
جوامع، هدایت کننده الزم دارند. این هدایت کننده  
بینی کرده است: معصومین)علیهم السالالم  در  را اسالم پیش

های متعدّد پشت سر هم بیایند، زمام امور را بال  دسالت  نسل
گیرند، جامع  را با تعلیمات قرآنىِ ناب و خالص در طول چند 
نسل و چند قرن هدایت کنند و در واقالع هالمال  ارالوالار و 
خصوصیات و ررتارها و خُلقیّات اسالمی را در جامع  اسالمالی 
نهادین  کنند. البت  بعد از آن، باز حجّت خدا در میان مالردم 

ماند؛ چون دنیا و بشریت بدون قیام حجّالت امالوالان  زنده می
کرد، ک  این البت  اتّفالا   ندارد؛ اما بشریّت راه خود را پیدا می

نیفتاد. نقش  و طرح کلّىِ اسالم این است و این معنای غدیالر 
 31/2831831              است.

هاکسانیهستندکهاولیاءاللَّهراالگوترینانسانزیرک
ترینخصوصیتاولیاءاللَّهایندهند؛چونبزرگقرارمی

تواننداستکهتاآنحدشجاعوقویومقتدرندکهمی
 امیرنفسخودباشند.

خواهنالد امالام  در مسأل  کربال برای کسانی ک  می 
حسین را الگو قرار دهند، درس است. ماجرای کربال تقالریالبالا  
بیشتر از یک نصف روز طول نوشیده اسالت. تالعالدادی هالم 

اند؛ این هم  شهید در دنیا هست! مسأل  کربال ک   شهید شده
گونال  در  بینید این هم  عظمت پیدا کرده است، این شما می

اعما  وجود بشر تأثیر گذاشت  و نفوذ کرده است، ب  خالاطالر 
روح این قضی  است. روح قضی  این است ک  امام حسیالن)(  

رو نبود؛ امام حسالیالن)(  بالا  در این ماجرا، با یک لشور روب 
رو بود ک  آن جهان هم هالمال   جهانی انحراف و ظلمات روب 

چیز داشت. پول، زر و زور، شعر، کتاب و محدّث و آخالونالد 
حتی آدم رالو   -داشت. وحشت انگیز بود. تن آدم معمولی 

در مقابل عظمت پوشالالی آن دنالیالای ظاللالمالت  -معمولی
لرزید. قدم و دل امام حسین)(  در مقابل این دنیا نلرزید؛  می

احساس ضعف و تردید نورد و یک تن  وسط مالیالدان آمالد. 
للَّ  است. در مالدیالنال  عالدّه  عظمت قضی  این است ک  قیامِ

های با غیرتی هم بالودنالد. خالیالال  زیادی صحاب  بودند؛ آدم
نونید ترسو بودند؛ ن ، شمشیرزن و شجا( بودند. اما شجاعالت 
ورود در میدان جنگ، یک مسأل  است و شجالاعالت مالواجال  

 31/۹82۵81۱شدن با یک دنیا، یک مسأل  دیگر است.         

 فایل این نشریه را از اینجا دریافت کنید!

ه. ق 1438ی محرم؛  ، ویژه1شماره   
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 ررتند: و آل اهلل نیز ب  اسارت نمی

إنّا نقتلک بغضا ألبیک؛ بلو  بال  خالاطالر  
ای ک  از پدرت ب  دل داریم،  با  تالو  کین 
 کشیم! و تو را می جنگیم می

کربالچیزینبودجزتجسممظلومیت
حق.عاشوراروزیبودکهامترابهیاد
میثاقشانباخداورسولانداختهر

 چندبهبهائیسنگین!

کسانی در عاشورا حماس  آرریدند کال       
غدیری بودند و شالهالیالدانالی در مالر  
حسینی مردند ک  در حالیالات عاللالوی 

 زیستند.

این راه هم چنان باقی است؛ ما رهالرو      
شالود و در  آن راهیم ک  از غدیر آغاز می

کند و در بستالر تالاریال ،  عاشورا جلوه می
 یابد. امتداد می

در کربال، زیارت ترجیع بند ایام سالال      
شد و گری  بهای عشق ورزیدن و دوسالت 
داشتن. در عاشورا ررات سرخ بود و زمالان 
دریای خون شد و زمین زبالان حالال و 

 آینده را ب  گری  ترجم  کرد.

هالا را  آن روز معمار اشک، روا  چشم     
کاری نمود و امروز، قطرات خون دیده  آین 

 و دل، زبان بین المللی اهل دل است.

هنوز اشک عزا پیوست  جاری است و      
 . ی قطرات چشم نگاشت  است بر آئین 

ای تاریخی نیالسالت  واقع  غدیر حادث      
ک  در کنار دیگر وقایع بدان نالگالریسالتال  
شود، غدیر تنها نام یک سرزمین نیالسالت، 
یک تفور است، نشان  و رمزی است ک  از 

کند، غالدیالر  تداوم خط نبوّت حوایت می
ای اسالت بال   یک سرزمین نیست، چشم 

وسعت تمام عالم، کوثری ک  تالا پالایالان 
جوشد و تشنال  کالامالانالش را  هستی می
کند، آری غدیر همان اقیانوس  سیراب می

کران والیت و امامت است، غدیالر نالام  بی
دیگر شیع  و تشیع است، غدیر ن  رالقالط 

وآل ؛ بلالوال   علی  اهلل صلی  آرزوی رسول اهلل
 ای از وج  اهلل است. غایت آمال انبیا وجلوه

اگر مردم، زندانالى جالهالل خالویالش      
نبودند، على را بال  زنالدان انالزوا تالاب 

آوردند و بالعوس اگر موجودیت اسالم  نمى
شد و على را مجال شمالشالیالر  تهدید نمى

برارراشتن بود، هیچ پرده جهل و کالفالر و 
نفاقى بر هیچ چشالم و دلالى نالادریالده 

 ماند... نمى

شالد،  اگر حریم غدیر شوسالتال  نالمالی    
ی  شد، خانال  پهلوی زهرا هم شوست  نمی

گرفتوعلی)علیه نمیعترت هم آتش 
السالم(زهرتلخصبرراجرع جهرعه 

 نوشید.نمی

های خون جگر امام مجتبالی)(  بالر  لخت 
 ریخت... طشت نمی

 آمد و زینب عاشورای خونین پیش نمی 
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 باز از راه محرم غم رسید 
 بر زمین آسمان ماتم رسید

 این هالل قد کمان دیگر است
 اندر سر است“ لیتنا کنا معک”

 ها را بار دیگر تن کنید خرقه
 آتشی در قلب این خرمن کنید
 طبل و شیپور عزا را سر دهید
 هفت اقلیم عطش را در دهید

 ورد صوفی حاء و سین و یاء و نون
 فاعالتٌ فاعالتٌ فاعلون

 ی آن حامیم ذات کبریا“حا”
 آن سرها ز پیکرها جدا“ سین”
 ی آن یکتا پرست و یذکرون“یا”
 آن باشت قسم بر یسطرون“ نون”

 سینه از درد فراقت خسته است
 دل به روی غیر تو گو بسته است

 ای؟ هیچ دانی در دلم جا کرده
 گوشه برپا کردی؟ عرش حق، شش

 شود عشق بازی با تو معنا می
 شود نور حق با تو هویدا می

 السّالم ای شاه مظلوم و غریب
 “ی امن یجیب آیه”السّالم ای 

 السّالم ای نور چشم مصطفا
 “خامس آل عبا”السّالم ای 

  

 مهدی شریفی
 

 به قلم محمدعلی نظیری       

از غدیر تا عاشورا زمان زیادی نبود؛ اماروز غدیر روز بستن هزاران بیعت و  
هالای  ها بود. در روز غدیر مردم درکنار آب ب  صحبت روز عاشورا روز شوستن بیعت

دادند ودر روز عاشورا با سبت پیامبر جنگیدند. واقعا دلیل این هم   پیامبر گوش می
حاضرین ب  غائبین و پدرهالا ” تفاوت در چیست؟! مگر پیامبر در روز غدیر نفرمودند 

ررماینالد:  ؟ پیامبر در روز غدیر می“ ب  ررزندان تا قیامت این پیام )والیت  را برسانند
ست برادر و وصی و دارنده دانش من و هموست جانشین من درمیان امت،  این علی

گرخدا همراه من است. و در حالی ک  امام حسین در  علی اولین نمازگزار و پرستش
ررمایند: آیا من ررزند وصی و پسرعموی پیامبر شما نیستالم؟ مالگالر  روز عاشورا می

من ررزند کسی نیستم ک  پیش از هم  مسلمانان ب  خدا ایمان آورد و پالیالش از 
هم  رسالت پیامبر را تصدیق کرد؟ پیامبر در خطب  غدیر اشاره دارند ک  حالالل و 

چ  ک  من شمارش کنم و بشناسانم، در همین جا ب  حالل ررمالان  حرام بیش از آن
چ  ک  خدا و رسالولالش و  دارم، حالل روا نیست مگر آن دهم و از حرام بازمی می

چ  ک  آنان ناروا دارند. و امام حسین در  امامان روا دارند و حرام روا نیست مگر آن
های غالیالرمشالرو( کال   ررمایند: در اثر غذاهای حرام و لقم  خطب  روز عاشورا می

های شما مهر زده است. از مقایسال   های شما از آن انباشت  شده خداوند بر دل شوم
های پیامبر و خطب   توان دریارت ک  خطب  غدیر سفارش و توصی  این دو خطب  می

عاشورا، توبی  ونووهش است، توبی  ب  خاطر رراموش شدن دستورات پیامالبالر در 
گذرد و اکالنالون  روز غدیر. مگر راصل  این دو روز چقدر بود؟! اما زمان ب  سرعت می

باایادنوبت ماست... اکنون شیع  در موقعیت منحصر ب  رردی قرار دارد و  ما
ی این دو  ظهوری ک  بسیار نزدیک است. از مقایس  سازظهورباشیم؛زمینه

توان استنتاج کرد ک  مقدم  واقع  عاشورا عمل نوردن بال  دسالتالورات  خطب  می
شود. اگر آن زمان  جاست ک  کلید ظهور مشخص می پیامبر در روز غدیر  بود و این

رقط ارراد معدودی چون حبیب بن مظاهر و مسلم بن اوسج  بودند کال  خالود را 
ها نفر با پای پیالاده از  ازکور  ب  سمت کربال رساندند، اکنون در روز اربعین میلیون

آیند تا ب  امام زمان خود بگویند این بالار مالا پالای کالار  کور  ب  سمت کربال می
تردید  جاست ک  ما باید پای کار بودن خود را اثبات کنیم و بی هستیم. اما نوت  این

شالود. آری رالقالط کسالانالی  این کار با عمل ب  دستورات پیامبر و ائم  حاصل می
توانند پای کار باشند ک  در حرام و حالل و واجب و مستحب، پیرو رسول خدا و  می

 اهل بیت علیهم السالم باشند.



شخصیت حقیقی و حقالوقالی ولالی  
ی عاشورا نقالش مالحالوری و  خدا در حماس 

ی عالاشالورا،  اساسی داشت. نام دقیق حماس 
 ی والیت است! حماس 

ی ررائال   در روایات داریم ک  هم  
با امر ب  معروف و نهی از منور قابل تحقق و 
اجراست. اما خود امر ب  معروف و نالهالی از 

اش منوط و مشروط بال  والیالت  منور، قبولی
است. در معارف دینی ما آمده است ک  هیالچ 
امری از امور دینی مثل والیت نیالسالت. نالام 

ی عاشورا را نباید امر ب  معروف و نهی  حماس 
از منور گذاشت، بلو  امر ب  معروف و نهی از 
منور، نام عملیات قیام اباعبداهلل است. اگر در 
این قیام امام حسین)(  پیروز نشدند، ب  ایالن 
دلیل نبود ک  مردم امر و نهی را نپذیررتالنالد، 

مالدار  هالا والیالت بلو  ب  این دلیل بود ک  آن
نبودند. بحث سر این است ک  مالردمالی کال  

شود بهشان امر و نهی  مدار نباشند، نمی والیت
 ها امر و نهی گررت. کرد یا از آن

این قیام را امالام حسالیالن)عاللالیال   
کالاری “  حماسال ” السالم  کرد تا بگوید جز با 

شود کرد. خواست تا ب  مردم کور  ثابالت  نمی
کند شما اهل امر ب  معروف و نهی از مالنالوالر 

بینیم کال  مالردم  نیستید. اتفاقا در تاری  می
کور  ب  شدت اهل امر ب  معروف ونالهالی از 

هالا در تالاریال   منور هستند و شدیدتر از آن
دیده نشده است! این مردم در جنالگ بصالره، 
وقتی تشخیص دادند باید امر و نهی کالنالنالد، 
علی)علی  السالم  را یاری کردند. در جالنالگ 
صفین هم، وقتی تشخیص دادند بایالد عاللالی
)علی  السالم  را نهی کنند و وادار ب  صلحش 

ها ب  خاطالر امالر و  کنند، وادار کردند. و این
نهی بود ک  حسین)علی  السالم  را محالاصالره 

دادند ک  ب  حسالیالن کردند. ب  خود حق می
)علی  السالم  امر کنند: تو باید با یزید بیعالت 

 کنی!

امر ب  معروف و نهی از منالوالر بالی  
والیت همیش  کری  است. کار ب  قالرآن سالر 

رسالد.  نیزه و علی  قرآن ناطق قیام کردن مالی
امر ب  معروف و نهی از منور نام عالماللالیالات 

توان بال   حماس  عاشوراست و از دو جهت می
از آن جهت کال  اگالر امالام  -1آن نگاه کرد: 

حسین)علی  السالم  صحبت از امرب  معالروف 
و نهی از منور کرده است ب  این دلیل اسالت 
ک  کسی والیت ک  همان حقیقت قیام اسالت 
را قبول نداشت پس امام مجبور بود، یک پلال  
مانده ب  آن حقیقت یعنی امر ب  مالعالروف و 

اگر قیام مالورالق  -2نهی از منور را بیان کند. 
نشد اتفاقا ب  دلیل نبودن عنصالر والیالت در 
میان ررهنگ مردم بود ن  ب  دلیل نپذیررتالن 

 امرونهی حسین)علی  السالم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقیقت عاشورا یعنی والیت، یعنالی  
ولی اهلل االعظم، یعنی بابی انت وامی و نفسالی 
 واهلی و مالی و اسرتی.  والیت آغازش تبعیت

و انجامش ردا شدن است. غدیر اول جایالگالاه 
معرری والیت پیامبر)ص  است. بعد مالعالررالی 

مواله رالهالذا کنتوالیت علی)(  است: من 
 علی مواله...

لذا وقتی پیامالبالر)ص  بال  مالردم  
دادند، مالردم عالادتشالان بالود،  دستوری می

پرسیدند خدا گفت  است یا دستالور خالود  می
شماست؟ و بر سر این با پیامبر)ص  چالالالش 

کردند. یعنی دینی ک  هم  چیزش والیالت  می
است، والیتش جا نیفتاده است. لذا عالاشالورا 
دنبال جا انداختن والیت اسالت، هالم بالرای 
کسی ک  در من کنت مواله گیر داشت، هالم 
برای کسی ک  در علی مواله گیر است. و ایالن 
تقدیر الهی است ک  این اصل با خون حسیالن

 )(  جا بیفتد.

عاشورا نمایش والیالت اسالت نال   
نمایش شجاعت، ن  نمالایالش شالهالادت، نال  
نمایش وراداری. راز سر ب  مهر همین اسالت 
ک  چون این اتفاقات حول محور والیت بالوده 
است، این هم  اثر دارد. ان لقتل الالحالسالیالن 
حراره ری قلوب المومنین... شالان ولالی اهلل 

 ی عالم را غوغا کرده است.  بودنش هم 

عاشورا یعنی والیت. ارتباط عاشالورا  
با امام زمان)عج  هم همین است. وقتالی یالاد 

ارتیم، نبالایالد  جامع  و قیام امام زمان)عج  می
اول یاد عدالت و امنیت و گشایش و رالرج و 
کمال عقلی بیفتیم. باید اول یاد این بیفتالیالم 

آورد و این موارد  ک  امام زمان)عج  والیت می
ی والیت است... یک وقالت والیالت  هم  ثمره

درخون نشست  و درخون شوفت  داریم؛ یالک 
هایی هالم  وقت والیت دررتح شوفت  داریم .آن

سازی کنند و بحالث را  خواهند مقدم  ک  می
اند ک  عوام باید چ  بشوند، خواص  آنجا گررت 

باید چ  شوند حاال بروند این حقیقت والیالت 
ها  بریزند ببینند چ  اتالفالاقالی  را در آن قالب

میفتد سرسلسل  بحث والیت تازه از ایالن بال  
شود خارج از بالحالث  شود ک  می بعد آغاز می

 عاشورا هم آن را تحقیق کرد.

 

یعاشورارانبایدنامحماسه
امربهمعروفونهیازمنکر
گذاشت،بلکهامربهمعروفو
نهیازمنکر،نامعملیاتقیام
اباعبداهللاست.اگردراینقیام
امامحسین)علیهالسالم(پیروز
نشدند،بهایندلیلنبودکه
مردمامرونهیرانپذیرفتند،

هابلکهبهایندلیلبودکهآن
مدارنبودند.بحثسراینوالیت

مداراستکهمردمیکهوالیت
شودبهشانامرونباشند،نمی

هاامرونهینهیکردیاازآن
 گرفت.

yon.ir/3n7h !یک گوشه از زندگیتو عوض کن کلیپ  yon.ir/d9k8 خواص بی مجموعه  

روم ات، حسین... به جای دیگر نمی به بیرق هیأتت قسم... قسم به شال محرمم... که از در خانه  

                       yon.ir/Tg40     کشم نفس در هوای تو یا حسین...  دورم و از تو و می  مداحی  

                                                  yon.ir/QPQY     این هاللِ قد کمانِ دیگر است...   شعرخوانی  

 عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً   سُبْحانَهُ وَ تَعالى
 ۳۴سوره مبارکه اسراء آیه 

 

. یک نابینا هرچ  از خورشید و نور بگوید، هر قدر هم عالمان  بگوید، باز نور باالتر است. خورشید باالتر است. چون خورشید را ندیالده اسالت 
خدا منزه اسالت.  “ سبحان “ گوید:  نور را ندیده است. در نگاه قرآن کریم خداوند مثال این نور را دارد. مثال همین خورشید و چشم  نور را دارد. لذا می

 “ عمَّا یصفون” گوید:  جای دیگر می یک “ عَمَّا یَقُولُونَ”     کنید نیست و خیلی باالتر است. سُبْحانَ ُ وَ تَعالى کنید، رور می خدا این چیزی ک  شما تصور می
  تر است. بینی خدا مهربان تر از آن است. هر اندازه ک  خدا را مهربان می بینی خدا کریم کنند. یعنی هر قدر می از آنچ  ک  توصیف می

 

گاه ب  سراغ ارتالفالا(  رود. هیچ ها می خواهد آزاد باشد. در این رهایی و آزادی همیش  ب  سراغ پست یک خصوصیت آب این است ک  آب می 
رف رود؛ مگر اینو  وادار شود. یک رشاری باشد و تحت رشار قرار بگیرد تا باال برود. شما یک باغچ  گل نرگس این طرف و یک راضالب هم آن طال نمی

اش بال   رود. یک قطره باشد. یک پارچ آب خالی کن. کاری است یک شیب مالیم ب  سمت این راضالب باشد. با چ  شتاب و سرعتی ب  همان سمت می
خواهد رها باشد. اتفاقا  درست مالثالل آب دنالبالال  رود. حوایت انسان یک چنین حوایتی است. انسان مثل آب است. یعنی دائم می سمت باغچ  نمی

ز وقت است ک  سالر ا رود. مگر اینو  وادار شود. جهتی ب  آن بدهند و در مسیری قرار گیرد. آن هاست. با چ  شتاب و سرعتی هم می ها و پستی ترس
مالحال   رود، اگر این را در یک کانالی بیاندازی، هدایت کنی و پا ب  پایش بروی، چون ب  آورد. شما این آبی ک  شتابان ب  سمت راضالب می باغ درمی

تالوزیالع و ها میرآب است. یک کسانی هستند میرآب هستند. اینها مسئولیت  گذارد. لذا در این روستاها کنار آب ای پیدا کند پا ب  ررار می اینو  روزن 
  بندند کال تقسیم آب را دارند. آب در کدام باغ برود. چقدر برود و چقدر نرود. یک بیل روی دوششان هست. هرجا یک روزن  و منفذی باشد سریع می

 شود و باغ و ثالمالر و شود و شوور  می رساند و وقتی ب  باغ رسید گل می آب ب  آن سمت نرود. آنوقت است ک  این آب باالخره خودش را ب  باغ می
عالمالران  )آل “ِإِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْوَر  وَ لْتَوُنْ مِنْوُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ“ررماید:  شود. ب  همین خاطر قرآن کریم می میوه و نهال می

ها  این “ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ   یَدْعُونَ” ها مثل آب هستند. اینها را دعوت ب  باغ کنند.     باید یک گروهی بین شما میرآبی کنند. چون آدم101
 .ها را از منورات باز دارند این “وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْوَرِ”ها  را وادار کنند ب  سمت خوبی

 

ها  یعنی شما حقیقتا  میرآبی کردید. یعنی آدم السالم  یوی همین است ک  أمرتم بالمعروف و نهیتم عن المنور بیت)علیهم های اهل از ویژگی 
کالت کند ک  صاف حالر کشی ک  قلم شما را وادار می کردید؟ با ررتار خودتان، درست مثل خط کردید. با چ  وادار می را وادار ب  سمت خیر و خوبی می

کردید. البت  این ب  این معنا نیست ک  اگر کسی خودش عامل نبالود، آمالر  کنید. چون خودش صاف است، شما بودید ک  مردم را وادار ب  معروف می
عامالل  ودشنباشد. ما دو وظیف  داریم یوی اینو  خودمان ب  آنچ  دیدیم عامل باشیم. یوی هم آمر باشیم و دیگران را ب  این کار واداریم. یک کسی خ

جالان  گوید: بالچال  نیست و یک وظیف  را عمل نورده است. وظیف  دوم را عمل کند. نگوید این تأثیر ندارد. یک آدم سیگاری وقتی ب  بچ  خودش می
گوید: پدر من ایالن راه غاللالط را ررالتال  اسالت.  کند. می شود اثر نداشت  باشد؟ چون این بچ  پیش خودش رور می سیگار نوش، اثر دارد. مگر می

گناهالوالار تأثیر نیست. یک کسی  گذارد. اگر خودش این کاره نبود، تأثیرگذارتر بود. ولی اآلن هم بی هایش را دیده است. چشیده، در او تأثیر می عارض 
رو تالا گوید: این راه غلطی ک  من ررتم، تو ن گویی: این خودش یک عمر گناه کرده است. می گوید: گناه نون. تأثیر دارد چون شما می است. ب  شما می

 مبتال نشوی.
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