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شـهادت مظلومانـه سیدالشـهداء ( )و  72تـن از یـاران باوفایـش ،بـر همـه آزادگان عالـم تسـلیت بـاد.

مطابق با پژوهشهای معتبر درباره وضعیت دینداری

ّ
ملتحسین
مردم ایران ،شرکت در مناسک دینی رشد چشمگیری داشته است

)(

«گفتیم که پیغمبر میآید برای به تکامل رســاندن
انسان ...پیغمبر برای ساختن انسانها میآید ...از چه
راهی و از چه وسیلهای پیغمبر استفاده میکند برای ساختن انسان؟
چه جوری انسانها را پیغمبر میســازد؟ مدرسه درست میکند؟
مکتب فلسفی درســت میکند؟ پیغمبر صومعه و جایگاه عبادت
درستمیکند؟گفتیمکهنه؛پیغمبربرایساختنانسان،کارخانهی
یکند .پیغمبر ترجیح میدهد که ده سال،
انسانسازی درســت م 
بیست سال ،دیرتر موفق بشود؛ اما آنچه میســازد ،یک انسان و دو
انسانوبیستتاانساننباشد؛کارخانهیانسانسازیدرستکندکه
انسانکاملپیغمبرپسندتحویلبدهد.
بهطورخودکار ِ
پس پیغمبر برای ساختن انســانها و به قِوام آوردن مایهی انسان،
کارخانهی انسانسازی اســتفاده میکند .کارخانهی انسانسازی
چیست آقا؟ کارخانهی انسانســازی ،جامعه و نظام اسالمی است.
اساسی توجه و تکیهی حرف است .همه میگویند
اینجا آن نقطهی
ِ
پیغمبرانسانمیخواهدبسازد...آنچهکهبادقتبایدفهمیدایناست
که پیغمبر یکی یکی گوش انسانها را نمیگیرد به یک کنج خلوتی
ببرد در گوششان زمزمهی مِهر خدا بنوازد .پیغمبرها مکتب علمی
و فلسفی تشکیل نمیدهند تا یک مشت شاگرد درست کنند ،این
شاگردها را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدایت کنند .پیغمبر
کارش از این قرص و قائمتر ،اســتوارتر و ریشــهدارتر است .چه کار
میکند؟ یک کارخانهای که از آن کارخانه جز انسان بیرون نمیآید

گزارش هفته  |  

میسازد ،و آن کارخانه« ،جامعهی اســامی» است( ».طرح کلی
اندیشهیاسالمیدرقرآن)
انقالبیبهنامدین
 14قرن بعد از آنکه کارخانهی انسانســازی پیامبر در مدینهالنبی
آغاز به کار کرد ،در گوشهای دیگر از جهان ،در کشوری به نام ایران،
و به رهبری فردی پیامبرگونه« ،انقالبی به نام دین» به ثمر رسید که
بطالن همهی نظریههای سیاسی معاصر بود .در زمانهای که تصور
بر این بود مقولهای به نام «دین» توانایی بازتولید فرهنگی در جامعه
ندارد ،انقالب اسالمی ایران ،به تعبیر فوکو «روح یک جهان بیروح»
شد و نشان داد که کماکان ،عنصر «دین» ،مهمترین عامل محرک
انسانها است و همچنان این کارخانهی عظیم ،در حال انسانسازی
است.
آیاجامع هایران،جامعهایدینداراست؟
حال سؤال آن است که بعد از گذشت چهل سال از انقالب ،آیا سکهی
دین همچنان در جامعهی ایران رایج اســت یا نه؟ به زبان دیگر ،آیا
جامعهی ایران ،جامعهای دیندار اســت یا آنچنانکه بعضی تصور
میکنند جامعهی ایران شاهد افول دینداری است؟ پرسش مهمی
است که پاسخ درست به آن میتواند ما را به فهم درست از جامعهی
ایران رهنمون کند .برای مثال مطابق با پیمایشها و پژوهشهای
معتبرانجامشدهدربارهیوضعیتدینداریدرایرانازابتدایانقالب
تا به امروز ،این نتیجه مشخص میشود که در بعد مسائل اصلی دین،

روایت هفته  |  
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کار جامعه اسالمی تمام است اگر...

تربیتشدههایاهلبیتاینگونهاند

ماننداعتقادبهخدا،پیامبرومعصومین(ع)،معادوآخرتونظایراین،
شــاهد ثبات در دینداری بوده و حدود 98درصد مردم ایران به این
اصول دینی اعتقاد دارند .بیش از  80درصد مردم ایران نیز اهل نماز
(دائم یا گاهی) و روزه گرفتن هستند .نکتهی قابل توجه آن است که
ابعاد بیرونی رفتار دینداری مردم مانند شرکت در مراسم عزاداری
سیدالشهداء ،شرکت در مراســم اعتکاف ،زیارت اماکن مقدسه به
شدت افزایش یافته است .در مقایســهای که بین سالهای 1374
تا  1388دراینباره انجام گرفته اســت ،میزان شرکت در مجالس
روضهخوانی از حدود  57درصد در سال  1374به  75درصد در سال
 1388افزایش پیدا کرده است .میزان زیارت اماکن مقدس نیز از70
درصد در سال  1374به  78درصد در سال  1388افزایش پیدا کرده
است .مثال در حالیکه در اوایل دههی ،80یک میلیون نفر به مشهد
مقدس سفر میکردند ،این آمار در حال حاضر به بیش از 20میلیون
نفررسیدهاست.
بنابراین «دستهایی  -تبلیغات دروغین و گاهی احمقانه و گاهی
خبیثانه  -میخواهند اینطور وانمود کنند که مردم در سابق ،از حاال
دیندارتر و با اخالقتر بودند! این ،دروغ است .آن سابقی که ما یادمان
است ،انسان که در ماه رمضان به شهر تهران وارد میشد ،اص ً
ال حال
و هوای روزه در این شــهر نبود! مردم راه میرفتند و راحت سیگار
میکشیدند ،غذا میخوردند ،ســاندویچ میخوردند! اص ً
ال کسی
احساس نمیکرد که اینجا روزه است ...امروز شما نگاه کنید! 3

هیئت تراز  |  

2

روی مسئله خانواده تکیه کنید

| اینشمارهتقدیممیشود بهارواحطیبهشهدایکربالخصوصاحضرتقاسمابنالحسن

()

سال دستگا ِه امام حسین است.
یکی از این قضایا ،قضیه به میدان رفتن «قاسمبنالحسن» است که صحنه بسیار عجیبی است .قاسمبنالحسن( )یکی از جوانان کم ِ
حد بلوغ و تکلیف نرسیده بوده است .در شب عاشورا ،وقتی که امام حسین ( )فرمود که این حادثه اتّفاق خواهد افتاد و همه
نوجوانی است که «لم یبلغ الحلم»؛ هنوز به ّ
کشته خواهند شد و گفت شما بروید و اصحاب قبول نکردند که بروند ،این نوجوان سیزده ،چهاردهساله عرض کرد :عمو جان! آیا من هم در میدان به شهادت خواهم رسید؟
امام حسین خواست که این نوجوان را آزمایش کند  -به تعبیر ما  -فرمود :عزیزم! کشتهشدن در ذائقه تو چگونه است؟ گفت «احلی من العسل»؛ از عسل شیرین تر است.
ببینید؛این،آنجهتگیرىِ ارزشیدرخاندانپیامبراست.تربیتشدههایاهلبیتاینگونهاند77/2/18 .

هیئت

تراز

مطالبه رهبر انقالب از
مداحان و هیئت های مذهبی:

روی مسئل ه خانواده
تکیه کنید

در ایـن برهـهی از زمـان روی مسـئلهی خانـواده تکیه
کنیـد .دشـمن  -نه دشـمن ایـران یـا دشـمن انقالب؛
دشـمن بشـریّت -تصمیـم گرفتـه که نظـام خانـواده
را در بیـن بشـر از بیـن ببـرد .خانـواده سـ ّنت الهـی
اسـت .دشـمن بشـریّت یعنـی جریـان سـرمایهداری
بینالمللـی و صهیونیسـم تقریبـاً از حـدود صد سـال
پیش تصمیـم گرفتنـد کـه خانـواده را در بین بشـر از
بین ببرند؛ و یک جاهایـی مو ّفق شـدند .در آن جاهایی
کـه از خـدا دور بودنـد مو ّفـق شـدند ،در یـک جاهایی
هـم از جملـه در ایـران اسلامی مـا مو ّفـق نشـدند ا ّما
دارند تلاش میکننـد .ایـن ازدواجهـای سـخت ،این
ازدواجهـای دیـر ،ایـن فرزنـدآوری کـم ،این بـه تعبیر
غلط زشتشـان «ازدواجهای سـفید» -که سـیاهترین
نـوع زندگی مزدوج اسـت  -همـهی اینها بـه خاطر این
اسـت که خانـواده از بیـن بـرود  97/12/7 .

درس

اخالق

هم ه یاران حسینی ،صاحبان
بصیرت بودند؛ اما او بصیرت را
بیشتر نشان داد
در زیارات و كلماتــی كه از ائمــه ( )راجعبه
العباس رســیده اســت ،روی دو جمله
اباالفضل ّ
تأكید شده است :یكی بصیرت ،یكی وفا .بصیرت
العباس كجاست؟ همهی یاران حسینی،
اباالفضل ّ
صاحبان بصیــرت بودند؛ اما او بصیرت را بیشــتر
نشان داد .در روز تاســوعا ...وقتی كه فرصتی پیدا
شد كه او خود را از این بال نجات دهد؛ یعنی آمدند
به او پیشنهاد تسلیم و اماننامه كردند و گفتند ما
تو را امان میدهیم؛ چنان برخورد جوانمردانهای
كرد كه دشــمن را پشــیمان نمــود .گفت :من
از حسین جدا شــوم؟! وای بر شــما! اف بر شما و
اماننامهی شما! نمونهی دیگ ِر بصیرت او این بود
كه به سه نفر از برادرانش هم كه با او بودند ،دستور
داد كه قبل از او به میدان بروند و مجاهدت كنند؛
تا اینكه به شهادت رسیدند .میدانید كه آنها چهار
العباس  -برادر
برادر از یك مادر بودنــد :اباالفضل ّ
َّ
عبدالل و عثمان .انسان برادرانش
بزرگتر  -جعفر،
را در مقابل چشم خود برای حسینبنعلی قربانی
كند؛ به فكر مادر داغدارش هم نباشــد كه بگوید
یكی از برادران برود تا اینكه مادرم دلخوش باشد؛
به فكر سرپرستی فرزندان صغیر خودش هم نباشد
كه در مدینه هســتند؛ این همان بصیرت است.
العباس هم از همه جا
وفاداری حضرت اباالفضــل ّ
بیشــتر در همین قضیهی وارد شدن در شریعهی
فرات و ننوشیدن آب است  79/1/26 .
2
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 .1اولین تصمیم خبرگان ،پذیرش استعفای آیتاهلل
منتظری از قائم مقامی رهبری بــود؛ پیرو نامهی امام
خمینی در ششــم فروردین  68خطــاب به آیتاهلل
منتظری،ویازسمتقائممقامیرهبریاستعفانموده
بود .در اولین اقدام ،این استعفا به رأی اعضای مجلس
خبرگانگذاشتهشدوبااکثریتقریببهاتفاقپذیرفته
شد.تنهادونفرموافقپذیرشاستعفا نبودند.
 .2هنگام ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اســامی،
شورای بازنگری قانون اساسی در حال تغییر برخی از
بندها و مفاد آن بود و هنوز قانون اساسی جدید به رأی
مردم گذاشته نشده بود .موضوع دومی که در این جلسه
مورد بحث قرار گرفت این بود که قانون اساسی فعلی
مالک عمل قرار گیرد یا قانون اساســی جدید؟ نهایتاً
آنچه عم ً
ال مورد توافق اعضــا قرار گرفت ،تعیین رهبر

قانونی بر اساس قانون اساســی وقت تا زمان برگزاری
رفراندوم،وپسازرفراندومقانوناساسی،انطباقشرایط
جدید رهبری با رهبر یا رهبران منتخب جلسهی فعلی
بود.
 .3در قانــون اساســی مصوب ســال  58شــرط
«مرجعیت» بهعنوان یکی از شــرایط و صفات رهبر
نظام جمهوری اسالمی ذکر شده بود؛ این اصل در قانون
اساسیجدیدبه«صالحیتافتاءدرابوابمختلففقه»
تغییر کرده بود .امام خمینی نیز در نامهای به مجلس
خبرگان در اینباره فرموده بودند« :مجتهد عادل مورد
تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند».
نهایتاً همین نظر امام مــاک انتخاب اعضای مجلس
خبرگانرهبریقرارگرفت.
 .4در خالل مباحثی که اعضای مجلس خبرگان در

پنج درس از قیام عاشورا به روایت رهبر انقالب

کار جامعه اسالمی تمام است اگر...
مبارزه و قیام علیه انحراف جامعه ،واجبترین کارهاست
اگر بخواهیم هدف امام حسین ( )را بیان کنیم ،باید اینطور بگوییم که هدف آن بزرگوار عبارت بود از
انجام دادن یک واجب عظیم از واجبات دین که آن واجب عظیم را هیچکس قبل از امام حسین  -حتّی خود
1
مهمی دارد...
پیغمبر  -انجام نداده بود ...واجبی بود که در بنای کلّی نظام فکری و ارزشی و عملی اسالم ،جای ّ
امامحسینبایداینواجبراعملمیکردتادرسیبرایهمهیتاریخباشد...حاالچراامامحسیناینکاررابکند؟چون
زمینهیانجاماینواجب،درزمانامامحسینپیشآمد[...اینواجب]عبارتبودازبازگرداندنجامعهیاسالمیبه ّ
خط
ِ
خیانت کسانی ،مسلمین را منحرف
صحیح .چه زمانی؟ آن وقتی که راه ،عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و
کرده و زمینه و شرایط هم [برای قیام] آماده است ...این مطلب ،اساس معارف حسینی است .معارف حسینی ،بخش
عظیمیازمعارفشیعهاست.اینپایهمهمیاستوخودیکیازپایههایاسالماست74/3/19.
همیشه باید وظیفه اصلی
را تشخیص بدهیم
یکی از این درسها،
این نکتــهی مهم
2
است که حسین بن
الةوالسالم،دریک
الص
علیعلیه ّ
ّ
حســاس تاریخ
بســیار
فصل
ّ
اســام ،وظیفهی اصلــی را از
[میان] وظایف گوناگون و دارای
مراتــب مختلــف اهمیــت،
تشخیص داد و این وظیفه را به
انجام رســاند .او در شــناخت
چیزی که آن روز دنیای اسالم
بــه آن احتیاج داشــت ،دچار
تو ّهم و اشتباه نشد .در حالی که
این ،یکی از نقاط آسیبپذیر در
زندگی مسلمین ،در دورانهای
مختلفاست71/5/7.

 .3انجام تکلیف اصل است نه نتیجه
بعضی خیال کردند امام حســین ( )اگر میدانست
شــهید میشــود ،اقدام نمیکرد؛ بعضی هم از آن طرف
3
گفتند امام حســین ( )اص ً
ال برای اینکه شهید بشود،
قیام کرد .هر دو اشتباه است .امام حسین ( )برای تعلیم درسی به
انسانها قیام کرد و آن درس این بود که هر وقت انسان مسلمان ،دید
در جامعهی او ظلم هســت ،نظام اسالمی نیســت ،قرآن حکومت
نمیکند ،تبعیض هست ،زورگویی و چپاولگری هست ،قدرت یافتن
برای اینکه
بدون مالک هست؛ بایستی قیام بکند
وضع را برگرداند؛ چه این قیام او
به نتیجه برسد و چه نرسد .بارها
امام گفتند ما برای نتیجه اقدام
نمیکنیم ،مــا برای وظیفــه اقدام
میکنیم .ما اقــدام میکنیم برای
اینکــه وظیفهمان را انجــام داده
باشــیم .البته خدای متعال اگر عمل ما از
روی اخالص باشد ،ما را به نتیجه هم خواهد رساند .این روح کار امام
حسینبود64/7/2.

سخن
موضوعات فوق مطرح کردند ،افراد متعددی را نیز برای
تصدی رهبری شورایی یا فردی پیشنهاددادند .از این
میان میتوان به آیات و آقایان گلپایگانی ،مشــکینی،
جوادی آملی ،شیخ جواد تبریزی ،خامنهای ،موسوی
اردبیلی،هاشمیرفسنجانیوحاجاحمدخمینیاشاره
کرد .اما به خاطر طوالنی شــدن جلسه ،برخی اعضاء
پیشنهاد کفایت مذاکره در این بخش را دادند؛ دربارهی
کفایت مذاکرات رأیگیری شد ،حاضرین 74نفر اعالم
شــدند و با قیام اکثریت ،کفایت مذاکرات رأی آورد.
بنابراین برای هیچ یک از افراد پیشنهادی رأیگیری
انجامنشد.
 .5موضوعبعدیایکهدردستورکارمجلسخبرگان
قرار گرفت ،تصمیم بین رهبری شورایی یا فردی بود.
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان درباره رهبری
شورایی و فردی مقرر شد تا برای این موضوع اعضا رأی
خودشان را اعالم کنند که با قیام اکثریت اعضا ،رهبری

فردی رأی آورد.
 .6بالفاصله پــس از رأی اکثریت خبرگان به رهبری
فردی ،چند تن از اعضا با صدای بلند گفتند ،پیشنهاد
ما آقای خامنهای اســت؛ به این ترتیــب اولین و تنها
پیشنهادیکهبرایرهبریفردیدردستورکارمجلس
خبرگان قرار گرفت ،آیتاهلل خامنهای بود .خود آیتاهلل
خامنهای بهعنوان تنها مخالف ،پشت تریبون رفتند و
گفتگوهایی بین ایشان و اعضای مجلس شکل گرفت
و نهایتاً مجلس خبرگان با  60رأی از  74نفر حاضر ،به
رهبریآیتاهللخامنهایرأیدادند.
پس از همهپرســی قانون اساســی در روز  15مرداد،
مجلس خبرگام جلسهی دیگری را تشکیل داد و اعضاء
آن ،ضمن تأیید انطباق شرایط قانون اساسی جدید بر
آیتاهلل خامنهای ،بار دیگر با اکثریت قاطع ،به ایشان
رأی دادند.
منبع:کتابروایترهبری

تکلیف را باید بهموقع و در لحظه مناسب انجام داد
امام حسین ( )در فهم «موقع» اشتباه نکرد .در قبل از حادثه کربال ،دهسال امامت و مسؤولیت با
مجرد این که
او بود .آن حضرت در مدینه مشغول کارهای دیگری بود و کار کربالیی نمیکرد؛ اما به ّ
فرصت به او اجازه داد که آن کار مهم را انجام دهد ،فرصت را شــناخت و آن را چســبید؛ موقع را
شناخت و آن را از دست نداد 77/9/2 .مشکل برخی از افراد و مجموعهها این است :بیایمان نیستند ،بیشوق
و بیمحبت هم نیستند؛ اما لحظهشناس نیستند88/10/29 .

4

کار جامعه اسالمی تمام است اگر...
قسم
یک
شوند:
ی
م
تقســیم
قسم
دو
به
مردم
دیدگاه،
یک
از
کشــوری،
در هر جامعه و شهر و
ْ
کسانی هستند که بر مبنای فکر خود ،از روی فهمیدگی و آگاهی و تصمیمگیری کار میکنند.
راهی را میشناســند و در آن راه  -که به خوب و بدش کار نداریم  -گام برمیدارند .یک قِسم
اینهایند که اسمشــان را «خواص» میگذاریم .قسم دیگر ،کسانی هستند که نمیخواهند بدانند چه
درست و چه حرکتی صحیح اســت .در واقع نمیخواهند
راهــی
بفهمند ،بســنجند ،به تحلیل بپردازند و درک کنند .به
تعبیری دیگر ،تابع َجوند .اســم این قســم از
مردم را «عــوام» میگذاریم ...خواص ،طبعاً
خــواص جبهــهی حق و
دو جبههاند:
ِ
عدهای اهل
خواص جبههی باطــلّ .
فکر و فرهنــگ و معرفتنــد و برای
جبههی حق کار میکنند .فهمیدهاند
حق با کــدام جبهه اســت ...یک
دسته هم نقطهی مقابل حق و ضد
حقّند ...اگر در جامعــهای ،آن نو ِع
خــواص طرفدا ِر حــق؛ یعنی
خوبِ
ِ
کسانی که میتوانند در صورت لزوم از
متاع دنیوی دست بردارند ،در اکثریت
باشــند ،هیچ وقــت جامعهی اســامی به
سرنوشــت جامعــهی دوران امــام حســین
الســام مبتال نخواهد شــد و مطمئ ّناً تا ابد بیمه
علیه ّ
خواص طرفدار
است .اما اگر قضیه به عکس شد و نوع دیگ ِر
ِ
حق  -دل ســپردگان به متاع دنیا ،آنان که حق شناسند ،ولی
درعینحال مقابل متاع دنیا ،پایشــان میلــرزد  -در اکثریت
بودند ،وامصیبتاست!75/3/20
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هفته

همهجا روزهدار است ،همه جا در حال ذکر و در
توجه است و بهترین روزهداران از میان جوانانند.
حال ّ
توسل ،جلسات
جلسات قرآن ،جلسات دعا ،جلسات ّ
تضّ رع و ســخنرانیهای طوالنی هست ...اعتکاف نیز
همینطوربود.اص ً
الاعتکافدرگذشتهخیلیکمبود...
امروز جوانان ما  -در دنیایی که نسل جوان روز به روز،
رو به فساد بیشتر میرود  -در این مملکت ،روزبهروز
پاکیزهتر ،طاهرتر و نورانیتر میشوند 76/10/12».البته
بیانمحاسنوخوبیهایمردمایرانبدانمعنینیست
که چشم را بر روی کاســتیها و ضعفها بپوشانیم و
آنها را نادیده بگیریم .درد را باید دید و درصدد درمان
آن برآمد ،که اتفاقا این دردها نیز عمدتا ناشــی از بروز
رفتارهایغیردینیجامعهبودهاست.
1

نسبترشدهابهدشمنیها
اما رشــد وضعیت دینداری در ایران درحالی است که
«ما مواجه هســتیم با یک حملهی همهجانبه؛ یک
جبههی عظیمی از لحاظ فرهنگی دارند به ما تهاجم
میکنند؛ این هم در خالل حرفهایشان هست ،البتّه
ما میدانســتیم این حرف را ،ا ّما حاال دیگر خودشان
هم صریحــاً میگویند کــه «غلبهی بــر جمهوری
حاکمیت اسالم ،با جنگ نظامی
اسالمی و غلبهی بر
ّ
ّ
قیتآمیز نیست[ ،بلکه] با کار
ف
مو
و با تحریم اقتصادی
ّ
ّ
قیتآمیز است؛ ذهنها
ف
مو
فرهنگی
فرهنگی و نفوذ
ّ
را باید تغییر داد ،روی مغزها بایــد کار کرد ،هوسها
را باید تحریک کرد»؛ ایــن را االن صریح میگویند».
 98/5/30در حقیقت نسبت رشــد دینداری را باید با
تضادها و دشــمنیهایی که پیرامون آن وجود دارد
مقایسه کرد« .کسانی امیدوار بودند جوانهای ما را از
دین جدا کنند؛ طمع داشتند جوانهای ما را سرگرم
شهوات زندگی ،مادیگری و امثال اینها کنند؛ اشتباه
کردند .امروز عرصهی جوانی مــا ،طبقهی جوانان ما،
از لحاظ کمیت و کیفیت ،نسبتشان از مسنترها اگر
مؤمن امروز
بیشتر نباشد ،کمتر نیســت .جوانهای
ِ
ما و کســانی که دل در گرو انقالب دارند ،که نه امام را
دیدند ،نه انقالب را درک کردند ،نه دوران دفاع مقدس
را دیدند ،انگیزهشان ،همتشان از جوانهای دورهی
دفاع مقدس بیشتر نباشد ،کمتر نیست؛ این را بنده از
رویعلمواطالععرضمیکنم؛تحلیلنیست،حدس
نیســت 92/2/25 .این اســت حقیقت آن انقالبی که
جوشیدهی از ایمانهای مردم و اعتقاد مردم و خواست
حقیقی مردم اســت .حاال چهار نفر آد ِم دلدادهی به
بیگانه یا پولگرفتهی از بیگانه  -همهشــان یکجور
نیستند  -بیایند یک چیزی بگویند ،اما واقعیت قضیه
این است85/11/28».
محرم و عزاداری بر سیدالشهداء ،یکی از آن مقاطعی در
سال است که به خوبی بیانگر وضعیت دینداری مردم
ایران است .فرهنگ عاشورا آن نقطهی ثقلی است که
هم «علت محدثه»ی انقالب اسالمی بوده است و هم
«علت مبقیه»ی آن .و تا عاشورا زنده است ،این انقالب
زنده است.
سالچهارم،شماره |200هفته سومشهریور98
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا                                ...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

از امام حسین( )بیاموزید
محرم ،ماه حماســه و شجاعت و فداکاری
حلول ماه ّ
آغاز شد؛ ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد ،ماهی
که قدرت حق ،باطل را تا ابد محکــوم و داغ باطل بر
جبههیستمکارانوحکومتهایشیطانیزد،ماهی

احکام

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

که به نســلها در طول تاریخ ،راه پیروزی بر سر نیزه
را آموخت ،ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل
کلمهی حق به ثبت رساند ،ماهی که امام مسلمین،
راه مبــارزه با ســتمکاران تاریخ را به مــا آموخت،
راهی که باید مشــت گره کــردهی آزادیخواهان و
استقاللطلبان و حقگویان بر تانکها و مسلسلها

آموزشی

دستههای عزاداری در شبهای محرم تا نصف شب

همراهبااستفادهازطبلونیچیست؟

ج :به راه انداختن دســتههای عــزاداری برای
سيدالشهدا و اصحاب او( )و شرکت در امثال
اين مراسم امر بسيار پسنديده و مطلوبی است و
از بزرگترين اعمالی است که انسان را به خداوند
نزديک میکند ،ولی بايــد از هر عملی که باعث
اذيّت ديگران میشود و يا فینفسه از نظر شرعی
حراماست،پرهيزکرد.

دستههایعزاداریچهحکمیدارد؟

ج :اگر استفاده از زنجيرهای مزبور موجب وهن
مذهبدربرابرمردمشودوياباعثضرربدنیقابل
توجهیگردد،جايزنيستولیاستفادهازشيپورو
طبلوسنجبهنحومتعارفاشکالندارد.

روایت

تاریخی

فكر كن اگر نمیرفتیم
چه میشد!

بعد از آنكه امام سجاد ( )پس از حادثهی عاشورا به
مدینه برگشت  -شاید از آن وقتی كه این كاروان از مدینه
بیرون رفت و دوباره برگشت ده ،یازده ماه فاصله شده بود
 یك نفر خدمت ایشان آمد و عرض كرد :یابنرسول َّالل!
دیدید رفتید ،چه شد! راســت هم میگفت؛ این كاروان
در حالی رفته بود كه حســینبنعلی ( ،)خورشید
درخشان اهلبیت ،فرزند پیغمبر و عزی ِز دل رسول َّ
الل،
در رأس و میان آنها بود؛ دختــر امیرالمؤمنین با عزت و
ســرافرازی رفته بود؛ فرزندان امیرالمؤمنین  -عباس و
دیگران  -فرزندان امام حســین ،فرزندان امام حســن،
جوانان برجســته و زبده و نامدار بنیهاشم ،همه با این
كاروان رفته بودند؛ حاال این كاروان برگشته و فقط یك
سجاد ( - )در این كاروان هست؛ زنها اسارت
مرد  -امام ّ
كشــیده ،رنج و داغ دیدهاند؛ امام حسین نبود ،علیاكبر
نبود ،حتی كودك شــیرخوار در میان این كاروان نبود.
ســجاد ( )در جواب آن شخص فرمود :فكر كن
امام ّ
اگر نمیرفتیم ،چه میشد! بله ،اگر نمیرفتند ،جسمها
زنده میماند ،اما حقیقت نابود میشد؛ روح ذوب میشد؛
وجدانها پایمال میشــد؛ خرد و منطق در طول تاریخ
محكوممیشدوحتیناماسالمهمنمیماند80/12/27 .

و جنود ابلیس غلبه کند و کلمهی حق ،باطل را محو
نماید .امام مســلمین به ما آموخت که در حالی که
ستمگرزمانبرمسلمینحکومتجائرانهمیکند،در
مقابل او اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد بپاخیزید
و استنکار کنید و اگر کیان اسالم را در خطر دیدید،
فداکاریکنیدوخوننثارنمایید57/9/1 .

رهربی

اجازه ندارید نماز جماعت
برپا کنید!

س :نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامهی حرکت

زنجیرهایی کــه دارای تیغ هســتند در مجالس و

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

خاطرات

احکام عزاداری

س :اســتفاده از طبل و سنج و شــیپور و همچنین

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

حضور آیت اهلل خامنهای در مراسم عزاداری رزمندگان اسالم در سال 1367

ارزششهدایکربال
ارزش شهدای کربال به این است که از حریم حق در ســختترین شرایطی که ممکن است انسان

تصورشرابکند،دفاعکردند84/5/5          .

خانواده

ایرانی

عاملپیروزی«حضرتزینب»بودّ ،
والخوندركربالتمامشد
زینب كبری یك نمونهی برجستهی تاریخ است كه عظمت حضور یك زن را در یكی از
مهمترین مسائل تاریخ نشان میدهد .اینكه گفته میشود در عاشورا ،در حادثهی كربال،
خون بر شمشیر پیروز شد  -كه واقعاً پیروز شــد  -عامل این پیروزی ،حضرت زینب بود؛
ّ
وال خون در كربال تمام شد .حادثهی نظامی با شكست ظاهری نیروهای حق در عرصهی
نظامی ظاهری ،تبدیل به
عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی كه موجب شد این شكست
ِ
قطعی دائمی شود ،عبارت بود از منش زینب كبری؛ نقشی كه حضرت زینب
یك پیروزی
ِ
بر عهده گرفت؛ این خیلی چیز مهمی است  89/2/1 .
حزباهلل این است

جوان مسئولیتشناس کربال
تا وقتی اصحاب بودند ،میگفتند جانمان
را قربان شما میکنیم و اجازه نمیدادند
کسیازبنیهاشم-فرزندانامیرالمؤمنین
السالم
و امام حسن و امام حسین علیهم ّ
 به میدان جنگ برونــد .میگفتند ا ّولما میرویم و کشــته میشــویم ،اگر بعد
از کشته شدن ما خواســتید ،آن وقت به
میدان بروید .وقتــی که نوبت به جانبازی
و شهادت بنیهاشم رسید ،ا ّول کسی که
درخواســت اجازه برای میدان میکند،

همین جوان مسئولیتشــناس است؛ او
علیاکبر ،پسر آقا و پسر امام و از همه به امام
نزدیکتر است ،پس برای فداکاری از همه
شایستهتر است .این هم یک مظهر امامت
اسالمی است؛ اینجا جایی نیست که دنیا،
منافع ما ّدی ،ســود اقتصادی و شــهوات
نفسانی تقســیم کنند؛ اینجا مجاهدت
و سختی است؛ ا ّول کســی که داوطلب
میشــود علیبنالحســین ،علیاکبــر
است81/1/9 .

در همان نخســتین روزهای زندان ،ماه محرم
ســال  ۱۳۸۷قمری فرا رســید .قاسمی با من
برای برپایی شعائر اســامی در زندان همکاری
میکرد ،زندانیــان را به برپایــی نماز جماعت
ترغیب میکــرد .من امام جماعــت نظاميان
زندانی بودم و پس از نماز ،برایشــان سخنرانی
و وعظ میکردم .قاســمی هم بعد از من ،روضه
میخواند .چند شــبی وضع بــه همین منوال
ادامه یافت .یک شب افسر مســئول زندان وارد
شد و دید نظامیان زندانی پشت سر یک زندانی
سیاســی نماز میخوانند! انتظار داشت وقتی
وارد زندان میشود ،سربازان به حال آمادهباش
بایستند و به او ســام نظامی بدهند؛ اما همه
رویشانبهسویقبلهبودوهیچکسبهاواعتنائی
نکرد! مشــاهدهی این صحنه بر او گران آمد و
خشمگین از زندان بیرون رفت .وقتی نماز تمام
شد ،یکی از مسئوالن زندان نزد من آمد و گفت:
شما اجازه ندارید نماز جماعت برپا کنید و برای
نظامیها حرف بزنید .این ممنوعیت به نفع من
بود،زیراهمدلینظامیانبامنبیشترشد.بهآنها
گفتم :به جلساتتان هرشب ادامه دهید و طی
آن ،صفحاتی از کتاب آنجا که حق پیروز است را
بخوانید .این کتاب ،حاوی تحلیلی از انقالب امام
حسین ( )و شرح حال شهدای کربال است.
منبع:خوندلیکهلعلشد
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عظمتخونبهایامامحسین

()

نســبت به حضــرت اباعبداهلل الحســین()
سیدالشّ ــهداء تعبیر «ثاراهلل» به کار رفته اســت،
ّ
یعنی کســی که خونبهای او خدا است  -معنای
ثاراهلل این اســت؛ عظمت خونبهــای او بهقدری
است که جز خود خدای متعال هیچ چیز نمیتواند
خونبهای این عزیزان باشــد -عین همین تعبیر
دربارهی امیرالمؤمنین است؛ چون شما میگویید:
ابن ثا ِره» یعنی امیرالمؤمنین
ابن ثا ِره؛ « َو َ
ثاراهللِ َو َ
یا َ
همدرهمینرتبهیعظمتازلحاظخونبهااست.
عظمتاینشهیدبزرگوار،شهیددرمحراب،شهید
قاطعیت ،شهید استقامت ،از این
در راه حق ،شهید
ّ
تعبیراتکام ً
ال آشکار است  95/4/5 .

