


رهبر معظم انقالب
زيرک تريــن انســان ها کســاني هســتند کــه ايــن بــزرگان، 
ايــن انســان هاي شــجاع و مقتــدر را الگــو قــرار مي دهنــد و از 
ايــن طريــق بــراي خودشــان، در باطــن و معنــا کســب اقتــدار 
ــتند  ــاني هس ــان ها کس ــن انس ــد؛ زيرک تري ــت مي کنن و عظم

کــه اوليــاء اهلل را الگــو قــرار مي دهنــد.
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اینکه بــرای عــزاداری، بــرای مجالس عــزا، برای 

نوحه خوانی، برای این ها، این همه ثواب داده شده است، 

عالوه بر آن امور عبادیش و روحانیش، یک مسئله مهم 

سیاســی در کار بوده اســت. آن روزی کــه این روایات 

صادر شده اســت، روزی بوده است که این فرقه ناجیه 

شــیعه مبتال بودند به حکومت اموی و بیشرت عباسی و 

یک جمعیت بســیار کمی، یک اقلیــت کمی در مقابل 

قدرت هــای بــزرگ در آن وقت، برای ســازمان دادن به 

فعالیت سیاسی این اقلیت، یک راهی درست کردند که 

این راه، خودش سازمانده است و آن، نقل از منابع وحی 

اســت  به اینکه برای این مجالس این قدر عظمت است 

و برای این اشــک ها آن قدرثواب هســت؛ لذا در دور و 

بِر این اشــک ها و عزاداری ها، شیعیان با اقلیت آن وقت 

اجتامع می کردند و شاید بسیاری از آن ها هم منی دانستند 

مطلب چه هست، ولی مطلب، سازماندهی به یک گروه 

اقلیت در مقابل آن اکرثیت ها بود. و در طول تاریخ، این 

مجالس عزا که یک سازماندهی رستارسی در کشورهاست، 

کشورهای اسالمی است و در ایران که مهد تشّیع و اسالم 

و شیعه است، در مقابل حکومت هایی که پیش می آمدند 

و بنای بر این داشــتند که اســاس اســالم را از بین بربند، 

اســاس روحانیت را از بین بربند، آن چیزی که در مقابل 

آن ها، آن ها را می ترساند، این مجالس عزا و این دستجات 

بود.

اگر قدرت های بزرگ در منطقه های خودشان بخواهند که 

یک اجتامعی ایجاد کنند، با فعالیت های زیادی که شاید 

چند روز یا چند دهه می کنند، در یک شهری، یک عده، 

فرض کنید صدهزار نفری، پنجاه هزار نفری با خرج های 

زیاد و زحمت های زیاد مجتمع می شــوند و به قول آن 

کســی که می خواهد صحبت کند، گوش می دهند؛ لکن 

شام می بینید که برای خاطر همین مجالسی که مردم را 

به هم پیوند داده اســت، این مجالس عزایی که مردم را 

به هم جوش داده است، به مجرد اینکه یک مطلبی پیش 

می آید، در یک شهر نه، در رستارس کشور، متام قرشهای 

مردم و عزاداران حرضت سیدالشهداg مجتمع می شوند 

و احتیاج به اینکه زیاد زحمت کشیده بشود و تبلیغات 

بشود ندارد؛ شاید غرب زده ها به ما می گویند که »ملت 

گریه« و شــاید خودی ها منی توانند تحمل کنند که یک 

قطره اشــک مقابل چقدر ثواب اســت. یک مجلس عزا 

چقــدر ثــواب دارد. 

نتواننــد هضــم کنند 

و نتواننــد هضــم کنند آن 

چیزهایی که برای ادعیه ذکر شده است و آن ثواب هایی 

که برای دو ســطر دعا ذکر شده است. منی توانند این را 

ادراک کننــد و هضم کنند. جهت سیاســی این دعاها و 

ایــن توجه به خدا و توجه همۀ مــردم را به یک نقطه، 

این، این اســت که یک ملت را بسیج می کند، برای یک 

مقصد اســالمی. مجلس عزا نه برای این اســت که گریه 

کنند برای سیدالشــهدا g و اجر بربنــد، البته این هم 

هست و دیگران را اجر اخروی نصیب کند؛ بلکه مهم، آن 

جنبه سیاسی است که امئه ما در صدر اسالم نقشه اش را 

کشیده اند که تا آخر باشد و آن، اینکه  اجتامع تحت یک 

بیرق، اجتامع تحت یک ایده و هیچ چیز منی تواند این کار 

را به مقداری که عزای حرضت سیدالشهدا g در او تأثیر 

دارد، تأثیر بکند.

شــام گامن نکنید که اگر این مجالس عزا نبود و اگر این 

دستجات ســینه زنی و نوحه رسایی نبود، ۱۵ خرداد پیش 

می آمد. هیچ قدرتی منی توانست ۱۵ خرداد را آن طور کند، 

مگر قدرت خون سیدالشهدا ؛ و هیچ قدرتی منی تواند این 

ملتی که از همۀ جوانب به او هجوم شده است و از همۀ 

قدرت هــای بزرگ برای او توطئه چیده اند، این توطئه ها 

را خنثــی کند، اّل همین مجالس عزا. در این مجالس عزا 

و ســوگواری و نوحه رسایی برای سید مظلومان و اظهار 

مظلومیت؛ یک کسی که برای خدا و برای رضای او جان 

خــودش و دوســتان و اولد خودش را فدا کرده اســت، 

این طور ســاخته جوانانی را که می رونــد در جبهه ها و 

شهادت را می خواهند و افتخار به شهادت می کنند و اگر 

شهادت نصیبشان نشود متأثر می شوند و آن طور مادران 

مــا یــک ملتی 
با  که  هســتیم 
گریه ها،  همین 

یک قــدرت ۲۵۰۰ 
بیــن  از  را  ســاله 

بردیم.
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را می ســازد که جوان های خودشان را از دست می دهند 

و بــاز می گویند باز هم یکی دو تــا داریم. این مجالس 

عزای سیدالشهداست و مجالس دعا و دعای کمیل و سایر 

ادعیه است که می سازد این جمعیت را این طور، و اساس 

را اسالم از اّول بنا کرده است به طوری که با همین ایده 

و با همین برنامه به پیش برود. و چنانچه، واقعاً بفهمند 

و بفهامنند که مسئله چه هست و این عزاداری برای چه 

هست و این گریه برای چه این قدر ارج پیدا کرده و اجر 

پیش خــدا دارد، آن وقت ما را »ملت گریه« منی گویند، 

ما را »ملت حامســه« می خوانند. تقریباً ما به این مرتبه 

رســیده ایم که ملت ما یک دفعه یک انقالبی کرد و یک 

انفجاری درش حاصل شــد که نظیر آن در هیچ جا نبود. 

یک ملتی که همه چیزش وابسته بود و این رژیم سابق 

همه چیــز این را از دســت داده بود و همــه چیز ما را 

وابسته کرده بود، یک دفعه یک انفجاری حاصل شد که 

این انفجار در برکت همین مجالسی بود که همه کشور 

را، همــه مردم را دور هم جمــع می کرد و همه به یک 

نقطه نظر می کردند. این مسئله را باید آقایان خطبا و امئه 

جامعت و امئه جمعه درســت بیشرت از آن قدری که من 

می دانم، برای مردم ترشیح کنند تا اینکه گامن نکنند که 

ما یک ملت گریه هســتیم. ما یک ملتی هســتیم که با 

همین گریه ها، یک قدرت ۲۵۰۰ ساله را از بین بردیم.

)جلد ۱۶ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۳۴۳ تا صفحه ۳۵۷(

می گویند چرا ماتم و گریه و اشــک را 

در بین مردم رواج می دهید؟ این ماتم و اشک برای ماتم 

و اشک نیســت، برای ارزش هاست. آنچه پشت رس این 

عزاداری ها، بر رس و سینه زدن ها، اشک ریخنت ها وجود دارد، 

عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه ی برشیت ممکن 

است وجود داشته باشد؛ او هامن ارزش های معنوِى الهی 

اســت. این ها را می خواهند نگه دارند که حسین بن علی

g مظهر ایــن ارزش ها بود. یاِد آن هاســت؛ زنده نگه 

داشنت آن هاست. در خالل ده ها و صدها خصوصیتی که 

اّمت اســالم به برکت اســالم و قرآن و اهل بیتb از آن 

برخوردار است، یکی هم این است که مردم ما الگوهای 

بزرگ و درخشانی در جلِو چشم خود دارند. برای ملت ها، 

الگو خیلی مهّم است. شام ببینید؛ ملت های مختلف، اگر 

در شخصیتی رشحه ای از عظمت وجود داشته است، او را 

مطلق می کنند، بزرگ می کنند، نام او را جاودانه می کنند؛ 

برای این که حرکت عمومی نسل هایشان را به آن سمتی 

که می خواهند، جهت بدهند. گاهی شخصیت واقعی هم 

ندارند؛ اما در داستان ها و شعرها و افسانه های گوناگون 

ملی و اساطیر، آن ها را مطرح می کنند. این ها همه از این 

رسچشمه گرفته است که ملت ها از میان خود، به دیدن 

منونه هــای بزرگ احتیاج دارند. این در اســالم به صورت 

فراوان و بی نظیری هست، که از جلمه بزرگ ترین آن ها 

حرضت اباعبداللَّه g پیشوای مسلمین و فرزند پیامرب و 

شهید بزرِگ تاریخ برش است. تشبُّه به بزرگان و انتساب 

به اولیا، کار زیرکان عامل است. هر کس الگویی می خواهد، 

دنبال منونه و اسوه ای می گردد؛ اما همه در جسنت الگو، 

راه صواب منی روند. بعضی افراد در عامل هستند که اگر 

از آن ها بپرســید کدام چهره ذهن شام را به خود متوّجه 

می کنــد، می بینید که رساغ انســان های حقیر و کوچک 

و پستی می روند که عمرشــان به عبودیّت هوای نفس 

گذشته است و تنها هرنشان چیزی است که جز غافالن را 

خوش منی آید - تنها رسگرم کردن چند لحظه انســان های 

کوچــک و غافــل - این ها بــرای عّده ای از انســان های 

معمولی عامل، الگو می شوند. بعضی رساغ سیاستمداران 

و شــخصّیت های تاریخی و امثــال آن می روند و آنان را 

الگو قرار می دهند. زیرک ترین انسان ها کسانی هستند 

کــه اولیاءاللَّه را الگــو قرار می دهند؛ چــون بزرگ ترین 

خصوصیت اولیاءاللَّه این است که تا آن حد شجاع و قوی 

و مقتدرند که می توانند امیر نفس خود باشــند و ذلیل 

زیرک ترین 
انسان ها، کسانی 
هستند که 
اولیاءاهلل را الگو 
قرار می دهند
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نفس خود نشوند. زیرک ترین انسان ها کسانی هستند که 

این بزرگان؛ این انســان های شجاع و مقتدر را الگو قرار 

می دهند و از این طریق برای خودشان، در باطن و معنا 

کسب اقتدار و عظمت می کنند.

بــاز در میــان این بزرگان هم شــاخص هایی اســت که 

بالشــک حرضت ابی عبداللَّه g، یکی از بزرگ ترین این 

شاخص هاست. حّقاً باید گفت که نه فقط ما انسان های 

خاکی حقیر و ناقابل، بلکه همه عوامل وجود، ارواح اولیاء 

و بزرگان و فرشتگان مقرّب، محتاج پرتوی از انوار اویند و 

در متام عوامل تو در توی وجود، که برای ما روشن و آشنا 

هم نیست، نور مبارک حسین بن علی g مثل خورشید 

می درخشد. اگر انسان خود را در پرتو این خورشید قرار 

دهد، این کار بسیار برجسته ای است.

)بیانات رهرب معظّم انقالب، ۱۳۷۵/9/۲۴(

gانواع سه گانه ی گریه بر سّیدالّشهدا
اّولً: باید توّجه داشــت که در لغت برای واژه ی »َعرْبَة«، 

معانی گوناگونی ذکر شده است:

- اشک؛

- اشک حلقه زده در چشم )پیش از آنکه بر صورت جاری 

شود(؛

- ریزش اشک؛

- رسازیر شدن اشک، بدون صدای گریه؛

- حبس شدن حالت گریه در سینه؛

- حزن و ناراحتی بدون گریه.

واژه ی »قتیــل« نیز در لغت، بــه معنای »مقتول« آمده 

است.

ثانیاً: گریســنت، یا برای به ظهور درآوردن صفت رحمت 

در طرف مقابل اســت )چنان که طفل با گریسنت، مادر 

را به رحمت می خواند(؛ و یا منشأ گریه، صفت رحمت 

اســت که یکی از صفات بارز الهی است تا با اظهار آن، 

بقا و الفت اجتامع همواره برقرار باشد، بنابراین، صفت 

بارز رسولی هم که برای آنان فرستاده، رحمت قرار داده 

ًة ِلْعاَلِنَی )ابنیاء:  اســت، کــه: َو ما َأْرَسْلناَک ِإلَّ َرْحَ

107(؛ و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.
ظلم و ستم و عصیان زمان های جاهلّیت تا زمان حرضت 

سّیدالّشــهداg به اعلی درجه ی خود رســید، و صفت 

 B رحمت را به فراموشی سپرد، به گونه ای که امّ کلثوم

در خطبه ی خود فرمود: »َو نُزَِعِت الرَّْحَمُةِمْن ُقلُوِبکُْم«؛ و 

رحمت، از دل های شام 

کنده شده است.

سّیدالّشــهدا حال، 

g بــا کالم »أَنَا َقتیُل 

الَْعرْبَِة« می خواهد بفرماید: من کشته شدم تا این صفت، 

با گریاندن و گریسنت در مصایب من آشکار و در نتیجه، 

رحمت الهی، شامل حال اّمت شود.

شــاهد بر این گفتار، ســخنان امام صادق g است که 

می فرماید: ... ستایش مخصوص خداوندی است که ما را 

بــا رحمت خود بر مخلوقات برتری داد و رحمت خود را 

مخصوص ما اهل بیت b گردانید ... و هیچ کس از روی 

رحمِت بر ما و بر آنچه به ما رسیده گریه نکند، مگر این 

که پیش از جاری شــدن اشک از چشمش، خداوند او را 

شامل رحمت خود مناید. و اگر یک قطره از اشک هایش 

در جهنم بیفتد، آتِش آن را خاموش می کند، به حّدی که 

گرمایی برای آن باقی منی ماند...

این حدیث رشیف، روشــنگر احادیث: »أَنَا َقتیُل الَْعرْبَِة« 

و شبیه به آن است؛ زیرا نه تنها آشکار منودن این صفت 

مطلوب اســت؛ بلکه هنگامی که بنده ای صفت رحمت 

را بــه بهرتین خلق خدا ظهور دهد، خداوند هم رحمت 
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بی انتهایش را شامل وی خواهد منود، به گونه ای که هیچ 

گناهی بر او مناند.

امام باقر g فرمود: علی بن الحسین C بارها می فرمود: 

 g هر مؤمنی که برای کشــته شــدن حســین بن علی

قطره ای اشک بریزد، و بر گونه اش جاری گردد، خداوند او 

را در ساختامن های بلند منزل می دهد، تا روزگارانی در 

آنجا زندگی کند؛ و هر مؤمنی، به خاطر اذیّتی که در دنیا، 

از دشمنان ما به ما رسیده، از چشامنش اشک بریزد تا بر 

گونه اش جاری شود، خداوند او را در بهشت، در جایگاه 

صدق منزل می دهد؛ و هر مؤمنی اذیّتی در راه ما به او 

برســد، و از درِد آن چشامنش اشک بریزد، تا بر گونه اش 

جاری شود، خداوند در روز قیامت، رنج آن را از صورتش 

برمی گرداند، و از غضب خود و آتش، ایمن می گرداند.

نکتــه ی قابل توّجه در این روایت آن اســت که حرضت 

در قســمت اّول آن می فرماید: »لَِقْتِل الُْحَسْیِن ...« و در 

مورد دیگر، »ِفینا«. و این خود، بیانگر آن است که گریه ی 

ظاهری و گریه ی حقیقی، هر دو، پذیرفته شده و مأجور 

اســت؛ ولی فرق اســت میان »لَنا« و »ِفینا«؛ زیرا »لنا« 

یعنی: »لِام َورََد َعلَْینا )به خاطر ناراحتی از مصیبت های 

وارده بــر اهل بیــت(« و یا »لِــَدْرِک الثَّــواِب )برای درک 

ثواب(« ولی »فینا« یعنی »فی َمَحبَِّتنا )به خاطر محّبت 

به مقامات معنــوی و باطنی ما اهل بیت b و تقاضای 

رسیدن به این مقامات(«؛ لذا نتیجه ی اّولی، نعمت های 

ظاهری بهشــت اســت که می فرماید: »بَوَّأَُه اللَُّه ِبها ِفی 

الَْجنَِّة ُغرَفاً یَْســکُُنها أَْحقاباً« و مثره ی دّومی، نعمت های 

باطنــی و معنوی و ایمنــی از غضب الهی و آتش جهّنم 

اســت که می فرماید:خداوند او را در بهشت، در جایگاه 

صدق منزل می دهد؛ و یا خداوند در روز قیامت، رنج آن 

را از صورتش برمی گرداند، و از غضب خود و آتش، ایمن 

می گرداند.«

شاید بتوان تفاوت میان این دو گریه را، از فرقی که امام 

صادقg میان عبادت بندگان می گذارند، به دســت آورد، 

آنجا که می فرماید: »أَلِْعباَدُة ]إِنَّ الُْعّباُد[ ثاَلثٌَه، َقْوٌم َعَبُدوا 

اللََّه- عّزوجّل- َخْوفاً، َفِتلَْک ِعباَدُة الَْعبیِد؛ َو َقْوٌم َعَبُدوا اللََّه- 

تَبارَک َوتَعالی- طَلََب الثَّواِب، َفِتلَْک ِعباَدُة اْلَُجراِء؛ َو َقْوٌم 

َعَبُدوا اللََّه- عّزوجّل- ُحّباً لَُه، َفِتلَْک ِعباَدُة اْلَْحراِر، َو ِهَی 

أَْفَضُل الِْعباَدِة«؛ عبادت ]عبادت کنندگان[ سه دسته اند: 

گروهی از روی ترس، خداوند عّزوجّل را عبادت می کنند، 

این نوع عبادت، عبادت بردگان است، و گروهی به خاطر 

رســیدن به ثواب، عبادت خداوند تَبارَک َوتَعالی را به جا 

می آورنــد، این نوع عبادت، عبادت مزدوران می باشــد. 

و گروهی از روی دوســتی، خداونــد عّزوجّل را عبادت 

می کنند، این نوع عبادت، عبادت آزادگان می باشد و آن، 

برترین عبادت است.

در واقــع، گریه ظاهری »لَنا« شــبیه به عبــادت از ترس 

از آتش جهّنم، و یا برای ثواب اخروی اســت، و گریه ی 

حقیقی »فینا« از مصادیق عبادت آزادگان، برای دوستی و 

عشق به حرضت حّق سبحانه می باشد.

)حرضت آیت اللّه سعادت پرور v، فروغ شهادت(

انسان هر راهی را بدون تقید و پایبندی به قرآن و سّنت 

برود، روزبه روز تنــزل می کند و تاریخ، ازجمله قضایای 

سقیفه و پیامدهای آن، مانند واقعۀ طَف، هر روز تکرار 

می شــود؛ زیرا هر روز حقی غصب یا احقاق می شود و 

همیشه حق و باطل مثل حسین g و یزید وجود دارد و 

کار مردم هم یا جنگ در کنار یزید یا در رکاب امام  حسین 

g است. 

بنابراین، انسان باید هر روز موضع خود را مشخص کند 

که آیا اهل حق است یا باطل و پیرو آن.

)حرضت آیت اللّه بهجتv، رحمت واسعه، ص۱۶۱(

تاریخ 
تکرار 

می شود



77

g جهّنم محرومیت از حسین
جهّنم را تنها به آتش تفسیر نکنید. دید عرفا با مفرسین دیگر فرق دارد؛ »جهّنمی« یعنی کسی که از عنایات عامل آخرت 

و ملکوت و زیبایی هایی که در این دنیا دارد محروم است.

یک زمانی چشم باز می کنیم و می بینیم نعمت های عظامیی که خدا به ما داده است بدون استفاده ماند و عمر متام 

شد. آن همه خیری که در عامل آخرت هست، اگر کسی به آن نرسید جهّنمش می شود. شام اآلن به احکام ظاهری عمل 

کردید و اسقاط تکلیف منودید، گناه هایی هم که کرده اید خدا با توبه بخشیده است و آنجا به جهّنم منی رویم؛ اّما آیا 

اگر انسان از وجه الحسین g محروم بشود، جهّنمش نیست؟! من یک عمر »حسین حسین« بگویم ولی به حسیِن آن 

دنیا نرسم؟! بروم به قول آن آقایان یک سبزی و یک میوه ای بخورم که چه شود؟! من عمری »یا زهرا« بگویم و از انوار 

خاص آن حرضت محروم شوم؟! چه جهّنمی بالتر از این محرومیت؟! همین اآلن هم برای اهلش جهّنم است!

)K حرضت استاد غفاری(
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