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 پیشگفتار

  
از دور بيابـاني خشـك و تفتيـده همـراه بـا گرمـايي                   آخرين روزهاي تابسـتان اسـت، گويـا         

 .بينم فرسا و جانكاه مي طاقت
چـه  ! اي سياه زمين را قيرگون نمـوده اسـت امـا نـه، بهتـر نگـاه كـن                       تو گويي همچون پرده   

 بيني؟ مي
بيـنم كـه سرمسـت از جامهـاي شـيطانند و از آن                بار خدايا، لشكري عظيم و سراپا مسلح مي       

 !!اي ماالمال از عشق و محبت به ذات پروردگار ندك با توشهاي ا طرف عده
 !گزم خواهند؟ من مات و مبهوت، انگشت حيرت به دندان مي     اينجا كجاست و اينها چه مي

بيني سرمست از جامهـاي شـيطانند از       اي؟ آن دسته كه مي     چرا به خود فرو رفته    :     يكي گفت 
 تا حقيقت را در گـودال شـقاوت ذبـح كـرده و فاتحـه               اند معاويه مأموريت يافته   طرف يزيد بن  

اسالم را بخوانند و اين سو، باوفا ياراني هستند كه نه از انبوهي مردم هراسي دارنـد و نـه از بـه                       
 .خون غلطيدن ابايي

 اگر اينان چنين هستند پس مواليشان چگونه است؟:     با خود گفتم
شناسـي؟ آنكـه    موالي آنان را نمـي : گفت  مياي شنيدم كه     ناخودآگاه در گوش دلم زمزمه    

 . است صلي اهللا عليه و آله و سلم محبوب خدا و رسول خدا
    كسي كه عالم به افتخار او آفريده شده است و آقايي كه آزادمـردي از شـهامتهاي او معنـا                     

دانسـت؟    او را از خود و خود را از او مي           صلي اهللا عليه و آله و سلم         آنكه پيامبر ! گرفت است 
 شناسي؟ آيا او را نمي

كسي كه آنچه داشت در طبق اخالص قـرار         !  است  عليه السالم  ابيطالب علي بن      او حسين بن  
 .داده است تا به ذات مقدس پروردگارش تقديم نمايد
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  صلي اهللا عليه و آله و سلم            او به اين ديار آمده است تا آرمانهاي فراموش شده پيامبر اكرم           

 روح و زندگي بخشد و اسالم و قرآن را در اين سرزمين بر صفحه تاريخ بـه تصـوير                    را دوباره 
 .كشد
 .گاه قرآن و اينجا كربال است ديار عاشقان و جلوه    ...

    و اينك آنچه در پيش رو داريد تراوش قلم فرزانـه مـردي اسـت كـه بـيش از نـيم قـرن در                       
ن بـيش از هـزار و صـد كتـاب در     خدمت جامعه بشـري قلـم فرسـايي نمـوده اسـت و تـا كنـو        

 .به رشته تحرير درآورده است... هاي مختلف فقهي، اصولي، اخالقي، اجتماعي و زمينه
 از آنجـا كـه احاطــه  قـدس سـره     حضـرت آيةاللّـه العظمـي سـيد محمـد حسـيني شـيرازي

اي نسبت به احكام اسالمي و سيره و زندگاني خاندان عصمت و طهارت دارد هميشـه                 گسترده
 .با قلم و بيان خود راهگشاي مشكالت اجتماعي مردم بوده است

 به زبان عربي از اين مؤلّـف محتـرم بـه زيـور               »رسالة عاشوراء «     مدتي پيش كتابي با عنوان      
 .چاپ آراسته شد كه اكنون به فارسي ترجمه گرديده و در اختيار عالقمندان قرار گرفته است

 )عجل اللّه تعـايل فرجـه الشـريف      (بقيةاللّه االعظم   ضرت      اميد است مورد لطف و عنايت ح      
 .قرار گيرد

دانيم از همه عزيزاني كه در ترجمه و تهيه و تنظيم اين اثـر تـالش                     در پايان بر خود الزم مي     
 .نمودند صميمانه تشكّر كنيم

  
 
 

 ق. ه ١٤٢٢    صفر املظفّر 
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 اسالم و عاشورا
  

 صلي اهللا عليه و آله و وردگار جهانيان است و درود و سالم بر پيامبر    ستايش خداي را كه پر
 . و خاندان پاكش بادسلم 

    به راستي كه پيام عاشورا زنده نمودن اسالم و احياي دوباره قرآن است و اين همـان هـدفي                   
 . با حركت، قيام و شهادت خويش داشتند عليه السالماست كه امام حسين
 سـعادت انسـان و جامعـه        ١م، تنها ديـن كامـل و قـانون جـامعي اسـت كـه                  چرا كه دين اسال   

بشريت را در همه دورانها و زمانها تضمين نموده اسـت و پيشـرفت، شـكوفايي و سـربلندي را                    
 .براي آنها به ارمغان بياورد

ــر      ــه حكومتشــان ب ــاني اســت كــه پاي ــايه حكومــت امام ــن خوشــبختي و ســعادت در س     اي
 . نشده و واليتشان به امر خداوند متعال بوده استخودمحوري و ظلم بنا

    اسالم تحقّق اين خوشـبختي و سـعادت را در سـايه حكـومتي دادگـر، مـديريتي حكيمانـه،                    
 .داند هاي آن بر مشاوره بنا شده باشد، مي اي كه پايه نظارتي هوشيارانه و مجموعه

 صلي اهللا عليـه و آلـه و         نه پيامبر اكرم  توان در حكومت عادال        نمونه بارز تحقّق اين امر را مي      
 مشاهده نمـود، زمـان كوتـاهي كـه      عليه السالم و جانشين ايشان اميرمؤمنان حضرت علي    سلم  

ــره را از آزادي،      ــاترين چه ــتند، زيب ــتند توانس ــده داش ــه عه ــاهري را ب ــت و حكومــت ظ والي
. ، ترسـيم نماينـد    نظرخواهي از مردم، اجراي عدالت و دفاع از حقوق فردي و اجتماعي مـردم             

                                                 
ديني كه خداوند در قرآن آن را معرفي كرده و از آن سخن به ميان آورده است، پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه                        -١

الر شـهيدان   به ويـژه سـيد و سـرور و سـا          : بيت عصمت و طهارت    و آله و سلم  نيز تبليغ آن را نموده و اهل           
داشـتن آن    حضرت امام حسين عليه السالم در روز عاشورا و در سرزمين كربال جان خود را براي زنـده نگـاه                   

 . اند نثار كرده
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اميـه حكومـت را بـه دسـت گرفتنـد تظـاهر بـه اسـالم نمودنـد و فقـط                       ولي هنگامي كه بنـي    

 ١.دادند شعارهاي ظاهري آن را سر مي
ها و باورهاي رومي داشتند، از اين رو طبق ذوق و سليقه      آنها در اصل رومي بودند و انديشه     

راندنـد و آنچـه را       م احيـا كـرده بـود، مـي        هر آنچه را اسال   . راندند و فرهنگ روميان حكم مي    
 را پايتخت اسالم قـرار داده و        - مركز روم    -آنها دوباره شام    . رانده بود، زنده كردند    اسالم مي 

دانسـتند بازگرداندنـد و بسـياري از         حكومت را به روش روميان، كه سـلطنت را مـوروثي مـي            
 .اصول مذهب را دگرگون كردند

رهاي تهاجمي كه به نام دين داشـتند، چهـره ناپسـندي از اسـالم ترسـيم                     فرزندان اميه با رفتا   
 .نمودند

اي به اسالم وارد آوردند كه اگر قيام         اي جز نابودي اسالم نداشتند و چنان ضربه            آنها انگيزه 
ترديد تيشه به ريشه اسـالم زده و آن را از صـفحه وجـود محـو                   نبود بي   عليه السالم  امام حسين 
 .نموده بودند

  
  

 
 
 
 
 

                                                 
دانم تـو مـردي      به خدا سوگند مي   : (... فرمايند حضرت علي عليه السالم در پاسخ به نامه معاويه، به او مي            -١
خواهي كه سزاوار آن نبوده و در شأن تو نيست چقدر گفتار تو بـا                 مي منصبي را ... خرد و دل تاريك هستي،     بي

: براي اطالعات بيشتر در اين مـورد      !... هاي كافرت شباهت داري    چقدر به عموها و دايي    ! كردارت فاصله دارد  
 اميه در كالم اميرمؤمنان علي عليه السالم بـه         اوصاف حكومت، سياستهاي دروغين، اسالم ظاهري و سيماي بني        

 . البالغه مراجعه شود  نهج٦٤ و ١٧ و نامه ٩٣خطبه 
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 دهد السالم اسالم را از نابودی نجات می علیه امام حسین
  

 اسالم را نجات داد، آن هم به بهاي جـان خـود و نيـز     عليه السالم حضرت سيدالشهدا !     آري
 عليـه  آناني كه بـه فرمـوده امـام رضـا        . هيجده جوان از خاندان پاكش كه در اين راه فدا شدند          

 .ي زمين مثل و براي آنان يافتتوان بر رو  نمي١السالم
    اين كار بزرگ، تنها براي خدا بود و هيچ ميل نفساني و منفعت شخصي با آن آميخته نشده                  

 .بود
خواست تـا بنـدگان خـدا را از نـاداني و سـرگرداني و گمراهـي                   مي  عليه السالم      امام حسين 

راه بهـاي گرانـي را پرداختـه        برهاند و از آن رو كه تنها هدفش خشنودي خدا بوده و در ايـن                
 يـا عاشـورا و       عليـه السـالم    بود، چنين شد كـه در هـر زمـان و مكـاني، هرگـاه از امـام حسـين                   

 :شود، ارزشهايي همچون كرباليش ياد مي
هاي قانوني، تعدد احزاب، برادري، حقوق انسـاني،         پرسي، مؤسسه      اسالم، قران، آزادي، همه   

عهد نسبت به جامعه، زندگي پيشرفته همراه بـا آسـايش و            فردي و اجتماعي، عدالت عمومي، ت     
مانـدگي، فقـر، نـاداني، اسـتثمار،         و مبارزه بـا طغيـان، اسـتبداد، تـوحش، عقـب           ... خوشبختي و 

 .شود استعمار و مبارزه با سرخوردگي و ناكامي يادآوري مي
  

 
 
 
 

                                                 
 كه اين كالم در ضمن حديث امام رضا عليه السالم به ابن شبيب              ٢٨٥، صفحه   ٤٤جلد  : بحاراالنوار مانندي -١

 . آمده است
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 شعائر حسینی و اهمیت آن
  

انـد،   ين خود را رها كرده و تنها به اسم آن بسنده كرده               در اين برهه از زمان كه مسلمانان، د       
تنها راه تحقّق ارزشهاي حسيني و احياي آرمانهاي آن حضرت به پـا داشـتن شـعائر حسـيني و                   
گسترش مجالس حسيني است، كه الزم است از وسـايل مختلفـي نظيـر مـاهواره و اينترنـت و                    

 كشورهاي اسالمي بلكه در سراسر جهان،        نه تنها در   - قديم و جديد     -هاي تبليغي ديگر     رسانه
كند و بـه ويـژه مسـئولين هيأتهـاي      برداري نمود و اين وظيفه هر مسلماني را دو چندان مي       بهره

تـري بـه داسـتان امـام      عزاداري و همچنين اهل قلم و منبر و سخنرانان كه بايـد بـا دقّـت عميـق            
ر نكـات مهمـي از ايـن مـاجراي           نگريسته و با صبر و شكيبايي و سـعه صـد            عليه السالم  حسين

  عليـه السـالم    عبداللّه الحسين  عظيم را براي مردم بازگو كنند و بدانند كه ماجراي حضرت ابي           
منحصر به مسلمانان و يا مخصوص كشورهاي اسالمي نيست، بلكه حضـرتش جانشـين پيـامبر                

ونـه اسـت كـه     است كه خدا او را براي همه مردم جهان برانگيخته است و امام حسين نيـز اينگ                
او، امام و راهنماي بشر در سراسر تاريخ و عالم است و همه جهانيان شـيفته رفتـار و كـردار او                      
هستند و به يقين اگر بتوانيم صداي او و پيام او و اهداف او را به آنـان گوشـزد كنـيم، همـه و                         

 .همه هرجا كه باشند، پيرو و رهرو او خواهند شد
در رساندن اين پيام از قبيل درگيريهاي مصلحتي و شخصي كه ما                بنابراين، هر نوع كوتاهي     

 -را از آن هدف انساني و ديني بازدارد، گناهي نابخشودني و عيبي غيرقابل پوشش است كـه                  
 ممكن است روز قيامت بر ما گران آيد و ما را در زمره دشـمنان امـام حسـين                    -خداي ناكرده   

 .ز ما شفاعت كنند به دشمني با ما برخيزندبه جاي آنكه ا: وارد كنند و ائمه اطهار
اي سـترگ و         پس بر ماست كه با كوشش و همدلي و همبستگي، بـا رويـي گشـاده و سـينه                  

 بكوشيم، كـه جـد بزرگـوارش رسـول           عليه السالم  فكري باز، در جهاني كردن نام امام حسين       
 : درباره او فرمود صلي اهللا عليه و آله و سلم خدا

  
 

 



١١  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 ١)َني ِمْصباُح الُْهدي َو َسِفيَنةُ النَّجاةِانَّ الُْحس(
 ).براي همه مردمان و همه جهانيان(    همانا حسين چراغ هدايت و كشتي رهايي است 

 .    كه البتّه اين كار براي خدا دشوار نيست
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٢٠٤، صفحه ٣٦جلد : بحاراالنوار -١

  
 

 



١٢  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 کربال، شهری مقدس
  

ــه  ــن قولوي ــره      اب ــدس س ــزرگ   ق ــرآوازه و راوي ب ــمند پ ــود،   دانش ــروف خ ــاب مع در كت
 :گويد الزيارات مي كامل

در زمين كربال دويست پيامبر و دويست جانشين پيامبر و دويست نفر از نوادگان پيـامبران                «     
 ١ ».اند به خاك سپرده شده

    چنانچه در نجف اشرف بسياري از پيـامبران و برگزيـدگان الهـي همچـون حضـرت آدم و                   
 .اند دفن شده) علي نبينا و آله و عليهم السالم( صالح حضرت نوح و حضرت هود و حضرت

    البتّه تاريخچه و سرگذشت زمين كربال جز اندكي كه به دسـت مـا رسـيده اسـت بـراي مـا                      
ظهور كند و   ) عجل اللّه تعالي فرجه الشريف    (عصر   تا آن زماني كه حضرت ولي     . معلوم نيست 

اين زمين مقـدس گذشـته اسـت و چـه بـر آن      آن را براي ما روشن نمايد كه چه دورانهايي بر   
زيرا اينگونه مطالب از علـم غيـب اسـت كـه تنهـا خـدا از آن آگـاه اسـت و                       ! خواهد گذشت 

 كه از جانب خدا اين علم به آنها ارزاني شـده            -: كساني همچون پيامبر اكرم و خاندان پاكش      
 .باشند  از آن آگاه مي-است 

مين و خورشيد و ماه و آب و فضا و دشت و دريـا و هـر                     با اين همه، خدا درباره آسمان و ز       
 :فرمايد آنچه در اين دنياست مي
 ١﴾ َو ما َمتاُع احلَياِة الدُّنيا ِفي اآلِخَرِة ِاالَّ قَِليلٌ ﴿

                                                 
اي در سفر بودنـد هنگـامي    به همراه عده  روزي اميرمؤمنان علي عليه السالم      : امام صادق عليه السالم فرمود     -١

در اينجـا دويسـت پيـامبر و        : كه به نزديكي كربال رسيدند، حضرت خود را به پيشاپيش مردم رساند و فرمود             
سپس حضرت پـاي از ركـاب       . اند دويست جانشين پيامبر و دويست نفر از نوادگان پيامبران به شهادت رسيده           

منـاخ ركـاب و مصـارع       « : نمودند آنها گشته و اين كلمات را زمزمه مي       بيرون آورده و با مركب خود به دور         
اينجا منزلگاه سواران و قربانگاه شهيداني است       » الشهداء ال يسبقهم من كان قبلهم و ال يلحقهم من أتي بعدهم             

 . ٢٧٠، صفحه ٨٨باب : كامل الزيارات. شود كه كسي را به مانند آنان يافت نمي

  
 

 



١٣  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 . »متاع زندگي دنيا در برابر آخرت، جز اندكي نيست«     

كه بـه معنـاي باقيمانـده لقمـه         . كند  تعبير مي  ٢ »لُماظَه«  از دنيا به      عليه السالم      و حضرت علي  
 .جويده شده است

 :فرمايد     و در جاي ديگر مي
 ٣ »َواللِّه لَُدنياكُم هِذِه أَْهَونُ ِفي َعيِني ِمْن ِعراِق خرتيٍر ِفي َيِد َمْجذُوٍم« 

در ديـده مـن از اسـتخوان        ) كه به انواع حرام آلوده اسـت      (اين دنياي شما    ! به خدا سوگند  «     
  »!باشد كه در دست بيمار جذامي است پست ميخوكي 

ارزش است هنـوز بسـياري از زوايـاي              اين دنيايي كه در پيشگاه خدا و اولياي او ناچيز و بي           
تاريك آن براي بشر روشن نگرديده است، چه رسد به عالم آخـرت كـه در فرهنـگ خـدا و                     

 .اولياي خدا، عظيم و بزرگ ناميده شده است
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 . ٣٨آيه : سوره توبه -١

 . ٤٥٦كلمات قصار، كلمه : البالغه نهج -٢

 . ٤٥٦حكمت : البالغه نهج -٣

  
 

 



١٤  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 ر شهر نورد
  

از جمله رازهاي اين    .     آري، رازهاي پنهان و مرموز اين دنيا و نيز جهان آخرت، بسيار است            
دنيا مطلبي است كه حاجي نوري نويسنده كتاب مستدرك الوسائل در يكي از كتابهاي خـود                

 :آورده است
ييالق رفتـه و  به ) شهر نور كه يكي از شهرهاي مازندران است  (    روزي در اطراف شهر خود      

كتابها و كاغذهايم را به مزرعه يكي از خويشاوندانم برده بودم تـا وقتـي كشـاورزان، آنجـا را                  
 .كنند مشغول خواندن و نوشتن شوم ترك مي

    يك شب در پرتو نور چراغي مشغول نوشتن بودم، ناگاه دو نفر بلند قامت و خوش اندام بـا        
 نويسي؟ چه مي: سالم كردند و گفتندلباسهايي سفيد و تميز وارد شده بر من 

براي مـا نقـل   :  و خاندان پاكش صلي اهللا عليه و آله و سلم   رواياتي كه از پيامبر اكرم    :     گفتم
 .نويسم شده است مي

 صلي اهللا   اي از خطبه پيامبر اكرم     هايت را براي ما بخوان، من هم قطعه        كمي از نوشته  :     گفتند
كردنـد و    آنها اشتباهات مـرا تصـحيح مـي       . غدير را برايشان خواندم    در روز    عليه و آله و سلم      

 .پيامبر به جاي اين واژه، واژه ديگري را ايراد فرمودند: گفتند مي
 دانيد؟ شما از كجا مي: زده پرسيدم     من شگفت

 !ما دو نفر جن هستيم كه در روز غدير حاضر بوديم:     گفتند
 :گفت مي١  قدس سره    مرحوم پدرم
 پس از اين مكاشفه خطبه غدير را طبق سخن آن دو نفر تصحيح و  قدس سره        حاجي نوري 

 .هاي افزوده شده را در پرانتز قرار داده و آن نسخه را جايگزين نسخه اصلي نمود واژه
  
  

                                                 
 ). ق. ه١٣٨٠ - ١)١٣٠٤مرجع عاليقدر آيةاللّه العظمي سيد ميرزا مهدي حسيني شيرازي -١

  
 

 



١٥  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

 گزارشهای علمی
  

قـت چـه        بنابراين وجود جن حقيقتي از حقايق دنياي ما است ولـي آيـا مـا دربـاره ايـن حقي                   
 مقدار آگاهي داريم؟

 در گزارشـي از     - گرچه سخن از جن در قرآن بـه ميـان آمـده اسـت                -    از جن كه بگذريم     
ميليـون نـوع موجـود زنـده غيـر از            بينيم كه طبق آمار دانشمندان غرب، سـي        شناسان مي  زيست

 .كنند انسان بر روي كره زمين زندگي مي
 شناسيم؟  مي    آيا ما حتّي يك دهم اين موجودات را

 شناسيم؟     آيا ما ذرات و تعداد سلولهاي بدن خود را مي
 ايم؟     و آيا حتّي ما يك هزارم نيروهاي مادي و معنوي وجود خود را شناخته

    يقيناً ما از نيروهاي مادي و معنوي جسم خويش ناآگاهيم، چـه رسـد بـه نيروهـاي مـادي و                     
 .معنوي كلّ جهان

دانـيم پـس نسـبت بـه نيروهـاي مـادي و معنـوي جهـان                   جهان چيزي نمي       و اگر درباره اين   
 توانيم داشته باشيم؟ آخرت چه ادعايي مي

ايـم،   دريافتـه : بيت     مسلّماً معلومات ما بسيار كم است و جز اندكي كه از سخنان پيامبر و اهل         
 .هيچ دانشي از آخرت در دست نداريم

  
 
 
 
 
 

  
 

 



١٦  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

 آخرت جایگاه نیکوکاران
  

 .آري، رازهاي آخرت بسي بيشتر از رازهاي دنيا و درون ماست    
 .نمود مينقل  ١ ميالني    يك نمونه از رازهاي آخرت را مرحوم استاد

 كــه از بهتــرين -در لحظــات احتضــار اســتادم شــيخ مرتضــي طالقــاني  : فرمــود     ايشــان مــي
هـوش شـد و سـپس    ايشـان سـاعتي بي   .  حاضر بـودم   -دانشمندان حوزه علميه نجف اشرف بود       

دانسـتند خـدا    اگر مؤمنان مي« : ديدگان خود را گشود و به افرادي كه در كنارش بودند گفت  
اي از آخرت را به همه زندگي        در آن دنيا چه اموري را برايشان مهيا كرده است، هرآينه دقيقه           

 .فروختند دنيا نمي
 .چشمان خود را بست و از دنيا رفت را بر زبان راند و  »ال اله اال اللّه«     سپس كلمه طيبه 

 .    رحمت خدا بر او باد
 .اطّالعيم نظر و بي     آري، ما اينگونه درباره خود و دنيا و آخرت خويش كوتاه

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ). ق. ه ١٣٩٥ - ١٣١٣(آيت اللّه العظمي سيد محمدهادي حسيني ميالني  آيت اللّه ميالني نقل -١

  
 

 



١٧  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

  علیه السالمارزش دادن به مجالس حسینی
ده مـاجراي  دارنـ   در طول تاريخ به عنوان بهترين وسيله نگـاه         عليه السالم      مجالس امام حسين  

 مطرح شده است و اين منبر حسيني است كه واقعه عاشـورا را               عليه السالم  حضرت سيدالشهدا 
 .زنده نگه داشته است به طوري كه با روح و روان و عقل و وجدان مردم آميخته شده است

توان به وسيله آن، قـرآن و اسـالم را           اي است كه مي        پرواضح است كه اين مهمترين حماسه     
هانيان ابالغ نمود و پرهيزكاري و ارزشـهاي انسـاني را بـر روي زمـين و بـه ويـژه در بـين                        به ج 

مسلمانان رواج داد چرا كه ماجرايي است حقيقي و واقعي و بـا توجـه بـه اينكـه يـك جريـان                       
رود كـه در تـاريخ بشـر،         كامالً عاطفي است در عين حال يك منطق عقلـي نيـز بـه شـمار مـي                 

 .اي داشته است سابقه ير و بينظ شيوايي و گيرايي بي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 



١٨  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 ای از برکات منبر حسینی خاطره
  

 :    يكي از سخنوران منبر حسيني اين ماجرا را براي من نقل نمود
 اتـومبيلي را بـراي       عليـه السـالم    اي از سـخنوران و مـداحان امـام حسـين               روزي همراه عـده   

نرانان به شوخي مطلبي را بـه راننـده گفـت كـه     مقصدي كرايه كرديم، در بين راه يكي از سخ  
باعث شد سخن به جاهاي ناخوشـايندي كشـيده شـود، مـن بـراي جبـران ايـن امـر، از راننـده                        
عذرخواهي كردم تا مبادا چيزي به دل بگيرد و خاطره بدي از اين سخنان در ذهنش بماند، اما                  

 چيزي نگفتيد كـه عـذرخواهي     شما! اي شيخ : با شگفتي ديدم با نهايت احترام و فروتني گفت        
كنيد شما حق زندگي بر گردنم داريد زيرا خدا مرا به وسيله شما نجـات داد و بـه حقيقـت                      مي

 .صراط مستقيم هدايت فرمود و بر من است كه از شما تشكّر و قدرداني نمايم
 !اي؟ مگر تو از ما چه ديده:     از او پرسيدم

كـردم و    ه دليل محيط فاسـدي كـه در آن زنـدگي مـي            در ابتداي جوانيم، ب   :     در پاسخ گفت  
اي از ارزشـهاي     دوستان نااهلي كه داشتم دچار بدترين انحرافـات اخالقـي بـودم و هـيچ بهـره                

 .ديني و انساني نداشتم
    روزي از روزها دچار عذاب وجدان شدم و از گناهان خود به ستوه آمدم تـا اينكـه گـذرم                    

 افتاد، در همين حال به خود نهيب زدم كه بايد وارد            ه السالم  علي به يكي از مجالس امام حسين     
 .اي برگيرم اين مجلس شوم و توشه

نمـود و    داد و آيـات قـرآن را تفسـير مـي               وقتي وارد شدم سخنران مردم را پند و انـدرز مـي           
 .ريخت را به كام تشنه آنان مي: بيت سخنان اهل

هاشم   صحبتهاي خود، گريزي به مصيبت قمر بني    سخنان او بر دلم نشست او پس از پندها و
 را   عليـه السـالم     زد و شيوه جهاد او و ياريش نسبت به امـام حسـين              عليه السالم  حضرت عباس 

 در روز عاشـورا بـر دشـمنان          عليه السـالم   حضرت عباس : بيان كرد تا به اين جمالت رسيد كه       
 :گويد آورد و مي فرياد برمي

  
 

 



١٩  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 ِاّني اُحامي اََبداً َعْن ِديين                               ا َيِميينَو اللِّه ِانْ قَطَْعُتُمو

 َنجل النَّّيب الطاهر االَمِني                               َو َعْن ِاماٍم صادق اليقِني
به خدا سوگند اگر دست راستم را قطع كرديد من همچنان از دينم و پيشـواي راسـتگويم                  «     

  ».كنم امبر پاك و امين است حمايت ميكه پسر دختر پي
:     ذكر مصيبت او مرا تحت تأثير قرار داد به طوري كه به شدت گريه كردم، بـا خـود گفـتم                    

 را داري و حال آنكه با كردار ناپسندت، حرمت دين  عليه السالمچگونه ادعاي عشق اباالفضل  
هداري حرمت اسـالم، دسـتها و       اي؟ همان بزرگواري كه براي دفاع از دين و نگا          او را شكسته  

 ...جان خود را تقديم نمود؟ و
    اين بود كه در ژرفاي وجودم نوعي دگرگوني احساس كرده از خواب غفلت بيدار شدم و                

 .هاي خويش پشيمان شده و تصميم گرفتم خود را از نو بسازم از كرده
و بـه راه راسـت بازگشـتم و از           توبه كرده     عليه السالم      بنابراين من به بركت منبر امام حسين      

 .همان روز به دينداري و نيكوكاري خو گرفتم
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



٢٠  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

 قصّه جاودانی
  

ماند زيرا كه بـه سرچشـمه حقيقـت متّصـل             هميشه مي   عليه السالم      آري، حماسه امام حسين   
 .است

تـوان از آن     ياي كه براي اصالح همه ابعاد اين دنيا و خوشبختي همه جانبه آخـرت مـ                    قصّه
 .بهره گرفت

هايي وجود دارد كه خرد و انديشه انسان از فهم گستره آن ناتوان است                   در اين قصّه واقعيت   
مگر آنكه با بحث و بررسي و مطالعه پيگير بتوان شبنمي از اين دريا يافت چراكه ايـن داسـتان                    

هر پديده، رازهايي نهان از وحي و عالم باال سرچشمه گرفته است زيرا همان گونه كه در پس             
و معنوياتي انبوه وجود دارد كه رسيدن به آنها دشوار و گاهي ناممكن اسـت و درك آن جـز             

 نيز اينگونه است كه بايد از راهي         عليه السالم  نمايد قصه امام حسين    اش محال مي   از راه منطقي  
 :درست، در پي فهمي منطقي قدم برداريم چرا كه خداي سبحان فرموده است

 ١﴾ َو أُْتوا الُبُيوَت ِمْن أَْبواِبها ﴿
 . »ها از درب آنها درآييد به خانه«     

 : است كه صلي اهللا عليه و آله و سلم     و فرموده پيامبر اكرم
 
من شهر علم و علي درب آن است هر كسي قصد اين شـهر حكمـت كنـد، بايـد از درب              «     

 ٢. »آن وارد شود
 :يدگو     و نيز ابن عباس مي

                                                 
 . ١٨٩آيه : سوره بقره -١

 . ١٩٨، صفحه ٢٨جلد : بحاراالنوار -٢

  
 

 



٢١  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
همانا قرآن به هفت حرف نازل شده است كه هر كـدام از آنهـا داراي ظـاهر و بـاطني                     «     

 ١. »باشد  به ظاهر و باطن آن آگاه مي عليه السالماست و علي
 : به من فرمود عليه السالمامام محمدباقر: گويد  مي قدس سره عبداللّه انصاري     جابر بن

ني است و باطن آن هم باطني دارد و ظاهري دارد و ظـاهر آن               قرآن داراي باط  ! هان، جابر «     
 ٢. »بدان كه هيچ امري در درك مردم دورتر از تفسير قرآن نيست! اي جابر. هم ظاهري دارد

 :    و آياتي از قرآن مجيد نيز به اين حقيقت اشاره دارد، از قبيل
 ٣﴾  ِفي الِْعلِْمَو ما َيْعلَُم َتأِويلُُه ِاالّ اللُّه َو الرَّاِسُخونَ ﴿

 . »داند زيرا كه تأويل قرآن را جز خدا و استواران در دانش كسي نمي«     
    چه بسا كه دانستنيهاي ما در برابر حقيقتهايي پنهان بسيار اندك باشد كه بعد از مرگ بـراي                  

 :همان گونه كه خداي متعال در قرآن فرموده است. ما آشكار شود
 ٤﴾ طاَءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحِديٌدفَكََشفْنا َعْنَك ِغ ﴿

 . »ما امروز پرده را از چشم تو برداشتيم پس اكنون ديده بصيرت تو تيزبين است«     
دارد  هايي را كه مانع ديدن واقعيات شده است برمـي          خداوند متعال بعد از مرگ پرده     !     آري

 .بوده است به روشني ببيندتا چشم انسان بينا شده و آنچه را در دنيا بر او پوشيده 
  
  
  

 
 
 

                                                 
 . ٩٣، صفحه ٨٩جلد : بحاراالنوار -١

 . ٩٥، صفحه ٨٩جلد : بحاراالنوار -٢

 . ٧آيه : عمران سوره آل -٣

 . ٢٢آيه :  سوره ق -٤

  
 

 



٢٢  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 گرید السالم می علیه زمین و آسمان بر مصیبت امام حسین
  

 اسرار فراواني اسـت كـه بخشـي از آنهـا را              عليه السالم      به راستي كه در ماجراي امام حسين      
 .اند براي ما بيان فرموده: بيت اهل

فلـك و حيوانـات وحشـي و پرنـدگان              از جمله آنها گريـه آسـمانها و زمـين و خورشـيد و               
 ١.است

 : فرموده است عليه السالم    امام صادق
 را زيارت كنيد و در حق او جفا نكنيد چـرا كـه او سـرور جوانـان                    عليه السالم  امام حسين «     

  است كه زمين و آسمان بر او و امـام حسـين             عليه السالم  و مانند حضرت يحيي   ... بهشت است 
 ٢ ».د گريستنعليه السالم

 : آمده است عليه السالم    و در روايتي از امام رضا
 ٣». گريستند عليه السالمبه راستي كه آسمانهاي هفتگانه و زمينها بر كشته شدن امام حسين«     

 : در ضمن سخني بلند آمده است عليه السالم    و از امام صادق
ينهاي هفتگانـه و آنچـه درون آنهـا و           كشته شد آسمانها و زم      عليه السالم  وقتي امام حسين  «     

آيـد و هـر آنچـه ديـده          در ميان آنها بود و نيز همه ساكنان بهشت و جهنّم و آنچه به چشم مي               
 ٤. »شود، بر او گريستند نمي

 : روايت شده كه فرمودند عليه السالم    و از امام باقر
 گريـه كردنـد     يـه السـالم    عل جن و انس و پرندگان و حيوانات وحشي چنان بر امام حسين           «     

 ١. »كه اشك از ديدگان آنها سرازير شد
                                                 

 . ٧٩صفحه : الزيارات كتاب كامل -١

 . ٩٧صفحه : كتاب ثواب االعمال-٢

 . ٢٩٩ صفحه كتاب عيون اخبار الرضا عليه السالم، -٣

 . ٢٠٢، صفحه ٤٥جلد : بحاراالنوار -٤

  
 

 



٢٣  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 : فرمود عليه السالم نقل شده كه امام صادق٢    و نيز از زراره

 خون گريست و زمين چهل روز        عليه السالم  به راستي كه آسمان چهل روز بر امام حسين        «     
از زنهـاي مـا كسـي       و  ... تاريك شد و خورشيد چهـل روز تيـره گشـت و بـه سـرخي گراييـد                 

زياد  خضاب نكرد و روغن به سر نماليد و سرمه نكشيد و ازدواج نكرد تا اينكه سر عبيداللّه بن                 
 ٣. »...را آوردند و پس از آن نيز، ما پيوسته در غم و اندوه بوده و هستيم

 عليـه       پس گريه آسمان و زمين و آنچه ميان آنها و درون هر يك از آنهاست بر امام حسين                 
 اسـت كـه مـا نسـبت بـه آن آگـاهي               عليـه السـالم     حقايقي پنهان از ماجراي امام حسين      السالم

 كه خداوند ايشـان را بـر غيـب خـود و واقعيـات عـالم آگـاه                   -: بيت رسول خدا   نداريم و اهل  
 .اند  پرده از آن واقعيات برگرفته و ما را آگاه ساخته-ساخته 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 . ٧٩صفحه : كامل الزيارات -١

 . يكي از بزرگان ياران امام صادق عليه السالم بوده و روايات فراواني را نقل كرده است -٢

 . ٢٠٦، صفحه ٤٠جلد : بحاراالنوار -٣

  
 

 



٢٤  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

 ناله و گریه فرشتگان
  
 گريـه و نالـه فرشـتگان بـر          عليـه السـالم       يكي ديگر از حقايق نهفته در داسـتان امـام حسـين            

 .اوست
شود كه به زيارت قبـر امـام         شما را چه مي   :  روايت شده كه فرمود     عليه السالم      از امام صادق  

 ١.دگرين همانا چهار هزار فرشته تا روز قيامت نزد قبر او مي! رويد؟  نمي عليه السالمحسين
  عليـه السـالم   خداي متعال هفتـاد هـزار فرشـته را بـر امـام حسـين              :     و در روايتي ديگر فرمود    

 فرستند از روزي كـه امـام حسـين    گمارده است كه با حالتي پريشان و غبارآلود بر او درود مي          
زمـاني كـه    « مقصود امـام از     .  به شهادت رسيده است تا زماني كه خداوند بخواهد         عليه السالم 

 ٢.است) عجل اللّه تعالي فرجه الشريف( زمان قيام حضرت مهدي  »اوند بخواهدخد
 آن ماجرا گذشت، فرشـتگان       عليه السالم  زماني كه بر امام حسين    :     و در روايتي ديگر فرمود    

خدايا آيا بـا حسـين برگزيـده و فرزنـد پيـامبر تـو       : به درگاه خداوند متعال ناله كردند و گفتند     
 شود؟ ياينچنين رفتار م

 را   عليه السـالم   آنگاه خداوند متعال سايه حضرت قائم     :  فرمود  عليه السالم      سپس امام صادق  
 انتقام خـواهم     عليه السالم  به وسيله اين، از ستمكاران بر حسين      : و فرمود ) ظاهر نمود (برپا كرد   
 ٣.گرفت

 : روايت شده كه فرمود عليه السالم    و از امام باقر
  عليـه السـالم     فرشته با حالي پريشان و غبارآلود تا روز قيامـت بـر امـام حسـين                چهار هزار  «     
كنند و كسـي     آيد مگر اينكه او را استقبال مي       گريند و هيچ كس به زيارت امام حسين نمي         مي

                                                 
 . ٢٢٢، صفحه ٤٥جلد : بحاراالنوار -١

 . ٢٢٢حه ، صف٤٥جلد : بحاراالنوار -٢

 . ٢٢١، صفحه ٤٥جلد : بحاراالنوار -٣

  
 

 



٢٥  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
ميرد كسي مگر  كنند و از ايشان نمي شود مگر اينكه از او عيادت مي     از آن زائران بيمار نمي    

 ١. »شوند ازه او حاضر مياينكه در تشييع جن
 و نيـز مانـدن آنهـا در اطـراف قبـر آن       عليه السالمناله و گريه فرشتگان بر امام حسين      !     آري

حضرت و استقبال ايشان از زائران و اكرام و احترام نسبت به آنها از حقـايق ناپيـداي مـاجراي                    
ه خداونـد آگاهيشـان داده      كـ :) امامان معصـوم  ( است كه به وسيله آنها        عليه السالم  امام حسين 

است براي ما بيان شده است و اين حقايق و اسرار پنهـان، بـر بزرگـي مـاجراي امـام حسـين و                        
 .اهميت آن تأكيد دارد

  
  

 
 
 

 السالم علیه ناله جنّیان بر امام حسین
  

 گريـه و زاري جنّيـان بـر آن           عليـه السـالم        يكي ديگر از حقايق نهفتـه داسـتان امـام حسـين           
 . استحضرت

  عليـه السـالم    جنّيان بر امام حسـين    :  از ابن نما نقل شده است كه       ٢ »مثير االحزان  «     در كتاب   
 كه مسور بن مخرمـه يكـي از         صلي اهللا عليه و آله و سلم         اي از ياران پيامبر    نوحه كردند و عده   

 .گريستند آنها بود، نوحه و زاري آنها را شنيده و خود مي
 عليـه   در شب شهادت امام حسين    : كند كه   از عكرمه نقل مي     »الذخرية « ب      و نيز مؤلّف كتا   

 :گفت شد و مي اي به گوش رسيد كه شخص او ديده نمي  در مدينه صداي ندا دهندهالسالم
 أبِشروا ِبالعذاِب َو التَّنكيِل                            أَيَُّها القاِتلُونَ َجهالً حسيناً

                                                 
 .٢٢٣، صفحه ٤٥جلد : بحاراالنوار -١

 . ق. ه ٦٤٥ابراهيم حلّي معروف به ابن نما متوفاي  كتاب مثير االحزان نوشته شيخ جعفر بن -٢

  
 

 



٢٦  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 !!ين را از روي ناداني به قتل رسانديد، بشارت باد شما را به عذاب    اي كساني كه حس

 َو نيبٌّ مرسلٌ و قبيلُ              كلُّ أَْهِل السَّماِء َيْدُعوا َعلَْيكُْم
 .كنند ها شما را نفرين مي     همه آسمانيان و پيامبران و همه طايفه

 سي و صاحِب اإلجنيلو ُمو            قَد لُِعنُتم َعلي لساِن ابِن داود
:     به راستي كه شما قاتالن، مورد نفرين حضرت سليمان و حضرت موسي و حضرت عيسـي               

 ١.ايد بوده
 عليـه    روايت مستندي آمده اسـت كـه جنّيـان بـر امـام حسـين                »كامل الزيارات  «     در كتاب   

 :سرودند  گريسته و اين اشعار را ميالسالم
 از شـما   صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم     ا هستيد، اگر پيامبر اكرم    اي مسلمانان كه آخرين امته  

سؤال كند كه با خاندان و برادران و دوستدارانم چگونه رفتار كرديـد؟ و چـرا آنهـا را اسـير و         
 ٢شهيد و غرق در خون نموديد چه پاسخي خواهيد داد؟

 :گويد     يكي از پارسايان مي
 گريـه    عليـه السـالم    ان را شـنيدم كـه بـر امـام حسـين               در شب عاشورا صداي بانويي از جنّيـ       

 .نمود سرايي مي كرد و نوحه مي
 :فرمود  مي قدس سره     همچنين مرحوم پدرم

اي كه در كنار منزل ما در            من هميشه شبهاي عاشورا صداي روضه و گريه جنّيان را از خانه           
 .شنيدم كربال بود مي

 رابطه به ما رسـيده اسـت كـه مـا بـه ايـن مقـدار از آن اكتفـا                       البتّه داستانهاي فراواني در اين    
 .كنيم مي

                                                 
 .  به نقل از تاريخ ابن عساكر٣٤١، صفحه ٤جلد : بحاراالنوار -١

 . ٢٣٧، صفحه ٤جلد : بحاراالنوار -٢

  
 

 



٢٧  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
اي است كه قابل انكار نيسـت و بـا               اينگونه مطالب، از رازهاي نهاني و واقعيتهاي پيچيده       

اينكه از ديده ما پوشيده است ولي براي ما قابل قبول است، زيرا گزارشـگران اينگونـه خبرهـا                   
 .اند همه راستگو و وارسته بوده

كنـد    است و ثابت مي     عليه السالم      مطالبي كه بيان شد همه و همه مربوط به قصه امام حسين           
 .كه واقعه عاشورا پيوندي ناگسستني با عالم غيب دارد و از وحي و آسمان الهام گرفته است

  
  

 
 
 

  علیه السالمجایگاه شهیدان نزد امام حسین
 

 :ه فردي مورد اعتماد برايم تعريف نمود    جريان ديگري در اين زمينه هست ك
 آمـده بـود نيمـه        عليه السالم      در شب اربعين، يكي از خانمهايي كه براي زيارت امام حسين          

زد همـان گونـه كـه زنـان در عروسـيها و              شب از خواب بيدار شد و با صداي بلنـد هلهلـه مـي             
 .دهند شاديها هلهله سرمي

ربال اتفاق افتاده بود و مسـافران هتـل سراسـيمه از خـواب           هاي ك      اين جريان در يكي از هتل     
 .بيدار شده و پنداشتند كه او ديوانه شده است

  عليـه السـالم    در عالم خواب، امام حسين    :     اما وقتي علّت اين كار را از او پرسيدند پاسخ داد          
م كـه پسـرم بـه       را ديدم و همچنين ديدم كه پسرم با عزّت و احترام نزد او ايستاده است، دانست               

درجه رفيع شهادت نايل شده و به دست ستمگران نظام عراق كشته شده است، او با شهر محل 
سكونت خود تماس گرفت و تلفني حال شوهرش را پرسيد با كمال تعجب شنيد كـه پسـرش                  
به همراه چند تن از جوانان كه در يك راهپيمايي معمولي بـراي مطالبـه حقـوق قـانوني خـود                     

رحمي هـدف گلولـه قـرار گرفتـه و بـه             بود، به دست مزدوران بعثي با نهايت بي       شركت كرده   

  
 

 



٢٨  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
بدين ترتيب معلوم شد كه رؤياي آن مادر، كامالً درست است و آن             . شهادت رسيده است  
 . به جايگاه بلندي رسيده است عليه السالمشهيد نزد سيدالشهدا

  
  

 
 

 ای از شهیدان اربعین خاطره
  

 شده و از هر نقطـه        عليه السالم  ، پيش از اربعين آماده زيارت امام حسين           مردم عراق هر سال   
 .آورند به سوي زمين مقدس كربال رو مي

    در سالي كه انقالب اربعين صورت گرفت جمعيت انبـوهي از ملّـت مسـلمان عـراق در راه                   
  »رود بر آزادي  د «  و    »مرگ بر دشمنان اسالم    «  و    »زنده باد قرآن   « سفر به كربال، شعارهاي     

 .دادند سر مي
 .    ناگهان نظاميان كافر، از زمين و هوا به آنها شليك كرده و آنها را شهيد نمودند

    يكـي از ايــن شـهيدان، تنهــا فرزنـد خــانواده بــود و مـادر پيــرش شـب و روز در ســوگش  
 .ثمر بود گريست و هر كوششي براي آرام كردنش بي مي
 

 . از خواب برخاست ولي بسيار آرام بود    يك روز صبح، اين مادر
توانستيم شما را ساكت كنيم در شگفتيم كه امروز چـرا                از او پرسيدند ما روزهاي پيش نمي      

 كنيد؟ تابي نمي بي
 :    پيرزن اشكهاي خود را با دستش پاك كرد و گفت

 .    فرزند شهيدم از من خواهش كرد و من به درخواست او ساكت شدم
 :از او توضيح خواستند گفت    وقتي 

  
 

 



٢٩  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
:     ديشب او را در خواب ديده و در آغوش گرفتم و ساعتي گريه كردم او بـه مـن گفـت                    

 شهيدان زيادي دارد كه از روز شهادتش تاكنون، هـر روزه             عليه السالم  مادر جان، امام حسين   
 .پيوندند كه من هم يكي از اينها هستم به او مي

 عليهـا   روز قيامت از تو شفاعت كنم تا با مـادرش فاطمـه زهـرا       مادر جان آيا دوست نداري  
  به بهشت درآيي؟السالم

 .اين آرزوي ديرينه من است:     گفتم
 .به اين شرط كه ساكت شوي و آرام گيري:     گفت
 .گيرم شوم و آرام مي چشم ساكت مي:     گفتم

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



٣٠  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 اند شهیدان زنده
  

شـهيدان راه خـدا، نيـز از حقـايق ايـن دنيـا اسـت كـه خداونـد در كتـاب                           آري، زنده بودن    
 :ارجمندش از آن خبر داده است

 ١﴾ ال َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسِبيِل اللِّه أَْمواٌت َبلْ اَحياٌء َو لِكن ال َتْشُعُرون ﴿
 . »دانيد ولي شما نمياند  شوند، مرده نخوانيد بلكه زنده كساني را كه در راه خدا كشته مي «     

 :    و در جاي ديگر فرموده است
 ٢﴾ َبلْ أَْحياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُونَ َو ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللِّه أْمواتاً ﴿

 اند مرده مپنداريد، هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شده «     
 . »شوند دگارشان روزي داده مياند كه نزد پرور     بلكه زنده

اي ملموس قرارداد تا ايـن حقيقـت بـه بـاور برسـد و                    خداوند براي زنده بودن شهيدان نشانه     
كسي را توان انكارش نباشد و به همين دليل بدن يكي از شهدا كه مـدتها پـس از شـهادت بـه          

حاسبات طبيعي، انسان   دست مردم افتاد هنوز طراوت خود را از دست نداده بود با آنكه طبق م              
كنـد و    شـود، خـاك، بـدنش را فرسـوده مـي           دهد و به خاك سپرده مـي       پس از اينكه جان مي    

برد اما خداوند به قدرت خود، سالمت جسد شهيد و دگرگون            لباسهاي خونين او را از بين مي      
ــن حقيقــت     نشــدن لباســهاي او را نشــانه  ــرده از اي ــا پ ــرار داده اســت ت ــودن او ق ــده ب اي از زن

 .انگيز بردارد شگفت
  

 
 
 

                                                 
 . ١٥٤آيه : سوره بقره -١

 . ١٦٩آيه : عمران سوره آل -٢

  
 

 



٣١  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 علیه السالمبا حَیقُوق پیامبر
  

    زنده بودن شهدا يك سنّت الهي است كه ويژه اين امت نبوده است، گرچه شـهداي اسـالم            
 .جايگاهي واالتر و مقامي بلندتر از شهيدان امتهاي پيشين دارند: و به ويژه معصومين

انـد كـه هنـوز بـدن         اكنـون جـان داده      گويي هم      اين شهيدان گرانقدر سالها پس از شهادت،      
 .ايشان با طراوت و كفنها و لباسهايشان سالم مانده است

    حضرت حيقوق پيامبر يكي از شهدايي است كه سالها پس از شهادتش بـه جسـد او دسـت                   
يافتند كه تصوير آن را با دوربين فيلمبرداري، ضبط كـرده و سـپس بـه خـاك سـپردند و مـن                       

 ١!يديويي آن را مشاهده نمودمخود نوار و
گون و مايل به سرخي بوده كه به اهـالي سـوريه و لبنـان شـباهت                      چهره حيقوق پيامبر گندم   

زخمي . داشته است و مانند مردم آسياي ميانه، بلند قامت و چهارشانه و خوش سيما بوده است               
 يل وحشـيانه از پشـت  اسرائ داد كافران بني   خورد كه نشان مي    عميق در پشت سرش به چشم مي      

 .اند اي بر سرش وارد كرده سر به او حمله كرده و ضربه 
     چگونه به جسد اين پيامبر بلندمرتبه دست يافتند؟

.     داستان اينگونه است كه چند يهودي صهيونيست تصميم گرفتند جسد اين پيامبر را بدزدند      
فر نمودند تا جسد را مخفيانه به       به اين منظور، مرقد مطهرش را كه در شهر تويسركان است ح           
دمـد و روشـني روز رسوايشـان         اسرائيل يا لندن يا جاي ديگر ببرند، اما ناگهان سپيده صبح مي           

گذارند تا به دست مـردم نيفتنـد، خـداي متعـال             كند ناچار جسد را رها نموده پا به فرار مي          مي
اند و نشـانه زنـدگي       شهيدان زنده  اين جسد را به مردم نشان داد تا مردم سراسر جهان ببينند كه            

 .آنها، تازه بودن بدنهاي مطهر آنان است

                                                 
فيلمبرداري و گزارش كامل توسط رئيس دانشگاه آزاد تويسركان انجام شده بود كه خود ايشان موفـق بـه                    -١

 . ديدار جسد مبارك حيقوق و لمس سر آن جناب شده بود

  
 

 



٣٢  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 دو -  عليـه السـالم   پيامبري بود كه هم زمان با دانيال پيغمبـر  عليه السالم     حضرت حيقوق 

كـرده و هـر دو بـه دسـت كـافران             اسرائيل زندگي مـي     در قوم بني   -هزار و ششصد سال پيش      
 .اند كشته شده
 حضرت حيقوق . آيند شوند و سپس با هم به ايران مي        اسير مي ) عراق(يامبر در بابل        اين دو پ  
 در خوزستان، مشغول ارشاد و راهنمايي        عليه السالم   در مازندران و حضرت دانيال     عليه السالم 

رسند و يكي در تويسركان و ديگري در شهر شوش به خـاك              شوند تا به شهادت مي     مردم مي 
 .شود سپرده مي

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



٣٣  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
  

 السالم دانیال پیغمبرعلیه
  

     جسد اين پيامبر بزرگوار چگونه به دست مردم كشف شد؟
ارتش اسالم، به رهبـري ابوموسـي اشـعري ايـران را فـتح نمـوده و از                  :     در تاريخ آمده است   

 .دست حكومت ساسانيان رهانيد
اي رسيد كه توجهش را جلـب        بستهزد، به اتاق در        يك روز كه ابوموسي در شهر گشت مي       

اي ديـد كـه      نمود، دستور داد قفـل آن را شكسـتند، وقتـي وارد اتـاق شـد، يـك جعبـه شيشـه                     
گويا همين اآلن از دنيا رفته و يا اينكه خوابيده است، بدن سالم و              . اي در آن قرار داشت     جنازه

 .با طراوت بود
  كه راز اين مرده چيست؟زده شد و از مردم شهر پرسيد     از اين ماجرا شگفت

دانيم، اما روزي از روزها كه شـهر مـا دچـار خشكسـالي شـده بـود ايـن                     چيزي نمي :     گفتند
درنـگ آسـمان از ابـر        اي را از اتاق بيـرون آورده و زيـر آسـمان قـرار داديـم، بـي                  جعبه شيشه 

 !پوشيده شد و باران شديدي باريد
خطـاب كـه در مدينـه     اي براي عمر بـن  را در نامه    ابوموسي با شگفتي گزارشي از اين ماجرا      

 . پرسيد عليه السالماين داستان براي عمر مبهم بود ناچار از حضرت علي. بود نوشت
اين جسد دانيال پيغمبر است و يكي از فيوضات پيامبران خدا اين است كـه               :     ايشان فرمودند 

 به عمر    عليه السالم  يرمؤمنان علي بارد، سپس ام   اگر جسدشان زير آسمان قرار گيرد آسمان مي       
اي به ابوموسي بنويسد و در آن دستور غسل و كفن و دفـن دانيـال پيغمبـر را                    دستور داد تا نامه   

 .صادر كند
 .    آنها چنين كردند و آن حضرت در مرقد كنوني به خاك سپرده شد

  
 

 



٣٤  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
دارند و  يش روزي مياند و نزد پروردگار خو و نيز شهيدان زنده   :     آري، پيامبران و امامان   

شود و دعاهـاي     انگيز الهي است كه كرامتها از آن پديدار مي         هاي شگفت  قبرهاي آنها از نشانه   
 .رسد مردم در آن اماكن به اجابت مي

 : آمده است عليه السالم    در روايات متعددي پيرامون امام حسين
 ١ » قُبَِّته َو االَِئّمةُ ِمْن ذُرِّيَِّتِهالشَّفاَء ِفي ُترَبِته َو اْسِتجاَبة الُدعاِء َتحَت ِانّ «

: رسـد و امامـان   در تربيت او درمان هر دردي است و دعا زير گنبد مطهرش به اجابت مي             «     
 . »از نسل او هستند

    از اين رو بر ماست كه شعائر حسيني را ارج نهيم و با همه توان پاس بداريم و براي زيـارت              
 : پرسيدند عليه السالم جان دريغ نورزيم كه روزي از امام صادقآن حضرت از بذل مال و

 سـوار كشـتي شـويم بـا آنكـه            عليـه السـالم        آيا شما موافقيد كه ما براي زيارت امام حسـين         
 رود در آب فرو برود و غرق شويم؟ احتمال مي

 !!درنگ به درون بهشت فرو رفته است هيچ اشكالي ندارد چون بي:     حضرت فرمود
   نيز بر ماست كه براي نگهداري قوانين اسالم همت كنيم چرا كه ساالر شهيدان بـراي زنـده          

 .كردن دين جان خود را فدا نمود
 : از زبان حضرت چنين سروده است عليه السالم    چنانكه آن شاعر عاشق امام حسين
 ي فَيا ُسُيوُف ُخذيينِاالّ ِبقَتل                        ِان كانَ دين حمّمٍد لَم َيسَتِقم

ماند پـس اي      جز به كشته شدن من پاينده نمي        صلي اهللا عليه و آله و سلم         اگر دين محمد   «     
  ».شمشيرها مرا در برگيريد

  
 
 
 

                                                 
 . ٢٨، صفحه ٤جلد : المناقب -١

  
 

 



٣٥  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

  
 السالم علیه  احترام تربت امام حسین

  
رج و   را عزيـز و گرامـي داشـته و بـراي آن ا              عليه السالم      خداوند تربت حضرت سيدالشهدا   

 .احترام زيادي قايل شده است و خاك كربال را قسمتي از زمين بهشت دانسته است
 .ها است ها و بركت     كربال گهواره نيكي

    كربال پناهگاه وارستگان و آرامگاه سرور جوانان بهشتي و مدرسه خويشتنداري و ارزشهاي 
 دردي اسـت و همـه ايـن         انساني است كه حتّي بر كعبه شـرافت دارد و خـاك آن درمـان هـر                

 . سرچشمه گرفته است عليه السالمويژگيها از حرمت و مقام واالي امام حسين
    علماي پيشين براي زمين كربال احترام بسيار زيادي قايـل بودنـد و هرگـز راضـي بـه آلـوده                   

 .كردند شدند مردم هم در اين امر مهم، از آنان پيروي مي شدن آن نمي
 نقل شده است كه ايشان هرگز در زمين مقدس كربال قضاي            ١ قدس سره  ي    درباره عالّمه حلّ  

كرد و به پاس حرمت آن تربت پاك، فضوالت خود را در ظـرف بزرگـي جمـع                   حاجت نمي 
 .نمود كرد و آنجا دفن مي نموده، به وسيله چهارپايان از زمين كربال دور مي

 پايبند به    قدس سره    ست اما عالّمه حلّي   بينيم كه اين كار بسيار دشواري ا           اگر تأمل كنيم مي   
 .آن بود

    هم اكنون آرامگاه اين بزرگ مرد، نزديك حرم پربركت حسـيني، در خيابـان قبلـه كـربال                  
 .باشد مي

    روزهايي كه در كربالي معلّي بوديم رسم بود كه عروس و داماد در شب عروسـي از آبـي                   
نوشيدند تا زندگي زناشويي آنهـا از آغـاز،          ود مي  ب  عليه السالم  كه آميخته به تربت امام حسين     

سرشار از خير و بركت و خوشـبختي و آسـايش و آرامـش و نويـدبخش يـك نسـل پـاك و                        
 .مبارك شود

                                                 
 . ست كه شيخ احمد نام داشته و به ابن فهد حلّي مشهور بوده استيكي از دانشمندان پرآوازه ا -١

  
 

 



٣٦  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
هـايي از مصـيبت حضـرت            همچنين رسم بود پيش از ورود بـه حجلـه عروسـي، گوشـه             

 ياد آن خاندان پاك باشـند و از         خواندند تا به    را براي عروس و داماد مي       عليه السالم  اباعبداللّه
 .اخالق و رفتار آنان سرمشق گيرند

 رسم است كه قدري از تربت       -  عليه السالم  بيت  طبق روايات و روش عملي اهل      -    همچنين  
گذارند تا او را از فشار قبر         را هنگام خاكسپاري همراه جنازه در قبر مي         عليه السالم  امام حسين 

 .دو دشواريهاي آن بيمه كنن
 وصيت نمود قـرآنش را بـا او در قبـر بگـذاريم چـون ايـن قـرآن،                     قدس سره        مرحوم پدرم 

نيز وصيت كرد قـدري     . ها را حفظ كرده بود     هميشه همراهش بود و با آن، همه آيات و سوره         
اين تربت هميشه با او بود و هـر سـال،   .  را با او در قبر بگذاريم  عليه السالم  از تربت امام حسين   

 .گشت شد و پس از روز عاشورا به حالت معمولي خود برمي اشورا تبديل به خون ميروز ع
 .    ما نيز به وصيت او جامه عمل پوشانيديم

 باز كنيم تـا اولـين     عليه السالم      همچنين رسم بود كه كام نوزادان را با آب تربت امام حسين           
 .شود، بهترين چيز روي زمين باشد غذايي كه وارد بدنشان مي

يافتنـد و اميـد آن بـود كـه       پرورش مي عليه السالم    بدين ترتيب كودكان با عشق امام حسين 
 .پيرو او باشند و روش زندگي خود را از او بياموزند

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



٣٧  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 خواندن قرآن بر سر نیزه
  

 حدود بيست مرتبه آيات قرآن را        عليه السالم      در تاريخ آمده است كه سر مطهر امام حسين        
تالوت فرمود و در حالي سخن گفت كه از بدن شريفش جدا بود خواه بر سر نيزه يا در ميـان                     

 :شود تشت و از اين موارد پنج نكته استفاده مي
 يك شهيد زنده است، زيـرا خـدا در مـورد همـه شـهدا فرمـوده                   عليه السالم   امام حسين  -١    

 :است
 ١﴾ أَْحياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُونَ ﴿

 . و آن حضرت سرور همه شهيدان، از آغاز تا سرانجام تاريخ بشر است   
بيتـي اسـت كـه قـرآن در شـأن آنهـا               زنده اسـت زيـرا او از اهـل          عليه السالم   امام حسين  -٢    

 :فرموده است
  صلي اهللا عليه و آله و سـلم         خداوند خواسته است هر نوع آلودگي را از شما خاندان پيامبر              (

 ٢.) را پاك و پاكيزه گرداندبزدايد و شما
 .مرگشان همچون مرگ ما نيست بلكه مردن آنان عين زندگي آنهاست:     و اين خاندان

  به اميرمؤمنان علي صلي اهللا عليه و آله و سلم           در حديث آمده است كه عباس عموي پيامبر       
 را در بقيع به خاك  صلي اهللا عليه و آله و سلم     خواهند رسول خدا   مردم مي :  گفت عليه السالم 

 .بسپارند و شخصي آماده شده تا امام جماعت باشد و بر ايشان نماز بگذارد
 امام اسـت خـواه مـرده باشـد و            صلي اهللا عليه و آله و سلم         رسول خدا  « :     حضرت فرمودند 

دهـم    فرموده است كه مرا در جايي كه جان مي          صلي اهللا عليه و آله و سلم         خواه زنده و پيامبر   
 .به خاك بسپاريد

                                                 
 . ١٦٩آيه: عمران يابند، سوره آل اند و نزد پروردگارشان روزي مي شهيدان زنده -١

  .٣٣آيه :  سوره احزاب،﴾ البيِت َو ُيطَهَِّركُْم َتطِْهرياً ِانَّما ُيِريُد اللَّه ِلُيذِهَب َعْنكُُم الرِّْجَس اَْهلَ ﴿ -٢

  
 

 



٣٨  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
  صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم             برخاست و بر رسول اكرم      عليه السالم      سپس حضرت علي  

 ١.نماز گزارد و از مردم خواست تا به صورت گروههاي ده نفري نماز بگزارند و بروند
 نقل كـرده كـه همـين مفهـوم را            عليه السالم      شخصي به نام سماعه نيز حديثي از امام صادق        

 .رساند مي
 صـلي اهللا    شود كه رسول اللّـه     شما را چه مي   :  فرمود  عليه السالم  روزي امام صادق  : گويد     مي

 كنيد؟  را دلگير و اندوهگين ميعليه و آله و سلم 
 چگونه او را دلگير كرديم؟:     مردم پرسيدند

در آن ببينـد    شـود و اگـر گنـاهي         دانيد گزارش كردار شما بر او عرضـه مـي          آيا نمي :     فرمود
 ٢.شود؟ مواظب باشيد او را اندوهگين نكنيد، بلكه او را خوشحال كنيد دلگير مي

 : فرمود عليه السالمشنيدم امام رضا: گويد     شخصي به نام وشاء نيز مي
شود چه كارهاي خوب و       عرضه مي   صلي اهللا عليه و آله و سلم         همه كارها بر پيامبر اكرم     «     

 ٣ ».چه كارهاي بد
 و   صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم           كند پيامبر اكرم       و مانند اين احاديث بسيار است كه ثابت مي        

 .اند و در برخي از اين احاديث به اين آيه استدالل شده است خاندان معصومش زنده
 ٤﴾...َو قُِل اْعَملُوا فََسَيري اللُّه َعَملَكُم َو َرُسولُُه َو الُْمؤِمُنونَ ﴿

 خواهيد انجام دهيد به تحقيق خدا و پيامبر او گو هر كاري كه ميو ب «     
  »...    و مؤمنان كردار شما را خواهند ديد

 چنانكه جـدش رسـول خـدا      .  همتاي قرآن بلكه قرآن ناطق است       عليه السالم   امام حسين  -٣    
 : او را و همه ائمه را چنين معرفي كردصلي اهللا عليه و آله و سلم 

 
                                                 

 . ٥٢٢، صفحه ١جلد : اصول كافي -١

 . ٢٧٧، صفحه ١جلد : اصول كافي -٢

 . ٢٧٧، صفحه ١جلد : اصول كافي -٣

 . ١٠٥آيه : سوره توبه -٤

  
 

 



٣٩  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 ١ »َبْيِتي َخلٌِّف ِفيكُُم الثَّقَلَْين ِكتاَب اللِّه َو ِعْتَرِتي اَْهلَِاّني ُم «

  »...بيتم گذارم يكي قرآن و ديگري اهل من دو گوهر گرانبها بين شما مي «     
 .سنّت قبول دارند     كه اين حديث را شيعه و اهل

ين شده است و كسي كه از        از جانب خداي متعال براي مردم تعي        عليه السالم   امام حسين  -٤    
سوي خدا پيشواي مردم گردد، حتماً بايد قرآن را كه كتاب و برنامه و قانون الهي است به كار 

 حتّي پس از شهادتش قرآن را حرف به حرف به كار بسـته               عليه السالم  بندد بنابراين اما حسين   
 .است

رسد اين آيه    ارقم مي  يزيد بن     براي نمونه هنگامي كه سر آن حضرت در كوفه در برابر اتاق             
 :خواند را مي

 ٢﴾ اَْم َحِسْبَت أَنَّ اَْصحاَب الْكَْهِف َو الرَِّقيِم كاُنوا ِمْن آياِتنا َعَجباً ﴿
انگيـز   هاي شگفت از نشانه) دار خفتگان غار لوحه(آيا پنداشتي كه اصحاب كهف و رقيم        «     

  »اند؟ ما بوده
 : آيه از سر بريده، لرزه بر جانم افتاد و بانگ برآوردمبا شنيدن اين: گويد     زيد مي

 ٣!آورتر است     اي فرزند پيامبر سر تو بسيار شگفت
 را در طشـت قـرار داد و بـه قصـد              عليـه السـالم        و هنگامي كه يزيد سـر پـاك امـام حسـين           

نوشـيد و قماربـازي    احترامي، بزم شراب و شطرنج بر آن گسترد، در حـالي كـه شـراب مـي          بي
كوبيـد، سـر مطهـر      مي عليه السالمكرد با چوب دستي خود بر دندانهاي مبارك سيدالشهدا    مي

 :اين آيه را تالوت فرمود
 ٤﴾ ُمْنقَلَِب َيْنقَِلُبونَو َسَيْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ... ﴿

 اند به زودي خواهند دانست و كساني كه ستم كرده...  «     
                                                 

 . ٦٨، صفحه ٥جلد : بحاراالنوار -١

 . ٩آيه : سوره كهف -٢

 . ١٢١، صفحه ٤٥جلد : بحاراالنوار -٣

 . ٢٢٧آيه : سوره شعرا -٤

  
 

 



٤٠  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
  ».    به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت

هـاي سـلطه     شود و پايه   افتند و تخت يزيد متزلزل مي          با اين آيه همه افراد مجلس به لرزه مي        
 .نمايد اميه را سست مي ظالمانه بني

 تـا چـه انـدازه بـه قـرآن كـريم        عليه السـالم  دهد امام حسين    پنجم اينكه نشان مي     و نكته  -٥    
داده است و قرآن نيز از چه جايگاه بلندي برخوردار اسـت كـه آن بزرگـوار حتّـي                    اهميت مي 

 .اش بر فراز نيزه تأكيد بر قرآن و تالوت آن دارد پس از شهادت، سربريده
  
  

 
 دهد  را سر میالسالم شعار قرآن علیه امام حسین

  
زيـاد و در مجلـس يزيـد          بـاالي نيـزه و در مجلـس عبيداللّـه بـن             عليه السـالم       سر امام حسين  

 .شرابخوار و قمارباز قرآن خواند
 - در نخسـتين روزهـاي تولّـد          عليه السـالم   طالب ابي     همان گونه كه پدرش حضرت علي بن      

د او را از كعبـه خـارج نمـود در دامـان             اش فاطمه بنت اس     هنگامي كه مادر مكرمه    -روز سوم   
 در  ٨مريم پيامبر اكرم قرآن تالوت نمود و همان گونه كه قبل از آن حضرت، جناب عيسي بن               

 .خواند را مي ١﴾ ِانِّي َعْبُداللِّه آتاِنَي الِْكتاَب َو َجَعلَِني َنِبّياً ﴿گهواره آيات الهي 
خوانـد تـا بـه همـه مـردم تـا روز رسـتاخيز                مـي  اين آيات قرآن را       عليه السالم      و امام حسين  

خاطرنشان كند كه آيات قرآن، تا چه حد حائز اهميت است و اينكه اگر مردم آن را بـه كـار                      
 !شوند بندند در دنيا خوشبخت مي
طلبد بلكه عمل به همه آيات را از قبيل آيه           هاي نماز و روزه را مي          و اين نه تنها عمل به آيه      

 :ايدفرم شوري كه مي

                                                 
 . ٣٠آيه : سوره مريم -١

  
 

 



٤١  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 ١﴾ َو أَْمَرُهْم ُشوري َبْيَنُهم ﴿

  »كنند و در كارهاي خود با يكديگر مشورت مي «     
 .كند     كه مردم را از قرار گرفتن در زير سلطه استبداد و ديكتاتوري حفظ مي

 :    و آيه آزادي
 ٢﴾ َيَضُع َعْنُهْم إْصَرُهْم َو اَألغْاللَ الَِّتي كاَنْت َعلَْيِهم ﴿

 چون زنجير به گردن خود      - از روي جهل و هواي نفس        -احكام پر رنج و مشقّتي را كه         «     
 . »دارد اند را برمي نهاده

 .دارد ماندگي نگاه مي     كه آنها را از سرخوردگي، اختناق، بردگي، مزدوري و عقب
 :    و آيه اخوت و برادري كه فرمايد
 ٣﴾ ِانََّما الُْمْؤِمُنونَ ِاْخَوةٌ ﴿

 . »به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند «     
 .دارد     كه آنها را از اختالف و تفرقه و كشمكش بازمي

 :فرمايد     همچنين آيه اتّحاد كه مي
 ٤﴾ َو ِانَّ هِذِه اُمَُّتكُْم اُمَّةٌ واِحَدةٌ َو أََنا َربُّكُْم فَاتَّقُون ﴿

 ه است و من پروردگارتانامتي يگان) شما مسلمانان(و همانا اين امت  «     
 . »    هستم پس تقواي الهي را پيشه سازيد

داند كه بايد تاريخ مشترك و ارز اقتصادي مشـترك               اين آيه همه مسلمانان را يك امت مي       
 .داشته باشند و مرزهاي جغرافيايي و موانع روحي آنها را از يكديگر دور نكند

                                                 
 . ٣٨آيه : سوره شوري -١

 . ١٥٧آيه : سوره اعراف -٢

 . ١٠آيه : سوره حجرات -٣

 . ٥٢آيه : سوره مؤمنون -٤

  
 

 



٤٢  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 از هر نژاد و ملّتـي كـه باشـند يـك امـت بداننـد                     اگر مسلمانان چنين كنند و يكديگر را      

كنند كه هيچ دشمني جرأت دستبرد به آنهـا را نخواهـد داشـت و هـيچ پليـدي       قدرتي پيدا مي 
 .خيال تاراج آنها را در سر نخواهد پروراند

 :فرمايد     و آيه ديگري كه مي
 ١﴾ لَقَْد كانَ لَكُْم ِفي َرُسوِل اللِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ﴿

  »...رسول خدا سرمشقي نيكوست) اقتدا به(قطعاً براي شما در  «     
 پيروي كنند و از رفتار و        صلي اهللا عليه و آله و سلم         خواهد كه از پيامبر        اين آيه از مردم مي    

 .گفتار او سرمشق بگيرند تا به خوشبختي دنيا و آخرت نايل آيند
 :فرمايد  اين است كه ميعليه و آله و سلم  صلي اهللا     و از جمله سخنان پيامبر اسالم

 ٢ »اَالرُض ِللِّه َو ِلَمْن َعمََّرها «
  »مالك زمين خداست و هر آن كس كه آبادش كند «     

كند   مشكل زمين را حل مي     صلي اهللا عليه و آله و سلم             كه پيروي از اين گفتار زيباي پيامبر      
ترين گرفتاري آنها    ان جوان كه يكي از سخت     و راهكاري است براي حلّ مسئله مسكن همسر       

شود كه زمـين مـورد تجـارت ثروتمنـدان و دولتمـردان              در امر ازدواج است و نيز مانع اين مي        
 .باشد

كنند  هاي زمين را به ازاي پول هنگفت خريد و فروش مي           داران قطعه      زيرا بسياري از سرمايه   
دارد و   كند و اقتصاد را از حركت بازمي       د مي ها براي مردم مشكل مسكن ايجا      و اين هواپرستي  

 .كند شود كه اين خود، فساد در جامعه را روزافزون مي مانع ازدواج جوانان مي
    يك آمار رسمي از كشورهاي اسـالمي شـمار جوانـان ناكـام از ازدواج را چنـين گـزارش                    

 :دهد مي

                                                 
 .٢١آيه : سوره احزاب -١

 . ٣٢٢٤٥، حديث ٤١٤، صفحه ٢٥جلد : ، وسايل الشيعة٢، حديث ٢٧٩، صفحه ٥جلد : كافي -٢

  
 

 



٤٣  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
در حالي ! برند تجرد به سر مي  پانزده ميليون دختر و پسر جوان در فالن كشور در حال             «     

 . »!كه همه آنها در سن ازدواج قرار دارند
 سوزي نيست؟     آيا اين بالي خانمان

سوزاند؟ و آيا هستي جامعـه را بـه              آيا اين ناكامي در ازدواج، جوانان را در آتش فساد نمي          
 نشاند؟ خاك سياه نمي

ست از قرآن كشيده، قوانين آن را پشت سر      همه اين مسائل به دليل آن است كه مسلمانان د         
 .اند نهاده

 صلي اهللا عليـه و آلـه و       در كتاب آسماني خدا و سخنان پيامبر اكرم و زندگي خاندان پيامبر          
 .هاي زيادي وجود دارد كه در زندگي مسلمانان به فراموشي سپرده شده است  برنامهسلم 

ر كتابهاي خود به طور مفصّل بـه تحليـل و بررسـي آنهـا               ها را د       البتّه ما بسياري از آن برنامه     
 .كنيم ايم كه اينجا به مختصري از آن اشاره مي پرداخته

  
  

 
 آزادیهای اساسی در اسالم

  
 و   صلي اهللا عليه و آله و سلم             امروزه مسلمانان آزاديهايي را كه خدا به آنها بخشيده و پيامبر          

انــد و بــه همــين علّـت دچـار قهقــرا و    فراموشــي ســپردهانــد بــه بــه آن توصــيه كــرده: امامـان
 .اند اند و از پيشرفت و توسعه جا مانده افتادگي شده عقب

انـد و بـا وجـود عقايـد          از همان آزاديها استفاده كـرده     ) غير مسلمانان (    در حالي كه ديگران     
 .دا كننداند راهي به سوي آسودگي و خوشبختي پي نادرست، اما به خاطر آزادي توانسته

 چهـار ميليـون و نـيم         عليـه السـالم        براي نمونه در تاريخ آمده است كه در زمان امام سـجاد           
 .مسلمان براي وقوف در عرفات گرد هم آمده بودند

 .بهره بودند     اين در حالي بود كه آنها از وسايل نقليه مدرن امروزي بي

  
 

 



٤٤  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
ديگر داشتند و با يكـديگر احسـاس        اما آنها روح همكاري و دلجويي و دستگيري از يك         

هاي  بيگانگي نداشتند و با توجه به اينكه بيش از يك قرن از اسالم نگذشته بود مردم در برنامه                 
مذهبي و اجتماعي، حضوري فعال داشتند اين در حالي اسـت كـه امـروزه و پـس از گذشـت                     

ان كمتـر از دو ميليـون       چهارده قرن و با وجود وسايل نقليه پيشرفته و فراوانِي جمعيـت مسـلمان             
 .دهند نفر از آنها مراسم حج را انجام مي

    اين در حالي است كه اسالم بر فريضه حج تأكيد فراوان دارد تا آنجا كه خواسـته اسـت تـا            
 :هر شب ماه مبارك رمضان دعا كنند

 ١ »ٍماَللَُّهمَّ اْرُزقِْني َحجَّ َبْيِتَك الَْحراِم ِفي عاِمي َهذا َو ِفي كُلِّ عا «
  »خدايا حج و طواف كعبه را هر ساله روزي من بنماي «     

 .    تا با اين دعا هر روز به ياد اين كنگره عظيم جهاني باشند
     راستي دليل اين همه كوتاهي چيست؟

    پاسخ آن است كه دولتمردان كشورهاي اسالمي بر خالف حكم اسالم ملّتهـاي خـود را از                 
كننـد كـه ايـن       انـدازيهاي فراوانـي مـي      هره گذاشته و در راه حج سـنگ       ب آزاديهاي مشروع بي  

فريضه را براي مردم بسيار دشوار نموده است با اينكه هر يك از اين دولتهـا ادعـاي مسـلماني                    
 .كوبند دارند و سنگ اسالم را بر سينه مي

ينـه ايـن        اگر دولتمردان كشورهاي اسالمي در مورد يك برنامه عبادي قطعـي، ثابـت و دير              
 گيري كنند پس مسائل سياسي و غير آنچه وضعي خواهند داشت؟ همه سخت

  
  

 
 
 
 

                                                 
 . ٣٧٥، صفحه ٩٧جلد : بحاراالنوار -١

  
 

 



٤٥  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

 راهی به سوی سعادت
  

    براي درمان اين دردها و بازگشت مسلمانان به آزاديهاي اوليه بايد ملّتهـا بيـدار شـوند و در                   
ن ايجـاد فرهنـگ     مورد فرهنگ تعدد احزاب آگاهي پيدا كنند كه مهمترين نياز امروز مسلمانا           

 .احزاب و مطبوعات آزاد است
    همچنين بايد مركزي وجود داشته باشد تا اقدامات نظام حاكم بر جامعه اسـالمي را در ريـز           
و درشت مسائل مورد سؤال و بازخواست قرار دهد و راه خودمحـوري و اسـتبداد را بـر آنهـا                     

هـد و گـر نـه مشـركان هـم در روز             ببندد و راست را از دروغ و واقعيت را از غيـر آن تميـز د               
 :كنند رستاخيز با سوگند ادعاي ايمان مي
 ١﴾ َو اللِّه َربِّنا ما كُنَّا ُمشِرِكني ﴿

  »به خدايي كه پروردگار ماست، سوگند كه ما مشرك نبوديم «     
    بنابراين گفتن هر سخني و ادعا كردن هر مطلبي، كار آساني است امـا آنچـه كـه گفتـار را                     

 .كند واقعيت است زند و راست و دروغ ادعاها را روشن مي ميمحك 
كنند كـه    هاي خود ادعاهاي پوچ مي     داشتن ملّت  هاي اسالمي، براي عقب نگه         چه بسا دولت  

 :راز اين مسئله در دو مطلب نهفته است
 .ها مشكل دولت:     اول
 .ها مشكل ملّت:     دوم

  
 
 

                                                 
 . ٢٣آيه : سوره انعام -١

  
 

 



٤٦  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

 ها ها و حکومت مشکل ملّت
  

 ها مشكالت ملّت    
هـا از آزاديهـاي اسـالم و فرهنـگ               در فصلهاي گذشته يادآور شديم كه عدم آگاهي ملّـت         

 - اجتمـاعي و سياسـي       -پرسي و نظام شوراي مراجع اسـالمي مشـكل اصـلي             چند حزبي، همه  
مسلمانان است و تا زماني كه مردم از اين آگاهيها برخوردار نشوند مشـكالت فعلـي همچنـان                  

تـر از ديـروز    هـا فردايـي تيـره    تـر خواهـد شـد و ملّـت       واهد ماند و روز به روز گسـترده       باقي خ 
خواهند داشت همان گونه كه اين وضعيت در زمان ما كامالً محسوس است كه براي برطرف                

 .آميز، آزاديهاي اساسي خود را مطالبه كنند شدن اين بحرانها بايد مردم به طور مسالمت
  

 ها     مشكالت حكومت
ها دور شدن از اسالم و احكـام قـرآن و پنـاه بـردن بـه                    يكي از بارزترين مشكالت حكومت    
 .باشد ابرقدرتهاي ستمگر شرق و غرب مي

 :فرمايد     در حالي كه خداوند متعال در قرآن كريم مي
 ١﴾ َو ال َتْركَُنوا ِايلَ الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر ﴿

  »يابد شما را درمي) عذاب(ورزند تكيه نكنيد كه آتش  كه ستم ميو بر آنان  «     
اند و هرگز به     هاي خود فاصله گرفته        يكي ديگر از مشكالت حكومتها اين است كه از ملّت         

ها چيره شوند و براي  انديشند، بلكه همه هدفشان اين است كه بر ملّت مصالح و منافع آنان نمي 
ريزي كرده و ثروتهايشان را چپـاول كننـد كـه ايـن رويـه عمـومي        مهنادان نگه داشتن آنها برنا    

 .حكومتهاي كشورهاي اسالمي از زمان حكومت عثماني تا كنون بوده است

                                                 
 . ١١٣آيه : سوره هود -١

  
 

 



٤٧  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
هـايي همچـون     ها و شرايط عمومي حاكم بر جهان تغيير يافته و واژه           اكنون زمينه      ولي هم 

ط جمعـي بـه خصـوص مـاهواره و        فشار و استبداد و سكوت معنايي ندارد، زيـرا وسـايل ارتبـا            
اند و بايد از اين طريـق، حكومتهـا را بـه اسـالم و قـرآن متوجـه                    اينترنت تمام مرزها را شكسته    

هـاي اسـالمي بـر اسـاس         ساخت و محيط را براي ايجاد نظـام چنـد حزبـي و رهبـري مملكـت                
هـاي اسـالمي بـدين وسـيله رشـد كـرده و              شوراي فقهاي اسالمي آماده سـاخت تـا حكومـت         

كوفا شوند و استوار بمانند و به پيروي و نصرت نهايي كه همانا وعده الهي است دست يابند                  ش
 :فرمايد چرا كه قرآن مي

  
 ١﴾ َو أَْنُتُم االَْعلَونَ ِانْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني ﴿

  »و شما برتريد اگر ايمان به خدا داشته باشيد «     
 : فرمود عليه و آله و سلم  صلي اهللا    و آنچنان كه پيامبر گرامي اسالم

  
 ٢ »اَإلْسالُم َيْعلُو َو ال ُيْعلي َعلَْيِه «

  »يابد اسالم برتر است و هيچ چيز بر او برتري نمي «     
اي جز ويراني و نابودي در بـر نـدارد كـه البتّـه                   اما وضعيت كنوني كشورهاي اسالمي نتيجه     

 يـا فشـارهاي جريانـات سياسـي گروههـاي        هـاي مردمـي و     هايي بر اثر انقـالب     چنين حكومت 
 .شوند همان گونه كه از ديدگاه معنوي هم سقوط خواهند كرد مخالف سرنگون مي

  ».و خداوند در كمين ستمكاران است «     
  
  

 
 
 

                                                 
 . ١٣٩آيه : عمران سوره آل -١

 . ٤٧، صفحه ٣٩جلد : بحاراالنوار -٢

  
 

 



٤٨  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 اسالم و نظام مشورتی
  

    يكي از سخنوران مذهبي كه براي نجات تبليغات ديني ماه مبارك رمضـان بـه آلمـان سـفر                   
ده بود براي من بازگو كـرد كـه در بعـد از مـاه مبـارك رمضـان بـه بعضـي از كشـورهاي                          كر

وارد شدم كه قرار بود پـاپ، رهبـر مسـيحيان           ) واتيكان(اروپايي مسافرت كردم تا اينكه به ُرم        
 . و سال جديد مسيحي سخنراني كند عليه السالمجهان به مناسبت ميالد حضرت مسيح

هـا جمـع شـده بودنـد و جمعيـت بيشـماري از جوانـان                 و كاردينال ها       عده زيادي از كشيش   
مسيحي نيز در واتيكان حضور داشتند، تا هم سال نـو را جشـن بگيرنـد و هـم سـخنان پـاپ را                

 .بشنوند
در حقيقـت دو  !     بر اساس آمار منتشره تعداد شش ميليون نفر در آن مجلس حضـور داشـتند        

شده بود اول، انگيزه درونـي كـه بـر اثـر تبليغـات              عامل موجب اجتماع اين جميعت بيشماري       
ها در ميان مردم ايجاد شده بـود تـا بـه واتيكـان بياينـد و سـخنان پـدر روحـانِي دنيـاي                  كشيش

مسيحيت را بشنوند و دوم اينكه مسافرت براي اروپاييان بسـيار سـهل و آسـان اسـت زيـرا هـر                      
... د و خروج و بازرسـي و اجـازه و         تواند بدون ويزا و بدون پرداخت عوارض ورو        اروپايي مي 

 .به تمام كشورهاي اروپايي مسافرت كند
هاي      بنابراين تشكيل چنين جمعيت عظيمي بر اساس عدم وجود موانع مرزي و وجود انگيزه             

مذهبي استوار بود كه در واقع اجتماع اين جمعيت زيـاد از كشـورهاي مختلـف بـا فرهنـگ و              
هاي اجتماعي گونـاگون فقـط و فقـط بـر اسـاس               از موقعيت  زبانهاي متفاوت و با برخورداري    
 .يك عقيده مشترك مذهبي بود

    ولي متأسفانه اين روش در بين ما نيست كه همه مسلمانان با تمام اختالفاتي كه از نظر زبـان                   
دارند بتوانند در كنگره عظيمي چون حج جمع شوند، زيـرا طبـق آمـاري كـه از                  ... و پوست و  

 .كند شود تعداد حجاج از دو ميليون و اندي تجاوز نمي تان اعالم ميسوي كشور عربس

  
 

 



٤٩  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
هـا و    هـاي مسـيحي بـا اخـتالف سـليقه          هـا و كاردينـال         البتّه همان جلسه مشترك كشيش    

 .مرامهاي مختلف نيز برگرفته از نظريه شوراي فقها است
اي توجـه كنيـد      لحظـه ) عجل اللّه تعالي فرجه الشريف    (    در اين فرمايش حضرت ولي عصر       

 :فرمايد كه مي
 ١) فَِانَُّهْم ُحجَِّتي َعلَْيكُم (

  »هستند) شيعيان(فقها حجت من بر شما  «
، زيـرا   )يكي از فقيهان حجـت مـن بـر شماسـت          (،  )...فَِانَّ اََحَدُهم   : (فرمايد     آن حضرت نمي  

 اجتماع كنند چرا اند كه فقها و مراجع در زمان غيبت با هم    حضرت به اين مطلب عنايت داشته     
كه اجتماع آنها موجب عظمت و شوكت و برتريشان خواهد بود ولي اگر هر يـك مسـتقل از                   

روي شكست خورده و ارزش و اعتبار خـويش را از دسـت    ديگري وارد عمل شود بر اثر تك  
 .دهد و در نهايت كسي براي اسالم و مسلمانان احترامي قايل نخواهد شد مي

 ي فقها و مراجع كجاست؟    اي مسلمانان شورا
     چرا در پي لغو مرزهاي ساخته و پرداخته استعمار نيستيد؟

تر كشورهاي اسـالمي         آن هم مرزهايي كه ارمغان غرب بوده و براي غارت و استثمار آسان            
 .ترسيم شده است

     برادري اسالمي كه قرآن بر آن تأكيد نموده است كجاست؟
 صـلي اهللا عليـه و آلـه و          نامد و پيـامبر     مي  »امت واحده  «  مسلمانان را        با توجه به اينكه قرآن    

 .دانيم فرمايد چرا ما يكديگر را اجنبي و بيگانه مي  بر اين مطلب تأكيد ميسلم 
    به راستي كه غرب عوامل پيشرفت خود را اعم از برداشـتن مرزهـا، تشـكيل جامعـه متّحـد،                

را از اسـالم و قـرآن آموخـت و پـيش رفـت و مـا                 ...  و واحد پول مشترك و مبدأ تاريخ يگانه      
هاي خـويش قـرار      مسلمانان نيز كاستيها و زشتيهاي فرهنگ غرب را آموخته و سرلوحه برنامه           

 :فرمايد  را فراموش كرديم آنجا كه مي عليه السالمداديم و وصيت اميرالمؤمنين علي

                                                 
 . ٩٠، صفحه ٢جلد : بحاراالنوار -١

  
 

 



٥٠  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
  

 )  ِبالَْعَمِل ِبِه غَْيُركُْماَللَّه اَللَّه ِفي الْقُرآِن ال َيْسِبقَنَّكُْم (
  ».خداي را، خداي را، در مورد قرآن مبادا ديگران در عمل به آن بر شما سبقت گيرند «     

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



٥١  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 نتیجه رها کردن اسالم
  

    آري، هر آنچه كه موجب پيشرفت غرب شده است از اسـالم وام گرفتـه شـده اسـت و مـا                      
افتـادگي و ذلّـت مـا گشـته اسـت و             ايم و اين موجـب عقـب        به كناري نهاده   مسلمانان اسالم را  

 .ها شوند همچنين موجب شده است كه مسلمانان هر روز بازيچه يكي از ابرقدرت
 در خطبه معروفشان در مـورد مـا تحقّـق يافتـه              عليها السالم      به راستي فرمايش حضرت زهرا    

 :است كه فرمود
َء  فا ُحفَْرٍة ِمَن النَّاِر َمذَقّةَ الشَّاِرب َو ُنْهَزةَ الطَّاِمع َو قُبسـة العجـالن و ُمـْوِطي                َو كُْنُتْم َعلي شَ    «     

األقدام، تشربون الطرق و تقتاتون الِقّد و الورق، اذلة خاسئني، ختافون ان َيَتخطَّفَكُم الّنـاُس ِمـْن                 
 ١ »َحْوِلكُم

ــد و م    «      ــه بودي ــرار گرفت ــنّم ق ــاه جه ــما در پرتگ ــنگان و   ش ــاميدن تش ــيدن و آش حــل چش
آشـاميديد و بـا      كاران و پايمال قـدمها بوديـد آب گودالهـاي بيابـاني را مـي               طلبي طمع  فرصت

گرفتيـد، مردمـان ضـعيف و        قـوت مـي   ) برگ درخت و پوست دباغي نشـده      (غذاهاي ناماليم   
 . »ترسيديد مردم از اطراف شما را بربايند مطرود از جمله بوديد به طوري كه مي

 :فرمايد اي از نتايج دوري ما از اسالم و قرآن است كه خداي متعال مي     و اين گوشه
 ٢﴾ َو َمْن أَْعَرَض َعْن ِذكِْري فَِانَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكاً ﴿

  ».و هر آن كس كه از ياد من روي برگرداند زندگي تلخ و دشواري براي او خواهد بود «     
بـريم از    ندگي ما مسلمانان، تلخ و دشوار شده است و به خدا پناه مي            بينيم كه ز       و امروزه مي  

 :فرمايد اينكه ادامه آيه نيز بر ما مطابقت پيدا كند كه مي
 ١﴾ َو َنْحُشُرُه َيْوَم الِْقياَمِة أَْعمي ﴿

                                                 
 . ٦٦٤، صفحه ٢جلد : عوالم -١

 . ١٢٤آيه : سوره طه -٢

  
 

 



٥٢  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
  »كنيم  در روز قيامت نابينا محشور مي- كسي كه از ياد خدا دوري كند -و او را  «     

 .انجامد روز قيامتي كه هر روز آن پنجاه هزار سال به طول مي    آن هم 
 .    بنابراين منظور از احيا و بزرگداشت عاشورا زنده نمودن اسالم و قرآن است

 :گويد  اين چنين مي عليه السالماز زبان امام حسين...     همان گونه كه شاعر قرن يازدهم
 ِاالّ ِبقَتِلي فَيا ُسُيوُف ُخِذيِني                           ِان كانَ دين حمّمٍد لَم َيسَتِقم

ماند پـس اي      جز به كشته شدن من پاينده نمي        صلي اهللا عليه و آله و سلم         اگر دين محمد   «     
 . »شمشيرها مرا در برگيريد

 اجتمـاعي   -    عاشورا بهترين فرصت براي متوجه ساختن مسلمانان نسبت به وظـايف مـذهبي              
 .است: زگشت به آيات قرآن كريم و سنّت ائمه معصومينآنان و با

    به اميد آنكه خداي متعال ما را مشمول لطف و عنايت خويش قرار دهد كـه اگـر بـه دامـن                      
 :فرمايد باز نگرديم همان گونه كه قرآن مي: بيت پربركت قرآن و اهل

 ٢﴾ َو ِانْ ُعْدُتْم ُعْدنا ﴿
  »گردد بت و مجازات نيز به شما بازميو اگر به عصيان بازگرديد عقو «     

 .    دچار غضب و عذاب الهي خواهيم شد
  
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 . ١٢٤آيه : سوره طه -١

 .  ٨آيه : سوره اسراء -٢

  
 

 



٥٣  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
  

 اسالم دین علم و عمل
  

افتادگي مسلمانان روي برگرداندن از اسالم است كه امام              به راستي كه مهمترين علّت عقب     
 . براي احياي آن كشته شد عليه السالمحسين

 :ياور گشته همان گونه كه پيامبر فرمودند  و بي    و هم اكنون اسالم غريب
 . »اسالم با غربت ظهور كرد و به زودي دوباره غريب خواهد شد «     

انـد در عمـل، احكـام اسـالمي را اجـرا             هايي كه به نـام اسـالم تشـكيل شـده               حتّي حكومت 
 .كند سرايي مشكلي را حل نمي كنند و پرواضح است كه ادعا و سخن نمي
نمودنـد و خـود را خليفـه مسـلمين           يرا افرادي همچون يزيد و معاويه نيز ادعاي اسالم مـي              ز
 .نمودند دانستند ولي در مقام عمل، برخالف اسالم عمل مي مي

افتـادگي مسـلمانان، درصـد بـاالي بيسـوادي در بـين                  امروزه يكي از بارزترين مظاهر عقـب      
 بسياري از حكمرانان كشورهاي اسـالمي بـر         آنهاست و اين مطلب عادي و طبيعي نيست بلكه        

هايي از اين جريان را در كشـورهاي اسـالمي از جملـه عـراق بـه                  اين تعمد دارند كه من نمونه     
 .ام چشم خود ديده

 عليـه   اي بـه نـام مدرسـه امـام صـادق               در دوره حكومت پادشاهي عراق براي افتتاح مدرسـه        
برداشـته باشـم،   ) شـيعي (يج فرهنـگ اسـالمي     تالش نمـودم تـا گـامي در راسـتاي تـرو            السالم

حكومت عراق با توجه به اينكه در آن زمان پادشاهي بود و تا حدودي داراي آزادي از افتتاح             
مدرسه جلوگيري نمود و شرايط و مراحل متعددي براي تأسيس و افتتاح مدرسه قرار داد كـه                 

 .بعد از مدتي توانستيم اجازه تأسيس مدرسه را بگيريم
پس هنگامي كه حكومت پادشاهي بر اثر يك انقالب درهـم شكسـت كـه البتّـه اينگونـه                       س

ريـزي شـده بـود حكومـت بـه           دار و يا شـرق كمونيسـت پايـه         ها از طرف غرِب سرمايه     انقالب
اصطالح جمهوري بر سركار آمد و اين حكومت جمهوري فوراً مـدارس مـا را كـه مجموعـاً                   

  
 

 



٥٤  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
نمـود و همچنـين مؤسسـات        آمـوز را تربيـت مـي       شش مدرسه بود و حدود سه هزار دانـش        

 .فرهنگي مربوط به ما را تعطيل نمود
    همچنين هفتاد مركز نشر و فروشگاه كتاب و هشتاد كتابخانه عمومي و اماني و پانزده مجله                

هـاي   فرهنگي ديني را تعطيل نمود و پس از اين جريان از فعاليت سي مدرسه كـه تـابع حـوزه                   
 . بود جلوگيري نمودعلميه كربال و نجف

انـد كـه از پيشـرفت           در واقع بسياري از حكمرانان كشورهاي اسالمي بر خود واجب نمـوده           
هاي خود به خصوص در زمينه مسائل علمي و پژوهشي جلوگيري كرده و آنان را عقـب                  ملّت

 .نگاه دارند
 :دفرماي  مي صلي اهللا عليه و آله و سلم     با اينكه پيامبر گرامي اسالم

  
 ١) طَلَُب الِْعلِْم فَِريَضةٌ َعلي كُلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمٍة (

  »بر هر زن و مرد مسلمان واجب است كه جوياي دانش باشند «
ها بـر همـه مـردم واجـب          آموختن صنعت : اند     كه فقهاي ما به عنوان يك حكم شرعي گفته        

ي آنان بـه طـور صـريح يـا مخفـي بـا              ها نشانده بينيد كه استعمار و دست      ولي مي  ٢.كفايي است 
 .كنند گسترش علم و دانش در بين مسلمانان به شدت مبارزه مي

بينيم كه در هند آن زمان كه تحت سلطه استعمار جنايتكار انگليس بود آموزش قرآن                    و مي 
را از طريق قانوني ممنوع كرد در حالي كه ديديم چگونه ژاپن در مدتي كمتر از پنجاه سال از 

 .هايت ضعف به اوج ترقّي و پيشرفت در علم و صنعت رسيدن
 .هاي ديگري كه بيان آن از حوصله اين كتاب خارج است     و نمونه

اي براي احياي احكـام و دسـتورات اسـالم در زمينـه                  بنابراين بر ماست كه عاشورا را وسيله      
 :علم و عمل قرار دهيم زيرا در روايت آمده است

                                                 
 . ١٧٧٧، صفحه ١جلد : بحاراالنوار -١

اي از  ها را آموزش ببينند و هرگـاه عـده     تك صنعت  بدين معني كه بر همه مردم جامعه واجب است كه تك           -٢
 . شود مانند وجوب جهاد كه آن هم كفايي است مسلمانان اين كار را انجام دهند از عهده ديگران خارج مي

  
 

 



٥٥  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 كسي است كه خدا را اطاعـت كنـد           صلي اهللا عليه و آله و سلم         ستدار محمد همانا دو  «     

 كسي است كه خـداي       صلي اهللا عليه و آله و سلم         اي حبشي باشد و دشمن محمد      هرچند برده 
 ١. »اي از قريش باشد را نافرماني كند هرچند بزرگ مرتبه

 
  
  

 کند اسالم با بردگی مبارزه می
  

شـود بـا     يه مردم را به بردگي كشاندند و همان گونه كه با نوكر رفتار مي             ام     به راستي كه بني   
آزاديهـاي  . نمودنـد  كردند و آنها را از حقوق اوليـه انسـاني خـود، محـروم مـي                مردم رفتار مي  

گرفتنـد كـه بنـده حكومـت         نمودند و از مردم بيعت مـي       فردي و اجتماعي را از آنان سلب مي       
 .دينشان در خدمت خليفه و تشكيالت حكومت وقت باشدباشند و مال و جان و ناموس و 

 صلي اهللا عليه    پيامبر اكرم !!     و مصيبت آنجاست كه تمام اينها به نام اسالم و جانشيني مشروع           
كـرد كـه در مقابـل ايـن سـتمها و           گرفت و هيچ كسي جرأت پيدا نمـي         انجام مي  و آله و سلم     

آنان را به احكام قرآن و اسـالم دعـوت كنـد            ها اعتراض كند و كسي توان نداشت كه          جنايت
 .ترين انتقاد و اعتراض موجب كشته شدن او خواهد شد دانست كوچك چرا كه مي

اميه را نهي از منكـر و امـر بـه         تنها كسي كه خود را آماده شهادت كرد و به پا خاست و بني       
اميه نيز وجـود      كه بني   بود  عليه السالم  عبداللّه الحسين  معروف نمود وجود مقدس حضرت ابي     

آن حضرت را تحمل نكردند زيرا ديدند كه مصالح و منافع شخصي آنان در خطـر اسـت لـذا                    
 .بيت و يارانش را به شهادت رساندند وي و اهل

 در راه خدا و براي زنده كردن دين خدا و احياي آزاديهاي فردي و                عليه السالم      امام حسين 
 .اميه سركوب شده بود زاديهايي كه از طرف بنياجتماعي اسالم شهيد شد آن هم آ

                                                 
 َمْن اَطاَع اللَّه َو لَْو كانَ َعْبداً َحَبِشّياً َو ِانَّ َعدوَّ ُمَحمٍَّد َصلَّي اللَّـُه َعلَْيـِه َو             ِانَّ َويلَّ ُمحمٍَّد َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َو آِلِه َو َسلَّمَ         «  -١

   »آِلِه َو َسلَّم َمْن َعَصي اللَّه َو لَْو كانَ َسيِّداً قَُرِشّياً

  
 

 



٥٦  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
نمود و در راه آن شـهادت را بـه جـان خريـد بيـان        تأكيد مي  عليه السالم      و آنچه كه امام   

 :آزاديهاي اسالمي بود كه فرمود
ِة َو َهْيهاَت ِمّنا الذِّلَّةُ، يأَبي اللّـُه        أال ِانَّ الدَِّعيَّ ْبَن الدَِّعّي قَْد َركََز َبْيَن اثَْنَتْيِن َبْيَن الّسلِّة َو الذِّلَّ             «     

 ١ »لَنا ذِلَك َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنونَ َو ُحُجوٌر طاَبْت َو طَُهَرْت
 مـرا بـين دو راه قـرار داده اسـت        - يزيد بن معاويـه      -آگاه باشيد كه ناپاك فرزند ناپاك        «     

سولش و مؤمنان و پاكدامنان، ذلّت را بـر  شمشير و ذلّت، و ذلّت از من دور است زيرا خدا و ر         
 . »پسندند ما نمي

پسندد و حقارت بردگي و نوكري و پستي      آري خداوند ذلّت و بندگي ديگران را بر ما نمي
 .دارد خضوع و تسليم در برابر ستمگران را روا نمي

مردي آموخـت    به ياران خود، درس آزادگي و آزاد        عليه السالم      و به راستي كه امام حسين     
 حاضر شده و سر او را به دامـان گرفتنـد             قدس سره    و هنگامي كه بر بالين حر بن يزيد رياحي        

 : به وي فرمودند- آن هم در حالي كه حر در آستانه شهادت بود -
ناميد تو در دنيا آزاده و در آخرت خوشبخت خواهي          ) آزاد(مادرت به درستي تو را حر        «     
 ٢. »بود

 :خواند رفت چنين رجز مي حر هنگامي كه براي جهاد به سوي ميدان مي    و جناب 
 اَْضِرُبكُْم َو ال أَري ِمْن َحْيِف                ِاّني اََنا احلُرُّ َو مأوي الضيِف

كـنم و در كشـتن شـما زيـاني           ام و پناه ميهمانانم با شما سـتيز مـي          به درستي كه من آزاده     «     
 . »بينم نمي

 :خواند  نيز در كوفه چنين رجز مي عليه السالمه قبل از واقعه عاشورا مسلم بن عقيل    چنانك
 َو ِانْ َرأَْيُت الَْمْوَت َشْيئاً ُنكْرا      اُقِْسْمُت أَنْ ال أُقَْتلَ ِاالَّ ُحّراً

                                                 
 .  ٨٣، صفحه ٤٥جلد : بحاراالنوار -١

  . »اً، فَأَْنَت ُحرٌّ ِفي الدُّْنيا َو َسِعيداً ِفي اآلِخَرةما أَْخطَأُْت اُمَُّك ِاذْ َسمَّْتَك ُحّر«  -٢

  
 

 



٥٧  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
ام كـه جـز بـه آزادگـي          بينم ولي سوگند خورده        هر چند مرگ را ناپسند و سهمگين مي       

 .كشته نشوم
  
  

 
 
 
 
 
 

 بین دین و آزادی منافاتی نیست
  

    كسي چنين نپندارد كه آزادي، با دين منافات و تضاد دارد، چه آنكه آزادي و آزادگـي از                  
 .گيرد اعماق دين ريشه مي

    البتّه دين و مذهب با انجام كارهاي ناشايستي همچون شرابخواري و خريـد و فـروش مـواد                  
عـدالتي و سـتم، مصـادره امـوال          هـا، بـي    از، استبداد، غارت ملّت   مخدر، قمار، فحشا، ساز و آو     

مخالف است ولي آزاديهايي از قبيل تجارت، كشاورزي، صنعت و عمران، فرهنگ            ... مردم و 
 آزادي از ديـدگاه     -و مطبوعات، سفر و اقامت و آزادي در هزاران بعد ديگر كه ما در كتاب                

ايم همه از احكام و مسائل واضح اسالمي است كه           ه تعدادي از آنها را بر شمرد      - ١فقه اسالمي 
تـوان وجـود همـين آزاديهـا         مهمترين عامل پيشرفت سـريع اسـالم در اوايـل ظهـورش را مـي              

 .دانست

                                                 
 . نوشته مؤلّف محترم: الفقه احلرية -١

  
 

 



٥٨  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 چرا كـه تـورات      -بيند       البتّه غرب از آن جايي كه حرمتي براي منكرات و محرمات نمي           

 آزادي را توسـعه داده و       -اسـت   و انجيل تحريف شده آنان ايـن محرمـات را حـالل شـمرده               
 .شامل برخي از زشتيها نيز نموده است

    بنابراين ارتكاب محرمات الهي از لوازم آزادي نيست بلكه ناشي از عدم التزام مذهبي است               
ولي آزاديهاي  !! كنيم كه در كشورهاي اسالمي ارتكاب محرمات آزاد است         و لذا مشاهده مي   

انـد كـه فقـر و محروميـت دامنگيـر يـك              ن سـركوب نمـوده    مشروع و صحيح مردم را آن چنا      
 .ميليارد انسان شده است

     آيا اين روش با اسالم سازگاري دارد؟
 :فرمايد     اسالمي كه پيامبرش مي

 ١ ».اش گرسنه باشد به خدا و آخرت ايمان ندارد كسي كه سير بخوابد و همسايه «     
 احياي آزاديهـاي مشـروع از بـين بـردن مفاسـد و                  پس برماست كه عاشورا را مظهري براي      

منكرات بدانيم و گرنه تنها انجام يك سري مراسم هميشگي و بدون توجه به اهداف عاشـورا                 
مانند آن است كه بيماري نسخه پزشك را گرفته و بارها آن را مطالعه كنـد ولـي بـدان عمـل                       

جام برخي مراسم ظاهري از مشكالت و   ما نيز با ان   . يابد گاه از بيماري نجات نمي     كه هيچ . نكند
 .سختيها نجات پيدا نخواهيم كرد بلكه بايد طبق هدف و پيام عاشورا عمل شود

 :    چنان كه در روايت آمده است
  

 ٢) ِانَّ األميانَ َمْعِرفَةٌ ِبالْقَلِْب َو ِاقْراٌر ِبالِّساِن َو َعَملٌ ِباَألْركاِن (
 . » اقرار زباني و عمل با اعضاء و جوارح استهمانا ايمان شناخت قلبي و «     

  
 
 

                                                 
 . ١٩٣، صفحه ٧٧جلد : بحاراالنوار -١

 . ٢٢٧حكمت : نهج البالغه -٢

  
 

 



٥٩  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 
 

 باشد پایداری اسالم به زنده بودن احکام آن می
  

 براي احياي اسالم كشته شد اين است كـه او قيـام              عليه السالم      حال معناي اينكه امام حسين    
ز آخـرت    كه خير و بركت دنيا را پيش ا        -نمود و خود را مهياي شهادت نمود تا احكام اسالم           

 . زنده كند-براي بشريت به همراه دارد 
اميه هر آن كس را كه براي تحقّق اهداف و احكام اسالم و جلوگيري از ظلـم، در                       زيرا بني 

زدند كه به اسالم حملـه كـرده اسـت و بـر خليفـه وقـت خـروج                    ايستاد تهمت مي   مقابلشان مي 
 . و كفر وي را صادر كنندنموده است و همين دو اتّهام كافي بود كه حكم ارتداد

    برچسب كفر و ارتداد بهترين است مايه بنـي اميـه بـود كـه بـه وسـيله آن هـر كسـي را كـه              
 .رساندند خواستند به قتل مي مي
 

 او را دعـوت بـه اسـالم نمـود حضـرت را       عليه السالم    همچنين يزيد هنگامي كه امام حسين 
 عليه  اي براي كشتن حضرتش قرار داد، و امام حسين         متّهم به خروج از دين نمود و آن را بهانه         

دانست و با توجه به اينكه پايان اين راه، شهادت است             تمام اين مسائل و جريانات را مي       السالم
 .عزم خود را بر شهادت جزم نمود

ديد كه برخـي حاكمـان فعلـي كـه بـه نـام                در زمان ما بود و مي       عليه السالم      اگر امام حسين  
خاسـت و عمـل      كنند هر آينه بـه پـا مـي         كنند و احكام اسالمي را اجرا نمي       ومت مي اسالم حك 

اميـه   نمود همان گونه كه در مقابل يزيد بـه بنـي   هاي اسالم را از آنان مطالبه مي     نمودن به برنامه  
 .قيام نمود و از آنان مطالبه كرد

نـد؟ و آيـا بـراي مخـالفين خـود،           اي از استبداد و ديكتاتوريت نبود      اميه نمونه      آيا يزيد و بني   
 جوابي جز اعدام و شكنجه چيزي داشتند؟
 كردند؟     آيا آزاديهاي مشروع مردم را منع نمي

  
 

 



٦٠  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
    و آيا حاكمان امروزي چنين نيستند؟ بلكه حكمرانان كشـورهاي اسـالمي امـروز، يـك                

كنـيم و    ا اجرا مي  كنند كه ما قوانين شرق و غرب ر        قدم از آنان جلوترند زيرا صريحاً اعالم مي       
 .كنيم آشكارا احكام اسالم را رها مي

 :فرمايد كه     آيا خداوند نمي
  

 ١﴾ َخلََق لَكُْم ما ِفي األْرِض َجِميعاً ﴿
  »خداوند آنچه را كه در زمين است براي شما آفريد «
 :فرمايد  نمي صلي اهللا عليه و آله و سلم     و آيا پيامبر اكرم

  
  » ْرضاً َمْيَتةً فَِهَي لَُهَمْن اَْحيا اَ  «

  »هر كس زمين مواتي را زنده كند پس آن زمين براي او است «
 :    و آيا نفرمود كه

  
 ٢) َمْن َسَبَق ِايل ما لَْم َيْسِبُق ِالَْيِه ُمْسِلٌم فَُهَو اََحقُّ ِبِه (

دن، چمنزارهـاي  از مواهب طبيعي و مباحات اوليه مانند درختان، معـا (كسي كه بر چيزي     «     
از مسلمانان ديگر سبقت گيرد در اسـتفاده از آن بـر            ...) بدون مالك، ماهيان دريا و رودخانه و      

 . »ديگران مقدم است
    حال ببينيد چگونه زمامداران كشورهاي اسالمي اين دو قانون الهي را تعطيل كرده و بـا آن                 

 كنند؟؟ مبارزه مي
 كس حق كشاورزي، صيد، كسب و كار، ساخت خانه،     پرواضح است كه اگر بنا باشد هيچ

... نداشـته باشـد مگـر بـه اجـازه و عـوارض گمـرك و ماليـات                   ... استفاده از معدن، تجارت و    
اند شرايط سنگين كـار را فـراهم كننـد و لـذا              مانند چرا كه نتوانسته    كار مي  ميليونها مسلمان بي  

                                                 
 . ٢٩آيه : سوره بقره -١

 . ١١١، صفحه ١٧جلد : مستدرك الوسائل -٢

  
 

 



٦١  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
نـد چـرا كـه سـر پنـاهي بـراي زنـدگي              مان ميليونها دختر و پسر جوان بدون همسر باقي مـي         

دانند كه اين بر     ها زمينها را مصادره كرده و ملك شخصي خود مي          ندارند، در حالي كه دولت    
 بيـان شـده      »در قرآن و سنّت    «  كه    صلي اهللا عليه و آله و سلم         خالف حكم خدا و پيامبر خدا     

 .است
نيم چرا كه همگي بـراي تحقّـق        بي هاي پادشاهي و جمهوري نمي         و تفاوتي هم بين حكومت    

داشتن مسلمانان، مصادره اموال و سركوب آزاديهـاي مشـروع           اهداف معيني از قبيل عقب نگه     
 .اند آنان آمده

شـدند بـه مـرور آن را سـاخته و            اي از زمـين مـي          پرواضح است كه اگر جوانان مالك قطعه      
 .ساختند خانواده خويش را در آن ساكن مي

 من در كربال شاهد اين برنامه بودم در آن زمان كه حكومت عراق بـه مـردم             همان گونه كه  
اي از زمين شوند كه اين عمل باعـث شـد            داد تا با پرداخت مبلغ ناچيزي مالك قطعه        اجازه مي 

شهر مقدس كربال در مدت سه سال توسعه پيدا كند به حدي كه از شرق تا مرقـد عالّمـه ابـن                      
 و از  قـدس سـره   طويرج و از غرب تا مرقد جناب حر ريـاحي  و نزديكيهاي  قدس سره  حمزه

 . توسعه پيدا كرد » عليه السالمَحيُّ احلُسني «  و از جنوب تا  قدس سره شمال تا مرقد عون
كنـد الزم اسـت اگـر            بنابراين بر مسلمانان امروزي كه تعدادشان از يك ميليارد تجـاوز مـي            

كنند و پيشرفت نمايند به اسالم باز گردنـد و احكـام            خواهند از مشكالت فعلي نجات پيدا        مي
آن را اجرا كنند و قوانين اختراعي غرب و شرق را رها سـازند و از زمامـداران مسـتبد پيـروي                      

 .كنند نكنند آنهايي كه از پيشرفت مسلمانان و اجراي احكام خدا جلوگيري مي
  

 
 
 
 
 

  
 

 



٦٢  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 ترین حکم اسالمی اولین و ضروری
  

 الزم است به عنوان اولـين برنامـه حكومـت اسـالمي، بـرادري اسـالمي و امـت                        بر مسلمانان 
ها  بايست كينه  واحده اسالمي را مد نظر قرار دهند و براي تحقّق اين حكومت اسالمي ابتدا مي              

داوريهاي گذشته را به كناري نهند و مرزها و موانع جغرافيـايي را برچيننـد كـه اجـراي               و پيش 
 از قبيل قوت و شوكت مسلمانان، شكوفايي اقتصادي، كثرت درآمد،           اين حكم قرآني نتايجي   

زايي، به كار انداختن استعدادهاي خاموش، توليد هر چه بيشتر، تسهيل مبادالت تجاري        اشتغال
و انتقال تجربيات صنعتي و تجاري، نشر فرهنگ و انتقال اطالعات و دانش بين مسلمانان را در 

زيستند و با هم الفت داشـتند        نان صدر اسالم در يك كشور مي      پي دارد، همان گونه كه مسلما     
 .ما هم چنين باشيم

 آن عالم نحوي معروف، از دورترين نقطه ايران بـه عـراق              »سبيويه «     شما مالحظه كنيد كه     
 .كند دهد و دانشجويان زيادي به گرد خود جمع مي آيد و دانش خويش را نشر مي مي

 .كند آيد و سخنانش را تبليغ مي افغانستان به ايران مي    همچنين ناصر خسرو از 
آيند و   از لبنان به اصفهان مي    ...     علماي شيعه جبل عاِمِل لبنان مانند محقّق دوم، شيخ بهايي و          

 .كنند كسب دانش مي
اي نيسـت بلكـه تـا قبـل از تسـلّط             سـابقه      آري، وحدت مسـلمانان يـك نظريـه جديـد و بـي            

شورهاي اسالمي، همه مسلمانان در سرزميني واحد و در زيـر پـرچم اسـالم               استعمارگران بر ك  
زيستند و بر اثر همين يگانگي عظمت و شوكت مسلمانان نمودار بود و علم و فرهنـگ در                   مي

 .ميانشان منتشر شده بود
 : فرمودند صلي اهللا عليه و آله و سلم     پيامبر اكرم

 ) َيُداللَِّه َمَع الَْجماَعِة (
 . » با جماعت است- كمك الهي -ت خدا دس «

  
 

 



٦٣  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
    كه در كنار عظمت و شوكت، علـم و فرهنـگ، شـكوفايي اقتصـادي و تجـارت آزاد و                    

 :فرمايد شود همان گونه كه خداوند در مورد حج مي پرسود نيز ديده مي
 ١﴾ ِلَيْشَهُدوا َمناِفَع لَُهْم ﴿

 . »ي نيز هستهاي عبادي و تربيتي منافع اقتصاد در كنار جنبه «     
شـدند و برادرانــه در سـرزميني واحــد زنـدگي      آري، مســلمانان ملّتـي يگانـه محسـوب مـي

كردند و بيگانه از عظمت و قوت آنان در هراس بودند و بر وحدت و برادري آنـان حسـد                     مي
 .آمدند ورزيدند و همواره درصدد تفرقه افكني و ايجاد كينه و دشمني برمي مي

 بذر تفرقه و تضاد و  »سايكس بيكوا « رزو نرسيدند مگر آنكه اخيراً در كنگره     ولي به اين آ
هاي جنـگ و برادركشـي را ترسـيم          دشمني را در كشورهاي اسالمي كاشته و براي آنان نقشه         

 -ايم تـا شـما را        ما آمده  « نمودند و براي مسلمانان مرزهاي جغرافيايي تعيين نمودند و با شعار            
 بر كشورهاي اسالمي مسلّط      » برهانيم و قصد فتح سرزمينهاي شما را نداريم        -از بند مشكالت    

 .شدند
    به عنوان مثال سوريه بزرگ را در نظر بگيريد كه در آن زمان شامل فلسـطين، اردن، لبنـان،              

هـاي اسـتعمارگرانه ايـن سـرزمين بـزرگ و پربركـت              شد با نقشه   سوريه فعلي و اسكندريه مي    
 مـيالدي سـوريه     ١٩١٦ت به وسيله مرزهـا از يكـديگر جـدا شـد و از سـال                 اسالمي به پنج دول   

بزرگ وحدت خود را از دست داد در حالي كه قبالً همه اين سرزمينها يك پارچـه بـود و بـه            
 قرار داشـت و     - كه مركز آن تركيه بود       -شد و تابع امپراطوري اسالم       نام سنجق از آن ياد مي     

ان بال بر آنان سرازير شد كه تقصيل آن نياز به تأليف چنـدين  بر اثر اين تفكيك و تفرقه، هزار     
 .جلد كتاب دارد

 
 :فرمايد     اين نيست مگر بر اثر غفلت مسلمانان از احكام اسالمي و الهي كه قرآن مي

 ٢﴾ َو ِانَّ هِذِه اُمَُّتكُْم اُمَّةً واِحَدةً ﴿
                                                 

 . ٢٨آيه : سوره حج -١

 . ٩٢آيه : اءسوره انبي -٢

  
 

 



٦٤  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 .» امتي يگانه است) مسلمانان(و همانان اين امت شما  «     

 :فرمايد     و همچنين آيه ديگري كه خداوند مي
  

 ١﴾ ِانََّما الُْمْؤِمُنونَ ِاْخَوة ﴿
 . »به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند «     

    عاشورا بايد سبب و منشأ نشر فرهنگ و درك و فهم اسالمي باشد تا به بركت آن مسلمانان 
 .به تطبيق اسالم و قوانين آن بازگردند

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ١٠آيه : سوره حجرات -١

  
 

 



٦٥  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

  
 ترین خسارت دوری از اسالم بزرگ

  
اند بلكه در دنيـا نيـز قبـل از               مسلمانان با دوري از اسالم نه تنها آخرت خود را از دست داده            

 .آخرت خسارت ديدند
ــر وســعت     ــار گذاشــتند ب ــوانين آن را كن ــه ق     مســلمانان از آن هنگــام كــه اســالم و عمــل ب

هـاي اسـالم عمـل     دانيم نـآن زمـان كـه برنامـه      نشد در حالي كه مي سرزمينهاي اسالمي افزوده  
 :فرمايد شد همان گونه كه قرآن مي شد سرزمينهاي وسيعي به زمينهاي مسلمانان افزوده مي مي

  
 ١﴾ ٍء قَِديراً يَو اَْوَرثَكُْم اَْرَضُهْم َو ِدياَرُهْم َو اَْموالَُهْم َو اَْرضاً لَْم َتطَئُوها َو كانَ اللُّه َعلي كُلِّ َش ﴿
بدون جنگ به دسـت آمـده       (ايد   و زمينها و اموال آنان و زمينهايي را كه در آن قدم نزده             «     

 . »را خداوند شما را وارث آنها قرار داد و بر همه چيز قادر و توانا است) است
 . كه سخن از زمينهاي خيبر يا ايران و يا روم است

اي كه قرآن از كيفيـت گـرايش         شد به گونه   سلمانان افزوده مي      همچنان كه افراد زيادي به م     
 :فرمايد آنان چنين مي

  
 ٢﴾ً َو َرأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِديِن اللِّه أَفْواجا ﴿

 . »شوند بيني كه مردم گروه گروه به دين خدا وارد مي و مي «
هـا بـه پـيش نرفتنـد بلكـه دچـار             آري، مسلمانان از آن زمان كه اسالم را ترك گفتنـد نـه تن             

 .گرد نيز شدند و سرزمينهاي وسيعي همچون اندلس، فلسطين و هند را از دست دادند عقب
    دشمنان، اندلس مسلمان را به اسپانياي مسيحي و فلسطين مسلمان را به اسرائيل صهيونيسـت               

اسـالم و    « ا كـه    پرست گرديد و شعار آنهـ      مبدل نمودند و هندوستان مسلمان مبدل به هند بت        
                                                 

 . ٢٧آيه : سوره احزاب -١

 . ٢آيه : سوره نصر -٢

  
 

 



٦٦  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 گشت همان گونه كه امروزه ايـن شـعارها را    »پرستي بت و بت   «  بود مبدل به شعار       »قرآن

 .كنيم ها و ديگر مظاهر زندگي آنان مشاهده مي بر روي اسكناس
    و اما نسبت به افراد به درستي كه مسلمانان افراد زيادي از پيروان خود را از دست دادند چه                  

دين آنان را به مسيحيت و كمونيست و الئيـك و يـا بـه ديگـر اديـان و احـزاب                      آنكه دشمنان   
 .باطل و منحرف تبديل نمودند

    گذشته از آنكه تعداد زيـادي از مسـلمانان را بـه وسـيله جنگهـاي سـاختگي نـابود كـرده و                     
 .كنند مي

 .دهد هاي جنگي خود ترتيب مي     جنگهايي كه غرب، براي آزمايش و فروش اسلحه
هاي واهي و بـه بهانـه اخـتالف مرزهـاي دروغـين و نزاعهـاي                     جنگهايي كه معموالً به بهانه    

 .شود ساختگي برپا مي
    بنابراين نتيجه پشت كردن مسلمانان به اسالم اين شد كه سرزمينها و افراد خـود را از دسـت     

 و شـايد يكـي از   عقـب افتادنـد  ... هاي علمي، فرهنگـي و اقتصـادي و   داده و همچنين در زمينه    
افتادگي بعد از عمل نكردن به دستورات اسالم و قرآن، اين باشـد كـه                مهمترين علل اين عقب   

صاحبان حرفه و تخصّص از كشورهاي اسالمي به كشورهاي غربي انتقال يافت كـه در نتيجـه                 
دنياي غرب به اكتشـافات و اختراعـات جديـدي دسـت يافـت در حـالي كـه در گذشـته ايـن                     

دار دانش و صنعت بودند ولي       از آِن مسلمانان بود چرا كه مسلمانان ابتدا خود پرچم         افتخارات  
بعدها غرب مسيحي پيشتاز ميدان صنعت و اختـراع شـد تـا جـايي كـه بعضـي از نويسـندگان،                      

كننـد كـه از آنهـا         ناميدند زيرا مسلمانان از تمدني اسـتفاده مـي          »ميهمانان تمدن  « مسلمانان را   
 . است- دانشمندان غربي -ه تالش و زحمت ديگران نيست بلكه نتيج

    حتّي تاريخ قراردادي اكثر كشورهاي اسالمي نيز از خودشان نيست بلكه بـر اسـاس تـاريخ                 
ايـم در حـالي كـه     گويند ما به هزاره سوم راه يافته ميالدي و مسيحي است چراكه مسلمانان مي    

 .مانان نداردتاريخ از آِن مسيحيان است و هيچ ارتباطي به مسل
  
  

  
 

 



٦٧  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
 

 اسالم و عصر ارتباطات
  

    پوشيده نباشد كه مسلمانان با رها كردن اسالم و ترك احكام و قـوانين قـرآن زيـان ديدنـد                    
بلكه بر اثر ضرر و زيان مسلمانان دنيا، خسارت بزرگي به جهانيان وارد آمـد، زيـرا قـرآن كـه                     

ترين ميدان علمي را     اك فكري و وسيع   ترين سرچشمه پ   ترين منبع فرهنگي انسان و بزرگ      غني
رسد به كناري رفته     در بردارد و قرآني كه با تبعيت از آن، انسان به اوج پيشرفت و سعادت مي               

 .و مهجور واقع شده است
    اكنون با پيدايش وسايل ارتباط جمعي سريع و گسترده همه به دنبال بهترين نظام زنـدگي و              

اي كه انسان را به كمـال و سـعادت برسـاند و     د هستند برنامهحلّ براي مشكالت خو  برترين راه 
 .از مشكالت و مصايب دنياي امروز برهاند

 كه قرآن آن را ترسـيم نمـوه و پيـامبر اسـالم            (    و در فرهنگ آفرينش، نظامي همچون اسالم        
 .شود يافت نمي) اند آن را تبليغ نموده: بيت معصومش  و اهلصلي اهللا عليه و آله و سلم 

    نظامي كه براي تمام احتياجات و نيازهاي انسان پاسخي متين داشته باشد و به بهترين وجه و        
ترين راه و بدون سختي و پيچيدگي و بدون هـيچ قيـد و شـرط اضـافي، سـعادت بشـر را                        سالم

 .كند تأمين مي
ت از  مـردم عصـر اينترنـ     : بيـت      ولي با ناديده گـرفتن و در پـرده مانـدن قـرآن و سـنّت اهـل                 

مانند كه همانـا محـروم مانـدن مـردم در            اطالع و محروم مي    هاي اسالم بي   خصايص و واقعيت  
 .اين عصر و زمان از فرهنگ قرآن، خسارتي است بس عظيم

    ولي اگر مسلمانان به اسالم روي آورده و احكام آن را حرف به حرف عمل نمايند بهتـرين                 
هاي  ده خواهد شد و اسالم كارآيي خود را در صحنه         تجربه و نمونه زنده از تطبيق اسالم مشاه       

سياسي و اجتماعي نشان خواهد داد و آنگاه هر انساني كـه در پـي عـزّت و سـعادت و آقـايي                       
 .خود باشد اسالم را خواهد شناخت و با جان و دل خواهد پذيرفت

  
 

 



٦٨  عاشورا سرمشق زندگيعاشورا سرمشق زندگي
فراد بشريت  اند بلكه همه ا        پس نه تنها مسلمانان بر اثر ترك قرآن و اسالم خسارت كرده           

در اين خسارت بزرگ سهيم هستند و باالتر آنكه تمام موجودات زنده از حيوانات گرفتـه تـا                  
 .بينند محيط زيست به سبب نبود برنامه صحيح و نبود قوانين صحيح زندگي، زيان مي

ترين مناسـبت و زيبـاترين برنامـه بـراي بازگردانـدن                 آري، عاشورا بهترين فرصت و بزرگ     
 و سـيره   صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم     الم و تعالمي قرآن و حكمتهـاي پيـامبر اكـرم          احكام اس 

 براي زنده شدن آن جان       عليه السالم  باشد و اين همان رمزي است كه امام حسين         مي: بيت اهل
بخـش بـه     خود را فدا نمود، تا تمام بشريت و بلكه جهان هستي در سـايه ايـن مكتـب سـعادت                   

 .خوشبختي و كرامت برسند
     از خداوند خواستاريم كه همگي را در راه تبليغ پيام عاشورا و تحقّـق اهـداف امـام حسـين                   

 و   صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم           كه همانا احياي اسالم و تطبيق قرآن و سنّت پيامبر          (عليه السالم 
 .موفّق سازد) باشد هاي زندگي مي در تمام زمينه: بيت اهل

 
 
 

             آمني يا رب العاملني
  شهر مقدس قم-    حممد شريازي 
 ق        .ه ١٤٢١القعده       ذي

  
 

  
 

 




