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در آغاز به مقام رفيع و فرازمنـد امامـت و عصـمت، حضـرت     
��������	 �	K   دم     تعزيت عـرض مـي كنـيم؛ چـه او ولـي

است و اوست كه روزي بـه خونخـواهي    �مبارك امام حسين
كنـد.   خيزد و خون به ناحق ريختـة او را مطالبـه مـي    جدش برمي

حضـرت، ايـن آرزوي ديرينـة    كه با تعجيـل در فـرج آن    اميد آن
اي كه بر قامـت   شيعيان جهان به حقيقت بپيوندد و اين زخم كهنه

تشيع پديد آمده اسـت روزي بـا فـرج آن بزرگـوار بهبـود يابـد.       
هرچند در برخي روايات مذكور اسـت كـه بـا ظهـور حضـرت      

اخذ ثأر (خونخـواهي)   �از مصيبت آقا سيدالشهدا Kقائم
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هـاي شـيعيان آن    تا قيـام قيامـت دل   شود، مصيبت آن بزرگوار مي
  حضرت را اندوهگين ساخته است.

نيز از خداي متعال خواستاريم با فرج موال و مقتدايمان حضرت 
����	 �	����Kهايي كه امروزه در همه جـاي   ، در گرفتاري

گير شده است، گشايش ايجاد  ويژه در ميان مسلمانان همه جهان به
انان و خاصـه شـيعيان و دوسـتان امـام     ويژه براي مسلم فرمايد، به

در كشورهاي اسالمي كه با قتل و حبس و شكنجه و  �حسين
كنند، با ظهور موال و مقتدايمان  مصائب ديگر دست و پنجه نرم مي

  گشايشي پديد آيد. ����K	� 	����حضرت 
هايشـان از مصـيبت حضـرت     ديگربار به همة ابناي بشر كه دل

كـه   كنم. واقـع آن  تعزيت عرض ميدردمند است  �سيدالشهدا
پرتوهاي مصيبت عاشورا بر همة كائنات و كون و مكان مـنعكس  

رو نه تنها به بشر بلكه بـه خـاك، آب، آسـمان،     شده است. از اين
كنم و براي همـة عـزاداران    مالئك، جن و انس تعزيت عرض مي

  كنم. نياز اجر جزيل مسئلت مي آن حضرت از درگاه يگانة بي
دانم كـه از همـة عـزاداران در هـر      فة شرعي خود ميديگر وظي

گوشه از جهـان كـه از آغـاز محـرم در اقامـة ايـن عـزا زحمـت         
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  تر به سنت مرسوم بـه پيشـواز آن شـتافتند     اند و حتي پيش كشيده
كار خود يكي از شعائر مقدس حسـيني اسـت ـ تشـكر      ـ كه اين

هـا و   ريكه در اين راه به هر نحوي دشـوا  كنم. همچنين به كساني
مشكالت را به جان خريدند و عزاي موالي خود را بـر بسـياري   

كـنم و در   از منافع خويش ارجحيت بخشيدند، تعزيت عرض مي
بـا كـردار و    �قالب مستحبي شرعي كه حضرت امـام صـادق  

گفتار خود آغازگر آن بودند، بنده نيز از همـة عـزاداران حضـرت    
خـداي متعـال رفـع     كـنم و از  قدرداني مي �اباعبداهللا الحسين

هاي ايشان و سـعادت دنيـا و    ها و برآورده شدن حاجت گرفتاري
  آخرت را براي آنان خواستارم.

��	� ����  

هاي عاشورا يكي و دو تا نيست، و چيـزي نيسـت كـه     مصيبت
هاي عـزاداران بزدايـد. عـزاي     غبار گذر روزگار اندوه آن را از دل

هــاي  در دل اي همچــو شــعله �حضــرت اباعبــداهللا الحســين
دوستان او تا قيام قيامت فـروزان اسـت. امـا چـرا عـزاي ايشـان       

شدني نيست و اصالً از كجا اين مصيبت آغاز شد و ريشـه و   تمام
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عوامل آن چـه بـوده اسـت؟ چـرا خـداي متعـال بنفسـه دربـاره         

	 �� �����«فرمودنــد:  �حضــرت اباعبــداهللا��� �� ؛ ������ ���

؟ يـا چـرا دربـارة    »شـته ببينـد  خداي متعال دوست داشت تو را ك

   «خانوادة حضرت فرمـود:  �
��� ������ �� 	
؛ خـداي  �� �� ��

  ؟»متعال خواست كه اهل و عيال حضرت را اسير ببيند
خدا به كرّات در قرآن كريم فرموده است كه بشر بايـد در ايـن   

متعال  ناپذير و حتمي خداي دنيا آزموده شود. امتحان، سنت تبديل
بشر در اين دنيـا مقـدر گشـته اسـت. بـه عبـارتي       است كه براي 

��   «و » � ���� �� �� «گونه نيست كه انسان با گفـتن   اين��� ��� 

يا خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن به حـج بـه رسـالت و    » ��
وظيفة خود عمل كرده است و خداي متعال به همين قـانع باشـد   

ـ     بـه   �امبر خـدا و ديگر هيچ، بلكه بايد امتحـان پـس بدهـد. پي
؛ اي �
 ,+*( �)'  & �%$ �#"�! «فرمود:  �حضرت اميرمؤمنان

  ».علي، تو آزمون و محك اين امتي
ترين آزمون و امتحاني كه امت پـس از رحلـت    نخستين و مهم

بود. بسياري  �پس دادند، وجود مبارك اميرمؤمنان �اكرم نبي
و جهـاد  گرفتنـد و حـج    خواندند و روزه مي كه نماز مي از كساني
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رفتنـد و در ظـاهر مسـلمانانِ خـوبي بودنـد در ايـن آزمـون         مـي 
سرافكنده شدند و با اختيار خود سـر از جهـنم درآوردنـد. اينـان     

گذشـت كـه بيعـت     نمـي  �چند ماهي از بيعتشان با اميرمؤمنان
اعتنا به آن، حضرت را كنار گذاشـتند و بـا    خود را شكستند و بي

بيعي است كه خداي متعـال از  كساني ديگر دست بيعت دادند. ط
گذرد و كساني را كه به ولـي او پشـت    بيعت خود به سادگي نمي
  كند. كردند سخت مجازات مي

 �خداي متعال كليد بهشت و جهنم را در اختيار اميرمؤمنـان 
اي به او جسارت كردند و پاي برهنـه و   قرار داده است. حال عده

ن او آويختنـد و او را  با سر برهنه ـ نعوذ بـاهللا ـ طنـاب بـه گـرد      
كشان از خانه بيرون كشيدند و شمشير بر سر او قرار دادنـد   كشان

تـوان ايـن همـه     و او را به قتل تهديد كردند. در كجاي تاريخ مي
كه اين جنايـت را مجـوس و    جسارت و شقاوت يافت؟ طرفه آن

نصــاري و مشــركان مرتكــب نشــدند، همــان مســلمانان كــه در 
عت دراز كرده بودنـد، بـه ايـن جسـارت     غديرخم به او دست بي
  بزرگ جرأت ورزيدند.
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هـاي   مقدمة جسـارت و تـوهين   �جسارت به حضرت امير
ــزل        ــه من ــوم ب ــاك هج ــة هولن ــس از او حادث ــد. پ ــر ش ديگ

و وقايع دلخـراش آن روز رخ داد، بعـدها امـام     �زهرا حضرت
را مسموم كردند و چندي بعـد از او واقعـة دلخـراش     �حسن

اي  كردند. عاشورا الگوي فاخر بشريت است. نمونـه كربال را برپا 
نظير از فداكاري و عشق و وفا كه تا آن زمـان و پـس از    است بي

آن، هرگز چشم بشر نديده بود، و نه تنهـا در تـاريخ بشـر، بلكـه     
ها برپا گردنـد و   كه آسمان پيش از خلقت انسان و حتي قبل از آن
  زميني آفريده شود، عاشورا بوده است.

������� ����	�� �� �	�� � ���� �� ����� ��  

 �پس از شهادت برادرش، امام حسن �حضرت سيدالشهدا
اي اسـت.   اي به معاويه نوشت كه حاوي مطالـب روشـنگرانه   نامه

ويژه جوانان توانمنـد را   علم و تحقيق به بنده به مناسبت بارها اهل
زعم بنـده  ام. به  به مطالعه و پژوهش دربارة اين نامه سفارش كرده

توان بيرون كشـيد. ايـن    چندين جلد كتاب از مطالب اين نامه مي
نامه خاصه براي جوانـاني كـه روحيـة جوينـده و پويـايي دارنـد       
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تواند پاسخگوي بسياري از سؤاالت و روشن كننـدة خيلـي از    مي
  و عاشورا باشد. �ابهامات در خصوص حركت امام حسين

كنـيم كـه ريشـه و     ررسي مياي از اين نامه را ب جا جمله در اين
قرن از شـهادت   دهد. نيم سبب واقعة عاشورا را به خوبي نشان مي

هاي آن حضرت در تجليل  نگذشته بود و هنوز سفارش �پيامبر
انـداز بـود؛    در گوش صحابه طنين �از شأن واالي امام حسين

3�4 "��2 1     ��0 ,+�*  �� �/.-«رواياتي از قبيل: � 	
��.�� 1
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تر از  تر و پرآوازه منزله در آسمان بزرگ �بن علي ترديد حسين بي

زمين است و در گوشة راست عرش خدا نوشته شده كه حسـين  
  ».مشعل فروزان هدايت و كشتي نجات [امت] است

ها و احاديث قدسي خـداي متعـال و مالئكـة     با وجود سفارش
ــده از      ــاي مان ــه ج ــث ب ــي از احادي ــم فراوان ــزّز او، و حج مع

قرني بيش نگذشته  ، جاي بسي شگفتي است كه نيم�خدا رسول
را بـه   �بود كه همه را به باد فراموشي سپردند و امـام حسـين  

                                                           
� .) !�	*�+	��$�&,- !."/.  
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بهانة خروج از اسالم و شوريدن بر خليفة مسلمانان، كشتند و اهل 
ي، در هيچ جاي تاريخ و عيال او را به اسارت بردند. چنين رخداد

نظيري ندارد. دريغ كه همة ايـن جنايـات را مسـلماناني مرتكـب     
شدند كه پايبند به دين بودند و محافظ احكام و اعمال مذهبي. اما 

به معاويه برگزيديم:  �اي كه از نامة حضرت امام حسين جمله
» � *(��
E�+, &F�
"� �" GH,� I!2�J 
K G+,ترباال را اى فتنه من 1؛ 
  .2»هستى مردم اين بر امير تو كه بينم نمى اين از

مراد حضرت از سخن فوق آن است كه معاويه بدترين فتنـه و  
اي كه به مراتب از دامنة قلمـرو   بدبختي براي ملت اسالم بود؛ فتنه

تـر   تـر و گسـترده   اش و روزگار امارتش بر مردم بزرگ حكمراني
بدتر از ايـن نيسـت كـه    بود. به عبارتي مصيبتي براي امت اسالم 

  معاويه رئيس حكومت اسالمي شود.  
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معاويه آغاز بدبختي براي اسالم بود. بعد از او فرزنـدش يزيـد و   
مروان تا چندين سده پس از آنان حاكمان  اميه و بني ها بني پس از آن

عباسي، يكي در پس ديگري بر بدبختي و گمراهي مردم افزودند و 
مـا تـداوم بخشـيدند. حاصـل ايـن       خط گمراهي را تا به روزگـار 

مشي سياه است كه امروزه در بسياري از كشورهاي اسـالمي و   خط
هاي گسترده  سوزي كشي و انفجار و آتش حتي در ميان شيعيان، آدم

كه عامالن اين فجايع بـه وضـوح قربانيـان     آن شايع شده است و بي
طقي زنند. اين چه من خود را بشناسند، دست به كشتارهاي وسيع مي

است كه بر مذهب و باور آنان حاكم است؟ آيا اين، همـان منطقـي   
بر اساس آن، شريعت خود را گسترش داد؟  �است كه پيامبر اكرم

المال كه در نزدش باقي ماند و كسي را  پيامبر براي دو درهم از بيت
اي كه اصحاب آن  ها را به او بدهد غمزده شد، به اندازه نيافت كه آن

را نداشتند كه با ايشان سخن گويند. اما فـرداي   حضرت جرأت آن
آن روز كه حضرتش را شادمان ديدند، عرض كردند: ديروز شما را 

چيز خاطر مباركتان را رنجانده بـود؟ حضـرت    محزون ديديدم، چه
مانده بود و كسي را نيافتم  المال در نزدم باقي فرمود: دو درهم از بيت

  كه به او بدهم.
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دانست كـه در آن شـب    مانند ما نيست و ميه �مسلماً پيامبر
كـردن را بـه    كـار شـيوة درسـت حكومـت     نخواهد مرد و با ايـن 

آمـوزد. حـال آيـا سـزاوار اسـت كـه معاويـه مقـام          ها مـي  انسان
كـه چنـد روزي پـس از     حكومتداري را تصـاحب كنـد؟! كسـي   

هـزار   كند افزون بـر سـي   امر مي �شهادت حضرت اميرمؤمنان
گيـر را،   و بزرگ از مسلمانان نمازخوان روزهمرد و زن و كوچك 

كـه بايـد از    برخي سر ببرند و بعضي ديگر را بسـوزانند. واقـع آن  
صفتان رهايي يافت. اگر در جهـان معاصـر    دست معاويه و معاويه

كه تا حدودي آزادي در آن به وجود آمده اين آرزو تحقـق نيابـد   
نمـا   مانتوانـد دمـي از رنـج ايـن ظالمـان مسـل       پس كي بشر مـي 

بياسايد؟ اگر امروز با اين امكانات فراوان كه مسـلمانان دارنـد بـه    
اين خواستة خود نرسند پس كي توان رسـيد؟ و اگـر امـروز كـه     

ــان در كشــورهاي اســالمي و  �حســينيان و شــيعيان اميرمؤمن
اي  غيراسالمي بـه امكانـاتي همچـون راديـو، تلويزيـون و رسـانه      

نـد، جهـان از وجـود حاكمـاني     فراگير مثل ماهواره دسترسي دار
همچون معاويه پاك نشود، پس چه هنگام اين اميد را جامة عمـل  
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در توان پوشيد؟ هرچند كم و كيـف ايـن امكانـات نـه در خـور      
  .  �بيت جمعيت آنان است و نه شايستة مقام فرازمند اهل

اين مطالب بايد به گوش مردم دنيـا برسـد؛ زيـرا اگـر درسـت      
كنـد و نسـبت بـه     د، بسياري را متحول ميبراي ديگران تبيين شو

سازد. همة شـما چـه غنـي و چـه فقيـر، و چـه        حقيقت آگاه مي
محصل و چه دانشجو يا حوزوي، و يا كاسب و تاجر، و چه مرد 

يابنـد،   و چه زن، و در كل همة مردم جهان كه سخن بنده را درمي
ليـت  بالقوه هر يك دنيايي نيرو در خود نهفته دارند، كه اگر بـه فع 

شايستة خود برسـد، جهـاني را دگرگـون خواهـد كـرد. راسـت       
اند كه خواستن، توانستن است. روايات بسياري در اين معنـا   گفته

وارد شده است. البته شكي نيست كه نيل به هـر   �از معصومان
  هدفي خالي از زحمت نيست و نابرده رنج، گنج نتوان يافت.

��	�  	�!�  

 �بيت و اصحاب بزرگوارش اهلو  �به هر روي، امام حسين
كه در ركابش به شهادت رسيدند مصائب روز عاشورا را تحمـل  

هايي كه در اين سفر بـا آنـان همـراه بودنـد، رنـج       كردند و خانم
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كه در  اسارت را به جان خريدند و هرگز دم به شكوه نزدند، با آن
  هاي فراوان ديدند و رنج بسيار كشيدند. اين سفر صدمه
سف است كه اين جنايت هولناك بـه نـام اسـالم و    جاي بسي تأ

بودند و چند دهـه   �مسلمانان تمام شد؛ مسلماناني كه پيرو پيامبر
پس از وفات ايشان دست به خون فرزندان او آلودنـد و ايـن همـه    

جايگـاه و   �كـه پيـامبر   جنايت در حق ايشان روا كردند. حـال آن 
ايانده بود، از جمله عظمت خاندانِ خويش را فراوان براي يارانش نم

در حديث مشهور و صحيح ثقلين كه مورد قبـول فـريقين اسـت،    

 �� «فرمودند: " *���0 W�� *FX,5 �� B
�4 -+YZ�� GC�J ��
F *(�
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�E0 G�C.^يقيناً در ميان شما دو گـوهر   1؛
هنگام كه  آنبيتم، تا  بها به جا گذاشتم، كتاب خدا و عترتم، اهل گران
  ».ها چنگ زنيد، پس از من گمراه نخواهيد شد به آن

با وجود اين حديث و امثالِ آن، عظمت و علو شـأن حضـرت   
بر كسي پوشيده نمانده بود. پس چرا در حـقّ او   �امام حسين
  مهري و جفا كردند؟! همه بي اش اين و خانواده

                                                           
�) !#	���	 ���` ..- !&.".  
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در حديثي اين حقيقت را بـه بهتـرين    �حضرت امام سجاد
  «جا كه فرمودنـد:   جه بيان كردند آنو*���2�� �� ��� ��5�   _��YF
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20 ��+TJگونه كـه سـفارش مـا را     آن �به خدا قسم، اگر پيامبر 1؛
فرمود، چيـزي بيشـتر    به آنان نمود به جنگ و دشمني با ما امر مي

  ».كردند سر ما آوردند، نمي چه بر از آن
انجام  �يعني نهايت ظلم و بدرفتاري را در حق خاندان پيامبر

دادند. بماند كه همة مصائبي را كه به آنان وارد شـده تـاريخ نقـل    
  نكرده است و به گوش ما نرسيده است.

"  #$ � ��%&' �	( )��	* �	(  

د. اما در عاشورا كمتر مصيبتي ماند كه به خاندان وحي وارد نش
توان دو چيز را به قطـع گفـت كـه در عاشـورا بـراي اسـراي        مي
ها نيز اعجـاز خـداي متعـال     شكستة آن پيش نيامد، كه البته آن دل

كه كسـي   . يكي اين�بود و حاصل دعاي حضرت امام حسين
                                                           

�) !�	*�+	��$� .%/- !�%^.  
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و ديگـر زنـان و حتـي     �به بانوان حرم حضـرت سيدالشـهدا  
داسـت. مشـيت   كـار معجـزة خ   ها دست دراز نكرد. اين دختربچه

خداي متعال بر ايـن قـرار گرفـت كـه حجـت خـدا، حضـرت        
با آن طرز فجيع به شهادت برسد، اما كسي تـوان   �حسين امام

اي دست دراز كند، شـكي نيسـت    آن را نداشته باشد به دختربچه
  كار معجزة خداست. كه اين

ام كلثوم و  كه اسراي واقعة كربال فقط حضرت زينب و ديگر آن
نبودند. در  �ديگر بانوان حرم آقا امام حسين حضرت رباب و

ها و دخترهاي اصحاب حضرت نيز بودنـد، بـا ايـن     ميان آنان زن
حال هرگز مشاهده نشد و در تاريخ ذكر نگشت كه يكي از آنـان  
لب به شـكايت بگشـايد و از رنـج و آزاري كـه در راه اسـارت      

نـزد   اي بكند. حتي پس از مراجعت به مدينه در كشيده است گله
گزاري نكردنـد.   همسرها و خانوادة خود نيز ابراز نارضايتي يا گله

مرحبا و صد احسنت بـه ايـن همـه معرفـت. آن بـانوان همگـي       
كـار   نبودنـد. ايـن   �دختران اميرمؤمنان و حضرت امام حسـين 

ها شايستة قدرداني و تحسين است. هرگز كسي از آنان پس از  آن
جا گرسـنگي   نگفت كه در آنمراجعت از اسارت به خانوادة خود 
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كشيديم يا آزار و اذيتي ديديم. همگي صـبر كردنـد و خـدا را در    
  حال شاكر بودند. همه

كه حضرت فرمودند كه در مسير كاروان اسرا بـه شـام    در حالي
دم بـه حـال خـود آسـوده نگذاشـتند تـا يـك         هرگز آنان را يك

ـ    ياحسين بگويند و دمي عقده ه و هاي خويش بگشـايند و بـا گري
عزاداري اندكي از رنج مصيبت خود بكاهند. روزهـا كـه روشـن    

آمد فوراً به سراغ  بود اگر اشكي از چشمان يكي از اُسرا بيرون مي
كـه نگهبانـان    آن رو در دل تاريكي شـب و بـي   آمدند. از اين او مي

كردنـد. حقيقتـاً ايـن ظالمـان چـه       متوجه آنان شـوند گريـه مـي   
هـا نهـاد،    توان نام انسـان را بـر آن   ميهايي بودند و چگونه  انسان

  تر از آنان هستند. هاي بيابان به مراتب شريف كه گرگ حال آن

�+	�� ,! �	( -	.+�  

وبـيش در همـه جـاي جهـان      كم �امروزه عزاي امام حسين
گسترده است. با اين حال، اندك است و بايـد تـالش كـرد آن را    

جهـان از عـزاي   افزايش داد. بايد هيچ شهر و هـيچ روسـتايي در   
محروم نباشد و علَم حضرت در همـة شـهرها و    �امام حسين
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روستاهاي جهان به اهتزاز درآيد، و با همة خلقت كه در مصـيبت  
عزادار است، هماهنگ گردد و شعائر مقـدس   �آقا امام حسين

  انجام شود. �امام حسين
رسانند. امروزه  دوستان كما بيش اخبار جهان را به اطالع بنده مي

هزاران ايستگاه راديو و تلويزيون در جهـان وجـود دارد و شـمار    
جا كه بنـده   هزار تاست. تا آن اي يقيناً بالغ بر ده هاي ماهواره شبكه

ها را به مـن نشـان    وبيش اخبار شبكه استقصا نمودم و دوستان كم
ها خبري از عزاي امـام   يك از اين خيل عظيم رسانه دهند، هيچ مي

. عزايي كه نه فقط در ايران و عراق بلكه پخش نكردند �حسين
هـاي   در سرتاسر جهان، عزاداران فراواني دارد و برايش راهپيمايي

هاي مفصلي در اقصي نقاط جهان  اي اتفاق افتاده و مراسم گسترده
حال دريغ از خبري كوتاه دربارة اين آيين مهـم   برگزار شده، با اين

ي دوردست كه نام و نشانِ ا سو اگر در جزيره و عظيم بشري. از آن
ها ناآشناست اتفاقي كوچك رخ دهد، بازتاب  آن براي اغلب انسان
نظـر   ها خواهـد يافـت و از ذكـر آن صـرف     وسيعي در اين رسانه
جا كـه دوسـتان زحمـت كشـيدند و اخبـار       نخواهند نمود. تا آن
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هاي مختلف جهـان را بررسـي نمودنـد، هرگـز خبـري از       شبكه
  ها نبوده است. در آن عزاداري روز عاشورا

از افسوس گذشته، راه چـاره چيسـت؟ واقعـاً ايـن مسـئوليت      
دار پيگيري و حلّ ايـن   عظيم متوجه كيست؟ چه كسي بايد عهده

مشكل در جهان نسبتاً آزاد امروز گردد؟ اگر در دنياي آزاد امـروز  
تـوان ايـن    نتوان اين موضوع را مطرح نمود پس كجا و كـي مـي  

رد؟ قطعاً مسئوليت اعتراض نسبت بـه رفتـار   اعتراض را مطرح ك
ها بـر عهـدة    كارانه و البته مغرضانة اين رسانه گونه و اهمال تناقض

همگي ماست. ما بايد دست به كار شويم و صداي اعتراض خود 
مردانـي كـه    اندركاران امور رسـانه و دولـت   را به جهانيان و دست

اعتـراض وظيفـة    ها هستند برسانيم. مسلماً ايـن  حاميان اصلي آن
اي را بـر دوش   ماست وگرنه دشمنان و غيرمسلمانان چنين وظيفه

  خود احساس نخواهند كرد.
سي را كه هيچ ريـز و   بي در همين شب عاشورا به من راديو بي

درشتي از اخبار عالم را فرو نخواهـد گذاشـت، نشـان دادنـد امـا      
ن در حالي اي دربارة عاشورا و عزاي گستردة آن بيان نكرد. اي كلمه

است كه عزاداري روز عاشـورا نـه تنهـا در كشـورهاي اسـالمي      
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شـود، كـه در    همچون ايران و عراق به صورت ميليوني انجام مـي 
ها  ديگر نقاط جهان، تا حتي در شهرهاي انگليس نظير لندن نيز ده

مجلس عزا به اين مناسبت برپا شده است. حتي در برخـي جاهـا   
  باره راه افتاده است. نيز در اينهايي  ها و راهپيمايي دسته

�+	�� ��/��� 01��� 2�$  	(  

اگر بخـواهيم ايـن پديـدة غريـب را در جهـان ارتبـاطي امـروز        
  هاي پيش را از نظر بگذرانيم.  جويي كنيم بايد اندكي تاريخ دهه علت

انگليس در طول تـاريخ دراز سـردمداري خـود بـر جهـان، دو      
جـويي   است كه در پي انتقام ضربه از شيعه خورد و اكنون طبيعي

هاي كهنة خود سود جويد.  برآيد و از هر فرصتي براي التيام زخم
در روزگاري كه انگليس از حيث قدرت و سيطره و نـه از لحـاظ   

تـرين حكومـت روي زمـين بـود،      جمعيت و گستردگي، بـزرگ 
كشورهاي بزرگ و پرجمعيتي همچون چين و هند را در سـيطره  

ستعمرة او بودنـد. جمعيـت چـين و هنـد     داشت و به اصطالح م
هـا   انـد. انگليسـي   روز را هزار ميليون (يك ميليارد) تخمين زده آن

با اين همه عظمت و شكوه، از مرحوم ميرزاي شيرازي بـزرگ در  
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 قصة تنباكو در ايران ضربة سـختي خوردنـد. انگلـيس چهارصـد    
 هـاي متفـاوت   هزار مستشار به ايران فرسـتاده بـود كـه در زمينـه    

ها در ايران، زمين خريدنـد و   مشغول فعاليت شدند. بسياري از آن
بناها ساختند و خيلي كارهاي ديگر. عاقبت بـا ايـن فتـواي يـك     
سطري مجبور شدند خانه و مؤسسات خود را رها كنند. آنـان در  
پي استعمار فرهنگي ايران بودند، ولـي بـا فتـواي مرجـع بـزرگ      

  ها نقش بر آب شد. هاي آن هشيعه و تبعيت مردم از او، همة نقش
م، 1920ضربة ديگر انگليس در عراق بود در طي انقالب سـال  

كه انگليس نيروي نظامي خود را در عراق پياده كرد و با تانـك و  
بمب وارد عراق شد و جنگ سختي را بر ضد شيعيان برپـا كـرد،   

جا نيز از آنان شكست خـورد. حـاال انگلـيس بـا ايـن       ولي در آن
كند. در واقع اين انتقـام از   هاي گذشته را تالفي مي تكارها شكس

  است.   �ما نيست، انتقام از امام حسين
هاي جهان بايد چـه تـدبيري بـراي آن     با اين توصيف، حسيني

انديشـي كننـد؟ آيـا اكنـون زمـان آن       بينديشند و چه هنگام چاره
  اي بينديشند؟ فرانرسيده است كه چاره
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است، برخالف آن روزگـار كـه بـا     دندان انگليسِ روزگار ما بي
كرد. انگليس تنها نيسـت،   جنگ و لشكركشي دنيا را تصاحب مي

ديگر كشورهاي غيراسالمي نيز به نوعي نسبت به اسالم و تشـيع  
كـه   �بين نيستند. وگرنه از عزاي جهـاني امـام حسـين    خوش

هـاي   اي در جهان خالي از آن اسـت در رسـانه   كمتر شهر و قصبه
تك شما بـا فشـار و تبليـغ و     كردند. امروز بايد تك خود يادي مي

كردن عزاي حسيني و تبليـغ شـعائر    اي سازي در پي رسانه عمومي
كار انگلـيس و   در سطح دنيا باشيد. با اين �مقدس امام حسين

ديگر كشورها را مجبور خواهيد ساخت كه براي منافع خود هـم  
خـود يـاد   هاي  در رسانه �كه شده از عزاي جهاني امام حسين
  كنند و با تجاهل از كنار آن نگذرند.

قطعاً مشكل فـوق چـاره دارد و چـارة آن ديگـر بـا حـبس و       
شــكنجه و اعــدام نيســت. دنيــاي متمــدن امــروز بــه بســياري از 

اش پي برده است. راهكار عملـي بـراي درمـان     اشتباهات گذشته
مشكل فوق فشار تبليغاتي است كـه گفـتن و نوشـتن از مظـاهر     

هـاي غيـور در سراسـر     سزد حسيني رو مي است. از اين عمدة آن
  جهان درمان اين مشكل را پيگيري كنند.
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ايــن نكتــه را نبايــد فرامــوش كــرد كــه محــدودة عــزاي امــام 
هـا و   به كشورهاي ايـران و عـراق و ديگـر سـرزمين     �حسين

شود. هند، سرزميني كه سه الـي   نشين محدود نمي شهرهاي شيعه
عه هسـتند، روز عاشـورا را تعطيـل    پنج درصـد جمعيـت آن شـي   

كند. متأسفانه در بسياري از كشـورهاي اسـالمي    رسمي اعالم مي
چنــين نيســت و اعتنــايي بــه روز عاشــورا و عــزاي آن ندارنــد.  
مسئوليت اين مهـم، بـر عهـدة كيسـت و وظيفـة مـا در قبـال آن        
چيست؟ وجوب و ضرورت رسيدگي به ايـن مشـكل و تـرويج    

گـويم. از ديربـاز تـاكنون فقهـا در      نها نميعزاي حسيني را بنده ت
  اند. هاي خود به آن اشاره كرده نوشته
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بـر   �اهميت و ضرورت ترويج شعائر مقدس امـام حسـين  
كه دنيـاي امـروز و سـمت و سـو و      كسي پوشيده نيست، اما اين

هاي حاكم بر آن چگونه است، موضوعي اسـت   رهبري و گرايش
ــ  ــور تأم ــاحب در خ ــدگان و ص ــه پژوهن ــور   ل ك ــران در ام نظ

  شعائرحسيني نبايد آن را ناديده بگيرند.
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هاي كمونيسـتي را از   جهان در قرن گذشته تجربة تلخ حكومت
هـاي كمونيسـتي در بسـياري از كشـورهاي      سر گذرانيد. انديشـه 

اي كشورهاي غربي رسوخ كرده بـود.   زمين و حتي در پاره مشرق
هبي جايگاهي در اين كشورها نداشت. در دين، به ويژه شعائر مذ

 ورزيدند. مخالفت مي �اغلب آنان حتي با عزاداري امام حسين
آمـوز اسـت. امـا پـس از      ها براي ما عبـرت  به هر حال آن تجربه

روز بيشتر تحت سيطرة فرهنگي  فروپاشي بلوك شرق، دنيا روزبه
رود. امـروزه اكثـر كشـورهاي     و اقتصادي و نظامي غرب فرو مي

شـوند و در عمـل    ديد غرب اداره مي اسالمي با رهنمود و صواب
اختيار عمل چنداني از خود ندارنـد. بـه سـخن ديگـر مـديريت      

هاي خـود را   دنياي امروز در دست غرب است. شرق البته قدرت
  رسد. دارد ولي به پاي غرب نمي

سلطة شـرق يـا غـرب تـوفير چنـداني بـر سـعادت و اعـتالي         
ـ كه  آرمان ـ   هاي الهي تحقق مي البته در ساية فرمان هاي بشري  يابد 

روست كه در كمتر جايي از جهان زندگي سعادتمندانه  ندارد. از اين
توان جستجو كرد. سعادت حتي از ميان اغلـب مردمـان    بشر را مي

كشورهاي اسالمي پر كشيده است، هرچند كه داعية اسالم و تقيـد  
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هـا   ها و خودكشي ا و طالقه به ظاهر آن را دارند. آمارهاي ناخوشي
در كشورهاي غربـي و تـا حـدودي اسـالمي گـواه آشـكاري بـر        

كه روزانـه در   بربستنِ سالمت از آن جوامع است. آمار كساني رخت
ـبس    جهان از گرسنگي جان مـي  دليـل و   هـاي بـي   دهنـد، آمـار ح

شـود، و   اساس و اموالي كه بـه باطـل مصـادره مـي     هاي بي شكنجه
ها و مصائب دنيـاي معاصـر، همگـي     گرفتاريهمينطور بسياري از 

حاكي از ضعف ادارة جهان به دست غربيان و ناكارآمد بودن روش 
  و شيوة ارائه شده از سوي آنان به جهان است.
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و  �امروز رسالت مهـم بـر عهـدة مـا معرفـي امـام حسـين       
فرهنگ حسيني است. وقت آن است كه جهان فرهنـگ حسـيني   

 �و فرهنگ رسول اهللا �طالب بن ابي كه همان فرهنگ عليرا 
كار رسانيدن اين فرهنگ بـه جهانيـان    است تجربه كند. الزمة اين

گونه كه رفت، اين وظيفة همـة ماسـت كـه شـعائر      است و همان
مقدس را در همة شهرهاي جهان بپراكنيم. در كشورهاي غربي تا 

و همة مناطق را بـا ايـن    اي نا آشنا نيستند، ولي بايد كوشيد اندازه
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آسـيب نخواهـد بـود. از     شعائر آشنا كرد. طبيعي است اين راه بي
هـا را تحمـل كـرد.     اين صدمه �رو بايد در راه امام حسين اين

  مسلماً نتيجة آن به بهبود جهان خواهد انجاميد.
به دعـوت كوفيـان بـه سـوي كوفـه       �حضرت امام حسين

هـزار نفـر را    uزيـاد  ند. ابـن آمدند و خود آغازگر اين ماجرا نبود
فرسـتاد و راه را بـر حضـرت     �مسلح به سوي امـام حسـين  

بستند و او را از ادامة مسير بازداشتند. با اين وصف پيداسـت كـه   
و  �آنان آغازگر جنگ بودند. اين لشكر، حضرت امام حسـين 

داشت و حتي نگذاشـت كـه بـه     يارانش را در صحراي كربال نگه
ر خود را به مقصد ديگري منحـرف كنـد. و   مدينه برگردد يا مسي

لشكرهاي دشمن يكي در پس ديگري به كـربال فـرود آمدنـد و    
  تر ساختند.   و يارانش تنگ �عرصه را بر حضرت امام حسين

ويـژه   بارها جوانان را به كاوش و مطالعه در تـاريخ اسـالم، بـه   
حوادثي چون واقعة عاشورا فراخواندم. جوانـان نيـروي بيشـتري    

ها نيـز حقـايق    فحص و بحث در اين زمينه دارند. اين زمينهبراي 
طلبـد پژوهشـگران اليـق و     اند كه مي بسياري در خود نهان داشته

توانا رنج تحقيق را در كشف و بسط آن بر خـود همـوار سـازند.    
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يكي از مقوالت پژوهيدني در ايـن عرصـه، سـخنان حكيمانـه و     
بود. حضـرت  با دشمنانش  �افزاي حضرت امام حسين آگاهي

در روز عاشورا سـخنراني نسـبتاً مفصـلي بـا لشـكر عمـر سـعد        
جا كه بيم آن داشـتند   داشتند. هر چند فرماندهان سپاه دشمن از آن

كه سخنان حكيمانة حضرت، يارانش را متوجـه حقيقـت كنـد و    
هـا بكوبنـد و    ها را به سوي خود جذب كند، امر كردند بر طبل آن

توجه سـخنان حضـرت شـوند. البتـه     بوق زنند تا يارانش كمتر م
هـاي روشـنگرانة    تعدادي معدود همچون حر با شنيدن فرمـايش 

  حضرت متوجه خطاي خود گشتند و به ياران ايشان پيوستند.
4
�«با صداي بلندي كه در روايت آمده است:  �امام حسين 

GE�HT" �T�.فرمود: بـه  »شنيدند ؛ بيشتر آنان صداي او را مي� ،
فرا دهيد كه شما حقي بـر گـردنِ مـن داريـد.     سخنان من گوش 

آور است كه در آن اوضاع بحرانـي و بـا آن همـه سـتم و      شگفت
اند، حضرت بـراي دشـمنان    تعدي كه در حقّ حضرت روا داشته

هـا را متوجـه    خود حقي قائل است كه بـر خـود الزم دانسـته آن   
منشي و اين همـه انسـانيت در جهـان     حقشان گرداند. اين بزرگ

نظير است كه كسي چنين با دشمنان خـود بـه عـدالت رفتـار      بي
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نمايد. حقي كه حضرت براي دشمنان خود قائل شـده بـود آگـاه    
كـه درِ هـر    اي حقايق بود. حضرت بـراي آن  ها از پاره ساختنِ آن

اي را به آنان ببنـدد و آنـان را از حقيقـت كـاري كـه       عذر و بهانه
ن گفـتن كـرد، تـا مبـادا     دهند آگاه سازد، شروع به سـخ  انجام مي

دانسـتم و عـذر و    فرداي قيامت كسي از آنان بگويد كه مـن نمـي  
  اي براي خود بتراشد. بهانه

حال امام معصوم ـ كه از جانب دشمنانش مظلوم واقـع شـده ـ     
دانستن حقايق را حقي براي ناآگاهان دانسته است و خود را بدان 

شـنا سـاختن   موظف كرده است، پس به طريق اولي مـا نيـز بـه آ   
و نشـر و تـرويج    �مردم جهان با شعائر مقدس امـام حسـين  

ها موظفيم. اين حق مردم دنياست كه از سعادت عزاي حسيني  آن
ترديد فرداي قيامت همگي ما در پيشگاه خداي  مند شوند. بي بهره

متعال مسئوليم. اگر در آن روز وانفسا كسي گريبانِ من يا شـما را  
كه چرا به او نگفتيم و حقيقـت را بـراي   بگيرد و بازخواست كند 

او آشكار نكرديم، شكي نيسـت كـه پاسـخي بـراي او نخـواهيم      
زده و سـرافكنده خـواهيم    خجل �بيت داشت و نزد خدا و اهل

اگـر   �كه دشـمنان و قـاتالن حضـرت اباعبـداهللا     بود. هنگامي
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بسا قاصر بـه شـمار آينـد.     ندانسته دست به اين جنايت بزنند، چه
ردم جهان كه با خيلي از حقايق دين و مذهبِ ما بـه ويـژه   حتماً م

اند، قاصرند و وظيفة همگي ماست كه حقـايق را   با عاشورا بيگانه
  ها روشن گردانيم. به گوش جهانيان برسانيم و حقيقت را نزد آن
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آرايي هر دو سـپاه آغـاز شـد. آن سـوي      كارزار عاشورا با صف
تا دندان مسلحِ عمر سعد كه شمار آنـان   ميدان دريايي از لشكريان

رسـيد، و در ايـن سـو حضـرت امـام       هـزار مـي   كم به سي دست
  با ياران اندكشان ايستاده بودند.  �حسين

ـار      ياران حضرت در تقوا و ايمان و وفـاداري نوابـغ و نـوادر روزگ
  بودند و به فرمودة معصوم، روزگار همچو آنان كمتر به خود ديده بود.

 ،�اهللا كارزار يكي از ياران حضرت عرض كرد: يابن رسولدر اوانِ 
* ��4$«فرماييد تيري بيندازم؟ حضرت فرمودند:  به من اجازه مي(� 

�
�Y�
0 G���من خوش ندارم كه آغـازگر جنـگ بـا آنـان      1؛�� �0
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در سخن حضرت در اين نكته بايد تأمل كرد كـه حضـرت   ». باشم
كه آنان با بستن راه  واقع آنخواهد جنگ را خود آغاز كند، ولي  نمي

ـته بـر آنـان       به حضرت و محاصرة او و يـارانش جنـگ را ناخواس
ها  تحميل كردند. به عبارتي آنان آغاز كنندة جنگ بودند. با همة اين

  كرد. كه او آتش جنگ را بيفروزد جداً پرهيز مي حضرت از اين
آموزه، جهاني معرفت و حكمت در خود نهفتـه دارد   همين تك

اشي از فرهنگي غني و ژرف است كه در صورت رسـاندنِ آن  و ن
به مردم دنيا و شرح و بسط آن بـراي ايشـان، جهـاني را متحـول     

  خواهد كرد.
هـاي   سعد با تيراندازي به سـوي خيمـه   چندي نگذشت كه ابن

سپاه حضرت، آتـش جنـگ را برافروخـت. خـداي متعـال او را      
ترديـد   بـي لعنت كنـد، هرچنـد لعنـت بـراي آنـان كـم اسـت و        

متعال بهتـر از هـر كـس ديگـر آنـان را بـه سـزاي كـردار          خداي
  ننگينشان خواهد رسانيد.

رفتم و در آن هنگام كتاب  خانه مي كم سن و سال بودم و به مكتب
ـنم را    خواندم. در آن اصول دين را مي جا نوشته بود كه بهشـت و جه

عادل خدا بر اساسِ عدالت خود خلق كرده است. آري، جهنم براي ت
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ـاس عـدالت   ورزي او  و ايجاد موازنه در دستگاه آفرينش خدا و بر اس

«برپا خواهد شد، به فرمودة قرآن: L"L5 
L2d+LTLe LB
LfScP� g�
V2�� 
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P+L"1؛ 

  ».نگردانيديم فرشتگان جز را آتش موكالن ما
پس سازوكار آفرينش جهنم، صـرفاً بـراي برقـراري عـدالت و     

رينش خداست و خداي عادل البته همـة افعـالش بـر    توازن در آف
  اساس عدالت است.

هـاي حضـرت    با پرتاب نخستين تير به سوي خيمه uسعد ابن
بـن زيـاد    رو به جمعيت ياران خود كرد و گفت: نزد امير، عبيداهللا

شهادت دهيد كه من اول كسي بودم كه تير رها كـردم. پـس از او   
ا تيربـاران كردنـد. در آن   ها و يـاران حضـرت ر   لشكريانش خيمه
�_    «به اصحابش فرمـود:   �هنگام امام حسين�Y�� ����� $%��

GCهاي قوم (دشمن) به سوي شماست ها فرستاده ؛ اين���.«  
هاي صفين  در جنگ �طالب بن ابي تر آقا علي اين جمله را پيش

شكنان و متمردان  و نهروان فرموده بود، آن هنگام كه به مصاف پيمان
نمودند، و پـس از   بر طبق سنت خود جنگ را آغاز نميرفتند و  مي
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فرمودند  رها شدن نخستين تيرهاي دشمن از كمان، اين جمله را مي
نيز  �دادند. اميرمؤمنان و با آن، رخصت نبرد به ياران خويش مي

با آن كه خليفة وقت بودند و با او دست بيعت داده بودند و بيعـت  
ركشي كردند، از آغازگر خويش را شكستند و بر ضد حضرت لشك

برد به ياران  بودن در نبرد ابا داشت و تا دشمن دست به شمشير نمي
  داد. خود براي جنگ رخصت نمي

ها نيز بـه ايـن شـيوه پايبنـد بودنـد. لشـكر        در جنگ �پيامبر
آمـد. در   كرد و بـه سـوي مدينـه مـي     مشركان از مكه حركت مي

بـه اصـحاب    رفـت امـا   اطراف مدينه حضرت به مصاف آنان مي
كه دشمن، خود جنگ را آغـاز   داد تا هنگامي خود اجازة نبرد نمي

شدند، آن  ور مي كه مشركان به سوي مسلمانان حمله كند. هنگامي
داد. ايشـان نيـز    نيز به يـارانش اجـازة دفـاع مـي     �هنگام پيامبر

  داشت كه خوش ندارد آغاز كنندة جنگ باشد. همواره اظهار مي
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مرحوم آقا شيخ محمد حسين كاشف الغطـاء يكـي از مراجـع    
قمـري دار   1373نام تقليد در گذشته بود، ايشان در سـال   صاحب
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فاني را وداع گفت. بنده ايشان را بارها در نجف اشـرف و بعـدها   
ــي از      ــوار در يك ــردم. آن بزرگ ــارت ك ــي زي ــربالي معل در ك

يكي از علماي نصاري در بغـداد بـه او   هايش نوشته بود كه  كتاب
چگونـه   �گفته بود كه شما شيعيان بلد نيستيد از امـام حسـين  

گفت كه حضرت مسيح مـا فضـائل امـام     استفاده كنيد. ايشان مي
يك از مصـائبي كـه بـر سـر امـام       شما را ندارد. هيچ �حسين
 �هاي امام حسـين  آمد براي او پيش نيامد و جاذبه �حسين
دارد، با ايـن حـال چنـان او و آئيـنش را در جهـان تبليـغ       را نيز ن

مالِ ما بـود   �كرديم كه دنيا پر از مسيحي شد. اگر امام حسين
افراشـتيم و بـه يـاد     در وجب به وجب كرة زمين علم سياه برمـي 

ها را بـه آيـين    آورديم و آن مظلوميت آن حضرت مردم را گرد مي
  خوانديم. خود فرا مي

گـذرد و مرحـوم    كم هفتاد هشتاد سال مي از اين داستان دست
الغطاء شصت سـال اسـت كـه فـوت كـرده اسـت. در آن        كاشف

روزگار آزادي در دنيا به اندازة زمانة ما وجود نداشـت، جمعيـت   
گونه در جهان پراكنـده نبودنـد.    شيعيان به اندازة امروز نبود و اين

در اختيـار   ها نيز هنوز هاي امروزي مثل ماهواره كه رسانه ديگر اين
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هـاي   شيعيان قرار نگرفته بود و از بسياري امكانـات و توانمنـدي  
ها برخوردارند، خبري نبود. حال كه  ديگر كه امروزه شيعيان از آن

تـر   زمانه چنين تغيير يافته و اوضاع از هر حيث براي تبليغ مناسب
  گشته، چرا نبايد اين هدف تحقق يابد؟

ر قدرداني است، با اين حـال  هاي انجام شده در خو البته تالش
ها بسـيار   توان گرفت كه اين تالش اين واقعيت تلخ را ناديده نمي

ها و امكانات شيعه در جهان بسـيار بيشـتر    اندك است. توانمندي
از اين است. اگر اين امكانات و نيروها در مسير درست خـود بـه   

ورد. تري بـه بـار خواهـد آ    كار رود، مسلماً نتايج و ثمرات فزاينده
هـاي   مكنت مالي شيعه، جوانـان صـاحب ذوق و فاضـل حـوزه    

هـا و امكانـات ديگـر،     هـا و بسـياري موقعيـت    علميه و دانشـگاه 
بـرداري نشـده    هـا بهـره   امكاناتي هستند كه به شيوة شايسته از آن

تـر و بهتـر از    سزد كه پس از ايـن، جـدي   است. به اين ترتيب مي
  پيش اين امكانات را به كار بست.

شائبه را نيز بايـد از اذهـان زدود كـه شـعائر مقـدس امـام        اين
به دهة عاشورا يا به همة محرم و نهايتاً تا پايان صـفر   �حسين

محدود است. شعائر حسيني در تمام ايام سـال جـاري اسـت. از    
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هـاي مـذهبي بايـد همـت      ها و ماهواره رو در تأسيس حسينيه اين
هـايي بـراي برپـايي و     هها پايگا خويش را دوچندان كرد؛ زيرا اين

نظـر بـود و بـه     نشر شعائر حسيني است. در اين مسير نبايد تنگ
  ها و امكانات اندك خود فريفته شد.  داشته

اي بـه نـام نـاميِ امـام      واقعاً چرا نبايـد هـزاران شـبكة مـاهواره    
هاي  هاي شعائري باشد؟ و چرا ايستگاه پذيراي برنامه �حسين

انــد و  ش جهــاني دارنــد انــدكراديــويي و تلويزيــوني كــه پوشــ
جوابگوي جمعيت ميلياردي بشر نيسـتند. اگـر بـه دليـل ضـعف      

  هاســت كــه  انــدازي و ادارة آن امكانــات و بــاال بــودنِ هزينــة راه
هـاي   ـ الحمدهللا ـ شيعيان متمول در دنيا اندك نيسـتند و سـرمايه   

ميلياردي در اختيار دارند. جوانان باهوش و با بنية علمـي نيـز در   
ميان شيعيان فراوان هسـتند كـه از پـس دانـش و تكنولـوژي آن      

تر و جديت بيشـتر   آيند. قطعاً اين مهم با اندكي همت افزون برمي
گردد. البته بايد مشكالت را در ايـن راه تحمـل كـرد تـا      ميسر مي

بتوان نتيجة الزم را به دست آورد. اندك نيسـتند شـيعياني كـه در    
و نشر  �ي به خاطر امام حسينكشورهاي اسالمي و غيراسالم
هـا خبـر    برند كه از مكان و تعداد آن شعائر او در حبس به سر مي
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جويي كند؟  دقيقي در دست نيست. اين افراد را چه كسي بايد پي
جز من و شما نبايد اين وظيفه را بر دوش ديگران رها كـرد. مـن   
و شماي نوعي در هر گوشه از جهان بايد در قبال اين مشـكالت  

هـا نهايـت تـوانِ     حساس مسئوليت كنيم و در برطرف كـردن آن ا
  خود را به كار بنديم.

شود، ولي مرهون شكيبايي و پايـداري   موفقيت يقيناً حاصل مي
كنيم، البته نتيجة آن فردا به ثمر نخواهـد   است. كاري كه امروز مي

اش را بـه بـازار    طـور كـه هـيچ تـاجري سـرمايه      نشست، همـان 
  ك شب سود كند.  آورد كه در ي نمي
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ها و مشكالت در كار تبليغ دين، دور از انتظـار نيسـت.    زحمت
هاي بنده به خـوبي يادشـان    سن و سال در همين كشور عراق هم

ها بر آن سلطه يابند، يعني قبـل   كه كمونيست آيد كه پيش از آن مي
زاد بـود. در اكثـر   ميالدي، خريد و فروش اسلحه آ 1958از سال 

فروختند و اغلب  هايي بود كه در آن سالح سبك مي شهرها مغازه
كردند. بنده خود بـه خـاطر دارم در كـربالي     اسلحه نيز تعمير مي
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معلي در بين الحرمين ـ كه سـابق ماننـد امـروز نبـود و خيابـاني       
وجود داشت كه دو طرف آن پر از مغازه بود ـ يك مغازة اسـلحه   

هـايش را آويـزان كـرده بـود و تعميـرات       ه سـالح فروشي بود ك
پذيرفت. صاحب مغازه سيدي بود بـه نـام سـيد     اسلحه را نيز مي

كـرد و   ابراهيم كه دو برادر ديگر داشـت كـه يكـي خيـاطي مـي     
ديگري به خريد و فروش عتيقه مشغول بود. البته در چنـد جـاي   

  ها وجود داشت. ديگر كربال نيز از اين مغازه
هـا   بدالكريم قاسم و روي كار آمـدن او، كمونيسـت  با انقالب ع

تر شد. يكي از اقداماتي كـه   دستشان در ادارة امور مملكت گشوده
هـا در عـراق انجـام شـد      بالفاصله با گسترش سلطة كمونيسـت 

آوري اسلحه از دست مردم و منع خريد و فـروش آن بـود.    جمع
اسـت بـه   به نظر آنان اسلحه نبايد دست مردم باشد. زيرا ممكـن  

زدوخورد بينجامد و موجب آشفتگي و ناامني گـردد. بـراي ايـن    
كه در اين زدوخورد با اسـلحه كشـته    منظور اخباري نيز از كساني

  ها محلّ تأمل بود.  كردند كه درستي آن اند مدام پخش مي شده
به هر حال با اين بهانه به خلع سالح مردم پرداختنـد و سـالح   

هـا قـرار    ة آن در دست كمونيستاز دست مردم خارج شد و هم
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گرفت. براي ايـن منظـور حتـي شـمار بسـياري را در يـك روز       
روزگـار پيچيـد.    هـاي آن  شكنجه كردند كه بازتاب آن در روزنامه

اكنون اگر كسي پيگيري كند ممكن است بتواند بـه مطبوعـات آن   
  زمان دسترسي بيابد.

ان خـود را  ها اين بود كه مخالف يكي از اقدامات سپاه كمونيست
انـد امـا تظـاهراتي راه     ها اقـدام نظـامي نداشـته    هرچند بر ضد آن

هـا گفتـه بودنـد دسـتگير      انداخته بودند يا مطلبي بـر خـالف آن  
هـا بـود. يـك شـكنجة خيلـي       كردند. حكومت نيز حـامي آن  مي

دادنـد   اي كه در حق مخالفان خود انجام مـي  دلخراش و مذبوحانه
كشيدند و با مشت و  ان را به بند ميگونه بود كه دست و پايش اين

كشـتند.   ها را مي افتادند و آن ها مي لگد و سنگ و غيره به جان آن
بـود. حتـي شـعري بـه ايـن      » سـحل «اين شكنجة فجيع نـامش  

هـا نيـز    مضمون در مجالت آن روزگار چاپ شد كه بر سر زبـان 
�a$   «افتاد: �e�" �
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اي  ؛ هـيچ توطئـه  "
  ».كه بندها موجود است يابد تا هنگامي نمي تحقق

ها بـر عـراق حـاكم بودنـد و بسـياري را       چند وقتي كمونيست
كـه از   ها را هم كشـتند. سـرانجام هنگـامي    شكنجه دادند و خيلي
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عراق بيرون رفتند فهرستي از نام كساني بـر مـال شـد كـه قصـد      
ز شـكنجه دهنـد. نـام پـانزده نفـر ا     » سـحل «هـا را بـا    داشتند آن
هاي مشهور آن زمان در آن فهرست بـود كـه از جملـه     شخصيت

مرحوم آيت اهللا العظمي سيد محسن حكيم و مرحوم پـدرم، آقـا   
  نيز در ميان آنان بود.   1ميرزا مهدي شيرازي

جرم اين دو تن آن بود كه در مجـالت آن روزگـار بـه نقـل از     
�,�! 4;�«ايشان نوشته شده بود كه �l�� « و  يعني كمونيسم كفـر

  الحاد است. بنده خود اين مطلب را در مطبوعات آن زمان خواندم. 
پيرمردهاي عراقي شايد هنوز به خاطر داشته باشند كـه در يكـي از   
ـ چندين نفر را بـه     ـ كه مرا از ذكر نام آن معذور كنيد  شهرهاي عراق 

هاي  ها را پس از كشتن به چنگك شكنجه دادند و عاقبت آن» سحل«
تكـه كردنـد. همـة ايـن      هايشان را تكه د و گوشت تنقصابي آويختن

  ها براي تسلّط بر مردم و استيالي فكري و مذهبي رخ داد. جنايت
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آيا اين رفتارها شايسـتة كشـور اسـالمي اسـت؟ آيـا در سـيرة       
اي براي اين همـه قسـاوت    پيشينه �و اميرمؤمنان �پيامبراكرم
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شود؟ قطعاً خير، مرور تاريخ تابنـاك آن دو   ت ميرحمي ياف و بي
انگيـزد. امـا    اي را برمـي  بزرگوار تحسين هر كاوشگر و پژوهنـده 

جاي بسي تأسف است كه اين رفتارهاي غيرانساني در جهـان در  
هـا   هايي كـه بـر روي آن   دهد. در زير علم زير لواي اسالم رخ مي

�� ��«و » � ��� �� ��«�� �سته است و عاقبت ننـگ  نقش ب»  �
  شود.   اين رفتار به نام اسالم و مسلمانان تمام مي

مـداري و سـياهكاري بـه     توان از كنار اين همه كج البته كه نمي
سادگي گذشت. هر مسلمان بيداردل و باوجداني از شنيدن اخبـار  

آيد. مقابله و رسيدگي به ايـن همـه جـرم و     اين فجايع به درد مي
ن عقيده و رفتـار ايـن جنايتكـاران، مسـلماً     جنايت و افشاي بطال

وظيفة همة ماست. چيزي نيست كه تنهـا عالمـان و يـا صـاحبان     
كـه از مـال    قدرت و ثروت را معطوف خود سازد. حتـي كسـاني  

توانند انـدك انـدك، مبـالغي را بـراي      مند نيستند مي چنداني بهره
كـه از   صرف رويارويي با اين عقيدة باطـل جمـع كننـد. كسـاني    

دانش بااليي برخوردار نيستند نيز نهايت توان خود را بـراي ايـن   
هدف صرف كنند، تا با حركتي عمومي، پير و جوان و زن و مـرد  
براي آزادسازي اسالم و آوازة آن از پليديِ اين ناجوانمردان ـ كـه   
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اي خشـن و غيرانسـاني از اسـالم بـه      با كشتار و شـكنجه چهـره  
  پا خيزند. اند ـ به جهانيان معرفي كرده
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تحمل مشكالت يكي از شروط نـاگزير ايـن كـار اسـت. چـه      
هاي شيعي حبس كشيد؟ چـه   اشكالي دارد كه در راه تحقق آرمان

! بنده خود به �ديدن در راه امام حسين پر افتخار است شكنجه
عالماني كـه بعـدها   ياد دارم در مجلسي نشسته بودم كه دو تن از 

به مقام مرجعيت رسيدند نيز حاضر بودند. اين دو عالم جداگانـه  
حـبس كشـيده بودنـد.     �هر كدام براي عزاداري امـام حسـين  

گفـت: آن   گفتگوي جالبي ميان آنان درگرفت. يكي به ديگري مي
هنگام كه شما را به حبس بردند من حاضر بـودم. ديگـري بـه او    

بستند؟ او گفت: خير. آن يكـي گفـت:    گفت: آيا چشمانت را نيز
  پس من برنده هستم؛ چون من چشمانم را هم بستند.  

مسبوق به پيشـينه اسـت.    �اين مطالب در كالم ائمة طاهرين
عبارتي به اين مضـمون منقـول    �از حضرت امام جعفر صادق
صـدمه   �كـه در راه امـام حسـين    است كه فرمودنـد: كسـاني  
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اي متعـال آنـان را اجـر عطـا     شـوند، خـد   خورند و اذيت مـي  مي
� �Y�lD!   «كند. و نيز در روايت مذكور است كـه   مي��Y0 ��e#� ؛

  ».پاداش [هر كاري] به قدر سختي [آن] است
بـه   �بنا به اين روايت اگر در راه اقامة شـعائر امـام حسـين   

حبس و شكنجه گرفتار شويم، هر چند سخت و دشوار باشد، در 
واهيم داشـت. بنـده بـا كسـي     نزد خداي متعال پاداش فراوان خـ 

مواجه شدم كه در اين راه با دستگاه دلر پاهايش را سوراخ كـرده  
هـا و   بودند. جاي شكنجه را به من نشان داد. همانند اين شـكنجه 

هم بـود، امـا هرگـز مـوردي در      �تر از آن در زمان ائمه سخت
دست نيسـت كـه امـام معصـوم از زيـارت جدشـان، حضـرت        

منع كنند يا شرط عدم ابتال را در عـزاداري   �ناباعبداهللا الحسي
كردند و گريـه   الزم بدانند. بلكه بسيار به زيارت ايشان تشويق مي

  نمودند. نمودند و براي زائران قبر جدشان دعا مي مي
روايتـي از   �در كتاب شريف كافي، حضـرت امـام صـادق   

كنـد كـه يكـي از همسـران امـام       نقل مـي  �جدش امام سجاد
 �در نقلي حضرت رباب، مادر حضرت سكينه كه �حسين

اش يـك سـال بيشـتر دوام     است، پس از شهادت همسـر گرامـي  



   45 در راه شعائر امام حسين عليه السالم تحمل مصائب

نياورد. زيرا در همة اين مدت بسيار بر خـواب و خـوراك خـود    
گريسـت. سـرانجام    گرفت و بسيار بر مصـيبت او مـي   سخت مي

چنان صـدمه ديـد كـه در ايـن راه جـان داد. ناقـل ايـن روايـت         
كـار بـاز    است و هرگز او را از اين �العابدين حضرت امام زين


«نداشت، و مثالً از باب P�L5 ��:Yd+MF SG:C�R�S�PmR0 `P�g� R!PC:+SEVبا دسـتان   1؛���
زدن بـه   او را از صـدمه » خويش خود را به ورطة هالكت ميفكنيد

كرد. البته كه چنين نكرد و ايـن گـواه آشـكاري بـر      خود منع نمي
رباب است. دليـل آن نيـز ايـن اسـت كـه      درستي رفتارِ حضرت 

حضرت اباعبداهللا اسـتثناي عـالم وجـود اسـت. شـايد برخـي از       
قواعد فقهي و شرعي نيز در خصـوص او و اقامـة شـعائرش بـه     

هـا در درسـتي يـا     تـوان بـا ايـن سـنجه     ظاهر نافذ نيست و نمـي 
  ها قضاوت كرد. نادرستي اين عزاداري

ز مؤيد اين مدعاسـت.  البته در اين خصوص روايات ديگري ني
ولي همين روايت كه از زبان حضرات امامان همام، حضرت امـام  

نقل شده، تأييد آشـكاري   �سجاد و حضرت امام جعفر صادق
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بر اين قبيل عزاداري است، و باالتر از آن ذكر فضيلتي است براي 
و تأييـد آشـكاري بـر آن     �حضرت رباب، همسر امام حسين

ن اسـت در آن عـزادار انـدكي نيـز     ها كه ممكـ  دست از عزاداري
آسيب ببيند. مسلماً اين كار خالي از اشكال است و زهي سعادت 

 �كه در راه اقامـة عـزاي مـواليش، امـام حسـين      نصيب كسي
متحمل حبس شود يا آسيب ببينـد، يـا امـوالش مصـادره گـردد.      
هرچند بنده خود راضي نيستم كه كسي در اين راه گرفتـار شـود.   

بارها كساني را كه به شعائر مقدس حضرت امـام  و خداي متعال 
كنند، لعنت كند. با اين حال اجر و پاداشـي   اهانت مي �حسين

  كه اين عزاداران دارند ماية غبطة ديگران است.  
سرشـان   �كـه بـراي امـام حسـين     در تاريخ بسيارند كساني

اي را بـر سـر    بريده شد و به خاطر بردن نـام آن حضـرت خانـه   
آمـد كــه عـامالن جــور در    كردنــد. پـيش مــي  سـاكنانش منهـدم  

رفتنـد و   ها باال مي جستجوي عزاداران حسيني از باالي ديوار خانه
بـه   �ها مورد ديگر، اما حتي يك مورد وجود ندارد كه امـام  ده

ها از عزاداري نهي كنـد. عـزاداري حضـرت در     سبب اين آسيب
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وز تا دوران غيبت صغري و تا به امـر  �طول امامت امام سجاد
ادامه داشته است و در همة اين دوران ائمـه مشـوق زيـارت امـام     

  اند. و عزاداري براي ايشان بوده �حسين

,��6 �5� �  ,��<� �=	�6 9	%�	  

كه عمري را صرف فقه كردنـد، قائـل بـه     فقهاي اسالم، كساني
سـابقه بـوده    بي �اين نيستند كه عزاداري و شعائر در زمان ائمه

رود. با ايـن   ت اين كارها بدعت به شمار مياست. و در اين صور
در زمـان   �توان گفـت ضـريح مقـدس امـام حسـين      نگاه مي

نبــوده، گلدســته و گنبــد و بارگــاه حضــرت در زمــان  �ائمــه
هـا را از جـنس    توان همـة ايـن   هنوز بنا نشده بوده و مي �ائمه

بدعت دانست! به اين ترتيـب بايـد از وهابيـان تشـكر كـرد كـه       
را تخريـب كردنـد. يـا بقيـع را      �ام حسينضريح حضرت ام

ــان    ــاه و مشــاهد مشــرفه در زم ــن بارگ ــد. همــة اي ــران كردن وي
نبوده؛ ولي اكتفا به اين دليـل كـه در روزگـار ايشـان      �بيت اهل

هـا را بـدعت بـه شـمار      نبوده و بعداً بنا شده و بر اين اسـاس آن 
  اي خام بيش نيست. آورد، انديشه
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بة عوامانه دارد و دليل آن در نـزد  ها هرچند بيشتر جن اين حرف
اهل فن پيدا و بديهي است، اشاره به آن خـالي از فايـده نخواهـد    

كه جايگاه مهمي در منابع فقهي دارد و  �� dL	���c*بود. در كتاب 
همواره مطمع نظر فقها بوده است و شايد افزون بر صد فقيه بر آن 

�  «ه كـه  اند، نوشته شد حواشي عالمانه و سودمندي نگاشته�
�lD�

�e
.D
هـاي مقـدس ائمـةطاهرين و     مـراد از مشـاهد بارگـاه   ». 4
ها حكم مسجد را دارند و همـة   است. اين �بيت معصومين اهل

ها نافذ است. حتي سردابي كـه حضـرت    احكام مسجد دربارة آن
در آن غيبت نمود نيز جزو مشـاهد متبركـه    Kاهللا األعظم ولي

  حكم مسجد است. گيرد و حكم آن، همانند جاي مي
�  «روايتي در دست نيست كه تصـريح كنـد   e
�.D
4 ��
�lD� «

مشـاهد بـه هيئـت امـروزي موجـود       �زيرا در روزگـار ائمـه  
اند. اين فتوا، حاكي از عنايت و اهميت ويژة شـعائر در نـزد    نبوده

فقهاست؛ فقيهاني كه عمر گرانماية خود را صرف تدبر در آيـات  
  اند. و روايات نموده

ــ ــاطالبت ــت و احتي ــان   ه دق ــوا و نظرش ــان فت ــا در بي ورزي فقه
زائدالوصف است. در اين خصوص بيان اين خاطره تـا حـدودي   
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هـا را در بيـان    راه و روش كار فقها و اهميت فتـوا و وسـواس آن  
  دهد. فتاوا نشان مي

پدر ما ـ خدا او و گذشتگان همة ما را غريق رحمـت خـويش    
تفتاي مرحوم حاج آقا حسـين  فرمود كه در جلسة اس گرداند ـ مي 

اي از آنـان   كردنـد كـه عـده    افزون بر ده فقيه شركت مي uقمي
بعدها به مقام مرجعيـت رسـيدند. اشخاصـي همچـون آيـت اهللا      
ميالني و آقا شيخ كاظم شيرازي و پدر مـا از ايـن حلقـه بودنـد.     

كرد كه پاي يك مسئلة فقهي بيش از ده فقيـه، بـالغ    ايشان نقل مي
دادنـد و دربـارة آن مسـأله     هر شب جلسه تشكيل مي بر سه هفته

كردند. اين مدت مديد و اين جمعيت، همه به دليـل   تبادل نظر مي
كه در روايـت شـريف آمـده اسـت:      اهميت حكم خداست و اين

»G2Ee j;� `+, *��;Dفتوادهنده بر پرتگاه جهنم قرار دارد 1؛�.«  
كـه   د، مثل كسـي لغز فتوادهنده اگر اندكي خطا كند در جهنم مي

بر لبة جهنم ايستاده است، بايد بسيار با احتياط قدم بردارد. فقيهان 
  كنند. گونه در خصوص مسائل شرعي احتياط مي اين

                                                           
�) !�	*�+	��$� .�"�- !.,&.  
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جزو شعائر مقـدس اسـت؛ زيـرا     �مشاهد مقدسة معصومان
و متصـل بـه آنـان اسـت. حـرم مطهـر امـام         �بيـت  براي اهل

اند. هـر   ، شعائر مقدس حسينيو ضريح مبارك ايشان �حسين
باشد جـزو   �چيزي كه ظاهر آن، تقديس و تعظيم امام حسين

ماليـدن بـه عمامـه و صـورت از      شعائر مقدس ايشان است. گـل 
است. انسان در خيلـي از مصـائب    �شعائر مقدس امام حسين

كند. پدرش اگـر از دنيـا بـرود يـا دزد بـه خانـه و        كار را نمي اين
زند، امـا ـ بـه جـاي خـود ـ        كار نمي ت به ايناش بزند دس كاشانه

و براي تعظيم ايشان، گل به خـودش   �براي عزاي امام حسين
بـه   �توان شعيرة مقدس امام حسـين  كار را نمي مالد. آيا اين مي

  شمار آورد؟
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مشـهور اسـت كـه     uاين داستان دربارة آيـت اهللا بروجـردي  
در روزگاري كـه در بروجـرد بودنـد، از درد چشـم رنـج       ايشان

هـاي عـزاداري بـه منـزل ايشـان       بـرد. در روز عاشـورا دسـته    مي
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گذشـتند. يـك    آمدند و برخي از روبروي درِ خانة ايشـان مـي   مي
اي بـه منـزل ايشـان     سال كه در روز عاشورا به رسم معمول دسته

 �امام حسـين آمد، آقاي بروجردي اندكي از گلي كه عزادار  مي
  به پيراهن خود ماليده بود برداشت و به چشمش ماليد.

ام.  بنده بارها اين داستان را از شاگردان آقاي بروجـردي شـنيده  
گفتند كه درد چشـمان آقـا از آن گـل شـفا يافـت، بـه        ايشان مي

اي كه تا اواخر عمر مباركش، در هشـتاد و هشـت سـالگي،     گونه
كرد. با اين توصـيف   طالعه ميقرآن كوچك خود را بدون عينك م

اي مقدس نيست؟ قطعـاً گـلِ عـزاداري حضـرت،      آيا گل، شعيره
اي بـراي بزرگداشـت عـزاي آن     يكي از مظاهر شـعائر و وسـيله  

 �حضرت است. هر چيزي كه در تجليل و تعظيم امام حسـين 
  ظهور داشته باشد، شعيرة آن حضرت است.

مـالي   اسالم دربارة گل ها و بلكه صدها تن از فقهاي بماند كه ده
اي  در عزاي حضرت حكم به جواز و برخي به استحباب و عـده 

اند. اينان برگزاري اين شـعيرة مقـدس را    نيز حكم به وجوب داده
كـس ايـن شـعيرة     اند. اگر در طول سال هيچ واجب كفايي دانسته

دادنِ آن واجـب   مقدس را انجام ندهـد، تـرك آن حـرام و انجـام    
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هاي خـود نيـز آن    اي از فقهاست كه در كتاب دهاست. اين نظر ع
  اند.   را نوشته

فرمـود كـه در جـواني بـه نـاراحتي اعشـي        مرحوم پدر ما مـي 
آمـد   كه به اين بيماري گرفتـار مـي   كوري) مبتال شدم. كسي (شب

ها هـر چقـدر چـراغ و     ديد، اما شب روزها در زير نور آفتاب مي
فرمود كه هـر چقـدر    مي روشنايي باشد قادر به ديدن نبود. ايشان

مداوا كردم سودي نبخشيد. عاقبت قدري از تربت حضرت امـام  
را به نيت شفا خوردم و اندكي هم به چشمانم ماليدم  �حسين

  و بر اثر آن شفا يافتم.
خود من شاهد اين ماجرا بودم. سابق در منازل برق نبود. خانـة  

هـا   بـام  ما نيز بـرق نداشـت. تابسـتان از گرمـا بـر بـاالي پشـت       
اي در كار نبود. منـزل مـا    كننده خوابيديم. پنكه و وسايل خنك مي

قرار داشت. حرم حضرت  �در جنوب غربي حرم امام حسين
قـرار   �در شمال شرق حرم امام حسـين  �اباالفضل العباس

مسـافتي قريـب بـه     �دارد. از منزل ما تـا حـرم امـام حسـين    
هـا كـه بـه     چهارصد متر بود؛ چيزي حـدود نـيم كيلـومتر. شـب    

كه در ميان ما جوان و نوجـوان بـود هـيچ     رفتيم با آن بام مي پشت
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يك قادر بـه خوانـدن و تشـخيص زمـان از روي سـاعت حـرم       
نبود. اما مرحوم پدر ما در پيري به وضوح  �حضرت اباالفضل

كرد از همـان فاصـلة    ديد و يك نگاه به ساعت مي ها را مي عقربه
ـ     دور ساعت را مـي  ه بركـت تربـت آقـا امـام     گفـت. ايـن نيـز ب

  است. �حسين
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نقل اسـت   �با اين همه كراماتي كه دربارة تربت امام حسين
و شمار عظيمي از شفايافتگان با آن، جـاي بسـي تأسـف و مايـة     

توانند آن را بـاور   كنند و نمي شگفتي است كه برخي تشكيك مي
ال خود آدم با سوادي اسـت  كنند. چندي پيش شخصي كه به خي

گفـت كـه    كرد و مي تشكيك مي» n- �3 �/.-«دربارة تعبير 
خاك كربال كجاست؟ و در كدامين روايت چنين چيـزي دربـارة   

  خاك كربال ذكر شده و شبهاتي از اين دست.
اوالً مگر هر چيزي در روايت ذكر شده است؟ آيـا در روايـات   

زي آمده است؟ آيا كسـي  چي �ما دربارة ضريح آقا امام حسين
تواند جرأت كند و ضريح آن حضرت را بدعت بداند؟ قطعـاً   مي

 ي شعائر حسين يساز يجهان  54

كـه وهـابي باشـد و يـا      كنـد، مگـر آن   چنين ادعايي را كسي نمي
همانند آن شخصي كه مطالبي دربارة تربـت در روايـات خوانـده    

پرداخت و خـاك كـربال را    باره به طرح سؤاالتي مي بود و در اين
كـه   گفت: طين يعني گل، و ديگـر ايـن   و مي دانست جز طين مي

چه موافقان نظرية تشفي با خـاك كـربال و    گفت: از روايات آن مي
كه هنگامي كـه   شود. حال آن اند، حاصل نمي قداست آن بدان قائل

شود، گل آن نيز هست. اين امري است بديهي  سخن از خاك مي
تجربـه   و شناخته شده كه به كرات نيز كرامـت و جاللـت آن بـه   

ثابت شده اسـت، بمانـد كـه در ايـن خصـوص روايـاتي نيـز از        
  در دست است.   �معصومان

اسـت و خوشـا بـه     �ها شعائر مقدس امام حسـين  تمام اين
كه به تعظيم اين شعائر برآيد و زهي سعادت كسـي را   سعادت آن

سزاست كه در اين راه زخمي بردارد يا متحمـل ضـرري گـردد،    
ه نيز گرفتار شود يا اهانتي را متحمـل  حتي اگر به حبس و شكنج

 �هـا در دسـتگاه امـام حسـين     گردد. مسلماً همة ايـن آسـيب  
  پاسخ نخواهد ماند. بي
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سـاله در   اربعين حسيني يكي از شعائر مهمـي اسـت كـه همـه    
شود و مردم از سراسر جهـان در   موسم اربعين در كربال انجام مي

يليوني و ايـن مراسـم گسـترده    كنند. اين جمعيت م آن شركت مي
كــه از كشــورهاي اســالمي و حتــي غيراســالمي در آن حضــور 

اي براي فراهم شدن سعادت بشر در آينـده اسـت.    يابند مقدمه مي
اين كار گامي است در جهت نشر فرهنگ امام حسين و حضرت 

به جهانيان. پس سزاوار است كه هرچـه در تـوان    �اميرمؤمنان
كار بنديم. حتي اگـر در ايـن    تر آن به اشكوهداريم براي برگزاري ب
  راه مقروض گرديم.  

اربعين حسيني بايـد در همـة جهـان گسـترده شـود تـا روزي       
اين مضمونِ متواتر روايـات   �فرارسد كه به بركت امام حسين

»	
Y��� *�2�.o5 a�e��� [��  _��p� «  يعني وجود و تأسـيس
 �خـون حسـين   بـود و دوام آن بـا   �اسالم به بركت پيامبر

بسا امروز مـن   جاودانه شد، تحقق يابد. اگر قصة عاشورا نبود چه
و شما مسـلمان نبـوديم. چراكـه دشـمنان در پـي برچيـدن آوازة       
اسـالم و مسـلماني بودنـد. معاويـه و پـدرش ابوسـفيان ـ خـدا         
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لعنتشان كند ـ ريشة اين فساد را بنا نهادند و به گفتة يزيد ملعـون:   
»&+D
0 G�
� '�T�  �q�( r*o5 �5 	
e r3s iii �Jهاشـم   بنـي  1؛

كـه نـه خبـري (از     چند وقتي با ملك بازي كردنـد و حقيقـت آن  
  ».اي نازل شد سوي خدا) آمده و نه وحي

دهـد آنـان    اين عقيدة صريح دشمنان اسالم است كه نشان مـي 
يك لحظه نيز اسالم نياورده بودند و تنها براي حفظ منـافع خـود   

كردند. چيـزي كـه عملكـرد آنـان در عاشـورا       ياظهار مسلماني م
  مؤيد آن بود.
با خون خود اسالم را جاودانه كرد و اگر نبـود   �امام حسين

� «همه جانفشاني او و يارانش، امروز اسـالمي نبـود و شـعار     اين

سزد همگي آستين همـت   شد. پس مي به كلي محو مي» ��� �� ��
رة اربعـين حسـيني هـركس    تر كردن شعي باال زنيم و براي پررنگ

هرچه در توان دارد به كار برد تا به مـدد خـدا و بـه بركـت امـام      
  تر از سال قبل اجرا گردد.   اين مراسم هر سال باشكوه �حسين

 و�i ا2jk�@A و([� اّ� ^_` �]�  
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 حسـيني  صـادق  سيد العظمي اهللا آيت حضرت عاليقدر مرجع
هجري قمـري   1439 غريبان شام در خود بيانات در Bشيرازي

نامـة   جـواب  در �حسـين  نامـة امـام   جوانـان  كردند كه تأكيد
 و مـتن  بـه  زيـر  در جهـت  اين به. كنند تأمل و بخوانند را معاويه
  كنيم: مي اشاره نامه اين ترجمة
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 مـن  از امـورى  كه شدى يادآور و رسيد من به تو نامة بعد، اما«
 بـراى  همانـا  است، نبوده من سزاوار تو، گمان به كه رسيده تو به

 وجـود  كسـى  عـالم  پروردگـار  جـز  توفيق، ها و خوبي به رسيدن
 و چـاپلوس  افـراد  سـخن  رسـيده،  تو به من از چه آن اما و. ندارد
 مـن  هسـتند.  گمراه اندروغگوي و انداز تفرقه كه است چين سخن

 بـا  جنگ كه اين از ام و نگرفته را تو با مخالفت و جنگ به تصميم
 از كـردم  تـرك  هسـتند،  شـيطان  يـاران  را كه تو ظالم حزب و تو

 يـارانش  و عـدى  حجربن قاتل تو آيا. هستم خائف خداي متعال
 نـاروا  هـا را  بـدعت  كـه  هـا  آن بودنـد،  متواضـع  و عابد كه نيستى

 كـه  آن از بعد كردند، مى منكر از نهى و معروف به امر شمردند، مى
 بـر  عمـل  اين با كشتى، را آنان ناحق به دادى، محكم عهد و امان
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 قاتـل  تـو  آيـا . شـمردى  سـبك  را او عهـد  و كـردى  جرأت خدا
 و الغـر  بدنش عبادت، اثر در كه انسانى نيستى؟ آن حمق عمربن

 هـاى  پيمان و عهد همه آن از بعد بود، شده نحيف و زرد صورتش
 از فهميدنـد  مـى  آهـوان  اگـر  كه نحوى به كشتى هم را او محكم،

 پـدرت  بـه  را أبيـه  زيـاد بـن   تـو  آيا. آمدند مى ها پايين كوه باالى
 فرزنـد  كـه  فرمـود  �پيامبر كه حالى در نكردى ملحق ابوسفيان

  است؟ سنگ زناكار براى و است بستر صاحب براى
 و دسـت  و كشـد  مـى  را آنـان  كه كردى مسلّط مردم بر را او و

 خرمـا  درخـت  هـاى  شـاخه  بـر  را آنـان  و كند مى قطع را پايشان
 نيسـتى  امت اين از تو گويا! معاويه اى! سبحان اللّه كند، مى آويزان

  نيستند؟ تو از هم امت اين و
 كـرد  مكاتبـه  تو با ابيه بن زياد كه نيستى حضرميين قاتل تو آيا

 �پيامبر دين همان ىعل دين و هستند �على طرفدار اينان كه
 نبـود،  پيـامبر  ديـن  اگـر  اى، نشسـته  او جاى به امروز تو كه است

 و زمسـتان  در كننـدگان  كوچ شرافت همانند پدرانت و تو شرافت
 را آن و نهـاد  منـت  شـما  بـر  مـا  خاطر به خداوند كه بود تابستان

 فتنـه  بـه  را امـت  ايـن  كـه  اى نوشـته  ات نامه در! معاويه. برداشت
 ايـن  بر امير تو كه بينم نمى اين از باالتر را اى فتنه من لىو نيندازم،
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 امـت  و ديـن  و خـود  مصـلحت  كـه  اى گفتـه  بـاز . هسـتى  مردم
 از بهتـر  را چيـزى  مـن ! قسـم  خـدا  به بگيرم. نظر در را �پيامبر
 درگـاه  مقـرب  بـدهم،  انجام را كار اين اگر كه بينم نمى تو با جنگ
 خـدا  از و كـنم  مـى  اسـتغفار  خدا از كنم، ترك اگر ام و شده الهى

 اى گفتـه  بـاز . طلبم مى اوست، رضايت و محبت را موجب چه آن
 هـر  معاويـه  پس كنى. مى حيله هم تو كنم، حيله من وقت هر كه
 مورد صالحين هميشه قسم خودم جان به كن، حيله توانى مى چه

 خـودت  متوجـه  ضـررش  كه اميدوارم من و گرفتند مى قرار حيله
  سازد. نابود ار اعمالت و بشود

 تمـام  كه دارد اعمالى نامة متعال خداي كه بترس خدا از! معاويه
  است. ضبط آن در كبيره و صغيره اعمال

 را أوليـاء الّلـه   چگونه كه كند نمى فراموش خداي متعال! معاويه
 پسـرت  و نمـودى  دسـتگير  يا كشتى آنان، دربارة گمان صرف به
 مـردم  گـرده  بر كند مى بازى سگ و نوشد مى شراب كه را) يزيد(

 نـابود  را دينـت  و اهـل  و خـود  كـه  را تـو  بينم مى اى. كرده سوار
  ».والسالم. اى شمرده كوچك و حقير را مردم و اى كرده
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