
»یا  می فرمایند:  عرفه  دعای  در  سیدالشهدا)ع( 
من أذاق أحبائه حالوة المؤانسة فقاموا بین یدیه 
متملقین.«  )ای خدایی که به دوستانت شیرینی 
ارتباط و انس گرفتن با خودت را چشاندی و این ها 

مقابل تو ایستادند و شروع کردند تو را تملق کردن 
و با تو عشق بازی کردن.( هم خواسته شان را به توی 
خدا گفتند و هم از توی خدا طلب کردند و هم 

بندگی شان را به درگاه تو عرضه داشتند.

دعای عرفه؛ لحظۀ لقاءهللا
جمعـــــه 17 تـیــر 1401
شمارۀ  81 
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أنه  أشهد  و  بالکبریا  المتفرد  لله  الحمد 
أشهد  و  السماء  و  االرض  بتدبیر  المتوحد 
و  الکمالء  أکمل  و  للوراء  رحمة  محمدًا  أن 
أن  أشهد  و  األنبیاء  خاتم  و  السفراء  أفضل 
أمیر المؤمنین علی إبن أبی طالب و أوالده 
منقذ  و  البیضاء  المحجة  هم  المعصومین 

البشر من الضاللة و العمی.
الزمان صلوات  موالنا صاحب  بّلغ  اللهم 
المؤمنات  و  المؤمنین  جمیع  عن  علیه  الله 
فی مشارق االرض و مغاربها سهلها و جبلها و 
بّرها و بحرها حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا 
من الصلوات و التحیات زنة عرش الله و مداد 
کلماته و منتهی رضاه و عدد ما أحصاه کتابه و 

أحاط به علمه.
اللهم إنا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل 
یوم عهدًا و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما 
شّرفتنا بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة 

و خّصصتنا بهذه النعمة فصل علی موالنا و 
سیدنا صاحب الزمان و اجعلنا من أنصاره و 
أعوانه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه 
طائعین غیر مکرهین ِفی الصف اّلذی نعت 
أهله فی کتابک کأنهم بنیان مرصوص علی 
طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم السالم. 

اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامة.
نفسی  اوصی  و  اوصیکم  الله،  عباد 

بتقوی الله.
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به 

تقوای الهی سفارش می کنم.

تقوای  در موضوع  اول  در خطبۀ  ما  کالم 
به  توجه  با  و  روز عرفه است  فردا  بود.  عملی 
عبودیت  عرصۀ  در  فردا  و  امشب  حساسیت 
پروردگار، آن نقطۀ نهایی تقوای عملی که در 
واقع بستر امید به لقاءالله است، باید مدنظر 
آخر  قرآن،  در  متعال  خداوند  بگیرد.  قرار 
 ...« یا کهف می فرماید:  فرقان  مبارکۀ  سورۀ 
ِه  َرِبّ ِلَقاَء  َیْرُجو  َکاَن  َفَمْن  َواِحٌد  ِإَلٌه  ِإَلُهُکْم  َما  َنّ

َ
أ

ِه  َرِبّ ِبِعَباَدِة  ُیْشِرْک  اَل  َو  َصاِلًحا  َعَماًل  َفْلَیْعَمْل 
َحًدا«1 برای فهم جملۀ اولی که خداوند در 

َ
أ

َما ِإَلُهُکْم ِإَلٌه َواِحٌد«، به  َنّ
َ
این آیه می فرماید: »أ

این مقدمه توجه کنید:
آرزوست.  کانون  دنیا  در  انسان  زندگی 
انسان در این عالم، زنده به آرزو و امید است؛ 
اما اشتباه بشر در تشخیص آن نقطه ای است 
خودش  امید  و  آرزو  و  بگیرد  هدف  را  آن  که 
ابتدای  بدهد. جوان در  توجه  نقطه  آن  به  را 
امید  و  آرزو  نقطۀ  آن  خودش  فکر  در  جوانی 
را می پروراند. ساختن کاخ های افسانه ای در 
و  خصوصیات  از  زندگی،  دربارۀ  جوان  فکر 

عوارض دورۀ جوانی است.

ثروت  قدرت،  زندگی،  آرزوی  که  جوانی 
می رسد،  نقطه  این  به  وقتی  دارد،  مقام  و 
مهم  این ها  می کرد،  فکر  که  آن قدر  می بیند 
نبود. به پول رسیده؛ اما باز دنبال افزون طلبی 
بیشتر  افزون طلبی  جهت  در  هرچه  و  است 
فعالیت می کند، آرام نمی گیرد و آرامش پیدا 
نمی کند. کسی که آرزوی مقام داشته، وقتی 
و  به مقام می رسد، می بیند اشتباه می کرده 
این مقام جز دردسر و پریشانی چیز دیگری 
آرزویش  تشخیص  در  فرد  این  پس  ندارد. 

اشتباه کرده است.
..................................................

1. کهف، 11۰.

َما ِإَلُهُکْم  َنّ
َ
خداوند در این آیه می فرماید: »أ

َما  َنّ
َ
ِإَلٌه َواِحٌد«. اواًل ادات حصر آورده است: »أ

ِاٰله  است.  ِاٰله  یک  ِاٰله شما  َواِحٌد«؛  ِإَلٌه  ِإَلُهُکْم 
در  را  توحید  نمی خواهد  آیه  این  چه؟  یعنی 
عنوان توحید تک خدایی برای ما مطرح کند؛ 
بلکه به معنای لفظ »ِاٰله« آیه توجه دارد. »ِاٰله« 

یعنی نقطۀ اشتیاق و نقطۀ عشق و نقطۀ آرزو.
به  حجاج  ورود  دربارۀ  حدیثی  در 
»یألهون  می فرمایند:  امام)ع(  مسجدالحرام، 

و  می شوند  مسجدالحرام  وارد  وقتی  إلیه.«1 
إلیه«  »یألهون  می افتد،  کعبه  به  چشمشان 
نقطه  این  می فهمند  إلیه«.  »یشتاقون  یعنی 
به طرف  اشتیاق  با  و  است  اشتیاقشان  نقطۀ 

کعبه می روند.
َما ِإَلُهُکْم ِإَلٌه َواِحٌد« یعنی آن نقطۀ باالی  َنّ

َ
»أ

یأله  »من  یعنی  »ِاٰله«  اشتیاق.  و  شوق  و  آرزو 
إلیه«، آن کسی که همۀ اشتیاق آدم به اوست. 
خدا را هم که ِاٰله می گویند، به اعتبار این است 

که همۀ اشتیاق ما باید به طرف او باشد. کلمۀ 
است؛  شده  تشکیل  »ِاٰله«  و  »ال«  از  »الله« 
یعنی آن موجود خاصی که نقطۀ اشتیاق همۀ 

زندگــی دنیا کانـون آرزوســت

آرزو باید متوجـــه چه باشــــد؟
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َما ِإَلُهُکْم ِإَلٌه َواِحٌد«  َنّ
َ
انسان هاست. می گوید: »أ

یعنی نقطۀ اشتیاق شما یک چیز است و آن 
خداست.

....................................................
قبلة  جعله  الذی  الحرام،  بیته  حج  علیکم  فرض  و   .1
زیارت  )خداوند  الحمام.  ولوه  إلیه  یألهون  و  لالنام... 
بیت الحرام خود را که قبلۀ مردمانش قرار داد، بر شما 
واجب کرد. آنان... همچون کبوتران ]که به آشیانۀ خود 
)نهج  می آورند(  روی  آنجا  به  مشتاقانه  بازمی گردند،[ 

البالغه، ترجمۀ محمد دشتی، خطبۀ 1، بخش ۸(.

خدا  متوجه  را  آرزویش  انسان  اگر  خب 
بکند و به جای پول و مقام و ثروت و لذت، خدا 
امید و آرزوی او باشد، سه بستر اینجا وجود 

دارد:
1. بستر آرزوکردن خدا؛

۲. بستر امید به لقاءالله؛
۳. بستر لقاءالله.

به  اینکه  آرزوی  بکند،  لقاءالله  آرزوی  آدم 
خدا برسم، این تصویِر رسیدن به خدا یعنی در 
زندگی اش وقتی این آرزو را داشت، به هرجا 
برسد، برایش مهم نیست. نه مقام مهم است، 
نه قدرت مهم است، نه شخصیت مهم است. 
ندارد.  اهمیت  برایش  این ها  از  هیچ کدام 
آنچه برایش مهم است، این است که به خدا 
برسد. فقط باید به خدا برسد و وقتی به خدا 
خب  می بیند.  آرزوبرآورده  را  خودش  رسید، 
اگر در زندگی، خدا بستر آرزوی انسان بود و 
خواست به خدا برسد و لقاءالله را درک کند، 
در هر لحظه می نشیند و ارزیابی می کند که 
تا اینجا چقدر به خدا رسیده است. این بستر 

آرزوست.
بستر امید این گونه است که وقتی کسی 

امید دارد به خدا برسد، این امید بدون عمل 
ممکن نیست. کشاورز وقتی امید به محصول 
می کارد،  بذر  می زند،  شخم  را  زمین  دارد، 
محصول  دارد  امید  چون  می کند؛  آبیاری 
این  می شود  باعث  او  امید  کند.  برداشت 
به  امید  که  کسی  بدهد.  انجام  را  مقدمات 
می دهد.  انجام  صالح  عمل  دارد،  لقاءالله 
تقوای عملی اینجا ایجاد می شود؛ یعنی در 
امید، بستر تقوای عملی است. عمل مطابق 
تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات، امید به 

لقاءالله را نتیجه می دهد.
لقاءالله  می رسیم؟  خدا  به  زمانی  چه 
سراغ  به  باید  لقاءالله  تصویر  برای  چیست؟ 
معصوم)ع( برویم. مصداق کامل کسی که به 
لقاءالله  رسیده، وجود مقدس موال امیرالمؤمنین 
علی)ع( است. نصفه شب فردی اعرابی دِر خانۀ 
فاطمۀ زهرا)س( را زد: »السالم علیِک یا بنت 
مشغول  نیمه شب  فاطمه)س(  الله.«  رسول 
»خبری  گفت:  »بله؟«  فرمود:  بود.  تهجد 
چیست؟«  »خبرت  فرمود:  آورده ام.«  برایتان 
گفت: »آجرک الله فی مصیبة بعلک. خدا به 
مرد.«  علی  شوهرت  بدهد.  اجر  و  صبر  شما 
فرمود: »یعنی چه که مرد؟! مگر کجا شوهر 
مرا دیده ای که می گویی شوهرم مرد؟!« گفت: 
»رد می شدم. صدای شیونی از نخلستان بلند 
شد. رفتم به طرف صدا. دیدم علی صیحه ای 
زد و مثل چوب خشکیده نقش بر زمین شد. 
علی مرد! آمده ام به شما خبر بدهم.« صدیقۀ 
اطهر)س( فرمود: »اگر این مرگ است، علی 

شبی چند بار می میرد و زنده می شود.«1
وقتی  است.  مقامی  چنین  لقاءالله  مقام 
یعنی  دید،  را  به جایی رسید که خدا  انسان 
کسی  مثل  شد  حق  جذب  دلش  جوری 
به  صعقه  حالت  می بیند،  را  خدا  دارد  که 
ممن  اجعلنی  و  »إلهی  می دهد.  دست  او 
جابک و الحظته فصعق لجاللک.«۲ 

َ
نادیته فأ

موال)ع( در دعای مناجات شعبانیه می گوید: 
»من را از کسانی قرار بده که صدایشان زدی 
و جوابت را دادند و آن ها را مالحظه کردی و 
نظری انداختی و به حالت صعقه درافتادند.« 

این مقام لقاءالله است.
فرمودند:  اکرم)ص(  پیغمبر  حدیثی،  در 
علی  الغالب  کان  إذا  تعالی:  الله  »یقول 
به  من  بندۀ  وقتی  بی...«،  االشتغال  عبدی 
جایی برسد که همۀ افکار را از دل و مغزش 
من  مشغول  و  من  یاد  به  فقط  و  کند  بیرون 
باشد، »... جعلت بغیته و لذته فی ذکری...« 
قرار  خودم  یاد  در  را  او  لذت  و  او  طلب  من 
فإذا   ...« ببرد.  لذت  من  یاد  از  تا  می دهم 
و  عشقنی  فیذکری  لذته  و  بغیته  جعلت 
عشقته...«۳ وقتی لذت این بندۀ من ارتباط 
با من و یاد من شد، من عاشق او می شوم و 

او هم عاشق من می شود.
..................................................

1. نک: شیخ صدوق، األمالی، ص1۳۷.
مناجات  الجنان،  مفاتیح  قمی،  عباس  شیخ   .۲

شعبانیه.
العقائد  موسوعة  ری شهری،  محمدی  محمد   .۳

االسالمّیة، ج۳، ص۲۵۰.

خدا؛ نقطۀ گرایش امیـد و آرزو
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انقالب  جریان  است.  یوم الترویة1  امروز 
امام حسین)ع( از امروز شروع می شود. سرآغاز 
حرکت اباعبدالله)ع( در آن قیام آتشین خونین 
جهان گیر تا روز فرج و ظهور میوۀ دلش امام 

زمان)عج(، یوم الترویة است.۲

سیدالشهدا)ع(  دل دادگان  از  تعدادی 
از  را  اربعین  برای  کربال  به  پیاده  سفر  امروز 
این  سعادت  به  خوشا  کردند.  آغاز  شهر  این 
عزیزان که ظاهرًا در نمازجمعه هم حضور پیدا 
اینکه  بر  هستند  موفق  ان شاءالله  و  کرده اند 
از مشهد علی  پیاده  پای  با  اربعین  تا  االن  از 
بن موسی  الرضا)ع( حرکت کنند و بیابان ها و 
کوه ها و دشت ها را بپیمایند و اربعین به تربت 
ارزشمندترین  این  برسند.  سیدالشهدا)ع( 

عزیزان  این  که  است  موفقیت  و  سعادت 
مشهدی ما پیدا کرده اند. این کاروان پیاده از 
امروز به طرف کربال حرکت کرده اند و خیلی هم 

بجاست؛ چون با امام حسین)ع( هم سفرند.
به طرف  منا  از  امروز  سیدالشهدا)ع(  آقا 
کربال حرکت کردند و این عزیزان هم امروز از 
منای امام رضا)ع( به طرف کربال حرکت کردند 
این سفر هم سفر سیدالشهدا)ع(  و در مسیر 
هستند. ان شاءالله خداوند متعال به همه شان 

یوم الترویة؛ سرآغاز حرکت اباعبدهللا)ع(

خطبۀ دوم
عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله.

همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

فردا روز عرفه، روز این چنین اتفاقی است. 
پیدا  که  خاصی  حالت  آن  عرفه  دعای  در 
مهم  برایتان  هیچ چیز  غیرخدا  که  می کنید 
نیست، آنجا فرمایش امام حسین)ع( در دعا را 
می گویید: »ماذا وجد من فقدک و ما الذی فقد 
من وجدک؟«1 )خدایا، چه کسی را پیدا کرده 
آن که تو را گم کرده و چه چیزی گم کرده آن که 

تو را پیدا کرده؟(
آن لحظه ای که این حالت وصل به حق و 
لقاءالله در وسط دعای عرفه برای شما ایجاد 
می شود، آن حالتی است که هم شما عاشق 
دعای  شماست.  عاشق  خدا  هم  و  خدایید 
عرفۀ فردا لحظۀ عشق بازی شما با خداست. 
هم شما عاشق خدا می شوید و هم خدا عاشق 

شما می شود.
سیدالشهدا)ع( در دعای عرفه می فرمایند: 
»یا من أذاق أحبائه حالوة المؤانسة فقاموا بین 
یدیه متملقین.«۲ )ای خدایی که به دوستانت 
را  خودت  با  انس گرفتن  و  ارتباط  شیرینی 
چشاندی و این ها مقابل تو ایستادند و شروع 

کردند تو را تملق کردن و با تو عشق بازی کردن.( 
هم خواسته شان را به توی خدا گفتند و هم از 
توی خدا طلب کردند و هم بندگی شان را به 

درگاه تو عرضه داشتند.
این حالِت فردای شما برادران و خواهران 
این  در  مخصوصًا  است؛  عرفه  دعای  در 
سرزمینی که عرفات علی بن موسی الرضا)ع( 
است. در روایت آمده که خداوند در روز عرفه 
اول نگاه می کند به زائران قبر سیدالشهدا)ع( 
و بعد به آن هایی که در عرفات وقوف کرده اند.۳  
نظر  از  رضوی  حائر  با  حسینی  حائر  خدایا، 
تو فرقی نمی کند. پروردگارا، آن نگاهی را که 
امام  حرم  به  داری،  حسین)ع(  امام  حرم  به 
امام رضا)ع( و  رضا)ع( هم داشته باش. حرم 
حرم امام حسین)ع( را به یک چشم نگاه کن. 

اینجا عرفات علی بن موسی الرضا)ع( است.
که  آرمانی  باالترین  و  آرزو  آخرین  خدایا، 
فردا برای ما وجود دارد و از تو طلب می کنیم، 
دالرای  جمال  به  ما  چشمان  روشن شدن 
موالیمان بقیةالله است. خدایا فرج موالیمان 

بقیةالله را تعجیل بفرما.
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهر  ارواح 
دعاها  و  اعمال  برکات  و  خیرات  از  را  بزرگوار 
بهره مند  فردا  و  امشب  در  نیایش هایمان  و 

بگردان.
سایۀ پربرکت رهبر معظم انقالب را بر سر 

ما مستدام بدار.
دشمنان ناپاک ما در جبهه های کفر و نفاق 

و استکبار را ذلیل و نابود و ریشه کن بفرما.
....................................................

1. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص۲۷۳.
۲ . همان.

۳ . و روی علی بن ساباط عن بعض أصحابه عن أبی عبد 
الله)ع( قال: »إن الله عز و جل یبدأ بالنظر إلی زوار قبر 
الحسین علیه السالم عشیة عرفة قبل أهل عرفات.« قال 
»نعم...«  قال:  الموقف؟«  أهل  إلی  نظره  »قبل  قلت: 

)شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص۷1۵(.

دعای عرفــه؛ لحظــۀ لقــاءهللا
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اجر بدهد و موفق باشند و مسیر پرخوف و خطر 
سفر را با همۀ مشکالت با سالمتی و خوبی طی 
کنند. نگاه این ها به ضریح امام حسین)ع( و 
سالمی که به اباعبدالله)ع( می دهند، با همۀ 
سالم ها متفاوت است. ان شاءالله در سالم اول 

ما را هم یاد خواهند کرد.
....................................................

1. روز ترویه به روز هشتم ماه ذی الحجه اطالق می شود. 
در این روز حجاج نیت حج تمتع می کنند و محرم می شوند 
و از مکه به سمت منا حرکت می کنند. در آنجا شب را بیتوته 
می کنند و صبح عرفه به جانب عرفات رهسپار می شوند. 
طبق روایات، این روز یکی از روزهای ارزشمند سال شمرده  

می شود و آداب و اعمالی مخصوصی دارد.
۲ . اینکه امام حسین)ع( در دهۀ اول ذی الحجه از مکه 
اما  است؛  مورخان  مورداتفاق  ظاهرًا  شده اند،  خارج 

دربارۀ روز خروج ایشان اختالف نظر وجود دارد. برخی 
روز خروج را سوم، برخی هفتم، برخی هشتم و برخی 
و  مشهور  قول  ولی  کرده اند؛  گزارش  ذی الحجه  نهم 
درست تر این است که امام)ع( در روز َترِویه یعنی هشتم 

روایت صحیحی که  از مکه خارج شده اند.  ذی الحجه 
نیز  امام صادق)ع( نقل کرده است  از  معاویة بن عّمار 
این نظر را تأیید می کند .)محمد محمدی ری شهری، 

شهادت نامۀ امام حسین)ع(، ج1، ص۳۴۸(.

قیام  آغاز  روز  است،  یوم الترویة   امروز 
صبح  اذان  نزدیک  دیشب  سیدالشهدا)ع(. 
از سیاست مداران آن روز یعنی  و سحر، یکی 
عبدالله مطیع به دِر خیمۀ امام حسین)ع( رفت 
»اگر  صحبت کردن:  حضرت  با  کرد  شروع  و 
قصد قیام علیه یزید دارید، موافقت کنید ما در 
روز عرفه در بیابان عرفات در چادرهای رؤسای 
بیعت  شما  برای  و  شویم  حاضر  عرب  قبایل 

بگیریم تا در مقابل یزید شکست نخورید.«
می داد.  سیاسی  مشاورۀ  به اصطالح 
سیدالشهدا)ع( هم حرفش را شنیدند. بعدًا به 
او خبر رسید که سیدالشهدا)ع( خیمه و َخرگاه 
می شوند.  خارج  حرم  از  دارند  و  کنده اند  را 
سراسیمه آمد و عرض کرد: »من خدمت شما 
بودم و تصمیمتان را نگفتید! فردا روز وقوف در 
عرفات است. شما از کنار عرفات راه می افتید و 
از حرم خارج می شوید، با اینکه محرم به احرام 
حج شده اید؟! چرا حرکت می کنید؟« هرکس 
»اگر  گفتند:  حضرت  کرد،  سؤال  این طور 
می خواهید بفهمید، بیایید مسجد تنعیم1 در 

آخر حرم تا بگویم چرا حرکت کرده ام.«
حضرت کاروان را حرکت دادند و به عبدالله 
عده ای  چیست.  تصمیمشان  نگفتند  مطیع 
همراهی  قیام  این  در  می خواستند  که  هم 

آنان هم  به  کنند، سؤال می کردند و حضرت 
دختربچۀ  صبح  اذان  نزدیک  نگفت.  چیزی 
چهارساله را بیدار کردند و گفتند: »رقیه جان، 
تو بلند شو بیا برویم به کربال. از کربال برو شام و 
در خرابۀ شام نصفه شب سه بار صدا بزن بابا. 
سرت را بگذار بر زمین. قبر کوچکت هرچه کاخ 
ستم در دنیا هست، خراب می کند.« این بچه 
را با خود بردند؛ اما به عبدالله مطیع نگفتند 

تصمیمشان چیست.
همراهانشان  به  کردند.  حرکت  حضرت 
دستور دادند نیت احرام حج را به عمرۀ مفرده 
برگردانند. برگشتند و در مسجدالحرام، اعمال 
تقصیر  مروه  در  دادند.  انجام  را  مفرده  عمرۀ 
کردند و آمدند تا رسیدند به مسجد تنعیم. عرض 
کردند: »آقا، اینجا سرزمین حرم است و محرم 
به احرام حج هستیم. نمی توانیم از حرم بیرون 
حضرت  می روید.«  کجا  بگویید  ما  به  برویم. 
کنار دیوار مسجد تنعیم ایستاد. پشتش را به 
دیوار داد و فرمود: »خط الموت علی ولد آدم 
مخط القالدة علی جید الفتاة، و ما أولهنی إلی 
أسالفی إشتیاق یعقوب إلی یوسف، و خیر لی 
مصرع أنا القیه، کأنی بأوصالی تقطعها عسالن 
الفلوات بین النواویس و کربالء... .« گفتند من 
می روم جایی که گرگان گرسنه در سرزمینی 

میان نواویس و کربال بدن مرا پاره پاره خواهند 
و موطنا  فینا مهجته  باذال  »... من کان  کرد. 
از  هرکه  معنا.«  فلیرحل  نفسه  الله  لقاء  علی 
شما خون  جگرش را در راه خدا بذل کرده و به 
خودش تلقین کرده که به لقاءالله بپیوندد، با 

من بیاید.
سیدالشهدا)ع( این حرکت را انجام دادند.

به یوم الترویة محمل ببستند
خواتین اندر آن محمل نشستند

مهار ناقۀ بانوی ذی جود
ابر دست طرماح عدی بود

قمر  شود.  سوار  خواست  زینب)س( 
بنی هاشم)ع( آمد زانویش را رکاب قرار داد.

بغل  زیر  آمدند  سیدالشهدا)ع(  آقا 
در  احترام  با  ایشان  و  گرفتند  را  زینب)س( 

حرکت امام حسین)ع( به سمت کربال
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برادران و عزیزان، این انقالب، انقالبی نبود 
که باآن همه سرمایه گذاری، آن روز تمام شود. 
انقالب اسالمی ما هم که این نظام را تشکیل 
انقالب  تداوم  و  انقالب  این  مرهون  داده، 
شروعش  روز  امروز  که  است  سیدالشهدا)ع( 

نظاِم  در  و  انقالب  این  در  بنابراین  است؛ 
به دست آمده از این انقالب، نمی توانیم در برابر 
جنگ با خدا و جنگ با دین بی اعتنا بنشینیم.

این  در  مردم  عده  یک  متأسفانه  االن 
هشت  کرده اند،  فراموش  را  انقالب  مملکت 
سال دفاع مقدسی را از یاد برده اند که بچه های 
»عاشق  نوشتند  پیشانی شان  روی  مردم  این 
کربال« و »مسافر راه کربال« و راه افتادند و رفتند 
تجاوز دشمن حفظ  از  را  و کشور  دادند  جان 
این  در  حاال  می شود  می کنند  خیال  کردند. 
فضا آزادانه گناه کنند و تظاهر به گناه داشته 

باشند. این درست نیست.

باید نظام و کشورمان در فضایی کربالیی 
در  می خواهند  که  کسانی  بشود.  حفظ 
یک  آزادی  بدانند  کنند،  زندگی  کشور  این 
و  ولنگ وباز  آزادی  است،  مدیریت شده  آزادی 
بی بندوبارانه و بدون مدیریت نیست. چه کسی 
را  آزادی  این  می کند؟  مدیریت  را  آزادی  این 
می کند،  مدیریت  حسین)ع(  امام  به  عشق 
دل دادگان به اباعبدالله این آزادی را مدیریت 
فضای  با  گناه  و  فسق  به  تجاهر  می کنند. 
کربالیی انقالب و نظام جمهوری اسالمی جور 
و  کشور  این فضای  در  نمی شود  و  درنمی آید 

نظام، با تظاهر به گناه زندگی کنند.

انقالب اسالمی تداوم انقالب کربالست

امروز »بی حجابی« تظاهر به گناه است. 
باید با حجاب برخورد فرهنگی شود و افراد با 
نمی گوید  هیچ کس  شوند.  باحجاب  فرهنگ 
افراد باید با زور و تحمیل باحجاب شوند. افراد 
باید حجاب را بفهمند و به عنوان واجب شرعی، 
خودشان عمل کنند. بحث ما در »بی حجابی« 
است. بی حجابی ناهنجاری و تظاهر به فسق 
و گناه است. گناه یعنی دهن کجی به کربال و 

شهدای کربال.
در عصر روز عاشورا وقتی دشمن، لشکر 
بچه ها  زدند،  آتش  را  خیمه گاه  سعد،  عمر 

آواره شدند. عده ای دنبال آنان بودند تا اموال 
این بچه ها را غارت کنند. اگر گوشواره ای به 
را  بچه ها  این  بود،  تنشان  به  لباسی  یا  گوش 
تا گوشوارۀ طال  می گرفتند. ظالمی جلو آمد 
بخواهد  اگر  دید  دربیاورد.  بچه ای  گوش  از 
گوشواره  است.  سخت  دربیاورد،  را  گوشواره 
را کشید و گوش این نازدانه پاره شد. او غش 
کرد و روی زمین افتاد. زینب)س( از پشت سر 
آمد و بچه را بلند کرد و به آغوش کشید. او را 
به حال آورد. تا چشم باز کرد، نگفت: »عمه، 
پاره  را  »گوشم  نگفت:  بردند!«  را  گوشواره ام 

بود:  این  گفت،  که  جمله ای  اولین  کردند!« 
»عمه، معجری بیاور تا خودم را از نامحرم حفظ 
کنم.« این فرهنگ ماست. این خانم و دختر 
بی حجاب به این فرهنگ دهن کجی می کند و 

این تجاهر به فسق است.

نمی شود با زور و تحمیل، افراد را باحجاب کرد

این  گرفت.  قرار  محمل  در  و  نشست  کجاوه 
برنامۀ امروز زینب)س( بود؛ اما عزیزان، همین 
سوار  چطور  محرم  یازدهم  روز  در  زینب)س( 

کجاوه و ناقه شد.
»من  فرمودند:  امروز  سیدالشهدا)ع(  آقا 
الله  لقاء  باذال فینا مهجته و موطنا علی  کان 
إن  مصبحا  راحل  فإنی  معنا  فلیرحل  نفسه 
ما  با  می خواهد  هرکس  تعالی.«۲  الله  شاء 
عرفه  صبح  می افتیم.  راه  فرداصبح  ما  بیاید، 
حرکت  تنعیم  مسجد  کنار  از  سیدالشهدا)ع( 

سیدالشهدا)ع(  که  لحظه ای  آن  کردند. 
الله  شاء  إن  مصبحا  راحل  »فإنی  فرمودند: 
اولین سرباز  که  بود  لحظه ای  تعالی«، همان 
کربال مسلم بن عقیل را باالی داراالمارة برده 
زد:  صدا  مسلم  داراالماره  باالی  از  بودند. 

»السالم علیک یا ابا عبد الله.«
غوغایی  و  می کشند  توام  عشق  جرم  به   

است 
تو هم برآ به لب بام خوش تماشایی است ۳

تنعیم  مسجد  کنار  از  حسین)ع(  امام 

بدن  هم  داراالماره  باالی  از  و  کردند  حرکت 
بی سر مسلم روی زمین پرتاب شد.

....................................................
1. مسجد تنعیم یکی از مسجدهای شهر مکه است. 
به مکه و در مدخل مکه  بر سر راه مدینه  این مسجد 
غربی  در شمال  است  منطقه ای  نام  تنعیم  دارد.  قرار 
این  دارد.  قرار  َسِرف  و  مکه  میان  که  مسجدالحرام 
فاصلۀ  و  شده  واقع  نعیم  و  ناعم  کوه  دو  میان  منطقه 
آن تا مکه دو فرسخ است. مسجد تنعیم در این منطقه 
از میقات هاست و نقطۀ آغازین حرم  قرار دارد و یکی 

محسوب می شود.
۲. سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، ص۸۰.

۳. مالحیدرعلی اصفهانی، از شعرای بنام هندوستان.
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تشکر می کنم از نمایندۀ محترم دادستان 
که بنا شده با یک حکم قضایی از این تجاهر 
کند.  جلوگیری  عمومی  مراکز  در  فسق  به 
حرف  این  دارید،  قبول  را  پیغمبر)ص(  اگر 
این  دارید،  قبول  را  رهبر  اگر  است؛  ایشان 
فرمودند:  پیغمبر)ص(  است.  رهبر  فرمایش 
»إن المعصیة إذا عمل بها العبد سرا لم تضّر 
إال عاملها، فاذا عمل بها عالنیة و لم یغیر علیه 
انجام  بالعامة.«1 )گناه وقتی مخفیانه  أضرت 
می گیرد، فقط به عامل گناه ضرر می زند؛ اما 
را  و کسی جلویش  بگیرد  انجام  آشکار  وقتی 
نگیرد، اجتماع و مردم آسیب می بینند.( این 
بی حجابِی علنی گناهی است که در مألعام 

به فرمایش  می گیرد.  صورت  عمومی  مراکز  و 
پیغمبر)ص(، این به جامعه آسیب می زند.

رهبر معظم انقالب در روز والدت صدیقۀ 
اطهر)س( در سال 1۳۹۶ در دیدار با مداحان 
خانۀ  در  کسی  اگر  نگفتیم  که  »ما  فرمودند: 
را  روسری اش  نامحرم  مقابل  در  خودش 
کار  او  خیر،  می کنیم.  تعقیب  را  او  برداشت، 
شخصی می کند. آن کاری که در مأل و خیابان 
انجام می گیرد، کار اجتماعی و عمومی است، 
برای  خطا  این  است.  عمومی  تعلیم  یک 
حکومتی که به نام اسالم سر کار آمده است، 
بزرگ  و  ایجاد می کند. حرام، کوچک  تکلیف 
ندارد. آنچه حرام شرعی است، نباید به صورت 
آشکار در کشور انجام بگیرد. حاال یک نفر یک 
غلطی برای خودش می کند، آن بین خودش و 
خداست؛ اما آنچه در مقابل چشم مردم است، 
اسالمی  حکومت  است،  جامعه  محیط  در 

مثل حکومت امیرالمؤمنین)ع( و پیغمبر)ص( 
وظیفه دارد در مقابل آن بایستد.« این فرمایش 

رهبر معظم انقالب است.
قاضی غیور حکمی را برای مراکز عمومی 
صادر کرده است. مسئوالن استان و مدیریت 
شهری هم به این حکم عمل خواهند کرد و 
مخالفی ندارد. اختالفی بین مسئوالن وجود 
دارد. اگر بعضی اظهارنظر کردند، در واقع برای 
این بوده است که این مسئله باید برای مأموران 
و مجریان آن تعلیم و تبیین شود. خود آقای 
معاون دادستان هم برای مأموران اجرای حکم 
برنامۀ تبیینی گذاشته اند؛ اما این حکم شرعی 
است که باید اجرا شود و جلوی تجاهر به گناه 

را باید بگیرند.
....................................................

إلی  الشیعة  وسائل  تفصیل  عاملی،  حر  شیخ   .1
تحصیل مسائل الّشریعة، ج۸، ص1۳۶.

بیان پیغمبر)ص( دربارۀ مقابله با گناه علنی

بعضی ها جمله ای نقل می کنند از شهید 
بزرگوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که 
فرمودند: »آن دختر بی حجاب مثل دختر خودم 
است.« معنای این جمله چیست؟ آیا معنای این 
جمله این است که بی حجابِی دختِر بی حجاب 
دختر  مثل  بی حجابی اش  از  می پسندم؟  را 
خودم خوشم می آید؟ یا معنای جملۀ مرحوم 
و  دغدغه  که  است  این  سلیمانی  قاسم  حاج 
اضطرابی که دربارۀ این دختر بی حجاب دارم، 
دختر  دربارۀ  خودم  اضطراب  و  دغدغه  مثل 
خودم است؟ دختر حاج قاسم و خانوادۀ ایشان 
که هم چادری هستند و هم باحجاب. نه اینکه از 
بی حجابی حمایت می کنم. یعنی او در معرض 

خطر و آسیب است.
این دختر بی حجاب به عنوان ناموس مردم 
در معرض تیر نگاه ها قرار گرفته و مثل بچۀ من 
است و رفته وسط میدانی که تیر و شمشیر و 

باران تیرهای زهرآلود و نگاه های مردان هرزه 
دارد به او آسیب می زند. او مثل دختر خودم 
است که دربارۀ او دغدغه و نگرانی دارم. این 
حرف خود ما و رهبر هم هست. واقعًا دغدغه 
داریم دربارۀ این افراد. این بیان دغدغه است، 

نه تأیید بی حجابی.
آمد وسط  قوۀ قضاییه  دستگاه حکومتی 
کرد.  صادر  قضایی  حکم  دادستان  معاون  و 
بقیه اش به شما مردم مربوط است. در این کشور 
و نظام، هرچه مردم خواستند، می شود. مردم 
نخواسته باشند، نمی شود. بقیه اش مربوط به 
شما مردم است. روز ۲1تیر روز عفاف و حجاب 
مسجد  در  مظلوم  شهدای  شهادت  سالروز  و 
گوهرشاد برای حفظ حجاب و عفاف است. در 
این راه پیمایی که از میدان شهدا برگزار می شود، 
چقدر  دهید  نشان  خواهران  و  برادران  شما 
به دنبال ترک منکر و نهی از تجاهر به فسق در 

این شهر هستید. هویت امام رضا)ع( باید در 
این شهر حفظ شود. نشان دهید چقدر پای آن 

هستید و حاضرید کمک کنید.
روز سه شنبه ۲1تیر ساعت 1۷:۳۰ عزیزان 
قتلگاه  در  و  میدان شهدا حرکت می کنند  از 
مقصورۀ  ایوان  در  حجاب  و  عفاف  شهدای 
این  یاد  و  می کنند  تجمع  گوهرشاد  مسجد 

عزیزان را گرامی می دارند.
خدایا، به عزت اولیائت نقطۀ کمال و نقطۀ 
جمع همۀ امتیازها و شعایر و ارزش های دینی 
ما، فرج و ظهور موالیمان بقیة الله، تعجیل بفرما.
ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار 
ما را از پایداری مردم ما پای ستون خیمۀ این 

نظام خشنود بگردان.

همه دربارۀ آن دختر بی حجاب دغدغه داریم
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