صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.
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• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.
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عترت

به ياد حجت منتظر

رتباط و پیوست امام حسین(ع)
با امام عصر(عج)

قسمت اول:
بررسی و تحلیل پیوستگیهای امام حسین(ع) با امام عصر(عج) و نیز
نتایج و آثار آن ،مجالی دیگر و فرصتی فراخ تر میطلبد و گشودن گره
اسرار این پیوستگیها ،دلهائی راز دان و جانهائی آگاه از آن اسرار را
میطلبد .درعین حال این نوشتار اشارهای دارد به راز كه در چند شماره
تقدیمتان میشود.

اوقات شرعی:

sapp.ir/etedalhamrah

جنایت آلسعود و آلخلیفه علیه عزای سیدالشهدا(ع)
و ممنوع كردن عزادری
کاربرانعربستانیباانتشارتصاویری
از حمله دوباره مأموران سعودی
به تکایای حسینی در خیابانهای
قطیف و اعالم ممنوعیت عزاداری
محرم در این شهر خبر دادند.
برخی از کاربران عربستانی نیز در
توییتر نوشتهاند که نیروهای امنیتی
سعودی برگزاری مراسم علنی
عزاداری محرم را در این شهر ممنوع
اعالم کردهاند.
ماموران آل سعود در دومین روز
از ماه محرم نیز تکایای حسینی
را در شهر قطیف تخریب کرده و
پرچمها و پارچههای سیاه را از
دیوارها پایین آوردند.

نظارت شدیدی بر مناطق مختلف
ازجمله منطقه الدراز و همچنین
شهر منامه ،اعمال شود .این مسأله
نشان می دهد که مقامات رژیم

خط قرمز شیعیان بحرینی را زیر
پای گذاشته است.
در همین راستا ،پیشتر شیخ «علی
الکربابادی» از روحانیون برجسته

*  .1امام حسین علیه السالم از نگاه امام مهدی (عج)

*  . 2امام مهدی (عج) از نگاه امام حسین علیه السالم
امام باقر علیه السالم میفرماید :حارث اعور به امام حسین علیه السالم
عرض کرد« :یابن رسول الله! مرا از معنای آیه شریفه والشمس و ضحیها
[سوگند به خورشید و گسترش نور آن] مطلع ساز.
حضرت فرمود :مراد از خورشید ،رسول الله صلی الله علیه و آله می
باشد .پرسید :فدایت شوم! منظور از آیه شریفه «والقمر اذا تلیها» [سوگند
به ماه چون پس از آن آید ] .چیست؟ فرمود :منظور از ماه ،امیرالمؤمنین
علی بن ابی طالب علیه السالم است که بعد از پیامبر صلی الله علیه و
آله می باشد .گفت :مقصود از آیه شریفه «والنهار اذا جلیها» [و سوگند
به روز و چون آن را روشن سازد ] چیست؟
فرمود :مقصود از روز ،قائم آل محمد (عج) است که زمین را پر از
قسط و عدل کند» .
[تفسیر فرات کوفی ،ص ]212

*  .3امام مهدی (عج) و امام حسین علیه السالم
خداوند متعال می فرماید« :و ال تقتلوا النفس التی حرم الله اال بالحق
و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا ،فال یسرف فی القتل انه کان
منصورا (سوره اسراء ،آیه  ; )33کسی را که خداوند خونش را حرام
شمرده ،به قتل نرسانید ،مگر به حق و آن کسی که مظلوم کشته شده،
برای ولیش سلطه (حق قصاص) قرار دادیم; اما در قتل اسراف نکند،
چرا که او مورد حمایت است » .
سالم بن مستنیر می گوید :امام محمد باقر علیه السالم درباره آیه «و من
قتل مظلوما» فرمود« :او حسین بن علی علیه السالم است که مظلوم
کشته شد و ما اولیای او هستیم .و قائم ما چون قیام کند ،در طلب انتقام
خون امام حسین علیه السالم بر آید; پس می کشد تا جائی که گفته می
شود اسراف در قتل کرده است .مقتول ،حسین علیه السالم و ولی او
قائم (عج) است .و اسراف در قتل این است که غیر قاتل او کشته شود.
او منصور است; زیرا از دنیا نمی گذرد تا این که یاری شود به مردی از
خاندان پیامبر خدا که زمین را پر از قسط و عدل کند ،همچنان که پس
از جور و ظلم شده باشد» .
[البرهان،ج،2ص;419البحار،ج،10ص;150اثباتالهداة،ج، 7ص]102

ادامه دارد

منطقه شیعهنشین قطیف در استان
احساء در شرقیترین نقطه عربستان
و در ساحل غربی خلیج فارس قرار
گرفته است.
***

اعالم جنگ مزدوران آلخلیفه
علیه عزاداران حسینی
با فرا رسیدن ماه محرم الحرام ،رژیم
آل خلیفه مرحله جدیدی از سلسله
اقدامات خصمانه را علیه شیعیان
بحرینی و عزاداران اباعبدالله
الحسین (ع) در پیش گرفته است.
آل خلیفه به منظور سنگ اندازی در
مسیر برگزاری مراسمهای عزاداری
شیعیان محدودیتهای فراوانی را
علیه آنها اعمال کرده است.
نظامیان رژیم آل خلیفه اعمال
محدودیتهای خود علیه شیعیان
ادار حسینی (ع) را از داخل
عز ِ
زندانهای خود کلید زده اند؛
جایی که به زندانیان سیاسی و
زندانیان اندیشه اجازه انجام آداب و
روسم دینی که برگزاری مراسمهای
عزاداری در ماه محرم الحرام هم
جزئی از آن است ،به زندانیان داده
نمی شود .زندانیان بحرینی در
صورت برگزاری چنین مراسمهایی
با مجازاتهای سخت و سنگین آل
خلیفه مواجه خواهند شد.

* تخریب مجدد تکایا
حسینیها و ممنوع كردن
عزادری
این در حالی است که در روزهای
واپسین منتهی به ماه محرم الحرام،
ِ
نظامیان رژیم آل خلیفه حمالت
خود به تکیهها ،حسینیهها و
مساجدی را که انتظار می رفت در
آنجا مراسمهای باشکوهتری در
عزای اباعبدالله الحسین (ع) برگزار
شود ،تشدید کردند .آل خلیفه با
این اقدام خود تالش کرد تا حتی
االمکان مانع از فراگیر شدن فضای
عاشورایی در بحرین شود؛ فضایی
که می تواند انگیزه صدچندانی به
انقالبیون بحرینی برای تداوم راه
مبارزه با رژیم طاغوتی آل خلیفه
اعطاء کند.
سران رژیم آل خلیفه همچنین به
امنیتی تحت امر
تمامی دستگاههای
ِ
خود ابالغ کرده اند که می بایست در
طول ماه محرم الحرام به ویژه در دهه
اول این ماه که اوج عزاداریهاست،
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* * همراه با قرآن
سعد بن عبدالله قمی گوید :به امام عصر  -اوراحنا له الفداه  -عرض
کردم« :ای فرزند رسول خدا! تاویل آیه «کهیعص » چیست؟
فرمود :این حروف از اخبار غیبی است که خداوند زکریا را از آن مطلع
کرده و بعد از آن داستان آن را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله
باز گفته است . »...داستان از این قرار است که :زکریا از پروردگارش
درخواست کرد که «اسماء خمسه طیبه » را به وی بیاموزد .خداوند،
جبرئیل را بر او فرو فرستاد و آن اسماء را به او تعلیم داد.
زکریا چون نامهای محمد ،علی ،فاطمه ،و حسن ( علیهم السالم) را یاد
می کرد ،اندوهش بر طرف می شد و گرفتاریش از بین می رفت .و چون
حسین علیه السالم را یاد می کرد ،بغض و غصه ،گلویش را می گرفت
و میگریست و مبهوت میشد .روزی گفت :بارالها! چرا وقتی آن چهار
نفر را یاد میکنم ،آرامش می یابم و اندوهم بر طرف می شود; اما وقتی
حسین را یاد می کنم ،اشکم جاری می شود و ناله ام بلند میشود؟
خدای تعالی او را از این داستان آگاه کرد و فرمود« :کهیعص» !
«کاف» اسم کربال و «هاء» رمز هالک عترت طاهره است ،و «یاء»
نام یزید ظالم بر حسین علیه السالم و «عین» اشاره به عطش و «صاد»
نشان صبر او است.
زکریا چون این مطلب را شنید ،ناالن و غمین شد و تا سه روز از
عبادتگاهش بیرون نیامد ،و به کسی اجازه نداد که نزد او بیاید .و گریه
و ناله سر داد و چنین نوحه گفت :بارالها! از مصیبتی که برای فرزند
بهترین خالیق خود ،تقدیر کرده ای دردمندم .خدایا! آیا این مصیبت را
بر آستانه او نازل می کنی؟ آیا جامه این مصیبت را بر تن علی و فاطمه
می پوشانی!؟ آیا این فاجعه را بر ساحت آنان فرود می آوری؟
بعد از آن گفت :بارالها! فرزندی به من عطا کن تا در پیری چشمم به او
روشن شود و او را وارث و وصی من قرار ده; آنگاه مرا دردمند او گردان؛
همچنان که حبیبت محمد را دردمند فرزندش گرداندی .خداوند ،یحئی
را به او بخشید و او را دردمند وی ساخت .و دوره حمل یحئی شش ماه
بود و مدت حمل امام حسین علیه السالم نیز شش ماه بود و برای آن نیز
[کمال الدین ،ج  ،2ص ]420
قضیه ای طوالنی است.
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آل خلیفه به دنبال برچیدن تمامی
مظاهر مربوط به عزاداریهای
حسینی (ع) در بحرین و در طول
ماه محرم هستند.
درست به همین دلیل است که از
چند روز گذشته روند بازداشتها
در مناطق مختلف بحرین بیش

بحرینی گفته بود« :آل خلیفه طی
سالهای گذشته دهها مسجد
متعلق به شیعیان در نقاط مختلف
بحرین را تخریب کرده است .این
در حالی است که قدمت برخی از
این مساجد حتی به دوران ماقبل
از حکمرانی آل خلیفه در بحرین

اصرار می ورزد.
در همین ارتباط« ،عیسی المؤمن»
امام جمعه منطقه «الدیر» بحرین
می گوید« :رژیم آل خلیفه بداند
که مردم حاضر به کوتاه آمدن از
دین و اعتقادات و شعائر خود
نیستند و اجازه تعرض به مقدسات
را نخواهند داد و با جلوگیری از حق
طبیعیشان در ادای واجبات دینی
به شدت مخالف هستند» .این
روحانی برجسته بحرینی همچنین
اظهار داشت« :اگر رژیم آل خلیفه
هیچ خط قرمزی را در تعامل با
ملت به رسمیت نمی شناسد ،ملت
تعرض به شعائر و مقدسات دینی را
خط قرمز می داند».
از سوی دیگر« ،شیخ محمد
المنسی» عضو شورای علمای
شیعه بحرین وجود تبعیض نژادی،
مذهبی و فرقهای در این کشور را یک
امر تاریخی توصیف می کند .شیخ
المنسی در این ارتباط تصریح می
کند« :سیاست و رویکرد شکنجه
و آزار و اذیت دینی و تحقیرآمیز
فرقهای رژیم آل خلیفه در حق
پیروان اهل بیت (علیهم السالم) به
شدت محکوم است».
در هر صورت واقعیت آن است
که رژیم آل خلیفه به هیچ وجه
نمی خواهد که حال و هوای محرم
الحرام در بحرین فراگیر شده و
شیعیان بیش از پیش به فرهنگ
عاشوراء و انقالب عاشورایی و
حسینی (ع) در این ماه بزرگ آشنا
شوند .علت اصلی این مسأله هم
در حقیقت به ترس و وحشت شدید
سران آل خلیفه از فرهنگ عاشورایی

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان:

اعزام دانشگاهیان به عتبات
تسهیل شد

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اشاره به افزایش هزینه سفر به عتبات،
از ارائه تسهیالت ویژه برای اعزام دانشگاهیان به این سفر نورانی خبر داد و
گفت :دانشگاهیان بدون دغدغه تأمین هزینه ،به عتبات مشرف میشوند.
حجتاالسالم سیدمحمدرضا فقیهی رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان،
با اشاره به افزایش قیمت سفر به عتبات ،به فارس گفت :با توجه به ابالغیه
سازمان حج و زیارت مبنی بر افزایش قیمت سفر به عتبات ،ما نیز هزینههای
سفر به عتبات را برای دانشگاهیان افزایش دادیم.
وی از ارائه تسهیالت به منظور کاهش دغدغه دانشجویان برای سفر به عتبات
خبر داد و افزود :اوایل سال جاری با توافقی که با بانک ملت داشتیم ،مقرر شد
تا تسهیالت بانکی برای سفر دانشگاهیان به عتبات برای کاروانهای زمینی از
یک میلیون تومان به یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و برای کاروانهای هوایی
از یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به  ۲میلیون تومان افزایش یابد.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با بیان اینکه پس از افزایش هزینههای
سفر به عتبات مجدد با بانک ملت مذاکراتی صورت گرفت ،گفت :بر اساس
تفاهم صورت گرفته ،با افزایش هزینه سفر به عتبات ،تسهیالت دانشگاهیان
برای این سفر معنوی افزایش مییابد .به طوری که قرار است ،برای کاروانهای
زمینی عتبات دانشگاهیان  ۲میلیون تومان و برای کاروانهای هوایی  ۳میلیون
تومان تسهیالت تخصیص یابد تا دانشگاهیان مشکلی در تأمین اعتبار هزینه
سفر نداشته باشند و بدون دغدغه به عتبات مشرف شوند.
با توجه به افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر سفرهای هوائی به عتبات از
سه میلیون و  ۱۸۰هزار تومان تا سه میلیون و  ۳۸۰هزار تومان و هزینه سفر
زمینی به عتبات نیز از یک میلیون و  ۶۰۰تا یک میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات تشریح كرد

جزئیاتی از طرح توسعه
حرم امام حسین(ع)

از پیش تسریع و تشدید شده
است .نظامیان آل خلیفه اخیرا
حمالت گسترده و فراوانی را به
مناطق مختلف بحرین ترتیب داده
و شماری از شهروندان را بدون
تفهیم اتهام بازداشت کرده اند .به
عنوان نمونه ،نظامیان آل خلیفه
روز دوشنبه با یورش به شهر «نبیه»
به بازداشت جوانی به نام «علی
سلمان احمد» کردند و به وی
اتهامات سیاسی را نسبت دادند.

* اهانت به مقدسات اسالمی
و ممانعت از انجام آداب و
رسوم دینی
به ضرس قاطع می توان گفت
که سلسله اقدامات خصمانه آل
خلیفه علیه شیعیان بحرینی آن هم
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم
الحرام و عطش شیعیان برای
برگزاری مراسمهای عزاداری و
بهرهمندی از معارف عاشورایی،
مصداق بارز اهانت به مقدسات
اسالمی و ممانعت از انجام آداب
و رسوم دینی محسوب می شود.
این یک واقعیت انکار ناپذیر
است که آل خلیفه صورت می
دهد و در واقع با اقدامات خود،

بازمی گردد».
این روحانی بحرینی همچنین گفته
بود« :ازجمله دیگر مصادیق اهانت
آ لخلیفه به مقدسات شیعیان،
ممانعت از انجام آداب و رسوم دینی
مردم بحرین است .مردم بحرین
در کشور خود به لطف قوانین
آل خلیفه از انجام آدب و رسوم
دینی شان ازجمله برگزاری مراسم
عزاداری در ماههای محرم الحرام،
محروم هستند .جمع آوری مظاهر
عاشورایی از سراسر کشور توسط
نظامیان آل خلیفه ،از سالها پیش
کلید خورده است».
رژیم آل خلیفه تصور می کند با
تعرض به مقدسات شیعیان از
جمله مظاهر عاشورایی می تواند
زبانههای آتش انقالب مردم بحرین
را خاموش کند .این در حالی است
که طی سالهای گذشته در هیچ دوره
ای آل خلیفه موفق به بازداشتن مردم
از عزاداری برای اباعبدالله الحسین
(علیه السالم) نشده است .با این
حال ،آل خلیفه همچنان از سکوت
مجامع بینالمللی و سازمانهای
حقوق بشری جهانی در قبال
سرکوب شیعیان بحرین ،کمال بهره
برداری را کرده و بر سیاستهای
تبعیض مذهبی و فرقه ای خود

است که همچنان به عنوان نقشه راه
شیعیان در سراسر جهان از جمله
بحرین محسوب می شود.
رژیم آل خلیفه خود به خوبی
می داند که پیروی از سیره و منش
حسینی (ع) و همچنین اقتدا به
فرهنگ عاشورایی بوده که موجب
شده تا انقالب شیعیان در بحرین
طی حدود هشت سال گذشته نه
تنها خاموش نشود بلکه ریشه بدواند
و قدرتمندتر نیز بشود .همین مسأله
موجب شده تا حمالت گسترده
آل خلیفه به شیعیان و انقالبیون
همزمان با ماه محرم تشدید شده و
مواکب حسینی (ع) بیش از پیش
هدف قرار گیرند.
با این حال ،آنچه که کامال واضح
به نظر می رسد آن است که شیعیان
و انقالبیون بحرینی امسال نیز
پرشورتر از سالهای گذشته
عزاداریهای حسینی (ع) را در
مناطق مختلف برپا می کنند و
بیش از پیش از فرهنگ عاشورایی
و انقالبی و مبارزه با ظلم و ستم
و طاغوتی گری سیراب خواهند
شد .آل خلیفه همچون سالهای
گذشته یارای جلوگیری از برپایی
مراسمهای عزاداری در بحرین را
نخواهد داشت.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به طرح توسعه حرم مطهر امام
حسین(ع) گفت :طرح پیچیده فنی مهندسی الغرسازی ستونهای اطراف
ضریح با وجود تمامی محدودیتها ،ماه گذشته به اتمام رسید.
حسن پالرک؛ رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با حضور در یك
برنامه تلویزیونی درباره جزئیات طرح توسعه حرم امام حضرت امام
حسین(ع) و صحن عقیله بنیهاشم(س) در جوار حرم اباعبدالله
الحسین(ع) اظهار کرد :صحن عقیله بنیهاشم یکی از پروژههای مهم
این ستاد در کربال در راستای طرح توسعه اعتاب مقدسه است و حکایت
ساخت این صحن بنا توسط مردم ایران جذاب است.
وی علت واگذاری ساخت این طرح توسعه به ایرانیان گفت :موضوع احداث
این صحن چند سال بین مسئوالن عراق و تولیت آستان امام حسین (ع) و
ستاد عتبات عالیات کشور ایران مورد بحث و بررسی بود و سرانجام مقرر
شد که ایران انجام دهد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ادامه اشارهای به طرح توسعه حرم
امام حسین(ع) داشت و ابراز کرد :در روند ساخت بارگاه و ضریح حضرت
روی دو موضوع تمرکز کردیم؛ یک توسعه صحن عقیله بنیهاشم(س) که
گستردگی حرم را تا  14برابر توسعه میدهد و به شکل طبقاتی کار شده است
به گونهای که اشراف بر گنبد نداشته باشد.
وی افزود :موضوع دوم هم طرح ترفیع گنبد حضرت سیدالشهدا(ع) و
الغرسازی ستونهای اطراف ضریح بود که در واقع این دو مورد مکمل
یکدیگر هستند؛ با توجه به اینکه حفظ گنبد قبلی که جزو آثار ایرانیها است
مورد تأکید مراجع و یونسکو بود ،تصمیم گرفتیم گنبد جدید را  7.5متر باالتر
با حفظ گنبد قبلی ،ببریم.
پالرک با بیان اینکه گنبد قبلی هزار تن وزن داشت و با احتساب وزن هزار و
 200تنی گنبد جدید ،مجموع وزن آنها به دو هزار و  200تن میرسد که باید
ستونها را برای بقای آنها تقویت میکردیم ،گفت :عراقیها در همین حین
گفتند که طرحی بدهید که منجر به الغرسازی ستونها شود و از فاصلهشان
تا ضریح بکاهد.
وی خاطر نشان کرد :این طرح پچیده فنی مهندسی را نهایتا با کمک
دوستانمان در دانشگاه شیراز اجرایی کردیم؛ البته دو سه طرح دیگر هم برای
اجرای این کار وجود داشت که نهایتا در مرحله پایلوت رد شدند.
پالرک تصریح کرد :با وجود پیچیدگیهای فنی که وجود داشت طی چهار
بازه زمانی سه ماهه ،یک چهارم ضریح را بستیم و همچنین با احتساب تمامی
محدودیتها از جمله عبور و مرور زوار ،باال بودن سطح آب ،عدم امکان
پایین رفتن تا عمق بیش از هشت متر (به دلیل قبور شهداء) و ...که وجود
داشت اما الغرسازی ستونها یک ماه پیش به اتمام رسید و چهار ستون
اطراف ضریح حضرت سیدالشهداء(ع) تقویت شد.

