج ارتبــاط مســتقیم دارد و 
کنگــرۀ  گــر الزم اســت در اجتمــاع بــزرگ حــج و  ا
جهانــی اســالم مســلمانان را از خطــر دشــمنان 
گاه و بــا اعــالن برائــت و بیــزاری از طواغیــت  آ
نمایــش  بــه  را  اســالم  قــدرت  شــیاطین،  و 
گذاشــت و پیــروان قــرآن را بــه عظمــت نیــروی 
مقابلــه  و  دفــاع  نــوع  هــر  بــرای  و  خویــش 
متوجــه و آمــاده ســاخت. پــس بایــد از اجتمــاع 
منــا و از خطبــۀ آتشــین آن حضــرت، به عنوان 
مشــرکین  از  برائــت  رســمی  مراســم  دومیــن 
کــه بــرای نخســتین بــار ایــن  کــرد؛ چــرا  یــاد 
ــن؟ع؟ و  ــرت امیرالمومنی ــط حض ــم توس مراس
بــه فرمــان خــدا و رســولش؟ص؟ در مکــه برگــزار 
»بــراءٌة  قرائــت  بــا  حضرتــش  نــدای  و  شــد 
مــن اهلل و رســوله« در مکــه طنیــن افکنــد و 
بــرای دومیــن بــار هــم در منــا و در آن انجمــن 
بی نظیــر از ســوی امــام حســین؟ع؟ بــا افشــای 
کــم و نفــی ســلطۀ نفــاق روز  خــط انحرافــی حا
کــه اســالم را شــدیدتر از شــرك دوران حضــرت 

رســول؟ص؟ تهدیــد می کــرد تحقــق یافــت.
ج از مسیر صحیح و  انحراف از حق و خرو

اصیل والیت
اولیــن مطلبــی که حضرت امام حســین؟ع؟ 

در ایــن خطبــه فرموده انــد، مســأله انحــراف از 
حــق و خــروج از مســیر صحیــح و اصیــل والیت 
و بــه فراموشــی ســپرده شــدن وصایــای رســول 
خــدا9 در ایــن موضــوع مهــم و اساســی اســت؛ 
کــه وجــود مقدســش از اولیــن روزهــای  چــرا 
والیــت  موضــوع  عشــیره  حدیــث  در  بعثــت 
و  بیانــات  بــا  و  ســاخت  ح  مطــر را  امامــت  و 
گــون، ماننــد حدیــث ســّد أبــواب  تعبیــرات گونا
و والیــت و غیــره در طــول بیست وســه ســال 
دوران نبوتــش، امیــر مؤمنــان؟ع؟ را معرفــی 
اینکــه در آخریــن روزهــای زندگــی  تــا  نمــود 
خــود ایــن مســأله مهــم و حســاس و حیاتــی را 
بــا صراحــت هرچــه بیشــتر در میــان مســجد و 
گردانیــد تــا دیگــر بــرای  ح  بــر بــاالی منبــر مطــر
کســی جــای تردیــد و راهــی بــرای تأویــل باقــی 
نمانــد و بعــض حضــار مجلــس »منــا« خــود 
لــذا  و  بودنــد  معرفی هــا  ایــن  ناظــر  و  شــاهد 
اهلل  ســالم  اهلل  ثــار  حضــرت  بــه  آنــان  پاســخ 
علیــه پــس از بیــان هریــك از ایــن معرفی هــا 
کــه: »اللهــم نعــم«. ولــی هــر چــه بــود  ایــن بــود 
ــه وجــود  ــود ایــن انحــراف ب ــی ب ــه هــر دلیل و ب

گذشــت زمــان تشــدید شــد. ــا  آمــد و ب
کید بر امر به معروف و نهی از منکر تأ

کلمــۀ  امــام حســین؟ع؟ در بخــش دوم از ایــن 
نورانــی و خطبــه جاودانــی، مهاجــران و انصــار 
را بــه طــور خــاص و همۀ مســلمانان را در طول 
تاریــخ بــه طــور عــام، مــورد خطــاب قــرار داده و 
مســامحه آنهــا را در امــر بــه معــروف و نهــی از 
کــه اســاس نظــام اجتماعــی اســالم بر آن  منکــر 
اســتوار اســت مالمــت و نکوهــش نمــوده اســت 
و بــه عنــوان یکــی از علــل بــه وجــود آمــدن 
ظلم هــای اجتماعــی و مســلط شــدن ظالمــان 
و ســتمگران بــر سرنوشــت مســلمین معرفــی 

کــرده اســت.
کید بر نشر آن خطبۀ منا و تأ

کیــد آن جنــاب بــر لــزوم نشــر  آخریــن نکتــه، تأ
مطالــب ایــن خطبــه نورانــی در جهــان اســالم 
اســت؛ زیــرا آن حضــرت بــه شــنوندگان توصیه 
کید فرمود که آن خطبه را بنویسند و پس  و تأ
از مراجعــت بــه اوطــان خویــش بــا مســلمانان 
گذارنــد تــا بــه  متعهــد و مــورد اعتمــاد در میــان 
وظیفــه خویــش نســبت بــه رویدادهــای آینــده 
آشــنا و بــر دفــاع از موضــع به حــق اســالم آمــاده 

شــوند.
ایــن  از  فرازهایــی  بعــد،  شــمارۀ  در 

می کنیــم. مــرور  را  خطبــه 

برگرفته از کتاب »خطبه های منا«معرفیخطبۀامامحسین؟س؟درسرزمینمنا
حجت االسالم و المسلمین اصغر محمدی
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عزم راســخ جمهوری اسامی
ملــت و دولــت ایــران... در ایــن راه 
گران بهایــی  پرافتخــار تجربه هــاى 
الگــوى شایســته اى در  اندوختــه و 
برابــر همــگان قــرار داده انــد، مــا بــا 
ــدر و  ــزرگ و مقت ــداى ب ــه خ ــکال ب ات
کــه  بــا بهره گیــرى از نیــروى ملتــی 
بــه ایمــان و معرفــت، مجهــز اســت، 
تعقیــب  را  بــزرگ خــود  هدف هــاى 
مســتحکم  گام هــاى  بــا  و  کــرده 
رفته ایــم.  پیــش  آن  ســوى  بــه 
بــا  آمیختــه  را  فنــاورى  و  دانــش 
و  اســتقالل  و  معنــوى  ارزش هــاى 
آزادى را همــراه بــا تقیــد بــه حــدود 
برخاســته  را  مردم ســاالرى  و  دینــی 
و  گرفتــه  فرا قرآنــی  آموزش هــاى  از 

بســته ایم. بــکار 
کشــور مــا در ایــن مــدت بیشــترین 
از  را  خباثــت  و  عنــاد  و  تهدیــد 
کــرده و ملــت مــا  اســتکبار دریافــت 
در ایــن مــدت، بیشــترین ایمــان و 

کــرده  کســب  ایســتادگی و افتخــار را 
اســت. مــا ســخن قــرآن را در عمــل 
�فَّ  کــه می فرمایــد: »اإِ کردیــم  تجربــه 
و   »

ً
ا �ف ع�ي صفَ کا�فَ  �ا�فِ  �يْ

َّ السث َد  �يْ
َ
ک

َو  ْوا  �تَ
ا�تَّ �فَ  �ي �ف

َّ
ال َمَع  َه 

َ
الّل �فَّ  می فرمایــد: »اإِ

می فرمایــد:  و   » َ و�ف ُمْحِس�فُ ُهْم  �فَ  �ي �ف
َّ
ال

مــا  ٌر«.  د�ي �تَ
َ
ل ْصِرِهْم  �فَ َعلى   َه 

َ
الّل �فَّ  اإِ »َو 

افــق آینــده را در برابــر ملــت خــود و 
می بینیــم  روشــن  اســالم،  جهــان 
وعــده  بــه  روزافــزون  اعتمــاد  بــا  و 
خمینــی  امــام  کــه  را  راهــی  الهــی، 
کــرده اســت، بــا عــزم  عظیــم ترســیم 
هتُ  �بَ عا�تِ

ْ
ال راســخ ادامــه می دهیــم. »َو 

.» �فَ �ي �ت
ُم�تَّ

ْ
ِلل

مهم ترین انگیزه دشــمنی با ایران 
اسامی 

مهم تریــن انگیــزه دشــمنی بــا ایــران 
اســالمی از دوران حیــات امــام راحــل 
کــه  کنــون، آن اســت  )رحمــه اهلل( تــا 
سیاســت ها  همــه  کشــور،  ایــن  در 
محــک  اســالمی،  معیارهــای  بــا 

مــردود  یــا  انتخــاب  و  شــده  زده 
موضع گیری هــای  همــه  می شــود. 
دســتورات  اســاس  بــر  سیاســی 
ســازش  می گیــرد.  شــکل  اســالم، 
مــردود  صهیونیســم  بــا  دولت هــا 
بــه  ایــن  چــون  می شــود،  اعــالم 
ملــت  همیشــگی  آوارگــی  معنــی 
کشــور  فلســطین و اشــغال همیشــگی 
فلســطین بــه وســیله دشــمن اســت. 
بوســنی  و  فلســطین  ازملت هــای 
و  کشــمیر  و  افغــان  و  تاجیــک  و 
و  الجزائــر  و  آذربایجــان  و  چچــن 
مســلمان  مظلــوم  ملت هــای  دیگــر 
قــرآن  چــون  می کنــد،  حمایــت 
مســتضعفان  از  حمایــت  صریحــًا 
لا  ْم 

ُ
ک

َ
ل را الزم شــمرده اســت: »َو ما 

�فَ  �ي َع�ف صفْ ُمْس�تَ
ْ
ِه َو ال

َ
ِل الّل �ي و�فَ �فى  َس�ب

ُ
ل ا�تِ �ت �تُ

�فَ  �ي �ف
َّ
ال  ِ �ا�ف

ْ
ِول

ْ
ال َو  ساِء  ِ

ال�فّ َو  اِل  �ب الّرِ ِم�فَ 
هتِ  ْر�يَ �تَ

ْ
ال ِه  ِ هدف ِم�فْ  ا  �ف ْ ِر�ب �فْ

أَ
ا ا  �ف َّ َ��ب و�فَ 

ُ
ول �تُ َ �ي

َك  ُ��فْ
َ
ل ِم�فْ  ا  �ف

َ
ل َعْل  ْ ا�ب َو  ها 

ُ
ْهل

أَ
ا اِلِم 

ال�فَّ

بــا   » راً ص�ي �فَ َك  ُ��فْ
َ
ل ِم�فْ  ا  �ف

َ
ل َعْل  ْ ا�ب َو  ا  َوِل�يًّ

دخالــت  و  نفــوذ  و  آمریــکا  ســلطه 
همــه  و  اســالمی  کشــورهای  در  آن 
مخالفــت  مظلــوم  کشــورهای 
می کنــد، چــون قــرآن فرمــوده اســت: 
اَء  ْوِل�ي

أَ
ا ُکْم  َعُدّوَ َو  ی  َعُدّوِ وا 

دفُ �فِ
�تَّ �تَ »لا 

کشــور خــود  « در  ِ هت َ
َمَوّد

ْ
ال ِهْم �بِ �يْ

َ
ل  اإِ

و�فَ �تُ
ْ
ل �تُ

ک  مــال و  منشــأ  را  اســالمی  احــکام 
اســت،  داده  قــرار  قانون گــذاری 
و  رفــاه  و  واســتقالل  عــزت  چــون 
ــک  ــرای ی ــوی ب ــاّدی و معن ــال م کم
ملــت را در عمــل بــه احــکام اســالمی 
موجــب  همــه  اینهــا  می دانــد. 
ســردمداران  کــه  اســت  شــده  آن 
لــی و خّناســی  جبهــه اســتکبار بــا داّل
ایــران  صهیونیســت،  توطئه گــران 
اســالمی را دشــمن شــماره یــک خــود 
بداننــد و بــه قــدر وســع خــود بــا آن 

کننــد. دشــمنی 

تفسیروشواهدقرآنیمسئلهحجدراندیشهمقاممعظمرهبری؟ظفح؟
حجوجمهوریاسالمیایران*بخشاول

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

آفتابدرمصاف
مقام معظم رهبری؟ظفح؟

کتــاب »آفتــاب در مصــاف« اثــری برگرفتــه از بیانات رهبر 
کــه از ســوی دفتــر حفــظ و  معظــم انقــالب اســالمی اســت 
کتــاب در  ــه انتشــار یافتــه اســت. ایــن  ــار معظم ل نشــر آث
۱۰۴۰ صفحــه شــامل مجموعــۀ تمــام گفتارهــا و مطالــب 
رهبــر انقــالب اســالمی از ســال ۱۳۵۷ تــا ۱۳۹۰ دربــاره  ی 
وجــود مقــدس امــام حســین ؟س؟ و تحلیــل وقایــع قبل و 
کــه بــه  بعــد از عاشــورای ســال ۶۱ هجــری قمــری اســت 
روش ترتیــب تاریخــی از قدیــم بــه جدیــد تدویــن شــده 
کتــاب در  اســت. البتــه صفحــات ۶۷۹ تــا ۱۰۴۰ ایــن 
کتــاب قــرار دارد و بــه صــورت  لــوح فشــرده ای بــه همــراه 

مکتــوب نیســت.
موضوعــی،  و  تفصیلــی  فهرســت  از  بهره گیــری 
نمایــه ی لفظــی، نمایــۀ آیــات، نمایــۀ روایــات، نمایــۀ 
ارائــۀ  و همچنیــن  کتابنامــۀ جامــع  و  بــزرگان  کلمــات 
مســتندات کتــاب در قالــب لــوح فشــرده بــه همــراه کتاب 
از ویژگی هــای بــارز و منحصــر بــه فــرد ایــن مجموعــه 

اســت.

منمیگویمشمابگریید
علیرضا قزوه

آیینــی  شــاعر  انتخــاب  بــه  عاشــورایی  مراثــی  مجموعــۀ 
کتــاب می خوانیم:  معاصــر، علیرضــا قــزوه اســت. در مقدمــۀ 
»ایــن ســال های آخــر، شــعرهایی اینجــا و آنجــا از برخــی 
کــه بیــش از آنکــه دل را  مداحــان آشــنا و ناآشــنا می شــنوم 
کنــد، داعیــۀ خودنمایــی دارد، حــال آنکــه اصــل  بارانــی 
گــم شــدن اســت و بــه اصــل خویــش رســیدن.  کربــال  در 
همیــن انگیــزه ای شــد تــا ایــن اشــعار را در دفتــری فراهــم 
آل اهلل،  ســوخته دل  مداحــان  بــه  کنــم  هدیــه اش  و  آورم 
کــه بــه لحــن عاشــورا تکلــم می کننــد و  به خصــوص آنــان 
حنجره شــان وقــف مظلومیــت حســین؟س؟ و یــاران اســت. 
کنــم  می توانســتم بــه جــای ایــن شــعرها اشــعاری انتخــاب 
کــه زرق و بــرق الفاظــش امروزی تــر باشــد، امــا فرمــان از دل 
کــه می بینید.تــالش شــده  گرفتــم و حکایــت چنیــن شــد 
اســت تــا در شــعرهای ایــن دفتــر ضعف هــای دســتوری و 

کمتــر بــه چشــم بیایــد. زبانــی و به خصــوص محتوایــی 

سخنانحسینبنعلی؟س؟ازمدینهتاکربال
آیت اهلل محمدصادق نجمی

متـــن  اســـت  کوشـــیده  نگارنـــده  کتـــاب  ایـــن  در 
از  حرکـــت  آغـــاز  از  را  حســـین؟س؟  امـــام  ســـخنان 
کـــه آن  ترتیبـــی  بـــه  تـــا هنـــگام شـــهادت،  مدینـــه 
کـــرده،  حضـــرت در مناســـبت های مختلـــف ایـــراد 
برگرفتـــه از منابـــع مختلـــف، ثبت نمایـــد. عالوه بر 
متـــن اصلـــی ســـخنان امـــام حســـین ؟س؟، توضیح 
ح متن نیز آمده اســـت. بیان  لغـــات، ترجمه و شـــر
و  کربـــال  تـــا  از مدینـــه  فرمایشـــات حضـــرت  دقیـــق 
بررســـی برخـــی از مـــوارد مبهـــم تاریخـــی از جملـــه 
کتـــاب  ایـــن  باشـــد.  مـــی  کتـــاب  ایـــن  امتیـــارات 
کربال،  کربـــال، مکـــه تـــا  درچهـــار بخـــش مدینـــه تـــا 
کربـــال و خطبـــۀ حســـین بن  ســـخنان امـــام؟س؟ در 

اســـت. منـــا تدوین شـــده  علـــی؟س؟ در 
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می  عف مهۀ  �ي �ف م�ف  دل  د�  اس�ت  ده  سث ا  ر�پ �ب
می  ما�ت ه  �پ و  ا  عرف ه  �پ و  و�ه  �ف ه  �پ ـــــم  ا�ف �ب

 
ها�ف  م که د� �ب �ف عف م �به هم�ي وسث عمر�يس�ت دل�ف
همدمی  و  ا�  �ي ه ام  �ت داسث �ف م�ت  عف ا�ف  ر  �ي عف

ولى  اکرده ام  �ف �ب ه  ا�ف �ف ک  اسث ل  س�ي ر  �ب
عالمی  ه  �ب م  روسث �ف �ف �ا  سس�ت  �ت  �ي �ب �ف  ا�ي

 
ود  می سث �ف �ف  دو�ف �ت�ث 

آ
ا كا�  سث ـــــی  �ت گ�ف

می  د �ف ر ک�ف و ل�ب �ت ای �ت می که د� عرف سث �پ
 

ک�ث  �ب �ف  ر�ف �ي �ب �ف �ف هۀ  دس�ت ل�ف  �ف ه  �ب دس�تی 
مـی  �ف مـ�ف ـو�ف  صـ�ف ـــــــــا�ف  مــــــــــ�ي ه ام  ـ�ت ـ�ف سث

آ
ا
 

�فی  �وسث ا�ت  �وا�ي �کم  ه  �ب وا�فى ام  می �ف
محکمی  ا�ت  �ي

آ
ا �ت  م�ا�ب واهم�ت  می �ف

 
می �سد  �ف ا�ف  ا�ي �پ ه  �ب ه ا�ث د�س�ت  ال�حب ی  دف
محرمی د  اسث �ب ه  �ت داسث �ف اگر  م  و�ي �ت �ت
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مـردى بـه  امـام حسـین ؟س؟ نوشـت: مـرا بـا دو حـرف انـدرز ده. حضـرت در پاسـخش 
نوشت:

كارى را بــا نافرمانــى خــدا بخواهد،آنچــه اميــد دارد زودتــر از دســتش بــرود و  هركــه 
ــد. ــراغش آي ــه س ــر ب ــد زودت كن ــذر  ــه ح آنچ

الکافي،  جلد۲، صفحۀ۳۷۳  

َراَك . عظْ
ئَ
َك ا صظَ عظَ ْ �ب

ئَ
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كــه بــا تــو دشــمن  كار ناپســند(بازت مــى دارد و هــر  كــه تــو را دوســت داشــته باشــد)از  هــر 
باشــد فريبــت مى دهــد)و تشــويقت مى كنــد(.

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر،  جلد۱،  صفحۀ۸۸ 
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كنــد، خداونــد در هنــگام نيــازش  هركــس بــرای رضــای خــدا بــه بــرادر دينــى اش خدمــت 
گرفتاری هــای دنيــا، بیشــتر از خدمــت وی از او رفــع خواهــد  او را عــوض خواهــد داد و از 
كــرد و هركــس غمــى را از دل مؤمنــى بزدايــد، خداونــد غصه هــای دنيــا و آخرتــش را بــر 
كنــد، خداونــد بــه او نيكــى مى كنــد و خداونــد نيكــوكاران  طــرف مى كنــد و هركــس نيكــى 

را دوســت مــى دارد.
 نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،  جلد۱،  صفحۀ۸۱ 
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کوفــه در ضمــن نامــه اى به حضــرت حســین؟س؟ نوشــت:موالى مــن  مــردى از اهالــی 
بفرماییــد خیــر دنیــا و آخــرت چیســت ؟حضرت ؟س؟ در جــواب او نوشــتند: 

ــد،  ــردم طلب ــنودى م ــا ناخش ــدا را ب ــنودى خ ــه خش ِحيِم«هرك لّرَ
َ
ــِن  ا ْحٰم لّرَ

َ
هّٰلِل  ا

َ
ــِم  ا »ِبْس

كنــد و هركــه خشــنودى مــردم را بــا ناخشــنود  خداونــد او را از امــور مــردم بی نيــاز 
گــذارد. و الســام. ــه مــردم وا ــد او را ب ــد، خداون كــردن خــدا جوي

اإلختصاص، جلد۱،  صفحۀ۲۲۵ 
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