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  دومین نشست تخصصی فعاالن عرصۀ هیئت 
تهران در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار 

شد.. 
در ابتدای این برنامه که با حضور جمع زیادی از 
فعاالن هیئتی تهران برگزار شد، جانشین جامعه 
ایمانی مشعر در ابتدای سخنان خود ضمن تأکید 
بر شرایط، ویژگی ها، اقتضائات و پیچدگی هایی 
که در تهران وجود دارد، تهران را آخرین سنگر 
دانست و در مورد اینکه چرا امروز فعالین عرصۀ 
هیئت »تهران« در اینجا گرد آمدند، گفت: اگر 
قرار است در تهران اتفاقی بیفتد باید ید همت 
شما بچه هیئتی ها با هم یک ید واحده شود، باید 
به این باور برسیم که در مقابل ما یک جبهه تمام 
عیار شکل گرفته است و ما نیز باید جبهه شویم.

رحیم آبفروش در ادامه با بیان اینکه باید در 
این فضا و شرایط خارج از خط کشی های امروز 
به اسمی که داریم یدک می کشیم؛ یعنی جامعه 
ایمانی مشعر برسیم، افزود: ما به معنای متعالی 
کلمه سیاسی هستیم و سیاست ما سیاست 
»هیهات من الذله« سیدالشهدا)ع( است و به 

هیچ کس اجازه نمی دهیم که از جریان هیئت 
کولی بگیرد و هیئت را دست مایه هیچ بازیچه ای 

قرار نمی  دهیم.
وی اضافه کرد: چتر جامعه ایمانی مشعر به 
شدت گسترده است، چون هیئت تنها جایی 
است که در ورودی آن از کسی کارت عضویت 
مرور  را  آن  سابقه  و  شناسنامه  نمی خواهند، 
نمی کنند! ما باید و باید و باید و باید، چتر این 
جبهه و جامعه را تا آنجایی که می توانیم، باز 

کنیم. دوستان خیلی ها جایشان در کنار من و 
شما بود، ولی شب را به شکل غریبانه در کنار 
جوی سر می کنند. ما خیلی ها را از زیر چتر 
انقالب بیرون کردیم و باید آغوشمون را باز کنیم 

و اینها را زیر بالمان بیاوریم.
جانشین جامعه ایمانی مشعر با بیان اینکه 
وقتی فضا غبارآلود شد، بعضی ها راه را اشتباه 
می روند، افزود: بعضی ها در این فضا می گویند 
منظور شما از هیئت تراز انقالب اسالمی، هیئت 
انقالبی است! من به صراحت عرض می کنم که 
هیئت تراز انقالب اسالمی که مبدع این واژه هم 
بچه های جامعه ایمانی مشعر هستند، هیچ هیئت 
مصداقی مشخصی در بیرون نیست! منظور ما از 
هیئت طراز انقالب اسالمی نه هیئت حاج مهدی 
سلحشور، نه هیئت حاج آقای پناهیان، نه هیئت 
حاج منصور ارضی است، نه هیئت آقای مطیعی 
و نه هیچ هیئت دیگری! ما یک افق و یک منظر 
بلند را تعریف کردیم و خاصیت چشم انداز این 
است که به این راحتی دست یافتنی نیست. هنوز 
پرچم هیچ هیئتی در این قله نصب نشده است.

رحیم آبفروش تاکید کرد:

چرت جامعه ایمانی مشعر بسیار گسرتده است

مراقب جریان های
ضد اسالمی در هیئات باشید!

اجازه ندهید
هیئات وارد جریان سکوالر شوند

مداحان 
ُمبلغ اسالم انقالبی هستند

استکبارستیزی،
خون حیات خبش در رگ هیئات

هنرمندان انقالبی،
دین شان را به انقالب ادا کنند

اگر منی توانید برای جهاد
به سوریه بروید، با نفس تان جبنگید
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در راه کوفه بودند که خبر شهادت مسلم رسید. غمگین و گرفته گفت:
»خدا رحمت کند مسلم را، به تکلیفی که بر عهده اش بود عمل کرد و به بهشت رفت. آن چه بر گردن ماست باقی 

مانده.« بعد هم دختـر مسـلم را صدا کرد. نشاندش روی زانویش. نوازشش کرد. دخترانگار چیزی بفهمد.
گفت: اگر پدرم کشته شود... .

حسین گریه اش گرفت. گفت: آن وقت مـن پـدرت هسـتم.دخترهایم، خواهرهایت و پسرهایم، برادرهایت.

اجالس پیرغالمان و خادمان امام حسین )ع( با 

قرائت قرآن کریم و پخش رسود جمهوری اسالمی 

آوینی شهر  تاالر شهید  در  ایران عرص چهارشنبه 

بندرعباس آغاز شد.

پیرغالمان و خادمان حسینی با حضور در شهر 

بندرعباس و با استقبال گرمی که از آن ها صورت 

گرفت، به غبارروبی گلزار شهدای این شهر رفتند 

به  کربال  علمدار  مقدس  ساحت  به  توسل  با  و 

مرثیه خوانی پرداخته و سینه زنی کردند. شد

در اجالس بین املللی پیرغالمان و خادمان امام 

در  هرمزگان  شاخص  چهره  هشت  از  حسین)ع( 

اشاعه فرهنگ ناب عاشورایی تجلیل شدند

 هشت چهره شاخص هرمزگان در اشاعه فرهنگ 

ناب عاشورایی در اجالس بین املللی پیرغالمان و 

خادمان امام حسین )ع( تجلیل شد.

 در مراسم افتتاحیه چهاردهمین اجالس تجلیل 

از پیرغالمان و خادمان حسینی که عرص چهارشنبه 

در تالر شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، از هشت 

ناب  فرهنگ  اشاعه  در  هرمزگان  شاخص  چهره 

عاشورایی تجلیل شد.

جمعه  خطیب  آبادی  نعیم  غالمعلی  الله  آیت 

بندرعباس، حاج عبدالرحیم خطیبی زاده امام جمعه 

اهل سنت قشم به عنوان دو واعظ حسینی مورد 

تقدیر قرار گرفتند. همچنین خانواده شهید یوسف 

دقت که از مداحان اهل بیت در شهر بندرعباس 

بوده و نیز احمدعلی عباس زاده مداح اهل بیت و 

پدر شهید، تجلیل شدند.

شهرستان  از  آئینی  شاعر  قضایی  غالمحسین 

در هرمزگان،  آئینی  رضایی هرنمند  علی  میناب، 

علی ماهی گیر از شاعران آئینی اهل سنت و احمد 

حبیبی از پژوهشگران مذهبی شهرستان بستک با 

اهدای هدایایی مورد تقدیر قرار گرفتند.

مداحان خوش  از  پیرایش  مسعود 
قریحه و انقالبی اراک است. او را می 
دانست  ای  انقالبی  مداحان  از  توان 
که نوحه هایشان را نمی شود بدون 
این  به تحوالت جهان اسالم شنید.  پرداختن 
نیوز  روضه  میهمان  را  ساعاتی  انقالبی  مداح 
بود. مصاحبه اختصاصی روضه نیوز با این مداح 

انقالبی را در ادامه می خوانید:
روضه نیوز: شعار محوری هیئات را چگونه ارزیابى 

مى کنید؟
سنت  می شود،  انتخاب  هیئات  توسط  که  شعاری 
حسنه ای است که خوش بختانه مورد پذیرش اکثر هیئات 
یکی  را  اهداف  و  واحد، حرف ها  شعار  است.  واقع شده 
می کند. من معتقدم که شعار واحد باعث نزدیکی دلها 

می شود. هر جا که مسلمین به موفقیتی دست پدا کردند 
به خاطر وحدت کلمه بود. االن هم اگر بخواهیم به موفقیت 

برسیم راهی جز وحدت کلمه باقی نمی ماند.
اصوال همین وحدت مبنای پیروزی هاست. اگر مردم 
یک رای و هم نظر شوند، دلها را به هم نزدیک کنند، آن 
وقت می شود به نتیجه مطلوب رسید. شعارهای محوری 

هیئات هم دقیقا در همین راستاست.
شعار کرامتنا الشهاده هم که شعار بسیار زیبایی است. 
آرزوی قلبی همه ما شهادت است. ما آماده ایم و هیچ گاه 
برای حفظ و صیانت اسالم از جان دریغ نخواهیم کرد. این 
همان حرف واحد ماست. اگر همه هیئات و مردم این شعار 
را سر لوحه کار خود قرار دهند، یقینا وحدت کلمه، باعث 

پیروزی جبهه حق می شود.
از  انقالب  رهبر  مطالبه  مهمترین  نیوز:  روضه 

جامعه مداح چیست؟
بنظر من مهمترین درخواست حضرت آقا از مداحان، 
استفاده از مفاهیم و مضامین غنی و محتوای مستند است.  
شعر محکم، روضه مستند و مداحی با محتوا مهمترین 
وظیفه یک مداح است. همچنین مداح باید با توجه به 

مسائل روز، به مستمع آگاهی بدهد.
روضه نیوز: چه ظرفیتى در هیئت وجود دارد که 

این محفل را به یک فرصت تبدیل مى کند؟
شعار یکی از اصول ماست، وقتی نگاه می کنید می بینید 
یکی از لزومات کار روی شعار است، شعار جریان  سازی 
می کند. وقتی برای مردم ملکه می شود مردم و امت را 
همراه می کند. مثالً یالثارات الحسین، این شعار قیام امام 
است و وقتی شعار هیهات من الذله یا و خیلی مسائل 
دیگر را نگاه کنید می بینید شعار است و جزء ملزومات 

انقالب است. در انقالب هم با این شعارها مردم را در صحنه 
می آوردند. 

روضه نیوز: بنظر شما مهم ترین برنامه دشمنان 
برای مقابله با هیئت های انقالبى چیست؟

مراجع،  در  نفوذ  از  فرمودند،  آقا  بارها  را  نفوذ  پروژه 
بیت شان، علما و حتی مداحان در هیئت  ها، این ها ساکت 
ننشسته اند و دارند جریان هایی با همان شکل درست 
می کنند. آن ها می گویند برای امام حسین فقط بیایید 
سینه بزنید و گریه کنید، همه این ها هست ولی چیزهای 
دیگر هم هست آن ها با دشمن  شناسی با استکبارستیزی، با 
آن اصل علت قیام و اصلی محتوایی قیام اباعبداهلل الحسین 
مخالف هستند، می خواهند در مسیر و ریل دیگری ببرند 
و خیلی هم برای آن کار می کنند. متأسفانه برخی اوقات 
هم خوب عمل می کنند، دشمن همه جوره دارد تالش 
می کند، آقا بارها در مورد شبیخون و ناتو فرهنگی تذکر 

دادند. مهم ترین بخش آن پروژه نفوذ است ..
به  اسالم  تحوالت جهان  زدن  گره  نیوز:  روضه 

هیئات و مداحى ها را چگونه ارزیابى مى کنید؟
ما از ابتدا در پی صدور انقالب و پیام انقالب به همه 

جهان بودیم و الحمدهلل این انجام شد. باید اثرات آن را 
ببینیم. مردم لبنان، عراق، افغانستان، آفریقا، هند، نیجریه 
الگو  ما  از  و  می کنند  نگاه  ایران  مردم  و  رهبر  به  همه 
می گیرند که این خیلی مهم است. از طرفی برای مردم 
و مخاطب باید تبیین کنیم که می خواهیم یک حکومت 
جهانی داشته باشیم باید مقدمات ظهور امام زمان را آماده 
کنیم که می خواهد حکومت جهانی داشته باشد، این را باید 
تبیین کنیم و جزء ضروریات کار ماست تا جایی هم که 

بتوانیم تالش می کنیم.
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چهاردمهین اجالس جتلیل از گ
پیرغالمان حسینی در بندرعباس

گفتگوی اختصاصى روضه نیوز با مسعود پیرایش:

هیئت انقالبی، حلقه وصل امام و امت

آزادی 3 زندانى در عیدغدیر
 توسط هیئتى مذهبى

هیئت روضه الزهرا در اهواز موفق به جمع آوری دیون و جلب 
رضایت شاکیان جهت آزادی زندانیان شد.

  به گزارش خبرنگار روضه نیوز ؛ هیئت روضه الزهرا در اهواز 
موفق به جمع آوری دیون و جلب رضایت شاکیان جهت آزادی 

زندانیان شد.
حجت االسالم علی مرشدیان از آزادی سه زندانی جرایم غیر 
عمد به همت معاونت خدمات اجتماعی هیئت روضه الزهرا در 

حاشیه طرح ضیافت علوی خبر داد.
مسئول هیئت روضه الزهرا ؛ آزادی 3 زندانی جرایم غیرعمد شروع سنتی 
حسنه در میان هیئت های مذهبی است که هیئت روضه الزهرا بنیان گذار 

آن بوده که از دیگر هیئات نیز دعوت می شود به این جریان بپیوندند.
مرشدیان در گفتگو با روضه نیوز گفت:متاسفانه امروز از کارکردهای 
فراوان نهاد هیئات مذهبی غافل هستیم در حالیکه پتانسیل عظیم هیئت 

می تواند در اجتماع تاثیر گذار باشد.
وی ضمن تاکید به جریان سازی هیئت روضه الزهرا در مناسبتها و 
اتفاقات مختلف اجتماعی گفت البته نبایستی هیئت برای مسائل جزئی 

سیاسی هزینه شود.

 پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب
به حاج منصور ارضى

در پی درگذشت والده مکرمه مداح اهل بیت حاج منصور ارضی، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در نامه ای به ایشان تسلیت گفتند.

  به گزارش روضه نیوز ؛ در پی درگذشت والده مکرمه مداح اهل بیت 
حاج منصور ارضی، رهبر معظم انقالب اسالمی در نامه ای به ایشان تسلیت 

گفتند.
متن پیام بدین شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای حاج منصور ارضی دام توفیقه

درگذشت والده ی مکرمه را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت 
می گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال 

مسئلت دارم.
سید علی خامنه ای / ۲۴ شهریور ۹۵

زائران اربعین حسینی امسال دوبرابر سال گذشته خواهند بود
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: امسال شاهد افزایش بیش از 100 

درصدی حضور زائران عتبات مقدسه در روز عرفه بودیم.
زیارت  درخصوص  و  حج  سازمان  رئیس  اوحدی«  سعید  »مهندس 
آخرین تمهیدات برپایی راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی گفت:  امسال 
شاهد افزایش بیش از 100 درصدی حضور زائران عتبات مقدسه در روز 
عرفه بودیم که نشان می دهد حتی اگر عربستان صد عن سبیل اهلل کند اما 
همچنان حرارت آتش عشق به خدا، پیامبر و ائمه اطهار در وجود زائران ما 

قوی تر و شدیدتر خواهد شد.
وی افزود: پیش بینی سازمان حج و زیارت برای ایام محرم،  تاسوعا و 

عاشورای حسینی این است که همین افزایش 100درصدی را تکرار کنیم و 
برای اربعین هم با توجه به تمهیدات خوب ستاد مرکزی اربعین تعداد ثبت 
نام ها از مرز ۲10 هزار نفر گذشته و معنای این آمار آن است که ما امسال 

باید برای میزبانی از حدود ۲ میلیون زائر اربعین آماده باشیم.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به نقش این سازمان در ساماندهی 
کمیته اعزام زائران اربعین گفت: ما به دلیل تاکید مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه »نگذارید فاجعه تلخ منا فراموش شود«؛ پنج موکب در مرزها، کربال 
و نجف را به خانواده شهدای منا اختصاص دادیم تا فرزندان این شهدا از 

زائران اربعین حسینی پذیرایی کنند.
نمایشگاهی برای ارائه کتاب عاشورا با ۴0 درصد تخفیف

مدیرعامل مجموعه فرهنگی سرچشمه گفت: کتاب های عاشورایی در 
نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا با ۴0 درصد تخفیف ارائه می 
شود. ، حجت االسالم محمدرضا زائری گفت: بر اساس توافق صورت گرفته، 
۲0 درصد تخفیف از سوی ناشران و ۲0 درصد تخفیف از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی درنظر گرفته شده تا عالقه مندان به کتاب های 
مذهبی و عاشورایی بتوانند با ۴0 درصد تخفیف کتاب های مورد نیاز خود 

را تهیه کنند.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه که با همکاری موسسه نمایشگاه های 
فرهنگی و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا شده، کتاب 

های مختلف برای ذائقه های متنوع و نیازهای گوناگون عرضه می شود.
این نویسنده افزود: کتاب ها به صورت موضوعی انتخاب شده و کتاب 
هایی در این نمایشگاه عرضه شده که حداقل استانداردها را دارند و از سوی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز داشته اند.
** حضور 80 ناشر با 2500 کتاب

زائری از حضور 80 ناشر در این نمایشگاه خبر داد و به گفته وی، 30 
ناشر در بخش مستقل و ۵0 ناشر در بخش متمرکز بیش از ۲۵00 کتاب 

را عرضه می کنند.
مدیر مسئول ماهنامه خیمه افزود: در این نمایشگاه از کتاب های کودک 

و نوجوان تا کتاب های تخصصی پژوهشی و علمی ارائه می شود.
وی همچنین گفت: در این نمایشگاه به صورت مستقل به کودک و 
نوجوان نپرداخته ایم، چون عناوین کتاب های عاشورایی برای کودکان و 
نوجوانان زیاد نیست اما با توجه به حضور چند ناشر پیش بینی می کنیم که 
در سال آینده بتوانیم بخش مستقلی برای فعالیت های جنبی در کنار کتاب 

عاشورایی کودک و نوجوان ایجاد کنیم.
این پژوهشگر مذهبی افزود: رمان و داستان های عاشورایی از سوی 
برخی ناشران ارائه شده اما شاهد انتشار آثاری در این زمینه هستیم که این 
آثار می تواند به مرور زمان در کنار هم قرار گیرد و امیدواریم تعداد کتاب 
های داستان عاشورایی به اندازه ای باشد که بتوانیم در سال های آینده یک 

بخش را به آن اختصاص دهیم.
** نمایشگاهى برای مداحان و واعظان

مدیرعامل مجموعه فرهنگی سرچشمه از وجود سئواالت و شبهاتی 
پیرامون محرم و کربال سخن گفت و ادامه داد: این خالء همیشه وجود 
داشته و بویژه در آستانه ماه محرم این سئواالت تجدید می شود و بسیاری 

از افراد عالقه مند هستند تا کتاب های مناسب را در این زمینه پیدا کنند.
وی افزود: این نمایشگاه چنین فرصتی را ایجاد می کند تا افراد با اطمینان 
خاطر کتاب را تهیه کنند چون این کتاب ها از گزینش ها و فیلترهای 

ابتدایی رد شده و کتاب های مفید و ارزشمندی است.

زائری بخشی از مخاطب جدی این نمایشگاه را واعظان و مداحان دانست 
که در آستانه ماه محرم نیاز به منابع برای کار تخصصی خود دارند و بنیاد 
دعبل نیز به صورت تخصصی این حوزه را پوشش می دهد و هماهنگی هایی 

را برای حضور مداحان کرده است.
هزینه ویزای پیاده روی اربعین اعالم شد

سازمان حج و زیارت اعالم کرد، متقاضیان سفر اربعین از روز شنبه 
)۲7 شهریورماه( به مدت 7۲ ساعت مهلت دارند هزینه ثبت نام این سفر 

را بپردازند.
  به گزارش روضه نیوز به نقل از ایسنا ؛سازمان حج و زیارت با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: متقاضیان زیارت اربعین که از 1۶ مردادماه در سامانه 
»سماح« ثبت نام کرده اند، از روز شنبه - ۲7 شهریورماه - به مدت 7۲ ساعت 
فرصت دارند با مراجعه به این سامانه، نسبت به پرداخت هزینه ها و نهایی 

کردن ثبت نام خود و همراهان شان اقدام کنند. 
»متقاضیان  است:  آمده  سازمان  این  اطالعیه  متن  در 
برای  است  الزم  کرده اند،  ثبت نام  سماح  در  که  اربعین  زیارت 
سامانه به  ورود  با  خود،  نام  ثبت  روند  کردن  نهایی  و   تکمیل 
 https://samah.haj.ir، در صفحه اول با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری 
به صفحه پرداخت هزینه ها رفته و نسبت به واریز وجوه از طریق یکی از 

درگاه های بانکی اقدام کنند.
هزینه های عزیمت به عتبات عالیات در ایام اربعین شامل موارد زیر است:
1- هزینه ارزی اخذ روادید بابت هر نفر ۴0 دالر که معادل ریالی آن 
روزانه به نرخ آزاد بانک مرکزی با کارمزد مربوطه بر روی سامانه محاسبه 

می شود. 
۲- هزینه بیمه و خدمات درمانی بابت هر نفر ۲۵۹.000 ریال

3- حق الزحمه کارگزاری 100.000 ریال
شایان ذکر است قبل از پرداخت هزینه ها، امکان ویرایش اطالعات و 

حذف و اضافه اعضای گروه و نیز ثبت درخواست ویزا وجود دارد.
نکات مهم:

1( با توجه به این که عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه سماح، 
شخصاً نسبت به ثبت نام و تشکیل گروه اقدام کنند، چنانچه ثبت نام توسط 
دفاتر خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت انجام شود، به ازاء 

هر نفر مبلغ ۲0.000 ریال به هزینه های فوق افزوده می شود.
۲( دریافت هرگونه وجهی به صورت دستی توسط دفاتر زیارتی ممنوع 

است.
3( سرگروه محترم باید پس از واریز هزینه های مربوطه، مدارک خود و 
اعضای گروه شامل اصل گذرنامه معتبر و دو قطعه عکس 3*۲ یا ۴*3 را 
به دفتر زیارتی که به هنگام ثبت نام در سامانه سماح انتخاب کرده، تحویل 

دهد.
۴( در صورت انصراف هر یک از اعضا از عزیمت به عتبات عالیات در 
ایام اربعین، الزم است سرگروه به دفتر زیارتی انتخابی مراجعه و انصراف 
آن فرد را اعالم کند. بدیهی است در صورت انصراف، در هر مرحله با توجه 
به اقدامات صورت گرفته، خسارت مربوطه کسر و مبلغ باقی مانده به عضو 

منصرف عودت داده خواهد شد.
براساس اعالم سازمان حج و زیارت؛ تا کنون حدود 1۵0 هزار نفر برای 
پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند و ثبت نام از متقاضیان زیارت اربعین در 

سامانه سماح همچنان ادامه دارد.
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حاج حسین یکتا در نشست 
فعاالن عرصه هیأت هتران؛ 

هیئت تراز انقالب اسالمی؛ 
دغدغه کار مردم را دارد

فرماندهان دفاع مقدس  از  یکتا  حسین 
عصر امروز پنجشنبه هشتم مهرماه در دومین 
نشست تخصصی فعاالن عرصه هیأت تهران 
اسالمی  جمهوری  حزب  شهدای  قتلگاه  در  که 
برگزار شد گفت: در شرایطی از انقالب اسالمی 
هستیم که دشمن آتشش را از همه طرف می ریزد 
و جنگ در مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی به 
همراه یک جبهه نبرد در شامات و عراق برای ما باز 

شده است. 
یکتا با بیان این که عمده قوای کمی و کیفی که 
جبهه انقالب دارد و می تواند با مردم ارتباط بگیرد 
است،  هیأت  بدهد  اشاعه  را  رهبری  مطالبات  و 
انتهای هفته  تا  ابتدا  از  اظهار داشت: هیأتی که 
برا خودشان بچرخند و آخر هفته بیایند دور هم 
باشند و یک شام بخورند هیأت تراز انقالب اسالمی 
نیست، هیأت تراز آن است که هیأت دغدغه کار 
مردم داشته باشد و در عرصه خدمات اجتماعی 

فعال باشد.
رییس سابق قرارگاه خاتم االوصیا تصریح 
معرفتی  پادگان  یک  را  هیأت  اگر  کرد: 
بصیرتی آموزشی آمادگی مجهز شدن برای 
عملیات بدانیم باید یگان را از پادگان بکشیم 
رفع غصه  و  کار جهادی  در  برویم  و  بیرون 

های مردم.
وی با تاکید بر این که هیأت و روحانی و مداح 
حکم محله هستند بیان داشت: نمی شود مردم 
به یک طرف بروند و هیأت به یک طرف دیگر، ما 
در پیچ بزرگ تاریخ قرار داریم و در پیچ است که 
جوانان از مسیر منحرف می شوند و با خطر روبرو 

هستند.
این یادگار دفاع مقدس با بیان این که خودمان 
را باید آماده کنیم و این عمده قوا اگر به درد ظهر 
عاشورای قبل از ظهور نخورد کی به درد خواهد 
خورد؟! گفت: بزرگترین لشگرکشی امروزه باید از 

سوی هیئات شکل بگیرد.
یکتا با اشاره به این که هرجا خوب عمل کردیم 
مردم با ما آمدند و حتی پول هم خرج کردند تاکید 
کرد: نهضت بزرگ نذر و وقف که متعلق به شیعه 

بوده را باید هیأت راه بیندازد.
روی  پیاده  حماسه  در  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
اربعین هیئات در عراق به اسم خودشان موکب می 
زنند تصریح کرد: این خطر است ما باید برویم در 
موکبهای عراقی فعالیت کنیم و به نام عراقیها و به 
کام زائران و به حمایت هیئات ایرانی این جریان 

شکل بگیرد.
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1438 الحرام  محرم 

صفین، خط مقدم، جبهه ی علی بن ابی طالب، می جنگید در کنار حسین.
کربال ، خط مقدم، جبهه ی عمر سعد، می جنگید با حسین

فقط زمان توانست شمر را بشناساند...

ابوذر بیوکافی از مداحان خوش ذوق و خوش نفس اهل 
قم است که در بین حرف هایش می توان عطر ارادت به اهل 
بیت را استشمام کرد. تحریریه روضه نیوز چند ماه قبل هم 
میزبان حاج ابوذر بود که صحبت های مهم و خواندنی آن 
جلسه را می توانید در سایت روضه نیوز بخوانید. در ادامه  
گفتگوی روضه نیوز با آقای بیوکافی را به صورت تفصیلی 

بخوانید. 
روضه نیوز: حضور مداحان انقالبى را در شهرستان ها را 

چگونه ارزیابى میکنید؟
 مداحان باید بدانند که مبلغ اسالم انقالبی هستند و باید از هر 
تریبونی برای بیان و دفاع از عقیده ی ناب اسالمی استفاده کند. حضور 
مداحان در شهرهای کوچک بسیار مفید است. اصوال مداحان با حضور 

در چنین شهرهایی، تجربه خوبی کسب میکنند. مخاطبان چه در 
شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک مشتاق و تشنه معارف ناب 
اهل بیت هستند. مداح باید این را بداند که اگر حضورش در جایی، ولو 
برای یک نفر باعث خیر و برکت باشد، الزم است برود. اگر از قبال صدها 
روضه و مداحی که یک مداح در طول زندگی اش انجام می دهد، فقط 
یک نفر به مسیر اهل بیت و مسیر انقالب متصل شود، برای سعادت در 

دنیا و آخرت مداح کافی ست.
و  هیئت ها،  درباره شعارهای محوری  نظرتان  نیوز:  روضه 
بخصوص شعار محوری محرم امسال یعنى »کرامتنا الشهاده« 

چیست؟
 انتخاب شعار واحد قطعا کار خیلی خوبی است. آن هایی که هدف 
واحد دارند، باید شعار واحد داشته باشند. این شعار هم شعار حضرت 

اباعبداهلل)علیه السالم( است. این شعار خیلی زیباست. هر کس در مسیر 
حق قرار بگیرد، به غیر از شهادت از دنیا نمی رود. نوکری اهل بیت در 
مکتب ما همان شهادت است. شهادت مقام و جایگاهی است که انبیا 

به آن غبطه می خورند.
شهدا مدافعان حرم خوب زندگی کردند که خوب از دنیا رفتند. این 
شهدا حتی در زمان حیات شان هم شهید بودند. خوب زندگی کردن 
در دنیا یعنی پای مکتب اهل بیت و انقالب بودن. شهدا چون در دنیا 

خوب زندگی کردند، خوب هم از دنیا رفتند.
روضه نیوز: محوری ترین مطالبه رهبری از جامعه مداحان و 

ستایشگران چیست؟
مطمئنا رهنمودهای حضرت آقا برای هر صنفی، راه سعادت و 
رستگاری است. رهبر انقالب از جامعه ستایشگران، چند مطالبه بسیار 
این مطالبات »توجه به محتوا«ست.  از  اساسی و مهم دارند. یکی 
محتوای سالم، متقن و مستند، الزمه ی یک مداحی و روضه خوب 
است. اصال دین ما از زمان بعثت رسول اهلل تا به اآلن، دین محتواست. 
قیام امام حسین هم بخاطر محتوا بود. فلذا بیشترین تاکید رهبر انقالب، 

توجه به محتوا در اشعار است.
نوع و ظاهر عزاداری خیلی مهم نیست. مهم محتوایی است که 
از درون عزاداری استخراج می شود. مهم این است که در همه این ها 

محتوای مناسب و در شان مجلس اباعبداهلل ارائه شود.
به گفتمان  امکان ورود هیئات  آیا  بنظر شما  نیوز:  روضه 

اقتصاد مقاومتى وجود دارد؟
اقتصاد مقاومتی در واقع برخواسته از دین و فرهنگ اسالمی ماست. 
هیئات نیز یکی از جدی ترین محافل دینی برای نشر فرهنگ اسالمی 

هستند.
جدای از ظاهر مجالس یعنی سیاه پوشی و چای ریزی و روضه و 
سینه زنی، آن چیزی که اهمیت بیشتری دارد »محتوا«ست. اگر ما 
بتوانیم هیئت پژوهی کنیم، می توانیم بسیاری از مباحث و مسائل مورد 
نیاز جامعه را به زبان هیئت بومی سازی کنیم. مثال مصرف گرایی یکی 
از کارهای سرزنش شده در دین ماست. هیئت ظرفیت آن را دارد که 
ُمبلغ قناعت باشد. قناعت خودش یکی از شقوق اقتصاد مقاومتی است. 
یا مثال اگر هیئات بتوانند برکات استفاده از کاالی داخلی و عدم خرید 
اجناس اجنبی را به زبان هیئتی بومی کنند، قطعا گام مهمی در جهت 

تحقق و گفتمان سازی این فرمایش حضرت آقا برداشته اند.
وقتی ما می خواهیم یک فرهنگ دینی مثل قناعت را تبلیغ کنیم، 
چه محفلی بهتر از هیئت! هیئات مخاطبان زیادی دارند. حتی خیلی 

از مردم به خاطر تهاجمات فرهنگی دشمنان، این مسائل را نمی دانند. 
اگر برای چنین مخاطبانی که عاشق اهل بیت هستند، روشن شود 
که شخص قانع چقدر می تواند به اهل بیت نزدیک شود، یقینا بسیار 

تاثیرگذار است.
با مداح  درباره همخوانى مستمعین  نظرتان  نیوز:   روضه 

چیست؟
همخوانی یک اصل و قانون فنی در اجراست. با این روش مداح از 
متکلم وحده بودن در می آید و مستمع را با خودش همراه می کند. 
بنظر من در تمام قسمت های مداحی باید همخوانی صورت بگیرد. از 
روضه گرفته تا شور باید مستمع و مداح هم خوان باشند. علت این کار 
هم این است که اگر مستمع یک موضوع را برای خودش بارها و بارها 
تکرار کند، آن موضوع در ذهنش ماندگار می شود. ضرب المثلی هست 
که »الدرُس حرُف و التمریُن الُف« یعنی تمرین باید همراه با تکرار باشد.

هرچه همخوانی نوحه ها در مجلس بیشتر باشد، قلب ها به هم 
نزدیکتر می شود.

روضه نیوز: گره زدن تحوالت جهان اسالم، با مداحى ها و 
روضه ها چقدر اهمیت دارد و چگونه باید باشد؟

اگر در هر جایی ظلم دیده شد، تکلیف داریم علیه آن قیام کنیم. 
اگر قیام نکنیم، وظیفه خود را انجام نداده ایم. این قیام گاهی اوقات 
به صورت فیزیکی است و گاهی اوقات بصورت معنوی. همین که در 
هیئات، اتفاقات فلسطین و لبنان و یمن و سوریه، به زبان هنرمندانه 
تببین شود یعنی علیه استکبار جهانی، قیام معنوی صورت گرفته است.

در یک کلمه باید گفت با »هنری به نام شعر« تحوالت جهانی به 
مداحی ها گره می خورند. گاهی مداح عین عبارت را از مقتل یا کتاب 
تاریخی بیان می کند. این اصال هنرمندانه نیست. باید همین محتوا را در 
قالب شعر خالصه کرد. بیان غیر مستقیم و هنرمندانه بسیار برنده تر و 
تیزتر از بیان صریح است. شعر هم یک زبان هنری است. شاعر می تواند 
مفاهیم بلند را در قالب شعر بیاورد و طبیعتا مردم بیان هنرمندانه را 

بیشتر از بیان غیرهنرمندانه می پسندند.
اآلن در سرتاسر جهان اسالم از یمن تا حلب درگیری بر سر اسالم 
ناب است. روز قدس امسال مردم اروپا علیه اسرائیل تظاهرات کردند. 
همه این ها ناشی از تاثیرات انقالب اسالمی است. این رویدادها متاثر از 
اقدام حضرت امام خمینی است. واقعا جا دارد این مسئله ی بسیار بزرگ 
به بیانی هنرمندانه و در قالب شعر بیان شود، تا پس از طرح در محفل 

هیئت، مردم این نکته را متوجه شوند.

حاج ابوذر بیوکافى در گفتگو با روضه نیوز:

مداحان ُمبلغ اسالم انقالبی هستند

b

و  االسالم  حجت  بزرگوار  استاد  خدمت  بار  چندین 
المسلمین سید محمد مهدی میرباقری از طرف نشریه 
روضه تماس گرفتیم که وقت گفتگویی با ایشان هماهنگ 
شود که بدلیل کثرت منابر و مباحث علمی این توفیق از 
ما سلب شد اما ایشان بزرگواری کردند و متنی از بیانات 
اخیرشان را برای ما ارسال کردند که در ادامه می خوانید. 
متن پیش رو گزیده سخنان حجت االسالم سید محمد 
مهدی میرباقری در جمع مداحان و عاشقان اهل بیت )ع( 

در ابتدای ماه محرم است.
ایام دهه محرم حقیقتا به منزله شب قدر است و مسیر ] سلوک[ ما 
را بسیار کوتاه می کند؛ اگر یک قطره اشک برای امام حسین ریخته شود، 
هفتاد سال عمر انسان را تدارک می کند. این بابی است که به رغم تمام 
تالش شیطان و دستگاه دشمنان اهل بیت )ع(، خدای متعال برای نجات 

دوستان نبی اکرم )ص( و اهل بیت باز کرده است. 
اصل کالم بنده در این فرصت کوتاه این است که خطراتی که مومنین 
و جامعه ایمانی را تهدید می کند، در همه دوره های بعد از صدر اسالم 
بوده است اما االن بسیار سنگین تر از دوران گذشته است. نقشه ها بسیار 
پیچیده تر شده و جنگ ها به تعبیر امروزی جنگ های نرم است و نفوذ 
دشمن تا عمق خانه های ما واقع شده است. بعضي از نفوذها را ما بعد 
متوجه می شویم و شاید بعضي ها را هم هیچ وقت متوجه نشویم. در این 
درگیری سنگین، تنها ملجا و پناهگاه انسان وجود مقدس سیدالشهداست. 
»ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه« در واقع، هم فضا فضای 
ظلمانی است و هم فتنه ها، فتنه هایی سنگین هستند. همان چیزی که 
خدای متعال در آیه ظلمات از آن پرده برداشته است و دستگاه شیطان و 
اولیاء طاغوت و فراعنه تاریخ و جبهه مقابل نبی اکرم )ص( را این گونه به 
يٍّ یَْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه  تصویر کشیده است که »أَْو َکُظُلماٍت في  بَْحٍر لُجِّ
َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه َسحاٌب ُظُلماٌت بَْعُضها َفْوَق بَْعٍض إِذا أَْخَرَج یََدُه لَْم یََکْد یَراها 
ُ لَُه نُوراً َفما لَُه ِمْن نُور«)نور/۴0( آیه می فرماید: مثل  َو َمْن لَْم یَْجَعِل اهللَّ

دستگاه کفار و شیاطین و دشمنان نبی اکرم )ص( و اهل بیتشان)ع(، مثل 
دریای عمیق مواجی است که موج ها بر فراز یکدیگر می غلطند و بر فراز 
این دریا، یک ابر تیره غلیظ است. طبیعی است انسانی که به عمق این دریا 

مبتال شده است، دست خود را هم نمی تواند ببیند. 
این فضای ظلمانی که اولیاء طاغوت ایجاد کردند که »یخرجونهم من 
النور الی الظلمات« )بقره/۲۵7( همه زندگی را می پوشاند، فضای تاریکی 
است که گاه حق و باطل در آن مبهم می شود؛ در این فضای تاریک و 
آلوده و در این فتنه های هولناک تنها مخلوق نجات دهنده نور امام )ع( 
ُ لَُه نُوراً َفما لَُه ِمْن نُورٍ« فرمود: این نور،  است. درباره آیه »َو َمْن لَْم یَْجَعِل اهللَّ
امامی است که از اوالد فاطمه )س( است. اگر انسان به نور امام نورانی نشد، 
تا قیامت نوری دیگر در کار نیست. دستگاه ظلمانی دشمنان اهل بیت 
)ع( همراه با طوفان های شدیدی است که احدی امکان نجات از ظلمات 

و فتنه های آنها را ندارد.
مهار حمله و هجمه شیطان به وسیله عاشورا

موج فتنه ها در این جنگ نرم که به خصوص نسل جوان را تهدید 
می کند، فقط با عاشورا مهار می شود. تردید نکنید کسانی که امروز به 
دنبال توسعه فرهنگی هستند، هدفشان جز همان چیزی که قبال به آن 
نوسازی می گفتند نیست و منظور هم همان جهانی سازی سرمایه داری 
است. ولی اسمش را توسعه فرهنگی می گذارند. تعامل با فرهنگ ها. تردید 
نکنید که می خواهند فرهنگ های بومی و سنتی را در فرهنگ تجدد 
منحل کنند. و به صراحت هم می گویند، می خواهند ایدئولوژی امریکایی 
را بر جهان حاکم کنند. برای عاشورا که سد بزرگ و پوالدینی در مقابل 
توسعه فرهنگی غرب است، می اندیشند و اتاق فکر می گذارند. برنامه ریزی 
می کنند که چگونه از این سد عبور کنند. اگرچه توان این کار را ندارند. 
ظرفیت آنها ظرفیت مقابله با عاشورا نیست ولی توانشان را به کار می گیرند. 
و لذا تردید نکنید که تالش و برنامه ریزی می کنند تا دستگاه توسل به 

سیدالشهداء)ع( را تحریف کنند.
وظیفه هیأت های مذهبى تشکیل سنگرهای توحیدی در 

مقابل پرستش دنیا
این وظیفه شما عزیزان است که مراقب باشید. یکی از مهمترین 
موانع توسعه غربی حقوق بشر، حق شهروندي و عدالتي که آنها تعریف 
می کنند عاشوراست. تردید نکنید. خودشان هم این را به خوبی می فهمند. 
بزرگترین مانع جهانی آنها عاشورا و فرهنگ عاشورایی است که هرروز 
هم امواجش در جهان بیش از پیش منتشر می شود. و این مأموریت شما 
عزیزان است. شما باید هیئات را به گونه ای اداره کنید که صد پوالدینی 
در مقابل امواج تمدن غرب باشد. از هر کدام شما بپرسند، به خوبی با این 
هجوم فرهنگی و این جنگ نرم فرهنگی دشمن آشنا هستید. بهترین یا 
مهمترین سنگری که االن وجود دارد، سنگر هیأت هاست. باید برنامه ریزی 
کرد تا هیأت تبدیل به کانونی برای مقابله با آثار تجدد شود. اگر تجدد ذائقه 
مردم را تغییر می دهد و ذائقه ها را مادی می کند، باید تالش کنیم که این 
ذائقه ها الهی بشود و این با عاشورا ممکن است. اگر معروف را می خواهد 
منکر کند و منکر را معروف، ما با عاشورا می توانیم حق را به مدارش 
برگردانیم. »اشهد انک قد اقمت الصالة و اتیت الزکاة و امرت بالمعروف و 
نهیت عن المنکر« همه چیز با عاشورا به مبنای خودش بر می گردد. و ما 

باید روی این سرمایه گذاری کنیم.
پس غیر از این که باید هیئت ها به گونه اي برنامه ریزی کنند که 
پناهگاه همه، به ویژه نسل جوان در مقابل این جنگ عظیم فرهنگی 
از  باشند که یکی  باید مواظب  باشند،  و هجوم فرهنگ تمدن مادی 
کانون هایی که دشمن به شدت تالش می کند که آن را خنثی کند 
هیأت است. ما در مقابل ادبیات دشمن با هر چهره ای که بیاید نباید 
منفعل باشیم. از دل هیأت باید انسان های مومن، ثابت قدم، کسانی که 
»مستشهدین بین یدیه« باشند، بیرون بیایند. کسانی که منتظرند و طالب 
شهادت در رکاب امام زمان هستند باید در هیأت تربیت بشوند. مقاومت 
در مقابل تمدن مادی را هیئات باید برنامه ریزی کنند. آنها می خواهند 
انسان ها را منحل کنند. مهمترین هدف توسعه تحول در انسانهاست که 
انسان متناسب با توسعه بسازند. اخالقش، فکرش، عاطفه اش در خدمت 
توسعه و رشد تکنولوژی باشد. در خدمت رشد سرمایه باشد. و ما به عکس 
باید انساني بسازیم که در خدمت خدا باشد. و این در هیأت واقع می شود. 
پس دو مأموریت بزرگ را ما باید در هیئات دنبال کنیم. یک اینکه 
به گونه ای برنامه ریزی بشوند که کانون مقابله با حجاب تجدد، تمدن 
مادی و جنگ نرم فرهنگی غرب بشوند. دوم اینکه خود هیئات مصون از 
نقشه های پیچیده آنها بمانند. تردید نکنید اتاق های فکر فراوان در داخل 
و بیرون بر علیه شما کار می کنند. کسی ممکن نیست دشمن را بشناسد 
و خیال کند که دشمن غافل است. در همین دوره اصالحات حرف هایی 
در باب تحریف عاشورا زدند که نگفتنی است. می خواستند عاشورا را قیام 
در مسیر دموکراسی تعریف بکنند. از آن حرفهای تلخ روزگار که واقعا به 
فکاهی نزدیک تر است تا به یک تحقیق. این واقعه ای است که االن هم 
در راه است. اولین قدمش را شما در روزنامه بهار دیدید و این ادامه دارد. 
شما باید نقطه مصونیت جامعه باشید. هیچ کجا به اندازه عاشورا نمی تواند 
جلوی این موضوع را بگیرد و خدا نکند که خودش به این آسیب مبتال 
شود. با چشم باز نقشه های دشمن را ببینید و نگذارید هیأت به ابزاری در 
خدمت آنها تبدیل شود. که البته هیچ وقت نمی شود. این دو مأموریت 
بزرگ شما عزیزان است و مهمترین رکنش این است که برنامه ریزی بشود. 

که این همت شده و بزرگانی در کشور مشغولند.
اخالص عامل اصلى در کار مدیریت هیئات

در این کار مهمترین ویژگي اخالص خود شماست، اگر شما عزیزان 

که سفیران فرهنگی امام حسین )ع( هستید و قلوب را بر محور امام 
حسین)ع( جال می دهید، خالص باشید یا خالص تر بشوید، همه مکرهای 
دشمن خنثی می شود. و اگر خدایی نکرده ما از خلوص فاصله بگیریم جای 
نگرانی است. اگر ما از عمق معارف اهل بیت در اداره هیئات فاصله بگیریم 
این جای نگرانی است. امیدواریم که انشاء اهلل هیئات در این زمینه موفق 
باشند و هر محرمی که می گذرد تجلی امام حسین )ع( در هیئات و از 

طریق آنها در همه فضای عمومی جامعه افزایش پیدا کند.
نکته دیگر اینکه حداقل کاری که از هیئات بر می آید این است که 
همینطور که احزاب مطالبات فرهنگی جامعه را، به زبان خودشان به 
حاکمیت منتقل می کنند، هیئات هم باید مطالبات فرهنگی مقام معظم 
رهبری را با ادبیات هیأت از حاکمیت مطالبه کنند. این نقش هیئات 
است. یعنی حداقل کار یک حزب را باید بکنند. البته هیأت در حزب 
نمی گنجد و خیلی فراتر از آن است )هرچند حزب هم نیاز به تعریف 
دارد( ولی حداقل هیئات باید حلقه اتصال جامعه به فرهنگ مذهب باشند 
و مطالبات فرهنگی رهبری، در هیأت گفتمان سازی و تبدیل به مطالبه 

از حاکمیت شود.
جایگاه هیأت در فضای اجتماعى و ارتباط با حاکمیت

فرض کنید اگر مقام معظم رهبری در ارتباط با آمریکا یک نظری 
دارند، این نظر باید در هیئات فرهنگ سازی شود. و از طریق هیئات به 
مطالبه عمومی تبدیل گردد. چطور احزاب مطالبات مردم را به ادبیات 
مادی خودشان ترجمه می کنند و آنها را به حاکمیت تحمیل مي نمایند. ما 
باید این مطالبات را به ادبیات مذهبی هیئات که فرهنگ مذهبی جامعه 
ماست، ترجمه و از حاکمیت مطالبه کنیم. و این حداقل انتظاری است که 
از هیئات مذهبی مي رود. خب فیض آماده شده و من وقت شما عزیزان را 
گرفتم. باز هم در یک جمله تأکید می کنم در مقابل هجوم سنگین تجدد 
و حجاب تجدد، مهمترین سنگر، هیئت است. هیئت باید انسان منتظر و 
مستشهد تربیت کند. سرمایه ظهور از عاشوراست، ظهور مزد عاشوراست. 
مگر غیر از این است که به نبی اکرم )ص( وقتی شهادت سیدالشهداء )ع( 
عرضه شد، چهار مزد دادند. شفای در تربتش، استجابت دعایش، امامت 
در نسل ایشان و حضرت بقیه اهلل )عج( را در نسل ایشان قرار می دهند. 
مزد بالی عظیم نبی اکرم )ص( عصر ظهور است. ظهور مزد امام حسین 
)ع( است. پس اگر لشکر ظهور یا لشکر امام زمان از عاشورا تجهیز می شود 
که »لقد عظم مصابی بک و اسأل اهلل الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان 
یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد)ص(« ما باید این 

فرهنگ را بسط دهیم.
و البته خلوص را در هیئات باال ببریم. اگر خلوص درهیئات باال رفت 
کار خود را می کند. گریه بر امام حسین و فرهنگ عزاداری بر سیدالشهداء 
اکسیر اعظمی است که در هر جامعه ای برود همه کید های شیطان را 
خنثی می کند. شما عزیزان مادحین باید واسطه شفاعت سیدالشهداء 
باشید. حضرت با شفاعت خودشان قلوب را جال می دهند و به شما اجازه 
دادند که مصیبت حضرت را بر قلوب جاری کنید. این با هیچ کاالیی قابل 

مقایسه نیست حتی کاالی بهشت. 
پی نوشت ها:

)1( الکافي )ط - اإلسالمیۀ(، ج ۴، ص: ۵7۶
)۲( بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۵۵، ص: 3۹

)3( اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسي(، ج ۲، ص: ۴۹۴
)۴( بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۲۴، ص: 303

)۵( نهج البالغۀ )للصبحي صالح(، ص: ۲87

استاد سید محمد مهدی میرباقری؛

هیأت عاشورايی سنگر تربیت انسان موحد
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1438 الحرام  محرم 

در آیات متعّدده،  نسبت به کساني که 
اهل »ایمان« هستند، خصوصّیاتی مطرح 
آیه اي  همین  آیات،  آن  از  یکي  مي شود. 
کردم:  تالوت  را  آن  صحبتم  اّول  که  بود 
في   جاَهُدوا  َو  هاَجُروا  َو  آَمُنوا  الَّذیَن  »َو 
ِ َو الَّذیَن آَوْوا َو نََصُروا أُولِئَک ُهُم  َسبیِل اهللَّ
َکریٌم«. ِرْزٌق  َو  َمْغِفَرٌة  لَُهْم  ا  َحقًّ الُْمْؤِمُنوَن 

]۵[ این آیه در سورة انفال است. در این 
سوره، با فاصلۀ مختصري می فرماید: »إِنَّ 
الَّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا بَِأْموالِِهْم َو 
ِ َو الَّذیَن آَوْوا َو نََصُروا  أَنُْفِسِهْم في  َسبیِل اهللَّ
أُولِئَک بَْعُضُهْم أَْولِیاُء بَْعض«؛]۶[ آنجا فقط 
آن  براي  متعلَّقي  و  داشت  جاَهُدوا«  »َو 
ذکر نشد، اّما اینجا »َو جاَهُدوا بَِأْموالِِهْم َو 
«دارد و این عبارت  أَنُْفِسِهْم في  َسبیِل اهللَّ

اضافه مي شود.
که همین  مي بینیم  بقره هم  در سورة 
مطرح  هم  کنار  در  را  سه گانه  مواّد 
الَّذیَن  َو  آَمُنوا  الَّذیَن  »إِنَّ  می فرماید: 
أُولِئَک   ِ اهللَّ َسبیِل  في   جاَهُدوا  َو  هاَجُروا 
ُ َغُفوٌر َرحیم«.]7[  ِ َو اهللَّ یَْرُجوَن َرْحَمَت اهللَّ
رامطرح  ماّده  آیات شریفه، سه  این،  بنابر 
و  هجرت  دوم،  ایمان؛  اول،  مي فرمایند: 

سوم، جهاد في سبیل اهلل.
امور  از  که  مجاهدت  و  هجرت  ایمان، 
تنگاتنگی  رابطۀ  هم  با  هستند،  معنوي 

دارند و هرگز از یکدیگر بیگانه نیستند.
این  شد،  خدا  دل بستۀ  که  کسي 
دارد.  پي  در  را  وجودي  اثر  دو  دل بستگی 
وجودي  لوازم  از  »مجاهدت«  و  »هجرت« 
ایمان هستند. لذا این هجرت و مجاهدت که 
در آیات قرآن در کنار ایمان آمده است، دو 
الزمۀ وجودي ایمان هستند. اگر دل بستگي 
دارد  به همراه  را هم  آمد، هجرت  به خدا 
که یک امر بیروني است. البته من فعاًل بُعد 
بیروني اش را مطرح می کنم و در ادامه وارد 
و می گوییم  معرفتي اش هم مي شویم  بُعد 
که ما دو هجرت داریم؛ یکی هجرت بیروني 
گفته  صغری«  »هجرت  آن  به  که  است 

هجرت  دیگری  و  می شود 
از آن  دروني است که 

»هجرت  به  تعبیر 
می کنند.  کبری« 
دو  همچنان که 
مجاهده و جهاد 
هلل  في سبیل ا
یکی  داریم؛ 
اصغر  جهاد 

دیگری  و  است 
است.  اکبر  جهاد 

وارد  بعد  را  اینها 
مي شوم و توضیح می دهم؛ 

فعاًل سرفصل ها را گفتم تا مطلب 
کمي روشن شود.

بنابر این حقیقت ایمان، دل بستگي به خدا 

است. هجرت و مجاهدت هم 
ایمان  وجودی  لوازم  از 
حقیقت  از  و  است 
جدانشدنی  ایمان 
کدام  است.هر 
و  هجرت  از 
هم  مجاهدت، 
بیروني  جنبۀ 
دارند و هم جنبۀ 
دروني دارند. البته 
داراي  ایمان  چون 
شّدت  و  است  مراتب 
آثار  قهراً  دارد،  ضعف  و 
تناسب  به همان  وجودي آن هم 
کسي  نمي شود  ولي  دارد؛  ضعف  و  شّدت 
بگوید »من مؤمنم« و به طور کلّي هجرت 

»من  بگوید  کسي  نمی شود  باشد.  نداشته 
نداشته  مجاهدت  کلي  طور  به  و  مؤمنم« 

باشد. این غیر ممکن است.
چنین حرفی مثل این است که بگویي قند 
هست، ولی شیریني نیست؛ یا بگویی عسل 
هست،  آتش  نیست؛  شیریني  ولی  هست، 
مثال هاي ساده مي زنم  نیست.  ولی حرارت 
تا مطلب روشن شود. شیرینی از آثار وجودی 
عسل است و از آن جداشدنی نیست؛ حرارت 
اثر وجودی آتش است و از آتش الینفّک است. 
لذا محال است که »ایمان« باشد و به طور کلّي 
»هجرت در راه خدا« نباشد؛ محال است که 
»ایمان« باشد و به طور کلّی »مجاهدت در راه 
خدا« نباشد. اتفاقاً اینها خودش دو اثر وجودي 
است که نشانۀ ایمان است و انسان مي تواند 
با اینها ایمان خود را خوب محک بزند. مثل 
اینکه یک چیز را مي چشي، مي بیني شیرین 
هست یا نه؛ اگر شیرین نبود، مي گذاري کنار 
دو  هم  اینها  نیست.  عسل  این  می گویی  و 
خصوصیت خیلي روشن و نشانۀ ایمان و از 

لوازم وجودی و الینفّک از ایمان هستند.
که  آنها  خصوص  به  الهی  انبیای  تمام 
را  ویژگي  دو  این  همگی  بودند،  ُمرَسل 
و  داشتند  هجرت  هم  انبیا  تمام  داشتند. 
هم مجاهدت. لذا حرکت امام حسین)علیه 
السالم( با حرکت انبیای الهی تطابق دارد؛ 
بلکه اختالفات و امتیازاتي هم دارد. حرکت 
امام حسین)علیه السالم( با امتیازاتي همراه 
را  امتیازات  این  آینده  در جلسات  که  بود 
مطرح می کنم. حرکتي که یک بخش آن 
نهیي شد.  آن هم  و یک بخش  بود  نفیي 
ظاهر حرکت حضرت، از مدینه به مّکه و از 
مّکه به سوی عراق، خودش یک نوع هجرت 
است. آنهایي هم که با او بودند، همه همین 
کار را کردند و در راه خدا هجرت کردند. 
البته این را هم بدانید که پاِي این هجرت ها 
نظر  از  چون  ایستاد.  باید  مجاهدت ها  و 
ظاهر، ممکن است دشواری های زیادی در 

پی داشته باشد.

ُمسلِم همراه امام حسین)علیه السالم( هجرت کرده بود 
و حضرت او را به کوفه فرستادند. وقتی ُمسلِم از طرف امام 
حسین)علیه السالم( به کوفه آمد، از او استقبال با شکوهی 
کردند. آن طور که در تاریخ هست، دوازده هزار نفر و بلکه 
بیشتر، آمدند و همه با او بیعت کردند. اّما وقتي که عبیداهلل 
آن طور تهدید و تطمیع کرد، همین ُمسلم کارش به جایی 
یکی یکی  مردم  شد،  کوفه  مسجد  وارد  وقتی  که  می رسد 

رفتند و دور ُمسلِم را خالي کردند.
مغرب  نماز  براي  مي خواست  و  آمد  مسجد  به  ُمسلم 
بایستد؛ می نویسند از آن چندین هزار، فقط سي نفر همراه 
او مانده بود. می دانی یعنی چه!؟ اگر انسان بخواهد خودش 
را آزمایش کند و ببیند که مؤمن هست یا نیست، در چنین 
موقعّیتی معلوم می شود. ُمسلِم نماز مغرب را با این سی نفر 
خواند. نماز که تمام شد، راه افتاد که از مسجد بیرون بیاید؛ 
وارد صحن مسجد که شد، دید فقط َده نفر همراه او هستند 
و آن بیست نفر هم رفته اند. از درِ مسجد که بیرون آمد، 
باقي نمانده است؛ تک و تنها شد.  دید دیگر یک نفر هم 
حاال ُمسلِم چه کار کند؟ در این کوچه هاي کوفه سرگردان 
بود. این صحنه واقعاً صحنۀ عجیبي است. انسان باید از نظر 

ایماني خیلي قوي باشد که این غربت و تنهایی اصاًل در او 
اثر نگذارد.

این  در  نداشت؛  کوفه  با  چندانی  آشنایي  سابقۀ  ُمسلِم 
در  کنار  که  پیرزني  خانۀ   به  رسید  تا  مي گشت  کوچه ها 
ایستاده بود. ُمسلِم تشنه بود؛ یعني این قدر غریب و تنها شده 
بود که آب هم به او نداده بودند؟! البته این تشنگی یک بُعد 
معرفتي هم دارد که بحث جداگانه ای است و آن اینکه ُمسلم 
باید به موالیش اقتدا کند؛ یعنی همان طور که حسین)علیه 
السالم( تشنه بود، ُمسلِم هم باید این تشنگی را بچشد. حتي 

در لحظات آخر هم این »اقتدا به موال« را می بینیم.
اََمَۀ اهلل«، کمی آب  ُمسلم به آن پیرزن و مي گوید: »یا 
آب  ُمسلِم  مي آورد،  آب  و  مي رود  طوعه  می دهی؟  من  به 
بر مي گرداند و همان جا در کوچه،  را  را مي نوشد و ظرف 
جلوي خانۀ پیرزن بر زمین مي نشیند. طوعه به او رو مي کند 
بلند شو و  اینجا نشسته اي؟  و مي گوید »یا عَبداهلل«، چرا 
بار  است؛  نشسته  ساکت  ُمسلِم  برو.  خانواده ات  سراغ  به 
بار سوم طوعه مي گوید شایسته  دوم هم جواب نمي دهد. 
برو پیش  بلند شو  بنشیني؛  ما  دِر خانۀ  نیست که جلوي 
خانواده ات. ُمسلِم مي گوید »یَا أَمَۀ اهللِ َما لِي فِي َهَذا الِمصِر 

أهٌل َو اَل َعِشیَرٌة«.]۹[ من در این شهر نه خانواده اي دارم، نه 
عشیره اي و فامیلي؛ یعني من در این شهر غریبم و هیچ کس 
را ندارم. طوعه سؤال مي کند تو کیستي؟ مي گوید من ُمسلم 
بن عقیل هستم. ُمسلِم  می خواست که طوعه یک شب را به 

او فرصت بدهد، اّما او از ُمسلِم پذیرایي مناسبی مي کند.
از  ُمسلم  را محاصره کردند.  روز خانۀ طوعه  آن  فردای 
خانه بیرون مي آید و مبارزه می کند. کسانی که آمده بودند او 
را بگیرند، همه ادعاي اسالم و ایمان مي کردند، اّما هیچ یک 
از آثار وجودی ایمان در آنها نبود؛ فقط اّدعا بود. ُمسلِم را 
محاصره کردند، ضربه هایي به او زدند و او را دستگیر کردند. 
وقتي دستگیر شد، هاي هاي شروع به گریه کرد. اینجا بود 
چنین  براي  که  تو  گفت  ُمسلِم  به  بن عباس  عبیداهلل  که 
قیام کرده اي، زشت است که  ـ یعني حکومت ـ  بزرگي  امر 
حاال که دستگیر شده اي، گریه کني. ُمسلِم گفت »َما أبِکي 
لَِنفِسي«، من براي خودم گریه نمي کنم؛ »َو لَِکن أبِکي َعلَي 
الُحَسیِن)علیه السالم(«؛ من براي محبوبم گریه مي کنم. من 
عاشقم و برای معشوقم گریه مي کنم؛ من دلبستۀ حسینم. 
من گریه می کنم، چون به محبوبم نامه نوشته ام که دست 

زن و بچه ات را بگیر و به اینجا بیا...

تا مادری برای پسر گریه می کند
اندازه ی هزار نفر گریه می کند

اندازه ی هزار نفر داغ دارد و
هر صبح وظهروشام وسحرگریه می کند

حاال تو فکر کن که شبی مادری غریب
دارد برای نیزه و سر گریه می کند

دارد برای تشنگی بی امان شمس
دارد برای مشک قمر گریه می کند

دارد هزارونهصدوپنجاه زخم را
باناله،نه،به خون جگر،گریه می کند

در اوج روضه،مادری اش می کند خروش
با خواهری خمیده کمر گریه می کند

مادر برای روی زمین دست و پا زدن
خواهر به سی هزار نفر گریه می کند

مادر که با هالل محرم شروع کرد
تا انتهای ماه صفر گریه می کند

از انتهای ماه صفر نیز بی امان
یکسر برای داغ پدر گریه می کند

این ابتدای روضه ی تنهایی علی ست
وقتی برای روضه ی در گریه می کند

شب های جمعه دست به پهلو دم حرم
تاصبح درعزای پسر گریه می کند

علی زارعی رضایی

بشنو از باد صبا پیغام خونبار مرا 
یا حسین)ع( کوفه میا

بر سر دارالعماره شد سرم از تن جدا 
یا حسین)ع( کوفه میا

آیت اهلل بهجت: بکاء بر مصائب اهل بیت)علیهم السالم( 
و به خصوص حضرت سیدالشهدا)ع( شاید از آن قبیل 

مستحباتی باشد که افضل از آن نیست. »بکاء من خشیۀ 
اهلل«)گریه از ترس خداوند( هم همینطور است که شاید 
افضل از آن نباشد. بکاء من خشیۀاهلل و بکاء برای مصائب 
سیدالشهداء علیه السالم معلوم نیست عدیل داشته باشد.
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این مسائل باید در سینه زنی ها بیاید

امروز الحمدلله نظام طاغوت بر رس کار نیست؛ اما حرف های دیگری برای گفنت و َعلَم های دیگری برای بلندکردن وجود دارد. همۀ مفاهیمی که امروز 

نظام اسالمی دنبال آن هاست: عدالت، مبارزه با فساد، مبارزه با استکبار جهانی، مبارزه با تبعیض، توجه به شایسته ساالری و شایسته گزینی، مفاهیم 

اساسی دینی ماست و همه اش هم حسینی است. این ها باید در سینه زنی ها بیاید. آیا این ها با نوحه و روضه و گریه و ناله، می سازد؟ البته؛ چون همۀ 

این عنارص، در آن حادثه وجود دارد. آن حادثه، یک ترکیب عجیب و یک آلیاژ چندین عنرصه است. ذهن های فعال، عنارص را درست تجزیه کنند و 

آن ها را در صفحۀ روز عاشورا و شب عاشورا و ایام محرم و در کلامت آن بزرگوار پیدا کنند و آن ها را مطرح منایند.

بیانات در دیدار مسئوالن هیئتهای رزمندگان اسالم از رسارس کشور، 19 اردیبهشت 1380

علمدار           روضه

روضه خط  چند 

هجرت و مجاهدت الزمه ایمان است

 » ت هجر لوازم » از  »جماهدت«  لذا و  هستند.  اميان  در وجودي  كه  جماهدت  و  هجرت  آمده اين  اميان  کنار  در  قرآن  اميان آيات  وجودي  الزمة  دو  است، 
هستند. 

4
اول جملس 

این بارکد را اسکن کنید

وقتی یک خادم »مدیر« می شود

بر پایی جلسه عزای سیدالشهدا با هر کیفیتی نیاز به یک مدیر دارد. مدیری که از »الف« تا »تاء 
تمِت« مراسم را برنامه ریزی می کند.

اما قبل از هر چیزی با ید بدانیم ارزش منصب مدیریت هیئت زمانی قیمتی است که فلسفه 
آن را بشناسیم.

مدیر هیئت شخصی است که در محرم بیش از بقیه به لطف و عنایت صاحب مجلس )امام 
حسین( نیازمند است و به این دلیل او را برای خادمِی مستمعین و گریه کنان جلسه امام حسین 

دعوت می کنند.
صدهاهزار مثل سلیمان در این حرم
مشغول لحظه های شریف گدایی اند

پس یا مدیر هیئت نشوید یا بدانید که شما را انتخاب کرده اند. به جرأت می توان گفت فارغ از 
حجم فراوان کارهای اجرایی مدیریت هیئت به راحتی می توان معنوی ترین لحظات را در همین 

فعالیت ها یافت.
مدیران و خادمان هیات های مذهبی در گرایش و عالقه مندی مردم به اهل بیت علیهم السالم 
بسیار نقش دارند و نوع برخوردشان به خصوص ادب و تواضعشان در مقابل مهمانان و عزاداران 

)هرکه میخواهند باشند؛ غنی و فقیر؛ رئیس و مرئوس؛ کارمند و مدیر؛ عالم و غیر عالم و ...( بسیار 
روی دیگر اعضا موثر است و دیگر اعضا نیز با دیدن اعمال و برخورد آنان احترام به دیگران را یاد 
می گیرند. ناتوانی خادمان هیات در برخورد صحیح و خدای ناکرده کلمات نسنجیده آنان می تواند 
آسیب جدی به هیات وارد کند. برای مثال: اگر خادمان اصلی و خوشامدگویان یک هیات با افراد و 
مهمانان به صورت گزینشی برخورد کنند و غریبه ها را غریبه ببینند نه محب و دوست دار اهل بیت 
)ع( و نگاه و عینکشان خط کشی شده و محدود باشد، از علما، روحانیون، سادات، مداحان، فقرا، 
پیرمردها و جوانان و نوجوانان تازه وارد، آن طور که شایسته است استقبال نکنند، نشان از این دارد 
که نگاهشان به محبین و مهمانان هیأت نگاه دینی خالص نیست! پس سعی کنید تا حد امکان 
با همه، رفتار یکسانی داشته باشید. گاه در یک هیأت، شاید به صورت ناخودآگاه و غیر عمدی به 
یک فرد مسئول، یک ثروتمند و یا هر فرد شاخص دیگری، توّجه بیشتری می شود. فراموش نکنید 
همه برای امام حسین)ع( آمده اند و تبعیض بین مردم، باعث کدورت و رنجش اکثریت خواهد شد.
رفتار توأم با متانت و احترام میانداران و افراد گرداننده، تأثیر بسزایی در آرامش و نظم عزاداری 
و همچنین بهره مندی معنوی بیشتر از مراسم دارد البته دخالت بیش از حد در برگزاری مراسم، 
مانند دستور دادن مداوم و جابه جا کردن افراد در صفوف، موجب ناراحتی و آزردگی افراد شرکت 

کننده می شود.

شاید برای برخی »ماه محرم« صرفاً اولین ماه از سال های هجری 
قمری است؛ اما برای شیعیان شروعی فصلی دوباره در زندگی و 

خونی تازه در رگ های جامعه است.
متداول ترین نوع عزاداری از سال های دور تاکنون برگزاری مراسم 
روضه است که از چهار رکن: بانی جلسه، سخنران جلسه، مداح و 
روضه خوان جلسه و مستمع جلسه تشکیل می شود. در این میان 
»بانی جلسه« نقشی محوری در برگزاری مراسم روضه دارد و بنا 
داریم در ده بخش نکاتی صمیمانه جهت برگزاری با کیفیت مراسم 
هیئت با محوریت »مدیر« یا »مسئول هیئت« تقدیم کنیم. باشد 
که با عنایت و عمل به این نکات و توصیه ها، همگان از حضور و 

شرکت در مراسم عزاداری شامل اجر و ثواب بیشتری شوند.

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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هفتــم ســـــــال 
و 40 شمـــاره 39 
1395 مـهـــر 
1438 الحرام  محرم 

معنای کوچ کردن  به  اصل  هجرت، در 
سفر  و  انتقال  و  گریز  حالت  یک  است؛ 
کردن  کوچ  همین  صغری،  هجرت  است. 
ظاهری از منطقه ای به منطقۀ دیگر است. 
در ادیان و شرایع الهی می بینیم که ُرسل، 
که در هر مقطع زمانی سرآمد مؤمنین و 
هجرت  همگی  بودند،  خدا  به  دل بستگان 
در  صغری  هجرت  این  داشتند.  صغری 
یعنی  بود.  ایشان  ایمان  همان  با  ارتباط 
برای  به خدا موجب می شد که  دل بستگی 
می کردند. در  ایمانشان، جالی وطن  حفظ 
صدر اسالم هم همین طور بود. حّتی پیغمبر 
اکرم)صل اهلل علیه و اله و سلم( هم برای 
حفظ این دل بستگی مسلمانان را به هجرت 
امر می کردند. البته حفظ دل بستگی به دو 

گونه است که بعداً بحث می کنم.
اینها  است.  دیگری  چیز  کبری  هجرت 
خدا  به  دل بستگی  آن  حفظ  برای  همه 
هجرت های  هم  البتّه  می کردند.  هجرت 
به  مربوط  هجرت های  هم  و  داریم  شخصی 
انبیا و اولیا را داریم که اینها بر این اساس 
که هجرت بر محور حفظ چه چیزی است 

با هم فرق می کنند.
به طور مختصر به آیه ای که ابتدای بحث 
»َو  می فرماید:  کنید.  توجه  کردم،  تالوت 
الَّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا في  َسبیِل 
برای  هجرت  یعنی  فی سبیل اهلل،   .» اهللَّ
حفظ همان دل بستگی انسان به خدا است. 
مؤمن  است.  مهاجر  حقیقی  مؤمن  اصاًل 
باشد.  داشته  را  هجرت  این  باید  حقیقی 
ا«.  لذا می فرماید: »أُولِئَک ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
بنابر این، یک مؤمن حقیقی داریم و یک 
مؤمن مجازی! مؤمن حقیقی باید هجرت و 
مجاهدت داشته باشد؛ هم هجرت صغری و 
کبری، هم جهاد اصغر و اکبر. مؤمن حقیقی 

باید هر دو قِسِم اینها را داشته باشد.
هجرت کبری، هجرت درونی است. آن 

هم کوچ و گریز است، ولی گریزی درونی 
خدا  به  انسان  قلبی  تعلّق  آن  حفظ  برای 

است. این هجرت در ارتباط با جمیع ابعاد 
درونی انسان مطرح است. من در مباحثم 
این مسأله را مکرّر گفته ام که ارزشمندترین 
بُعد وجودی انسان، دل او است. لذا انسان 
باید این بُعد با ارزش خود،  که چیزی مافوق 
که  کند  کاری  و  کند  حفظ  را  نیست   آن 
این بُعد وجودی که دریچه ای است به سوی 
المتناهی و اهلل تعالی، باز بماند و بسته نشود. 
همۀ هجرت ها برای حفظ همین تعلّق دل و 

دل بستگی انسان به خدا است.
حاال می رویم سراغ هجرت درونی؛ هجرت 
کبری از اینجا شروع می شود که مواظب باش 
که قلبت به غیِر خدا وابستگی پیدا نکند. این 
مراقبت از دل، خودش یکی از مراتب هجرت 
کبری است. یعنی دلت را کوچ بده و نگذار 
به سمت غیِر خدا برود. اگر دیدی دلت به 
سمت غیرِ خدا می رود، روی گردانش کن و آن 
را به سوی خدا بر گردان. خوِد اینکه انسان 
مقّید شود که از رذائل اخالقی گریز داشته 
باشد، این هم هجرت است. همۀ اینها هجرت 
درونی است؛ تا برسد به اعضا و جوارح بیرونی 
که اگر انسان از گناه گریز داشته باشد، این 
هم خودش هجرت است. تمام اینها هجرِت 

فی سبیالهلل است.
بنابر این هم هجرت صغری داریم و هم 
به  مربوط  صغری  هجرت  کبری؛  هجرت 
جسم انسان است و هجرت کبری مربوط 
به روح و آن چیزهایی است که در ارتباط 
بیرونی  هجرت،  این  است.  انسان  درون  با 
است و آن، درونی است. هر دو هم بر یک 
به  دل بستگی  »حفظ  آن  و  هستند  محور 
هجرت  نمی تواند  مؤمن  اصالً  است.  خدا« 
نداشته باشد. چون گفتم که هجرت الزمۀ 
وجودِی ایمان است. مثل اینکه عسل نمی-

تواند شیرین نباشد.

حرّ بن یزید ریاحی می گوید با هزار سوار از کوفه بیرون آمدم؛ 
عبیداهلل مرا مأمور کرده بود که بروم و سر راه حسین)علیه 
السالم( را بگیرم. یک وقت دیدم مثل اینکه یک منادی دارد 
ندا می کند: »ای حّر، بشارت باد تو را به بهشت«! عجب! گویا 
آن ندا می گوید ای حرّ، این سفری که می کنی و این راهی که 
می روی هجرت است. حرّ می گوید پیش خودم فکر کردم من 
که دارم می روم جلوی راه پسر پیغمبر را بگیرم. چنین سفری 

که به سوی بهشت نیست؛ بلکه باید به سوی جهّنم باشد!
شنیده اید دیگر، می آید سر راه امام حسین)علیه السالم( و 
آن پذیرایی از آنها می شود که حسین)علیه السالم( می گوید به 
آنها آب بدهید و آب می دهند و... ماجرا از اینجا شروع می شود 
و حرّ کم کم آنچه در درون داشت را بیرون می ریزد؛ به نظر 
من اوّلین نشانه سعادت و عاقبت به خیری حّر اینجا بود که 
حسین)علیه السالم( می گوید ظهر شده است و می خواهم نماز 
بخوانم. تو برو با لشگرت نماز بخوان و من هم با اصحابم. اما 
حرّ می گوید نه، شما بفرمایید جلو، ما هم به شما اقتدا می کنیم.

امام حسین)علیه السالم( نماز را می خواند و تمام می شود؛ 
بین دو نماز هم خطبه می خواند. نماز عصر را هم می خواند تا 
اینکه بعد از نماز حضرت می فرماید که من بنا به دعوت شما 
آمده ام و این هم نامه های شما است و می فرمایند نامه هایشان 
را بیاورید. دوازده هزار نامه ای که اهل کوفه نوشته بودند را 
آوردند و ریختند. حرّ می گوید من جزء کسانی که به شما نامه 

نوشته اند نیستم.

عاشورا، هجرت درونى حّر
باالخره حرّ جلوی راه را می گیرد؛ امام حسین)علیه السالم( 
می گوید پس من بر می گردم و راه را عوض می کنم. دومین 
نشانه سعادت مندی حّر اینجا پیدا می شود. جلوی حضرت را 
می گیرد و می گوید نمی گذارم بروی. امام حسین)علیه السالم( 
عزایت  به  مادرت  ِمّنی«؛  تُریُد  َما  أُمُّک؛  »ثَِکلَْتَک  می فرماید 
بنشیند؛ از من چه می خواهی؟ حّر در جواب امام حسین)علیه 
السالم( چه می گوید؟ می گوید چه کنم!؟ اگر غیر از تو بود و 
اسم مادر مرا می برد، همان طور که اسم مادرم را برده بود اسم 
اهلل  تو زهرا)سالم  مادر  اّما چه کنم که  می بردم؛  را  مادرش 
علیها( است و من نمی توانم اسمش را ببرم مگر به بهترین وجه.

روز عاشورا حسین)علیه السالم( آمد و با عمرسعد صحبت 
السالم( هم  ابوالفضل)علیه  بود؛  ایستاده  آنجا  کرد، حّر هم 
ایستاده بود. حضرت پیشنهادهایی مطرح کردند و عمرسعد 
به  کرد  رو  رفت، حّر  السالم(  وقتی حسین)علیه  نپذیرفت. 
عمرسعد و گفت چه کار می خواهی بکنی؟ گفت جنگی کنم 
با حسین که آسان تریِن آن این باشد که دست ها از پیکرها 
و سرها از بدن ها جدا شود. می دانی چه شد؟ حّر کنار کشید؛ 

چون او مهاجر است. این را می گویند »هجرت«.
آمد سوار مرکب شد، امّا بدنش می لرزد. »مهاجربن  اوس« 
می گوید دیدم حرّ همین طور می لرزد. به او گفتم این چه حالی 
است که تو را می بینم؟ اگر از سرداران کوفه از من سؤال می-

کردند، تو را می گفتم و از تو تجاوز نمی کردم! گفت ای مهاجر، 
خودم را بین بهشت و جهنّم می بینم؛ این راه را بروم یا آن راه؟ 

اما به خدا قَسم جز بهشت چیز دیگری را انتخاب نمی کنم.
آرام آرام این مهاجر به سمت حسین)علیه السالم( آمد؛ اّما 
زیر لب جمله ای می گوید؛ »أللُّهمَّ إلَیَک أنَْبُت«، همان »انابه« را 
مطرح می کند. گفتم که انابه مهاجرت است. نگاه کن چقدر زیبا 
می گوید! خدایا از روحانیّت نفسم به سوی تو هجرت کرده ام. 
«، حاال تو هم به سوی من بیا! خدایا  »أللُّهمَّ إلَیَک أنَْبُت َفُتْب َعلَیَّ
تو هم به من رجوع کن! همان طور که من آمدم تو هم بیا! »َفإنّی 
َقد أْرَعْبُت ُقُلوَب أولَِیائِک«، من دل اولیا و دوستانت را لرزاندم؛ 

»وَ أوالدِ بِنتِ نَبیِّک«، من دل بچّه های پیغمبرت را لرزاندم...
می آید نزدیک خیام حسین)علیه السالم(؛ نمی دانم، آیا سرش 
پایین بود یا از مرکب پایین آمد و صورتش را روی خاک گذاشت 
که این جمله را حسین)علیه السالم( به او گفت؟ چه جمله ای 
است! »إرَفْع َرأَسک«.  مهاجر که نباید سر به زیر باشد؛ مهاجر 
اِلی اهلل باید سربلند باشد. سرت را بلند کن! رو کرد به حسین)علیه 
السالم( گفت آیا توبه من قبول است؟ آیا این هجرت من قبول 

است؟ حضرت فرمود بلی، خدا توبه پذیر است.
حرّ اجازه گرفت و به میدان رفت؛ عده ای را به درک واصل 
کرد. وقتی روی زمین افتاد حسین)علیه السالم( آمد باالی 
باور نمی کرد. حسین)علیه السالم( سر حّر را به  سرش؛ حرّ 
دامن گرفت و فرمود: »َما أخَطأَْت أمُّک«. مادرت اشتباه نکرد 

که نام تو را »حّر« گذاشت...

فردای قیامت که هیچ چیز از انسان نمی خرند،اشک بر 
سیدالشهداء علیه السالم را مثل دانه ی ُدّری برایش نقد 

می کنند.
سحاب رحمت ص ۲۵7

اینجا کجاست؟ حاصل خاکش فقط غم است
فرصت فقط برای غم اینجا فراهم است

این خاک،آینه ست،ترک خورده؟یاکه،نه
روی زمین تجلی یک جسم در هم است

یک گوشه دست یک نفر افتاده بر زمین
یک گوشه مشک ویک طرف صحنه،پرچم است

دیروز این زمین به عطش مبتال شدو
امروز روضه خانه ی یک قامت خم است

در این زمین،زمانه پر از بغض چکمه ای ست
برسینه ای که آینه ی عرش اعظم است

خس خس کنان گلوی عطشناک یک نفر
بر زیر خنجر است و دلش قطب عالم است

در هروله ست مادر اصغر در این زمین
یک چشمه خون به زیر گلو جای زمزم است

غم،جمله ی وجود حرم را گرفته است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

علی زارعی رضایی
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دل و جان و فکر مخاطب را باید تعمیر و آباد و سیراب کنیم

از دو طرف نباید لطمه بخوریم: نه ما باید مسائل سیاىس را بکىل از حیطه ى حرف و گفت و تالش و مجاهدِت تبلیغى خودمان خارج کنیم؛ آن چنان 

که دشمنان روى آن ده ها سال رسمایه گذارى کردند، وىل نهضت اسالمى آمد و این رسمایه گذارى را آتش زد و از بین برد و گفتار و اندیشه ى سیاىس را 

وارد منت فعالیت هاى دینى کرد، و نه از این طرف باید بیفتیم که تصور کنیم همه ى منرب، همه ى تبلیغ، همه ى مخاطبه ى با مردم و با مؤمنین، یعنى این 

که بنشینیم مسائل امریکا و ارسائیل و مسائل سیاىس را تحلیل کنیم؛ نخیر، یک کاِر واجب تر اگر نباشد، واجب دیگرى وجود دارد و آن، دِل مخاطب 

شامست. دل و جان و فکر او را بایستى تعمیر و آباد و سیراب کنیم.

بیانات در دیدار با روحانیان و مبلغان، در آستانۀ محرّم، 5بهمن 1384

علمدار           روضه

روضه خط  چند 

هجرت کبری؛هجرت درونی است

5
آمده از ره امیر انبیاء و اولیاء

 دیدنی شد کربال
بوی هفتاد و دو گل پیچیده امشب در فضاء 

دیدنی شد کربال

دوم س  جمل

این بارکد را اسکن کنید

نکاتی پیرامون »خادمین« در مراسم روضه

یکی از هنرهایی که مدیر مراسم روضه باید آن را دارا باشد »قدرت تقسیم« امور اجرایی هیئت 
است. بایستی تمام کارهای هیئت را ریز به ریز نوشت و این کار هم دلیل دارد...

به ایام ماه محرم که نزدیک می شوید، بچه های هیئت با شما تماس می گیرند که امسال چه 
کاری را به عهده بگیرند و در چه فضایی به امام حسین)ع( و مراسم عزاداری ایشان کمک بکنند.

در واقع در روزهای عزاداری امام حسین)ع( پای خیلی ها به حسینیه باز می شود؛ خیلی ها که 
شاید ماه رمضان هم سراغ شما و این مجالس را نگیرند! یادتان باشد شرکت و خدمت در مجالس 
ماه محرم تنها نخ ارتباط برخی مهمانان امام حسین با خداست! مبادا شما عامل خاموش شدن 

این آخرین سوی امید باشید.
پس کارها که ریز شدند، مسئولیت ها فراوان می شوند؛ چای ریز، سقا، کفش جفت کن، مسئول 

سیستم صوتی و ....
از طرفی اگر مسئولیت های برگزاری مراسم روضه بیشتر شد که طبعا مسئولین هم بیشتر 
می شوند، التزام مسئولین جهت حضور بموقع در مراسمات باال خواهد رفت که این امر هم برای 

جلسه و هم برای مستمع مفید خواهد بود.
چقدر زیباست که در لیست برگزار کنندگان روضه سیدالشهداء اسامی اشخاص مختلفی نزد 

خداوند ثبت و ضبط شود که در این دستگاه، هیچ فعالیتی بدون اجر نخواهد ماند.

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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می خواستم که در بغلم جاشوی،نشد
در این یتیم خانه،تو بابا شوی،نشد

دستان شمر،َسد شد و راه مرا گرفت
چون رود،خواستم که تو دریا شوی،نشد

ای بغض مانده بر سر نی،ماه خاکی ام
می خواستم که با گلویم واشوی،نشد

دردی به ساق پای من افتاده بی امان
ن این پاشوی،نشد می خواستم مسکِّ

می خواستم که در سفر شام،حائلی
مابین چشم حرمله و ما شوی،نشد

با اشک،خاک روی تو را ُشستم ای پدر
تا آفتاب روشن فرداشوی،نشد

این لحظه های آخر عمری رسیدی و
می خواستم که دربغلم جاشوی،نشد

علی زارعی رضایی

هیئِت امام حسیِن سکوالر ما نداریم!

هیئتها منیتوانند سکوالر باشند؛ هیئِت امام حسیِن سکوالر ما نداریم! هرکس عالقه  مند به امام حسین است، یعنی عالقه  مند به اسالم سیاسی 

است، اسالم مجاهد است، اسالم مقاتله است، اسالم خون دادن است، اسالم جان دادن است؛ معنای اعتقاد به امام حسین این است. اینکه آدم در 

یک مجلس روضه یا هیئت عزاداری مراقب باشد که نبادا وارد مباحث اسالم سیاسی بشود، این غلط است. البّته معنای این حرف این نیست که هر 

حادثه  ی سیاسی در کشور اتّفاق میافتد، ما باید حتامً در مجلس روضه آن را با یک گرایش خاّصی - حاال یا این طرف، یا آن طرف - بیان کنیم و احیاناً با 

یک چیزهایی هم همراه باشد؛ نه، اّما فکر انقالب، فکر اسالم، خّط مبارکی که امام )رضوان الله علیه( در این مملکت ترسیم کردند و باقی گذاشتند، 

اینها بایستی در مجموعه  ها و مانند اینها حضور داشته باشد.

دیدار با اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم 1392/۰۸/۲۰

علمدار           روضه

مأموریت رضاخان پهلوی این بود که دستگاه روحانیت و 
روضه خوانی را تقریباً تعطیل کند؛ لذا در آن زمان نزد آقا 

شیخ عبدالکریم حائری رحمه  اهلل  گفته شد: روضه خوانی امر 
مستحبی است؛ شما با جلوگیری رضاخان از آن مخالفت 

نکنید. ایشان در جواب فرمودند: بله مستحب است، اما هزار 
واجب در آن است.

زیرا مجلس روضه فقط روضه  خوانی نیست، بلکه مجلس 
درس احکام و معارف و عقاید و ترویج مذهب است.

رضاخان به آقای بهبهانی رحمه  اهلل ، که دارای آن همه 
عظمت و احترام بود، گفته بود: تو عمامه را از سر بردار تا 

دیگر وکالی مجلس هم متابعت کنند! و او گفت: این دیگه 
نشدنی است!

در محضر بهجت، ج3، ص۲8۵

پس این هجرت و انتقال بیروني و این 
هجرت  آن  حفظ  براي  ظاهري،  حرکت 
هجرت  آن  است.  باطنی  حرکت  و  دروني 
بیرونی  حرکت  این  است؛  ارزنده  درونی 
موضوعّیت ندارد، بلکه طریقّیت دارد و براي 
را  آن  باید  است.  درونی  آن حرکت  حفظ 
حفظ کنی، نه اینکه برعکس عمل کنی و 
برای حفظ دنیا هجرت کنی و آن حرکت 

درونی را از بین ببری!
و  را ترک کردن  اسالم، محیط  پس در 
فرار کردن نداریم؛ بلکه باید در حّد توان برای 
تغییر محیط تالش کرد و پاي کار ایستادگي 
را  محیط  نمي تواني  که  آنجایي  بله،  کرد. 
اصالح کنی، براي اینکه خودت فاسد نشوي 
باید هجرت کني؛ وگرنه خودت هم مبتال به 
آن بیماري مي شوي و فاسد می شوی. این 
بیماري روحی هم تدریجيُّ الحصول است، نه 
دفعيُّ الحصول. جّو حاکم بر محیط ها روي 
ناخودآگاه  را  انسان  و  مي گذارد  اثر  انسان 

مسموم مي کند.
توجه  مسائل  این  به  دقیقاً  هم  اسالم 
آیات  در  دیدید،  که  همان طور  و  داشته 
نیست.  پذیرفته  عذری  که  فرموده  قرآن 
جانش  آمده  ملک الموت  که  مرگ  هنگام 
را بگیرد، مي گوید این چه وضعي است که 
کارها چیست که کرده اي؟  این  داري؟  تو 
مستضعف  ُمسَتضَعفین«؛  »ُکّنا  مي گوید: 
این  کنم!  حفظ  را  دینم  نتوانستم  بودم! 

اّما  است.  دیني  استضعاِف  استضعاف، 
می گویند  اینها  به  مالئک 

عذرتان پذیرفته نیست؛ 
می توانستید  چون 

و  کنید  هجرت 
نکردید.

جلسۀ 
خطبه  گذشته 
علیه  ( علي
در  السالم( 

غه  لبال نهج ا
که  خواندم  را 

حضرت فرمود کسي 
و  اعتقادي  حرکت  که 

کرده  دروني 
امام شناس  و 
را  است  شده 
نمي توان  دیگر 
مستضعف خواند. 
»َفَمْن َعَرَفَها َو أََقرَّ 
ُمَهاِجر«؛  َفُهَو  بَِها 
دروني،  حرکت  این 
است.  اعتقادي  یک حرکت 

کسی که حّجت الهی را شناخته، در حقیقت 
باطل روي گردان  از  و  هجرت دروني کرده 
شده و رو به سوي حق آورده است. حضرت 
در ادامه فرمود: »َو اَل یََقُع اْسُم ااِلْسِتْضَعاِف 
ُۀ َفَسِمَعْتَها أُُذنُُه َو َوَعاَها  َعلَی َمْن بَلََغْتُه الُْحجَّ
نمی تواند  دیگر  کسی  چنین  َقلُْبه«.]10[ 

بگوید من مستضعف بودم.
جلسۀ گذشته عرض کردم که این عبارت 
است.  ُمسَتضَعفین«  »ُکّنا  آیۀ  به  اشاره 

دیگر  را  آدمي  چنین  می فرمایند  حضرت 
نمي توان مستضعف خواند؛ کسي که هجرت 
دروني کرده و به حق رسیده، گوش هایش 
هم  قلبش  در  حقیقت  و  شنیده  را  حق 
او دیگر مستضعف نیست.  جایگزین شده، 
مستضعف کسي است که از نظر دروني و 
بُعد قلبي پیوند با حق نداشته باشد. به این 
مي گوییم استضعاف اعتقادي که استضعاف 

عملي را هم در پي دارد.
اّما کسي که از خانه اش بلند مي شود و 
مي رود مسجد، کسی که می رود تا مطلبي 
در حقیقت هجرت مي کند؛  بگیرد،  یاد  را 
همۀ اینها از مصادیق هجرت ممدوح است. 
این هجرت ها یا مقّدمۀ آن هجرت دروني 
درونی  هجرت  شخصی  چنین  یا  و  است 
کرده و حاال مي خواهد آن را حفظ کند. لذا 
انسان وقتي سِر دو راهي دین و دنیا رسید، 
باید هجرت کند و دست از این دنیا بردارد. 

در این دنیا خبري نیست!
هجرت حسینى و حسینیان

وارد  السالم(  حسین)علیه  امام  وقتی 
کربال شد، آن طور که من در مقاتل دیده ام، 
حضرت دو نامه نوشت؛ یکي به برادرش در 
در  بن مظاهر  به حبیب  هم  یکی  و  مدینه 
کوفه. اّما آنچه به برادرش، محمد بن حنفیه 
ْحمِن  الرَّ  ِ اهللَّ »بِْسِم  است:  مي نویسد، کوتاه 
ِد  ُمَحمَّ إِلَی  َعلِيٍّ  بِْن  الُْحَسْیِن  ِمَن  ِحیِم  الرَّ
ا بَْعُد  بِْن َعلِيٍّ َو َمْن قَِبلَُه ِمْن بَِني َهاِشٍم أَمَّ
نَْیا لَْم تَُکْن َو َکأَنَّ اآْلِخَرَة لَْم تََزْل َو  َفَکأَنَّ الدُّ
اَلم«.]11[ اگر تمام عالم فدایت شود، باز  السَّ

هم کم است حسین جان!
هجرت  و  کربال  به  رسید  وقتی 
صغرایش تمام شد، این نامه را مي نویسد؛ 
به  بن علي  حسین  از  است  نامه ای  این 
از  است  او  نزد  که  هر  و  بن علي  محمد 
که  بدانید  بعد،  اّما  هاشم؛  بني  فرزندان 
دادیم که گویی هرگز  قرار  را چنان  دنیا 
مي دانیم.  باقي  و  دائم  را  آخرت  و  نبود 
دنیا  از  و  کرده  اختیار  دنیا  بر  را  آخرت 
چشم پوشیدیم؛ و الّسالم. براي چه کسي 
کوچ کردم و آمدم اینجا؟ براي »او« آمدم 

و چشم از این دنیا پوشیدم.

الرَّْحمِن   ِ یک نامۀ دیگر هم می نویسد به کوفه: »بِْسِم اهللَّ
الرَِّحیِم ِمَن الُْحَسْیِن بِْن َعلِيٍّ إِلَی الرَُّجِل الَفِقیه َحبیِب بِِن َمَظاِهِر 
األَسدّي«؛ نامه اي است از حسین به حبیب. چقدر هم از او تجلیل 
َّا َقد نََزلْنا َکرباَل«؛ ما وارد کربال شدیم. »وَ أنَت  مي کند! »أّما بَعد، َفإن
تَْعلَُم قِرابََتَنا ِمْن رَُسوِل اهلل«؛ تو پیوند من با پیغمبر را مي داني. 
»َفإْن اَرَْدَت نُْصَرتََنا َفأْقِدم إلَینا َعاِجالً«؛ اگر مي خواهي مرا یاري 
کني، زود بیا. همان گونه که من هجرت کردم، تو هم باید هجرت 

کني. تو هم باید از کوفه به کربال بیایي.
حبیب نشسته بود و با همسرش داشتند صبحانه می خوردند 
که قاصد آمد و نامه را داد و رفت. حبیب نامه را گرفت و خواند. 
همسرش سؤال کرد نامه از کیست؟ گفت این نامه از حسین 
پسر پیغمبر است. همسرش گفت چه نوشته است؟ حبیب 
گفت هیچی! آمده کربال، من را هم دعوت کرده که بروم و به 
او کمک کنم. همسرش پرسید مي روي یا نه؟ حبیب گفت نه، 

من نمي توانم بروم!
حبیب به قول معروف تقیه مي کرد، براي اینکه مبادا یک وقت 

قبیله اش بفهمند و نگذارند که او برود. همسرش سؤال کرد 
نمي روي؟ حبیب گفت نه، من پیر شده ام و کّر و فّري ندارم؛ 
چه طور با او راه بیفتم؟ همسرش گفت حسین پسر پیغمبر تو 
را دعوت کرده، آن وقت تو نمی خواهی دعوت او را اجابت کنی؟! 
جواب خدا را چگونه مي تواني بدهي؟! حبیب گفت مي داني اگر 
من بروم آن وقت عبیداهلل چه کار مي کند؟ خانۀ مرا خراب مي کند 
و تو را به اسارت مي گیرد و مي برد. شروع کرد همۀ این عواقب و 

ضربه هاي دنیایي را براي او بیان کرد.
همسرش گفت تو برو، بگذار خانه را خراب کند، بگذار مرا به 
اسارت بگیرد. حبیب باز هم گفت نه، من نمی روم. اینجا بود که 
همسرش بلند شد، روسري خودش را انداخت روي سر حبیب و 
به حبیب گفت نمي روي؟! پس مثل خانم ها در خانه بنشین! بعد 
گفت خدایا، کاش من َمرد بودم و مي توانستم بروم کربال تا حسین 
را یاري کنم! اي کاش من این هجرت را مي کردم! حبیب گفت 
نه، این حرف هایی که زدم، برای این بود که می خواستم ببینم تو 
چه مي گویي. من آن چنان هجرتی کنم که تا قیاِم قیامت نامم در 

تاریخ ثبت شود.
حبیب از خانه بیرون آمد؛ در بازار »مسلم بن عوسجه« را دید. 
با یکدیگر قرار گذاشتند و با هم به سمت کربال حرکت کردند. 
سمت  به  دارند  نفر  دو  دیدند  السالم(  حسین)علیه  اصحاب 
خیمه هاي حسین)علیه السالم( مي آیند. همه تعجب کردند! چون 
هر روز، هزارهزار نفر به لشکر عمرسعد مي پیوستند، و این عجیب 
بود این دو نفر به سمت خیام حسین)علیه السالم( مي آمدند. این 
دو پیرمرد که آمدند، اصحاب به استقبال آنها رفتند؛ دیدند حبیب 
است و مسلم بن عوسجه. وقتی خبر به خیام حسین)علیه السالم( 
رسید که این دو نفر آمده اند حسین)علیه السالم( را یاري کنند، 
زینب)سالم اهلل علیها( کسي را فرستاد و گفت برو سالم مرا به 
حبیب برسان. نوشته اند که وقتي سالِم زینب)سالم اهلل علیها( 
را به حبیب رساندند، حبیب خاک هاي کربال را بلند مي کرد و 
روي سر خود مي ریخت و می گفت من که باشم که دختِر امیِر 
عرب به من سالم برساند! یعني این خانم ها این قدر احساس غربت 

مي کردند...

روضه خط  چند 

ترک هجرت به بهانه استضعاف
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 مشعم و پروانه از من عاشقی آموخته 

 وای از آتش پدر
مثل گیسوی تو گیسوی رقیه)س( سوخته 

وای از آتش پدر

سوم جملس 

این بارکد را اسکن کنید

نکاتی پیرامون »تزئینات«

 در مراسم روضه

یکی دیگر از کارهایی که باید در مراسمات عزاداری ماه محرم انجام شود، سیاه پوش کردن 
تکیه، حسینیه، مسجد یا هر محلی که برای عزاداری تدارک دیده شده می باشد.

کتیبه محتشم را می توان الزم الینفک و پای ثابت پارچه های عزاداری دانست. پارچه های 
معرفی هیئت را معموال پشت منبر و یکی را درب هیئت نصب می کنند.

سعی کنید از ابتکارات و کارهای جدیدی که متناسب با شؤون مراسم باشد، استفاده کنید. 
در مراسم شام غریبان در بعضی از هیأت ها وقتی چراغ ها خاموش است، تعدادی کودک شمع به 
دست وارد جمع شده، مظلومیت بازماندگان روز عاشورا را برای حاضران تداعی می کنند. نحوه ی 
سیاه پوش کردن فضا و استفاده ی بجا از پیام های عاشورایی، در تعدادی از هیأت ها به شکل های 

متفاوت و جالبی صورت می گیرد.

هرچقدر سیاه پوش کردن حسینیه با نظم و ظرافت انجام شود از چشمان مهمانان دلربایی 
خواهد کرد.

نصب روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت و بخصوص امام حسین)ع( و جمالت کوتاه و زیبا از 
بزرگان و پیرغالمان می تواند فضای تزئینات حسینیه ی شما را »محتوا محور« کند.

البته چند سالی ست جامعه ایمانی مشعر با هم فکری هیئت های سراسری کشور، شعار ثابتی را 
برای هماهنگ کردن محتوای هیئات انتخاب می کند که در نوع خود جالب است.

شما می توانید به بهره گیری از شعار محوری هیئات نماد آن را در محل برگزاری مراسم نصب 
کنید.

حس زیبایی را ایجاد می کند اگر برای هر شب، متناسب با صاحب آن شب، پرچم یا نام 
مبارک آنها را در جلسه نصب کنند. مثال شب نهم منتسب به حضرت قمربنی هاشم، شب ششم 

به قاسم بن الحسن و شب سوم منتسب به حضرت رقیه است.

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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1438 الحرام  محرم 

10فرمانهیئتداری

لشکر کوفه به میدان دو برادر می دید
کربال بار دگر عرصه ی محشر می دید

وقت تکبیر شد و گفت که ما شااهلل
پسر فاطمه رزم دو دالور می دید

بین میدان بال رزم نمایان کردند
رزمشان کاش که می شد خود مادر می دید

عاقبت هر دو نفر را به دم تیغ زدند
بدنی داشت به خود زخم مکرر می دید

بی هوا نیزه تنی را به زمین دوخت و رفت
حنجری داشت به خود تیغه ی خنجر می دید

کاکل هر دو به دستان حرامی ها بود
دو بدن داشت به خود زخم برابر می دید

چشم ارباب پس از اکبر و قاسم به زمین
بار دیگر دو بدن پاره و بی سر می دید

خونجگر بین حرم مادرشان بی تاب است
شد دلش قرص که هم پای غم ارباب است

مسعود اصالنی

به مسئله  ی قرآن اهتامم ورزیده بشود

چقدر خوب است که در محافل هیئتها، به مسئله  ی قرآن - قرآن  خوانی و معارف قرآنی - اهتامم ورزیده بشود؛ چقدر خوب است که در این نوحه  خوانیها 

مضامین اسالمی، مضامین انقالبی، مضامین قرآنی گنجانده بشود؛  

دیدار با اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم 1392/۰۸/۲۰

علمدار           روضه

از آداب مجالس روضه خوانی
بعضی از پیرمردهای قم نقل می  کردند که آقای اراکی 

رحمه  اهلل  در هر ماه یا در هر هفته روضه  خوانی داشتند؛ و 
در آن زمان که پنکه و کولر نبود، در مجلس بادبزن  های 

دستی می  گذاشتند. در مجالس روضه خوانی کربال نیز گویا 
بادبزن گذاشتن برای حاضران و مستمعین، مانند سیگار و 
چای، شرِط کار بود. میرزای شیرازی بزرگ رحمه  اهلل  بر سر 
قبر مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی روضه می  گذاشت و در 

مجلس روضه چایی می  داد.
این قدر تفاوت بین ما و علمای گذشته که صاحب این همه 

کرامات بوده  اند، چیست؟ باید آن منشأ را پیدا کرد.

در محضر بهجت، ج3، ص۲08

شنیده اید که می گویند عمرسعد دینش 
را به دنیایش فروخت. من به قول طلبگی 
و  دارم  اشکال  تعبیر  این  وجه  دو  هر  به 
نمی دانم.  درستی  حرف  را  حرف  این 
به  را  دینش  عمرسعد  که  نیست  این طور 
این  اّول  اشکال  باشد.  فروخته  دنیایش 
تعبیر آن است که او اصاًل دین نداشت تا 
بخواهد بفروشد! ما در بحث های فقهی مان 
می گوییم: »اَل تَِبْع َما لَْیَس ِعْنَدک«؛ یعنی 
نمی فروشد.  را  ندارد  که  چیزی  انسان 

عمرسعد اصاًل دین نداشت که بفروشد!
چشم پوشی  اشکال  این  از  سلّمنا! 
اینجا  داشت؛  دین  می گوییم  و  می کنیم 
اینکه  آن  و  می شود  مطرح  دوم  اشکال 
که  کسی  است.  مال  به  مال  مبادلۀ  بیع، 
را  دینش  باید  می فروشد،  دنیا  به  را  دین 
مثاًل  بگیرد.  را  دنیا  آن  عوض  در  و  بدهد 
کسی ـ نعوذباهلل ـ یک دروغ می گوید و پولی 
اِزای  در  کسی  چنین  اینجا  می گیرد.  را 
به  را  دنیا  امور  از  امری  دینش  فروختن 
عمرسعد  مورد  در  اّما  است.  آورده  دست 

این طور هم نبود.
نقل  جور  دو  عمرسعد  ماجرای  البته 
روی  طلبگی  نگاه  با  من  که  است  شده 
نقل  دو  هر  و  می شوم  دقیق  مطلب  این 
ُطریحی  نقل  یکی  می کنم.  بررسی  را 
عّده ای  و  آمد  عبیداهلل  می گوید  که  است 
را جمع  عمرسعد  جمله  از  کفر،  سران  از 
جنگ  به  هرکس  گفت  آن ها  به  و  کرد 
حسین برود، من شش سال حکومت ری 
»وعده«  عبیداهلل  یعنی  می دهم.  او  به  را 
داد و عمرسعد هم قبول کرد. بنابر این، او 
دینش را با حکومت ری مبادله نکرد. چون 
نداده  او  به  را  ری  حکومت  که  عبیداهلل 
بود؛ فقط »وعده« حکومت را داد. پس او 

را  دین  بلکه  نفروخت؛  »دنیا«  به  را  دین 
که  این طور  لذا  فروخت!  دنیا«  »وعده  به 

ُطریحی نقل می کند، کار عمرسعد خیلی 
پست تر است.

مشهور  نقل  دیگر،  نقل 
می گویند  که  است 
حکِم  عبیداهلل  نه، 
حکومت  ده سالۀ 
برای  را  ری 
سعد  عمر
نوشت، اّما به او 
عمرسعد  نداد. 
از  بعد  بالفاصله 
کربال  از  اینکه 
به  و  برگشت 
گفت  رسید،  کوفه 
من  برای  که  حکمی  آن 
نوشتی را بده. عبیداهلل گفت آن 
یعنی  گفت  عمرسعد  کردم!  گم  را  کاغذ 
چه که گم کردم؟! وقتی عمرسعد از پیش 
عبیداهلل برگشت، گفت هیچ کس بدتر از 
امیری  از  زیرا  بازنگشت؛  خانه اش  به  من 
را  عدالت  و  کردم  اطاعت  ظالم  و  فاجر 
پای مال و قرابت را قطع کردم و به هیچ 
با او  چیز هم نرسیدم! پس مبادله ای هم 
نشد. لذا گرچه خیلی ها می گویند دینش 
این مطلب  به  اّما من  فروخت،  دنیا  به  را 
این  از  بدتر  او  روز  و  حال  دارم.  اشکال 

حرف ها بود!
گوسفند  یک  می گفتم  یک وقت  من 
ببرند  کشتارگاه  به  می خواهند  وقتی  را 
می دهند  نشان  او  به  علف  دسته  یک 
به  و  بیفتد  راه  علف  دنبال  به  حیوان  تا 
حیوان  گوش  کنار  اّما  برود.  کشتارگاه 
هرقدر هم بگویی »با من بیا تا به تو علف 
بدهم«، هیچ وقت با وعدة علف دنبالت راه 
نمی افتد! اّما این انسان ضعیِف بدبخت که 
اَشرف مخلوقات عالم است، با »وعدة دنیا« 

فریب می خورد!

وقتی امام حسین)علیه السالم( وارد کربال شد، آن طور 
که من در مقاتل دیده ام، حضرت دو نامه نوشت؛ یکي 
به برادرش در مدینه و یکی هم به حبیب بن مظاهر در 
اّما آنچه به برادرش، محمد بن حنفیه مي نویسد،  کوفه. 
ِحیِم ِمَن الُْحَسْیِن بِْن  ْحمِن الرَّ الرَّ  ِ کوتاه است: »بِْسِم اهللَّ
أَمَّا  َو َمْن قَِبلَُه ِمْن بَِني َهاِشٍم  بِْن َعلِيٍّ  ِد  إِلَی ُمَحمَّ َعلِيٍّ 
اَلم«. نَْیا لَْم تَُکْن َو َکَأنَّ اآْلِخَرَة لَْم تََزْل َو السَّ بَْعُد َفَکَأنَّ الدُّ
]11[ اگر تمام عالم فدایت شود، باز هم کم است حسین 

جان!
وقتی رسید به کربال ، این نامه را مي نویسد؛ این نامه ای 
او  است از حسین بن علي به محمد بن علي و هر که نزد 
است از فرزندان بني هاشم؛ اّما بعد، بدانید که دنیا را چنان 
باقي  و  دائم  را  آخرت  و  نبود  دادیم که گویی هرگز  قرار 
چشم  دنیا  از  و  کرده  اختیار  دنیا  بر  را  آخرت  مي دانیم. 
آمدم  و  کردم  کوچ  کسي  چه  براي  الّسالم.  و  پوشیدیم؛ 

اینجا؟ براي »او« آمدم و چشم از این دنیا پوشیدم.
ْحمِن  ِ الرَّ یک نامۀ دیگر هم می نویسد به کوفه: »بِْسِم اهللَّ
ُجِل الَفِقیه َحبیِب بِِن  ِحیِم ِمَن الُْحَسْیِن بِْن َعلِيٍّ إِلَی الرَّ الرَّ
َمَظاِهِر األَسدّي«؛ نامه اي است از حسین به حبیب. چقدر 
َّا َقد نََزلْنا َکرباَل«؛ ما  هم از او تجلیل مي کند! »أّما بَعد، َفإن
اهلل«؛  َرُسوِل  ِمْن  قِرابََتَنا  تَْعلَُم  أنَت  »َو  شدیم.  کربال  وارد 
نُْصَرتََنا  اََرْدَت  »َفإْن  مي داني.  را  پیغمبر  با  من  پیوند  تو 
َفأْقِدم إلَینا َعاِجاًل«؛ اگر مي خواهي مرا یاري کني، زود بیا. 

همان گونه که من هجرت کردم، تو هم باید هجرت کني. 
تو هم باید از کوفه به کربال بیایي.

صبحانه  داشتند  همسرش  با  و  بود  نشسته  حبیب 
می خوردند که قاصد آمد و نامه را داد و رفت. حبیب نامه 
کیست؟  از  نامه  کرد  سؤال  همسرش  خواند.  و  گرفت  را 
گفت این نامه از حسین پسر پیغمبر است. همسرش گفت 
چه نوشته است؟ حبیب گفت هیچی! آمده کربال، من را 
همسرش  کنم.  کمک  او  به  و  بروم  که  کرده  دعوت  هم 
پرسید مي روي یا نه؟ حبیب گفت نه، من نمي توانم بروم!

مبادا  اینکه  براي  تقیه مي کرد،  قول معروف  به  حبیب 
یک وقت قبیله اش بفهمند و نگذارند که او برود. همسرش 
سؤال کرد نمي روي؟ حبیب گفت نه، من پیر شده ام و کّر و 
فّري ندارم؛ چه طور با او راه بیفتم؟ همسرش گفت حسین 
نمی خواهی  تو  آن وقت  کرده،  دعوت  را  تو  پیغمبر  پسر 
را چگونه مي تواني  اجابت کنی؟! جواب خدا  را  او  دعوت 
بدهي؟! حبیب گفت مي داني اگر من بروم آن وقت عبیداهلل 
چه کار مي کند؟ خانۀ مرا خراب مي کند و تو را به اسارت 
مي گیرد و مي برد. شروع کرد همۀ این عواقب و ضربه هاي 

دنیایي را براي او بیان کرد.
همسرش گفت تو برو، بگذار خانه را خراب کند، بگذار 
مرا به اسارت بگیرد. حبیب باز هم گفت نه، من نمی روم. 
اینجا بود که همسرش بلند شد، روسري خودش را انداخت 
مثل  پس  نمي روي؟!  گفت  حبیب  به  و  حبیب  سر  روي 

َمرد  بعد گفت خدایا، کاش من  بنشین!  در خانه  خانم ها 
بودم و مي توانستم بروم کربال تا حسین را یاري کنم! اي 
این  نه،  گفت  حبیب  مي کردم!  را  هجرت  این  من  کاش 
حرف هایی که زدم، برای این بود که می خواستم ببینم تو 
چه مي گویي. من آن چنان هجرتی کنم که تا قیاِم قیامت 

نامم در تاریخ ثبت شود.
حبیب از خانه بیرون آمد؛ در بازار »مسلم بن عوسجه« 
به سمت کربال  با هم  و  قرار گذاشتند  یکدیگر  با  دید.  را 
حرکت کردند. اصحاب حسین)علیه السالم( دیدند دو نفر 
مي آیند.  السالم(  حسین)علیه  خیمه هاي  سمت  به  دارند 
لشکر  به  نفر  هزارهزار  روز،  هر  کردند! چون  تعجب  همه 
به  نفر  دو  این  بود  عجیب  این  و  مي پیوستند،  عمرسعد 
سمت خیام حسین)علیه السالم( مي آمدند. این دو پیرمرد 
دیدند حبیب  رفتند؛  آنها  استقبال  به  اصحاب  آمدند،  که 
است و مسلم بن عوسجه. وقتی خبر به خیام حسین)علیه 
السالم( رسید که این دو نفر آمده اند حسین)علیه السالم( 
و  فرستاد  را  علیها( کسي  اهلل  زینب)سالم  یاري کنند،  را 
وقتي  که  نوشته اند  برسان.  به حبیب  مرا  برو سالم  گفت 
رساندند،  حبیب  به  را  علیها(  اهلل  زینب)سالم  سالِم 
خود  سر  روي  و  مي کرد  بلند  را  کربال  خاک هاي  حبیب 
مي ریخت و می گفت من که باشم که دختِر امیِر عرب به 
من سالم برساند! یعني این خانم ها این قدر احساس غربت 

مي کردند...

روضه خط  چند 

چرا عمر سعد »دنیا« را بر »دین« مقدم کرد؟

7
کودکامن نذر چشمان علی اصغرت)ع( 

ای فدایت خواهرت
رد مکن این هدیه ام را جان زهرا)س( مادرت

ای فدایت خواهرت

س چهارم جمل

این بارکد را اسکن کنید

نکاتی پیرامون »جمع خوانی قرآن«

 در مراسم روضه

تالش ما باید بر این باشد که در کنار عزاداری برای سیدالشهدا)ع( در هیئت های مذهبی، 
مستمعین را به سمت قرآن نیز توجه دهیم که البته پرداختن به این امر توقع نابجایی نیست. در 
کنار عزاداری برای سیدالشهدا)ع(، تالوت قرآن نیز باید به صورت عمومی ترویج شود تا به عنوان 
یک نماد و سنت در مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( و یاران شان تثبیت شود و یادآور تالوت قرآن 

حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و اصحابشان در شب عاشورا و در خیمه های صحرای کربال باشد.
مسئوالن هیئت های مذهبی باید در کنار عزاداری برای اباعبداهلل الحسین)ع( به موضوع قرآن 
در خطابه ها، مدایح و مراثی  به صورت علمی پرداخته و تالوت قرآن در هیئت های مذهبی را به 

عنوان یک اقدام جدی داشته باشند.

یکی از کارهایی که برای فرهنگ سازی تالوت قرآن در مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( 
می تواند انجام شود این است که در وقت مناسبی یک فرصتی برای تالوت جمعی قسمتی از قرآن 
داده شود، به این نحوی که درمراسم عزاداری یک قاری بخواند و مردم نیز گوش کنند تا هم حال 

و هوای خیمه های امام حسین)ع( تداعی شود و هم انس با قرآن در بین مردم فراگیر شود.
در واقع یکی از زیباترین لحظات در هیئت که عموم مستمعین از برگزاری آن استقبال می کنند 
ختم جمعی قرآن است. قرار نیست هر شب یک بار قرآن را ختم کنید! شایسته است با برنامه ریزی 
دقیق و دعوت از قاریان خوب، در ده یا سی جلسه به ترتیب و با همکاری مستمعین قرآن را ختم 

کرده و ثواب ختم را هرشب به یکی از شهدای کربال هدیه دهید. 
بهترین زمان شروع برنامه ختم قرآن قبل از سخنرانی و بعد از قرائت زیارت عاشورا است.

تهیه رحل و قرآن های عثمان طه با خط درشت و همچنین چینش زیبای جلسه به حضور 
حداکثری مخاطبان در این برنامه کمک می کند.

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه



8
هفتــم ســـــــال 
و 40 شمـــاره 39 
1395 مـهـــر 
1438 الحرام  محرم 

نکاتی پیرامون دعوت از »سخنرانان«

 در مراسم روضه

یکی از ارکان جلسه عزاداری دعوت از واعظ است. منبر در مراسمات عزاداری سیدالشهدا)ع( 
رسالت مهم انتقال معارف و عبرت های عاشورا را به دوش می کشد.

انتخاب سخنرانان در مراسم عزاداری بسیار مهم است؛ چرا که اوال این ایام، زمانی است که مردم 
آمادگی و پذیرش بیشتری برای راهنمایی دارند و ثانیا فرصت بسیار مناسبی برای بیان فلسفه ی 
قیام عاشورا و همچنین آشنا ساختن همه ی مردم - بخصوص نوجوانان و جوانان - با واقعیات 
اسالم و تشّیع است. بنابراین گردانندگان اصلی چنین مراسمی باید بدانند که اگر در انتخاب 

سخنران دّقت نکنند، فرصتهای ارشادی را از دست خواهند داد.
سعی کنید برای جلسه محرم از روحانیون حوزه های علمیه دعوت کرده و به آنها از قبل موضوع 

پیشنهاد بدهید. گاهی سخنراِن برنامه، مطالب اش را برای »با تجربه ها« و پیرمردهای ریش سفید 
آماده می کند، غافل از اینکه مخاطبین او دانش آموز هستند!

مقام معظم رهبری بر موضوع محور و مفید بودن منابر تاکید دارند: » منبرها و سخنرانی های 
جلسات شما سازنده باشد، یعنی به گونه ای باشد که اگر کسی مثال سه سال در هیئت شما رفت و 
آمد می کند بعد از این مدت عوام از این جلسه بیرون نرود. فهمیده و آگاه و با معلومات خارج شود. 

منبر باید آدم ساز و فکرساز باشد.«
معموال مدیر هیئت قبل از شروع برنامه هیئت همه هماهنگی های الزم را انجام می دهد و جزء 

اولین نفرات است که با حضور در مجلس، دیگران را به فراگیری معارف دینی دعوت می کند.
یادتان نرود مستمع است که صاحب سخن را بر سر ذوق می آورد، پس؛ از پرداختن به مسائل 
حاشیه ای همچون گفتگو با دیگران حتی با ایهام و اشاره یا پیامک فرستادن و... جداً پرهیز کنید.

10فرمانهیئتداری

رها کن عمه مرا باید امتحان بدهم
رسیده موقع آنکه خودی نشان بدهم
رها کن عمه مرا تا شجاعت علوی
نشان حرمله و خولی و سنان بدهم
دلم قرار ندارد در این قفس باید

کبوتر دل خود را به آسمان بدهم
عمو سپاه حسن می رسد به یاری تو
من آمدم که حسن را نشانتان بدهم

عمو شلوغی گودال بیش از اندازه است
خدا کند بتوانم نجاتتان بدهم

سپر برای تو با سینه می شوم هیهات
اگر به نیزه و شمشیرها امان بدهم

مگر که زنده نباشم که در دل گودال
اجازهء زدنت را به کوفیان بدهم

من آمدم که شوم حائل تو با عمه
مباد فرصت دیدن به عمه جان بدهم
عمو ببین شده دستم ز پوست آویزان
جدا شود چو علمدار اگر تکان بدهم
کسی ندیده به گودال آنچه من دیدم
عمو خدا نکند من ز دستتان بدهم
صدای مرکب و نعل جدید می آید

عمو چگونه خبر را به استخوان بدهم
فقط نصیب من و شیرخواره شد این فخر
که روی سینۀ موالی خویش جان بدهم

عزیز فاطمه انگشتر تو را ای کاش
بگیرم و خودم آن را به ساربان بدهم
برای آنکه جسارت به پیکرت نشود

خودم لباس تنت را به این و آن بدهم
مهدی مقیمی

هیچکس غیر از شام، منیتواند این کار را بکند

یک وقت هست که سینه میزنند و صد بار با تعبیرات مختلف مثالً میگویند »حسین وای«، خب این یک کاری است اّما هیچ فایده  ای ندارد و هیچ 

چیزی از »حسین وای« انسان منیفهمد و یاد منیگیرد. یک وقت هست که شام در همین مطلبی که ]عزادار[ تکرار میکند و حرفی که ]با آن[ سینه 

میزند، با زبان نوحه و با زبان شعر، یک مسئله  ی روز، یک مسئله  ی انقالبی، یک مسئله  ی اسالمی، یک معرفت قرآنی را میگنجانید؛ او وقتی تکرار 

میکند، در ذهن او ملکه میشود؛ این خیلی باارزش است، کاری است که هیچ  کس دیگر غیر از شام منیتواند این کار را بکند؛ یعنی هیچ رسانه  ای واقعاً 

قادر نیست که این  جور معارف الهی را با جسم و جان و فکر و روح و احساس و عقل و مانند اینها آمیخته کند. لذا کار کار مهّمی است.

دیدار با اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم 1392/۰۸/۲۰

علمدار           روضه

این مزاحمت ها اشکال ندارد
بلندکردن صدای بلندگوهای مساجد و روضه خوانی ها اگر 
به اندازه ای باشد که هرکس بخواهد بخوابد، بتواند بخوابد، 
ـ یعنی اگر بلندکردن  اشکال ندارد. در غیر این صورت 

صدای بلندگو به اندازه ای که هرکس خواست بخوابد، نتواند 
ـ خالف سیره متشرعه است؛ زیرا ممکن است در  بخوابد 
اطراف مسجد یا تکیه، افراد مبتال به مرض قلبی باشند، و 
یا شخصی غیرمریض در اطراف باشد که بخواهد فردای 
آن روز سر کار برود، و نتواند بخوابد، آیا مزاحمت او که 
می خواهد روزی عایله خود را تأمین کند، اشکال ندارد؟!

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۲

»جهاد«  با  را  »هجرت«  بخواهیم  اگر 
بیان  را  نسبت هایشان  و  کنیم  مقایسه 
کنیم، باید بگوییم در باب جهاد نیز همانند 
هجرت، یک جهاد اصغر داریم و یک جهاد 
که  این  از  است  عبارت  اصغر  جهاد  اکبر. 
و  کوچ مي کند  مأوایش  و  منزل  از  انسان 
به سوي دشمن مي رود. خوِد این هجرت 
هم هست؛ یعني همان گونه که جهاد اصغر 

است، هجرت صغري هم هست.
هر  و  مي کند  انسان  که  سفري  هر  در 
سیر و کوچي که دارد، اّوالً باید راه را بلد 
سفر  براي  را  مقصدي  مي شود  آیا  باشد. 
را  او  به  رسیدن  راه  ولي  گرفت  نظر  در 
ندانست؟ راه را باید بلد باشیم تا به مقصد 
برسیم. لذا انسان در هر هجرتی، نیازمند 
راهنمایي  را  او  تا  است  راه بلد  و  راهنما 
کند؛ دلیِل راه مي خواهد. ثانیاً هر مسافري 
ـ خصوصاً  انجام مي دهد  در هر سفري که 
راه  توشۀ  و  زاد  باشد ـ  طوالني  مسیر  اگر 
نیرو  و  کند  تغذیه  آن  از  که  مي خواهد 
بگیرد. حّتي اگر پیاده هم بخواهد برود و 
قدم بردارد، زاد و توشه نیاز دارد. این دو 
مورد در هر سفري صدق مي کند و ظاهراً 

قابل انکار نیست.
در باب هجرت کبري هم هر دو مورد 
هم  و  راه  دلیِل  و  راهنما  هم  است؛  الزم 
زاد و توشه. حاال این دو را چگونه فراهم 
بر  متوّقف  هم  باز  اینها  دوي  هر  کنیم؟ 
در  توانستي  اگر  است.  اکبر  جهاد  همین 
این درگیري دروني بر هواهاي نفساني ات 

غلبه کني، خدا راه را به تو نشان مي دهد 
فینا  جاَهُدوا  الَّذیَن  »َو  بروي؛  کجا  از  که 
کبري  هجرت  ُسُبلَنا«.]۹[  لََنْهِدیَنَُّهْم 
اکبر  جهاد  و  است  اکبر  جهاد  بر  متوّقف 
است که موجب مي شود انسان راه رسیدن 

به خدا را پیدا کند.

اگر  که  است  طور  این  اکبر  جهاد  در 
در این مجاهده غالب شدي، یک محصول 
منعکس  نفس  روي  که  دارد  نتیجه اي  و 
مي شود؛ و آن نتیجه عبارت از »تقوا« است 
که: »لِباُس التَّْقوی  ذلَِک َخْیٌر«.]10[ بازده 
و نتیجۀ جهاد اکبر، زاد و توشَۀ تو در این 

اِد التَّْقوی «. ُدوا َفإِنَّ َخْیَر الزَّ راه است. »َو تََزوَّ
که  برگیرید؛  توشه  یعني  »تََزوَُّدوا«   ]11[
اشاره به این است که اي مسافران اِلي اهلل، 
ای سالکان اِلي اهلل، توشه برگیرید که همانا 

بهترین توشه »تقوا« است.
بر  متوقف  کبري  هجرت  این  بنابر 
جهاد اکبر است که جهاد اکبر هم عبارت 
نتیجه  و  کامل؛  تقواي  و  ریاضت  از  است 
این جهاد با نفس هم »لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا« 
مي شود  معلوم  »ُسُبلَنا«  این  از  مي شود. 
خودش  سوي  به  زیادي  راه هاي  خدا  که 
بَِعَدِد  اهللِ  إلَی  ُرُق  »الطُّ است.  داده  قرار 
خدا  سوی  به  راه های  الَخاَلئِق«.  أنَْفاِس 
به عدد نََفس هاي خالیق است. می فرماید 
اشتباه  به  بعضي  »نفوس«؛  نه  »انفاس«، 
آدم ها  و  نفوس  منظور،  مي کنند  خیال 
که  نََفس هایي  یعنی  انفاس  نخیر!  است. 
مي کشیم. این خیلي بیشتر از تعداد آدم ها 
یعنی  الَخاَلئِق«؛  »أنَْفاِس  هم  آن  است. 
نََفس هاي مخلوقات، نه فقط نََفس هاي ما 

انسان ها!
بنابر این اگر بخواهي ُقرب اِلي اهلل پیدا 
کني، او دستت را مي گیرد و تو را در آن 
منتهي  آن  به  باید  که  مي گذارد  راهي 
و  ریاضت ها  تحّمل  از  پس  البته  شوي. 
خانۀ  از  مي تواني  که  است  تقوا  تحصیل 
باید شهید شوي،  اّول  بیایي.  نْفس بیرون 
بعد راه بیفتي به سمت خدا. البته شهادت 
بحث  است که خودش  مراتبي  داراي  هم 

جداگانه اي دارد.

امام حسین)علیه السالم( یک هجرت صغري داشت، 
که این هجرت صغري نسبت به هجرت کبراي حضرت 
چند بُعد دارد؛ یکي از این ابعاد، »هجرت دادِن دیگران« 
است. این همان دست گیري است که وظیفۀ او است. 
از مّکه که راه مي افتد و هجرت صغرای خود را شروع 
می کند، در بین راه چقدر دست گیري کرد! البته بعضی 
دعوت او را پذیرفتند و بعضی هم نپذیرفتند. مثاًل وقتي 
به »عبیداهلل بن ُحّر ُجعفي« مي رسد، حضرت خودش 
به  او  از  دست گیري  براي  و  مي افتد  راه  خیمه اش  از 
آنجا می رود. این خودش یک هجرت است. حرکت هاي 

حضرت، دقیقاً حرکت هاي هجرتي است.
حضرت با عبیداهلل صحبت مي کند، ولي به هر حال 
کوفه  از  مي گوید  عبیداهلل  نبود.  مساعد  او  در  زمینه 
من  و  بیایي  تو  مبادا  اینکه  براي  مگر  نیامدم  بیرون 
مجبور شوم با تو بجنگم و علیه تو شمشیر بزنم! اصاًل 
از کوفه خارج شدم!  با شما مواجه نشوم،  اینکه  براي 
چون مي دانستم که وضع کوفه علیه شما است. معناي 
تابع  این است که من  این جمالت چیست؟ معنایش 
که  بود  روایت  آن  در  مطلب  این  هستم.  روز  قدرت 
خداوند فرمود تحت سلطۀ افراد فاسق قرار نگیرید؛]۹[ 
اّما معنای حرف عبیداهلل حّر جعفی این است که من 

تابع قدرت روز و تحت سلطۀ ملوک فاسق هستم.
این طور  را  نفر  یک  السالم(  حسین)علیه  امام 
دست گیري مي کند و او دعوت حضرت را نمی پذیرد، 
اّما دیگری را خود حضرت نمي رود؛ بلکه براي او پیغام 
این  امام  کاِر  مي آید.  و  می پذیرد  هم  او  و  مي فرستد 
است، وظیفه اش این است، هجرت صغراي او براي این 
است که دیگران را هجرت کبري دهد. این یک بُعد از 

حرکت و هجرت صغرای حضرت است.
خیلي  َحَشم  و  َخَدم  زهیر،  مي نویسند  تاریخ  در 
تجهیزات  و  تشکیالت  با  خیلي  هم  کاروانش  داشت؛ 
بود. بین راه و در حجاز مقّید هم بود که جایي اُطراق 
نشود.  مواجه  السالم(  حسین)علیه  امام  با  که  کند 
یکی از همراهان زهیر می گوید در خیمه مشغول غذا 
خوردن بودیم که دیدیم از طرف حسین)علیه السالم( 
قاصدي آمد، سالمي داد و رو کرد به زهیر و گفت: »یا 
زهیر أِجب اباعبداهلل«؛ زهیر بیا، حسین با تو کار دارد! 
یعنی دقیقاً همان چیزي که زهیر از آن فرار مي کرد! 

این همان دست گیري حسین)علیه السالم( است.
مثل  یر«!  الطَّ ُرؤوِسَنا  َعلَي  »کأّن  مي گوید:  راوی 
یک چنین  ما  باشد!  نشسته  ما  سر  روي  پرنده  اینکه 
همین طور  لقمه ها  من،  تعبیر  به  کردیم.  پیدا  حالتي 
ماند! همه خشک شدیم!  دهانمان  در  یا  دستمان  در 
گفت  و  کرد  او  به  نگاهي  زهیر،  همسر  میان  این  در 
اي زهیر، سبحان اهلل! پسر پیغمبر تو را مي خواند و تو 
درنگ مي کني؟! چه مي شود اگر بروي و حرف هایش را 

گوش کني و بیایي؟! ادب این طور اقتضا مي کند.
السالم( شد.  وارد خیمه حسین)علیه  و  زهیر رفت 
این  ببینند چه می شود.  اینها منتظرند که  حاال همۀ 
پسر  بودند،  عشیره اش  داشت،  َحَشم  و  َخَدم  همه 
بودند؛  او  همراه  زیادي  خیلي  عدة  بودند،  عموهایش 
چه  ببینند  که  ایستاده اند  بیرون  آدم  همه  آن  حاال 
مي شود! صحنه باید صحنۀ عجیبي باشد! توّقف او در 
جاء  أن  لَِبَث  »فما  بود.  مختصر  خیمۀ حضرت خیلي 
کوتاهي  توّقف  خیمه،  داخل  رفت  یعنی  مستبشراً«؛ 
کرد و آمد بیرون؛ اّما این زهیر دیگر آن زهیر نیست! 

چرا؟ چون حسین)علیه السالم( او را هجرت داد، آن هم 
هجرتي دروني؛ و چه سریع هم هجرتش داد!

َوْجَهه«؛  أْشَرَق  َقد  مستبشراً،  جاء  أن  لَِبَث  »فما 
بیرون  حضرت  خیمۀ  از  زهیر  وقتی  می گوید  راوی 
این  پیدا کرده است.  نورانّیتي و تأللویي  آمد، دیدیم 
نورانّیت هم اثر همان هجرت دروني است. به محض 
اینکه به خیمۀ خودش برگشت، رو کرد به همراهان 
و گفت همه تان بروید؛ همه! پرسیدیم زهیر چه شد؟! 
در پاسخ، فقط یک جمله گفت: »َعَزْمُت علي ُصحبۀ 
با  دیگر  مي خواهم  یعنی  السالم(«.  الحسین)علیه 
حسین)علیه السالم( باشم! نمي خواهم از او جدا شوم! 
ببین  النَِّجاة«؛  َسِفیَنُۀ  َو  الُهَدي  ِمصَباُح  الُحَسیَنَ  »إّن 

چه کرد با زهیر!
هم  تو  با  برو!  هم  تو  مي گوید  همسرش  به  حّتی 
من  بروم؟!  کجا  گفت  همسرش  ندارم.  کاري  دیگر 
بروی  که  فرستادم  را  تو  من  شدم!  تو  سعادت  منشأ 
و سخن حسین)علیه السالم( را بشنوی. چگونه است 
که تو مي خواهي روز قیامت نزد پیغمبر اکرم)صل اهلل 
پیش  من  چرا  اّما  باشي،  سرافراز  سلم(  و  اله  و  علیه 
همسرش  که  شد  این طور  نکنم؟!  سرافرازي  فاطمه3 

هم آمد کربال.
روز عاشورا وقتي نبرد تمام شد، همسر زهیر کفني 
کن؛  کفن  را  موالیت  برو  گفت  و  داد  زهیر  غالم  به 
برگشت،  و  رفت  است. غالم  افتاده  زمین  بدنش روي 
اّما زهیر را کفن نکرد. همسر زهیر گفت چرا موالیت 
را کفن نکردي؟ غالم گفت آخر چگونه موالیم را کفن 
کنم، و حال آنکه بدن مطّهر پسر پیغمبر به روي زمین 

افتاده است...

روضه خط  چند 

رابطه هجرت و جهاد

8
ابن احلسن)ع( ، عبداله رشیدم
عمو جان عشقت جبان خریدم
من از حرم تا قتلگه دویدم

عمو جان عشقت جبان خریدم

پنجم جملس 

این بارکد را اسکن کنید

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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1438 الحرام  محرم 

نکاتی پیرامون دعوت از »مداحان«

 در مراسم روضه

یکی دیگر از ارکان جلسه عزای سیدالشهدا، روضه خوان یا همان مداح است. مداح قرار است 
اشعاری را هنرمندانه بخواند و بخش هایی از تاریخ کربال را بازگو کند که مستمع با شنیدن مصائب 

اهل بیت عصمت و طهارت ضمن درس آموزی اشک از چشمان اش جاری شود.
اشکی که معصومین خیلی برایش پاداش وعده داده اند، اشکی که می تواند گره گشای مشکالت 
بزرگ هر شخص باشد. اشکی که می تواند آب سردی بر دل تفتیده عزاداران باشد. مرحوم آیت اهلل 
بهجت می فرماید: »فردای قیامت که هیچ چیز از انسان نمی خرند اشک بر سیدالشهدا را مثل 

دانه ی ُدّری برایش نقد می کنند. )کتاب رحمت واسعه ص۲۵7(
ظریف ترین و حساس ترین بخش عزاداری مربوط به مداحان است، پس در انتخاب مادحین 
سلیقه به خرج دهید. اهل بیت همواره مداحان با اخالصی که غلو نمی کردند را با صله های ارزشمند 

اکرام می کردند، پس شما هم با تأسی از اهل بیت مداحان را ارج دهید. ناگفته نماند بانیان نیکوکار 
برای مشارکت در برگزاری مراسم روضه و جلب ثواب، هدایای سخنرانان و مداحان را تقبل 

می کنند.
استفاده از اکو و سیستم های قوی صوتی در مراسم مختلف، از جمله مراسم عزاداری، رواج 
نامناسب و نابجایی پیدا کرده است. هیأتهای عزاداری تصور می کنند با استفاده از این امکانات ابّهت 
و شکوه فعالّیت خود را بیشتر می نمایند! در صورتی که صدای طبیعی انسانی، زیباتر ودلنشین 
تر است. افراط در استفاده از دستگاههای صوتی - به خصوص زمانی که خوب تنظیم هم نشده 
باشند - موجب خستگی، کسالت و بی حوصلگی شرکت کنندگان در مراسم می شود. این موضوع 
در فضاهای بسته از شّدت بیشتری برخوردار است لذا الزم است نوحه سرایان به مردم فرصت 
دهند که اشعار را خودشان تکرار کنند. در حین تکرار مردم، وقتی نوحه سرا با استفاده از صدای 
قوی دستگاهها، با صدای طبیعی مردم همراه می شود، به دلیل غلبه ی صدای دستگاهها بر صدای 

عادی مردم، عمال انگیزه ی آنان برای همراهی کاهش می یابد.

10فرمانهیئتداری

ای ماه من! که ماهی در خون شناوری 
در موج خون، چقدر شبیه پیمبری 

با جسم چاک چاک تو شد امر، مشتبه 
تو قاسمی، عزیز دلم، یا که اکبری؟ 

اینقدر پیش چشم عمو دست و پا مزن 
جان می دهی و جان من از دست، می بری 

من بر توام به جای پدر، تو برای من 
جای علی اکبر و جای برادری 

مشکل گشای من شده بازوی کوچکت 
انگار می کنم که تو عباس دیگری 
عمو شود فدات که طاقت نداشتی 
بر غربت عمو بنشینی و بنگری 

شرح غم من و تو، همین مصرع است و بس 
من باغبان پیرم و تو یاس پرپری 
امروز، روز غربت آل پیمبر است 
نْبَود روا، مرا بگذاری و بگذری 

خواهی بپایْخیزی، از این دست و پا زدن 
گویی هنوز، بر من مظلومه یاوری 

»میثم« از این شرارة جانْسوز و سوزِ دل 
مرهون عفو و رحمِت ما، روز محشری

غالمرضا سازگار

منرب باید آدم ساز و فکر ساز باشد

منرب باید آدم ساز و فکر ساز باشد... این مجالس بایستی این چیزها را نشان دهد. شام این قضیه را مقایسه کنید با آن جلسه ای که مستمع دو ساعت 

از اول تا آخر جلسه می نشیند، اما هرچه گوش می کند، می بیند چیزی از این جلسه گیرش نیامد. بعضی از مجالس این گونه است، بنابراین آب و 

رنگ جلسه کافی نیست، باید روح جلسه هم این معنا را داشته باشد. چگونه این حاصل می شود؟ اول این که منرب ها و سخرنانی های جلسات شام 

سازنده باشد، یعنی به گونه ای باشد که اگر کسی مثالسه سال در هیئت شام رفت و آمد می کند بعد از این مدت عوام از این جلسه بیرون نرود. 

فهمیده و آگاه و با معلومات خارج شود. منرب باید آدم ساز و فکر ساز باشد.

علمدار           روضه

پس قهراً این کسانی که می گویند: این مداحی چیست؟ 
مصیبت خوانی چیست؟ اشک ریختن چیست، این قدر 
احمق هستند که نمی فهمند این اشک طریقه تمام 

انبیا علیهم السالم بود برای شوق لقاءاهلل، برای تحصیل 
رضوان اهلل، و مسئله دوستان خدا هم از همین باب است. 
محبت اینها هم اگر در فرح اینها و مصیبت و حزنشان 

اشک آورد، این هم همان طور است ]مثل گریه برای شوق 
و خوف خداست[. دلیل خیلی است؛ اول اینکه همه انبیاء 

علیهم السالم از خوف خدا بکاء داشتند. آیا از شوق لقای خدا 
بکاء نداشتند؟ انبیاء علیهم السالم کارشان همین بوده است. 
اگر کسی انبیاء علیهم السالم را قبول دارد باید بکاء اینها را 

هم قبول داشته باشد.
ـ خرافات  ـ نعوذباهلل  اما نادان ها می گویند: اشک چیست 
است، اینها چیست؟! این اشک چشم، به آن باال مربوط 
است. عمل »امّ داوود« آن قدر مفّصل است که از ظهر تا 
غروب، بعضی ها آن را تمام نمی توانند بکنند ]در آن نقل 
شده[ که در سجده آخر آن، سعی کن اشکی از چشمت 
بیاید؛ اگر آمد، عالمت این است که دعایت مستجاب شده 

است. 
به سوی محبوب، ص1۲۴

فرق دیگری که بین جهاد اصغر و جهاد 
اصغر  است که در جهاد  این  اکبر هست، 
از  مجاهد  وقتی  نیست.  بیشتر  موت  یک 
خانه و دار و دیارش بیرون می آید و به سوی 
دشمن می رود و می جنگد، اگر توفیق داشت 
شهادت  یک  فقط  اینجا  می شود.  شهید 
است، اّما در جهاد اکبر که هجرت کبری 
موت ها  و  شهادت ها  است،  آن  بر  متوّقف 
»اصغر«  جهاد،  آن  اینکه  بسا  چه  است. 

است و این »اکبر« از همین جهت باشد.
جهاد  در  موت  و  شهادت  کثرت  علّت 
که  نیروی حیوانی  هر  که  است  این  اکبر 
تنها  که  نیست  این طور  هست،  انسان  در 
بلکه خواسته- باشد،  داشته  یک خواسته 

هم  می خواهد،  پول  هم  دارد؛  ها 
ریاست می خواهد و همین-

طور سایر خواسته ها. 
و  »مال  البته 

سرآمد  جاه« 
ی  سته ها ا خو
نی  نفسا
 ، هستند
هواهای  اّما 
یکی  نفسانّیه 
نیست.  تا  دو 

اهل  گاهی 
این طور  معرفت 

که  می کنند  تعبیر 
سر  هزار  که  است  ماری 

و  دارد  دو هزار سر  می گویند  بعضی  دارد. 
مطرح  تشبیهات  و  تعبیرات  قسم  این  از 

می کنند.
خواسته های  این  تک تک  باید  مجاهد 
باید  را سرکوب کند.  نامعقول  و  نامشروع 
بکوبد.  را  نفس  ماِر  این  سرهای  تک تک 
می شود  این  کوبید،  را  سرش  یک  وقتی 
بعد  بعد سومی،  بعد دومی،  یک شهادت! 
چهارمی و همین طور شهادت ها و موت ها 
اتفاق می افتد. بنابر این در جهاد اکبر یک 
اینکه  است.  بلکه شهادت ها  نیست،  مرگ 

پیغمبر اکرم)صل اهلل علیه 
فرمودند  سلم(  و  اله  و 
جهاد  از  اکبر  جهاد 
ارزشمندتر  اصغر 
روایات  در  و  است 
همین  هم  متعّدد 
بسا  بود، چه  معنا 
به این دلیل است 
که جهاد اصغر یک 
شهادت دارد و جهاد 
دارد.  شهادت ها  اکبر 
کسی  است  ممکن  حّتی 
است،  اکبر  که در مسیر جهاد 

روزی هفتاد بار شهید شود و بمیرد.
اهل  و  خیر  اهل  که  معراج  حدیث  در 
آخرت را توصیف می کند، خداوند خطاب 
و  اله  و  علیه  اهلل  اکرم)صل  پیغمبر  به 
َو  ًة  َمرَّ النَّاُس  »یَُموُت  می فرماید:  سلم( 
ًة  َمرَّ َسْبِعیَن  یَْوٍم  ُکلِّ  فِي  أََحُدُهْم  یَُموُت 
َو  َهَواُهْم  ُمَخالََفِۀ  َو  أَنُْفِسِهْم  ُمَجاَهَدِة  ِمْن 
ْیَطاُن الَِّذي یَْجِري فِي ُعُروقِِهْم«. مردم  الشَّ
در  مهاجر  ولی  نمی میرند،  بیشتر  یک بار 
جهاد اکبر روزی هفتاد بار کشته می شود. 
جهت  به  مرتبه،  هفتاد  روزی  عجب! 
مجاهده با نْفس و مخالفت با هوای نْفس و 

قوای حیوانی اش می میرد! هفتاد بار!
یعنی مُدام دل هوس می کند و او مهار 
دل را می گیرد؛ جلوی دل را می گیرد. البته 
است.  نْفس  هوای  همان  نیست،  که  دل 
جلوی حیوانّیت نْفس را که می خواهد به 
از  افساری  می گیرد.  بزند  دیگری  مزرعۀ 
شرع و عقل به این حیوان زده که هرگاه 
بخواهد چموشی کند افسار را می کشد و 
او را کنترل می کند و تا هفتاد بار در روز 

می میرد.
»اَل  می فرماید:  ادامه  در 

ُشُغاًل  َقلِْبِهْم  فِي  أََری 
که  این ها  لَِمْخُلوٍق«؛ 

می- نفس  با  جهاد 
کنند، دیگر دلشان 
آن سو  و  این سو 
»َفَو  نمی رود. 
َجاَللِي  َو  تِي  ِعزَّ
َحَیاًة  أَلُْحِیَینَُّهْم 

َفاَرَقْت  إَِذا  َطیَِّبًۀ 
ِمْن  أَْرَواُحُهْم 

أَُسلُِّط  اَل  َجَسِدِهْم 
اَل  َو  الَْمْوِت  َملََک  َعلَْیِهْم 

به  َغْیِري«؛  ُروِحِهْم  َقْبَض  یَلِي 

عّزت و جاللم قسم، به آن ها حیات طّیبه 
می بخشم و قبض روح آن ها را خودم انجام 

می دهم! خیلی زیبا است!
بعد هم می فرماید: »َو أَلَْفَتَحنَّ لُِروِحِهْم 
َماِء ُکلََّها َو أَلَْرَفَعنَّ الُْحُجَب ُکلََّها  أَبَْواَب السَّ
ُدونِي«.]3[ تمام درهای آسمان را به روی 
ایشان می گشایم و همۀ حجاب ها را از سر 
راه آن ها مرتفع می کنم. یعنی هر کدام از 
این موت ها و شهادت   ها یک حجاب و یک 
پرده را از سر راه مهاجر اِلی اهلل بر می دارند. 
مسیر  و  می زند  باال  را  پرده ها  اکبر  جهاد 
شریفه  آیۀ  که  همان طور  می کند.  باز  را 
لََنْهِدیَنَُّهْم  فینا  جاَهُدوا  الَّذیَن  »َو  فرمود: 
می داریم،  بر  که  را  حجاب ها  ُسُبلَنَا«.]۴[ 

دیگر راه را می بیند.
و  اطاعات  باب  در  ما  کلّی  به طور 
روایاتی  معاصی  ترک  حّتی  و  عبادات 
را  کار  فالن  اگر  می گویند  که  داریم 
کردی، همانند شهیدی یا اجر شهید را 
معصیت  فالن  اگر  یا  و  می دهند؛  تو  به 
که  آنهایی  شهیدی.  تو  کردی،  ترک  را 
از  ما  که  می دانند  هستند،  فقه  اهل 
در  خصوصاً  داریم،  خیلی  روایات  این 
مطرح  سؤال  این  حال  مستحّبات.  باب 
می شود که چگونه ممکن است شخصی 
شود،  شهید  تا  نرفته  جبهه  اصاًل  که 
ریشۀ  ببرد؟  را  شهید  اجر 
این روایات این است 
در  مجاهدین  که 
هر  اکبر  جهاد 
یک  که  بار 
مبارزة درونی 
جنگ  و 
انجام  درونی 
و  می دهند 
بر هوای نفس 
غلبه می کنند و 
یک خواستۀ نفس 
را از بین می برند، این 

می شود یک شهادت.

خطبه  عاشورا  شب  السالم(  حسین)علیه  امام 
اینها  و مي گوید  اصحاب  به  رو می کند  بعد  مي خواند؛ 
با من کار دارند. چرا؟ چون حسین)علیه السالم( پیکرة 
اسالم است، اساس اسالم است. می فرماید اینها با شما 
برود.]1۴[  برود،  مي خواهد  کس  هر  ندارند؛  کاري 
سیاهي شب را هم مثل َمرکب راهواري بگیرید، دست 
اصحاب  نوشته اند  بروید.  و  بگیرید  هم  مرا  بچۀ   و  زن 
ابوالفضل)علیه  حضرت  هم  نفر  اّولین  شدند،  بلند 
زنده  که  برویم  آقا؟!  برویم  کجا  گفت  است؛  السالم( 
بمانیم؟! زندگي بي تو زندگي است؟! اصحاب هر کدام با 
تعبیراتي، تک تک شروع به اظهار وفاداري کردند. یکي 
دست  شوم،  کشته  تو  راه  در  هم  بار  هفتاد  اگر  گفت 
وقتي  بار...  هزار  اگر  گفت  دیگري  نمی دارم؛  بر  تو  از 
و  اصحاب  به  کرد  رو  تمام شد، حضرت  همۀ حرف ها 
»َو  است.  این  راه  فردا همه تان شهید مي شوید؛  گفت 

ِ َو َرُسولِِه...« َمْن یَْخُرْج ِمْن بَْیِتِه ُمهاِجراً إِلَی اهللَّ
برویم سراغ کریم اهل بیت، امام حسن)علیه السالم( 

و امشب به پسرش متوّسل شویم. صحبت هاي حضرت 
آنچه عجیب  به خدمت عمو آمد.  که تمام شد، قاسم 
مي نویسد:  مجلسي  عالمه  مرحوم  که  است  این  است 
»ُهَو ُغالٌم لم یَْبُلغ الُحُلم«. یعني هنوز به حد بلوغ هم 
پسر  این  چون  نیست،  هم  عجیب  البته  بود.  نرسیده 
و  است  شده  پرورده  السالم(  حسین)علیه  دامن  در 
به عمویش  رو کرد  قاسم  است.   دست پروردة حسین 
این  جزء  هم  من  آیا  جان!  عمو  َعّماه«،  »یا  گفت:  و 
السالم( نگفت شهید  یا نه؟ حسین)علیه  شهدا هستم 
مي شوي؛ نگاه کنید که جواب حضرت چه قدر آموزنده 
ببینم  بگو  یعنی  ِعنَدک«.  الَموُت  »َکیَف  فرمود:  است! 
داد:  جواب  قاسم  است؟  چگونه  جانت  ذائقۀ  در  مرگ 
وقتي  است.  شیرین تر  عسل  از  الَعَسل«؛  ِمَن  »أحلَي 
او  به  صراحتاً  هم  باز  شنید،  را  جواب  این   uحسین
فردا  گفت  او  به  بلکه  شهدایي؛  از  هم  تو  که  نفرمود 
ـ یعني  بن الحسین  علي  جز  مردي  خیمه ها  این  در 
اشاره  این  نمي ماند.  باقي  السالم( ـ  زین العابدین)علیه 

مي شود.  کشته  هم  اصغر  علي  حّتي  اینکه  به  است 
یعني حضرت با کنایه به قاسم فهماند که تو هم شهید 

مي شوي.
وقتی علي  اصحاب شهید شدند.  و  عاشورا شد  روز 
اکبر رفت و شهید شد، اینجا بود که قاسم آمد خدمت 
اذن  حضرت  از  برود.  میدان  به  و  شود  آماده  تا  عمو 
إلَیِه  الُحسیُن  نََظَر  »َو  مي نویسند:  خواست.  میدان 
شده  آماده  قاسم  دید  السالم(  حسین)علیه  بََرَز«؛  َقد 
در  را  او  یعني  »اِْعَتَنَقُه«؛  برود.  میدان  به  و مي خواهد 
آغوش گرفت و به خود چسباند. »َو َجَعال یَبِکَیاِن َحّتي 
ُغِشَي َعلَیِهَما«؛ یعني آن قدر حسین)علیه السالم( گریه 
کرد و قاسم گریه کرد، تا هر دو بي حال شدند و غش 
کردند. اّما حسین)علیه السالم( به او اذن میدان نداد. 
أِذَن  حّتي  ِرْجلَیه  َو  یََدیِْه  یَُقبِّل  یََزْل  »َفلَْم  مي نویسند: 
لَه«؛ یعنی قاسم آن قدر دست و پاي عمو را بوسید، تا 
اّما طولي  به میدان رفت،  قاسم  داد.  اجازه  اینکه عمو 

نکشید که صدایش بلند شد: »یا َعّماه«...

روضه خط  چند 

کثرت شهادت در جهاد اکبر

9
پسر شیر به تاراج سپاه آمده است

 قرص ماه آمده است
با نیابت ز حسن)ع( یاری شاه آمده است 

قرص ماه آمده است

خواسته  يک  بار  بنی بردن  می شود هر  از  را  نفس 
شهادت  يک 

بايد  خواستههای جماهد  را تکتک  نامعقول  و  تکتک نامشروع  بايد  کند.  را سرکوب  نفس  ماِر  اين  سرهای 
بکوبد.  

ششم س  جمل

این بارکد را اسکن کنید

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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هفتــم ســـــــال 
و 40 شمـــاره 39 
1395 مـهـــر 
1438 الحرام  محرم 

نکاتی پیرامون »مکان خواهران«

 در مراسم روضه

یکی از بخش های که معموال در هیئات نگاه جمعی و غیر ضروری می شود محل عزاداری 
خواهران است. 

حجت االسالم پناهیان در یکی از سخنرانی های خود تاکید می کرد: »زنان نیمی از جامعه 
نیستند؛ همه جامعه اند. زنان به دلیل تأثیر ویژه ای که در خانواده و تربیت فرزندان دارند، نقشی 
حساس تر و ویژه تر از مردان جامعه دارند. به همین دلیل بیشتر از مردان هم به رشد معنوی نیاز 
دارند.« متاسفانه مدیران هیئات بزرگ معموال یا جایی در محل برگزاری مراسم برای خواهران در 
نظر نمی گیرند و یا مکانی که در نظر می گیرند عموما ضعیف، بدون امکانات و غیر مناسب است. 

در روایاتی که برای پاداش عزاداران حسینی و خدمت به آنها نقل شده اصال فرقی میان زن و مرد 
دیده نشده است. بلکه خدمت به نوع عزادار مطلوب است.

در تاریخ هم نقل شده زمانی که وجود مقدس امام صادق)ع( روضه سیدالشهدا برپا می کردند، 
ایشان پرده ای در محل عزاداری نصب می کردند تا خانم های مومن نیز در برنامه عزاداری شرکت 
کنند. چقدر خوب می  شود که مدیر هیئت در برنامه ریزی مراسمات دهه محرم، برای خانواده 

برنامه ریزی کند نه صرفا یک قشر خاص.
هیئت خانوادگی )متشکل از پدر و مادر و فرزندان( هم در جلسه عزاداری و هم در آینده 
خانواده ها تاثیگذار است. ناگفته نماند در حسینیه امام خمینی تهران که با حضور رهبر انقالب 
مراسمات عزاداری برقرار می شود، برای بانواِن عزادار مکان مناسب درنظر گرفته شده که می تواند 

الگوی خوبی برای دیگر هیئات باشد.

10فرمانهیئتداری

از روی دست های پدر بال و پر گرفت
خنـــدید و خنده را ز لبـــان پدر گرفت

احسـاس کرد تیر، پـــدر را نشانه کرد
با حنجرش برای امامــش سپر گرفت

آری بــزرگ زاده بـه بـابـاش می رود
یک پر، دو پر، نه مثل پدر بیشتر گرفت

شش ماهه بود و بند دل مادرش رباب
از طـرز دست  و پــا زدن او شـرر گرفت

وقتی که غنچه های زیر گلویش شکوفه کرد
عطـــری عجیب در همه ی دشت در گرفت

خون گلوش رفت به هفت آسمان و بعد...
از حــال زار عـرش نشــینان خبر گرفت

بـابــا میـان معرکه حیــران شــد و سپـس
زیر عبـــای خویــش پســـر را به بر گرفت

مادر زبان گرفته و جانسوز می سرود:
طفلم قشــــنگ بود و گلم را نظر گرفت

مصطفی هاشمی نسب

فرصت هیئت را غنیمت بشامرید

امروز جامعه ی مّداح کشور، فرصت بسیار بزرگی را در اختیار دارد؛ شام مجالسی تشکیل میدهید؛ جمعّیت های بزرگ، گاهی جمعّیت های هزاران 

نفری و غالباً هم جوان جمع میشوند پای منرب شام و پای خواندن شام و مدیحه رسایی و مرثیه خوانی شام؛ از این فرصت بهرت؟ این همه مخاطب، 

این همه دل آماده ی شنیدن و نیوشیدن، این همه نفوس آماده ی تربیت شدن در اختیار شام هستند؛ این فرصت است؛ اِغَتِنُموا الُفرَص َفاِنَّها َتُرُّ َمرَّ 

حاب)۶(. این فرصت را مغتنم بشمرید؛ از این فرصت بهرتین استفاده را بکنید. السَّ

بيانات در ديدار مداحان اهل بيت)ع(، 94/1/20

علمدار           روضه

عزادارتر از علمای دین!
مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی عزاداری  هایی را که در 
نجف مرسوم بود، تا چه برسد به سینه زدن و یا قمه زدن، را 
تجویز نمی  کرد. بااین حال، نقل شد که در خیابان اسالمبول 

قریب هزار نفر قمه زدند و کسی از آنها جلوگیری نکرد. 
وقتی مرحوم آقا سید ابوالحسن عزاداری  ها را منع کرد، 

خدا می  داند چه بالها به سرش آوردند. با اینکه مرجعیتش 
منحصر به فرد بود، بااین حال در زمان ایشان حسابی قمه 

می  زدند!
سید صالح حلی،علیه سید ابوالحسن در منبر،صحبت 

کرد،ولی در اواخر عمر،توبه کرد.

در محضر بهجت، ج3، ص18۴

اما جهاد اکبر چیست؟ سرکوب هوای 
نْفس به چه معنا است؟ گفتیم که هجرت 
اّول  است؛  چیز  دو  بر  متوّقف  کبری 
ارتیاض و تقوا، دوم راه یابی. یعنی مهاجر 
دقیقاً مانند مسافر نیازمند است که راه را 
پیدا کند. جهاد اکبر همان ارتیاض است. 
نتیجه و ثمره اش هم تقوا است و این تقوا 
هجرت  که  است  مسافری  توشۀ  و  زاد 
سرکوب  و  ریاضت  این  حاال  دارد.  اِلی اهلل 
و  روشن  خیلی  چه؟  یعنی  نْفس  هوای 
همان  نْفس،  هوای  سرکوب  است!  ساده 
دهان  به  یعنی  است.  شرعّیه«  »ریاضت 
بزن  شرع  مهاِر  نْفس،  درونِی  حیوان  این 
و تمام اعمال و طاعات و عباداتت، همگی 
در محدودة شرع باشد. جهاد اکبر همین 
است، نه یک سری مطالب ثقیل و پیچیده!
پس این گام اّول در جهاد اکبر است. 
البته ما در همین گام اّولش هم مانده ایم! 
به  اتیان  و  محّرمات  ترک  اگر  چون 
گام  می شدیم.  واجبات می کردیم، معصوم 
بعدی، انجام مستحّبات و ترک مکروهات 
باید  که  است  این  هم  بعدی  گام  است. 
و  گذاشت  کنار  دنیا  در  را  راحت طلبی 
»اِبُن البطِن و الَفْرج« نشد، هرچند از راه 
از  جلو؛  می رویم  همین طور  پس  حالل. 
انجام  محّرمات،  ترک  و  واجبات  به  اتیان 
شبهات،  و  مکروهات  ترک  و  مستحّبات 
تا برسیم به تقوا. راهش چیست؟ راه هم 
خیلی آسان است. راه همین است که در 
روایات ما مطرح شده است و آن »اطاعت 

الهی« است.
 امام صادق)علیه السالم( فرمودند: »َو 
ِمْن  أََحٍد  بَْیَن  َو   ِ اهللَّ بَْیَن  لَْیَس  َُّه  أَن اْعلَُموا 
ٌب َو اَل نَِبيٌّ ُمْرَسٌل َو اَل َمْن  َخلِْقِه َملٌَک ُمَقرَّ
ُدوَن َذلَِک ِمْن َخلِْقِه ُکلِِّهْم إاِلَّ َطاَعُتُهْم لَُه«. 
بین خدا و اََحدی از خلقش هیچ فاصله ای 
نیست؛ نه ملک مقّربی نه نبّی مرسلی و نه 
هیچ چیز و هیچ کس دیگر؛ تنها چیزی 
اطاعت  می رساند،  خدا  به  را  انسان  که 
.»ِ اهللَّ َطاَعِۀ  فِي  »َفاْجَتِهُدوا  است.  خدا  از 
]۹[پس به دنبال اطاعت از خدا باشید و 
مطیع خدا شوید. جهاد اکبر همین اطاعت 

از خدا است.
البته نْفس زیاده طلب است؛ یعنی طلب 

است.  نامتناهی  خواسته اش  و 
می کنیم  اشتباه  ما  ولی 

و خیال می کنیم این 
نامتناهی  طلب 

با  می توانیم  را 
محدود  امور 
دنیایی  متناهی 
دهیم.  پاسخ 
که  کسی 
یر  پذ ی نا سیر

باشد، با یک کاسه 
نمی توانی  که  غذا 

این  کنی!  سیر  را  او 
سیری ناپذیر  هم  نْفس 

است.  نامتناهی  طلبش  و  است 
نفسانی  خواسته های 
از  ندارد.  سقف  ما 
کشف  همین جا 
که  می کنیم 
موجود  یک 
هی  متنا نا
دارد  وجود 
نْفس،  این  که 
را  بی نهایت  آن 
این  و  می طلبد 
دنیا  این  و  ماّده 
که متناهی است او را 
راحت  پس  نمی کند.  سیر 

باش و این قدر برای رسیدن به دنیا تالش 
نکن و فقط به مقدار ضرورت از این دنیا 

بردار.
وقتی در این مسیر قرار گرفتی، اینجا 
است که هجرت کبرایت شروع می شود و 
تو  برای  هم  را  راه  و  می روی  او  به سمت 
باز می کنند. اگر تقوای الهی پیشه کردی، 
باز  خودش  سوی  به  تو  برای  را  راه  خدا 
می کند. در روایت هم داشتیم که اجتهاد، 
یعنی کوشش در اطاعت که محصول آن 
آن  در  است.  خدا  به  رسیدن  راه  و  تقوا 
الَّذیَن جاَهُدوا  آیۀ شریفه هم بود که: »َو 
آیۀ  این  یا  ُسُبلََنا«.]10[  لََنْهِدیَنَُّهْم  فینا 
اِد  ُدوا َفإِنَّ َخْیَر الزَّ کریمه که فرمود: »َو تََزوَّ
التَّْقوی «]11[ که مربوط به مسافر و کسی 
است که در راه قرار گرفته است. یا این آیۀ 
تَتَُّقوا  إِْن  آَمُنوا  الَّذیَن  أَیَُّها  شریفه که: »یا 
َ یَْجَعْل لَُکْم ُفْرقاناً«.]1۲[ یعنی اگر تقوا  اهللَّ
داشته باشی، قدرت تشخیص راه از چاه را 

به دست می آوری.
همۀ این آیات هم سو هستند و همه این 
را می گویند که با »تقوا« است که می توان 
ما  متأسفانه  اّما  داد.  تمییز  چاه  از  را  راه 
به خاطر راحت طلبی هایمان می نشینیم و 
و  می کنیم  خواست  دلمان  که  کاری  هر 
بعد هم می گوییم: »خدایا بیاید دستم را 
توّقع داریم  بگیر که من معصیت نکنم«! 
اطاعت  او  از  ما  تا  بگیرد  را  خدا دستمان 
کنیم! نخیر، تا این درگیری درونی و غلبۀ 
بر هواهای نفسانی حاصل نشود، به جایی 

نخواهی رسید!
این را هم بدانید که با این جهاد نفس 
یا جهاد اکبِر ما، سودی به کیسۀ خدا نمی-
َّما یُجاِهُد لَِنْفِسِه إِنَّ  رود! »َو َمْن جاَهَد َفإِن
لََغِنيٌّ َعِن الْعالَمیَن«.]13[ خدا از این   َ اهللَّ
مجاهدت ها و هجرت های ما بی نیاز است. 
سودش به کیسۀ خودت می رود؛ جهاد اکبر 
باز  تو  برای هجرت کبرای  و  تو  برای  راه 
می کند؛ دیدة درونی ات باز می شود و دیگر 
راه را نمی بینی؛ بلکه مقصد را می بینی و 
است  اطاعت ها  با همین  راحت می شوی! 
که آن چیزی را که دیگران نمی بینند، تو 

می بینی.

َو  هاَجُروا  َو  آَمُنوا  »الَّذیَن  کنید:  دقت  آیات  این  در 
در  یا  أَنُْفِسِهم«.]1۹[  َو  بَِأْموالِِهْم   ِ اهللَّ َسبیِل  في   جاَهُدوا 
الَّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا  سورة انفال فرمود: »إِنَّ 
ِ«؛]۲0[بعد هم فرمود:  أَنُْفِسِهْم في  َسبیِل اهللَّ َو  بَِأْموالِِهْم 
»َو قاتَُلوا َو ُقِتُلوا«؛]۲1[ یعني حّتی اگر کشته شوي و مال 

و جانت را در این راه بدهي، باز هم باید هجرت کنی.
قابل  اصاًل  گرچه  کنید؛  مختصر  مقایسۀ  یک  حاال 
قیاس نیست. آیا در هیچ کدام از این آیات، مثاًل این طور 
داشت که: »و الَّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا في  َسبیِل 
ِ بَِأْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهم َو )أطَفالِِهم(«؟! هیچ کدام از آیات  اهللَّ
»أْطَفالِِهم« را ندارد؛ لذا به ذهنم آمد که امشب متوّسل 
او  که مصیبت  باب الحوائج خیلي کوچک  یک  به  شویم 
صحنۀ عجیبی است. حسین)صل اهلل علیه و اله و سلم( 
در تاریخ بي نظیر است! چه هجرتي کرد! تاریخ بشریت 

چنین هجرتی از کسي ندیده است.
یک  ِشَماال«؛  َو  یَمیناً  »َفَنَظَر  عاشورا،  روز  مي گویند 
نگاه به سمت راست کرد، یک نگاه به سمت چپ کرد؛ 
نماده  باقي  أَحدا«، دیگر هیچ کس  ِمْن أصحابِه  یََر  »َفلَْم 
اله  و  علیه  اهلل  حسین)صل  شده اند.  شهید  همه  است. 
و سلم( به جایي رسیده که حاال خودش باید به میدان 
َم إلي  برود. دیگر نوبت خودش است. مي نویسند: »َفَتَقدَّ
کنار  و سلم(  اله  و  علیه  اهلل  الِخیَمۀ«، حسین)صل  بَاِب 
صدا  را  خواهرش  أُْخَتاه«،  یَا  »َفَناَدي  آمد؛  خیمه ها  در 
آن  َعُه«؛  دِّ أَُوَ َحتَّي  الرَّضیِع  بَِولَِدَي  »إیِتیِني  فرمود:  و  زد 
بچۀ شیرخوارة مرا بیاور، مي خواهم با او خداحافظي کنم.

]۲۲[
را  اله و سلم( همسرش  و  امام حسین)صل اهلل علیه 
صدا نکرد. یعني مادِر بّچه را صدا نکرد که بّچه را بیاور؛ 

بلکه به خواهرش مي گوید برو فرزند شیرخواره ام را بیاور. 
این کار حسین)صل اهلل علیه و اله و سلم( خیلي زیبایي 
حسین)صل  آورد.  را  بّچه  علیها(  اهلل  زینب)سالم  دارد. 
را  بّچه  دشمن  مقابل  در  و  آمد  سلم(  و  اله  و  علیه  اهلل 
روي دست بلند کرد و به آنها نشان داد که ببینند بچۀ 
شیر خواره است. این جمالت را گفت: »إْن لَْم تَْرَحُمونِي 
به  نمي کنید،  رحم  من  به  اگر  ِضیَع«.  الرَّ َهَذا  َفاْرَحُموا 
ي  این طفل شیرخواره رحم کنید. »أَما تََرونَُه َکْیَف یََتلَظَّ
َعَطَشاً«. مگر نمي بینید که چگونه از تشنگي دارد بي تابي 
یعني  یَُخاِطُبُهم«،  ُهَو  »َفَبْیَنَما  مي نویسند:  مي کند؟ 
سلم(  و  اله  و  علیه  اهلل  حسین)صل  صحبت  نگذاشتند 
تمام شود؛ در بین سخنان حسین)صل اهلل علیه و اله و 
ثاََلث  لَُه  بَِسهٍم  األََسدّي  َکاِهِل  بُن  َحرَملَُۀ  َرَماُه  سلم(»إْذ 

ُشَعٍب«...

روضه خط  چند 

تقوا ثمره جهاد اکبر و توشه هجرت کبری

10
طفل چون نامش علی شد اصغرش هم اکرب است

در شجاعت حیدر است
گرچه باشد شیرخواره ، شیر مرد لشگر است

در شجاعت حیدر است

هم  را  جهاد اين  اين  با  که  ما، بدانید  اکرِب  جهاد  يا  منریود! نفس  خدا  کیسة  به  سودی 

هفتم جملس 

این بارکد را اسکن کنید

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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نکاتی پیرامون »کودکان و خردساالن«

در مراسم روضه

در تاریخ کربال نقل شده که »اسلم«  یکی از اصحاب سیدالشهدا تبحر خاصی در سرگرم و 
خوش حال کردن کودکان داشت.

کودکان هم در مجالس روضه ی امام حسین سهمی دارند. آنان در سنین کودکی با نام مبارک 
سیدالشهدا انس می گیرند. از طرفی پدران و مادران هم نه می توانند بدون فرزندان به مجلس روضه 
بیایند و نه کودکان می گذارند، در مجلس از مراسم استفاده کنند. مدیر هیئت می تواند با همکاری 
بخش خواهران فضایی را به فراخور جمعیت کودکان در کنار حسینیه تدارک ببیند. که کودکان در 

ساعات برگزاری مراسم سرگرم شوند و از شب های هیئت خاطره ی خوبی داشته باشند.
در مسیر پیاده روی اربعین صحنه ای زیبا توجهم را به خود جلب کرد. ماجرا از این قرار بود که 
مسئول موکبی در مسیر زائران پیاده امام حسین به کودکان عروسک، سربند و کیف های کودکانه 
هدیه می داد. این هم یک نوع خدمت است؛ از همان هایی که عالقه نفسی در آن دخیل نیست. اگر 
بشود هدایای متبرکی برای کودکان درنظر گرفت آنها را به یکی از »عوامل موثر« در شرکت کردن 

خانواده هایشان در مراسمات محرم تبدیل کرد.
از حضور و شرکت کودکان در مراسم، استقبال بیشتری شود و به شیوه های مختلف، مانند 
تشکیل دسته ی خاص، دادن شال گردن یا نشان خاص دیگر، سپردن کارهای متناسب با سّن 

آنان و... انگیزه ی حضورشان را تقویت می کند.

10فرمانهیئتداری

عطر پیغمبر چنین در کربال پیچیده است
یا نسیم موی اکبر در هوا پیچیده است

چرخش شمشیر او سر می دواند مرگ را
بین دشمن ذوالفقار مرتضی پیچیده است

بر زمین انگار ثاراهلل را پاشیده اند
بس که در هر گوشه ای بوی خدا پیچیده است

از تنش هر نیزه مقداری تبرک برده است
یا که بر هر نیزه قرآنی جدا پیچیده است

اسب او از بین دشمن سر درآورد و تنش
در قنوت نیزه ها چون ربنا پیچیده است

قد یک صحرا قد او قد کشیده ست و پدر
قسمتی از پیکرش را در عبا پیچیده است

هر که از خیمه رسیده سخت سردرگم شده
بس که ابعاد غم این ماجرا پیچیده است

محمد بختیاری

امروز انتظارات از جامعه ی مّداح، انتظار باالیی است

ـ که عظمت او به خاطر شهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری در راه خدا است، عظمت او به خاطر  اینکه ما مجلس عزاداری و مدح سّیدالشهدا راـ 

ـ تبدیل کنیم به یک نقطه ی سبک، به یک جایی که یک تعدادی جوان  گذشت است؛ گذشت از همه چیز، از همه ی خواسته ها، از همه ی مطلوبهاـ 

لخت بشوند، بپرند هوا، بپرند پایین و ندانند چه میگویند، درست است؟ این شکر این نعمت است که خدا به شام داده؟ این صدای خوش نعمت 

است؛ این توانایی اداره ی مجلس نعمت است؛ اینها چیزهایی است که خدا به همه نداده است، به شام داده؛ باید این نعمتها را شکر بگزارید. بنابراین 

من جامعه ی مّداح را از ته دل دوست میدارم؛ برایتان دعا میکنم؛ خداوند ان شاءالله به شامها توفیق بدهد، به شامها کمک کند؛ اّما این را هم عرض 

میکنم که انتظارات از جامعه ی مّداح، امروز در جامعه ی ایرانی و در کّل نگاه منطقه ای، انتظار باالیی است.

بيانات در ديدار مداحان اهل بيت)ع(، 94/1/20

علمدار           روضه

آیا با یزیدیان بیعت کنیم؟
ما که هزار سال است عزاداری حضرت سیدالشهدا 

علیه السالم را می کنیم، اگر کسی بیاید و از مصادیق »َو 
یتِبْع َغیَر َسِبیِل الُْمْؤِمِنیَن؛ کسانی که از غیر راه مؤمنان 

پیروی می کنند...«1 باشد و مثالً یزیدی باشد، و با عزاداری 
سیدالشهدا علیه السالم مخالفت نماید، و هیچ گونه ترس و 
تقیه ای هم در میان نباشد، آیا با او بیعت می کنیم، یا خیر؟!

در محضر بهجت، ج۲، ص10۵

جهاد اکبر جز با اینکه انسان به این سه 
بزند و نفس خود را تحت  قوه مهار شرع 
تصّرف شرع در بیاورد میّسر نخواهد شد. 
در شرع راه هاي مهار نفس را بیان کرده اند. 
آن  از  قرآن  در  که  شده  نازل  احکام  این 
به »حدود اهلل« تعبیر مي شود براي خاطر 
مرز هاي  اهلل« همان  است. »حدود  همین 
الهي است و رعایت »مرزهاي الهي« همان 
»جهاد اکبر«.  انسان باید هنگام تمایل یا 
رهبت، شهوت  یا  رغبت،  یا  رهبت  نفرت، 
در  را  خود  دروني  نظر  از  غضب]۵[  یا  و 
قالب شرع قرار دهد. توّجه کنید! ما خیال 
مي کنیم این کار آساني است، نخیر! خیلي 
انسان  به  قدر  آن  کار  این  است!  مشکل 
تعبیري  به  فشارش  هر  که  مي آورد  فشار 
هواهاي  مي شود!  محسوب  موت  یک 
آن ها  از  لذا هرکدام  گونه اند،  این  نفساني 
براي خود ُجنود و لشکریاني دارند. اینکه 
این همه تأکید شده  این جهاد  به  نسبت 

به خاطر همین است.
است:  روایت شده  الرضا  فقه  کتاب  در 
»أنَّ َسیُِّدنَا َرُسوُل اهللِ)صلّي اهلل علیه وآله وس

بعٍث  ِمْن  ُمْنَصِرفاً  اَْصَحابِِه  بَْعَض  َرأي  لّم( 
َکاَن بَعَثه«، حضرت بعضي از اصحابشان را 
دیدند از مأموریتي که ظاهراً براي درگیري 
انَْصَرَف  َقْد  »َو  برگشته اند.]۶[  بودند  رفته 

بَِشْعِثِه َو ُغَباِر َسَفِرِه َو ِساَلِحِه 
َمْنِزلِِه«،  یُریُد  َعلَْیِه 

حضرت دیدند کسي 
سرش  موهاي  که 
و  شده  ژولیده 
غبار سفر بر سر 
و رویش نشسته 
را  خود  دارد 
و  تر  و  صاف 

مي کند،  تمیز 
غبار سفر از سر و 

رویش پاک مي کند، 
را  زره اش  و  اسلحه  

مي آورد  در 
منزل  به  و 
 ، د د مي گر بر
 ، » َل َفَقا «
فرمودند:  حضرت 
»اِنَْصَرْفِت ِمَن الْجَهاِد 

االْْصَغِر اِلَي الْجَهاِد االْْکَبِر«، تو تازه از جهاد 
اصغر برگشتي و باید به سوي جهاد اکبر 
پیغمبر عرض شد:  به  لَُه«،  »َفَقیَل  بروي، 
مگر  ْیف«،  بالسَّ الجهاد  َفْوَق  جَهاد  و  »أ 
جهادي باالتر از جنگیدن با شمشیر وجود 
مي کرده  فکر  همیشه  شخص  این  دارد؟ 

است که جهاد تنها با شمشیر است. »َقاَل 
الَْمْرِء  »جَهاُد  بله!  فرمودند:  حضرت  نََعْم« 
خودت  با  بروي  باید  حال  تو  نَْفَسُه«،]7[ 
جهاد کني و بجنگي! نظیر این روایات زیاد 

است.
یکي  به  حضرت  باز  دیگر  روایتي  در 
بود  برگشته  جنگ  از  که  اصحابشان  از 
حال  و  بازگشتي  اصغر  جهاد  از  فرمودند: 

وقت جهاد با هواي نفس است.
بعد از آن که انسان در این جهاد، نفس 
خود را مهار کرد مي تواند »هجرت کبري« 
نموده و سیر معنوي و الي اهلل نماید. وقتي 
مهارش  و  گرفتي  را  چمَوش  این  جلوي 
آداب شرع  به  مؤّدب  را  آن  وقتي  کردي، 
نمودي وارد »هجرت کبري« خواهي شد.

»ینبغي  فرمود:  السالم(  علي)علیه 
للعاقل ان ال یخلو في کل حالۀ عن طاعۀ 
است  سزاوار  نفسه«.]۹[  مجاهدة  و  ربه 
انسان عاقل در همه حاالت  به خود دهنه 

شرع زده باشد. چه قدر زیبا است!
در یک روایت دیگري دارد : »کفاک في 
مغالبا  لها  أبدا  التزال  أن  نفسک  مجاهدة 
وعلی أهویتها محاربا«،]10[در جهاد نفس 
کافي است که همیشه بر آن غلبه داشته 
باشي و در هوا هایش با آن بجنگي. مهلتي 
باید  همیشه  ندارد.  وجود  فترتي  نیست، 

بجنگي، تمام شدني نیست.
»َمْن  فرمود:  السالم(  صادق)علیه  امام 
إَِذا  َو  َرِهَب  إَِذا  َو  َرِغَب  إَِذا  نَْفَسُه  َملََک 
 ُ اهللَّ َم  َحرَّ َرِضَي  إَِذا  َو  َغِضَب  إَِذا  َو  اْشَتَهی 
بتواند  که  کسي  النَّاِر«]11[  َعلَی  َجَسَدُه 
مایل  که  آن گاه  کند،  مهار  را  خود  نفس 
هنگامي  شود،  متنّفر  که  هنگامي  است، 
بیاید  بدش  که  آن گاه  بدارد،  دوست  که 
شهوت  که  هنگامي  شود،  یا خشمگین  و 
بر  را  م اهلل«، خدا آتش  طغیان کند، »َحرَّ
اینکه  به  مي شود  معلوم  مي کند.  حرام  او 
است.  اکبر  جهاد  ترک  راه  از  ما  جهنم 

جهنم ما از این راه است.

اگر بخواهیم مقایسه اي کنیم بین حرکت انبیا براي ابقاي 
دین و اقامۀ آن با حرکت اما حسین)علیه السالم(، اصالً قابل 
ثقیل  براي شما  این مطلب  قیاس نیست؛ هرچند پذیرش 
باشد! حسین)علیه السالم( هم هجرت کرد؛ از مدینه که بیرون 
آمد، همان آیه اي را خواند که قرآن دربارة حضرت موسي)علیه 
یََتَرقَّب«.]18[ به مّکه  السالم( می گوید: »َفَخَرَج ِمْنها خائِفاً 
آمد؛ از مّکه که راه افتاد، هرگز به او وعدة نصرت نداده بودند، 
بلکه برعکس بود! وقتي محّمد بن حنفیه مي خواهد مانع از 
حرکت حضرت به سمت مّکه شود، حضرت در جواب می گوید 
پیغمبر اکرم)صل اهلل علیه و اله و سلم( را در خواب دیدم که 
َ َقْد َشاَء  به من فرمود ای حسین، از مدینه خارج شو! »إِنَّ اهللَّ
أَْن یََراَک َقِتیاًل«.]1۹[ یعنی از همان اّول هجرت مي گوید من 
کشته مي شوم. محمد بن حنفیه سؤال می کند پس این زن و 
بّچه  را کجا مي بري؟ حضرت فرمود پیغمبر گفته است: »إِنَّ 

َ َقْد َشاَء أَْن یََراُهنَّ َسَبایَا«. اینها هم اسیر مي شوند. اهللَّ
خوِد پیغمبر)صل اهلل علیه و اله و سلم( کجا زن و بچه اش 
اسیر شدند؟! حضرت موسي)علیه السالم( کجا زن و بچه اش 
اسیر شدند؟! وقتي مأموریت پیدا کرد به مصر برود، اّول زن 
و بچه اش را گذاشت َمدیَن و بعد به مصر رفت! در صحراي 

سینا آنجا که گرسنه شدند، »َمّن و َسلَْوي« برایشان آمد؛ 
وقتی تشنه شدند، عصایش را به سنگ زد، دوازده چشمه 
جوشید. اینها کجا، حسین)علیه السالم( کجا؟! اینها اصالً قابل 

قیاس نیستند.
حضرت ابراهیم)علیه السالم( بعد از اینکه زن و بّچه اش 
را در آن صحرا مي گذارد، وقتي مي خواهد از آنجا دور شود، 
باالی کوه، جایي که دیگر بعد از آن چشم کار نمي کند، رو 
ِّي أَْسَکْنُت ِمْن ُذرِّیَّتي   َّنا إِن مي کند به سوي خدا و می گوید: »َرب
بِواٍد َغْیِر ذي َزْرع«.]۲0[ خدایا زن و بّچه ام را گذاشتم جایي 
که آب و علفی ندارد. کجا از این حرف ها از دهان حسین)علیه 
صبر  مي گفت  فقط  می آمد،  پیش  چه  هر  درآمد؟  السالم( 
کنید، صبر کنید. انبیا کجا صداي بچه هایشان را شنیدند که 
»العطش العطش« بگویند؟ من نمي توانم بیش از این مقایسه 

کنم...
بله، حضرت ابراهیم)علیه السالم( نوجوانش را آورد ِمَني 
تا براي خدا ذبح کند؛ اّما وقتي خواست کارد را بگذارد روي 
گلوي اسماعیل، اّول دست و پایش را بست که دست و پا 
لِلَْجبین«؛  تَلَُّه  :»َو  آیه دارد  بعد در  نبیند.  را  زدن فرزندش 
یعنی صورت فرزند را گذاشت روي خاک که صورتش را هم 

نبیند. وقتي هم که می خواست ذبحش کند، سرش را رو به 
آسمان کرد تا نکند چشمش به فرزند  بیفتد. در نهایت هم 
که فرزند هیچ طورش نشد؛ یعنی گرچه حضرت ابراهیم)علیه 
السالم( مأموّریت را انجام داد، ولي کارد نبرید. اّما این کجا، 

حسین)علیه السالم( کجا؟!...
آمد،  بیرون  حرم  خیام  از  السالم(  علي اکبر)علیه  وقتي 
حسین هم سرش را رو به آسمان کرد؛ ابراهیم)علیه السالم( 
سر به آسمان کرد که فرزند را نبیند، اّما حسین)علیه السالم( 
سر رو به آسمان کرد و دست ها را زیر محاسنش گرفت و 
گفت: »اللَُّهمَّ اْشَهْد َعلَی َهُؤاَلءِ الَْقْوِم َفَقْد بََرَز إِلَْیِهْم ُغاَلٌم أَْشَبُه 
النَّاِس َخلْقاً َو ُخُلقاً َو َمْنِطقاً بَِرُسولِک«.]۲1[ خدایا! گواه باش 
جواني که شبیه تریِن مردم به پیغمبر است دارد به میدان 
باالي  و  قد  به  نگاهي  و  آورد  پایین  را  بعد سر  اما  مي رود. 
علي کرد؛ »ثُُمَّ نََظَر إلَیِه نََظَر آیٍِس ِمنه«.]۲۲[ یعنی یک نگاه 
مأیوسانه اي به قد و باالي فرزندش کرد... کجا اسماعیل تشنه 
بود و گفت بابا تشنه ام؟ اما علي اکبر)علیه السالم( گفت: »یَا 
أبَِت الَعَطُش َقد َقَتلَِني«.]۲3[ وقتي حسین)علیه السالم( آمد 
ُعوُه بُِسُیوفِِهم إربَاً إربَا«.]۲۴[  باالي سر علي، چه دید؟ »َفَقطَّ

بدن علي را تکه تکه دید...

روضه خط  چند 

چرا »جهاد با نفس«،»جهاد اکبر« است؟

11
جوانان بنی هاشم بیایید

علی را بر در خیمه رسانید
خدا داند که من طاقت ندارم

 علی را بر در خیمه رسامن

هشتم س  جمل

این بارکد را اسکن کنید

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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1395 مـهـــر 
1438 الحرام  محرم 

نکاتی پیرامون »اطعام و غذای نذری« در 

مراسم روضه

حاال که جلسه منتسب به خاندان َکَرم و بخشش است و عزاداران شرکت کننده در هیئت، 
مهمان های سیدالشهدا هستند پس ما به نیابت از وجود مقدس اهل بیت موظفیم از مهمانان 
به بهترین نحو ممکن پذیرایی کنیم. از قدیم مرسوم است که همه ساله گروهی در هر هیئتی 
متصدی امر پخت وپز می شوند و غذا را با حضور قلب و سالم و صلوات پخت می کنند. این طیف از 
خادمین عنوان نوکری را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنند. جدای از ایمکه غذای هیئت متبرک 
به نام سیدالشهدا است، الزم است بدانیم مستمع در جلسات محرم تا دیر وقت مشغول عزاداری 
است و زمانی که خودش را به خانه می رساند، دیگر نای غذا درست کردن یا خوردن را ندارند. 

پس الزم است با توجه به وضعیت نذورات مردمی غذای با کیفیت برای مهمانان امام حسین)ع( 
تدارک ببینیم.

امام صادق)ع( نقل می کنند حضرت سجاد)ع( شخصا برای تهیه غذای عزاداران پخت می کرد  
. پس خوشا به سعادت کسانی که در مجالس عزاداری و ایام سوگواری اهل بیت مسئولیت تهیه و 

طبخ غذا و رساندن آب و طعام به عزاداران را به عهده می گیرند.
شهید مطهری )ره( می فرماید: »غالب بانیان و روضه خوان ها دنبال دو چیز هستند: اول؛ کثرت 
جمعیت، دوم: شور و واویال به پا کردن. مگر می خواهیم سان ببینیم؟ مگر می خواهیم رژه برویم.«
گاهی با تفاخر بیان می شود که فالن مجلس دو هزار نفر را اطعام کرد: »َکْم ِمْن فِئٍۀ َقلیلٍَۀ َغلََبْت 
فِئٍۀ َکثَیرةٍ )بسا گروه اندکی بر جمع بسیاری غالب می شوند. سوره بقره، آیه ۲۴۶(«، جمعیت در 

تقبل اعمال و تقرب به خدا چه اندازه مالک است؟

10فرمانهیئتداری

طاق ابرویت مرا سمت مصلی می کشد
اشک ، چشمان تو را مانند دریا می کشد

از خجالت آب گشتی تا که دیدی دختری
عکس مشکی را به روی خاک صحرا می کشد

ماه جایش آسمان است علتش این است اگر
آسمان دارد تو را باال و باال می کشد

یک عمود آهنین آمد ... سرت پاشیده شد
ناله ات اّم البنین را دارد این جا می کشد

راهزن هایی که دور پیکرت حلقه زدند
کارشان در علقمه دارد به دعوا می کشد

تا رسیدم پیش تو دیدم که یک دست کبود
یک به یک از پیکر تو تیرها را می کشد

سینه و پهلوی تو بوی مدینه می دهد
می کشی درد عجیبی را که زهرا می کشد

رفتی و چشمان هرزه روی زینب باز شد
نا نجیبی بی حیایی را به معنا می کشد

محمد فردوسی

گاهي شعر يك مداح از يك منرب يك ساعتي اثرش بيشرت است

نبايد بگذاريد منرب مداحي خايل از معارف اسالمي باشد نبايد بگذاريد منربِ ده دقيقه اي يا بيست دقيقه اي شام از معارف خايل مباند. در منرب مداحي 

حتامً در اول، فصيل اختصاص بدهيد به نصيحت يا بيان معارف به زبان زيباي شعر. اصالً رسم مداحي از قديم اين طوري بوده است؛ االن يك مقدار آن 

رسم ها كم شده. مداح در اول منرب يك قصيده، يك ده بيت شعر - كمرت، بيشرت - فقط در نصيحت و اخالق، با الفاظ زيبا خطاب به مردم بيان مي كرد؛ 

مردم هم مي فهميدند و اثر هم مي گذارد. من يك وقت گفتم كه گاهي شعر يك مداح از يك منرب يك ساعتي ما اثرش بيشرت است. البته هميشگي 

نيست؛ گاهي است.اگر خوب انتخاب و اجرا شود، اين طوري خواهد بود.

بيانات در ديدار مداحان و ذاكران اهل بيت)ع(، 84/5/5

علمدار           روضه

اثر آب زمزم و تربت سیدالشهدا علیه السالم
]آیت اهلل بهجت[ فرمودند: آب زمزم و تربت سیدالشهدا، هر 
کجا مصرف شود، اثر دارد. چیزی که هست، ممکن است 
برآورده شدن حاجت، مصلحت نباشد؛ ]در عوض،[ خداوند 

متعال، چیزی بهتر از آن را عنایت می کند.
زمزم عرفان، ص370

این طور  جهادی  هر  در  و  جنگ  هر  در 
است که نیروی فاتح غنیمت هایی را به دست 
نیز که یک  نفس  با  باب جهاد  در  می آورد. 
جنگ و درگیری محسوب مي شود اگر فرض 
کنیم بُعد معنوی بر بُعد شیطانی یا بُعد ملکوتی 
بر بُعد ُملکی و یا عقل و شرع بر شهوت و 
غضب غلبه پیدا کند غنائمی که در این صحنۀ 
جنگ به عنوان نیروی فاتح به دست می آورد 

چیست؟
من در گذشته تحت عناوینی به این مسئله 
اشاراتی داشته ام، ولی در این جلسه به بعضی 
از روایاتي  که در آنها این مسأله مطرح شده 
اشاره کرده و چند مطلب را راجع به آن عرض 

خواهم کرد:
ابتدا، بحث را از پائین به باال شروع مي کنم 
و بعد آن را به مقداري که مي شود به اوج خود 
خواهم رساند. جلسۀ گذشته در آخر بحث به 
روایتی اشاره شد که در آن روایت را به عنوان 

مبدأ بحث این جلسه تکرار مي کنم.
جهاد  صحنۀ  این  در  که  غنیمتی  اّولین 
به دست می آورد »دفع ضرر اخروی« است. 
هم  و  می کند  ضرر  دفع  خود  از  هم  انسان 
که  است  این  در  بحث  اّما  منفعت،  جلب 
»دفع ضرر« مقّدم است یا »جلب منفعت«؟ 
ظاهراً هر عاقلی می گوید: »دفع ضرر«. »مرا 
این  مرسان«.  شر  نیست  امّید  تو  خیر  به 
قابل  و  مي باشد  انسان  فطریّات  مسأله جزء 
انکار هم نیست. روایت جلسه گذشته که امام 
صادق)صلوات اهلل علیه( فرمود: »َمْن َملََک نَْفَسُه 
إَِذا َرِغَب َو إَِذا َرِهَب َو إَِذا اْشَتَهی َو إَِذا َغِضَب 
ُ َجَسَدُه َعلَی النَّارِ«]3[ در  َو إَِذا َرِضَي َحرََّم اهللَّ
بیان همین مطلب است. »َمْن َملََک نَْفَسُه«، 
کسی که مالک نفس خود شود، یعنی کسي 
که در این درگیری و جنگ فاتح شود. بعد 
در  »رغبت«  َرِهَب«،  إَِذا  َو  َرِغَب  »إَِذا  دارد 

اصطالح به میلي مي گویند که در سطح پائین 
باشد. »رهبت« نیز به معناي نفرت و دوری 
گزیدن در حّد پائین است. بعد در عبارت »َو إَذا 
اْشَتَهی« سطح رغبت را در حّد میل شدید باال 
می آورد. »َو إَِذا َغِضَب« نیز در آنجایی است که 
شخص خیلی ناراحت می شود. هنگام ناراحتي 
شدید می گویند: غضب کرد. این ها خیلی زیبا 
است. اگر کسي هنگام »رغبت« و »رهبت« و 
هنگام »اشتها« و »غضب« مالک نفس خویش 

گردد
»َحرََّم اهللُ َجَسَدُه َعلَی النَّارِ«، خدا بدن او 
همان  این  مي کند.  حرام  جهّنم  آتش  بر  را 
»دفع ضرر أخروی« است. خدا آن بدني که 
صحنۀ میدان جنگ بود و »قوای منبسط« و 
»اقالیم سبعه« در آن قرار داشت را بر آتش 
جهّنم حرام مي کند. این می شود »دفع ضرر 

أخروی«.
اخروي«  منفعت  »جلب  غنیمت  دومین 
است. »جلب منفعت« آنجایي است که میدان 
آن وسیع باشد. در باب »جلب منفعت« مسأله 

»َجاهد  می شود.  مطرح  و  ثواب  و  پاداش 
َشْهَوتَک َو َغالب َغَضبَک َو َخالف ُسوء َعاَدتَک 
تَُزّک نَْفسَک َو یکمل َعْقلَک َو تستکمل ثَواب 
َربّک«،]۴[ مي فرماید با شهوتت مجاهده کن، 
بر غضبت غالب شو، با عادت زشتت مخالفت 
کن، نفست را تزکیه کن و عقلت را کامل کن 
تا پاداش الهی را به دست آوري. این »جلب 
منفعت« است. آن »دفع ضرر أخروی« بود و 

این »جلب منفعت أخروی« است.
در رابطه با سومین غنیمتي که اهل جهاد 
با نفس به دست مي آورند باید گفت کسانی که 
با این نیروهای سرَکش]۶[ دروني خود درگیر 
نمي شوند و نسبت به این نیروها مرزهاي عقلی 
و شرعی را رعایت نمي کنند اگر عمل نیکي 
انجام دهند،]7[ با عمل نیک کسي که بر محور 
جهاد نفس حرکت مي کند برابر است؟خوب 
دّقت کنید! به عنوان مثال، اگر هر دو در راه 
خدا صد تومان انفاق کنند آیا ارزش کارشان 

عنداهلل مساوی و برابر است؟
کسي  انفاق  ارزش  گفت:  باید  جواب  در 

انفاق کسي  از  است  نفس  با  اهل جهاد  که 
که نسبت به جهاد با نفس بي تفاوت مي باشد 

بیشتر است.
َو  النَّْفِس  »َرْدُع  فرمود:  علی)علیه الّسالم( 
جَهاِدَها َعْن أَْهویَِتَها«، درگیري و  جنگ با نفس 
براي جلوگیری از این افسار گسیختگی، »یَْرَفُع 
درجات  الَحَسَناِت«،]8[  یَُضاَعُف  َو  َرَجاِت  الدَّ
را چند  ارزش حسنات  و  برده  باال  را  انسان 
برابر می کند. مراد از »یَُضاَعُف الَحَسَناِت«، این 
نیست که جهاد با نفس موجب می شود انسان 
اعمال حسنه بیشتري انجام دهد. اگر کسی 
َرَجاِت«  چنین حرفي بزند، عبارت »یَْرَفُع الدَّ
جلوي این حرف را خواهد گرفت. »یَُضاَعُف 
ارزش حسنۀ  الَحَسَناِت«، یعني جهاد نفس 
اینکه باعث  انسان را دو چندان می کند، نه 
مي شود حسنات بیشتري از انسان صادر گردد.
این غنائمي که تا اینجا اشاره شد یعني 
و »دوچندان  منفعت«  »دفع ضرر«، »جلب 
شدن ارزش حسنات« همگي در بُعد عملی 

مطرح مي شود.
»مقامات  به  راجع  غنیمت  چهارمین 
معنویّه« است. »جهاد با نفس« در مقامات و 
درجات معنوی شخص اثر می گذارد. چنانچه 
َرَجاِت«.  در روایت قبل ابتدا فرمود: »یَْرَفُع الدَّ
جهاد نفس انسان را در بُعد مقامات معنویّه از 
مقامی به مقام دیگر سیر مي دهد. فرض کنید 
او را از مقام توّکل به مقام رضا و از مقام رضا به 

مقامات معنوی دیگر سیر خواهد داد.
»دفع ضرر« و »جلب منفعت« مربوط به 
باب  از  عمل و »دو چندان شدن حسنات« 
با  ارتباط  نیز در  ارزش عمل و مورد چهارم 
مقامات معنویه بود. تا اینجا این چند مورد 
مربوط به خوِد نفس است و برخي از موارد 

مربوط به قلب که به آن خواهیم رسید.

عصر روز نهم محرم بود؛ نزدیک غروب، امام حسین)علیه السالم( 
مقابل خیام حرم نشسته بودند. شمر)لعنۀ اهلل علیه( آمد و گفت: »أیَْن 
بَُنو أُْخِتَنا«؛ یعنی پسرخاله هاي ما کجایند؟ شمر با ابوالفضل)علیه 
او  داشتند.  نسبت  هم  با  مادر  طریق  از  برادرانش  و  السالم( 
ابوالفضل)علیه السالم( را صدا مي کرد و دنبال این بودند که ایشان را 
از امام حسین)علیه السالم( جدا کند. حضرت ابوالفضل)علیه السالم( 
اعتنایي به شمر نکرد. اّما او چند بار حضرت را صدا کرد، تا اینکه 
حسین)علیه السالم( رو کرد سوي برادر و گفت: »أِجیُبوُه َو إْن َکاَن 
َفاِسَقاً«.]1۵[ یعنی جوابش را بده اگرچه فاسق است. ابوالفضل)علیه 
السالم( به شمر گفت چه مي گویي؟ شمر گفت امان نامه آورده ام، 
براي خودت و برادرانت. عباس)علیه السالم( گفت لعنت بر خودت و 
امان نامه ات! این یک نمونه از دین داري ابوالفضل)علیه السالم( است.

شب عاشورا امام حسین)علیه السالم( به اصحاب رخصت مي دهد 
و مي گوید اینها با شما کاری ندارند؛ هر کس مي خواهد برود، برود. 
دست اهل بیت مرا هم بگیرید و سیاهي شب را مثل َمرکب راهواري 
گرفته و بروید. اّولین کسي که بلند شد و ابراز وفاداری کرد ابوالفضل 
بود. »َو َقاَم َعّباُس َو َقاَل نَفَعُل َذلَِک لَِنْبَقي بَعَدک«. آیا ما برویم، براي 
اینکه بعد از تو زنده بمانیم؟! مرگ بر این زندگي! این هم یک نمونۀ 

دیگر از دین داري ابوالفضل)علیه السالم(.
ابوالفضل)علیه  وقتي  عاشورا  روز  مي نویسد   uمجلسي عالمه 
ا َرأَي  السالم( دید که همۀ اصحاب رفتند و شهید شدند، »َو لَمَّ
الَعبَّاُس َوحَدَة أَِخیِه الُحَسین)علیه السالم(«، وقتي تنهایي برادرش 
را دید، آمد خدمت برادر و عرض کرد: »َهْل ِمْن ُرخَصۀ«؛ آیا به 
من اجازه مي دهي به میدان بروم؟ »َفَبَکي الُحَسیُن بُکاًء شدیداً«؛ 

امام حسین)علیه السالم( شروع کرد هاي هاي گریه کردن. فرمود: 
»یَا أَِخي أَنَْت َصاِحُب لَِوائِي َو إَِذا َمَضْیَت تََفرََّق َعْسَکِري«. ای برادر، 
تو علمدار مني! اگر تو بروی، سپاه من از هم می پاشد. ابوالفضل 
عرض مي کند: »َقْد َضاَق َصْدرِي َو َسِئْمُت ِمَن الَْحَیاةِ«. سینه ام 
تنگي مي کند و از این زندگي بیزارم؛ دیگر زندگي دنیا را نمي خواهم. 
حسین)علیه السالم( فرمود: »َفاْطُلْب لَِهُؤاَلءِ األْْطَفاِل َقلِیاًل ِمَن الَْماء«.

]1۶[ اگر این طور است، پس برو کمي آب براي بچه ها تهیه کن.
ابوالفضل)علیه السالم( ابتدا لشکر دشمن را موعظه کرد، بعد 
مشک و نیزه اي برداشت و به سمت شریعۀ فرات رفت؛ در آنجا 
با دشمن درگیر شد و عّده اي را به درک واصل کرد، وارد شریعه 
شد و دست برد زیِر آب؛ همه دارند او را نگاه مي کنند که چه کار 
مي کند. دست ها را به سمت دهانش آورد، ولي آب را روي آب 
ریخت. در مقاتل مي نویسند: »َو أَراَد أَْن یَشِرَب الَماَء َفَذَکَر َعَطَش 
الُحَسیِن)علیه السالم(«. یعنی وقتی می  خواست آب بنوشد، به یاد 

تشنگي برادر افتاد.
»َفَذَکَر« یعني به یاد آورد؛ »یادآوري« یک امر دروني است. 
صاحبان مقاتل از کجا فهمیدند که عباس)علیه السالم( به یاد 
تشنگي حسین)علیه السالم( افتاد و آب را روي آب ریخت و نخورد؟ 
مطلبي را ابوِمخَنف نقل مي کند که پاسخ به همین سؤال است؛ او 
می گوید عباس)علیه السالم( مشک را پر از آب کرد و از شریعه 
بیرون آمد، در حالی که بلندبلند خطاب به خودش این جمالت 
را مي گوید: »اي عباس! تو مي خواهي زنده بماني بعد از حسین؟! 
زندگي بعد از حسین خواري است. تو مي خواهي آب بخوري و 
حسین تشنه باشد؟! هیهات هیهات که عباس آب سرد گوارار بنوشد 

و حسین شربت مرگ«. بعد هم این جمله را گفت: »این چه جور 
دین داري است ای ابوالفضل؟!«]17[

در بین راه خبیثي حمله کرد و دست راست ابوالفضل)علیه 
السالم( را قطع کرد. اینجا بود که عباس)علیه السالم( گفت: »َو 
ِّي أَُحاِمي أَبَداً َعْن ِدیِني«. دقت کنید! این  اهللِ إْن َقَطْعُتُموا یَِمیِني، إن
جمالت با جمالت قبلی عباس کامالً هم سو است. اینجا هم سخن از 
دین داری و حفظ دین است. بند مشک را به شانۀ چپش انداخت. در 
بعضي از مقاتل مي نویسند همان خبیث دست چپ حضرت را هم 
قطع کرد. بند مشک را به زحمت به دندان گرفت. مي نویسند »َفأتَاُه 

َسْهٌم َفأََصاَب الِقْربََۀ«. تیري آمد، به مشک خورد و آب ها ریخت...
می نویسند: »َفَوَقَف الَعبَّاُس«. اینجا بود که ابوالفضل)علیه السالم( 
دیگر ایستاد. »إْذ أتَاُه َسْهٌم َفَوَقَع فِي َعْیِنِه الُیْمَني«؛ بعد تیري آمد 
و به چشم راست ابوالفضل)علیه السالم( خورد. »َفَضَربَه َرُجٌل بَِعُموٍد 
َحدیٍد َفَوَقَع الَعبَّاُس َعلَي األَْرِض«؛ خبیثي آمد و عمود آهنین به فرق 
ابوالفضل)علیه السالم( زد؛ عباس به روي زمین افتاد. »َفَناَدي یَا أَخا 

أْدرِْک أَخاَک«؛ صدا زد: برادر، به داد برادر برس!
حسین)علیه السالم( به عجله آمد؛ آن وضع را که دید گفت: 
»أآلَن إنَْکَسَر َظْهِري«؛ یعنی حاال پشتم شکست. بعد نگاهي به 
برادر کرد. ابوالفضل)علیه السالم( زنده بود؛ دید حسین)علیه السالم( 
اطراف او مي چرخد. رو کرد به برادر و گفت: »یَا أِخي َما تُِریُد«؛ برادر 
چه کار مي خواهي بکني؟ حسین)علیه السالم( گفت مي خواهم تو 
را به خیمه ببرم. ابوالفضل)علیه السالم( گفت مرا به خیمه نَبر. چرا؟ 

چون به سکینه وعدة آب داده بودم...

روضه خط  چند 

غنائم جهاد اکبر - بخش اول

12
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

علمدار نیامد
سقای حسین سرور و ساالر نیامد

علمدار نیامد

هنم جملس 

این بارکد را اسکن کنید

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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1395 مـهـــر 
1438 الحرام  محرم 

حاشیه های مهمتر از متن در مراسم روضه

مراسم روضه امام حسین و هیئت عزاداری به این دلیل که مجموعه ای مردم نهاد است معموال 
از آفت روزمرگی مصون است و ابتکار در برگزاری این چنین مراسمی موج می زند.

پس نبایستی به حداقل ها قانع شد و از فرصت برگزاری این جلسه با برنامه ریزی دقیق بهترین 
استفاده را ببریم. بطور مثال از خانواده های شهدای مدافع حرم تقدیر بعمل آید، از فرزندان خردسال 
شان در شب سوم که متعلق به حضرت رقیه است و در شب ششم که متعلق به حضرت قاسم 
است دعوت کنید و یاد پدر شهیدشان را گرامی بدارید، یادتان که نرفته شیعیان در کشورهای 
همسایه ایران در همین مجالس حسینی هم امنیت جانی ندارند اما به برکت خون شهدای مدافع 

حرم در ایران مردم به راحتی و با امنیت کامل فعالیت های روز مره خودشان را انجام می دهند.
یا مثال در کنار دعوت از سخنران می توان از طالب حوزه های علمیه دعوت کرد تا هر شب قبل 

از سخنران بمدت 1۵ دقیقه مسائل شرعی برای مردم بازگو کنند. 
دعوت از سرداران و دالوران به جای مانده از هشت سال دفاع مقدس در شب هشتم که متعلق 
به حضرت علی اکبر است در قالب برنامه »علی اکبر های خمینی« و بازگویی خاطرات جنگ 

می تواند فضایی جذاب به مراسمات محرم بدهد.

اخیرا کلیپ های صوتی و نماهنگ های خوبی درباره تحوالت جهان اسالم تهیه شده است،اگر 
می خواهید یادی از شیعیان مظلوم بحرین، یمن، نیجریه و... بکنید در خالل برنامه این کلیپ ها را 

برای عموم منتشر کنید.
توهین و لعن علنی به مذاهب و افراد غیرشیعی ضرر و خالف نظر مراجع و مقام معظم رهبری 
است چراکه موجب اختالف و دودستگی مسلمین می شود؛ شهید مطهری)ره( می فرماید: »ما به 

نام های مختلف مذهبی و فرقه ای، دائماً به جان هم می افتیم و فحش به یکدیگر می دهیم.«
و نکته آخر

درست است که در ایام محرم و صفر، همه قلبشان به یاد امام حسین )ع( می تپد، ولی گاه در 
همسایگی و مجاورت مساجد و هیئات افراد پیر و یا بیماری زندگی می کنند که نیاز به آرامش و 
استراحت دارند. حّتی اگر می دانید که در اطراف محل عزاداری شما چنین موردی وجود ندارد، 
باز فرض را بر این بگیرید که شاید کسی باشد و شما ندانید. بنابراین در همه حال در استفاده از 
ابزارهای صوتی، مراعات حال دیگران را داشته باشید. مطمئن باشید که اگر طبل و سنج را محکم 
بکوبید یا صدای سیستم صوتی را بلند تر کنید، نشانه ی احترام بیشتر به امام حسین )ع( نیست! 

همیشه صدای موزون، دلنشین تر از سر و صدای شدید است.
حجت االسالم والمسلمین امینى موحد
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امشب شب تجدید پیمان با حسین است
این آخرین شام امام عالمین است

امشب حسین از کوفیان مهلت گرفته
از یک یِک یاران خود بیعت گرفته
دلهای مشتاق شهادت بی قرارند

عشاق حق سر در گریبان ناله دارند
هرکس که فردا با خدا دارد مالقات

مشغول تسبیح است و قرآن و مناجات
دردانه جا بر زانوی بابا بگیرد
بارانِ اشک از گونۀ موال بگیرد

گاهی ز صحرا خارها را می زداید
گاهی نظر بر زیور دختر نماید

زینب سِر شب تا سحر در اضطراب است
هم فکر هجر یار ، هم قحطی آب است
صحبت سِر بی سر شدن تنها نباشد

آه از دمی که معجر زنها نباشد
امشب غم دل گفتن و پاسخ شنیدن
فردا اسیری رفتن و سیلی چشیدن
وقتی سپاه و خیمه بی عباس گردند
آماج سیلی غنچه های یاس گردند

امشب حسین تسکین دهد بر قلب خواهر
فردا میان قتلگه در خون شناور

امشب حسین با خواهرش در سوز و آه است
فردا به زیر سم اسبان سپاه است

محمود ژولیده

تضییع فرصت، بدتر از نداشنت فرصت

اگر جلسه مذهبی ما و خوانندگی و مّداحی مایا منرب ما به این نتیجه منتهی بشود از پای منرب، بی اعتقاد به آینده و ناامید از آینده بلند شوند، ما 

این فرصت را هدر داده ایم و کفران کرده ایم این نعمت را؛ اگر از پای منرب مایا مّداحی ما مردم درحالی بلند شوند که هیچ گونه آگاهی نسبت به وضع 

خودشان و وظایف خودشان پیدا نکرده باشند، ما این فرصت را ازدست داده ایم؛ اگر خدای نکرده جلسات ما، جلسات وحدت شکن باشد، این فرصت را 

لوا  ازدست داده ایم؛ اگر کیفیت حرف زدن مایا مضمون حرفهای ما جوری باشد که دشمنان ما را در هدف هایشان موّفق بکند، ما این نعمت الهی را -]بَدَّ

ـ تبدیل کرده ایم به نقمت؛ این را باید مواظب بود، باید مراقب بود. 1[. ابراهیم /28 نِعَمَتاللِه کُفراً[]1[

بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السالم ۱۳۹۳/۰۱/31

علمدار           روضه

بکاء برای سیدالشهدا علیه السالم ثوابش چیست؟! می توانیم 
برایش حدی که دیگر از آن باالتر نیست بگوییم؟! حدی 
نیست که! به حدی است بکاء که ]در روایت[ می گوید 

همین که اشک مختصری آمد، اذن دخول سیدالشهدا است 
و چه بسا جاهای دیگر هم ]بنا به[ الغاء خصوصیت، همین 
ْمَعُۀ َعالَمُۀ ااْلِْذِن«؛ داخل بشو.۵ از چشم من  باشد؛ »الدَّ

اشک بیاید، چه ربطی دارد به اینکه آن ها اذن داده اند؟! هیچ 
معلوم است که چه هست قضایا؟!

ـ۲۲۹ رحمت واسعه، ص۲۲8

با  جهاد  اهل  که  غنیمتي  پنجمین 
نفس به دست مي آورند راجع به مسأله 
است.  دل  روی  بر  جهاد  این  اثرگذاری 
دل  که  مي شود  موجب  نفس  با  جهاد 
برای  ادراک  کند. هم عقل  را«  »حقایق 
خود ادراک دارد هم قلب.]۹[ اّما اگر قلب 
به این غنیمت دست پیدا کند دیگر در 
ادراکات خود اشتباه نخواهد کرد، چون 
عمده این است که قلب در ادراکات خود 
ابعاد  از  بُعد  ارزش ترین  با  کند.  اشتباه 
قلب  عمل  است.  قلب  انسان  وجودي 
حّب مي باشد و جاذبه این حّب است که 
انسان را به هر سو می کشاند. اگر دل در 
حقایق  به  و  نکند  اشتباه  خود  ادراکات 
ببندد،   دل  آن ها  به  و  کند  پیدا  دست 

اثرات عجیبي به دنبال خواهد داشت!
روایت از پیغمبر اکرم است که: »قال 
رسول اهلل)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( جاِهدوا 
انفَسکم علی شهواتکم«، با نفس و قوای 
جهاد  خود  شیطانی  یا  حیوانی  سرکش 
الحکمۀ«،]10[  قلوبَکم  »تحّل  کنید، 
شود.  شما  دل های  وارد  حکمت  تا 

اشیاء  حقیقت  به  بردن  پی  »حکمت« 
است. پی بردن به حقیقت اشیاء مطلب 

بسیار مهّمی است.
با  و  باال ترین  مورد،  ششمین 
ارزش ترین منفعت معنوی اي است که در 
قیامت نصیب آنان خواهد شد. در آیات 
الُْمْؤِمنیَن   ُ اهللَّ »َوَعَد  است:  آمده  قرآن 
تَْحِتَها  ِمْن  تَْجري  َجنَّاٍت  الُْمْؤِمناِت  َو 
األْنْهاُر خالِدیَن فیها َو َمساِکَن َطیَِّبًۀ في  
َجنَّاِت َعْدٍن«، اّما همه اینها به کنار، بعد 
ِ أَْکَبُر ذلَِک  مي فرماید: »َو ِرْضواٌن ِمَن اهللَّ
ُهَو الَْفْوُز الَْعظیُم«.]11[ این نعمت یعني 
مقام رضا اهلل با ارزش ترین نعمتي است 
که اهل جهاد با نفس در بهشت به دست 

مي آورند.
در یک روایتی دارد که وقتی این عّده 
دارند وارد بهشت می شوند به آن ها گفته 
مي شود: دیگر چه می خواهید؟ می گویند: 
یا رّب! رضای تو را می خواهیم. آن ها در 
بهشت می فهمند که نعمت رضاي الهي 

باالتریِن تنعّمات است.
روایتي  در  صادق)علیه الّسالم(  امام 

نَْفَسُه   ِ هلِلَّ َجاَهَد  لَِعْبٍد  »ُطوبَی  فرمود: 
با  که  آن کسی  حال  به  َهَواُه« خوشا  َو 
نفس سرکش خود جهاد  و هوای  نفس 
َهَواُه«، کسی  َهَزَم ُجْنَد  َمْن  می کند، »َو 
شکست  را  خود  نفس  هوای  لشگر  که 
را  الهي  رضاي   ،» اهللَّ بِِرَضا  »َظِفَر  دهد، 
َعْقُلُه  َجاَوَر  َمْن  »َو  مي آورد،  دست  به 
ااِلْسِتَکانَِۀ  َو  بِالَْجْهِد  وِء  بِالسُّ اَرَة  األْمَّ نَْفَسُه 
تََعالَي«   ِ َو الُْخُضوِع َعلَی بَِساِط ِخْدَمِۀ اهللَّ
و  مجاهده  سبب  به  او  عقل  که  کسی 
استکان و فروتنی نسبت به مقام قدس 
فاَز  »َفَقْد  شود  پیروز  او  نفس  بر  ربوبی 
عظیم  رستگاري  به  َعِظیماً«،]1۲[  َفْوزاً 
دست پیدا خواهد کرد، همان طور که در 
ِ أَْکَبُر  آیه شریفه فرمود: »َو ِرْضواٌن ِمَن اهللَّ

ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعظیُم«.]13[
شخص  که  است  این  مورد  هفتمین 
در سیر استکمال وجودی خود به جایی 
نمی توانیم  سیر  این  در  ما  که  می رسد 
یعنی  کنیم؛  ادراک  کامل  طور  به  را  او 
این  در  و  شده  وادی  این  وارد  من  اگر 
جنگ به طور کامل پیروز شوم به جایی 

را  خود  جایگاه  نمی توانم  که  می رسم 
ِعلم  انسان،  ِعلم  باالترین  کنم.  ادراک 
به نفس خود است، چه طور مي شود در 
نمي تواند  را  اینجا می گویم جایگاه خود 

ادراک کند.
اصحاب  از  عبداهلل بن سنان 
مي گوید:  صادق)علیه الّسالم(  امام 
امام  از  اباعبداهلل«،  سئلُت  »قال: 
»َفُقلُْت  کردم،  سؤال  صادق)علیه الّسالم( 
الَْماَلئَِکُۀ أَْفَضُل أَْم بَُنو آَدَم«، گفتم: فرشته 
افضل است یا انسان؟ »َفَقاَل)علیه السالم( 
أَبِي  بُْن  َعلِيُّ  الُْمْؤِمِنیَن  أَِمیُر  َقاَل 
جواب  در  حضرت  َطالٍِب)علیه السالم(«، 
علی)علیه الّسالم(  که  فرمودند  من 
َعْقاًل  الَْماَلئَِکِۀ  فِي  َب  َرکَّ  َ اهللَّ »إِنَّ  فرمود: 
فرشته  خداوند  ما  تعبیر  به  َشْهَوة«،  باَِل 
با  آمیخته  فرشته  آفرید. وجود  را مجّرد 
نیروهای حیوانی  او  در  و  نیست  شهوت 
َشْهَوة«.  باَِل  »َعْقاًل  فرمود:  ندارد.  وجود 
َعْقٍل«،  باَِل  َشْهَوًة  الَْبَهائِِم  فِي  َب  َرکَّ »َو 
نیستند،  اینگونه  حیوانات  و  بهائم  اّما 
سر تا پای آن ها شهوت است و عقل در 
َب فِي بَِني آَدَم  آن ها وجود ندارد، »َو َرکَّ
ِکلَْتْیِهَما«، ولي خداوند در انسان هر دوی 
َعْقُلُه  َغلََب  قرار داده است، »َفَمْن  را  آن 
َشْهَوتَُه َفُهَو َخْیٌر ِمَن الَْماَلئَِکِۀ«، این یعني 
جهاد با نفس؛ اگر عقل کسی با شهوتش 
و جنگ  درگیري  این  در  و  درگیر شود 
عقل بر شهوت غلبه پیدا کند از فرشته 

باالتر خواهد بود.
»َو َمْن َغلََب َشْهَوتُُه َعْقلَُه«، و اگر عقل 
زمین  حیواني  نیروهاي  با  درگیري  در 
از  الَْبَهائِِم«،]1۴[  ِمَن  َشرٌّ  »َفُهَو  بخورد، 
»أُولِئَک  است.  بدتر  چهارپا  حیوانات 
َکاألْنْعاِم بَْل ُهْم أََضّل«.]1۵[ »َفَمْن َغلََب 

َعْقُلُه َشْهَوتَُه َفُهَو َخْیٌر ِمَن الَْماَلئَِکِۀ«.
بار دیگر از َملَک پّران شوم

آنچه اندر وهم ناید آن شوم
غنیمت پیروزی و فتح در این جنگ 
اینجا  به  وجودی  بُعد  نظر  از  را  انسان 
این  بگویی  نمی توانی  دیگر  می رساند. 
در چه جایگاهي قرار دارد. البته در این 
که  دارد  وجود  معرفتی  بُعد  یک  مسئله 
در اینجا نمی خواهم وارد آن بحث شوم 
اهلل«  فی  »فناء  اگر  که  است  این  آن  و 
به  نمی توان  که  همان طور  شود،  ایجاد 
خدا احاطه پیدا کرد، احاطه بر »فانی فی 

اهلل« نیز ممکن نخواهد بود.

با  السالم(  حسین)علیه  امام  که  بود  تاسوعا  روز 
عمرسعد و بیست نفر از دشمنان مالقات کردند. از این 
طرف خوِد حسین)علیه السالم( بود و فقط عّباس)علیه 
بودند.  ایشان  همراه  السالم(  علی اکبر)علیه  و  السالم( 
حضرت به عمرسعد را نصیحت فرمود که این چه کاری 
است که داری می کنی؟ عمرسعد گفت اگر با تو نجنگم، 
امالکم را می گیرند؛ حضرت فرمود من به جای آن امالک 
می کنند؛  خراب  را  خانه ام  گفت  می دهم.  ِملک  تو  به 
حضرت فرمود من خانۀ بهتری به تو می دهم. یعنی به 
از نظر دنیایی هم همان وعده ای را  او فرمود من حّتی 

به تو می دهم که آن فاسق فاجر ظالم به تو داده است. 
او بهتر است یا مِن پسِر پیغمبِر عادل؟! بعد که حضرت 
قسم  به خدا  فرمودند  او  به  نیست،  او  به  امیدی  دیدند 
امید من این است که تو به چیزی از گندم ری نرسی. 
اّما عمرسعد استهزا کرد و گفت جوِی ری هم که باشد، 

برای من کافی است.
این خبیث اصاًل مسخ شده بود. لذا به وعدة حکومت و 
به وعدة دنیا دینش را فروخت. خدا شاهد است که انسان 
متحّیر می ماند، وقتی می بیند که این ولّی خدا می خواهد 
او را نجات دهد، آن وقت  را بگیرد و  این بدبخت  دست 

این انسان مسخ شده این طور جواب می دهد. انبیا و اولیا 
و اوصیا همگی کارشان هجرت دادِن انسان ها بود. این ها 
آمده بودند ما را از حیوانّیت به وادی انسانّیت بکشانند 
و هجرت بدهند. ببینید که این ها چه قدر محّبت دارند و 
چه قدر لطف دارند. »إنَّ الُحَسیَن ِمصَباُح الُهدی َو َسفیَنُۀ 
النَّجاة«؛ »سفینۀ نجات« می دانی یعنی چه؟ نجات غریق 
آن قایقی است که وقتی می بینید کسی در آب دارد خفه 
می شود، خودش را می رساند و دستش را می گیرد و از 
کارها  این  السالم(  حسین)علیه  می آورد.  بیرون  مهلکه 

را می کند

روضه خط  چند 

غنائم جهاد اکبر- بخش دوم
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امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

 مکن ای صبح طلوع
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است

 مکن ای صبح طلوع

دهم س  جمل

این بارکد را اسکن کنید

ضمیمه چهلمین شماره نشریه روضه
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تولیت آستان قدس رضوی؛

هیات های 
مذهبی کالس 
بصیرت افزایی هستند
در  رئیسی  سیدابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم 
ششمین همایش »هیات های محوری و برگزیده کشور« 
جوار  در  قم  )عج(  مهدی  یاوران حضرت  مجتمع  در 
مسجد مقدس جمکران، با اشاره به این که کرامت در فرهنگ 
دینی و قرآنی ما جایگاه ویژه ای دارد، افزود: همه انسان ها 
دارای یک کرامت ذاتی هستند که می توان آن را در عقل و 

فطرت آنها دید.
وی ادامه داد: قرآن کریم به کرامت ذاتی انسان اشاره می کند 
و می فرماید که بنی آدم را کرامت دادیم که این کرامت برای 
همه انسان ها است. این کرامت ذاتی را شاید بتوان عقل و خرد 

و فطرتی است که خداوند به همه انسان ها عنایت کرده است.
رئیسی بیان کرد: کرامت به معانی مختلف بیان شده است؛ 
بیان  سوال  از  قبل  بخشش  یا  بخشش  به  را  کرامت  برخی 
کرده اند، برخی دیگر معنی بخشش را جلوه ای از کرامت بیان 
کرده اند و معنی آن را عزت می دانند، یعنی کرامت حالت و 
ملکه نفسانی است که اجازه مغلوب شدن نفس را در مقابل 

شیاطین نمی دهد.
وی اظهار کرد: کرامت در این تعریف به این معنی است 
که خداوند اجازه نمی دهد که فرد اسیر نفس درون و شیاطین 
بیرون باشد. اگر انسان دارای کرامت شد، جلوه هایی خواهد 
شد که کرامت نفسانی و بیرونی را جلوه گر می کند. یکی از 
جلوه های این کرامت، بخشش خواهد بود. در این بین، انسان 
با کرامت گاهی بخشش مال می کند و گاهی نیز بخشش مال 

و آبرو می کند، زیرا چیزی جز خدا در وجود این انسان نیست.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: شهدای ما پیش از آن که 
به مقام شهادت نائل شوند، ابتدا به مقام کرامت نائل شدند، زیرا 
اگر کسی به مقام کرامت نرسد، به شهادت نخواهد رسید. نمره 
عالی برای بندگان خاص خدا وقتی است که عشق به خدا بر 

تمام زوایای وجودی انسان حاکم شود.
وی افزود: کرامت اکتسابی قابل کسب است که انسان  ها باید 
برای رسیدن به آن تالش کرد. این کرامت از قرآن کریم و 
خانه کرامت حاصل می شود. قرآن کریم و رسول کریم و ائمه 
و اهل بیت )ع( کریم هستند که باید از آن ها راه کریم شدن 

را فراگرفت.

آیت هللا قرهی استاد اخالق و سخنران مجالس روضه 
چندی پیش و در حاشیه حضورشان در هیئت روضه الزهرا 
از دفتر روضه نیوز بادید کردند.گفتگوی خواندنی ایشان 

پیرامون هیئت و هیئت داری را در ادامه بخوانید: 
روضه نیوز: رضورت برپایی مجالس اهل بیت که این روزها در 

قالب هیئت برگزار می شود را بیان بفرمائید

هدایت کنندگان اصلی جوامع برشی، انبیا و حرضات معصومین 

هستند. در زمان غیبت، هدایت جامعه از هیئات نشأت می گیرد. 

یعنی وقتی مجالس اهل بیت را تشکیل می دهید اتصال به مبانی 

هدایتی پیدا می کنید و شام متصل به هادیان الهی می شوید. در 

زمان غیبت ولی معصوم، همین مجالس ما را به هدایت می رساند.

در مجالس، سخرنان دارید. این سخرنان باید فاضل باشد که 

بحمدالله اآلن فراوان هستند، خودش معتقد باشد که بحمدالله 

هستند و کنار این شعور شور هم به وجود می آید توسط ذاکرین 

و  مدح  جشن ها  ایام  در  و  می کنند  تدوین  را  اهل بیت  مسائلی 

مطالبی را دارند. باید مراقب بود که خدایی نکرده یک بعدی نباشد 

یعنی اگر شور خالی یا شعور خالی باشد به درد منی خورد، این ها 

مکمل هم است.

هیئات  در  اسالمی  ضد  های  جریان  مراقب  نیوز:   روضه 

باشید!

از قدیم هیئت هایی داشتیم که سنتی بودند مجالس خانگی 

برگزار می شد، اآلن اما هیئت های به اصطالح مدرن اضافه شدند که 

مخاطبین بسیاری به خود جذب کردند. این چه آسیب ها و چه نکات 

مثبتی دارد؟ چه نکاتی از قدیم بوده که باید حفظ شود؟

اتفاقاً برگزاری مجالس خانگی با وجود هیئات هیچ منافاتی دارد. 

هر دو الزم است. ولیکن در هیئات خانگی اخالص بود. متاسفانه 

در فضای هیئات به خاطر برخی اقدامات، اخالص از بین می رود.

هیئات اوال باید مراقب باشند اخالص از بین نرود و ثانیا مواظب 

باشند در هیئات بزرگ جریان هایی با نام اسالم، علیه خود اسالم، 

به وجود نیاید. مانند این جریان هایی که به ظاهر شیعه هستند ولی 

در واقع می خواهند چهره تشیع را در دنیا خراب کنند. این جریان، 

نفوذی هستند. هرچه هیئت بزرگ تر شد، مراقبه نسبت به نفوذ 

دشمن بیشرت احساس می شود.

امروز در جامعه برشی چه  بداند  باید  مداح و سخرنان هیئت 

باید اشعار حامسی  می گذرد. آن شخصی که منی داند اشعارش 

باشد و اوضاع عراق و سوریه را نتواند بیان کند، در اجتامع نیست. 

چنین شخصی دروغ می گوید که امام حسین)ع( را دوست دارد. 

پیدا می کند.  ارتباط  به جامعه  بیشرت  بزرگ تر شد،  هرچه هیئت 

هیئت باید مسائل روز را بگوید، چون مورد نیاز جامعه است.

روضه نیوز: در مجالس دینی چقدر مؤثر است که سخرنان 

یک موضوع را در هیئت پی بگیرد؟

جامعه امروز ما جامعه علمی است با قدیم تفاوت دارد. زمانی که 

باشند، بخاطر  مباحثی که در هیئات مطرح می شود، سلسله وار 

حتی  می گیرد.  قرار  مخاطب  پذیرش  مورد  جامعه،  علمی  روحیه 

جلسات  هیئات،  برخی  باشند.  علمی  باید  هم  اخالق  جلسات 

هفتگی دارند؛ روش بسیار خوبی است لکن نیازمند تالش بیشرت و 

عنایات حرضت حق است.

نیوز  روضه  سایت  درباره  حرضتعالی  نظر  نیوز:   روضه 

چیست؟

خیلی عالی است سایت شام را دیده بودم. ظاهراً مطالبی از 

بنده در این سایت می گذارید، من منی دانستم حاال سعی می کنم 

ارشافی به مطالب داشته باشم. اما منی دانستم روضه نیوز در اهواز و 

متعلق به شامست واقعاً تربیک می گویم، تأسیسش برای چه زمانی 

است؟

روضه نیوز: رسام در سال 91

خیلی عالی است، اما الحمدلله خودش را به خوبی نشان داده 

است. مثل یک سایت بسیار قوی که می شود گفت حداقل دو دهه 

تجربه خوب دارد.

فقط باید مراقبه شود. یک نکته ای که راجع به سایت ها باید به آن 

توجه شود، این است که سایت تشکل های دینی، باید بسیار قوی و 

با محتوا باشند. سایت شام بسیار سایت قوی خواهد بود.

اسم سایت »روضه نیوز« هم بسیار زیبا است. بسیار جذاب است. 

چون خود لفظ هم اثرگذار است و نسبت به مطلب شاکله است. 

یکی از آن مطالب ظواهر است که باید آن هم حفظ شود که بگوید 

الظاهر یدل علی الباطن، که این هم خودش نکته بسیار عالی ای 

اقتصاد  باب  در  باشد.  با هم  توأم  باید  و کامل  لذا جامل  است. 

مثال می زنیم اصل بر صادرات است نه واردات، در تجارت اصل بر 

صادرات است، ولی در صادرات موقعی می توانید موفق باشد ضمن 

اینکه باید آن کارهایی که عرضه می کنید بهرتین باشد ولی از لحاظ 

بسته بندی هم شکیل و زیبا باشد.

روضه نیوز: یک حدیث کوتاه به عنوان حسن ختام بفرمایید

پیامرباکرم)ص( فرمودند که لُِکِل َشی ٍء َمعِدٌن َو َمعِدُن التَقَوى 

قُلُوُب الَعارِِفین، برای هر شی ای معدنی است طال و نقره معدن دارند 

زغال سنگ هم معدن دارد، معدن تقوا کجاست؟ کجا مراجعه کنیم 

تا متقی شویم؟ لُِکِل َشی ٍء َمعِدٌن َو َمعِدُن التَقَوى قُلُوُب الَعارِِفین. 

ان شاالله که از عارفین باشیم

ضه
رو

ن  
بو
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ت

عاشورا. کربال. جنگ با یک تیر شروع شد. با یک تیر هم تمام شد. تیـر اول را عمر سعد زد و گفت:« لشکر شاهد باشید 
و شهادت بدهیـد پیش عبیداهلّل مه اولین تیر را من زدم.

تیر آخر را هم وقتی زدند که دیدند نمی شود با حسین جنگید. تیر زهر آلود که خورد به قلبش، جنگ تمام شد.

های  مداحی  و  نوحه  با  را  یزدخواستی  محمد  حاج 
انقالبی اش در مجموعه عاشورائیان می شناسید. مشروح 
مصاحبه اختصاصی روضه نیوز با مداح انقالبی »حاج محمد 

یزدخواستی« بدین شرح است: 

روضه نیوز: مهم ترین مطالبه ره بر انقالب از جامعه مداحان 
و ستایشگران چیست؟

یکی از مهم ترین مطالبات رهبر انقالب از جامعه ستایشگران 
این است که اشعار دارای مضمون و ذکر فضائل اهل بیت باشند. 
یا  باشد.  نداشته  کتاب  مطالعه  فرصت  جوان  یک  است  ممکن 
بخاطر مشغله های روزمره، از زندگی ائمه چیزی نداند. مداح باید از 
فرصت ها استفاده کند و با بیان لطایف احادیث ائمه، مخاطب را از 

زندگی ایشان مطلع کند.
به عنوان مثال شعری که پارسال در والدت حضرت زهرا خدمت 
حضرت آقا خواندیم، چندین جا به حوادث تاریخی دوران زندگی 
حضرت زهرا اشاره می کرد. مثاًل: روزه گرفت و سه بار نان خودش 
را به فقیر داد، »َو یُطِعُموَن الَطعاَم َعلی ُحِبِه«، ذهن را به جایی 

می برد که امام حسن مجتبی می فرمایند دیدم مادرم برای همه دعا 
کرد اال برای خودش، عرضه داشتم مادرجان چرا برای خودت دعا 
نمی کنی؟ فرمود »الجاُر ثَُم الداُر«. ممکن است جوانی که به هیئت 
می آید، این موضوع را نشنیده است، این بهترین فرصت برای مداح 

است که این فضائل را بگوید.
اشعار باید دارای نکات تربیتی و اخالقی باشند. اینکه می گویند 
ابتدای برنامه مداحی  تان پندیات بخوانید چون پند و اندرزی به 
مستمع داده می شود. روی چنین کارهایی  باید سرمایه  گذاری شود.

مداح باید در اشعارش به حوادث روز اشاره کند و موضع خود 
را نشان دهد. در اوج روضه باید مردم آگاه شوند، ولو به یک تذکر 
گناهی  هیچ  بدون  را  نمر  شیخ  سر  عربستان  در  مثاًل  کوچک؛ 
می زنند؛ حتی در نیجریه حماسه  ا ی اتفاق می افتد، جمعیت انبوهی 
به رهبری شیخ زکزاکی از مکتب امام حسین استعانت می گیرند، 
کشته می شوند اما دست از مقاومت برنمی دارد. این بایستی بیان 

شود که روحیه تشیع خستگی  ناپذیر است.
یکی از مهمترین مطالبات ره بر انقالب از مداحان که بطور جدی 

باید به آن توجه شود این است که در شعرها بحث استکبارستیزی 
و اشاره به حوادث روز باشد. مداح فقط خود را در چارچوب هیئت 
فعلی  وضعیت  درباره  باید  مراسم  سخنران  و  مداح  هم  نبیند. 
جامعه چه داخلی و چه خارجی روشنگری کنند. در واقع مسئله 
استکبار ستیزی خون جاری در رگ های هیئات است. هیئتی که 

استکبارستیز نباشد، مرده و بی جان است.
حاضر،  حال  در  هیئات  رسالت های  مهمترین  از  یکی 
مظلومیت زدایی از چهره مدافعان حرم است. هیئات باید رشادت ها 
و از خودگذشتگی ها تبیین کنند این ها چه رشادت  هایی داشتند، 
جانشان را در طبق اخالص گذاشتند، زن، فرزند و همه را کنار 

گذاشتند و گفتند باید از دین در سوریه و عراق دفاع کنیم.
قرار  مداحان  استفاده  مورد  که  اشعاری  نیوز:  روضه 

مى گیرد چه خصوصیتى باید داشته باشند؟
ابزار اصلی من مداح شعر خوب است و شعرا از این جهت کمک 
شایانی به مداحان می کنند. مطمئناً نتیجه ی یک شعر خوب همراه 

با صدای خوب، تأثیرگذاری مطلوب می شود.
امام حسین و  از  در واقع نتیجه حمایت نکردن خواص کوفه 
مسلم به  عنوان نماینده امام حسین، باعث به وجود آمدن فاجعه 
روز عاشورا، قتل حجت خدا و اسارت برای آل  اهلل و نوامیس پیغمبر 
شد. اگر این مسئله را موشکافی کنیم، به این نتیجه می رسیم که 
نباید والیت را تنها بگذاریم، هر کسی به اندازه توانش باید وارد عرصه 
شود، این نظامی که این همه دشمن در سراسر جهان دارد را یاری 
کند. شاعر با شعر خوبش، و با بیان هنرمندانه این مسئله حداکثر 
توانش را برای دفاع از والیت به کار می گیرد. یقینا چنین شعری 
که با رعایت اسلوب محکم و غنی سروده شده باشد، بر جان و دل 

مخاطب می نشیند.
شعرا نقش خیلی مهمی دارند و حتی نقش شان کمتر از مداحان 

نیست. چرا که ابزار کار مداحان را شعرا تامین می کنند.
با مداح چه  روضه نیوز: بنظر شما هم خوانى مستمعین 

ضرورتى دارد؟
خیلی از جاها مستمع دوست دارد با مداح همراهی کند و وقتی 
صدای همدیگر را می شنوند و یکپارچه یک مطلبی را می گویند 
هم خودش لذت می برد، هم مجلس پر شور می گردد. همین که 
مستمعین اعتقادشان را بر سر زبان جاری می کنند، همین جاری 
کردن یک حرف و عقیده، مطمئناً بیانش تأثیر بعدی اش بر دل 
هم  ذکر  بگویید،  را  ذکر  بحث  می گویند  که  همین طوری  است. 
از زبان شروع می شود، کم کم این ذکر مداومت پیدا کند بر دل 
تأثیرگذار خواهد شد و به خواست خدا بعداً در اعضاء و جوارح ساری 

و جاری خواهد شد.
روضه نیوز: در محفل هیئات چه پتانسیلى وجود دارد که 

تا این حد آن را ارزشمند مى کند؟
نقطه اوج هیئات ماه محرم است. هیئت ظرفیتی است که امام 

حسین برای ما مهیا کرده است، باید از این ظرفیتی که امام حسین 
مهیا کرده به نحو احسن برای روشنگری و بصیرت افزایی استفاده شود.

هیئات تراز انقالب دغدغه هایی از جنس نظام سازی و انقالب 
اسالمی دارند. لذا از ظرفیتی به نام محرم در راستای بصیرت افزایی 

و روشنگری استفاده می کند. 
ماهواره ها و رسانه های منافق و معاند همیشه واقعیت ها را برعکس 
جلوه می دهند. لذا یک مجموعه فرهنگی مثل هیئت وظیفه دارد 
با حداقل تولید یک بروشور، نشریه یا یک محصول فرهنگی، در 
راستای بصیرت افزاییایفای نقش کند و مخاطبانش را از جهلی که 

ماهواره ها برایش بوجود آورده اند، برهاند.
به عالوه، چون قسمت اعظم مداحی با احساسات مردم و جوانان 
در ارتباط است، مداح می تواند در بین این احساسات، واقعیات را 
نیز بیان کند. این بهترین فرصت است که یک مداح، وظیفه خود را 

برای افزایش بصیرت مردم انجام دهد.
روضه نیوز: دسیسه دشمنان اسالم، برای مقابله با ظرفیت 

عظیم هیئات مذهبى چیست؟
اوالً دشمنان سعی می کنند مانع ورود هیئات به مسائل سیاسی 
شوند. می گویند هیئتی باید سینه بزند و برود، کاری به نظام و 
حوادث جهان اسالم نداشته باشد. می خواهند هیئت ها سکوالر بار 

بیاورند.
دشمنان درصدد این هستند که به ریشه اسالم ضربه اساسی 
وارد کنند و این دین شریف را به کلی نابود کنند.  اما مطمئناً این 
کار را نمی توانند انجام دهند، چون امام حسین حرارتی در قلوب 
مؤمنین ایجاد کرده که هیچ وقت سرد شدنی نیست. لذا می بینند با 
اصل خود روضه و سینه زنی نمی توانند مبارزه کنند. ولی درصدد این 
هستند که اثر روضه ها را از بین ببرند تا روضه و مداحی ها نسبت به 

استکبار و مستکبرین بی تفاوت باشند.
»کرامتنا  محوری  شعار  مورد  در  نظرتان  نیوز:  روضه 

الشهاده« چیست؟
این شعار، واقعا شعار فوق  العاده  ای است. روایتی هست با این 
مضمون: ابوحمزه ثمالی از شاگردان امام سجاد)ع( خدمت اباعبداهلل 
می رسد و می گوید »یا بن رسول اهلل، چرا شما اینقدر برای پدرتان 
امیرالمومنین)ع( گریه می کنید؟ مگر پدر شما امیرالمؤمنین)ع( در 
محراب عبادت شهید نشدند؟ شهادت هدیه  ای است که خداوند 
به شما ائمه)ع( تفضل کرده است« پس از این صحبت ها، حضرت 
اباعبداهلل)ع( او را دعا می کنند و می فرمایند: »خیلی دقیق گفتی، 

خداوند شهادت را به ما تفضل کرده و هدیه داده است«
شهادت تفضل و هدیه خدا برای بندگان خاص و خالص است. 
و افتخار ما شهادت در راه دین خداست. اتفاقا دشمنان از روحیه 
جهاد و شهادت طلبی ما می هراسند. اما ما در برابر اعتقادات مان 
آن قدر ثابت قدم هستیم که حاضریم برای این اعتقادات، جانمان 

را هم بدهیم.

ضه
رو

ن  
بو

ری
حاج محمد یزدخواستى ت

استکبارستیزی،
خون حیات خبش در رگ هیئات

Â
در گفتگوی اختصاصى با آیت اهلل قرهى مطرح شد؛

مراقب جریان های
ضد اسالمی در هیئات باشید!
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استاد حاجتی خطاب به مسئولین 
هیئت های شاخص کشور:

اجازه ندهید هیئات 
وارد جریان سکوالر 

شوند

حجت االسالم والمسلمین حاجتی روز پنجشنبه 
با   ، کشور  برگزیده  محوری  هیئت های  همایش  در 
بیان اینکه سرویسهای اطالعاتی غربی هر روز سخنان 
رهبر معظم انقالب را تجزیه و تحلیل می کنند،گفت: 
تحلیلگر نیویورک تایمز نیز از قدرت و حکمت و عمق 
کلمات رهبری اظهار شگفتی می کند؛ آنها زبان دین 
را متوجه نمی شود و متوجه نمی شوند که معظم له 
چه رویکرد دینی در سخنان خود دارند و به همین 

خاطر در مقابل ما شکست می خورند.
جهاد  عرصه  مدیران  هیئات  مدیران  گفت:  وی 
فرهنگی هستند و باید از خود بپرسند که در ماه های 
اخیر چه مقدار از سخنان رهبرمعظم انقالب را فیش 
برداری کرده و در هیئت به جوانان گوشزد کرده ا ند.

کرد:  بیان  فرهنگی  نویسنده  و  حوزه  استاد  این 
بخشی از جهاد کبیری که رهبرمعظم انقالب بیان 
منبرها  که  است  آن  ها  هیئت  خصوص  در  کردند 
مرکز هیئت باشد و شعرها و سرودها و جلسات باید 
تقویت شود و بصیرت در آن نهادینه شود؛ دشمنان 
و  ما هستند  دار  ذائقه جوانان دین  تغییر  دنبال  به 
می خواهند آنها را از هیئت و امام حسین)ع( دور کند.

مهمترین  از  سکوالر  های  هیئت  گفت:  وی 
آسیب هایی است که ممکن است در هیئت ها ایجاد 
شود که رهبر معظم انقالب نیز روی این مساله تاکید 
داردند که نباید اجازه دارد که هیئت ها ما به جریان 
الهی  نسیم  یک  هیئت داری  شوند؛  وارد  سکوالری 
هیئت   این  در  الهی  والیت  و  هدایت  باید  که  است 

ها نهادینه شود.

انسان را یا به سر می شناسند یا به لباس. 
aشاید به خاطر همین بود که زینــب بدن برادرش را نشناخت حسین نه سر به تن داشت، نه لباس.

جانباز مدافع حرم »حبیب عبداللهی«، از اهالی خوش 
اخالق و خوش مشرب کرج است. وی که افتخار جانبازی 
در راه دفاع از حرم حضرت زینب)س( را دارد، چندی پیش 
برای زیارت حضرت امام رضا)ع( به مشهد رفت. خبرنگار 
روضه نیوز، در صحن جامع رضوی )حرم مطهر حضرت علی 
بن موسی الرضا( با وی به مصاحبه ای صمیمانه نشست که 

متن این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

چه  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  جوار  در  نیوز:  روضه 
درخواستى از خدا دارید؟

نه فقط من بلکه همه شیعیان، از خدا یک درخواست دارند 
که آن درخواست یک شاه کلید برای رفع همه گرفتاری هاست. 
دعای همه ما این است که تمام درد و رنج ها و گرفتاری ها ان 

شااهلل با ظهور حضرت صاحب الزمان برطرف شوند.
پیروزی  و  نصرت  اینکه  جمله  از  داریم  زیادی  دعاهای  ما 

رزمندگان اسالم در جبهه های مقاومت را از خدا می خواهیم. اما 
یقینا مهمترین دعای ما تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر است.
روضه نیوز: شما افتخار جانبازی در مسیر اهل بیت را 
دارید. لطفا مقداری از حس و حال جانبازی تان را برای ما 

تعریف کنید.
جانبازی در راه اهل بیت هم خوش حالی دارد و هم ناراحتی. 
از طرفی حس خوش حالی داریم که توانسته ایم تا حدودی دین 
از طرف  ادا کنیم. ولی  بیت  اهل  به اسالم و مکتب  را  خودمان 

از این محبت اهل  ناراحتیم که چرا نتوانستیم بیش  دیگر 
هم  دلیلی  این  به  هم  بنده  کنیم.  جبران  را  بیت 

احساس  اصال  ولی  ناراحت.  هم  و  خوشحالم 
خسران و ضرر نمی کنم.

هر کسی دوست دارد خودش را فدای 
خدمت  هم  ما  آرمان  کند.  آرمانش 
کردن به راه و مسلک اهل بیت است. 
ان شااهلل بتوانیم به نحو شایسته در راه 

اهل بیت قدم برداریم.
از رفیقتان »محمد  روضه نیوز: 

اینانلو« چه خبر؟
به  را  حرم  مدافع  شهدای  از  عده ای 

حال  در  و  بازگردانده اند  کشور  به  تازگی 
بررسی هویت آنها هستند. ان شااهلل که محمد 

هم جزء آنها باشد
باطنى،  میل  على رغم  که  هستند  افرادی  نیوز:  روضه 
محقق  برای شان  مقاومت  جبهه های  در  حضور  امکان 

نمى شود. پیشنهادتان برای این دسته از افراد چیست؟
می آید.  بوجود  زندگی اش  در  کسی  هر  برای  جهاد  عرصه 
در  و  استکبار  و  ظلم  بچیدن  و  عدل  اقامه  برای  جهاد  آرزوی 
حال حاضر جهاد در راه دفاع از حرم اهل بیت، آرزوی قلبی همه 
ماست. ولی مسلما شرایط این نوع جهاد که در روایات ما از آن 

به عنوان »جهاد اصغر« یاد شده، برای همه بوجود نخواهد آمد.
آنهایی که نتوانسته اند در جهاد اصغر شرکت کنند باید خود 
را برای یک جهاد بسیار بزرگتر آماده کنند. در این جهاد، در این 

جهاد که به آن »جهاد اکبر« میگویند، دشمن انسان، یک عامل 
درونی به نام »نفس اماره« است. این جهاد برای همه هم میسر 

و هم واجب است.
مقاومت،  جبهه های  به  اعزام  از  قبل  شما  نیوز:  روضه 
مداحى  هم  جانبازیتان  از  بعد  آیا  مى کردید.  مداحى 

مى کنید؟
از خدا  دارد. همیشه  لذت خاصی  بیت  اهل  نوکری در خانه 
خواسته ام تا جایی که میتوانم در خدمت مکتب اهل بیت باشم. 
یکی از جاهایی که میتوان در آنجایی به نحو احسن به مکتب 
اهل بیت خدمت کرد، هیئت است. من خودم تا 
زمانی که زنده هستم، مداحی را برای خودم 

یک افتخار میدانم و مداحی میکنم.
روضه نیوز: بنظر شما هیئات در 
چه  »مدافعان حرم«  مسئله  قبال 

رسالتى دارند؟
اهل  حرم  دفاع  حاضر  حال  در 
و  جدی  بسیار  مسئله  یک  به  بیت، 
جاری در کشور تبدیل شده است. به 
در  رسانه ها،  نفوذ  با  دشمن  حال  هر 
این زمینه شبهاتی را ایجاد میکند! یکی 
از وظایف هیئات انقالبی این است که به 

این شبهات به نحو احسن پاسخ دهند.
رسالت دیگر هیئات انقالبی این است که از بیان 
حقاق جهان نترسند. باید با جدیت و صراحت استکبارستیزی 
خود را اعالم کنند. باید مقابل زورگویی ها و ستمگری های برخی 
کشورها مقابله کنند و مردم را با خود همراه کنند. متاسفانه دیده 
شده برخی از هیئاتی که ادعای انقالبی بودن هم دارند، از بیان 
حقایق و رخدادهای روز، واهمه دارند. و این اصال درست نیست.

یکی از مهمترین دغدغه های فرهنگی رهبر انقالب این است 
اجتناب  سیاسی  مسائل  بیان  از  نباید  سخنرانان  و  مداحان  که 
کنند. بلکه باید صراحتا موضع خود را بیان کنند و درباره ظلم و 
ستم توسط آمریکا و اسرائیل و ... روشنگری کنند تا ان شااهلل این 

انقالب به سالمت به سر منزل مقصود برسد.

حجت االسالم سید محمد مهدی شفیعی متولد 1370 از 
شاعران متعهد شهر اهواز است. وی چند سالی هست که 
در در دیدار رمضانی رهبر انقالب با شعرا حضور دارد و در 
دیدار امسال موفق شد یکی از اشعار بسیار زیبایش را در 
محضر رهبر معظم انقالب بخواند. خبرنگار روضه نیوز در 
گفت و گویی صمیمی با وی از فضای جلسه شعرخوانی در 

حضور رهبر انقالب سواالتی پرسید.
روضه نیوز: وظیفه شعرای آیینى و انقالبى در زمینه صدور 

انقالب اسالمى را چگونه ارزیابى مى کنید؟
ما برای صدور انقالب با روحیات و سالیق مختلفی در بین انسان ها 
مواجهیم. بنابراین باید شیوه ای را انتخاب کنیم که اوالً تاثیرگذاری 
بیشتری داشته باشند و ثانیاً مخاطب بیشتری را دربر بگیرد. این دو 
ویژگی را در هنر و خاصتاً در شعر می توان یافت. اوال هنر با فطرت 
انسان ها سروکار دارد. و ثانیاً هنر یک زبان بین المللی است. فلذا وظیفه 

شاعران در صدور انقالب بیش از پیش سنگین می شود.
شعرا باید سطح شعر را باال ببرند و به مسائل روز بپردازند. رهبری 
همیشه تاکید دارند که شاعر انقالب، شاعری »موضع مند« است و 
درباره مسائل مختلف، موضع خودش را بیان می کند. شاعر نباید 
با  باید  بلکه  باشد.  تفاوت  بی  و درباره مسائل جهانی  سکوت کند 

موضع گیری خوب و به جا نقش خودش را در صدور انقالب اسالمی 
ایفا کند.

روضه نیوز: اشعاری که در هیئات خوانده مى شوند، باید چه 
ویژگى هایى داشته باشند؟

هیئت مکانی است که وظیفه دارد معارف اهل بیت)ع( را در درجات 
و سطوح باال به مخاطب ارائه دهد. یکی از معیارهایی که هیئات با آن 

سنجیده می شوند، اشعاری است که مداح هیئت می خواند.
متاسفانه مداحان برخی هیئات، اشعاری را انتخاب می کند که اصال 
عمیق نیستند و هیچ اصالتی ندارند. همین امر باعث می شود هیئتی 
که وظیفه دارد معارف را در سطوح اعال ارائه دهد، به معارف حداقلی 

اکتفا کند.
شاعران نیز وظیفه ای دارند که باید دعوت مداحان را برای سرودن 
اشعار عمیق و اصیل اجابت کنند. و سعی کنند با شعر خوب، عالوه بر 
ترویج محبت اهل بیت، یک محبت جریان دار را پای ریزی کنند. یعنی 
محبتی که صرفا به ابراز احساسات قلبی بسنده نکند بلکه باید محبتی 
را در ظرف شعر ریخت که انسان ها در عرصه های فردی و اجتماعی 

به حرکت در بیاورد.
از  انقالب  رهبر  مطالبه  مهمترین  شما  بنظر  نیوز:  روضه 

شاعران انقالب چیست؟

حضرت آقا همیشه به دو نکته تاکید دارند و مکرراً این دو موضوع را 
گوشزد کرده اند. یکی اینکه ساختار شعر شاعران انقالبی باید ساختاری 
مستحکم و خلل ناپذیر باشد تا مخاطب با یک شعر قوی و استخوان دار 

مواجه باشد.
دومین مطالبه رهبری، موضع دار بودن و جهت دار بودن شعرای 
انقالبی است. البته آقا بارها تاکید کرده اند که موضع گیری یک شاعر 
به این معنی نیست که تک تک اشعارش سیاسی باشد. بلکه موضع مند 
یا حتی  بودن بدین معناست که ممکن است شاعری اشعار طنز 
عاشقانه بسراید ولی در جایی از شعرش، معرفتی از معارف انقالبی و 

اسالمی را به مخاطب ارائه دهد.
روضه نیوز:  بنظر شما حلقه مفقوده شعر انقالب چیست و 

جای خالى چه چیزی در هنر آیینى احساس مى شود؟
چیزی که الزم است شعرای انقالبی به آن بپردازند، مطالعه بر روی 
معارف انقالب اسالمی است. معارف انقالب اسالمی برخواسته از معارف 
اسالم ناب محمدی است و شامل هر »مسئله دینی« بعالوه »مسائل 
خامنه ای  امام  و  خمینی)ره(  امام  فرمایشات  محوریت  با  انقالب« 

می شود.
هنرمند انقالبی باید »هنرمند پیشرو« باشد به این معنی که با 
مشاهده »نقاط ضعف« و »نقاط قوت« جامعه، پیشگام جریانی باشدکه 
جامعه را به سمت سعادت سوق دهد. این هنرمند نه تنها با انحرافات 

جامعه همراه نمی شود بلکه جامعه را با خودش همراه می کند.
روضه نیوز: جامعه شاعران انقالبى تا چه حد مطالبات مقام 

معظم رهبری را محقق کرده اند؟
جواب به این سوال دو جنبه دارد. اول اینکه باید پذیرفت که شعر 
انقالب پیشرفت قابل توجهی داشته است. هم از نظر کمی و تعداد 
شعر و شاعران انقالبی؛ و هم از نظر کیفی که باید گفت شعر انقالب از 
این منظر رشد چشمگیری داشته است. رهبر انقالب هم بخاطر همین 
رشد کمی و کیفی، مرتباً رضایت خود را اعالم کرده اند. ایشان همین 
امسال هم به این موضوع تاکید کردند و فرمودند »شعر ما در حال 

حاضر، از شعر ده سال قبل قطعا جلوتر است«
اما تا رسیدن به نقطه آرمانی هنوز فاصله زیاد است. بنابراین جنبه 
دوم پاسخ به این سوال اینطور است که اگرچه شعر انقالب مراحل را به 
خوبی طی کرده و پیشرفت داشته است، اما نباید این حرکت روبه جلو، 

متوقف شود. شعر انقالب باید شتاب بیشتری بگیرد.
امروز ملل مظلوم برای شنیدن معارف انقالب اسالمی تشنه هستند 
و عالقه خاصی به حضرت امام خمینی)ره( و حضرت آقا دارند. این 
موضوع سنگینی وظیفه شاعران انقالبی را دوچندان می کند. بنابراین 

الزم است پیشرفت شعر انقالب سرعت بیشتری بگیرد.
ارزیابى  چگونه  را  اربعین  حماسه  تا  سرود  نیوز:  روضه 

مى کنید؟
سرود حماسه اربعین حاصل تالش های دوستان ما در موسسه عصر 
ظهور است و بنده به همراه سید علیرضا شفیعی توفیق داشتیم که این 
شعر را تقدیم کنیم. این سرود خوش بختانه جای خودش را به خوبی 
در بین مردم پیدا کرد و مورد استقبال ویژه و کم نظیر مردم قرار گرفت. 
به هر حال سرود »تا حماسه اربعین« شروع خوبی بود و امیدواریم این 

قبیل کارها با قدرت بیشتری ادامه پیدا کنند. 
امیدوارم که ان شااهلل خداوند در عرصه فرهنگ و هنر در زمینه ها  
به بچه های حزب اللهی کمک کند. تا هرچه زودتر این سنگر، که از 
سنگرهای فتح نشده انقالب است، بدست بچه های انقالبی و عنایات 

الهی ان شااهلل فتح بشود.

مداح جانباز مدافع حرم حبیب عبداللهى:

اگر منی توانید برای جهاد به سوریه 
بروید، با نفس تان جبنگید

سید محمدمهدی شفیعى در گفتگو با روضه نیوز:

هنرمندان انقالبی،
دین شان را به انقالب ادا کنند

ضه
رو

ن  
بو

ری
ت

ضه
رو

ن  
بو

ری
ت

اند  نتوانسته  که  نند آهنایی  ک اصغر شرکت  جهاد  جهاد در  يک  برای  را  خود  نند. بايد  ک آماده  بزرگرت  بسیار 
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 »روضه« مشتاقانه آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد شما مى باشد.

Telegram.me/Rozenews 

 صاحب امتیاز: گروه هنر و رسانه مرکز عصر ظهور
 صفحه آرائى: گروه هنری روضه

 با تشکر از: حجج اسالم قرهی، میرباقری، حاجتی، رئیسی، شفیعی و 
آقایان بیوکافی، یزدخواستی، عبداللهی

 تحریریه: محمد حسین ارجمند، محمد امیری، سیده آتنا ضیاتبار
 سردبیر: علی سواری

 دبیر ُمحرمنامه: مرتضی جعفرزاده
 مدیر مسئول: میالد امینی موحد

درباره  علمی  حمققان  و  اساتید 
»پدیده مداحی« حتقیق کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این مسئله ی مّداحی در کشور ما یک پدیده ای است؛ شبیه این را ما 
در هیچ جای دیگری نداریم. البتّه اختصاصات جامعه ی شیعه و چیزهای 
اختصاصی که در سایر جوامع اسالمی و غیر اسالمی نیست، متعّدد است؛ 
خود اصِل عزاداری مثالً یا اصل مصیبت خوانی برای اهل بیت )علیهم الّسالم( 
با موعظه و نصیحت و ]بیان[ معارف و مسائل  که معموالً همراه است 
روز و بیانات گوناگون و هرچه اقتضای هر زمانی میباشد، جزو اختصاصات 
شیعه است و از زمان ائّمه )علیهم الّسالم( تا امروز ادامه داشته است؛ 
در جاهای دیگر نیست و َخألاش را احساس میکنند. خألاش را در جاهای 
دیگر احساس میکنند و سعی میکنند یک جوری پر کنند و نمیشود. لکن 
این پدیده ی مّداحی و نغمه سرایی در باب مدح و مصیبت و مرثیه و ذکر 
و امثال اینها هم یکی از اختصاصات است؛ این هم جای دیگری نیست و 
به این شکل وجود ندارد؛ به این عمومیّت و به این وسعت -چه وسعت از 
لحاظ کّمیّت، چه وسعت از لحاظ معانی و مفاهیم و مانند اینها- نیست. این 
پدیده درخورِ کار علمی است؛ یعنی واقعاً جا دارد دانشجویان ما، اساتید ما، 
محّققین ما بنشینند و روی این پدیده فکر کنند، کار کنند؛ هم تفسیر و تحلیل 
کنند، هم راه های علمِی گسترش این را به ما نشان بدهند و یاد بدهند. ما 

در واقع دسِت کم گرفتیم این پدیده را؛ خیلی پدیده ی مهّمی است.

استفاده از وسایل تبلیغات مجعی
برای هدایت مردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مّداحی ضمن اینکه مدح بهترین خالیق عالم است -موضوعش مدح 
بهترین خالیق عالم است که اهل بیت )علیهم الّسالم( باشند لذا شأن و 
رفعت واالیی دارد؛ مّداحی به طور طبیعی این است- اّما شما نگاه کنید 
ببینید مثالً شاعری مثل دعبل خزاعی در قصیده ی »مدارس آیات« چه 
دارد میگوید؛ قصیده ی »مدارس آیات« آن قصیده ای ]است[ که حضرت 
و صله  دادند  او کسوه)۱۴(  به  و  کردند  تشویق  ]رضا )سالم هللا علیه([ 
دادند. این قصیده ای است که اصالً بساط بنی عبّاس را، فلسفه ی وجودی 
بنی عبّاس را زیر سؤال میبرد و آنها را محکوم میکند؛ یعنی سیاسی محض 
است؛ فقط این نیست که یک روضه خوانی محض و مرثیه خوانی محض 
باشد؛ نه، مرثیه خوانی الزم است اّما همان کاری که در کنار مرثیه خوانی 
انجام میگرفته، مورد توّجه ائّمه )علیهم الّسالم( است. قصیده ی دعبل، 
دیگران  میگفتند،  آن وقت  شعرای  که  گوناگون  قصائد  ُکمیت،  قصیده ی 
هم میخواندند و انشاد میکردند یعنی مثل شما که با صدا میخوانید، چه 
خود شاعر، چه دیگری، می آمدند و آنها را با صدا برای مردم میخواندند؛ 
وسایل تبلیغات جمعی عبارت بود از همینها؛ امروز شما از همینها میتوانید 
استفاده کنید؛ از وسایل تبلیغات جمعی بهره مند بشوید و مردم را هدایت 

کنید؛ این به نظر من کار بسیار اساسی ای است.

شعر بدون »اجرای خوب«
تاثیرش کم است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معروف است که میگویند َشرف هر علمی بستگی دارد به َشرف موضوع 
آن علم؛ هر علمی که موضوع آن شرافت بیشتری دارد، آن علم هم شرافت 
بیشتری دارد. حاال اگر این را از علم به مشاغل تسرّی بدهیم، موضوع 
اهل بیت  از مدح  عبارت است  و هّمت شما  کار شما  و  مشغله ی شما 
چیزها  باالترین  مستمعین؛  بیدارگری  و  بصیرت افزایی  و  )علیهم الّسالم( 
است، خیلی باارزش است، از این ارزش استفاده کنید. بحمدهللا جمعیّت 
مّداحها هم زیاد است؛  تعداد در همه جا بحمدهللا خیلی زیاد است؛ افرادی 
هستند که عالقه مندند و به این کار میپردازند؛ به هرحال این یک رسالت 
بسیار مهم است، به این رسالت باید اهّمیّت بدهید. البتّه نقش مهّمی هم 
شعرا ایفا میکنند؛ شعرا که شعر را میسازند نقش مهّمی را ایفا میکنند؛ 
منتها شعر بدون اجرای خوب تأثیرش کم است و شما که آن اجرای عالی 

را، اجرای خوب را انجام میدهید، آن وقت تأثیر میگذارد.

لزوم »توجه به مسائل جاری روز
 در جمالس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یک نکته ی دیگری که خوشبختانه امروز در جامعه ی مّداح تا حدود 
اینجا  زیادی رواج دارد، توّجه به مسائل جاری روز است که خب امروز 
شنیدید در بخشهای مختلفی راجع به مدافعین حرم و مسائل جاری روز؛ 
اینها خیلی مسائل مهّمی است، اینها مسائل اساسی ای است؛ نباید 
خیال کنیم که اینها از حیطه ی تدیّن ما خارج است. خب شما ببینید پیغمبر 
اکرم که سیّد خلق عالَم است و برتر از این بزرگوار هیچ موجودی را خدای 
متعال نیافریده است و آورنده ی همین دین و همین اسالمی است که ما 
امروز مّدعی اش هستیم، در زمینه ی مسائل جاری سیاسِی کشورش 
-همان کشوری که آن روز وجود داشت و کشور کوچکی بود- این بزرگوار 
چقدر تالش میکرد، چقدر زحمت میکشید. پیغمبر اکرم نمی نشست فقط 
یاد بدهد؛  به مردم  را  نماز شب  و  و عبادت  توّجه  و  روزه  و  نماز  احکام 
نه، در همین مسجد مردم را جمع میکرد، آنها را به جهاد دعوت میکرد، 
آنها را به وحدت دعوت میکرد، آنها را به آگاهی در مقابل دشمن دعوت 
میکرد؛ همین حرفهایی که امروز برای من و شما مطرح است. مسائل روز 

مسائلی نیست که بشود از آن صرفِ نظر کرد.

مطالبی نگویید که
برای اهلبیت؛ »فضیلت« نیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  این یک نکته است که به نظر بنده در کار مّداحی -بخصوص گویندگان، 
به معنای شعرایی که شعر میسازند- مورد توّجه باید قرار بگیرد: گاهی انسان 
میبیند که فضائلی را ذکر میکنند که حاال در هیچ روایتی و در هیچ جمله ای 
از معصوم هم این فضیلت وجود ندارد ]و درواقع[ فضیلتی هم نیست. گفت: 
»آنکه بسنجید ُرخت را به ماه ز اشتباه« در واقع از قیمت تو کاست؛)۷( به ماه 
تشبیه کردن و به خورشید تشبیه کردن چیزهایی نیست که ارزشی برای 
آن ُمشبَّه به وجود بیاورد، آن هم مثل این بزرگوارانی که مقامات معنوی شان، 
مقامات الهی شان آن چنان است که چشم اهل معنا را خیره میکند، چه ماها 
که آن چشم را هم نداریم که بخواهیم بفهمیم. گاهی هم کلّیّاتی گفته 

میشود که از آن چیزی فهمیده نمیشود و مستمع استفاده ای نمیکند. 

حمّبت کارساز است
اّما کافی نیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خب، حاال شما به عنوان مّداح وقتی میخواهید راجع به فاطمه ی زهرا 
)سالم هللا علیها( صحبت کنید، اینها را باید بگنجانید در بیاناتتان، در شعرتان، 
فاطمه ی زهرا  و  )علیهم الّسالم(  ائّمه  بله، مقامات معنوی  در مدیحه تان. 
)سالم هللا علیها( وقتی گفته میشود، دل مستمع روشن میشود، وقتی که 
شما مقامات معنوی را میخوانید، دل انسان روشن میشود، حالت حضوری 
پیدا میکند، حالت خضوعی پیدا میکند، این خیلی خوب است، اینها به جای 
خود محفوظ و الزم است لکن کافی نیست. حاال که حالت حضور پیدا شد، 
حاال که دلتان روشن شد، باید درس بگیریم؛ درس در این جمالتِ کاربردی 
است؛ یعنی بایستی کوشش بشود در هر منبری -چه در فاطمیّه، چه در 
عاشورا، چه در اوقات دیگر- درس از ائّمه )علیهم الّسالم(، درس انسان شدن، 
درس کامل شدن، درس تقرّب الی هللا گنجانده بشود. ما باید درس بگیریم، 
یاد بگیریم. ِصرف محبّت کافی نیست. البتّه محبّت کارساز است اّما کافی 
نیست، والیت الزم است. والیت یعنی تولّی کردن، دنباله روی کردن، دست به 
دامن اینها زدن؛ راهی را که اینها رفته اند انسان آن راه را برود؛ این الزم است.

باال و پایین پریدن جوانان در هیئت 
فایده ای ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  این که بنده گاهی اوقات اعتراض میکنم به بعضی از مّداحی ها که مثالً 
فرض کنید در عزاداری دهه ی محرّم وقتی انسان نگاه میکند -که گاهی 
می آورند عکسهایش را؛ حاال هم که دیگر این وسایل زیاد شده؛ البتّه بنده 
ندارم اّما گاهی می آورند به من نشان میدهند این عکسها و مانند اینها را- 
میبیند مثالً در یک جلسه همه دارند همین طور میپرند هوا و می آیند پایین؛ 
خب، این چه فایده ای دارد؟ این چه تأثیری دارد؟ کجای این عزاداری است؟ 
اینکه من اعتراض میکنم، از هیجان جوانها بنده ناراحت نیستم؛ خب جوان 
اهل هیجان است، جوان منبع انرژی است و دائماً دلش میخواهد انرژی 
خودش را تخلیه کند؛ من از این باب ]میگویم[ که این وظیفه های بزرگ 
پنج هزار جوان  یا  ده هزار جوان  در یک جماعتی  وقتی که  نماند.  زمین 
جمع شدند و دلشان را دادند به شما، شما میتوانید با یک اجرای عالی، 
هنرمندانه و ُپرمغز، اینها را تبدیل کنید به انسانهای کارآمدی که با عزم جزم 
بروند دنبال کار، میتوانید هم تبدیل کنید به آدمهای بی خیال، بی فکر، ناامید 
و از لحاظ معنوی تهیدست؛ این کار را هم میشود کرد. شما از این فرصت 

استفاده کنید و آن شّق اوّل را انتخاب کنید. حرف من این است.

بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل بیت علیهم السالم

پدیده مداحی از
 اختصاصات شیعه
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