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فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید الشهدا؟ع؟ تسلیت باد

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 351     |     هفتـه دوم مـرداد   1401     |     

واقعًا به شـــیخ فضل اهَّلل خیلی ظلم شـــده اســـت... امام نسبت به مرحوم شیخ فضل اهَّلل خیلی تبجیل 
و احتـــرام دارنـــد و به خاطر همان تصلب و شـــجاعت و دین گرایی کاملش، بـــدون اغماض آن بزرگوار را 
تعظیـــم و تجلیـــل هـــم مـــی کنند؛ که این در بیانات خود امام هم آمده اســـت.     1382/05/13     ملتی که در 
شـــهر تهران ایســـتادند و تماشـــا کردند که  مجتهد بزرگی مثل شـــیخ فضل اهَّلل نوری را باالی دار بكشند 
و دم نزدنـــد؛ دیدنـــد کـــه او را بااینكه جزو بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشـــروطه بود، به جرم اینكه با 
جریان انگلیســـی و غرب گرای مشـــروطیت همراهی نكرد، ضد مشـــروطه قلمداد کردند- که هنوز هم 
یك عده قلمزن ها و گوینده ها و نویســـنده های ما همین حرف دروغ بی مبنای بی منطق را نشـــخوار و 

تكرار می کنند- پنجاه ســـال بعد چوبش را خوردند.       1384/08/08          
به مناسبت یازدهم مردادماه، سالروز شهادت آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری)۱۲۸۸ ه ش(

علی رغم دشـــمنی اســـتكبار و علی رغم این همه توطئه، ملت و مســـؤوالن ما بحمداهَّلل توانسته اند راه 
طوالنی و دشـــوار انقالب را پیش ببرند و مملكت را بســـازند. روزبه روز این ســـازندگی، بیشتر خواهد شد؛ 
روزبه روز ان شـــاءاهَّلل به ســـمت عدالت اجتماعی، پیشـــتر خواهیم رفت؛ روزبه روز پایه های اسالم و تعّبد 
به اسالم در این کشور، محكمتر خواهد شد. آن کسانی که گوش خوابانده اند که شاید مردم از اسالم 
و جمهوری اســـالمی برگردند، بدانند که سرنوشـــت آنها سرنوشـــت همان کســـانی است که اّوِل انقالب 
خیال میكردند انقالب تا ســـه ماه دیگر، تا شـــش ماه دیگر، تا یک ســـال دیگر از بین خواهد رفت! یا خیال 
میكردند که اّوِل جنگ میتوانند در ظرف یک هفته، ایران را فتح کنند! همان طور که آنها تودهنی خوردند 
آن کســـانی هم که امروز خیال میكنند و به انتظار آن نشســـته اند که این مردم از دینشـــان، از قرآنشان، از 

اسالمشـــان، از روحانیتشـــان و از امامشـــان روی برگردانند، تودهنی خواهند خورد.      13۷8/3/14  

در طول چند ده ســـال، آن چنان فســـاد و بیبند و باری در غرب به وســـیله آزادی زنان به راه افتاد و رواج 
پیدا کرد که خود متفّكران غربی را دچار وحشـــت کرد! امروز دلســـوزان و مصلحان، انســـانهای خردمند و 
باانگیزه در کشـــورهای غربی، از آنچه پیش آمده اســـت، متوّحش و ناراحتند و البته نمیتوانند هم جلِو 
آن را بگیرنـــد. بـــه عنـــوان این که میخواهند به زن خدمت کنند، بزرگترین ضربه را به زندگی او وارد آوردند. 
چرا؟ به خاطر این که با بی بندوباری، با اشاعه فساد و فحشا و با آزادی بیقید و شرِط معاشرت زن و مرد، 
بنیان خانواده متالشـــی شـــد. مردی که میتواند آزادانه در جامعه اطفای شـــهوت کند و زنی که میتواند 
بدون هیچ ایراد و اشكالی در جامعه با مردان گوناگون تماس داشته باشد، هرگز در خانواده، همسران 
خوب و شایســـته ای نخواهند بود. لذا بســـاط خانواده متالشی شد... خانواده ها آن ریشه ها و پایه های 

عمیق را که در کشورهای ما وجود دارد، امروز کمتر در غرب دارند.      13۷6/0۷/20 

مداحی ترکیبی است از چند هنر: هنر شعر، هنر نغمه پردازی، هنر مدیرّیت جلسه و جلسه را اداره کردن، 

ســـخن را به اعماق جان مســـتمع با ســـلیقه ها و ابتكارهای شـــخصی رســـاندن، صدای خوش؛ این یک 

بخش از کار اســـت که جنبه ی هنری مّداحی اســـت. جنبه ی دیگر، جنبه ی محتوایی است؛ ترکیبی است از 

اندیشه، عاطفه و احساسات، اّطالعات معارفی، اّطالعات تاریخی، آگاهی های اجتماعی و آشنایی با نیاز 

مخاطبان... وظیفه ی فرهنگ سازی، وظیفه ی ترویج، وظیفه ی گستردن مبانی فكری و فرهنگی اسالم را 

جّدی بگیرید؛ این بسیار مهم است؛ اساس کار شما این است؛ محور کار را این قرار بدهید. این توصیه ی 

اّول که فكر و پند و معرفت و بصیرت را با همین ابزاِر هنرِی برجسته منتشر کنید، با مهارتهایی که هر کسی 

باالخره ابتكاراتی دارد و مهارتهایی دارد که به کار میزند.    1399/11/15 

دنیــا و آخــرت از هــم جــدا نیســتند. آخــرت مــا آن روی ســّكه ی دنیــای مــا اســت. »َو 
ُمِحیَطــة ِبالكافریــن«؛ کافــر همیــن حــاال در جهّنــم اســت، منتهــا جهّنمــی 

َ
ــَم ل

َ
ِاّنَ َجهّن

کــه او نمیفهمــد کــه االن در جهّنــم اســت؛ بعــد کــه ایــن تجّســم پیــدا کــرد، میفهمــد. 
»ای دریــده پوســتین یوســفان / گــرگ برخیــزی از ایــن خــواب گــران«. االن او گــرگ 
اســت، منتهــا احســاس گرگــی نمیكنــد. مــا هــم کــه چشــممان بســته اســت، او را 
گــرگ نمی بینیــم؛ اّمــا وقتی کــه از خــواب بیــدار شــدیم، می بینیــم ایــن گــرگ اســت. 
پــس پیوســتگی دنیــا و آخــرت بــه ایــن معنــا اســت. این جــور نیســت کــه حــاال مثــاًل 
فكــر کنیــم دنیــا مثــل بلیت هــای بخت آزمایــی اســت؛ نــه، اصــاًل آخــرت آن روی ایــن 

دنیــا اســت، آن روی ایــن ســّكه اســت.     1389/9/10   

سؤال:  آیا بیان زبان حال در مداحی ها و روضه ها بصورت اشعار و نثر در مورد اهل بیت � جایز است؟

جواب: اگر معلوم باشد که زبان حال را بیان می کند و مناسب با شأن اهل بیت باشد، مانع ندارد.

حوُه ُبكَرًة  ذیــَن ءاَمُنــوا اذُکــُروا اهَّلَل ِذکــًرا َکثیــًرا، َو َســّبِ
َّ
َها ال ّیُ

َ
در قــرآن، یــک جــا میگویــد: یـــا

،)1( کــه مطلــب یــک مطلــب قلبــی و مربــوط بــه دل انســان اســت، اّمــا یــک جــا 
ً

صیـــال
َ
َو ا

ذیــَن َکَفــروا ُیقاِتلــوَن فــی 
َّ
ذیــَن ءاَمنــوا ُیقاِتلــوَن فــی َســبیِل اهَّلِل َو ال

َّ
ل
َ
هــم میگویــد: ا

ذُکــُروا 
ُ
ــیطن؛)2( ایــن هــم هســت؛ یعنــی از آن »ا

َ
وِلیــاَء الّش

َ
قاِتلــوا ا

َ
َســبیِل الّطاغــوِت ف

ــیطن«، همــه ی ایــن عرصــه ی عظیــم در حــوزه ی تصــّرف 
َ

وِلیــاَء الّش
َ
قاِتلــوا ا

َ
اهَّلل« تــا »ف

دیــن اســت.
ِو انُقــص ِمنــُه 

َ
، ِنصَفــه ا

ً
لیــال

َ
 ق

ّ
 ِاال

َ
یــل

َّ
ــِم ال

ُ
یــک جــا خطــاب بــه پیغمبــر میفرمایــد کــه »ق

ــر  ــه پیغمب ــاب ب ــاز خط ــم ب ــا ه ــک ج «،)3( ی
ً

ــال ــرءاَن َترتی ــِل الُق ــِه َو َرّتِ ی
َ
و ِزد َعل

َ
، ا

ً
ــال لیـ

َ
ق

 َنفَســَک َو َحــّرِِض الُمـــؤِمنین «؛)4( 
ّ

ُف ِاال
َّ
قاِتــل فــی َســبیِل اهَّلِل ال ُتَكـــل

َ
میفرمایــد کــه »ف

ع و  یعنــی همــه ی ایــن عرصه هــای عظیــم زندگــی: از بیــداری نیمــه ی شــب و تضــّر
توّســل و دعــا و گریــه و نمــاز، تــا مقاتلــه و حضــور در میــدان جنــگ، کــه زندگــی پیغمبــر 

هــم همیــن را نشــان میدهــد.     1400/8/2 
۱(سوره ی احزاب، آیات ۴۱ و ۴۲ 

۲(سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۷۶
3( سوره ی مّزّمل، آیات ۲ تا ۴

۴(سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۸۴

جمهـــوری اســـالمی، متحّجـــر و در برابـــر پدیده هـــا و موقعّیتهـــای نو به نو، فاقد احســـاس و ادراک 
نیســـت، اّمـــا بـــه اصول خود بشـــّدت پایبند و بـــه مرزبندی های خود با رقیبان و دشـــمنان بشـــّدت 
حّســـاس اســـت. با خطوط اصلی خود هرگز بی مباالتی نمیكند و برایش مهم اســـت که چرا بماند و 
چگونـــه بماند. بی شـــک فاصله ی میان بایدهـــا و واقعّیتها، همواره وجدانهای آرمان خواه را عذاب 
داده و میدهد، اّما این، فاصله ای طی شـــدنی اســـت و در چهل ســـال گذشـــته در مواردی بارها طی 
شـــده اســـت و بی شـــک در آینده، با حضور نســـل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگیزه، با قدرت بیشـــتر طی 

خواهد شـــد.     139۷/11/22   

در حق شیخ فضل اهَّلل نوری، ظلم زیادی شده است

انقالب اسالمی علی رغم توطئه های استکبار، پیشرفت خواهد کرد

بساط خانواده در غرب متالشی شده است

اساس کار مداحان گسترِش »مبانی فکری اسالم« است

ه  دنیای ما است
ّ
آخرت ما آن روی سک

حکم بیان زبان حال در مداحی

دین اسالم برای همه عرصه های زندگی انسان است

فاصله  میان بایدها و  واقعّیتها 
با حضور نسل  جوان مؤمن طی خواهد شد

روایت تاریخی  

خطبه های انقالب  

خانواده  ایرانی  

حسینیه  

درس اخالق  

احکام  

به رسم آیه ها  

حزب اهلل این است  

تاریخ یک درس عبرت اســـت برای ما. شـــما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید   
  می بینید که در مشـــروطه بعد از اینكه ابتدا پیش رفت، دســـت هایی آمد و تمام 
مردم ایران را     به دو طبقه تقسیم بندی کرد.... و این یک نقشه ای بود که نقشه 
هـــم تأثیر کرد و نگذاشـــت که     مشـــروطه به آن طوری که علماء بزرگ طرحـــش را ریخته بودند، عملی 
بشـــود. به آنجا     رســـاندند که آنهایی که مشـــروطه خواه بودند به دســـت یک عده کوبیده شـــدند. تا 
آنجا که   مثل مرحوم »حاج شیخ فضل اهَّلل نوری«     در ایران برای خاطر اینكه می گفت     باید »مشروطه 
مشـــروعه« باشـــد و آن مشـــروطه ای که از غرب و شرق به ما برســـد     قبول نداریم، در همین تهران به 

دار زدنـــد و مـــردم هـــم پای او رقصیدند یا کف زدند.      1362/09/13 

کالم امام   

از نهضت مشروطیت عبرت بگیریم

 جهاد نخواهد شد. ایثار یعنی ازخودگذشتگی. در منطق عقل ابزاری، 
ّ

اعتقاد به امتداِد نتایج عمل، ایثار و جهاد را معنا میبخشد و منطقی میكند... جهاد باید همراه با ایثار باشد؛ َواال
ازخودگذشـــتگی یک امر بی منطقی اســـت. خب، چرا من از خودم بگذرم؟ این اعتقاد به معاد اســـت که این را منطقی میكند، عقالنی میكند.    1389/9/10 

مزار: گلزار شهدای شهید آباد دزفول

جهاد و ایثار با اعتقاد به معاد، معنادار می شود  
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهید عبدالحسین خبری

شهید هفته  

محل شهادت: عملیات رمضان، منطقه عمومی کوشک تاریخ شهادت: ۱3۶۱/5/۱0

عکس نوشت  

تصویری از گفت وگوی مرحوم حبیب اهلل صادقی هنرمند انقالبی با رهبر انقالب

سخن هفتــــه  

ــلیت  ــی را تس ــب اهَّلل صادق ــوم حبی ــی مرح ــته و انقالب ــد برجس ــت هنرمن ــی درگذش ــه ای در پیام ــت اهَّلل خامن ــرت آی حض
گفتند.متــن پیــام تســلیت رهبــر انقــالب اســالمی بــه ایــن شــرح اســت: بســم اهَّلل الّرحمــن الّرحیــم    |    درگذشــت هنرمنــد 
برجســته و انقالبــی جنــاب آقــای حبیــب اهَّلل صادقــی رحمة اهَّلل علیــه را بــه هنرمنــدان و همــكاران و دوســتان و بویــژه بــه 

خانــواده مكــّرم ایشــان تســلیت عــرض میكنــم و رحمــت و مغفــرت الهــی را بــرای وی مســألت میكنــم.  
ســـّیدعلی خامنه ای     5 مرداد 1401

   تسلیم طاغوت نشدن، نقطه آغاز نهضت حسینی
یكی از سؤاالت اساسی درباره قیام امام حسین؟ع؟، هدف 
ایـــن قیام و نهضت اســـت. حضـــرت در وصیت به برادرش 
محمدبن حنفیه می فرمایند این قیام »نه برای این اســـت 
که حتمًا باید به حكومت برسیم، نه برای این است که حتمًا 
باید برویم شهید شویم.«      13۷4/3/19 حقیقت این است 
ع 

ّ
کـــه بعـــد از مرگ معاویه، یزید به حكومت رســـید و »توق

داشت که این امام هدایت پای حكومت او را امضاء کند.«  
    1381/1/9 و این موضوع به معنای مشروعیت بخشـــی به 
نظام ســـلطنت بود لذا »قیام امام حســـین � از این جا 
شروع شد.«      1381/1/9 در واقع هدِف قیام عاشورا مبارزه 
با این انحراف در جامعه ی اســـالمی بود: »تسلیم نشدن 
ی منحرف 

ّ
در مقابل حاکمیت فاســـدی که راه دین را به کل

میكـــرد. امام از مدینه که حرکـــت فرمود با این نّیت بود.«   
   13۷5/3/14 و در این راســـتا »امام حســـین فرمود "مثلی ال 

یبایع مثله"؛ حسین چنین امضایی نمی کند.«      1381/1/9 

   جلوه های تبیین در قیام عاشورا
یكـــی از اصـــول مهم در روش مبارزاتـــی حضرت اباعبداهَّلل 
الحســـین�، تبیین و روشـــنگری برای مردم و همچنین 
خـــواص جامعه بود، از این رو، آن حضرت نســـبت به بیان 
هـــدف و تشـــریح انگیزه قیـــام خویش اقـــدام فرمودند. 
ایشـــان در جایی اینگونه فرمودند: »"و انی لم اخرج اشـــرا 
وال بطرًا و ال مفسدًا و ال ظالمًا"؛ یعنی کسانی اشتباه نكنند 
و تبلیغاتچی ها تبلیغ کنند که امام حسین هم مثل کسانی 
که این گوشه و آن گوشه، خروج میكنند برای این که قدرت 
را بـــه چنگ بگیرنـــد - برای خودنمایی، برای عیش و ظلم و 
فســـاد - وارد میدان مبارزه و جنگ میشـــود! کار ما از این 
قبیـــل نیســـت.«      13۷4/3/19  کار امـــام � »مثل بقّیه ى 
افرادى که قیام میكنند، خروج میكنند، میزنند، میُكشـــند 
براى اینكه قدرت را قبضه کنند نیست.«      1380/12/21 علت 
اصلـــی قیـــام این اســـت: »"و اّنما خرجـــت لطلب االصالح 
فـــی اّمة جـــّدی". عنوان ایـــن کار، همین اصالح اســـت... 
ایـــن اصالح، از طریق خروج اســـت، خـــروج، یعنی قیام... 
اّواًل میخواهیـــم قیـــام کنیم و این قیـــام ما هم برای اصالح 
اســـت.«      13۷4/3/19 و در فرجـــام قیـــام »دو عاقبـــت هم 
ممكن اســـت برایش پیش بیاید: یكی اینكه پیروز بشـــود، 
یكی هم اینكه ُکشته بشود.«      1380/12/21 نوشتن نامه به 
اهالی شـــهرها، یكی دیگر از اقدامات روشنگرانه و تبیینی 
امام حســـین � بود. اباعبداهَّلل الحســـین � در نامه 
به اهل کوفه  این گونه نگاشـــتند: »امام و پیشـــوا و رئیس 
جامعه ی اســـالمی نمی تواند کسی باشد که اهل فسق و 
فجور و خیانت و فساد و دوری از خدا و اینهاست. باید کسی 
باشـــد کـــه به کتاب خدا عمل کند. یعنـــی در جامعه عمل 

کنـــد؛ نـــه این که خودش در اتاق خلوت فقط نماز بخواند؛ 
بلكه عمل به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ به قســـط و 
عـــدل کنـــد و حق را قانون جامعه قرار دهد.«      13۷4/3/19 
تأکید بر مقابله با بدعت و احیای سّنت یكی دیگر از وجوه 
تبیینی نهضِت امام حســـین � بود و ایشـــان در همین 
زمینه به رؤســـای بصره نوشتند: »من می خواهم بدعت 
را از بین ببرم و سّنت را احیا کنم؛ زیرا سنت را میرانده اند و 
بدعت را زنده کرده اند! اگر دنبال من آمدید، راه راســـت با 

من است.«      13۷4/3/19
اهمیـــت موضـــوع روشـــنگری و تبییِن حقایق بـــرای افكار 
عمومی و عوام و خواص جامعه در نگاه ابی عبداهَّلل� تا 
آنجا بود که از آغاِز نهضت عاشورا تا آخرین لحظات زندگی 
مبـــارک حضـــرت و حتی در خـــود میداِن کربـــال و صحنه ی 
درگیـــرِی نظامـــی نیز امـــام � دائما اهتمام بـــر تبیین و 
هدایـــت و روشـــنگری داشـــتند: »در خود عرصـــه ی کربال 
حضـــرت اهـــل تبیین بودند، میرفتنـــد، صحبت میكردند. 
حاال میدان جنگ است، منتظرند خون هم را بریزند، اما از 
هر فرصتی این بزرگوار اســـتفاده میكردند که بروند با آنها 

صحبت بكنند، بلكه بتوانند آنها را بیدار کنند.«      1388/5/5 

   هیئت عاشورایی، تبیین حسینی
نهضت عاشـــورا حرکتی برآمده از عقالنیت اســـت: »عنصر 
منطـــق و عقـــل در این حرکت، در بیانات آن بزرگوار متجلی 
اســـت؛ قبل از شروع این حرکت، از هنگام حضور در مدینه 
تا روز شـــهادت.«      1384/11/5 لذا قیام سیدالشـــهداء دارای 
ابعاد مختلفی است که از تبیین تا قیام را دربرمی گیرد: »از 
تبیین و انذار، از تحرك تبلیغاتی، از بیدار کردن و حســـاس 
کـــردن وجدانهاى عناصر خاص در خطبه ى منا، اینها همه 
در طول زندگی سیدالشـــهداء اســـت. بعد هم ایستادگی 
در مقابـــل یك انحـــراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان .«      
1390/4/13 نكتـــه ی مهم اینكـــه درس و الگوگیری از تمامی 

ابعاد و جوانب حرکت امام حسین� وظیفه ی همیشگی 
ماســـت: »مسأله کربال... برای کسانی که میخواهند امام 
حسین را الگو قرار دهند، درس است.«      13۷5/9/24 یكی 
از ایـــن درس ها، توجه به موضوع تبیین اســـت: »خیلی از 
حقایق هســـت که باید تبیین بشـــود. در قبال این حرکت 
ت ایران سرازیر 

ّ
گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت مل

است... حرکت تبیین خنثی کننده ی این توطئه ی دشمن و 
این حرکت دشمن است.«      1400/۷/5 باید توجه داشت که 
اساسا انقالب اسالمی حرکتی الگو گرفته از قیام حسینی 
بـــود. حضرت امام�بـــا تبیین و روشـــنگری توده های 
مردم را به صحنه ی مبارزه آورده و موفق شدند رژیم سرپا 
مســـلح و متكی بـــه قدرت های بیگانه را شكســـت داده و 
نظام اسالمی را برپا کنند. از همان ابتدای مبارزاِت نهضت 
و در جریـــان حوادث ســـال ســـال 42 هـــم »تریبون بیان 
مسائل نهضت، شد حسینّیه ها و مجالس روضه خوانی و 
هیئات ســـینه زنی و روضه ی روضه خوان ها و ذکر مصیبت 
گوینـــدگان مذهبی«      1368/5/11 لذا این ظرفیت همچنان 
بایـــد در جهت تبییـــن حقایق در عرصـــه ی جنگ روایت ها 
و تصویرســـازِی غلـــط دشـــمنان از وضعیت کشـــور فعال 
 

ّ
 بیان است، محل

ّ
 تبیین است، محل

ّ
باشـــد: »هیئت محل

بیان مهم ترین مفاهیم معارف اســـالمی و معارف علوی 
 پاســـخ به سؤالها اســـت. امروز جوانهای ما 

ّ
اســـت، محل

ســـؤالهای گوناگونی دارند؛ درباره ی ســـْبک زندگی سؤال 
دارند، درباره ی مســـائل اصولی سؤال دارند، سؤال ]هم[ 
به جا اســـت.«      1400/11/3 باید دانســـت که »بی شک تبیین 
و تفســـیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت وحی، و رفع 
تحریف ها و کج فهمی ها از معارف اســـالمی و احكام دینی 
نیز هدف مهمی برای جهاد اهل بیت بحســـاب می آمد.«      
1363/5/18  لذا باید سعی کرد در عزاداری ها به تكلیِف مهم و 

اساسی روشنگری و آگاه سازی مردم و مقابله با دروغ ها و 
تحریفات دشمن توجه ویژه شود: »جهتگیری در عزاداری 
امام حسین به این نحو باید باشد: گسترش تبیین، بیان، 
آگاه سازی، محكم کردن ایمان مردم، روح تدین را در مردم 
گسترِش دادن، روح شجاعت و غیرت دینی را در مردم زیاد 
کردن، حالت بی تفاوتی و سكر و بیحالی را از مردم گرفتن؛ 
اینهاســـت معنـــای قیام حســـینی و بزرگداشـــت عزاداری 

امام حسین ؟ع؟ در زمان ما.«      1386/10/19

یكی از موضوعاتی که درباره ی قیام اباعبداهَّلل الحســـین؟ع؟ مطرح اســـت توأم بودن نهضت حســـینی با موضوع تبیین 
اســـت: »امام حســـین را فقط به جنِگ روز عاشـــورا نباید شـــناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حســـین است. به تبیین او، 
امر به معروف او، نهی از منكر او، توضیح مســـائل گوناگون در منی و عرفات... باید شـــناخت.«      5/5/ 1388در این زمینه 
همان طور که پیامبر� به مباهله برای بیان حقیقت پرداخت »امام حســـین؟ع؟هم برای بیان حقیقت، روشـــنگری در 

طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را برمی دارد می آورد وسط میدان.«      1388/9/22

سخـــن       نمــاز جمعــه، قرارگاه تبیین و بصیرت افزایی
هفتـــــه

حقیقت این اســت که »دشــمنان اســالم در طول 
یک قرن و نیم گذشــته ســعی کرده بودند اســالم 
را به طورکلــی از عرصــۀ زندگــی جامعه بیرون رانده و با طرح 
نظریــه جدایی دین از سیاســت، دیــن داری را فقط پرداختن 
بــه عبــادت و اعمــال شــخصی قلمــداد کنند.«        13۷۷/11/21 
این وضعیت با انقالب اسالمی برهم خورد. زیرا »جمهوری 
اســالمی بــا شــعار دیــن، نه تنهــا خــود را حفظ کــرد، بلكه با 
پیشــرفت ایران تالش طوالنی غربی ها برای ناسازگار نشان 
دیــن و سیاســت را بــه چالــش کشــید.«       5 /1401/5 و ایــن 
دلیل اصلی دشــمنِی قدرت های مادی و اســتكباری با نظام 
اســالمی اســت: »جمهوری اســالمی دارد نشان میدهد که 
یــک تمّدنــی در حال رشــد و بالندگی اســت کــه اگر به توفیق 
الهــی و بــه کمــک الهی به نتایج خودش برســد، بســاط ظلم 
و اســتكبار و اســتعمار دولتهای غربی برچیده خواهد شــد؛ 
ت دشــمنی اینها اســت.«       139۷/10/19  لذا نظام ســلطه 

ّ
عل

به تكاپو افتاده اســت تابه هر نحو ممكن به نظام اســالمی 
ضربه برند: »از اّوِل تشــكیل نظام اســالمی، گرگ های عالم 
ازیک طــرف و نادان هــا از طــرِف دیگــر، بــه جــان ایــن نظــام 
الهــی و اســالمی افتادنــد.«        13۷2/6/28  امــا امــروز میــدان 
اصلــِی دشــمنِی قدرت هــای ســلطه گر بــا نظــام اســالمی، 
جنــگ فرهنگــی و تبلیغاتــی، ُشــبهه افكنی و تصویرســازی 
غلــط از وضعیــت کشــور بــرای ُسســت کردن ایمــان دینی و 
گرایــِش انقالبی مردم اســت. این هجمه بــه مبانی و باورها 
و ارزش هــای دینــی و انقالبــِی مــردم هــرروز شــكل جدیدی 
بــه خــود می گیرد و دشــمنان ســعی دارند بنیــاِن اعتقادی 
و ایمانــی مــردم، به ویــژه جوانان را ُسســت کننــد: »میدان 
رزم امروز، میدان قدرت نرم اســت و دشــمن در این میدان 
بــا شــبهه افكنی بــه دنبــال رخنــه در دژ مســتحكم ایمــان 
مــردم و از بیــن بــردن آنــان اســت.«        1401/5/5 از مهم ترین 
ظرفیت های مقابله با این تهاجم دشمن، سنگِر نماز جمعه 
اســت: »نمــاز جمعــه یک ســنگر اساســی در مقابــل تهاجم 
همه جانبه دشمن است«       16 /1380/۷ در واقع در عرصه ی 
جنــگ روایت هــا، نماز جمعــه به مثابه ی یک قرارگاه اســت. 
هــدف عمــده »در این قرارگاه ]نماز جمعه[ تبیین اســت.«   
     1394/10/14 و »فرمانــده قــرارگاه امامــت جمعــه، شــخص 
امام جمعــه اســت.«       14 /1394/10 و امــام  جمعــه می توانــد 
از ایــن جایــگاه و تریبون بــرای تبییِن حقیقت و هدایِت افكار 
عمومــی بهــره ببرد. لــذا »وقتی یک چنیــن اجتماعی وجود 
دارد کــه هــر هفته جمع کثیری از مردم یک شــهر در یک جای 
معّینــی ُدور هــم جمع میشــوند، این میتوانــد یک پایگاهی 
باشــد، یک قرارگاهی باشــد برای همه ی موضوعات مهم و 
مطرح یک جامعه... از مسائل فكری تا خدمات اجتماعی تا 
همكاری های مردمی و تا آمادگی ها و بســیج نظامی... یک 
ظرفّیت به این اهّمّیت و این عظمت در این کار وجود دارد.«   
     1401/5/5 بــا ایــن نــگاه »نمــاز جمعه، به خودی خود یكی از 
عوامل حفظ کننده و باقی دارنده و ضد زوال در درون نظام 

اســالمی اســت.«       28 /13۷2/6

نمــاز جمعه و بازتولید مفاهیم انقالب 
امــا امــروزه در متــِن تحــوالت جامعــه، جوانــان ســؤاالتی 
مختلفــی در خصــوص مســائل دینی و سیاســی و... دارند: 
»نســل جوان ما تشــنه ی حقیقت، فهمیدن و آگاه شــدن 
اســت. نمازهــای جمعه بایــد بتواند این تشــنگی را به نحو 
نیكوتــر رفــع کنــد. بایــد به نیاز عمومی نســل جوان پاســخ 
داد.«        1381/5/5 بدیــن خاطــر »ســعی شــود خطبه هــای 
نماز جمعه، دربردارنده نیازها و پاســخ دهنده ســؤاالت و 
گره های ذهنی مخاطبان به ویژه نسل جوان درزمینه های 
اعتقــادی، عملــی و سیاســی باشــد.«        1392/6/18 بــرای 
ایــن منظور »خطبه ها بایســتی غنی ســازی بشــود؛ خطبه 
بایستی ُپرمغز و آموزنده و راهگشا باشد؛ باید حساب شده 
حــرف زد، بایــد ســنجیده حــرف زد... بایــد حرفــی گفــت که 
ســؤال ذهنی و مقّدِر مســتمع و مخاطب را پاسخ بگوید.«    
   25 /1398/4 و این هنر بزرگ امام جمعه اســت. در کنار این 
مســئله »امام جمعه و خطیب جمعه، باید با بیان خود، با 
ســخن حكیمانه و ســنجیده و معرفت صحیح خود، دل ها 
را آرامش بخشد... واقعیات را بیان کند.«       31 /13۷1/6 لذا 
محتــوای خطبه هــای نماز جمعه باید کانون امیدبخشــی 

و بصیرت افزایــی باشــد: »ادبّیــات خطبــه بایــد گرم باشــد، 
صمیمــی باشــد، اّتحادآفریــن باشــد، امیدبخــش باشــد؛ 
ادبّیات خطبه باید امیدبخش باشــد. هر کلمه ای که شــما 
در خطبــه ایــراد میكنید میتواند مصداق این آیه ی شــریفه 
لــوِب الُمؤِمنیَن 

ُ
 فی ق

َ
ــكیَنة  الّسَ

َ
نــَزل

َ
ذی ا

َّ
باشــد کــه »ُهــَو ال

ِلَیــزدادوا ایمانــًا َمــَع ایماِنِهــم«... بایــد امیدآفرین باشــد، 
بصیرت آفریــن باشــد.«        1401/5/5 از مهم تریــن اقدامــات 
الزم در ایــن زمینــه اما بازتولیِد مفاهیم انقالب متناســب با 
نیازهــای روز و زبان نســِل جوان اســت: »هنــر بزرگ خطیب 
جمعــه این اســت کــه بتوانــد مفاهیم معرفتــی و مفاهیم 
انقالبــی را متناســب بــا نیازهــای روز بازتولیــد کنــد. خیلی از 
مفاهیــم انقــالب هســت که ما یــک روز شــعارش را دادیم، 
دنبالــش هــم بودیــم و هســتیم، اّما امروز همــان مفاهیم 
بایــد بــا ادبّیــات جدیــد، بــا ادبّیــات مناســب امــروز، تبیین 
بشــود و بازتولیــد بشــود. هنــر امام جمعــه ایــن اســت که 
بتواند مســئله ی عدالت را، مسئله ی استقالل را، مسئله ی 
حمایــت از مســتضعفین را، مســئله ی پیــروی از شــریعت 
را، ایــن چیزهایــی را کــه جــزو اصــول و مبانی انقالب اســت، 
ایــن مفاهیــم عالــی را بتوانــد بازتولیــد کند با زبــان امروز و 
بــا زبــان نســل جــوان.«        1401/5/5  نهایتــا اینكه »باید کاری 
کــرد کــه نماز جمعه مثل مشــعل هدایتی باشــد. مشــعل 
هدایت خصوصّیاتی دارد... هم هدایت کننده ی دینی، هم 

هدایت کننده ی سیاســی.«        13۷2/6/28

وظایف امام جمعه: از تقوای عملی تا ســلوک مردمی
البتــه تبدیــل شــدن تریبوِن نماز جمعه به مشــعِل هدایت 
فكــری و دینــی و سیاســی جامعــه تنهــا از طریــق خطبه هــا 
میســر نیســت. منش و سلوک و رفتار ائمه ی جمعه نیز تأثیر 
بنیادین و اساســی در این موضوع دارد. اولین نكته در این 
زمینه توجه به تقوا در رفتار امام جمعه است: »امام جمعه 
در روز جمعــه مــردم را امــر به تقوا میكند بــا گفتار خود، من 
میگویم شما در روز شنبه و یكشنبه و دوشنبه و سه شنبه 
و چهارشــنبه و پنجشــنبه مــردم را امــر به تقوا کنیــد با رفتار 
 اگــر مــا روز جمعــه دعوت بــه تقوا کردیــم اّما روز 

ّ
خــود؛ َواال

شنبه یک عملی از ما سر زد که این با تقوا سازگار نیست، این 
ــی باطل میكنــد؛ یعنی نه حاال فقــط باطل میكند، 

ّ
اصــاًل بكل

اصــاًل یــک اثــر بعكس دارد؛ مســتمع را ســر لج مــی آورد.«        
1401/5/5 و نكتــه ی کلیــدی دیگر، ارتباط دائمی و گســترده با 

مردم اســت: »رفتار امام جمعه باید مردمی باشــد؛ ســلوک 
مردمــی. »ســلوک مردمــی« چیســت؟ این اســت که شــما 
بــه عنــوان یــک فــردی از مردم بروید بین مــردم، با آنها حرف 
بزنیــد، از مــردم فاصله نگیرید، فقــط با یک جمع مخصوص 
و ممتازی نشســت و برخاســت نكنید و گاهی ]اگر[ الزم شد، 
خانه هــای مــردم برویــد، زیــر سقفشــان و روی فرششــان 
بنشــینید، بــا آنهــا احوالپرســی کنید. ِصرف ایــن رفتن میان 
مردم، خود این یک کار مهم است.«        1401/5/5 و »بدترین 
کارهــا بــرای امام جمعــه این اســت کــه مردم، هــر کار کنند، 
دستشان به او نرسد«       13۷2/6/28  مسئله ی کلیدی دیگر 
پرهیز از رفتن به ســوی اصحاب قدرت و ثروت اســت: »یكی 
از چیزهای مهم این اســت که ســر ســفره ی اصحاب ثروت و 
قــدرت تــا میتوانیم حاضر نشــویم... بــه آن طبقات برگزیده 
شــرافی زیاد نزدیک نشــویم؛ نزدیک شــدن به آنها به طور 

َ
و ا

طبیعــی مایــه ی دور شــدن از توده ی مــردم و عاّمه ی مردم 
است.«        1398/04/25 عالوه بر اینها نوع برخورد امام جمعه 
با توده های متنوع مردم علی رغم تفاوت سالیق هم بسیار 
مهم اســت: »در نماز جمعه ی شــما همه جور آدمی شرکت 
میكننــد؛ بــا همــه شــما پدرانــه رفتار کنیــد، همــه فرزندان 
شــما هســتند.«        1401/5/5 لذا توصیه ی کلیدی به ائمه ی 
جمعه این اســت که »با همه پدرانه رفتار کنید، همه را ســر 
ســفره ی دین و معنوّیت و شــریعت بنشــانید.«        1401/5/5 
کالم آخــر اینكــه امــروز نماز جمعــه به عنوان یــک فریضه ی 
صد درصد اســتثنائی علی رغــم همه ی اثرگذاری ها، هنوز تا 
رســیدن بــه نقطه ی مطلــوب موردنظِر منظومه ی ارزشــی 
اســالم فاصله دارد. فاصله ای که باید با تالش خود ائمه ی 
جمعــه و مســئوالن و مدیــراِن نهــاد نمــاز جمعــه برطــرف 
شــود: »فاصلــه ی نمــاز جمعه ی امروز ما بــا نماز جمعه ای 
کــه می بایســت، چقدر اســت... طبعًا فاصلــه دارد... تالش 

کنیم این فاصله ُپر بشــود.«        1401/05/05
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