
حمک اهانت به مقدسات
 سایر مذاهب

آلودگی های دنیای هرن 
به هرن اسالیم  رسوخ نکند

مهراهی عزت و وتاضع 
)(در رفتار امام حسنی

 )( س: لعن برخی از دشمنان اهل بیت مسئله

در مکان های عمومی یا خصوصی چه 
حکمی دارد؟

ج: بارهـا شـنیده ایـد کـه ایشـان فرموده انـد بـه 
مقدسـات سـایر مذاهب توهیـن نکنیـد و توهین به 
مقدسات سـایر مذاهب را حرام دانسـته اند. بنابراین 
مومنیـن از کارهایـی کـه به هر حال سـودی نـدارد، 
بلکـه ضـرر دارد و موجب اختـاف بین مسـلمان ها 
می شـود و موجـب برادرکشـی بیـن مسـلمانان 
می شـود یـا موجـب وهـن مذهـب هسـت یـا بـه 
نحوی توهیـن به مقدسـات سـایر مذاهب اسـامی 
اسـت ان شـااهلل بپرهیزند که این عمل جایز نیسـت. 
در ایـن مجالـس می شـود شـرکت کـرد یا نـه؟ یک 
وقت هسـت شـما شـرکت می کنید آن منبـری را یا 
آن مـداح را از ایـن کار خـودش بـاز می داریـد - حاال 
با تذکـر محترمانـه که از ایـن گفته هـای تفرقه انگیز 
بپرهیـزد - ایـن گاهـی وقت هـا الزم و واجب اسـت. 
اما اگر شـرکت شـما ایـن اثر را نـدارد، بلکـه مجلس 
تقویـت  می اندازنـد  تفرقـه  کـه  افـرادی  چنیـن 
می شـود، بلـه گاهـی وقـت هـا شـرکت در چنیـن 

مجالسـی جایـز نیسـت و بایـد پرهیز شـود.
-------------------------------------------

دفتر استفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

در رفتار امام حســین، از اّولی که از مدینه  منرب

حرکت کرد، تا مثل فردایی که در کربال به 
شــهادت رســید، همان معنویّت و عّزت و 
ســرافرازی و درعین حال عبودیّت و تسلیم مطلق در 
مقابل خدا محســوس اســت. در همه ی مراحل هم 
این طور است. آن روز که صدها نامه و شاید هزارها نامه 
با این مضمون برای او آوردند که ما شیعیان و مخلصان 
توایم و در کوفه و در عراق منتظرت هستیم، دچار غرور 
نشد. آن جا که ســخنرانی کرد و فرمود: »خط الموت 
علی ولد آدم مخط القالده فی جید الفتاة«،)۱( صحبت 
از مــرگ کرد. نگفــت چنــان و چنیــن می کنیم. 
دشمنانش را تهدید و دوستانش را تطمیع به تقسیم 
مناصب کوفه نکــرد. حرکت مســلمانانه ی همراه با 
معرفت، همراه با عبودیّت و همراه با تواضع، آن وقتی 
است که همه دستها را به طرفش دراز کرده اند و نسبت 
به او اظهــار ارادت می کنند. آن روز هــم که در کربال 
همراه یک جمِع کمتر از صد نفر، توســط ســی هزار 
جمیعــت از اراذل و اوباش محاصره شــد و جانش را 
تهدید کردند، عزیزانش را تهدید کردند، زنها و حرمش 
را تهدید به اسارت کردند، ذّره ای اضطراب در این مرد 

خدا و این بنده ی خدا و این عزیز اسالم مشاهده نشد.
-------------------------------------------

1( اللهوف، سیدبن طاووس، ص ۶۰.     1379/۰1/2۶

در محیطهاى مراسم مذهبى، مراقب باشید  هیئت

هیچ کارى که از حدود ضوابط شــرع ممکن 
اســت بیرون برود، رخ ندهد؛ این را مراقبت 
کنید. محیط مّداحى و خوانندگى دینى، یک محیط پاک 
و مطّهرى است؛ نگذاریم آلودگى هایى که متأّسفانه در 
دنیاى هنر در  بین مردمان بى قید و بى مباالت رواج پیدا 
کرده اســت، بــه محیط هنــر اســامى و مذهبى در 
محیطهاى مذهبى رسوخ کند و نفوذ کند؛ این را مراقب 
باشــید. محیط، محیط پاکیزه، طّیب، طاهر، ]همراه با[ 
عّفت؛ این جور محیطى باید باشد محیطى که ما در آنجا 

معارف اسامى را میخواهیم با زبان شعر بیان کنیم.)1(  
چه لزومى دارد که ما از بعضى از آهنگهاى گمراه کننده 
و حرام اســتفاده کنیم؟ البته من نمى گویم آهنگ بد 
است. من نمى گویم استفاده ى از ابزار و آالتى که گاهى 
استفاده مى شود همه جا غلط اســت، نه. یک جاهایى 
درست است، اشکالى ندارد، اما بعضى از شکلهایش هم 
غلط است. بعضى از آهنگها غلط است. آن آهنگى که 
وقتى انسان مى شنود و نمى فهمد که خواننده چى دارد 
مى خواند، فقط نوار را از دور مى شنود خیال مى کند که 
دارد یک تصنیف عاشقانه مبتذل مى خواند. این آهنگ 

را چرا ما به کار ببریم؟ )2(
-------------------------------------------

1363/07/20      .2  13۹3/01/31       .1

این را دیگران القا کردند به شماها که بگویید »ملِت گریه«! آنها از همین گریه ها می ترسند، برای اینکه گریه ای است که گریه بر مظلوم است؛ فریاد مقابل ظالم است. 
... اینها یک شعائر سیاسی است که باید حفظ بشود. بازیتان ندهند این قلمفرساها! ۳۰ مهر ۱۳۵۸

هفتم محرم 1437

خـط  حـزب  ا...

نشریه جامعه مؤمن و انقالبی  مشاره         4

اف بر امان نامه ی دشمنان اسالم
در زیـارات و کلماتی کـه از ائمه )( راجـع به اباالفضل العّباس رسـیده اسـت، 
روی دو جمله تأکید شـده اسـت: یکـی بصیرت، یکـی وفـا. در روز تاسـوعا، مثل 
امروز عصـری، وقتی کـه فرصتی پیـدا شـد کـه او خـود را از این بال نجـات دهد؛ 
یعنـی آمدنـد بـه او پیشـنهاد تسـلیم و امان نامـه کردنـد و گفتند مـا تـو را امـان میدهیم؛ 
چنان بر خـورد جوانمردانه ای کرد که دشـمن را پشـیمان نمـود. گفت: من از حسـین جدا 
شـوم!؟ وای بر شـما! اف بر شـما و امان نامه شـما! نمونـه دیگِر بصیـرت او این بود که به سـه 

نفـر از برادرانش هم کـه بـا او بودند، دسـتور داد کـه قبـل از او به میـدان برونـد و مجاهدت 
کنند؛ تـا این که بـه شـهادت رسـیدند. میدانیـد کـه آنها چهـار بـرادر از یـک مـادر بودند: 
اباالفضل العّبـاس - بـرادر بزرگتر - جعفر، عبـداللَّ و عثمـان. انسـان برادرانـش را در مقابل 
چشـم خود برای حسـین بن علی قربانی کند؛ به فکـر مادر داغـدارش هم نباشـد که بگوید 
یکـی از بـرادران برود تـا این که مـادرم دلخوش باشـد؛ بـه فکر سرپرسـتی فرزنـدان صغیر 

خودش هم نباشد که در مدینه هستند؛ این همان بصیرت است. 1379/۰1/26



     از اصحاب و کارگزاران امیرمؤمنین 
و امام حسن

    از جمله افرادی که امیرالمؤمنین   را در جنگ 
جمل یاری نکرد

   از مجاهدان و فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین   
 در جنگ صفین 

در      از منتقدان و معترضین به  امام حسن 
ماجرای صلح با معاویه

   از اولین نویسندگان نامه به  امام  حسین 
برای دعوت ایشان به کوفه

    یاری نکردن مسلم بن عقیل در کوفه
                    و امام حسین در حادثه کربال 

               رهبری قیام توابین به خون خواهی
امام حسین   

بی خواص چرا خـواِص مؤمنی کـه دْور مسـلم بودنـد، از او دسـت 

کشـیدند؟ بین اینهـا افرادی خـوب و حسـابی بودند که 
بعضیشان بعداً در کربال شهید شدند؛ اما این جا، اشتباه کردند.

البته آنهایی که در کربال شـهید شـدند، کّفاره ی اشتباهشـان داده 
شـد. دربـاره ی آنهـا بحثـی نیسـت و اسمشـان را هـم نمی آوریم. 
امـا کسـانی از خـواص، بـه کربـال هـم نرفتنـد. نتوانسـتند بروند؛ 

توفیق پیـدا نکردنـد و البته، بعـد مجبور شـدند جـزو تّوابین شـوند. چه فایـده؟! وقتی 
امام حسـین     کشـته شـد؛ وقتی فرزند پیغمبر از دسـت رفت؛ وقتی فاجعـه اتّفاق 

افتـاد؛ وقتـی حرکـت تاریخ بـه سـمت سراشـیب آغاز شـد، 
دیگرچـه فایده؟! لذاسـت کـه در تاریـخ، عـّده ی تّوابین، چند 
برابر عّده ی شـهدای کربالسـت. شـهدای کربال همـه در یک 
روز کشـته شـدند؛ تّوابین نیز همه در یک روز کشـته شـدند. 
اما اثـری کـه تّوابیـن در تاریـخ گذاشـتند، یـک هـزارم اثری 
کـه شـهدای کربـال گذاشـتند، نیسـت! به خاطـر این کـه در 
وقـت خـود نیامدنـد. کار را در لحظه ی خـود انجـام ندادند. دیـر تصمیم گرفتنـد و دیر 

تشـخیص دادنـد.  1375/3/2۰

 )( امـام سـجاد اگـر تالشـهای  تحلیل

 )( نبـود، شـهادت امـام حسـین
ضایـع شـده بـود و آثـار آن نمی مانـد... امـام 
سـجاد بـه تعلیـم و تغییـر اخـالق در جامعـه 

اسـالمی کمـر بسـت. چـرا؟ چـون طبـق تحلیـل آن امـام بزرگـوار، بخـش مهّمـی از 
مشـکالت اساسـی دنیای اسـالم که به فاجعه کربـال انجامیـد، ناشـی از انحطاط و فسـاد 
اخالق مـردم بود. اگـر مـردم از اخالق اسـالمی برخـوردار بودنـد، یزیـد و ابن زیـاد و عمر 
سـعد و دیگـران نمیتوانسـتند آن فاجعـه را بیافریننـد. اگـر مـردم آن طور پسـت نشـده 
بودند، آن طور بـه خاک نچسـبیده بودنـد، آن طـور از آرمانها دور نشـده بودنـد و رذایل بر 

آنهـا حاکـم نمیبـود، ممکـن نبـود حکومتها - 
ولو فاسـد باشـند؛ ولـو بی دیـن و جائر باشـند - 
فاجعـه  چنـان  ایجـاد  بـه  را  مـردم  بتواننـد 
عظیمـی؛ یعنـی کشـتن پسـر پیغمبـر و پسـر 
فاطمـه زهـرا)( وادار کننـد. مگـر ایـن شـوخی اسـت!؟ یـک ملـت، وقتی منشـأ همه 
مفاسـد خواهد شـد که اخالق او خراب شـود. ایـن را امام سـجاد )(، در چهـره جامعه 
اسـالمی تفّحـص کـرد، و کمر بسـت بـه این کـه ایـن چهـره را از این زشـتی پـاک کند و 
اخـالق را نیکو گردانـد. لذا، دعـای »مکارم االخـالق« دعاسـت؛ اما درس اسـت. »صحیفه 

سجادیه« دعاست؛ اما درس است. 1372/۰4/23

در زیـارات و کلماتی کـه از ائمـه )( راجع بـه اباالفضل  یاران

العباس رسـیده اسـت، روی دو جمله تاکید شـده اسـت: 
یکی بصیـرت، یکی وفا. بصیـرت اباالفضل العباس کجاسـت؟ همه ی 
یـاران حسـینی، صاحبـان بصیـرت بودنـد؛ امـا او بصیرت را بیشـتر 
نشـان داد. در روز تاسـوعا، مثل امروز عصری، وقتی کـه فرصتی پیدا 
شـد که او خـود را از این بال نجـات دهد؛ یعنـی آمدند به او پیشـنهاد 

تسـلیم و امان نامه کردنـد و گفتند ما تـو را امـان می دهیـم؛ چنان بـر خـورد جوانمردانه ای 

کـرد کـه دشـمن را پشـیمان نمـود. گفـت: مـن از حسـین جدا 
شـوم؟! وای بر شـما! اف بر شـما و امان نامه ی شـما! نمونه ی دیگر 
بصیـرت او این بود که به سـه نفـر از برادرانـش هم که بـا او بودند، 
دسـتور داد که قبـل از او بـه میـدان برونـد و مجاهدت کننـد؛ تا 
این کـه بـه شـهادت رسـیدند... وفـاداری حضـرت اباالفضـل 
العبـاس هم از همـه جا بیشـتر در همین قضیـه ی وارد شـدن در 

شریعه ی فرات و ننوشیدن آب است. 1379/۰1/26

نگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا    |    چهار

انحطاط اخالق، زمینه ساز فاجعه رکبال

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:            10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Khat@khamenei.ir   :رایانامه   
Telegram.me/KhatteHezbollah   :کانال تلگرام   
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سلیمان بن صرد خزاعی

سلیامن بن رصد از 

اولین افرادی بود که 

به اباعبدالله الحسین  

  نامه نوشت و 

از وی برای آمدن به 

کوفه دعوت کرد

در تاريخ، عّده ی تّوابني، 

چند برابر عّده ی شهدای 

كربالست. اما اثری كه 

تّوابني در تاريخ گذاشتند، 

يك هزارم اثری كه شهدای 

كربال گذاشتند، نيست!

خواصی که با مسلم بیعت کرده بودند او را تنها گذاشتند 

و دور او را خالی کردند؛ سلیامن بن رصد یکی از آنها بود


