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پيشگفتار

امام  سيّدالّشهدا،  ياد حضرت  و  نام  و  فرامي رسد  محّرم  ماه  ديگر  بار 
حسين)ع( فضاي جامعه ي اسالمي را با عطر معنوي خويش معّطر مي نمايد. 
در طول قرنهايي كه از حادثه ي عظيم عاشورا گذشته است؛ علما، فقها، متفّكران 
و محّققان بسياري در جهت تبيين و تبليغ فلسفه ي قيام امام حسين)ع( و 
اصحاب باوفايش كوششها نموده و آثار متعّددي از خويش به جا گذاشته و 

در دسترس عموم مردم مشتاق به فهم و درك معارف ديني قرار داده اند.
در ميان همه ي تالشهاي گذشتگان در بهره گيري از بركات و آثار نهضت 
امام حسين)ع(، نام امام خميني)ره( همچون ستاره اي فروزان مي درخشد؛ 
چرا كه آن امام راحل با استفاده ي دقيق و روزآمد از معارف حسيني و با طرح 
شعار برخاسته از فلسفه ي عاشورا يعني »پيروزي خون بر شمشير« توانست 
انقالب مّلت مسلمان ايران را رهبري و به سرمنزل پيروزي برساند و به تبليغ 

عملي و نشان دادن جلوه ي حقيقي فلسفه ي قيام عاشورا اقدام كند.
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي، رهبر معّظم انقالب اسالمي كه رهبري 
اين انقالب الهي را پس از رحلت امام)ره( برعهده گرفته اند نيز توّجهي بسيار 
عميق و دقيق به نهضت عاشورا داشته و در مناسبتهاي مختلف به تبيين و 

روشنگري پيرامون اين بزرگترين واقعه ي تاريخ اسالم پرداخته اند.
ويژگي خاصي كه در بيانات معّظمٌ له در اين زمينه به خوبي قابل مشاهده 
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مي باشد همانا جامع نگري و در عين حال تبيين دقيق، كارآمد، مبتني بر تحليل 
تاريخ و موشكافي هاي علمي و محّققانه در زواياي پنهان و آشكار نهضت 

امام حسين)ع( است، كه به عنوان نمونه مي توان به اين نكات اشاره كرد:
آنچه  است؛  باقي  آن  بركت  به  و  پيوند خورده  عاشورا  با  دين  اساس 
موجب بروز چنين فداكاري و شجاعتي از سوي سيّدالّشهدا)ع( شد ريشه 
در معنويت، خلوص، بصيرت و در يك كلمه، انسان كامل بودن آن حضرت 
داشت. از سوي ديگر عاشورا حاوي درسها و عبرتهاي فراواني است و بر 
هر مسلمان و مّلت مسلماني الزم است تا اين درسها را فراگيرد و عبرتهاي 
عاشورا را مورد توّجه قرار دهد؛ زيرا بزرگترين عبرت عاشورا همانا تغيير 
و انحطاط جامعه ي اسالمي آن هم در زماني كمتر از پنجاه سال بوده است؛ 
در نهضت عاشورا و همچنين در بررسي تاريخي حوادث پنجاه سال اّول 
تاريخ اسالمي نقش خواص، خصوصاً خواّص جبهه ي حق نقشي مهم و 
عبرت آموز است، بيماري و آفت بي بصيرتي و از آن مهمتر دنياطلبي آسيبي 
است كه همانطور كه منجر به شهادت اهل بيت پيامبراكرم)ص( شد در هر 
زمان مي تواند به انحطاط جامعه ي اسالمي و حاكم شدن دوباره ي يزيدها ي  
زمان شود؛ هر مّلتي اگر بخواهد راه آزاديخواهي و استقالل را طي كند بايد از 
راه و مسلك اصحاب عاشورا الگو بگيرد، همان طور كه مّلت ايران در انقالب 
اسالمي و دفاع مقّدس هشت ساله در برابر مستكبران راه امام حسين)ع( را 
در پيش گرفت و عّزت و استقالل خويش را حفظ كرد؛ بر همگان الزم است 
تا در ماههاي محّرم و صفر به تبليغ و تعليم و تعّلم معارف حسيني بپردازند 
و در عين حال از خرافه ها و پيرايه هايي كه برخي جاهالن در طول تاريخ به 
چهره ي تابناك و نوراني اين قيام پيوند زده اند بپرهيزند، و همان طور كه به 
تبيين علل و عوامل بروز حادثه ي عاشورا هّمت مي كنند از عزاداري سنّتي 
به معني روضه خواني و سينه زني با محتواي خالص و مبتني بر منابع مستند 
نيز غفلت نورزند، در تفسير فلسفه و هدف قيام سيّدالّشهدا)ع( نه ديدگاهي 
كه برقراري حكومت را تنها انگيزه ي امام مي داند جامع است و نه ديدگاهي 
كه شهادت را تنها هدف امام معرفي مي كند بلكه هدف اصلي عمل آگاهانه 
و مجاهدانه نسبت به انجام تكليف الهي جهاد در برابر انحراف پيش آمده 
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در اّمت اسالمي و عمل به فريضه ي امر به معروف و نهي از منكر بود و با 
چنين هدفي هر نتيجه اي به دست آيد پيروزي حاصل است چه برقراري 
حكومت اسالمي و چه شهادت؛ توأم بودن سه عنصر منطق، حماسه و عاطفه 
در حركت امام حسين)ع( و دهها درس و نكته ي ارزشمند ديگر كه در اين 

كتاب قابل مالحظه است.

درباره ي اين كتاب
كتاب حاضر گزيده اي از بيانات حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي )مّدظّله( 
دربارة مسائل مختلف مربوط به نهضت حسيني مي باشد كه از خرداد 1368 
تا تيرماه 1390 در محافل و مجالس گوناگون ايراد و در قالب 72 سخن 
جمع آوري شده است. برخي از اين بيانات مانند سخن 2 و 5 صرفاً در حّد 
چند عبارت و برخي همچون سخن 27 و 44 بنا بر مقتضيات زمان و اهميت 

مطلب داراي حجم بيشتري مي باشد.
همچنين در سخن 72 دعاهايي كه معّظمٌ له با محتواي مطالب مربوط به 
حماسه ي عاشورا در سخنراني هاي مختلف ايراد فرموده اند جمع آوري و ارائه 

شده است.
درج مطالب در اين كتاب بر اساس ترتيب زماني صورت گرفته اّما براي 
ياري به خوانندگاني كه به مطالعه ي موضوعي مطالب عالقه دارند، راهنماي 

مطالعه ي موضوعي نيز در ابتداي كتاب ارائه شده است.
* * *

اميد كه عزاداران امام حسين)ع( با حضور در مجالس عزاداري در ماه 
الهي و سوگواري براي كاروان شهدا و اسراي  محّرم ضمن تعظيم شعائر 
امام  آن  آرمانهاي  اهداف و  به  كربال، در كسب معرفت و بصيرت نسبت 
شهيد و آمادگي براي حفظ نام و راه آن بزرگ پاسدار اسالم موفق باشند. 

انشاء اهلل.

و من اهلل التوفيق
عليرضا مختارپور قهرودي
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1. آثار محرّم:
حاكميت و اعالي كلمه ي اسالم و اميد به بركت اسالم

تأثيرپذيري انقالب اسالمي از نهضت حسيني
ما  نهضت  روح  كه  بگويم  بايد  عاشورا،  و  محّرم  مسأله ى  مورد  در 
حضرت  به  توجه  همين  آن،  پيروزى  پشتوانه ى  و  كلی  جهتگيرى  و 
ابی عبداهلل)عليه الّصالةوالّسالم( و مسايل مربوط به عاشورا بود. شايد براى 
واقعيت همين است.  ليكن  برسد؛  نظر  به  ثقيل  اين مسأله قدرى  بعضيها، 
با آن همراه باشد -  هيچ فكرى - حتّی در صورتی كه ايمان عميقی هم 
نمی توانست توده هاى عظيم ميليونِی مردم را آن چنان حركت بدهد كه در 
راه انجام آنچه احساس تكليف می كردند، در انواع فداكارى ذره يی ترديد 

نداشته باشند.

تأثير مثبت محبت در كارآيي ايمان
پيوند  بوى  با محبت و عشق عميق و رنگ و  ايمان،  مادامی كه  اساساً 
عاطفی همراه نباشد، كارايی الزم را ندارد. محبت است كه در مقام عمل 
و تحرك - آن هم در حد باال - به ايمان كارايی می بخشد. بدون محبت 
نمی شد ما نهضت را به پيش ببريم. باالترين عنوان محبت - يعنی محبت به 
اهل بيت - در تفكر اسالمی، در اختيار ماست. اوج اين محبت، در مسأله ى 
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كربال و عاشورا و حفظ يادگارهاى گرانبهاى فداكارى مردان خدا در آن روز 
است كه براى تاريخ و فرهنگ تشيع، به يادگار گذاشته شده است.

القائات شبه روشنفكري در جدا كردن مسائل عاطفي از مسائل اعتقادي
در آن روزهايی كه مسايل اسالمی، با ديدهاى نو مطرح می شد و جاذبه هاى 
خوبی هم داشت و براى كسانی كه با دين و اسالم سر و كار زيادى نداشتند، 
موضوع مباركی هم بود و گرايشهاى نو در تفكر اسالمی، چيز بدى نبود - 
بلكه براى عالم اسالم و بخصوص قشر جوان ذخيره محسوب می شد - يك 
و  ايمانی  مسايل  بياييم  ما  كه  بود  آمده  به وجود  روشنفكرانه  شبه  گرايش 
اعتقادى اسالم را از مسايل عاطفی و احساسی - از جمله مسايل مربوط به 

عاشورا و روضه خوانيها و گريه - جدا كنيم!!
شايد بسيارى در آن روزها بودند كه با توجه به اين كه در ماجراى ذكر 
عاشورا و روايت فداكارى اباعبداهلل)عليه الّصالةوالّسالم( چيزهايی وارد شده 
برايشان  حرف  اين  می شد،  بيان  تحريف آميزى  شكلهاى  به  احياناً  و  بود 
مطلوب و شيرين بود و اين گرايش رشد می كرد؛ ليكن در صحنه ى عمل، 
ما بوضوح ديديم كه تا وقتی اين مسأله از طرف امام بزرگوارمان، به صورت 
رسمی و علنی و در چارچوب قضاياى عاشورا مطرح نشد، هيچ كار جدى 

و واقعی انجام نگرفت.

اقدام امام خميني)ره( براي پيوند زدن انقالب اسالمي با نهضت  حسيني در 
سالهاي 1342 و 1357

در دو فصل، امام)ره( مسأله ى نهضت را به مسأله ى عاشورا گره زدند: 
يكی در فصل اول نهضت - يعنی روزهاى محّرم سال 42 - كه تريبون 
بيان مسايل نهضت، حسينيه ها و مجالس روضه خوانی و هيئات سينه زنی و 
روضه ى روضه خوانها و ذكر مصيبت گويندگان مذهبی شد و ديگرى، فصِل 
آخر نهضت - يعنی محّرم سال 57 - بود كه امام)ره( اعالم فرمودند: »ماه 
محّرم گرامی و بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا كنند«. ايشان، عنوان 
اين ماه را ماه پيروزى خون بر شمشير قرار دادند و مجدداً همان طوفان 
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عظيم عمومی و مردمی به وجود آمد؛ يعنی ماجراى نهضت كه روح و جهت 
حسينی داشت، با ماجراى ذكر مصيبت حسينی و ياد امام حسين)ع( گره 

خورد.

اقامه ي حق و عدل؛ هدف حركت امام حسين)ع(
اين، در مقام عمل بود. در مقام تبليغ و واقع و ثبوت هم كه مطلب روشن 
است. حركت امام حسين)ع( براى اقامه ى حق و عدل بود: »انّما خرجت 
لطلب االصالح فی اّمة جّدى اريد ان امر بالمعروف وانهی عن المنكر ...«1. در 
زيارت اربعين كه يكی از بهترين زيارات است، می خوانيم: »و منح النّصح و 
بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الّضالله«2. آن حضرت در 
بين راه، حديث معروفی را كه از پيامبر)ص( نقل كرده اند، بيان می فرمايند: 
»ايهاالنّاس اّن رسول اهلل صّلی اهلل عليه و اله و سّلم قال: من رأى سلطانا جائرا 
مستحاّل لحرم اهلل ناكثا لعهداهلل مخالفا لسنة رسول اهلل صّلی اهلل عليه و اله و سلم 
يعمل فی عباداهلل باالثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل و القول كان حّقا علی اهلل 

ان يدخله مدخله«3.
تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نيز گفتارى كه درباره ى آن بزرگوار از 
معصومين رسيده است، اين مطلب را روشن می كند كه غرض، اقامه ى حق 
و عدل و دين خدا و ايجاد حاكميت شريعت و برهم زدن بنيان ظلم و جور 
و طغيان بوده است. غرض، ادامه ى راه پيامبر اكرم)ص( و ديگر پيامبران بوده 
است كه: »يا وارث ادم صفوةاهلل يا وارث نوح نبیّ اهلل ...«4 و معلوم است كه 
پيامبران هم براى چه آمدند: »ليقوم النّاس بالقسط«5. اقامه ى قسط و حق و 

ايجاد حكومت و نظام اسالمی.

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 329.
2. مفاتيح الجنان، زيارت اربعين.
3. بحاراالنوار، ج 44، ص 382
4. مفاتيح الجنان، زيارت وارث.

5. سوره ي حديد، آيه ي 25.
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اقامه ي حاكميت اسالم؛ هدف انقالب اسالمي
آنچه كه نهضت ما را جهت می داد و امروز هم بايد بدهد، دقيقاً همان 
چيزى است كه حسين بن علی)عليه الّسالم( در راه آن قيام كرد. ما امروز، 
براى شهداى خود كه در جبهه هاى گوناگون و در راه اين نظام و حفظ آن، 
به شهادت می رسند، با معرفت عزادارى می كنيم. آن شهيد و جوانی كه يا در 
جنگ تحميلی و يا در برخورد با انواع و اقسام دشمنان و منافقان و كفار به 
شهادت رسيده، هيچ شبهه يی براى مردم ما وجود ندارد كه اين شهيد، شهيد 
راه همين نظام است و براى نگهداشتن و محكم كردن ستونهاى همين نظام و 
انقالب، به شهادت رسيده است؛ در حالی كه وضع شهداى امروز، با شهداى 
كربال كه در تنهايی و غربت كامل قيام كردند و هيچ كس آنها را به پيمودن 
اين راه تشويق نكرد، بلكه همه ى مردم و بزرگان وجوه اسالم، آنها را منع 
می كردند، متفاوت است. در عين حال، ايمان و عشقشان آن چنان لبريز بود 
كه رفتند و غريبانه و مظلومانه و تنها به شهادت رسيدند. وضع شهداى كربال، 
با شهدايی كه تمام دستگاههاى تبليغی و مشوقهاى جامعه به آنها می گويد 
برويد و آنها هم می روند و به شهادت می رسند، فرق دارد. البته اين شهيد، 

شهيد واالمقامی است؛ اما او چيز ديگرى است.

عزم جّدي ائّمه)ع( براي تأسيس نظام اسالمي
ما كه امروز اين نظام اسالمی را لمس می كنيم و بركات آن را از نزديك 
می بينيم، بيشتر از اسالف خود، قدر نهضت حسينی)عليه الّسالم( و معناى 
آن را درك می كنيم و بايد بكنيم. آن بزرگوار، براى چنين چيزى حركت 
كرد. آن بزرگوار، براى همين قيام كرد كه رژيمهاى فاسد و مخّرب انسان 
و دين و ويرانگر صالح، در جامعه نباشند و نظام اسالمی و الهی و انسانی 
و مبنی بر صالح، در جامعه استقرار پيدا كند. البته، اگر آن نظام در زمان آن 
بزرگوار و يا در زمان ائمه ى بعدى)عليهم الّسالم( - كه معصومند و به منبع 
وحی متصلند - تحقق پيدا می كرد و آنها در رأس آن نظام قرار می گرفتند، 
طبيعی است كه وضعشان با ما متفاوت بود. در عين حال، هيكل و هندسه ى 
قضيه، يكی است و آنها هم براى همين طور نظامی، حركت می كردند. حاال 
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اين يك بحث طوالنی است كه نمی خواهم در اين جا وارد آن بشوم كه آيا 
ائمه)عليهم الّسالم( براى ايجاد نظام اسالمی، عزم جدى داشتند يا كار آنها 

صرفاً به عنوان سرمشق بود.
آنچه كه از روايات مربوط به زندگی ائمه)عليهم الّسالم( به دست می آيد 
ائمه)عليهم الّسالم( جداً  كه  است  اين  دارد،  آن وجود  بر  زيادى  و شواهد 
تصور  كه  طور  آن   - كار  اين  آورند.  وجود  به  اسالمی  نظام  می خواستند 
می شود - با علم و معرفت امام منافات ندارد. آنها واقعاً می خواستند نظام 
الهی برقرار كنند. اگر برقرار می كردند، تقدير الهی همان بود. تقدير الهی و 
اندازه گيريها در علم پروردگار، با شرايط گوناگون اختالف پيدا می كند كه 
حاال اين موضوع را بحث نمی كنيم. اجماالً، در اين كه حركت آنها براى اين 
مقصود بوده است، شكی نيست. ما امروز، به بركت آن نهضت و حفظ فرهنگ 
و روحيه ى آن نهضت، در جامعه ى خودمان اين نظام را به وجود آورده ايم. 
اگر در جامعه ى ما، عشق به امام حسين)ع( و ياد او و ذكر مصايب و حوادث 
عاشورا معمول و رايج نبود، معلوم نبود كه نهضت با اين فاصله ى زمانی و با 
اين كيفيتی كه پيروز شد، به پيروزى می رسيد. اين، عامل فوق العاده مؤثرى 
در پيروزى نهضت بود و امام بزرگوار ما، در راه همان هدفی كه حسين بن 

علی)عليه الّسالم( قيام كرده بودند، از اين عامل حداكثر استفاده را كردند.

تأكيد امام خميني)ره( بر حفظ روضه خواني و ذكر مصيبت
پيروزى  از  قبل  روشنفكرمآبانه ى  غلط  تصور  آن  ظرافت،  با  امام)ره( 
انقالب را كه در برهه يی از زمان رايج بود، از بين بردند. ايشان، جهتگيرى 
سياسِی مترقِی انقالبی را با جهتگيرى عاطفی در قضيه ى عاشورا پيوند و گره 
زدند و روضه خوانی و ذكر مصيبت را احيا كردند و فهماندند كه اين، يك كار 
زايد و تجمالتی و قديمی و منسوخ در جامعه ى ما نيست؛ بلكه الزم است 
و ياد امام حسين و ذكر مصيبت و بيان فضايل آن بزرگوار - چه به صورت 
روضه خوانی و چه به شكل مراسم عزادارى گوناگون - بايد به شكل رايج 
و معمول و گريه آور و عاطفه برانگيز و تكان دهنده ى دلها، در بين مردم ما 
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باشد و از آنچه كه هست، قويتر هم بشود. ايشان، بارها بر اين مطلب تأكيد 
می كردند و عماًل هم خودشان وارد می شدند.

ما در آستانه ى محّرمِ انقالب و محّرمِ امام حسين)ع( كه يكی از محصوالت 
آن نهضت، نظام جمهورى اسالمی است، قرار داريم. محّرمِ دوران انقالب، 
متفاوت است.  ما،  از  قبل  ما و  انقالب و دوران عمر  از  قبل  با محّرمهاى 
اين محّرمها، محّرمهايی است كه در آن، معنا و روح و جهتگيرى، واضح 
حكومت  می بينيم.  خود  زندگی  در  را  محّرم  نتايج  ما  است.  محسوس  و 
دل  در  اسالم  بركت  به  اميد  ايجاد  و  اسالم  كلمه ى  اعالى  و  حاكميت  و 

مستضعفان عالم، آثار محّرم است.

ذكر  و  عزاداري  سّنت  ترويج  و  حفظ  در  ذاكران  و  مبّلغان  همه ي  وظيفه ي 
مصائب امام حسين)ع(

ما در دوران خود، محّرم را با محصول آن، يكجا داريم. با اين محّرم، 
بايستی چگونه رفتار كنيم؟ پاسخ اين است كه ما معممان، همه ى علماى دين، 
همه ى مبّلغان و همه ى ذاكران، بايد مسأله ى عاشورا و مصايب حسين بن 
از  دور  به  و  اصلی  و  مسأله ى جدى  به صورت يك  را  علی)عليه الّسالم( 
شعار، مورد توجه قرار بدهيم. واقعاً اگر بخواهيم اين مسأله را جدى بگيريم، 

راهش چيست؟

لزوم پرهيز از تحريفات و پيرايه زدايي از مسائل عاشورا
كنيم.  پيرايه هاى مضر خالی  از  را  حادثه  ما  كه  است  اين  اولين شرط 
چيزهايی وجود دارد كه اگرچه پيرايه است، اما نه مضر و نه حتّی دروغ 
است. همه ى كسانی كه بخواهند با بيان هنرى، حادثه يی را ترسيم كنند، فقط 
متن حادثه را نمی گويند. وقتی شما می شنويد كه در شرايط خاصی، سخنی از 
زبان كسی خارج شده، می توانيد احساسات آن گوينده ى سخن را هم حدس 
بزنيد. اين، يك چيز قهرى است. اگر در بيابانی و در مقابل لشكريانی، انسانی 
حرفی بر زبان جارى می كند، بسته به اين كه آن حرف چه باشد - دعوت 
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و التماس و تهديد و ... - قاعدتاً حاالتی در روح و ذهن اين گوينده وجود 
دارد كه اين براى شنونده ى عاقل، قابل حدس است و براى گوينده ى هنرمند 

نيز قابل بيان می باشد. گفتن اينها، اشكالی ندارد.
ما وقتی بخواهيم حاالت امام و اصحابش)عليهم الّسالم( را در روز و شب 
عاشورا - آن مقدارى كه در كتب معتبره خوانديم و يافتيم - بيان كنيم، قهراً 
خصوصيات و مالبساتی دارد. فرض كنيد سخنی را كه امام)ع( با يارانش در 
شب عاشورا گفته است، می توانيد با اين خصوصيات بيان كنيد: در تاريكی 
شب و يا در تاريكی غم انگيز و حزن آور آن شب و از اين قبيل. اين پيرايه ها، 
نه مضر و نه دروغ است؛ اما بعضی از پيرايه ها دروغند و بعضی از نقلها 
خالف می باشند و حتّی آنچه كه در بعضی از كتابها نوشته شده است، مناسب 
شأن و اليق مفهوم و معناى نهضت حسينی نيست. اينها را بايستی شناخت 

و جدا كرد.

لزوم استفاده از شيو هاي بيان هنري در روضه خواني
بنابراين، اولين مسأله اين است كه ما حادثه را خالص كنيم و آن حادثه ى 
خالص شده و دقيق و متقن را، به انواع بيانهاى هنرى - از شعر و نثر و سبك 
روضه خوانی كه خودش يك سبك هنرى مخصوصی است - بياميزيم. اين 
كار، اشكالی ندارد و مهم است. ما بايد اين كار را بكنيم. كسانی كه در اين 
از حادثه ى  ما  اگر  بدهند.  انجام  را  كار  اين  بايد  واردند،  و  متصّلب  رشته 
عاشورا، مثاًل »ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيرةالّضاللة«1 را بيان كرديم - كه 
امروز معنا و مفهوم آن براى ما روشن است - ولی آن معنا و مفهوم را نقض 
كرد و با آن مخالف و مغاير بود؛ اين كار، خدمت به مرام حسينی و حادثه ى 
عاشورا نيست. ما بايد حادثه را خالص كنيم و سپس ابعاد مختلف آن را براى 

مردم تشريح نماييم.
من نمی خواهم به آقايان علما و مبّلغان و گويندگان و ذاكران محترم و همه ى 
جمع ما كه اهل منبر و روضه و بيان مصايب و محامد سيّدالّشهداء)عليه الّصالة 

1. مفاتيح الجنان، زيارت اربعين.
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والّسالم( هستيم، مطلبی را در آن زمينه ها مطرح بكنم؛ ولی به طور كلی بايد 
بگويم كه اين حادثه - به عنوان پشتوانه ى نهضت و انقالب - بايد آبرومند 
و پرتپش و پرقدرت باقی بماند. اگر برخورد امروز ما با اين حادثه، مثل 
روضه خوانی باشد كه در پنجاه سال قبل برخورد می كرد - يعنی چيزى را 
در جايی می ديد و مثاًل بر حسب احتمال ذهنی، آن را ترجيح می داد و نقل 
می كرد و مؤمنين را می گرياند و هم آنها و هم خود او به ثواب می رسيدند - 

ممكن است به حادثه ضرر بزنيم.

نهضت عاشورا؛ پشتوانه ي انقالب اسالمي
امروز اين حادثه، پشتوانه ى يك نهضت است. اگر امروز به ما بگويند 
ريشه ى اين نهضتی كه به وجود آورده ايد، كجاست؟ ما می گوييم: ريشه اش 
پيامبر و اميرالمؤمنين و امام حسين)عليهم الّسالم( است. امام حسين كيست؟ 
كسی است كه اين حادثه را به وجود آورده و در تاريخ از او نقل شده است. 
پس اين حادثه، پشتوانه ى اين نهضت است. اگر ما ندانسته و بی توجه و از 
روى سهل انگارى، حادثه را با چيزهايی كه جزو آن نيست، مشوب كرديم، به 

آن حادثه و نيز به انقالبی كه ناشی از آن حادثه است، خدمت نكرده ايم.

بيانات در ديدار جمعي از روحانيون در آستانه ي ماه محرم ـ 1368/5/11
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2. اسارت خاندان نبوّت؛ تلخ ترين خاطره ي تاريخ

همه می دانيد كه در روز يازدهم محّرم، يكی از عظيمترين فاجعه هاى 
تاريخ اسالم به وقوع پيوست. اسارتی اتفاق افتاد كه نظير آن را ديگر ملت 
و تاريخ اسالم نديد و به آن عظمت هم نخواهد ديد. كسانی اسير شدند كه 
از خاندان وحی و نبّوت و عزيزترين و شريفترين انسانهاى تاريخ اسالم 
بودند. زنانی در هيأت اسارت در كوچه و بازارها گردانده شدند كه شأن و 
شرف آنها در جامعه ى اسالمِی آن روز نظير نداشت. كسانی اين عزيزان را به 
اسارت گرفتند كه از اسالم بويی نبرده بودند و با اسالم رابطه يی نداشتند و 
خبيثترين و پليدترين انسانهاى زمان خودشان بودند. در روز يازدهم محّرم، 
خاندان پيامبر و علی بن ابی طالب)عليهم الّسالم( به اسارت دچار شدند و اين 
خاطره به عنوان يكی از تلخترين خاطره ها، براى ما تا امروز و تا آخر مانده 

و خواهد ماند.

 بيانات در ديدار جمع كثيرى از خانواده هاى معّظم شهدا و ايثارگران ـ
1368/5/23
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3. رمز و راز ارزش واالي شهادت

زنده بودن وجود حقيقي شهدا
شهيد، يعنی انسانی كه در راه آرمانهاى معنوى كشته می شود و جان خود 
را - كه سرمايه ى اصلی هر انسانی است - براى هدف و مقصدى الهی صرف 
می كند و خداى متعال هم در پاسخ به اين ايثار و گذشت بزرگ، حضور 
و ياد و فكر او را در مّلتش تداوم می بخشد و آرمان او زنده می ماند. اين، 
خاصيت كشته شدن در راه خداست. كسانی كه در راه خدا كشته می شوند، 

زنده اند. جسم آنها زنده نيست؛ اما وجود حقيقی آنها زنده است.
حقيقِت هر انسانی، خواسته و فكر و هدف و راه اوست. كسی كه براى 
هدفهاى شخصی و دنيايی كشته می شود، آن هدف هم با او دفن می شود 
و از بين می رود. هر هدفی كه قايم به نفس و شخص انسان است، متعلق 
به اوست و با رفتن و مردن انسان، آن هدف هم می ميرد و از بين می رود؛ 
اما هدفی كه الهی و قايم به غيب و خواست خداست و انسان در راه آن 
البته، همين هدفهاى  انسان، آن هدف نمی ميرد.  با مردن  فداكارى می كند، 
خدايی هم ممكن است از بين بروند؛ اما از بين رفتن آن هدفها و پايمال 

شدنشان در صورتی است كه در راه آنها مجاهدتی صورت نگيرد.
اگر كسی در راه هدفهاى واال و الهی، مجاهدت كرد و زحمت كشيد و 
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بعد كشته شد، آن هدف زنده می شود و وجود اين شخص هم همان هدف 
است و شخصيت و هويت واقعی او قايم به آن هدف می باشد. عكس قضيه 
اين است كه هدف، قايم به او نيست، بلكه او قايم به هدف است؛ لذا زنده 
می ماند و از بين نمی رود. به همين جهت، انبيا و مناديان حق امروز زنده اند؛ 
زيرا فضايل و تكامل و هدفهايی كه در بشر دنبال می كردند، با رفتن آنها نمرد 
و بتدريج هدفهاشان در واقعيت عالم و جريان تاريخ تحقق يافت. اگرچه 
همه ى آن اهداف هنوز برآورده نشده است؛ اما امروز می بينيد كه در دنيا، 
نداى عدالت و آزادى هست و روشنفكران عالم هدفهايی را به عنوان هدفهاى 
عالی اسم می آورند كه اين همان هدفهاى انبياست؛ گرچه خود ندانند كه از 

كيست.

زنده شدن رسم شهادت با انقالب و نظام اسالمي
حقيقتی كه ما بايد بدان افتخار كنيم، اين است كه رسم شهادت و سنت 
الهِی قتل فی سبيل اهلل، با نظام اسالمی زنده شد. در گذشته، سيلی خوران در راه 
خدا كم بودند و برخی در طی عمر هفتاد ساله ى خود، تحمل كمترين سختی 
در راه خدا را هم نداشتند و حاضر نبودند در راه خدا يك اخم را تحمل 
كنند؛ چه برسد به اين كه جان و سرمايه ى وجود خود را در راه خدا بدهند. 
براى ملتی كه به نام اسالم زندگی می كند، خيلی بد است كه در راه تحقق اين 
هدف عظيم، هيچ مشكلی را بر خود هموار نكند. پيداست كه در اين جامعه، 

اسالم روزبه روز ذوب و كم رنگ و بی اثر خواهد شد.
در گذشته، متأسفانه در كشور ما و بسيارى از كشورهاى اسالمی ديگر، 
رسم سرمايه گذارى براى دين و تحمل مشكالت براى خدا، منسوخ و يا 
بسيار كم شده بود؛ چه رسد به كشته شدن در راه خدا. يكی از بزرگترين 
انگيزه ى فداكارى در راه  امام به ملت و اسالم، احياى  انقالب و  خدمات 
خدا - چه در ايران و چه در ساير كشورهاى اسالمی - بود. امروز، نفوس 
طيبه ى بسيارى، حاضر به تالش و تحمل زحمت و قبول دردسر و بذل جان 



32
ي/ 

وراي
عاش

ن 
سخ

دو 
 و 

تاد
 هف

 

براى خدا هستند و مظهر بزرگ آن، همين شهداى عزيز ما هستند كه شما 
بازماندگان و يادگارهاى عزيز آنها هستيد.

مرگ براى همه هست. ما اگر در راه خدا بميريم، به حسب موازين ماّدى 
و ظاهرى هم، چيزى از دست نداده ايم. مردن، سرنوشت اجتناب ناپذير هر 
يك از ماست. اين متاعی است كه باالخره از دست ما خواهد رفت؛ ولی 
اين متاع جان به دوگونه از دست می رود: يكی اين كه آن را گم كنيم و ديگر 
اين كه آن را بفروشيم. كدام بهتر است؟ آنها كه در راه خدا كشته نمی شوند، 
جانشان را گم كرده اند و در مقابل، چيزى در دست ندارند. و آنها كه اين متاع 
را در راه خدا می دهند و جانشان را در راه او مصرف می كنند، كسانی هستند 
كه آن را فروخته اند و در عوض چيزى گرفته اند: »ان اهلل اشترى من المؤمنين 

انفسهم و اموالهم باّن لهم الجنّة«1.

بهشت و رضاي الهي پاداش جانفشاني شهيد
شهيد، جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضاى الهی را گرفته 
است كه باالترين دستاوردهاست. به شهادت در راه خدا، از اين منظر نگاه 
كنيم. شهادت، مرگ انسانهاى زيرك و هوشيار است كه نمی گذارند اين جان، 
مفت از دستشان برود و در مقابل، چيزى عايدشان نشود. اين جان، سرمايه ى 
اصلی ماست. مردن و شهادت، پيرى و جوانی نمی فهمد. بسيارى هستند 
كه در راه خدا هم كشته نمی شوند؛ اما در جوانی می ميرند. چه قدر جوانان 
هستند كه می ميرند و در حقيقت جانشان از دست رفته است. اگر در راه خدا 
حركت نكنند، اگر مسير آنها الهی نباشد و مرگشان در راه خدا و هجرت و 
جهاد فی سبيل اهلل نباشد، متاع عمر - كه بسيار عزيز است - از دستشان خواهد 
رفت و در مقابلش، چيزى عايدشان نمی شود. البته، اگر بازماندگان آنها صبر 
كنند، خداى متعال به آنها اجر خواهد داد؛ اما خود آن مرده، در مقابل جانش 

كه از او گرفته شده است، چيزى به دست نخواهد آورد.
بسيارى هم هستند كه در سنين غيرجوانی يا بعد از جوانی، در راه خدا 

1. سوره ي توبه، آيه ي 111.
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شهيد شدند - مثل شهداى محراب و عزيزانی كه در جبهه شهيد شده اند - 
اينها هم كسانی هستند كه جانشان را فروخته اند. شهادت براى هر انسانی 
چنين امتيازى است. واقعاً اگر خداى متعال اين دعا را از كسی قبول كند كه 
مرگ او را در شهادت قرار دهد، بزرگترين امتياز را به يك انسان داده است 
و در مقابل سرمايه يی كه از بين می رفت و هدر می شد، بهشت و رضايت 

خود را قرار داده است.

شهادت باالترين پاداش جهاد در راه خدا
كه  اين است  اهميت است؟ علت  با عظمت و  قدر  اين  چرا شهادت 
انسانی كه جان خود را در راه خدا می دهد، در حقيقت در يك لحظه ى نياز 
و در آن وقتی كه دين و راه خدا به كسانی كه آن را رونق دهند، احتياج دارد، 
آن تالش الزم را انجام داده است. كسی كه در راه خدا تالش می كند و از 
راحتی و زن و بچه و آسايش معمولی و امتيازات ماّدى صرف نظر می كند، 
پاداش الهی را - كه همان شهادت است - به دنبال دارد. اين نشاندهنده ى 
عظمت مجاهدت اوست. لذا مكرر گفته ام كه شهادت باالترين پاداش و مزد 

جهاد فی سبيل اهلل است.

 بيانات در ديدار فرزندان ممتاز شهدا، مسؤوالن امور فرهنگي بنياد شهيد و
جمعي از دانشجويان اماميه ي پاكستان ـ 1368/5/25
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4.  اهميت و نقش مجاهدت حضرت زينب)س( و 
امام سجّاد)ع( در تبيين و تداوم فلسفه ي عاشورا

نقش انسانها در حفظ ياد و خاطره ي شهدا
اساساً اهميت اربعين در آن است كه در اين روز، با تدبير الهی خاندان 
پيامبر)ص(، ياد نهضت حسينی براى هميشه جاودانه شد و اين كار پايه گذارى 
گرديد. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون - از قبيل 
شهادت حسين بن علی)عليه الّسالم( در عاشورا - به حفظ ياد و آثار شهادت 
كمر نبندند، نسلهاى بعد، از دستاورد شهادت استفاده ى زيادى نخواهند برد.

درست است كه خداى متعال، شهدا را در همين دنيا هم زنده نگه می دارد 
و شهيد به طور قهرى در تاريخ و ياد مردم ماندگار است؛ اما ابزار طبيعی يی 
كه خداى متعال براى اين كار - مثل همه ى كارها - قرار داده است، همين 
چيزى است كه در اختيار و اراده ى ماست. ما هستيم كه با تصميم درست 
و بجا، می توانيم ياد شهدا و خاطره و فلسفه ى شهادت را احيا كنيم و زنده 

نگهداريم.
اگر زينب كبرى )سالم اهلل عليها( و امام سّجاد)صلوات اهلل عليه( در طول آن 
روزهاى اسارت - چه در همان عصر عاشورا در كربال و چه در روزهاى 
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بعد در راه شام و كوفه و خود شهر شام وبعد از آن در زيارت كربال و بعد 
عزيمت به مدينه و سپس در طول سالهاى متمادى كه اين بزرگواران زنده 
تبيين و افشاگرى نكرده بودند و حقيقت فلسفه ى  ماندند - مجاهدات و 
واقعه ى  نمی كردند،  بيان  را  ظلم دشمن  و  و هدف حسين بن علی  عاشورا 

عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی ماند.

دليل اهميت حفظ حادثه ي عاشورا از نظر امام صادق)ع(
چرا امام صادق)عليه الّصالةوالّسالم( - طبق روايت - فرمودند كه هر كس 
يك بيت شعر درباره ى حادثه ى عاشورا بگويد و كسانی را با آن بيت شعر 
بگرياند، خداوند بهشت را بر او واجب خواهد كرد؟1 چون تمام دستگاههاى 
و  عاشورا  مسأله ى  نگهداشتن  ظلمت  در  و  كردن  منزوى  براى  تبليغاتی، 
كاًل مسأله ى اهل بيت، تجهيز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شد و 
قضيه چه بود. تبليغ، اين گونه است. آن روزها هم مثل امروز، قدرتهاى ظالم 
و ستمگر، حداكثر استفاده را از تبليغات دروغ و مغرضانه و شيطنت آميز 
اين  با  می كردند. در چنين فضايی، مگر ممكن بود قضيه ى عاشورا - كه 
عظمت در بيابانی در گوشه يی از دنياى اسالم اتفاق افتاده - با اين تپش و 

نشاط باقی بماند؟ يقيناً بدون آن تالشها، از بين می رفت.
آنچه اين ياد را زنده كرد، تالش بازماندگان حسين بن علی)عليه الّسالم( 
به  يارانش  اندازه كه مجاهدت حسين بن علی)عليه الّسالم( و  به همان  بود. 
عنوان صاحبان پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان اندازه 
و  سّجاد)عليه الّسالم(  امام  مجاهدت  و  )عليهاالّسالم(  زينب  مجاهدت  نيز 
بقيه ى بزرگواران، دشوار بود. البته صحنه آنها، صحنه ى نظامی نبود؛ بلكه 

تبليغی و فرهنگی بود. ما به اين نكته ها بايد توجه كنيم.

درس اربعين در صحنه ي تبليغي و فرهنگي
درسی كه اربعين به ما می دهد، اين است كه بايد ياد حقيقت و خاطره ى 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 282.
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شهادت را در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت....
دستگاه ظالم جبار يزيدى با تبليغات خود، حسين بن علی)ع( را محكوم 
می ساخت و وانمود می كرد كه حسين بن علی)ع( كسی بود كه بر ضد دستگاه 
عدل و حكومت اسالمی و براى دنيا قيام كرده است!! بعضی هم، اين تبليغات 
دروغ را باور می كردند. بعد هم كه حسين بن علی)عليه الّسالم(، با آن وضع 
به  كربال  در صحراى  دژخيمان  وسيله ى  به  فجيع،  شكل  آن  با  و  عجيب 
شهادت رسيد، آن را يك غلبه و فتح وانمود می كردند! اما تبليغات صحيح 

دستگاه امامت، تمام اين بافته ها را عوض كرد. حق، اين گونه است.

 بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم و اعضاء جمعيت هالل احمر و مسئولين
بنياد شهيد ـ 1368/6/29
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5. ارزش مضاعف فداكاري امام حسين)ع( و يارانش

در زمان ما، ارزش شهادت و فداكارى در راه خدا، از بسيارى زمانهاى 
تاريخ اسالم بيشتر است. شهادت، هميشه با ارزش است و فداكارى در راه 
خدا، هميشه كارى عظيم و ارجمند است؛ اما همين كار خوب و بزرگ، در 
برخی از شرايط و در بعضی از زمانها، بزرگتر و مهمتر و باارزشتر است. مثاًل 
در صدر اسالم، فداكارى واقعاً ارزش مضاعف داشت. علت هم اين بود كه در 
آن دوران، اسالم مثل نهالی بود و اگر فداكاريها نمی بود، شايد دشمنان اسالم 
اين نهال را می كندند. در زمان سيّدالّشهداء)عليه الّصالة والّسالم( آن فداكارى 
و شهادت بزرگ، ارزش مضاعف داشت؛ چون حقيقتاً در آن روزها محصول 
زحمات پيامبر)ص( در حال از بين رفتن بود و فداكارى حسين بن علی)ع( و 

ياران آن بزرگوار، مانع از چنين كارى شد.

دليل تفاوت ارزش مجاهدتها در زمانهاي مختلف
بعضی از زمانها اين گونه است كه مجاهدت در راه خدا و شهادت در 
راه او، ارزش مضاعف دارد و دو برابر و چند برابر است. مثاًل يك ظرف آب 
گوارا كه در حالت طبيعی هم با ارزش است، اما در يك تابستان گرم، آن هم 
براى انسانی كه مدتی تشنگی كشيده، بخصوص اگر آن انسان بيمار هم بوده 
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و در جايی باشد كه آب در آن جا كم است، اين يك ظرف آب گوارا چند 
برابر ارزش پيدا می كند. بنابراين، همه جا قيمتها يكسان نيست، بلكه شرايط 

متفاوت است.
 بيانات در ديدار با جمع كثيري از روحانيون و خانواده شهدا و ايثارگران ـ
1368/8/24
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6. سيّدالشّهدا)ع( مظهر انسان كامل

جهاد واقعي نتيجه ي اخالص و حركت به سمت انقطاع الي اهلل
و  بُعد جهاد  با  بيشتر  اگر چه  سيّدالّشهداء)عليه الّسالم(،  مقدس  وجود 
شهادت معروف شده، ليكن آن بزرگوار در حقيقت مظهر انسان كامل و عبد 
خالص و مخلِص و مخَلص براى خداست. اساساً جهاد واقعی و شهادت 
در راه خدا، جز با مقدمه يی از همين اخالصها و توجه ها و جز با حركت به 

سمت »انقطاع الی اهلل« حاصل نمی شود.
در اين مناجات شعبانيه ى عاليةالمضامين می فرمايد: »الهی هب لی كمال 
االنقطاع اليك«1. اين كمال انقطاع به سوى خدا و از همه چيز گسستن و 
همه ى قيود و دنباله ها را در جهت حركت به سمت محبوِب واقعی بريدن 
و به آن سمت پرواز كردن، چگونه براى انسان حاصل می شود؟ شهادت كه 
قله ى فداكارى يك انسان است، بدون حركت به سمت انقطاع و بدون تالش 
و مجاهدت براى ايجاد »انقطاع الی اهلل«، براى انسان به وجود نمی آيد. هرگاه 
انسان تالشی انجام داد و قدمِ اول را با همت و عزم و اراده برداشت، آن وقت 
خداى متعال راه را باز می كند و قدمها يكی پس از ديگرى، به سمت نورانی 

شدن دل و پُرنورشدن وجود انسان برداشته می شود.

1. مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه.



40
ي/ 

وراي
عاش

ن 
سخ

دو 
 و 

تاد
 هف

 

لزوم تدّبر در مناجات شعبانيه
شما همت می كنيد، راه را می پيماييد و خداى متعال هم در ادامه ى راه، 
به شما كمك می كند و كار را آسان می سازد و - همان طور كه اين بزرگوار 
در مناجات شعبانيه درخواست كردند - كمال انقطاع الی اهلل را ارزانِی شما 
می كند. تدبر و توجه به اين مضامين و الفاظ و انس با آنها، براى يك يك 
كسانی كه می خواهند به وظايف بزرگ خود عمل بكنند، واجب و الزم و 

ضرورى است.

 بيانات در ديدار جمع كثيرى از پاسداران در سالروز ميالد امام حسين)ع( ـ
1368/12/10
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7. شهادت امام حسين)ع(، تالش براي نجات انسانيت از 
جهالت و سرگرداني

نجات مردم از سرگرداني؛ مفهوم مترّقي مندرج در زيارت امام حسين)ع(
در زيارتی از زيارتهاى امام حسين)عليه الّسالم( كه در روز اربعين خوانده 
می شود، جمله يی بسيار پُرمعنا وجود دارد و آن، اين است: »و بذل مهجته فيك 
ليستنقذ عبادك من الجهالة«1. فلسفه ى فداكارى حسين بن علی)عليه الّسالم( در 
اين جمله گنجانده شده است. زاير به خداى متعال عرض می كند كه اين 
بنده ى تو - اين حسين تو - خون خود را نثار كرد، تا مردم را از جهالت 
نجات بدهد. »وحيرةالّضاللة«2؛ مردم را از سرگردانی و حيرتی كه در گمراهی 
است، نجات بدهد. ببينيد، اين جمله چه قدر پُرمغز و داراى چه مفهوم مترقی 

و پيشرفته يی است.

 سخنرانى در ديدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهاى مشهد و تهران
 و استان كردستان، جمعى از دانش آموزان مدارس تهران و مدّرسان مراكز
 تربيت معلم، و گروهى از ورزشكاران و مسؤوالن سازمان تربيت بدنى كشور
ـ 1369/6/21

1و 2. مفاتيح الجنان، زيارت اربعين.
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8. مقام يگانه ي اباعبداهلل)ع( در تاريخ اسالم

فداكاري امام حسين)ع( تاج كرامت همه ي افتخارات اسالم
درست است كه اگر ائمه ى ديگر ما هم در آن زمان و در آن شرايط قرار 
می گرفتند، همان كارى را می كردند كه حضرت ابی عبداهلل)عليه الّسالم( كرد، 
اما واقعيت اين است كه باالخره اين قرعه به نام اين بزرگمرد افتاد و خدا 
او را براى آن چنان فداكارى عظيمی كه در طول تاريخ - تا آن جايی كه ما 
شناخته ايم - بی نظير بود برگزيد. حسن بن علی)عليه الّسالم( و ديگر بزرگان 
خاندان پيامبر)ص( فرموده اند كه: »اليوم كيومك يا اباعبداهلل«1. هيچ روزى، 
مثل عاشورا نبود و هيچ فداكارى يی، مثل فداكارى آن بزرگان نبود. فداكارى، 
تاج كرامتی بر سر اين بزرگمرد و يارانش شد و آن مجموعه، دّرة التّاجی 
براى مجموعه ى افتخارات اسالم، از صدر تا ذيل شدند. هيچ كس را نمی شود 

با آنها مقايسه كرد. 

 سخنرانى در ديدار با فرماندهان و جمعى از پاسداران سپاه و كميته ى انقالب
 اسالمى، مسؤوالن دفاتر نمايندگى ولىّ فقيه در سپاه و خانواده هاى معظم
شهدا، در سالروز ميالد امام حسين)ع( و روز پاسدار ـ 1369/11/29

1. بحاراالنوار، ج 45، ص 218.
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9. نهضت حسيني، پشتوانه ي حركت همه ي 
مجاهدان و آزاديخواهان

ماجراى حسين بن علی)عليه الّسالم(، حقيقتاً موتور حركت قرون اسالمی 
در جهت تفكرات صحيح اسالمی بوده است. هر آزاديخواه و هر مجاهد 
فی سبيل اهلل و هر كس كه می خواسته است در ميدان خطر وارد بشود، از آن 
ماجرا مايه گرفته و آن را پشتوانه ى روحی و معنوى خود قرار داده است. در 
انقالب ما، اين معنا به صورت بيّنی واضح بود. معلوم نبود اگر ما اين حادثه 
را نمی داشتيم، چه طور می توانستيم در اين معركه خوض كنيم. اين خودش 
ماجراى عاشورا و  ذيل  به  تمّسك  كه  تعّمقی است  قابل  و  فصل عريض 
مجاهدت سيدالشهداء)عليه الّصالةوالّسالم(، چه تأثيرى در وضع انقالب ما 
داشت. انسان وقتی در اين مسأله غور می كند، از عظمت تأثير آن حادثه به 
دهشت می افتد و فكر می كند كسانی كه از آن محرومند، اين خأل را چگونه 

می توانند پُر كنند.

 سخنرانى در ديدار با روحانيون و مبلّغان، در آستانه ى ماه محّرم  ـ
1370/4/20



44
ي/ 

وراي
عاش

ن 
سخ

دو 
 و 

تاد
 هف

 

10. تأثير گسترش مجالس بزرگداشت امام حسين)ع( 
در ايران و انقالب اسالمي

امام  ياد  از نام و  ايران با جوامع بي بهره  تأثير نهاد منبر و تفاوت جامعه ي 
حسين)ع(

تأثير نهاد منبر در جامعه ى ما، هنوز يك تأثير بررسی نشده است. شما به 
جامعه ى ما نگاه كنيد، ببينيد جايی كه منبرى به نام ابی عبداهلل)عليه الّسالم( 
دوردستها،  تا  پُرجميعت،  مراكز  و  بزرگ  شهرهاى  از  كجاست؟  نباشد، 
روستاها، حتّی روستاهاى كوچك و دورافتاده، دانشگاهها، ميان دانشمندان، 
انجمنهاى تحصيلكردگان علوم جديد، تا مردمِ دور از علوم و معارف جارى 
زمان در اقصا نقاط كشور، در كجا منبر ابی عبداهلل)عليه الّسالم( نيست، كه 
گوينده يی در موقعی از مواقع بر آن منبر نمی رود و سخنی نمی گويد؟ پس، 
كل جامعه ى ما به عنوان يك مجموعه ى باتفكر و عقيده ى شيعی، زير چتر 
امام حسين)ع( است. البته مخصوص شيعيان هم نيست؛ در نقاط گوناگونی 
از عالم، غير شيعه، بلكه غير مسلمين هم به نحوى از انحاء از اين بساط 

بهره يی می برند.
در طول قرنها و در اين چند قرن اخير، در مجموع كشور ما، اين بينش 
حسين بن علی)عليه الّسالم(  مناسبت  و  نام  به  دين،  به  راجع  تذكر  اين  و 
وجود داشته است و در سطحی مردم را متذكر به دين نگهداشته است. اين 
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كانال كشی وسيع، در انقالب به كار آمد. از اين كانال كشی منظم در سطح 
كشور، تفكر انقالبی ما - كه مستند به حادثه ى عاشورا هم بود - در همه جا 
گسترش پيدا كرد و مردم را وارد ميدان نمود. اگر در اين خصوص، كشور ما 
را با كشورهاى ديگر اسالمی مقايسه كنيد، در آن جايی كه نام امام حسين)ع( 
وجود ندارد، فرق بيّن اين دو را مشاهده خواهيد كرد. اين، خصوصياتی به 

جامعه ى ما بخشيده است.

 سخنرانى در ديدار با روحانيون و مبلّغان، در آستانه ى ماه محّرم  ـ
1370/4/20
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11. ارزش ماندگار و واالي شهادت

شهادت؛ باالترين ارزشها
ارزشها  باالترين  عنوان  به  بايد  آنچه  بگذرد،  هم  ديگر  سال  دهها  اگر 
ماست.  عزيز  شهيدان  فداكارى  و  شهادت  ارزش  همين  بشود،  محسوب 
زمان، همه چيز را كهنه می كند؛ مگر خون شهيد را. ببينيد از زمان شهادت 
سيدالشهداء )عليه الّصالةوالّسالم( قرنها گذشته است؛ اما ياد شهيدان و خون 

شهيدان، روزبه روز اثرش برجسته تر شده است.

 سخنرانى در جمع خانواده هاى شهدا، مفقودان و گروهى از جانبازان و
آزادگان استان لرستان  ـ 1370/5/30
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12. بصيرت و حركت عظيم حضرت زينب)س( در 
همراهي با امام زمان خود

در  بزرگ  زن  اين  كه  عظمتی  است.  بزرگ  زن  يك  كبرى   زينب 
اين  خاطر  به  گفت  نمی شود  چيست؟  از  دارد،  اسالمی  ملتهاى  چشم 
و  حسين بن علی  خواهر  يا  علی بن ابی طالب)عليه الّسالم(،  دختر  كه  است 
حسن بن علی)عليهماالّسالم( است. نسبتها هرگز نمی توانند چنين عظمتی را 
خلق كنند. همه ى ائمه ى ما، دختران و مادران و خواهرانی داشتند؛ اما كو يك 

نفر مثل زينب كبرى ؟

عمل به تكليف الهي؛ دليل ارزش و عظمت حضرت زينب)س(
ارزش و عظمت زينب كبرى ، به خاطر موضع و حركت عظيم انسانی 
و اسالمی او بر اساس تكليف الهی است. كار او، تصميم او، نوع حركت 
دختر  ولو  بكند،  كارى  چنين  هر كس  بخشيد.  عظمت  اين طور  او  به  او، 
اميرالمؤمنين)عليه الّسالم( هم نباشد، عظمت پيدا می كند. بخش عمده ى اين 
عظمت از اين جاست كه اوالً موقعيت را شناخت؛ هم موقعيت قبل از رفتن 
امام حسين)عليه الّسالم( به كربال، هم موقعيت لحظات بحرانی روز عاشورا، 
هم موقعيت حوادث كشنده ى بعد از شهادت امام حسين را؛ و ثانياً طبق هر 
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موقعيت، يك انتخاب كرد. اين انتخابها زينب را ساخت.
قبل از حركت به كربال، بزرگانی مثل ابن عباس و ابن جعفر و چهره هاى 
نامدار صدر اسالم، كه ادعاى فقاهت و شهامت و رياست و آقازادگی و امثال 
اينها را داشتند، گيج شدند و نفهميدند چه كار بايد بكنند؛ ولی زينب كبرى  
گيج نشد و فهميد كه بايد اين راه را برود و امام خود را تنها نگذارد؛ و رفت. 
نه اين كه نمی فهميد راه سختی است؛ او بهتر از ديگران حس می كرد. او يك 
زن بود؛ زنی كه براى مأموريت، از شوهر و خانواده اش جدا می شود؛ و به 
همين دليل هم بود كه بچه هاى خردسال و نوباوگان خود را هم به همراه برد؛ 

حس می كرد كه حادثه چگونه است.
در آن ساعتهاى بحرانی كه قويترين انسانها نمی توانند بفهمند چه بايد 
بكنند، او فهميد و امام خود را پشتيبانی كرد و او را براى شهيد شدن تجهيز 
نمود. بعد از شهادت حسين بن علی هم كه دنيا ظلمانی شد و دلها و جانها 
و آفاق عالم تاريك گرديد، اين زن بزرگ يك نورى شد و درخشيد. زينب 
به جايی رسيد كه فقط واالترين انسانهاى تاريخ بشريت - يعنی پيامبران - 

می توانند به آن جا برسند.

حضرت فاطمه ي زهرا)س( و حضرت زينب)س( الگو و نمونه ي زنان مسلمان
مادر او فاطمه ى زهرا)سالم اهلل عليها( زن ديگرى بود كه مقامش از زينب 
كبرى  هم باالتر بود. اينها زنان الگو و نمونه ى اسالمند. زن امروز دنيا الگو 
می خواهد. اگر الگوى او زينب و فاطمه ى زهرا باشند، كارش عبارت است 
از فهم درست، هوشيارى در درك موقعيتها و انتخاب بهترين كارها؛ ولو با 
فداكارى و ايستادن پاى همه چيز براى انجام تكليف بزرگی كه خدا بردوش 
انسانها گذاشته است، همراه باشد. زن مسلمانی كه الگويش فاطمه ى زهرا يا 

زينب كبرى )عليهماالّسالم( باشد، اين است.

تجمل گرايي و هوسهاي موقتي عامل توقف و ركود زنان
اگر زن به فكر تجمالت و خوشگذرانيها و هوسهاى زودگذر و تسليم 
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شدن به احساسات بی بنياد و بی ريشه باشد، نمی تواند آن راه را برود؛ بايد 
اين وابستگيها را كه مثل تار عنكبوت بر پاى يك انسان رهروست، از خود 
دور كند، تا بتواند آن راه را برود؛ كمااين كه زن ايرانی در دوران انقالب و در 
دوران جنگ همين كار را كرد، و انتظار اين است كه در همه ى دوران انقالب 

همين كار را بكند.

حضرت سكينه)س( يكي از مشعلهاي معرفت عربي در تاريخ اسالم
اما الگوى زن ايرانی در اين راه، همان است كه گفته شد؛ زينب الگوست. 
زينب زنی نبود كه از علم و معرفت بی بهره باشد؛ باالترين علمها و برترين و 
صافيترين معرفتها در دست او بود. همان »سكينه ى كبرى «يی كه شما اسمش 
را در كربال شنيده ايد، و دختر امام و برادرزاده و شاگرد زينب است - كسانی 
كه اهل تحقيق و كتابند، نگاه كنند - او يكی از مشعلهاى معرفت عربی در 
همه ى تاريخ اسالم تا امروز است. كسانی كه حتّی زينب و پدر زينب و پدر 
سكينه را قبول نداشتند و ندارند، اعتراف می كنند كه سكينه)عليهاسالم( يك 

مشعل معرفت و دانش است.

 سخنرانى در ديدار با جمع كثيرى از پرستاران، به مناسبت ميالد حضرت
زينب كبرى )س( و روز پرستار ـ 1370/8/22
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13. مظلوميت همراه با عزّت و مجاهدت بي نظير 
امام حسين)ع(

غيرقابل مقايسه بودن هيچ حادثه اي با عاشورا در طول تاريخ
مطلب مناسِب مهم در اين موقعيت، مسائل مربوط به محّرم و آثار محّرم 
است كه در طول تاريخ، جامعه اسالمی از بركات حادثه عاشورا بهره هاى 
خاطره  و  عاشورا  هم،  ايران  ملت  بزرگ  انقالب  در  است.  برده  زيادى 
حسين بن علی عليه الّسالم و قضاياى محّرم، نقشی اساسی داشت. موضوع 
عاشورا، يك موضوع تمام نشدنی و هميشگی است. چرا اين حادثه، اين قدر 
در تاريخ اسالم تأثيرات بزرگی گذاشته است؟ به نظر بنده، موضوع عاشورا، 
از اين جهت كمال اهميت را دارد كه فداكارى و از خودگذشتگی اى كه 
در اين قضيه انجام گرفت، يك فداكارى استثنايی بود. از اّول تاريخ اسالم 
تا امروز، جنگها و شهادتها و گذشتها، هميشه بوده است و ما هم در زمان 
از خود گذشتگی  و  كردند  مجاهدت  كه  ديديم  را  زيادى  مردم  خودمان، 
به خرج دادند و شرايط سختی را تحّمل كردند. اين همه شهدا، اين همه 
جانبازان، اين همه اسراى ما، آزادگان ما، خانواده هايشان و بقيه كسانی كه 
در سالهاى بعد از انقالب يا اوان انقالب فداكارى كردند، همه جلِو چشم ما 
هستند. در گذشته هم حوادثی بوده است و در تاريخ آنها را خوانده ايد. اما، 
هيچ كدام از اين حوادث، با حادثه عاشورا قابل مقايسه نيست؛ حتّی شهادت 
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شهداى بدر و احد و زمان صدراسالم. انسان تدبّر كه می كند، می فهمد چرا از 
زبان چند نفر از ائّمه ما عليهم الّسالم، نقل شده است كه خطاب به سيدالشهدا 
عليه الّصالةوالّسالم فرموده اند: »اليوم كيومك يا اباعبداهلل«؛ يعنی هيچ حادثه اى 
مثل حادثه تو و مثل روز تو نيست. چون عاشورا يك واقعه استثنايی بود. لُّب 
و جوهر حادثه عاشورا اين است كه در دنيايی كه همه جاى آن را ظلمت 
و فساد و ستم گرفته بود، حسين بن علی عليه الّسالم براى نجات اسالم قيام 
كرد و در اين دنياى بزرگ، هيچ كس به او كمك نكرد! حتّی دوستان آن 
بزرگوار، يعنی كسانی كه هر يك می توانستند جمعيتی را به اين ميدان و به 
مبارزه با يزيد بكشانند، هر كدام با عذرى، از ميدان خارج شدند و گريختند! 
ابن عبّاس يك طور؛ عبداهلل بن جعفر يك طور؛ عبداهلل بن زبير يك طور؛ بزرگان 
باقی مانده از صحابه و تابعين يك طور... شخصيتهاى معروف و نام و نشان دار 
و كسانی كه می توانستند تأثيرى بگذارند و ميدان مبارزه را گرم كنند، هر 
هنگام حرف  كه  بود  در حالی  اين،  ميدان خارج شدند.  از  كدام يك طور 
زدن، همه از دفاع از اسالم می گفتند. اما وقتی نوبت عمل رسيد و ديدند 
كه دستگاه يزيد، دستگاه خشنی است؛ رحم نمی كند و تصميم بر شّدت 
عمل دارد، هركدام از گوشه اى فرار كردند و امام حسين عليه الّسالم را در 
صحنه تنها گذاشتند. حتی براى اين كه كار خودشان را توجيه كنند، خدمت 
حسين بن علی عليه الّسالم آمدند و به آن بزرگوار اصرار كردند كه »آقا، شما 

هم قيام نكنيد! به جنگ با يزيد نرويد!«

ترس، عامل گريز بسياري از بزرگان در حادثه ي عاشورا
اين، يك عبرت عجيب در تاريخ است. آن جا كه بزرگان می ترسند، آن جا 
كه دشمن چهره بسيار خشنی را از خود نشان می دهد، آن جا كه همه احساس 
می كنند اگر وارد ميدان شوند ميدان غريبانه اى آنها را در خود خواهد گرفت؛ 
آن جاست كه جوهرها و باطن افراد شناخته می شود. در تمام دنياى اسالمی 
آن روز - كه دنياى بزرگی بود و كشورهاى اسالمی زيادى كه امروز مستقل 
و جدا هستند، آن روز يك كشور بودند - با جمعيت بسيار زياد، كسی كه اين 
تصميم، عزم و جرأت را داشت كه در مقابل دشمن بايستد، حسين بن علی 
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عليه الّسالم بود. بديهی بود كه وقتی مثل امام حسينی حركت و قيام كند، 
عّده اى از مردم هم دور او را خواهند گرفت و گرفتند. اگر چه آنها هم، 
وقتی معلوم شد كه كار چقدر سخت است و چقدر شدت عمل وجود دارد، 
يكی يكی از دور آن حضرت پراكنده شدند، و از هزار و اندى آدمی كه با 
امام حسين عليه الّسالم، از مكه به راه افتاده، يا در بين راه به حضرت پيوسته 
بودند، در شب عاشورا تعدا اندكی ماندند كه با مجموع آنچه كه روز عاشورا 

خودشان را به حضرت رساندند، هفتاد و دو نفر شدند!

نترسيدن از دشمن و عمل به تكليف؛ راز عظمت شهداي كربال
اين، مظلوميت است. اين مظلوميت، به معناى كوچكی و ذلّت نيست. 
امام حسين عليه الّسالم، عظيمترين مبارز و مجاهد تاريخ اسالم است؛ چون 
او در چنين ميدانی ايستاد و نترسيد و مجاهدت كرد. اما اين انسان بزرگ، به 
قدر عظمتش، مظلوميت دارد. همان قدر كه بزرگ است، همان قدر هم مظلوم 
است؛ و با غربت هم به شهادت رسيد. فرق است بين آن سرباز فداكار و 
انسان پرشورى كه به ميدان نبرد می رود؛ مردم به نام او شعار می دهند و از او 
تمجيد می كنند؛ ميدان اطراف او را انسانهاى پرشورى مثل خود او گرفته اند؛ 
با او چگونه با شور برخورد  می داند كه اگر مجروح يا شهيد شود، مردم 
خواهند كرد، و آن انسانی كه در چنان غربتی، در چنان ظلمتی، تنها، بدون 
ياور، بدون هيچ گونه اميد كمكی از طرف مردم، با وسعت تبليغات دشمن، 
می ايستد و مبارزه می كند و تن به قضاى الهی می سپارد و آماده كشته شدن 
در راه خدا می شود. عظمت شهداى كربال به اين است! يعنی براى احساس 
تكليف، كه همان جهاد در راه خدا و دين بود، از عظمت دشمن نترسيدند؛ از 
تنهايی خود، احساس وحشت نكردند؛ كم بودن عّده خود را مجوّزى براى 
گريختن از مقابل دشمن قرار ندادند. اين است كه يك آدم را، يك رهبر را، 

يك ملت را عظمت می بخشد: نترسيدن از عظمت پوشالی دشمن.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت
فرارسيدن ماه محرم  ـ 1371/4/10
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14. پيروزي واقعي سيّدالشّهدا)ع( در كوتاه مدت و 
هم در طول تاريخ

سيدالشهدا عليه الّصالةوالّسالم، می دانست كه بعد از شهادت او، دشمن 
تمام فضاى جامعه و دنياى آن روز را از تبليغات بر ضّد او پر خواهد كرد. 
امام حسين عليه الّسالم، كسی نبود كه زمان و دشمن را نشناسد. می دانست 
دشمن چه خباثتهايی خواهد كرد. درعين حال، اين ايمان و اميد را داشت 
كه همين حركت مظلومانه و غريبانه او، باألخره دشمن را هم در كوتاه مّدت 
و هم در بلند مّدت شكست خواهد داد. و همين طور هم شد. خطاست اگر 
كسی خيال كند كه امام حسين عليه الّسالم، شكست خورد. كشته شدن، 
شكست خوردن نيست. در جبهه جنگ آن كس كه كشته می شود شكست 
نخورده است. آن كس كه به هدف خود نمی رسد، شكست خورده است. 
هدف دشمنان امام حسين عليه الّسالم، اين بود كه اسالم و يادگارهاى نبّوت 
را از زمين براندازند. اينها شكست خوردند. چون اين طور نشد. هدف امام 
حسين عليه الّسالم اين بود كه در برنامه يكپارچه دشمنان اسالم، كه همه جا 
را به رنگ دلخواه خودشان در آورده بودند يا قصد داشتند درآوردند، رخنه 
ايجاد شود؛ اسالم و نداى مظلوميت و حقانيّت آن در همه جا سر داده شود 
و باألخره دشمن اسالم، مغلوب شود. و اين، شد. هم در كوتاه مّدت امام 
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اين  به  بلند مّدت. در كوتاه مّدت  پيروز شد و هم در  حسين عليه الّسالم 
ترتيب كه، خودِ اين قيام و شهادت مظلومانه و اسارت خاندان آن بزرگوار، 
نظام حكومت بنی اميّه را متزلزل كرد. بعد از همين حادثه بود كه در دنياى 
اسالم - در مدينه و در مكه - پی درپی حوادثی پيش آمد و باألخره منجر 
به نابودى سلسله آل ابی سفيان شد. به فاصله سه، چهار سال، سلسله آل 
ابی سفيان به كّلی برافتاد و از بين رفت. چه كسی خيال می كرد اين دشمنی كه 
امام حسين عليه الّسالم را مظلومانه در كربال به شهادت رسانده بود، آن طور 
مغلوب انعكاس فرياد آن امام شود؛ آن هم در سه يا چهار سال؟! در دراز 
مّدت هم امام حسين عليه الّسالم پيروز شد. شما به تاريخ اسالم نگاه كنيد و 
ببينيد چقدر دين در دنيا رشد كرد! چقدر اسالم ريشه دار شد! چگونه ملتهاى 
اسالمی پديدار شدند و رشد كردند! علوم اسالمی پيشرفت كرد، فقه اسالمی 
پيشرفت كرد و باألخره بعد از گذشت قرنها، امروز، پرچم اسالم بر فراز 
بلندترين بامهاى دنيا، در اهتزاز است. آيا يزيد و خانواده يزيد به اين كه اسالم 
اين طور، روزبه روز رشد كند راضی بودند؟ آنها می خواستند ريشه اسالم را 
بَكنند؛ می خواستند از قرآن و پيغمبر اسالم، اسمی باقی نگذارند. اما می بينيم 

كه درست به عكس شد. 

تأثير آموزه هاي نهضت حسيني در بسياري از رهبران معاصر جهان
پس، آن مبارز و مجاهد فی سبيل اهلل كه آن طور مظلومانه در مقابل دنيا 
ايستاد و خونش ريخته شد و خاندانش به اسارت رفتند، از همه جهت، بر 
دشمن خود پيروز شد. اين، براى ملتها يك درس است. لذاست كه از رهبران 
بزرگ دنياى معاصر - حتی آنهايی كه مسلمان هم نيستند - نقل می كنند كه 
گفته اند: »ما راه مبارزه را، از حسين بن علی عليه الّسالم ياد گرفتيم.« انقالب 
خودِ ما هم يكی از همين مثالهاست. مردم ما هم از حسين بن علی عليه الّسالم 
ياد گرفتند. فهميدند كه كشته شدن، دليل مغلوب شدن نيست. فهميدند كه 
در مقابل دشمِن علی الّظاهر مسّلط، عقب نشينی كردن، موجب بدبختی و 
روسياهی است. دشمن هر چه با عظمت باشد، اگر جناح مؤمن و فئه مؤمنه، 
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با دشمن و  ، باألخره شكست  باتوّكل به خدا در مقابل او مجاهدت كند 
پيروزى با فئه مؤمنه است. اين راملت ما هم فهميدند.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت
فرارسيدن ماه محرم  ـ 1371/4/10
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15. كربال الگوي امتحان شده و هميشگي ما

پيروي از راه امام حسين)ع(؛ دليل عّزت و عظمت مّلت ايران در انقالب و دفاع 
مقّدس

شما برادران و خواهران عزيز و همه ملت بزرگ ايران بايد بدانيد كه 
كربال الگوى هميشگی ماست. كربال مثالی است براى اين كه در مقابل عظمت 
امتحان شده است.  الگوى  اين، يك  ترديد شود.  نبايد دچار  انسان  دشمن، 
درست است كه در روزگار صدر اسالم، حسين بن علی عليه الّسالم، با هفتاد 
و دو نفر به شهادت رسيد؛ اما معنايش اين نيست كه هركس راه حسين عليه 
الّسالم را می رود و همه كسانی كه در راه مبارزه اند، بايد به شهادت برسند؛ 
نه. ملت ايران، بحمداهلل امروز راه حسين عليه الّسالم را آزمايش كرده است و 
با سر بلندى و عظمت، در ميان ملتهاى اسالم و ملتهاى جهان، حضور دارد. 
آنچه كه شما پيش از پيروزى انقالب انجام داديد و رفتيد، راه حسين عليه 
الّسالم؛ يعنی نترسيدن از خصم و تن دادن به مبارزه با دشمن مسّلط بود. در 
دوران جنگ نيز همين طور بود. ملت ما می فهميد كه در مقابل او، دنياى شرق 
و غرب و همه استكبار ايستاده است؛ اما نترسيد. البته ما شهداى گرانقدرى 
داريم. عزيزانی را از دست داديم. عزيزانی از ما، سالمتی شان را از دست 
دادند و جانباز شدند. عزيزانی، چند سال را در زندانها گذراندند. عّده اى هنوز 
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هم در زندان بعثيها هستند. اما ملت با اين فداكاريها به اوج عّزت و عظمت 
رسيده است؛ اسالم عزيز شده است؛ پرچم اسالم بر افراشته شده است. اين، 

به بركت آن ايستادگی است.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت
فرارسيدن ماه محرم  ـ 1371/4/10
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16. وظيفه ي مجالس عزاداري در تقويت روح حماسي و 
عاشورايي و توكّل به خدا

درسهاي نهضت امام حسين)ع(؛ نترسيدن از دشمن، باور به ناپايداري دشمن، 
اتكاء به خود، توّكل به خدا، حفظ روح حماسي

در ايام محّرم و صفر، ملت عزيز ما بايد روح حماسه را، روح عاشورايی 
را، روح نترسيدن از دشمن را، روح توّكل به خدا را، روح مجاهدت فداكارانه 
در راه خدا را، در خودشان تقويت كنند و از امام حسين عليه الّسالم مدد 
بگيرند. مجالس عزادارى براى اين است كه دلهاى مارا با حسين بن علی، عليه 
الّسالم و اهداف آن بزرگوار نزديك و آشنا كند. يك عّده كج فهم نگويند 
كه »امام حسين عليه الّسالم شكست خورد.« يك عده كج فهم نگويند كه 
ايران كشته  اين است كه همه ملت  الّسالم معنايش  امام حسين عليه  »راه 
شوند.« كدام انسان نادانی، چنين حرفی را ممكن است بزند؟! يك ملت از 
حسين بن علی عليه الّسالم بايد درس بگيرد. يعنی از دشمن نترسد؛ به خود 
متّكی باشد؛ به خداى خود توّكل كند؛ بداند كه اگر دشمن با شوكت است، 
اين شوكت، ناپايدار است. بداند اگر جبهه دشمن، به ظاهر گسترده و قوى 
است، اما توان واقعی اش كم است. مگر نمی بينيد كه نزديك چهارده سال 
است كه دشمنان خواسته اند جمهورى اسالمی را از بين ببرند و نتوانسته اند! 
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اين چيست جز ضعف آنها و قدرت ما؟ ما قوى هستيم. ما به بركت اسالم، 
قدرت داريم. ما به خداى بزرگ متوّكل و متّكی هستيم. يعنی نيروى الهی را 

با خودمان داريم. دنيا در مقابل چنين نيرويی نمی تواند بايستد.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت
فرارسيدن ماه محرم  ـ 1371/4/10
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17. درسها و عبرتهاي عاشورا

اين حادثه باقی است. اين حادثه عظيم؛ يعنی حادثه عاشورا، از دو جهت 
قابل تاّمل و تّدبراست. غالباً يكی ازاين دو جهت، مورد توّجه قرار می گيرد. 
بنده امروز می خواهم در اين جا آن جهت دوم را، بيشتر مورد توّجه قرار 

دهم.

درسهاي عاشورا: فداكاري، آسيب پذيري جبهه ي دشمن، لزوم بصيرت
جهت اّول، درسهاى عاشوراست. عاشورا پيامها و درسهايی دارد. عاشورا 
درس می دهد كه براى حفظ دين، بايد فداكارى كرد. درس می دهد كه در 
راه قرآن، از همه چيز بايد گذشت. درس می دهد كه در ميدان نبرد حّق و 
امام و  پير و جوان، شريف و وضيع و  باطل، كوچك وبزرگ، زن ومرد، 
رعيّت، با هم در يك صف قرار می گيرند. درس می دهد كه جبهه دشمن با 
همه تواناييهاى ظاهرى، بسيار آسيب پذير است. )همچنان كه جبهه بنی اميه، 
به وسيله كاروان اسيران عاشورا، در كوفه آسيب ديد، در شام آسيب ديد، در 
مدينه آسيب ديد، و باألخره هم اين ماجرا، به فناى جبهه ي سفيانی منتهی 
از دين، از همه چيزبيشتر، براى  شد.( درس می دهد كه در ماجراى دفاع 
انسان، بصيرت الزم است. بی بصيرتها فريب می خورند. بی بصيرتهادرجبهه 
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باطل قرار می گيرند؛ بدون اين كه خود بدانند. همچنان كه در جبهه ابن زياد، 
كسانی بودند كه از فّساق و فّجار نبودند، ولی از بی بصيرتها بودند.

اينها درسهاى عاشوراست. البته همين درسها كافی است كه يك ملت 
را، از ذلّت به عّزت برساند. همين درسها می تواند جبهه كفر و استكبار را 

شكست دهد. درسهاى زندگی سازى است. اين، آن جهت اّول.

عبرتهاي عاشورا: انحطاط جامعه ي اسالمي در طول پنجاه سال
جهت دوم از آن دو جهتی كه عرض كردم، »عبرتهاى عاشورا«ست. غيراز 
درس، عاشورا يك صحنه عبرت است. انسان بايد به اين صحنه نگاه كند، تا 
عبرت بگيرد. يعنی چه، عبرت بگيرد؟ يعنی خود رابا آن وضعيت مقايسه كند 
و بفهمد در چه حال و در چه وضعيتی است؛ چه چيزى او را تهديد می كند؛ 
چه چيزى براى او الزم است؟ اين را می گويند »عبرت«. شما اگر از جاده اى 
عبور كرديد و اتومبيلی را ديديد كه واژگون شده يا تصادف كرده و آسيب 
ديده؛ مچاله شده و سرنشينانش نابود شده اند، می ايستيد و نگاه می كنيد، براى 
اين كه عبرت بگيريد. معلوم شود كه چطور سرعتی، چطور حركتی و چگونه 
از درس  ديگرى  اين هم نوع  منتهی می شود.  اين وضعيت  به  رانندگی اى، 

است؛ اما درس از راه عبرت گيرى است. اين را قدرى بررسی كنيم.
اّولين عبرتی كه در قضيه عاشورا ما را به خود متوّجه می كند، اين است 
كه ببينيم چه شد كه پنجاه سال بعد از درگذشت پيغمبر صلوات اهلل و سالمه 
عليه، جامعه اسالمی به آن حّدى رسيد كه كسی مثل امام حسين عليه الّسالم، 
ناچار شد براى نجات جامعه اسالمی، چنين فداكارى اى بكند؟ اين فداكارى 
حسين بن علی عليه الّسالم، يك وقت بعد از هزار سال از صدراسالم است؛ 
اين  است؛  بااسالم  معاند  و  مخالف  ملتهاى  و  درقلب كشورها  وقت  يك 
يك حرفی است. اما حسين بن علی عليه الّسالم، در مركزاسالم، در مدينه و 
مكه - مركز وحی نبوى - وضعيتی ديد كه هر چه نگاه كرد چاره اى جز 
فداكارى نداشت؛ آن هم چنين فداكارى خونيِن با عظمتی! مگر چه وضعی 
بود كه حسين بن علی عليه الّسالم، احساس كرد كه اسالم فقط با فداكارى او 
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زنده خواهد ماند، وااّل از دست رفته است؟! عبرت اين جاست. روزگارى 
رهبر و پيغمبر جامعه اسالمی، از همان مكه و مدينه پرچمها را می بست، به 
دست مسلمانها می داد و آنها تا اقصی  نقاط جزيرةالعرب و تا مرزهاى شام 
می رفتند؛ امپراتورى روم را تهديد می كردند؛ آنها از مقابلشان می گريختند 
و و لشكريان اسالم پيروزمندانه برمی گشتند؛ كه در اين خصوص می توان 
به ماجراى »تبوك« اشاره كرد. روزگارى در مسجد و معبر جامعه اسالمی، 
صوت و تالوت قرآن بلند بود و پيغمبر با آن لحن و آن نََفس، آيات خدا 
را بر مردم می خواند و مردم را موعظه می كرد وآنها را در جاده هدايت با 
سرعت پيش می برد. ولی چه شد كه همين جامعه، همين كشور و همين 
شهرها، كارشان به جايی رسد و آن قدر از اسالم دور شدند كه كسی مثل 
يزيد برآنها حكومت می كرد؟! وضعی پيش آمد كه كسی مثل حسين بن علی 
عليه الّسالم، ديد كه چاره اى جزاين فداكارى عظيم ندارد! اين فداكارى، در 
تاريخ بی نظيراست. چه شد كه به چنين مرحله اى رسيدند؟ اين، آن عبرت 

است. ما بايد اين را امروز مورد توّجه دقيق قرار دهيم.
ما امروز يك جامعه اسالمی هستيم. بايد ببينيم آن جامعه اسالمی، چه آفتی 
پيدا كرد كه كارش به يزيد رسيد؟ چه شد كه بيست سال بعد از شهادت 
اميرالمؤمنين عليه الّصالةوالّسالم، در همان شهرى كه او حكومت می كرد، 
سرهاى پسرانش را بر نيزه كردند و در آن شهر گرداندند؟! كوفه يك نقطه 
اميرالمؤمنين عليه الّسالم در  بود كه  نبود! كوفه همان جايی  از دين  بيگانه 
بازارهاى آن راه می رفت؛ تازيانه بر دوش می انداخت؛ مردم را امر به معروف 
و نهی از منكر می كرد؛ فرياد تالوت قرآن در »آناءالليل و اطراف النهار« ازآن 
از گذشت  بود كه پس  اين، همان شهر  بود.  بلند  مسجد و آن تشكيالت 
سالهايی نه چندان طوالنی در بازارش دختران و حرم اميرالمؤمنين عليه الّسالم 
را، با اسارت می گرداندند. در ظرف بيست سال چه شد كه به آن جا رسيدند؟ 
اگر بيمارى اى وجود دارد كه می تواند جامعه اى را كه در رأسش كسانی مثل 
پيغمبراسالم و اميرالمؤمنين عليهما الّسالم بوده اند، در ظرف چند ده سال 
به آن وضعيت برساند، اين بيمارى، بيمارى خطرناكی است و ما هم بايد 
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از آن بترسيم. امام بزرگوارما، اگر خودرا شاگردى از شاگردان پيغمبر اكرم 
صلوات اهلل و سالمه عليه محسوب می كرد، سِر فخر به آسمان می سود. امام، 
افتخارش به اين بود كه بتواند احكام پيغمبر را درك، عمل و تبليغ كند. امام 
ما كجا، پيغمبر كجا؟! آن جامعه را پيغمبر ساخته بود و بعد از چند سال به 
آن وضع دچار شد. اين جامعه ما خيلی بايد مواظب باشد كه به آن بيمارى 
دچار نشود. عبرت، اين جاست! ما بايد آن بيمارى را بشناسيم؛ آن را يك 

خطر بزرگ بدانيم و از آن اجتناب كنيم.
به نظر من اين پيام عاشورا، از درسها و پيامهاى ديگر عاشورا براى ما 
كه  آمد  آن جامعه  بر سر  باليی  بفهميم چه  بايد  ما  است.  فورى تر  امروز 
حسين بن علی عليه الّسالم، آقازاده اّوِل دنياى اسالم و پسر خليفه مسلمين، 
پسر علی بن ابی طالب عليه الّصالةوالّسالم، در همان شهرى كه پدر بزرگوارش 
بر مسند خالفت می نشست، سر بريده اش گردانده شد و آب از آب تكان 
نخورد! از همان شهر آدمهايی به كربال آمدند، او و اصحاب او را با لب تشنه 

به شهادت رسانند و حرم اميرالمؤمنين عليه الّسالم را به اسارت گرفتند!

دنبال  و  دنياطلبي  دعا،  و  ذكر  از  اسالمي: دورشدن  انحطاط جامعه ي  عامل 
شهوتها رفتن

حرف در اين زمينه، زياد است. من يك آيه از قرآن را در پاسخ به اين 
سؤال مطرح می كنم. قرآن جواب ما را داده است. قرآن، آن درد را به مسلمين 
اين است كه می فرمايد: »فخلف من بعدهم خلف  آيه  معرفی می كند. آن 
اضاعوا الّصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا1.« دو عامل، عامل اصلی 
اين گمراهی و انحراف عمومی است: يكی دورشدن از ذكر خدا كه مظهر 
آن نماز است. فراموش كردن خدا و معنويّت؛ حساب معنويّت را از زندگی 
جدا كردن و توّجه و ذكر و دعا و توّسل و طلب از خداى متعال و توّكل به 
خدا و محاسبات خدايی را از زندگی كنار گذاشتن. دوم »واتّبعوا الشهوات«؛ 
به  دنياطلبی.  دنبال هوسها رفتن و در يك جمله:  دنبال شهوترانيها رفتن؛ 

1. سوره ي مريم، آيه ي 59.
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فكر جمع آورى ثروت، جمع آورى مال و التذاذ به شهوات دنيا افتادن. اينهارا 
اصل دانستن و آرمانها را فراموش كردن. اين، درد اساسی وبزرگ است. ما 
هم ممكن است به اين درد دچار شويم. اگر در جامعه اسالمی، آن حالت 
آرمانخواهی از بين برود يا ضعيف شود؛ هر كس به فكراين باشد كه كالهش 
را از معركه در ببرد و از ديگران در دنيا عقب نيفتد؛ اين كه »ديگرى جمع 
كرده است، ما هم برويم جمع كنيم و خالصه خود و مصالح خود را بر 

مصالح جامعه ترجيح دهيم«، معلوم است كه به اين درد دچار خواهيم شد.
نظام اسالمی، با ايمانها، با هّمتهاى بلند، با مطرح شدن آرمانها و با اهميت 
دادن و زنده نگه داشتِن شعارها به وجود می آيد و حفظ می شود و پيش 
می رود. شعارها را كم رنگ كردن؛ اصول اسالم وانقالب را مورد بی اعتنايی 
قراردادن و همه چيز را با محاسبات ماّدى مطرح كردن و فهميدن، جامعه رابه 

آن جا خواهد برد كه به چنان وضعی برسد.
پيشرفت اسالم  براى مسلمين،  به آن وضع دچار شدند.روزگارى  آنها 
مطرح بود؛ رضاى خدا مطرح بود؛ تعليم دين و معارف اسالمی مطرح بود؛ 
آشنايی با قرآن و معارف قرآن مطرح بود؛ دستگاه حكومت، دستگاه اداره 
كشور، دستگاه زهد و تقوا وبی اعتنايی به زخارف دنيا و شهوات شخصی 
بود و نتيجه اش آن حركت عظيمی شد كه مردم به سمت خدا كردند. در 
چنان وضعيتی، شخصيّتی مثل علی بن ابيطالب عليه الّسالم، خليفه شد. كسی 
مثل حسين بن علی عليه الّسالم شخصيت برجسته شد. معيارها در اينها، بيش 
از همه هست. وقتی معيار خدا باشد، تقوا باشد، بی اعتنايی به دنيا باشد، 
مجاهدت در راه خداباشد؛ آدمهايی كه اين معيارها را دارند، در صحنه عمل 
می آيند و سر رشته كارها رابه دست می گيرند و جامعه، جامعه اسالمی می شود. 
اما وقتی كه معيارهاى خدايی عوض شود، هر كس كه دنيا طلب تراست، هر 
كس كه شهوترانتراست، هر كس كه براى به دست آوردن منافع شخصی 
زرنگتراست، هر كس كه با صدق و راستی بيگانه تر است، بر سِر كار می آيد. 
آن وقت نتيجه اين می شود كه امثال عمربن سعد و شمر و عبيداهلل بن زياد به 
رياست می رسند و كسی مثل حسين بن علی عليه الّسالم، به مذبح می رود، و 
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در كربال به شهادت می رسد! اين، يك حساب دو دو تا چهارتاست. بايد 
كسانی كه دلسوزند، نگذارند معيارهاى الهی در جامعه عوض شود. اگر معيارِ 
تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است كه انسان با تقوايی مثل حسين بن 
علی عليه الّسالم، بايد خونش ريخته شود. اگر زرنگی و دست و پادارى در 
كار دنيا و پشت هم اندازى و دروغگويی و بی اعتنايی به ارزشهاى اسالمی 
مالك قرار گرفت، معلوم است كه كسی مثل يزيد بايد در رأس كار قرار گيرد 
و كسی مثل عبيداهلل، شخص اّول كشور عراق شود. همه كار اسالم اين بود 
كه اين معيارهاى باطل را عوض كند. همه كار انقالب ما هم اين بود كه در 

مقابل معيارهاى باطل و غلط ماّدِى جهانی بايستد و آنها را عوض كند.

دنياي امروز؛ دنياي ترجيح ماديات بر معنويات
دنياى امروز، دنياى دروغ، دنياى زور، دنياى شهوترانی و دنياى ترجيح 
امروز  مخصوص  دنياست!  اين  است.  معنوى  برارزشهاى  ماّدى  ارزشهاى 
هم نيست. قرنهاست كه معنويّت در دنيا روبه افول و ضعف بوده است. 
پول پرستها و سرمايه دارها تالش كرده اند كه معنويّت را از بين ببرند. صاحبان 
قدرت، يك نظام و بساط ماّدى اى در دنيا چيده اند كه در رأسش قدرتی از 
همه دروغگوتر، فريبكارتر، بی اعتناتر به فضايل انسانی و نسبت به انسانها 
بيرحم تر مثل قدرت امريكاست. اين می آيد در رأس و همين طور، می آيند 
كردن  زنده  يعنی  اسالمی،  انقالب  دنياست.  اين، وضع  پايين تر.  مراتِب  تا 
دوباره اسالم؛ زنده كردن »اّن اكرمكم عنداهلل اتقيكم«1. اين انقالب آمد تا اين 
بساط جهانی را، اين ترتيب غلط جهانی را بشكند و ترتيب جديدى درست 
كند. اگر آن ترتيِب ماّدِى جهانی باشد، معلوم است كه شهوترانهاِى فاسِد رو 
سياه و گمراهی مثل محّمدرضا بايد در رأس كار باشند و انساِن با فضيلِت 
منّورى مثل امام بايد در زندان يا درتبعيد باشد! در چنان وضعيتی، جاى امام 
در جامعه نيست. وقتی زور حاكم است، وقتی فساد حاكم است، وقتی دروغ 
حاكم است و وقتی بی فضيلتی حاكم است، كسی كه داراى فضيلت است، 

1. سوره ي حجرات، آيه ي 13.
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داراى صدق است، داراى نور است، داراى عرفان است و داراى توّجه به 
خداست، جايش در زندانها يادر مقتل ومذبح يا در گودال قتلگاههاست. 
وقتی مثل امامی برسركارآمد، يعنی ورق برگشت؛ شهوترانی و دنياطلبی به 
انزوا رفت، وابستگی و فساد به انزوا رفت، تقوى  باالى كار آمد، زهد روى 
كار آمد، صفا و نورانيّت آمد، جهاد آمد، دلسوزى براى انسانها آمد، رحم و 

مرّوت و برادرى و ايثار و از خودگذشتگی آمد.

افراد  تسّلط  و  بسيجي  روحيه ي  دادن  دست  از  عواقب  به  نسبت  هشدار 
افزون خواه بي معنويت در جامعه

 امام كه بر سِر كار می آيد، يعنی اين خصلتها می آيد؛ يعنی اين فضيلتها 
می آيد؛ يعنی اين ارزشها مطرح می شود. اگراين ارزشها را نگه داشتيد، نظام 
امامت باقی می ماند. آن وقت امثال حسين بن علی عليه الّصالة والّسالم، ديگربه 
مذبح برده نمی شوند. اما اگر اينها را از دست داديم چه؟ اگر روحيه بسيجی را 
ازدست داديم چه؟ اگربه جاى توّجه به تكليف و وظيفه وآرمان الهی، به فكر 
تجّمالت شخصی خودمان افتاديم چه؟ اگر جوان بسيجی را، جوان مؤمن را، 
جوان بااخالص را - كه هيچ چيزنمی خواهد جز اين كه ميدانی باشد كه در 
راه خدا مجاهدت كند - درانزوا انداختيم و آن آدم پرروِى افزون خواهِ پرتوقِّع 
بی صفاِى بی معنويّت را مسّلط كرديم چه؟ آن وقت همه چيز دگرگون خواهد 
شد. اگر در صدر اسالم فاصله بين رحلت نبیّ اكرم صلوات اهلل وسالمه عليه 
و شهادت جگرگوشه اش پنجاه سال شد، در روزگار ما، اين فاصله، خيلی 
كوتاهتر ممكن است بشود و زودتر از اين حرفها، فضيلتها و صاحبان فضايل 
ما به مذبح بروند. بايد نگذاريم. بايد در مقابل انحرافی كه ممكن است دشمن 

بر ما تحميل كند، بايستيم.
پس، عبرت گيرى از عاشورا اين است كه نگذاريم روح انقالب در جامعه 
منزوى و فرزند انقالب گوشه گير شود. عّده اى مسائل را اشتباه گرفته اند. 
امروز بحمداهلل مسؤولين دلسوز و عالقه مند و رئيس جمهور انقالبی و مؤمن 
با  را  سازندگی  عّده اى،  اما  بسازند.  می خواهند  را  كشور  و  كارند،  سِر  بر 
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ماّديگرايی، اشتباه گرفته اند. سازندگی چيزى است، ماّديگرى چيز ديگرى 
است. سازندگی يعنی كشور آباد شود، و طبقات محروم به نوايی برسند.

 بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمى در ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و
 دسته هاى عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر كشور، در سالروز
شهادت امام سّجاد)ع( ـ 1371/4/22
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18. تشخيص به موقع تكليف؛ مهمترين درس 
نهضت حسيني

در قضيه حركت عاشورا، نكات بسيار زيادى هست كه اگر دنياى اسالم 
و متفّكرين جهان اسالم درباره آنها، از ابعاد مختلف بررسی كنند، راههاى 
زندگی اسالمی و تكليف نسلهاى مسلمان در شرايط مختلف، از اين حادثه 
از مقّدمات و مؤّخرات، آن را احاطه كرده است، معلوم خواهد  وآنچه كه 

شد.
يكی از اين درسها، اين نكته مهم است كه حسين بن علی عليه الّصالةوالّسالم، 
در يك فصل بسيار حّساس تاريخ اسالم، وظيفه اصلی را از وظايف گوناگون 
و داراى مراتب مختلف اهميت، تشخيص داد و اين وظيفه را به انجام رساند. 
او در شناخت چيزى كه آن روز دنياى اسالم به آن احتياج داشت، دچار 
توّهم و اشتباه نشد. در حالی كه اين، يكی از نقاط آسيب پذير در زندگی 
مسلمين، در دورانهاى مختلف است؛ يعنی اين كه، آحاد ملت و راهنمايان آنها 
و برجستگان دنياى اسالم، در برهه اى از زمان، وظيفه اصلی را اشتباه كنند. 
ندانند چه چيز اصلی است و بايد به آن پرداخت و بايد كارهاى ديگر را - اگر 
الزم شد - فداى آن كرد؛ و چه چيز فرعی و درجه دوم است و هر حركت 

و كارى را به قدر خودِ آن بايد اهميّت داد و برايش تالش كرد.
درهمان زماِن حركت اباعبداهلل عليه الّسالم، كسانی بودند كه اگر با آنها 
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در باب اين قضيه صحبت می شد كه »اكنون وقت قيام است« و می فهميدند 
كه اين كار، به دنبال خود مشكالت و دردسرهايی دارد، به تكاليف درجه دو 
می چسبيدند؛ كما اين كه ديديم، عّده اى همين كار را كردند. در ميان آنهايی 
كه با امام حسين عليه الّسالم، حركت نكردند و نرفتند، آدمهاى مؤمن و متعّهد 
وجود داشت. اين طور نبود كه همه، اهل دنيا باشند. آن روز در بين سران و 
برگزيدگان دنياى اسالم، آدمهاى مؤمن و كسانی كه می خواستند طبق وظيفه 
اّما تكليف را نمی فهميدند؛ وضعيت زمان را تشخيص  عمل كنند، بودند؛ 
نمی دادند؛ دشمن اصلی را نمی شناختند و كار اصلی و محورى را با كارهاى 
درجه دو و درجه سه، اشتباه می كردند. اين، يكی از ابتالئات بزرگ دنياى 
اسالم بوده است. امروز هم ممكن است ما دچار آن شويم، و آنچه را كه مهم 
است، با چيز كم اهميّت تر اشتباه كنيم. بايد وظيفه اساسی را كه قوام و حيات 

جامعه به آن است، پيدا كرد.
روزى در همين كشور ما، مبارزات ضّد استعمارى و ضّد استبدادى و 
ضّد دستگاه كفر و طاغوت، مطرح بود؛ اما بعضی، اين تكليف را تشخيص 
نمی دادند و به كارهاى ديگر چسبيده بودند. احياناً اگر كسی تدريسی داشت، 
اگر تأليفی داشت، اگر يك حوزه كوچك تبليغی داشت، اگر هدايت جمع 
محدودى از مردم در كارهاى دينی برعهده او بود، فكر می كرد اگر به آن 
مبارزه بپردازد، آن كارها معطل خواهد ماند! مبارزه به آن عظمت و به آن 
اهميت را ترك می كرد، براى اين كه از اين كارها باز نماند! يعنی اشتباه در 

شناختِن آنچه الزم بود، آنچه مهم بود و آنچه اهّم بود.
حسين بن علی عليه الّسالم، در بيانات خود فهماند كه براى دنياى اسالم در 
چنين شرايطی، مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام براى نجات انسانها از 
سلطه شيطانی و اهريمنی اين قدرت، واجبترين كارهاست. بديهی است كه 
حسين بن علی عليه الّسالم، اگر در مدينه می ماند و احكام الهی را در ميان 
مردم تبليغ و معارف اهل بيت رابيان می كرد، عّده اى را پرورش می داد. اما 
وقتی براى انجام كارى به سمت عراق حركت می كرد، از همه اين كارها 
باز می ماند: نماز مردم را نمی توانست به آنها تعليم دهد؛ احاديث پيغمبر را 
نمی توانست به مردم بگويد؛ حوزه درس و بيان معارف او تعطيل می شد و 
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از كمك به ايتام و مستمندان و فقرايی كه در مدينه بودند، می ماند. اينها هر 
كدام وظيفه اى بود كه آن حضرت انجام می داد. اما همه اين وظايف را، فداى 
وظيفه مهمتر كرد. حتّی آنچنان كه در زبان همه مبّلغين و گويندگان هست، 
زمان حّج بيت اهلل و در هنگامی كه مردم براى حج می رفتند، اين، فداى آن 

تكليف باالتر شد.

مبارزه با سلطان ظالم و انجام وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر؛ مهمترين 
تكليف امام حسين)ع(

آن تكليف چيست؟ همان طور كه فرمود، مبارزه با دستگاهی كه منشأ 
فساد بود: »اُريُد اَن اَُمَر بالَْمْعروف َواَنْهی  َعِن الُْمنَْكر َو اَسيَر بِسيرة َجّدى1.« 
يا آن چنان كه در خطبه ديگرى در بين راه فرمود: »اَيهاالنّاس! اِنَّ َرسول اهلل، 
صّلی اهلل عليه وآله، قال َمْن رأى  ُسلطاناً جائراً ُمْستَِحالًاّ لُِحَرمِ اهلل، ناكِثاً لَِعْهداهلل ]تا 
آخر[ َفَلْم يَُغيِّر َعَليْهِ بِفِْعٍل وَ ال َقوٍل كاَن َحقاً َعَلی اهلل اَْن يَدخل يُْدِخَلُه ُمْدِخَله2.« 
يعنی اغاره يا تغيير، نسبت به سلطان ظلم و جور؛ قدرتی كه فساد می پراكند 
و دستگاهی كه انسانها را به سمت نابودى و فناى ماّدى و معنوى می كشاند. 
اين، دليل حركت حسين بن علی عليه الّسالم است كه البته اين را، مصداق 
امر به معروف و نهی از منكر هم دانسته اند؛ كه در باب گرايش به تكليف امر 
به معروف و نهی از منكر، به اين نكات هم بايد توّجه شود. لذاست كه براى 
تكليف اهّم، حركت می كند و تكاليف ديگر را - ولو مهم - فداى اين تكليف 

اهّم می كند. تشخيص می دهد كه امروز، كار واجب چيست؟

شناخت و تشخيص دشمن؛ مهمترين وظيفه ي مسلمانان امروز
 هر زمانی، يك حركت براى جامعه اسالمی متعيّن است. يك دشمن 
بايد  را  آن  تهديد می كند.  را  و يك جبهه خصم، جهان اسالم و مسلمين 
شناخت. اگر در شناخت دشمن اشتباه كرديم، در جهتی كه از آن جهت، 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 29
2. بحاراالنوار، ج 44، ص 382
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اشتباه  دچار  می شود،  آنها حمله  به  و  می بينند  مسلمين خسارت  و  اسالم 
شده ايم. خسارتی كه پيدا خواهد شد، جبران ناپذير است. فرصتهاى بزرگ از 
دست می رود. امروز ما در دنياى اسالم، مكلَّفيم كه همين هشيارى و توّجه 
و دشمن شناسی و تكليف شناسی را به اعال درجه ممكن، براى اّمت اسالم، 
جهان اسالم و ملت خودمان تدارك ببينيم. امروز با توّجه به تشكيل حكومت 
اسالمی و برافراشته شدن پرچم اسالم - چيزى كه در طول تاريخ اسالم، 
بعد از صدرِ اّول تا امروز سابقه ندارد - چنين امكانی در اختيار مسلمانان 
است. امروز ما ديگر حق نداريم در شناخت دشمن اشتباه كنيم. حق نداريم 
در آگاهی نسبت به جهت و حمله تهاجم، دچار اشتباه شويم. لذا، از اّول 
پيروزى انقالب تا امروز، همه تالش امام بزرگوار و ديگر كسانی كه در راه 
آن بزرگوار حركت كردند - َعلی  اِْختاِلِف َمراتِبِْهم: بر حسب امكان وتوانايی 
وبينششان - اين بوده است كه معلوم شود در دنياى امروز،براى مسلمانان، 
براى جامعه اسالمی در ايران و براى پايه هاى عدل و حق، چه تهديدى از 
همه باالتر و چه دشمنی از همه خطرناكتر است؟ امروز هم، مثل تمام اين 
سالهاى متمادى، دشمنی اساسی، حمله بزرگ و خطر بنيان كن از سوى سلطه 
جهانی و سلطه كفر و استكبار جهانی است. اين، بزرگترين خطرى است كه 

اسالم و مسلمين را تهديد می كند.

بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار علما و روحانيان  ـ 1371/5/7
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19. دشمنان خارجي، اضمحالل داخلي؛ دو خطر عمده و 
تهديد كننده ي اسالم

راز تقدير شهادت بي نظير امام حسين)ع(
در زندگی حسين بن علی عليه الّسالم، يك نقطه برجسته، مثل قّله اى كه 
همه دامنه ها را تحت الّشعاع خود قرارمی دهد، وجود دارد و آن عاشوراست. 
در زندگی امام حسين عليه الّسالم، آن قدر حوادث و مطالب و تاريخ و گفته ها 
و احاديث وجود دارد، كه اگر حادثه كربال هم نمی بود، زندگی آن بزرگوار 
مثل زندگی هريك از ائّمه ديگر، منبع ِحَكم و آثار و روايات و احاديث بود. 
اما قضيه عاشورا آن قدر مهم است كه شما از زندگی آن بزرگوار، كمتر فراز 
و نشانه ديگرى را به خاطر می آوريد. قضيه عاشورا هم آن قدر مهم است 
كه به زبان اين زيارتی كه امروز - روز سوم - وارد است، يااين دعايی كه 
امروز وارد است، درباره حسين بن علی عليه الّسالم، چنين آمده است كه »بكته 
السماء و من فيها واالرض و من عليها ولّما يطأالبتيْها«. هنوز پا به اين جهان 
نگذارده، آسمان و زمين بر حسين عليه الّسالم، گريستند. قضيه اين قدر حائز 
اهميت است. يعنی ماجراى عاشورا و شهادت بزرگی كه در تاريخ بی نظير 
است، در آن روز اتّفاق افتاد. اين، جريانی بود كه چشمها به آن بود. به راستی 
قبل  بشهادته  »الموعود  بود؟  تقدير شده  پيش  از  كه  بود  اين چه قضيه اى 
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استهالله و والدته.1« قبل از اين كه حسين بن علی عليه السالم چهره بنمايد، با 
شهادت ناميده و خوانده می شد. به نظر می رسد كه در اين جا رازى وجود 

دارد، كه براى ما آموزنده است.
البته در باب شهادت حسين بن علی عليه الّسالم، بسيار سخن گفته شده 
است - سخنان خوب و درست - وهر كس به قدر فهم خود، از اين ماجرا 
چيزى فهميده است. بعضی او را به طلب حكومت محدود كردند؛ بعضی 
او را در قالب مسائل ديگر كوچك كردند و بعضی هم ابعاد بزرگترى از او 
را شناختند و گفتند و نوشتند؛ كه آنها را نمی خواهم عرض كنم. مطلبی كه 
می خواهم عنوان كنم، اين است كه خطراتی كه اسالم را به عنوان يك پديده 
عزيز تهديد می كند، از قبل از پديد آمدن و يا از آغاز پديد آمدنش از طرف 
پروردگار، پيش بينی شده است و وسيله مقابله با آن خطرات هم مالحظه 
شده و در خودِ اسالم و در خودِ اين مجموعه، كار گذاشته شده است. مثل 
يك بدن سالم، كه خداى متعال قدرت دفاعی اش را در خودِ آن كار گذاشته 
است، يا مثل يك ماشين سالم، كه مهندس و سازنده آن، وسيله تعميرش را 

با خود آن همراه كرده است.
اسالم يك پديده است و مثل همه پديده ها، خطراتی آن را تهديد می كند 
و وسيله اى براى مقابله الزم دارد. خداى متعال اين وسيله را، در خودِ اسالم 

گذاشت.
اّما آن خطر چيست؟ دو خطر عمده، اسالم را تهديد می كند كه يكی خطر 
دشمنان خارجی و ديگرى خطراضمحالل داخلی است. دشمن خارجی يعنی 
كسی كه از بيرون مرزها، با انواع سالحها، موجوديّت يك نظام را با فكرش 
و دستگاه زيربنايِی عقيدتی اش و قوانينش و همه چيزش هدف قرار می دهد، 
كه شما در مورد جمهورى اسالمی، اين را به چشم ديديد و گفتند كه »ما 
می خواهيم نظام جمهورى اسالمی را از بين ببريم«. دشمنانی بودند از بيرون، 
و تصميم گرفتند كه اين نظام را از بين ببرند. از بيرون يعنی چه؟ نه از بيرون 

كشور. از بيرون نظام؛ ولو در داخل كشور.

1. مفاتيح الجنان، دعاي سوم شعبان.
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دشمنانی هستند كه خودشان را از نظام، بيگانه می دانند و با آن مخالفند. 
اينها بيرونند. اينها غريبه اند. اينها براى اين كه نظامی را نابود كنند و از بين 
با مدرنترين سالحهاى  با سالح آتشين،  با شمشير،  ببرند، تالش می كنند. 

ماّدى، و با تبليغات و پول و هرچه كه در اختيارشان باشد.

خطرناكتر بودن آفت اضمحالل دروني يك نظام از دشمن خارجي
اين، يك نوع دشمن است. دشمن و آفت دوم، آفِت »اضمحالل درونی« 
است. يعنی در درون نظام، كه اين مال غريبه ها نيست؛ اين ماِل خوديهاست. 
خوديها ممكن است در يك نظام، بر اثر خستگی، بر اثر اشتباه در فهم راه 
درست، بر اثر مغلوب احساسات نفسانی شدن و بر اثر نگاه كردن به جلوه هاى 
ماّدى و بزرگ انگاشتن آنها، ناگهان در درون، دچار آفت زدگی شوند. اين، 
البته خطرش بيشتر از خطر اّولی است. اين دو نوع دشمن - آفت برونی و 
آفت درونی - براى هر نظامی، براى هر تشكيالتی و براى هر پديده اى وجود 
دارد. اسالم براى مقابله با هر دو آفت، عالج، معيّن كرده و جهاد را گذاشته 
است. جهاد، مخصوص دشمنان خارجی نيست. »جاهدالكّفارو المنافقين1.« 
منافق، خودش را در درون نظام قرار می دهد. لذا با همه اينها بايد جهاد كرد. 
با  و دشمنی  بی اعتقادى  از روى  می خواهد  كه  است  براى دشمنی  جهاد، 
نظام، به آن هجوم بياورد. همچنين، براى مقابله با آن تفّكك داخلی و از هم 
پاشيدگی درونی، تعاليم اخالقی بسيار با ارزشی وجود دارد كه دنيا را به طور 
حقيقی به انسان می شناساند و می فهماند كه »اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب 
ولهووزينة و تفاخر بينكم و تكاثر فی االموال واالوالد2« تا آخر. يعنی اين زر 
و زيورها، اين جلوه ها و اين لّذتهاى دنيا اگرچه براى شما الزم است؛ اگرچه 
شما ناچاريد از آنها بهره ببريد؛ اگرچه زندگی شما وابسته به آنهاست و در 
اين شّكی هم نيست و بايد آنها را براى خودتان فراهم كنيد؛ اما بدانيد كه 
مطلق كردن اينها و چشم بسته به دنبال اين نيازها حركت كردن و هدفها را 

به فراموشی سپردن، بسيار خطرناك است.

1. سوره ي توبه، آيه ي 73.
2. سوره ي حديد، آيه ي 20.
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نهضت امام حسين)ع( تلفيق توأمان جهاد با نفس و جهاد با دشمن

اميرالمؤمنين عليه الّسالم، شير ميدان نبرد با دشمن است و هنگامی كه 
سخن می گويد آدم انتظار دارد نصف بيشتر سخنان او راجع به جهاد و جنگ 
و پهلوانی و قهرمانی باشد؛ اما وقتی در روايات و خطب نهج البالغه او نگاه 
می كنيم، می بينيم اغلب سخنان و توصيه هاى آن حضرت راجع به زهد و 
تقوا و اخالق و نفی و تحقير دنيا و گرامی شمردن ارزشهاى معنوى و واالى 
بشرى است. ماجراى امام حسين عليه الّسالم، تلفيق اين دو بخش است. يعنی 
آن جايی كه هم جهاد با دشمن و هم جهاد با نفس، در اعلی  مرتبه آن تجّلی 
پيدا كرد، ماجراى عاشورا بود. يعنی خداى متعال می داند كه اين حادثه پيش 
می آيد و نمونه اعاليی بايد ارائه شود و آن نمونه اعلی ، الگو قرار گيرد. مثل 
قهرمانهايی كه در كشورها، در يك رشته مطرح می شوند، و فرد قهرمان، 
مشّوق ديگران در آن رشته از ورزش می شود. البته، اين يك مثال كوچك 
براى تقريب به ذهن است. ماجراى عاشورا عبارت است از يك حركت 
عظيِم مجاهدت آميز در هر دو جبهه. هم در جبهه مبارزه بادشمن خارجی و 
برونی؛ كه همان دستگاه خالفت فاسد و دنياطلباِن چسبيده به اين دستگاه 
قدرت بودند و قدرتی را كه پيغمبر براى نجات انسانها استخدام كرده بود، آنها 
براى حركت در عكس مسير اسالم و نبّی مكّرم اسالم صّلی اهلل عليه وآله وسّلم 
می خواستند، و هم در جبهه درونی، كه آن روز جامعه به طور عموم به سمت 

همان فساد درونی حركت كرده بود.

دنيازدگي و اشرافيت مهلك ترين بيماري جامعه ي عصر امام حسين)ع(
نكته دوم، به نظر من مهمتر است. برهه اى از زمان گذشته بود. دوران 
سختيهاى اوليه كار طی شده بود. فتوحاتی انجام شده بود. غنايمی به دست 
اين جا و آن جا  آمده بود. دايره كشور وسيعتر شده بود. دشمنان خارجی، 
بود.  افتاده  به جريان  داخل كشور  در  فراوانی  غنايم  بودند.  سركوب شده 
عّده اى پولدار شده بودند و عّده اى در طبقه اشراف قرار گرفته بودند. يعنی 
بعد از آن كه اسالم، اشرافيّت را قلع و قمع كرده بود، يك طبقه اشراف جديد 
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در دنياى اسالم به وجود آمد. عناصرى با نام اسالم، با سَمتها و عناوين اسالمی 
- پسر فالن صحابی، پسر فالن يار پيغمبر، پسر فالن خويشاوند پيغمبر - در 
كارهاى نا شايست و نامناسب وارد شدند، كه بعضی از اينها، اسمهايشان 
در تاريخ ثبت است. كسانی پيدا شدند كه براى مهريه دخترانشان، به جاى 
آن مهرالّسنه چهارصدوهشتاد درهمی كه پيغمبراكرم صلی اهلل عليه وآله وسّلم 
و اميرالمؤمنين عليه الّسالم و مسلمانان صدراسالم مطرح می كردند، يك 
ميليون دينار؛ يك ميليون مثقال طالى خالص قرار دادند! چه كسانی؟ پسران 
صحابيهاى بزرگ، مثاًل مصعب بن زبير و از اين قبيل. وقتی می گوييم فاسد 
شدن دستگاه از درون، يعنی اين. يعنی افرادى در جامعه پيدا شوند كه بتدريج 
بيمارى اخالقی مسرى خود - دنيازدگی و شهوت زدگی - را كه متأسفانه 
مهلك هم هست، همين طور به جامعه منتقل كنند. در چنين وضعيتی، مگر 
با دستگاه  پيدامی كردكه به سراغ مخالفت  كسی دل و جرأت يا حوصله 
يزيدبن معاويه برود؟! مگر چنين چيزى اتّفاق می افتاد؟ چه كسی به فكر اين 
بود كه با دستگاه ظلم و فساد آن روز يزيدى مبارزه كند؟ در چنين زمينه اى، 
قيام عظيم حسينی به وجود آمد، كه هم با دشمن مبارزه كرد و هم با روحيه 
راحت طلبِی فسادپذيِر روبه تباهِی مياِن مسلماناِن عاّدى و معمولی. اين مهم 
است. يعنی حسين بن علی عليه الّسالم، كارى كرد كه وجدان مردم بيدار شد. 
لذا شما می بينيد بعد از شهادت امام حسين عليه الّسالم، قيامهاى اسالمی يكی 
پس از ديگرى به وجود آمد. البته سركوب شد؛ اّما مهم اين نيست كه حركتی 
از طرف دشمن سركوب شود. البته تلخ است؛ اما تلختر از آن، اين است كه 
يك جامعه به جايی برسد كه در مقابل دشمن، حاِل عكس العمل نشان دادن 

پيدا نكند. اين، خطِر بزرگ است.

تأثير نهضت امام حسين)ع( در قيامهاي متوالي پس از آن
حكومت  دورانهاى  همه  در  كه  كرد  كارى  عليه الّسالم،  حسين بن علی 
طواغيت، كسانی پيدا شدند و با اين كه از دوران صدراسالم دورتر بودند، 
اراده شان از دوران امام حسن مجتبی عليه الّسالم، براى مبارزه با دستگاه ظلم 
و فساد بيشتر بود. همه هم سركوب شدند. از قضيه قيام مردم مدينه كه به 
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»َحّره« معروف است، شروع كنيد تا قضاياى بعدى و قضاياى تّوابين و مختار، 
تا دوران بنی اميّه و بنی عبّاس، مرتّب در داخل ملتها قيام به وجود آمد. اين 
قيامها را چه كسی به وجود آورد؟ حسين بن علی عليه الّسالم. اگر امام حسين 
عليه الّسالم قيام نمی كرد، آيا روحيه تنبلی و گريز از مسؤوليت تبديل به روحيه 
ظلم ستيزى و مسؤوليت پذيرى می شد؟ چرا می گوييم روحيه مسؤوليت پذيرى 
مرده بود؟ به دليل اين كه امام حسين عليه السالم، از مدينه كه مركز بزرگزادگاِن 
اسالم بود، به مكه رفت. فرزند عباس، فرزند زبير، فرزند عمر، فرزند خلفاى 
صدراسالم، همه اينها در مدينه جمع بودند و هيچ كس حاضر نشد در آن قيام 

خونين و تاريخی، به امام حسين عليه السالم كمك كند.

معناي عميق پاسدار اسالم بودن امام حسين)ع(
پس، تا قبل از شروع قيام امام حسين عليه السالم، خواص هم حاضر 
نبودند قدمی بردارند. اما بعد از قيام امام حسين عليه السالم، اين روحيه زنده 
شد. اين، آن درس بزرگی است كه در ماجراى عاشورا، در كنار درسهاى 
ديگر بايد بدانيم. عظمت اين ماجرا اين است. اين كه »الموعود بشهادته قبل 
استهالله و والدته«؛ اين كه از قبل از والدت آن بزرگوار »بكته السماء و من 
فيها واالرض و من عليها«؛ حسين بن علی عليه السالم را در اين عزاى بزرگ 
مورد توّجه قرار دادند و عزاى او را گرامی داشتند و به تعبير اين دعا يا 
نگاه  امروز وقتی  لذا شما  اين خاطر است.  به  او گريه كردند،  بر  زيارت، 
می كنيد، اسالم را زنده شده حسين بن علی عليه السالم می دانيد. او را پاسدارِ 
اسالم می دانيد. تعبير »پاسدار« تعبير مناسبی است. پاسدارى، آن وقتی است 
كه دشمن وجود دارد. اين دو دشمن - دشمن خارجی، و آفت اضمحالل 
درونی - امروز هم وجود دارد و شما پاسداريد. مبادا گمان شود كه دشمن 
در خواب است! مبادا گمان شود كه دشمن از دشمنی منصرف است! چنين 

چيزى ممكن نيست.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار سپاه پاسداران ونيروى انتظامى، به
مناسبت سوم شعبان  ـ 1371/11/6
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20. ماه محرّم؛ فرصت بيان معارف علوي و 
معارف حسيني

پيوند اساس دين با عاشورا
اساس دين با عاشورا پيوند خورده و به بركت عاشورا هم باقی مانده 
اين  كه   - نمی بود  عليه الّسالم  حسين بن علی  بزرِگ  فداكارِى  اگر  است. 
فداكارى، وجدان تاريخ را به كّلی متوّجه و بيدار كرد - در همان قرن اول 
يا نيمه قرن دوم هجرى، بساط اسالم به كّلی برچيده می شد. قطعاً اين گونه 
است. اگر كسی اهِل مراجعه به تاريخ باشد و حقايق تاريخی را مالحظه 
كند، اين را تصديق خواهد كرد. چيزى كه وجدان جامعه اسالمی را در آن 
زمان برآشفت واسوه و الگويی براى بعديها شد، همين حادثه عجيبی بود كه 
تا آن روز در اسالم سابقه نداشت. البته، بعد از آن، نظاير بسيارى پيدا كرد؛ 
اما هيچ كدام از آن نسخه ها، مطابق اصل نبود. اّمت اسالم، شهيدان زيادى 
داد. شهداى دستجمعی داد. اما هيچ كدام به پاى حادثه عاشورا نرسيد. حادثه 
عاشورا، در اوج قّله فداكارى و شهادت باقی ماند و همچنان تا قيامت باقی 

خواهد ماند. 

استفاده ي مردم جهان از حادثه ي عاشورا
»اليوم كيومك يا اباعبداهلل.« ما شيعيان، از اين حادثه، خيلی بهره برده ايم. البته 
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غير شيعه هم، استفاده كرده اند. امروز، در كشور مصر، مسجد »رأس الحسين« 
- آن جا كه خيال می كنند سر مقّدس آن بزرگوار مدفون است - محل تجّمع 
عواطف مردمِ محبِ ّ اهل بيِت مصر است. ملت مصر، ملت خوبی است. كار 
به رژيم و دولت آن كشور نداريم. ملْت محبِّ اهِل بيت است. همه جاى دنيا، 
متأثر از اين واقعه اند؛ اما شيعه از اين واقعه يك استفاده فوق العاده كرده است. 
ما دين را به وسيله اين حادثه حفظ كرديم؛ احكام را براى مردم بيان كرديم؛ 
عواطف مردم را در خدمت دين و ايمان قرار داديم. »ما« كه می گوييم يعنی 
طايفه روحانيون و مبّلغين، در طول چند قرن گذشته. آخرين بركت عظيم 
حادثه كربال همين انقالب شكوهمند ماست. اگر حادثه كربال و اسوه گيرى 
از آن نبود، اين انقالب پيروز نمی شد. امام بزرگوارمان كه در محّرم سال 57 
فرمودند »ماهی كه خون بر شمشير پيروز است«، اين خط و اين درس را از 

محّرم دادند. سراغ جنگ هم كه برويد همين است.
آقايان مبّلغين، وّعاظ، گويندگان مذهبی، خوانندگان و مّداحان مذهبی، 
همين  عاشورا،  حوادث  از  كاملی  نمونه  ما،  زمان  در  كه  نكنند  فراموش 
از  عّده اى  نرود.  يادتان  اين  بسيجند.  جوانان  و  بچه ها  همين  بسيجيهايند. 
آنها شهيد شدند، عّده اى هم هستند. اينهايی كه هستند، اگر شهيد نشدند 
به خاطراين نبود كه از شهادت گريختند. به سراغ شهادت رفتند؛ اّما شهادت 
به سراغشان نيامد. فراموش نشود كه ماجراى عاشورا و محّرم، با شهداى 
ما و بابقاياى آن بسيجيها - كه امروز بحمداهلل از پير و جوان در جامعه ما 
زيادند - پيوند دارد. اين ماهِ تبليغ، مقابل ما و شماست. مواظب باشيد از اين 

ماه، حداكثر بهره را در راه دين و براى خدا ببريد.

لزوم بيان معارف قرآني و اسالمي صحيح و اصيل در ماه محّرم
در ماه محّرم، معارف حسينی و معارف علوى را - كه همان معارف 
قرآنی و اسالمِی اصيل و صحيح است - براى مردم بيان كنيد. بنده مكّرر 
عرض كرده ام: منبِر بی مطالعه رفتن؛ منبرى كه انسان برود، بگويد »حاال ببينيم 
چه خواهيم گفت« و هرچه به دهانش بيايد در منبر بگويد - گاهی حرف 
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سست، گاهی خداى ناكرده نقِل نادرست، خداى ناخواسته حرفی كه موهن 
مذهب باشد - ناسپاسی در حّق عاشوراست. آقايان محترم؛ روحانيون، علما 
و خطباى گرامی و زحمتكش و ارزشمند! امروز جوانان ما، با ذهن سيّال 
خودشان سؤالهايی دارند. اين سؤالها را نبايد حمل بر ايرادگيرى كنيد. تا يك 
جوان سؤالی كرد، بگوييم: »آقا، ساكت!« گويا دارد كفر می گويد! جوان است. 
ذهن جوان، سيّال است. افكار غلط و استداللهاى نادرست، امروز در همه 
جاى دنيا با توجه به روابط صوتی و بصرى اى كه وجود دارد، گسترده است. 
جوان ما، برايش سؤال به وجود می آيد. چه كسی بايد اين را برطرف كند؟ 
من و شما بايد برطرف كنيم. اگر شما نرويد و آن خأل فكرى را به شكل 
درست پُر نكنيد، يا آن سؤال و اشكال را برطرف نكنيد، كس ديگرى می رود 
و به شكل غلط، جواب او را می گويد. روحانی بايد با انديشه ناب اسالمی 
از بهترينش، مستدلترينش و قويترينش مجّهز باشد. ما اين طور انديشه ها و 
نفر مثل شهيد مطّهرى رضوان اهلل تعالی عليه، يك  حرفها، بسيار داريم. يك 
جامعه دانشگاهی را در مقابل خود، به قبول و اذعان و تسليم وا می داشت. 
در همان دانشكده اى كه آن بزرگوار تدريس می كرد،كسانی بودند كه به طور 
صريح، ضّد دين تبليغات می كردند و درس می گفتند. آن بزرگوار نرفت با 
آنها دعوا كند و دست به يقه شود. حرف زد، فكر داد، حقايق را گفت؛ از 

ذهنيّت صحيح استفاده نمود و فضا را قبضه كرد.
پيش از انقالب، اين گونه بود. پيش از انقالب، روحانيونی كه با دانشگاهها 
و محيطهاى فكرى جوان و احياناً مرتبط با افكار بيگانه اتّصال داشتند، ابزارى 
كه قدرت و زورى به آنها بدهد نداشتند. اما فضا در قبضه آنها و به دست 
آنها بود. در يك مسجد، يك روحانی می ايستاد براى مردم حرف می زد و 
می ديديد كالسهاى درس در دانشگاه، تعطيل يا خلوت می شد و می رفتند 
پاى صحبت آن آقا؛ كه چهار كلمه تفسير از او بشنوند يا شرح نهج البالغه 

او را ياد بگيرند.

شرايط روضه خواني و مّداحي
قبل از انقالب، اين گونه بود. ما بايد اين گونه خودمان را مجّهز كنيم. 
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منبرها، اين طور بايد باشد. البته، اين، مخصوص منبرها هم نيست. من نسبت 
به همه مراسم عزادارى عرض می كنم. نوحه خوانی نيز همين طور است. 
روضه خوانی نيز همين طور است. مرحوم حاجی نورى رضوان اهلل عليه، كتاب 
نوشت درباره شرايط روضه خوان. »لؤلؤ و مرجان؛ در شرايط پله اّول و دوم 
منبر روضه خوانان« اسم كتاب ايشان است. روضه خوانی هم شرايط دارد. 
مداحی هم شرايط دارد. نوحه سينه زنی خواندن هم شرايط دارد. بايد كسانی 
كه اينها را تهيه می كنند، می سرايند و می خوانند، مواظب باشند كه درست 
برطبق معارف اسالمی حرف بزنند، تا اين سينه زنی، اين روضه خوانی و اين 
نوحه خوانی، قدمی در راه عروج مردم به اوج قّله افكار اسالمی باشد. اين، 
امروز براى ما الزم است. بايد سعی كنند كه از اباطيل و مطالب خالف و 
كارهاى ناشايسته و بعضی از كارها كه وهن مذهب است و حقيقتاً شايسته 

دستگاه حسين بن علی عليه الّسالم نيست، اجتناب شود.

 بيانات مقام معظم رهبرى در جمع علما، طاّلب و روحانيان، در آستانه ماه
»محّرم« ـ 1372/3/26
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21. دليل و اهميت توجه امام سجّاد)ع( به احياء و 
رواج اخالق اسالمي

مطلبی كه در نظرم هست عرض كنم، به مناسبت انتساب اين ايام به 
امام چهارم عليه الّصالةوالّسالم است. چون بيست وپنجم ماه محّرم، بنا به 
روايتی - كه شايد هم روايت و قوِل قويتر باشد - وفات امام چهارم است. آن 
بزرگوار، تقريباً سی وچهار سال بعد از حادثه كربال، در محيط اسالمی آن روز 
زندگی كرد و اين زندگی، از همه جهت يكی از زندگيهاى پر از درس است 
كه اى كاش كسانی كه از كيفيّات عالی اين زندگی آگاهی دارند، آن را براى 
مردم، براى مسلمين و حتّی براى غيرمسلمانان تشريح می كردند، تا معلوم 
می شد كه چگونه چهارمين امام بزرگوارِ ما، بعد از حادثه عاشورا كه ضربه 
عظيمی بر پيكر اسالم ناب و راستين بود، توانست يك تنه بايستد و مانع از 
ويران شدن بناى دين شود. اگر تالشهاى امام سجاد عليه الّصالةوالّسالم نبود، 
شهادت امام حسين عليه الّصالةوالّسالم ضايع شده بود و آثار آن نمی ماند. 
سهم امام چهارم، سهم عظيمی است. در زندگی امام چهارم، چند رشته كار 
وجود دارد كه يكی از آنها، همين رشته اخالق است. يعنی تربيت و تهذيب 
دقيقه اى  نكته اى است كه من می خواهم چند  اين  اخالق جامعه اسالمی. 
ايران صحبت  با همه ملت  برادران و خواهران عزيز و  با شما  درباره اش، 

كنم.
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توصيه به جوانان نسبت به مطالعه ي صحيفه ي سجاديه

امام سجاد به تعليم و تغيير اخالق در جامعه اسالمی كمر بست. چرا؟ 
چون طبق تحليل آن امام بزرگوار، بخش مهّمی از مشكالت اساسی دنياى 
اسالم كه به فاجعه كربال انجاميد، ناشی از انحطاط و فساد اخالق مردم بود. 
اگر مردم از اخالق اسالمی برخوردار بودند، يزيد و ابن زياد و عمر سعد و 
بيافرينند. اگر مردم آن طور پست نشده  ديگران نمی توانستند آن فاجعه را 
بودند، آن طور به خاك نچسبيده بودند، آن طور از آرمانها دور نشده بودند 
و رذايل بر آنها حاكم نمی بود، ممكن نبود حكومتها - ولو فاسد باشند؛ ولو 
بی دين و جائر باشند - بتوانند مردم را به ايجاد چنان فاجعه عظيمی؛ يعنی 
اين  مگر  كنند.  وادار  زهرا سالم اهلل عليها  فاطمه  پسر  و  پيغمبر  پسر  كشتن 
شوخی است؟! يك ملت، وقتی منشأ همه مفاسد خواهد شد كه اخالق او 
خراب شود. اين را امام سجاد عليه الّصالةوالّسالم، در چهره جامعه اسالمی 
تفّحص كرد، و كمر بست به اين كه اين چهره را از اين زشتی پاك كند و 
اخالق را نيكو گرداند. لذا، دعاى »مكارم االخالق« دعاست؛ اما درس است. 

»صحيفه سجاديه« دعاست؛ اما درس است.

دعاي مكارم االخالق: درس زندگي و اخالق
من به شما جوانان توصيه می كنم كه برويد »صحيفه سجاديه« را بخوانيد و 
در آن تدبّر كنيد. خواندِن بی توّجه و بی تدبّر كافی نيست. با تدبّر خواهيد ديد 
كه هر يك از دعاهاى اين »صحيفه سجاديه« و همين دعاى »مكارم االخالق«، 

يك كتاب درس زندگی و درس اخالق است.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار كاركنان »وزارت آموزش و پرورش«،
»سازمان بهزيستى« و »سازمان تأمين اجتماعى« ـ 1372/4/23
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22. خلوص و غريبانه بودن دو ويژگي حركت امام 
حسين)ع( و شباهت آن با غربت انقالب اسالمي

جايگاه بررسي داليل منحصر به فرد حادثه ي كربال
ژرف نگرى  بايد  عليه الّصالةوالّسالم،  حسين بن علی  ماجراى  در  اندكی 
كنيم و دقّت نظر به خرج دهيم. خيليها در دنيا قيام كردند، رهبرى داشتند؛ 
كشته هم شدند. در بين اينها، از اوالد پيغمبران و از ائّمه هم كم نبودند. اما 
سيدالشهدا يك فرد خاص است. حادثه كربال، يك حادثه منحصر به فرد 
است. شهداى كربال، يك جايگاه منحصر به خودشان دارند. چرا؟ پاسخ اين 
»چرا« در طبيعت حادثه بايد جستجو شود؛ و همان است كه به همه ما درس 

می دهد؛ از جمله و شايد بخصوص به شما پاسداران عزيز.
خالصاً،  كه حركت حسين بن علی، حركتی  است  اين  يك خصوصيت 
مخلصاً و بدون هيچ شائبه، براى خدا و دين و اصالح جامعه مسلمين بود. اين، 
خصوصيت اّول كه خيلی مهم است. اين كه حسين بن علی عليه الّصالةوالّسالم 
فرمود: »انّی لم اخرج اشراً والبطراً والظالماً والمفسدا1ً« خودنمايی نيست؛ 
خود نشان دادن نيست؛ براى خود، چيزى طلبيدن نيست؛ نمايش نيست. 
ذّره اى ستم و ذّره اى فساد، در اين حركت نيست. »و انما خرجت، لطلب 

1. فتوح ابن اثم، ج 5، ص 34؛ مقتل مقرم، ص 139.
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االصالح فی اّمة جّدى.« اين، نكته بسيار مهّمی است. انّما: فقط! يعنی هيچ 
مكّدر  را  خورشيدگون  ذهن  آن  و  پاك  نيّت  آن  ديگرى،  غرض  و  قصد 
نمی كند. قرآن كريم، وقتی كه در صدر اسالم با مسلمانان سخن می گويد، 
می فرمايد: »والتكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاءالنّاس.1« و اين جا 

امام حسين عليه الّسالم می گويد: »انّی لم اخرج اشراً والبطراً.«
دو خّط است؛ دو جريان است. در آن جا قرآن می گويد: »مثل آنها نباشيدكه 
از روى غرور و خودخواهی و نفس پرستی حركت كردند.« يعنی چيزى كه 
در آن نوِع حركت نيست، اخالص است. يعنی از حركِت خّط فاسد، فقط 
»خود« و فقط »من«، مطرح است. »ورئاءالنّاس.« خودش را آرايش كرده، بر 
اسب قيمتی سوار شده، جواهرات به خودش آويزان كرده، رجزهايی خوانده 
است و خارج می شود. به كجا؟ به ميدان جنگ. اتّفاقاً ميدان جنگ هم ميدانی 
است كه همين آدم و دهها مثل او در آن به خاك هالك خواهند غلتيد. خارج 

شدن چنين آدمی، اين گونه است. فقط در او نْفس وجود دارد.
حسين بن علی  هم  مقابلش  نقطه  در  نمونه  بهترين  طرف.  يك  اين، 
عليه الّصالةوالّسالم است كه در او، خودخواهی و خود و من و منافع شخصی 
و قومی و گروهی وجود ندارد. اين، اّولين خصوصيت نهضت حسين بن علی 
عليه الّصالةوالّسالم است. در آن كارى كه انجام می دهيم، هرچه مايه اخالص 
از  پيدا می كند. هرچه  بيشترى  ارزش  كار،  باشد، آن  بيشتر  در من و شما 
قطب اخالص دور شويم، به سمت قطب خودپرستی و خودخواهی و براى 
خودكاركردن و به فكر خود بودن و منافع شخصی و قومی و نظاير آن نزديك 
و خودخواهی  مطلق  اخالص  آن  بين  است.  ديگر  يك طيف  كه  شده ايم 
مطلق، يك ميدان وسيع است. هر چه از آن جا به اين طرف نزديكتر شويم، 
ارزش كار ما كمتر می شود؛ بركتش كمتر می شود؛ ماندگارى اش هم كمتر 
می شود. اين، خاصيت اين قضيه است. هر چه ناخالصی در اين جنس باشد، 
زودتر فاسد می شود. اگر ناب باشد، هرگز فاسد نمی شود. حاال اگر بخواهيم 
به محسوسات مثال بزنيم، اين آلياژ اگر صددرصد طال باشد، فاسد شدنی 

1. سوره ي انفال، آيه ي 47.
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نيست؛ زنگ خوردنی نيست. اّما به هر اندازه كه مس و آهن و بقيه مواد كم 
قيمت داخل اين آلياژ باشد، فساد آن و از بين رفتنش بيشتر است. اين يك 

قاعده كّلی است.

دقيقتر بودن موازنه ها در امور معنوي
اين، در محسوسات است. اما در معنويّات، اين موازنه ها بسيار دقيقتر 
است. ما به حسب ديد ماّدى و معمولی، نمی فهميم. اما اهل معنا و بصيرت، 
می فهمند. نّقاد اين قضيه، صّراف و زرگر اين ماجرا، خداى متعال است. »فاّن 
الناقد بصير.« اگر يك سرسوزن ناخالصی در كار ما باشد، به همان اندازه آن 

كار كم ارزش می شود و خدا، از ماندگارى آن می كاهد.

خداوند متعال؛ ناقد بصير حركت امام حسين)ع(
خداى متعال، ناقد بصيرى است. كار امام حسين عليه الّصالةوالّسالم، از 
كارهايی است كه يك سر سوزن ناخالصی در آن نيست. لذا شما می ببينيد 
اين جنس ناب، تا كنون مانده است و تا ابد هم خواهد ماند. چه كسی باور 
می كرد بعد از اين كه اين عّده، غريبانه در آن بيابان كشته شدند، بدنهايشان 
را همان جا به خاك سپردند، آن همه تبليغات عليه شان كردند، آن طور تار 
و مارشان كردند و بعد از شهادتشان مدينه را به آتش كشيدند - داستان 
َحّره، كه سال بعد اتّفاق افتاد - و اين گلستان را زير و رو و گلهايش را پرپر 
كردند، ديگر كسی بوى گالب از اين گلستان بشنود؟! با كدام قاعده ماّدى 
جور در می آيد، كه برگ گلی از آن گلستان در اين عالم طبيعت بماند؟! اما 
شما می بينيد كه هر چه روزگار گذشته، عطر آن گلستان، دنيا را بيشتر برداشته 
است. كسانی هستند كه قبول ندارند پيغمبر جّد او و حسين بن علی دنباله رو 
راه اوست؛ اما حسين را قبول دارند! پدرش علی را قبول ندارند، اّما او را 
قبول دارند! خدا را قبول ندارند - خداى حسين بن علی را قبول ندارند - اما 
در مقابِل حسين بن علی، سر تعظيم فرود می آورند! اين، نتيجه همان خلوص 

است.
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خلوص امام خميني)ره(؛ عامل ماندگاري انقالب اسالمي

 در انقالب بزرگ ما هم، جوهر خلوص مايه ماندگارى آن شده است؛ 
همان فلز نابی كه امام بزرگوار، مظهرش بود.

را، آن  بيابانها  بياوريد آن  ياد  به  به خاطره هايتان و  برگرديد  حاال شما 
آن  را،  دم به دم  آن خطر  را،  ميدان جنگ  و خوفهاى  رعبها  آن  را،  گرماها 
سرماى قّله هاى پربرف را، آن محاصره شدنها را، آن بی نيرويی را - كه جوش 
می زديد براى عّده اى نيرو - آن نداشتن تجهيزات را - كه دنبال يك تفنگ و 
يك خمپاره، آن قدر می دويديد - و احساس آن روزها را در ذهنتان مجّسم 
كنيد. آن وقت می فهميد كه چرا اين همه، عليه اين انقالب توطئه شده است 

و هنوز هم می شود؛ در عين حال، اين درخت، استوار ايستاده است.
همين جوهر است كه آن را حفظ كرده است. اخالص امام و اين ملت 
و بخصوص اخالص رزمندگانی بود كه در ميدانهاى جنگ حضور داشتند و 
شما جزو بهترينها و جزو نمونه هاى كاملش هستيد. اين، يك نكته و جريان 
و سرخّطی است كه همه ما بايد دائم به آن توّجه داشته باشيم و بنده، بيشتر 

از شما محتاج توّجه به اين نكته هستم.
حسين بن علی  نهضت  مجموعه  در  هم  آن  كه   - ديگر  نكته  يك 
عليه الّصالةوالّسالم، خيلی مهّم است و با توّجه به وضع امروز ما، به يك 
معنا به قّوت نيروى اخالص برمی گردد - اين است كه در هيچ حادثه اى 
از حوادث خونبار صدر اسالم، به اندازه حادثه كربال، غربت و بی كسی و 
تنهايی وجود نداشته است. اين، تاريخ اسالم است. هر كس می خواهد نگاه 
كند. بنده دقّت كردم: هيچ حادثه اى مثل حادثه كربال نيست؛ چه در جنگهاى 
صدر اسالم و جنگهاى پيغمبر و چه در جنگهاى اميرالمؤمنين. در آن موارد، 
باالخره حكومتی بود، دولتی بود، مردم حضور داشتند؛ سربازانی هم از ميان 
مادران،  ميدان جنگ می رفتند و پشت سرشان هم دعاى  به  اين جمعيت 
آرزوى خواهران، تحسين بينندگان، تشويق رهبر عظيم القدرى مثل پيغمبر يا 
اميرالمؤمنين بود. می رفتند در مقابل پيغمبر، جانشان را فدا می كردند. اين، كار 
سختی نيست. چقدر از جوانان ما حاضر بودند براى يك پيام امام، جانشان 
را قربان كنند! چقدر از ما، االن آرزو داريم اشاره لطفی از طرف ولّی غايبمان 

بشود و جانمان را قربان كنيم!
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تشويق امام صادق)ع( نسبت به امامزاده هاي قيام كننده عليه حّكام فاسد
وقتی انسان در جلو چشمش، رهبرش را ببيند و آن همه تشويق پشت 
سرش باشد، بعد هم معلوم باشد كه می جنگند تا پيروز شوند و دشمن را 
شكست دهند، با اميِد پيروزى می جنگند. چنين جنگی، در مقابل آنچه كه 
در حادثه عاشورا می بينيم، جنگ سختی نيست. البته بعضی ديگر از حوادث 
هم بود كه آنها هم حادثه هاى نسبتاً غريبانه اى است. مثل حوادث امام زاده ها؛ 
مثل حسنيّون در زمان ائّمه عليهم الّسالم. اما آنها هم - همه شان - می دانستند 
كه پشت سرشان امامانی مثل امام صادق، مثل امام موسی بن جعفر و مثل 
امام رضا عليه الّصالةوالّسالم وجود دارند كه رهبر و آقاى ايشانند و ناظر و 
حاضرند؛ هواى آنها را دارند و اهل و عيال آنها را رسيدگی می كنند. امام 
صادق - طبق روايت - فرمود: »بروند با اين حّكام فاسد بجنگند و مبارزه 
كنند - »و علّی نفقه عياله« - من عهده دار نفقه عيال آنها می شوم. جامعه 
باالخره يك  بزرگ شيعه بود. تحسينشان می كردند. تمجيدشان می كردند. 
دلگرمی به بيرون از ميدان جنگ داشتند. اما در حادثه كربال، اصل قضايا 
ولّب لباب اسالم - كه همه آن را قبول داشتند - يعنی خود حسين بن علی، 
درون حادثه است و بناست شهيد شود و اين را خود او هم می داند، اصحاب 
نزديك او هم می دانند. هيچ اميدى به هيچ جا - در سطح اين دنياى بزرگ 
بزرگان  ندارند. غريب محضند.   - و طويل  اسالمی عريض  اين كشور  و 
دنياى اسالم در آن روز، كسانی بودند كه بعضی از كشته شدن حسين بن علی 
غمشان نبود؛ چون او را براى دنياى خودشان مضّر می دانستند! عده اى هم 
كه غمشان بود، آن قدر اهتمام به اين قضيه نمی كردند. مثل عبداهلل جعفرو 
عبداهلل عباس. يعنی هيچ اميدى از بيروِن اين ميدان مبارزه غم آلوده و سرشار 
از محنت، وجود نداشت. و هر چه بود در همين ميدان كربال بود و بس! همه 
اميدها خالصه شده بود در همين جمع و اين جمع هم دل به شهادت داده 
بود. بعد از كشته شدن هم - برحسب موازين ظاهرى - كسی براى آنها يك 
فاتحه نمی گرفت. يزيد بر همه جا مسّلط بود. حتی زنان آنها را به اسارت 
می بردند و به بچه هايشان هم رحم نمی كردند. فداكارى در اين ميدان، بسيار 
سخت است. »ال يوم كيومك يا اباعبداهلل.« اگر آن ايمان و آن اخالص و آن 
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نورخدايی در وجود حسين بن علی نمی درخشيد كه آن عده معدود مؤمنين را 
گرم كند، اصاًل چنين حادثه اى امكان تحّقق نداشت. ببينيد اين حادثه چقدر 

با عظمت است!

جايگاه منحصر به فرد شهداي كربال
بنابراين، يكی ديگر از خصوصيات اين حادثه غريبانه بودن آن است. 
لذاست كه من مكّرر عرض كرده ام شهداى زمان ما، با شهداى بدر، با شهداى 
حنين، با شهداى احد، با شهداى صّفين، با شهداى جمل قابل مقايسه هستند 
و از بسيارى از آنها باالترند؛ اما با شهداى كربال، نه! هيچ كس با شهداى 
كربال، قابل مقايسه نيست. نه امروز، نه ديروز، نه از اّول اسالم و نه تا آن 
زمانی كه خداى متعال بداند و بخواهد. آن شهدا ممتازند؛ و نظيرى ديگر 

براى علی اكبر و حبيب بن مظاهر نمی شود پيدا كرد.

عّزت امروزي اسالم، بركت و نتيجه ي جانفشاني امام حسين)ع(
استوار و محكم  پايه  اين  است حادثه حسين بن علی؛ عزيزان من!  اين 
است كه هزار و سيصد و اندى است اسالم را، با آن همه دشمنی، در دنيا 
نگه داشته است. خيال می كنيد اگر آن شهادت، آن خون پاك و آن حادثه به 
آن بزرگی نبود، اسالم باقی می ماند؟! قطعاً بدانيد اسالم باقی نمی ماند. قطعًا 
بدانيد در توفان حوادث، نابود می شد. ممكن بود به عنوان يك دين تاريخی، 
با يك عّده طرفداران كم مايه، در گوشه اى يا گوشه هايی از دنيا می ماند؛ اما 
اسالم زنده نمی ماند. فقط نام و ياد اسالم ممكن بود بماند. اما امروز شما 
می بينيد كه اسالم، بعد از هزار و چهار صد سال، در دنيا، زنده است. اسالم، 
سازنده است. امروز، اسالم در دنيا، زاينده است. امروز اسالم در دنيا، ملتها 
را به عنوان روشنترين و پرفروغترين اميد، به سمت خود متوّجه كرده است. 
اينها همه از بركت همان حادثه كربال و جانفشانی حسين بن علی عليه الّسالم، 
است. حال خداى متعال خواسته است كه اّولين تجربه حاكميت قرآن بعد 
از دوران حسين بن علی، يعنی نظام جمهورى اسالمی، پا به عرصه بگذارد. 
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يعنی بعد از آن حادثه، هر كار شده، مقدمه اى براى امروز شما بوده است. 
كوشش همه علما، همه متفّكرين، همه فالسفه، همه متكّلمين، همه زحمتها 
و تالشها و اين همه جنگها، اسالم را نگه داشت و اوضاع و احوال آماده شد، 
تا امروز حكومتی براساس حاكميت ارزشهاى الهی و قرآنی به وجود آيد. 
بخت و اقبال با شما و با ملت ايران بود كه خداى متعال، اين بار را، اّول بار 
روى دوش اينها گذاشت. البته »بخت« كه می گوييم، به معناى اتّفاق نيست. 
اين اقبال بلند را خداى متعال، مفت و بيهوده به كسی نمی دهد. ملت ايران 
خيلی كارها كرد؛ و خداى متعال، اين را باالخره به او داد. البته اين فداكاريها، 
تالشها، اخالصها و زحمات، تمام شدنی هم نيست. خيال نكنيد كه اگر چهار 
نفر ياوه گوِى ساده دِل بيچاره خوش خيال بنشينند آن گوشه دنيا و بگويند 
»امروز و فردا كار جمهورى اسالمی تمام می شود« اين به انجام می رسد! خير! 

اين اساس، تمام شدنی نيست.

سختگيري هاي استكبار نسبت به مسلمانان؛ نتيجه ي حيات دوباره ي اسالم
من و شما، تمام می شويم. افراد، به هيچ صورت، ماندنی نيستند. بهترينها، 
آن كسانی هستند كه خوب می مانند تا می ميرند. بعضی هم تا آخر خوب 
نمی مانند. همه نوعش را داريم. اشخاص در معرض آفت و تلف شدنند؛ اما 
اساس، ماندنی است. اين حركت اسالمی، اين حيات دوباره اسالمی، ريشه 
در قرون دارد. ريشه در ده قرن تالش و مجاهدت دارد. متّكی به اسالم است. 
لذاست كه شما می بينيد امروز كه تبليغات استكبارى و صهيونيستی در دنيا 
سعی می كنند چهره جمهورى اسالمی و مردم ايران و ما و همه را زشت 
نشان دهند، اتفاقاً گرايش مردم به اسالم، در همه جاى دنياى اسالم، از پنج 
سال و ده سال پيش، بيشتر است. به كشورهاى اسالمی و به مسلمانانی كه 
در دنياى غيراسالمی در اقليت هستند، نگاه كنيد! سختگيريهاى استكبار را 
نسبت به مسلمانان ببينيد! اين سختگيريها، بی خود كه نيست. اگر همين طور 

مثل ميّت بين يدى الغّسال بودند كه بر آنها سختگيرى نمی شد.
آنچه می خواهم عرض كنم اين است كه اين عنصر غربت در اين نهضت، 
انقالب ما را به همين اندازه، به نهضت حسين بن علی شبيه كرده است. اين 
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غربت، شما را نترساند و به وحشت نيندازد. قّله غربت را حسين بن علی و 
يارانش - بزرگوارانی كه ما اين طور برايشان سينه می زنيم و اشك می ريزيم 
و آنها را از فرزندان خودمان بيشتر دوست می داريم - پيمودند و فايده اش 
اين شد كه امروز اسالم زنده است؛ و حادثه كربال، نه فقط در قطعه زمينی 
كوچك، بلكه در منطقه عظيمی از محيط زيست بشر امروز زنده است. كربال 
همه جا هست: در ادبيات، در فرهنگ، در سنّتها، در اعتقادها و در ميان دلها. 
آن كه در مقابل خدا سجده نمی كند، در مقابل عظمت حسين بن علی سرفرود 
می آورد! آن غربت، امروز اين نتيجه را دارد. آن، قّله غربت بود. امروز هم 
شما در دنيا غريبيد. ملت ايران امروز در دنيا غريب و مظلوم است. غريب 
بودن و مظلوم بودن، به معناى ضعيف بودن نيست. ما امروز خيلی قوى 
هستيم. اين را با اطمينان باور كنيد كه هيچ ملت مسلمانی امروز به قوت 
ملت مسلمان ايران نيست. هيچ كدام؛ چه كوچكشان، چه بزرگشان، چه ملت 
صدميليونی شان. قّوت و قدرت ملت ايران، امروز در اوج است. دولت ايران 
نيز همين طور. دولت خيلی قوى است؛ خيلی عزيز است؛ خيلی مورد توّجه 
قدرتمندان دنياست. در عين حال، اين ملت و اين دولِت قوى و توانا كه 
مسّلط بر كارهايشان هستند، غريب و مظلومند. ما امروز در دنيا غريبيم. هيچ 

قدرتی در دنيا از ما حمايت نمی كند.

 بيانات مقام معظم رهبرى به مناسب »روز پاسدار«، در جمع هزاران تن از
اعضاى سپاه پاسداران و »يگان ويژه نيروى انتظامى« ـ 1372/10/26
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23. حضرت زينب)س( و تحمّل سخت ترين حوادث

مظلومانه،  شهادت  اين  در  قضايا،  دراين  كه  می انديشيدم  با خود  بنده 
در اين تشييع مظلومانه، در اين دفن مظلومانه، در خانه ي مصيبت زده علی، 
به چه كسی از همه سخت تر گذشت؟ به نظرم رسيد كه به زينب كبرى 
سالم اهلل عليها از همه سخت تر گذشته است. زينب كبرى سالم اهلل عليها پيش 
از آن، دفن مادر را در نيمه شب ديده بود و اكنون دفن پدر را در نيمه شب 
می ديد. بعدها هم تشييع جنازه امام حسن عليه السالم را با آن وضع ديد و 
تيرهايی را كه به طرف جنازه ي آن حضرت پرتاب می شد. در روز عاشورا 
هم، آن منظره سهمگين و هولناك را ديد كه ازهمه سخت تر بود. و آن دم 
كه فرياد برآورد: »يا رسول اهلل! صال عليك مليك السماء: هذا حسينك مرمل 

بدماء و مقطع االعضاء.«

 بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نماز جمعه تهران 21 رمضان 1414 ـ
1372/12/13
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24. ويژگي ها و بركات احياي مجالس عزاداري و 
ذكر عاشورا

اما درباره مسائل مربوط به محّرم، دو نوع مطلب وجود دارد: يكی سخن 
امام حسين  قيام  فلسفه  درباره  بزرگان  اگرچه  عاشوراست.  نهضت  درباره 
عليه الّسالم، بسيار گفته اند و نوشته اند و حرفهاى بسيار قيّمی هم در اين مقوله 
زده شده است؛ اما حقيقتاً يك عمر می شود سخن از اين حقيقِت درخشان 
گفت. هرچه درباره عاشورا و قيام امام حسين عليه الّسالم، فكر كنيم، متوّجه 
می شويم كه اين قضيه، از ابعاد مختلف داراى كشش و گنجايش انديشيدن 
و بيان كردن است. هرچه فكر كنيم، ممكن است حرفهاى جديد و حقايق 
تازه اى را بيابيم. اين يك مقوله حرف؛ كه اگرچه در دوره سال گفته می شود 
و بايد هم گفته شود، اما محّرم خصوصيتی دارد و در ايّام محّرم، از اين مقوله 

بيشتر بايد سخن گفت و می گويند و انشاءاهلل باز هم خواهند گفت.

برخورداري از خاطره ي عاشورا يكي از مهمترين امتيازات جامعه ي شيعه
يك مقوله ديگر كه به مناسبت مّحرم قابل بحث است و در اين زمينه 
كمتر صحبت می شود و بنده می خواهم امشب درباره آن، قدرى صحبت كنم، 
مقوله عزادارى حسين بن علی عليه الّسالم و بركات احياى ذكر عاشوراست. 
تحقيقاً يكی از مهمترين امتيازات جامعه شيعه بر ديگر جوامع مسلمان، اين 
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است كه جامعه شيعه، برخوردار از خاطره عاشوراست. از همان روزى كه 
موضوِع ذكر مصيبت حسين بن علی عليه الّسالم مطرح شد، چشمه جوشانی 
از فيض و معنويّت در اذهان معتقدين و محبّين اهل بيت عليهم الّسالم جارى 
گشت. اين چشمه جوشان، تا امروز همچنان ادامه و جريان داشته است؛ بعد 

از اين هم خواهد داشت و بهانه آن هم يادآورى خاطره عاشوراست.

عاطفه و احساس، و استدالل و منطق دو جزء الزم هر حركت معنوي
بيان ماجراى عاشورا، فقط بيان يك خاطره نيست. بلكه بيان حادثه اى 
است كه - همان طور كه در آغاز سخن عرض شد - داراى ابعاد بی شمار 
است. پس، يادآورى اين خاطره، در حقيقت مقوله اى است كه می تواند به 
بركات فراوان و بيشمارى منتهی شود. لذا شما مالحظه می كنيد كه در زمان 
ائّمه عليهم الّسالم، قضيه گريستن و گرياندن براى امام حسين عليه الّسالم، 
مبادا كسی خيال كند كه در زمينه فكر و منطق و  براى خود جايی دارد. 
استدالل، ديگر چه جايی براى گريه كردن و اين بحثهاى قديمی است! نه! 
اين خياِل باطل است. عاطفه به جاى خود و منطق و استدالل هم به جاى خود، 
هر يك سهمی در بناى شخصيّت انسان دارد. خيلی از مسائل است كه بايد 
آنها را با عاطفه و محبّت حل كرد و در آنها جاى منطق و استدالل نيست. شما 
اگر در نهضتهاى انبيا مالحظه كنيد، خواهيد ديد وقتی كه پيغمبران مبعوث 
می شدند، در وهله اّول كه عّده اى دور آنها را می گرفتند، عامل اصلی، منطق 
و استدالل نبود. شما در تاريخ پيغمبر اسالم كه مدّون و روشن هم هست، 
كجا سراغ داريد كه آن حضرت كسانی از كّفار قريش را كه مثاًل استعداد و 
قابليّت داشته اند، در مقابل خود نشانده و برايشان استدالل كرده باشد كه به 
اين دليل خدا هست، يا به اين دليل خدا واحد است، يا به اين دليل و استدالل 
عقالنی، بتهايی را كه می پرستيد، باطلند؟ دليل و استدالل، زمانی كاربُرد دارد 
كه نهضت پيش رفته است. در وهله اّول، حركت، حركتی احساسی و عاطفی 
است. در وهله اّول اين است كه ناگهان فرياد می زند: »نگاه كنيد به اين بتها 
و ببينيد كه اينها ناتوانند!« در وهله اّول می گويد نگاه كنيد كه خداى متعال 
واحد است: »قولواالاله االاهلل تفلحوا.« به چه دليل »الاله االاهلل« موجب فالح 
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است؟ اين جا كدام استقالل عقالنی و فلسفی وجود دارد؟ البته در خالل هر 
احساسی كه صادق باشد، يك برهان فلسفی خوابيده است. اما بحث سِر اين 
است كه نبی وقتی می خواهد دعوت خود را شروع كند، استدالل فلسفی 
البته آن  مطرح نمی سازد؛ بلكه احساس و عاطفه صادق را مطرح می كند. 
احساس صادق، احساس بی منطق و غلط نيست؛احساسی است كه در درون 
خود، استداللی هم دارد. اّول توّجه را به ظلمی كه در جامعه جارى است؛ 
اختالف طبقاتی اى كه وجود دارد و فشارى كه »انداد اهلل« از جنس بشر و 
شياطين انس بر مردم وارد می كنند، معطوف می سازد. اين، همان عواطف و 
احساسات است. البته بعد كه حركت وارد جرياِن معقول و عاّدى خود شد، 
نوبت استدالل منطقی هم می رسد. يعنی كسانی كه داراى تحّمل عقلی و 
پيشرفت فكرى هستند، به استدالالت عالی می رسند. ولی بعضی افراد هم، 
در همان درجات ابتدايی می مانند. در عين حال، معلوم هم نيست آنهايی كه 
از لحاظ استدالل سطح باالترى دارند، از لحاظ درجات معنوى هم، حتمًا 
سطح باالترى داشته باشند. نه؛ گاهی كسانی كه سطح استداللِی پايين ترى 
دارند، اما جوشش عواطفشان باالست، ارتباط و علقه شان با مبدأ غيبی بيشتر 
و محبتشان نسبت به پيغمبر، جوشانتر است و به درجات عاليترى می رسند. 

قضيه اين گونه است.
در حركتهاى معنوى، عاطفه سهم و جاى خود را دارد. نه عاطفه جاى 
استدالل را می گيرد و نه استدالل می تواند به جاى عواطف بنشيند. حادثه 
عاشورا، در ذات و طبيعت خود، يك درياِى خروشاِن عواطِف صادق است. 
يك انسان واال، پاك، منّور و بدون ذّره اى شائبه ترديد در شخصيت ملكوتِی 
واالى او، براى هدفی كه همه منصفين عالم در صّحِت آن، كه مبتنی بر نجات 
جامعه از چنگ ظلم و جور و عدوان است، متّفقند، حركت شگرفش را آغاز 
می كند و می گويد: »ايها النّاس! اّن رسول اهلل، صّلی اهلل عليه وآله، قال: من رأى 
سلطاناً جائراً...1« بحث سِر اين است. امام حسين عليه الّسالم، فلسفه حركت 

1. بحاراالنوار: ج 44، ص 382 ]ايّها النّاس انّه رسول اهلل صلی اهلل عليه وآله وسّلم قال: من رأى سلطانًا 
جائراً مستحاًل لحرم اهلل ناكثا لعهد اهلل مخالفا لسنة رسول اهلل يعمل فی عباداهلل باالثم والعدوان 

فلم يغيّر عليه بفعل و ال قول كان حّقا علی اهلل ان يدخله مدخله.[
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خود را مقابله با جور قرار می دهد: »يعمل فی عباداهلل باالثم والعدوان.« بحث 
بر سِر مقّدسترين هدفهاست كه همه منصفين عالم آن را قبول دارند. چنان 

انسانی، در راه چنين هدفی، دشوارترين مبارزه را تحّمل می كند.

مبارزه ي غريبانه؛ دشوارترين مبارزه ها
دشوارترين مبارزه، مبارزه غريبانه است. كشته شدن در ميان هياهو و 
هلهله دوستان و تحسين عاّمه مردم، چندان دشوار نيست. چنان كه در يكی 
از جنگهاى صدر اسالم، وقتی كه دو لشكِر حّق و باطل در مقابل هم صف 
كشيدند و كسانی چون پيغمبر و اميرالمؤمنين، عليهماالّسالم، در رأس جبهه 
حق قرار داشتند، پيغمبر از سپاهيان خود پرسيد: چه كسی حاضر است به 
ميدان برود و فالن جنگجوى معروِف سپاه دشمن را از پاى درآورد؟ جوانی 
از سپاهيان اسالم، داوطلب شد. پيغمبر دستی بر سر او كشيد و او را بدرقه 
كرد. مسلمانان هم برايش دعا كردند و او به ميدان نبرد رفت، جهاد كرد و 
كشته شد. اين، يك نوع كشته شدن و جهاد كردن است. نوِع ديگِر جهاد 
كردن، جهادى است كه وقتی انسان به سمت ميدان نبرد می رود، آحاد جامعه 
نسبت به او يا منكرند، يا غافلند، يا كناره می جويند و يا در مقابلش می ايستند. 
كسانی هم كه قلباً وى را تحسين می كنند - و تعدادشان كم است - جرأت 

ندارند زبانی به تحسينش بپردازند.
در حادثه عاشوراى امام حسين عليه الّسالم، حتی كسانی مانند »عبداهلل بن 
 عباس« و »عبداهلل بن جعفر« كه خودشان جزو خاندان بنی هاشم و از همين 
شجره طيّبه اند، جرأت نمی كنند در مكه يا مدينه بايستند، فرياد بزنند و به 
امام حسين عليه الّسالم، شعار بدهند. چنين مبارزه اى، غريبانه است و  نامِ 
مبارزه غريبانه، سخت تريِن مبارزه هاست. همه با انسان، دشمن. همه از انسان، 
هم  دوستان  از  برخی  حتّی  عليه الّسالم،  امام حسين  مبارزه  در  رويگردان. 
معرضند. چنان كه به يكی از آنها فرمود: »بيا به من كمك كن.« و او به جاى 

كمك، اسبش را براى حضرت فرستاد و گفت: »از اسب من استفاده كن!«
غربت از اين باالتر و مبارزه از اين غريبانه تر؟! آن وقت در اين مبارزه 
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پسرانش،  شوند.  قربانی  چشمش  مقابل  در  عزيزانش  عزيزترين  غريبانه، 
پرپر  بنی هاشم،  گلهاى  اين  پسرعموهايش؛  و  برادرانش  برادرزاده هايش، 
شوند، و در مقابلش روى زمين بريزند و حتّی كودك شش ماهه اش هم كشته 

شود!
عالوه بر همه اين مصيبتها، می داند به مجّرد اين كه جان از جسم مطّهرش 
خارج شود، عياالت بی پناه و بی دفاعش، مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. 
می داند كه گرگهاى گرسنه، به دختران خردسال و جوانش حمله ور می شوند، 
اسارت  به  را  آنها  را غارت می كنند؛  آنها  اموال  را می ترسانند؛  آنها  دلهاى 
می گيرند و مورد اهانت قرار می دهند. می داند كه به دختر واالى اميرالمؤمنين 
عليه الّسالم، زينب كبرى  سالم اهلل عليها، كه جزو شخصيتهاى بارز دنياى اسالم 

است، جسارت می كنند. اينها را هم می داند.
كودكان  كنيد:  اضافه  را  عيالش  و  اهل  و  خود  تشنگی  اينها،  همه  بر 
تشنه. حتی كودِك شيرخواره،  پيرها،  تشنه.  بچه ها،  تشنه. دختر  خردسال، 
تشنه. می توانيد تصّور كنيد كه اين مبارزه چقدر سخت است؟ انسانی چنان 
واال، پاك، مطّهر و منّور كه مالئكه آسمان براى تماشاى جلوه او بر يكديگر 
سبقت می گيرند و آرزومند تماشاى حسين بن علی عليه السالم هستند تا به 
او متبّرك شوند؛ انسانی كه انبيا و اوليا آرزوى مقام او را می كنند، در چنان 
چنين  شهادِت  می رسد.  شهادت  به  محنتی  و  شّدت  چنان  با  و  مبارزه اى 
شخصيّتی، حادثه اى شگرف است. كدام انسانی است كه عاطفه اش از اين 
حادثه جريحه دار نشود؟! كدام انسانی است كه اين حادثه را بشناسد و بفهمد 

و نسبت به آن دلبسته نشود؟
اين همان چشمه جوشانی است كه از ظهِر روزِ عاشورا شروع شد؛ از 
همان وقتی كه زينب كبرى سالم اهلل عليها - طبق نقلی كه شده است - باالى 
»تّل زينبيّه« رفت و خطاب به پيغمبر عرض كرد: »يا رسول اهلل، صّلی عليك! 
العامة  بالّدماء، مقّطع االعضاء، مصلوب  الّسماء هذا حسينك مرّمل  مالئكة 
والّرداء.« او خواندِن روضه امام حسين عليه الّسالم را شروع كرد و ماجرا را 
با صداى بلند گفت؛ ماجرايی كه می خواستندمكتوم بماند. خواهر بزرگوار 
امام، چه در كربال، چه در كوفه و چه در شام و مدينه، با صداى بلند به بيان 
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حادثه عاشورا پرداخت. اين چشمه، از همان روز شروع به جوشيدن كرد و 
تا امروز، همچنان جوشان است. اين حادثه عاشوراست.

مجالس عزا و ياد امام حسين)ع(؛ يكي از بزرگترين نعمتهاي جامعه ي شيعي
يك وقت است كه كسی از داشتن نعمتی بی بهره است و در مقابل نعمِت 
نداشته، از او سؤالی هم نمی شود. اما يك وقت كسی از نعمتی بهره مند است 
و از آن نعمتی كه دارد از وى سؤال می شود. يكی از بزرگترين نعمتها، نعمت 
خاطره و ياد حسين بن علی عليه الّسالم، يعنی نعمت مجالس عزا، نعمت محّرم 
ونعمت عاشورا براى جامعه شيعِی ماست. متأسفانه برادران غير شيعی ما از 
مسلمين، خود را از اين نعمت برخوردار نكردند. اما می توانند از اين نعمت 
بهره مند شوند و امكانش هم وجود دارد. البته بعضی از مسلميِن غير شيعه 
در گوشه وكنار، ذكر محّرم و عاشورا را دارند. ولی آن گونه كه بايد و شايد، 

بينشان رايج نيست؛ در حالی كه بين ما رايج است.
اكنون كه ذكر محّرم و عاشورا و ياد و خاطره امام حسين عليه السالم، در 
بيِن ما رايج است، از اين ذكر و خاطره و جلسات بزرگداشت، چه استفاده اى 
بايد كرد و شكر اين نعمت چيست؟ اين همان مطلبی است كه می خواهم به 

عنوان سؤال مطرح كنم، و شما جواب بدهيد.

وحشت سران رژيم طاغوت از فرارسيدن محّرم
اين نعمت عظيم، دلها رابه منبِع جوشِش ايماِن اسالمی متّصل می كند. 
كارى می كند كه در طول تاريخ كرد و ستمگراِن حاكم، از عاشورا ترسيدند، 
و از وجود قبر نورانی امام حسين عليه الّسالم، واهمه داشتند. ترس از حادثه 
ما  زمان  تا  و  شده  شروع  بنی اميّه  خلفاى  زمان  از  آن،  شهداى  و  عاشورا 
ادامه يافته است و شما يك نمونه اش را در دوران انقالب خودمان ديديد. 
وقتی كه محّرم از راه می رسيد، نظامِ مرتجِع كافِر فاسِق فاسِد پهلوى، می ديد 
ديگر دستش بسته است و نمی تواند عليه مردمِ مبارزِ عاشورايی، كارى انجام 
دهد. در واقع مسؤولين آن نظام، ناتوانی خود را ناشی از فرا رسيدن محّرم 
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بلكه  اشارتها،  از آن رژيم منحوس،  مانده  می دانستند. در گزارشهاى برجا 
صراحتهايی وجود دارد كه نشان می دهد آنها با فرارسيدن محّرم، دست و 
پايشان را حسابی گم می كردند. امام بزرگوار ما رضوان اهلل عليه، آن مرد حكيِم 
تيزبيِن دين شناِس دنياشناِس انسان شناس، خوب فهميد كه از اين حادثه براى 

پيشبرد هدف امام حسين عليه الّسالم چگونه بايد استفاده كند و كرد.

امام  هدف  پيشبرد  براي  محّرم  از  خميني)ره(  امام  حكيمانه ي  استفاده ي 
حسين)ع(

بر شمشير  آن، خون  در  كه  ماهی  عنوان  به  را  ما، محّرم  بزرگوار  امام 
پيروز می شود، مطرح نمود و به بركت محّرم، با همين تحليل و منطق، خون 
را بر شمشير پيروز كرد. اين، يك نمونه از جلوه هاى نعمت ماه محّرم و 
مجالس ذكر و ياد امام حسين عليه الّسالم است كه شما ديديد. لذا هم مردم 
و هم روحانيون، بايد از اين نعمت استاده كنند. استفاده مردم اين است كه 
به مجالس عزادارى سيدالشهداء عليه الّسالم، دل ببندند و اين مجالس را - 
در سطوح مختلف - هرچه می توانند بيشتر اقامه كنند. مردم بايد مخلصانه 
و براى استفاده، در مجالس عزادارى حسينی شركت كنند؛ نه براى وقت 
گذراندن، يا به صورت عاميانه اى، فقط به عنوان ثواب اخروى كه نمی دانند 

هم، اين ثواب اخروى از كجا می آيد؟
مسّلماً شركت در مجالس مذكور، ثواب اخروى دارد؛ اما ثواب اخروى 
مجالس عزا، از چه ناحيه و به چه جهت است؟ مسلماً مربوط به جهتی است 
كه اگر آن جهت نباشد، ثواب هم نيست. بعضی از مردم متوّجه اين نكته 
نيستند. همه بايد در اين مجالس شركت كنند، قدر مجالس عزادارى را بدانند، 
از اين مجالس استفاده كنند و روحاً و قلباً اين مجالس را وسيله اى براى ايجاد 
ارتباط و اتّصاِل هرچه محكم تر ميان خودشان و حسين بن علی عليه الّسالم، 
خاندان پيغمبر و روح اسالم و قرآن قرار دهند. اين از وظايفی كه در اين 

خصوص مربوط به مردم است.
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وظيفه ي خطير روحانيون در مجالس عزاداري
و اما در ارتباط با وظايف روحانيون، مسأله دشوارتر است. چون قوامِ 
مجالس عزا به اين است كه عده اى دور هم جمع شوند و يك فردِ روحانی، 
با حضور يافتن در ميان آنها، اقامه عزا كند تا ديگران از اقامه عزاى او، مستفيد 
شوند. يك روحانی چگونه اقامه عزا خواهد كرد؟ اين، سؤال من از همه 

كسانی است كه نسبت به چنين قضيه اى احساس مسؤوليت می كنند.

سه ويژگي الزم براي مجالس عزاداري
 به اعتقاد بنده، مجالس عزادارى حسينی بايد از سه ويژگی برخوردار 

باشد:
بيت  اهل  به  محبّت  مجالسی،  چنين  كه  باشد  اين  بايد  ويژگی  اّولين 
عليهم الّسالم را زياد كنند. چون رابطه عاطفی، يك رابطه بسيار ذى قيمت 
است. شما، روحانيون، بايد كارى كنيد كه محبّت شركت كنندگان در مجالس 
و  پيغمبر  خاندان  عليه الّسالم،  حسين بن علی  به  نسبت  روزبه روز  مذكور، 
مناشی ء معرفت الهی، بيشتر شود. اگر شما خداى ناكرده، در مجالس مذكور 
وضعی را به وجود آوريد كه مستمع يا فرد بيرون از آن فضا، از لحاظ عاطفی 
به اهل بيت عليهم السالم نزديك نشد، بلكه احساس دورى و بيزارى كرد، 
نه فقط چنين مجالسی فاقد يكی از بزرگترين فوايد خود شده، بلكه به يك 
معنا، مّضر هم بوده است. حال شما كه مؤّسس يا گوينده چنين مجالسی 
هستيد، ببينيد چه كارى می توانيد بكنيد كه عواطف مردم، براثر حضور در اين 
مجالس، نسبت به حسين بن علی عليه الّسالم و اهل بيت پيغمبر عليهم افضل 

صلواة اهلل روزبه روز بيشتر شود.
اين است كه  آيد،  به وجود  اين مجالس  بايد در  دومين ويژگی اى كه 
مردم نسبت به اصل حادثه عاشورا، معرفت روشنتر و واضحترى پيدا كنند. 
اين طور نباشد كه ما در مجلس حسين بن علی عليه الّسالم، به منبر برويم يا 
از جوان و  اعم  آن مجلس،  اما موضوع سخنرانی، حّضار  كنيم،  سخنرانی 
غيرجوان و زن و مردِ اهل فكر و تأّمل را - كه امروز در جامعه ما بسيارند 
و اين از بركات انقالب است - به اين فكر فرو ببرد كه »ما به اين مجلس 
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آمديم و گريه اى هم كرديم؛ اما براى چه؟ قضيه چه بود؟ چرا بايد براى امام 
حسين عليه السالم گريه كرد؟ اصاًل چرا امام حسين عليه السالم به كربال آمد 
و عاشورا را به وجود آورد؟« بنابراين، به عنوان منبرى يا سخنران، بايد به 
موضوعاتی بپردازيد كه جوابگوِى چنين سؤاالتی باشد. بايد نسبت به اصِل 
حادثه عاشورا معرفتی در افراد به وجود آيد. اگر در روضه خوانی و سخنرانی 
يا سايِر مطالِب بيان شده از طرف شما، نكته اى روشنگر يا حداقل اشاره اى به 
اين معنا نباشد، يك ركن از آن سه ركنی كه عرض شد، كم و ناقص خواهد 
بود. يعنی ممكن است مجلس مذكور، فايده الزم را ندهد و ممكن هم هست 

خداى ناكرده در بعضی از فروض، ضرر هم بكنيم.
سومين ويژگی الزم در اين مجالس، افزايش ايمان و معرفت دينی در 
مردم است. در چنين مجالسی بايد از دين، نكاتی عنوان شود كه موجب ايمان 
و معرفِت بيشتر در مستمع ومخاطب گردد. يعنی سخنرانان و منبريها، يك 
موعظه درست، يك حديث صحيح، بخشی از تاريخ آموزنده درست، تفسيِر 
آيه اى از قرآن يا مطلبی از يك عالم و دانشمنِد بزرگ اسالمی را در بيانات 
خود بگنجانند و به سمع شركت كنندگان در اين مجالس برسانند. اين طور 
نباشد كه وقتی باالى منبر می رويم، يك مقدار لّفاظی كنيم و حرف بزنيم و 
اگر احياناً مطلبی هم ذكر می كنيم، مطلب سستی باشد كه نه فقط ايمانها را 
زياد نمی كند، بلكه به تضعيف ايماِن مستمعين می پردازد. اگر اين طور هم 

شد، ما از جلسات مذكور به فوايد و مقاصِد موردِ نظر نرسيده ايم.

اظهار تأّسف از بيان برخي مطالب ضعيف در برخي مجالس عزاداري
بايد عرض كنم كه گاهی چنين مواردى ديده می شود. يعنی  متأسفانه 
از لحاظ  نقل مطلبی می پردازد كه هم  به  گوينده اى در يك مجلس  بعضاً 
استدالل و پايه مدرك عقلی يا نقلی سست است و هم از لحاظ تأثير در 
ذهِن يك مستمِع مستبصر و اهل منطق و استدالل، ويرانگر است. مثاًل در 
يك كتاب، بعضی مطالب نوشته شده است كه دليلی بر كذب و دروغ بودن 
آنها نداريم. ممكن است راست باشد، ممكن است دروغ باشد. اگر شما آن 
مطالب را بيان كنيد - ولو مسّلم نيست خالف واقع باشد - و با شنيدن آنها 
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براى مستمعتان، كه جواِن دانشجو يا محّصل يا رزمنده و يا انقالبی است - 
وبحمداهلل، انقالب ذهنها راباز و منفتح كرده است - نسبت به دين، سؤال و 
مسأله ايجاد می شود و اشكال و عقده به وجود می آيد، نبايد آن مطالب را 
بگوييد. حتی اگر سنِد درست هم داشت؛ چون موجب گمراهی و انحراف 
است، نبايد نقل كنيد؛ چه رسد به اين كه اغلِب اين مطالِب مندرج در بعضی 
كتابها، سند درستی هم ندارد. يك نفر از زبان ديگرى، مطلبی را مبنی براين 
می شنود كه من در فالن سفر، فالن جا بودم، كه فالن اتّفاق افتاد. گوينده از 
روى مدرك يا بدون مدرك، چنان مطلبی را می گويد. شنونده هم آن را باور 
می كند و در كتابی می نويسد و اين كتاب به دست من و شما می رسد. من و 
شما چرا بايد آن مطلب را كه نمی تواند در يك مجمع بزرگ، براى ذهنهاى 
مستبصر و هوشيار و آگاه توجيه شود، بازگو كنيم؟! مگر هر مطلبی را هرجا 

نوشتند، انسان بايد بخواند و بازگو كند؟!
و  مرد،  و  زن  تا  گرفته  پسر  و  دختر  از   - كشور  جوانان  عمومِ  امروز 
حتی غيرجوانان - ذهنشان باز است. اگر ديروز - قبل از انقالب - جوانان 
دانشجو از اين ويژگی برخوردار بودند، امروز مخصوص آنها نيست و همه، 
مسائل را با چشم بصيرت و با استبصار نگاه می كنند و می خواهند بفهمند. 
يك بخِش مهم از حادثه فرهنگی در جامعه امروز ما اين است كه اينها در 
معرض شبهات قرار می گيرند. يعنی دشمنان شبهه القا می كنند. دشمنان هم 
نه؛ منكريِن فكِر من و شما به القاى شبهه می پردازند. مگر می شود گفت 
هركس فكر ما را قبول ندارد، الل شود، حرف نزند، و هيچ شبهه اى القا نكند؟ 
مگر می شود اين طور گفت؟ به هرحال حرف می زنند، مطلب می پراكنند، به 
ايجاد ترديد می پردازند و شبهات درست می كنند. مهم اين است كه مطلبی 

كه شما می گوييد، برطرف كننده شبهه باشد و آن را زياد نكند.
بعضی از افراد، بدون توجه به اين مسؤوليت مهم، به باالى منبر می روند و 
حرفی می زنند كه نه فقط گره اى از ذهن مستمع باز نمی كند كه گره هايی هم 
به ذهن او می افزايد. اگر چنين اتّفاقی افتاد و ما در باالى منبر حرفی زديم كه 
ده نفر جوان، پنج نفر جوان، يا حتی يك نفر جوان، در امر دين دچار ترديد 
شد و بعد از پاى سخنرانی ما برخاست و رفت و ما هم او را نشناختيم، بعداً 
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چگونه می شود جبران كرد؟ آيا اصاًل قابل جبران است؟ آيا خدا از ما خواهد 
گذشت؟ قضيّه مشكل است.

در مجالس عزادارى ماه محّرم، اين سه ويژگی بايد وجود داشته باشد: 
1. عاطفه را نسبت به حسين بن علی و خاندان پيغمبر، عليهم صلواةاهلل، بيشتر 
كند. )علقه و رابطه و پيوند عاطفی را بايد مستحكم تر سازد.( 2. نسبت به 
به  بدهد. 3. نسبت  به مستمع  ديِد روشن و واضحی  بايد  حادثه عاشورا، 
معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان - ولو به نحو كمی - كند. 
نمی گوييم همه منبرها بايد برخوردار از همه اين خصوصيات باشند و به همه 
موضوعات بپردازند؛ نه. شما اگر يك حديِث صحيح از كتابی معتبر را نقل و 
همان را معنا كنيد، كفايت می كند. برخی منبريها، بعضی اوقات يك حديث را 
آن قدر شاخ و برگ می دهند كه معناى اصلی اش از بين می رود. اگر شما يك 
حديِث صحيح را براى مستمع خود درست معنا كنيد، ممكن است بخِش 
مهّمی از آنچه را كه ما می خواهيم داشته باشد. وقتی شما از روى يك تعبير 
معتبر، راجع به يك آيه قرآْن فكر و مطالعه كنيد؛ به تنقيح آن بپردازيد و براى 
مستمع بيان نماييد، مقصود حاصل است. اگر براى ذكر مصيبت، كتاب »نََفس 
المهمومِ« مرحوم »محّدث قمی« را باز كنيدو از رو بخوانيد، براى مستمع 
گريه آور است و همان عواطِف جوشان را به وجود می آورد. چه لزومی دارد 
كه ما به خيال خودمان، براى مجلس آرايی كارى كنيم كه اصل مجلس عزا از 

فلسفه واقعی اش دور بماند؟!

سينه خيز  و  قمه زني  مانند  ناصحيح  كارهاي  برخي  مجدد  رواج  از  نگراني 
حركت كردن در حرم مطّهر ائمه ي اطهار)ع(

من واقعاً می ترسم از اين كه خداى ناكرده، در اين دوران كه دوراِن ظهور 
اسالم، بروز اسالم، تجّلی اسالم و تجّلی فكر اهل بيت عليهم الّصالةوالّسالم 
است، نتوانيم وظيفه مان را انجام دهيم. برخی كارهاست كه پرداختن به آنها، 
مردم را به خدا و دين نزديك می كند. يكی از آن كارها، همين عزاداريهاى 
سنّتی است كه باعث تقّرِب بيشتِر مردم به دين می شود. اين كه امام فرمودند 
»عزادارى سنّتی بكنيد« به خاطر همين تقريب است. در مجالس عزادارى 
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و  عزا  مواكب  و  زدن  سروسينه  به  كردن،  گريه  خواندن،  روضه  نشستن، 
دسته هاى عزادارى به راه انداختن، از امورى است كه عواطف عمومی را 
نسبت به خاندان پيغمبر، پرجوش می كند و بسيار خوب است. در مقابل، 

برخی كارها هم هست كه پرداختن به آنها، كسانی را از دين برمی گرداند.
بنده خيلی متأسفم كه بگويم در اين سه، چهار سال اخير، برخی كارها در 
ارتباط با مراسم عزادارى ماه محّرم ديده شده است كه دستهايی به غلط، آن را 
در جامعه ما ترويج كرده اند. كارهايی را باب می كنند و رواج می دهند كه هر 
كس ناظِر آن باشد، برايش سؤال به وجود می آيد. به عنوال مثال، در قديم االيام 
بين طبقه عوام النّاس معمول بود كه در روزهاى عزادارى، به بدن خودشان 
قفل می زدند! البته، پس از مدتی، بزرگان و علما آن را منع كردند و اين رسِم 
غلط برافتاد. اما باز مجّدداً شروع به ترويج اين رسم كرده اند و شنيدم كه 
بعضی افراد، در گوشه و كنار اين كشور، به بدن خودشان قفل می زنند! اين 

چه كارِ غلطی است كه بعضی افراد انجام می دهند!؟
قمه زدن نيز همين طور است. قمه زدن هم از كارهاى خالف است. می دانم 
عّده اى خواهند گفت: »حق اين بود كه فالنی اسم قمه را نمی آورد.« خواهند 
گفت: »شما به قمه زدن چه كار داشتيد؟ عّده اى می زنند؛ بگذاريد بزنند!« نه؛ 
نمی شود در مقابل اين كارِ غلط سكوت كرد. اگر به گونه اى كه طّی چهار، 
پنج سال اخيِر بعد از جنگ، قمه زدن را ترويج كردند و هنوز هم می كنند، 
در زمان حيات مبارك امام رضوان اهلل عليه ترويج می كردند، قطعاً ايشان در 
مقابل اين قضيه می ايستادند. كارِ غلطی است كه عّده اى قمه به دست بگيرند 
و به سر خودشان بزنند و خون بريزند. اين كار را می كنند كه چه بشود؟! 
كجاى اين حركت، عزادارى است؟! البته، دست بر سر زدن، به نوعی نشانه 
عزادارى است. شما بارها ديده ايد، كسانی كه مصيبتی برايشان پيش می آيد، 
برسروسينه خود می كوبند. اين نشانه عزادارِى معمولی است. اما شما تا به 
حال كجا ديده ايد كه فردى به خاطر رويكرد مصيبِت عزيزترين عزيزانش، 
با شمشير برمغز خود بكوبد و از سِر خود خون جارى كند؟! كجاى اين 
كار، عزادارى است؟! قمه زدن، سنّتی جعلی است. از امورى است كه مربوط 
به دين نيست و بالشك، خدا هم از انجام آن راضی نيست. علماى سلف 
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دستشان بسته بود و نمی توانستند بگويند »اين كار، غلط و خالف است.« 
امروز روز حاكميت اسالم و روز جلوه اسالم است. نبايد كارى كنيم كه 
آحاد جامعه اسالمِی برتر، يعنی جامعه محبِ ّ اهل بيت عليهم الّسالم كه به 
نام مقدس ولیِّ عصر ارواحنافداه، به نام حسين بن علی عليه الّسالم و به نام 
اميرالمؤمنين عليه الّصالةوالّسالم، مفتخرند، در نظر مسلمانان و غيرمسلمانان 
عالم، به عنوان يك گروه آدمهاى خرافِی بی منطق معرفی شوند. من حقيقتاً هر 
چه فكر كردم، ديدم نمی توانم اين مطلب - قمه زدن - را كه قطعاً يك خالف 
و يك بدعت است، به اّطالع مردم عزيزمان نرسانم. اين كار را نكنند. بنده 
راضی نيستم. اگر كسی تظاهر به اين معنا كند كه بخواهد قمه بزند، من قلبًا 
از اوناراضی ام. اين را من جّداً عرض می كنم. يك وقت بود در گوشه و كنار، 
چند نفر دْورِ هم جمع می شدند و دور از انظار عمومی مبادرت به قمه زنی 
می كردند و كارشان، تظاهر - به اين معنا كه امروز هست - نبود. كسی هم 
به خوب و بِد عملشان كار نداشت؛ چرا كه در دايره محدودى انجام می شد. 
اما يك وقت بناست كه چند هزار نفر، ناگهان در خيابانی از خيابانهاى تهران 
يا قم يا شهرهاى آذربايجان و يا شهرهاى خراسان ظاهر شوند و با قمه و 
شمشير برسر خودشان ضربه وارد كنند. اين كار، قطعاً خالف است. امام 
حسين عليه الّسالم، به اين معنا راضی نيست. من نمی دانم كدام سليقه هايی 
و از كجا اين بدعتهاى عجيب و خالف را وارد جوامع اسالمی و جامعه 

انقالبی ما می كنند؟!
اخيراً يك بدعت عجيب و غريب و نامأنوس ديگر هم در باب زيارت 
درست كرده اند! بدين ترتيب كه وقتی می خواهند قبور مطّهر ائّمه عليهم السالم 
را زيارت كنند، از درِ صحن كه وارد می شوند، روى زمين می خوابند و سينه خيز 
خود را به حرم می رسانند! شما می دانيد كه قبر مطّهر پيغمبر صلواةاهلل عليه 
و قبور مطّهر امام حسين، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا و بقيه ائّمه 
عليهم الّسالم را همه مردم، ايضاً علما و فقهاى بزرگ، در مدينه و عراق و 
ايران، زيارت می كردند. آيا هرگز شنيده ايد كه يك نفر از ائّمه عليهم الّسالم و 
يا علما، وقتی می خواستند زيارت كنند، خود را از درِ صحن، به طور سينه خيز 
به حرم برسانند؟! اگر اين كار، مستحسن و مستحب بود و مقبول و خوب 
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می نمود، بزرگان ما به انجامش مبادرت می كردند. اما نكردند. حتی نقل شد 
كه مرحوم آيت اهلل العظمی  آقاى بروجردى رضوان اهلل تعالی عليه، آن عالم بزرگ 
با اين كه شايد مستحب  ومجتهد قوى و عميق و روشنفكر، عتبه بوسی را 
شده  وارد  روايت  در  عتبه،  بوسيدن  استحباِب  احتماالً  می كرد.  منع  باشد، 
است. در كتب دعا كه هست. به ذهنم اين است كه براى عتبه بوسی، روايت 
هم وجود دارد. با اين كه اين كار مستحب است، ايشان می گفتند »انجامش 
تا مبادا دشمنان خيال كنند سجده می كنيم؛ و عليه شيعه، تشنيعی  ندهيد، 
درست نكنند.« اما امروز، وقتی عّده اى وارد صحن مطّهر علی بن موسی الّرضا 
عليه الّصالةوالّسالم می شوند، خود را به زمين می اندازند و دويست متر راه 
را به طور سينه خيز می پيماند تا خود را به حرم برسانند! آيا اين كار درستی 
است؟ نه؛ اين كار، غلط است. اصاًل اهانت به دين و زيارت است. چه كسی 
چنين بدعتهايی را بين مردم رواج می دهد؟ نكند اين هم كار دشمن باشد؟! 

اينها را به مردم بگوييد و ذهنها را روشن كنيد.

اسالم؛ ديني منطقي؛ و شيعه، منطقي ترين تفسير از اسالم
اسالم،  بخش  منطقی ترين  و  است  منطقی  اسالم،  است.  منطقی  دين، 
تفسيرى است كه شيعه از اسالم دارد؛ تفسيرى قوى. متكّلمين شيعه، هر 
يك در زمان خود، مثل خورشيد تابناكی می درخشيدند و كسی نمی توانست 
به آنها بگويد »شما منطقتان ضعيف است.« اين متكّلمين، چه از زمان ائمه 
ائّمه،  از  بعد  چه   - »هشام بن حكم«  و  طاق«  »مؤمن  مثل   - عليهم الّسالم 
عليهم السالم - مثل »بنی نوبخت« و »شيخ مفيد« - و چه در زمانهاى بعد - مثل 
مرحوم »عالمه حّلی« - فراوان بوده اند. ما اهل منطق و استدالليم. شما ببينيد 
درباره مباحث مربوط به شيعه، چه كتب استداللِی قوى اى نوشته شده است! 
كتابهاى مرحوم »شرف الّدين« و نيز »الغديِر« مرحوم »عاّلمه امينی« در زمان 
ما، سرتاپا استدالل، بتون آرمه و مستحكم است. تشيّع اين است يا مطالب و 
موضوعاتی كه نه فقط استدالل ندارد، بلكه »اشبه شی ءبالخرافه« است؟! چرا 
اينها را وارد می كنند؟! اين خطر بزرگی است كه در عالم دين و معارف دينی، 

مرزداران عقيده بايد متوّجهش باشند.
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مسئوليت رهبري در مقابله با انحرافات بدون هيچ مالحظه اي

عرض كردم: عّده اى وقتی اين حرف را بشنوند، مطمئناً از روى دلسوزى 
خواهند گفت »خوب بود فالنی اين حرف را امروز نمی زد.« نه؛ من بايستی 
اين حرف را می زدم. من بايد اين حرف را بزنم. بنده مسؤوليتم بيشتر از 
ديگران است. البته آقايان هم بايد اين حرف را بزنند. شما آقايان هم بايد 
بگوييد. امام بزرگوار، خطشكنی بود كه هرجا انحرافی در نكته اى مشاهده 
اين  اگر  بيان می فرمود.  بدون هيچ مالحظه اى،  و  قدرت  با كمال  می كرد، 
بدعتها و خالفها در زمان آن بزرگوار می بود يا به اين رواج می رسيد، بالشك 
می گفت. البته عّده اى هم كه به اين مسائل دل بسته اند، متاّذى خواهند شد كه 
چرا فالنی به موضوع مورد عالقه ما اين طور بی محبّتی كرد و با اين لحن از 
آن ياد نمود. آنها هم البته، اغلب، مردمان مؤمن و صادق و بی غرضی هستند؛ 
اما اشتباه می كنند. وظيفه بزرگی كه آقايان روحانيون و علما، در هر بخش و 
هرجا كه هستيد، بايد برعهده داشته باشيد، همانهاست كه عرض شد. مجلس 
عزاى حسين عليه الّصالةوالّسالم، مجلسی است كه بايد منشأ معرفت باشد؛ 

محل جوشش آن سه ويژگی كه عرض كرديم باشد.

 بيانات مقام معظم رهبرى در جمع روحانيون استان »كهگيلويه و بوير احمد«
در آستانه ماه محّرم  ـ 1373/3/17
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25. ارتجاع فجيع اُمّت، عامل حادثه ي كربال

لزوم بررسي داليل تغيير ماهيت جامعه ي اسالمي در طول پنجاه سال پس 
از هجرت

بنده، در سال گذشته، به مناسبت ياد حسين بن علی عليه الّسالم، اين را 
مطرح كردم كه ماجراى امام حسين جداى از يك درس، يك عبرت است. 
درس آن است كه به ما می گويد: اين بزرگوار، آن طور عمل كرد. ما هم بايد 
آن گونه عمل كنيم. امام حسين درس بزرگی به همه بشريت داده كه خيلی با 
عظمت و در جاى خود محفوظ است. اما غير از درس، چيز ديگرى وجود 
دارد و آن عبرت است. عبرت آن است كه انسان نگاه كند و ببيند چطور شد 
حسين بن علی عليه الّسالم - همان كودكی كه جلِو چشم مردم، آن همه موردِ 
تجليِل پيغمبر بود و پيغمبر درباره او فرموده بود: »سيّد شباب اهل الجنه«؛ 
سرور جوانان بهشت - بعد از گذشت نيم قرن از زمان پيغمبر، با آن وضِع 
فجيع كشته شد؟! چطور شد كه اين اّمت، حسين بن علی را جلِو چشم كسانی 
از همان نسلی كه ديده بودند كه او بر دوش پيغمبر سوار می شد و اين حرفها 
را از زبان پيغمبر درباره او شنيده بودند، با آن وضع فجيع كشتند؟! اين، عبرت 
است. مگر شوخی بود كه دختران پيغمبر را مثل دختراِن سرزمينهاِى فتح شده 
غير اسالمی، بياورند جلِو چشم مردم كوچه و بازار بگردانند و به كسی مثل 
زينب سالم اهلل عليها اهانت كنند؟! چطور شد كه كار به اين جا رسيد؟ اين، 
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همان عبرت است و از درس باالتر است. اين، نگاه به اعماق و ريزه كاريهاى 
تاريخ و حوادث است.

اشاره ي حضرت زينب)س( به بيماري مردم آن روزگار و ميكروب رجعت يا 
ارتجاع

حال به مناسبت بحث »ارتجاع« يا »ارتداد« يا »رجعت«، می خواهم عرض 
كنم كه در همين جريان، زينب كبرى سالم اهلل عليها اسم قضيه »ارتجاع« را 
آورد؛ يعنی به همين بيمارى اشاره كرد و در كوفه فرمود: »انمامثلكم كمثل التی 
يا  انكاثا1«؛ »شما مثل كسانی هستيد كه پشمی  بعد قوة  نقضت غزلها من 
پنبه اى را با زحمت به نخ تبديل می كنند و بعد می نشينند با زحمت زياد، اين 
نخها را باز می كنند و باز به پنبه يا پشم تبديل می كنند!« اين، يعنی ارتجاع 
و برگشت و زينب كبرى به اين معنا اشاره كرد. يعنی در امت پيغمبر خاتم، 
صّلی اهلل عليه وآله وسّلم، همان اندازه اين خطر وجود دارد كه در اّمت موسی. 
بعد از گذشت زمان پيغمبر - با آن نفس گرم پيغمبر - اين حوادث شوخی 
نيست! در زمان پيغمبر - اين انسانی كه به وحی الهی متّصل بود - درباره 
تمام حوادِث ريز و درشتی كه اتّفاق می افتاد، آيه قرآن نازل می شد و وحِی 
الهی، صريح و روشن و بی ابهام، نازل می گرديد؛ حاال بعد از آن سازندگی كه 
پيغمبر داشت، آن چنان رجعِت فجيع، دردآور و فراموش نشدنی، در تاريخ 
اتّفاق می افتد! پس اين ميكروب، ميكروب »رجعت« يا »ارتجاع« يا »ارتداد« 

است.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار فرماندهان و اعضاى »سپاه پاسداران
انقالب اسالمى«، به مناسبت »روز پاسدار«  ـ 1373/10/15

1. با اشاره مستقيم به آيه: »و ال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا...»؛ سوره ي نحل، 
آيه ي 92.
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26. لزوم استفاده از خورشيد شهادت امام حسين)ع( در 
اصالح وضع كنوني جهان

تأثيرات بنياني و سريع عاشورا در وقايع تاريخي
اگر چه در باب محّرم و عاشورا و آثار اين پديده عظيْم صحبتها و افادات 
ارزشمندى شده است و همه شنيده ايم و استفاده كرده ايم؛ لكن هر چه زمان 
می گذرد، احساس می شود كه چهره بی زوال اين خورشيد منّور - كه می شود 
آن را به »خورشيد شهادت«، »خورشيد جهاد مظلومانه و غريبانه« تعبير كرد 
بيشتر   - برافروخته شد  يارانش  و  عليه الّسالم  بن علی  به وسيله حسين  كه 
آشكار می گردد و بركات عاشورا بيشتر معلوم می شود. از همان روز اّولی 
از همان  بتدريج معلوم شد.  بنيانی آن،  تأثيرات  افتاد،  اتّفاق  اين حادثه  كه 
روزها، عّده اى احساس كردند كه وظايفی دارند. ماجراى »تّوابين« پيش آمد. 
قضاياى مبارزات طوالنی بنی هاشم و بنی الحسن عليهم الّصالةوالّسالم پيش 
آمد. بعد، حتّی نهضت بنی عبّاس كه عليه بنی اميّه به پا خاست، در اواسط قرن 
دوم هجرى، در همه اطراف عالم اسالم آن روز، بخصوص در ايران و شرق 
ايران - خراسان - و غيره، با فرستادن ُدعاتی، زمينه را براى ازاله حكومت 
ظالم، مستكبر و نژادپرست اموى، فراهم كردند. حتّی نهضت عبّاسيان هم كه 

باالخره به پيروزى رسيد، با نام حسين بن علی عليه الّسالم شروع شد.
اگر تاريخ را نگاه كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه ُدعات بنی عبّاس، وقتی 
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به اطراف عالم اسالم می رفتند، از خون حسين بن علی عليه الّسالم و شهادت 
آن بزرگوار و انتقام خون فرزند پيغمبر و جگر گوشه فاطمه زهرا عليهاسالم، 
مايه می گرفتند تا بتوانند تبليغات خودشان را به راه بيندازند. مردم هم قبول 
شعار  كه  سياهی  لباس   - هست  ذهنم  در  كه  آن طور   - حتّی  می كردند. 
بنی عبّاس بود، به عنوان لباس عزاى امام حسين انتخاب شد و بعدها هم در 
زمان حكومت پانصد ساله بنی عبّاس، همواره لباس رسمی آنها، لباس سياه 
بود. لباس سياه، براى اّولين بار به مناسبت عزادارى امام حسين استفاده شد. 
آنها می گفتند: »هذا حداد آل محّمد« صّلی اهلل عليه و آله. يعنی اين لباس عزاى 
ذريّه پيغمبر است. اين گونه شروع كردند و آن تحّول را به راه انداختند. البته 

منحرف شدند و خود آنها هم دنباله كار بنی اميّه را پيش بردند.

انقالب اسالمي نتيجه ي بركات عاشورا
اينها تأثيرات عاشورايی است. در طول زمان نيز همين طور بوده است. 
آنچه در زمان ما اتّفاق افتاد، از همه اينها باالتر بود. يعنی در عصر تسّلط 
ظلم، كفر و الحاد بر سرتاسر عالم؛ در عصرى كه عدالْت خالف قانون و 
ظلْم قانون و مقرّراِت بين المللی شده است، حق به حكومت رسيد. اين كه 
شما می بينيد ابرقدرتها زورگويی می كنند و می خواهند نظام جديدى را بر 
دنيا حاكم كنند - كه البته همان نظام قبلی هم نظام حاكميّت ابرقدرتها بود - 
اين، همان سلطه ظلم است. براى هر آنچه در دنيا ظلم، حق كشی و تبعيض 
می شود، اسمهاى قانونی مثل »حقوق بشر«، »دفاع از ارزشهاى انسانی« و از 
اين قبيل می گذارند. بدترين نوع سيطره ظلم اين است كه ظلم به اسم عدل 
و ناحق به اسم حق، بر دنيا مسّلط شود. در چنين زمانی، ناگهان به بركت 
به  آشكار شد. حق،  عاشورا، حجاب ظلمت شكافته و خورشيد حقيقت 
قدرت و حكومت رسيد. اسالم كه همه دستها سعی می كردند آن را منزوى 
كنند، در وسط عرصه، خودش را مطرح كرد و دنيا مجبور شد كه حضور 
اسالمِ راستين و ناب را در شكل حكومت جمهورى اسالمی بپذيرد. شروع 
نهضت پانزده خرداد هم به بركت عاشورا بود. امسال بعد از گذشت سی و 
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دو سه سال از حادثه پانزده خرداد، مثل آن سال اّول، دوباره خرداد با محّرم 
همزمان و مقارن شده است.

عزاداران عاشورا، اولين شهداي انقالب اسالمي
در پانزده خرداد كه در سال چهل و دوى شمسی - هشتاد و سه قمرى- 
با دوازدهم محّرم مصادف بود، امام بزرگوار ما رضوان اهلل تعالی عليه در عرصه 
و  عاشورا  ماجراى  از  ممكن  بهترين شكل  به  بهره بردارى  با  و  عاشورايی 
محّرم، توانستند پيام حق و دادِ برآمده از دِل خود را به گوش مردم برسانند و 
مردم را متحّول كنند. اّولين شهداى ما هم در ماجراى پانزده خرداد، در تهران، 
ورامين و بعضی جاهاى ديگر، همين سينه زنهاى حسينی بودند كه آمدند و در 
معرض تهاجِم دشمِن عاشورا قرار گرفتند. در سال پنجاه و هفت هم مشاهده 
كرديد ماجراى آن روز و ماهی را كه در آن، خون بر شمشير پيروز می شود. 
اين نام را امام بزرگوار از همه قضاياى محّرم، خالصه گيرى، استحصال و 
مطرح كردند. همين طور هم شد. يعنی مردم ايران به پيروى از حسين بن علی 
عليه الّسالم، درس عاشورا را گرفتند و در نتيجه خون بر شمشير پيروز شد. 

اين موضوع در ماجراى امام حسين چيز عجيبی است.

لزوم استفاده  از ميراث عاشورا عليه هر باطلي در هر عصر و زمان
تاريخی هستيم.  اين حقيقت  امانتدار و وارِث  ما و شما،  خوب؛ حاال 
امروز كسانی هستند كه می خواهند ماجراى عاشورا را به عنوان يك درس، 
خاطره و يك شرح واقعه، از زبان علما، روحانيون، مبّلغين، مبّلغات و امثال 
اينها بشنوند. ما در اين زمينه چه خواهيم كرد؟ در اين جا به قضيه خيلی 
مهمِّ تبليغ می رسيم. اگر روزى اين طاّلب جوان، فضالى حوزه هاى علميّه، 
مبّلغين، وعاّظ، مّداحان و روضه خوانان، توانسته اند ماجراى عاشورا را مثل 
حربه اى عليه ظلمات متراكم حاكم بر فضاى زندگی همه بشر به كار گيرند و 
با اين تيغ بُرنده الهی پرده ظلمات را بشكافند و خورشيد حقيقت را به شكل 
حاكميّت اسالم، واضح و آشكار كنند - اين حقيقت در زمان ما اتّفاق افتاده 
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است - چرا نبايد متوقّع بود كه در هر عصر و زمانی - هر چه هم كه تبليغات 
دشمن در آن دوره سخت، همه گير و ظلمات »اّشد تراكماً« باشد - مبّلغين، 
باطلی، شمشير حق و ذوالفقار  بتوانند عليه هر  گويندگان و علماى دين، 

علوى و ولوى را در دست گيرند و از آن استفاده كنند؟!
چرا ما چنين چيزى را مستبعد بدانيم؟! درست است كه امروز تبليغات 
دشمن، همه فضاى ذهن بشريّت را فرا گرفته است. در اين، شّكی نيست. 
درست است كه اموال كالنی براى تشويش چهره اسالم، بخصوص تشيّع، 
خرج می شود. درست است كه هر كس كه منافع نامشروعی در زندگی ملتها 
و كشورها دارد، خود را موّظف به فعاليت عليه اسالم و حكومت اسالمی 
با استفاده از همه  با همه تفّرق و تشتّتش،  می بيند. درست است كه كفر، 
امكانات، در يك امر اتّفاق كرده و آن ضّديت با اسالمِ ناب است و حتّی 
ف را هم به جنِگ اسالمِ ناب آورده و به ميدان كشانيده است.  اسالم محرَّ
اينها همه درست؛ اما آيا جناح حق و جبهه اسالمِ ناِب نمی تواند در مقابل اين 
تبليغات خصمانه و خباثت آلود، به بركت روح، پيام و حقيقت عاشورا و پيام 
محّرم، همان معجزه را يك بار ديگر تكرار كند؟! چرا نتواند؟! سختی دارد؛ اما 

ممكن است. هّمت و فداكارى الزم دارد. راه باز است؛ بن بست نيست.

شخصيت و تعاليم اصيل امام حسين)ع(، نجاتبخش دنياي امروز از سلطه ي 
استكبار

مسؤوليت ما و شما اين است. امروز دنيا تشنه حقيقت است. اين حرِف 
بلكه حرف كسانی  نيست؛  متعّصِب اسالمی  يا يك شخِص  يك روحانی 
است كه سالها با فرهنگ غربی ارتباط، رفت و آمد، مبادله و حتّی نسبت 
به آن، حسن نظر داشته اند. آنها می گويند كه امروز دنياى غرب در سطوح 
حّساسش، تشنه اسالم است. »سطوح حّساس« يعنی چه؟ فالن جماعت عامی 
و غافل، يا فرض بفرماييد جماعتهايی كه منافعشان به شّدت مطرح است - 
مثل حّكام، دولتمردان، سرمايه داران، زراندوزان و زورگويان - بخشهاى كرخ 
و دير احساِس پيكره فرهنگ غرب و جوامِع غربی اند. دانشمندان، متفّكرين، 
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انسانهاى با وجدان، روشنفكران و جوانان بخشهاى حّساس پيكره جوامع 
غربی هستند. اين بخشهاى حّساس، امروز تشنه مكتب و درسی از زندگی 
هستند كه آنها را از هزاران دشوارِى واقعِی زندگی نجات دهد. خيلی از اين 
ناامنِی  مشكالت زندگی، مشكالت واقعی نيست. مشكل واقعی، احساس 
است.  روحی  سكينه  و  اطمينان  عدم  و  تزلزل  افسردگی،  تنهايی،  روحی، 
اينها مشكالت واقعی بشر است كه در اوج ثروت و شهرت، يك نفر را به 
خودكشی وادار می كند. جوان، پولدار و داراى امكانات تنّعم و بهره بردارى 
از زندگی است؛ اّما خودكشی می كند. خوب؛ چرا؟ دردش چيست؟ كدام 
درد است كه از بی پولی و نداشتن امكاناِت تمتِّع جسمانی و لذايذ جنسی هم 
سخت تر است؟ دردى كه امروز گريبان جوامع ماّدى دنيا و تمّدن غربی را 
گرفته است، عدم اطمينان، عدم آرامش، عدم نقطه اتّكاى روحی، عدم اُنس 

و تواصل بين انسانها، احساس غربت، و انكسار است.
می كنند،  احساس  بيشتر  را  دردها  اين  كه  جوامعی  حساس  بخشهاى 
چشم انتظارند كه دست نجاتی بيايد و آنها را از اين حالت نجات دهد. در 
آن جاهايی كه آگاهی هست، چشمها به اسالم دوخته شده است. البته عّده اى 
از آنها آگاهی ندارند و اسالم را نمی شناسند؛ اما زمينه گرايش به اسالم را 
دارند. كسانی كه اسالم را می شناسند، مشّخصاً روى اسالم تكيه می كنند. 
ما گفته بود - بنده شنيدم آن شخص به  ايرانی خودِ  يكی از انديشمندان 
رحمت خدا رفته است - كه »امروز غرب در جستجوى چهره هايی مثل شيخ 
انصارى و ماّلصدراست.« زندگی، معنّويات و ارزشهاى آنها، امروز چهره هاى 
غربی و متفّكرين غربی را جذب می كند. منبع زّخار اين حقايق و ارزشها، 
معارف اسالمی، و در قّله و اوج اين معارف، معرفت عاشورايی است. قدر 
اينها را بايد دانست. ما حاال می خواهيم اين معارف را در مقابل چشم مردم 
سال  در  كه  آحادى  و  افراد  همه  از  تشّكر  با  اين جا،  من  دهيم.  قرار  دنيا 
گذشته درخواست ما را اجابت كردند و يك حركت تحريف آميز را از صفحه 
باز می خواهم بر روى همين قضيه تكيه  عزادارى عاشورا حذف نمودند، 
كنم. عزيزان من؛ مؤمنين به حسين بن علی عليه الّسالم! امروز حسين بن علی 
می تواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آن كه با تحريف، چهره او را مغشوش 
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نكنند. نگذاريد مفاهيم و كارهاى تحريف آميز و غلط، چشمها و دلها را از 
چهره مبارك و منّور سيّدالشهدا عليه الّصالةوالّسالم، منحرف كند. با تحريف 

مقابله كنيد.

لزوم توجه به واقعه خواني مستند و بيان اهداف نهضت امام حسين)ع( در 
ضمن آن

بنده می خواهم به طور خالصه، دو مطلب را عرض كنم: يكی اين كه، 
عاشورا و ماجراى حسين بن علی بايد در منبر، به شكل سنّتی روضه خوانی 
شود؛ اّما نه براى سنّت گرايی، بلكه از طريق واقعه خوانی. يعنی اين كه، شب 
عاشورا اين طور شد، روز عاشورا اين طور شد، صبح عاشورا اين طور شد. 
شما ببينيد يك حادثه بزرگ، به مرور از بين می رود؛ اّما حادثه عاشورا، به 
بركت همين خواندنها، با جزئّياتش باقی مانده است. فالن كس اين طورى 
آمد با امام حسين وداع كرد؛ اين طورى رفت به ميدان، اين طورى جنگيد؛ 

اين طورى شهيد شد و اين كلمات را بر زبان جارى كرد.
»لهوِف«  مثاًل در حدود  باشد.  متقن  بايد  تا حّد ممكن،  واقعه خوانی، 
 - من درآوردى  چيزهاى  نه   - اينها  امثال  و  مفيد  »ارشادِ«  و  ابن طاووس 
واقعه خوانی و روضه خوانی شود. در خالل روضه خوانی، سخنرانی، مّداحی، 
شعرهاى مصيبت، خواندن نوحه سينه زنی و در خالل سخنرانيهاى آموزنده، 
ماجرا و هدف امام حسين عليه الّصالةوالّسالم. يعنی همان هدفی كه در كلمات 
خود آن بزرگوار هست كه: »وانی لم اخرِج اشراً و البطرا و ال ظالماً و ال مفسداً، 
و انّما خرجت لطلب االصالح فی اّمة جّدى«1، بيان شود. اين، يك سرفصل 
است. عباراتی از قبيل »ايها النّاس، اّن رسول اهلل، صّلی اهلل عليه وآله وسّلم، قال: 
من رأى  سلطاناً جائراً، مستحاًل لحرم اهلل، ناكثاً لعهد اهلل...، فلم يغيّر عليه بفعل 
و القول، كان حقاً علی اهلل ان يدخله مدخله«2 و »من كان بادالً فينامهجته و 

موّطناً علی لقاءاهلل نفسه فليرحل معنا«3، هر كداْم يك درس و سرفصلند.

1. مقتل مقرم: ص 139. جزء عاشر بحار از مقتل محمدبن ابيطالب موسوى.
2. تاريخ طبرى: ج 4 ص 304. كامِل ابن ايثر: ج 3 ص 280.

3. بحاراالنوار: ج 44، ص 367.
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بحِث لقاءاهلل و مالقات با خداست. هدف آفرينش بشر و هدِف »انّك 
كه  است  همين   - زحمتها  و  تالشها  اين  همه   - كدحاً«1  ربّك  الی  كادٌح 
»فمالقيه«: مالقات كند. اگر كسی موّطن در لقاءاهلل است و بر لقاءاهلل توطين 
نفس كرده است، »فليرح معنا«: بايد با حسين راه بيفتد. نمی شود توى خانه 
نشست. نمی شود به دنيا و تمتّعات دنيا چسبيد و از راه حسين غافل شد. بايد 
راه بيفتيم. اين راه افتادن از درون و از نفس ما، با تهذيب نفس شروع می شود 

و به سطح جامعه و جهان می كشد.
اينها بايد بيان شود. اينها هدفهاى امام حسين است. اينها خالصه گيريها 
و جمعبنديهاى نهضت حسينی است. جمعبندى نهضت حسينی عليه الّسالم 
اين است كه يك روز امام حسين عليه الّسالم در حالی كه همه دنيا در زير 
سيطره ظلمات ظلم و جور پوشيده و محكوم بود و هيچ كس جرأت نداشت 
حقيقت را بيان كند - فضا، زمين و زمان سياه و ظلمانی بود - قيام كرد. شما 
نگاه كنيد، ببينيد: »ابن عبّاس« با امام حسين نيامد. »عبداهلل بن جعفر« با امام 

حسين نيامد.
عزيزان من! معناى اين، چيست؟ اين نشان نمی دهد كه دنيا در چه وضعی 
بود؟ در چنين وضعيتی، امام حسين تك و تنها بود. البته چند ده نفرى دور 
و بر آن حضرت ماندند؛ اما اگر نمی ماندند هم، آن حضرت می ايستاد. مگر 
غير از اين است؟! فرض كنيم شب عاشورا، وقتی حضرت فرمود كه »من 
بيعتم را برداشتم؛ برويد.« همه می رفتند. ابوالفضل و علی اكبر هم می رفتند 
و حضرت تنها می ماند. روز عاشورا چه می شد؟ حضرت برمی گشت، يا 
می ايستاد و می جنگيد؟ در زمان ما، يك نفر پيدا شد كه گفت »اگر من تنها 
بمانم و همه دنيا در مقابل من باشند، از راهم برنمی گردم.« آن شخص، امام 
ما بود كه عمل كرد و راست گفت. »صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.«2 لقلقه زبان 
را كه - خوب همه داريم. ديديد، يك انسان حسينی و عاشورايی چه كرد؟ 
خوب؛ اگر همه ما عاشورايی باشيم، حركت دنيا به سمت صالح، سريع، و 
زمينه ظهور ولی مطلِق حق، فراهم خواهد شد. بايد اين مفاد براى مردم بيان 

1. سوره ي انشقاق، آيه ي 6.
2. سوره ي احزاب، آيه ي 23.
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شود. فراموش نكنيد كه هدف امام حسين بيان شود. حاال ممكن است انسان 
يك حديث اخالقی اى هم - به فرض - بخواند، يا سياست كشور يا دنيا را 
تشريح كند. اينها الزم است؛ اّما در خالل سخن، حتماً طورى صحبت شود 
كه تصريحاً، تلويحاً، مستّقاًل و ضمناً، ماجراى عاشورا تبيين شود و مكتوم و 

مخفی نماند. اين، مطلب اّول بود.

احياي حقايق و معارف اسالمي در مجالس عزاداري حسيني
خودِ  كه  همان طور  و  شود  استفاده  فرصت  اين  از  اين كه،  دوم  مطلب 
حسين بن علی عليه الّسالم به بركت جهادش، اسالم را زنده كرد )اسالم، در 
حقيقت زنده شده و آزاد شده خون و قيام حسين بن علی است( امروز هم شما 
به انگيزه ياد، نام و منبر آن بزرگوار، حقايق اسالمی را بيان كنيد؛ قرآن و حديث 
را معرفی كنيد؛ نهج البالغه را براى مردم بخوانيد؛ حقايق اسالمی، از جمله 
همين حقيقت مباركی را كه امروز در حكومت حق، يعنی نظام علوى، ولوى و 
نبوى جمهورى اسالمی، تجّسد پيدا كرده است براى مردم بيان كنيد. اين، جزو 
باالترين معارف اسالمی است. خيال نكنند كه می شود اسالم را تبيين كرد و از 
حاكميت اسالم - كه امروز در اين مرز و بوم متجّسد شده است - غافل ماند 

و آن را مغفولٌ عنه گذاشت. اين، توصيه ما به شما عزيزان است.

از تجربه هاي اساتيد و ترويج  وظيفه ي طالب و مبّلغين جوان در استفاده 
حقايق در سراسر كشور و جهان

بحمداهلل همه بركات در وجود آقايان محترم، بزرگان؛ بخصوص طاّلب 
جوان، پرشور، مؤمن و فاضل، وجود دارد. در روز اّول هم كه همين طبقه، 
اين نهضت را گسترش دادند، و با استفاده از آن حديث شريف، اصحابشان 
را به نحل تشبيه كردند، اين آيه در مقابل چشم انسان مجسم می شد كه »و 
اوحی ربّك الی النّحل ان اتّخذى من الجبال بيوتاً و من الّشجر و مما يعرشون. 
ثّم كلی من كّل الثمرات فاسلكی سبل ربّك.«1 حقايق را می مكيدند و عسل 

1. سوره ي نحل، آيات 69 - 68.
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ناب را به تشنگان حقيقت می دادند، كه »فيه شفاء للناس«1. امروز هم همين 
است. امروز هم طاّلب، فضال و مبّلغين جوان، با بهره گيرى از تجربه هاى 
اساتيد و بزرگان اين فنون، كوله بار خودشان را محكم كنند و به اميد خدا، 
براى خدا، در راه خدا و با قصد قربت، بروند و اين حقايق را در همه جاى 

كشور، در اقطار اين كشور، در اقطار عالم، با زبان مناسب بيان كنند.

بيانات در ديدار روحانيون و وعاظ در آستانه ماه محرم ـ 1374/3/3

1. سوره ي نحل، آيات 69.
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27. تجديد بناي نظام و جامعه ي اسالمي؛ 
هدف اصلي سيّدالشّهدا)ع(

وجود بيش از يكصد درس در بيانات و مجاهدت امام حسين)ع( در طول حركت 
از مدينه تا عاشورا

حسينی  نهضت  درباره  كه  كردم  نيّت  عاشورا  روز  مناسبت  به  امروز 
عليه الّصالةوالّسالم سخن بگويم. چيز عجيبی است؛ كه همه زندگی ما از 
ياد حسين عليه الّسالم لبريز است؛ خدا را شكر. درباره نهضت اين بزرگوار 
دراين باره  هرچه  انسان  حال  عين  در  اما  است؛  شده  زده  زياد حرف  هم 
می انديشد، ميدان فكر و بحث و تحقيق و مطالعه گسترده است. هنوز خيلی 
حرفها درباره اين حادثه عظيم و عجيب و بی نظير وجود دارد كه ما بايد 

درباره آن فكر كنيم و براى هم بگوييم.
اگر اين حادثه را دقيق در نظر بگيريد، شايد بشود گفت انسان می تواند 
در حركت چند ماهه حضرت ابی عبداهلل عليه الّسالم - از آن روزى كه از 
مدينه خارج شد و به طرف مكه آمد، تا آن روزى كه در كربال شربت گواراى 
شهادت نوشيد - بيش از صد درس مهم بشمارد .نخواستم بگويم هزارها 
درس؛ می شود گفت هزارها درس هست . ممكن است هر اشاره آن بزرگوار، 
يك درس باشد؛ اما اين كه می گويم بيش از صد درس، يعنی اگر ما بخواهيم 
اين كارها را مورد مداقّه قرار دهيم، از آن می شود صد عنوان و سرفصل به 
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دست آورد كه هر كدام براى يك اّمت، براى يك تاريخ و يك كشور، براى 
تربيت خود و اداره جامعه و قرب به خدا، درس است.

به خاطر اين است كه حسين بن علی اروحنافداه و فدااسمه وذكره، در دنيا 
مثل خورشيدى در ميان مقّدسين عالم، اين گونه می درخشد. انبيا و اوليا و ائّمه 
و شهدا و صالحين را در نظر بگيريد! اگر آنها مثل ماه و ستاره گان باشند، اين 
بزرگوار مثل خورشيد می درخشد. واما، آن صد درِس مورد اشاره به كنار ؛ 
يك درس اصلی در حركت و قيام امام حسين عليه السالم وجود دارد كه من 
امروز سعی خواهم كرد آن را، به شما عرض كنم. همه آنها حاشيه است و 

اين متن است.چرا قيام كرد؟ اين درس است.
به امام حسين عليه السالم می گفتند: شما در مدينه و مكه، محتّرميد و در 
يمن، آن همه شيعه هست. به گوشه اى برويد كه با يزيد كارى نداشته باشيد، 
يزيد هم با شما كارى نداشته باشد! اين همه مريد، اين همه شيعيان؛ زندگی 

كنيد، عبادت و تبليغ كنيد! چرا قيام كرديد؟ قضيه چيست؟

بررسي ديدگاههاي مختلف در تبيين فلسفه ي حركت و مقام امام حسين)ع(
اين، آن سؤاِل اصلی است. اين، آن درِس اصلی است. نمی گوييم كسی 
اين مطلب را نگفته است؛ چرا، انصافاً در اين زمينه، خيلی هم كار و تالش 
امروز عرض  ما  كه  هم  را  مطلبی  اين  زدند. حال  زياد  هم  كردند، حرف 

می كنيم، به نظر خودمان يك برداشت و ديد تازه اى در اين قضيه است.
دوست دارند چنين بگويند كه حضرت خواست حكومت فاسد يزيد 
را كنار بزند و خود يك حكومت، تشكيل دهد. اين هدِف قيام ابی عبداهلل 
اگر  است.  غلط  نمی گويم  است؛  نيمه درست  حرف،  اين  بود.  عليه الّسالم 
مقصود از اين حرف، اين است كه آن بزرگوار براى تشكيل حكومت قيام 
كرد؛ به اين نحو كه اگر ببيند نمی شود انسان به نتيجه برسد، بگويد نشد 

ديگر، برگرديم؛ اين غلط است.
بله؛ كسی كه به قصد حكومت، حركت می كند، تا آن جا پيش می رود كه 
ببيند اين كار، شدنی است. تا ديد احتمال شدِن اين كار، يا احتمال عقاليی 
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وجود ندارد، وظيفه اش اين است كه برگردد. اگر هدف، تشكيل حكومت 
است، تا آن جا جايز است انسان برود كه بشود رفت. آن جا كه نشود رفت، 
بايد برگشت. اگر آن كسی كه می گويد هدف حضرت از اين قيام، تشكيل 
حكومت َحّقه علوى است مرادش اين است اين درست نيست؛ براى اين كه 

مجموع حركت امام، اين را نشان نمی دهد.
در نقطه مقابل، گفته می شود: نه آقا، حكومت چيست؛ حضرت می دانست 
كه نمی تواند حكومت تشكيل دهد؛ بلكه اصاًل آمد تا كشته و شهيد شود! 
اين حرف هم مّدتی بر سِرزبانها خيلی شايع بود! بعضی با تعبيرات زيباى 
شاعرانه اى هم اين را بيان می كردند. حتّی من ديدم بعضی از علماى بزرگ 
ما هم اين را فرموده اند. اين حرف كه اصاًل حضرت، قيام كرد براى اين كه 
شهيد شود، حرف جديدى نبوده است .گفت: چون با ماندن نمی شود كارى 

كرد، پس برويم با شهيد شدن، كارى بكنيم!
اين حرف را هم، ما در اسناد و مدارك اسالمی نداريم كه برو خودت را 
به كام كشته شدن بينداز. ما چنين چيزى نداريم. شهادتی را كه ما در شرع 
مقّدس می شناسيم و در روايات و آيات قرآن از آن نشان می بينيم، معنايش 
اين است كه انسان به دنبال هدف مقّدسی كه واجب يا راجح است، برود 
و در آن راه، تن به كشتن هم بدهد. اين، آن شهادِت صحيح اسالمی است. 
اما اين كه آدم، اصاًل راه بيفتد براى اين كه »من بروم كشته شوم« يا يك تعبير 
شاعرانه چنينی كه »خون من پاى ظالم را بلغزاند و او را به زمين بزند«؛ اينها 
آن چيزى نيست كه مربوط بدان حادثه به آن عظمت است. در اين هم بخشی 

از حقيقت هست؛ اما هدِف حضرت، اين نيست.
براى  قيام كرد  بگوييم كه حضرت  نه می توانيم  به طور خالصه،  پس 
بگوييم  می توانيم  نه  و  بود،  تشكيل حكومت  و هدفش  تشكيل حكومت 
حضرت براى شهيد شدن قيام كرد. چيز ديگرى است كه من سعی می كنم 
در خطبه اّول - كه عمده صحبت من هم امروز، در خطبه اّول و همين قضيه 

است - ان شاءاهلل اين را بيان كنم.
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خلط هدف و نتيجه؛ عامل خطاي تحليل هاي يك جانبه در معرفي »حكومت« يا 
»شهادت« به عنوان انگيزه ي امام حسين)ع(

بنده به نظرم اين طور می رسد: كسانی كه گفته اند »هدف، حكومت بود«، 
يا »هدف، شهادت بود«، ميان هدف و نتيجه، َخلط كرده اند. نخير؛ هدف، 
اينها نبود. امام حسين عليه الّسالم، هدف ديگرى داشت؛ منتها رسيدن به آن 
هدف ديگر، حركتی را می طلبيد كه اين حركت، يكی از دو نتيجه را داشت: 
»حكومت،« يا »شهادت«. البته حضرت براى هر دو هم آمادگی داشت. هم 
مقّدمات حكومت را آماده كرد و می كرد؛ هم مقّدمات شهادت را آماده كرد و 
می كرد. هم براى اين توطين نفس می كرد، هم براى آن. هركدام هم می شد، 
درست بود و ايرادى نداشت؛ اما هيچ كدام هدف نبود،بلكه دو نتيجه بود. 

هدف، چيز ديگرى است.
هدف چيست؟ اّول آن هدف را به طور خالصه در يك جمله عرض 

می كنم؛ بعد مقدارى توضيح می دهم.

هدف امام حسين )ع(: انجام يك واجب عظيم ديني
اين طور  بايد  كنيم،  بيان  را  امام حسين عليه الّسالم  اگر بخواهيم هدف 
بگوييم كه هدف آن بزرگوار عبارت بود از انجام دادن يك واجب عظيم 
از واجبات دين كه آن واجب عظيم را هيچ كس قبل از امام حسين - حتّی 
خود پيغمبر - انجام نداده بود. نه پيغمبر اين واجب را انجام داده بود، نه 

اميرالمؤمنين، نه امام حسن مجتبی.
واجبی بود كه در بناى كّلی نظام فكرى و ارزشی و عملی اسالم، جاى 
مهّمی دارد. با وجود اين كه اين واجب، خيلی مهم و بسيار اساسی است، 
تا زمان امام حسين، به اين واجب عمل نشده بود - عرض می كنم كه چرا 
عمل نشده بود - امام حسين بايد اين واجب را عمل می كرد تا درسی براى 
همه تاريخ باشد. مثل اين كه پيغمبر حكومت تشكيل داد؛ تشكيل حكومت 
درسی براى همه تاريخ اسالم شد و فقط حكمش را نياورد. يا پيغمبر، جهاد 
فی سبيل اهلل كرد و اين درسی براى همه تاريخ مسلمين و تاريخ بشر - تا ابد 
- شد. اين واجب هم بايد به وسيله امام حسين عليه الّسالم انجام می گرفت 
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تا درسی عملی براى مسلمانان و براى طول تاريخ باشد.
حاال چرا امام حسين اين كار را بكند؟ چون زمينه انجام اين واجب، 
پيش  امام حسين  زمان  در  زمينه  اين  اگر  آمد.  پيش  امام حسين  زمان  در 
نمی آمد؛ مثاًل در زمان امام علی النّقی عليه الّسالم پيش می آمد، همين كار را 
امام علی النّقی می كرد و حادثه عظيم و ذبح عظيم تاريخ اسالم، امام علی النقی 
عليه الّصالةوالّسالم می شد. اگر در زمان امام حسن مجتبی يا در زمان امام 
صادق عليهما الّسالم هم پيش می آمد، آن بزرگواران عمل می كردند. در زمان 
قبل از امام حسين، پيش نيامد؛ بعد از امام حسين هم در تمام طول حضور 

ائمه تا دوران غيبت، پيش نيامد.
پس هدف، عبارت شد از انجام اين واجب، كه حاال شرح می دهم اين 
واجب چيست. آن وقت به طور طبيعی انجام اين واجب، به يكی از دو نتيجه 
اهاًل و  به قدرت و حكومت می رسد؛  اين است كه  نتيجه اش  يا  می رسد: 
سهاًل، امام حسين حاضر بود. اگر حضرت به قدرت هم می رسيد، قدرت را 
محكم می گرفت و جامعه را مثل زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين اداره می كرد. 
يك وقت هم انجام اين واجب، به حكومت نمی رسد، به شهادت می رسد. 

براى آن هم امام حسين حاضر بود.
خداوند امام حسين، و ديگر ائمه بزرگوار راطورى آفريده بود كه بتوانند 
بار سنگيِن آن چنان شهادتی را هم كه براى اين امر پيش می آمد، تحّمل 
كنند، و تحّمل هم كردند. البته داستان مصائب كربال، داستان عظيم ديگرى 
است. حال اندكی قضيه را توضيح دهم. برادران و خواهران نمازگزارِ عزيز! 
پيغمبر اكرم و هر پيغمبرى وقتی كه می آيد، يك مجموعه احكام می آورد. اين 
احكامی را كه پيغمبر می آورد، بعضی فردى است و براى اين است كه انسان 
خودش را اصالح كند. بعضی اجتماعی است و براى اين است كه دنياى بشر 
را آباد و اداره كند و اجتماعات بشر را به پا بدارد. مجموعه احكامی است كه 

به آن نظام اسالمی می گويند.
خوب؛ اسالم بر قلب مقّدِس پيغمبر اكرم نازل شد؛ نماز را آورد، روزه، 
زكات، انفاقات، حج، احكام خانواده، ارتباطات شخصی، جهاد فی سبيل اهلل، 
تشكيل حكومت، اقتصاد اسالمی، روابط حاكم و مردم و وظايف مردم در 
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مقابل حكومت را آورد. اسالم، همه اين مجموعه را بر بشريّت عرضه كرد؛ 
همه را هم پيغمبر اكرم بيان فرمود.

»ما من شی ء يقربكم من الجنّة و يباعدكم من النّار ااّل و قد نهيتكم عند و 
امرتكم به«؛1 پيغمبر اكرم صلی اهلل عليه و آله، همه آن چيزهايی را كه می تواند 
انسان و يك جامعه انسانی را به سعادت برساند، بيان فرمود. نه فقط بيان، 
بلكه آنها را عمل و پياده كرد. خوب؛ در زمان پيغمبر، حكومت اسالمی و 
جامعه اسالمی تشكيل شد، اقتصاد اسالمی پياده شد، جهاد اسالمی برپا و 
زكات اسالمی گرفته شد؛ يك كشور و يك نظام اسالمی شد. مهندس اين 
نظام و راهبر اين قطار در اين خط، نبیّ اكرم و آن كسی است كه به جاى او 

می نشيند.
خط هم روشن و مشّخص است. بايد جامعه اسالمی و فرد اسالمی از 
اين خط، بر روى اين خط و در اين جهت و از اين راه حركت كند؛ كه 
اگر چنين حركتی هم انجام گيرد، آن وقت انسانها به كمال می رسند؛ انسانها 
صالح و فرشته گون می شوند، ظلم در ميان مردم از بين می رود؛ بدى، فساد، 
اختالف، فقر و جهل از بين می رود. بشر به خوشبختی كامل می رسد و بنده 

كامل خدا می شود.
اسالم اين نظام را به وسيله نبیّ اكرم آورد و در جامعه آن روز بشر پياده 
كرد. در كجا؟ در گوشه اى كه اسمش مدينه بود و بعد هم به مكه و چند شهر 

ديگر توسعه داد.
سؤالی در اين جا باقی می ماند و آن اين كه: اگر اين قطارى را كه پيغمبر 
اكرم برروى اين خط به راه انداخته است، دستی، يا حادثه اى آمد و را از 
خط خارج كرد، تكليف چيست؟ اگر جامعه اسالمی منحرف شد؛ اگر اين 
انحراف به جايی رسيد كه خوف انحراِف كّل اسالم و معارف اسالم بود، 

تكليف چيست؟

 دو نوع انحراف محتمل در جامعه ي اسالمي
فاسد می شوند - خيلی وقتها  انحراف داريم. يك وقت مردم  نوع  دو 

1. بحاراالنوار، ج 2، ص 170
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چنين چيزى پيش می آيد - اما احكام اسالمی از بين نمی رود؛ ليكن يك وقت 
مردم كه فاسد می شوند، حكومتها هم فاسد می شوند، علما و گويندگان دين 
هم فاسد می شوند! از آدمهاى فاسد، اصاًل دين صحيح صادر نمی شود. قرآن 
و حقايق را تحريف می كنند؛ خوبها را بد، بدها را خوب، منكر را معروف 
و معروف را منكر می كنند! خّطی را كه اسالم - مثاًل - به اين سمت كشيده 
است، صدوهشتاد درجه به سمت ديگر عوض می كنند! اگر جامعه و نظام 

اسالمی به چنين چيزى دچار شد، تكليف چيست؟
البته پيغمبر فرموده بود كه تكليف چيست؛ قرآن هم فرموده است: »من 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأتی اهلل بقوم يحبّهم و يحبّونه«1تا آخر - و آيات 
زياد و روايات فراوان ديگر و همين روايتی كه از قول امام حسين برايتان 

نقل می كنم.

امام  توّسط  جهاد  تكليف  عامل  اسالمي،  حكومت  و  جامعه  انحراف  شّدت 
حسين)ع(

امام حسين عليه السالم، اين روايت پيغمبر2 را براى مردم خواند. پيغمبر 
فرموده بود؛ اما آيا پيغمبر می توانست به اين حكم الهی عمل كند؟ نه؛ چون 
اگر  باشد.  قابل عمل است كه جامعه منحرف شده  الهی وقتی  اين حكم 
جامعه، منحرف شد، بايد كارى كرد. خدا حكمی در اين جا دارد. در جوامعی 
كه انحراف به حّدى پيش می آيد كه خطر انحراف اصل اسالم است، خدا 

تكليفی دارد. خدا انسان را در هيچ قضيه اى بی تكليف نمی گذارد.
پيغمبر، اين تكليف را فرموده است - قرآن و حديث گفته اند - اما پيغمبر 

كه نمی تواند به اين تكليف عمل كند.
چرا نمی تواند؟ چون اين تكليف را آن وقتی می شود عمل كرد كه جامعه، 
منحرف شده باشد. جامعه در زمان پيغمبر و زمان اميرالمؤمنين كه، به آن 
شكل منحرف نشده است. در زمان امام حسن كه معاويه در رأس حكومت 

1. سوره ي مائده، آيه ي 54.
2. مقصود اين روايت است: »ايها النّاس ان رسول اهلل)ص( قال من رأي سلطاناً جائراً مستحاًل 

لحرام اهلل، ناكثاً لعهد اهلل...»الخ.
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است، اگرچه خيلی از نشانه هاى آن انحراف، پديد آمده است، اما هنوز به آن 
حّدى نرسيده است كه خوف تبديل كّلی اسالم وجود داشته باشد.

شايد بشود گفت در برهه اى از زمان، چنين وضعيتی هم پيش آمد؛ اما در 
آن وقت، فرصتی نبود كه اين كار انجام گيرد - موقعيت مناسبی نبود - اين 
حكمی كه جزو مجموعه احكام اسالمی است، اهميّتش از خود حكومت 
كمتر نيست؛ چون حكومت، يعنی اداره جامعه. اگر جامعه بتدريج از خط، 
خارج و خراب و فاسد شد و حكم خدا تبديل شد؛ اگر ما آن حكم تغيير 
وضع و تجديد حيات - يا به تعبير امروزِ انقالب، اگر آن حكم انقالب - را 

نداشته باشيم، اين حكومت به چه دردى می خورد؟
پس اهميت آن حكمی كه مربوط به برگرداندن جامعه منحرف به خّط 
اصلی است، از اهميت خود حكِم حكومت كمتر نيست. شايد بشود گفت 
كه اهميتش از جهاد با كّفار بيشتر است. شايد بشود گفت اهميتش از امر به 
معروف و نهی از منكر معمولی در يك جامعه اسالمی بيشتر است. حتّی شايد 
بشود گفت اهميت اين حكم از عبادات بزرگ الهی و از حج بيشتر است. 
چرا؟ به خاطر اين كه در حقيقت اين حكم، تضمين كننده زنده شدن اسالم 

است؛ بعد از آن كه ُمشرف به مردن است، يا مرده و از بين رفته است.
خوب؛ چه كسی بايد اين حكم را انجام دهد؟ چه كسی بايد اين تكليف 

را به جا بياورد؟
يكی از جانشينان پيغمبر، وقتی در زمانی واقع شود كه آن انحراف، به 
وجود آمده است. البته به شرط اين كه موقعيت مناسب باشد؛ چون خداى 
متعال، به چيزى كه فايده ندارد تكليف نكرده است. اگر موقعيت مناسب 
نباشد، هركارى بكنند، فايده اى ندارد و اثر نمی بخشد. بايد موقعيت مناسب 

باشد.
البته موقعيت مناسب بودن هم معناى ديگرى دارد؛ نه اين كه بگوييم چون 
خطر دارد، پس موقعيت مناسب نيست؛ مراد اين نيست. بايد موقعيت مناسب 
باشد؛ يعنی انسان بداند اين كار را كه كرد، نتيجه اى بر آن مترتّب می شود؛ 
يعنی ابالغ پيام به مردم خواهد شد، مردم خواهند فهميد و در اشتباه نخواهند 

ماند. اين، آن تكليفی است كه بايد يك نفر انجام می داد.
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در زمان امام حسين عليه الّسالم، هم آن انحراف به وجود آمده، هم آن 
فرصت پيدا شده است. پس امام حسين بايد قيام كند؛ زيرا انحراف پيدا شده 
است. براى اين كه بعد از معاويه كسی به حكومت رسيده است كه حتّی 
ظواهر اسالم را هم رعايت نمی كند! ُشرب َخمر و كارهاى خالف می كند. 
تعّرضات و فسادهاى جنسی را واضح انجام می دهد. عليه قرآن حرف می زند. 
علناً شعر برخالف قرآن و بر ّرد دين می گويد و علناً مخالف با اسالم است! 
منتها چون اسمش رئيس مسلمانهاست، نمی خواهد اسم اسالم را براندازد. او 
عامل به اسالم، عالقه مند و دلسوز به اسالم نيست؛ بلكه با عمل خود، مثل 
چشمه اى كه از آن مرتب آب گنديده تراوش می كند و بيرون می ريزد و همه 
دامنه را پر می كند، از وجود او آب گنديده می ريزد و همه جامعه ى اسالمی 
را پر خواهد كرد! حاكم فاسد، اين گونه است ديگر؛ چون حاكم، در رأس 
قّله است و آنچه از او تراوش كند، در همان جا نمی ماند - برخالف مردم 

عاّدى - بلكه می ريزد و همه قّله را فرا می گيرد!
باالتر  كه  هر كس  البته  دارند.  را  جاى خودشان  هركدام  عاّدى،  مردم 
است؛ هر كس كه موقعيت باالترى در جامعه دارد، فساد و ضررش بيشتر 
است. فساد آدمهاى عاّدى، ممكن است براى خودشان، يا براى عّده اى دور و 
برشان باشد؛ اما آن كسی كه در رأس قرار گرفته است، اگر فاسد شد، فساد او 
می ريزد و همه فضا را پر می كند؛ همچنان كه اگر صالح شد، صالح او می ريزد 

و همه دامنه را فرا می گيرد.
چنين كسی با آن فساد، بعد از معاويه، خليفه مسلمين شده است! خليفه 
پيغمبر! از اين انحراف باالتر؟! زمينه هم آماده است. زمينه آماده است، يعنی 
چه؟ يعنی خطر نيست. چرا؛ خطر كه هست. مگر ممكن است كسی كه در 
نيافريند؟  رأس قدرت است، در مقابل انسانهاى معارض، براى آنها خطر 
جنگ است ديگر. شما می خواهی او را از تخت قدرت پايين بكشی و او 
بنشيند تماشا كند! بديهی است كه او هم به شما ضربه می زند. پس خطر 

هست.
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تفاوت موقعيت امام حسن)ع( و امام حسين)ع( از نظر امكان گسترش پيام
يعنی فضاى جامعه اسالمی،  اين كه می گوييم موقعيت مناسب است، 
طورى است كه ممكن است پيام امام حسين به گوش انسانها در همان زمان 
و در طول تاريخ برسد. اگر در زمان معاويه، امام حسين می خواست قيام 
كند، پيام او دفن می شد. اين به خاطر وضع حكومت در زمان معاويه است. 
سياستها به گونه اى بود كه مردم نمی توانستند حّقانيت سخن حق را بشنوند. 
لذا همين بزرگوار، ده سال در زمان خالفت معاويه، امام بود، ولی چيزى 

نگفت؛ كارى، اقدامی و قيامی نكرد؛ چون موقعيت آن جا مناسب نبود.
قبلش هم امام حسن عليه الّسالم بود. ايشان هم قيام نكرد؛ چون موقعيت 
مناسب نبود. نه اين كه امام حسين و امام حسن، اهل اين كار نبودند. امام 
حسن و امام حسين، فرقی ندارند. امام حسين و امام سّجاد، فرقی ندارند. 
امام حسين و امام علی النّقی و امام حسن عسكرى عليهم الّسالم فرقی ندارند. 
البته وقتی كه اين بزرگوار، اين مجاهدت را كرده است، مقامش باالتر از 
كسانی است كه نكردند؛ اما اينها از لحاظ مقام امامت يكسانند. براى هريك 
از آن بزرگواران هم كه پيش می آمد، همين كار را می كردند و به همين مقام 

می رسيدند.
خوب؛ امام حسين هم در مقابل چنين انحرافی قرار گرفته است. پس 
بايد آن تكليف را انجام دهد. موقعيت هم مناسب است؛ پس ديگر عذرى 
وجود ندارد. لذا عبداهلل بن جعفر و محمدبن حنفيه و عبداهلل بن عباس - اينها كه 
عامی نبودند، همه دين شناس، آدمهاى عارف، عالم و چيزفهم بودند - وقتی 
به حضرت می گفتند كه »آقا! خطر دارد، نرويد« می خواستند بگويند وقتی 
خطرى در سرراه تكليف است، تكليف، برداشته است. آنها نمی فهميدند كه 

اين تكليف، تكليفی نيست كه با خطر برداشته شود.

تكرار ماجراي قيام امام حسين)ع( در ابعاد كوچكتر در دوران معاصر توّسط 
امام خميني)ره(

قدرتی  عليه  انسان،  است  ممكن  آيا  دارد.  خطر  هميشه  تكليف،  اين 
آن چنان مقتدر - به حسب ظاهر - قيام كند و خطر نداشته باشد؟! مگر چنين 
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چيزى می شود؟! اين تكليف، هميشه خطر دارد. همان تكليفی كه امام بزگوار 
انجام داد. به امام هم می گفتند »آقا! شما كه با شاه درافتاده ايد، خطر دارد.« 
امام نمی دانست خطر دارد؟! امام نمی دانست كه دستگاه امنيتی رژيم پهلوى، 
انسان را می گيرد، می كشد، شكنجه می كند، دوستان انسان را می كشد و تبعيد 

می كند؟! امام اينها را نمی دانست؟!
كارى كه در زمان امام حسين انجام گرفت، نسخه كوچكش هم در زمان 
نتيجه  به  اين جا  نتيجه شهادت رسيد،  به  منتها آن جا  انجام گرفت؛  ما  امام 
حكومت . اين همان است؛ فرقی نمی كند. هدف امام حسين با هدف امام 
بزرگوار ما يكی بود. اين مطلب، اساس معارف حسين است. معارف حسينی، 
بخش عظيمی از معارف شيعه است. اين پايه مهمی است و خود يكی از 

پايه هاى اسالم است.
پس هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعه اسالمی به خّط صحيح. چه 
زمانی؟ آن وقتی كه راه، عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و 

خيانِت كسانی، مسلمين را منحرف كرده و زمينه و شرايط هم آماده است.
البته دوران تاريخ، اوقات مختلفی است. گاهی شرايط آماده است و گاهی 
آماده نيست. زمان امام حسين آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام همان كار 
را كرد. هدف يكی بود. منتها وقتی انسان به دنبال اين هدف راه می افتد و 
می خواهد عليه حكومت و مركز باطل قيام كند، براى اين كه اسالم و جامعه 
و نظام اسالمی را به مركز صحيح خود برگرداند، يك وقت است كه وقتی 
قيام كرد، به حكومت می رسد؛ اين يك شكل آن است - در زمان ما بحمداهلل 
اين طور شد - يك وقت است كه اين قيام، به حكومت نمی رسد؛ به شهادت 

می رسد.
آيا در اين صورت، واجب نيست؟ چرا؛ به شهادت هم برسد واجب 
است. آيا در اين صورتی كه به شهادت برسد، ديگر قيام فايده اى ندارد؟ 
چرا؛ هيچ فرقی نمی كند. اين قيام و اين حركت، در هر دو صورت فايده 
دارد - چه به شهادت برسد، چه به حكومت - منتها هركدام، يك نوع فايده 

دارد. بايد انجام داد؛ بايد حركت كرد.
اين، آن كارى بود كه امام حسين انجام داد. منتها امام حسين آن كسی بود 
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كه براى اّولين بار اين حركت را انجام داد. قبل از او انجام نشده بود؛ چون 
قبل از او - در زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين - چنين زمينه و انحرافی به وجود 
نيامده بود، يا اگر هم در مواردى انحرافی بود، زمينه مناسب و مقتضی نبود. 
زمان امام حسين، هر دو وجود داشت. در باب نهضت امام حسين، اين اصِل 

قضيه است.

قيام امام حسين)ع(؛ مصداق بزرگ فريضه ي امر به معروف و نهي از منكر
پس می توانيم اين طور جمعبندى كنيم، بگوييم: امام حسين قيام كرد تا آن 
واجب بزرگی را كه عبارت از تجديد بناى نظام و جامعه اسالمی، يا قيام در 
مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسالمی است، انجام دهد. اين از طريق قيام 
و از طريق امر به معروف و نهی از منكر است؛ بلكه خودش يك مصداق 
نتيجه  البته اين كار، گاهی به  بزرِگ امر به معروف و نهی از منكر است. 
حكومت می رسد؛ امام حسين براى اين آماده بود. گاهی هم به نتيجه شهادت 

می رسد؛ براى اين هم آماده بود.

مباني و شواهد تحليل هدف امام حسين)ع( از بيانات آن حضرت
ما به چه دليل اين مطلب را عرض می كنيم؟ اين را از كلمات خود امام 
حسين به دست می آوريم. من در ميان كلمات حضرت ابی عبداهلل عليه السالم، 
چند عبارت را انتخاب كرده ام - البته بيش از اينهاست كه همه، همين معنا را 
بيان می كند - اّول در مدينه؛ آن شبی كه وليد حاكم مدينه، حضرت را احضار 
كرد و گفت: معاويه از دنيا رفته است و شما بايد با يزيد بيعت كنيد! حضرت 
به او فرمود: باشد تا صبح، »ننظر و تنظرون اينا احق بالبيعة و الخالفه«1 برويم 
فكر كنيم، ببينيم ما بايد خليفه شويم، يا يزيد بايد خليفه شود! مروان فرداى 
آن روز، حضرت را در كوچه هاى مدينه ديد، گفت: يا اباعبداهلل، تو خودت 
را به كشتن می دهی! چرا با خليفه بيعت نمی كنی؟ بيا بيعت كن، خودت را 

به كشتن نده؛ خودت را به زحمت نينداز!

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 325.
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اليه راجعون و  انا  حضرت در جواب او، اين جمله را فرمود: »اناهلل و 
علی االسالم الّسالم، اذ قد بليت االمة براع مثل يزيد«1؛ ديگر بايد با اسالم، 
خداحافظی كرد و بدرود گفت؛ آن وقتی كه حاكمی مثل يزيد بر سر كار بيايد 
و اسالم به حاكمی مثل يزيد، مبتال گردد! قضيه شخص يزيد نيست؛ هركس 
مثل يزيد باشد. حضرت می خواهد بفرمايد كه تا به حال هرچه بود، قابل 
تحّمل بود؛ اما االن پاى اصل دين و نظام اسالمی در ميان است و با حكومت 
كسی مثل يزيد، نابود خواهد شد. به اين كه خطر انحراف، خطر جّدى است، 

اشاره می كند. مسأله، عبارت از خطر براى اصِل اسالم است.
حضرت ابی عبداهلل عليه الّسالم، هم هنگام خروج از مدينه، هم هنگام 
خروج از مكه، صحبتهايی با محّمدبن حنفيه داشت. به نظر من می رسد كه 
اين وصيّت، مربوط است به هنگامی كه می خواست از مكه خارج شود. در 
ماه ذيحّجه هم كه محمدبن حنفيه به مكه آمده بود، صحبتهايی با حضرت 
به عنوان وصيّت  برادرش محمد بن حنفيه، چيزى را  به  داشت. حضرت 

نوشت و داد.
آن جا بعد از شهادت به وحدانيّت خدا و چه و چه، به اين جا می رسد: 
»و انی لم اخرج اشرا وال بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً«؛ يعنی كسانی اشتباه 
نكنند و تبليغاتچيها تبليغ كنند كه امام حسين هم مثل كسانی كه اين گوشه 
و آن گوشه، خروج می كنند براى اين كه قدرت را به چنگ بگيرند - براى 
خودنمايی، براى عيش و ظلم و فساد - وارد ميدان مبارزه و جنگ می شود! 
كار ما از اين قبيل نيست؛ »و انّما خرجت لطلب االصالح فی اّمة جّدى«2. 
عنوان اين كار، همين اصالح است؛ می خواهم اصالح كنم. اين همان واجبی 

است كه قبل از امام حسين، انجام نگرفته بوده است.
اين اصالح، از طريق خروج است - خروج، يعنی قيام - حضرت در 
اين وصيّتنامه، اين را ذكر كرد - تقريباً تصريح به اين معناست - يعنی اّوالً 
می خواهيم قيام كنيم و اين قيام ما هم براى اصالح است؛ نه براى اين است 
كه حتماً بايد به حكومت برسيم، نه براى اين است كه حتماً بايد برويم شهيد 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 325.

2. بحاراالنوار، ج 44، ص 329.
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شويم. نه؛ می خواهيم اصالح كنيم. البته اصالح، كار كوچكی نيست. يك 
وقت شرايط، طورى است كه انسان به حكومت می رسد و خودش زمام 
قدرت را به دست می گيرد؛ يك وقت نمی تواند اين كار را بكند - نمی شود 

- شهيد می شود. در عين حال هر دو، قيامِ براى اصالح است.
بعد می فرمايد: »اريد ان آمر بالمعروف و انهی  عن المنكر و اسير بسيرة 
جّدى«1؛ اين اصالح، مصداق امر به معروف و نهی از منكر است. اين هم 

يك بيان ديگر.
حضرت در مكه، دو نامه نوشته است كه: يكی به رؤساى بصره و يكی 
به رؤساى كوفه است. در نامه حضرت به رؤساى بصره، اين طور آمده است: 
»و قد بعث رسولی اليكم بهذا الكتاب و انا ادعوكم الی كتاب اهلل و سنة نبّيه 
فان سنّة قد اميتت و البدعة قدا حييت فان تسمعوا قولی اهديكم الی سبيل 
الّرشاد«2؛ من می خواهم بدعت را از بين ببرم و سنّت را احيا كنم؛ زيرا سنت 
را ميرانده اند و بدعت را زنده كرده اند! اگر دنبال من آمديد، راه راست با من 
است؛ يعنی می خواهم همان تكليف بزرگ را انجام دهم كه احياى اسالم و 

احياى سنّت پيغمبر و نظام اسالمی است.
بعد در نامه به اهل كوفه فرمود: »فلعمرى ما االمام اال الحاكم بالكتاب 
والقائم بالقسط الّدائن بدين الحّق الحابس نفسه علی ذالك اهلل والسالم3«؛ امام 
و پيشوا و رئيس جامعه اسالمی نمی تواند كسی باشد كه اهل فسق و فجور و 
خيانت و فساد و دورى از خدا و اينهاست. بايد كسی باشد كه به كتاب خدا 
عمل كند. يعنی در جامعه عمل كند؛ نه اين كه خودش در اتاق خلوت فقط 
نماز بخواند؛ بلكه عمل به كتاب را در جامعه زنده كند، اخذ به قسط و عدل 

كند و حق را قانون جامعه قرار دهد.
»الداّئن بدين الحق«، يعنی آيين و قانون و مقّررات جامعه را حق قرار 
دهد و باطل را كنار بگذارد. »والحابس نفسه علی ذالك هلّل«؛ ظاهراً معناى 
اين جمله اين است كه خودش را در خّط مستقيم الهی به هر كيفيّتی حفظ 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 329.

2. تاريخ طبري، ج 7، ص 240.

3. بحاراالنوار، ج 44، ص 335.
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كند و اسير جاذبه هاى شيطانی و ماّدى نشود؛ والّسالم. بنابراين، هدف را 
مشّخص می كند.

امام حسين از مكه خارج شد. آن حضرت در بين راه در هر كدام از 
منازل، صحبتی با لحنهاى مختلف دارد. در منزلی به نام »بيضه«، در حالی 
كه حّربن يزيد هم در كنار حضرت است - حضرت می رود، او هم در كنار 
حضرت می رود - به اين منزل رسيدند و فرود آمدند. شايد قبل از اين كه 
استراحت كنند - يا بعد از اندكی استراحت - حضرت ايستاد و خطاب به 

لشكر دشمن، اين گونه فرمود:
»ايّهاالنّاس، اّن رسول اهلل )صّلی اهلل عليه وآله( قال: »من رأى سلطاناً جائراً 
مستحاًل لحرام اهلل، ناكثاً لعهداهلل، مخالفاً لسنّة رسول اهلل يعمل فی عباداهلل باالثم 
والعدوان ثم لم يغيّر بقول و ال فعل كان حّقاً علی اهلل ان يدخله مدخله«1؛ يعنی 
اگر كسی ببيند حاكمی در جامعه، بر سِر كار است كه ظلم می كند، حرام خدا 
را حالل می شمارد، حالل خدا را حرام می شمارد، حكم الهی را كنار می زند 
- عمل نمی كند - و ديگران را به عمل وادار نمی كند؛ يعنی در ميان مردم، با 
گناه، با دشمنی و با ظلم عمل می كند - حاكِم فاسِد ظالِم جائر، كه مصداق 
كاملش يزيد بود - »و لم يغيّر بقول و الفعل«، و با زبان و عمل، عليه او اقدام 
اين  قيامت،  متعال در  ان يدخله مدخله«، خداى  اهلل  علی  نكند، »كان حّقاً 
ساكِت بی تفاوِت بی عمل را هم به همان سرنوشتی دچار می كند كه آن ظالم 

را دچار كرده است؛ يعنی با او در يك صف و در يك جناح قرار می گيرد.
اين را پيغمبر فرموده است. اين كه عرض كرديم پيغمبر، حكم اين مطلب 
را فرموده است، اين يكی از نمونه هاى آن است. پس پيغمبر مشّخص كرده 
بود كه اگر نظام اسالمی، منحرف شد، بايد چه كار كرد. امام حسين هم به 

همين فرمايش پيغمبر، استناد می كند.
پس تكليف، چه شد؟ تكليف، »يغيّر بقول و الفعل« شد. اگر انسان در 
باشد -  مناسب  موقعيت  زمانی كه  البته در   - قرار گرفت  چنين شرايطی 
واجب است در مقابل اين عمل، قيام و اقدام كند. به هر كجا می خواهد برسد؛ 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 382
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كشته شود، زنده بماند، به حسب ظاهر موفق شود، يا نشود. هر مسلمانی در 
مقابل اين وضعيت بايد قيام و اقدام كند. اين تكليفی است كه پيغمبر فرموده 

است.
بعد امام حسين فرمود: »و انّی احق بهذا«؛ من از همه مسلمانان شايسته ترم 
به اين كه اين قيام و اين اقدام را بكنم؛ چون من پسر پيغمبرم. اگر پيغمبر، اين 
تغيير، يعنی همين اقدام را بر تك تك مسلمانان واجب كرده است، بديهی 
است حسين بن علی، پسر پيغمبر، وارث علم و حكمت پيغمبر، از ديگران 
واجبتر و مناسبتر است كه اقدام كند و من به خاطر اين است كه اقدام كردم. 

پس امام، عّلت قيام خود را بيان می كند.
در منزل »ازيد« كه چهار نفر به حضرت ملحق شدند، بيان ديگرى از امام 
حسين عليه السالم هست. حضرت فرمود: »اما واهلل انّی ألرجو ان يكون خيراً 
ما اراد اهلل بنا؛ قتلنا او ظفرنا«. اين هم نشانه ى اين كه گفتيم فرقی نمی كند؛ چه 
به پيروزى برسند، چه كشته بشوند، تفاوتی نمی كند. تكليف، تكليف است؛ 
بايد انجام بگيرد. فرمود: من اميدم اين است كه خداى متعال، آن چيزى كه 
براى ما در نظر گرفته است، خير ماست؛ چه كشته بشويم، چه به پيروزى 

برسيم. فرقی نمی كند؛ ما داريم تكليفمان را انجام می دهيم.
در خطبه اّوِل بعد از ورود به سرزمين كربال فرمود: »قد نزل من االمر ما 
قد ترون ...«1 بعد فرمود: »اال ترون الحق اليعمل به و الی الباطل اليتناهی عنه 
ليرغب المؤمن فی لقاء ربه حقا«2 - تا آخر اين خطبه - خالصه و جمعبندى 
كنم. پس امام حسين عليه الّسالم براى انجام يك واجب، قيام كرد. اين واجب 
در طول تاريخ، متوّجه به يكايك مسلمانان است. اين واجب، عبارت است 
از اين كه هر وقت ديدند كه نظامِ جامعه اسالمی دچار يك فسادِ بنيانی شده 
و بيم آن است كه به كّلی احكام اسالمی تغيير يابد، هر مسلمانی بايد قيام 

كند.
البته در شرايط مناسب؛ آن وقتی كه بداند اين قيام، اثر خواهد بخشيد. 
جزو شرايط، زنده ماندن، كشته نشدن، يا اذيّت و آزار نديدن نيست. اينها 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 381.

2. بحاراالنوار، ج 44، ص 381.



13
5 /

ي 
وراي

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

هف

جزو شرايط نيست؛ لذا امام حسين عليه الّسالم قيام كرد و عماًل اين واجب 
را انجام داد تا درسی براى همه باشد.

خوب؛ ممكن است هركسی در طول تاريخ و در شرايط مناسب، اين كار 
را بكند؛ البته بعد از زمان امام حسين، در زمان هيچ يك از ائّمه ديگر، چنين 
شرايطی پيش نيامد. خود اين تحليل دارد كه چطور پيش نيامد؛ چون كارهاى 
مهم ديگرى بود كه بايد انجام می گرفت و چنين شرايطی، در جامعه اسالمی، 
البته در طول  تا آخر دوران حضور و اّول زمان غيبت، اصاًل محّقق نشد. 
تاريخ، از اين گونه شرايط در كشورهاى اسالمی، زياد پيش می آيد. امروز هم 
شايد در دنياى اسالم جاهايی است كه زمينه هست و مسلمانان بايد انجام 
دهند. اگر انجام دهند، تكليفشان را انجام داده اند و اسالم را تعميم و تضمين 

كرده اند. باالخره يكی، دو نفر شكست می خورند.

روش امام حسين)ع( راه زنده براي همه ي ملتها در همه ي عصرها
وقتی اين تغيير و قيام و حركت اصالحی تكرار شود، مطمئنّاً فساد و 
انحراف، ريشه كن شده و از بين خواهد رفت. هيچ كس اين راه و اين كار 
را بلد نبود؛ چون زمان پيغمبر كه نشده بود، زمان خلفاى اّول هم كه انجام 
نگرفته بود، اميرالمؤمنين هم كه معصوم بود، انجام نداده بود. لذا امام حسين 
در  و  داد  اسالم  تاريخ  همه  به  بزرگی  درس  عملی،  لحاظ  از  عليه الّسالم 

حقيقت، اسالم را هم در زمان خودش و هم در هر زمان ديگرى بيمه كرد.
هرجا فسادى از آن قبيل باشد، امام حسين در آن جا زنده است و با شيوه 
و عمل خود می گويد كه شما بايد چه كار كنيد. تكليف اين است؛ لذا بايد 
ياد امام حسين و ياد كربال زنده باشد؛ چون ياد كربال اين درس عملی را 

جلِو چشم می گذارد.

استفاده ي امام خميني)ره( از درس هاي نهضت حسيني
بايد  متأّسفانه در كشورهاى اسالمِی ديگر، درس عاشورا آن چنان كه 
شناخته  ما  در كشور  بشود.  بايد  نيست.  شناخته شده  باشد،  شناخته شده 
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شده بود. مردم در كشور ما امام حسين را می شناختند و قيام امام حسين را 
می دانستند. روح حسينی بود؛ لذا وقتی امام فرمود كه محّرم ماهی است كه 
خون بر شمشير پيروز می شود، مردم تعّجب نكردند. حقيقت هم همين شد؛ 

خون بر شمشير، پيروز گرديد.

بررسي داستان تمثيلي از مثنوي مولوي در نشان دادن راه نجات
بنده يك وقت در سالها پيش، همين مطلب را در جلسه اى از جلسات 
براى جمعيتی عرض كردم - البته قبل از انقالب - مثالی به ذهنم آمد، آن را 
در آن جلسه گفتم؛ آن مثال عبارت است از داستان همان طوطی كه مولوى 

در مثنوى ذكر می كند.
يك نفر يك طوطی در خانه داشت - البته َمثَل است و اين َمثَلها براى 
بيان حقايق است - زمانی می خواست به سفر هند برود. با اهل و عيال خود 
كه خداحافظی كرد، با آن طوطی هم وداع نمود. گفت من به هند می روم 
و هند سرزمين توست. طوطی گفت: به فالن نقطه برو، قوم و خويشها و 
دوستان من در آن جايند. آن جا بگو يكی از شما در منزل ماست. حاِل مرا 
براى آنها بيان كن و بگو كه در قفس و در خانه ماست. چيز ديگرى از تو 

نمی خواهم.
او رفت، سفرش را طی كرد و به آن نقطه رسيد. ديد بله، طوطيهاى زيادى 
روى درختان نشسته اند. آنها را صدا كرد، گفت: اى طوطيهاى عزيز و سخنگو 
و خوب! من پيغامی براى شما دارم؛ يك نفر از شما در خانه ماست، وضعش 
هم خيلی خوب است. در قفس به سر می برد، اما زندگی خيلی خوب و 

غذاى مناسب دارد او به شما سالم رسانده است.
تا آن تاجر اين حرف را زد، يك وقت ديد آن طوطيها كه روى شاخه هاى 
درختان نشسته بودند، همه بال بال زدند و روى زمين افتادند. جلو رفت، ديد 
مرده اند! خيلی متأّسف شد و گفت چرا من حرفی زدم كه اين همه حيوان - 
مثاًل پنج تا، ده تا طوطی - با شنيدن اين حرف، جانشان را از دست دادند! اما 

گذشته بود و كارى نمی توانست بكند.
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تاجر برگشت. وقتی به خانه خودش رسيد، سراغ قفس طوطی رفت. 
گفت: پيغام تو را رساندم. گفت: چه جوابی دادند؟ گفت: تا پيغام تو را از من 

شنيدند، همه از باالى درختان پر پر زدند، روى زمين افتادند و مردند!
تا اين حرف از زبان تاجر بيرون آمد، يك وقت ديد طوطی هم در قفس، 
پرپر زد و كف قفس افتاد و مرد! خيلی متأّسف و ناراحت شد. در قفس را 
باز كرد. طوطی مرده بود ديگر؛ نمی شد نگهش دارد. پايش را گرفت و آن 
را روى پشت بام، پرتاب كرد. تا پرتاب كرد، طوطی از وسط هوا بناى بال 
زدن گذاشت و باالى ديوار نشست! گفت: از تو تاجر و دوست عزيز، خيلی 
ممنونم؛ تو خودت وسيله آزادى مرا فراهم كردى. من نمرده بودم؛ خودم را 
به مردن زدم و اين درسی بود كه آن طوطيها به من ياد دادند! آنها فهميدند 
كه من اين جا در قفس، اسير و زندانيم. با چه زبانی به من بگويند كه چه 
كار بايد بكنم تا نجات پيدا كنم؟ عماًل به من نشان دادند كه بايد اين كار را 
بكنم، تا نجات يابم! - بمير تا زنده شوى! - من پيغام آنها را از تو گرفتم و 
اين درسی عملی بود كه با فاصله مكانی، از آن منطقه به من رسيد. من از آن 

درس استفاده كردم.
كه  خواهرانی  و  برادران  به   - پيش  سال  بيست وچند   - روز  آن  بنده 
اين حرف را می شنيدند، گفتم: عزيزان من! امام حسين به چه زبانی بگويد 
نوع  تكليف شما چيست؟ شرايط، همان شرايط است؛ زندگی، همان  كه 
زندگی است؛ اسالم هم همان اسالم است. خوب؛ امام حسين به همه نسلها 
عماًل نشان داد. اگر يك كلمه حرف هم از امام حسين نقل نمی شد، ما بايد 

می فهميديم كه تكليفمان چيست.
ملتی كه اسير است، ملتی كه در بند است، ملتی كه دچار فساد سران 
است، ملتی كه دشمنان دين بر او حكومت می كنند و زندگی و سرنوشت 
او را در دست گرفته اند، بايد از طول زمان بفهمد كه تكليفش چيست؛ چون 
پسر پيغمبر - امام معصوم - نشان داد كه در چنين شرايطی بايد چه كار 

كرد.
خودش  و  می گفت  زبان  صد  با  را  مطلب  اين  اگر  نمی شد.  زبان  با 
نمی رفت، ممكن نبود اين پيغام، از تاريخ عبور كند و برسد؛ امكان نداشت. 
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فقط نصيحت كردن و به زبان گفتن، از تاريخ عبور نمی كند؛ هزار گونه توجيه 
و تأويل می كنند. بايد عمل باشد؛ آن هم عملی چنين بزرگ، عملی چنين 

سخت، فداكارى اى با چنين عظمت و جانسوز كه امام حسين انجام داد!

بي نظير بودن حادثه ي عاشورا در تمام تاريخ بشر
حقيقتاً آنچه كه از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، جا دارد 
كه بگوييم در تمام حوادثی كه از فجايع بشرى سراغ داريم، هنوز تك و 
بی همتاست و نظيرى ندارد. همان طور كه پيغمبر فرمود، اميرالمؤمنين فرمود، 
يا  آنچه كه در روايات هست - »اليوم كيومك  بنابر  امام حسن فرمود - 
اباعبداهلل«1؛ هيچ روزى مثل روز تو، مثل روز عاشوراى تو، مثل كربال و مثل 

حادثه تو نيست.

ذكر مصيبت حضرت علي اكبر)ع( از كتاب لهوف سّيد بن طاووس
امروز هم روز عاشوراست و بنده مايلم كه چند كلمه ذكر مصيبت كنم. 
همه جاى كربال ذكر مصيبت است. همه حوادث عاشورا گريه آور و دردناك 
است. هر بخشی را كه شما بگيريد؛ از ساعتی كه وارد كربال شد، صحبت 
امام حسين، حرف او، خطبه او، شعر خواندن او، خبر مرگ دادن او، صحبت 
كردن با خواهر، با برادران، با عزيزان، همه اينها مصيبت است، تا به شب و 
روز عاشورا و ظهر و عصر عاشورا برسد! من گوشه اى از آنها را حاال عرض 

می كنم.
اين روزها، روزهاى روضه و گريه است؛ شما هم همه جا می شنويد. 
بنده براى اين كه خودم را مختصرى در اين ميهمانی عظيم حسينی وارد كرده 
باشم، اين چند كلمه را عرض می كنم و چون اين ملت ما خيلی جوان در راه 
خدا داده است - شايد در بين اين جمعيت، هزاران نفر هستند كه جوانانشان 
را از دست داده اند - فكر كردم كه چند كلمه از جوانان امام حسين عرض 
كنم. ما به همه می گوييم كه از روى متن، روضه بخوانيد؛ حاال بنده می خواهم 

1. بحاراالنوار، ج 45، ص 218.
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متن كتاب »لهوِف« ابن طاووس را برايتان بخوانم، تا ببينيم روضه متنی چگونه 
است،  نوشته  كتاب  در  كه  را  همان  نمی شود  آدم  می گويند  بعضی  است. 
بخواند؛ بايد بپرورانيم - بسازيم - خوب؛ گاهی آن هم اشكالی ندارد؛ اما ما 

حاال از روى كتاب، چند كلمه اى می خوانيم.
علی بن طاووس، از علماى بزرگ شيعه در قرن ششم هجرى است؛ خانواده 
او همه اهل علم و دينند. همه آنها يا خيلی از آنها خوبند؛ بخصوص اين دو 
برادر - علی بن موسی بن جعفربن طاووس و احمدبن موسی بن جعفربن طاووس 
- اين دو برادر از علماى بزرگ، مؤلّفين بزرگ و ثُقات بزرگند. كتاب معروف 
»لهوف« از سيّد علی بن موسی بن جعفربن طاووس است. در تعبيرات منبريهاى 
ما عين عبارات اين كتاب - مثل روايت - خوانده می شود؛ از بس متقن و 

مهم است. من از روى اين می خوانم.
می گويد: »فلّما لم يبق معه سوى اهل بيته«؛ يعنی وقتی كه همه اصحاب 
امام حسين به شهادت رسيدند و كسی غير از خانواده او باقی نماند، »خرج 
علی بن الحسين عليه الّسالم«؛ علی اكبر از خيمه گاه خارج شد. »و كان من اصبح 
النّاس خلقاً«؛ علی اكبر يكی از زيباترين جوانان بود. »فاستأذن اباه فی القتال«؛ 
پيش پدر آمد و گفت: پدر، اكنون اجازه بده تا من بروم بجنگم و جانم را 

قربانت كنم. »فاذن له«؛ هيچ مقاومتی نكرد و به او اجازه داد!
اين ديگر اصحاب و برادرزاده و خواهرزاده نيست كه امام به او بگويد 
نرو - بايست - اين پاره تن و پاره جگر خود اوست! حال كه می خواهد 
برود، بايد امام حسين اجازه دهد. اين انفاق امام حسين است؛ اين اسماعيل 
حسين است كه به ميدان می رود. »فاذن له«؛ اجازه داد كه برود. اما همين كه 
علی اكبر به طرف ميدان راه افتاد، »ثّم نظر اليه نظر يائس منه«؛ امام حسين 
نگاهی از روى نوميدى، به قّد و قامت علی اكبر انداخت. »و ارخی  عليه الّسالم 
عينه و بكی ، ثّم قال الّلهم اشهد«؛ گفت: خدايا خودت شاهد باش. »فقد برز 
اليهم غالم اشبه النّاس َخلقاً و ُخلقاً و منطقاً برسولك«؛ جوانی را به جنگ و 
به كام مرگ فرستادم كه از همه مردم، شبيه تر به پيغمبر بود؛ هم در چهره، هم 

در حرف زدن، هم در اخالق؛ از همه جهت!
به به، چه جوانی! اخالقش هم به پيغمبر، از همه شبيه تر است. قيافه و 
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حرف زدنش هم به پيغمبر و به حرف زدن پيغمبر، از همه شبيه تر است. شما 
ببينيد امام حسين، به چنين جوانی چقدر عالقه مند است! به اين جوان، عشق 
می ورزد؛ نه فقط به خاطر اين كه پسر اوست. به خاطر شباهت، آن هم چنان 
شباهتی به پيغمبر! آن هم حسينی كه در بغل پيغمبر بزرگ شده است. به اين 
پسر، خيلی عالقه دارد و رفتن اين پسر به ميدان جنگ، خيلی برايش سخت 

است. باالخره رفت.
به ميدان جنگ رفت و  اين جوان  نقل می كند كه  ابن طاووس  مرحوم 
شجاعانه جنگيد. بعد نزد پدرش برگشت و گفت: پدرجان! تشنگی دارد 
مرا می كشد؛ اگر آبی دارى، به من بده. حضرت هم آن جواب را به او داد. 
برگشت و به طرف ميدان رفت. حضرت در جواب به او فرمود: برو بجنگ؛ 
الی  طولی نخواهد كشيد كه به دست جّدت سيراب خواهی شد. »فرجع 

موقف نضال«؛ علی اكبر به طرف ميدان جنگ برگشت.
مؤلّف اين كتاب، ابن طاووس است؛ آدم ثقه اى است. اين طور نيست كه 
براى گريه گرفتن و مثاًل گرم كردن مجلس بخواهد حرفی بزند؛ نه. عباراتش 
عبارات متقنی است. می گويد: »و قاتل اعظم القتال«؛ علی اكبر، بزرگترين جنگ 
را كرد؛ در نهايت شجاعت و شهامت جنگيد. بعد از آن كه مقدارى جنگيد، 
»فرماه منقذبن مرة العبدى لعنة اهلل«؛ يكی از افراد دشمن، آن حضرت را با 

تيرى هدف گرفت. »فصرعه«؛ پس او را از روى اسب به زمين انداخت.
»فنادا يا ابتاه عليك الّسالم«؛ صداى جوان بلند شد: پدر، خداحافظ! »هذا 
جّدى يقرأك الّسالم«؛ اين جّدم پيغمبر است كه به تو سالم می رساند. »و 
يقول عجل القدوم علينا«؛ می گويد: فرزندم حسين! زود بيا، بر ما وارد شو - 
علی اكبر، همين يك كلمه را بر زبان جارى كرد - »ثم شهق شهقتاً فمات«؛ 

بعد آهی، يا فريادى كشيد و جان از بدنش بيرون رفت.
»فجاء الحسين عليه الّسالم«؛ امام حسين تا صداى فرزند را شنيد، به طرف 
ميدان جنگ آمد؛ آن جايی كه جوانش روى زمين افتاده است. »حتّی وقف 
عليه«؛ باالى سر جوان خود رسيد. »و وضع خّده علی خّده«؛ صورتش را 
روى صورت علی اكبر گذاشت. »و قال قتل اهلل قوماً قتلوك ما اجرأهم علی 
اهلل«؛ حضرت، صورتش را روى صورت علی اكبر گذاشت و اين كلمات را 
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گفت: خداوند بكشد قومی را كه تو را كشت ...
قال الّراوى: »و خرجت زينب بنت علی عليهماالّسالم«؛ راوى می گويد: 
يك وقت ديديم كه زينب از خيمه ها خارج شد. »فنادا يا حبيباه يابن اخاه«؛ 
صدايش بلند شد: »اى عزيز من؛ اى برادرزاده من!«. »و جائت فأكبّت عليه«؛ آمد 
و خودش را روى پيكر بی جان علی اكبر انداخت. »فجاءالحسين عليه الّسالم 
فأخذها و ردها الی النّساء«؛ امام حسين عليه الّسالم آمد، بازوى خواهرش را 

گرفت، او را از روى جسد علی اكبر بلند كرد و پيش زنها فرستاد.
»ثّم جعل اهل بيته صلوات اهلل وسالمه عليهم يخرج رجل منهم بعدالرجل«؛ 
دنباله اين قضيه را نقل می كند كه اگر بخواهيم اين عبارات را بخوانيم، واقعًا 

دل انسان از شنيدن اين كلمات، آب می شود!
من از اين عبارت ابن طاووس، مطلبی به ذهنم رسيد. اين كه می گويد: 
»فأكبّت عليه«، آنچه در اين جمله ابن طاووس است - كه حتماً از روايات 
امام حسين خودش را روى  نقل كرده - نمی گويد كه  اخبار صحيحی  و 
بدن علی اكبر انداخت؛ امام حسين، فقط صورتش را روى صورت جوانش 
گذاشت. اما آن كه خودش را از روى بی تابی روى بدن علی اكبر انداخت، 

حضرت زينب كبرى  است.
من در هيچ كتاب و هيچ مقتلی نديدم كه اين زينب بزرگوار، اين عّمه 
سادات، اين عقيله بنی هاشم، وقتی كه دو پسر خودش، دو علی اكبر خودش 
هم در كربال شهيد شدند - يكی »عون« و يكی »محّمد« - عكس العملی 
نشان داده باشد؛ مثاًل فريادى كشيده باشد، گريه بلندى كرده باشد، يا خودش 
را روى بدن آنها انداخته باشد! به نظرم رسيد اين مادران شهداى زمان ما، 
حقيقتاً نسخه زينب را عمل و پياده می كنند! بنده نديدم، يا كمتر مادرى را 
ديدم - مادر يك شهيد، مادر دو شهيد، مادر سه شهيد - كه وقتی انسان او را 

می بيند، در او ضعف و عجز احساس كند!
مادران واقعاً شير زنانی هستند كه انسان می بيند زينب كبرى  نسخه اصلی 
رفتار مادران شهداى ماست. دو پسر جوانش - عون و محّمد - شهيد شدند، 
حضرت زينب سالم اهلل عليها عكس العملی نشان نداد؛ اما دو جاى ديگر - غير 
از مورد پسران خودش - دارد كه خودش را روى جسد شهيد انداخت؛ 
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يكی همين جاست كه باالى سر علی اكبر آمد و بی اختيار خودش را روى 
بدن علی اكبر انداخت، يكی هم عصر عاشوراست؛ آن وقتی كه خودش را 
روى بدن برادرش حسين انداخت و صدايش بلند شد: »يا رسول اهلل! هذا 
حسينك ململ بدماء«؛ اى پيغمبر خدا، اين حسين توست؛ اين عزيز توست؛ 
اين پاره تن توست! چه مصيبتهايی را تحّمل كردند! الحول و القوة ااّل باهلل 

العلّی العظيم.

 بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نماز جمعه )عاشوراى 1416( ـ
1374/3/19
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28. حسيني بودن، تنها راه سعادت

حسينی باشيد و حسينی بمانيد. خودتان را در ميدان حسينی پرورش و 
رشد دهيد و بدانيد كه طريق سعادت دنيا و آخرت همين است و خداى 

متعال، به شما كمك خواهد كرد.

بيانات در ميدان »صبحگاه دانشگاه امام حسين«)ع( ـ 1374/8/17
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29. رواج دنياطلبي و فساد، و كاهش غيرت ديني عامل 
بروز فاجعه ي كربال

معناي عاطفي وجود سّيدالّشهدا)ع( تأثير خداداد نام امام حسين)ع( بر دل و 
جان شيعيان

عزيزان من! نام حسين بن علی عليه الّصالة و الّسالم، نام عجيبی است. 
وقتی از لحاظ عاطفی نگاه می كنيد، می بينيد خصوصيت اسم آن امام در بين 
مسلميِن با معرفت، اين است كه دلها را مثل مغناطيس و كهربا به خود جذب 
می كند. البته در بين مسلمين كسانی هستند كه اين حالت را ندارند و در 
حقيقت، از معرفت به امام حسين بی بهره اند. از طرفی كسانی هم هستند كه 
جزو شيعياِن اين خانواده محسوب نمی شوند؛ اما در ميان آنها بسيارى هستند 
كه اسم حسين عليه الّسالم،اشكشان را جارى می سازد و دلشان را منقلب 
می كند. خداى متعال، در نام امام حسين اثرى قرار داده است كه وقتی اسم 
او آورده شود، بر دل و جان ما ملت ايران و ديگر ملتهاى شيعه، يك حالت 
معنوى حاكم می شود. اين، آن معناى عاطفِی آن ذات و وجود مقّدس است.
بوده است. در خانه  بين اصحاب بصيرت، همين طور  در  اّول هم  از 
نبّی اكرم عليه و علی آله آالف الّصالة والّسالم و امير المؤمنين عليه الّصالة 
از  انسان  اين بزرگواران هم - آن طورى كه  والّسالم و در محيط زندگی 
روايات و تاريخ و اخبار و آثار می فهمد - اين وجود عزيز، خصوصيتی داشته 

و مورد محبّت و عشق ورزيدن بوده است. امروز هم، همين گونه است.
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وجود معارف عالي اسالمي در بيانات امام حسين)ع(

از جنبه معارف نيز، آن بزرگوار و اين اسم شريف - كه اشاره به آن 
مسّماى عظيم القدر است - همين گونه است. عزيزترين معارف و راقيترين 
مطالب معرفتی، در كلمات اين بزرگوار است. همين دعاى امام حسين در 
روز عرفه را كه شما نگاه كنيد، خواهيد ديد حقيقتاً مثل زبور اهل بيت، پر 
از نغمه هاى شيوا و عشق و شور معرفتی است. حتی بعضی از دعاهاى امام 
سّجاد را كه انسان می بيند و مقايسه می كند، گويا كه دعاى اين پسر، شرح و 
توضيح و بياِن متن دعاى پدر است؛ يعنی آن اصل است و اين فرع. دعاى 
اين بزرگوار در حول و حوش عاشورا  عجيب و شريف عرفه و كلمات 
و خطبه هايش در غير عاشورا، معنا و روح عجيبی دارد و بحر زّخارى از 
معارف عالی و رقيق و حقايق ملكوتی است كه در آثار اهل بيت عليهم 

الّسالم كم نظير است.

اهميت شخصيت امام حسين)ع( از نظر تاريخي
از جنبه تاريخی هم، اين نام و خصوصيّت و شخصيّت، يك مقطع تاريخی 
و يك كتاب تاريخ است. البته، به معناى تاريخ ساده و گزاره ماوقع نيست؛ 

بلكه به معناى تفسير و تبيين تاريخ و درس حقايق تاريخی است.
كردم  امام حسين صحبتهايی  ماجراى  عبرتهاى  درباره  وقت  يك  من، 
و گفتم كه ما از اين حادثه، غير از درسهايی كه می آموزيم؛ عبرتهايی نيز 
به ما  بكنيم؛ ولی »عبرتها«  بايد  به ما می گويند كه چه  می گيريم. »درسها« 
اتّفاق  است  ممكن  واقعه اى  و چه  افتاده  اتّفاق  كه چه حادثه اى  می گويند 

بيفتد.

عبرت هاي عاشورا
عبرت ماجراى امام حسين اين است كه انسان فكر كند در تاريخ و جامعه 
اسالمی؛ آن هم جامعه اى كه در رأس آن، شخصی مثل پيامبر خدا - نه يك 
بشر معمولی - قرار دارد و اين پيامبر، ده سال با آن قدرت فوق تصّور بشرى 
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و با اتّصال به اقيانوس اليزال وحی الهی و با حكمت بی انتها و بی مثالی كه 
از آن برخوردار بود، در جامعه حكومت كرده است و بعد باز در فاصله اى، 
حكومت علی بن ابی طالب بر همين جامعه جريان داشته است و مدينه و 
كوفه، به نوبت پايگاه اين حكومت عظيم قرار گرفته اند؛ چه حادثه اى اتّفاق 
افتاده و چه ميكروبی وارد كالبد اين جامعه شده است كه بعد از گذشت نيم 
قرن از وفات پيامبر و بيست سال از شهادت اميرالمؤمنين عليهما الّسالم، در 
همين جامعه و بين همين مردم، كسی مثل حسين بن علی را با آن وضع به 

شهادت می رسانند؟!
چه اتّفاقی افتاد و چطور چنين واقعه اى ممكن است رخ دهد؟ آن هم 
نه يك پسر بی نام و نشان؛ بل كودكی كه پيامبر اكرم، او را در آغوش خود 
می گرفت، با او روى منبر می رفت و براى مردم صحبت می كرد. او پسرى 
بود كه پيامبر درباره اش فرمود: »حسين منّی و انا من حسين«. رابطه بين اين 
پدر و پسر، اين گونه مستحكم بوده است. آن پسرى كه در زمان حكومت 
اميرالمؤمنين، يكی از اركان حكومت در جنگ و صلح بود و در سياست مثل 
خورشيدى می درخشيد. آن وقت، كار آن جامعه به جايی برسد كه همين 
انسان بارز و فرزند پيامبر، با آن عمل و تقوا و شخصيت فاخر و عّزت و با 
آن حلقه درس در مدينه و آن همه اصحاب و ياران عالقه مند و ارادتمند و 
آن همه شيعيان در نقاط مختلف دنياى اسالم را با آن وضعيت فجيع محاصره 
كنند و تشنه نگه دارند و بكشند و نه فقط خودش، بلكه همه مردانش و حتّی 
بچه ششماهه را قتل عام كنند و بعد هم زن و بچه اينها را مثل اسراى جنگی 
اسير كنند و شهر به شهر بگردانند. قضيه چيست و چه اتّفاقی افتاده بود؟ 

اين، آن عبرت است.

مقايسه ي جامعه ي امروزي ايران با صدر اسالم
شما جامعه ما را با آن جامعه مقايسه كنيد تا تفاوت آن دو را دريابيد. 
ما در اين جا و در رأس جامعه، امام عظيم القدر را داشتيم كه بالشك از 
انسانهاى زمان ما بزرگتر و برجسته تر بود؛ اما امام ما كجا، پيامبر كجا؟ يك 
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چنين نيروى عظيمی، به وسيله ى پيامبر در آن جامعه پراكنده شد كه بعد از 
وفات آن بزرگوار، تا دهها سال ضرِب دست پيامبر جامعه را پيش می برد. 
شما خيال نكنيد اين فتوحاتی كه انجام گرفت، از نفس رسول اهلل منقطع بود؛ 
اين، ضرب دست آن بزرگوار بود كه جامعه اسالمی را پيش می برد و پيش 
برد. بنابراين، پيامبر اكرم در فتوحات آن جامعه و جامعه ما حضور داشت و 

دارد، تا وضع به اين جا رسيد.

جلوگيري از تكرار حادثه ي عاشورا؛ دليل تأكيد مكرر بر مبارزه با منكرات
من، هميشه به جوانان و محّصلين و طاّلب و ديگران می گويم كه تاريخ 
را جّدى بگيريد و با دقّت نگاه كنيد، ببينيد چه اتفاقی افتاده است: »تلك أمة 
قد خلت1«. عبرت از گذشتگان، درس و آموزش قرآن است. اساس قضيه در 
چند نكته است كه حاال من نمی خواهم آنها را در اين جا تحليل و بيان كنم. 
مقدارى را گفتم و مقدارى هم باب محافل بحث و تدقيق است كه افراد اهل 

تحقيق بنشينند و روى كلمه كلمه اين حرفها، دقّت كنند.
يكی از مسائلی كه عامل اصلی چنين قضيه اى شد، اين بود كه رواج دنيا 
طلبی و فساد و فحشا، غيرت دينی و حّساسيِت مسؤوليت ايمانی را گرفت. 
اين كه ما روى مسأله فساد و فحشا و مبارزه و نهی از منكر و اين چيزها 
تكيه می كنيم، يك عّلت عمده اش اين است كه جامعه را تخدير می كند. همان 
مدينه اى كه اّولين پايگاه تشكيل حكومت اسالمی بود، بعد از اندك مّدتی به 
مركز بهترين موسيقيدانان و آواز خوانان و معروفترين رقاّصان تبديل شد؛ تا 
جايی كه وقتی در دربار شام می خواستند بهترين مغنّيان را خبر كنند، از مدينه 

آوازه خوان و نوازنده می آوردند!
اين جسارت، پس از صد يا دويست سال بعد انجام نگرفت؛ بلكه در 
همان حول و حوِش شهادت جگر گوشه فاطمه زهرا سالم اهلل عليها و نور 
چشم پيامبر و حتی قبل از آن، در زمان معاويه اتّفاق افتاد! بنابراين، مدينه 
مركز فساد و فحشا شد و آقا زاده ها و بزرگ زاده ها و حتی بعضی از جوانان 

1. سوره ي بقره، آيه ي 134.
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وابسته به بيت بنی هاشم نيز، دچار فساد و فحشا شدند!بزرگان حكومت 
فاسد هم می دانستند چه كار بكنند و انگشت روى چه چيزى بگذارند و چه 
چيزى را ترويج كنند. اين بليّه، مخصوص مدينه هم نبود؛ جاهاى ديگر هم 

به اين گونه فسادها مبتال شدند.

 بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى و فرمانده كّل قوا در جمع فرماندهان،
 مسؤوالن و پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمى و نيروى انتظامى و جمعى
از جانبازان انقالب اسالمى به مناسبت روز پاسدار ـ 1374/10/5
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30. لزوم تالش براي بهره گيري از بركات راه 
امام حسين)ع(

مفتوح بودن راه پربركت امام حسين)ع( در ميان مّلت و كشور ايران
خداى متعال را سپاسگزاريم كه توفيق داد تا يك بار ديگر در آستانه 
سرچشمه پر بركت محّرم و عاشورا قرار گيريم و خود را - هم جان و دل و 
هم تواناييهاى فكرى و روحی و جسمی خود را - در معرض نسيم مبارك 
دهيم.  قرار  عليه الّسالم  ابی عبداهلل  حضرت  فيوضات  سرچشمه  و  عاشورا 
ان شاءاهلل همه ملت ما، مِن جمله علماى اَعالم و روحانيون محترم و مبّلغين، 
می كنند،  تجربه  را  راه  اين  آغاز  كه  ايمانی  با  و  پرشور  بخصوص جوانان 
بتوانند از اين فيوضات بهره ببرند و كسانی كه مسؤوليت بيشترى دارند، 
خود را بيشتر به بركات اين ماه نزديك كنند. اين فرصت، براى بنده حقير 
هم فرصت مغتنمی است؛ زيرا جمعی از آقايان روحانيون محترم و علماى 
اَعالم و مبّلغين و اهل منبر و وّعاظ و جوانانی كه وادى تبليغ را در پيش روى 
خود دارند - و در آينده، ان شاءاهلل بايد كارهاى بزرگی انجام دهند - زيارت 
می كنم. جمع شما براى بنده، جمع بسيار عزيزى است؛ چون جمعی است 
كه می تواند كلمه حسينی را اِعال كند و اين راه پربركت را ان شاءاهلل بازسازى 
نمايد. البته راه حسين عليه الّسالم، در كشور ما و ميان ملت ما، در طول چند 
قرن، هرگز مسدود نشد، و اگر چه مخالفين و معاندين بودند، اما نتوانستند 
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كارى انجام دهند. با اين همه، بركات اين راه، خيلی زياد است. اگر حقيقتًا 
جمع روحانيون و مبّلغين و اصحاب بيان، آن گونه كه شايسته ماه محّرم 
است، در اين راه قدم بردارند و ابتكارها و نوآوريها و تالش مخلصانه همراه 
با كارهاى فكرى و علمی ارزشمندى در اين راه انجام دهند، بركات اين راه، 
نسبت به آنچه كه تاكنون بوده است، چندين برابر هم می تواند بشود. لذا 

وظيفه داريم در اين زمينه، هر چه بشود، مشتركاً تالش كنيم.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار روحانيون و مبلّغان، در آستانه »ماه
محرم« ـ 1375/2/26
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31. درك معناي شهادت و نترسيدن از مرگ، راه استقالل 
جوامع بشري

روحانيت محترم و مبّلغين عزيز، در اين ماه بزرگ بايد ابعاد مختلف 
قضايا را براى مردم روشن كنند و به آنها تفهيم نمايند كه دنيا و آخرت، در 
سايه ي دين به دست می آيد. ارتباط با امام حسين عليه الّصالة والّسالم و فهم 
معنا و مفهوم شهادت، هم به زندگی ماّدى و هم به زندگی معنوى انسان 
كمك می كند. يك ملت، اگر معناى شهادت را فهميد و دانست كه براى 
آرمانها چگونه می شود رفت و جان فدا كرد، آن وقت می تواند بی دغدغه 
و با استقالل زندگی كند؛ زيرا مرگ ديگر مانعی برايش نيست. اگر جز اين 
باشد، دشمن او را از مرگ خواهد ترساند و مثل بعضی از كشورها، بعضی 
از دولتها و بعضی از ملتهايی خواهد شد كه در مقابل دشمنان، ضعف نفس 

نشان می دهند.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار روحانيون و مبلّغان، در آستانه »ماه
محرم« ـ 1375/2/26



15
2 /

يي
ورا

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

 هف
 

32. استقامت و بصيرت، دو عامل مشترك در رهبري 
نهضت عاشورا و انقالب اسالمي

مقايسه  و شباهتهاي انقالب اسالمي و نهضت امام حسين)ع(
و  دارد  نهضت حسينی  با  زيادى  مشابهتهاى  امام،  می دانيد كه حركت 
تقريباً، الگوبردارى شده از حركت حسينی است. گرچه آن حركت - يعنی 
حركت امام حسين عليه الّسالم - منتهی به شهادت آن حضرت و يارانش شد 
و اين حركت به پيروزى امام منتهی گرديد؛ ولی اين فارقی ايجاد نمی كند. 
زيرا يك نوع فكر، يك مضمون و يك طرح كّلی بر هر دو حركت حاكم 
بود. اقتضائات متفاوت بود؛ لذا سرنوشت آن حركت، شهادت امام حسين 
عليه الّسالم و سرنوشت اين حركت، حكومت امامِ بزرگوارِ ما شد. اين، به 

طور كّلی، امر روشن و واضحی است.
از جمله ويژگيهايی كه در هر دو حركت، به طور بارزى وجود دارد، 
موضوِع »استقامت« است. با كلمه استقامت و معناى آن، نبايد عبورى و گذرا 

برخورد شود؛ چون خيلی مهّم است.
در مورد امام حسين عليه الّسالم استقامت به اين صورت است كه آن 
حكومت، ايستاد. هنوز مشكالت، خود را بروز نداده بود. پس از مدتی، آن 
حضرت تصميم گرفت تسليم يزيد و حكومت جائرانه او نشود. مبارزه از 
اين جا شروع شد؛ تسليم نشدن در مقابل حاكميت فاسدى كه راه دين را به 
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كّلی منحرف می كرد. امام از مدينه كه حركت فرمود با اين نيّت بود. بعد كه 
در مكه احساس كرد ياور دارد، نيّت خود را با قيام همراه كرد. و ااّل جوهر 
اصلی، اعتراض و حركت در مقابل حكومتی بود كه طبق موازين حسينی، 

قابل تحّمل و قبول نبود.

مشكالت امام حسين)ع( در مراحل اوليه نهضت
امام حسين عليه الّسالم ابتدا در مقابل آن حركت، مواجه با مشكالتی شد 
كه يكی پس از ديگرى رخ نمود. ناگزيرِى خروج از مكه، بعد درگيرى در 
كربال و فشارى كه در حادثه كربال بر شخص امام حسين عليه الّسالم وارد 
می آمد، از جمله اين مشكالت بود. يكی از عواملی كه در كارهاى بزرْگ جلِو 
انسان را سد می كند، عذرهاى شرعی است. انسان، كار واجب و تكليفی را 
بايد انجام دهد؛ ولی وقتی انجام اين كار مستلزم اشكال بزرگی است - فرض 
بفرماييد عّده زيادى كشته خواهند شد - احساس می كند كه ديگر تكليف 
گونه عذرهاى  اين  از  عليه الّسالم  امام حسين  مقابل  در  ببينيد  ندارد. شما 
شرعی كه می توانست هر انسان ظاهر بينی را از ادامه راه منصرف كند، چقدر 
بود! يكی پس از ديگرى، رخ می نمود. اّول اعراض مردم كوفه و كشته شدن 
مسلم پيش آمد. فرضاً اين جا بايستی امام حسين عليه الّسالم می فرمود: »ديگر 
عذر شرعی است و تكليف ساقط شد. می خواستيم با يزيد بيعت نكنيم؛ ولی 
ظاهراً در اين اوضاع و احوال، امكان پذير نيست. مردم هم تحّمل نمی كنند. 

پس، تكليف ساقط است. لذا از روى اجبار و ناچارى بيعت می كنيم.«

بروز بيشتر مشكالت در مرحله ي نهايي نهضت امام حسين)ع( در كربال و روز 
عاشورا

حسين  امام  اين جا  عاشوراست.  وقوع  و  كربال  حادثه  دوم،  مرحله 
عليه الّسالم می توانست در مواجهه با يك مسأله، به مثابه انسانی كه حوادث 
بزرگ را با اين منطقها می خواهد حل كند، بگويد: »زن و بچه در اين صحراى 
سوزان، طاقت ندارند. پس، تكليف برداشته شد.« يعنی تسليم شود و چيزى 
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را كه تا آن وقت قبول نكرده بود، بپذيرد. يا بعد از آن كه در روز عاشورا 
حمله دشمن آغاز گرديد و عّده زيادى از اصحاب امام حسين عليه الّسالم 
به شهادت رسيدند - يعنی مشكالت، بيشتر خود را نشان داد - آن بزرگوار 
می توانست بگويد: »اكنون ديگر معلوم شد كه نمی شود مبارزه كرد و نمی توان 
پيش برد.« آن گاه خود را عقب بكشد. يا آن هنگام كه معلوم شد امام حسين 
عليه الّسالم شهيد خواهد شد و بعد از شهادت او، آل اهلل - حرم اميرالمؤمنين 
تنها  نامحرم،  مردان  دست  در  و  بيابان  در   - عليهماالّسالم  پيغمبر  حرم  و 
خواهند ماند - اين جا ديگر مسأله ناموس پيش می آيد - به عنوان يك انسان 
غيرتمند، می توانست بفرمايد: »ديگر تكليف برداشته شده است. تكليف زنان 
چه می شود؟ اگر اين راه را ادامه دهيم و كشته شويم، زنان خاندان پيغمبر و 
دختران اميرالمؤمنين عليه الّصالة والّسالم و پاكيزه ترين و طيّب و طاهرترين 
زنان عالم اسالم، به دست دشمنان - مردان بی سرو پايی كه هيچ چيز از 

شرف و ناموس نمی فهمند - خواهند افتاد. پس، تكليف برداشته شد.«

استقامت بي نظير امام حسين )ع( در برابر همه ي مشكالت و تداوم مسير انجام 
تكليف الهي

توّجه كنيد برادران و خواهران! مطلب مهّمی است كه در واقعه كربال از 
اين ديدگاه دقّت شود كه اگر امام حسين عليه الّسالم می خواست در مقابل 
حوادِث بسيار تلخ و دشوارى مثل شهادت علی اصغر، اسارت زنان، تشنگی 
كودكان، كشته شدن همه جوانان و حوادِث فراواِن ديگرى كه در كربال قابل 
احصاست، با ديِد يك متشّرِع معمولی نگاه كند و عظمِت رسالِت خود را به 
فراموشی بسپارد، قدم به قدم می توانست عقب نشينی كند و بگويد: »ديگر 
تكليف نداريم. حال با يزيد بيعت می كنيم. چاره چيست!؟ الضرورات تبيح 
المحذورات.« اما امام حسين عليه الّسالم چنين نكرد. اين، نشانگر استقامت 
آن حضرت است. استقامت يعنی اين! استقامت، همه جا به معناى تحّمل 
مشكالت نيست. تحّمل مشكالت براى انسان بزرگ، آسانتر است تا تحّمل 
مسائلی كه بر حسب موازين - موازين شرعی، موازين عرفی، موازين عقلی 
ساده - ممكن است خالف مصلحت به نظر آيد. تحّمل اينها، مشكلتر از ساير 
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مشكالت است.
يك وقت به كسی می گويند: »اين راه را نرو؛ ممكن است شكنجه شوى.« 
خوب؛ انساِن قوى می گويد: »شكنجه شوم! چه مانعی دارد؟! راه را می روم.« 
يا می گويند: »نرو! ممكن است كشته شوى.« انسان بزرگ می گويد: »خوب؛ 
كشته شوم! چه اهميت دارد؟!« اما يك وقت صحبِت كشته شدن و شكنجه 
شدن و محروميت كشيدن نيست. می گويند: »نرو؛ ممكن است كه گروهی 
از مردم، به خاطر اين حركت تو كشته شوند.« اين جا ديگر پاى جان ديگران 
به  كودكان،  و  مردان  و  زنان  از  بسيارى  است  ممكن  »نرو؛  است:  بين  در 
خاطر پيش رفتن تو، سختی بكشند.« اين جا ديگر كسانی كه كشته شدن 
برايشان مهّم نيست، پايشان می لرزد. آن كسی پايش نمی لرزد كه اّوالً در حد 
اعلی  بصيرت داشته باشد و بفهمد چه كار بزرگی انجام می دهد. ثانياً قدرت 
نفس داشته باشد و ضعِف نفس نگيرد. اين دو خصوصيت را امام حسين 
لذا، حادثه كربال مثل خورشيدى بر تارك  عليه الّسالم در كربال نشان داد. 

تاريخ درخشيد؛ هنوز هم می درخشد، و تا ابدالّدهر هم خواهد درخشيد.

پيروي كامل امام خميني)ره( از بصيرت و استقامت امام حسين)ع(
عرض من اين است كه امام بزرگوار ما در اين خصوصيت، به طور كامل 
دنباله رو امام حسين عليه الّسالم شد. لذا، اين خصوصيت امام، انقالب را به 
پيروزى رساند. ثانياً، پيروزِى بعد از رفتن خودش را هم تضمين كرد؛ هم 
پيروزى فكرش و هم پيروزى راهش را كه مظهر آن، همين اجتماع عظيم 
شما مردم و مظهر وسيعترش در سطح عالم، گرايش ملتها به اسالم و به راه 

امام است. كسب اين پيروزيها، به خاطر استقامت او بود.

نمونه هاي دشواريهاي راه امام خميني)ره( در تاريخ انقالب اسالمي
روزى به امام گفتند: »اگر شما اين نهضت را ادامه دهيد، حوزه علميه قم 
را تعطيل خواهند كرد.« اين جا صحبِت جان نبود كه امام بگويد: »جان مرا 
بگيرند. اهميت ندارد.« خيلی كسان حاضرند از جانشان بگذرند؛ اما وقتی 
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بگويند »با اين اقدام شما ممكن است حوزه علميه قم تعطيل شود.« پاى همه 
می لرزد. اما امام نلرزيد؛ راه را عوض نكرد و پيش رفت.

روزى به امام گفتند: »اگر اين راه را ادامه دهيد، ممكن است همه علماى 
بزرگ و َمراجع را عليه شما بشورانند و تحريك كنند.« يعنی اختالف در عالم 
اسالم پيش آيد.« پاى خيلی كسان، اين جا می لرزد. اما پاى امام نلرزيد و راه 
را ادامه داد تا به نطقه پيروزِى انقالب رسيد. بارها به امام گفته شد: »شما 
ايران را به ايستادگی در مقابل رژيم پهلوى تشويق می كنيد. جواب  ملت 
امام  مقابل  يعنی در  بر زمين می ريزد چه كسی می دهد؟«  خونهايی را كه 
رضوان اهلل عليه، خونها را - خونهاى جوانان را - قرار دادند. يكی از علماى 
بزرگ، در سال 42 يا 43، به خود بنده اين مطلب را گفت. گفت: »در پانزده 
خرداد كه ايشان - يعنی امام - اين حركت را كردند، خيلی كسان كشته شدند 
كه بهترين جوانان ما بودند. جواب اينها را چه كسی خواهد داد؟« اين طرز 
فكرها بود. اين طرز فكرها فشار می آورد و ممكن بود هر كسی را از ادامه 
حركت منصرف كند. اما امام، استقامت ورزيد. عظمت روح او و عظمت 

بصيرتی كه بر او حاكم بود، در اين جاها ديده می شد....
اين  البته   - است  ماست، دو حرف  كه حاصِل جمعبندى بحث  آنچه 
جمعبندى، قابل گسترش و فكر كردن است - : اّول اين كه يكی از خطوط 
روشن نهضت عاشورا و بلكه خطِّ نشان نهضت عاشورا، عبارت است از 
استقامت امام حسين، عليه الّسالم. حرف دوم اين كه: امام بزرگوار ما رضوان اهلل 
تعالی عليه، همين خطِّ نشان حسينی را در نهضت، در منش و در زندگی 
بيمه كند. توانست  لذا توانست جمهورى اسالمی را  انتخاب كرد و  خود 
دشمن را از تهديد و از فشار منصرف كند. چون به دشمن تفهيم كرد كه 
فشار، اثرى ندارد. تهديد، اثرى ندارد. حمله، اثرى ندارد و اين حركت و اين 
رهبر، جريان و كسی نيست كه با اين حرفها، از راهی كه می رود برگردد. اين 

دو حرف، جمعبندى مطالبی است كه عرض كردم.

 بيانات مقام معظم رهبرى در اجتماع پرشكوه زائران مرقد امام خمينى)ره( ـ
1375/3/14
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33. اتهام خروج امام حسين)ع( از اسالم، نتيجه ي غفلت و 
سهل انگاري مسلمين

در حديث است كه »من خرج علی امام عادل فدمه هدر«؛ كسی كه در 
اسالم، عليه امام عادل خروج و قيام كند، خونش هدر است. اسالمی كه اين 
قدر به خوِن مردم اهميت می دهد، در اين جا، چنين برخوردى دارد. به هنگام 
قيام امام حسين عليه الّسالم كسانی بودند كه پسر پيغمبر، پسر فاطمه ى زهرا 
و پسر اميرالمؤمنين را عليهم الّسالم را به عنوان خروج كننده بر امام عادل 

معرفی كردند! امام عادل كيست؟ يزيد بن معاويه!

هشدار درباره ي لزوم جلوگيري از تكرار فاجعه ي عاشورا در آينده
آن عّده، در معرفی امام حسين عليه الّسالم به عنوان خروج كننده، موفّق 
شدند. خوب؛ دستگاهِ حكومِت ظالم، هر چه دلش می خواهد می گويد. مردم 
چرا بايد باور كنند؟! مردم چرا ساكت بمانند؟! آنچه بنده را دچار دغدغه 
می كند، همين جاى قضيه است. می گويم: چه شد كه كار به اين جا رسيد؟! 
چه شد كه اّمت اسالمی كه آن قدر نسبت به جزئيّات احكام اسالمی و آيات 
قرآنش دقّت داشت، در چنين قضيه ى واضحی، به اين صورت دچار غفلت 
و سهل انگارى شد كه ناگهان فاجعه اى به آن عظمت رخ داد؟! رخدادهايی 
چنين، انسان را نگران می كند. مگر ما از جامعه ى زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين 



15
8 /

يي
ورا

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

 هف
 

كنيم كه آن گونه نشود؟ خوب؛  عليهماالّسالم قرصتر و محكمتريم؟! چه 
نداده  جامعی  چنين شد؟« كسی جواب  كه  »چه شد  گفتيم  كه  سؤالی  به 
است. مسائلی عنوان شده است كه البته كافی و وافی نيست. به همين دليل، 
قصد دارم امروز كوتاه و مختصر، درباره ى اصل قضيه صحبت كنم. آن گاه 
سررشته ى مطلب را به دسِت ذهن شما می سپارم تا خودتان درباره ى آن فكر 
كنيد. كسانی كه اهل مطالعه و انديشه اند، دنبال اين قضيه تحقيق و مطالعه 
كنند و كسانی كه اهل كار و عملند، دنبال اين باشند كه با چه تمهيداتی 

می توان جلو تكرار چنين قضايايی را گرفت؟
اگر امروز من و شما جلو قضيه را نگيريم، ممكن است پنجاه سال ديگر، 
ده سال ديگر يا پنج سال ديگر، جامعه ى اسالمی ما كارش به جايی برسد 
كه در زمان امام حسين عليه الّسالم رسيده بود. مگر اين كه چشمان تيزى تا 
اعماق را ببيند؛ نگهبان امينی راه را نشان دهد؛ مردم صاحب فكرى كار را 
هدايت كنند و اراده هاى محكمی پشتوانه ى اين حركت باشند. آن وقت، البته، 
خاكريِز محكم و دژِ مستحكمی خواهد بود كه كسی نخواهد توانست در آن 
نفوذ كند. و االّ، اگر رها كرديم، باز همان وضعيت پيش می آيد. آن وقت، اين 

خونها، همه هدر خواهد رفت.
در آن عهد، كار به جايی رسيد كه نواده ى مقتوليِن جنگ بدر كه به دست 
اميرالمؤمنين و حمزه و بقيه ى سرداران اسالم، به درك رفته بودند، تكيه بر 
جاى پيغمبر زد، سِر جگر گوشه ى همان پيغمبر را در مقابل خود نهاد و با 

چوِب خيزران به لب و دندانش زد و گفت:
   ليت اشياخی ببـدرٍ شهدوا     جزع الخزرج من وقع االسل

يعنی كشته هاى ما در جنگ بدر، برخيزند و ببينند كه با كشنده هايشان 
چه كار كرديم! قضيه، اين است. اين جاست كه قرآن می گويد عبرت بگيريد! 
اين جاست كه می گويد: »ُقْل ِسيُروا فِی اأْلْرِض« در سرزمين تاريخ سير كنيد 

و ببينيد چه اتّفاقی افتاده است؛ آن گاه خودتان را برحذر داريد.

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر 27 محمد رسول اهلل )ص( ـ 1375/3/20
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34. نقش خواص در جبهه هاي حق و باطل

می شود.  كوفه  »مسلم«وارد  حضرت   - بفرماييد  فرض   - وقت  يك 
می گويند: »پسر عموى امام حسين عليه الّسالم آمد. خاندان بنی هاشم آمدند. 
و چه.  و چه  كنند«  می خواهند خروج  كنند،  قيام  می خواهند  اينها  برويم. 
هزار  می شوند هجده  مسلم؛  بَِر حضرت  و  ُدور  می رود  می شود،  تحريك 
بيعت كننده با مسلم! پنج، شش ساعت بعد، رؤساى قبايل به كوفه می آيند؛ 
به مردم می گويند: »چه كار می كنيد؟! با چه كسی می جنگيد؟! از چه كسی 
دفاع می كنيد؟! پدرتان را در می آورند!« اينها دور و بر مسلم را خالی می كنند 
و به خانه هايشان بر می گردند. بعد كه سربازان ابن زياد دور خانه ى »طوعه« 
را می گيرند تا مسلم را دستگير كنند، همينها از خانه هايشان بيرون می آيند 
و عليه مسلم می جنگند! هر چه می كنند، از روى فكر و تشخيص و تحليل 
درست نيست. هر طور كه جّو ايجاب كرد، حركت می كنند. اينها عوامند. 
بنابراين، در هر جامعه، خواصی داريم و عوامی. فعاًل »عوام« را بگذاريم كنار 

و سراغ خواص برويم.
خواص، طبعاً دو جبهه اند: خواِص جبهه ى حق و خواص جبهه ى باطل. 
می كنند.  كار  جبهه ى حق  براى  و  معرفتند  و  فرهنگ  و  فكر  اهل  عّده اى 
فهميده اند حق با كدام جبهه است. حق را شناخته اند و براساس تشخيص 
خود، براى آن، كار و حركت می كنند.اينها يك دسته اند. يك دسته هم نقطه ى 
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مقابل حق و ضد حّقند. اگر باز به صدر اسالم برگرديم، بايد اين طور بگوييم 
و  الّسالم هستند  عليهما  امام حسين،  و  اميرالمؤمنين  اصحاب  »عّده اى  كه 
طرفدار بنی هاشمند. عّده اى ديگر هم اصحاب معاويه و طرفدار بنی اميّه اند.« 
بين طرفداران بنی اميّه هم، افراد با فكر، عاقل و زرنگ بودند. آنها هم جزو 

خواصند.
به دو گروهِ خواِص طرفدار حق و خواِص  پس خواِص يك جامعه، 
طرفدار باطل تقسيم می شوند. شما از خواص طرفدار باطل چه توقّع داريد؟ 
بديهی است توقّع اين است كه بنشينند عليه حق و عليه شما برنامه ريزى 
كنند. لذا بايد با آنها بجنگيد. با خواص طرفدار باطل بايد جنگيد. اين كه 

ترديد ندارد.

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر 27 محمد رسول اهلل )ص( ـ 1375/3/20
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35. دنيادوستي خواص، زمينه ساز به مسلخ رفتن 
حسين بن علي ها در تاريخ

عزيزان من! خواِص طرفدارِ حق، دو نوعند. يك نوع كسانی هستند كه 
نام و همه ى  لّذت، راحت،  پول،  مقام، شهوت،  دنيا، زندگی،  با  مقابله  در 
متاعهاى خوْب قرار دارند. اينهايی كه ذكر كرديم، همه از متاعهاى خوب 
است. همه اش جزو زيباييهاى زندگی است. »متاع الحياة الّدنيا.« متاع، يعنی 
بهره. اينها بهره هاى زندگی دنيوى است. در قرآن كه می فرمايد »متاع الحياة 
الدنيا«، معنايش اين نيست كه اين متاع، بد است؛ نه. متاع است و خدا براى 
شما آفريده است. منتها اگر در مقابل اين متاعها و بهره هاى زندگی، خداى 
ناخواسته آن قدر مجذوب شديد كه وقتی پاى تكليِف سخت به ميان آمد، 
نتوانستيد دست برداريد، واويالست! اگر ضمن بهره بردن از متاعهاى دنيوى، 
آن جا كه پاى امتحان سخت پيش می آيد، می توانيد از آن متاعها به راحتی 

دست برداريد، آن وقْت حساب است.

دو گروه خواص طرفدار حق 
می بينيد كه حتّی خواِص طرفدارِ حق هم به دو قسم تقسيم می شوند. اين 
مسائل، دقّت و مطالعه الزم دارد. بر حسب اتّفاق نمی شود جامعه، نظام و 
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انقالب را بيمه كرد. بايد به مطالعه و دقّت و فكر پرداخت. اگر در جامعه اى، 
آن نوِع خوِب خواِص طرفدارِ حق؛ يعنی كسانی كه می توانند در صورت 
لزوم از متاع دنيوى دست بردارند، در اكثريت باشند، هيچ وقت جامعه ى 
اسالمی به سرنوشت جامعه ى دوران امام حسين عليه الّسالم مبتال نخواهد 
شد و مطمئنّاً تا ابد بيمه است. اما اگر قضيه به عكس شد و نوع ديگِر خواِص 
طرفدار حق - دل سپردگان به متاع دنيا. آنان كه حق شناسند، ولی درعين حال 

مقابل متاع دنيا، پايشان می لرزد - در اكثريت بودند، وامصيبتاست!
اصاًل دنيا يعنی چه؟ يعنی پول، يعنی خانه، يعنی شهوت، يعنی مقام، يعنی 
اسم و شهرت، يعنی پست و مسؤوليت، و يعنی جان. اگر كسانی براى حفظ 
جانشان، راه خدا را ترك كنند و آن جا كه بايد حق بگويند، نگويند، چون 
جانشان به خطر می افتد، يا براى مقامشان يا براى شغلشان يا براى پولشان يا 
محبّت به اوالد، خانواده و نزديكان و دوستانشان، راه خدا را رها كنند، اگر 
عده ى اين ها زياد باشد آن وقت ديگر واويالست. آن وقت حسين بن علی ها 
به مسلخ كربال خواهند رفت و به قتلگاه كشيده خواهند شد. آن وقت، يزيدها 
بر سِر كار می آيند و بنی اميّه، هزار ماه بر كشورى كه پيغمبر به وجود آورده 
بود، حكومت خواهند كرد و امامت به سلطنت تبديل خواهد شد، امامت به 

سلطنت تبديل خواهد شد!

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر 27 محمد رسول اهلل )ص( ـ 1375/3/20
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36. اهميت تصميم گيري خواص در وقت الزم با مروري بر 
حوادث قبل از عاشورا

خداوند متعال صاحب و خونخواه خون امام علي)ع( و امام حسين)ع(
خون اميرالمؤمنين عليه الّصالة والّسالم به قدر خون امام حسين عليه الّسالم 
با ارزش است. شما در زيارت وارث می خوانيد: »الّسالم عليك يا ثاراهلل و 
ابن ثاره.« يعنی خداى متعال، صاحب خوِن امام حسين عليه الّسالم و صاحب 
خون پدر او اميرالمؤمنين عليه الّصالة والّسالم است. اين تعبير، براى هيچ كس 
ديگر نيامده است. هر خونی كه بر زمين ريخته می شود، صاحبی دارد. كسی 
كه كشته می شود، پدرش صاحب خون است؛ فرزندش صاحب خون است؛ 
برادرش صاحب خون است. خونخواهی و مالكيّت حِقّ دم را عرب »ثار« 
می گويد. »ثارِ« امام حسين عليه الّسالم از آِن خداست. يعنی حّق خوِن امام 
حسين عليه الّسالم و پدر بزرگوارش، متعّلق به خودِ خداست. صاحب خوِن 

اين دو نفر، خودِ ذات مقّدس پروردگار است.

شرايط و انتخاب دشوار امام حسن)ع(
جامعه ى  روز  آن  وضعيّت  خاطِر  به  والّسالم  عليه الّصالة  اميرالمؤمنين 
اسالمی به شهادت رسيد. بعد نوبت امامت به امام حسن عليه الّسالم رسيد و 
در همان وضعيت بود كه آن حضرت نتوانست بيش از شش ماه دوام بياورد. 
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تنهاى تنهايش گذاشتند. امام حسن مجتبی عليه الّسالم می دانست كه اگر با 
همان عّده ى معدود اصحاب و ياران خود با معاويه بجنگد و به شهادت 
برسد، انحطاط اخالقی زيادى كه بر خواص جامعه ى اسالمی حاكم بود، 
پول و زرنگيهاى  تبليغات،  بگيرند!  را  او  دنبال خون  نخواهد گذاشت كه 
معاويه، همه را تصّرف خواهد كرد و بعد از گذشت يكی دو سال، مردم 
خواهند گفت امام حسن عليه الّسالم بيهوده در مقابل معاويه قد علم كرد. 
نينداخت؛ زيرا  با همه ى سختيها ساخت و خود را به ميدان شهادت  لذا، 

می دانست خونش هدر خواهد شد.
گاهی شهيد شدن آسان تر از زنده ماندن است! حّقاً كه چنين است! اين 
نكته را اهل معنا و حكمت و دقّت، خوب درك می كنند. گاهی زنده ماندن 
و زيستن و تالش كردن در يك محيط، به مراتب مشكلتر از كشته شدن و 
شهيد شدن و به لقاى خدا پيوستن است. امام حسن عليه الّسالم اين مشكل 

را انتخاب كرد.

برتري ارزش زنده ماندن نسبت به كشته شدن در دوران امام حسن)ع(
وضع آن زمان چنين بوده است. خواص تسليم بودند و حاضر نمی شدند 
حركتی كنند. يزيد كه بر سِر كار آمد، جنگيدن با او امكان پذير شد. به تعبيرى 
با يزيد كشته می شد، خونش، به دليل وضعيّت  ديگر: كسی كه در جنگ 
خرابی كه يزيد داشت، پامال نمی شد. امام حسين عليه الّسالم به همين دليل 
قيام كرد. وضع دوران يزيد به گونه اى بود كه قيام، تنها انتخاِب ممكن به نظر 
می رسيد. اين، به خالف دوران امام حسن عليه الّسالم بود كه دو انتخاِب شهيد 
شدن و زنده ماندن وجود داشت و زنده ماندن، ثواب و اثر و زحمتش بيش 
از كشته شدن بود. لذا، انتخاب سخت تر را امام حسن عليه الّسالم كرد. اما در 
زمان امام حسين عليه الّسالم، وضع بدان گونه نبود. يك انتخاب بيشتر وجود 
نداشت. زنده ماندن معنی نداشت؛ قيام نكردن معنی نداشت و لذا بايستی قيام 
می كرد. حال اگر در اثر آن قيام به حكومت می رسيد، رسيده بود. كشته هم 
می شد، شده بود. بايستی راه را نشان می داد و پرچم را بر سِر راه می كوبيد تا 
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معلوم باشد وقتی كه وضعيت چنان است، حركت بايد چنين باشد.
وقتی امام حسين عليه الّسالم قيام كرد - با آن عظمتی كه در جامعه ى 
اسالمی داشت - بسيارى از خواص به نزدش نيامدند و به او كمك نكردند. 
ببينيد وضعيت در يك جامعه، تا چه اندازه به وسيله ى خواصی كه حاضرند 
آينده  قرنهاى  در  اسالم  دنياى  سرنوشت  بر  راحتی  به  را  خودشان  دنياى 

ترجيح دهند، خراب می شود!

مقايسه ي وضعيت و عملكرد امام حسين)ع( و عبداهلل بن زبير
نگاه  مدينه  از  وى  حركت  و  عليه الّسالم  حسين  امام  قيام  قضاياى  به 
می كردم. به اين نكته برخوردم كه يك شب قبل از آن شبی كه آن حضرت 
از مدينه خارج شود، عبداهلل بن زبير بيرون آمده بود. هر دو، در واقع، يك 
وضعيّت داشتند؛ اما امام حسين عليه الّسالم كجا، عبداهلل بن زيبر كجا! سخن 
گفتن امام حسين عليه الّسالم و مقابله و مخاطبه اش از چنان صالبتی برخوردار 
بود كه وليد حاكم وقت مدينه، جرأت نمی كرد با وى به درشتی حرف بزند! 
مروان يك كلمه در انتقاد از آن حضرت بر زبان آورد. چون انتقادش نابجا بود 
حضرت چنان تشرى به او زد كه مجبور شد سرجايش بنشيند. آن وقت امثال 
همين مروان، خانه ى عبداهلل بن زبير را به محاصره درآوردند. عبداهلل، برادرش 
را با اين پيام نزد آنها فرستاد كه اگر اجازه بدهيد، فعاًل به دارالخالفه نيايم. به 
او اهانت كردند و گفتند: پدرت را در می آوريم! اگر از خانه ات بيرون نيايی، 
به قتلت می رسانيم و چه ها می كنيم! چنان تهديدى كردند كه عبداهلل بن زبير به 
التماس افتاد و گفت: پس اجازه بدهيد فعاًل برادرم را بفرستم؛ خودم فردا به 
دارالخالفه می آيم. آن قدر اصرار و التماس كرد كه يكی واسطه شد و گفت: 

امشب را به او مهلت بدهيد.
با نفوذ بود، اين قدر  با اين كه شخصيتی سرشناس و  عبداهلل بن زبير، 
وضعيتش با امام حسين عليه الّسالم فرق داشت. كسی جرأت نمی كرد با آن 
حضرت به درشتی صحبت كند. از مدينه هم كه بيرون آمد، چه در بين راه و 
چه در مكه، هر كس به او رسيد و همصحبت شد، خطابش به آن حضرت 
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»جعلت فداك« )قربانت گردم( و پدر و مادرم قربانت گردند و »عّمی و 
امام  با  بود. برخورد عمومی  قربانت گردند(  دايی ام  خالی فداك« )عمو و 
حسين عليه الّسالم اين گونه بود. شخصيّت او در جامعه ى اسالمی، چنين 
ممتاز و برجسته بود. عبداهلل بن مطيع، در مكه نزد امام حسين عليه الّسالم 
آمد و عرض كرد: »يابن رسول اهلل! ان قتلت لنسترقّن بعدك.« اگر تو قيام كنی 
و كشته شوى، بعد از تو، كسانی كه داراى حكومتند، ما را به بردگی خواهند 
برد. امروز به احترام تو، از ترس تو و از هيبت توست كه راهِ عادى خودشان 

را می روند.
عظمت مقام امام حسين عليه الّسالم در بين خواص چنين است كه حتّی 
می كند،  جعفر خضوع  بن  عبداهلل  می كند؛  مقابلش خضوع  در  عبّاس  ابن 
عبداهلل بن زبير با آن كه از حضرت خوشش نمی آيد خضوع می كند. بزرگان 
و همه ى خواِص اهل حق، در برابر عظمت مقام او، خاضعند. خاضعان به 
او، خواص جبهه ى حّقند؛ كه طرف حكومت نيستند؛ طرف بنی اميّه نيستند و 
طرف باطل نيستند. در بين آنها، حتّی شيعيان زيادى هستند كه اميرالمؤمنين 
عليه الّصالة والّسالم را قبول دارند و او را خليفه ى اّول می دانند. اما همه ى 
اينها، وقتی كه با شّدت عمِل دستگاه حاكم مواجه می شوند و می بينند بناست 
بيفتد، پس  جانشان، سالمتی شان، راحتی شان، مقامشان و پولشان به خطر 

می زنند! اينها كه پس زدند، عوام مردم هم به آن طرف رو می كنند.

كثرت دل سپردگان به دنيا در ميان خواص دعوت كننده از امام حسين)ع(
نامه  عليه الّسالم  امام حسين  براى  كوفه  از  كه  كسانی  اسامی  به  وقتی 
نوشتند و او را دعوت كردند، نگاه می كنيد، می بينيد همه جزو طبقه ى خواص 
و از زبدگان و برجستگان جامعه اند. تعداد نامه ها زياد است. صدها صفحه 
نامه و شايد چندين خورجين يا بسته ى بزرگ نامه، از كوفه براى امام حسين 
و شخصيتهاى  اعيان  و  بزرگان  را  نامه ها  همه ى  شد.  فرستاده  عليه الّسالم 
لحن  و  مضمون  منتها  نوشتند.  همان خواص  و  نشاندار  و  نام  و  برجسته 
نامه ها را كه نگاه كنيد، معلوم می شود از اين خواِص طرفدارِ حق، كدامها 
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جزو دسته اى هستند كه حاضرند دينشان را قربانی دنيايشان كنند و كدامها 
كسانی هستند كه حاضرند دنيايشان را قربانی دينشان كنند. از تفكيِك نامه ها 
هم می شود فهميد كه عّده ى كسانی كه حاضرند دينشان را قربانی دنيا كنند، 
بيشتر است. نتيجه در كوفه آن می شود كه مسلم بن عقيل به شهادت می رسد 
و از همان كوفه اى كه هجده هزار شهروندش با مسلم بيعت كردند، بيست، 
سی هزار نفر يا بيشتر، براى جنگ با امام حسين عليه الّسالم به كربال می روند! 

يعنی حركت خواص، به دنبال خود، حركت عوام را می آورد.
نمی دانم عظمت اين حقيقت كه براى هميشه گريبان انسانهاى هوشمند را 
می گيرد، درست براى ما روشن می شود يا نه؟ ماجراى كوفه را البد شنيده ايد. 
به امام حسين عليه الّسالم نامه نوشتند و آن حضرت در نخستين گام، مسلم بن 
عقيل را به كوفه اعزام كرد. با خود انديشيد مسلم را به آن جا می فرستم. اگر 
خبر داد كه اوضاع مساعد است، خود نيز راهی كوفه می شوم. مسلم بن عقيل 
به محض ورود به كوفه، به منزل بزرگان شيعه وارد شد و نامه ى حضرت را 
خواند. گروه گروه، مردم آمدند و همه، اظهار ارادت كردند. فرماندار كوفه، 
نعمان بن بشير نام داشت كه فردى ضعيف و ماليم بود. گفت: تا كسی با من 
سِر جنگ نداشته باشد، جنگ نمی كنم. لذا با مسلم مقابله نكرد. مردم كه جو 
را آرام و ميدان را باز می ديدند، بيش از پيش با حضرت بيعت كردند. دو، 
سه تن از خواِص جبهه ى باطل - طرفداران بنی اميّه - به يزيد نامه نوشتند كه 
اگر می خواهی كوفه را داشته باشی، فرد شايسته اى را براى حكومت بفرست. 
چون نعمان بن بشير نمی تواند در مقابل مسلم بن عقيل مقاومت كند. يزيد هم 
عبيداهلل بن زياد، فرماندار بصره را حكم داد كه عالوه بر بصره - به قول امروز 
با حفظ سمت - كوفه را نيز تحت حكومت خود درآور. عبيداهلل بن زياد از 
بصره تا كوفه يكسره تاخت. در قضيه ى آمدن او به كوفه هم نقش خواص 
معلوم می شود، كه اگر ديدم مجالی هست، بخشی از آن را برايتان نقل خواهم 
كرد. او هنگامی به دروازه ى كوفه رسيد كه شب بود. مردم معمولی كوفه - از 
همان عوامی كه قادر به تحليل نبودند - تا ديدند فردى با اسب و تجهيزات 
و نقاب بر چهره وارد شهر شد، تصّور كردند امام حسين عليه الّسالم است. 

جلو دويدند و فرياد الّسالم عليك يا بن رسول اهلل در فضا طنين افكند!
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نقش و تأثير تبليغات خواص در عوام
ويژگی فرد عامی، چنين است. آدمی كه اهل تحليل نيست، منتظر تحقيق 
با اسب و تجهيزات وارد شد. بی آن كه يك كلمه  نمی شود. ديدند فردى 
حسين  امام  او  گفت  يكی  تا  كردند.  غلط  تصّور  باشند،  زده  او  با  حرف 
عليه الّسالم است همه فرياد امام حسين، امام حسين برآوردند! به او سالم 
كردند و مقدمش را گرامی داشتند؛ بی آن كه صبر كنند تا حقيقت آشكار شود. 
عبيداهلل هم اعتنايی به آنها نكرد و خود را به داراالماره رساند و از همان جا 
طرح مبارزه با مسلم بن عقيل را به اجرا گذاشت. اساس كار او عبارت از 
اين بود كه طرفداران مسلم بن عقيل را با اشّد فشار مورد تهديد و شكنجه 
قرار دهد. بدين جهت، هانی بن عروه را با غدر و حيله به داراالماره كشاند 
و به ضرب و شتم او پرداخت. وقتی گروهی از مردم در اعتراض به رفتار او 
داراالماره را محاصره كردند، با توسل به دروغ و نيرنگ، آنها را متفرق كرد.

را  حق  كه  حق  طرفدارِ  اصطالح  به  خواِص  نقش  هم،  مقطع  اين  در 
آشكار  دانستند،  مرّجح  آن  بر  را  دنيايشان  اما  دادند،  شناختند و تشخيص 
می شود. از طرف ديگر، حضرت مسلم با جمعيت زيادى به حركت درآمد. 
در تاريخ »ابن اثير« آمده است كه گويی سی هزار نفر اطراف مسلم گرد آمده 
بودند. از اين عّده فقط چهار هزار نفر دْورادْور محّل اقامت او ايستاده بودند 

و شمشير به دست، به نفع مسلم بن عقيل شعار می دادند.
اين وقايع، مربوط به روز نهم ذى الحّجه است. كارى كه ابن زياد كرد 
اين بود كه عده اى از خواص را وارد دسته هاى مردم كرد تا آنها را بترسانند. 
خواص هم در بين مردم می گشتند و می گفتند با چه كسی سر جنگ داريد؟! 
چرا می جنگيد؟! اگر می خواهيد در امان باشيد، به خانه هايتان برگرديد. اينها 
بنی اميه اند. پول و شمشير و تازيانه دارند. چنان مردم را ترساندند و از گرد 
مسلم پراكندند كه آن حضرت به وقت نماز عشا هيچ كس را همراه نداشت؛ 

هيچ كس!
آن گاه ابن زياد به مسجد كوفه رفت و اعالن عمومی كرد كه همه بايد به 

مسجد بيايند و نماز عشايشان را به امامت من بخوانند!
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ابن  تاريخ می نويسد: مسجد كوفه مملو از جمعيتی شد كه پشت سر 
زياد به نماز عشا ايستاده بودند. چرا چنين شد؟ بنده كه نگاه می كنم، می بينم 
خواِص طرفدارِ حق مقصرند و بعضی شان در نهايت بدى عمل كردند. مثل 
چه كسی؟ مثل شريح قاضی. شريح قاضی كه جزو بنی اميّه نبود! كسی بود 
كه می فهميد حق با كيست. می فهميد كه اوضاع از چه قرار است. وقتی هانی 
بن عروه را با سر و روى مجروح به زندان افكندند، سربازان و افراد قبيله ى 

او اطراف قصر عبيداهلل زياد را به كنترل خود درآوردند.

عملكرد منفي شريح قاضي در شهادت هاني
ابن زياد ترسيد. آنها می گفتند: شما هانی را كشته ايد. ابن زياد به شريح 
قاضی گفت: برو ببين اگر هانی زنده است، به مردمش خبر بده. شريح ديد 
هانی بن عروه زنده، اما مجروح است. تا چشم هانی به شريح افتاد، فرياد 
برآورد: اى مسلمانان! اين چه وضعی است؟! پس قوم من چه شدند؟! چرا 
سراغ من نيامدند؟! چرا نمی آيند مرا از اين جا نجات دهند؟! مگر مرده اند؟! 
شريح قاضی گفت: می خواستم حرفهاى هانی را به كسانی كه دورِ داراالماره 
را گرفته بودند، منعكس كنم. اما افسوس كه جاسوس عبيداهلل آن جا حضور 
داشت و جرأت نكردم! جرأت نكردم يعنی چه؟ يعنی همين كه ما می گوييم 
ترجيح دنيا بر دين! شايد اگر شريح همين يك كار را انجام می داد، تاريخ 
عوض می شد. اگر شريح به مردم می گفت كه هانی زنده است، اما مجروح در 
زندان افتاده و عبيداهلل قصد دارد او را بكشد، با توّجه به اين كه عبيداهلل هنوز 
قدرت نگرفته بود، آنها می ريختند و هانی را نجات می دادند. با نجات هانی 
هم قدرت پيدا می كردند، روحيه می يافتند، داراالماره را محاصره می كردند، 
عبيداهلل را می گرفتند؛ يا می كشتند و يا می فرستادند می رفت. آن گاه كوفه 
از آِن امام حسين عليه الّسالم می شد و ديگر واقعه ى كربال اتّفاق نمی افتاد! 
اگر واقعه ى كربال اتّفاق نمی افتاد؛ يعنی امام حسين عليه الّسالم به حكومت 
می رسيد. حكومت حسينی، اگر شش ماه هم طول می كشيد براى تاريخ، 

بركات زيادى داشت. گرچه، بيشتر هم ممكن بود طول بكشد.
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يك وقت يك حركت بجا، تاريخ را نجات می دهد و گاهی يك حركت 
نابجا كه ناشی از ترس و ضعف و دنياطلبی و حرص به زنده ماندن است، 
تاريخ را در ورطه ى گمراهی می غلتاند. اى شريح قاضی! چرا وقتی كه ديدى 
نقِص خواِص  و  ندادى؟! عيب  آن وضعيت است، شهادت حق  هانی در 

ترجيح دهنده ى دنيا بر دين، همين است.
به داخل شهر كوفه برگرديم: وقتی كه عبيداهلل بن زياد به رؤساى قبايل 
پراكنده كنيد وگرنه پدرتان را  از دور مسلم  برويد و مردم را  كوفه گفت 
در می آورم چرا امر او را اطاعت كردند؟! رؤساى قبايل كه همه شان اموى 
نبودند و از شام نيامده بودند! بعضی از آنها جزو نويسندگان نامه به امام 
حسين عليه الّسالم بودند. َشبَْث بن ربْعی يكی از آنها بود كه به امام حسين 
عليه الّسالم نامه نوشت و او را به كوفه دعوت كرد. همو، جزو كسانی است 
كه وقتی عبيداهلل گفت برويد مردم را از دور مسلم متفّرق كنيد قدم پيش 

گذاشت و به تهديد و تطميع و ترساندن اهالی كوفه پرداخت!
لحظه ى  يك  در  ربْعی  بن  َشبَْث  امثال  اگر  كردند؟!  كارى  چنين  چرا 
حّساس، به جاى اين كه از ابن زياد بترسند، از خدا می ترسيدند، تاريخ عوض 
می شد. گيرم كه عوام متفّرق شدند؛ چرا خواِص مؤمنی كه دْور مسلم بودند، 
از او دست كشيدند؟ بين اينها افرادى خوب و حسابی بودند كه بعضيشان 

بعداً در كربال شهيد شدند؛ اما اين جا، اشتباه كردند.

تصميم و تشخيص ديرهنگام؛ عّلت تأثير اندك قيام تّوابين
البته آنهايی كه در كربال شهيد شدند، كّفاره ى اشتباهشان داده شد. درباره ى 
آنها بحثی نيست و اسمشان را هم نمی آوريم. اما كسانی از خواص، به كربال 
البته، بعد مجبور شدند  پيدا نكردند و  نتوانستند بروند؛ توفيق  نرفتند.  هم 
جزو تّوابين شوند. چه فايده؟! وقتی امام حسين عليه الّسالم كشته شد؛ وقتی 
فرزند پيغمبر از دست رفت؛ وقتی فاجعه اتّفاق افتاد؛ وقتی حركت تاريخ 
به سمت سراشيب آغاز شد، ديگرچه فايده؟! لذاست كه در تاريخ، عّده ى 
تّوابين، چند برابر عّده ى شهداى كربالست. شهداى كربال همه در يك روز 
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كشته شدند؛ تّوابين نيز همه در يك روز كشته شدند. اما اثرى كه تّوابين در 
تاريخ گذاشتند، يك هزارم اثرى كه شهداى كربال گذاشتند، نيست! به خاطر 
اين كه در وقت خود نيامدند. كار را در لحظه ى خود انجام ندادند. دير تصميم 

گرفتند و دير تشخيص دادند.
تنها  است،  امام  نماينده ى  می دانستيد  اين كه  با  را  عقيل  بن  مسلم  چرا 
با او بيعت هم كرده بوديد. قبولش هم داشتيد. به  گذاشتيد؟! آمده بود و 
عوام كارى ندارم. خواص را می گويم. چرا هنگام عصر و سِر شب كه شد، 
مسلم را تنها گذاشتيد تا به خانه ى طوعه پناه ببرد؟! اگر خواص، مسلم را 
تنها نمی گذاشتند و مثاًل، عّده به صد نفر می رسيد، آن صد نفر دور مسلم را 
می گرفتند. خانه ى يكی شان را مقّر فرماندهی می كردند. می ايستادند و دفاع 
می كردند. مسلم، تنها هم كه بود، وقتی خواستند دستگيرش كنند، ساعتها 
طول كشيد. سربازان ابن زياد، چندين بار حمله كردند؛ مسلم به تنهايی همه 
را پس زد. اگر صد نفر مردم با او بودند، مگر می توانستند دستگيرش كنند؟! 
باز مردم دورشان جمع می شدند. پس، خواص در اين مرحله، كوتاهی كردند 

كه دْور مسلم را نگرفتند.
ببينيد! از هر طرف حركت می كنيم، به خواص می رسيم. تصميم گيرى 
خواص در وقت الزم، تشخيص خواص در وقت الزم، گذشت خواص 
از دنيا در لحظه ى الزم، اقدام خواص براى خدا در لحظه ى الزم. اينهاست 
كه تاريخ و ارزشها را نجات می دهد و حفظ می كند! در لحظه ى الزم، بايد 
فايده  ديگر  گذشت،  وقت  و  كرديد  تأّمل  اگر  داد.  انجام  را  الزم  حركت 

ندارد. 

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر 27 محمد رسول اهلل )ص( ـ 1375/3/20
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37. حضرت ابي عبداهلل، يكي از بزرگترين شاخصها و 
الگوها براي تمامي انسانها

زيركترين انسانها و انتخاب اولياءاهلل بعنوان الگو و اسوه
تشبّه به بزرگان و انتساب به اوليا، كار زيركان عالم است. هر كس الگويی 
می خواهد، دنبال نمونه و اسوه اى می گردد؛ اما همه در جستن الگو، راه صواب 
نمی روند. بعضی افراد در عالم هستند كه اگر از آنها بپرسيد كدام چهره ذهن 
شما را به خود متوّجه می كند، می بينيد كه سراغ انسانهاى حقير و كوچك 
و پستی می روند كه عمرشان به عبوديّت هواى نفس گذشته است و تنها 
هنرشان چيزى است كه جز غافالن را خوش نمی آيد - تنها سرگرم كردن 
چند لحظه انسانهاى كوچك و غافل - اينها براى عّده اى از انسانهاى معمولی 
عالم، الگو می شوند. بعضی سراغ سياستمداران و شخصيّتهاى تاريخی و امثال 
آن می روند و آنان را الگو قرار می دهند. زيركترين انسانها كسانی هستند كه 
اولياءاهلل را الگو قرار می دهند؛ چون بزرگترين خصوصيت اولياءاهلل اين است 
كه تا آن حد شجاع و قوى و مقتدرند كه می توانند امير نفس خود باشند و 

ذليل نفس خود نشوند.
به يكی از فيلسوفان و حكماى قديم منسوب است كه به اسكندر رومی - 
مقدونی - گفت: تو غالم غالمان من هستی! اسكندر تعجب كرد و خشمگين 
شد. گفت : خشمگين نشو؛ تو غالم شهوت و غضب خود هستی. وقتی 
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چيزى را بخواهی، بی تابی؛ وقتی هم از چيزى خشمگين بشوى، بی تابی! اين 
بردگی در مقابل شهوت و غضب است؛ در حالی كه شهوت وغضب غالم 

من هستند.
ممكن است اين داستان راست باشد و ممكن است واقعيت نداشته باشد؛ 
اما نسبت به اولياء خدا، پيغمبران و شاخصهاى راه هدايت الهی بشر، راست 
است. نمونه هاى آن يوسف، ابراهيم و موسی هستند و نمونه هاى متعّدد نيز 
در زندگی اولياى خدا وجود دارد. زيركترين انسانها كسانی هستند كه اين 
بزرگان؛ اين انسانهاى شجاع و مقتدر را الگو قرار می دهند و از اين طريق 

براى خودشان، در باطن و معنا كسب اقتدار و عظمت می كنند.

امام حسين)ع( يكي از بزرگترين شاخصهاي الگو و مورد نياز در همه ي عوالم 
وجود

حضرت  بالشك  كه  است  شاخصهايی  هم  بزرگان  اين  ميان  در  باز 
ابی عبداهلل عليه الّصالة و الّسالم، يكی از بزرگترين اين شاخصهاست. حّقًا 
بايد گفت كه نه فقط ما انسانهاى خاكی حقير و ناقابل، بلكه همه عوالم 
وجود، ارواح اولياء و بزرگان و فرشتگان مقّرب، محتاج پرتوى از انوار اويند 
و در تمام عوالم تو در توى وجود، كه براى ما روشن و آشنا هم نيست، نور 
مبارك حسين بن علی عليه الّسالم مثل خورشيد می درخشد. اگر انسان خود 

را در پرتو اين خورشيد قرار دهد، اين كار بسيار برجسته اى است.

 بيانات معظم رهبرى در ديدار پاسداران انقالب اسالمى به مناسبت روز
پاسدار ـ 1375/9/24
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38. عبادت، معرفت، بصيرت، استقامت، و شجاعت؛ 
ابعاد وجودي شخصيت سيّدالشّهدا)ع(

جلوه هاي هّمت حسيني در طول زندگي آن حضرت
فرزند  بود،  كه  پيغمبر  فرزند  الّسالم  عليه  حسين  امام  كنيد؛  مالحظه 
علی بن ابيطالب عليه الّسالم و فاطمه زهرا سالم اهلل عليها كه بود - همه اينها 
ارزشهايی است كه يك انسان را خيلی تعالی می بخشد - پرورش يافته آن 
خانه و آن دامن و آن تربيت و فضاى معنوى و بهشت روحانی هم كه بود؛ 
اما به اينها قانع نشد. وقتی نبیّ اكرم از دنيا رفت، ايشان يك نوجوان هشت، نه 
ساله بود. وقتی اميرالمؤمنين به شهادت رسيد، ايشان يك جوان سی و هفت، 
هشت ساله بود. در دوران اميرالمؤمنين هم كه دوران آزمايش و تالش و 
كار بود، اين مايه مستعد، زير دست آن پدر، مرتّب ورز خورده بود و قوى، 

درخشان و تابناك شده بود.
اگر هّمت يك انسان مثل هّمت ما باشد، خواهد گفت كه همين مقدار 
بس است؛ همين خوب است و با همين خدا را مالقات كنيم. هّمت حسينی 
اين نيست. در دوران حيات مبارك برادرش، كه ايشان مأموم آن بزرگوار و 
امام حسن عليه الّسالم، امام بود، ايشان همان حركت عظيم را ادامه داد. باز 
همين طور پيشرفت و انجام وظايف در كنار برادر و اطاعت مطلق از امام 
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زمان است. همه اينها درجه و تعالی است. لحظه لحظه هايش را حساب كنيد. 
بعد در مقابل شهادت برادر قرار گرفت. بعد از آن هم زندگی مبارك اين 
بزرگوار، ده سال ادامه پيدا كرده است - از وقت شهادت امام حسن تا هنگام 
شهادت امام حسين، حدود ده سال و اندكی است - شما ببينيد امام حسين 

عليه الّسالم، در اين ده سال قبل از عاشورا چه می كرد.
آن عبادت و تضّرع، آن توّسل و اعتكاف در حرم پيغمبر و آن رياضت 
معنوى و روحانی، يك طرف قضيه است. از طرف ديگر تالش آن بزرگوار در 
نشر علم و معارف و مبارزه با تحريف است. تحريف در آن روز، بزرگترين 
بالى معنوى براى اسالم بود كه مثل سيالبی از فساد و گنداب، به سمت 
اذهان جامعه اسالمی سرازير شده بود. دورانی بود كه به شهرهاى اسالمی 
و كشورها وملتهاى مسلمان آن روز سفارش می شد بزرگترين شخصيت 
اسالم را لعن كنند! اگر كسی متّهم می شد به اين كه طرفدار جريان امامت و 
واليت اميرالمؤمنين است، تحت تعقيب قرار می گرفت. »القتل بالّظنة و األخذ 

بالتهمة«.
پرده هاى  مثل فوالد  ايستاد و  مثل كوه  بزرگوار،  اين  در چنين دورانی 
تحريف را بريد. كلمات و فرمايشات و خطاب آن بزرگوار به علما، چيزهايی 
است كه بعضی از آنها كه در تاريخ مانده است، نشان می دهد ايشان چه 

حركت عظيمی را در اين زمينه داشته است.
رشته بعدى هم رشته نهی از منكر و امر به معروف در باالترين شكل آن 
است كه در نامه به معاويه در كتابهاى تاريخ نقل شده است - نقل شيعه هم 
نيست - اتّفاقاً اين نامه را - تا آن جاكه در ذهنم هست - موّرخين سنّی نقل 
كرده اند؛ به گمانم شيعه نقل نكرده است؛ يعنی من برخورد نكرده ام؛ يا اگر 
هم نقل كرده اند، از آنها نقل كرده اند. آن نامه كذايی و نهی از منكر و امر به 
معروف ، تا هنگام حركت از مدينه است كه بعد از به سلطنت رسيدن يزيد 
است كه اين هم امر به معروف و نهی از منكر است. » اُريد اَن امر بالمعروف 

وانَهی عن المنكر«.1

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 329.



17
6 /

يي
ورا

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

 هف
 

ببينيد؛ يك انسان، هم در تالش نفسانی و شخصی - تهذيب نفس - آن 
با  حركت عظيم را می كند؛ هم در صحنه و عرصه ى فرهنگی، كه مبارزه 
تحريف، اشاعه احكام الهی و تربيت شاگرد و انسانهاى بزرگ است و هم 
در عرصه سياسی كه امر به معروف و نهی از منكر است. بعد هم مجاهدت 
عظيم ايشان، كه مربوط به عرصه سياسی است. اين انسان، در سه عرصه 

مشغول خود سازى و پيشرفت است.
عزيزان من! اين انسان الگوست - اينها مربوط به قبل از كربالست - 
دشمْن  بود؛ چون  پيشرفت  در حال  دائم  بايد  متوقّف شد.  نبايد  لحظه اى 
منتظِر خاكريز نرم است كه نفوذ كند. دشمْن منتظر توقّف است تا حمله كند. 
بهترين راه براى متوقّف كردن حمله دشمن و بر هم زدن آرايش او، حمله 

شماست. پيشرفت شما حمله به دشمن است.

لزوم خودسازي فردي، خانوادگي و اجتماعي در مقابل تالشهاي دشمن
بعضی خيال می كنند حمله به دشمنان، معنايش اين است كه انسان حتمًا 
توپ و تفنگ به جايی ببرد؛ يا فرياد سياسی بلند كند. البته اين هم در مواقعی 
اين طور  بزند. بعضی  انسان فرياد سياسی هم  بله؛ الزم است  الزم است. 
خيال نكنند كه وقتی ما به مسأله فرهنگ اشاره می كنيم، منظور فرياد كشيدن 
بر سر دشمن است؛ نه. البته آن هم جاى خودش كار الزمی است؛ اما فقط 
آن نيست. كار سازندگی انسان بر روى خود، بر روى فرزندان، زيردستان و 
كسان و بر روى اّمت اسالمی، بزرگترين كارهاست. دشمن دائم پنجه می زند، 
براى اين كه بتواند اين سّد عظيم را به نحوى متزلزل يا نازك و نفوذ پذير 

كند. دشمن كه رها نمی كند.
دشمن با عظمت ظاهرى و پوشالی خود، همه استكبار غربی و فرهنگ 
منحّط جاهلی و طاغوتی است. اين دشمن در طول قرنها به وجود آمده 
است؛ بر همه منافذ عالم - منابع اقتصادى، فرهنگی، انسانی و سياسی - 
دست و چنگ انداخته است. حاال با يك مانع مهّمی كه اسالم واقعی است 
- نه اسالم اّدعايی - رو به رو شده است. البته اسالم اّدعايی هست. اسمشان 
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انگشتان را هم  مسلمان است. سر سفره آن، هم می نشينند؛ هم می چرند؛ 
می ليسند!طبيعی است آن كه ترسی ندارد.

سّد واقعی، اسالم واقعی و اسالم قرآن است. اسالم »لن يجعل اهلل للكافرين 
علی المؤمنين سبياًل«1 و »ان الحكم االهلل«2 است. اگر كمی دايره را اضيق كنيد 
و به وسط دايره - به مركز - نزديكتر شويد، اسالم »ان اهلل اشترى من المؤمنين 
انفسهم و اموالهم بان لهم الجنّة«3 است. اسالم شماست كه بدنهايتان پر از 
تركش است. بر سرتا پاى شما نشانه ى عمليات و جنگ و جهاد فی سبيل اهلل 
و امثال آن است. چه جانبازان عزيز، چه خانواده هاى شهدا، چه آنهايی كه 
رفتند و بحمداهلل زنده و سرحال - به كورى چشم دشمن - برگشتند. مانع 

اصلی اين است.
دشمن از اين مانع، غافل نيست. دائم براين پنجه می اندازد. بايد با پنجه 
افكنی و ناخن كشی و حيله گرى دشمن مقابله كنيم. حركت و تالش الزم 
است؛ هم در جبهه خودسازى - اين مقّدم بر همه است؛ مثل امام حسين 
عليه الّسالم كه آقا و موالى شماست - هم در جبهه سياسی - كه آن امر به 
معروف و حركت و حضور سياسی است و در جايی كه الزم است، بيان 
مواضع و تبيين سياسی در مقابل دنياى استكبار - هم در جبهه فرهنگی - 
فرهنگ  و  فكر  اشاعه  و  فكرى  آدم سازى، خود سازى، خودسازى  يعنی 
- اينها وظيفه همه كسانی است كه امام حسين عليه الّسالم را الگو می دانند. 
خوشبختانه ملت ما همه نسبت به حسين بن علی عليه الّسالم خاضعند و آن 

بزرگوار را بزرگ می شمارند. حتی خيلی از غير مسلمانها اين گونه اند.

اهميت مسأله ي كربال از لحاظ معنا و روح
حال به مسأله كربال می رسيم كه از جهت ديگرى مسأله كربال مهم است. 
باز اين هم براى كسانی كه می خواهند امام حسين را الگو قرار دهند، درس 
است. عزيزان من؛ ببينيد! ماجراى كربال تقريباً بيشتر از يك نصف روز - يا 

1. سوره ي نساء، آيه ي 141.
2. سوره ي يوسف، آيه ي 40.
3. سوره ي توبه، آيه ي 111.
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اندكی بيشتر - طول نكشيده است. تعدادى هم شهيد شده اند - حاال هفتاد و 
دو نفر يا چند نفر كمتر و بيشتر - اين همه شهيد در دنيا هست. مسأله كربال 
كه شما می بينيد اين همه عظمت پيدا كرده است - حق هم همين است و 
هنوز از اينها عظيمتر است - اين گونه در اعماق وجود بشر تأثير گذاشته و 
نفوذ كرده است، به خاطر روح اين قضيه است. جسم قضيه چندان حجمی 
ندارد. باالخره بچه هاى كوچك در همه جا كشته شده اند؛ در حالی كه آن جا 
يك بچه شش ماهه كشته شد - دشمنان در بعضی جاها قتل عام كرده اند و 
صدها بچه را كشته اند - قضيه در اين جا از لحاظ جسمانی مطرح نيست؛ از 

لحاظ معنا و روح خيلی مهم است.

رويارويي امام حسين)ع( با يك جهان انحراف، كجروي، و ظلمت
روح قضيه اين است كه امام حسين عليه الّسالم در اين ماجرا، با يك 
لشكر روبه رو نبود؛ با جماعتی از انسانها، هر چند صد برابر خودش، طرف 
نبود؛ امام حسين عليه الّسالم با جهانی انحراف و ظلمات روبه رو بود. اين 
مهم است. با يك جهان كجروى و ظلمت و ظلم مواجه بود، كه آن جهان 
هم همه چيز داشت. پول، زر و زور، شعر، كتاب و محّدث و آخوند داشت. 
وحشت انگيز بود. تن آدم معمولی - حتی آدم فوق معمولی - در مقابل 
عظمت پوشالی آن دنياى ظلمت می لرزيد. قدم و دل امام حسين عليه الّسالم 
در مقابل اين دنيا نلرزيد؛ احساس ضعف و ترديد نكرد و يك تنه وسط 

ميدان آمد. عظمت قضيه اين است كه قيامِ هلل است.

شباهت عمل امام حسين )ع( در كربال با عمل رسول اكرم)ص( در بعثت
كار امام حسين عليه الّصاله والّسالم در كربال، با كار جّد مطهرش حضرت 
محمد بن عبداهلل صلی اهلل عليه وآله وسلم در بعثت، قابل تشبيه و مقايسه است. 
قضيه اين است. همان طور كه پيغمبر در آن جا، يك تنه با يك دنيا مواجه 
شد، امام حسين هم در ماجراى كربال، يك تنه با يك دنيا مواجه بود. آن 
بزرگوار هم نترسيد؛ ايستاد و جلو آمد. امام حسين هم نترسيد؛ ايستاد و جلو 
آمد. حركت نبوى و حركت حسينی، مثل دايره ى متحدالمركز هستند. به يك 



17
9 /

ي 
وراي

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

هف

جهت متوّجهند. لذا اين جا » حسين منی و انا من حسين«1 معنا پيدا می كند. 
اين عظمت كار امام حسين است.

امام حسين عليه الّسالم در شب عاشورا كه فرمود: برويد و اين جا نمانيد؛ 
دست بچه هاى مرا هم بگيريد و ببريد؛ اينها مرا می خواهند، شوخی كه نكرد.2 
فرض كنيد آنها قبول می كردند و می رفتند و امام حسين، تك و تنها و يا با ده 
نفر می ماند؛ آيا خيال می كنيد عظمت كار امام حسين كم می شد؟ نه؛ عيناً باز 
همين عظمت را داشت. اگر به جاى اين هفتاد و دو نفر، هفتاد و دو هزار نفر 

اطراف امام حسين را می گرفتند، آيا باز عظمت كار كم می شد؟

تفاوت شجاعت و عظمت مجاهدت امام حسين)ع( با شجاعت هاي ديگر
نه، عظمت كار اين جا بود كه امام حسين عليه الّسالم، در مقابل فشار 
و سنگينی يك دنياى متعّرض و مّدعی، احساس ترديد نكرد؛ در حالی كه 
آدمهاى معمولی احساس ترديد می كنند. آدمهاى فوق معمولی هم احساس 
ترديد می كنند. كما اين كه بارها گفته ام عبداهلل بن عباس - كه يك شخصيت 
بزرگی است - و همه آقازاده هاى قريش، از آن وضع ناراحت بودند. عبداهلل 
زبير، عبداهلل عمر، عبدالرحمن بن ابی بكر و فرزندان بزرگان صحابه و بعضی 
صحابه از اين قبيلند. در مدينه عّده زيادى صحابه بودند؛ آدمهاى با غيرتی 
هم بودند - نه اين كه خيال كنيد با غيرت نبودند - همان كسانی بودند كه 
در مقابل تهاجم مسلم بن عقبه، در قضيه »َحّره« مدينه - كه سال بعد به مدينه 
حمله بردند و همه را قتل عام كردند - ايستادند؛ جنگيدند و مبارزه كردند. 

خيال نكنيد ترسو بودند؛ نه، شمشيرزن و شجاع بودند.
اما شجاعت ورود در ميدان جنگ، يك مسأله است و شجاعت مواجه 
شدن با يك دنيا، يك مسأله ديگر است. امام حسين عليه الساّلم اين دومی 
را داشت. براى اين دومی حركت كرد. براى همين است كه من بارها تأكيد 
كرده ام كه حركت امام بزرگوار ما، يك حركت حسينی بود. امام بزرگوار 
در زمان ما، رشحه اى از حركت حسينی را در كار خود داشت. حاال بعضی 

1. باالرشاد، ج 2، ص 127.
2. وقعة الطف، ص 198.
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بگويند كه امام حسين در صحراى كربال، تشنه شهيد شد؛ ولی امام بزرگوار، 
با اين عّزت، حكومت و زندگی كردند؛ از دنيا رفتند و تشييع شدند. شاخص 
قضيه اينها نيست. شاخص قضيه مواجه شدن با يك عظمت پوشالی است 

كه همه چيزها را هم با خود دارد.
قباًل گفتم كه دشمن امام حسين عليه الساّلم، پول و زور و شمشير زن 
و مرّوج و مبّلغ و سينه چاك داشت. عزيزان من! االن وضع شما اين است. 
كربال تا آخر دنيا گسترده است. كربال كه به مرزهاى آن ميدان چند صد مترى 
محدود نمی شد. االن همان روز است. همه دنياى استكبار و ظلم امروز، با 

جمهورى اسالمی مواجه است.

 بيانات معظم رهبرى در ديدار پاسداران انقالب اسالمى به مناسبت روز
پاسدار ـ 1375/9/24
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39. تفاوت تبليغ ديني در حكومت اسالمي 
با دورانهاي ديگر

در قضيه محّرم - كه در تاريخ اسالم، از همه جهت قضيه نمونه و بی نظيرى 
است - يك جهت بارز، همين قضيه تبليغ است. فرصتی است براى اين كه 
به بركت خون مطّهر و نابحق ريخته حسين بن علی عليه الّصالة والّسالم و 
اصحاب و خانواده آن بزرگوار و واقعه مظلومانه آنها، مردم نسبت به حقايق 
آن دينی كه اين دماءِ مطّهره به پاس آن ريخته شد، آشنا و آگاه شوند. اين هم 

يكی از بركات ماندگار حادثه كربالست و بايد آن را قدر دانست.

تأثير برقراري حاكميت اسالمي در ارتباط با تبليغ بخش هاي مختلف دين
چند صد سال است كه در ايران و شايد در بقيه نقاِط پيرو مذهب اهل بيت 
در عالم، سنّت تبليغ در ماه مهّم محّرم جارى است. تبليغ در دورانی كه حاكميّت 
اسالم نيست، يك تفاوت اساسی با تبليغ در دوران حاكميت اسالم دارد. در 
دوران حاكميت اسالم، تبليغ هر بخشی از دين، می تواند درست در جاى خود 
واقع شود؛ يعنی بيان يك بخش از مجموعه اى كه براى اداره زندگی مردم الزم 
است. در حالی كه وقتی حاكميت اسالم وجود ندارد، اين طور نيست؛ بخشها 

از هم جداست، به هم بی ارتباط است و همه مجموعه، كامل نيست.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با روحانيان و مبلّغان اعزامى در آستانه
ماه محّرم الحرام  ـ 1376/2/13
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40. ارزش و اهميت تالش امام سجّاد)ع( و حضرت 
زينب)س( در حفظ و زنده نگهداشتن خون شهدا

اگر اين حقيقت، به وسيله كسانی كه امروز در قبال شهيدان مسؤوليت 
دارند، زنده بماند، حفظ و تقديس گردد و بزرگ نگاه داشته شود، هميشه 
تاريخ آينده ما، از اين ايثار بزرگی كه آنان كردند، بهره خواهد برد. همچنان كه 
تاريخ بشريّت، هنوز از خون به ناحق ريخته سرور شهيدان تاريخ، حضرت 
ابی عبداهلل الحسين عليه الّصالة والّسالم بهره می برد؛ چون كسانی كه وارث 
آن خون بودند، مدبّرانه ترين و شيواترين روشها را براى زنده نگهداشتن اين 

خون به كار بردند.

وظيفه ي امروز ما در حفظ و تقديس خون اصحاب عاشورا
گاهی رنج و زحمِت زنده نگهداشتن خون شهيد، از خود شهادت كمتر 
نيست. رنج سی ساله امام سّجاد عليه الّصالة والّسالم و رنج چندين ساله 
زينب كبرى عليهاسالم از اين قبيل است. رنج بردند تا توانستند اين خون را 
نگه بدارند. بعد از آن هم همه ائّمه عليهم الّسالم تا دوران غيبت ، اين رنج را 
متحّمل شدند. امروز، ما چنين وظيفه اى داريم. البته شرايط امروز، با آن روز 
متفاوت است. امروز بحمداهلل حكومت حق - يعنی حكومت شهيدان - قائم 

است. پس، ما وظايفی داريم.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با خانواده هاى سرداران شهيد استان
تهران  ـ 1376/2/17
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41. راه بزرگ ماندگاري حادثه ي عاشورا

عاشورا؛ مجموعه ي مصائب بزرگ و صبري بزرگ
در جريان يك زندگی شرافتمندانه، البته مصائب زياد است. خودِ صحنه 
عاشوراى حسينی، صحنه انواع مصائب است. واقعاً عجيب است كه خداى 
متعال، اين عرصه عاشوراى حسينی را چطور مجموعه اى از مصيبتهاى بزرگ 
الحسين  ابی عبداهلل  آنها حضرت  رأس  در  و  بزرگی  انسانهاى  كه  داد  قرار 
اين  توانستند  و شكر،  و صبر  بزرگوارى  و  كرامت  با  عليه الّصالةوالّسالم، 
بشر  تاريخ  عرصه  در  قضيه،  دوطرف  هر  كنند.  تحّمل  را  بزرگ  مصائب 
بی نظير است. هم آن طور مصيبتها با آن شّدت و با آن تنّوع كه همه با هم در 
يك صبح تا عصر اتّفاق افتاد، در دنيا نظير ندارد؛ هم صبرى كه در مقابل اين 

مصيبتها شد، در تاريخ نظير ندارد.

رنج  و  مصيبتها  اصلي  تحمل كنندگان  زينب)س(  حضرت  و  سّجاد)ع(  امام 
اسارت

آن شهادتها، آن مظلوميتها، آن احساس غربت، آن تشنگی، آن فشار تألّماتی 
كه بر يك نفر به خاطر خانواده اش وارد می شود، آن نگرانی از آينده، بعد هم 
فقدان عزيزتريِن عزيزان عالم وجود - يعنی حسين بن علی عليه الّسالم - و 
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خانواده و فرزندان و اصحابش و بعد هم اسارت؛ آن هم نه اسارت در دست 
يك عّده مردم باشرف؛ چون اسارت در دست انسانی كه باشرف باشد، قابل 
تحّمل است؛ اما آن انسانها، انسانهاى باشرفی نبودند، انسان نبودند؛ ددمنش 
بودند. خاندان امام حسين چنين اسارتی را بعد از آن همه مصيبت از صبح 
تا عصر عاشورا تحّمل كردند. تحّمل كننده كيست؟ امام سّجاد - مقام امامت 
- است، زينب - تالی تلّو مقام امامت - است، بعد زنان و كودكانی اند كه به 
حسب ظاهر، مقامات عالی معنوى مثل واليت و امامت هم ندارند؛ اما تحّمل 

كردند. اين است آن راز بزرگی كه حادثه ي عاشورا را ماندگار كرد.

 بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار خانواده هاى معّظم اسرا و مفقودان
جنگ تحميلى  ـ 1376/2/31
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42. معنويت پشتوانه ي عظمت شخصيت و جهاد 
امام حسين)ع(

امام حسين عليه الّسالم دو وجهه دارد:  بزرگوار  شخصيت درخشان و 
يك وجهه، همان وجهه جهاد و شهادت و توفانی است كه در تاريخ به راه 
انداخته و همچنان هم اين توفان با همه بركاتی كه دارد، برپا خواهد بود؛ 
كه شما با آن آشنا هستيد. يك بعد ديگر، بعد معنوى و عرفانی است كه 
بخصوص در دعاى عرفه به شكل عجيبی نمايان است. ما مثل دعاى عرفه 
كمتر دعايی را داريم كه سوز و گداز و نظم عجيب و توّسل به ذيل عنايت 
حضرت حق متعال بر فانی ديدن خود در مقابل ذات مقّدس ربوبی در آن 

باشد؛ دعاى خيلی عجيبی است.

دعاي عرفه ي امام سّجاد؛ شرح دعاي عرفه ي امام حسين)ع(
از  دعاى ديگرى1 مربوط به روز عرفه در صحيفه سجاديه هست، كه 
فرزند اين بزرگوار است. من يك وقت اين دو دعا را با هم مقايسه می كردم؛ 
اّول دعاى امام حسين را می خواندم، بعد دعاى صحيفه سّجاديه را. مكّرر به 
نظر من اين طور رسيده است كه دعاى حضرت سّجاد، مثل شرح دعاى عرفه 

1. صحيفه سّجاديه، دعاي 47.
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است. آن، متن است؛ اين، شرح است. آن، اصل است؛ اين، فرع است. دعاى 
عرفه، دعاى عجيبی است. شما عين همين روحيه را در خطابی كه حضرت 
در مجمع بزرگان زمان خود - بزرگان اسالم و بازماندگان تابعين و امثال 
اينها - در منی  ايراد كردند، مشاهده می كنيد. ظاهراً هم متعّلق به همان سال 
آخر يا سال ديگرى است - من االن درست در ذهنم نيست - كه آن هم در 

تاريخ و در كتب حديث ثبت است.

نگاهي به جنبه ي عرفاني ماجراي عاشورا
به قضيه عاشورا و كربال برمی گرديم. می بينيم اين جا هم با اين كه ميدان 
حماسه و جنگ است، اما از لحظه اّول تا لحظه آخرى كه نقل شده است 
كه حضرت صورت مباركش را روى خاكهاى گرم كربال گذاشت و عرض 
كرد: »الهی رضاً بقضائك و تسليماً ألمرك1«، با ذكر و تضرع و ياد و توّسل 
همراه است. از وقت خروج از مكه كه فرمود: »من كان فينا باذالً مهجته موطنًا 
علی لقاءاهلل نفسه فليرحل معنا2«، با دعا و توسل و وعده لقاى الهی و همان 
روحيه دعاى عرفه شروع می شود، تا گودال قتلگاه و »رضاً بقضائِك« لحظه 
آخر. يعنی خود ماجراى عاشورا هم يك ماجراى عرفانی است. جنگ است، 
كشتن و كشته شدن است، حماسه است - و حماسه هاى عاشورا، فصل 
فوق العاده درخشانی است - اما وقتی شما به بافت اصلی اين حادثه حماسی 
نگاه می كنيد، می بينيد كه عرفان هست، معنويّت هست، تضّرع و روح دعاى 
عرفه هست. پس، آن وجه ديگر شخصيت امام حسين عليه الّسالم هم بايد 
به عظمت اين وجه جهاد و شهادت و با همان اوج و عروج، مورد توجه 

قرار گيرد.
حال نكته اى كه می خواهم عرض كنم، اين جاست. شايد بشود قاطعًا 
گفت كه همين معنويّت و عرفان و توّسل و فناء فی اهلل و محو در معشوق و 
نديدن خود در مقابل اراده ذات مقّدس ربوبی است كه ماجراى عاشورا را 
هم اين طور باعظمت و پُرشكوه و ماندگار كرده است. به عبارت ديگر، اين 

1. وقعة الطف، ص 251.
2. بحاراالنوار، ج 44، ص 366..
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جانِب اّول - يعنی جانب جهاد و شهادت - آفريده و مخلوق آن جانِب دوم 
است؛ يعنی همان روح عرفانی و معنوى. خيليها مؤمنند و می روند مجاهدت 
می كنند، به شهادت هم می رسند - شهادت است، هيچ چيزى كم ندارد - اما 
يك شهادت هم هست كه بيش از روح ايمان، از يك دل سوزان، از يك روح 
مشتعل و بی تاب در راه خدا و در محبّت پروردگار و غرقه در ذات و صفات 
الهی، سرچشمه می گيرد. اين گونه مجاهدتی، طعم ديگرى پيدا می كند. اين، 

حال ديگرى می بخشد. اين، اثر ديگرى در تكوين می گذارد.

توصيه به خواندن وصيتنامه ي شهدا و درك روح عرفاني مندرج در آنها
رشحاتی از اين را ما در جنگ مشاهده كرديم. اين كه شما ديديد امام 
فرمودند وصيت نامه اين جوانان را بخوانيد، من حدسم اين است - البته در 
اين مورد چيزى از امام نشنيدم - كه اين يك توصيه خشك و خالی نبود. 
قلب  در  آتشين  گلوله  آن  و  بودند  را خوانده  آن وصيت نامه ها  امام،  خود 
مباركشان اثر گذاشته بود و می خواستند كه ديگران هم از آن بی بهره نمانند. 
كمااين كه خود من هم در طول سالهاى جنگ و بعد از آن تا امروز، بحمداهلل 
با اين وصيت نامه ها تا حدودى اُنس داشتم و دارم و ديده ام كه بعضی از اين 

وصيت نامه ها، چطور حاكی از همان روح عرفان است.

سرعت طّي مسير برخي جوانان رزمنده نسبت به طّي طريق سالكان
راهی را كه يك عارف و يك سالك در طول سی سال، چهل سال طی 
می كند - رياضت می كشد، عبادت می كند، حضور پيدا می كند، از اساتيد فرا 
می گيرد، چقدر گريه ها، چقدر تضّرعها، چقدر كارهاى بزرگ - اين راه طوالنی 
را يك جوان در ظرف ده روز، پانزده روز، بيست روز در جبهه پيدا كرده و طی 
كرده است. يعنی از آن لحظه اى كه اين جوان با هر انگيزه اى - طبعاً با انگيزه 
دينی، همراه با آن حماسه هاى جوانی - به جبهه رفته و اين حالت بتدريج در 
جبهه به يك حالت عزم بر فداكارى و گذشت مطلق از همه هستی خود تبديل 
شده و او خاطرات و يا وصيت نامه خود را نوشته است، تا لحظه شهادت، 
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اين حالت همين طور لحظه به لحظه پُرشورتر، و اين قرب نزديكتر، و اين سير 
سريعتر شده است؛ تا آن روزهاى آخر و لحظه هاى آخر و ساعات آخر، اگر 
چيزى از او مانده است، مثل يك گلوله آتشين در دل انسان اثر می گذارد. اين 
جوانانی كه خاطرات نوشتند و شهيد شدند، انسان در نوشته هايشان، چنين 
خصوصيتی را خيلی به وضوح مشاهده می كند. اين، رشحه اى از همان روح 

حسينی است. پس، پشتوانه حادثه عاشورا، معنويّت است.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با گروه كثيرى از پاسداران سپاه پاسداران
انقالب اسالمى به مناسبت روز پاسدار ـ 1376/9/13
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43. صدور معروفترين دعاها از سه امامي كه 
بيشتر درگير مبارزات بوده اند

عجيب اين است كه اگرچه از همه ائمه عليهم الّسالم - تا آن جايی كه 
در ذهنم هست - تقريباً دعاهايی مأثور است و ادعيّه اى به ما رسيده است، 
اما بيشترين و معروفترين دعاها از سه امام است، كه هر سه درگير مبارزات 
عليه الّسالم است كه  اميرالمؤمنين  بودند: يكی  مّدِت عمر خودشان  بزرِگ 
دعاهايی مثل دعاى كميل و دعاهاى ديگر از آن بزرگوار رسيده است، كه 
يك عالَم و غوغايی است. بعد ادعيه مربوط به امام حسين عليه الّسالم است، 
كه همين دعاى عرفه مظهر آنهاست. اين دعا، واقعاً دعاى عجيبی است. بعد 
هم امام سجاد عليه الّسالم است كه فرزند و پيام آور عاشورا و مبارز در مقابل 
كاخ ستم يزيد است. اين سه امامی كه حضورشان در صحنه هاى مبارزات 
از همه بارزتر است، دعايشان هم از همه بيشتر است؛ درسشان در خالل 
دعا هم از همه بيشتر است. آن وقت شما همين خصوصيات اخالقی را در 

صحيفه سجاديّه نگاه كنيد.

توصيه به اُنس با صحيفه ي سّجاديه
من به يكايِك شما عزيزان توصيه می كنم تا آن جا كه می توانيد، با صحيفه 
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سجاديّه مأنوس شويد. كتاب بسيار عظيمی است. اين كه گفته اند زبور آل 
محّمد، واقعاً همين طور است؛ پُر از نغمه هاى معنوى است، دعا و درس 
است؛ هم درس اخالق است، هم درس علم النّفس است، هم درس امور 
اجتماعی است. آن جا مالحظه كنيد: »الّلهم انی اعوذ بك من هيجان الحرص 
و سورة الغضب ... والحاح الشهوة«1. يعنی يكی يكی اين خصوصيات معنوى 
و اخالقی و اين ريشه هاى فاسدى را كه در نفس ما هست، در زبان دعا به 

ما معرفی می كند.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با گروه كثيرى از پاسداران سپاه پاسداران
انقالب اسالمى به مناسبت روز پاسدار ـ 1376/9/13

1. صحيفه ي سجاديه، دعاي 56.
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44. تحليل جامع تاريخ اسالم از بعثت تا واقعه ي عاشورا

سه بحث عمده پيرامون عاشورا
در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحِث عمده وجود دارد:

يكی بحث علل و انگيزه هاى قيام امام حسين عليه الّسالم است، كه چرا 
امام حسين قيام كرد؛ يعنی تحليل دينی و علمی و سياسی اين قيام. در اين 
زمينه، ما قباًل تفصياًل عرايضی عرض كرده ايم؛ فضال و بزرگان هم بحثهاى 

خوبی كرده اند. امروز وارد آن بحث نمی شويم.
بحث دوم، بحث درسهاى عاشوراست كه يك بحث زنده و جاودانه 
نيست. درس عاشورا، درس  معيّنی  زمان  است و مخصوص  و هميشگی 
فداكارى و ديندارى و شجاعت و مواسات و درس قيام هلل و درس محبّت و 
عشق است. يكی از درسهاى عاشورا، همين انقالب عظيم و كبيرى است كه 
شما ملت ايران پشت سر حسين زمان و فرزند ابی عبداهلل الحسين عليه الّسالم 
انجام داديد. خود اين، يكی از درسهاى عاشورا بود. در اين زمينه هم من 

امروز هيچ بحثی نمی كنم.
بحث سوم، درباره ى عبرتهاى عاشوراست كه چند سال قبل از اين، ما 
اين مسأله را مطرح كرديم كه عاشورا غير از درسها، عبرتهايی هم دارد. بحث 
باشد.  داشته  اسالم حاكميت  كه  است  زمانی  عاشورا مخصوص  عبرتهاى 
حداقل اين است كه بگوييم عمده اين بحث، مخصوص به اين زمان است؛ 
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يعنی زمان ما و كشور ما، كه عبرت بگيريم.
ما قضيه را اين گونه طرح كرديم كه چطور شد جامعه اسالمی به محوريّت 
پيامبر عظيم الّشأن، آن عشق مردم به او، آن ايمان عميق مردم به او، آن جامعه 
سرتاپا حماسه و شور دينی و آن احكامی كه بعداً مقدارى درباره آن عرض 
خواهم كرد، همين جامعه ساخته و پرداخته، همان مردم، حتّی بعضی همان 
كسانی كه دوره هاى نزديك به پيامبر را ديده بودند، بعد از پنجاه سال كارشان 
به آن جا رسيد كه جمع شدند، فرزند همين پيامبر را با فجيعترين وضعی 
كشتند؟! انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از اين بيشتر چه می شود؟!

سخنراني حضرت زينب)س( در بازار كوفه درباره ي ارتجاع و عقبگرد اّمت
بر  اساساً  را  آن خطبه عظيم  بازار كوفه،  در  كبرى سالم اهلل عليها  زينب 
همين محور ايراد كرد: »يا اهل الكوفه، يا اهل الختل و الغدر، أتبكون؟!«1.
مردم كوفه وقتی كه سِر مبارك امام حسين را بر روى نيزه مشاهده كردند و 
دختر علی را اسير ديدند و فاجعه را از نزديك لمس كردند، بنا به ضّجه و 
گريه كردند. فرمود: »أتبكون؟!«؛ گريه می كنيد؟! »فال رقات الدمعه والهدئت 
الرنه«2؛ گريه تان تمامی نداشته باشد. بعد فرمود: »انّما مثلكم كمثل التی نقضت 
غزلها من بعد قوة انكاثا تتّخذون ايمانكم دخاًل بينكم«3. اين، همان برگشت 
است؛ برگشت به قهقرا و عقبگرد. شما مثل زنی هستيد كه پشمها يا پنبه ها را 
با مغزل4 نخ می كند؛ بعد از آن كه اين نخها آماده شد، دوباره شروع می كند 
نخها را از نو باز كردن و پنبه نمودن! شما در حقيقت نخهاى رشته خود را 
پنبه كرديد. اين، همان برگشت است. اين، عبرت است. هر جامعه اسالمی، 

در معرض همين خطر هست.
امام خمينِی عزيز بزرگ ما، افتخار بزرگش اين بود كه يك اّمت بتواند 
عامل به سخن آن پيامبر باشد. شخصيت انسانهاى غير پيامبر و غير معصوم، 
مگر با آن شخصيت عظيم قابل مقايسه است؟ او، آن جامعه را به وجود آورد 

1، 2 و 3. لهوف، سيدبن طاووس ص 88 و 67، معالی السبطين، ج 2، ص 60.
4. مغزل: دوك، وسيله اى كه با آن نخ يا ريسمان ريسند.
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و آن سرانجام دنبالش آمد. آيا هر جامعه اسالمی، همين عاقبت را دارد؟ اگر 
عبرت بگيرند، نه؛ اگر عبرت نگيرند، بله. عبرتهاى عاشورا اين جاست.

ما مردم اين زمان، بحمداهلل به فضل پروردگار، اين توفيق را پيدا كرده ايم 
كه آن راه را مجّدداً برويم و اسم اسالم را در دنيا زنده كنيم و پرچم اسالم و 
قرآن را برافراشته نماييم. در دنيا اين افتخار نصيب شما ملت شد. اين ملت 
تا امروز هم كه تقريباً بيست سال از انقالبش گذشته است، قرص و محكم 
در اين راه ايستاده و رفته است. اما اگر دقّت نكنيد، اگر مواظب نباشيم، اگر 
خودمان را آن چنان كه بايد و شايد، در اين راه نگه نداريم، ممكن است آن 

سرنوشت پيش بيايد. عبرت عاشورا، اين جاست.
حال من می خواهم مقدارى درباره موضوعی كه چند سال پيش آن را 
مطرح كردم و بحمداهلل ديدم فضال درباره آن بحث كردند، تحقيق كردند، 
سخنرانی كردند و مطلب نوشتند، با توّسع صحبت كنم. البته بحث كامل در 
اين مورد، بحث نمازجمعه نيست؛ چون طوالنی است و ان شاءاهلل اگر عمرى 
داشته باشم و توفيقی پيدا كنم، در جلسه اى غير نمازجمعه، اين موضوع را 
مفّصل با خصوصيّاتش بحث خواهم كرد. امروز می خواهم يك گذر اجمالی 
به اين مسأله بكنم و اگر خدا توفيق دهد، در واقع يك كتاب را در قالب يك 

خطبه بريزم و به شما عرض كنم.
اّوالً حادثه را بايد فهميد كه چقدر بزرگ است، تا دنبال عللش بگرديم. 
كسی نگويد كه حادثه عاشورا، باالخره كشتارى بود و چند نفر را كشتند. 
الّرزيّه و  همان طور كه همه ما در زيارت عاشورا می خوانيم: »لقد عظمت 
جّلت و عظمت المصيبة«1، مصيبت، خيلی بزرگ است. رزيّه، يعنی حادثه 
فاجعه، خيلی تكان دهنده و  اين حادثه، خيلی عظيم است.  بسيار بزرگ. 

بی نظير است.

درك عظمت حادثه ي عاشورا با تحليل سه دوره از زندگي امام حسين)ع(
براى اين كه قدرى معلوم شود كه اين حادثه چقدر عظيم است، من 

1. االقبال سيدبن طاووس، ص 333.
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سه دوره كوتاه را از دوره هاى زندگی حضرت ابی عبداهلل الحسين عليه الّسالم 
اجماالً مطرح می كنم. شما ببينيد اين شخصيتی كه انسان در اين سه دوره 
می شناسد، آيا می توان حدس زد كه كارش به آن جا برسد كه در روز عاشورا 
يك عده از اّمت جّدش او را محاصره كنند و با اين وضعيت فجيع، او و همه 

ياران و اصحاب و اهل بيتش را قتل عام كنند و زنانشان را اسير بگيرند؟
اين سه دوره، يكی دوران حيات پيامبر اكرم است. دوم، دوران جوانی آن 
حضرت، يعنی دوران بيست وپنجساله تا حكومت اميرالمؤمنين است. سوم، 

دوران فترت بيست ساله بعد از شهادت اميرالمؤمنين تا حادثه كربالست.

امام حسين)ع( در دوران حيات پيامبر اكرم)ص(
در دوران حيات پيامبر اكرم، امام حسين عبارت است از كودك نور ديده 
سوگلی پيامبر. پيامبر اكرم دخترى به نام فاطمه دارد كه همه مردم مسلمان در 
آن روز می دانند كه پيامبر فرمود: »اّن اهلل ليغضب لغضب فاطمة«1؛ اگر كسی 
فاطمه را خشمگين كند، خدا را خشمگين كرده است. »و يرضی لرضاها«2؛ 
اگر كسی او را خشنود كند، خدا را خشنود كرده است. ببينيد، اين دختر 
چقدر عظيم المنزله است كه پيامبر اكرم در مقابل مردم و در مأل عام، راجع به 

او اين گونه حرف می زند. اين مسأله اى عاّدى نيست.
پيامبر اكرم اين دختر را در جامعه اسالمی به كسی داده است كه از لحاظ 
افتخارات، در درجه اعالست؛ يعنی علی بن ابی طالب عليه الّسالم. او، جوان، 
شجاع، شريف، از همه مؤمنتر، از همه باسابقه تر، از همه شجاعتر و در همه 
ميدانها حاضر است. كسی است كه اسالم به شمشير او می گردد؛ هر جايی 
كه همه در می مانند، اين جوان جلو می آيد، گره ها را باز می كند و بن بستها را 
می شكند. اين داماد محبوب عزيزى كه محبوبيت او نه به خاطر خويشاوندى، 
بلكه به خاطر عظمت شخصيت اوست، همسر نوديده پيامبر است. كودكی از 

اينها متولّد شده است و او حسين بن علی است.

1. امالی شيخ صدوق، ص 314.
2. همان.
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البته همه اين حرفها درباره امام حسن عليه الّسالم هم هست؛ اما من حاال 
بحثم راجع به امام حسين عليه الّسالم است؛ عزيزترين عزيزان پيامبر؛ كسی 
كه رئيس دنياى اسالم، حاكم جامعه اسالمی و محبوب دل همه مردم، او را 
در آغوش می گيرد و به مسجد می برد. همه می دانند كه اين كودك، محبوب 
دِل اين محبوِب همه است. او روى منبر مشغول خطبه خواندن است كه اين 
كودك، پايش به مانعی می گيرد و به زمين می افتد. پيامبر از منبر پايين می آيد، 

او را در بغل می گيرد و آرامش می كند. ببينيد؛ مسأله اين است.
پيامبر درباره امام حسن و امام حسيِن شش، هفت ساله فرمود: »سيّدى 
شباب اهل الجنّه«1؛ اينها سرور جوانان بهشتند. اينها كه هنوز كودكند، جوان 
نيستند؛ اما پيامبر می فرمايد سرور جوانان اهل بهشتند. يعنی در دوران شش، 
عمل  می كند،  درك  می فهمد،  است؛  حّد يك جوان  در  هم  سالگی  هفت 
می كند، اقدام می كند، ادب می ورزد و شرافت در همه وجودش موج می زند. 
اگر آن روز كسی می گفت كه اين كودك به دست اّمت همين پيامبر، بدون 
هيچ گونه جرم و تخّلفی به قتل خواهد رسيد، براى مردم غيرقابل باور بود؛ 
همچنان كه پيامبر فرمود و گريه كرد و همه تعّجب كردند كه يعنی چه؛ مگر 

می شود؟!

امام حسين)ع( در دوران بعد از وفات پيامبر اكرم)ص( تا حكومت اميرالمؤمنين 
علي)ع(

حكومت  تا  پيامبر  وفات  از  بعد  بيست وپنجساله  دوره  دوم،  دوره 
جنگها  در  است.  و شجاع  عالم  بالنده،  جوان،  است. حسيِن  اميرالمؤمنين 
شركت می جويد، در كارهاى بزرگ دخالت می كند، همه او را به عظمت 
می شناسند؛ نام بخشندگان كه می آيد، همه چشمها به سوى او برمی گردد. در 
هر فضيلتی، در ميان مسلمانان مدينه و مكه، هر جايی كه موج اسالم رفته 
است، مثل خورشيدى می درخشد. همه براى او احترام قائلند. خلفاى زمان، 
براى او و برادرش احترام قائلند و در مقابل او، تعظيم و تجليل و تبجيل و 

1. بحاراالنوار، ج 37، ص 78.
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تجليل می كنند و نامش را به عظمت می آورند. جوان نمونه دوران، و محترم 
پيش همه. اگر آن روز كسی می گفت كه همين جوان، به دست همين مردم 

كشته خواهد شد، هيچ كس باور نمی كرد.

امام حسين)ع( در دوران پس از شهادت حضرت علي)ع(
دوره سوم، دوره بعد از شهادت اميرالمؤمنين است؛ يعنی دوره غربت 
اهل بيت. امام حسن و امام حسين عليهماالّسالم باز در مدينه اند. امام حسين، 
بيست سال بعد از اين مدت، به صورت امام معنوى همه مسلمان، مفتی 
بزرگ همه مسلمانان، مورد احترام همه مسلمانان، محل ورود و تحصيل 
علم همه، محل تمّسك و توّسل همه كسانی كه می خواهند به اهل بيت 
اظهار ارادتی بكنند، در مدينه زندگی كرده است. شخصيت محبوب، بزرگ، 
شريف، نجيب، اصيل و عالم. او به معاويه نامه می نويسد؛ نامه اى كه اگر 
هر كسی به هر حاكمی بنويسد، جزايش كشته شدن است. معاويه باعظمِت 
تمام اين نامه را می گيرد، می خواند، تحّمل می كند و چيزى نمی گويد. اگر 
اين مرد محترم  آينده نزديكی،  اوقات هم كسی می گفت كه در  در همان 
شريِف عزيِز نجيب - كه مجّسم كننده اسالم و قرآن در نظر هر بيننده است 
- ممكن است به دست همين اّمت قرآن و اسالم كشته شود - آن هم با 
آن وضع - هيچ كس تصّور هم نمی كرد؛ اما همين حادثه باورنكردنی، همين 
حادثه عجيب و حيرت انگيز، اتّفاق افتاد. چه كسانی كردند؟ همانهايی كه به 
خدمتش می آمدند و سالم و عرض اخالص هم می كردند. اين يعنی چه؟ 
معنايش اين است كه جامعه اسالمی در طول اين پنجاه سال، از معنويت و 
حقيقت اسالم تهی شده است. ظاهرش اسالمی است؛ اما باطنش پوك شده 
است. خطر اين جاست. نمازها برقرار است، نماز جماعت برقرار است، مردم 

هم اسمشان مسلمان است و عّده اى هم طرفدار اهل بيتند!
البته من به شما بگويم كه در همه عالم اسالم، اهل بيت را قبول داشتند؛ 
امروز هم قبول دارند و هيچ كس در آن ترديد ندارد. حّب اهل بيت در همه 
عالم اسالم، عمومی است؛ االن هم همين طور است. االن هم هر جاى دنياى 
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اسالم برويد، اهل بيت را دوست می دارند. آن مسجدى كه منتسب به امام 
حسين عليه الّسالم است و مسجد ديگرى كه در قاهره منتسب به حضرت 
زينب است، ولوله زّوار و جمعيت است. مردم می روند قبر را زيارت می كنند، 

می بوسند و توّسل می جويند.
نه قديمی؛ چون در  كتابی جديد -  اين،  از  قبل  همين يكی، دو سال 
كتابهاى قديمی خيلی هست - براى من آوردند، كه اين كتاب درباره معناى 
اهل بيت نوشته شده است. يكی از نويسندگان فعلی حجاز تحقيق كرده و در 
اين كتاب اثبات می كند كه اهل بيت، يعنی علی، فاطمه، حسن و حسين. حاال 
ما شيعيان كه اين حرفها جزو جانمان است؛ اما آن برادر مسلمان غيرشيعه اين 
را نوشته و نشر كرده است.اين كتاب هم هست، من هم آن را دارم و البد 

هزاران نسخه از آن چاپ شده و پخش گرديده است.
بنابراين، اهل بيت محترمند؛ آن روز هم در نهايت احترام بودند؛ اما در 
عبرت  حاال  می افتد.  اتّفاق  اين  شد،  پوك  و  تهی  جامعه  وقتی  حال  عين 
كجاست؟ عبرت اين جاست كه چه كار كنيم جامعه آن گونه نشود. ما بايد 
بفهميم كه آن جا چه شد كه جامعه به اين جا رسيد. اين، آن بحث مشروح و 

مفّصلی است كه من مختصرش را می خواهم عرض كنم.

چهار محور اصلي نظام تأسيسي پيامبر اكرم)ص(
اّول به عنوان مقّدمه عرض كنم: پيامبر اكرم نظامی را به وجود آورد كه 
خطوط اصلی آن چند چيز بود. من درميان اين خطوط اصلی، چهار چيز را 
عمده يافتم: اّول، معرفت شّفاف و بی ابهام؛ معرفت نسبت به دين، معرفت 
نسبت به احكام، معرفت نسبت به جامعه، معرفت نسبت به تكليف، معرفت 
نسبت به خدا، معرفت نسبت به پيامبر، معرفت نسبت به طبيعت. همين معرفت 
بود كه به علم و علم اندوزى منتهی شد و جامعه اسالمی را در قرن چهارم 
هجرى به اوج تمّدن علمی رساند. پيامبر نمی گذاشت ابهام باشد. در اين زمينه، 
آيات عجيبی از قرآن هست كه مجال نيست االن عرض كنم. در هر جايی كه 

ابهامی به وجود می آمد، يك آيه نازل می شد تا ابهام را برطرف كند.
بود. عدالت در قضاوت،  خّط اصلی دوم، عدالت مطلق و بی اغماض 
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عدالت در برخورداريهاى عمومی و نه خصوصی - امكاناتی كه متعّلق به 
همه مردم است و بايد بين آنها باعدالت تقسيم شود - عدالت در اجراى 
حدود الهی، عدالت در مناصب و مسوؤليت دهی و مسؤوليت پذيرى. البته 
است.  ظلم  مساوات،  گاهی  نشود.  اشتباه  است؛  مساوات  از  غير  عدالت، 
عدالت، يعنی هر چيزى را به جاى خود گذاشتن و به هر كسی حّق او را 
دادن. آن عدل مطلق و بی اغماض بود. در زمان پيامبر، هيچ كس در جامعه 

اسالمی از چارچوب عدالت خارج نبود.
سوم، عبوديّت كامل و بی شريك در مقابل پروردگار؛ يعنی عبوديّت خدا 
در كار و عمل فردى، عبوديّت در نماز كه بايد قصد قربت داشته باشد، تا 
عبوديّت در ساخت جامعه، در نظام حكومت، نظام زندگی مردم و مناسبات 
اجتماعی ميان مردم بر مبناى عبوديّت خدا كه اين هم تفصيل و شرح فراوانی 

دارد.
از خصوصيّات اصلی جامعه  اين هم  چهارم، عشق و عاطفه جوشان. 
اسالمی است؛ عشق به خدا، عشق خدا به مردم؛ »يحبّهم و يحبّونه«1، »ان اهلل 
يحّب التّوابين و يحّب المتطّهرين«2، »قل ان كنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی يحببكم 
اهلل«3. محبت، عشق، محبت به همسر، محبّت به فرزند، كه مستحّب است 
فرزند را ببوسی؛ مستّحب است كه به فرزند محبّت كنی؛ مستحّب است كه 
به همسرت عشق بورزى و محبّت كنی؛ مستحّب است كه به برادران مسلمان 
محبّت كنی و محبّت داشته باشی؛ محبّت به پيامبر، محبّت به اهل بيت؛ »االّ 

الموّدة فی القربی«.4
پيامبر اين خطوط را ترسيم كرد و جامعه را بر اساس اين خطوط بنا نمود. 
پيامبر حكومت را ده سال همين طور كشاند. البته پيداست كه تربيت انسانها 
كار تدريجی است؛ كار دفعی نيست. پيامبر در تمام اين ده سال تالش می كرد 
كه اين پايه ها استوار و محكم شود و ريشه بدواند؛ اما اين ده سال، براى اين 

1. سوره ي مائده، آيه ي 54.
2. سوره ي بقره، آيه ي 222.

3. سوره ي آل عمران، آيه ي 31.
4. سوره ي شورى، آيه ي 23.
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كه بتواند مردمی را كه درست برضّد اين خصوصيّات بار آمدند، متحّول كند، 
زمان خيلی كمی است. جامعه جاهلی، در همه چيزش عكس اين چهار مورد 
بود؛ مردم معرفتی نداشتند، در حيرت و جهالت زندگی می كردند، عبوديّت 
هم نداشتند؛ طاغوت بود، طغيان بود، عدالتی هم وجود نداشت؛ همه اش 
ظلم بود، همه اش تبعيض بود - كه اميرالمؤمنين در نهج البالغه در تصوير 
ظلم و تبعيض دوران جاهليت، بيانات عجيب و شيوايی دارد، كه واقعاً يك 
تابلِو هنرى است؛ »فی فتن داستهم باخفافها و وطئتهم باظالفها«1 - محبّت 
هم نبود، دختران خود را زير خاك می كردند، كسی را از فالن قبيله بدون 
جرم می كشتند - »تو از قبيله ما يكی را كشتی، ما هم بايد از قبيله شما يكی 
را بكشيم!« - حاال قاتل باشد، يا نباشد؛ بی گناه باشد، يا بی خبر باشد؛ جفاى 

مطلق، بی رحمی مطلق، بی محبّتی و بی عاطفگی مطلق.
مردمی را كه در آن جّو بار آمدند، می شود در طول ده سال تربيت كرد، 
آنها را انسان كرد، آنها را مسلمان كرد؛ اما نمی شود اين را در اعماق جان آنها 
نفوذ داد؛ بخصوص آن چنان نفوذ داد كه بتوانند به نوبه خود در ديگران هم 

همين تأثير را بگذارند.
مردم پی درپی مسلمان می شدند. مردمی بودند كه پيامبر را نديده بودند. 
مردمی بودند كه آن ده سال را درك نكرده بودند. اين مسأله »وصايت«ى كه 
شيعه به آن معتقد است، در اين جا شكل می گيرد. وصايت، جانشينی و نصب 
الهی، سرمنشأش اين جاست؛ براى تداوم آن تربيت است، وااّل معلوم است 
كه اين وصايت، از قبيل وصايتهايی كه در دنيا معمول است، نيست، كه هر 
كسی می ميرد، براى پسر خودش وصيت می كند. قضيه اين است كه بعد از 

پيامبر، برنامه هاى او بايد ادامه پيدا كند.
را  تاريخ  بحثهاى كالمی شويم. من می خواهم  وارد  نمی خواهيم  حاال 
بگويم و كمی تاريخ را تحليل كنم، و بيشترش را شما تحليل كنيد. اين بحث 
هم متعّلق به همه است؛ صرفاً مخصوص شيعه نيست. اين بحث، متعّلق به 
شيعه و سنّی و همه فَِرق اسالمی است. همه بايد به اين بحث توّجه كنند؛ 

چون اين بحث براى همه مهم است.

1. نهج البالغه، خطبه ى دوم .
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تحليل تغييرات فردي و اجتماعي با بررسي آيه ي مباركه ي سوره ي فاتحه
و اما ماجراهاى بعد از رحلت پيامبر. چه شد كه در اين پنجاه سال، جامعه 
اسالمی از آن حالت به اين حالت برگشت؟ اين اصل قضيه است، كه متن 
تاريخ را هم بايستی در اين جا نگاه كرد. البته بنايی كه پيامبر گذاشته بود، 
بنايی نبود كه به زودى خراب شود؛ لذا در اوايِل بعد از رحلت پيامبر كه شما 
نگاه می كنيد، همه چيز - غير از همان مسأله وصايت - سرجاى خودش 
است: عدالِت خوبی هست، ذْكِر خوبی هست، عبوديّت خوبی هست. اگر 
كسی به تركيب كلی جامعه اسالمی در آن سالهاى اّول نگاه كند، می بيند كه 
علی الّظاهر چيزى به قهقرا نرفته است. البته گاهی چيزهايی پيش می آمد؛ 
اما ظواهر، همان پايه گذارى و شالوده ريزى پيامبر را نشان می دهد. ولی اين 
وضع باقی نمی ماند. هر چه بگذرد، جامعه اسالمی بتدريج به طرف ضعف 

و تهی شدن پيش می رود.
ببينيد، نكته اى در سوره مباركه حمد هست كه من مكّرر در جلسات 
مختلف آن را عرض كرده ام. وقتی كه انسان به پروردگار عالم عرض می كند 
به راه راست و صراط مستقيم هدايت  ما را  المستقيم«1 -  الّصراط  »اهدنا 
كن - بعد اين صراط مستقيم را معنا می كند: »صراط الّذين انعمت عليهم«2؛ 
راه كسانی كه به آنها نعمت دادى. خدا به خيليها نعمت داده است؛ به بنی 
انعمت  الّتی  نعمتی  اذكروا  بنی اسرائيل  »يا  است:  داده  نعمت  هم  اسرائيل 
عليكم«.3 نعمت الهی كه مخصوص انبيا و صلحا و شهدا نيست: »فاولئك مع 
الّذين انعم اهلل عليهم من النّبيّين والّصّديقين والّشهداء والّصالحين«4. آنها هم 

نعمت داده شده اند؛ اما بنی اسرائيل هم نعمت داده شده اند.
كسانی كه نعمت داده شده اند، دوگونه اند:

يك عّده كسانی كه وقتی نعمت الهی را دريافت كردند، نمی گذارند كه 
خداى متعال بر آنها غضب كند و نمی گذارند گمراه شوند. اينها همانهايی 

1. سوره ي فاتحه، آيه ي 6.
2. همان، آيه ي 7.

3. سوره ي بقره، آيه ي 40.
4. سوره ي نساء، آيه ي 69.
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هستند كه شما می گوييد خدايا راه اينها را به ما هدايت كن. »غيرالمغضوب 
عليهم«، با تعبير علمی و ادبيش، براى »الّذين انعمت عليهم« صفت است؛ 
آن  عليهم و الالّضالّين«1؛  »غيرالمغضوب  كه  اين است  »الّذين«،  كه صفت 
كسانی كه مورد نعمت قرار گرفتند، اما ديگر مورد غضب قرار نگرفتند؛ »و 

الالّضالّين«، گمراه هم نشدند.
يك دسته هم كسانی هستند كه خدا به آنها نعمت داد، اما نعمت خدا 
را تبديل كردند و خراب نمودند. لذا مورد غضب قرار گرفتند؛ يا دنبال آنها 
راه افتادند، گمراه شدند. البته در روايات ما دارد كه »المغضوب عليهم«، مراد 
يهودند، كه اين، بيان مصداق است؛ چون يهود تا زمان حضرت عيسی، با 
حضرت موسی و جانشينانش، عالماً و عامداً مبارزه كردند. »ضالّين«، نصارى  
هستند؛ چون نصارى  گمراه شدند. وضع مسيحيّت اين گونه بود كه از اّول 
گمراه شدند - يا الاقل اكثريتشان اين طور بودند - اما مردم مسلمان نعمت 
پيدا كردند. اين نعمت، به سمت »المغضوب عليهم« و »الضالّين« می رفت؛ لذا 
وقتی كه امام حسين عليه الّسالم به شهادت رسيد، در روايتی از امام صادق 
عليه الّسالم نقل شده است كه فرمود: »فلما ان قتل الحسين صلوات اهلل عليه 
اشتّد غضب اهلل تعالی علی اهل االرض«؛2 وقتی كه حسين عليه الّسالم كشته 
شد، غضب خدا درباره مردم شديد شد. معصوم است ديگر. بنابراين، جامعه 
مورد نعمت الهی، به سمت غضب سير می كند؛ اين سير را بايد ديد. خيلی 

مهّم است، خيلی سخت است، خيلی دقّت نظر الزم دارد.

وضعيت عملكرد نمونه هايي از خواص در ماجراي عاشورا
من حاال فقط چند مثال بياورم. خواص و عوام، هر كدام وضعی پيدا 
كردند. حاال خواصی كه گمراه شدند، شايد »مغضوب عليهم« باشند؛ عوام 
شايد »ضالّين« باشند. البته در كتابهاى تاريخ، پُر از مثال است. من از اين جا به 
بعد، از تاريخ »ابن اثير« نقل می كنم؛ هيچ از مدارك شيعه نقل نمی كنم؛ حتی از 
مدارك موّرخان اهل سنّتی كه روايتشان در نظر خود اهل سنّت، مورد ترديد 

1. سوره ي فاتحه، آيه ي 7.
2. كافی، ج 1، ص 368.
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است - مثل ابن قتيبه - هم نقل نمی كنم. »ابن قتيبه دينورى« در كتاب »االمامة 
والسيّاسة«، چيزهاى عجيبی نقل می كند كه من همه آنها را كنار می گذارم.

وقتی آدم به كتاب »كامل التواريخ« ابن اثير می نگرد، حس می كند كه كتاب 
او داراى عصبيّت اموى و عثمانی است. البته احتمال می دهم كه به جهتی 
مالحظه می كرده است. در قضاياى »يوم الّدار«1 كه جناب »عثمان« را مردم 
مصر و كوفه و بصره و مدينه و غيره كشتند، بعد از نقل روايات مختلف، 
می گويد عّلت اين حادثه چيزهايی بود كه من آنها را ذكر نمی كنم: »لعلل«؛ 
عّلتهايی دارد كه نمی خواهم بگويم. وقتی قضيه جناب »ابی ذر« را نقل می كند 
و می گويد معاويه جناب ابی ذر را سوار آن شتر بدون جهاز كرد و آن طور او را 
تا مدينه فرستاد و بعد هم به »ربذه« تبعيد شد، می نويسد چيزهايی اتّفاق افتاده 
است كه من نمی توانم بنويسم2. حاال يا اين است كه او واقعاً - به قول امروز 
ما - خودسانسورى داشته و يا اين كه تعّصب داشته است. باالخره او نه شيعه 
است و نه هواى تشيّع دارد؛ فردى است كه احتماالً هواى اموى و عثمانی هم 

دارد. همه آنچه كه من از حاال به بعد نقل می كنم، از ابن اثير است.
چند مثال از خواص: خواص در اين پنجاه سال چگونه شدند كه كار به 
اين جا رسيد؟ من دقّت كه می كنم، می بينم همه آن چهار چيز تكان خورد: 
هم عبوديّت، هم معرفت، هم عدالت، هم محبّت. اين چند مثال را عرض 

می كنم كه عين تاريخ است.

1. سعيد بن عاص
از  بعد  بود.  قوم و خويش عثمان  بنی اميّه و  از  »سعيدبن عاص« يكی 
»وليدبن عقبةبن ابی معيط« - همان كسی كه شما فيلمش را در سريال امام علی 
ديديد؛ همان ماجراى كشتن جادوگر در حضور او - »سعيدبن عاص« روى 
كار آمد، تا كارهاى او را اصالح كند. در مجلس او، فردى گفت كه »مااجود 
طلحة؟«؛ »طلحةبن عبداهلل«، چقدر جواد و بخشنده است؟ البد پولی به كسی 
داده بود، يا به كسانی محبّتی كرده بود كه او دانسته بود. »فقال سعيد ان من 

1. ابن اثير، ج 3، ص 167 تا 170.
2. ابن اثير، ج 3، ص 113 تا 116
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له مثل النشاستج لحقيق ان يكون جوادا«1. يك مزرعه خيلی بزرگ به نام 
»نشاستج« در نزديكی كوفه بوده است - شايد همين نشاسته خودمان هم از 
همين كلمه باشد - در نزديكی كوفه، سرزمينهاى آباد و حاصلخيزى وجود 
داشته است كه اين مزرعه بزرگ كوفه، ملك طلحه صحابی پيامبر در مدينه 
بوده است. سعيدبن عاص گفت: كسی كه چنين ملكی دارد، بايد هم بخشنده 
باشد! »واهلل لو ان لی مثله«2 - اگر من مثل نشاستج را داشتم - »العاشكم اهلل 
به عيشا رغداً«3، گشايش مهمی در زندگی شما پديد می آوردم؛ چيزى نيست 
كه می گوييد او جواد است! حال شما اين را با زهد زمان پيامبر و زهد اوايل 
بعد از رحلت پيامبر مقايسه كنيد و ببينيد كه بزرگان و امرا و صحابه در آن 
چند سال، چگونه زندگی اى داشتند و به دنيا با چه چشمی نگاه می كردند. 

حاال بعد از گذشت ده، پانزده سال، وضع به اين جا رسيده است.

2. ابوموسي اشعري
نمونه بعدى، جناب »ابوموسی اشعرى« حاكم بصره بود؛ همين ابوموساى 
معروف حكميّت. مردم می خواستند به جهاد بروند، او باالى منبر رفت و 
مردم را به جهاد تحريض كرد. در فضيلت جهاد و فداكارى، سخنها گفت. 
خيلی از مردم اسب نداشتند كه سوار شوند بروند؛ هر كسی بايد سوار اسب 
خودش می شد و می رفت. براى اين كه پياده ها هم بروند، مبالغی هم درباره ى 
فضيلت جهادِ پياده گفت؛ كه آقا جهادِ پياده چقدر فضيلت دارد، چقدر چنين 
است، چنان است! آن قدر دهان و نفسش در اين سخن گرم بود كه يك عّده 
از آنهايی كه اسب هم داشتند، گفتند ما هم پياده می رويم؛ اسب چيست! 
»فحملوا الی فرسهم«4؛ به اسبهايشان حمله كردند، آنها را راندند و گفتند 
برويد، شما اسبها ما را از ثواب زيادى محروم می كنيد؛ ما می خواهيم پياده 

1. ابن اثير، ج 3، ص 137 تا 140.
2. همان.
3. همان.

4. ابن اثير، ج 3، ص 99 تا 100.
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برويم بجنگيم تا به اين ثوابها برسيم! عّده اى هم بودند كه يك خرده اهل 
تأّمل بيشترى بودند؛ گفتند صبر كنيم، عجله نكنيم، ببينيم حاكمی كه اين طور 
درباره جهاد پياده حرف زد، خودش چگونه بيرون می آيد؟ ببينيم آيا در عمل 
هم مثل قولش هست، يا نه؛ بعد تصميم می گيريم كه پياده برويم يا سواره. 
از قصرش  ابوموسی  او می گويد: وقتی كه  ابن اثير است.  اين عين عبارت 
خارج شد، »اخرج ثقله من قصره علی اربعين بغاًل«1؛ اشياى قيمتی كه با خود 
داشت، سوار بر چهل استر با خودش خارج كرد و به طرف ميدان جهاد 
رفت! آن روز بانك نبود و حكومتها هم اعتبارى نداشت. يك وقت ديديد 
كه در وسط ميدان جنگ، از خليفه خبر رسيد كه شما از حكومت بصره عزل 
شده ايد. اين همه اشياى قيمتی را كه ديگر نمی تواند بيايد و از داخل قصر 
بردارد؛ راهش نمی دهند. هر جا می رود، مجبور است با خودش ببرد. چهل 
استر، اشياى قيمتی او بود، كه سوار كرد و با خودش از قصر بيرون آورد و به 
طرف ميدان جهاد برد! »فلّما خرج تتعله بعنانه«2؛ آنهايی كه پياده شده بودند، 
آمدند و زمام اسب جناب ابوموسی را گرفتند. »و قالو احملنا علی بعض 
هذا الفضول«3؛ ما را هم سوار همين زياديها كن! اينها چيست كه با خودت 
به ميدان جنگ می برى؟ ما پياده می رويم؛ ما را هم سوار كن. »وارغب فی 
المشی كما رغبتنا«4؛ همان گونه كه به ما گفتی پياده راه بيفتيد، خودت هم 
قدرى پياده شو و پياده راه برو. »فضرب القوم بسوطه«5؛ تازيانه اش را كشيد 
و به سر و صورت آنها زد و گفت برويد، بيخودى حرف می زنيد! »فتركوا 
دابة فمضی«6، از اطرافش پراكنده و متفّرق شدند؛ اما البته تحّمل نكردند. به 
مدينه پيش جناب عثمان آمدند و شكايت كردند؛ او هم ابوموسی را عزل 

1. ابن اثير، ج 3، ص 99 تا 100.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان.
6. همان.
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كرد. اما ابوموسی يكی از اصحاب پيامبر و يكی از خواص و يكی از بزرگان 
است؛ اين وضع اوست!

3. سعد بن ابي وّقاص
مثال سوم: »سعدبن ابی وقّاص« حاكم كوفه شد. او از بيت المال قرض 
كرد. در آن وقت، بيت المال دست حاكم نبود. يك نفر را براى حكومت و 
اداره امور مردم می گذاشتند، يك نفر را هم رئيس دارايی می گذاشتند كه او 
مستقيم به خودِ خليفه جواب می داد. در كوفه، حاكم »سعدبن ابی وقّاص« 
بود؛ رئيس بيت المال، »عبداهلل بن مسعود« كه از صحابه خيلی بزرگ و عالی 
مقام محسوب می شد. او از بيت المال مقدارى قرض كرد - حاال چند هزار 
دينار، نمی دانم - بعد هم ادا نكرد و نداد. »عبداهلل بن مسعود« آمد مطالبه كرد؛ 
گفت پول بيت المال را بده. »سعدبن ابی وقّاص« گفت ندارم. بينشان حرف 
شد؛ بنا كردند با هم جار و جنجال كردن. جناب »هاشم بن عتبةبن ابی وقّاص« 
- كه از اصحاب اميرالمؤمنين عليه الّسالم و مرد خيلی بزرگوارى بود - جلو 
آمد و گفت بد است، شما هر دو از اصحاب پيامبريد، مردم به شما نگاه 
می كنند. جنجال نكنيد؛ برويد قضيه را به گونه اى حل كنيد. »عبداهلل مسعود« 
كه ديد نشد، بيرون آمد. او به هر حال مرد امينی است. رفت عّده اى از مردم 
را ديد و گفت برويد اين اموال را از داخل خانه اش بيرون بكشيد - معلوم 
می شود كه اموال بوده است - به »سعد« خبر دادند؛ او هم يك عّده ديگر را 
فرستاد و گفت برويد و نگذاريد. به خاطر اين كه »سعدبن ابی وقّاص«، قرض 
خودش به بيت المال را نمی داد، جنجال بزرگی به وجود آمد. حاال »سعدبن 
ابی وقّاص« از اصحاب شوراست؛ در شوراى شش نفره، يكی از آنهاست؛ 
بعد از چند سال، كارش به اين جا رسيد. ابن اثير می گويد: »فكان اول مانزغ 
به بين اهل الكوفه«1؛ اين اّول حادثه اى بود كه در آن، بين مردم كوفه اختالف 
شد؛ به خاطر اين كه يكی از خواص، در دنياطلبی اين طور پيش رفته است و 

از خود بی اختيارى نشان می دهد!

1. ابن اثير، ج 3، ص 82 تا 83..
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ماجراي خريد خمس غنائم توسط مروان بن حكم
افريقيه - يعنی همين منطقه تونس و  ماجراى ديگر: مسلمانان رفتند، 
مغرب - را فتح كردند و غنايم را بين مردم و نظاميان تقسيم نمودند. خمس 
غنايم را بايد به مدينه بفرستند. در تاريخ ابن اثير دارد كه خمس زيادى بوده 
است. البته در اين جايی كه اين را نقل می كند، آن نيست؛ اما در جاى ديگرى 
كه داستان همين فتح را می گويد، خمس مفصلی بوده كه به مدينه فرستاده اند. 
به  را  همه اش  گفت  و  آمد  بن حكم«  »مروان  رسيد،  مدينه  به  كه  خمس 
پانصدهزار درهم می خرم؛ به او فروختند!1 پانصدهزار درهم، پول كمی نبود؛ 
ولی آن اموال، خيلی بيش از اينها ارزش داشت. يكی از مواردى كه بعدها به 
خليفه ايراد می گرفتند، همين حادثه بود. البته خليفه عذر می آورد و می گفت 
اين َرِحم من است؛ من »صله َرِحم« می كنم و چون وضع زندگيش هم خوب 
نيست، می خواهم به او كمك كنم! بنابراين، خواص در ماديّات غرق شدند.

ماجراي تبديل خالفت به پادشاهي در دوران وليد بن عقبه
ماجراى بعدى: »استعمل الوليد بن عقبةبن  ابی معيط علی الكوفه«2؛ »وليدبن 
عقبة« را - همان وليدى كه باز شما او می شناسيدش كه حاكم كوفه بود - بعد 
از »سعدبن ابی وقّاص« به حكومت كوفه گذاشت. او هم از بنی اميّه و از 
خويشاوندان خليفه بود. وقتی كه وارد شد، همه تعّجب كردند؛ يعنی چه؟ 
آخر اين آدم، آدمی است كه حكومت به او بدهند؟! چون وليد، هم به حماقت 
معروف بود، هم به فساد! اين وليد، همان كسی است كه آيه ى شريفه »ان 
جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا«3 درباره اوست. قرآن اسم او را »فاسق« گذاشته است؛ 
چون خبرى آورد و عّده اى در خطر افتادند و بعد آيه آمد كه »ان جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا«؛ اگر فاسقی خبرى آورد، برويد به تحقيق بپردازيد؛ به حرفش 
گوش نكنيد. آن فاسق، همين »وليد« بود. اين، متعّلق به زمان پيامبر است. 

1. ابن اثير، ج 3، ص 88 تا 91.
2. همان، ص 82 تا 83.

3. سوره ي حجرات، آيه ي  6.
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معيارها و ارزشها و جابه جايی آدمها را ببينيد! اين آدمی كه در زمان پيامبر، در 
قرآن به نام »فاسق« آمده بود و همان قرآن را هم مردم هر روز می خواندند، 
در كوفه حاكم شده است! هم »سعدبن ابی وقّاص« و هم »عبداهلل بن مسعود«. 
هر دو تعّجب كردند! »عبداهلل بن مسعود« وقتی چشمش به او افتاد، گفت من 
نمی دانم تو بعد از اين كه ما از مدينه آمديم، آدم صالحی شدى يا نه! عبارتش 
اين است: »ماادرى اصلحت بعدنا ام فسد النّاس«1؛ تو صالح نشدى، مردم فاسد 
شدند كه مثل تويی را به عنوان امير به شهرى فرستادند! »سعدبن ابی وقّاص« 
هم تعّجب كرد؛ منتها از بُعد ديگرى. گفت: »اكست بعدنا ام حمقنا بعدك«2؛ 
تو كه آدم احمقی بودى، حاال آدم باهوشی شده اى، يا ما اين قدر احمق شده ايم 
كه تو بر ما ترجيح پيدا كرده اى؟! وليد در جوابش برگشت گفت: »التجز عّن 
ابااسحق«3؛ ناراحت نشو »سعدبن ابی وقّاص«، »كل ذلك لم يكن«4؛ نه ما 
زيرك شده ايم، نه تو احمق شده اى؛ »وانّما هوالملك«؛ مسأله، مسأله پادشاهی 
است! - تبديل حكومت الهی، خالفت و واليت به پادشاهی، خودش داستان 
عجيبی است - »يتغّداه قوم و يتعشاه اخرون«؛ يكی امروز متعّلق به اوست، 
»سعدبن ابی وقّاص«،  می گردد.  به دست  اوست؛ دست  به  متعّلق  فردا  يكی 
كه  بود  او خيلی گوشخراش  براى  اين حرف  بود.  پيامبر  باألخره صحابی 
مسأله، پادشاهی است. »فقال سعد: اراكم جعلتموها ملكاً«؛ گفت: می بينيم كه 

شما قضيه خالفت را به پادشاهی تبديل كرده ايد!
ام خليفه؟«؛  انا  به جناب سلمان گفت: »أملك  يك وقت جناب عمر، 
به نظر تو، من پادشاهم يا خليفه؟ سلمان، شخص بزرگ و بسيار معتبرى 
بود؛ از صحابه عالی مقام بود؛ نظر و قضاوت او خيلی مهم بود. لذا عمر در 
زمان خالفت، به او اين حرف را گفت. »قال له سلمان«، سلمان در جواب 
گفت: »ان انت جبيت من ارض المسلمين درهماً او اقّل او اكثر«؛ اگر تو از 
اموال مردم يك درهم، يا كمتر از يك درهم، يا بيشتر از يك درهم بردارى، 

1. ابن اثير، ج 3، ص 82 تا 83.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
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»و وضعته فی غير حّقه«؛ نه اين كه براى خودت بردارى؛ در جايی كه حّق 
آن نيست، آن را بگذارى، »فانت ملك ال خليفة«، در آن صورت تو پادشاه 
خواهی بود و ديگر خليفه نيستی. او معيار را بيان كرد. در روايت »ابن اثير« 
مسأله  مسأله،  است.  موعظه عجيبی  كرد.  گريه  »فبكا عمر«؛ عمر  كه  دارد 
خالفت است. واليت، يعنی حكومتی كه همراه با محبّت، همراه با پيوستگی 
با مردم است، همراه با عاطفه نسبت به آحاد مردم است، فقط فرمانروايی 
و حكمرانی نيست؛ اما پادشاهی معنايش اين نيست و به مردم كارى ندارد. 

پادشاه، يعنی حاكم و فرمانروا؛ هر كار خودش بخواهد، می كند.
اينها مال خواص بود. خواص در مّدت اين چند سال، كارشان به اين جا 
رسيد. البته اين مربوط به زمان »خلفاى راشدين« است كه مواظب بودند، 
پيامبر را سالهاى متمادى درك كرده بودند،  مقيّد بودند، اهميت می دادند، 
فرياد پيامبر هنوز در مدينه طنين انداز بود و كسی مثل علی بن ابی طالب در 
آن جامعه حاضر بود. بعد كه قضيه به شام منتقل شد، مسأله از اين حرفها 
بسيار گذشت. اين نمونه هاى كوچكی از خواص است. البته اگر كسی در 
همين تاريخ »ابن اثير«، يا در بقيه تواريِخ معتبر در نزد همه برادران مسلمان ما 

جستجو كند، نه صدها نمونه كه هزاران نمونه از اين قبيل هست.

به مقام عالم ديني رسيدن كعب االحبارها در جامعه ي منحط شده
طبيعی است كه وقتی عدالت نباشد، وقتی عبوديّت خدا نباشد، جامعه 
جامعه اى  آن  در  يعنی  می شود.  هم خراب  ذهنها  وقت  آن  می شود؛  پوك 
كه مسأله ثروت اندوزى و گرايش به مال دنيا و دل بستن به ُحطام دنيا به 
اين جاها می رسد، در آن جامعه كسی هم كه براى مردم معارف می گويد 
»كعب االحبار« است؛ يهودى تازه مسلمانی كه پيامبر را هم نديده است! او در 
زمان پيامبر مسلمان نشده است، زمان ابی بكر هم مسلمان نشده است؛ زمان 
عمر مسلمان شد، و زمان عثمان هم از دنيا رفت! بعضی »كعب االخبار« تلّفظ 
می كنند كه غلط است؛ »كعب االحبار« درست است. احبار، جمع حبر است. 
حبر، يعنی عالِم يهود. اين كعب، قطب علماى يهود بود، كه آمد مسلمان شد؛ 
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بعد بنا كرد راجع به مسائل اسالمی حرف زدن! او در مجلس جناب عثمان 
نشسته بود كه جناب ابی ذر وارد شد؛ چيزى گفت كه ابی ذر عصبانی شد و 
گفت كه تو حاال دارى براى ما از اسالم و احكام اسالمی سخن می گويی؟! 

ما اين احكام را خودمان از پيامبر شنيده ايم.1
ارزشها ضعيف شد، وقتی ظواهر  از دست رفت، وقتی  معيارها  وقتی 
پوك شد، وقتی دنياطلبی و مال دوستی بر انسانهايی حاكم شد كه عمرى را 
با عظمت گذرانده و سالهايی را بی اعتنا به زخارف دنيا سپرى كرده بودند و 
توانسته بودند آن پرچم عظيم را بلند كنند، آن وقت در عالم فرهنگ و معارف 
هم چنين كسی سررشته دار امور معارف الهی و اسالمی می شود؛ كسی كه 
تازه مسلمان است و هرچه خودش بفهمد، می گويد؛ نه آنچه كه اسالم گفته 
است؛ آن وقت بعضی می خواهند حرف او را بر حرف مسلمانان سابقه دار 

مقّدم كنند!

نمونه اي از انحراف عوام بر اثر بي بصيرتي و غفلت و دنيادوستي خواص
اين مربوط به خواص است. آن وقت عوام هم كه دنباله رو خواصند، وقتی 
خواص به َسمتی رفتند، دنبال آنها حركت می كنند. بزرگترين گناه انسانهاى 
انحرافشان  كه  است  اين  بزند،  سر  آنها  از  انحرافی  اگر  برجسته،  و  ممتاز 
موجب انحراف بسيارى از مردم می شود. وقتی ديدند سدها شكست، وقتی 
ديدند كارها برخالف آنچه كه زبانها می گويند، جريان دارد و برخالف آنچه 

كه از پيامبر نقل می شود، رفتار می گردد، آنها هم آن طرف حركت می كنند.
و اما يك ماجرا هم از عاّمه مردم: حاكم بصره به خليفه در مدينه نامه 
نوشت مالياتی كه از شهرهاى مفتوح می گيريم، بين مردم خودمان تقسيم 
می كنيم؛ اما در بصره كم است، مردم زياد شده اند؛ اجازه می دهيد كه دو شهر 
اضافه كنيم؟ مردم كوفه كه شنيدند حاكم بصره براى مردم خودش خراج 
دو شهر را از خليفه گرفته است، سراغ حاكمشان آمدند. حاكمشان كه بود؟ 
»عّمار بن ياسر«؛ مرد ارزشی، آن كه مثل كوه، استوار ايستاده بود. البته از اين 

1. تاريخ ابن اثير، ج 3، ص 115.
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قبيل هم بودند - كسانی كه تكان نخورند - اما زياد نبودند. پيش عّمار ياسر 
آمدند و گفتند تو هم براى ما اين طور بخواه و دو شهر هم تو براى ما بگير. 
عّمار گفت: من اين كار را نمی كنم. بنا كردند به عّمار حمله كردن و بدگويی 

كردن. نامه نوشتند، باالخره خليفه او را عزل كرد!1
خود  شايد  افتاد.  اتّفاق  هم  ديگران  و  ابی ذر  براى  ماجرا  اين  شبيه 
»عبداهلل بن مسعود« يكی از همين افراد بود. وقتی كه رعايت اين سررشته ها 

نشود، جامعه از لحاظ ارزشها پوك می شود. عبرت، اين جاست.

تفاوت دنياطلبي و سازندگي
عزيزان من! انسان اين تحّوالت اجتماعی را دير می فهمد؛ بايد مراقب بود. 
تقوا يعنی اين. تقوا يعنی آن كسانی كه حوزه حاكميتشان شخص خودشان 
است، مواظب خودشان باشند. آن كسانی هم كه حوزه حاكميتشان از شخص 
خودشان وسيعتر است، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب ديگران باشند. 
آن كسانی كه در رأسند، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب كّل جامعه 
باشند كه به سمت دنياطلبی، به سمت دل بستن به زخارف دنيا و به سمت 
خودخواهی نروند. اين معنايش آباد نكردن جامعه نيست؛ جامعه را آباد كنند 
و ثروتهاى فراوان به وجود آورند؛ اما براى شخص خودشان نخواهند؛ اين بد 
است. هر كس بتواند جامعه اسالمی را ثروتمند كند و كارهاى بزرگی انجام 
دهد، ثواب بزرگی كرده است. اين كسانی كه بحمداهلل توانستند در اين چند 
سال كشور را بسازند، پرچم سازندگی را در اين كشور بلند كنند، كارهاى 
دنياطلبی  اينها  كرده اند؛  كارهاى خيلی خوبی  اينها  دهند،  انجام  را  بزرگی 
نيست. دنياطلبی آن است كه كسی براى خود بخواهد؛ براى خود حركت 
كند؛ از بيت المال يا غير بيت المال، به فكر جمع كردن براى خود بيفتد؛ اين 
بد است. بايد مراقب باشيم. همه بايد مراقب باشند كه اين طور نشود. اگر 
مراقبت نباشد، آن وقت جامعه همين طور بتدريج از ارزشها تهيدست می شود 
و به نقطه اى می رسد كه فقط يك پوسته ظاهرى باقی می ماند. ناگهان يك 

1. تاريخ ابن اثير، ج 3، ص 30 تا 31.
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امتحان بزرگ پيش می آيد - امتحان قيام ابی عبداهلل - آن وقت اين جامعه در 
اين امتحان مردود می شود!

گفتند به تو حكومت رى را می خواهيم بدهيم1. رِى آن وقت، يك شهر 
امروز  نبود.  امروز  استاندارى  مثل  هم  بود. حاكميت  پُرفايده  بزرگ  بسيار 
استانداران ما يك مأمور ادارى هستند؛ حقوقی می گيرند و همه اش زحمت 
می كشند. آن زمان اين گونه نبود. كسی كه می آمد حاكم شهرى می شد، يعنی 
تمام منابع درآمد آن شهر در اختيارش بود؛ يك مقدار هم بايد براى مركز 
بفرستد، بقيه اش هم در اختيار خودش بود؛ هر كار می خواست، می توانست 
بكند؛ لذا خيلی برايشان اهميت داشت. بعد گفتند اگر به جنگ حسين بن علی 
نروى، از حاكميت رى خبرى نيست. اين جا يك آدم ارزشی، يك لحظه فكر 
نمی كند؛ می گويد مرده شوى رى را ببرند؛ رى چيست؟ همه دنيا را هم به من 
بدهيد، من به حسين بن علی اخم هم نمی كنم؛ من به عزيز زهرا، چهره هم 
درهم نمی كشم؛ من بروم حسين بن علی و فرزندانش را بكشم كه می خواهيد 
به من رى بدهيد؟! آدمی كه ارزشی باشد، اين طور است؛ اما وقتی كه درون 
تهی است، وقتی كه جامعه، جامعه دور از ارزشهاست، وقتی كه آن خطوط 
اصلی در جامعه ضعيف شده است، دست و پا می لغزد؛ حاال حّداكثر يك 
شب هم فكر می كند؛ خيلی ِحّدت كردند، يك شب تا صبح مهلت گرفتند 
كه فكر كنند! اگر يك سال هم فكر كرده بود، باز هم اين تصميم را گرفته 
بود. اين، فكر كردنش ارزشی نداشت. يك شب فكر كرد، باالخره گفت بله، 
من ملك رى را می خواهم! البته خداى متعال همان را هم به او نداد. آن وقت 

عزيزان من! فاجعه كربال پيش می آيد.

جهاد و حماسه ي عاشقانه؛ دو روي سكه ي عاشورا
در اين جا يك كلمه راجع به تحليل حادثه عاشورا بگويم و فقط اشاره اى 
بكنم. كسی مثل حسين بن علی عليه الّسالم كه خودش تجّسم ارزشهاست، قيام 
می كند، براى اين كه جلِو اين انحطاط را بگيرد؛ چون اين انحطاط می رفت تا 
به آن جا برسد كه هيچ چيز باقی نماند؛ كه اگر يك وقت مردمی هم خواستند 

1. اشاره به عمربن سعد ابی وقّاص.
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خوب زندگی كنند و مسلمان زندگی كنند، چيزى در دستشان نباشد. امام 
حسين می ايستد، قيام می كند، حركت می كند و يك تنه در مقابل اين سرعت 
جان  را،  جان خودش  زمينه،  اين  در  البته  می گيرد.  قرار  سقوط  سراشيب 
عزيزانش را، جان علی اصغرش را، جان علی اكبرش را و جان عباسش را 

فدا می كند؛ اما نتيجه می گيرد.
است.  حسين بن علی  شده  زنده  پيامبر،  دين  يعنی  حسين«؛  من  انا  »و 
آن روى قضيه، اين بود؛ اين روى سكه، حادثه عظيم و حماسه پُرشور و 
ماجراى عاشقانه عاشوراست كه واقعاً جز با منطق عشق و با چشم عاشقانه، 
نمی شود قضاياى كربال را فهميد. بايد با چشم عاشقانه نگاه كرد تا فهميد 
حسين بن علی در اين تقريباً يك شب و نصف روز، يا حدود يك شبانه روز 
- از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا - چه كرده و چه عظمتی آفريده است! 
لذاست كه در دنيا باقی مانده و تا ابد هم خواهد ماند. خيلی تالش كردند كه 

حادثه عاشورا را به فراموشی بسپارند؛ اما نتوانستند.

ذكر مصيبت حضرت قاسم بن الحسن)ع( بر اساس كتاب لهوف سيدبن طاووس
من امروز می خواهم از روزى مقتِل »ابن طاووس« - كه كتاب »لهوف« 
است - يك چند جمله ذكر مصيبت كنم و چند صحنه از اين صحنه هاى 
عظيم را براى شما عزيزان بخوانم. البته اين مقتل، مقتل بسيار معتبرى است. 
اين سيدبن طاووس - كه علی بن طاووس باشد - فقيه است، عارف است، 
بزرگ است، صدوق است، موثّق است، مورد احترام همه است، استاد فقهاى 
بسيار بزرگی است؛ خودش اديب و شاعر و شخصيت خيلی برجسته اى 
است. ايشان اّولين مقتل بسيار معتبر و موجز را نوشت. البته قبل از ايشان 
مقاتل زيادى است. استادشان - ابن نَما1 - مقتل دارد، »شيخ طوسی« مقتل 
دارد، ديگران هم دارند. مقتلهاى زيادى قبل از ايشان نوشته شد؛ اما وقتی 
»لهوف« آمد، تقريباً همه آن مقاتل، تحت الّشعاع قرار گرفت. اين مقتِل بسيار 
انتخاب شده  خوبی است؛ چون عبارات، خيلی خوب و دقيق و خالصه 

1. شيخ نجم الدين جعفربن نَما.
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است. من حاال چند جمله از اينها را می خوانم.
يكی از اين قضايا، قضيه به ميدان رفتن »قاسم بن الحسن« است كه صحنه 
بسيار عجيبی است. قاسم بن الحسن عليه الّصالةوالّسالم يكی از جوانان كم 
ساِل دستگاهِ امام حسين است. نوجوانی است كه »لم يبلغ الحلم«1؛ هنوز به 
حّد بلوغ و تكليف نرسيده بوده است. در شب عاشورا، وقتی كه امام حسين 
عليه الّسالم فرمود كه اين حادثه اتّفاق خواهد افتاد و همه كشته خواهند شد 
و گفت شما برويد و اصحاب قبول نكردند كه بروند، اين نوجوان سيزده، 
چهارده ساله عرض كرد: عمو جان! آيا من هم در ميدان به شهادت خواهم 
رسيد؟ امام حسين خواست كه اين نوجوان را آزمايش كند - به تعبير ما - 
فرمود: عزيزم! كشته شدن در ذائقه تو چگونه است؟ گفت »احلی من العسل«؛ 
از عسل شيرينتر است. ببينيد؛ اين، آن جهتگيرِى ارزشی در خاندان پيامبر 
است. تربيت شده هاى اهل بيت اين گونه اند. اين نوجوان از كودكی در آغوش 
امام حسين بزرگ شده است؛ يعنی تقريباً سه، چهار ساله بوده كه پدرش از 
دنيا رفته و امام حسين تقريباً اين نوجوان را بزرگ كرده است؛ مربّی  به تربيِت 
امام حسين است. حاال روز عاشورا كه شد، اين نوجوان پيش عمو آمد. در 
اين مقتل اين گونه ذكر می كند: »قال الّراوى: و خرج غالم«2. آن جا راويانی 
بودند كه ماجراها را می نوشتند و ثبت می كردند. چند نفرند كه قضايا از قول 
آنها نقل می شود. از قول يكی از آنها نقل می كند و می گويد: همين طور كه 
نگاه می كرديم، ناگهان ديديم از طرف خيمه هاى ابی عبداهلل، پسر نوجوانی 
بيرون آمد: »كاّن وجهه شّقة قمر«3؛ چهره اش مثل پاره ماه می درخشيد. »فجعل 

يقاتل«؛ آمد و مشغول جنگيدن شد.
اين را هم بدانيد كه جزئيات حادثه كربال هم ثبت شده است؛ چه كسی 
كدام ضربه را زد، چه كسی اّول زد، چه كسی فالن چيز را دزديد؛ همه اينها 
ذكر شده است. آن كسی كه مثاًل قطيفه حضرت را دزديد و به غارت برد، بعداً 

1. زندگانی حضرت ابی عبداهلل الحسين سيدالشهدا)ع(، تأليف ابوالقاسم سحاب، ص 484.
2. لهوف، ابن طاووس، ترجمه سيد احمد زنجانی، )با نام آهی سوزان بر مزار شهيدان(، ص 115.

3. همان.
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به او می گفتند: »سرق القطيفه«! بنابراين، جزئيات ثبت شده و معلوم است؛ يعنی 
خاندان پيامبر و دوستانشان نگذاشتند كه اين حادثه در تاريخ گم شود.

»فضربه ابن فضيل العضدى علی رأسه فطلقه«؛ ضربه، فرق اين جوان را 
شكافت. »فوقع الغالم لوجهه«؛ پسرك با صورت روى زمين افتاد. »وصاح 
يا عّماه«؛ فريادش بلند شد كه عموجان. »فجل الحسين عليه الّسالم كما يجل 
بازِ  الصقر«. به اين خصوصيات و زيباييهاى تعبير دقّت كنيد! صقر، يعنی 
شكارى. می گويد حسين عليه الّسالم مثل بازِ شكارى، خودش را باالى سر 
اين نوجوان رساند. »ثّم شّد شّدة ليث اغضب«. شّد، به معناى حمله كردن 
است. می گويد مثل شير خشمگين حمله كرد. »فضرب ابن فضيل بالسيف«؛ 
اّول كه آن قاتل را با يك شمشير زد و به زمين انداخت. عّده اى آمدند تا اين 
قاتل را نجات دهند؛ اما حضرت به همه آنها حمله كرد. جنگ عظيمی در 
همان دور و بِر بدن »قاسم بن الحسن«، به راه افتاد. آمدند جنگيدند؛ اما حضرت 
آنها را پس زد. تمام محوطه را گرد و غبار ميدان فراگرفت. راوى می گويد: 
»وانجلت الغبر«؛ بعد از لحظاتی گرد و غبار فرو نشست. اين منظره را كه 
تصوير می كند، قلب انسان را خيلی می سوزاند: »فرأيت الحسين عليه الّسالم«: 
من نگاه كردم، حسين بن علی عليه الّسالم را در آن جا ديدم. »قائماً علی رأس 
الغالم«؛ امام حسين باالى سر اين نوجوان ايستاده است و دارد با حسرت 
به او نگاه می كند. »و هو يبحث برجليه«؛ آن نوجوان هم با پاهايش زمين را 
می شكافد؛ يعنی در حال جان دادن است و پا را تكان می دهد. »والحسين 
لقوم قتلوك«؛ كسانی كه تو را به قتل رساندند، از  بُعداً  عليه الّسالم يقول: 
اين يك منظره، كه منظره بسيار عجيبی است و  باشند.  رحمت خدا دور 
نشان دهنده عاطفه و عشق امام حسين به اين نوجوان است، و درعين حال 
فداكارى او و فرستادن اين نوجوان به ميدان جنگ و عظمت روحی اين 

جوان و جفاى آن مردمی كه با اين نوجوان هم اين گونه رفتار كردند.

ذكر مصيبت علي اكبر)ع(
يك منظره ديگر، منظره ميدان رفتن علی اكبر عليه الّسالم است كه يكی 
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از آن مناظر بسيار پُرماجرا و عجيب است. واقعاً عجيب است؛ از همه طرف 
عجيب است. از جهت خود امام حسين، عجيب است؛ از جهت اين جوان 
- علی اكبر - عجيب است؛ از جهت زنان و بخصوص جناب زينب كبرى، 
عجيب است. راوى می گويد اين جوان پيش پدر آمد. اّوالً علی اكبر را هجده 
ساله تا بيست و پنجساله نوشته اند؛ يعنی حداقل هجده سال و حداكثر بيست 
و پنج سال. می گويد: »خرج علی بن الحسين«؛ علی بن الحسين براى جنگيدن، 
از خيمه گاه امام حسين خارج شد. باز در اين جا راوى می گويد: »و كان من 
اشبه النّاس خلقاً«؛ اين جوان، جزو زيباترين جوانان عالم بود؛ زيبا، رشيد، 
شجاع. »فاستأذن اباه فی القتال«؛ از پدر اجازه گرفت كه برود بجنگد. »فأذن له«؛ 
حضرت بدون مالحظه اذن داد. در مورد »قاسم بن الحسن«، حضرت اّول اذن 
نمی داد، و بعد مقدارى التماس كرد، تا حضرت اذن داد؛ اما »علی بن الحسين« 
كه آمد، چون فرزند خودش است، تا اذن خواست، حضرت فرمود كه برو. 
»ثّم نظر اليه نظر يائس منه«؛ نگاه نوميدانه اى به اين جوان كرد كه به ميدان 
می رود و ديگر برنخواهد گشت. »وارخی عليه الّسالم عينه و بكی«؛ چشمش 

را رها كرد و بنا كرد به اشك ريختن.
يكی از خصوصيّات عاطفی دنياى اسالم همين است؛ اشك ريختن در 
حوادث و پديده هاى عاطفی. شما در قضايا زياد می بينيد كه حضرت گريه 
كرد. اين گريه، گريه جزع نيست؛ اين همان شّدت عاطفه است؛ چون اسالم 
اين عاطفه را در فرد رشد می دهد. حضرت بنا كرد به گريه كردن. بعد اين 
جمله را فرمود كه همه شنيده ايد: »الّلهم اشهد«؛ خدايا خودت گواه باش. 
»فقد برز اليهم غالم«؛ جوانی به سمت اينها براى جنگ رفته است كه »اشبه 

النّاس ُخلقاً و َخلقاً و منطقاً برسولك«.

شباهت به پيامبر اكرم)ص(؛ راز محبت خاص امام حسين)ع( به علي اكبر)ع(
يك نكته در اين جا هست كه من به شما عرض كنم. ببينيد؛ امام حسين 
در دوران كودكی، محبوب پيامبر بود؛ خود او هم پيامبر را بی نهايت دوست 
می داشت. حضرت شش، هفت ساله بود كه پيامبر از دنيا رفت. چهره پيامبر، 



21
6 /

يي
ورا

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

 هف
 

به صورت خاطره بی زوالی در ذهن امام حسين مانده است و عشق به پيامبر 
در دل او هست. بعد خداى متعال، علی اكبر را به امام حسين می دهد. وقتی 
اين جوان كمی بزرگ می شود، يا به حّد بلوغ می رسد، حضرت می بيند كه 
او عالقه  به  قدر  اين  كه  قيافه اى  است؛ همان  پيامبر  چهره، درست چهره 
داشت و اين قدر عاشق او بود، حاال اين به جّد خودش شبيه شده است. 
حرف می زند، صدا شبيه صداى پيامبر است. حرف زدن، شبيه حرف زدن 
پيامبر است. اخالق، شبيه اخالق پيامبر است؛ همان بزرگوارى، همان كرم و 

همان شرف.
بعد اين گونه می فرمايد: »كنّا اذا اشتقنا الی نبيّك نظرنا اليه«؛ هر وقت كه 
دلمان براى پيامبر تنگ می شد، به اين جوان نگاه می كرديم؛ اما اين جوان هم 
به ميدان رفت. »فصاح و قال يابن سعد قطع اهلل رحمك كما قطعت رحمی«. 
بعد نقل می كند كه حضرت به ميدان رفت و جنگ بسيار شجاعانه اى كرد 
و عّده زيادى از افراد دشمن را تارومار نمود؛ بعد برگشت و گفت تشنه ام. 
او  به  كرد، حضرت  عطش  اظهار  كه  وقتی  رفت.  ميدان  طرف  به  دوباره 
فرمودند: عزيزم! يك مقدار ديگر بجنگ؛ طولی نخواهد كشيد كه از دست 
جّدت پيامبر سيراب خواهی شد. وقتی امام حسين اين جمله را به علی اكبر 
فرمود، علی اكبر در آن لحظه آخر، صدايش بلند شد و عرض كرد: »يا ابتا 
عليك الّسالم«؛ پدرم! خداحافظ. »هذا جّدى رسول اهلل يقرئك الّسالم«؛ اين 
القدوم علينا«؛  پيامبر است كه به تو سالم می فرستد. »و يقول عجل  جدم 

می گويد بيا به سمت ما.

نجات تاريخ توسط امام حسين)ع(، حضرت زينب)س( و اصحاب عاشورا
اينها منظره هاى عجيِب اين ماجراى عظيم است. و امروز هم كه روز 
جناب زينب كبرى سالم اهلل عليهاست. آن بزرگوار هم ماجراهاى عجيبی دارد. 
بار  اين  امام حسين،  از لحظه شهادت  حضرت زينب، آن كسی است كه 
امانت را بر دوش گرفت و شجاعانه و با كمال اقتدار؛ آن چنان كه شايسته 
اينها توانستند اسالم را  اميرالمؤمنين است، در اين راه حركت كرد.  دختر 
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جاودانه كنند و دين مردم را حفظ نمايند. ماجراى امام حسين، نجاتبخشِی 
يك ملت نبود، نجاتبخشِی يك اّمت نبود؛ نجاتبخشی يك تاريخ بود. امام 
حسين، خواهرش زينب و اصحاب و دوستانش، با اين حركت، تاريخ را 

نجات دادند.

بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران  ـ 1377/2/18



21
8 /

يي
ورا

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

 هف
 

45. ارزش واالي مقام شهادت و شهيد

به پديده شهادت، از چند طرف می توان نگاه كرد. از هر طرف هم كه نگاه 
كنيم، اين پديده، بسيار باشكوه و پر از تأللؤ است. يك بار از طرف ارزش 
شهادت در پيشگاه پروردگار، به اين پديده می نگريم؛ زبان ما قاصر است كه 
بتوانيم در اين باب، ارزش واالى شهادت را بيان كنيم. در روايتی است كه 
وقتی هر خير و هر ارزشی مالحظه می شود، ارزش واالترى از آن هست، تا 

به ارزش »شهادت« می رسد؛ باالتر از ارزش »شهادت« چيزى نيست.1
اگر قرار باشد با مبانی دينی و فلسفه دين، راجع به اين قضيه صحبت 
كنيم، خواهيم ديد دقيقاً همين طور است؛ هيچ چيزى باالتر از اين نيست كه 
انسانی به دست خود، با اراده و اختيار خود، جان و هستی خود را فداى 
يك آرمان بزرگ و واالى الهی كند. معناى شهادت، اين است. لذا شهادت 
در پيشگاه پروردگار، تعبير ويژه اى دارد. در قرآن، كشته شدن در راه خدا 
يك مرگ نيست: »افأن مات او قتل«. كشته شدن در راه خدا را با مرگهاى 
دينی و  ديدگاه  با  و  الهی  معيار  در  نمی آورد.  به حساب  يكسان  معمولی، 
قرآنی، يك مفهوم ديگر و يك معناى فاخرى است. از اين رو كسی كه اين 

بّر.«  فليس فوقه  الّرجل فی سبيل اهلل عّزوّجل  يقتل  برٌّ حتّی  برًاّ  قال رسول اهلل)ص(: فوق كّل   .1
بحاراالنوار: ج 100، ص 10.
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عّطيه الهی شامل حال او می گردد و در راه خدا شهيد می شود، اين خود 
سپاسگزارى خداست.

خداى متعال، بزرگترين لطف را در حّق شهيد كرده است. مالحظه كنيد! 
هيچ كس در دنيا باقی ماندنی نيست؛ همه رفتنی اند. انسانها به انواع و اقسام 
مرگها می ميرند؛ جوان و پير هم ندارد - انسانها در جوانی هم می ميرند، در 
پيرى هم می ميرند، در كودكی هم می ميرند؛ مردن براى همه است - خداى 
متعال، اين مرگی را كه سرنوشت حتمی همه است و انسان، ناچار بايد از 
اين دروازه عبور كند، در مورد شهيد به گونه اى قرار داده كه اين قدر ارزش 
پيدا كرده است! در حالی كه مرگهاى معمولی، اين ارزش را ندارد. لطفی از 
اين باالتر؟! فضلی بر شهيد از اين بيشتر؟! همه ما می ميريم؛ چقدر ارزش 
دارد كه خداى متعال اين مرگ را، اين رفتن را، اين سرنوشت حتمی را در 
مسيرى قرار دهد كه اين قدر داراى فضيلت باشد! لذا شهيد در عالم ملكوت 
و برزخ، شكرگزار پروردگار است؛ متشكر است از اين كه چنين لطفی به او 
شده است. لحظه شهادت، جزو شيرينترين لحظات هر شهيدى است. ببينيد 

چه قدر باارزش و واالست!

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار جمعى از خانواده هاى شهداى نيروهاى
مسلّح و جهاد سازندگى  ـ 1377/7/5
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46. اخالص، اعتماد به خدا، موقع شناسي؛ 
سه صفت برجسته ي امام حسين)ع(

در خالل دهها و صدها خصوصيتی كه اّمت اسالم به بركت اسالم و 
ما  مردم  كه  است  اين  هم  يكی  است،  برخوردار  آن  از  بيت  اهل  و  قرآن 
الگو  ملتها،  براى  دارند.  در جلِو چشم خود  درخشانی  و  بزرگ  الگوهاى 
خيلی مهّم است. شما ببينيد؛ ملتهاى مختلف، اگر در شخصيتی رشحه اى 
از عظمت وجود داشته است، او را مطلق می كنند، بزرگ می كنند، نام او را 
جاودانه می كنند؛ براى اين كه حركت عمومی نسلهايشان را به آن سمتی كه 
می خواهند، جهت بدهند. گاهی شخصيت واقعی هم ندارند؛ اما در داستانها 
و شعرها و افسانه هاى گوناگون ملی و اساطير، آنها را مطرح می كنند. اينها 
همه از اين سرچشمه گرفته است كه ملتها از ميان خود، به ديدن نمونه هاى 
بزرگ احتياج دارند. اين در اسالم به صورت فراوان و بی نظيرى هست، كه از 
جلمه بزرگترين آنها حضرت اباعبداهلل عليه الّسالم پيشواى مسلمين و فرزند 

پيامبر و شهيد بزرِگ تاريخ بشر است.
برجستگی وجود اباعبداهلل عليه الّسالم داراى ابعاد است كه هر كدام از 
اين ابعاد هم بحث و توضيح و تبيين فراوانی به دنبال دارد؛ ولی اگر دو، 
از  بياوريم، يكی  سه صفت برجسته را در ميان همه اين برجستگيها اسم 
ندادن  دخالت  و  وظيفه خدايی  كردن  رعايت  يعنی  است؛  »اخالص«  آنها 
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منافع شخصی و گروهی و انگيزه هاى ماّدى در كار. صفت برجسته ديگر 
»اعتماد به خدا«ست. ظواهر حكم می كرد كه اين شعله در صحراى كربال 
خاموش خواهد شد. چطور اين را »فرزدِق« شاعر می ديد؛ اما امام حسين 
می آمدند، می ديدند؛  كوفه  از  كه  كنندگانی  نصيحت  نمی ديد؟!  عليه الّسالم 
اما حسين بن علی عليه الّسالم كه عين اهلل بود، نمی ديد و نمی فهميد؟! ظواهر 
همين بود؛ ولی اعتماد به خدا حكم می كرد كه علی رغم اين ظواهر، يقين كند 
كه حرف حق و سخن درست او غالب خواهد شد. اصل قضيه هم اين است 
كه نيّت و هدف انسان تحّقق پيدا كند. اگر هدف تحّقق پيدا كرد، براى انساِن 

با اخالص، شخِص خود او كه مهم نيست.
يكی از بزرگان اهل سلوك و معرفت را ديدم در نامه اى نوشته است 
كه اگر فرض كنيم - به فرض محال - همه كارهايی كه نبیّ مكّرم اسالم 
صّلی اهلل عليه وآله وسّلم انجام داد و هدِف او بود كه آنها را انجام دهد، انجام 
می گرفت، منتها به نام يك كس ديگر، آيا در آن صورت پيامبر اسالم ناراضی 
بود؟ آيا می گفت كه چون به نام ديگرى است، نخواهم كرد؟ آيا اين گونه 
بود؟ يا نه؛ هدف اين است كه آن كارها انجام گيرد؛ به نام چه كسی انجام 
گيرد، مهم نيست. پس، هدف مهّم است. »شخص« و »من« و »خود« براى 
انساِن با اخالص اهميتی ندارد. اخالص را دارد، اعتماد به خدا را هم دارد. 
می داند كه خداى متعال حتماً اين هدف را غالب خواهد كرد؛ چون فرموده 
است: »و اّن جندنا لهم الغالبون« خيلی از اين جنودى كه غالبند، در ميدان 
جهاد به خاك شهادت می افتند و از بين می روند؛ ليكن فرموده است: »و اّن 

جندنا لهم الغالبون«؛ در عين حال غلبه با آنهاست.
خصوصيت سوم، شناختن »موقع« است. امام حسين عليه الّسالم در فهم 
»موقع« اشتباه نكرد. در قبل از حادثه كربال، ده سال امامت و مسؤوليت با 
او بود. آن حضرت در مدينه مشغول كارهاى ديگرى بود و كار كرباليی 
نمی كرد؛ اما به مجّرد اين كه فرصت به او اجازه داد كه آن كار مهم را انجام 
دهد، فرصت را شناخت و آن را چسبيد؛ موقع را شناخت و آن را از دست 
نداد. اين سه خصوصيت، تعيين كننده است. در تمام ادوار نيز همين طور 
است؛ در انقالب نيز همين گونه بود. امام ما هم كه می بينيد اين قدر خداى 
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متعال او را به مقام رفيع رساند - و رفعناه مكانا عليّا - و علی رغم همه 
عوامل در سرتاسر دنياى ماّديت و استكبار كه می خواستند او را محو كنند، به 
فراموشی دهند و كوچك كنند، او را حفظ و بزرگ كرد و ماندگار و جاودان 
نمود، عّلت همين بود كه اين سه خصوصيت را داشت: اّوالً با اخالص بود و 
براى خود چيزى نمی خواست؛ ثانياً به خداى خود اعتماد داشت و می دانست 
كه كار و هدف، تحّقق پيدا خواهد كرد - به بندگان خدا هم اعتماد داشت - 
ثالثاً زمان و »موقع« را از دست نداد. در لحظه الزم، اقدام الزم، صحبت الزم، 

اشاره الزم و حركت الزم را كرد.

 بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار گروه كثيرى از پاسداران و بسيجيان به
مناسبت ميالد امام حسين)ع( و روز پاسدار ـ 1377/9/2
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47.  خداوند  متعال؛ خونخواه خون 
حضرت علي)ع( و امام حسين)ع(

تعبير  »ثاراهلل«  به  آنها  از  كه  داريم  را  نفر  دو  ما  اسالمی،  آثار  همه  در 
شده است. در فارسی، ما يك معادل درست و كامل براى اصطالح عربی 
»ثار« نداريم. وقتی كسی از خانواده اى از روى ظلم به قتل می رسد، خانواده 
مقتول صاحب اين خون است. اين را »ثار« می گويند و آن خانواده حق دارد 
ناقصی  نارسا و  تعبير خيلی  اين كه می گويند خون خدا،  خونخواهی كند. 
يعنی حّق خونخواهی.  »ثار«،  را نمی فهماند.  »ثار« است و درست مراد  از 
او  درباره  دارد  اين خانواده حق  يعنی  است،  »ثار« يك خانواده  اگر كسی 
خونخواهی كند. در تاريخ اسالم از دو نفر اسم آورده شده است كه صاحب 
خون اينها و كسی كه حقِ  خونخواهی اينها را دارد، خداست. اين دو نفر يكی 
امام حسين است و يكی هم پدرش اميرالمؤمنين؛ »يا ثاراهلل وابن ثاره«. پدرش 

اميرالمؤمنين هم حّق خونخواهی اش متعّلق به خداست.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران  ـ 1377/10/18
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48. اصالح امّت، و رواج عمل به احكام ديني؛ 
مهمترين اهداف نهضت سيّدالشّهدا)ع(

من در بين فرمايشهاى حضرت ابی عبداهلل الحسين عليه الّصالةوالّسالم - 
كه هر كدام نكته اى دارد و من به شما عزيزان عرض می كنم كه به منظور بيان 
گفتارهاى گويا و روشنگر براى مردم، از كلمات اين بزرگوار بايد حّداكثر 
استفاده بشود - اين جمله را مناسب مجلس خودمان می بينم كه بنابرآنچه كه 
از آن بزرگوار نقل كرده اند، آن حضرت فرمود: »الّلهم انّك تعلم اّن الّذى كان 
منا لم يكن منافسة فی سلطان والالتماس شی ء من فضول الحطام«؛ پروردگارا! 
اين حركتی كه ما كرديم، اين قيامی كه ما كرديم، اين تصميمی كه بر اين 
اقدام گرفتيم، تو می دانی كه براى قدرت طلبی نبود. قدرت طلبی براى يك 
انسان نمی تواند هدف واقع شود. نخواستيم زمام قدرت را در دست گيريم. 
كام خودمان  به  را  نبود كه چرب و شيرين زندگی  دنيوى هم  منال  براى 
برسانيم و شكمی از عزا درآوريم؛ مال و ذخيره اى درست كنيم و ثروتی به 
هم بزنيم. براى اينها نبود. پس براى چه بود؟ايشان چند جمله فرموده است 
كه خط و جهت ما را ترسيم می كند. در همه ادوار تبليغ اسالم، اينها جهت 
است. »ولكن لنرى المعالم من دينك«؛ پرچمهاى دين را براى مردم برافراشته 

كنيم و شاخصها را به چشم آنها بياوريم.
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شاخصها مهم است. هميشه شيطان در ميان جماعات اهل دين، از تحريف 
استفاده می كند و راه را عوضی نشان می دهد. اگر بتواند بگويد »دين را كنار 
بگذار«، اين كار را می كند، تا از طريق شهوات و تبليغات مضر، ايمان دينی 
را از مردم بگيرد. اگر آن ممكن نشد، اين كار را می كند كه نشانه هاى دين را 
عوضی بگذارد؛ مثل اين كه شما در جاده اى حركت می كنيد، ببينيد آن سنگ 
نشان - آن نشانه راهنما - طرفی را نشان می دهد؛ در حالی كه دست خائنی 

آمده آن را عوض كرده و مسير را به آن طرف نشان داده است.
امام حسين عليه الّسالم هدِف اّول خود را اين قرار می دهد: »لنرى المعالم 
من دينك و نظهر االصالح فی بالدك«؛ در ميان كشور اسالمی، فساد را ريشه 
كن كنيم و اصالح به وجود آوريم. اصالح يعنی چه؟ يعنی نابود كردن فساد. 
فساد چيست؟ فساد انواع و اقسامی دارد: دزدى فساد است، خيانت فساد 
است، وابستگی فساد است، زورگويی فساد است، انحرافهاى اخالقی فساد 
است، انحرافهاى مالی فساد است، دشمنيهاى بين خوديها فساد است، گرايش 
به دشمنان دين فساد است، عالقه نشان دادن به چيزهاى ضّد دينی فساد 
است. همه چيز در سايه دين به وجود می آيد. در جمالت بعدى می فرمايد: 
»و يأمن المظلومون من عبادك«؛ بندگان مظلوم تو امنيت پيدا كنند. منظور، 
مظلومان جامعه است، نه ستمگران، نه ستم پيشگان، نه مّداحان ستم، نه عمله 
جايی  به  راه  ندارند؛  پايی  و  دست  كه  هستند  مردمانی  »مظلومون«،  ستم! 
ندارند. هدف اين است كه مردمان مستضعف جامعه و انسانهاى ضعيف - در 
هر سطحی و در هر جايی - امنيت پيدا كنند: امنيت حيثيّتی، امنيت مالی، 
امنيت قضايی؛ همينی كه امروز در دنيا نيست. امام حسين عليه الّسالم درست 
نقطه مقابل آن چيزى را می خواست كه در زمان سلطه طواغيت در آن روز 
بود. امروز هم در سطح دنيا كه نگاه می كنيد، می بينيد همين است؛ پرچمهاى 
دين را وارونه می كنند، بندگان مظلوم خدا را مظلومتر می كنند و ستمگران، 

پنجه شان به خون مظلومان بيشتر فرو می رود.
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مظلوميت شديد مسلمانان بالكان، نمونه اي از فساد ستمگران امروز جهان
عمل  كوزوو چگونه  مسلمانان  با  ببينيد  است!  خبر  چه  دنيا  در  ببينيد 
می كنند! پانصدهزار انسان - بلكه بيشتر - بچه، بزرگ، زن، مرد و مريض، در 
بيابانها، در مرزها؛ آن هم نه مرزها و بيابانهاى مهربان كه در بين دشمن، زير 
فشار دشمنی كه راه را در مقابلشان مين گذارى می كند و پشت سرشان گلوله 

می اندازد. هدف اين است كه اينها را تار و مار كنند.
امروز من به شما عرض كنم - ديگر نمی خواهم آن را خيلی باز كنم- 
اراده جمعی بر اين است كه مسلمانان را در منطقه بالكان تار و مار و پراكنده 
كنند؛ از سر برآوردن يك دولت اسالمی و يك مجموعه اسالمی - هرگونه 
اسالمی، ولو اسالمی كه صدسال است معارف الهی را درست به گوشش 
است!  خطرناك  برايشان  هم  همان  چون  كنند؛  جلوگيرى   - نرسانده اند 
می دانند كه اگر نسل امروز مسلمانان بالكان، به فرض با اسالم آشنا نباشند، 
نسل فرداى آنها با اسالم آشنا خواهد شد. همين كه هويّت اسالمی در آنها 
زنده شود، خطر است؛ كه بعضيها هم در بياناتشان به اين نكته اشاره كردند. 
آن دولتها با هم می جنگند؛ اما آنچه كه در بين اين زد و خوردها مورد توّجه 
قرار ندارد و به آن اهميت واقعی داده نمی شود - هرچند به زبان چيزهايی 
عبادك«.  من  المظلومون  »يأمن  است؛  مظلوم  مسلمانان  - وضع  می گويند 
هدف از هر قيامی، هدف از هر انقالبی، هدف از هر قدرت اسالمی اى و 
اصاًل هدف از حاكميت دين خدا، رسيدگی به وضع »مظلومون« و عمل به 

فرايض، احكام و سنن الهی است.
امام حسين عليه الّسالم در آخر می فرمايد: »و يعمل بفرائضك و احكامك 
و سننك«. هدف آن بزرگوار اينهاست. حاال فالن آقا از گوشه اى درمی آيد و 
بدون اندك آشنايی با معارف اسالمی و با كلمات امام حسين عليه الّسالم و 
حتی با يك لغت عربی، درباره اهداف قيام حسينی قلمفرسايی می كند، كه 
امام حسين براى فالن هدف قيام كرده است! از كجا می گويی؟! اين كالم امام 
حسين عليه الّسالم است: »و يعمل بفرائضك و احكامك و سننك«؛ يعنی امام 
حسين عليه الّسالم جان خودش و جان پاكيزه ترين انسانهاى زمان خودش را 
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فدا می كند، براى اين كه مردم به احكام دين عمل كنند. چرا؟ چون سعادت، 
در عمِل به احكام دين است؛ چون عدالت، در عمل به احكام دين است؛ 
چون آزادى و آزادگی انسان، در عمل به احكام دين است. از كجا می خواهند 
آزادى را پيدا كنند؟! زير چتر احكام دين است كه همه خواسته هاى انسانها 

برآورده می شود.

 بيانات در ديدار علما و روحانيون و مبلّغان در آستانه ى ماه محّرم الحرام  ـ
1378/1/23
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49. عوامل معنوي و مجاهدت در راه خدا؛ 
عامل بقاي حقيقي اصحاب عاشورا

قاعدتاً نكته اى توّجه را جلب می كند و آن اين است كه اين شخصيتهاى 
عظيمی كه هر كدام به نحوى امروز سرتاسر تاريخ بشر را روشن كرده اند 
ابوالفضل  حضرت  عليه الّسالم،  سّجاد  امام  عليه الّسالم،  حسين بن علی   -
)عليه الّسالم( - كسانی هستند كه در دوران خودشان، به گمان باطل ماّدى، 
و  جوانان  همه  با  عليه الّسالم  حسين بن علی  شدند.  هضم  و  نابود  به كّلی 
و  جوانان  نزديكان،  فرزندان،  برادران،   - خانواده اش  برجسته  شخصيتهاى 
اصحاب غيور - در غربت كامل به شهادت رسيدند، در غربت كامل هم 
عزا  اقامه ى  آنها  براى  نه كسی  و  كرد  تشييع  را  آنها  نه كسی  دفن شدند. 
بمانند، ممكن است  اينها  اگر  باطل، فكر می كردند  به گمان  نمود. كسانی 
بساِط انتقامگيرى راه بيندازند. خيال می كردند كه با شهادت حسين بن علی 
عليه الّسالم و همراهانش، كار تمام شد. امام سّجاد عليه الّسالم سی و چهار 
سال بعد از آن روز، در مدينه ظاهراً در حال انزوا زندگی كرد. نه لشكرى، نه 
مجموعه اى و نه هياهويی به ظاهر وجود نداشت. ابوالفضل العبّاس عليه الّسالم 
هم يكی از شهداى روز عاشوراست. تصّور باطل قدرتهاى ماّدى - كه با 
منطق ماّدى حكومت می كنند - معموالً اين است كه اينها تمام شدند و از 
بين رفتند؛ ولی می بينيد كه واقعيِت قضيه اين طور نيست. اينها تمام نشدند؛ 



22
9 /

ي 
وراي

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

هف

اينها ماندند و روزبه روز بر عظمت و جاللت و جّذابيت و تأثيرگذاريشان 
افزوده شد؛ دلها را قبضه و تصّرف كردند و دايره وجود خودشان را گسترش 
دادند. امروز صدها ميليون مسلمان - اعم از شيعه و غير شيعه - به نام اينها 
تبّرك می جويند؛ از سخن اينها استفاده می كنند؛ ياد آنها را گرامی می دارند. 

اينها پيروزى در تاريخ است؛ پيروزى حقيقی و ماندگار.

عوامل مادي و معنوي قدرت
سؤالی كه در ذهن انسان پيش می آيد، اين است كه قضيه چيست؟ عامل 
اين بقا چيست؟ به نظر من، اين يكی از اساسيترين و در عين حال واضحترين 
و رايجترين حقايِق زندگی بشر است. منتها مانند همه حقايِق واضح، توّجه 
انسانهاى غافل را بر نمی انگيزد. همه حقايِق عالم، پديده هاى مهّمی هستند - 
اين خورشيد، اين ماه، اين آمدن شب و روز، اين آمدن فصول گوناگون، اين 
دنيا آمدن، رفتن، مردن، زندگی كردن - هر كدام از اين حوادث، براى يك 
انسان، در خور تدبّر و درس است؛ ليكن افراد غافل به اينها توّجه نمی كنند. 
اين افراد متدبّرند كه به آنها اعتنا می كنند؛ از آنها استفاده می نمايند و بهره اش 
را هم می برند. آن حقيقتی هم كه گفتيم، از همين حقايق واضحی است كه 
در طول تاريخ بوده است و آن اين است كه ما دوگونه عوامل قدرت داريم: 
عوامل ماّدى قدرت، عوامل معنوى قدرت. عوامل ماّدى قدرت، يعنی همين 
پول و زور و رو و كارهايی كه قدرتمندان در طول تاريخ كردند. اگر هم 
نتيجه اى به بار آمده است، نتيجه چند صباحی از زندگی است. شما ببينيد 
اين قدرتمندان عالم چقدر عمر كردند؛ چقدر بعد از آن جنگها و بعد از آن 
سياسيكاريها و بعد از آن همه تالش توانستند ثمره آن را ببرند! خيلی كوتاه 
و چند سالی، كه در واقع هيچ چيزى نيست. اما يك دسته هم عوامل معنوى 
قدرتند؛ يعنی ايمان، پاكی و پارسايی، راستی و حّقانيت، ارزشهاى دينی و 
الهی همراه با مجاهدت. اين قدرت، قدرت ماندگار است. قدرتی كه از اين 
راه حاصل می شود، به معناى بگير و ببند و بهره ببر و تمتّع كن نيست؛ قدرت 
ماندگار تاريخی است؛ قدرت سرنوشت ساز بشر است و می ماند؛ كما اين كه 
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انبيا تا امروز زنده اند؛ بزرگان مشعلدار عدل و داد در تاريخ بشر هنوز زنده اند. 
يعنی چه زنده اند؟ يعنی آن خّطی كه آنها براى اثبات و جا انداختن آن، تالش 
و مجاهدت می كردند، در زندگی بشر ماند و به صورت يك مفهوم ماندگار 
و يك درس براى بشر درآمد. امروز همه خيرات و زيباييها و نيكوييهايی كه 
براى بشر وجود دارد، ناشی از همان درسها و دنباله همان تعاليم انبيا و دنباله 

همان تالش مصلحان و خيرخواهان است. اينها می ماند.

تالش ابرقدرتها براي حذف حاكميت ديني
امام حسين عليه الّسالم عامل معنوى قدرت را داشت. اگرچه خود او 
به شهادت رسيد؛ اما مجاهدتش براى اين نبود كه چند صباحی در زندگی 
خوش بگذراند، تا ما بگوييم حاال كه به شهادت رسيد، پس شكست خورد. 
مجاهدت او براى اين بود كه خّط توحيد را، خّط حاكميت اهلل را، خّط دين و 
خّط نجات و صالح انسان را در ميان بشر ماندگار و تثبيت كند؛ زيرا عواملی 
سعی می كردند كه اين خط را به كّلی پاك كنند. شما امروز هم نمونه آن را 
می بينيد. يك موقع بود كه وقتی ما اين حقايق را می گفتيم، ذهنيّات به حساب 
می آمد؛ اما امروز همه آن حقايِق ذهنی تحّقق پيدا كرده است. می بينيد كه 
امروز قدرتهاى دنيا اصرار دارند و پولها خرج می كنند براى اين كه بتوانند 
خّط حاكميت دين را از دنيا پاك كنند. در بخشی از عالم اتّفاقی افتاده است؛ 
ملتی قيام كرده و حاكميت دينی و ارزشهاى دينی را علی رغم ميل قدرتمندان 

به وجود آورده است. اين، درسی در عالم براى ملتهاى ديگر شد.

 بيانات مقام معظم رهبرى و فرمانده كّل قوا در ديدار فرماندهان و گروه
 كثيرى از پاسداران سپاه پاسداران انقالب اسالمى به مناسبت »روز پاسدار«
ـ 1378/8/22
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50. اهداف امام حسين)ع(: 
جهاد عليه جهل و زبوني انسان

يك جمله در زيارت اربعيِن امام حسين عليه الّصالةوالّسالم ذكر شده است 
كه مانند بسيارى از جمالت اين زيارتها و دعاها، بسيار پُرمغز و در خور تأّمل 
و تدبّر است. امروز به مناسبت روز تاسوعا و روز عزا، در خطبه اول قدرى 
پيرامون همين جمله - كه ناظر به جهت قيام حسينی است - عرايضی عرض 
می كنيم. آن جمله اين است: »و بذل مهجته فيك«.1 اين زيارت اربعين است؛ 
منتها فقره هاى اّول آن، دعاست كه گوينده اين جمالت خطاب به خداوند 
متعال عرض می كند: »و بذل مهجته فيك«؛ يعنی حسين بن علی، جان و خون 
خود را در راه تو داد؛ »ليستنقذ عبادك من الجهالة«؛2 تا بندگان تو را از جهل 
نجات دهد؛ »و حيرة الّضاللة«؛3 و آنها را از سرگردانِی ناشی از ضاللت و 
گمراهی برهاند. اين يك طرف قضيه، يعنی طرِف قيام كننده؛ حسين بن علی 
عليه الّسالم است. طرف ديگر قضيه، در فقره بعدى معرفی می شود: »و قد 
توازر عليه من غّرته الدنيا و باع حّظه باالرذل األدنی«؛4 نقطه مقابل، كسانی 

1. مصباح المتهجد، ص 788.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
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ماّدى، زخارف  دنياى  و  مشغول  به خود  را  آنها  زندگی،  فريب  كه  بودند 
دنيايی، شهوات و هواهاى نفس، از خود بيخودشان كرده بود؛ »و باع حّظه 
باالرذل األدنی«؛ سهمی را كه خداى متعال براى هر انسانی در آفرينش عظيم 
خود قرار داده است - اين سهم عبارت است از سعادت و خوشبختی دنيا 
و آخرت - به بهاى پست و ناچيز و غير قابل اعتنايی فروخته بودند. اين، 

خالصه نهضت حسينی است.
با مداقّه در اين بيان، انسان احساس می كند كه نهضت حسينی در واقع 
با دو نگاه قابل مالحظه است، كه هر دو هم درست است؛ اما مجموع دو 
نگاه، نشاندهنده ى ابعاد عظيم اين نهضت است. يك نگاه، حركت ظاهرى 
حسين بن علی است؛ كه حركت عليه يك حكومت فاسد و منحرف و ظالم 
اين قضيه، حركت  باطن  اما  يزيد - است؛  يعنی حكومت  و سركوبگر - 
بزرگترى است كه نگاه دوم، انسان را به آن می رساند؛ و آن حركت عليه 
جهل و زبونی انسان است. در حقيقت، امام حسين اگرچه با يزيد مبارزه 
می كند، اما مبارزه گسترده تاريخی وى با يزيِد كوته عمِر بی ارزش نيست؛ 
بلكه با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذلّت انسان است. امام حسين با 

اينها مبارزه می كند.

تا  اكرم)ص(  پيامبر  بعثت  زمان  از  تغييرات جامعه  و  اجمالي حوادث  مرور 
دوران امام حسين)ع(

يك حكومت آرمانی به وسيله اسالم به وجود آمد. اگر بخواهيم ماجراى 
اين طور می شود: بشريت، دچار  امام حسين را در سطورى خالصه كنيم، 
ظلم و جهل و تبعيض بود. حكومتهاى بزرگ دنيا، كه حكومت قيصر و 
كسراى آن زمان است - چه در ايران آن روز، چه در امپراتورى روم آن روز 
- حكومت اشرافيگيرى و حكومت غيرمردمی و حكومت شمشير بی منطق 
و حكومت جهالت و فساد بود. حكومتهاى كوچكتر هم - مثل آنچه كه در 
جزيرةالعرب بود - از آنها بدتر بودند و مجموعاً جاهليتی دنيا را فرا گرفته 
بود. در اين ميان، نور اسالم به وسيله پيامبر خدا و با مدد الهی و مبارزات 
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عظيم و توانفرساى مردمی توانست اّول يك منطقه از جزيرةالعرب را روشن 
كند و بعد بتدريج گسترش يابد و شعاع آن همه جا را فرا گيرد. وقتی پيامبر 
از دنيا می رفت، اين حكومت، حكومت مستقرى بود كه می توانست الگوى 
همه بشريت در طول تاريخ باشد؛ و اگر آن حكومت با همان جهت ادامه 
پيدا می كرد، بدون ترديد تاريخ عوض می شد؛ يعنی آنچه كه بنا بود در قرنها 
بعد از آن - در زمان ظهور امام زمان در وضعيت فعلی - پديد آيد، در همان 
زمان پديده آمده بود. دنياى سرشار از عدالت و پاكی و راستی و معرفت 
و محبّت، دنياى دوران امام زمان است كه زندگی بشر هم از آن جا به بعد 
است. زندگی حقيقی انسان در اين عالم، مربوط به دوران بعد از ظهور امام 
زمان است كه خدا می داند بشر در آن جا به چه عظمتهايی نايل خواهد شد. 
بنابراين، اگر ادامه حكومت پيامبر ميّسر می شد و در همان دوره هاى اّول پديد 
می آمد و تاريخ بشريت عوض می شد، فرجام كار بشرى مدتها جلو می افتاد؛ 

اما اين كار به داليلی نشد.
خصوصيت حكومت پيامبر اين بود كه به جاى ابتناء بر ظلم، ابتناء بر 
عدل داشت. به جاى شرك و تفرقه فكرى انسان، متّكی بر توحيد و تمركز بر 
عبوديت ذات مقدس پروردگار بود. به جاى جهل، متّكی بر علم و معرفت 
بود. به جاى كينه ورزى انسانها با هم، متّكی بر محبّت و ارتباط و اتّصال و 
رفق و مدارا بود؛ يعنی يك حكومِت از ظاهر و باطن آراسته. انسانی كه در 
چنين حكومتی پرورش پيدا می كند، انسانی باتقوا، پاكدامن، عالم، بابصيرت، 
فّعال، پُرنشاط، متحّرك و رو به كمال است. با گذشت پنجاه سال، قضايا 
عوض شد. اسم، اسم اسالم ماند؛ نام، نام اسالمی بود؛ اما باطن ديگر اسالمی 
به جاى  آمد.  كار  بر سر  باز حكومت ظلم  به جاى حكومت عدل،  نبود. 
برابرى و برادرى، تبعيض و دودستگی و شكاف طبقاتی به وجود آمد. به 
جاى معرفت، جهل حاكم شد. در اين دوره پنجاه ساله، هرچه به طرف پايين 
می آييم، اگر انسان بخواهد از اين سرفصلها بيشتر پيدا كند، صدها شاهد و 
نمونه وجود دارد كه اهل تحقيق بايد اينها را براى ذهنهاى جوان و جوينده 

روشن كنند.
امامت به سلطنت تبديل شد! ماهيت امامت، با ماهيت سلطنت، مغاير و 
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متفاوت و مناقض است. اين دو ضّد همند. امامت، يعنی پيشوايِی روحی و 
معنوى و پيوند عاطفی و اعتقادى با مردم. اما سلطنت، يعنی حكومت با زور 
و قدرت و فريب؛ بدون هيچ گونه علقه معنوى و عاطفی و ايمانی. اين دو، 
درست نقطه مقابل هم است. امامت، حركتی در ميان امت، براى امت و در 
جهت خير است. سلطنت، يعنی يك سلطه مقتدرانه عليه مصالح مردم و براى 
طبقات خاص؛ براى ثروت اندوزى و براى شهوترانی گروه حاكم. آنچه كه ما 
در زمان قيام امام حسين می بينيم، دومی است، نه آن اّولی. يعنی يزيدى كه 
بر سر كار آمده بود، نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهيزگارى 
و پاكدامنی و پارسايی داشت، نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذّره اى به 
معنويات اسالم اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار يك مؤمن و نه گفتار او گفتار 
يك حكيم بود. هيچ چيزش به پيامبر شباهت نداشت. در چنين شرايطی، 
براى كسی مثل حسين بن علی - كه خود او همان امامی است كه بايد به جاى 

پيامبر قرار گيرد - فرصتی پيش آمد و قيام كرد.
اگر به تحليل ظاهرى قضيه نگاه كنيم، اين قيام، قيام عليه حكومت فاسد و 
ضّد مردمی يزيد است؛ اما در باطن، يك قيام براى ارزشهاى اسالمی و براى 
معرفت و براى ايمان و براى عزت است. براى اين است كه مردم از فساد و 
زبونی و پستی و جهالت نجات پيدا كنند. لذا ابتدا كه از مدينه خارج شد، در 
پيام به برادرش محّمدبن حنفيه - و در واقع در پيام به تاريخ - چنين گفت: 
»انّی لم اخرج اشرا و البطرا و المفسدا و الظالما«؛1 من با تكبّر، با غرور، از 
روى فخرفروشی، از روى ميل به قدرت و تشنه قدرت بودن قيام نكردم؛ 
در  اوضاع  كه  می بينم  من  جّدى«؛2  امة  فی  االصالح  لطلب  »انّما خرجت 
ميان امت پيامبر دگرگون شده است؛ حركت، حركت غلطی است؛ حركت، 
حركت به سمت انحطاط است؛ در ضد جهتی است كه اسالم می خواست و 

پيامبر آورده بود. قيام كردم براى اين كه با اينها مبارزه كنم.

1. بحاراالنوار، ج 44،  ص329.
2. همان.



23
5 /

ي 
وراي

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

هف
وجوه دوگانه ي مبارزه ي امام حسين)ع(

مبارزه امام حسين دو وجه دارد و ممكن است دو نتيجه به بار بياورد؛ 
اما هر دو نتيجه خوب است. يك نتيجه اين بود كه امام حسين عليه الّسالم 
بتواند بر حكومت يزيد پيروز شود و قدرت را از چنگ كسانی كه با زور بر 
سر مردم می كوبيدند و سرنوشت مردم را تباه می كردند، خارج كند و كار را 
در مسير صحيح خود بيندازد. اگر اين كار صورت می گرفت، البته باز مسير 
تاريخ عوض می شد. يك وجه ديگر اين بود كه امام حسين نتواند به هر 
دليلی اين پيروزى سياسی و نظامی را به دست بياورد؛ آن وقت امام حسين 
در اين جا ديگر نه با زبان، بلكه با خون، با مظلوميت، با زبانی كه تاريخ تا ابد 
آن را فراموش نخواهد كرد، حرف خود را مثل يك جريان مداوم و غيرقابل 

انقطاع در تاريخ به جريان می اندازد. و اين كار را امام حسين كرد.
البته كسانی كه دم از ايمان می زدند، اگر رفتارى غير از آن داشتند كه به 
امام حسين نشان دادند، شّق اّول پيش می آمد و امام حسين می توانست دنيا 
و آخرت را در همان زمان اصالح كند؛ اما كوتاهی كردند! البته بحث اين كه 
چرا و چطور كوتاهی كردند، از آن بحثهاى بسيار طوالنی و مرارتبارى است 
كه بنده در چند سال قبل از اين تحت عنوان »خواص و عوام« آن را مقدارى 
مطرح كردم - يعنی چه كسانی كوتاهی كردند، گناه و تقصير به گردن چه 
كسانی بود؛ چطور كوتاهی كردند، كجا كوتاهی كردند - كه من نمی خواهم 
آن حرفها را مجّدداً بگويم. بنابراين، كوتاهی شد و به خاطر كوتاهی ديگران، 
مقصود اّول حاصل نشد؛ اما مقصود دوم حاصل گرديد. اين ديگر چيزى 
است كه هيچ قدرتی نمی تواند آن را از امام حسين بگيرد. قدرِت رفتن به 
ميدان شهادت؛ دادن جان و دادن عزيزان؛ آن گذشت بزرگی كه از بس عظيم 
است، هر عظمتی كه دشمن داشته باشد در مقابلش، كوچك و محو می شود 
و اين خورشيد درخشان، روزبه روز در دنياى اسالم به نورافشانِی بيشترى 

می پردازد و بشريت را احاطه می كند.
امروز بيش از پنج قرن و ده قرن پيش، حسين بن علِی اسالم و شما، در دنيا 
شناخته شده است. امروز وضع به گونه اى است كه متفّكران و روشنفكران 
و آنهايی كه بی غرضند، وقتی به تاريخ اسالم بر می خورند و ماجراى امام 
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در  سر  اسالم  از  كه  آنهايی  می كنند.  احساس خضوع  می بينند،  را  حسين 
نمی آورند، اما مفاهيم آزادى، عدالت، عّزت، اعتالء و ارزشهاى واالى انسانی 
را می فهمند، با اين ديد نگاه می كنند و امام حسين، امام آنها در آزاديخواهی، 
در عدالت طلبی، در مبارزه با بديها و زشتيها و در مبارزه با جهل و زبونی 

انسان است.

بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران ـ 1379/1/26
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51. دستاوردهاي امامت براي بشريت: 
عزّت، معرفت، عبوديّت

امامت، يعنی دستگاهی كه عّزت خدايی را براى مردم به وجود می آورد. 
ترويج می كند.  آنها  ميان  را  مدارا  به مردم می دهد. رفق و  علم و معرفت 
و  سلطنت  اما  می كند.  حفظ  دشمن  مقابل  در  را  مسلمين  و  اسالم  ابّهت 
حكومتهاى جائرانه، نقطه مقابل آن است. امروز در بسيارى از كشورهاى 
اسمشان سلطان  پادشاهند.  واقع  در  اما  نيست،  پادشاه  زمامداران  اسم  دنيا 
نيست و ظواهر دمكراسی هم در آن جاها جارى است، اما در باطن، همان 
سلطنت است؛ يعنی رفتار تعندآميز با مردم و رفتار ذلّت آميز با هر قدرتی كه 
باالسر آنها باشد! حتی شما می بينيد كه در يك كشور بزرگ و مقتدر، رؤساى 
سياسی آنها باز به نوبه خود مقهور و اسير دست صاحبان كمپانيها، مراكز 
شبكه اى پنهان جهانی، مراكز مافيايی و مراكز صهيونيستی هستند. مجبورند 
طبق ميل دل آنها حرف بزنند و موضعگيرى كنند؛ براى اين كه آنها نرنجند. 
اين سلطنت است. وقتی كه در رأس، ذلّت و زبونی وجود داشت، در قاعده و 

بدنه هم ذلّت و زبونی وجود خواهد داشت. امام حسين عليه اين قيام كرد.

تجّلي عّزت و معنويت در همه ي مراحل قيام امام حسين)ع(
در رفتار امام حسين، از اّولی كه از مدينه حركت كرد، تا مثل فردايی كه 
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در كربال به شهادت رسيد، همان معنويّت و عّزت و سرافرازى و درعين حال 
عبوديّت و تسليم مطلق در مقابل خدا محسوس است. در همه مراحل هم 
اين طور است. آن روز كه صدها نامه و شايد هزارها نامه با اين مضمون براى 
او آوردند كه ما شيعيان و مخلصان توايم و در كوفه و در عراق منتظرت 
هستيم، دچار غرور نشد. آن جا كه سخنرانی كرد و فرمود: »خط الموت علی 
ولد آدم مخط القالده فی جيد الفتاة«،1 صحبت از مرگ كرد. نگفت چنان و 
چنين می كنيم. دشمنانش را تهديد و دوستانش را تطميع به تقسيم مناصب 
كوفه نكرد. حركت مسلمانانه همراه با معرفت، همراه با عبوديّت و همراه با 
تواضع، آن وقتی است كه همه دستها را به طرفش دراز كرده اند و نسبت به او 
اظهار ارادت می كنند. آن روز هم كه در كربال همراه يك جمِع كمتر از صد 
نفر، توسط سی هزار جميعت از اراذل و اوباش محاصره شد و جانش را 
تهديد كردند، عزيزانش را تهديد كردند، زنها و حرمش را تهديد به اسارت 
كردند، ذّره اى اضطراب در اين مرد خدا و اين بنده خدا و اين عزيز اسالم 

مشاهده نشد.

استواري امام حسين)ع( عليرغم سرازير شدن امواج غم و اندوه و باليا
آن راوى اى كه حوادث روز عاشورا را نقل كرده و در كتابها دهن به 
دهن منتقل شده است، می گويد: »فواهلل ما رأيت مكثورا«.2 مكثور، يعنی كسی 
كه امواج غم و اندوه بر سرش بريزد؛ بچه اش بميرد، دوستانش نابود شوند، 
ثروتش از بين برود و همه امواج بال به طرفش بيايد. راوى می گويد من هيچ 
كس را در چهار موجه بال مثل حسين بن علی محكم دل تر و استوارتر نديدم؛ 
»اربط جاشا«.3 در ميدانهاى گوناگون جنگها، در ميدانهاى اجتماعی، در ميدان 
سياست، انسان به آدمهاى گوناگونی برخورد می كند؛ كسانی كه دچار غمهاى 
گوناگونند. راوى می گويد هرگز نديدم كسی در چنين هنگامه اى با اين همه 
اراده  و  از عزم  مثل حسين بن علی، چهره اى شاد، مصّمم، حاكی  مصيبت، 

1. بحاراالنوار، ج 44،  ص366.
2. بحاراالنوار، ج 45، ص 50.

3. همان.
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را  اين جريان  است.  الهی  اين همان عّزت  باشد.  داشته  به خدا  متوكل  و 
امام حسين در تاريخ گذاشت و بشر فهميد كه بايد براى چنان حكومت و 
جامعه اى مبارزه كند؛ جامعه اى كه در آن پستی و جهالت و اسارت انسان و 
تبعيض نباشد. همه بايد براى چنان اجتماعی جهاد كنند كه به وجود بيايد و 

می آيد و ممكن است.

انقالب اسالمي حركتي در امتداد راه عزتمندانه ي عاشورا
انقالب اسالمی و نظام اسالمی  اما  يك روز بود كه بشر مأيوس بود؛ 
نشان داد كه همه چيز ممكن است. نظام اسالمی به آن حد نرسيده است، 
اما بزرگترين موانع را در راه رسيدن به آن مرحله از سر راه برداشت. وجود 
حكومت طاغوتی، حكومت ديكتاتورى، حكومت انسانهايی كه بر مردم شير 
با  بودند، ولی در مقابل قدرتها روباه می نمودند؛ در مقابل مردمِ خودشان 
تفرعن و تكبر بودند، اما در مقابل بيگانگان تسليم و خاضع بودند، بزرگترين 
مانع براى يك ملت است؛ آن هم حكومتی كه همه قدرتهاى جهانی از او 
حمايت می كردند. ملت ايران نشان داد كه اين كار، عملی و ممكن است؛ اين 

مانع را برداشت و در اين راه حركت كرد.
الهی، در اين راه گامهاى زيادى برداشته شده است.  به لطف و فضل 
امام حسين را زنده نگه  پيام  نيمه راهيم. اگر  برادران و عزيزان! ما در  اما 
می داريم، اگر نام امام حسين را بزرگ می شماريم، اگر اين نهضت را حادثه 
عظيم انسانی در طول تاريخ می دانيم و بر آن ارج می نهيم، براى اين است كه 
يادآورى اين حادثه به ما كمك خواهد كرد كه حركت كنيم و جلو برويم و 
انگشت اشاره امام حسين را تعقيب كنيم و به لطف خدا به آن هدفها برسيم 
و ملت ايران ان شاءاهلل خواهد رسيد. نام امام حسين عليه الّسالم را خدا بزرگ 
كرده است و حادثه كربال را در تاريخ نگه داشته است. اين كه می گويم ما 
بزرگ نگه داريم، معنايش اين نيست كه ما اين كار را می كنيم؛ نه. اين حادثه 
عظيمتر از آن است كه حوادث گوناگون دنيا بتواند آن را كمرنگ كند و از 

بين ببرد.
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امروز، روز تاسوعا و فردا، روز عاشوراست. روز عاشورا، اوج همين 
حادثه عظيم و بزرگ است. حسين بن علی عليه الّسالم با ساز و برگ جنگ به 
كربال نيامده بود. كسی كه می خواهد به ميدان جنگ برود، سرباز الزم دارد؛ 
اما امام حسين بن علی عليه الّسالم زنان و فرزندان خود را هم با خود آورده 
است. اين به معناى آن است كه اين جا بايد حادثه اى اتفاق بيفتد كه عواطف 
امام  انسانها را در طول تاريخ همواره به خود متوّجه كند؛ تا عظمت كار 
حسين معلوم شود. امام حسين می داند كه دشمن پست و رذل است. می بيند 
كسانی كه به جنگ او آمده اند، عّده اى جزو اراذل و اوباش كوفه اند كه در 
مقابل يك پاداش كوچك و حقير، حاضر شده اند به چنين جنايت بزرگی 
دست بزنند. می داند كه بر سر زن و فرزند او چه خواهند آورد. امام حسين 
از اينها غافل نيست؛ اما درعين حال تسليم نمی شود؛ از راه خود برنمی گردد؛ 
بر حركت در اين راه پافشارى می كند. پيداست كه اين راه چقدر مهم است؛ 

اين كار چقدر بزرگ است.

ذكر مصيبت حضرت اباالفضل)ع( بر اساس كتاب ارشاد و كتاب لهوف
من امروز چند جمله ذكر مصيبت كنم. البته شما از ساعتی پيش اين جا 
بوده ايد؛ ذكر مصيبت كرده اند و شنيده ايد. اين روزها هم در همه مجالس و 
محافل، ذكر مصيبت است. امروز، روز تاسوعاست و رسم بر اين است كه در 
اين روز، گويندگان و نوحه سرايان، راجع به شهادت اباالفضل العبّاس روضه 
بخوانند. آن طور كه از مجموع قراين به دست می آيد، از مردان رزم آور - غير 
العبّاس آخرين كسی  اباالفضل  يازده ساله -  يا بچه  از كودك شش ماهه، 
اين شهادت هم  و  است؛  به شهادت رسيده  امام حسين  از  قبل  كه  است 
باز در راه يك عمل بزرگ - يعنی آوردن آب براى لب تشنگان خيمه هاى 
اباعبداهلل الحسين - است. در زيارات و كلماتی كه از ائمه عليهم الّسالم راجع 
يكی  است:  شده  تأكيد  جمله  دو  روى  است،  رسيده  العبّاس  اباالفضل  به 
بصيرت، يكی وفا. بصيرت اباالفضل العبّاس كجاست؟ همه ياران حسينی، 
صاحبان بصيرت بودند؛ اما او بصيرت را بيشتر نشان داد. در روز تاسوعا، 
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مثل امروز عصرى، وقتی كه فرصتی پيدا شد كه او خود را از اين بال نجات 
دهد؛ يعنی آمدند به او پيشنهاد تسليم و امان نامه كردند و گفتند ما تو را 
امان می دهيم؛ چنان بر خورد جوانمردانه اى كرد كه دشمن را پشيمان نمود. 
گفت: من از حسين جدا شوم؟! واى بر شما! اف بر شما و امان نامه شما!1 
نمونه ديگِر بصيرت او اين بود كه به سه نفر از برادرانش هم كه با او بودند، 
دستور داد كه قبل از او به ميدان بروند و مجاهدت كنند؛ تا اين كه به شهادت 
رسيدند. می دانيد كه آنها چهار برادر از يك مادر بودند: اباالفضل العبّاس - 
برادر بزرگتر - جعفر، عبداهلل و عثمان. انسان برادرانش را در مقابل چشم 
خود براى حسين بن علی قربانی كند؛ به فكر مادر داغدارش هم نباشد كه 
بگويد يكی از برادران برود تا اين كه مادرم دلخوش باشد؛ به فكر سرپرستی 
فرزندان صغير خودش هم نباشد كه در مدينه هستند؛ اين همان بصيرت 
بيشتر در همين  از همه جا  العبّاس هم  اباالفضل  است. وفادارى حضرت 
قضيه وارد شدن در شريعه فرات و ننوشيدن آب است. البته نقل معروفی در 
همه دهانها است كه امام حسين عليه الّسالم حضرت اباالفضل را براى آوردن 
آب فرستاد. اما آنچه كه من در نقلهاى معتبر - مثل »ارشاد« مفيد و »لهوف« 
ابن طاووس - ديدم، اندكی با اين نقل تفاوت دارد. كه شايد اهميت حادثه 
را هم بيشتر می كند. در اين كتابهاى معتبر اين طور نقل شده است كه در آن 
لحظات و ساعت آخر، آن قدر بر اين بچه ها و كودكان، بر اين دختران صغير 
و بر اهل حرم تشنگی فشار آورد كه خود امام حسين و اباالفضل با هم به 
طلب آب رفتند. اباالفضل تنها نرفت؛ خود امام حسين هم با اباالفضل حركت 
كرد و به طرف همان شريعه فرات - شعبه اى از نهر فرات كه در منطقه 
بود - رفتند، بلكه بتوانند آبی بياورند. اين دو برادر شجاع و قوى پنجه، پشت 
به پشت هم در ميدان جنگ جنگيدند. يكی امام حسين در سن نزديك به 
شصت سالگی است، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو نام آوران بی نظير 
است. ديگرى هم برادر جوان سی وچند ساله اش اباالفضل العبّاس است، با 
آن خصوصياتی كه همه او را شناخته اند. اين دو برادر، دوش به دوش هم، 

1. ارشاد، ج 2، ص 89.
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گاهی پشت به پشت هم، در وسط درياى دشمن، صف لشكر را می شكافند. 
براى اين كه خودشان را به آب فرات برسانند، بلكه بتوانند آبی بياورند. در 
اثناى اين جنِگ سخت است كه ناگهان امام حسين احساس می كند دشمن 
بين او و برادرش عباس فاصله انداخته است. در همين حيص و بيص است 
كه اباالفضل به آب نزديكتر شده و خودش را به لب آب می رساند. آن طور 
كه نقل می كنند، او مشك آب را پر می كند كه براى خيمه ها ببرد. در اين جا 
هر انسانی به خود حق می دهد كه يك مشت آب هم به لبهاى تشنه خودش 
برساند؛ اما او در اين جا وفادارى خويش را نشان داد. اباالفضل العبّاس وقتی 
كه آب را برداشت، تا چشمش به آب افتاد، »فذكر عطش الحسين«؛ به ياد 
لبهاى تشنه امام حسين، شايد به ياد فريادهاى العطش دختران و كودكان، 
شايد به ياد گريه عطشناك علی اصغر افتاد و دلش نيامد كه آب را بنوشد. آب 
را روى آب ريخت و بيرون آمد. در اين بيرون آمدن است كه آن حوادث 
رخ می دهد و امام حسين عليه الّسالم ناگهان صداى برادر را می شنود كه از 

وسط لشكر فرياد زد: »يا اخا ادرك اخاك«.

بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نماز جمعه تهران  ـ 1379/1/26
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52. مقابله با طواغيت، مهمترين كار انبياء

عرصه ي حكومتداري؛ بيشترين نمود گناه و بي تقوايي
را  خود  بی تقوايی  و  گنهكارى  و  خطا  بيشترين  تاريخ،  طول  در  بشر 
و  حاكمان  از سوى  كه  گناهانی  است.  داده  نشان  در عرصه حكومتدارى 
زمامداران و مسّلطاِن بر سرنوشت مردم سرزده است، با گناهان بسيار بزرِگ 
افراد معمولی و عاّدى قابل مقايسه نيست. در اين عرصه، بشر كمتر از خرد 
و اخالق و حكمت بهره برده است. در اين عرصه، منطق خيلی كمتر از 
عرصه هاى ديگر زندگی بشرى حاكم بوده است. كسانی كه خسارت اين 
بی خردى و بی منطقی و فساد و گناه آلودگی را پرداخته اند، آحاد افراد بشر - 
گاهی مردم يك جامعه و گاهی مردم جوامع متعّدد - بودند. اين حكومتها 
در آغاز به شكل استبداد فردى بودند؛ بعد با تحّول جوامع بشرى، به صورت 
استبداد جمعی و سازمان يافته درآمدند. لذا مهمترين كار انبياى عظام الهی 
مقابله با طواغيت و كسانی است كه نعمتهاى خدا را ضايع كردند: »و اذا 
تولّی سعی فی األرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل«1. آيه قرآن، از 
اين حكومتهاى فاسد، با اين تعبيرات تكان دهنده ياد می كند؛ سعی كردند تا 
فساد را جهانگير كنند. »ألم ترى الی الّذين بّدلوا نعمة اهلل كفراً و احّلوا قومهم 

1. سوره ي بقره، آيه ي 205.
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دارالبوار جهنّم يصلونها و بئس القرار«1؛ نعمتهاى الهی و انسانی و طبيعی را 
به كفران تبديل كردند و انسانها را كه بايد از اين نعم برخوردار می شدند، در 
جهنّم سوزانی كه از كفران خود به وجود آوردند، سوزاندند و كباب كردند. 
انبياء در مقابل اينها صف آرايی كردند. اگر انبياء با طواغيت عالم و طغيانگران 
تاريخ برخورد نداشتند، احتياج به جنگ و جدل نبود. اين كه قرآن می گويد: 
با  پيامبرانی كه همراه  قاتل معه ربيّون كثير«2، چه بسيار  نبّی  »و كأيّن من 
مؤمنان خداپرست، به قتال و جنگ دست زدند؛ اين جنگ با چه كسانی بود؟ 
ويرانگر و طغيانگر  قدرتهاى  فاسد،  انبياء، همين حكومتهاى  طرف جنگ 

تاريخ بودند كه بشريت را بدبخت و نابود كردند.

نهضت آزاديبخش انبياء الهي
و  نبوتها  بزرگ  قرآن، يك هدف  در  لذا  انسانند؛  نجات دهندگان  انبياء 
أنزلنا  بالبيّنات و  ارسلنا رسلنا  »لقد  اقامه عدل معرفی شده است:  رسالتها، 
معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط«3. اصاًل انزال كتابهاى الهی و 
ارسال رسل براى اين بوده است كه قسط و عدل در ميان جوامع حاكم شود؛ 
يعنی نمادهاى ظلم و زورگويی و فساد از ميان برخيزد. حركت امام حسين 
عليه الّسالم، چنين حركتی بود. فرمود: »انّما خرجت لطلب األصالح فی اّمة 
جّدى«4. همچنين فرمود: »من رأى سلطانا جائرا مستحال لحرام اهلل او تاركا 
لعهداهلل مخالفا لسنة رسول اهلل فعمل فی عباداهلل باالثم والعدوان ثّم لم يغيّر عليه 
بقول و ال فعل كان حقا علی اهلل أن يدخله مدخله«5؛ يعنی اگر كسی كانون 
فساد و ظلم را ببيند و بی تفاوت بنشيند، در نزد خداى متعال با او هم سرنوشت 
است. فرمود: من براى گردنكشی و تفرعن حركت نكردم. دعوت مردم عراق 
از امام حسين عليه الّسالم براى اين بود كه برود و حكومت كند؛ امام هم به 

1. سوره ي ابراهيم، آيات 28 ـ 29.
2. سوره ي آل عمران، آيه 146.

3. سوره ي حديد، آيه ي 25.
4. بحاراالنوار، ج 44، ص 329.

5. رجال نجاشي، ص 144.
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همين دعوت پاسخ دادند. يعنی چنين نيست كه امام حسين عليه الّسالم به 
فكر حكومت نبود، امام حسين عليه الّسالم به فكر سركوب كردن قدرتهاى 

طاغوتی بود؛ چه با گرفتن حكومت و چه با شهادت و دادن خون.
امام حسين عليه الّسالم می دانست كه اگر اين حركت را نكند، اين امضاى 
او، اين سكوت او، اين سكون او، چه بر سر اسالم خواهد آورد. وقتی قدرتی 
همه امكانات جوامع و يا يك جامعه را در اختيار دارد و راه طغيان پيش 
می گيرد و جلو می رود، اگر مردان و داعيه داران حق در مقابل او اظهار وجود 
نكنند و حركت او را تخطئه نكنند، با اين عمل، كار او را امضا كرده اند؛ يعنی 
ظلم به امضاى اهل حق می رسد، بدون اين كه خودشان خواسته باشند. اين 
گناهی بود كه آن روز بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سردمداران 
بزرگ صدر اسالم مرتكب شدند. امام حسين عليه الّسالم اين را برنمی تافت؛ 

لذا قيام كرد.

پاسخ قاطع امام سجاد)ع( در مقابل سخن يكي از مردم
نقل شده است بعد از آن كه امام سجاد عليه الّسالم پس از حادثه عاشورا 
به مدينه برگشت - شايد از آن وقتی كه اين كاروان از مدينه بيرون رفت و 
دوباره برگشت ده، يازده ماه فاصله شده بود - يك نفر خدمت ايشان آمدو 
عرض كرد: يابن رسول اهلل! ديديد رفتيد، چه شد! راست هم می گفت؛ اين 
كاروان در حالی رفته بود كه حسين بن علی عليه الّسالم، خورشيد درخشان 
اهل بيت، فرزند پيغمبر و عزيِز دل رسول اهلل، در رأس و ميان آنها بود؛ دختر 
اميرالمؤمنين با عزت و سرافرازى رفته بود؛ فرزندان اميرالمؤمنين - عباس و 
ديگران - فرزندان امام حسين، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده 
و نامدار بنی هاشم، همه با اين كاروان رفته بودند؛ حاال اين كاروان برگشته 
و فقط يك مرد - امام سّجاد )عليه الّسالم( - در اين كاروان هست؛ زنها 
نبود، حتی  نبود، علی اكبر  امام حسين  اسارت كشيده، رنج و داغ ديده اند؛ 
كودك شيرخوار در ميان اين كاروان نبود. امام سّجاد عليه الّسالم در جواب 
آن شخص فرمود: فكر كن اگر نمی رفتيم، چه می شد! بله، اگر نمی رفتند، 
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جسمها زنده می ماند، اما حقيقت نابود می شد؛ روح ذوب می شد؛ وجدانها 
پايمال می شد؛ خرد و منطق در طول تاريخ محكوم می شد و حتی نام اسالم 

هم نمی ماند.

 بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام
جمهورى اسالمى  ـ 1380/12/27
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53. تمسّك به معنويت امام حسين)ع(؛ 
راه كسب عزّت و افتخار

افتخار  كامل  نمودار  و  راستين  عّزت  مظهر  عليه الّسالم  حسين بن علی 
حقيقی است؛ هم در چشم ما مردمِ اسير در دستگاه ماّدى عالم و هم براى 

رستگاران عالم ملكوت...
اميدواريم ملت عزيز ما با تمّسك به معنويِت حسين بن علی عليه الّسالم و 
با آشنايی بيشتر با آن بزرگوار، عّزت و افتخار و سربلندى را براى خود كسب 
كند؛ همچنان كه بحمداهلل به بركت آن حضرت و به بركت اسالم و قرآن، از 

عّزت و افتخار معنوى برخوردار بوده و هست.

پيام نوروزى رهبر معظم انقالب اسالمى در ابتداى سال 1381 ـ 1381/1/1



24
8 /

يي
ورا

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

 هف
 

54. احساس عزّت و افتخار در هر سه بُعد 
نهضت عظيم حسيني

اين سال، سال »عّزت و افتخار حسينی« است. اين عّزت، چگونه عّزتی 
افتخار به چيست؟ آن كسی كه حركت حسين بن علی  افتخار،  اين  است؟ 
عليه الّسالم را بشناسد، می داند كه اين عّزت، چگونه عّزتی است. از سه بُعد 
و با سه ديدگاه، اين نهضت عظيم حسينی را كه در تاريخ اين طور ماندگار 
شده است، می شود نگاه كرد. در هر سه بُعد، آنچه كه بيش از همه چشم را 

خيره می كند، احساس عّزت و سربلندى و افتخار است.

ابعاد سه گانه ي حركت امام حسين)ع(

1. مبارزه حق در مقابل باطل مقتدر
يك بُعد، مبارزه حق در مقابل باطِل مقتدر است كه امام حسين عليه الّسالم 
و حركت انقالبی و اصالحِی او چنين كرد. يك بُعد ديگر، تجّسم معنويت و 
اخالق در نهضت حسين بن علی است. در اين نهضت عرصه مبارزه اى وجود 
دارد كه غير از جنبه اجتماعی و سياسی و حركت انقالبی و مبارزه علنِی حق 
و باطل است و آن، نفس و باطن انسانهاست. آن جايی كه ضعفها، طمعها، 
حقارتها، شهوتها و هواهاى نفسانی در وجود انسان، او را از برداشتن گامهاى 
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دشوارتر.  بسيار  جنگی  هم  آن  است؛  يك صحنه جنگ  می دارد،  باز  بلند 
آن جايی كه مردان و زنان مؤمن و فداكار پشت سر حسين بن علی عليه الّسالم 
راه می افتند؛ دنيا و مافيها، لّذتها و زيباييهاى دنيا، در مقابِل احساس وظيفه 
از چشم آنها می افتد؛ انسانهايی كه معنويِت مجّسم و متبلور در باطنشان، بر 
جنود شيطانی - همان جنود عقل و جنود جهلی كه در روايات ما هست 
- غلبه پيدا كرد و به عنوان يك عّده انسان نمونه، واال و بزرگ، در تاريخ 
ماندگار شدند. بُعد سوم كه بيشتر در بين مردم رايج است، فجايع، مصيبتها، 
غّصه ها، غمها و خونِ دلهاى عاشوراست؛ ليكن در همين صحنه سوم، باز هم 
عّزت و افتخار هست. كسانی كه اهل نظر و فكر و تأّملند، بايد هر سه بُعد 

را دنبال كنند.
راه  به  انقالبی  عليه الّسالم يك حركت  امام حسين  اّول كه  بُعِد  آن  در 
انداخت، مظهر عّزت و افتخار بود. نقطه مقابِل حسين بن علی چه كسی بود؟ 
آن حكومت ظالِم فاسِد بدكاره اى بود كه »يعمل فی عباداهلل باالثم و العدوان«. 
نمودار اصلی اين بود كه در جامعه اى كه زير قدرت او بود، با بندگان خدا و 
انسانها با ستم، عدوان، غرور، تكبّر، خودخواهی و خودپرستی رفتار می كرد؛ 
نبود،  مطرح  برايشان  كه  چيزى  بود.  حكومت  آن  عمده  خصوصيت  اين 
معنويت و رعايت حقوق انسانها بود. حكومت اسالمی را به همان حكومت 
طاغوتی كه قبل از اسالم و در دورانهاى مختلف در دنيا وجود داشته است، 
تبديل كرده بودند. در صورتی كه بارزترين خصيصه نظام اسالمی، حكومت 
است؛ برجسته ترين بخشهاى آن جامعه ايده آلی كه اسالم می خواهد ترتيب 

دهد، شكل و نوع حكومت و رفتار حاكم است.
به تعبير بزرگان آن روز، امامت را به سلطنت تبديل كرده بودند. امامت 
يعنی پيشوايِی قافله دين و دنيا. در قافله اى كه همه به يك سمت و هدف 
اگر كسی گم شود،  و  راهنمايی می كند  را  بقيه  نفر  واال در حركتند، يك 
دست او را می گيرد و برمی گرداند؛ اگر كسی خسته شود، او را به ادامه راه 
تشويق می كند؛ اگر كسی پايش مجروح شود، پاى او را می بندد و كمك 
معنوى و ماّدى به همه می رساند. اين در اصطالح اسالمی اسمش امام - امام 
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هدايت - است و سلطنت نقطه مقابل اين است. سلطنِت به معناى پادشاهِی 
موروثی، فقط يك نوِع از سلطنت است. لذا بعضی سالطين در دنيا هستند 
كه اسمشان سلطان نيست، اما باطنشان تسّلط و زورگويی بر انسانهاست. هر 
كس و در هر دوره اى از تاريخ - اسم او هرچه می خواهد باشد - وقتی به 
ملت خود يا به ملتهاى ديگر زور بگويد، اين سلطنت است. اين كه رئيس 
جمهور يك دولتی - كه در همه زمانها، دولتهاى مستكبر بوده اند و امروز 
مظهر آن، امريكاست - به خود حق بدهد كه بدون هيچ استحقاق اخالقی، 
علمی و حقوقی، منافع خود و كمپانيهاى پشتيبان خود را بر منافع ميليونها 
انسان ترجيح دهد و براى ملتهاى دنيا تكليف معيّن كند، اين سلطنت است؛ 

حاال اسمش سلطان باشد يا نباشد!
در دوران امام حسين عليه الّسالم امامت اسالمی را به چنين چيزى تبديل 
كرده بودند: »يعمل فی عباداهلل باالثم والعدوان«. امام حسين عليه الّسالم در 
مقابل چنين وضعيتی مبارزه می كرد. مبارزه او بيان كردن، روشنگرى، هدايت 
و مشّخص كردن مرز بين حّق و باطل - چه در زمان يزيد و چه قبل از او - 
بود. منتها آنچه در زمان يزيد پيش آمد و اضافه شد، اين بود كه آن پيشواى 
ظلم و گمراهی و ضاللت، توقّع داشت كه اين امام هدايت پاى حكومت او 
را امضاء كند؛ »بيعت« يعنی اين. می خواست امام حسين عليه الّسالم را مجبور 
كند به جاى اين كه مردم را ارشاد و هدايت فرمايد و گمراهی آن حكومت 
ظالم را براى آنان تشريح نمايد، بيايد حكومت آن ظالم را امضا و تأييد هم 
بكند! قيام امام حسين عليه الّسالم از اين جا شروع شد. اگر چنين توقّع بی جا 
و ابلهانه اى از سوى حكومت يزيد نمی شد، ممكن بود امام حسين همچون 
برمی افراشت؛  را  از خود، پرچم هدايت  بعد  بزرگوارِ  ائّمه  زمان معاويه و 
مردم را ارشاد و هدايت می كرد و حقايق را می گفت. منتها او بر اثر جهالت 
و تكبّر و دورى از همه فضايل و معنويات انسانی يك قدم باالتر گذاشت و 
توقع كرد كه امام حسين عليه الّسالم پاى اين سيه نامه تبديل امامت اسالمی 
به سلطنت طاغوتی را امضاء كند؛ يعنی بيعت كند. امام حسين فرمود »مثلی 
ال يبايع مثله«؛ حسين چنين امضايی نمی كند. امام حسين عليه الّسالم بايد تا 
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ابد به عنوان پرچم حق باقی بماند؛ پرچم حق نمی تواند در صف باطل قرار 
گيرد و رنگ باطل بپذيرد. اين بود كه امام حسين عليه الّسالم فرمود: »هيهات 
الّذلّة«. حركت امام حسين، حركت عّزت بود؛ يعنی عّزت حق، عّزت  منّا 
دين، عّزت امامت و عّزت آن راهی كه پيغمبر ارائه كرده بود. امام حسين 
عليه الّسالم مظهر عّزت بود و چون ايستاد، پس مايه فخر و مباهات هم بود. 
اين عّزت و افتخار حسينی است. يك وقت كسی حرفی را می زند، حرف 
را زده و مقصود را گفته است، اما پاى آن حرف نمی ايستد و عقب نشينی 
می كند؛ اين ديگر نمی تواند افتخار كند. افتخار متعّلق به آن انسان، ملت و 
جماعتی است كه پاى حرفشان بايستند و نگذارند پرچمی را كه آنها بلند 
كرده اند، توفانها از بين ببرد و بخواباند. امام حسين عليه الّسالم اين پرچم را 
محكم نگه داشت و تا پاى شهادِت عزيزان و اسارِت حرم شريفش ايستاد. 

عّزت و افتخار در بُعد يك حركت انقالبی اين است.

2. تبلور معنويت و فضائل در برابر رذايل اخالقي
در بُعد تبلور معنويت هم همين طور است. بارها اين را گفته ام كه خيليها 
به امام حسين عليه الّسالم مراجعه و او را بر اين ايستادگی مالمت می كردند. 
آنها مردمان بد و يا كوچكی هم نبودند؛ بعضی جزو بزرگان اسالم بودند؛ 
اما بد می فهميدند و ضعفهاى بشرى بر آنها غالب شده بود. لذا می خواستند 
حسين بن علی را هم مغلوب همان ضعفها كنند؛ اما امام حسين عليه الّسالم 
صبر كرد و مغلوب نشد و يكايك كسانی كه با امام حسين بودند، در اين 
مبارزه معنوى و درونی پيروز شدند. آن مادرى كه جوان خود را با افتخار 
ظاهرى  لّذات  از  كه  جوانی  آن  فرستاد؛  ميدان  اين  طرف  به  خشنودى  و 
زندگی گذشت و خود را تسليم ميدان جهاد و مبارزه كرد؛ پيرمردانی مثل 
»حبيب بن مظاهر« و »مسلم بن عوسجه« كه از راحتی دوران پيرمردى و بستر 
سردار  آن  كردند؛  تحّمل  را  و سختی  گذشتند  خانه خودشان  نرم  و  گرم 
شجاعی كه در ميان دشمنان جايگاهی داشت - »ُحّربن يزيد رياحی« - و از 
آن جايگاه صرفنظر كرد و به حسين بن علی پيوست، همه در اين مبارزه باطنی 

و معنوى پيروز شدند.
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پيروزي معنويت بر رذيلت در عرصه ي دفاع مقّدس رزمندگان اسالم
آن روز كسانی كه در مبارزه معنوى بين فضايل و رذايل اخالقی پيروز 
شدند و در صف آرايی ميان جنود عقل و جنود جهل توانستند جنود عقل 
را بر جنود جهل غلبه دهند، عّده اندكی بيش نبودند؛ اما پايدارى و اصرار 
آنها بر استقامت در آن ميدان شرف، موجب شد كه در طول تاريخ، هزاران 
هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همان راه را رفتند. اگر آنها در وجود 
خودشان فضيلت را بر رذيلت پيروز نمی كردند، درخت فضيلت در تاريخ 
خشك می شد؛ اما آن درخت را آبيارى كردند و شما در زمان خودتان خيليها 
را ديديد كه در درون خود فضيلت را بر رذيلت پيروز و هواهاى نفسانی را 
مقهور احساسات و بينش و تفّكر صحيح دينی و عقالنی كردند. همين پادگان 
دوكوهه و پادگانهاى ديگر و ميدانهاى جنگ و سرتاسر كشور، شاهد دهها 
و صدها هزار نفر از آنها بوده است. امروز هم ديگران از شما ياد گرفته اند؛ 
امروز در سرتاسر دنياى اسالم آن كسانی كه حاضرند در درون خود و در 
صف آرايی حّق و باطل، حق را بر باطل پيروز كنند و غلبه دهند، كم نيستند. 
پايدارى شما - چه در دوران دفاع مقّدس و چه در بقيه آزمايشهاى بزرگ اين 
كشور - اين فضيلتها را در زمانه ما ثبت كرد. زمانه ما زمانه ارتباطات نزديك 
ارتباطات نزديك هميشه به سود شيطان و شيطنتها نيست؛  اما اين  است؛ 
به سود معنويتها و اصالتها هم هست. مردم دنيا خيلی چيزها را از شما ياد 
گرفته اند. همين مادرى كه در فلسطين جوان خودش را می بوسد و به طرف 
ميدان جنگ می فرستد، يك نمونه است. فلسطين سالهاى متمادى، زن و مرد 
و پير و جوان داشت؛ اما براثر ضعفها و به دليل آن كه در ميدان صف آرايی 
معنوى، جنود عقل نمی توانست بر جنود جهل پيروز شود، فلسطين دچار 
ذلّت شد و اين وضعيت برايش پيش آمد و دشمنان بر آن مسّلط شدند. اما 
امروز وضعيت فلسطين، به گونه ديگرى است؛ امروز فلسطين به پا خاسته 
است؛ امروز ملت فلسطين - زن و مرد - در صف آرايی معنوى در درون 
خود توانسته است جانب معنويت را غلبه دهد و پيروز كند؛ و اين ملت 

پيروز خواهد شد.
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3. عّزت و سربلندي در صحنه ي عاشورا

آن جا  عاشوراست،  فاجعه آفرينيهاى  كه صحنه  هم  سوم  آن صحنه  در 
افتخار  و  سربلندى  هم  آن جا  می شود؛  مشاهده  عّزت  نشانه هاى  باز  هم 
است. اگر چه مصيبت و شهادت است؛ اگرچه شهادت هر يك از جوانان 
بنی هاشم، كودكان، طفالن كوچك و اصحاب كهنسال در اطراف حضرت 
اما هركدام  بزرگ است؛  داغ  ابی عبداهلل الحسين عليه الّسالم يك مصيبت و 

حامل يك جوهره عّزت و افتخار هم هست.
پادگان  اين  در  اغلب جوانيد.  كرده ايد،  اجتماع  كه شما  اين جا جمعی 
دوكوهه هم دهها و صدها هزار جوان آمدند و رفتند. مظهر جواِن فداكار 
در كربال كيست؟ علی اكبر، فرزند امام حسين عليه الّسالم؛ جوانی كه در بين 
جوانان بنی هاشم برجسته و نمونه بود؛ جوانی كه زيباييهاى ظاهرى و باطنی 
امامت و واليت حسين بن علی  به حّق  باهم داشت؛ جوانی كه معرفِت  را 
عليه الّسالم را با شجاعت و فداكارى و آمادگی براى مقابله با شقاوت دشمن 
همراه داشت و نيرو و نشاط و جوانی خود را براى هدف و آرمان واالى 
خود صرف كرد. اين خيلی ارزش دارد. اين جوان فوق العاده و برجسته به 
ميداِن دشمن رفت و در مقابل چشم پدر و چشمان زنانی كه نگران حال او 
بودند، جسد به خون آغشته اش به خيمه ها برگشت. اين چنين مصيبت و 
عزايی چيز كوچكی نيست؛ اما همين حركت او به سمت ميدان و آماده شدن 
براى مبارزه، براى يك مسلمان، تجسم عّزت، بزرگوارى، افتخار و مباهات 
است. اين است كه خداوند می فرمايد: »و هلل العّزة و لرسوله و للمؤمنين«. 
با فرستادن اين جوان به ميدان  حسين بن علی عليه الّسالم نيز به نوبه خود 
جنگ، عّزت معنوى را نشان داد؛ يعنی پرچم سربلندى و حاكميت اسالم را 
كه روشن كننده مرز بين امامِت اسالمی و سلطنِت طاغوتی است محكم نگه 

می دارد، ولو به قيمت جان جوان عزيزش باشد.

ويژگي حضرت علي اكبر)ع( مسئوليت شناسي او
شنيده ايد - در اين روزها، بارها هم تكرار شده است - كه هر كدام از 
اصحاب و ياران امام حسين عليه الّسالم براى رفتن به ميدان جنگ و مبارزه 
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كردن اجازه می خواستند، امام به سرعت اجازه نمی داد. بعضيها را ممانعت 
می كرد؛ به بعضی می گفت كه اصاًل از كربال برگرديد و برويد. او با جوانان 
بنی هاشم و اصحاب خود، چنين رفتار می كرد. اما علی اكبر - جوان محبوب 
و فرزند عزيزش - كه اجازه ميدان خواست، امام يك لحظه هم درنگ نكرد 

و به او اجازه داد. اين جا می شود معرفت پسر و عظمت مقام پدر را فهميد.
تا وقتی اصحاب بودند، می گفتند جانمان را قربان شما می كنيم و اجازه 
امام  و  امام حسن  و  اميرالمؤمنين  فرزندان  بنی هاشم -  از  نمی دادند كسی 
حسين عليهم الّسالم - به ميدان جنگ بروند. می گفتند اّول ما می رويم و كشته 
می شويم، اگر بعد از كشته شدن ما خواستيد، آن وقت به ميدان برويد. وقتی 
كه نوبت به جانبازى و شهادت بنی هاشم رسيد، اّول كسی كه درخواست 
اجازه براى ميدان می كند، همين جوان مسؤوليت شناس است؛ او علی اكبر، 
پسر آقا و پسر امام و از همه به امام نزديكتر است، پس براى فداكارى از همه 
شايسته تر است. اين هم يك مظهر امامت اسالمی است؛ اين جا جايی نيست 
كه دنيا، منافع ماّدى، سود اقتصادى و شهوات نفسانی تقسيم كنند؛ اين جا 
مجاهدت و سختی است؛ اّول كسی كه داوطلب می شود علی بن الحسين، 
علی اكبر است. اين، معرفِت اين جوان را می نماياند و امام حسين هم عظمت 
روحی اش را در مقابل اين كار نشان می دهد و به مجّرد اين كه او درخواست 

می كند، امام حسين عليه الّسالم هم اجازه می دهد كه به ميدان برود.

خطرناكتر بودن خودخواهي هاي انسان متناسب با باالتر بودن قدرت اجرايي
اينها براى ما درس است؛ همان درسهاى ماندگار تاريخ، همان چيزهايی 
كه امروز و فردا، بشريت به آنها نيازمند است. تا وقتی كه خودخواهيهاى 
انسان بر او حاكم است، هرچه قدرِت اجراييش باالتر باشد، خطرناكتر است؛ 
تا وقتی كه هواهاى نفسانی بر انسان غالب است و تا وقتی انسان همه چيز 
را براى خود می خواهد، هرچه قدرتش بيشتر است، خطرناكتر و سبعتر و 
درنده تر است. نمونه هايش را در دنيا می بينيد. هنر اسالم همين است كه به 
كسانی اجازه می دهد از نردبان قدرت باال روند كه توانسته باشند الاقل در 
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بعضی از اين مراحل امتحان داده و قبول شده باشند. شرطی كه اسالم براى 
مسؤوليتها می گذارد، خارج شدن از بسيارى از اين هواها و هوسهاست. ما 
مسؤوالن بايستی بيش از همه مراقب خود باشيم؛ بيش از همه دست، زبان، 
فكر، چشم و عمل خود را كنترل كنيم؛ بيش از همه تقوا در ما الزم است. 
وقتی بی تقوايی بر انسانی حاكم شد، هرچه قدرت او بيشتر باشد، خطرش 
در دست  اتم  بمب  تكمه  فشردن  اختيارِ  وقتی  است.  بيشتر  بشريت  براى 
شخصی باشد كه نه جان انسانها و نه حقوق ملتها برايش مهم است و نه 
اجتناب از شهوات نفسانی براى او يك امتياز و ارزش محسوب می شود، 
براى بشريت خطرناك است. اين كسانی كه امروز در دنيا از نيروى اتم و 
سالحهاى مرگبار برخوردارند، بايد بر نفس و احساسات خود غلبه داشته و 
مسّلط باشند كه متأسفانه اين طور نيست. اسالم اين مسائل را تبليغ می كند و 

عّلت دشمنی قدرتمندان با اسالم هم همين است.

 بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در جمع دههاهزار نفر از راهيان نور و
قشرهاى مختلف مردم در پادگان دوكوهه ـ 1381/1/9
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55. راه حسين بن علي)ع(؛ پرچم حركت امّت اسالم 
به سوي اهداف اسالمي

تالش حضرت زينب)س( و امام سجاد)ع( در حفظ و تبليغ پيام امام حسين)ع(
مسأله ى شهيد و ايثارگرى، كهنه شدنی نيست؛ اين، موتور حركت جامعه 
است؛ بعضی ها از اين نكته غفلت می كنند. اين كه می بينيد بعضی با سخن، 
قلم و حركات خود، نگاهی به ايثار و شهادت می اندازند كه آن نگاه منفی و 
ناسپاسانه است، بر اثر غفلت آنهاست؛ نمی فهمند پاسدارى از حرمت شهيدان 
و ايثارگران چقدر براى يك جامعه و ملت و كشور داراى اهميت است. شما 
ببينيد خون مطهر حسين بن علی )عليه السالم( در كربال در غربت بر زمين ريخته 
شد؛ اما بزرگترين مسؤوليتی كه بر عهده ى امام سجاد )عليه الصالةوالسالم( 
و زينب كبرى )سالم اهلل عليها( قرار گرفت، از همان لحظه ى اول اين بود كه 
اين پيام را روى دست بگيرند و به سرتاسر دنياى اسالم آن را، به شكلهاى 
گوناگون، منتقل كنند. اين حركت براى احياء دين حقيقی و دين حسين بن علی 
و آن هدفی كه امام حسين براى آن شهيد شد، يك امر ضرورى و الزم بود. 
البته اجر الهی براى امام حسين محفوظ بود؛ می توانستند او را در بوته ى 
سكوت بگذارند؛ اما چرا امام سجاد )عليه السالم( تا آخر عمر - سی سال بعد 
از او، امام سجاد زندگی كردند - در هر مناسبتی نام حسين، خون حسين و 
شهادت اباعبداهلل را مطرح كردند؛ آن را به ياد مردم آوردند؟ اين تالش براى 
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چه بود؟ بعضی خيال می كنند اين كار براى انتقام گرفتن از بنی اميه بود؛ در 
حالی كه بنی اميه بعدها از بين رفتند. امام رضا )عليه السالم( كه بعد از آمدن 
بنی عباس است، چرا به ريّان بن شبيب دستور می دهد مصيبت نامه ى اباعبداهلل 
را در ميان خودتان بخوانيد؟ آن وقت كه بنی اميه نبودند؛ تارومار شده بودند. 
اين كار براى اين است كه راه حسين بن علی و خون او َعَلم و پرچم حركت 
عظيم امت اسالم به سوى هدفهاى اسالمی است؛ اين پرچم بايد سرپا بماند؛ 

تا امروز هم بر سر پا مانده و تا امروز هم هدايت كرده است.

 بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار خانواده معظم شهدا، جانبازان و
آزادگان استان همدان  ـ 1383/4/16
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56. لزوم روشنگري و تحكيم مباني فكري جوانان

ما چند سال پيش اين جا راجع به قمه زنی - امرى كه »بيّن الغّی« است 
- مطالبی گفتيم؛ بزرگانی صحبت كردند، نجابت كردند، قبول كردند و مردمِ 
زيادى هم پذيرفتند؛ يك وقت ديديم از گوشه هايی سروصدا بلند شد كه آقا 
شما با امام حسين مخالفيد! معناى »سفينةالنجاة و مصباح الهدى« اين است 
كه ما عملی را كه بالشك شرعاً محل اشكال است و به عنوان ثانوى هم 
حرام مسّلم و بيّن است، انجام دهيم؟ بايد اين روشنگرى ها را بكنيم تا نسل 
جوان ما به اسالم بيشتر عالقه مند شود. گرايش جوانها را به اسالم می بينيد. 
اما  اين گرايش، گرايش عاطفی است. اين گرايش، بسيار ارزشمند است؛ 
مثل موجی است كه ممكن است بيايد و برگردد. ما اگر بخواهيم اين موج 
همچنان استمرار داشته باشد، بايد پايه هاى فكرى جوانها را محكم كنيم. ما 
اين همه منبع داريم. همين دعاى ابوحمزه كه حضرت آقاى مشكينی فرمودند، 
دعاى امام حسين در روز عرفه، اينها را جوانهاى ما می خوانند؛ اما معنايش را 
نمی فهمند. »الهی هب لی قلبا يدنيه منك شوقه«؛ چقدر از اين گونه مناجات ها 
و از اين گونه مبانی و از اين حرفهاى عميق در دعاهايی مثل مناجات شعبانيه 
و صحيفه ى سجاديه وجود دارد كه احتياج هست ما اينها را براى جوانها 
بيان و تبيين و روشن كنيم تا بفهمند و با عالقه و عاطفه و شوقی كه دارند، 

بخوانند.
   بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى  در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  ـ
1384/6/17
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57. منطق، حماسه، عاطفه؛ سه عنصر اصلي 
حركت امام حسين)ع(

در باب عاشورا آنچه كه عرض می كنم - البته يك سطر از يك كتاب 
قطور است - اين است كه عاشورا يك حادثه ى تاريخِی صرف نبود؛ عاشورا 
يك فرهنگ، يك جريان مستمر و يك سرمشق دائمی براى امت اسالم بود. 
حضرت ابی عبداهلل )عليه الّسالم( با اين حركت - كه در زمان خود داراى 
امت  براى  را  يك سرمشق   - بود  روشنی  كاماًل  منطقی  و  عقالنی  توجيه 
اسالمی نوشت و گذاشت. اين سرمشق فقط شهيد شدن هم نيست؛ يك 
چيِز مركب و پيچيده و بسيار عميق است. سه عنصر در حركت حضرت 
ابی عبداهلل )عليه الّسالم( وجود دارد: عنصر منطق و عقل، عنصر حماسه و 

عزت، و عنصر عاطفه.
عنصر منطق و عقل در اين حركت، در بيانات آن بزرگوار متجلی است؛ 
قبل از شروع اين حركت، از هنگام حضور در مدينه تا روز شهادت. جمله، 
جمله ى اين بيانات نورانی، بيان كننده ى يك منطق مستحكم است. خالصه ى 
اين منطق هم اين است كه وقتی شرايط وجود داشت و متناسب بود، وظيفه ى 
مسلمان، »اقدام« است؛ اين اقدام خطر داشته باشد در عالی ترين مراحل، يا 
نداشته باشد. خطِر باالترين، آن است كه انسان جان خود و عزيزان و نواميس 
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نزديك خود - همسر، خواهر، فرزندان و دختران - را در طبق اخالص 
بگذارد و به ميدان ببرد و در معرض اسارت قرار دهد. اينها چيزهايی است 
كه از بس تكرار شده، براى ما عادى شده، در حالی كه هر يك از اين كلمات، 
تكان دهنده است. بنابراين، حتی اگر خطر در اين حد هم وجود داشته باشد، 
وقتی شرايط براى اقدام متناسِب با اين خطر وجود دارد، انسان بايد اقدام كند 
و دنيا نبايد جلوى انسان را بگيرد؛ مالحظه كارى و محافظه كارى نبايد مانع 
انسان شود؛ لذت و راحت و عافيِت جسمانی نبايد مانع راهِ انسان شود؛ انسان 
بايد حركت كند. اگر حركت نكرد، اركان ايمان و اسالم او بر جا نيست. »اّن 
رسول اهلل )صّلی اهلل عليه وآله( قال: من رأى سلطانا جائرا مستحاّل لحرم اهلل و لم 
يغيّر عليه بفعل و القول كان حّقا علی اهلل ان يدخله مدخله«؛ منطق، اين است. 
وقتی اساس دين در خطر است، اگر شما در مقابل اين حادثه ى فزيع، با قول 
و فعل وارد نشويد، حِق علی اهلل است كه انسان بی مسؤوليت و بی تعهد را با 
همان وضعيتی كه آن طرف مقابل - آن مستكبر و آن ظالم - را با آن روبه رو 

می كند، مواجه كند.

درس جاودانه ي امام حسين )ع( براي همه ي بشريت در طول تاريخ
حسين بن علی )عليه الّسالم( در خالل بيانات گوناگون - در مكه و مدينه 
و در بخش هاى مختلف راه، و در وصيت به محمدبن حنفيه اين وظيفه را 
تبيين كرده و آن را بيان فرموده است. حسين بن علی )عليه السالم( عاقبِت اين 
كار را می دانست؛ نبايد تصور كرد كه حضرت براى رسيدن به قدرت - كه 
البته هدف آن قدرت، مقدس است - چشمش را بست و براى آن قدرت 
حركت كرد؛ نه، هيچ لزومی ندارد كه يك نگاه روشنفكرانه ما را به اين جا 
بكشاند. نخير، عاقبت اين راه هم بر حسب محاسبات دقيق براى امام حسين 
)عليه الّسالم( با روشن بينی امامت قابل حدس و واضح بود؛ اما »مسأله« آن قدر 
اهميت دارد كه وقتی شخصی با نفاسِت جان حسين بن علی )عليه الّسالم( در 
مقابل اين مسأله قرار می گيرد، بايد جان خود را در طبق اخالص بگذارد و 
به ميدان ببرد؛ اين براى مسلمان ها تا روز قيامت درس است و اين درس 
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عمل هم شده است و فقط اين طور نبوده كه درسی براى سرمشق دادن روى 
تخته ى سياه بنويسند، كه بعد هم پاك بشود؛ نه، اين با رنگ الهی در پيشانی 

تاريخ اسالم ثبت شد و ندا داد و پاسخ گرفت، تا امروز.

استفاده ي امام خميني)ره( از پيام جاودانه ي امام حسين)ع(
آن  و  كرد  استفاده  ممشاء  اين  از  ما  بزرگوار  امامِ   ،42 سال  محّرم  در 
حادثه ى عظيم پانزده خرداد به وجود آمد. در محّرم سال 1357 هم امام عزيز 
ما باز از همين حادثه الهام گرفت و گفت: »خون بر شمشير پيروز است« و آن 
حادثه ى تاريخی بی نظير - يعنی انقالب اسالمی - پديد آمد. اين، ماِل زمان 
خود ماست؛ جلوى چشم خود ماست؛ ولی در طول تاريخ هم اين پرچم 
براى ملت ها پرچِم فتح و ظفر بوده است و در آينده هم بايد همين طور باشد 
و همين طور خواهد بود. اين بخِش »منطق«، كه عقالنی است و استدالل در 
آن هست. بنابراين، صرِف يك نگاه عاطفی، حركت امام حسين را تفسير 

نمی كند و بر تحليل جوانب اين مسأله قادر نيست.
عنصر دوم، حماسه است؛ يعنی اين مجاهدتی كه بايد انجام بگيرد، بايد با 
عزت اسالمی انجام بگيرد؛ چون »العّزةهلل و لرسوله و للمؤمنين«. مسلمان در 
راهِ همين حركت و اين مجاهدت هم، بايستی از عزت خود و اسالم حفاظت 
كند. در اوج مظلوميت، چهره را كه نگاه می كنی، يك چهره ى حماسی و 
عزتمند است. اگر به مبارزات سياسی، نظامِی گوناگوِن تاريخ معاصر خودمان 
روياروى جسمی  جنگ  به  و  گرفته اند  تفنگ  كه  آنهايی  حتی  كنيد،  نگاه 
اقدام كرده اند، می بينيد كه گاهی اوقات خودشان را ذليل كردند! اما در منطق 
عاشورا، اين مسأله وجود ندارد؛ همان جايی هم كه حسين بن علی )عليه الّسالم( 
يك شب را مهلت می گيرد، عزتمندانه مهلت می گيرد؛ همان جايی هم كه 
می گويد: »هل من ناصٍر« - استنصار می كند - از موضع عزت و اقتدار است؛ 
آن جايی كه در بين راه مدينه تا كوفه با آدم هاى گوناگون برخورد می كند 
و با آنها حرف می زند و از بعضی از آنها يارى می گيرد، از موضع ضعف و 
ناتوانی نيست؛ اين هم يك عنصر برجسته ى ديگر است. اين عنصر در همه ى 
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ديده  بايد  برنامه ى خود می گنجانند،  در  كه رهروان عاشورايی  مجاهداتی 
شود. همه ى اقدام هاى مجاهدت آميز - چه سياسی، چه تبليغی، چه آن جايی 
كه جاى فداكارى جانی است - بايد از موضع عزت باشد. در روز عاشورا 
در مدرسه ى فيضيه، چهره ى امام را نگاه كنيد: يك روحانی اى كه نه سرباز 
مسلح دارد و نه يك فشنگ در همه ى موجودى خود دارد، آن چنان با عزت 
حرف می زند كه سنگينی عزت او، زانوى دشمن را خم می كند؛ اين موضع 
عزت است. امام در همه ى احوال همين طور بود؛ تنها، بی كس، بدون ِعّده و 
ُعّده، اما عزيز؛ اين چهره ى امام بزرگوار ما بود. خدا را شكر كنيم كه ما در 
زمانی قرار گرفتيم كه يك نمونه ى عينی از آنچه را كه بارها و سال ها گفته ايم 
و خوانده ايم و شنيده ايم، جلوى چشم ما قرار داد و به چشم خودمان او را 

ديديم؛ و او، امام بزرگوار ما بود.
عنصر سوم، عاطفه است؛ يعنی هم در خود حادثه و هم در ادامه و استمرار 
حادثه، عاطفه يك نقش تعيين كننده اى ايجاد كرده است، كه باعث شد مرزى 
بين جريان عاشورايی و جريان شيعی با جريان هاى ديگر پيدا شود. حادثه ى 
عاشورا، خشك و صرفاً استداللی نيست، بلكه در آن عاطفه با عشق و محبت 
ما  لذا  و ترحم و گريه همراه است. قدرت عاطفه، قدرت عظيمی است؛ 
را امر می كنند به گريستن، گرياندن و حادثه را تشريح كردن. زينب كبرى 
مرثيه می خواند؛  اما  منطقی حرف می زند،  )سالم اهلل عليها( در كوفه و شام 
امام سجاد بر روى منبر شام، با آن عزت و صالبت بر فرق حكومت اموى 
می كوبد، اما مرثيه می خواند. اين مرثيه خوانی تا امروز ادامه دارد و بايد تا 
ابد ادامه داشته باشد، تا عواطف متوجه بشود. در فضاى عاطفی و در فضاى 
عشق و محبت است كه می توان خيلی از حقايق را فهميد، كه در خارج از 
اين فضاها نمی توان فهميد. اين سه عنصر، سه عنصر اصلِی تشكيل دهنده ى 
حركت عاشورايی حسين بن علی )ارواحنافداه( است كه يك كتاب حرف 
است و گوشه اى از مسائل عاشوراى حسينی است؛ اما همين يك گوشه براى 

ما درس هاى فراوانی دارد.
را  بزرگ  فرصت  اين  می كنيم.  تبليغ  نام حسين بن علی  زير  مبّلغان،  ما 
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اين بزرگوار به مبّلغان دين بخشيده است، كه بتوانند تبليغ دين را در  يادِ 
سطوح مختلف انجام بدهند. هر يك از آن سه عنصر بايد در تبليغ ما نقش 
داشته باشد؛ هم ِصرف پرداختن به عاطفه و فراموش كردن جنبه ى منطق و 
عقل كه در ماجراى حسين بن علی )عليه الّسالم( نهفته است، كوچك كردن 
حادثه است، هم فراموش كردن جنبه ى حماسه و عزت، ناقص كردن اين 
حادثه ى عظيم و شكستن يك جواهر گرانبهاست؛ اين مسأله را بايد همه - 

روضه خوان، منبرى و مداح - مراقب باشيم.

   بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى  در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانه ى
ماه محرم  ـ 1384/11/5
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58. درسي از درسهاي عاشورا

ماجراى عاشورا هم درس است؛ درِس اقدام و نهراسيدن از خطرات و 
وارد شدن در ميدان هاى بزرگ. آن تجربه با آن خصوصيات و با آن دشوارى، 
از عهده ى حسين بن علی)عليه الّسالم( برمی آمد؛ از عهده ى ديگرى برنمی آمد 
و برنمی آيد؛ ليكن در دامنه ى آن قله ى بلند و رفيع، كارهاى زياد و نقش هاى 

گوناگونی هست كه من و شما می توانيم انجام بدهيم.

 بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار پرسنل نيروى هوايى   ـ
1384/11/18
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59. درس امام حسين)ع( در توكّل و اعتماد به خدا

امت بزرگ اسالمی نمی تواند همچون غرِب مزّور در برابر ظلمی كه بر 
شما می رود، بی تفاوت و ساكت بماند و با دشمن شما دست دوستی بدهد. 
هر كه چنين كند، با شما دشمنی كرده است و مطمئناً ملت هاى مسلمان از 
اين گناه بزرگ مبّرايند. امت اسالمی موظف است به هر گونه ى ممكن به 
شما يارى برساند و شما را در ادامه ى اين راه مبارك كمك كند. به وعده ى 
بناحق  كه خون هاى  را  خود  جانكاه  دردهاى  و  رنج ها  كنيد؛  اعتماد  الهی 
ريخته و سختی هاى هر روزه بر شما وارد می سازد، به حساب خدا بنويسيد 
و همچون سرور شهيدان عالم، حسين بن علی)عليهماالسالم( در لحظه اى كه 
كودك شيرخوارش را در آغوشش با تير زهرآلود شهيد كردند، بگوييد: »انما 
يهون الخطب علّی انه بعين اهلل«. و بدانيد كه خداوند پيروزى نهايی مؤمنان 
و مجاهدان صابر را تضمين كرده است. »و تّمت كلمة ربّك صدقاً و عدالً، 

المبّدل لكلماته و هو الّسميع العليم«.

 بيانات  در سومين كنفرانس بين المللى قدس و حمايت از حقوق مردم فلسطين  
ـ 1385/1/25
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60. هدف قيام حسيني: زدودن ابرهاي جهل و غفلت

دين خدا يعنی برنامه ى سعادت بشر در دنيا و آخرت. اين برنامه همان طور 
كردن  زنده  است، ضامن  بشرى  معنوى جوامع  اعتالى  و  كه ضامن رشد 
استعدادهاى فكرى و رشد دادن به شخصيت و توانايی هاى آنها هم هست. 
دين خدا همچنانی كه به معنويت نظر دارد، به زندگی دنيايی انسان هم نظر 
دارد و براى خوشبختی انسان برنامه دارد. اميرالمؤمنين )عليه الّصالةوالّسالم( 
اين گونه معين می كند:  نبی مكرم اسالم را  بعثت  از  نهج البالغه، هدف  در 
»ليثيروا لهم دفائن العقول«؛ تا گنجينه هاى خرد را در درون مردم استخراج 
)عليه الّسالم( هم  اربعين سيدالشهداء  زيارت  در  برساند.  فعليت  به  و  كند 
می خوانيم: »ليستنقذ عباده من الجهالة و حيرة الضاللة«؛ قيام حسينی براى 
اين است كه ابرهاى جهل و غفلت را از افق زندگی انسان ها برطرف كند 
و آنها را عالم كند؛ آنها را به هدايت حقيقی برساند. نصرت خداى متعال 
در واقع معنايش اين است كه در جهت احياى سنت هاى الهی قدم برداريم؛ 
در طبيعت و جامعه اثر بگذاريم؛ در بيدار كردن فطرت ها اثر بگذاريم؛ براى 
انسان از مجموعه ى عوامل بدبختی و تيره روزى تالش كنيم. اين،  نجات 

نصرت ماست براى دين خدا.

 بيانات در مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى)ره(
ـ 1385/3/14
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61. استمرار نهضت امام حسين)ع(: مبارزه عليه 
ظلم و سلطه و يزيدهاي زمان

محّرم، يكی از همين مقاطع تاريخی است. عاشورا را شيعه، با همه ى 
وجود نگه داشتند. شما ببينيد در طول سالهاى متمادى، قرنهاى متمادى، ياد 
امام حسين، نام امام حسين، تربت امام حسين، عزاى امام حسين هرگز از 
بين مردم پيرو اهل بيت و مؤمِن به اهل بيت خارج نشد؛ اين را رها نكردند؛ 
هرچند خيلی تالش شد. حاال شما قضيه ى متوكل و بستن راه را شنيده ايد. 
اينها آن كارهاى چاروادارى، مخالفتهاى چاروادارى بوده است. مخالفتهاى 
بسيار زيادى در طول زمان به شكلهاى ظاهراً علمی، به شكل احساساتی، به 

شكل تجربه اى انجام دادند، ولی شيعه نگه داشته است و بايد نگه دارد.

همه ي  از  اسالم  مّلت  عبور  راه  حسين)ع(؛  امام  ياد  و  نام  نگه داشتن  زنده 
موانع

ميگويند چرا ماتم و گريه و اشك را در بين مردم رواج ميدهيد؟ اين 
ماتم و اشك براى ماتم و اشك نيست، براى ارزشهاست. آنچه پشت سر اين 
عزاداريها، بر سر و سينه زدنها، اشك ريختنها وجود دارد، عزيزترين چيزهائی 
همان  او  باشد؛  داشته  وجود  است  ممكن  بشريت  گنجينه ى  در  كه  است 
ارزشهاى معنوِى الهی است. اينها را ميخواهند نگه دارند كه حسين بن علی 

مظهر اين ارزشها بود. يادِ آنهاست؛ زنده نگه داشتن آنهاست.
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و ملت اسالم اگر نام حسين را و ياد حسين را زنده نگه بدارد و آن را 
الگو قرار بدهد براى خود، از همه ى موانع و مشكالت عبور خواهد كرد. 
لذاست كه ما در انقالب اسالمی، در نظام جمهورى اسالمی از صدر تا ذيل، 
همه - مردم، مسئولين، بزرگان، شخص امام بزرگوار ما - بر روى مسئله ى 
امام حسين و مسئله ى عاشورا و همين عزاداريهاى مردمی، تكيه كردند و 
جا دارد. اين عزاداريها جنبه ى نمادين دارد، جنبه ى حقيقی هم دارد؛ دلها را 

نزديك ميكند، معارف را روشن ميكند.

نقش و تأثير محّرم در پيروزي انقالب اسالمي
البته گويندگان، وعاظ، مداحان، سرايندگان، همه بايد توجه داشته باشند 
كه اين يك حقيقت عزيز است؛ با آن نبايست بازى كرد؛ حقايق ماجراى 
نبايد قرار داد. هر كسی يك چيزى به آن اضافه بكند،  عاشورا را بازيچه 
خرافه اى را به آن وصل بكند، كارهاى غير معقول را به نام عزادارى انجام 
بدهد، اينها نبايد باشد؛ اينها طرفدارى از امام حسين نيست. يك وقتی ما 
راجع به مسئله ى تظاهرات قمه، مطلبی را گفتيم، يك عده اى گوشه كنار 
صداشان بلند شد كه آقا ! اين عزادارى امام حسين است؛ مخالفت نشود با 
عزادارى امام حسين! اين، مخالفت با عزادارى نيست؛ مخالفت با ضايع كردن 
عزادارى است. عزادارى امام حسين را نبايد ضايع كرد. منبر حسينی، مجلس 
حسينی، محل بيان حقايق دينی، يعنی حقايق حسينی است. شعر در اين 
جهت، حركت در اين جهت، نوحه و مديحه در اين جهت بايد باشد. شما 
ديديد در آن محّرم سال 57، دستجات سينه زنی ما در بعضی از شهرستانها 
مثل يزد و شيراز و جاهاى ديگر شروع شد و بعد هم گسترش پيدا كرد 
به همه ى كشور؛ سينه ميزدند و حقايق روز را در نوحه هاى خودشان بيان 
ميكردند؛ با ارتباط دادن و اتصال دادن اينها به ماجراى عاشورا، كه درست 

هم هست.
ارشاد  حسينيه ى  اين  در  انقالب  از  قبل  سالها  مطهرى  شهيد  مرحوم 
فرياد ميكشيد كه: واهلل - قريب به اين مضمون - بدانيد شمر، امروز - اسم 
نخست وزيِر آن روز اسرائيل )صهيونيست( را می آورد - اوست. واقع قضيه 
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اينكه ريشه ى شمر شدن  هم همين است. ما شمر را لعنت ميكنيم، براى 
و شمرى عمل كردن را در دنيا بكنيم؛ ما يزيد و عبيداهلل را لعنت ميكنيم، 
براى اينكه با حاكميت طاغوت، حاكميت يزيدى، حاكميت عيش و نوش، 
حاكميت ظلِم به مؤمنين در دنيا مقابله كنيم. حسين بن علی قيامش براى اين 
بود كه بينی حاكميتهاى عليه ارزشهاى اسالمی و انسانی و الهی را به خاك 

بمالد و نابود كند؛ و همين كار را هم امام حسين با قيام خود كرد.

سلطه گران دنياي امروز؛ شمرها و يزيدهاي امروز
مجالس ما؛ مجالس حسينی، يعنی مجالس ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، 
زمان حاضر،  موجود،  زمان  ابن زيادهاى  و  يزيدها  و  مجالس ضد شمرها 

معنايش اين است. اين استمرار ماجراى امام حسين است.
و امروز دنيا پر از ظلم و جور است. شما ببينيد چه ميكنند؛ در فلسطين 
با  ميكنند،  چه  گوناگون  كشورهاى  در  ميكنند،  چه  عراق  در  ميكنند،  چه 
ملی كشورها چه  ثروتهاى  با  ميكنند،  فقرا چه  با  ميكنند،  دنيا چه  ملتهاى 
اين  همه ى  شامل  )عليه الّسالم(  عظيم حركت حسين بن علی  ابعاد  ميكنند. 
ميدان وسيع ميشود. امام حسين نه فقط براى شيعه، نه فقط براى مسلمانها، 

بلكه براى احرار عالم درس دارد.
اسم  قبل  سال  هفتاد  سال،  شصت  در  هند  نهضت  آزادى بخش  رهبر 
حسين بن علی را آورد؛ گفت من از او ياد گرفتم؛ در حالی كه هندو بود؛ اصاًل 
مسلمان نبود. در بين مسلمين هم همينطور است. ماجراى امام حسين اين 
است. شما گنجينه دارِ يك چنين جواهر ذى قيمتی هستيد كه همه ى بشريت 

ميتواند از او بهره برد و استفاده كند.
جهتگيرى در عزادارى امام حسين به اين نحو بايد باشد: گسترش تبيين، 
بيان، آگاه سازى، محكم كردن ايمان مردم، روح تدين را در مردم گسترِش 
دادن، روح شجاعت و غيرت دينی را در مردم زياد كردن، حالت بی تفاوتی و 
سكر و بی حالی را از مردم گرفتن؛ اينهاست معناى قيام حسينی و بزرگداشت 
عزادارى امام حسين )عليه الّسالم( در زمان ما. لذا زنده است، هميشه هم زنده 

خواهد بود.
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جنبه ى عاطفی آن هم تأثيرگذارِ بر روى عواطف و احساسات همه ى 
آگاه  را  فكر و بصيرت  آن، صاحبان  معنوى  مردم است. جنبه ى عمقی و 
ميكند؛ روشن ميكند. بنده بارها در طول اين سالها اين جمله ى اميرالمؤمنين 
)عليه الّصالةوالّسالم( را عرض كرده ام كه فرمود: »أال ال يحمل هذا العلم إاّل 
آن  را  توحيد -  اسالم،  انسانيت،  پرچم  پرچم -  اين  والّصبر«؛  البصر  أهل 
كسانی كه داراى اين دو خصوصيتند، ميتوانند بر دست بگيرند و بلند نگه 
دارند؛ »البصر والّصبر«؛ بصيرت و استقامت. امام حسين )عليه الّسالم( مظهر 

بصيرت و استقامت است.

پيروزي مّلت ايران بر استكبار با پيروي از مكتب امام حسين)ع(
پيروان امام حسين هم همين را نشان دادند و بعد از گذشت قرنها، آن 
به  اين حركت عظيم را  پيدا شد،  آنها  روزى كه رهبر شايسته اى در ميان 
داستان  است؛  عظيمی  ماجراى  يك  اسالمی  عظيم  انقالب  آوردند.  وجود 
عظيمی است. ما در وسط قضيه قرار گرفته ايم، ابعاد عظيم اين حادثه براى ما 
خيلی روشن نيست؛ آيندگاِن تاريخ و كسانی كه امروز بيرون از اين مجموعه 
هستند، آنها بيشتر از ما ابعاد و عظمت اين حركت را می بينند. در دنيائی كه 
همه ى پول و ثروت و قدرت و سياست و همه چيز و همه چيز در جهت ضد 
ارزشهاى انسانی و دينی است، ناگهان در يك نقطه ى حساس عالم - نقطه ى 
حساس جغرافيائی عالم - يك نظامی سر بلند كند، يك ملتی قيام كند براى 
به دست گرفتن پرچم ارزشها؛ و ارزشهاى انسانی را سر دست بگيرد، نداى 
توحيد بدهد، معجزه است؛ معجزه ى زمان ما اين است. بعد از همه طرف 
به او حمله كنند؛ بزرگ و كوچك، طاغوتها و طاغوتچه ها با همه ى توانشان 
بريزند سر او، و در عين حال او نه فقط شكست نخورد، بلكه بسيارى از آنها 
را شكست بدهد؛ آنها را عقب براند، كه امروز شما داريد می بينيد نشانه هاى 

عقب رفِت استكبار را. در اين مبارزه ملت ايران پيروز شد.

 بيانات در ديدار هزاران نفر از مردم قم به مناسبت سالروز قيام 19 دى ماه  ـ
1386/10/19
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62. نهضت حسيني: عامل تحكيم پايه هاي مكتب 
اسالم

گذر زمان، حوادث را لحظه به لحظه از انسان دورتر می كند. بعضی از 
حوادث فراموش می شوند، مثل يك موج ضعيفی كه از انداختن يك سنگی 
در يك استخر آبی به وجود می آيد - موجی هست، اما هر چه می گذرد، 
لحظه به لحظه ضعيف تر می شود و دقيقه اى نمی گذرد كه ديگر خبرى از آن 
موج نيست - لكن بعضی از حوادث نقطه ى عكسند و گذر زمان آنها را 
ضعيف و كمرنگ نمی كند، بلكه برجسته تر می كند. يك نمونه ى آن، حادثه ى 

عاشوراست.
در روز عاشورا كسی نفهميد چه اتفاق افتاد. عظمت آن حادثه، عظمت 
جهاد جگرگوشه ى پيغمبر و ياران و نزديكانش و همچنين عظمت فاجعه ى 
كشته شدن فرزندان و نورديدگان پيغمبر بر كسی روشن نبود. اكثر كسانی كه 
آن جا بودند هم نفهميدند. آنهايی كه در جبهه ى دشمن بودند، آن قدر مست 
و آن قدر غافل و آن قدر از خود بيگانه بودند كه نفهميدند چه اتفاقی افتاد! 
مستان عالَم، مستان غرور و شهوت و غضب و مستان حيوانيت، نمی فهمند 
در عالم انسانيت چه دارد اتفاق می افتد؛ بله، زينب )س( خوب فهميد، سكينه 
خوب فهميد، آن زنها و دخترهاى مظلوم خوب فهميدند چه اتفاقی افتاد؛ اين 
مال روز عاشوراست. اما هر روزى كه از روز عاشورا جلوتر رفتيم - روز 
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دوازدهم در كوفه، چند هفته بعد در شام، چند هفته بعد در مدينه و اندكی 
بعد در همه ى دنياى اسالم - اين حادثه به سرعت برق، عظمت و اهميت 
خودش را نشان داد. هنوز دو سال از اين حادثه نگذشته بود كه آن طغيانگِر 
فرعونی كه عامل اين حادثه بود، از روى زمين برافتاد و نابود شد و چند سالی 
بيش نگذشته بود كه آن خانواده نابود شدند. خانواده ى ديگرى از بنی اميه سر 
كار آمدند؛ چند ده سالی نگذشت كه آن خانواده هم مضمحل و نابود شدند. 
دنياى اسالم روز به روز به مكتب اهل بيت نزديكتر، دل بسته تر و مشتاقتر 
شد و اين حادثه توانست پايه هاى عقيده ى اسالمی و مكتب اسالم را در 
طول تاريخ استوار كند. اگر حادثه ى كربال نبود، ما امروز از مبانی و اصول 
اسالم هم چندان خبرى نمی داشتيم و شايد فقط نامی از اسالم به گوش 
ما می خورد. اين خون مقدس و اين حادثه ى بزرگ، نه فقط كوچك نشد، 
كمرنگ نشد، ضعيف نشد، بلكه روزبه روز قويتر و برجسته تر و اثرگذارتر 

شد؛ اين يك نمونه ى برجسته است.

 بيانات در ديدار جانبازان، ايثارگران و خانواده هاى شهداى استان فارس ـ
1387/2/13
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63. نسخه ي عملي سيّدالشّهدا)ع( براي مبارزه با 
جهل و غفلت

امروز هم درس همين است. شّم انسانی و عميق يك ملت بايد حوادث 
و  می افتد،  دارد  اتفاقی  كه چه  بفهمد  و  كند  احساس  آن  وقوع  از  قبل  را 
عكس العمل نشان بدهد. در طول تاريخ اسالم وقتی نگاه ميكنيم، نداشتن اين 
درك و شّم سياسِی درست، ملتها را هميشه در خواب نگه داشته است و به 
دشمنان ملتها امكان داده است كه هر كارى كه ميخواهند، بر سر ملتها بياورند 

و از عكس العمل آنها در امان و مصون بمانند.

تغييرات گسترده  در طول پنجاه سال پس از بعثت در جامعه ي اسالمي
 با اين نگاه، شما به حادثه ى كربال نگاه كنيد. بسيارى از مسلماناِن دوران 
اواخر شصت ساله ى بعد از حادثه ى هجرت - يعنی پنجاه ساله ى بعد از 
رحلت نبی مكرم - از حوادثی كه ميگذشت، تحليل درستی نداشتند. چون 
تحليل نداشتند، عكس العمل نداشتند. لذا ميدان، باز بود جلوى كسانی كه هر 
كارى ميخواستند، هر انحرافی كه در مسير امت اسالمی به وجود می آوردند، 
كسی جلودارشان نباشد؛ ميكردند. كار به جائی رسيد كه يك فرد فاسِق فاجِر 
بدنامِ رسوا - جوانی كه هيچ يك از شرايط حاكميت اسالمی و خالفت 



27
4 /

يي
ورا

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

 هف
 

پيغمبر در او وجود ندارد و نقطه ى عكس مسير پيغمبر در اعمال او ظاهر 
است - بشود رهبر امت اسالمی و جانشين پيغمبر! ببينيد چقدر اين حادثه 
امروز به نظر شما عجيب می آيد؟ آن روز اين حادثه به نظر مردمی كه در 
آن دوران بودند، عجيب نيامد. خواص احساس خطر نكردند. بعضی هم 
كه شايد احساس خطر ميكردند، منافع شخصی شان، عافيتشان، راحتشان، 
اجازه نداد كه عكس العملی نشان بدهند. پيغمبر، اسالم را آورد تا مردم را به 
توحيد، به پاكيزگی، به عدالت، به سالمت اخالق، به صالح عمومی جامعه ى 
بشرى سوق بدهد. امروز كسی به جاى پيغمبر می نشيند كه سر تا پايش فساد 
است، سر تا پايش فسق است، به اصل وجود خدا و وحدانيت خدا اعتقادى 
ندارد. با فاصله ى پنجاه سال بعد از رحلت پيغمبر، يك چنين كسی می آيد 
سر كار! اين به نظر شما امروز خيلی عجيب می آيد؛ آن روز به نظر بسيارى 
از آن مردم، عجيب نيامد. عجب! يزيد خليفه شد و مأمورين غالظ و شداد 
را گذاشتند در اطراف دنياى اسالم كه از مردم بيعت بگيرند. مردم هم دسته 
دسته رفتند بيعت كردند؛ علما بيعت كردند، زّهاد بيعت كردند، نخبگان بيعت 

كردند، سياستمداران بيعت كردند.

وظيفه ي امام حسين)ع( در مقابله با غفلت و انحراف جامعه ي اسالمي
 در يك چنين موقعيتی كه اين قدر غفلت بر دنياى اسالم حاكم است كه 
خطر را درك  و استشمام نميكنند، چه كار بايد كرد؟ كسی مثل حسين بن علی 
كه مظهر اسالم است، نسخه ى بی تغيير پيغمبر مكرم اسالم است - »حسين 
منّی و انا من حسين« - در اين شرايط چه كار بايد بكند؟ او بايد كارى كند 
كه دنياى اسالم را - نه فقط آن روز، بلكه در طول قرنهاى بعد از آن - بيدار 
با قيام امام حسين شروع شد. حاال  كند؛ آگاه كند؛ تكان بدهد. اين تكان 
اينكه امام حسين دعوت شد براى حكومت در كوفه و حركت كرد به كوفه، 
اينها ظواهر كار و بهانه هاى كار بود. اگر امام حسين )عليه الّسالم( دعوت 
هم نميشد، اين قيام تحقق پيدا ميكرد. امام حسين بايد اين حركت را انجام 
ميداد، تا نشان بدهد كه دستور كار، در يك چنين شرايطی، براى مسلمان 
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چيست. نسخه را به همه ى مسلمانهاى قرنهاى بعدى نشان داد. يك نسخه اى 
نوشت؛ منتها نسخه ى حسين بن علی، نسخه ى لفاظی و حرافی و »دستور بده، 
خودت بنشين« نبود؛ نسخه ى عملی بود. او خودش حركت كرد و نشان داد 
كه راه اين است. ايشان از قول پيغمبر نقل ميكند كه آن وقتی كه شما ديديد 
كه اسالم كنار گذاشته شد؛ ظالمين بر مردم حكومت ميكنند؛ دين خدا را 
تغيير ميدهند؛ با فسق و فجور با مردم رفتار ميكنند؛ آن كسی كه در مقابل اين 
وضع، نايستد و قيام نكند، »كان حّقا علی اهلل ان يدخله مدخله«؛ خداى متعال 
با اين آدم ساكت و بی تفاوت هم مثل همان كسی كه »مستحّل حرمات اهلل« 
است، رفتار خواهد كرد. اين نسخه است. قيام امام حسين اين است. در راه 
اين قيام، جان مطهر و مبارك و گرانبهاى امام حسين كه برترين جانهاى عالم 
است، اگر قربانی شود به نظر امام حسين، بهاى زيادى نيست. جان بهتريِن 
مردمان كه اصحاب امام حسين بودند، اگر قربان شود، براى امام حسين بهاى 
گرانی محسوب نميشود. اسارت آل اهلل، حرم پيغمبر، شخصيتی مثل زينب كه 
در دست بيگانگان اسير بشود - حسين بن علی ميدانست وقتی در اين بيابان 
كشته شود، آنها اين زن و بچه را اسير ميكنند - اين اسارت و پرداختن اين 
بهاى سنگين به نظر امام حسين، براى اين مقصود سنگين نبود. بهائی كه ما 
ميپردازيم، بايد مالحظه شود با آن چيزى كه با اين پرداخت، براى اسالم، 

براى مسلمين، براى امت اسالمی و براى جامعه به دست می آيد.

بيانات در ديدار مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دى ـ 1387/10/19
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64. خصوصيت برجسته ي اربعين در تداوم 
نهضت حسيني

آنكه  از  بعد  بود.  آغاز  يك  بود؛  كربال يك شروع  در حادثه ى  اربعين 
قضيه ى كربال انجام گرفت - آن فاجعه ى بزرگ اتفاق افتاد - و فداكارى 
بی نظير اباعبداهلل )عليه الّسالم( و اصحاب و ياران و خانواده اش در آن محيط 
بايد منتشر ميكرد و خطبه ها و  محدود واقع شد، حادثه ى اسارتها پيام را 
افشاگرى ها و حقيقت گوئی هاى حضرت زينب )سالم اهلل عليها( و امام سجاد 
)عليه الّصالة و الّسالم( مثل يك رسانه ى پر قدرت بايد فكر و حادثه و هدف 
و جهتگيرى را در محدوده ى وسيعی منتشر ميكرد؛ و كرد. خاصيت محيط 
اختناق اين است كه مردم فرصت و جرئِت اين را پيدا نميكنند كه حقايقی 
ظالم  دستگاه  اوالً  بدهند؛ چون  نشان  در عمِل خودشان  فهميده اند،  كه  را 
و مستبد نميگذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دست او خارج شد و 
فهميدند، نميگذارد به آنچه فهميده اند، عمل كنند. در كوفه، در شام، در بين 
راه، خيلی ها از زبان زينب كبرى )سالم اهلل عليها( يا امام سجاد )عليه الّصالة 
و الّسالم( يا از ديدن وضع اسرا، خيلی چيزها را فهميدند، ولی كی جرئت 
ميكرد، كی توانائی اين را داشت كه در مقابل آن دستگاه ظلم و استكبار و 
استبداد و اختناق، آنچه را كه فهميده است، بروز دهد؟ مثل يك عقده اى در 
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گلوى مؤمنين باقی بود. اين عقده روز اربعين اولين نِشتر را خورد؛ اولين 
جوشش در روز اربعين در كربال اتفاق افتاد.

تأثير شگرف كاروان اسرا در حفظ و گسترش پيام عاشورا
 مرحوم سيد بن طاووس - و بزرگان - نوشته اند كه وقتی كاروان اسرا، 
يعنی جناب زينب )سالم اهلل عليها( و بقيه در اربعين وارد كربال شدند، در 
آنجا فقط جابر بن عبداهلل انصارى و عطيه ى عوفی نبودند، »رجال من بنی 
هاشم«؛ عده اى از بنی هاشم، عده اى از ياران بر گرد تربت سيدالشهداء جمع 
شده بودند و به استقبال زينب كبرى آمدند. شايد اين سياسِت والئی هم كه 
زينب كبرى اصرار كرد كه برويم به كربال - در مراجعت از شام - به خاطر 
آنجا حاصل شود. حاال  در  پرمعنا،  اما  اجتماع كوچك  اين  كه  بود  همين 
بعضی استبعاد كردند كه چطور ممكن است تا اربعين به كربال رسيده باشند. 
مرحوم شهيد آيةاهلل قاضی يك نوشته ى مفصلی دارد، اثبات ميكنند كه نه، 
ممكن است كه اين اتفاق افتاده باشد. به هر حال آنچه در كلمات بزرگان و 
قدماء هست، اين است كه وقتی زينب كبرى و مجموعه ى اهل بيت وارد 
كربال شدند، عطيه ى عوفی و جناب جابر بن عبداهلل و رجالی از بنی هاشم 
در آنجا حضور داشتند. اين نشانه و نمونه اى از تحقق آن هدفی است كه 
با شهادتها بايد تحقق پيدا ميكرد؛ يعنی گسترش اين فكر و جرئت دادن به 
مردم. از همين جا بود كه ماجراى توابين به وجود آمد؛ اگر چه ماجراى 
توابين سركوب شد؛ اما بعد با فاصله ى كوتاهی ماجراى قيام مختار و بقيه ى 
آن دالوران كوفه اتفاق افتاد و نتيجه ى در هم پيچيده شدن دودمان بنی اميه ى 
ظالم و خبيث بر اثر همين شد. البته بعد از او سلسله ى مروانی ها آمدند؛ اما 
مبارزه ادامه پيدا كرد؛ راه باز شد. اين خصوصيت اربعين است. يعنی در 
اربعين افشاگرى هم هست، عمل هم هست، تحقق هدفهاى آن افشاگرى هم 

در اربعين وجود دارد.

بيانات در ديدار جمعى از مردم آذربايجان  شرقى ـ 1387/11/28
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65. لزوم توجه به بيانات امام حسين)ع( در 
مراحل مقدماتي نهضت

امام حسين را فقط به جنِگ روز عاشورا نبايد شناخت؛ آن يك بخش از 
جهاد امام حسين است. به تبيين او، امر به معروف او، نهی از منكر او، توضيح 
مسائل گوناگون در همان منی  و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان 
- حضرت بيانات عجيبی دارد كه در كتابها ثبت و ضبط است - بعد هم در 
راه به سمت كربال، هم در خود عرصه ى كربال و ميدان كربال، بايد شناخت. 
در خود عرصه ى كربال حضرت اهل تبيين بودند، ميرفتند، صحبت ميكردند. 
حاال ميدان جنگ است، منتظرند خون هم را بريزند، اما از هر فرصتی اين 
بزرگوار استفاده ميكردند كه بروند با آنها صحبت بكنند، بلكه بتوانند آنها 
را بيدار كنند. البته بعضی خواب بودند، بيدار شدند؛ بعضی خودشان را به 
خواب زده بودند و آخر هم بيدار نشدند. آنهائی كه خودشان را به خواب 

ميزنند، بيدار كردن آنها مشكل است، گاهی اوقات غير ممكن است.

بيانات در ديدار اعضاى دفتر رهبرى و سپاه حفاظت ولى امر ـ 1388/5/5



27
9 /

ي 
وراي

عاش
ن 

سخ
دو 

 و 
تاد

هف

66. مباهله ي عملي امام حسين)ع( در روز 
عاشورا با هدف روشنگري 

ديروز، روز مبارك مباهله بود؛ چند روز ديگر ايام محّرم شروع خواهد 
شد؛ ... همه ى اين مناسبتها براى ما كه كمربسته ى تبليغ دين و ابالغ حقيقت 

به دلها و ذهنها هستيم، مناسبتهاى مهم و درس آموزى است.
 روز مباهله، روزى است كه پيامبر مكرم اسالم، عزيزترين عناصر انسانی 
خود را به صحنه می آورد. نكته ى مهم در باب مباهله اين است: »و انفسنا و 
انفسكم« در آن هست؛ »و نساءنا و نساءكم«1 در آن هست؛ عزيزترين انسانها 
را پيغمبر اكرم انتخاب ميكند و به صحنه می آورد براى محاجه اى كه در آن 
بايد مايز بين حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض ديد همه قرار بگيرد. 
هيچ سابقه نداشته است كه در راه تبليغ دين و بيان حقيقت، پيغمبر دست 
عزيزان خود، فرزندان خود و دختر خود و اميرالمؤمنين را - كه برادر و 
جانشين خود هست - بگيرد و بياورد وسط ميدان؛ استثنائی بودن روز مباهله 
ابالغ  بيان حقيقت،  اين است كه  به اين شكل است. يعنی نشان دهنده ى 
حقيقت، چقدر مهم است؛ می آورد به ميدان با اين داعيه كه ميگويد بيائيم 
مباهله كنيم؛ هر كدام بر حق بوديم، بماند، هر كدام بر خالف حق بوديم، 

1. سوره ي آل عمران، آيه ي 61.
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ريشه كن بشود با عذاب الهی.
امام  يعنی  عملی؛  شكل  به  است  افتاده  اتفاق  محّرم  در  قضيه  همين   
حسين )عليه الّصالة و الّسالم( هم براى بيان حقيقت، روشنگرى در طول 
تاريخ، عزيزترين عزيزان خود را برميدارد می آورد وسط ميدان. امام حسين 
)عليه الّسالم( كه ميدانست حادثه چه جور تمام خواهد شد؛ زينب را آورد، 
همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزيز خود را آورد. 
كلمه؛  معناى حقيقی  به  تبليغ  است؛  دين  تبليغ  مسئله ى  مسئله،  اينجا هم 
رساندن پيام، روشن كردن فضا؛ ابعاد مسئله ى تبليغ را اين جورى ميشود 
فهميد كه چقدر مهم است. در آن خطبه »من رأى سلطانا جائرا مستحاّل لحرم 
اهلل ناكثا لعهداهلل ... و لم يغيّر عليه بفعل و ال قول كان حّقا علی اهلل ان يدخله 
مدخله«؛ يعنی وقتی او دارد فضا را به اين شكل آلوده ميكند، خراب ميكند، 
بايد يا با فعل يا با قول آمد روشنگرى كرد. و امام حسين )عليه الّسالم( اين 
كار را انجام ميدهد، آن هم با اين هزينه ى سنگين؛ عياالت خود، همسران 
برميدارد  را  اينها  كبرى،  زينب  اميرالمؤمنين،  فرزندان  خود،  عزيزان  خود، 

می آيد وسط ميدان.

بيانات در ديدار با جمعى از طالب و روحانيون ـ 1388/9/22
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67. واليت، اطاعت، مودّت؛ سه تعبير مهم نسبت 
به اولياء الهي در قرآن كريم

اين را هم من در مورد تبليغ در دوران محّرم - كه حاال در پيش هست - 
عرض بكنم كه بعضی حاال ممكن است بگويند شما ميخواهيد نهضت امام 
بيان كنيد، ديگر روضه خوانی و  برويد  بكنيد، خيلی خب،  بيان  را  حسين 
گريه و زارى و اينها چيست؟ برويد بنشينيد بيان كنيد كه حضرت اين كار را 
كردند، اين كار را كردند، هدفشان هم اين بود. اين، خيلی فكر خطائی است، 
نگاه غلطی است. اين عاطفه ى نسبت به اولياء خدا، اولياء دين، اين پيوند 
عاطفی، پشتوانه ى بسيار ارزشمند پيوند فكرى و پيوند عملی است. بدون 
اين پشتوانه، خيلی سخت ميشود در اين راه حركت كرد. اين پيوند عاطفی، 
خيلی مهم است. اينی كه امام راحل )رضوان اهلل عليه( فرمودند عزادارى به 
سبك سنتی، اين يك حرف از روى عادت نبود؛ حرف بسيار عميقی است؛ 

ژرف نگرانه است. ببينيد در قرآن نسبت به اولياء الهی سه تعبير وجود دارد:
 يك تعبير، تعبير واليت است؛ »انّما وليّكم اهلل و رسوله و الّذين امنوا 
الّذين يقيمون الّصلوة و يؤتون الّزكوة و هم راكعون«؛ بحث واليت. معلوم 

است كه پيوند، ارتباط، معرفت، اينها داخل در زيرمجموعه ى واليت است.
 يك بحث، بحث اطاعت است؛ »اطيعوا اهلل و اطيعوا الّرسول و اولی االمر 
منكم«؛ اطاعت رسول و اطاعت اولی االمر. اين، در عمل است. در ميدان عمل 
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بايد اطاعت كرد، پيروى كرد.
ال  »قل  است.  مودت  بحث  آن،  و  دارد  وجود  سومی  بحث  يك  اما   
اسئلكم  عليه اجرا ااّل الموّدة فی القربی«. اين مودت چيست ديگر؟ واليِت 
اينها را داشته باشيد، اطاعت هم از اينها بكنيد؛ مودت براى چيست؟ اين 
مودت، پشتوانه است. اگر اين مودت نباشد، همان بالئی بر سر امت اسالمی 
خواهد آمد كه در دورانهاى اول بر سر يك عده اى آمد كه همين مودت را 
كنار گذاشتند، بتدريج اطاعت و واليت هم كنار گذاشته شد. بحث مودت 
خيلی مهم است. اين مودت، با اين ارتباطات عاطفی حاصل ميشود؛ ماجراى 
مصيبتهاى اينها را گفتن، يك جور ايجاد ارتباط عاطفی است؛ ماجراى مناقب 

اينها و فضائل اينها را گفتن، يك جور ديگر پيوند عاطفی است.

لزوم حفظ مجالس عزاداري توأم با تشريح حوادث عاشورا
 بنابراين، اين عزادارى هائی كه انجام ميگيرد، اين گريه و زارى اى كه 
ميشود، اين تشريح حوادث عاشورا كه ميشود، اينها چيزهاى الزمی است. 
يك عده از موضع روشنفكرى نيايند بگويند آقا، اينها ديگر الزم نيست. نه، 
تا آخر الزم است؛ همين كارهائی كه مردم ميكنند.  اينها  اينها الزم است؛ 
البته يك شكل هاى بدى وجود دارد كه گفته ايم؛ مثل قمه زدن كه گفتيم اين 
ممنوع است، نبايد اين كار انجام بگيرد؛ اين، مايه ى دراز شدن زبان دشمنان 
عليه دوستان اهل بيت است. اما همين عزادارى متعارفی كه مردم ميكنند؛ 
دسته جات سينه زنی راه می اندازند، َعَلم بلند ميكنند، اظهار محبت ميكنند، 
را روزبه روز  ارتباط عاطفی  اينها  ميكنند؛  مينويسند، ميخوانند، گريه  شعار 

بيشتر ميكند؛ اينها خيلی چيزهاى خوبی است. اين، اهميت تبليغ.

بيانات در ديدار با جمعى از طالب و روحانيون ـ 1388/9/22
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68. معنابخشي مجاهدت اصحاب امام حسين)ع( 
به روز عاشورا

اين  همند؛  مثل  به خودى خود همه  و  طبيعی  به طور  روزهاى سال، 
انسانها هستند، اين اراده     ها و مجاهدتهاست كه يك روزى را از ميان روزهاى 
ديگر برميكشد و آن را مشخص ميكند، متمايز ميكند، متفاوت ميكند و مثل 
يك پرچمی نگه ميدارد تا راهنماى ديگران باشد. روز عاشورا - دهم محرم 
- فی نفسه با روزهاى ديگر فرقی ندارد؛ اين حسين بن علی )عليه الّسالم( 
است كه به اين روز جان ميدهد، معنا ميدهد، او را تا عرش باال ميبرد؛ اين 
مجاهدتهاى ياران حسين بن علی )عليه الّسالم( است كه به اين روز، اين 

خطورت و اهميت را ميبخشد.

بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى ـ 1388/10/19
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69. مقايسه ي مقام حضرت زينب)س( با 
همسر مؤمنه ي فرعون

اين روزها، روزهاى دهه ى آخر صفر است؛ روزهاى بعد از اربعين است. 
اگر نگاهی كنيم به تاريخ صدر اسالم، اين روزها روزهاى زينب كبرى )سالم 
اهلل عليها( است. آن كارى هم كه زينب كبرى )سالم اهلل عليها( كرد، يك كارِ 
از همين جنس بود؛ يعنی كارى محضاً براى خداى متعال، در دل خطرها 
و محنتها و زحمتها؛ يك ابراز وجود معنوى و الهی دين در چهره ى مصمم 
زينب كبرى )سالم اهلل عليها(. خوب است بدانيم و بفهميم حروف تاريخ 
گذشته ى بسيار ارجمندى را كه تا امروز منشأ بركات فكرى و معرفتی شده 

است و ان شاءاهلل تا آخر دنيا هم خواهد بود.
 زينب )سالم اهلل عليها(، هم در حركت به سمت كربال، همراه امام حسين؛ 
هم در حادثه ى روز عاشورا، آن سختی ها و آن محنتها؛ هم در حادثه ى بعد 
از شهادت حسين بن علی )عليه الّسالم(، بی سرپناهی اين مجموعه ى به جا 
مانده ى كودك و زن، به عنوان يك ولّی الهی آنچنان درخشيد كه نظير او را 
نميشود پيدا كرد؛ در طول تاريخ نميشود نظيرى براى اين پيدا كرد. بعد هم 
در حوادث پی درپی، در دوران اسارت زينب، در كوفه، در شام، تا اين روزها 
براى  پايان آن حوادث است و شروع يك سرآغاز ديگرى است  كه روز 
حركت اسالمی و پيشرفت تفكر اسالمی و پيش بردن جامعه ى اسالمی. براى 
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خاطر همين مجاهدت بزرگ، زينب كبرى )سالم اهلل عليها( در نزد خداوند 
متعال يك مقامی يافته است كه براى ما قابل توصيف نيست.

نمونه هاي زنان مؤمنه در قرآن كريم
 شما مالحظه كنيد؛ در قرآن كريم، به عنوان يك نمونه ى كامل ايمان، 
خداى متعال دو زن را مثال ميزند؛ به عنوان نمونه ى كفر هم دو زن را مثال 
ميزند. »ضرب اهلل مثال لّلذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا«؛ كه اين دو مثال، مربوط است به زنانی كه نمونه ى كفرند. 
يعنی به عنوان نمونه، از مردان مثال نمی آورد؛ از زنان مثال می آورد؛ هم در 
باب كفر، هم در باب ايمان. »و ضرب اهلل مثال لّلذين امنوا امرأت فرعون«؛ 
مثال می آورد، يكی هم  ايمان  كامل  نمونه ى  عنوان  به  را  فرعون  يكی زن 

حضرت مريم كبرى؛ »و مريم ابنت عمران«.
 يك مقايسه ى كوتاه بين زينب كبرى و بين همسر فرعون، عظمت مقام 
زينب كبرى را نشان ميدهد. در قرآن كريم، زن فرعون نمونه ى ايمان شناخته 
شده است، براى مرد و زن در طول زمان تا آخر دنيا. آن وقت مقايسه كنيد 
هدايتی شده  آن  دلبسته ى  و  بود  آورده  ايمان  موسی  به  كه  را  فرعون  زن 
قرار  فرعونی  فشار شكنجه ى  زير  در  وقتی  ميكرد،  عرضه  موسی  كه  بود 
گرفت، كه با همان شكنجه هم - طبق نقل تواريخ و روايات - از دنيا رفت، 
شكنجه ى جسمانی او، او را به فغان آورد: »اذ قالت رّب ابن لی عندك بيتا 
فی الّجنة و نّجنی من فرعون و عمله«؛ از خداى متعال درخواست كرد كه 
پروردگارا! براى من در بهشت خانه اى بنا كن. در واقع، طلب مرگ ميكرد؛ 
ميخواست كه از دنيا برود. »و نّجنی من فرعون و عمله«؛ من را از دست 
فرعون و عمل گمره كننده ى فرعون نجات بده. در حالی كه جناب آسيه - 
همسر فرعون - مشكلش، شكنجه اش، درد و رنجش، درد و رنج جسمانی 
نزديكان  از  زيادى  تعداد  فرزند،  دو  برادر،  زينب، چند  مثل حضرت  بود؛ 
و برادرزادگان را از دست نداده بود و در مقابل چشم خودش به قربانگاه 
نرفته بودند. اين رنجهاى روحی كه براى زينب كبرى پيش آمد، اينها براى 
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جناب آسيه - همسر فرعون - پيش نيامده بود. در روز عاشورا زينب كبرى 
اين همه عزيزان را در مقابل چشم خود ديد كه به قربانگاه رفته اند و شهيد 
شده اند: حسين بن علی )عليه الّسالم( - سيدالشهداء - را ديد، عباس را ديد، 
را  برادران  ديگِر  ديد،  را  فرزندان خودش  ديد،  را  قاسم  ديد،  را  علی اكبر 
ديد. بعد از شهادت، آن همه محنتها را ديد: تهاجم دشمن را، هتك احترام 
را، مسئوليت حفظ كودكان را، زنان را. عظمت اين مصيبتها را مگر ميشود 
مقايسه كرد با مصائب جسمانی؟ اما در مقابل همه ى اين مصائب، زينب به 
پروردگار عالم عرض نكرد: »رّب نّجنی«؛ نگفت پروردگارا! من را نجات 
بده. در روز عاشورا عرض كرد: پروردگارا! از ما قبول كن. بدن پاره پاره ى 
برادرش در مقابل دست، در مقابل چشم؛ دل به سمت پروردگار عالم، عرض 
ميكند: پروردگارا! اين قربانی را از ما قبول كن. وقتی از او سؤال ميشود كه 
چگونه ديدى؟ ميفرمايد: »ما رأيت ااّل جميال«. اين همه مصيبت در چشم 
زينب كبرى زيباست؛ چون از سوى خداست، چون براى اوست، چون در 
راه اوست، در راه اعالى كلمه ى اوست. ببينيد اين مقام، مقام چنين صبرى، 
چنين دلدادگی نسبت به حق و حقيقت، چقدر متفاوت است با آن مقامی كه 
قرآن كريم از جناب آسيه نقل ميكند. اين، عظمت مقام زينب را نشان ميدهد. 
كار براى خدا اينجور است. لذا نام زينب و كار زينب امروز الگوست و در 
دنيا ماندگار است. بقاى دين اسالم، بقاى راه خدا، ادامه ى پيمودن اين راه به 
وسيله ى بندگان خدا، متكی شده است، مدد و نيرو گرفته است از كارى كه 
حسين بن علی )عليه الّسالم( كرد و كارى كه زينب كبرى كرد. يعنی آن  صبر 
عظيم، آن ايستادگی، آن تحمل مصائب و مشكالت موجب شد كه امروز شما 
می بينيد ارزشهاى دينی در دنيا، ارزشهاى رائج است. همه ى اين ارزشهاى 
ارزشهائی  با وجدان بشرى است،  منطبق  انسانی كه در مكاتب گوناگون، 
است كه از دين برخاسته است؛ اينها را دين تعليم داده است. كار براى خدا 

خاصيتش اين است.

بيانات در ديدار فرمانده و پرسنل نيروى هوائى ارتش ـ 1388/11/19
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70. حضرت زينب)س( عامل اصلي 
پيروزي خون بر شمشير

زينب كبرى  يك نمونه ى برجسته ى تاريخ است كه عظمت حضور يك 
زن را در يكی از مهمترين مسائل تاريخ نشان ميدهد. اينكه گفته ميشود در 
پيروز  واقعاً  پيروز شد - كه  بر شمشير  عاشورا، در حادثه ى كربال، خون 
شد - عامل اين پيروزى، حضرت زينب بود؛ وااّل خون در كربال تمام شد. 
حادثه ى نظامی با شكست ظاهرى نيروهاى حق در عرصه ى عاشورا به پايان 
رسيد؛ اما آن چيزى كه موجب شد اين شكست نظامِی ظاهرى، تبديل به 
يك پيروزى قطعِی دائمی شود، عبارت بود از منش زينب كبرى ؛ نقشی كه 
حضرت زينب بر عهده گرفت؛ اين خيلی چيز مهمی است. اين حادثه نشان 
داد كه زن در حاشيه ى تاريخ نيست؛ زن در متن حوادث مهم تاريخی قرار 
دارد. قرآن هم در موارد متعددى به اين نكته ناطق است؛ ليكن اين مربوط 
به تاريخ نزديك است، مربوط به امم گذشته نيست؛ يك حادثه ى زنده و 
ملموس است كه انسان زينب كبرى  را مشاهده ميكند كه با يك عظمت 
خيره كننده و درخشنده اى در عرصه ظاهر ميشود؛ كارى ميكند كه دشمنی كه 
به حسب ظاهر در كارزار نظامی پيروز شده است و مخالفين خود را قلع و 
قمع كرده است و بر تخت پيروزى تكيه زده است، در مقر قدرت خود، در 
كاخ رياست خود، تحقير و ذليل شود؛ داغ ننگ ابدى را به پيشانی او ميزند و 
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پيروزى او را تبديل ميكند به يك شكست؛ اين كارِ زينب كبرى  است. زينب 
)سالم اهلل عليها( نشان داد كه ميتوان حجب و عفاف زنانه را تبديل كرد به 

عزت مجاهدانه، به يك جهاد بزرگ.

آن  در  اسالمي  از وضع جامعه ي  تحليلي عظيم  زينب)س(؛  بيانات حضرت 
روزگار

 آنچه كه از بيانات زينب كبرى  باقی مانده است و امروز در دسترس 
ماست، عظمت حركت زينب كبرى  را نشان ميدهد. خطبه ى فراموش نشدنی 
زينب كبرى  در بازار كوفه يك حرف زدن معمولی نيست، اظهارنظر معمولی 
يك شخصيت بزرگ نيست؛ يك تحليل عظيم از وضع جامعه ى اسالمی در 
آن دوره است كه با زيباترين كلمات و با عميق ترين و غنی ترين مفاهيم در 
آن شرائط بيان شده است. قّوت شخصيت را ببينيد؛ چقدر اين شخصيت 
قوى است. دو روز قبل در يك بيابان، برادر او را، امام او را، رهبر او را با 
اين همه عزيزان و جوانان و فرزندان و اينها از بين برده اند، اين جمع چند ده 
نفره ى زنان و كودكان را اسير كرده اند، آورده اند در مقابل چشم مردم، روى 
شتر اسارت، مردم آمده اند دارند تماشا ميكنند، بعضی هلهله ميكنند، بعضی 
هم گريه ميكنند؛ در يك چنين شرائط بحرانی، ناگهان اين خورشيد عظمت 
طلوع ميكند؛ همان لحنی را به كار ميبرد كه پدرش اميرالمؤمنين بر روى منبر 
خالفت در مقابل امت خود به كار ميبرد؛ همان جور حرف ميزند؛ با همان 
جور كلمات، با همان فصاحت و بالغت، با همان بلندى مضمون و معنا: 
»يا اهل الكوفه، يا اهل الغدر و الختل«؛ اى خدعه گرها، اى كسانی كه تظاهر 
كرديد! شايد خودتان باور هم كرديد كه دنباله رو اسالم و اهل بيت هستيد؛ اما 
در امتحان اينجور كم آورديد، در فتنه اينجور كورى نشان داديد. »هل فيكم 
ااّل الّصلف و العجب و الّشنف و الكذب و ملق االماء و غمز االعداء«؛ شما 
رفتارتان، زبانتان با دلتان يكسان نبود. به خودتان مغرور شديد، خيال كرديد 
ايمان داريد، خيال كرديد همچنان انقالبی هستيد، خيال كرديد همچنان پيرو 
اميرالمؤمنين هستيد؛ در حالی كه واقع قضيه اين نبود. نتوانستيد از عهده ى 
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مقابله ى با فتنه بربيائيد، نتوانستيد خودتان را نجات دهيد. »مثلكم كمثل الّتی 
نقضت غزلها من بعد قّوة انكاثا«؛ مثل آن كسی ُشديد كه پشم را ميريسد، 
تبديل به نخ ميكند، بعد نخها را دوباره باز ميكند، تبديل ميكند به همان پشم 
يا پنبه ى نريسيده. با بی بصيرتی، با نشناختن فضا، با تشخيص ندادن حق و 
باطل، كرده هاى خودتان را، گذشته ى خودتان را باطل كرديد. ظاهر، ظاهر 
ايمان، دهان پر از ادعاى انقالبيگرى؛ اما باطن، باطن پوك، باطن بی مقاومت 

در مقابل بادهاى مخالف. اين، آسيب شناسی است.
دشوار،  شرائط  آن  در  هم  آن  رسا،  كلمات  اين  با  قوى،  بيان  اين  با   
نبود كه يك عده مستمع جلوى حضرت  اينجور  اينگونه صحبت ميكرد. 
زينب نشسته باشند، گوش فرا داده باشند، او هم مثل يك خطيبی براى اينها 
خطبه بخواند؛ نه، يك عده دشمن، نيزه داران دشمن دور و برشان را گرفته اند؛ 
يك عده هم مردم مختلف الحال حضور داشتند؛ همانهائی كه مسلم را به 
دست ابن زياد دادند، همانهائی كه به امام حسين نامه نوشتند و تخلف كردند، 
همانهائی كه آن روزى كه بايد با ابن زياد در می افتادند، توى خانه هايشان 
بازار كوفه - يك عده هم كسانی بودند  اينها بودند توى  مخفی شدند - 
را  اميرالمؤمنين  ميكنند، دختر  نگاه  دادند، حاال هم  نشان  نفس  كه ضعف 
می بينند، گريه ميكنند. حضرت زينب كبرى  با اين عده ى ناهمگون و غير 
قابل اعتماد مواجه است، اما اينجور محكم حرف ميزند. او زن تاريخ است؛ 
اين زن، ديگر ضعيفه نيست. نميشود زن را ضعيفه دانست. اين جوهر زنانه ى 
مؤمن، اينجور خودش را در شرائط دشوار نشان ميدهد. اين زن است كه 
الگوست؛ الگو براى همه ى مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. انقالب 
نبوى و انقالب علوى را آسيب شناسی ميكند؛ ميگويد شماها نتوانستيد در 
فتنه، حق را تشخيص بدهيد؛ نتوانستيد به وظيفه تان عمل كنيد؛ نتيجه اين 
شد كه جگرگوشه ى پيغمبر سرش بر روى نيزه رفت. عظمت زينب را اينجا 

ميشود فهميد.

بيانات در ديدار گروه كثيرى از پرستاران نمونه كشور ـ 1389/2/1
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71. تالش همه جانبه ي سيّدالشّهدا)ع( براي 
پاسداري از دين خدا

اين معناـ  معناى پاسدارىـ  با همه ى ابعاد آن، با همه ى ابزارها و وسائل 
ممكن، در وجود مقدس سيدالشهداء )سالم اهلل عليه( متجسد است؛ نه اين كه 
ديگران نكردند يا نخواستند بكنند، بلكه به اين معنا كه خانه ى پُِر اين حركت 
پيدا  تحقق  عليه(  اهلل  )سالم  سيدالشهداء  امامت  ده ساله ى  دوران  رفتار  در 
كرده است. تمام راه هائی كه ميشود فرزند پيغمبر از آن راه ها استفاده كند 
براى حفظ ميراث عظيم اسالم ـ كه ميراث جد او و پدر او و پيروان راستين 
آنهاستـ  در زندگی سيدالشهداء محسوس است؛ از تبيين و انذار، از تحرك 
تبليغاتی، از بيدار كردن و حساس كردن وجدانهاى عناصر خاص ـ همين 
خواص كه ما تعبير ميكنيم ـ در آن خطبه ى منا، اينها همه در طول زندگی 
سيدالشهداء است. بعد هم ايستادگی در مقابل يك انحراف بزرگ با قصد 
مجاهدت با جان؛ نه اين كه امام حسين از سرنوشت اين حركت بی اطالع 
بود؛ نه، اينها امام بودند. مسئله ى معرفت امام و علم امام و آگاهی وسيع 
امام باالتر از اين حرفهائی است كه ماها در ذهنمان ميگنجد؛ بلكه به معناى 
ترسيم يك دستورالعمل می ايستد، تسليم نميشود، مردم را به يارى ميطلبد، 
بعد هم وقتی يك عده اى پيدا ميشوند ـ كه همان اهل كوفه باشند ـ و اظهار 
ميكنند كه حاضرند در كنار آن بزرگوار در اين راه قدم بگذارند، حضرت 
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درخواست آنها را اجابت ميكند و به طرف آنها ميرود؛ بعد هم در ميانه ى راه 
پشيمان نميشود. بيانات امام را كه انسان نگاه ميكند، می بيند حضرت عازم 
و جازم بوده است براى اين كه اين كار را به پايان ببرد. اين كه در مقابله ى 
با حركت انحرافی فوق العاده خطرناك آن روز، امام حسين )عليه الّصالة و 
الّسالم( می ايستد، اين ميشود يك درس، كه خود آن بزرگوار هم همين را 
تكرار كردند؛ يعنی كار خودشان را به دستور اسالم مستند كردند: »اّن رسول 
اهلل قال: من رأى سلطانا جائرا مستحاّل لحرمات اهلل ناكثا لعهد اهلل مخالفا لسنّة 
رسول اهلل يعمل فی عباداهلل باالثم و العدوان فلم يغيّر عليه بفعل و ال قول كان 
حقاّ علی اهلل ان يدخله مدخله«؛ حضرت اين را بيان كردند. يعنی من وظيفه ام 
اين است، كارى كه دارم انجام ميدهم، بايستی ابراز مخالفت كنم، بايد در 
جاده ى مخالفت و ايستادگی قدم بگذارم، سرنوشت هرچه شد، بشود؛ اگر 
سرنوشت پيروزى بود، چه بهتر؛ اگر شهادت بود، باز هم چه بهتر. يعنی 

اينجورى امام حسين )عليه الّسالم( حركت كردند.
 اين شد ايثار كامل و اسالم را هم حفظ كرد. همين حركت، اسالم را حفظ 
كرد. همين حركت موجب شد كه ارزشها در جامعه پايدار بشوند، بمانند. اگر 
اين خطر را نميپذيرفت، حركت نميكرد، اقدام نميكرد، خونش ريخته نميشد، 
اميرالمؤمنين و فرزندان خاندان  پيغمبر، دختر  براى حرم  آن فجايع عظيم 
پيغمبر پيش نمی آمد، اين واقعه در تاريخ نميماند. اين حادثه اى كه ميتوانست 
جلوى آن انحراف عظيم را بگيرد، بايد به همان عظمت آن انحراف در ذهن 

جامعه و تاريخ، شوك ايجاد ميكرد و كرد.  اين فداكارى امام حسين است.

خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمينى )ره( ـ 1390/4/13
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72. حُسن ختام:
 دعاهايي با محتواي عاشورايي از بيان 
حضرت آيـت اهلل العظمي خامنه اي)مدّظلّه(

● اميدواريم خداى متعال به بركات سيّدالّشهداء)صلوات اهلل و سالمه عليه( 
ما را هدايت كند، نهضت را پابرجا بدارد، روحانيت را - كه قوام دستگاه 
و نظام به قوام اوست - روزبه روز در اين جامعه عزيز كند و به همه ى ما 
روحانيون توفيق دهد كه بتوانيم اسالم و دين و معارف اسالمی و قرآنی و 

حسينی را به بهترين شكل و وجه، براى اذهان عمومی مردم بيان كنيم.1
را  ما  عليه الّسالم،  بركت حسين بن علی  به  متعال  اميدواريم خداوند   ●
از ياوران آن بزرگوار قرار دهد. ما را در صحنه مجاهدت در راه خدا، از 
پيشتازان قرار دهد و روح مقّدس امام بزرگوارمان را از ما راضی كند. ما را 
از سربازان و ياوران امام زمان ارواحناله الفداء قرار دهد و قلب مقّدس آن 

بزرگوار رااز ما خشنود كند.2
● از خداى متعال تقاضا می كنيم ما را در راههاى دشوار جهاد فی سبيل اهلل 
و در همه صحنه ها هدايت كند، تا بتوانيم تكليف و وظيفه را بشناسيم و 

1. بيانات در ديدار جمعي از روحانيون در آستانه ي ماه محرم ـ 1368/5/11.
2. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت فرارسيدن ماه محرم  ـ 

1371/4/10
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بفهميم و همان راه انبياء و ائّمه عليهم الّسالم و راه حسين بن علی عليه الّسالم 
ان شاءاهلل مردم  ادامه دهيم و  با قّوت و قدرت  ان شاءاهلل،  را،  انقالب  راه  و 
مسلمان ما و ملتهاى مسلمان ديگر، در سايه اسالم آينده هاى شيرين تر و 

روشنترى را شاهد باشند.1
● اميدواريم كه خداوند متعال بركات و فضل خودش را نازل كند و 
مشمول ادعيه زاكيّه ولی عصر ارواحنافداه باشيد. اميدواريم خداوند اين ماه 

محّرم را ماه رشد و اعتالى جامعه اسالمی قرار دهد.2
● اميدواريم كه تحت توّجهات ولیّ عصر ارواحنافداه، همه شما و همه 
اين پديده عظيم  قبال  به وظايف خودمان در  بتوانيم  پيدا كنيم،  ما، توفيق 
اسالمی زمان خودمان عمل كنيم و تكاليفمان را انجام دهيم، و سعی كنيم 
هرچه بيشتر خودمان را همرنگ حسين بن علی عليه الّصالةوالّسالم و ياران آن 

بزرگوار كنيم.3
● اميدواريم كه خداوند شما را همواره حسينی بدارد و در راه اهداف 
حسينی، به هدايتها و نورانيّت بيشتر و ثبات در حركت، مفتخر و سرافراز 
فرمايد. حضور پرچم خونين حسينی در مقابل چشم ما، يك جلوه فوق العاده 

است.4
● پروردگارا! تو را به حسين و زينب عليهماالّسالم قسم می دهيم كه ما 

را جزو دوستان و ياران و دنباله روان آنان قرار بده.
را مرگ  ما  زندگی حسينی و مرگ  را  ما  زندگی  و  پروردگارا! حيات 

حسينی قرار بده.
پروردگارا! امام بزرگوار ما را كه به اين راه هدايتمان كرد، با شهداى كربال 

محشور كن. شهداى عزيز ما را با شهداى كربال محشور كن.

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار علما و روحانيان  ـ 1371/5/7
ـ  »محّرم«  ماه  آستانه  در  روحانيان،  و  طاّلب  علما،  جمع  در  رهبرى  معظم  مقام  بيانات   .2

1372/3/26
3. بيانات مقام معظم رهبرى به مناسب »روز پاسدار«، در جمع هزاران تن از اعضاى سپاه پاسداران 

و »يگان ويژه نيروى انتظامی« ـ 1372/10/26
4. بيانات در ميدان »صبحگاه دانشگاه امام حسين)ع(« ـ 1374/8/17
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پروردگارا! اين ملت بزرگ، اين ملت حسينی و عاشورايی را بر همه 
دشمنان كوچك و بزرگش پيروز كن؛ دشمنان او را مأيوس و ناكام كن.

پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، اّمت اسالمی را در هرجاى دنيا كه 
هستند، سربلند كن؛ تكليف حسينی را به آنها تعليم بده؛ توفيق انجام اين 

تكليف را به آنها عنايت فرما.1
● اميدواريم كه خداوند كمك كند و تفّضل فرمايد تا ابعاد اسالم عزيز 
مثل  واقعاً  و  براى همه روشن شود  عاشورا،  مهّم  اعمال حادثه  و  ابعاد  و 
سرچشمه اى، از آن استفاده كنند. ان شاءاهلل شما آقايان محترم، برادران عزيز 
- مخصوصاً جوانان مؤمن و مخلص و پرشور - بتوانيد وظيفه خودتان را به 
بهترين وجه انجام دهيد؛ مردم را از سرچشمه مبارك عاشورا سيراب سازيد 

و قلب مقّدس ولّی عصر ارواحنا فداه از همه شما راضی باشد.2
● اميدواريم خداوند متعال به شما توفيق دهد كه ان شاءاهلل به بركت اين 
ماه - ماه امام حسين )عليه الّسالم(، ماه ايثار و شهادت، ماه بروز عاليترين 
جلوه هاى اخالق - بتوانيد با مطالب متقن، محكم،متين و مورد نياز قشرهاى 
مختلف مردم، جامعه و مردم ما را يك قدم به سمت تعالی و تكامل خودشان 

جلو ببريد و رضاى الهی را كسب كنيد.3
● پروردگارا! ما را در راه امام حسين زنده بدار و در راه امام حسين 

بميران.4
● خداوند دعاى حضرت بقيةاهلل )ارواحنافداه( را شامل حال همه ى ما 
قرار بدهد و ما را جزو پيروان حقيقی حسين بن علی )عليه الّسالم( به شمار 

بياورد.5

1. بيانات مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه )عاشوراي 1416( ـ 1374/3/19
2. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار روحانيون و مبّلغان، در آستانه ماه محرم ـ 1375/2/26

3. بيانات در ديدار علما و روحانيون در آستانه ماه محرم ـ 1377/2/2
4. بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نماز جمعه تهران  ـ 1379/1/26

5. بيانات در ديدار مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دى ـ 1387/10/19






