
آیا پوشیدن لباس مشکی 
رکاهت دارد؟

میهمانان حضرت
)(لحسنی ابا عبداهلل ا

پرچم حق منیتواند در صف 
باطل قرار بگرید

آیا پوشـیدن لبـاس مشـکی در ایام  مسئله

شـهیدان  سـاالر  و  سـید  عـزای 
اباعبدا...حسـین)( کراهت ندارد؟ 
با توجـه بـه حکم کلـی کـه پوشـیدن لباس 
سـیاه کراهت دارد و در نماز نیز مکروه اسـت. 
و اگـر کسـی نـذر کـرده باشـد آیـا نـذر او 

صحیح است؟ 
ما یـک حکـم کلـی داریـم در خصـوص پوشـیدن 
لباس تیره مشـکی که کراهـت دارد و نمـاز خواندن 
بـا آن هـم ثـواب نمـاز را کـم می کنـد؛ ایـن فتوای 
حضرت آقـا هم هسـت. اما تبصـره هم دارد نسـبت 
به عبـا، عمامـه و کفـش اسـتثنا شـده. و همچنین 
یک حکـم کلی نسـبت به عـزادار داریم کـه صاحب 
عزا خوب اسـت بـه گونه ای باشـد کـه معلوم باشـد 
عـزادار اسـت و این لباس مشـکی پوشـیدن عـزادار 
هنگام سـوگواری امام حسـین )(، امروزه نشـانه 
ایـن اسـت کـه طـرف می خواهـد نشـان دهـد من 
عـزادار هسـتم. بنابرایـن حکـم کراهـت را نـدارد. 
بنابرایـن اگر کسـی نذر کـرده باشـد با شـرایط نذر 
شـرعی، طبـق نـذرش هـم اگـر بتوانـد بایـد عمل 

کنـد.
-------------------------------------------

دفتر استفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

آمـد  پیـش  یزیـد  زمـان  در  آنچـه  منرب

می خواسـت امـام حسـین )( را مجبـور 
کنـد بـه جـای این کـه مـردم را ارشـاد و 
هدایت فرمایـد و گمراهـی آن حکومت ظالـم را برای 
آنان تشـریح نماید، بیاید حکومـت آن ظالـم را امضا و 
تأییـد هـم بکنـد! قیـام امـام حسـین )( از این جا 
شـروع شـد. اگـر چنیـن توّقـع بی جـا و ابلهانـه ای از 
سـوی حکومـت یزیـد نمی شـد، ممکـن بـود امـام 
حسـین همچون زمان معاویه و ائّمه ی بزرگـوارِ بعد از 
خود، پرچـم هدایت را برمی افراشـت؛ مردم را ارشـاد و 
هدایت می کـرد و حقایـق را می گفـت... امام حسـین 
فرمـود »مثلـی ال یبایـع مثلـه«)1(؛ حسـین چنیـن 
امضایـی نمی کنـد. امـام حسـین )( باید تـا ابد به 
عنوان پرچـم حق باقـی بمانـد؛ پرچم حـق نمی تواند 
در صف باطـل قـرار گیـرد و رنگ باطـل بپذیـرد. این 
بود که امـام حسـین )( فرمود: »هیهـات منـا الذلة«. 
حرکت امـام حسـین، حرکت عـّزت بود؛ یعنـی عّزت 
حـق، عـّزت دیـن، عـّزت امامـت و عـّزت آن راهی که 
پیغمبـر ارائـه کـرده بـود. امـام حسـین)( مظهـر 
عّزت بود و چون ایسـتاد، پـس مایه ی فخـر و مباهات 

هم بود.
-------------------------------------------

۱( اللهوف، سیدبن طاووس، ص ۲۱.  ۱38۱/۰۱/۰9

26 بهمن سـال 1383 همزمان بـا 4 محرم  هیئت

1425 در یکـی از هیئت هـای عـزاداری 
تهـران اتفاقی تلـخ، غم عـزاداران حسـینی 
در سراسـر کشـور را دوچنـدان کـرد. آتش سـوزی در 
مسـجد ارک تهـران و وفـات شـهادت گونه ی تعـداد 
قابـل توجهـی از عـزاداران حسـینی در هنـگام اقامـه 
نماز باعث شـد تـا رهبـر معظم انقـاب به ایـن حادثه 

واکنش نشان دهند:
حادثـه ی جانگـداز آتـش سـوزی در مسـجد ارک 
تهران کـه به کشـته شـدن دلخـراش و فجیـع ده 
ها نفـر از بنـدگان مؤمـن و صالـح و مصدوم شـدن 
تعـداد بیشـتری از آنـان منجـر شـد موجـب تاٌلم 
شـدید اینجانـب گردیـد. بـه یقیـن آنـان کـه در 
حال اقامه نمـاز در وقـت فضلیت و جماعـت بودند 
و بـرای برپائـی عـزای سـاالر شـهیدان حضـرت 
ابـا عبـداهلل الحسـین)( و فراگیـری معـارف و 
تعظیـم شـعائر دیـن در خانـه خـدا گـرد آمـده و 
مشـغول بهتریـن عبـادات بودنـد اینـک بـه جوار 
رحمت حق پر کشـیده و میهمـان سـرور و موالی 
خویش انـد و عمـری یالیتنـا کنـا معکـم را اینـک 

ادراک کـرده و عنـد اهلل متنعـم انـد انشـاءاهلل...
-------------------------------------------

83/۱۱/۲۷

صدر اسالم هم حضرت سید الشهدا را که از همه خسارات باالتر بود، از دست دادیم . و ما هم امروز هر چه داریم از آن فداکاری است. و 
ما باید این پایگاه را حفظش بکنیم و فدا کاری را به مردم یاد بدهیم که باید فداکاری بکنید. ۲۲ مهر ۱۳۶۱
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سکوت در برابر ظالم یعنی امضای ظلم
اگر کسی کانون فساد و ظلم را ببیند و بی تفاوت بنشیند، در نزد خدای متعال با او 
هم سرنوشت است. امام حسین)(فرمود: من برای گردنکشی و تفرعن حرکت 
نکردم. دعوت مردم عراق از امام حسین )( برای این بود که برود و حکومت کند؛ 
امام هم به همین دعوت پاسخ 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 شهادت و دادن خون. امام حسین )( میدانست که اگر این حرکت را نکند، این امضای 

او، این سکوت او، این سکون او، چه بر سر اسالم خواهد آورد. وقتی قدرتی همه امکانات جوامع 
و یا یک جامعه را در اختیار دارد و راه طغیان پیش میگیرد و جلو میرود، اگر مردان و داعیه داران 
حق در مقابل او اظهار وجود نکنند و حرکت او را تخطئه نکنند، با ایــن عمل، کار او را امضا 
کرده اند؛ یعنی ظلم به امضای اهل حق میرســد، بدون این که خودشان خواسته باشند. این 
گناهی بود که آن روز بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سردمداران بزرگ صدر اسالم 

مرتکب شدند. امام حسین )( این را برنمی تافت؛ لذا قیام کرد.۱۳۸۰/۱۲/۲۷



بی خواص ابن زیاد به مسجد کوفه رفت و اعالن عمومی کرد 

که »همه باید به مسجد بیایند و نماز عشایشان را به 
امامت من بخوانند!«تاریخ می نویسد: »مسجد کوفه مملو از 
جمعیتی شد که پشــت ســر ابن زیاد به نماز عشا ایستاده 
بودند.« چرا چنین شد؟ بنده که نگاه می کنم، می بینم خواِص 
طرفدارِ حْق مقصّرند و بعضی شان در نهایِت بدی عمل کردند. 

مثل چه کسی؟ مثل »شریح قاضــی«. شـــریح قاضی 
که جــزو بنی امّیه نبود! کسی بود که می فهمید حق با 

کیســت. می فهمید که اوضاع از چه قرار است. وقتی 
»هانی بن عروه« را با ســر و روی مجــروح به زندان 
افکندند، ســربازان و افراد قبیلــه ی او اطراف قصر 
عبیدالَلّ زیاد را به کنترل خــود درآوردند.ابن زیاد 
ترسید. آنها می گفتند: »شما هانی را کشته اید.« ابن 
زیاد به »شــریح قاضی« گفت: »برو ببین اگر هانی 
زنده است، به مردمش خبر بده.« شریح دید هانی بن 
عروه زنده، اما مجروح است. تا چشم هانی به شریح 
افتاد، فریاد برآورد: »ای مسلمانان! این چه وضعی 

است؟! پس قوم من چه شدند؟! چرا سراغ من نیامدند؟! چرا 
نمی آیند مرا از این جا نجات دهند؟! مگر مرده اند؟!« شــریح 
قاضی گفت: »می خواستم حرفهای هانی را به کسانی که دوِر 
داراالماره را گرفتــه بودند، منعکس کنم. اما افســوس که 
جاســوس عبیدالَلّ آن جا حضور داشــت و جرأت نکردم!« 
»جرأت نکردم« یعنی چه؟ یعنی همیــن که ما می گوییم 
ترجیح دنیا بر دین! شاید اگر شــریح همین یک کار را انجام 
می داد، تاریخ عوض می شد. اگر شریح به مردم می گفت که 
هانی زنده است، اما مجروح در زندان افتاده و عبیدالَلّ قصد 
دارد او را بکشد، با توّجه به این که عبیدالَلّ هنوز قدرت نگرفته 
بود، آنها می ریختند و هانی را نجات می دادند. با نجات هانی 
هم قدرت پیــدا می کردند، روحیه می یافتنــد، داراالماره را 
محاصره می کردند، عبیدالَلّ را می گرفتند؛ یا می کشتند و یا 
می فرســتادند می رفت. آن گاه کوفه از آِن امام حسین   
می شد و دیگر واقعه ی کربال اتّفاق نمی افتاد! اگر واقعه ی کربال 
اتّفاق نمی افتاد؛ یعنی امام حسین   به حکومت می رسید. 
حکومت حسینی، اگر شــش ماه هم طول می کشید برای 
تاریخ، برکات زیادی داشــت. گرچه، بیشتر هم ممکن بود 
طول بکشــد.یک وقت یــک حرکت بجا، تاریــخ را نجات 
می دهد و گاهی یک حرکت نابجا 
کــه ناشــی از تــرس و ضعف و 
دنیاطلبــی و حرص بــه زنده 
ماندن اســت، تاریــخ را در 
ورطه ی گمراهی می غلتاند. 
ای شریح قاضی! چرا وقتی 
که دیــدی هانــی در آن 
وضعیت اســت، شهادِت 
حق ندادی؟! عیب و نقِص 
خواِص ترجیح دهنده ی 
دنیا بر دین، همین است. 

1377/02/18

یک وقت یـک حرکـت بجـا، تاریخ را  تحلیل

نجـات می دهـد و گاهی یـک حرکت 
نابجا کـه ناشـی از تـرس و ضعـف و دنیاطلبی و 
حـرص بـه زنـده مانـدن اسـت، تاریـخ را در 

ورطه ی گمراهی می غلتاند. ای شـریح قاضـی! چرا وقتی کـه دیدی هانـی در آن وضعیت 
اسـت، شـهادت حق ندادی؟! عیب و نقص خـواص ترجیح دهنـده ی دنیا بـر دین، همین 
اسـت... کسـانی از خواص، بـه کربال هم نرفتنـد. نتوانسـتند برونـد؛ توفیق پیـدا نکردند و 
البتـه، بعد مجبور شـدند جزو توابین شـوند. چـه فایده؟! وقتی امام حسـین )( کشـته 
شـد؛ وقتی فرزنـد پیغمبر از دسـت رفت؛ وقتـی فاجعـه اتفاق افتـاد؛ وقتی حرکـت تاریخ 
به سـمت سراشـیب آغاز شـد، دیگرچه فایده؟! لذاسـت که در تاریخ، عـده ی توابین، چند 
برابر عده ی شـهدای کربالسـت. شـهدای کربال همه در یک روز کشـته شـدند؛ توابین نیز 
همه در یک روز کشـته شـدند. اما اثری کـه توابیـن در تاریخ گذاشـتند، یک هـزارم اثری 

که شـهدای کربـال گذاشـتند، نیسـت! به خاطر 
این که در وقـت خود نیامدنـد. کار را در لحظه ی 
خود انجـام ندادنـد. دیـر تصمیم گرفتنـد و دیر 
حرکـت  طـرف  هـر  از  دادنـد...  تشـخیص 
می کنیم، به خـواص می رسـیم. تصمیم گیـری خـواص در وقـت الزم؛ تشـخیص خواص 
در وقـت الزم؛ گذشـت خـواص از دنیـا در لحظـه ی الزم؛ اقـدام خـواص بـرای خـدا در 
لحظـه ی الزم. اینهاسـت کـه تاریـخ و ارزشـها را نجـات می دهـد و حفـظ می کنـد! در 
لحظه ی الزم، باید حرکـت الزم را انجـام داد. اگر تامـل کردید و وقت گذشـت، دیگر فایده 
ندارد... اگـر خواص امـری را که تشـخیص دادند بـه موقع و بـدون فوت وقـت عمل کنند، 
تاریـخ نجات پیـدا می کنـد و دیگر حسـین بن علی ها بـه کربالها کشـانده نمی شـوند. اگر 
خواص بد فهمیدنـد، دیر فهمیدند، فهمیدنـد اما با هم اختـالف کردند؛ کربالهـا در تاریخ 

تکرار خواهد شد. 1375/03/20

قاسم بن الحســن )( یکی از جوانان کم ساِل دستگاهِ امام  یاران

 )( حسین است... در شب عاشــورا، وقتی که امام حسین
فرمود که این حادثه اتّفاق خواهد افتاد و همه کشته خواهند شد و گفت 
شما بروید و اصحاب قبول نکردند که بروند، این نوجوان عرض کرد: عمو 
جان! آیا من هم در میدان به شهادت خواهم رسید؟ امام حسین خواست 

که این نوجوان را آزمایش کند - به تعبیر ما - فرمود: عزیزم! کشته شــدن در ذائقه تو چگونه 
است؟ گفت »احلی من العسل«؛ از عسل شیرینتر است. ببینید؛ این، آن جهتگیرِی ارزشی در 

خاندان پیامبر اســت. تربیت شــده های اهل بیت این گونه اند... روز 
عاشــورا که شــد. مقتل این گونه ذکر میکند: »قال الّراوی: و خرج 
، پسر نوجوانی بیرون آمد: »کاّن  غالم«... از طرف خیمه های ابی عبداللَّ
وجهه شّقة قمر«؛ چهره اش مثل پاره ماه میدرخشید. »فجعل یقاتل«؛ 

آمد و مشغول جنگیدن شد... »فضربه ابن فضیل العضدی علی رأسه 
فطلقه«؛ ضربه، فرق این جوان را شکافت. »فوقع الغالم لوجهه«؛ پسرک با صورت روی زمین 

افتاد. »وصاح یا عّماه«؛ فریادش بلند شد که عموجان... 1377/02/18

نگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا    |    سه

نجات تاریخ با حرکت به موقع خواص

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:            ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
   دورنگار: ۰۲۱-669۷۷۳۲۸

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

رشيح قاضی كسی بود كه 
می فهميد حق با كيست و 
می فهميد كه اوضاع از چه 

قرار است؛ اما در نهایت 
بدی عمل کرد.

اگر رشيح به مردم می گفت كه 

هانی زنده است، اما مجروح در 

زندان افتاده و عبيداللّه قصد دارد 

او را بكشد، تاریخ عوض میشد.


