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 تقدس زدایی و مقدسات در اسالم
  :انگیزه ایجاد

یکی از مهمترین صفات مومن، صفت غیرت است. هم غیرت ملی، هم غیرت ناموسی و باالتر از همه، غیرت 
 معالم دینش به خطر افتاد، حساس باشد.  واحکام ن. اگر انسان دین ، دینی داشت

سال از رحلت پیغمبر،  50و آسیب و انحرافاتی که باعث شده بود، بعد از  رخ دادروز  آن اتفاقی که در جامعۀ
زنده می شد، ، یکی یکی سقوط می کرد و از بین می رفت و بدعت ها شود که ارزش ها دچار انحطاطه جامع

ه آگاه است و به عنوان کسی ک کسی که بصیرت دارد والسالم به عنوان  یهء علوجود مقدس سیدالشهدا
 وغیرت دینی دارد، غیرت اهللا است، این که به امام حسین بگوییم غیرت دینی داشت، کم است. او غیرت اهللا 

سقوط ارزش ها را  ومظهر غیرت خدا است. لذا ممکن بود کسان دیگري از خوبان در آن زمان این بدي ها 
 می دیدند اما تکان نمی خوردند.

 بزرگی است براي ما که اگر احیاناً عظیم را برپا کرد. این درسام وجود مقدس سید الشهداء بود که این قی
جایی که  و تا باشیمشویم. مواظب ، حساس سقوط می باشند حال در ایی می بینیم که ارزش هاي جامعۀج

بعد نسبت به  نکند مراقب باشیم که ارزش ها در آن ها سقوط ، اطرافیان خودمان رامی توانیم اول از همه
 کنیم.عۀ خودمان اقدام اصالح جام

 
  : محتوا و متن

ند. در کالم رهبري بزرگوار به ه انفوذ استفاده کرد از کلمۀ بسیاریکی دو سال اخیر،  رهبر بزرگوارمان در این
مهمترین قسم نفوذ، نفوذ فرهنگی  نفوذ اقسامی دارد و. این کلید واژه است عنوان دیدبان انقالب اسالمی

 مورد سقوط قرار بگیرد که اگر این اتفاق افتاد، نفوذ سیاسی و است که ارزش ها و باورهاي جامعه احیاناً
یکی از ارزش هایی که باید مؤمن توجه به آن داشته باشد، حفظ اقتصادي هم پشت سرش خواهد بود. 

زندگی می کنیم که در فرهنگ سکوالري که در جهان مقدسات است. متأسفانه در فرهنگ و در جهانی 
مقدسات دیگر مفهومی ندارد. فرقی بین این انسان  یعنی براي آنها ت، تقدس زدایی دارد صورت می گیرد؛سا

و آن انسان، این کتاب و آن کتاب، این مکان و آن مکان، این زمان و آن زمان نیست. اگر شما بگویی که 
فالن کتاب مقدس  یا ان مقدس استانس یافالن مکان مقدس است، می گوید من نمی فهمم. فالن زمان 

. نیست ی بین این انسان و انسان دیگر، بین این مکان و مکان دیگرفرق است، می گوید من نمی فهمم.
 به گونه هاي مختلف در کشور ما نگ سکوالر جهانی است که متأسفانهتقدس زداي یکی از خصوصیات فره

، تمسخر  در کاریکاتور هاکاریکاتور می کشند و احیاناً راجع به پیغمبران که به راحتی. اینسوق می دهند
 این یکی از همین لوازم تقدس زدایی است که در آن ها وجود دارد. وجود دارد،

این تقدسش را از کجا می  ؟ مقدسات چه چیزهایی هستند؟ به چه دلیل یک چیزي مقدس می شوداوالً
، هنددر  چیزهایی را مقدس می دانند مثالًها در کشورهاي مختلف هستند که  گیرد؟ می دانیم که خیلی



اگر راه برود، هیچ کسی حق ندارد مثال حولش بدهد و بیرون بیندازد  ند. در خیابانگاو را مقدس می دان
. اگر کسی او را بکشد جرم بیرون برود خود این جناب گاو باید تی اگر ترافیک هم پشت سرش ایجاد شود،ح

 بردارند و مثال ی گیرند براي این که تبرکاً. خیلی عذر می خواهم، زیر ادرارش ظرف مداردبسیار سنگینی 
کنند. االن خیلی از جاها بت را مقدس می دانند. در ژاپن، چین، در این کشورهاي آسیاي جنوب استفاده 

 دارنددر معابدشان بت خانگی دارند. بودایی ها عالوه بر بت بزرگی که  . رسماً شرقی بت را مقدس می دانند
می گندد و روز بعد، دوروز بعد می روند و عوضش می  یا میوه ها ین غذاغذا می گذارند. ا وش میوه جلوی و

رنش کنند. عالوه بر آن بت هاي بزرگ که در معابد بزرگشان دارند، بت هاي خانگی دارند که در مقابلش کُ
به دو میلیارد نفر از مردم شاید نزدیک ت پرستی در بیش از یک ملیارد نفر یعنی در زمان ما هم ب ؛می کنند

، چیزي را مقدس می دانند، آیا مقدس می شود؟ مالك آیا به صرف این که یک عده وجود دارد. جهان
مقدس می  چیزي مقدس باشد، ا به صرف این که خودمان قرارداد کنیم که یکمقدس بودن چیست؟ آی

و محترم بدانیم، مقدس و چیزي را مقدس  یک اعتقاد موهوم و باطلی، یکشود؟ آیا به صرف این که با 
ان من بزرگوار، باید دینکه عقل این را می پسندد. ما دیندارا یک منشأ عقالیی داردود؟ تقدس محترم می ش
و مقدسات موهوم و خرافی را هم  ست، محکم بایستیمکه بدانیم چیواقعی  . باید روي مقدساتمرا عمیق کنی

 و چه مقدس نیست؟ مقدس نکنیم. بدانیم چه مقدس است بی خودي
اولین وجود مقدس در عالم وجود، خداوند متعال است. مقدس یعنی این که مطهر و منزّه است. شکی نیست 

در دعاي کمیل می . »القدّوس المَلکُ  «می فرماید: مقدس است. در قرآن که خداوند متعال اول موجود 
همین طهارت دارد.  واست قد از هر عیب و نقصی یعنی ؛مبالغه است قدوس صیغۀ» یا نورُ یا قدّوس« :خوانید

است که منزّه از هر عیب و نقصی است. پس وجود که قداست ذاتی دارد و اولین مقدس در عالم وجود 
سرایت  به او کند، تقدسه ارتباط خاصی با خداوند پیدا آن وقت هر کسی یا هر چیزي ک پروردگار عالم است

همه مخلوق خداوند هستند  ،خداوند ارتباط دارندتقدس می گیرد. همه ي موجودات عالم با  اومی کند. از 
همه مقدس نیستند. بعضی از انسان ها یا بعضی از اشیاء و موجودات هستند که ارتباط خاص با خدا  ولی

احکامی پیدا می کنند براي این که  یکآن ها از خدا تقدس را می گیرند. آن وقت در دین ما  ودارند 
می  ارتباط خاصی با خدا دارد، لذا مقدس یکخدا کالم  مثالً  شود و تقدسشان از بین نرود.  یمشان حفظحر

، کسی دست بی وضو نمی تواند به آن می شود. احکام خاصی هم دارد . قرآن کالم خداست، لذا مقدسشود
، خانه احکامی هم برایش گذاشته شده است. مساجد یککند، براي حفظ احترامش،  نمی تواند نجس بزند،

آن را نجس کند، جنب نمی تواند  احکام خاصی هم دارد که کسی نمی تواند یک. می شود ي خدا مقدس
  .می شوند ، این ها مقدسولیاء خدا مثل انبیاء و معصومینشود. کالم خدا، خانه هاي خدا، اواردش 

 سالم داریم:پنج قسم مقدسات در ا کنیم، ماو رفته دسته بندي  اگر بخواهیم مقدسات را شسته
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 وجود دارد، واقعاً و این پنج قسم مقدسات است. ما این را الزم داریم زیرا حمله به مقدسات شروع شده
 هست.

 مکان هاي مقدس :

، همان کوه موسی  وارد سرزمین مقدس می شود حضرتمکان هاي مقدس است.  ،اولین قسم از مقدسات
 نَعْلَیْکَ فَاخْلَعْ« :را دریافت می کند، خداوند به حضرت موسی می فرماید لواح مقدسۀ توراتکه ا طور سینا

ادبی  یکي، این جا ه اشد ی، کفش هایت را در بیاور، وارد سرزمین مقدسموسی» طُوى الْمُقَدَّسِ بِالْوادِ إِنَّکَ
که بعضی از مکان ها  ردگذامی صحه  بر این مطلب شود. قرآنطوري هر کسی نمی تواند وارد دارد. همین 

بعضی ازمکان ها مورد رحمت اند و بعضی از مکان ها مورد لعن اند. مکان تا یم در روایات دارمقدس است. 
وقع ظهر بود که به یک سرزمینی گ صفین برمی گشتند، ماز جنمکان فرق دارد. امیرالمومنین با اصحابش 

ینجا نه. این جا سرزمین شومی ا :یستیم این جا نماز بخوانیم، حضرت فرمود، بعضی ها گفتند: آقا بارسیدند
مقدس ها  ي نماز نخوانده است. بعضی از خشکملعونه است. این جا هیچ پیغمبري و وصی پیغمبر است و

نماز بخوانیم. به امیرالمومنین دین داري یاد می  و باید بایستیمایستادند و نماز خواندند. آقا اول وقت است 
کان .. در روایات پاك ترین مکان ها، مرفتند السالم آن جا نخواندند و جاي دیگر یهدهند ولی حضرت امیر عل

. مکانی است که مالئکه دائم رفت و آمد می کنند. در زیارت نامه ي امام هایی است که حرم معصومین است
رٍ طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ أَشْهَدُ أَنَّکَ طُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْ«می خوانیم: فرازهایش ی از السالم در یک یهن علحسی

حرمت مطهر است و آن زمینی که تو  »بِکَ البّالد، و طَهُرَت حَرُمَک و طَهُرَت أرضٌ أنتَ بِها وَ طَهُرَتطَهُرْتَ 
 در آن دفن شدي، آنجا مقدس است.

معصیتی در آن جا نشده است. آن هیچ  »ابدا یکیُعصَ اهللا فال «جایی که قبر معصوم است  بنابر روایات
، حتی حیوانی به حیوانی شاخ نزده شود، قبر معصوم است، هیچ معصیتی جایی که بدن معصوم دفن می

ده است. براي است، ظلم نکرده است. پاکترین محل است که هیچ گناه خدا و معصیتی در آن انجام نش
همین است که شما وقتی وارد حرم معصومین می شوید، احساس سبکی می کنید. وقتی آدم وارد حرم 

آن هایی که اهل دل هستند، . داردحال دیگري  یک ومعصومین می شود، حس می کند فضا عوض شده 
حرم امام رضا  وقتی :گفتنداهللا بهاء الدینی می مرحوم آیت  در مورد وند.نمی ش چیزهایی را می بینند یا

به ایشان گفتند: آقا شما چرا اینقدر زود بر  انشبعضی از شاگردالسالم که می رفت، زود برمی گشت.  یهعل
است.  » المالئکۀمُختَلفُ« مالئکه را می بینندمی گردید؟ گفت : ما رفتیم سالم دادیم، جوابمان را گرفتیم. 

ست هر جایی که خانه ي خدا بنا می شود، جایی است که ات محل، محل نورانی و پاکی است. در روای
است. هر جایی لیاقت ندارد که زمینی  شهیدي آنجا افتاده یا قطراتی از خون شهیدي آن جا ریخته شده

 جایی قبر یک همین طوري می کنیم ما خیالشود که قبر معصوم یا خانه ي خدا در آن بنا شود. 
در ت. کسانی که خاك زیر پاي امیرالمومنین بودند، قبرشان حساب داشت. این گونه نیس شد، امیرالمومنین

اصفهان اگر قبرستان تخت فوالد اصفهان بروید، یکی از اولیاي خدا که صد سال پیش از دنیا رفت. مرحوم 
رفته بود  در زمان حیات به قبرستان تخت فوالدمیرزا محمد صادق تخت فوالدي، از اولیاي الهی بود. ایشان 

خوابید و  داخلشند، کَ ، گفت : این جا را بِکَن،، به آن کسی که قبر را می کندیه کندقبر براي خودش ته تا



 :گفت .خوابید داخلشرفت  جاي دیگر را کَند و یکن. کَجاي دیگر را بِ یک ، جاي من نیست،این جا :گفت
این جا، جاي من است. این ها که خاك زیر پاي امیرالمومنین و اهل بیت بودند، این گونه بودند، آن وقت 

نقل شده که سرزمین  یهروایت مفاخره در کامل الزیارات ابن قولو در ؟.چگونه بود اهل بیت جایشان، قبرشان
هستم که خانه ي خدا در آن بناء  ، زمینی که کعبه در آن بنا شده است، افتخار کرد که من آن زمینیمکه

کنی. من آن زمینی هستم که موش. تو را چه به این که افتخار خا :نهاده شده است، سرزمین کربال گفت
قابل  . مقام ولی خدا کجا و مقام کعبه کجا؟ ولی خدا مقامش اصالًحسین بن علی در من دفن شده است

 ت.مقایسه با کعبه نیس

دارد که در رساله ها خوانده اید:  یمکان هاي مقدس می باشد. مسجد احکام ،در هر حال یکی از مقدسات
ري. جاي از مسجد را اگر کسی عمداً نجس د مگر گذري و عبوو حائض نمی توانند وارد مسجد بشوجنب 
حق ندارید نماز بخوانید و  باشدولو نماز اول وقت  یا چیزي بریزد قطره خونی یک و اگر سهواً حرام استکند 
اول نجاست را پاك کنید. اشیاء مسجد را که مخصوص مسجد است، حق ندارد کسی بیرون ببرد. ببینید باید 

 این ها احکامی است که براي حفظ این حریم خداوند متعال گذاشته است. 

شَهْرُ اللَّهِ  إِلَیْکُمْ  دْ أَقْبَلَ قَ«: فرمودگر پیغمبر اول ماه رمضان ندومین از مقدسات، زمان هاي مقدس است. م
حرمتی دارد.  و فرق می کند و ماه خداست و با ماههاي دیگراین شهر، شهر اهللا  »بِالْبَرَکَۀِ وَ الرَّحْمَۀِ وَ الْمَغْفِرَة

 رفتند. پدرشان یعقوب نزدو  استغفار کردند  برادران یوسف وقتی متنبه شدند ه اید کهدر قرآن خواند
ولی به هر حال استغفار کردند ا بکشند برادران یوسف می خواستند یوسف ر ؛ چونبزرگ بود خیلی نگناهشا

کن. حضرت یعقوب رجان، تو براي ما پیش خدا واسطه شو و استغفار پد »ذُنُوبَنا لَنا اسْتَغْفِرْ  أَبانَا یا«: گفتندو 
. امام صادق استغفار می کنم  به زودي برایتان »رَبِّی لَکُمْ أَسْتَغْفِرُ سَوْفَ «چه گفت؟ گفت:  جواب فرزندانشدر 
، به تاخیر انداخت سحر شب جمعه دعا براي آنها را تا »السَّحَرِ لَیْلَۀَ الْجُمُعَۀ أَخَّرَهَا إِلَى«: یه السالم فرمودعل

 یکزمان هایی یا  یکرا محتاج می دیدند که  انبیاء مستجاب الدعوة خود، وقت مقدسی است. زیرا آن وقت
زهرا  :پیغمبر فرمود گذرید. حضرت زهرا از پیغمبر شنید که. از بعضی از زمان ها زود نکنندمکان هایی دعا 

ست که هیچ مسلمان و مؤمنی چیز خیري را از خدا نمی خواهد، مگر این که ا زمانی جمعه در روزجان، 
کند، خداوند دعایش را مستجاب می کند. حضرت او می دهد. اگر در آن زمان دعا  خداوند در آن زمان به

مقدار از  یککه  غروب نزدیکپدر جان، آن وقت چه زمانی است؟ پیغمبر فرمود:  :فرمود سالم اهللا علیها زهرا
. کشدن طول شاید چند دقیقه بیشتر و است یکوتاه زمانکه  شدو پنهان  فتفرو ر در افق قرص خورشید

هر موقع  و کندخورشید روز جمعه را نگاه  می فرستادند که غروب شت بامروي پ را حضرت زهراء خادم خود
 .دنکنتا خانم دعا دهد فوري خبر ، مقداري پایین رفتقرص خورشید 

یک سحر ولو پنج دقیقه قبل از زمانی برسد که محتاج  یک حرهایمان از دست برود به خدا قسمنگذارید س
. آخرین سحر عمرش را امیرالمومنین وقتی اذان نشدفوت  انعمرش دریک سحر  اهل بیت. شویم اذان صبح

  چشم علی خواب باشد. : سحر، هیچ زمانی نشد که خورشید طلوع کند وگفت ، دید.گفت



 از یمن دعاي شب و ورد سحري بود. هرگنج سعادت که خدا داد به حافظ                                       

م و غریب بود رفتم وقتی نجفت: . مرحوم عالمه ي طباطبایی می گفودب، از سحر بدست آورد هرکه هرچه
یا  :ریح ایستادم و گفتمرفتم و جلوي ض السالم یهرا نمی شناختم. حرم امیرالمومنین عل هیچ کس

مرتبه دیدم  یک :. می گویدیدکسی را نمی شناسم، شما کمکم کن ، من در این شهر غریبم وامیرالمومنین
دیدم آیت اهللا سید علی قاضی است که اولین مالقات من با ایشان  و ، برگشتمخورد پشت شانه ام بهدستی 

نماز  : فرزندم، دنیا می خواهیلحن پدرانه اي به من گفت یکبا  :فهمیدم ایشان است. می گوید بود که بعداً
 یکل سحر شد. که یک عمر مرحوم عالمه طباطبایی اه نماز شب بخوان شب بخوان، آخرت می خواهی

م هر موقع می خواست مادرم را صدا بزند، چند دقیقه قبل از یاز بچگی یادم هست که بابا :آقایی می گفت
کسی در قبر ما را صدا نمی زند. وقت هاي  دیگر ،اینقدر بخوابیم ،اذان صبح، می گفت: خانم جان بلند شو

  .مقدس را از دست ندهیم

. یکی از هجوم ها و شبهات وهابیت خبیث فعلی با شبکه هاي متعدد س استسومین از مقدسات، اشیاء مقد
ریح ضمثل  اندماهواره اي که دارد، حمله به شیعه است در بعضی از چیز هایی که شیعه مقدس می د

 .شفا می گیرند از  آن ها را که ایشانقبر  و نمعصومی

 اشیاء مقدس:

ء مقدس است. البته حقیقت قرآن در عالم باال، به وهم من و شما هم نمی آید که قرآن یکی از اشیا اوالً
 نمی دانیم که اصالً را واال حقیقت قرآن قرآن است که در دست من و شما استتنزل  وچیست؟ این نازله 

ه می گوید: قرآن از هزار حجاب عبور کرده و منزل به منزل پایین آمد صدرا در اسفارمرحوم مالچیست؟ 
که مردم  آوردیم . آن حقیقت باال را پایینما فرو فرستادیم» إنّا أنزَلناه«که  شده که تبدیل به این کتاب است
اما همین کتاب مقدس احکامی دارد که در رساله ها خوانده اید. حرام  است  چیزي گیرشان بیاید یکهم 

صفحه اي از قرآن در توالت افتاده  یک . اگر دیدید مثال نعوذ باهللابزند به آیات قرآن دست بی وضو کسی
، فوري باید در آورد و اگر نمی تواند آن را در بیاورد، در آن توالت را باید ببندد و از آن توالت دیگر نباید است

دراز می کند یا همین طوري قرآن می پا را  آدم ،است یا قفسه گاهی مواقع قرآن در روي تاقچه. کرداستفاده 
. متأسفانه باید گفت اهل سنت بیشتر از ما رعایت می کنند. قرآن را همیشه در می گذاردروي زمین  خواند و

رحل می گذارند. قرآن را اگر می خواهید بخوانید در دستتان بگیرید یا روي رحل بگذارید و اگر تمام شد، 
ایات ما است که اگر کسی . گاهی مواقع بعضی ها می گویند: در روبگذارید و روي زمین نگذارید سر جایش

 و چرا ما می خوانیم .سوره ي یاسین را بخواند فالن اثر را دارد، سوره ي ملک را بخواند، فالن اثر را دارد مثالً 
 وقتی می خوانیم، اثر نمی گیریم؟اثر نمی گیریم؟ سوره ي حمد را بخوانید، مریض شفاء پیدا می کند. چرا 

آقا ما چرا  :نمی دهد. به امام معصوم گفتند اقرآن هم آثارش را به م ادب قرآن را وقتی رعایت نمی کنم،
شفاءٌ مِن کُلِ «این که ترتب سید الشهداء  ، شفاء پیدا نمی کنیم؟ باخوریموقتی تربت سید الشهداء را می 

وقت می می گذارید و احترام نمی کنید و آن  در خرجین مرکبتان شما تربت را :حضرت فرمودند است. »داء



 آشنا آیات قرآن باادب دارد. اگر  قرآن خودش یکی از اشیاء مقدس است ودهد؟ خواهید تربت شما را شفاء 
 صندوقی که حضرت موسی در آن بود برده است. مثالً  نام، می بینید که قرآن بعضی از اشیاء مقدس را باشید

ان صندوق مقدس بود و در جنگ ها به عنو تا سال ها در بنی اسرائیل کرد، رها در رود نیلو مادرش آن را 
این صندوق را  که هرکساین بود  د که نشانه ي پیروزي بود. نشانۀبنی اسرائیل این صندوق را جلو می بردن
 فیهِ  التَّابُوتُ  یَأْتِیَکُمُ أَنْ«سوره ي بقره این را ذکر می کند  248 یۀداشته باشد، فتح با او است. قرآن در آ

آرامشی در آن  یک» رَبِّکُم مِنْ سَکینَۀٌ فیهِ  التَّابُوتُ یَأْتِیَکُمُ أَنْ«تابوت همان صندوق است » رَبِّکُم مِنْ سَکینَۀٌ
 مِمَّا بَقِیَّۀٌ وَ  رَبِّکُم مِنْ سَکینَۀٌ فیهِ «هست. خدا می گوید از آثار این صندوق، آرامش و طمأنینه دادن است. 

است که قرآن  یو یادگار موسی و هارون است. این صندوق، صندوق مقدس »هارُونَ  آلُ وَ مُوسى آلُ تَرَكَ 
ریح معصومین را ضاگر به شما بگویند براي چه  که آن وقت دلیل داشته باشید. روي آن صحه گذاشته است

 خدا در آن بود، مقدس است. خوب آنجایی که ولیّ  مقدس می دانید؟ قرآن می گوید: صندوقی را که ولیّ 
 ا دفن است به مراتب مقدس تر است.خدا در آنج

صورت پدرشان  بر رويآوردند و  به کنعان که پیراهن یوسف را برادرانش از مصر خواندیددر سوره ي یوسف 
یعنی پیراهن یوسف شفاء داد.  و بینا شد؛» بَصیرا فَارْتَدَّ  وَجْهِهِ  عَلى أَلْقاهُ « ، انداختندکه نابینا شده بود

تا زمان بنی عباس، منصور  ون نماز می خواند، در تاریخ هست که تا صد سال صیري که پیغمبر با آح
هذه حصیرةُ رسول «: ، این حصیر به عنوان یادگار پیغمبر بود و مقدس می شماردند و می گفتنددوانیقی

، از ابن الملجم در آن ضربت خوردند و خون مبارکشان در این پیراهن ریخت پیراهنی که امیرالمومنین. »اهللا
این پیراهن، پیراهن مقدسی  و ین می چرخید. معصومین این را نگه می داشتنددست به دست بین معصوم

 همان پیراهن کهنه یادگار حضرت زهرا بود پیراهن سید الشهداءمی فرمود: آیت اهللا وحید خراسانی  . است
این پیراهن االن با بعضی  .پس گرفتند یه السالم از یزیدامام سجاد عل غارت رفت ولی بعداً بهن پیراهن آ که

. در جایی که حضرت ولی عصر است، این پیراهن ستاپیش امام زمان  دیگر از مواریث اجداد مطهرش
هاي اسالمی این را قبول تمام فرقه آن موقع هنگام ظهور است. آویزان است. هر موقع خون تازه بر آن آمد، 

و بوسیدنش مستحب است. قرآن و فقه اهل  و لمس کردن در کعبه است و دارند که حجر االسود در مکه
خدا در آن  ولیّ ،سنت این را می گوید: بوسیدن حجر االسود مستحب است. آن صندوقی که حضرت موسی

یست؟ مقدس ن خدا ریح ولیّضیوسف شفاء می دهد آنوقت چه طور  بود، مقدس است، پیراهن حضرت
: یا امام رضا ما را اگر بگوییمخدا نمی تواند شفا بدهد؟  دهد، آن وقت خود ولیّ پیراهن یوسف می تواند شفاء 

مرحوم سید شرف اگر از امام رضا شفاء بخواهیم این شرك است؟  ولی پیراهنش شفاء می دهدشفا بده؟ 
در زمان ملک عبدالعزیز دعوت  لبنان بود. ایشان را براي کنگره اي در مکه در الدین قبل از امام موسی صدر

 یک، انجام دادرین کاري یش یک. ایشان وقتی رفت، حضور داشتند نیز علماي اسالم همۀکه  کرده بودند
ملک عبدالعزیز قرآن را گرفت و که خیلی نفیس بود.  داد یههد با جلد چرمی به ملک عبدالعزیز قرآنی را

براي  :؟ گفت: نه. براي چهجناب ملک این بوسیدن شما شرك نیست؟ گفت :گفت . سید شرف الدینسیدبو
ما که هر چرمی را نمی بوسیم. کفش من هم از چرم است  :این که چرم را بوسیدید. پادشاه عربستان گفت

را می بوسیم که سیم. آهن و چوبی ما هم که هر آهن و چوبی را نمی بو :ولی نمی بوسم. ایشان فوري گفت



شرك نیست ولی ما آن را می بوسیم شرك  ،خدا شده است. چه طور شما این چرم را می بوسید ریح ولیّض
 است؟ اشیاء مقدس سومین قسم از مقدسات هستند که در قرآن نمونه هایش آمده است.

 اعمال مقدس :

 وَ  الصَّفا إِنَّ «قران می فرماید: . قدس است. بعضی از اعمال مقدس استچهارمین قسم از مقدسات: اعمال م
مقدس است.  پسمحترم است  و سعی بین صفا و مروه ، این جزء شعائر الهی است» اللَّه شَعائِرِ مِنْ  الْمَرْوَةَ 

، گناه است. اعمالخدا  در نزد و کند، جرم داردید مقدس است. کسی توهین به نماز نمازي که می خوان
قدس است. اگر روضه، روضه اي که می خوانید م تحب. همین مجلساعمال مقدسی است حتی اعمال مس

کند البته خیلی از اوقات را تحقیر  روضه هاي سید الشهداء علیه السالم کند، اگر کسیکسی به روضه توهین 
ممکن است از روي جهالت باشد. گاهی اوقات بعضی از دوستان اهل بیت که شکی نیست که رفیق اهل بیت 

. با دستگاه امام حسین نباید ع چیزهایی نسبت به روضه می گویندگاهی مواق ام حسین اند،امکن  یهگراند، 
در مجالس  این اطعام هایی کههی مواقع برخی می گویند: د. گاید از سر و ته آن بزنینخواه. شوخی کرد
بدهند. این چه حرفی است؟  براي فقرا پولش را براي ازدواج جوان ها بدهند،می دهند پولش را  سیدالشهداء

فقراء کمک می  و، آن کسانی هستند که به یتیم ها  این کسانی که براي سید الشهدا اطعام می کننداتفاقاٌ
، یا جشن ی که براي بچه هایمان در تاالرها عروسی هاي آنچنانی می گیریمکنند. ما گاهی وقت ها، آنجاهای

به  ولی گردیم، آن جا را خیلی گیر نمی دهیم ا زیارتی برمیمکه ی یکتولدهاي آنچنانی می گیریم یا از 
می بدهید. آن مؤمن متدینی که براي امام حسین پول  به فقرا دستگاه سید الشهدا که رسید، آقا پولش را

آیت اهللا میالنی  مرحوممقدس اند.  ر هر حال روضه هادفقیر پول ندهد؟  ودهد، آیا امکان دارد که براي یتیم 
کنارش  و شخصی آمد یککه  داشت خانه اش روضه در بود. استاد مقام معظم رهبري وع مشهد مراج از

سید الشهداء آدم پاك می آید.  در گوشش گذاشت و گفت: فالنی در مجلس روضۀآهسته سر  ایشان .نشست
نی به می خواهم. آقاي میالحاج آقا عذر  :خدا گفت ی کردي و بعد می آمدي. این بندةمی رفتی غسلت را م

روضه در آن خوانده می شود. در روایت دارد که فوج فوج  ، مجلس مقدسی است واین مجلس او گفت:
عوض می شوند. بعضی از  شیفت به شیفت »فوجٌ یَنزِل و فوجٌ یصعَد«می روند.  باال می آیند و پایین مالئکه

وضه می مالند براي این که متبرك می رسند خودشان را به در و دیوار مجلس ر بعد از مجلسمالئکه که 
شود. رعایت حرمت روضه ي اباعبداهللا را داشته انسان تا می تواند با وضو وارد  ست کهابراي همین شوند. 
 باشد.

 انسان هاي مقدس :

خدا هستند و ارتباط  ، انسان هاي مقدس اند. بعضی از انسان ها که ولیّ تپنجمین قسم از مقدسا وآخرین 
وجود مقدس  انبیاء و در رأس همۀ انبیاء اول از همهحرمت دارند.  ارند، این ها هم مطهر اند وا خدا دخاص ب

در قرآن وقتی به انبیاء  . خداهستند و اوالد معصومش یهخاتم االنبیاء محمد مصطفی صلوات اهللا و سالمه عل
اما آنجایی که خداوند می  یا نوح، یا موسیا ابراهیم، ی دیگر خطاب می کند با اسم کوچک صدایشان می زند،



آن وقت خداوند به دیگران هم . »النبی یهایا ا« »الرسول یهایا ا« لقب و احترام د پیغمبر را صدا بزند، باخواه
 »النَّبِی صَوْتِ  فَوْقَ  أَصْواتَکُمْ تَرْفَعُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«اش یاد می دهد و می گوید: اي مردم  نسبت به ولیّ 

 نکنورا بلند نکنید که ادر محضر پیغمبر، چه زنده باشد و چه بعد از رحلتش،  قیل و قال نکنید، صداهایتان 
، این جا ادب دارد، صدایتان را بلند نکنید »...آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا« یه دور ضریح پیغمبر نوشته شده استاین آ

 بَیْنَکُمْ  الرَّسُولِ  دُعاءَ  تَجْعَلُوا الا الّذین آمنوا یکیا أ«اید: ست. در جایی دیگر خداوند متعال می فرمهپیغمبر 
وقتی که می خواهید پیغمبر را صدا بزنید، آنگونه صدا نزنید که خودتان را صدا می  »بَعْضا بَعْضِکُمْ کَدُعاءِ

 می آمدند و پیغمبر پشت خانۀزنید. خودتان را با اسم کوچک صدا می زنید، پیغمبر را این گونه صدا نزنید. 
کارت داریم. خداوند یادشان داد و فرمود: این گونه که  بیا، بیرون اسم کوچک پیغمبر را صدا می زدند که با

 خدا ولیّ  ،اما انسان برتر است درست است که او انسان استهمدیگر را صدا می زنید، پیغمبر را صدا نزنید. 
 است.

 :  گریز و روضه

لحظه ایستاد و اتمام حجت کرد و فرمود: مردم آیا من خونی از شما بـه نـاحق  ابی عبداهللا تا آخرین
ام؟ گفتند: نه. فرمود: آیا حالل خدا را حرام کردم؟ حرام خدا را حالل کردم؟ گفتند: نـه. فرمـود: چـرا ریخته

 دانید؟ گفتند: جرم تو این است که پسر امیرالمؤمنین هستی.خون مرا حالل می
د. فقـط داد که ایـن پسـر علـی اسـت. از او پـروا کنیـد. مبـادا بـه میـدانش برویـعمر سعد دستور 

 کنید.ناجوانمردانه به او حمله 
در این صحنه بود که حضرت تیر باران و سنگ باران شدند. سنگ به پیشانی مقدسش خورد. وقتـی 

انی را کـه پیـامبر خـدا دامن پیراهن را بال آورد، خون را پاك کند، سینه مطهرش آشکار شد و این سینه نور
بوسید، هدف تیر سه شعبه آهنین قرار گرفت. تیر به حدي نفوذ کرد که حضرت خـم شـدند و تیـر را از می

؛ 295، ص 17؛ عوالم العلـوم و المعـارف، ج53،ص45بحاراالنوار، ج 1پشت سر بیرون آوردند. خون جاري شد.
اسـب را نداشـت، در حـالی کـه ذوالجنـاح  ). دیگر حضرت توان نشستن روي320، ص 2تسلیۀ المجالس، ج

خواست آرام حضرت را روي زمین قرار بدهد که دشمن داد و میحضرت را به سمت گودي قتلگاه حرکت می
 مهلت نداد و کاري کرد که حضرت از روي است افتاد.

 نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت  لجناح دگر تاب استقامت داشتانه ذو 
 سرنگون گردید عزیز فاطمه از اسب   نیلگون گردید هوا ز باد مخالف چو

 اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.   بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد 

 

 


