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ن م أ دا ی أ ة اهللا ع و 

نسـوز  اين مناسبت مهم و مصـيبت بـزرگ؛ يعنـي شـهادت جا    

و ســبط گرامــي ايشــان، حضــرت امــام حســن  پيــامبر اكــرم

را به محضر رفيع و مقـام واالي امامـت و عصـمت،     مجتبي

گـويم و   تعزيت مـي  Kبن الحسن العسكري حضرت حجت

تسالي خاطر آن جناب و همة شيعيان ايشان را از درگـاه ربـوبي   

  مسئلت دارم.

ننـدگان  دانـم از برگزارك  پيش از هر چيز بـر خـود واجـب مـي    

شعيرة مقدس اربعين در هر نقطة جهـان قـدرداني كـنم، خاصـه     
                                                           

 حسـيني شـيرازي   بيانات ارزشمند مرجع عاليقدر آيت اهللا العظمي سيد صادق. ١
  ق).١٤٣٩صفر األحزان  ٢٨( در سالروز شهادت پيامبر اكرم

  فاطمهجاويدان نداي   ٦

كه از هر گوشة جهان، پياده يـا سـواره بـه زيـارت بارگـاه       كساني

موفق گرديدند؛ باشـد كـه ايـن     ملكوتي حضرت سيدالشهدا

زيارت ذخيرة آخرت و ماية حفظ و بركت زنـدگي آنـان گـردد.    

كـه بـه هـر نحـو      دانم كه از همـة كسـاني   وظيفة شرعي خود مي

خدمتي به زائران كردند، چه با بذل مال و چه بـا تهيـة وسـايل و    

مقدمات سفر براي آنان يـا هـر خـدمت ديگـري تشـكر كـنم و       

هـا بـه درگـاه خـداي      تر آن عاجزانه براي سالمتي و توفيق افزون

كنم و همچنين از زن و مردهايي كـه در تبليـغ ايـن     متعال دعا مي

به هر نحو فعاليتي فرهنگي در اين زمينه شعيرة مقدس كوشيدند و 

ــد و فرهنــگ اســالم را كــه همــان فرهنــگ خــدا و   انجــام دادن

  و قرآن كريم است، در جهان نشر دادند، سپاسگزارم. بيت اهل

اجر كار مقدس كساني را كـه بـا تصـحيح عقايـد مـردم، بيـان       

و  بيـت  مسائل شرعي، اقامة نماز جماعت، تشريح اخالق اهل

شـت انبيـاي امـم سـابق، دانـش و فرهنـگ مـردم را        بيان سرگذ

  بركشيدند، از خداي متعال خواستارم.

كه خورد و خوراك و وسايل رفاه و اقامـت   كه كساني ديگر اين



   ٧ اقامة شعائر يبرا قرض گرفتن

هايي كه بـا مكنـت و تـوان مـالي      اند، چه آن زائران را فراهم كرده

انـد،   هـايي كـه قـرض گرفتـه     انـد و چـه آن   خود اين كار را كرده

اند. اميدوارم خداي متعـال در دنيـا    و تجليلِ فراوان شايستة سپاس

ها بركت بخشـد و در آخـرت جـزاي جزيـل      به مال و دارايي آن

  خود را شامل حال آنان گرداند.

چنين نيست كه انسان فقـط بـراي رفـع مشـكالت زنـدگي و      

معيشتي خود به قرض گرفتن دست بزنـد. تنگناهـاي زنـدگي و    

هـاي مـالي و جـاني و     هـا و حادثـه   مشكالتي همچـون بيمـاري  

بسياري مسـائل تلـخ يـا حتـي شـيرين زنـدگي اگـر در حالـت         

تنگدستي بر انسان روي دهند، طبيعي اسـت كـه او را بـه قـرض     

كه خانه ندارد بـراي تهيـة    گرفتن وا دارد. اينطور نيست فقط كسي

امرار معاش  كه در بلكه كسيمسكن و سرپناه زير بار قرض برود، 

كه مريضي بر بستر بيماري دارد و از  ماند، يا كسي اش درمي خانواده

گيرد، حتي در امور خير و  آيد نيز قرض مي عهدة درمان آن برنمي

كه  گرفتن شايسته است؛ كاري در برآوردنِ حوائج ديگران نيز قرض

  فاطمهجاويدان نداي   ٨

  بوده است. و شيوة يك يك معصومان سيرة پيامبر اكرم

هـاي عراقـي كـه     اند كه در يكـي از هيئـت   كرده براي بنده نقل

دهـد و   خدمات متنـوعي بـه زائـران اربعـين حسـيني ارائـه مـي       

گردانندگان آن چند جوان بيشـتر نيسـتند، مبلغـي بـالغ بـر يـك       

  اند.   ميليارد تومان براي اين منظور قرض گرفته

بنده گفتم: بارك اهللا، خوشا به حالشان. البته بايد سعي كنند كـه  

جـا كـه در توانشـان اسـت بـراي       خود را ادا كنند و تـا آن  بدهي

هاي خود تالش كنند، اما اگـر نتوانسـتند آن را ادا    پرداخت بدهي

  شده است.   كنند، از نظر شرع اسالم مسئله حل

آيين مقدس اسالم در ايـن خصـوص تمهيـدات و تسـهيالتي     

گيرنده در نظر گرفته است، با ايـن حـال جـاي بسـي      براي قرض

كـه از عهـدة    است كه در اكثر كشورهاي اسالمي به كسـي  تأسف

آيد، بـر خـالف نـص صـريح قـرآن،       پرداخت بدهي خود برنمي

  گيرند.   سخت مي

  فرمايد:   اش مي قرآن دربارة بدهكار و پرداخت بدهي



   ٩ با بدهكار رفتار اسالم

»اگـــر و ١؛ 

 ، گشـايش  [هنگـام]  تـا  پس باشد، تنگدست ] ن[بدهكارتا

  ».دهيد] او [به مهلتى

كه در برخي كشورهاي اسالمي فرد مـديون كـه    بارتر آن تأسف

كـار   شـود. ايـن   اش را نـدارد، حـبس مـي    قدرت پرداخت بدهي

خالف دستور قرآن است. جاي شگفتي است كـه ايـن كشـورها    

و نيز اجمـاع عمـوم    اند. فرمايش قرآن كريم به نام اسالم نيز مزين

عالمان اسالمي بر اين اسـت كـه بايـد بـا بـدهكاري كـه امكـان        

پرداخت بدهي برايش فراهم نيست، مدارا و همراهي كرد. طرفـه  

  در ضمن حديثي فرمودند:   كه پيامبر آن

»هـركس دينـي يـا زمـين      ٢؛

باشـد]  مزروعي بر جاي گذارد [و مالي و وارثـي نداشـته   

  ».اداي آن دين بر عهدة من است

گويد، بر زمامـداران   هاي خدا چنين مي كه اشرف آفريده هنگامي
                                                           

  .٢٨٠ ة، آيبقرهسورة  .١
  .٤٠٦، ص١؛ كافي، ج١٧٦، ص١تفسير قمي، ج .٢

  فاطمهجاويدان نداي   ١٠

و حاكمانِ اسالمي است كه اين شـيوه را سرمشـق خـود گيرنـد.     

  گويندة اين سخن خداي متعال است كه فرمود:  

»   ؛ اي احمد اگر تـو نبـودي

  ».آفريدم نمي به يقين افالك را

، يعنـي  َ»«فرمايـد:   پيامبر با اين مقام و شأن فرازمندش مي

كه در واليـت مـن اسـت و در دنيـا از عهـدة اداي آن       دين كسي

 برنيامد، بر عهدة من است كه آن را پرداخت كنم. آشنايان به لغت

بــار معنــايي » علَـي «انــد كــه  عـرب و قــرآن و تفســير آن واقـف  

را دارد. يعني من مسئولم كه فالن كـار را انجـام   پذيري  مسئوليت

جا رسـول   دهم يا فالن جريمه را متحمل شوم و امثال آن. در اين

گيـرد كـه آن    مسئوليت بدهي كسي را به عهده مي گرامي خدا

اي  كه خانـه و كاشـانه   را در حرام مصرف نكرده است. حتي كسي

مصـرف   دارد و قرضي بر گردن اوسـت كـه آن را در راه حـالل   

راهـي داشـته و از    كرده و نتوانسته بپردازد، هرچند زنـدگي روبـه  

مند بـوده   هاي خانه و امكانات زندگي در حد معروف بهره نعمت

  متولي و مسئول دين اوست. است، باز رسول خدا



   ١١ يخال اسالمِ تو

«فرمايـد:   ساختنِ اين دو جمله يعني آية قرآن كه مـي  عملي

 «  و اين سخن رسـول خـدا 

تحـول عظيمـي در   » «كه فرمودند: 

آورد و با اجرايي كردن آن بسـياري   جامعة مسلمانان به وجود مي

كـه   بندد. اگر كسي ها از جامعه رخت مي از مشكالت و ناهنجاري

فته و حاكم و متولي مسـلمانان  ادارة امور مسلمانان را به عهده گر

كـه   است فقط به همين دو جمله ملتزم شود و اعالم كند كه كسي

قرضي به عهدة اوست و آن را در راه حرام و نادرسـت مصـرف   

نكرده و اكنـون در بازپرداخـت آن درمانـده اسـت مـن مسـئول       

كـار مسـبب تحـول و شـكوفايي      استيفاي آن هسـتم، قطعـاً ايـن   

  تماعي دنيا خواهد شد. چشمگيري در وضع اج

كـه شـهروندان    گردد بـه جـاي آن   اين قبيل اقدامات موجب مي

ــد،    ــاه آورن ــه كشــورهاي غيراســالمي پن كشــورهاي اســالمي ب

غيرمسلمانان به كشـورهاي اسـالمي بياينـد و شـاهد پناهنـدگان      

  بسياري از آن كشورها به ديار مسلمانان خواهيم بود.

  فاطمهجاويدان نداي   ١٢

ه مسائل اجتماعي و فرهنگي اگر پژوهندگان و فرهيختگاني كه ب

را مطالعه كنند  پردازند، تنها همين آموزه و سخن پيامبر مردم مي

و ابعاد و دستاوردهاي آن را بكاوند، به ارزش و اهميت واالي آن 

پي خواهند برد. اما متأسفانه اين قبيل مسائل در اكثـر كشـورهاي   

ي چـه پيـام   كه قرآن و رسول خدا اسالمي مطرح نيست و اين

براي ما دارند، و چه راهكارهايي براي حلّ مشكالت اجتماعي و 

ــه داده  ــا ارائ ــردي م ــئوالن و    ف ــه مس ــورد توج ــدان م ــد، چن ان

اين  اندركاران كشورهاي اسالمي نبوده است. پيامبر خدا دست

  گاه كه فرمود:   بيني كرده است آن اوضاع را پيش

»
١؛ 

گمان روزگاري بر امت من فـرا خواهـد رسـيد كـه از      بي

قرآن جز رسم و خطـي و از اسـالم جـز نـامي بـه جـاي       

شـوند،   كـه بـه آن (اسـالم) ناميـده مـي      نخواهد ماند. با آن

  ».اند از آن دورترينِ مردم
                                                           

  .٢٥٣ثواب االعمال وعقاب االعمال، ص. ١



   ١٣ يخال اسالمِ تو

ــ  ــام دارو، شــفابخش اســت و آي ــا ن ــذا، انســان را  آي ــم غ   ا اس

كنـد؟!   كند يا كلمة آب، تشنگي را از انسـان برطـرف مـي    سير مي

اي بـراي كسـي دربـر     پس نام اسالم نيز به تنهايي فايـده و بهـره  

  نخواهد داشت.

در مجموع، خوشا به حال آناني كه توانستند دستي در خـدمت  

كننـدگان در شـعيرة مقـدس     و شـركت  زائران امـام حسـين  

نبانند و سهمي، هرچنـد كوچـك از ايـن مراسـم را بـه      اربعين بج

كه خود، مال و بودجـة ايـن    خود اختصاص دهند. به ويژه كساني

  گرفتن مبادرت ورزيدند.   كار را نداشتند و به قرض

اين سنت پيامبران، خاصه پيامبر ما بـوده اسـت. اغلـب اوقـات     

ن از بردند. تمام دارايي ايشا ايشان در سختي و دشواري به سر مي

اي در مكه بود كه پس از هجرت به مدينـه يكـي از    اين دنيا خانه

 كـه پيـامبر   بستگانش آن را فروخت و پول آن را برد. حـال آن 

  خود متولي اموالِ مردم است؛ چراكه دربارة صدقه فرمود:  

»١؛   
                                                           

  .٢١٧، ص١علل الشرائع، ج. ١

  فاطمهجاويدان نداي   ١٤

انتان برگيرم و بـه  مرا امر شده كه آن (صدقه) را از ثروتمند

  ».[مصرف] تهيدستانتان برسانم

تر كردن شعيرة عظـيم و   هايي كه براي پررنگ خوشا به حال آن

مقدس زيارت اربعين و ايام پس و پيش آن، پولي گرد آوردنـد و  

آن را به مصرف زوار حضرت رسـانيدند و كسـاني را كـه تـوان     

كـه   كسـاني  مالي رفتن به زيارت نداشتند، كمك كردند، از جملـه 

هـاي   هـا وسـيلة نقليـه كرايـه كردنـد. از جملـه فعاليـت        براي آن

كـه برخـي هواپيمـا كرايـه كردنـد و       بخش در اين ايام آن مسرت

كـه   رايگان جمعيت كثيري را به زيارت بردند. خوشا بـه حـال آن  

كـه نداشـتند    اموالِ خود را در اين راه صرف كرد، همچنين كساني

  و قرض گرفتند.

تر برگزار كردنِ  گ كردن اين شعيرة مقدس و باشكوهبراي پررن

آن در آينده بايستي تالش شود. وعدة خداي عزوجل اسـت كـه   

تـر گـردد. ايـن     تر و پردامنـه  روز اين شعيرة مقدس پررنگ روزبه

است. در اين ميان، تنهـا چيـزي كـه از مـا      فرمودة پيامبر اكرم

ود را بـا پـول و   آيد اين است كه از اين رهگذر نامة عمل خ برمي



   ١٥ يخال اسالمِ تو

هايمان، يا بـا هـر كمـك ديگـري كـه از دسـتمان        زبان و تشويق

  تر كنيم.   آيد، پربارتر و درخشان برمي

در جاهايي از دنيا كه تاكنون شعيرة مقـدس راهپيمـايي اربعـين    

ايـم كـه    نبوده است، كوشش شود از سال ديگر آغاز شود. شـنيده 

ران اجـازة ايـن   متأسفانه در بعضي كشورهاي اسـالمي بـه عـزادا   

راهپيمايي را ندادند. در اين كشورها نيز بايد با مسئوالن مـذاكره و  

ــد. در    ــا ســال ديگــر مجــوز آن را دريافــت كنن تــالش شــود ت

كشورهايي هم كه آزادي فراهم است بايد بيشتر تـالش كـرد تـا    

  تر گردد. اجراي اين شعائر آسان

قـدس  كننـدگان در شـعائر م   بنده از همـة عـزاداران و شـركت   

كـنم و توفيـق    تشـكر و قـدرداني مـي    حضرت امام حسـين 

هـا را در راه اعـتالي اسـالم، و نـه فقـط اسـم آن، از        تر آن افزون

و حضـرت   خداي منان خواستارم؛ اسـالمي كـه پيـامبر اكـرم    

ــي ــان عل ــن  اميرمؤمن ــد. و اي ــه  آن را در عمــل نشــان دادن ك

ا در فرزنـدان و  انـد، توفيقاتشـان ر   كه در اين راه موفق بوده كساني

  نسلشان مستدام و مستقر گرداند.

  فاطمهجاويدان نداي   ١٦

  كه با دين سر ستيز دارند.   جا هستند كساني هميشه و همه

  مشتري نيست مطاع كفر و دين بي«

  »يكي اين را پسندد ديگري آن

اي كارشكني كردند و گـاهي   در زيارت اربعين نيز متأسفانه عده

ها شدند. خـدا   دند يا مانع زيارت آنـ نستجير باهللا ـ زائران را آزر 

كه استغفار كنند و از گناهان خود به درگاه الهي پناه  ها را به اين آن

پـوزش بطلبنـد كـه     آورند و حتماً از حضرت امـام حسـين  

  زوارش را اذيت كردند، هدايت كند.

شود. مرحلة سومي نيز هست و آن،  جا ختم نمي البته كار به اين

ها تعـدي شـده؛    ني است كه به هر نحو به آنكسب رضايت زائرا

الناس است و در روايـات متعـدد آمـده اسـت كـه       زيرا اين، حق

گذرد تا آن هنگام كـه صـاحبش از    الناس نمي خداي متعال از حق

جهـت معطّـل    حق خود درگذرد. اگر كسي را زدند يـا او را بـي  

يتش كردند، بايد او را پيدا كنند و از او معذرت بخواهنـد و رضـا  

را كسب كنند. اين كار بسا بهتر از آن است كه به آخـرت كشـيده   



   ١٧ مخالفان شعائر

شود و به حساب و كتاب آن سـرا بينجامـد. خـداي متعـال ايـن      

دسته را نيز به توبه و تضرع بـه درگـاه الهـي و طلـب پـوزش از      

و كسب رضايت صاحبان حقوق  آستان حضرت سيدالشهدا

  موفق بدارد.

ر از مضـامين عـالي   صحيفة سجاديه، در اين خصـوص سرشـا  

گشـايد.   هاست كه درِ توبه را بر گنهكـار مـي   دعاها و درخواست

و  جز با گريه و زاري و توسل جستن به حضـرت اباعبـداهللا  

ها، ايـن هـدف    ها ستم شده و دلجويي از آن كه به آن يافتن كساني

  گردد. محقق نمي

جا داستان يك مورد از هزاران مـورد كسـاني را كـه بـه      در اين

تعدي كردند و تاوان سختي ديدند، عرض  ئران امام حسينزا

اهللا  نوشتة مرحوم آقا شيخ ذبيح مآثر الكبريكنم. در كتابي به نام  مي

ـ كه از شاگردان مرحوم آقا ميرزا تقي شيرازي در سامرا و  محالتي 

اي از  هاي مرحوم پدر بنده بود ـ شرح حـال نمونـه    دوره اي از هم

را زده و بعدها به عقوبت سـخت   حسينكه زائر امام  كساني

  كار خود گرفتار شده بود، ذكر شده است. 

  فاطمهجاويدان نداي   ١٨

را  زائري قصد وارد شدن بـه حـرم حضـرت سيدالشـهدا    

داشت و كسي جلوي او را گرفت و يك چوب به او زد. زائر بـه  

زمين خورد. (خواننده گرامي را براي اطالع از تفصيل ماجرا به آن 

م). كتاب در سه مجلد است كـه بـه   ده كتاب ارزشمند ارجاع مي

  تــازگي نيــز دوبــاره چــاپ شــده اســت. تــاوانِ تعــدي بــه زائــر 

اش را درهم  دامن آن شخص را گرفت و زندگي امام حسين

پيچيد. آشنايانش به سراغ آن زائر رفتند و دست به دامن او شدند، 

ديده و آشـنايانش از حـق خـود     ولي سودي نبخشيد. زائر صدمه

  ا خداي متعـال و امـام معصـوم از حـق او نگذشـتند.      گذشتند، ام

  فرمايد:  زند و مي نظير خداي متعال مي قرآن داد سخن از عدالت بي

»ه خدا [حتي] هـم  ١؛اي  وزنِ ذر

  ».كند ستم نمي

»

٢؛ 
                                                           

  .٤٠، آية نساء ة. سور١
  .٤٧، آية نبياء. سورة أ٢



   ١٩ تاوان يك سخن ،يبيمار يك سال

ــي رســتاخيز روز در عــدل را ترازوهــاى و ــيم  م ــس نه  پ

 وزنِ هـم ] عمـل [ اگر و بيند  نمى ستم چيزى] در[ كس هيچ

 مـا  كـه  اسـت  كـافى  و آوريـم،   مي را آن باشد دانة خردلى

  ».باشيم حسابرس

هـاي ريـزي ماننـد     رنگ با دانـه  خردل دارويي است خاكستري

فرمايـد اگـر اعمـال انسـان      خاكشير. خداي متعال در اين آيه مـي 

  آوريـم،   شـمار مـي   سنگ دانة خردلي باشد، نـه تنهـا آن را بـه    هم

كنيم. با اين حسـاب، كارشـكني در شـعائر     بلكه آن را حاضر مي

  ماند.   عقوبت نمي داي متعال بيدر نظر خ امام حسين

هايي را كه در اين راه كارشـكني كردنـد يـا     به هر حال خدا آن

ها را دلسرد نمودند، يا به هر شكل مشكالتي فـرا راه عـزاداران    آن

  ايجاد كردند، در زير چتر هدايت و مغفرت خود جاي دهد.

جا  و كاشتن بذر ترديد بي دلسردكردنِ يك زائرِ امام حسين

» نه«كه با آوردن  اي سنگين به همراه دارد. كساني در دل او، جريمه

دوانند و آنان را از رفتن به زيارت دلسرد  ترديد را در دل زائران مي

  فاطمهجاويدان نداي   ٢٠

انـد.   كنند، البته كه خطايي بس سنگين و گـران متحمـل شـده    مي

  كند. مي ، دنيا و آخرت انسان را تباه»نه«گاهي گفتنِ اين 

ـ كـه روايـات     يكي از اصحاب حضرت امام جعفر صادق

بسياري از ايشـان نقـل كـرده اسـت و تمـامي فقهـاي شـيعه بـه         

كنند ـ به آن حضرت عرض كرد: كسـي بـراي     رواياتش عمل مي

رفتن به حج با من مشورت كرد و من به او گفتم كه تـو از پـسِ   

ـ   آيي و نمي اين سفر برنمي ن شـخص كـه   تواني حج بگـزاري. اي

داد به پندار خـود كـار خـوبي كـرده      گزارش كارش را به امام مي

كه از حقيقت دور افتـاده و سـخني ناصـواب زده     بود، غافل از آن

  بود. خداي متعال در قرآن دربارة امثال او فرموده است:  

»

در شـان  كوشـش  كـه انـد   كسانى] آنان[ ١؛ 

نيـك   كـار  كـه  پندارند  مي خود و رفته هدر به دنيا زندگى

  ».دهند مي انجام

                                                           
  .١٠٤ سورة كهف، آية. ١



   ٢١ تاوان يك سخن ،يبيمار يك سال

اسـت،   كه از ياران حضرت امـام صـادق   اين شخص با آن

دچار خطا شد. حضرت عبارتي با اين مضمون به او فرمود: چـرا  

  .١سال بيمار شوي چنين گفتي؟ كاش جايِ اين سخن يك

تعجـب كـرد. رنـج يـك سـال       نبايد از سخن امام صادق

تـر از عقوبـت اخـروي ناشـي از دلسـرد       بيماري به مراتب آسان

كردنِ آن شخص از اداي فريضة حج است. هرچه جزاي خطاهـا  

و گناهــان را در ايــن دنيــا ببينــيم، قطعــاً بــراي مــا ســودمندتر و  

عمـال مـا ثبـت گـردد و در     پذيرتر است تا آنكه در نامـة ا  تحمل

روست كه حضرت بـه او   آخرت به تاوان آن گرفتار شويم. از اين

؛ چه خوب بود اگر بـه سـزاي   »«فرمود: 

شـدي و تـاوان آن بـه آخـرت      اين سخن يـك سـال بيمـار مـي    

                                                           
«بن عمار گويد:  اسحاق .١


؛ به امام جعفر صادق    گفتم مردي دربارة گزاردن حج با مـن مشـورت

او گفتم كه حـج نگـزارد. امـا آن     جا كه ايشان سست بنيه بود، بنده به كرد. از آن
كـار يـك سـال     بود اگر به جاي ايـن  حضرت به من فرمود براي تو چه بهتر مي

  ).٢٧١، ص٤(كافي، ج» شدي بيمار مي

  فاطمهجاويدان نداي   ٢٢

گويـد: از نـزد امـام كـه بيـرون       كشيد. از قضا، آن شخص مي نمي

و هرچـه در ايـن مـدت مـداوا كـردم      رفتم يك سال بيمار شدم 

سال بيمـار شـد و    سودي نبخشيد. البته زهي سعادت او را كه يك

  از عقوبت آخرت نجات يافت.

كه چوب الي چرخ زائران  به اين ترتيب چگونه است حال كسي

گذارد. بماند كه بنا به روايات متعدد وارد  مي بارگاه امام حسين

به مراتـب   امام حسين، زيارت شده از سوي ائمة طاهرين

  افضل از حج است.  

ترسـيدم مـردم    در روايتي حضرت فرمودند: اگر نبود كـه مـي  

زيارت خانة خدا و حج بيت اهللا الحرام را واگذارند و به زيارت 

بشتابند، بيش از اين از فضـيلت زيـارت مـزار     امام حسين

گفتم؛ زيرا حرام است كه حج خانة خدا به كلّي تـرك   ايشان مي

شود و در موسم حج خالي گردد، حتي اگر مـردم بـه جـاي آن    

  بروند. به زيارت امام حسين

 به هر حال خداي متعال كساني را كه در زيارت امام حسين

هسـتند موفـق بـه     بيـت  كارشكني كردند، اگر از شيعيان اهـل 



   ٢٣ أيها الناس يندا يجوي پيشينه و يياب مفهوم

توبه بدارد، و اي كاش در عـوض، عقوبـت اخـروي يـك سـال      

حمل شوند. يـك سـال بيمارشـدن، در    بيماري را در همين دنيا مت

برابر عذاب آخرت چيزي نيست. يك سال بيماري نهايتاً ممكـن  

است انسان را از كار و زندگي، و اگر اهل درس و بحث است از 

درس و مطالعــه عقــب انــدازد، ولــي بعــداً دوبــاره آن را از ســر 

  دهد. گيرد و زندگي خود را همچون سابق سروسامان مي مي

جايي كه خداي متعال قصد كرده كه همه را امتحـان كنـد،    از آن

نيز امتحاني بـزرگ بـراي مـردم     در جريان شهادت پيامبر اكرم

رخ داد. اتفاقات پس از شهادت ايشـان و دودسـتگي بـه وجـود     

آمده در جامعه، همگي بالها و امتحاناتي براي مردم است تـا بـه   

  ة قرآن از اين رهگذر بهشتيان از دوزخيان جدا گردند.فرمود

»ــى ١؛  در گروه

  ».آتش در گروهى و اند بهشت

                                                           
.٧شوري، آية سورة  .١

  فاطمهجاويدان نداي   ٢٤

امتحان سنت دشواري است، اما چاره و گريـزي از آن نيسـت.   

ــري  ــديقة كب ــرت ص ــدر   حض ــهادت پ ــس از ش ــدي پ چن

ـ  بزرگوارش خطبه ان مـردم ايـراد فرمودنـد كـه     اي ارزشمند در مي

هاي ارزشـمند فراوانـي اسـت، بـه      مطالب گرانبهايش حاوي نكته

هاي اسـالم دانسـت.    اي از آموزه توان آن را چكيده اي كه مي گونه

آغـاز  » «اي را با خطاب  حضرت در اين خطبه جمله

  ».اي مردم«كند، به اين معني كه:  مي

تـر از حاضـران آن مجلـس و حتـي      گسـترده دايرة مردم بسيار 

اش را در ميـان جمعـي از    عموم مسلمانان است. حضرت خطبـه 

هـا يهـودي و مجوسـي و     مسلمانان ايراد فرمـود كـه در ميـان آن   

نصراني نبود. ايـن خطـاب حضـرت حـاكي از شـمول گسـتردة       

سخن ايشان است، يعني كه دامنة اين سخن فراتـر از مسـلمانان،   

  گيرد. را حتي در ادوار مختلف دربرميهمة مردم جهان 

  طـور در كـالم    هـا در قـرآن و همـين    گونـه خطـاب   مانند ايـن 

مند است. خداي متعـال در قـرآن كـريم بـه      سابقه رسول خدا

  فرمايد:   رسول خود مي



   ٢٥ سالمحقايق ا وظيفة تبليغ

»اى بگـو  ١؛ 

  ».هستم شما همة سوى به داخ پيامبر من مردم،

؛ «همانند آن نيز پيامبر در غدير خم مردم را با 

هـا عمـوم    فرا خواند. مراد از همة اين خطاب» هاي مردم اي گروه

ـ كه حـائز    جا حضرت فاطمة زهرا مردم جهان است. در اين

مقــام عصــمت اســت و هماننــد ديگــر معصــومان، يعنــي پــدر  

ــازد ــوارش و ي ــدا داراي  بزرگ ــب خ ــد از نســلش، از جان ه فرزن

ها بيان داشت كـه   عصمت كبري هستند ـ مطالبي براي همة انسان 

ها نسـل بـه    ها و كتاب نوشته در طول تاريخ سينه به سينه و در دلِ

نسل گشت تا امروز به دسـت مـا رسـيد. ايـن خطبـه راهنمـا و       

روشنگر مسائل بسياري از دين ماسـت و جوينـدگان حقيقـت را    

  ه آن رهنمون است.  ب

وظيفة خود را بـه خـوبي انجـام دادنـد تـا       حضرت زهرا

                                                           
  .١٥٨اعراف، آية سورة  .١

  فاطمهجاويدان نداي   ٢٦

را  جايي كه جان خود و طفل معصومش، حضرت محسـن 

اي بـر عهـده    نيز در اين راه فدا كرد. ما نيز در اين مـورد وظيفـه  

ها و آقايان مؤمن، رسـانيدن پيـام    داريم. وظيفة ما و جميع خانم

به مردم جهان است. اين كار به ايـن سـادگي    زهرا حضرت

هايي همراه است كه البته هنـر مـا    ها و هزينه نيست و با زحمت

هاسـت. ايـن    ها و تقبل آن زحمـت  در اين كار تحمل اين هزينه

اندازي ماهواره و مجله و روزنامه و چاپ كتاب ميسـر   كار با راه

هاي جديدي را كـه   نهها بايد امكانات و رسا است. افزون بر اين

از محرمات منزّه است نيز در رساندن اين مهم به مردم دنيـا بـه   

  كار گرفت.

فيلمي به من نشان دادند ـ كه به احتمال قوي   چندي پيش قطعه

بسياري از خوانندگان نيز ماننـد آن را ديـده باشـند ـ ايـن كليـپ       

 پرستان هر سـه  دربارة نهر عظيمي بود كه جمعيت بسياري از بت

شوند تا گناهانشان پاك شـود. در   بار در اين نهر وارد مي سال يك

آينـد و   اين مراسم از اقصي نقاط جهان زنان و مرداني گرد هم مي

كنند. بنـده خـود آن را گـذرا     اين آيين به ظاهر مذهبي را اجرا مي



   ٢٧ و بستن راه عذر و بهانه اتمام حجت

اند پـس از هـر    ديدم و از مشاهدة همة آن خودداري كردم. نوشته

ريب به بيست ميليون نفر از زن و مـرد بـه   دوازده سال جمعيتي ق

شـوند تـا پـا در آب آن نهـر      جـا حاضـر مـي    طور مختلط، در آن

كـه مبنـا و اسـاس ايـن بـاور       بگذارند و پاك و طاهر گردند. اين

چيست و خاستگاه آن از كجاست دقيقاً معلـوم نيسـت، ولـي در    

كـه چـرا از ايـن     آور است. سؤال ايـن  كل اين عقيده بسيار حيرت

كننـد، مـثالً خانـه     هـاي ديگـر خـود را طلـب نمـي      هر حاجـت ن

طلبند؟ حقيقتاً چـه هنگـام ايـن جمعيـت      خواهند يا شفا نمي نمي

  عظيم متوجه باطل بودنِ اين باور خواهند شد؟

هـا را بـراي    در خطبة خويش سرنخ حضرت صديقة كبري

به واقع همـة مـردم را   » «ما مشخص فرمودند. در نداي 

دهد و همگان را دربارة راهنمايي ديگران مسـئول   قرار ميخطاب 

كه كسي واقعاً كاري از دست او برنيايد يا از فهـم   داند، مگر آن مي

  و درك اين مطالب ناتوان باشد.

  در بخشي از خطبة خود فرمودند:   حضرت فاطمة زهرا

  فاطمهجاويدان نداي   ٢٨

»  ؛ اي مردم، آگـاه

  ».ام و پدرم محمد باشيد كه من فاطمه

شناختند. قريب به  حاضران در مسجد، همگي آن حضرت را مي

را به مردم  ، دخترش حضرت فاطمهده سال بود كه پيامبر

مدينه معرفي كرده و از جاللت قدر او بسـيار سـخن گفتـه بـود.     

هـا مـردم    در ضمن آن صدها داستان و رويداد اتفاق افتاده بود كه

مدينه با شأن فرازمند آن بانوي آسماني آشنا شده بودند. بـا همـة   

ها حضرت در آغاز خطبة خـويش بـه معرفـي خـود و پـدر       اين

  كار قطعاً توضيحِ واضح نبود.  اش برآمد. مراد حضرت از اين گرامي

كرد. منظـور نخسـت وي    كار دو هدف را دنبال مي ايشان از اين

جايگاه و منزلت خود در ميان مسلمانان، اتمام حجت از يادآوري 

اي اثـر   بر آنان اسـت. در ايـن معنـي سـخنان حضـرت در عـده      

گذاشت و آنان را به اشتباه خود و راهـي كـه بـه خطـا برگزيـده      

هـاي تـاريخ ثبـت شـده      رو در كتاب بودند متوجه ساخت. از اين

ز است كـه در فـرداي آن روز و روزهـاي پـس از آن، بسـياري ا     

مسلمانان دهان به اعتراض گشودند. برخي از آنان به ايـن سـبب   



   ٢٩ و بستن راه عذر و بهانه اتمام حجت

متعرض مشكالتي شدند و برخي حتي كتك خوردند. شرح ايـن  

ــاب  ــياري از كت ــوادث در بس ــاب    ح ــه كت ــاريخ از جمل ــاي ت ه

مرحوم عالمه مجلسي ذكر شـده اسـت. آن عـده كـه      بحاراالنوار

 اعتراضي نكردند دست كـم حجـت بـر آنـان تمـام شـد. قطعـاً       

سـان كـه در    گويند كه گويندة آن سخنان را نشناختيم. همـان  نمي

كـه در روز   قرآن در شرح حال گنهكاران آمده است كـه هنگـامي  

هـاي خـود    كشد، كرده حساب خداي متعال آنان را به محاسبه مي

خورند كه خداوندا!  گويند و قسم مي كنند و دروغ مي را حاشا مي

ين كارها نشـديم و خـدا در   به ذات اقدست قسم كه ما مرتكب ا

  فرمايد:   پاسخ مي

»

مهـر  هـا  آن دهـان  بـر  امـروز  ١؛ 

 پاهايشـان  و گويند مي سخن ما با هايشان دست و زنيم، مي

  ».دهند مي شهادت دادند مي انجام كه را كارهايي

                                                           
  .٦٥سورة يس، آية  .١

  فاطمهجاويدان نداي   ٣٠

ايـن جملـه دسـتورالعملي    ». ام و پدرم محمد اسـت  من فاطمه«

است فرا راه همة ما. وظيفة همگي ما رسانيدنِ حقـايق اسـالم بـه    

ترين حقايقي كه شايستة تبليغ به مردم جهان  جهانيان است. بنيادي

   فاطمـة زهـرا   است، شناساندن اسالمي اسـت كـه حضـرت   

كشـته شـد.    براي آن جان داد و فرزندش، حضرت محسـن 

اين اسالم بايد براي مردم جهان شناسانده شود، نه اسالمي اسمي 

اميه و امثـال ايشـان بـه     و ساختگي همچو اسالمِ دروغيني كه بني

مردم نشان دادند. معاويه و يزيد و هـارون و مـأمون و هماننـدانِ    

كردند. ايشـان   مالً شرك را به مردم تحميل ميآنان به نام اسالم، ع

آوردنـد، اسـالمي    جا مـي  خواندند و حج به كه نماز مي در عين آن

  وارونه و سقيم با باطني پوچ براي مردم زمانة خود ساختند.  

جـا   قرآن كريم ويژگي آنان را نيك به ما شناسانده اسـت آن 

  فرمايد:  كه مي

»





   ٣١ يو گزينش يساختگ تبيين اسالم



كفـر  پيـامبرانش  و خـدا  بـه  كـه  كسـانى  ١؛ 

 جـدايى  او پيـامبران  و خـدا  ميـان  خواهند مي و زندور  مي

 را بعضـى  و داريم ايمان بعضى به ما" گويند: مي و اندازند

 بـراى  راهـى ] دو[ ايـن  ميـان  خواهند مي و "كنيم  مي انكار

  ».  كافرند حقيقت در كنند * آنان اختيار خود

كه مربوط به نصـاري و يهـود و    كفران الهي در آية فوق، نه اين

تان باشد، بلكه دامنِ مسلمانان نمازخوان را گرفتـه اسـت.   پرس بت

اي ديگـر   آورند و پاره جا مي اي از احكام اسالم را به كه پاره كساني

كنند. اينـان نمـاز    را كه بر خالف ميل و منفعت آنان است رها مي

روند و به ديگر احكام دين به  گيرند، حج مي خوانند، روزه مي مي

از احكـام مهمـي همچـون پيـروي از امـام      كنند و  ظاهر عمل مي

 منصوب و نگاهداشت حرمت امامت و وصايت پيـامبر اكـرم  

اند. اين بنا به نص آيـة قـرآن اسـت و هـيچ ترديـد و       سر باز زده

                                                           
.١٥١و ١٥٠نساء، آيات . سورة ١

  فاطمهجاويدان نداي   ٣٢

ــدارد.  ــامي در آن راه ن ــه »«ابه ؛ ب

اي  كنيم و دسـته  ها عمل مي اي از احكام ايمان داريم و به آن دسته

زنـيم. ماهيـت و حقيقـت اسـالمِ      ديگر را قبول نداريم و پس مي

هاي متمادي حاكمـان غاصـب و    ساختگي است كه در طول سده

جائر، يكي در پس ديگري، بر مبنا و شالودة آن بر مردم حكومت 

اي ناقص و عليل از اسالم بـه خـورد مـردم زمـان      كردند و جلوه

  ها را گمراه كردند. آن خود دادند و نسل در نسل

امروزه در كشورهاي اسالمي به گستردگي شاهد اين اسـالمِ  

  گزينشي و ميلي هسـتيم. پايبنـدي بـه نمـاز و روزه در اغلـب      

  شــود، امــا تأســي بــه عتــرت  نقــاط جهــان اســالم ديــده مــي

كـه   خـورد. مگـر نـه آن    ندرت به چشـم مـي   به رسول خدا

  خداي متعال فرموده است: 

»بـه ] او[ فرسـتاده  را چه آن و ١؛ 

  ».بگيريد را آن داد شما

                                                           
  .٧. سورة حشر، آية ١



   ٣٣ شده احكام ترك

  دو چيز گرانبها براي ما به جاي نهاد:   پيامبر اكرم

»بيتم ؛ كتاب خدا و عترتم اهل .«  

جاي شگفتي است كه برخـي   بيت با اين همه تأكيد بر اهل

انـد. بعضـي در پشـت     بسـنده كـرده   بيـت  قرآن بدون اهلبه 

اين جمله به خودي خـود  ». فقط خدا«اند:  هاي خود نوشته ماشين

فاقد اعتبار است؛ زيرا خود خدا گويندة چنـين سـخني نيسـت و    

سنگ كتابش ـ و در بسياري روايات برتر ـ    عترت پيامبرش را هم

ناپـذير   اجتنـاب برشمرده و هر دو را بـراي سـعادت بشـر الزم و    

دانسته است و در كتاب خود و از زبان رسـولش بارهـا آن را بـه    

هـاي   در بيان فرمـان  بشر يادآور شده است. البته كه پيامبر خدا

شـود؛ چراكـه خـدا در قـرآن      خدا هرگز دچار سهو و لغزش نمي

  فرمايد:   كريم در درستي گفتار ايشان مي

»سر از و ١؛ 

                                                           
.٤و ٣يات ، آنجمسورة  .١

  فاطمهجاويدان نداي   ٣٤

   اي كـه  وحـي  جـز  سـخن  گويد * ايـن   نمى سخن هوس

  ».  نيست شود  مي [از جانب ما] وحى

گويد و مطلبي جـز   جز راست نمي به اين ترتيب پيامبر اكرم

گويـد وحـي    فرمايد. هرچـه مـي   از جانب خداي متعال ايراد نمي

  و كالم خدا. همو فرموده است:  است 

» ؛

قطعاً دو چيز با ارزش در ميـان شـما بـه جـاي گذاشـتم:      

  ».بيتم هستند... كتاب خدا و عترتم كه همان اهل

 پس پذيرفتن يكي و واگذاشتن ديگري، نافرماني رسول خدا

داننـد، بـه    كه قرآن را براي راهنمايي خود كافي مـي  است. كساني

كه قرآن را نپذيرفته، قطعـاً   ودة صريح خود قرآن، كافرند. كسيفرم

اسالم را قبول نكرده است. در ميان اين عده، شايد برخـي قاصـر   

ها نرسيده باشد، اما مسلماناني كه در صـدر   باشند و حقيقت به آن

انـد و   را مشاهده كرده و سخنان ايشـان را شـنيده   اسالم پيامبر

انـد و بـه وصـيت او عمـل      سر پيچانـده با اين حال از اطاعت او 

  اند. اند، مسلماً به خدا و رسول او كفر ورزيده نكرده



   ٣٥ شده احكام ترك

يكي ديگر از احكام فروگذاشتة اسالم مدارا بـا بـدهكار اسـت.    

خداي متعال در كتاب خود در آداب رفتار كردن با بدهكار چنين 

  دستور فرموده است:  

»اگـــر و ١؛ 

 ، گشـايش  [هنگـام]  تـا  پس باشد، تنگدست ] [بدهكارتان

  ».دهيد] او [به مهلتى

اش بيـرون   بنا به اين دستور نبايد شـخص بـدهكار را از خانـه   

كرد. چنين كاري خالف روحية اسالم و حرام است. همـة فـرق   

اي  اسالمي بر اين قاعده اجماع و اتفاق نظر دارند كه حتـي خانـه  

ه در خور شأنش است و محل سكونت اوست را نبايد به جاي ك

اش از او برد. اما اگر خانه و اموالي افزون بـر نيـازش دارد،    بدهي

اش اشـكالي نـدارد. امـا     ها به جاي بدهي در آن صورت بردن آن

اش را نـدارد، بـر عهـدة امـام      بدهي دادنِ اگر بدهكار توان بازپس

اش را بپـردازد. حتـي اگـر بميـرد، امـام       مسلمانان است كه بدهي

                                                           
  .٢٨٠. سورة بقره، آية ١

  فاطمهجاويدان نداي   ٣٦

المـال در نـزد اوسـت،     كه امـوال مسـلمانان و بيـت    مسلمانان، آن

  مكلف به استيفاي بدهي اوست.

آمـده اسـت،   » «گونه كه در قرآن سفارش  همان

نيـز هسـت. پـس عامـل بـه قـرآن       » «دستور 

توجه از كنار ديگـري بگـذرد. ايـن     تواند يكي را بگيرد و بي نمي

مطالب حقايق مسلمِ اسالم است كه بايد بـه گـوش همـة مـردم     

  جهان برسد. 

انقـالب مصـر در    كه بنده به خاطر دارم، از زماني كه از هنگامي

ميالدي پيروز شد تاكنون نزديك به شصت و اندي سال  ٥٢سال 

گذرد. در همة ايـن سـاليان كشـورهاي اسـالمي متأسـفانه در       مي

انـد و سـال بـه سـال اوضـاع       سيري نزولي و قهقرايـي فرورفتـه  

اجتماعي و امنيتي آنان بدتر و دشوارتر شـده اسـت. جـدا از آن،    

هـاي   اساس و غيرمنطقي و جنـگ  ي بيها كشي و اعدام فقر و آدم

هـا   گسترده، ساليان سال آن كشورها را دستخوشِ انواع محروميت

هـا كـرده اسـت. البتـه ايـن مشـكالت در كشـورهاي         و بدبختي



   ٣٧ منطقه يپايدار لبنان با ديگر كشورها يسياس مقايسة ساختار

اسالمي يكسان نبوده و در جايي كمتر و در مكـاني ديگـر بيشـتر    

ها ـ كم و بيش ـ بـا ايـن مشـكالت       بوده است. اما تقريباً اكثر آن

  اند.   ت به گريبان بودهدس

مـيالدي و بعـد از آن انقـالب     ٥٢بعد از انقالب مصر در سال 

طـور   ميالدي به دست عبدالكريم قاسم و همين ٥٨عراق در سال 

پس از تحركاتي مشابه در ديگـر كشـورهاي اسـالمي مـوجي از     

كشتار و ناامني در كشورهاي اسالمي خاورميانه به وجود آمد. در 

ـ  آن فضاي خون ود و زهرآگينـي كـه بـر كشـورهاي عربـي آن      آل

هــا ســايه افكنــده بــود بــه يــاد دارم كــه روزي در يكــي از  ســال

نگاري لبنـاني مطلبـي بـا ايـن مضـمون       ها به قلم روزنامه روزنامه

تـوان   دانـه تيـر مـي    اگر امروز در برخي كشورها با يـك «خواندم: 

سرنوشت و شرايط سياسي كشوري را دگرگـون كـرد، كشـوري    

تـوان تغييـري در    هـا تيـر نمـي    به نام لبنان هست كه با ميليوننيز 

  ».اوضاع سياسي آن به وجود آورد

در آن ايام در كشور عراق با ترور عبـدالكريم قاسـم و اصـابت    

تيري به سرش، اوضاع آن كشـور و حاكميـت آن كـامالً عـوض     

  فاطمهجاويدان نداي   ٣٨

جمهـور   شد. در آن كشور امور قائم به يك شخص از قبيل رئيس

تر مثل استاندار و  هاي پايين س وزرا، و در مسئوليتيا رئيس مجل

داري در كشـورهاي ديگـر آن    فرماندار بود. اين شـيوة حكومـت  

ها نيـز حـاكم بـود و رويـدادهاي      محدوده، همچون مصر آن دهه

ــر و    ــتخوش تغيي ــت آن كشــورها را دس ــردم و حكوم مشــابه م

 هاي اساسي كرده بود. در اين ميان كشوري همچـون لبنـان   تحول

اش از ايـن تغييـر و تحـوالت در     هاي فرهنگي پردامنـه  با فعاليت

امان ماند. آزادي موفور در لبنـانِ آن روزگـار و شـرايط فرهنگـي     

اي به شهروندان آن ديار بخشـيده   حاكم بر آن كشور آگاهيِ نسبي

شـد حكـومتي را    جا بـا تحركـات و ترورهـا نمـي     بود. لذا در آن

ن را يكباره فرو ريخـت. در ايـن   جا كرد و ساختار سياسي آ جابه

كشور رئيس جمهور يا نخست وزير يا رئيس مجلس متولي همة 

امور كشور نيست و با فقـدان او نظـام اداري كشـور درهـم فـرو      

  دهد. ريزد و به حيات سياسي خود ادامه مي نمي

در كشور عراق كه بنده شاهد آن بودم همه كارة كشور شخص 

لكريم قاسم و پـس از او عبدالسـالم   اول آن بود. در روزگار عبدا



   ٣٩ يپايدار سياس يها پيشينة نظام سرمشق و

عارف و عبدالرحمن عارف و طاهر يحيي، تا زمان سر كار آمـدن  

ها و اختيارات افراد جامعـه بسـيار محـدود بـود و      ها، آزادي بعثي

تصميمات كلي جامعه همگي در اختيـار شـخص اول آن كشـور    

بود. با اين توصيف طبيعـي اسـت كـه بـا اصـابت تيـري بـه آن        

گسسـت و هـرج و مـرج و     مور جامعه از هم مـي شخص رشتة ا

گرفت. پس از ترور او نيز ممكن بـود   ناآرامي آن جامعه را فرا مي

چه مهم اسـت   شد، ولي آن اوضاع جامعه بدتر و شايد هم بهتر مي

ضعف اين ساختار است كه بر اساس خودخواهي و خودكـامگيِ  

  حاكم آن كشور بنياد نهاده شده بود.

لبنــان ســاختاري ديگرگونــه داشــت و دايــرة اختيــارات رئــيس 

حكومت و ديگر مسئوالن آن كشور به آن گستردگي نبـوده كـه بـا    

نابودي او رشتة امور جامعه از هم بپاشد. عموم افراد جامعه به طور 

متوازن و متناسب از آزادي كـافي برخـوردار بودنـد. در ايـن ميـان      

اگفته مانده و آن پيشينه و آبشخور اين آزادي اسـت. لبنـان   اي ن نكته

كشوري است كه در اين زمينه برخالف ديگر كشـورهاي اسـالمي   

  فاطمهجاويدان نداي   ٤٠

اي با نظام ادارة حكومت اسالمي در  ساختار ادارة آن اندك همانندي

دارد. ايـن   و وصي او حضرت اميرمؤمنـان  عهد پيامبر اكرم

رو  ايـن كشـور بـود. از ايـن     رمز پايداري و استواري نظام حكومتي

نمود آن خبرنگار پس از ياد كردن از اين ويژگي ممتـاز   شايسته مي

  كرد. اي مي لبنان به خاستگاه و منشأ آن نيز اشاره

 و حضرت اميرمؤمنان مطالعة تاريخ حكومت پيامبر اكرم

گر حقايق بسياري در خصوص شـيوة صـحيح ادارة جامعـه     الهام

توان با بررسي رفتـار   و استوار را مي شيوة حكومت صحيح است.

داري امـور مسـلمانان،    و عملكرد آن دو بزرگوار در روزگار عهده

  به خوبي دريافت.  

در طول حكومت ده سالة خود در مدينة منـوره،   پيامبر اسالم

دار بودند و  فقط ادارة احكام و نظارت بر اجراي صحيح آنها را عهده

رفتند. اگر سياست و اقتصاد لبنان بـا  گ ديگر وظايف را به عهده نمي

پاشد و حكومت و قانون ديگري بر سـر   يك ميليون تير از هم نمي

و  هاي پيامبر اكرم جسته از حكومت آيد، برگرفته و الهام كار نمي

  است.  حضرت اميرمؤمنان



   ٤١ يپايدار سياس يها پيشينة نظام سرمشق و

با فاصلة بيست و پـنج سـال پـس از شـهادت      اميرمؤمنان

را به دسـت گرفتنـد و   حكومت مسلمانان  رسول گرامي خدا

نظيـر   اي واال و بي در طي مدتي كوتاه ـ قريب به پنج سال ـ نمونه  

  داري را به جهانيان نشان دادند.   از حكومت

حكومت آن حضرت بسيار گسترده بود و تا دل اروپا، انـدلس  

شد و شـمار   ـ همان اسپانياي امروزي ـ و تا قعر افريقا كشيده مي 

جهان زير سيطرة حكومت اميرمؤمنـان   بااليي از كشورهاي امروز

بود. نقش حضرت در اين حكومـت گسـترده    حضرت علي

  صرفاً اداره كردن بود و بس.

كـردنِ امـور مـردم،     كـردن يعنـي اداره   در منطق اسالم حكومت

همين و بس. اين دين بقية امور را بـه دسـت مـردم و در اختيـار     

لمـرو خـود را   مردم قرار داده است. آري، رئيس حكومت بايـد ق 

اداره و دشمنان را از گزند رساندن بـه آن حفـظ كنـد و مـانع آن     

  شود كه كسي به ديگري ظلم كند.  

ــبي    ــا آزادي نس ــالمي ب ــورهاي غيراس ــه در آن كش ــا  اي ك   ه

و حضـرت   اي از اين شيوة پيـامبر اكـرم   موفور است، تا اندازه

  فاطمهجاويدان نداي   ٤٢

يـر  گ هاي چشم اند و اين همه موفقيت پيروي كرده اميرمؤمنان

  اند.   را به بار آورده

سو كشورهاي اسالمي، علي رغم فرهنگ و آيـين غنـي و    از آن

هاي مشـكالت و   اند و در چاله توجه كامل خود، به اين مسائل بي

زنند. پس جـاي آن دارد كـه مسـلمانان     وپا مي ها دست محروميت

سامان را متوجه حقيقـت اسـالم    ساكن ديار مغرب زمين، مردم آن

  ة حقيقي آن را به ايشان بنمايانند.كنند و چهر

  اي كه بـه مالـك اشـتر نخعـي      در نامه حضرت اميرمؤمنان

ـ نوشـتند، بيـان       ـ هنگامي كه او را به كارگزاري مصـر گماشـتند 

كردند كه به تجارت مردم كاري نداشته باش؛ يعني در آنچـه وارد  

كنند مداخله نكن. فقـط مواظـب بـاش     كنند و آنچه صادر مي مي

حق ديگري را پايمال نكنـد و كسـي در داد و سـتد خـود      كسي

  خدعه نورزد.

گمان اكثر غربيان بـا   آيا مردم دنيا با اين حقايق آشنا هستند؟ بي

اند. آشـنايي آنـان بـا اسـالم      هاي ژرف اسالم بيگانه معارف و اليه

  حقيقي و معرفي حقايق اسالم به آنان، البته كار ماست. 



   ٤٣ و حقيقت اسالم اسمِ اسالم

مانان و در جمعـي كـه هـيچ    در ميـان مسـل   حضرت زهرا

بـه  ». ؛ اي مـردم «فرمايد:  غيرمسلماني حاضر نيست مي

هـا را بـا كلمـة     چيست و چـرا آن » ناس«واقع منظور حضرت از 

  مؤمنان مورد خطاب قرار ندادند؟  

«نيز در روز غـدير نـدا دادنـد:     پيش از ايشان، پيامبر اكرم

پـيش از ايشـان، خـداي     و». هـاي مـردم   ؛ اي گروه

آيا ». ؛ بگو: اي مردم«متعال در قرآن كريم فرمود: 

فراخواندن مردم، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، معنـايي جـز ايـن    

دارد كه اسالم، رسالتي است به سوي همة مردم جهـان؟ و ديگـر   

اي  ا وظيفـه كه رساندنِ اين رسالت، به تبعيت از بزرگان دين م اين

  همگاني است كه بر دوش همة ما قرار دارد؟

امروزه اسمِ اسالم هست، امـا از خـود اسـالم خبـري در ميـان      

نيست. گذشته از اين در بيشتر كشورهاي اسـالمي، نـه تنهـا نـامِ     

كننـد. آنـان    كشند، بلكه برخالف آن عمـل مـي   اسالم را يدك مي

اميـه و   اند؛ همـان اسـالمي كـه بنـي     علَم كرده اسالمي دروغين را

  فاطمهجاويدان نداي   ٤٤

دار آن بودند. شايد همة كشورهاي  عباس در طول تاريخ داعيه بني

هـا   اسالمي به اين بـال گرفتـار نباشـند، امـا متأسـفانه در اكثـر آن      

خورد كه با روحيه و تعـاليم   اسالمي پوشالي و قالبي به چشم مي

مغـاير اسـت. چگونـه    كـامالً   و امامان معصوم پيامبر اكرم

تـوان كشـوري اسـالمي بنيـاد نهـاد و در آن شـعار اسـالم و         مي

هاي معاويه و يزيد دم زد؟! مگر نـه   مسلماني سر داد ولي از آموزه

اسـالم   به ما امر فرمود كه از علي اين است كه پيامبر اكرم

  و دين خود را برگيريم؟

»   ؛ علي با حق اسـت و حـق

  ».نيز همواره با علي است

»    ؛ علي همـواره بـا قـرآن [و

  ».قرين آن] است و قرآن نيز همواره با علي [و مؤيد او] است

، چـه  همه سفارشِ مؤكد به پيروي از حضرت علـي  با اين

دليل و حجتي براي پيروي از هارون و مأمون و متوكل بـه جـاي   

شور اسالمي امروزه نام اسالم هسـت، امـا نـه    ها ك ماند؟ در ده مي

كه به ناحق خالفت را غصب  ، بلكه اسالم كسانياسالمِ علي



   ٤٥ و حقيقت اسالم اسمِ اسالم

انـد.   اي سقيم و ناساز از اسالم به جهانيـان معرفـي كـرده    و جلوه

مردم دنيا نيز البته حق دارند كه اين اسـالم نـاقص و نادرسـت را    

  نپذيرند و آن را پس بزنند.

 ك وجود دارد: قرآن كريم، پيامبر اكرمدر اسالم فقط سه مال

. خداي عزوجل در قرآن كريم خطـاب  و عترت طاهرة ايشان

  فرمايد:   اش مي به فرستاده

»اى بگـو  ١؛ 

  ».هستم شما همه سوى به خدا پيامبر من مردم!

ودند و حائز مقام عصمت كبري. در ده معصوم ب پيامبر اكرم

بـار در ادارة حكومـت    سال حكومت ايشان در شهر مدينـه، يـك  

خود مداخلة نظامي نكردند. ايشان فقط اداره كارهـا را بـه دسـت    

نيز در تمام حكومـت   گرفته بودند. حضرت اميرمؤمنان علي

ترين كشور آن روز زمين بود ـ به مسـائل    اش ـ كه بزرگ  گسترده

گـاه كـه    سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و خـانوادگي تـا آن    جزئيِ

  پرداختنـد.   مربوط به مصالح مسلمانان و كيان اسالم نباشـد، نمـي  
                                                           

  .١٥٨اعراف، آية سورة . ١

  فاطمهجاويدان نداي   ٤٦

كردنـد،   آن بزرگوار هرچند مردم را از نصايح خود محـروم نمـي  

  كردند. لزوماً در همة امور نيز مداخله نمي

اي  مانـده، وظيفـه   گفتيم كه رساندن اين حقايقِ ناگفته يا مغفـول 

هاي فضـايي و   است همگاني. از طرفي با گسترش فناوري شبكه

ها، بستر خوبي براي نشر حقايق اسـالم فـراهم    شدن آن ياب آسان

  شده است.

چندي پيش در حضور مهماني از يكي از كشـورهاي اسـالمي   

يده شـد كـه بـه او گفـتم: امـام حسـن       رشتة سخن به اينجا كشـ 

اند. آن شخص پرسيد: چرا؟ گفتم: هنوز  خيلي مظلوم مجتبي

اندازي نشده اسـت. و بـه او    اي به نام ايشان راه هيچ شبكة ماهواره

زيسـت   اجراي اين كار را پيشنهاد كردم. كشوري كه او در آن مـي 

سـتند. او  نسبتاً محدود بود و افراد آن از آزادي كافي برخـوردار ني 

كار قلمداد كرد. كشور عـراق   نيز همين موضوع را مانعي براي اين

كـار در آن بـه سـادگي و راحتـي      را به او پيشنهاد كردم كـه ايـن  

  خريدن يك كيلو سيب است.  



   ٤٧ حضرت فاطمه سالم اهللا عليها يجهان يندا

  كه نگران آن بود كه از عهدة مسائل مالي آن برنيايد.   ديگر آن

هستند؟! فقط در نماز شب اسوة ما  خدا به او گفتم: آيا رسول

   دهــيم؟ چــرا در كارهــاي ديگــر او را سرمشــق خــود قــرار نمــي

گشايي از كـار ديگـران قـرض     بارها براي گره حضرت پيامبر

گرفته است. حتي گاهي نتوانسته قرض خـود را ادا كنـد و بـراي    

تـر و   بازپرداخت آن دوباره قرض گرفته است. آيا كاري با اهميت

اي براي نشر و گسـترش   ماهوارهاي  اندازي شبكه تر از راه پرارزش

  وجود دارد؟!   بيت عصمت و طهارت معارف اهل

هـا و   شناساندن چهـرة واقعـي اسـالم و برطـرف كـردن ابهـام      

ها از آن، امر مهمي است كه شايسته است بـراي تحقـق آن    تهمت

  حتي زير بار قرض رفت.

ل كرد و ديگران را تشـويق نمـود تـا بـا     كار را دنبا پس بايد اين

  كار را انجام دهند. وسايل ممكن مثل روزنامه و ماهواره اين

در خطبـة   دليل نبوده است كـه حضـرت فاطمـة زهـرا     بي

اش، در آن برهة حساس و ضرورتي كـه او را بـه خوانـدن     فدكيه

  فاطمهجاويدان نداي   ٤٨

ايشـان  ». «خطبه در مسـجد كشـانده بـود، فرمـود:     

كبري اسـت و رفتـار و گفتـار او از هـر حيـث      صاحب عصمت 

  سنجيده و از هر خطا و كراهتي مبرّاست.  

يك شخص عادي كه داراي چنين منزلتي نيست نيـز عادتـاً در   

بلكه بهتر است آنان را » «گويد:  جمعي از مسلمانان نمي

كه گونه  فرا بخواند؛ البته همان» أيها المؤمنون«يا » أيها المسلمون«با 

مند بود. پـيش   سابقه رفت اين خطاب حضرت صديقة كبري

كم پدر بزرگوارش و خداي متعال آن را به كـار بـرده    از او دست

كـه   بودند. حضرت غرضي از اين خطابِ نامرسوم داشته و آن اين

دامنة شنوندگان سخنش را از آن مجلس و آن روزگار فراتر ببرد و 

يخ، همـة مـردم جهـان را    آن سوي مرزهاي اسالم و در طول تـار 

  افزا و روشنگرانة خود كند. متوجه سخنان معرفت

سـاختنِ مـردم    آن حضرت با اين بيان، وجوب و اهميـت آگـاه  

فرورفتة اسالم بـراي همـة مـا آشـكار      جهان را از حقايقِ درنقاب

سازد. پس همگي، به تأسي از آن بانوي آسماني شايسته است  مي

و پير و جوان، تاجر و كاسب، فقيـر و  راه ايشان را در پيش گيريم 



   ٤٩ در اسالم سازنده يِآزاد

سـازي   دارا، حوزوي و دانشگاهي، كارمند و كارگر، فريضـة آگـاه  

طـور جـدي    هـا را بـه   مردم جهان و معرفي اسالمي حقيقي به آن

  دنبال كنيم.

دسـت جامعـه نيـز سـاقط      اين وظيفه حتي از فقرا و قشر پايين

بودند كه از مال دنيـا  كه انبياي خدا غالباً افرادي  نيست. مگر نه اين

بهرة چنداني نداشتند و عموماً با كارهايي همچون شباني، روزگار 

زندگي بسيار  كه پيامبر گرامي خدا كردند؟ و مگر نه آن سر مي

اي داشتند و حتي از بسـياري از اطرافيـان خـود نيـز مـال و       ساده

اموال كمتري داشتند؟ با اين حـال، بـراي دسـتگيري از ديگـران،     

گرفتند و به شـخص ديگـري    گرفتند. از كسي مي قرض ميحتي 

كار ملزم كنند. اگر الزامـي در   كه آنان را به اين دادند. البته نه اين مي

كار تصور شود، آن الزام نيز الهي اسـت، وگرنـه آن حضـرت     اين

  كردند. كسي را مجبور به قرض دادن يا انجام كاري نمي

توان با بيـان يكـي    د اسالم چنان زيباست كه نميآيين شكوهمن

هـاي زيبـاي    دو نكته از حقايق نهان آن، پرده از همة ابعاد و جلوه

  فاطمهجاويدان نداي   ٥٠

و  و حضـرت اميرمؤمنـان   آن بركشيد. تاريخ پيامبر اكـرم 

سرشار از نكات ضروري و سازنده بـراي   روايات ائمة اطهار

مرهون بشر است. ترقي و پيشرفت مادي دنياي غرب تا حدودي 

هايي از اين فرهنـگ و آيـين پرشـكوه اسـت.      رعايت كردن نكته

آزادي موجود در غرب در زمينة تبادل نظـرات و تعـاطي افكـار،    

موجب گسترش دانش و تفوق علمـي و حتـي فنـي آنـان شـده      

كنـد. بـا    تر مي روز غني است. آزادي در امر تجارت، آنان را روزبه

طـور كامـل در    ام اسـالم را بـه  اند احكـ  ها، هنوز نتوانسته همة اين

كشورهاي خود پياده كنند. مثالً هنوز تجارت و خريـد و فـروش   

در كشورهاي آنان، بدون ماليات نيست. ماليات در ايـن كشـورها   

  امري ناگزير و گريزناپذير است.  

 در صورتي كه در آيين اسالم و در سيرة حكومتداري پيامبر اكـرم 

بـه نـام جبـر و زور در     هرگز چيـزي  و حضرت اميرمؤمنان

خـورد. آزادي در تجـارت    تجارت و كسب و كار به چشم نمـي 

اي باز كند، اما آنان هم بسـيار   ممكن است راه را براي تخلف عده

كه نيازهاي مـردم برطـرف شـود     شمار هستند؛ زيرا هنگامي اندك
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  بندد. ميل به تخلف رفته رفته از ميان آنان رخت مي

بي است كه بر گـردن مسـلمانان   خمس و زكات از حقوق واج

دو را دارا باشد بايـد   است. هركس شرايط پرداخت هريك از اين

باره مفصـل اسـت. از جملـه     آن را بپردازد. روايات مربوط در اين

مراجعه كرد. در اين روايات بارهـا   وسائل الشيعهتوان به كتاب  مي

 كساني را كه براي دريافـت زكـات بـه    شود كه پيامبر ديده مي

ورزند كه هرگـز بـه    ها تأكيد مي كنند به آن گوشه و كنار روانه مي

  زور از كسي چيزي نستانند.  

بـه نماينـدگان خـود     حتي در برخي روايات آمده كه پيامبر

فرموده است كه درخواست خود را تكرار نكنيد و اگر زكات بـر  

پردازد يا اظهـاري خـالف واقـع     كسي واجب است اما آن را نمي

  او را به پرداخت زكات وادار نكنيد. كند، مي

ها واجب بود، امـا   كه خمس و زكات بر آن شايد بودند كساني

كردند كه زكات بر عهدة آنان نيست.  گفتند و اظهار مي دروغ مي

هـا اصـرار    كنـد كـه بـه آن    حضرت دربارة اين دسته تأكيـد مـي  

كـار روحيـة    نورزيد و درخواست خـود را تكـرار نكنيـد. ايـن    

  فاطمهجاويدان نداي   ٥٢

پـرورد. اگـر ايـن كـار انجـام شـود بـاز         ها را مي ت انسانانساني

  متخلفان اندك هستند.  

نيز مذكور است.  همانند اين، در سيرة حكومتي اميرمؤمنان

فرستادند بـه   كه كسي را براي دريافت زكات مي حضرت هنگامي

فرمودند كه اگر كسي گفت ندارم، رد شـو و ديگـر چيـزي     او مي

  به او نگو. 

ايان ما فضيلت را در جامعه پرورش دادنـد و مـردم   باري، پيشو

را با فضيلت بار آوردند. اكثـر مـردم اگـر نيـاز مـالي و گرفتـاري       

نداشته باشند، معموالً از دروغ بيزارند و نبايد به خاطر عدة اندكي 

بدذات همه را كيفر كرد. اما سيرة خلفاي پس از پيـامبر كـامالً بـا    

نگذشـته   ل از شهادت پيـامبر ايشان متفاوت بود. هنوز يك سا

را كنار گذاشتند و خلفاي غاصب كسـاني   بود كه اميرمؤمنان

را براي اخذ زكات به سوي گوشه و كنار گسيل داشتند و به هـر  

  ستاندند. اي حتي جبر و تهديد زكات را از مردم مي وسيله

را  ، حضـرت علـي  گفتند كه پيـامبر  بسياري از مردم مي

گونـه نبـود. امـا     ه بود و روش ايشـان ايـن  وصي خود تعيين كرد
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ها سودي نبخشـيد. كـارگزارانِ زكـات بـا زور و تهديـد       اعتراض

  گرفتند. در ايـن راه حتـي برخـي را كشـتند.      زكات را از مردم مي

اي را سـر بريـد    در يك مورد رئيس كارگزاران زكات، رئيس قبيله

  شب با زنِ مؤمن و متدينِ او زنا كرد. و در همان

هـا آموخـت؟ در ايـن     با وجود اين، آيا باز بايد اسالم را از اين

عبـاس   اميـه و بنـي   شود اسـالم بنـي   چه دستگير ما مي صورت آن

نـوة   امـام حسـين   رسد كـه يزيـد   است. كار به جايي مي

كشد. در حـالي كـه هـزاران تـن شـاهد       پيامبر را به نام اسالم مي

بودند و هنـوز سـخن    به امام حسين هاي پيامبر مهرورزي

  گشت كه فرموده بود:   ها مي ايشان در حق فرزندانش بر سر زبان

» ؛ حســن و

  ».اند سرور جوانانِ بهشتي حسين

گذشـته بـود و هنـوز     پنجاه سال از شـهادت رسـول خـدا   

زبـان   در ذهـن و بـر   بسياري از احاديث در شأن امام حسين

مردم جاري بود كه ايشان را به اسم اسالم كشتند. ادعا كردند كـه  

  فاطمهجاويدان نداي   ٥٤

«خارجي شده است و فتوا دادنـد:  

     خود خارج شده اسـت، پـس خـونش مبـاح و ؛ از دين جد

اين ديگر اسالمي فروتر از اسالم اسـمي اسـت. ايـن    ». هدر است

عبـاس   اميـه و بنـي   نـي ضد اسالم و اسالمي دروغين است. اگـر ب 

بسـا امــروز غيرمســلماني در جهـان نبــود. اســالمي    نبودنـد، چــه 

گونه نارسا و نازيبا به هركس برسد حـق دارد آن را برنتابـد و    اين

  از خود براند.

موضوعِ ماليات براي كاوش در ژرفاي احكـام اسـالم بـس     تك

است. آيا در جهان كشوري هست كه از شهروندان خـود ماليـات   

سـتانند   كـه ماليـاتي كـه مـي     و آن را ناروا بداند؟ بماند ايـن  نگيرد

اسالمي هست يا خير؛ چراكه اسالم فقط بر چهـار چيـز ماليـات    

  قرار داده است.

گونه كه رفت ـ سـه تاسـت: قـرآن،      خطوط قرمز اسالم ـ همان 

. در اسالم اين سـه مـالك اسـت و    و عترت طاهره پيامبر

ه بـا ايـن سـه مطابقـت دارد     ها مالك نيست. هرچ چيزي جز اين

صحيح است و هرچه مغايرت دارد، نادرست. بـراي مثـال قـرآن    
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فرمايـد كـه نبايـد در مطالبـة ديـن       دربارة مديون (بـدهكار) مـي  

(بدهي)، او را به تكلّف افكند. اگر بدهي را در راه حالل مصـرف  

توان او را مجبور  كرده و در بازپرداخت آن ناتوان مانده است نمي

ـ كه يكي از   جا رسول گرامي خدا داخت آن كرد. در اينبه پر

هاي سه گانـه و خطـوط قرمـز در اسـالم اسـت ـ دربـارة         مالك

اي با اين مضمون دارد: اگـر مـديوني مـرد و مـالي      بدهكار جمله

نداشت، بنده كه رئيس حكومت اسالمي هستم، ضامن پرداخـت  

 هـاي معاصـر نيـز    بدهي او هستم. اي كـاش رؤسـاي حكومـت   

  كردند.   چنين ادعايي مي همانند پيامبر اكرم

مطلـب،   هزاران ويژگي ممتاز دارد كه ايـن  حكومت پيامبر

هـاي گونـاگون    يك نكته از هزاران اسـت. بايـد كوشـيد جلـوه    

كار در  حكومت پربار آن حضرت را به جهانيان معرفي كرد. اين

ر كـه د  روزگار ما با آزادي موجود در آن، ممكن است، در حالي

عباس چنين امكـاني ميسـر نبـوده اسـت.      اميه و بني روزگار بني

حتي تا يكصد سال پيش نيز به زحمت چنـين فرصـتي فـراهم    

  شده است.   مي

  فاطمهجاويدان نداي   ٥٦

 اسالم پيامبر و اميرمؤمنان و اسالمي را كه امام حسن و امام حسين

بـه مـا معرفـي     و حضرت فاطمة زهرا و ديگر حضرات ائمه

في شود. مسئوليت كوتاهي در اين كار بر اند، بايد به دنيا معر كرده

دوش همة ماست. البته پذيرفتن يا رد كـردن آن ديگـر بـراي مـا     

  فرمايد:   بار نخواهد بود؛ چراكه خداي متعال مي مسئوليت

»ــر ١؛ ــس ه  ك

 و شـود]  پـذيرا  را حقيقـت  اين [و بياورد ايمان خواهد مي

  ».گردد [بدان] كافر خواهد مي كس هر

هسـتند دربـارة    Kرواياتي كه مبين احوالِ موال امـام زمـان  

  گويند:   ايشان مي

»   ؛ [آن حضرت] بـه سـيرة

  ».كند رفتار مي جدش اميرمؤمنان

كننـدة   ها و راست برندة بدي كه از بين Kپس حضرت قائم

 و اميرمؤمنان جدش پيامبر اكرمهاست، شيوه و سيرة  كجي
                                                           

  .٢٩سورة كهف، آية  .١
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زيبد كه ما نيـز سـيرة    را در پيش خواهد گرفت. به اين ترتيب مي

  حكومت و زندگي آن دو بزرگوار را به جهانيان معرفي كنيم.

از اهـم دسـتورات دينـي     تعظيم شعائر مقدس امام حسين

  من جمله:   است كه بر آن تأكيد و اصرار وافري شده است؛

»١؛   

ــركس و ــعائر ه ــدا ش ــزرگ را خ ــت در دارد، ب  آن حقيق

  ».هاست دل پاكى از] حاكى[

فارغ از ايـن همـه سـفارش و تأكيـد، اعمـالي كـه بـه عنـوان         

شـوند، همگـي حـالل و     بزرگداشت شعائر حسـيني انجـام مـي   

  اند. اشكال هستند و از نظر قرآن بيدرست 

»خداي متعال هرگز  ٢؛

  ».اي قرار نداده است گونه سختي در دين بر شما هيچ

                                                           
  .٣٢سورة حج، آية  .١
.٧٨سورة حج، آية  .٢

  فاطمهجاويدان نداي   ٥٨

امسال دوستان تصوير كـودكي را نشـان دادنـد كـه در مراسـم      

ن كـرد و پـاي زائـرا    روي اربعين، كفش زائـران را تميـز مـي    پياده

بوسـيد. آري، امـام زيـن     را مـي  حضرت اباعبـداهللا الحسـين  

نگذاشتند ابوحمزه ثمالي پاي ايشـان را ببوسـد، امـا     العابدين

نگفتند كه اين كار حرام است. اگر ابوحمزه پاي مبـارك ايشـان را   

  بوسيد البته كاري درست و روا انجام داده بود.   مي

خوردنـد. آيـا    نـان گنـدم نمـي    و اميرمؤمنان پيامبر خدا

توان جواز به حرمت آن داد؟ يـا در روايتـي آمـده اسـت كـه       مي

آوردند اما حضـرت از آن نخـورد.    حلوايي نزد حضرت امير

حضـرت  ». «به ايشـان عـرض كردنـد:    

  خورم. فرمود: نه، ولي من نمي

كار نامشـروعي نيسـت و در    بوسيدن پاي زائر امام حسين

و بـه تبـع آن، از    بزرگداشت مقام زائرِ امام حسـين تجليل و 

كـه رواسـت بلكـه     شعائر مقدس آن حضرت است، پس نه ايـن 

بوسـد بـه    كه پاي زائر را مي شايسته نيز هست. البته نبايد به كسي

هايي كه دربـارة برخـي از ايـن     ديدة تحقير نگريست. در تفحص
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انـد. غـرض    ز يافتـه ها مهندس و دكتر ني اند در ميان آن افراد نموده

كـار مقـدس    آنكه افراد با شأن و منزلت اجتماعي مختلف به ايـن 

  ورزند. مبادرت مي

انـد كـه كسـي در يكـي از      در جايي ديگر براي بنده نقل كـرده 

شهرهاي اسالمي سوار تاكسي شده بـود و صـحبت بـه زيـارت     

كشيده شد. آن شخص ابراز داشـت كـه در آن سـال بـه زيـارت      

است. رانندة تاكسـي بـا شـنيدن ايـن سـخن       عتبات مشرف شده

درپي از آن زائر: آيا كربال رفتـي؟   شروع كرد به طرح سؤاالتي پي

آري. نجف هم رفتي؟ بله. سامرا هم رفتي؟ آري. كاظمين چـي؟  

پرسـي؟   ها را مي اش سر رفت و گفت چرا اين سؤال زائر حوصله

ائر گفـت  راننده تاكسي يكباره خم شد و پاي آن زائر را بوسيد. ز

كار را كردي؟ راننده گفت: چون با اين پاهـا بـه زيـارت     چرا اين

هـاي   ايد. قطعاً اين پاها از آن مكـان  اين اماكن مقدس مشرف شده

  شريف قدر و شرافتي ويژه يافته است.  

از شـعائر مقـدس آن    قطعاً بوسيدن پاي زائر امـام حسـين  

اي در  هكـار پيشـين   حضرت است. شايد برخي بپندارند چون ايـن 

  فاطمهجاويدان نداي   ٦٠

نقلي در اين خصـوص در   روايات و حديث نداشته و از ائمه

كـه جـزو شـعائر نيسـت. در      دست نيست، نادرست است يا اين

در زمـان   پاسخ بايد گفت: آيـا گنبـد و بارگـاه امـام حسـين     

بوده است؟ البته كه نبـوده، ولـي ارج و احتـرام بسـياري      ائمه

ند. به اين دليـل آن  ك دارد و شرافتي از صاحب آن مكان كسب مي

  بوسند. را مي

ها دور از منطق است  بافي ها، اين قبيل اشكال گذشته از همة اين

سواد ممكن است شنيده شود. بوسـيدن   و اغلب از سوي افراد بي

پاي پدر و مادر حرام نيست. كاري است خـوب و شايسـته، امـا    

 جزو شعائر نيست. اما بوسيدن پاي شخصي كه پياده يا سواره بـه 

  رود، جزو شعائر است.  مي زيارت مواليش امام حسين

كـه   در مجموع هر كاري كه في نفسه حـرام نباشـد و ديگـر آن   

و  وجهي از تجليل و بزرگداشت حضرت اباعبداهللا الحسـين 

شود. زنجيرزنـي   زيارت ايشان در آن باشد، از شعائر محسوب مي

ده است. نبو كه شعيرة رايج و محترمي است نيز در زمان ائمه

هـاي   هـا و گونـه   هاي عزاداري و ديگر شيوه بر همين سبيل، دسته
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كدام شايد در آن روزگار مرسوم نبوده امـا داراي دو   تعزيه كه هيچ

آيد. بزرگداشـت   شمار مي اي مقدس به شرط مذكور است، شعيره

شعائر حسيني امري است كه قرآن كـريم و پيـامبر اكـرم و ائمـة     

  اند. ك آيينِ ما ـ بر آن صحه نهادهـ سه ركن و مال طاهرين

اميدواريم كـه خـداي متعـال همگـي مـا را بـيش از پـيش بـه         

 موفق بدارد. بزرگداشت شعائر مقدس موال اباعبداهللا الحسين

ی اّهللا   ن وص طا مد وآ ا ی    ع
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