
دو مسئله درباره 
امور هیئت داری

مهراهی شیعه و سین در 
)( عزاداری   اباعبداهلل

 )(مصیبت امام حسنی
باالتر از مهه مصیبت هاست

س: آیا می شود اضافه خرج ایام فاطمیه  مسئله

را در محرم خرج کرد؟ 
ج: آنچه را که مردم  بــرای ایام فاطمیه به 
دست اندرکاران هیئت داده اند ، در محرم نمی توان 
خرج کرد. ولی اگر داده باشــند برای عزاداری به طور 
مطلق، یعنی معلوم باشــد برای عزاداری داده اند چه 
ایام فاطمیه چه ایام محرم، اشــکالی ندارد. یا اینکه 
افرادی که دریافت کــرده اند این مبالــغ را و اجازه 
گرفته اند یا وکالت تام گرفته اند برای مخارج عمومی 
عزاداری در ایام مختلف، آن هم اشکالی ندارد. اما اگر 
مشخص نباشد یعنی اجازه نگرفته باشند یا مردم داده 
اند برای عزاداری ایام فاطمیه، نمی شود در ایام محرم 

خرج کرد و عکس مطلب هم همین است.
س: آیا میتوان از برق شهری و عمومی برای 

مراسم عزاداری استفاده کرد؟
اگر با مجوز قانونی باشد اشکال ندارد؛ اما باید وجه برق را 
بپردازند. اما اگر بدون مجوز باشد، اصل کار خالف است 
و موجب ضمان هم هست یعنی هزینه برق مصرفی را 
باید بپردازند. عزادار ســید و ساالر شهیدان به هر حال 
قانون نظام اســالمی را رعایت می کند و نسبت به این 

حقوق عمومی و بیت المال هم مواظبت دارد.
-------------------------------------------

دفتر استفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

امام رضا )( مى فرمايند: »يَا ابَن َشبيٍب، اِن  هیئت

ُکنَت باکياً لَِشــى ءٍ َفابِك لِلُحَســين«)1( به هر 
چيزى خواستى گريه کنى، براى حسين گريه 
کن. اين درس است. نه اين که گريه بر چيزهاى ديگر ممنوع 
است؛ نه، انسان فرزندش، پدرش، برادرش، دوستش بميرد، 
هرچند شهيد هم نشود، گريه کند، اشكالى ندارد؛ شهيد هم 
بشود، همين طور. چرا مى گويند » اِن ُکنَت باکياً لَِشى ءٍ«؛  
اگر بر کسى گريه کردى، »َفابِك لِلُحَسين«؛ براى حسين 
هم گريه کن؟ براى اين که يك مقايسه اى به وجود بيايد بين 
مصيبت امام حســين)( و مصيبت شما. هر مصيبتى 
داشته باشيد، تا اين مقايســه به وجود بيايد، مى بينيد آن 
باالتر است. اصالً براى او بايد گريه کرد. وقتى مى گوييم براى 
او بايد گريه کرد؛ يعنى براى او بايد غصه خورد، براى او بايد 
غمگين شد، براى او بايد متأثر شد.  اصالً همه چيز در مقابل 
او هيچ است، حتى مصيبت انبياء و اولياءها؛ مثالً مصيبت 
 )(در مقابل مصيبت امام حسين ،)(اميرالمؤمنين
هيچ اســت؛ مصيبت حمزه ى سيدالشــهداء، در مقابل 
مصيبت امــام حســين)( صفر اســت؛ مصيبت امام 
حسن)( همين طور، مصيبت ائمه ى ديگر همين طور، 
مصيبت ملت ايران در حادثه ى جنــگ همين طور. اصاًل 

مصيبتى با مصيبت امام حسين)( قابل مقايسه نيست.
-------------------------------------------
1367/6/6                1( عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج 1، ص 299.

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
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وظیفه مسلمان، اقدام به هنگام است
عنصـر منطـق و عقـل در حرکـت حضـرت ابی عبـداهلل )(، در بیانـات آن 
بزرگوار متجلی اسـت؛ قبل از شـروع این حرکـت، از هنگام حضـور در مدینه 
تا روز شـهادت. جمله، جملـه ی این بیانـات نورانی، بیان کننـده ی یک منطق 
مسـتحکم اسـت. خالصه ی این منطق هم این اسـت که وقتی شـرایط وجود داشـت و 
متناسـب بـود، وظیفـه ی مسـلمان، »اقدام« اسـت؛ ایـن اقـدام خطر داشـته باشـد در 

عالیتریـن مراحل، یا نداشـته باشـد. خطـِر باالتریـن، آن اسـت که انسـان جـان خود و 
عزیـزان و نوامیـس نزدیـک خـود - همسـر، خواهـر، فرزنـدان و دختـران - را در طبق 
اخالص بگـذارد و به میـدان ببـرد و در معرض اسـارت قرار دهـد. اینها چیزهایی اسـت 
کـه از بـس تکـرار شـده، بـرای مـا عـادی شـده، در حالی کـه هـر یـک از ایـن کلمات، 

تکان دهنده است. . 84/11/5

عزادارى براى امام حســين )( مخصوص  هیئت

شيعيان نبوده، بلكه همواره همه ى مسلمانانى 
كه محبت خاندان پيغمبر را در دل داشــتند 
براى مصائب آنها ناراحت و غمگين و عزادار بودند، و اين 
عزادارى را به شكلهاى مختلف از جمله تشكيل مراسم 
مرثيه خوانى يا مراســم هيئات مذهبى و دســته جات 
گوناگون عزادارى نشان مى دهند... البته برادران شيعه و 
ســنى بايد توجه داشته باشــند كه بهانه اى براى ايجاد 
اختالف دست اســتكبار جهانى ندهند، و در اين مراسم 
كارهايى كه متضمن اهانت به مقدسات ساير فرقه ها باشد 
از آنها بروز نكند، و همين طور برادران اهل تسنن هم توجه 
بكنند كه امروز اســتكبار جهانى سرلوحه ى برنامه هاى 
خودش در كشــورهاى اســالمى را ايجاد اختالف بين 
مذاهب اســالمى كرده از جمله بين شــيعه و سنى، و 
دستخوش فريب استكبار جهانى نشويد. ... عاشورا يك 
حادثه ى بزرِگ تاريخ اسالم است، و بزرگداشت خاطره ى 
محرم و شهادت حسين بن على )( و ياران و فرزندان آن 
حضرت يك وظيفه ى اسالمى است، و تنها كسانى با اين 
مخالفت مى كنند كه با هدفهاى حسين بن على و بزرگان 
اسالم يا آشنايى ندارند يا با آنها مخالفند؛ و استكبار جهانى 

از عاشورا  بيمناك است و لذا با آن مخالفت مى كند.
-------------------------------------------

63/07/24



حرکـت  بـا  مقابلـه ی  در  این کـه  تحلیل

آن  فوق العـاده خطرنـاک  انحرافـی 
ایـن  می ایسـتد،   )( حسـین  امـام  روز، 
میشـود یـک درس، کـه خـود آن بزرگـوار هـم 

همیـن را تکـرار کردنـد؛ یعنـی کار خودشـان را بـه دسـتور اسـالم مسـتند کردنـد: »ان 
رسـول اهلل قال: من رای سـلطانا جائـرا مسـتحال لحرمات اهلل ناکثـا لعهد اهلل مخالفا لسـنه 
رسـول اهلل یعمـل فی عبـاداهلل باالثـم و العـدوان فلـم یغیر علیـه بفعـل و ال قـول کان حقا 
علـی اهلل ان یدخله مدخلـه«؛ حضرت ایـن را بیـان کردند. یعنی مـن وظیفه ام این اسـت، 
کاری کـه دارم انجـام میدهـم، بایسـتی ابـراز مخالفت کنـم، بایـد در جـاده ی مخالفت و 
ایسـتادگی قـدم بگذارم، سرنوشـت هرچه شـد، بشـود؛ اگـر سرنوشـت پیروزی بـود، چه 

بهتـر؛ اگـر شـهادت بـود، بـاز هـم چـه بهتـر. 
یعنـی اینجـوری امـام حسـین)( حرکـت 
کردنـد. ایـن شـد ایثـار کامـل و اسـالم را هـم 
حفـظ کـرد. همیـن حرکـت، اسـالم را حفـظ 
کـرد. همین حرکـت موجب شـد کـه ارزشـها در جامعـه پایـدار بشـوند، بمانند. اگـر این 
خطـر را نمیپذیرفت، حرکـت نمیکرد، اقـدام نمیکرد، خونـش ریخته نمیشـد، آن فجایع 
عظیـم بـرای حـرم پیغمبـر، دختـر امیرالمومنیـن و فرزنـدان خانـدان پیغمبـر پیـش 
نمی آمد، ایـن واقعه در تاریـخ نمیمانـد. این حادثـه ای که میتوانسـت جلـوی آن انحراف 
عظیـم را بگیـرد، بایـد بـه همـان عظمـت آن انحـراف در ذهـن جامعـه و تاریـخ، شـوک 

ایجاد میکرد و کرد. این فداکاری امام حسین است.  1390/04/13

زینـب )(، هـم در حرکـت بـه سـمت کربـال، همراه  یاران

آن  عاشـورا،  روز  حادثـه ی  در  هـم  حسـین؛  امـام 
سـختی ها و آن محنتهـا؛ هـم در حادثـه ی بعـد از شـهادت 
حسـین بن علی )(، بی سـرپناهی ایـن مجموعـه ی بـه جـا 
مانده ی کـودک و زن، به عنـوان یک ولـی الهی آنچنان درخشـید 
که نظیر او را نمیشـود پیدا کرد... در روز عاشـورا زینـب کبری این 

همه عزیـزان را در مقابل چشـم خود دید کـه به قربانـگاه رفته اند و شـهید شـده اند... بعد از 
شـهادت، آن همـه محنتهـا را دید: تهاجـم دشـمن را، هتـک احتـرام را، مسـئولیت حفظ 
کـودکان را، زنان را. عظمت این مصیبتها را مگر میشـود مقایسـه کرد با مصائب جسـمانی؟ 

امـا در مقابـل همـه ی این مصائـب، زینـب بـه پـروردگار عالم 
عرض نکـرد: »رب نجنی«؛ نگفت پـروردگارا! مـن را نجات بده. 
در روز عاشـورا عرض کرد: پـروردگارا! از ما قبول کـن... وقتی از 
او سـوال میشـود که چگونـه دیـدی؟ میفرمایـد: »مـا رایت اال 
جمیال«. ایـن همه مصیبـت در چشـم زینب کبری زیباسـت؛ 
چـون از سـوی خداسـت، چـون بـرای اوسـت، چـون در راه 
اوسـت، در راه اعالی کلمـه ی اوسـت... بقای دین اسـالم، بقـای راه خـدا، ادامـه ی پیمودن 
ایـن راه به وسـیله ی بندگان خدا، متکی شـده اسـت، مـدد و نیرو گرفتـه اسـت از کاری که 

حسین بن علی)( کرد و کاری که زینب کبری کرد. 71/4/10

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:            10001028 
   دورنگار: 021-66977328
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Telegram.me/KhatteHezbollah   :کانال تلگرام   
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نگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا    |    5

د حرکت امام حسنی )( اسالم را حفظ رک 


