
جامعه  عاشورایی، زمینه ساز ظهور
فرض کنیم شـب عاشـورا، وقتی حضـرت فرمود که »مـن بیعتم 
را برداشـتم؛ برویـد.« همـه میرفتنـد. ابوالفضل و علـی اکبر هم 
میرفتنـد و حضـرت تنهـا میمانـد. روز عاشـورا چـه میشـد؟ 
حضرت برمیگشـت، یـا مـی ایسـتاد و میجنگیـد؟ در زمان مـا، یک نفر 
پیدا شـد که گفـت »اگر من تنهـا بمانـم و همه دنیـا در مقابل من باشـند، 

از راهـم برنمیگـردم.« آن شـخص، امـام مـا بـود که عمـل کرد و راسـت 
گفت. »صدقـوا مـا عاهـدوا اهلل علیـه.« لقلقـه زبـان را که - خـوب همه 
داریـم. دیدید، یک انسـان حسـینی و عاشـورایی چـه کرد؟ خـوب؛ اگر 
همه ما عاشـورایی باشـیم، حرکـت دنیا به سـمت صالح، سـریع، و زمینه 

ظهور ولی مطلِق حق، فراهم خواهد شد. ۰۳ /۷۴/۰۳

وتسل به ائمه 
اینگونه باشد

معلوم   شد ن باطن افراد
 در روزهای عاشورایی

مخلصانه  در مجالس عزاداری 
شرکت   کنید

پرسـیدند آیـا انسـان می توانـد در  مسئله

هنگام سـخن گفتن و توسـل کردن 
به ائمـه دسـتان خـود را ماننـد دعا 

به سمت آسمان بگیرد؟ 
همـه می داننـد کـه مـا دعـا را از خـدا می خواهیـم؛ 
یعنـی درخواسـت حاجـت از خداونـد اسـت و ائمـه 
اطهـار)( را واسـطه فیـض الهـی می دانیـم و بـه 
آنهـا توسـل می جوییـم بـه عنـوان حجـج واولیـای 
الهی کـه در پیشـگاه خداونـد قـرب و منزلتـی دارند 
آنها را واسـطه قـرار می دهیـم. وابتغـوا الیه الوسـیله؛ 
ایـن دسـتور قـرآن اسـت. بنابرایـن اگـر دسـت بـه 
دعـا برداشـتند و خـدا را قسـم دادنـد - مثال بـه امام 
حسـین)(، به پیامبراعظـم )( و سـایر اولیای 
الهـی - دعایـی داشـتند و حاجتـی خواسـتند، ایـن 
اشـکالی نـدارد. همچنین همـه مراجع معظـم تقلید 
و حضرت آقـا فتوای شـان بر این اسـت که اگر کسـی 
به حرم مشـرف شـد و برای صاحب حرم، حتـی امام، 
سـجده کنـد آن سـجده حـرام اسـت؛ سـجده فقـط 
برای خداسـت. سـجده شـکر بـه عنـوان شـکر الهی 
جهـت زیارتی که نصیبش شـده این اشـکالی نـدارد.
------------------------------------------

دفتر استفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

انسـان تدبّـر که می کنـد، می فهمـد چرا  منرب

از زبـان چنـد نفـر از ائّمـه مـا)(، نقل 
شـده اسـت که خطـاب بـه سیدالشـهدا 
)( فرموده انـد: »الیوم کیومـک یااباعبداهلل«)۱( 

یعنی هیچ حادثـه ای مثل حادثـه تو و مثـل روز تو 
نیسـت. چون عاشـورا یـک واقعـه اسـتثنایی بود. 
لُـّب و جوهـر حادثـه عاشـورا ایـن اسـت کـه در 
دنیایی که همـه جای آن را ظلمت و فسـاد و سـتم 
گرفتـه بـود، حسـین بن علی )( بـرای نجـات 
اسـام قیام کرد و در ایـن دنیای بـزرگ، هیچ کس 
بـه او کمـک نکـرد! حّتـی دوسـتان آن بزرگـوار، 
یعنی کسـانی که هر یـک می توانسـتند جمعیتی 
را به این میـدان و بـه مبارزه بـا یزید بکشـانند، هر 
کدام با عـــــذری، از میــــدان خــارج شـدند و 

گریختند!...
ایـن، یک عبـرت عجیـب در تاریـخ اسـت. آن جا که 
بـزرگان می ترسـند، آن جا که دشـمن چهره بسـیار 
خشـنی را از خـود نشـان می دهـد، آن جـا کـه همه 
احسـاس می کننـد اگـر وارد میـدان شـوند میـدان 
غریبانه ای آنهـا را در خود خواهد گرفت؛ آن جاسـت 

که جوهرهـا و باطـن افراد شـناخته می شـود.
------------------------------------------
7۱/4/۱0                                                              ) ۱( امالی، شیخ صدوق، ص ۱۱۵

هم مردم و هـم روحانیـون، بایـد از نعمت  هیئت

مجالس عزاداری اسـتفاده کنند. اسـتفاده 
مـردم این اسـت که بـه مجالس عـزاداری 
سیدالشـهداء )(، دل ببندند و این مجالس را - در 
سـطوح مختلـف - هرچـه میتواننـد بیشـتر اقامـه 
کننـد. مـردم بایـد مخلصانـه و بـرای اسـتفاده، در 
مجالس عـزاداری حسـینی شـرکت کنند؛ نـه برای 
وقـت گذرانـدن، یـا بـه صـورت عامیانـه ای، فقط به 
عنـوان ثـواب اخـروی کـه نمیدانند هـم، ایـن ثواب 

اخروی از کجا می آید؟
مسـلما شـرکت در مجالـس مذکـور، ثـواب اخروی 
دارد؛ امـا ثـواب اخـروی مجالـس عـزا، از چـه ناحیه 
و بـه چـه جهـت اسـت؟ مسـلما مربـوط بـه جهتی 
اسـت که اگـر آن جهـت نباشـد، ثـواب هم نیسـت. 
بعضـی از مـردم متوجـه ایـن نکتـه نیسـتند. همـه 
بایـد در ایـن مجالس شـرکت کننـد، قـدر مجالس 
عـزاداری را بداننـد، از ایـن مجالس اسـتفاده کنند و 
روحـا و قلبـا ایـن مجالـس را وسـیله ای بـرای ایجاد 
ارتبـاط و اتصـاِل هرچه محکم تـر میان خودشـان و 
حسـین بن علی )(، خاندان پیغمبر و روح اسـام 

و قـرآن قـرار دهند. 
------------------------------------------

73/3/17

هرروزاینصحنهبایدباشد:مقابلۀاسالمباکفر؛مقابلۀعدلباظلم؛مقابلۀعددکمباایمانزیاد،درمقابلعددزیادبابیایمانی.
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بی خواص شرح حال خواص صدر اسالم  و علل 

)(انحراف آن ها پس از پیامبر
چطور شد که جامعه ی اسالمی به محوریّت پیامبر 
عظیم الّشــأن،  بعد از پنجاه ســال کارش به آن جا 
رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیعترین وضعی 

کشتند؟! 
چند مثال از خــواص: خواص در این پنجاه ســال 

چگونه شدند که کار به این جا رسید؟
به داخل شهر کوفه برگردیم: وقتی که عبیدالَلّ بن 
زیاد به رؤسای قبایل کوفه گفت بروید و مردم را از 
دور مسلم پراکنده کنید وگرنه پدرتان را در می آورم 
چرا امــر او را اطاعت کردند؟! رؤســای قبایل که 
همه شان اموی نبودند و از شام نیامده بودند! بعضی 
 )(از آنها جزو نویســندگان نامه به امام حسین

بودند. 
َشــَبْث بن ربْعی یکی از آنها بود که به امام حسین 
)(  نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد. همو، 

جزو کسانی اســت که وقتی عبیدالَلّ گفت بروید 
مردم را از دور مسلم متفّرق کنید قدم پیش گذاشت 
و به تهدید و تطمیع و ترساندن اهالی کوفه پرداخت! 

چرا چنین کاری کردند؟! 
اگر امثال َشــَبْث بــن ربْعــی در یک لحظه ی 
حّساس، به جای این که از ابن زیاد بترسند، 
از خدا می ترسیدند، تاریخ عوض 
می شد. گیرم که عوام متفّرق 
شــدند؛ چرا خواِص مؤمنی 
که دوْر مســلم بودند، از او 
دست کشیدند؟ بین اینها 
افــرادی خوب و 
حســابی بودند 
که بعضیشان بعداً 
در کربال شــهید 
شــدند؛ اما این جا، 

اشتباه کردند. 
------------------------

۷۷/۰2/18 و ۷5/۰۳/2۰

علی اکبر را هجده ساله تا بیست و پنج ساله  یاران

نوشــته اند؛ یعنی حداقل هجده ســال و 
حداکثر بیســت و پنج ســال. میگوید: »خرج علی 
بن الحســین«؛ علی بن الحســین برای جنگیدن، از 
خیمه گاه امام حسین خارج شــد. باز در این جا راوی 
میگوید: »و کان من اشــبه الّناس خلقاً«؛ این جوان، 
جزو زیباترین جوانان عالم بود؛ زیبا، رشــید، شجاع. 
»فاستأذن اباه فی القتال«؛ از پدر اجازه گرفت که برود 
بجنگد. »فأذن له«؛ حضرت بدون مالحظه اذن داد... 
خدای متعال، علی اکبر را به امام حســین می دهد. 
وقتی این جوان کمی بزرگ می شــود، یا به حّد بلوغ 
می رسد، حضرت می بیند که چهره، درست چهره ی 
پیامبر اســت؛ همان قیافه ای که این قدر به او عالقه 
داشت و این قدر عاشق او بود، حاال این به جّد خودش 
شبیه شده اســت. حرف می زند، صدا شبیه صدای 
پیامبر است. حرف زدن، شبیه حرف زدن پیامبر است. 
اخالق، شــبیه اخالق پیامبر است؛ همان بزرگواری، 
همان کرم و همان شرف. بعد این گونه میفرماید: »کّنا 
اذا اشــتقنا الی نبّیک نظرنا الیه«؛ هر وقت که دلمان 
برای پیامبر تنگ میشد، به این جوان نگاه میکردیم؛ 
اما این جوان هم به میدان رفــت. »فصاح و قال یابن 
سعد قطع الل رحمک کما قطعت رحمی«. بعد نقل 
میکند که حضرت بــه میدان رفت و جنگ بســیار 
شجاعانه ای کرد و عّده زیادی از افراد دشمن را تارومار 
نمود؛ بعد برگشت و گفت تشــنه ام. دوباره به طرف 
میدان رفت. وقتی که اظهار عطش کرد، حضرت به او 
فرمودند: عزیزم! یــک مقدار دیگــر بجنگ؛ طولی 
نخواهد کشــید که از دســت جّدت پیامبر سیراب 
خواهی شد. وقتی امام حســین این جمله را به علی 
اکبر فرمود، علی اکبر در آن لحظه آخر، صدایش بلند 
شــد و عرض کرد: »یا ابتــا علیک الّســالم«؛ پدرم! 
خداحافظ. »هذا جّدی رسول اللَّ یقرئک الّسالم«؛ این 
جدم پیامبر است که به تو سالم میفرستد. »و یقول 

عجل القدوم علینا«؛ میگوید بیا به سمت ما. . 
----------------------------------------

۷۷/۰2/18

انزال کتابهای الهی و ارســال رسل  عبـرت

برای این بوده است که قسط و عدل 
در میان جوامع حاکم شــود؛ یعنی 
نمادهــای ظلــم و زورگویی و فســاد از میان 

برخیزد. حرکت امام حسین)(، چنین حرکتی بود. فرمود: »انما خرجت لطلب االصالح 
فی امه جدی«. همچنین فرمود:... اگر کســی کانون فســاد و ظلــم را ببیند و بی تفاوت 
بنشیند، در نزد خدای متعال با او هم سرنوشت است. فرمود: من برای گردنکشی و تفرعن 
حرکت نکردم. دعوت مردم عراق از امام حســین )( برای این بود که برود و حکومت 
کند؛ امام هم به همین دعوت پاســخ دادند. یعنی چنین نیست که امام حسین )( به 
فکر حکومت نبود، امام حسین )( به فکر سرکوب کردن قدرتهای طاغوتی بود؛ چه با 

گرفتن حکومت و چه با شــهادت و دادن خون. 
امام حسین )( می دانست که اگر این حرکت 
را نکند، این امضای او، این سکوت او، این سکون 
او، چه بر سر اســالم خواهد آورد. وقتی قدرتی 
همه ی امکانات جوامع و یا یک جامعه را در اختیار دارد و راه طغیان پیش می گیرد و جلو 
می رود، اگر مردان و داعیه داران حق در مقابل او اظهار وجود نکنند و حرکت او را تخطئه 
نکنند، با این عمل، کار او را امضا کرده اند؛ یعنی ظلم به امضای اهل حق می رســد، بدون 
این که خودشان خواسته باشند. این گناهی بود که آن روز بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و 
فرزندان ســردمداران بــزرگ صدر اســالم مرتکب شــدند. امام حســین )( این را 

برنمی تافت؛ لذا قیام کرد.   8۰/12/2۷

 مجلس عزاداری در حضــور رهبر معظم انقالب 
از هفتم تــا دوازدهم محرم برابر بــا 94/۷/29 تا 
94/8/3، به مدت ۵ شــب، همراه با اقامه ی نماز 
جماعت مغــرب و عشــاء در حســینیه ی امام 
خمینی واقع در خیابان فلسطین جنوبی، تقاطع 

خیابان آذربایجان برگزار می شود. 

  شب اول | چهارشنبه - 2۹ مهر 1۳۹۴
قاری: جناب آقای مسعود گرجی 

مداح قبل از منبر: جناب آقای علی انسانی 
حجت االسالم والمسلمین صدیقی
عزاداری :جناب آقای منصور ارضی

-------------------------------------

  شب دوم | پنج شنبه - ۳۰ مهر 1۳۹۴
مداح قبل از منبر: جناب آقای سماواتی 

حجت االسالم والمسلمین پناهیان
عزاداری :جناب آقای میثم مطیعی

-------------------------------------

  شب سوم | جمعه - 1 آبان 1۳۹۴
مداح قبل از منبر: جناب آقای حسین اکبری 

حجت االسالم والمسلمین عالی
عزاداری :جناب آقای محمود کریمی

-------------------------------------

  شب چهارم | شنبه - 2 آبان 1۳۹۴
مداح قبل از منبر: جناب  سید محمد موسوی 

حجت االسالم والمسلمین رفیعی
عزاداری :جناب آقای محمد طاهری

--------------------------------------

  شب پنجم | یکشنبه - ۳ آبان 1۳۹۴
مداح قبل از منبر: جناب آقای مرتضی طاهری 

حجت االسالم والمسلمین خاتمی
عزاداری :جناب آقای سعید حدادیان

نگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا    |     دو

برابر اکون ن ظمل، جایز نیست در سکوت  

شبیه ترین شخص به پیامبر )ص(برنامه عزاداری محرم 1۴۳۷شبث بن ربعی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:            10001028 
   دورنگار: 021-669۷۷328

Khat@khamenei.ir   :رایانامه   
Telegram.me/KhatteHezbollah   :کانال تلگرام   
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