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صفحه 6
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 

۸  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۵

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

 ازدواج آسان به روش پیامبر)ص(
اسالم تشویق می کند به ازدواج سریع و آسان بدون شرایط 
زائد،  بدون تقیدهای زیادی- چه دختر و چه پســر- در دوران 
میل جنسی از طرف اسالم دعوت شده اند به ازدواج کردن. این 
مســئله خود، بخش مهم و قلم عمده ای از این فســادها را کم 
می کند. اسالم مسئله ازدواج را آسان کرده که می بینید در صدر 
اسالم رسول خدا )ص(  می آید در مسجد اعالم می کند که یک 
دختری اســت با این خصوصیات، کی خواستگار او است؟ یک 
جوانی بلند می شود می گوید: من؛ می فرماید که مثال مهر چقدر 
قرار می دهی؟ او می گوید که مثال چند تا خرما، یک سبد خرما،. 
پیغمبر اکرم )ص( از طرف دختر قبول می کند و همانجا ایستاده 
عقد او را جاری می کنند و آن دختر را به آن پسر می دهند. بعد 
هم می گویند بروید خانه. وضع ازدواج در اسالم این طوری است.
این تشریفات زائد و این خصوصیاتی که بعدها پیش آمده، 
این پیرایه هایی است که بر اثر جهالت انسان پیش آمده، هیچ 

کدام از این ها ریشه های صحیح عقالیی ندارد.
خطبه های نماز جمعه؛ 65/5/18 به نقل از کتاب آینه زن، ص11

ضوابط انتخاب دختر و پسر برای ازدواج
دختــر و پســری را که به همســری فرزندتان انتخاب 
می کنید، فقط بر طبق ضوابط اســالمی انتخاب کنید، نگاه 
نکنید که پسر شغلش چیست؟ درآمدش چه اندازه است؟ 
از کدام خانواده و طبقه اســت؟ نگاه کنید آیا مومن هست؟ 
انقالبی هســت؟ تسلیم اسالم و قرآن هست؟ نجیب است؟ 
دخترتــان را به او بدهید. نــگاه نکنید که دختری که برای 
فرزندتــان انتخاب می کنید از لحــاظ ظواهر و زیبایی ها و 
تجمالت در چه حد است. ببینید اگر نجیب است، اگر مومن 
است،  اگر انقالبی است، این دختر را برای همسری فرزندتان 

انتخاب کنید این یک وظیفه است.
خطبه های نماز جمعه؛ 59/5/24، به نقل از کتاب آینه زن، ص 110

تا نام علی اکبر را بردم
آقای کوثری که ســال ها در قــم روضه خوان خاص امام بود نقل 
می کرد: پس از شــهادت مرحوم حاج آقا مصطفی وارد نجف شــدم، 
رفقــا گفتند خوب به موقع آمدی امام را دریاب که هر چه ما کردیم 
در مصیبت حاج آقــا مصطفی گریه کند از عهده برنیامدیم،  مگر تو 
کاری بکنی. خدمت امام عرض کردم: »اجازه می دهید ذکر مصیبتی 
بکنــم؟ اجازه فرمودند. هر چه نام مرحــوم آقا مصطفی را بردم تا با 
آهنگ حزین، امام را منقلب کنم و در عزای پسر اشــک بریزند، ولی 
امام تغییر حالی پیدا نکردند و همچنان ساکت و آرام بودند ولی همین 
که نام حضرت علی اکبر)ع( را بردم هنگامه شد. امام چنان گریستند 

که قابل وصف نیست. 
* حجت االسالم والمسلمین علی دوانی -  سرگذشت های ویژه از 

زندگی امام خمینی -  ج 6 -  ص 72.

فلسفه قیام امام حسین)ع(
قال االمام الحســین)ع(: »اللهم انک تعلم انــه لم یکن ما کان منا 
تنافسا فی سلطان وال التماس شیئ من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم 
من دینک و نظهر االصالح فی بالدک، و یا من المظلومون من عبادک، و 

یعمل بفرائضک و سننک و احکامک«
امام حســین)ع( فرمود: بارالها تو آگاهی بر اینکه حرکت ما برای رسیدن به 
قدرت و ســلطنت دنیا نیست، و نه برای دســتیابی به چیزی از زیادتی چرب و 
شــیرین دنیا، ولکن قیام ما برای بازگرداندن نشانه های دین تو به جامعه است، 
و برای آشکارســازی اصالحات در سرزمین های تو است، و برای امنیت بخشی به 
بندگان مظلوم و بی پناه تو اســت، و برای آنکه به واجبات و مســتحبات و احکام 

دین تو عمل شود )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 170.

توصیف مردمان کوفه
»فرزدق می گوید: چون از کوفه باز می گشــتم، حسین )ع( مرا در راه دید و 

گفت: ای ابوفراس، در کوفه چه خبر بود؟
گفتم: دل  های کوفیان همه با توست؛ ولیکن شمشیرهایشان همه بر کمک  و 
مساعدت بنی امیه است؛ و یاری و نصرت هم از جانب خداست! فرمود: آری! این 
سخنی است که تو از روی صدق و راستی گفتی! مردم همگی بردگان و بندگان 
مال دنیا هســتند و ادعای دینداری فقط کالم لغو و بی محتوایی است که بر سر 
زبان هایشان جاری است. پاسداری از دینشان فقط در محدوده ای است که در پرتو 
آن، روزی مادی فراوان به دســت آورند؛ و چون با غربال امتحان و ابتال آزمایش 

شوند، معلوم می شود که دینداران واقعی چه بسیار اندک اند.«
ای فرزدق! اینان گروهی هســتند که پیروی شیطان را پذیرفتند و اطاعت 
خدای رحمان را رها کردند و در زمین فســاد را آشــکار ساختند، و حدود الهی 
را از بین بردند و باده ها نوشــیدند، و دارایی های فقیران و بیچارگان را ویژه خود 
ســاختند و من از هر کس به یاری دین خداوند و ســربلندی آیینش و جهاد در 

راهش سزاوارترم، تا آیین  خداوند پیروز باشد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اعیان الشیعه، ج 1، ص 594.

اصالح و حفظ اسالم ناب با شهادت
پرسش:

اگر امام حسین)ع( علم به شهادت خود داشتند و روحیه ناسپاسی کوفیان 
را می دانستند، چرا به کربال رفتند؟

پاسخ:
یکی از شبهاتی که همواره در فضاهای حقیقی و مجازی مطرح می کنند و خیلی 
از جوانان به دنبال پاسخ آن هستنداین است اگر امام حسین)ع( علم به شهادت خود 
داشتند، چرا به کربال رفتند؟ و اگر علم نداشتند، پس روایاتی که داللت بر علم ائمه)ع( 

دارد را چگونه باید توجیه کرد؟
با توجه به طرح این شبهه، حضرت آیت اهلل جوادی آملی به پاسخ آن به نقل از 

خبرگزاری رسا پرداخته که در ادامه آن را می خوانیم:
1- گاهی شرایط به گونه ای است که آدمی، بناچار برای رسیدن به مقصد و مقصود 
خویش، هرکاری انجام می دهد؛ حتی اگر بداند به مرگ او می انجامد. رزمندگان اسالم که 
در دوران دفاع مقدس، برای عبور از میدان مین، بر هم سبقت می گرفتند، می دانستند 
سرانجام داوطلب شدن و سبقت گرفتن برای رفتن به میدان مین، شهادت آنان است، 
لیکن چون می دانستند برای دفاع از نظام اسالمی، چاره ای جز این نیست، پا در این 

میدان بی بازگشت می گذاشتند.
حرکت امام حسین)ع( به سوی کربال نیز از این قبیل بود؛ زیرا انحراف در حکومت 
اسالمی به جایی رسیده بود که اگر قیام عارفانه آن حضرت و یاران باوفایش نبود، اسالم 
به پایان رسیده بود: »و علی االسالم السالم اذ قد بلیت االمه براع مثل یزید« یعنی بر 
اسالم سالم باد )باید فاتحه اسالم را خواند و با اسالم خداحافظی کرد( آنگاه که والی 
مسلمانان کسی همچون یزید باشد. )بحاراالنوار، ج 44، ص 326(. و این انحراف، جز 

با شهادت امام حسین)ع( قابل اصالح نبود.
2- انواع علم ائمه اطهار)ع(

پیغمبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( از دو علم برخوردارند: علومی که از راه های عادی 
به دســت می آید و علومی که از راه های غیرعادی و غیرمتعارف به دســت می آید. با 
توجه به اینکه دنیا نشئه تکلیف است و آن پیشوایان نور نیز همانند سایر مردم، مکلف 
به تکالیف الهی بودند، مکلف به استفاده از علوم غیرعادی نبودند و تنها باید طبق علم 
عادی رفتار می کردند. البته در مواردی که خداوند به آنها اجازه می داد، از علوم غیرعادی 
برای اعجاز و اثبات حق بودن دعوت یا دعوای خود استفاده می کردند. پس استفاده از 
علوم غیرعادی به اذن خاص الهی بستگی داشت، نه به اراده خودشان. چون آن ذوات 
نورانی در تمام ابعاد علمی و عملی، معصوم و مصون بودند و اراده آنان تابع اراده الهی 
بود، هرگز در استفاده از علوم غیرعادی، از امر خداوند سرپیچی نمی کردند. حتی در قضا 
نیز مامور بودند که به علم عادی عمل کنند. به همین سبب، پیغمبراکرم)ص( فرمود:
هرگز به قضای من مغرور نشــوید و نگویید چون پیغمبر در این نزاع به نفع ما 
داوری کرد، پس حق با ماست؛ زیرا من نیز در بین شما با شهادت و قسم حکم می کنم؛ 
درحالی که برخی از شما در اقامه دلیل محکمه پسند، قوی تر و خوش بیان تر از طرف 
مقابل خود است، پس هرکسی که من به نفع او حکم کردم، ولی حق با طرف مقابل 
بــود، بداند که قضای من چیزی را تغییر نمی دهد، بلکه او قطعه ای آتش را به خانه 

خود خواهد برد. )تهذیب االحکام، ج 6، ص 229(
بنابراین، آگاهی ائمه)ع( از سرنوشت غیبی خودشان تکلیف آور نبود. از این جهت 
از آن علم استفاده نمی کردند؛ مگر در مواردی خاص که از سوی خداوند متعال مامور 
استفاده از آن می شدند؛ وگرنه معیار تکلیف، علم عادی بود، نه علم غیرعادی. از این 
رو، اگر از راه های عادی، به نقشه دشمن پی می بردند و شرایطشان همانند شرایط امام 

حسین)ع( نمی بود، حتماً برای خنثی کردن آن، اقدام می کردند.
ج. ابوبصیر از امام صادق)ع( نقل کرده است:

هر امامی که نداند به چه مصیبتی گرفتار خواهد شد و چه بر سر او خواهد آمد، 
چنین کســی، اساســاً حجت خدا بر خلق او نیست: »ای امام الیعلم ما یصیبه و الی 
مــا یصیر فلیس ذلک بحجه هلل علی خلقه«. )اصول کافی، ج 1، ص 258( در برخی 

روایات آمده است:
امام معصوم)ع( به جزئیات آنچه بر ســر او خواهد آمد، آگاهی دارد و این آگاهی 
را از صحیفه ای که در اختیار او قرار می گیرد، کسب می کند و آنگاه که ماموریت های 
ذکر شــده در آن صحیفه به پایان می رســد، می فهمد که عمر او نیز به پایان رسیده 

است. )همان، ص 283(
بنابراین اگر نبود فداکاری ها و شهادت امام حسین)ع( و یارانش در حوادث کربال 
و روز عاشورا، اسالم، قرآن و هر آنچه که پیامبران در طول تاریخ آورده بودند در زیر 
آوار بدعت ها، ســیاه نمایی ها، انحرافات و اعوجاجاتی که خلفای پیشین بوجود آورده 
بودند دفن می شد و اثری از آنها باقی نمی ماند. همان طور که ادیان گذشته در زیر این 

رسوبات مدفون شد و اثری از صحت و اصالت آنها برجای نمانده است.

طول آرزو، قساوت قلب می آورد
)بــدان ای ســالک راه حق!( یکی از اموری که موجب می شــود 
انســان به قساوت کشیده و دل سخت شود، مسئله آرزو و طول آرزو 
است. انسانی که آمال دراز داشته باشد، مبتال به قساوت می شود. امام 
علی)ع( روایتی دارد که صاحب مستدرک الوسائل ج 2، ص 106 نقل 
می کند: »کسی که آرزو داشته باشد فردا را زنده بماند و زندگی کند، 
کسی که آرزو دارد همیشه در دنیا بماند و همیشه در دنیا زنده باشد. 
کسی که آرزو کند همیشه در دنیا زنده باشد، قلبش سخت می شود 

و نسبت به دنیا رغبت پیدا می کند، نه رغبت نسبت به آخرت.«)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخالق ربانی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 8، ص 179.

صبر)روزه(  از  می فرماید:  *قرآن 
تاریخ  بگیریــد.در  کمک  نماز  و 
بهترین کســی که بــه این آیه 
عمــل کرد زینــب کبری)س(بود.
اوغروب عاشــورا این همه داغ 
دیده و جوان های خودش شهید 
شده و مسئولیت اسارت بر دوش 
داشت، با این حال امام صادق)ع( 
می فرماید: در تمام مدت حضرت 
زینب نماز شبش ترک نشد، تنها 
وقتی که نمازشب را نشسته خواند 
و زانوهایش رمق نداشت، غروب 

عاشورا بود.

مسافر، نمازش شکسته است 
ولی در چهارجا نماز مسافر 

درست است.
الف: خانه الوهیت – مسجد الحرام

ب: خانه نبوت – مسجد النبی
ج: خانه امامت – مسجد کوفه

د: خانه شهادت – حرم امام حسین)ع(
اینکه به مسافر می گویند این 

چهار جا نماز را درست بخوان 
یعنی اینجا خانه توست! 

در مطلب حاضر حجت االسالم قرائتی نکاتی را 
درباره جلوه های مختلف نماز در حرکت نجات بخش 

امام حسین)ع( بیان کرده است.
***

1- تمام سخنرانی های امام حسین)ع( بعد از 
نماز بود

امام حسین)ع( در مسیر حرکت ،سخنرانی های زیادی 
داشــتند که در تاریخ ثبت شده و همه آنها بعد از نماز 
بوده. حضرت راه باز فکری را بند به نماز می فرمود، چون 
وقت های دیگر فکرهای گوناگونی است ولی وقت نماز و 

در مسجد، فکرها آماده و متمرکز است.
2 - برای نماز شب عاشورا مهلت گرفت

عصر تاســوعا دشمن خواســت حمله کند حضرت 
شب عاشــورا را مهلت گرفت وفرمود:»أنی أحب الصالهًْ 

له«)اللهوف، ص 89( من نماز را دوست دارم.

توصیه های اکید و ســفارش های فراوان ائمه  اطهار)ع( بر 
زنده نگاهداشتن نهضت حسین بن علی)ع( بیش از هر چیز از 
آنروست که حفظ اسالم و زنده نگاهداشتن این دین آسمانی 
و حفاظــت از آن در برابر جریانات انحرافی و نفوذی و مقابله 
کارآمد با تحریف ها و بدعت ها در گروی آن است: »برای اینکه 
اگرچه شــخص حسین بن علی حسب ظاهر زنده نیست ولی 
حسین بن علی باید به قول امروز یک سمبل باشد، به صورت 
یک نیرو زنده باشد. حسین اگر خودش نیست، هر سال ،محرم 
که طلوع می کند، یک مرتبه مردم از تمام فضا بشنوند: اال ترون 
ان الحق الیعمل به و ان الباطل الیتناهی عنه...« )استاد شهید 

مطهری. حماسه حسینی. جلد دوم. ص 208(
اسالمی که امام حســین)ع( با نثارخون پاک خویش در 
آوردگاه نبرد نابرابر عاشورا تفسیر کرد در واقع عمل به آموزه های 
ناب اســالم پیامبر)ص( بود.عینیت بخشیدن به تئوری های 
اســالم بود.اثبات این حقیقِت در خطر تحریف همیشگی بود 
که اسالم، مکتبی است که قابلیت پیاده شدن دارد و آموزه های 
آن هرگز خیالپردازانه و خارج از دســترس وبه قول فرنگی ها 

»ایده آلیستی« نیست.
 برای مثال اسالم دینی ظلم ستیز است ومحورهمه آموزه ها 
و تعالیم آن واصوال هــدف اصلی ومهم ترین هدف بعثت انبیا را 
ظلم ستیزی و »عدالت گســتری« و »قیام بالقسط« می داند.« 
امام حســین)ع( در راه تحقق همین هدف بزرگ در برابر ظلم و 
جنایت یزید سکوت را جایز ندانست و »فرمود که علل و انگیزه 
قیام من مســائلی است که منطبق براصول کلی اسالم است. در 
کمال صراحت فرمود:اسالم دینی است که به هیچ مومنی)حتی 
نفرمود به امام( اجازه نمی دهد که در مقابل ظلم، ســتم، مفاسد 
و گناه بی تفاوت بماند«)استاد شهید مطهری. حماسه حسینی. 

جلد اول. صفحه66(.
دین اسالم، دینی است که در باره انسان وسرنوشت جوامع 
انسانی دغدغه و حساسیت دارد و اصوال آمده است تا راه هدایت 
و نجات رابرای انسان ها هموار کند. این همان دینی است که 
امام حسین چون آن را در خطر دید. چون دید یزید این دین 
انسان ساز و نجات بخش را دارد به دینی ذلت آفرین و در خدمت 
مطامع و اغراض شوم خود در می آورد سکوت را جایز ندانست 
و فرمود »علی االسالم السالم.اذقد بلیت االمه براع مثل یزید«! 
)با اســالم باید وداع گفت وقتی فردی چون یزید حاکم مردم 
می شــود.( در دیدگاه امام حسین آن دینی »اسالم« است که 

درخدمت هدایت انسان ها در مسیر تکامل باشد. 
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا چون 
هدف مقدس است و پای هدایت و نجات انسان ها مطرح است، از 
هر ابزار و وسیله ای ولو نامشروع و نا مقدس جهت تحقق اهداف 
متعالی می توان سود جست؟ آیا »الغایات تبررالوسائل«؟ یعنی 

حکم استفاده از پوشش مشکی
 در مراسم عزاداری

س( آیا ســیاه پوش کردن مسجد و پوشیدن لباس 
مشکی در مراسم عزاداری کراهت دارد؟

ج( ســیاهپوش کردن مساجد و پوشــیدن لباس مشکی 
در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت )علیهم الســالم( به 
منظور تعظیم شــعائر الهی و اظهار حزن و اندوه موجب ترتب 
ثواب الهی است.در هر صورت کراهت پوشیدن لباس سیاه در 

غیر نماز ثابت نیست.
 آزار همسایگان

با صدای بلندگوهای مساجد و حسینیه ها
س( از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس 
حسینی بسیار بلند پخش می شود، به طوری که صدای 
آن از بیرون شهر هم شــنیده می شود واین امر منجر 
به سلب آسایش همســایگان شده است و مسئولین و 
سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، این عمل 

چه حکمی دارد؟
ج( اگرچه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمان های مناسب 
در حسینیه از بهترین کارها و جزو مستحّبات مؤکد می باشد، 
ولی واجب است برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان 
از اذیّت و ایجاد مزاحمت برای همســایگان بپرهیزند، هرچند 
با کم  کردن صدای بلندگــو و تغییر جهت آن به طرف داخل 

حسینیه باشد. 
مالیدن ِگل به سر و صورت

س( آیــا مالیــدن ِگل به ســر و صــورت در ایام 
عزاداری اشکال دارد؟

ج( اگر به نحو متعارف و به گونه ای باشــد که از نظر عرفی 
از مظاهر حزن و اندوه در عزاداری محسوب شود، اشکال ندارد. 

استفاده از آالت موسیقی
 درعزاداری

س( اســتفاده از آالت موسیقی مانند اُرگ )از آالت 
موسیقی و شبیه پیانو است( و سنج و غیر آنها در مراسم 

عزاداری چه حکمی دارد؟
ج( اســتفاده از آالت موسیقی، مناســب با عزاداری ساالر 
شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت 

متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود. 
شور خوانی در مراسم عزاداری

س( هروله کردن و گفتن ذکر ائمه بصورت تند و پشت 
سر هم )شور( جایز است؟

ج( اگر موجب وهن مذهب یا مراســم عزاداری معصومین 
»علیهم السالم« نباشد فی نفسه اشکال ندارد. 

استفاده از الفاظ وهن آلود
 در عزاداری

س( آیا اســتفاده از برخی از الفاظ مانند من سگ 
حسینم در عزاداری اشکال دارد؟

ج( گفتن این الفاظ شایسته نیست و در هرحال بهتر است 
مؤمنین مراعات شــئون عزاداری معصومین »ع« بویژه سید و 

ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین »ع« را بنمایند

آیا علی)ع( که به تعیین خداوند وصی به حق پیامبر خاتم بود اجازه داشت از هر وسیله 
و ترفندی برای رسیدن به هدف مقدس خود استفاده نماید؟ مثال در شورای شش نفره 
برای رسیدن به حکومت و دنبال کردن هدف مقدس خود )العیاذباهلل( خالف اعتقاد خود 

حرف بزند و به شکل صوری و لسانی شرط عبدالرحمن بن عوف را بپذیرد؟ 

جایگاه نمازدر قیام عاشورا 
حجت االسالم محسن قرائتی

عاشورا تجلی اسالم ناب)6(
هدف، وسیله را توجیه نمی کند* سیدمحمدسعید مدنی

به قول نیکولو ماکیاولی دانشمند قرن چهاردهم ایتالیا »هدف 
وسیله را توجیه و مباح می کند«؟

مثال چون گفته اند شاد کردن مومن، کاری با اجر و ثواب 
است می شود از هر راهی مثل دروغ و غیبت و تهمت و گناهان 
دیگر دل مومن را شاد و ثواب کرد؟! یا مثال به نام اسالم  و اشک 
گرفتن از مردم در عزاداری ها می توان برخی مطالب غیرمستند 

و غیرواقعی را ارائه داد!
اسالمی که امام حسین با اقدام و عملش و به قیمت ریخته 
شدن خون پاکش در قیام عاشورا تعریف وتفسیر کرد در پاسخ 

به سؤال ما صریح و قاطع و بی درنگ می گوید: »نه«!
در اینکه هدف امام حســین)ع( از برپایی قیام علیه حکومت 
یزید »اصالح جامعه« و »امت جدش« رسول خدا)ص( بود، تردیدی 
وجود ندارد، اما خود ایشــان در همان جایی که هدف خود را از 
قیام اعالم می دارد، راه رسیدن به هدف را نیز معلوم می دارد. امام 
حسین)ع( قبل از خروج از مدینه در وصیت نامه خود که به دست 
برادرش محمد حنفیه  می سپارد اعالم می کند: »انی لم اخرج اشراّ 
و البطراّ والمفســداّ والظالماّ، انما خرجت لطلب االصالح فی امه 
جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی 
وابی علی ابن ابیطالب«. هدف من از خروج، شر و فساد و ظلم به پا 
کردن نیست، من برای اصالح امت جدم قیام می کنم و می خواهم 
امر به معروف و نهی از منکر کنم و در این راه طبق سیره و روش 
جدم)پیامبر خدا( و پدرم علی ابن ابی طالب عمل می کنم. در همین 
عبارت امام حســین)ع( اعالم می کند حرکت اصالحی او در یک 
چارچوب و نظام مشــخص و روش خاص صورت می پذیرد، مقید 
به حدودی است. حدودی که »سیره جد و پدر« بزرگوارش تبیین 
کرده و الگو ارائه داده اند. »کلمه سیره از ماده سیر است. سیر یعنی 
حرکت، ولی سیره یعنی حرکت به گونه ای خاص، حرکت به روش 
خاص«)استاد شهید مطهری. حماسه حسینی. جلد دوم. صفحه 
234(. حاال باید بررســی و مطالعه کرد که رسول خدا)ص( برای 
اصــالح و نمایانــدن راه هدایت مردم و دعوت آنان به آن راه و به 
طور خالصه اعمال اصل مترقی و انسان و تمدن ساز امر به معروف 
ونهی از منکر از چه راهی رفت و آیا ایشــان که پیغمبر خدا بود، 
هدفش الهی بود، مجاز بود که از هر ابزار و وســیله ای برای انجام 

رسول اهلل)ص( چه؟ آیا سیره تبلیغی و تربیتی او همان بود که 
از معلــم و رهبر خود آموخته بــود؟ آیا علی)ع( که به تعیین 
خداوند وصی به حق پیامبر خاتم بود اجازه داشت از هر وسیله 
و ترفندی برای رسیدن به هدف مقدس خود استفاده نماید؟ 
مثال در شــورای شش نفره برای رسیدن به حکومت و دنبال 
کردن هدف مقدس خود )العیاذباهلل( خالف اعتقاد خود حرف 
بزند و به شکل صوری و لسانی شرط عبدالرحمن بن عوف را 
بپذیرد؟ ویا بعد از به خالفت رســیدن، برای رعایت مصلحت 
نصیحت ناصحانی چون مغیره بن شعبه را بپذیرد و اجازه دهد 
معاویه چند صباحی به عنوان والی او در شام در قدرت باشد 
تا وقتی سروصداها خوابید به حسابش برسد؟ و...یا در صفین 
آب را بر دشــمن غدر وگستاخ خود ببندد و...؟ ما می دانیم و 
همه می دانند که علی)ع( هرگز برای رسیدن به هدف مقدس 
از اصول مقدس خود عقب نشــینی نکرد و به وسیله و ابزاری 
غیرمقدس تمسک نجست واین را حتی دشمنان علی نیز در باره 
آن بزرگوار معترفند. واین است که بزرگترین دشمن وبدخواه 
او یعنی معاویه در وصف علی)ع( می گوید »عقمت النســاء ان 
یلــدن مثل علی ابن ابیطالب« )زنان عالم عقیمند که بتوانند 
چون علی بزایند!( این ســیره پیامبر و علی است. امام حسین 
نیز حرکت اصالحی و قیام ظلم ســتیز خود را بر مبنای این 
سیره قرار داده است.بنابراین: »... ما همانطور که باید هدفمان 
مقدس باشــد، وسایلی که برای این هدف استخدام می کنیم 

نیز باید مقدس باشد.«
)استاد شهید مطهری. سیره نبوی. صفحه 63( و همچنین« 
جزء آداب نبوت این اســت و سیره کلی همه انبیاء بوده است 
که هرگز برای هدف مقدس یعنی برای حق، از باطل استفاده 

نکرده اند...«)پیشین(
بنابرایــن یکی از خصوصیــات و ویژگی های مکتبی که 
امام حسین مطا بق آموزه های اسالم طی قیام عاشورا معرفی 
می کند این است که هدف هر چقدر هم مقدس، به هیچ وجه 
وسیله را توجیه نمی کند. مثال اگر در اسالم با تفسیر و تعریف 
یزید و مفتی های اجیر شده و روحانیون خود فروخته اش برای 
گرفتن بیعت و اعمال حکومت می توان به انواع و اقسام وسایل 
مثل پول و تطمیع و تهدید و جنایت و دروغ و... متوسل شد 
در اسالم عاشورا که تداوم بخش نهضت الهی پیامبر خداست 

هدف هرگز وسیله را توجیه نمی کند.
 می دانیم که امام در اوج غربت و تنهایی در شــب عاشور 
حتــی به آن اندک اصحاب باقیمانده اذن رفتن داد تا کســی 
جز به خاطر تشــخیص و معرفت خود و مثال رودربایســتی 
و جوزدگــی و... مجبور نشــودبا او و در کنــار او بماند... امام 
حســین)ع( هم به سیاهی لشگر و شیعه بی معرفت و شناخت 

احتیاج نداشت و ندارد...!

حضــرت هیچ تقاضایی از دشــمن ندارد جز تأخیر 
برای نماز، با اینکه هیچ ترس و وحشــت و هراسی هم 

از دشمن ندارد.
3- اذان گفتن در سخت ترین شرائط

ظهر عاشــورا در میدان جنــگ، زیر رگبار، نماز که 
می خوانــد، اذان هم می گوید و دســت از مســتحبات 
برنداشــت. ما گاهــی یکی در عروســی تنبک می زند 
می گوییم نماز باشد فردا، یک تنبک صد تا نماز را تاخیر 

می اندازد، یک چیز جزئی ما را عوض می کند.
4- عشق فرستاده امام حسین)ع( به نماز

حضرت نماینده ای دارد به نام مسلم بن عقیل که قبل 
از خود، او را به طرف کوفه می فرستد تا اوضاع را بررسی 
کنــد و به حضرت خبر دهد. او را هم دســتگیر کرده و 
شهید کردند. درباره حاالت مسلم سؤال شد گفتند شب 
آخر از غروب تا صبح مشغول نماز بود، نماز چیزی است 

که آنهایی که فهمیدند چیست، عاشق شدند.
5- همه شب عاشورا را به دعا و نماز مشغول 

بودند
»فقام اللیل کله یصلی و یستغفر و یدعو و یتضرع و 

قام أصحابه کذلک یصلون و یدعون و یستغفرون«)إرشاد 
مفید، ج 2، ص 93( پس ایستاد شب را تا به صبح به نماز و 
استغفار و دعا و گریه و زاری و همینطور اصحاب او هم به 
نماز و دعا و استغفار مشغول بودند. )نفس المهوم از ارشاد(

»َو بَاَت الُْحَســْیُن َو أَْصَحابُُه تِلَْک اللَّْیلَهًْ َو لَُهْم َدِوٌیّ 
َکَدوِِیّ الَنّْحِل َما بَْیَن َراِکٍع َو َساِجٍد َو َقائٍِم َو َقاِعٍد«)اللهوف، 
ص 91( شب عاشورا،حسین)ع( و اصحابش شب زنده داری 
کردند و برای آنها زمزمه ای بود مثل زمزمه زنبور و حال 
اینکه بخشی در رکوع، بخشی در سجده و بخشی ایستاده 

و نشسته بودند.
در کتاب لهوف )از کتابهای تاریخ کربالســت( دارد 
که شــب عاشورا 32 نفر از لشکر یزیدیان آمدند از کنار 
خیمه های امام حســین)ع( و اصحاب رد شــوند، وقتی 
صدای گریه و دعا و ناله و نماز آنها را شنیدند، توبه کردند 

و طرف حضرت آمدند.
6- از نماز و صبر کمک بگیرید

َو  ْبــِر  بِالَصّ اْســَتعیُنوا  »َو  می فرمایــد:  قــرآن 
الهًْ«)بقره/45(؛ از صبر)روزه( و نماز کمک بگیرید. الَصّ

ســؤال: در تاریخ بهترین کسی که به این آیه عمل 
کرد چه کسی بود؟

جواب: زینب کبری)س(
اوغروب عاشورا این همه داغ دیده و حتی جوان های 
خودش شهید شده و مسئولیت اسارت بر دوش داشت، با 
این حال امام صادق)ع( می فرماید: در تمام مدت حضرت 
زینب نماز شــبش ترک نشد، تنها وقتی که نمازشب را 
نشسته خواند و زانوهایش رمق نداشت، غروب عاشورا بود.

7- حضــرت از خواهرش تقاضای دعا در نماز 
دارد

کار ایــن زن )زینب کبری( به کجا رســید که امام 

معصوم )سیدالشهدا( می فرماید:
خواهرم زینب، دوســت دارم در نماز شــبت به من 

دعا کنی.
8- بها دادن به نماز

امامــان معصوم به نماز خیلی بها می دادند، ما معلم 
خصوصی می گیریم برای کامپیوتر، فیزیک و شیمی... امام 
حسین)ع( فرزندی )نوه ای( داشت، رفت مکتب، استاد به 

او سوره حمد را یاد داد.
آنقدر حضرت به اســتاد او جایزه داد گفتند خیلی 
جایــزه دادی، حضرت فرمود برای اینکــه نمازرا یاد او 

داده است.
کدام پدر نزد اســتاد رفتــه و گفته بچه من نمازش 
ضعیف و کم توجه است ،مقداری درباره اسرار و آموزش 
نماز برایش بگو، این هم هدیه آن، ما برای کفش و کاله 
و اتو و تخمه کدو، دوچرخه و ســاعت و همه چیز پول 
می دهیم، بــرای نماز فرزند چقدر تــالش و پول خرج 
می کنیم؟ چقدر خانه هایی است که اتاق مهمانخانه او با 
تجمالت خاص که سالی چند بار مهمان استفاده نمی کند 
و در کنــار آن می بینیم فرزندان مــا در مدارس فضای 
آموزشی و سالن برای نماز خواندن ندارد و یا کم دارند.

9- آموزش نماز
پیرمردی وضو گرفتنش اشــتباه بود، امام حســن و 
امام حســین)ع( که در سنین کودکی و نوجوانی بودند 
تصمیم گرفتند گوشزد کنند، آمدند نزد پیرمرد گفتند 
ما وضو می گیریم شما قضاوت کنید که کدام یک از ما ها 
بهتر وضو می گیریم؛ وقتی این دو بزرگوار وضو گرفتند، 
پیرمرد پی به اشــتباه خود برد و عرض کرد وضوی شما 
صحیح است و وضوی من اشتباه و تشکر کرد و این دلیل 
بر این است که اسالم فیلم و نمایشی را )که آثار مثبت و 
آموزش صحیح داشته باشد( تایید می کند و البته احادیث 

دیگر هم در این زمینه هست.
10- نماز برای طلب باران

یک سال به علت کمی باران در کوفه خشکسالی شد 
،مردم خدمت امیرالمومنین)ع( آمدند و عرض کردند نماز 

باران توسط حضرت خوانده شود، حضرت فرمودند بگویید 
حســین فرزندم دعا کند. آمدند خدمت امام حسین)ع( 
حضرت دعا کرد و باران آمد. یکی از کوفیان به حضرت 
گفت امیــدوارم این خدمت و دعایی که فرمودید و این 
باران آمد و ما از خشکسالی نجات پیدا کردیم روزی تالفی 
خواهیم کرد. )چطور در کربال تالفی کردند ،حتی از اندکی 
آب برای علی اصغر امام حسین)ع( هم مضایقه کردند.(

11- جلسات و مالقات ها در مسجد
زمانی که امام حسین)ع( برای بیعت نکردن با یزید 
از مدینه بیرون آمده و به مکه رفتند حدود 120 روز در 
مکــه بودند و در این مدت تمام مالقات های حضرت در 

مسحد بود.
12- نماز و خداحافظی

حضرت وقتی هم که از مدینه خواست بیرون بیاید، 
کنار قبر پیامبر)ص( آمد و نماز خواند و خداحافظی کرد. 

همچنیــن کنار قبر مادرش زهرا)س( نماز به جای آورد 
و خداحافظی کرد.

ان شاء اهلل این بحث زمینه ای شود که در تمام ایران، 
در شهرو روســتا به هنگام ظهر، زیر پوشش اقامه نماز 
برود )تمام روحانیون در عزاداری شرکت کنند نمی دانم 
چرا اینطور شــده که منبر جای روحانی و ســینه زدن 
جای کت شلواری هاست( موسس حوزه علمیه قم مرحوم 
آیت اهلل العظمی شیخ عبدالکریم حائری)ره( استاد حضرت 
امام و همه مراجع، به دنبال دســته های عزاداری سینه 
می زد، سید بحرالعلوم فرمودند که من امام زمان)عج( را 
دیدم در هیئت عزاداری سینه می زدند، روحانیون بروند 

داخل دسته ها. 
13- غافل نشدن از نماز حتی در جنگ

ابوثمامه در کوفه مسئول بیت المال و خرید اسلحه 
برای مســلم بن عقیل از شخصیت های مهم کوفه است. 
ظهر عاشورا به امام حسین)ع( عرض کرد آقا وقت نماز 
اســت، حضرت فرمود خداوند به شما جزای خیر بدهد، 

ایستادند به نماز خواندن.
دو نفر برای نماز خواندن حضرت وسط میدان سینه 
سپر کردند ،یکی زهیر که چه خوش عاقبت شد، چون او 
اول طرفدار عثمان بود، در مسیر کربال بود و می خواست 
که امام حســین او را نبینــد ،بعضی ها حالت بی تفاوتی 
دارند می گویند نه ما طاغوتی هســتیم نه یاقوتی. زهیر 
همسفر بود ولی نمی خواست درگیر بشود ،خیمه اش را 

عقب تر می زد.
یک روز حضرت دو نفر را فرستاد که زهیر را دعوت 
کنید به پشتیبانی ما در این سفر کربال. در پذیرش این 
دعوت سنگین برخورد کرد، خانمش او را تشویق و ترغیب 
کرد در طرفداری از فرزند حضرت زهرا )س( ولذا به یاران 
حضرت پیوست و شب عاشورا گفت من اگر هزار بار کشته 

شوم دست از این راه بر نمی دارم.
وقتی امام حســین)ع( به نماز ایســتاد، زهیر سپر 
حضرت شــد ،با اینکه نماز حضرت در حال مسافرت دو 
رکعتی بود ولی 30 تیر به طرف امام رها کردند ،با اینکه 

نماز دو رکعتی واجباتش حمد و سوره و رکوع و سجده 
تشهد و ســالم مختصر است ولی شاید برای تقریبا 30 
کلمه نماز 30 تیر رها کردند و حضرت دست بر نداشت.

ما هم بــه بهانه واهی و اندک گاهــی نماز را ترک 
می کنیم و ابوثمامه آرزویش این بود که نماز بخواند بعد 

شهید شود، کربال درس زیاد دارد.
14- نماز موجب نجات است

در راه کربال حر که یکی از فرماندهان لشکر یزیدی 
بود راه را بر امام حســین)ع( بست. برخوردهایی شد تا 
وقت نماز رسید، حضرت فرمود حر تو با لشکر خودت نماز 
بخوان، ما هم خود نماز می خوانیم، حر گفت من و لشکرم 
با شما نماز می خوانیم. این رشته باطنی والیت است که 
باالخره انسان های معتقد را نجات می دهد. حر آمد اقتدا 

کرد و شاید همین نماز جماعت باعث نجات او شد.
15- کامل بودن نماز در حرم امام حسین)ع(

»َو َطابَِت الْْرُض الَِّتی فِیَها ُدفِْنُتْم« )مصباح المتهجد، 
ص 722( پاکیزه شد زمینی که شماها در آن دفن شدید.
شهادت امام حسین)ع( فقه را زیر و رو کرد، مسافر، 
نمازش شکسته است ولی در چهارجا نماز مسافر درست 

است.
الف: خانه الوهیت - مسجد الحرام

ب: خانه نبوت - مسجد النبی
ج: خانه امامت - مسجد کوفه

د: خانه شهادت - حرم امام حسین)ع(
اینکــه به مســافر می گویند این چهار جــا نماز را 
درست بخوان یعنی اینجا خانه توست! چه کار کرد امام 

حسین)ع(؟
از زایشــگاه تا قبرســتان؛ حدیث داریم: موقعی که 
فرزند به دنیا می آید لب او را به خاک و مهر کربال تبرک 
کنید، وقتی هم انســان از دنیا می رود تربت را در کفن 
او بگذارید.یعنی شهادت فراموش نشود.تمام رهبران ما 
یازده امام )ع( شهید شدند و از افتخارات ما همین است.

16- تربت امام حسین)ع( و قبولی نماز
سه چیز باعث می شود نماز انسان قبول شود:

الف: حضور قلب )آن مقدار از نماز که توجه داشــته 
باشیم قبول می شود(

ب:انجام نافله)نماز های مســتحبی که قبل یا بعد یا 
بین نمازها در شبانه روز رسیده(

ج: تربت امام حسین)ع(
حدیث داریم: »السجود علی تربه الحسین)ع( یخرق 
حجب السبع« سجده کردن بر خاک قبر امام حسین)ع( 
پرده هــای هفت گانه را کنــار می زند)یعنی نماز قبول 

می شود(
امــام صــادق)ع( کیســه زردی از خــاک قبر امام 

حسین)ع( داشت و نماز را با آن خاک می خواند.
البته این کار تنها جنبه مقدسی ندارد بلکه یک کار 
انقالبی هم هســت )چون باعث زنده بودن شهید و یاد 
اوست( اولین تسبیحی که درست شد به دست حضرت 
زهرا )س(از خاک قبر حمزه سیدالشــهداء در احد بود 
و اولین کســی که از خاک قبر امام حسین)ع( تسبیح 
درست کرد امام سجاد)ع( بود. با این تسبیح مقابل یزید 
ذکر می گفت که یزید عصبانی شد، گفت این چیست؟

حضرت فرمود: این خاک قبر پدرم امام حســین)ع( 
است، او را شهید کردی ولی خاک قبرش در دست مردم 

خواهد چرخید، تو رفتنی هستی و او ماندنی است.
حساب امام حسین)ع( جداست ،همه امام ها کشتی 
نجات هستند ولی کشتی امام حسین)ع( سریعتر است. 
همه امام ها باب اهلل هســتند ولــی درگاه و بارگاه امام 

حسین)ع( وسیع تر است.
از:فارس

 اسالم اجازه نداده است برای اسالم از 
راه باطل ونادرست مثل فریب و تطمیع 
وتحمیق و...تبلیغ و سخن پراکنی کنیم. 
اســالم نیاز به سیاه لشگر و مسلمان 

بی معرفت  ندارد.

ماموریت خود استفاده کند؟
آیا قرآن و صاحب و نازل کننده قرآن به ایشــان که مامور 
الهی بود و هدف مقدســی هم داشت این اجازه را داده است 
که برای تحقق هدف و انجام ماموریت بزرگ خود از هر راهی 
وارد شود واز هر وسیله ای استفاده کند؟ یا اینکه قرآن به ایشان 
فرمان داده که: »ادع الی سبیل ربک بالحکمه و موعظه الحسنه 
و جادلهم بالتی هی احســن و...« )مردم را به راه خدا دعوت 
کن با حکمت و دلیل و موعظه آن هم به بهترین شــکل  و به 
وجه احسن با آنها بحث و گفت وگو کن()نحل-125(. اسالم راه 
اصالح و هدایت را برای پیامبر و پیامبران پس از پیامبر)ائمه و 
مصلحان راستین الهی( روشن کرده است »حکمت و موعظه 
حســنه« به شــکلی که بر مخاطبان حجت را تمام کند.  و یا 
امــام علی)ع( می فرماید: »لــوال ان المکر و الخدیعه فی النار 
لکنــت امکر الناس« اگر جایــگاه مکر و حیله در آتش جهنم 
نبــود من مکارترین مردم بودم. )کافی، ج4، ص 37( بنابراین 
معلوم می شود که اســالم اجازه نداده است برای اسالم از راه 
باطل ونادرست مثل فریب و تطمیع وتحمیق و...تبلیغ و سخن 
پراکنی کنیم. اســالم نیاز به سیاه لشگر و مسلمان بی معرفت  
ندارد. در سوره فرقان)آیه73( یکی از نشانه های نجات یافتگان 
را این گونــه ذکر می کند: »کســانی که هرگاه به آیات خدای 
خود متذکرشان سازند کر وکور در آن آیات الهی ننگرند بلکه 
با دل اگاه و چشــم بینا مشــاهده کنند تا بر مقام و معرفت و 
ایمانشان بیافزاید(« و نظیر این آیه در قران کم نیست.علی ابن 
ابی طالب )ع( شــاگرد اول مکتب پیامبر و تربیت شده دامان 


