
حدیث شرح

امام کالم

مبلغین باید در محرم و صفر

 مسائل روز را بیان کنند      
در ایــن اجتماعاتــی کــه در محــرم و صفــر 
می شــود و در ســایر اوقــات، مبلغیــن 
ــم  ــز و علمــای اعــام و خطبــای معّظ عزی
ــی را،  ــائل سیاس ــائل روز را، مس ــد مس بای

مســائل اجتماعــی را و تکلیــف مــردم ]را[ در یــک همچــو زمانــی کــه گرفتــار ایــن 
همــه دشــمن مــا هســتیم، معّیــن کننــد؛ بــه مــردم و بــه کشــور بفهماننــد کــه مــا 
در بیــن راه هســتیم و بایــد تــا آخــر راه ان شــاءاهلل، برویــم. مــا بــا ایــن ترتیبــی کــه 
ــا  ــد، ب ــا بحمــداهلل، حاضــر بودن ــراد کشــور م ــا و اف ــوده اســت و کشــور م تاکنــون ب
ایــن ترتیــب اگــر پیــش برویــم، آخــر کارمــان بــه پیــروزی مطلــق می رســد. لکــن 

ــر۱۳۶۱ ــد سســت بشــویم.     ۲۵مه نبای

....
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حدیث شرح

عاشــورا پیام ها و درس هایی دارد. عاشــورا درس می دهد که برای حفظ دین، باید 
فداکاری کرد. درس می دهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت. درس می دهد 
که در میدان نبرد حّق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع 
و امام و رعّیت، با هم  در یک صف قرار می گیرند. درس می دهد که جبهه ی دشمن با 
همه ی توانایی های ظاهری، بسیار آسیب پذیر است -همچنان که جبهه ی بنی امیه، 
به وسیله ی کاروان اسیران عاشورا، در کوفه آسیب دید، در شام آسیب دید، در مدینه 
آســیب دید، و باألخره هم این ماجرا، به فنای جبهه ی ســفیانی منتهی شد- درس 
می دهد که در ماجرای دفاع از دین، از همه چیز بیشــتر، برای انســان، بصیرت الزم 
اســت. بی بصیرت ها فریب می خورند. بی بصیرت ها در جبهه ی باطل قرار می گیرند؛ 
بدون این که خود بدانند. همچنان که در جبهه ی ابن زیاد، کسانی بودند که از فّساق و 

فّجار نبودند، ولی از بی بصیرت ها بودند. .   71/4/22

آن راوی ای که حـوادث روز عاشـورا را نقل کـرده و در کتاب ها دهن بـه دهن منتقل 
شـده اسـت، می گویـد: »فـو اهلل مـا رأیـت مكثـورا«. مكثـور یعنی کسـی کـه امواج 
غـم و انـدوه بـر سـرش بریـزد؛ بچـه اش بمیـرد، دوسـتانش نابـود شـوند، ثروتش از 
بیـن بـرود و همـه ی امـواج بـا بـه طرفـش بیایـد. راوی می گویـد من هیچ کـس را 
در مـوج با مثل حسـین بـن علـی محكم دل تـر و اسـتوارتر ندیـدم؛ »اربط جاشـا«. 
در میدان هـای گوناگـون جنگ هـا، در میدان هـای اجتماعـی، در میدان سیاسـت، 
انسـان بـه آدم هـای گوناگونـی برخـورد می کنـد؛ کسـانی کـه دچـار غم هـای 
گوناگوننـد. راوی می گویـد هرگـز ندیـدم کسـی در چنیـن هنگامـه ای با ایـن همه 
مصیبـت، مثل حسـین بـن علـی، چهـره ای شـاد، مصّمـم، حاکـی از عـزم و اراده و 
متـوکل بـه خـدا داشـته باشـد. ایـن همـان عـّزت الهـی اسـت. ایـن جریـان را امام 
حسـین در تاریخ گذاشـت و بشـر فهمید که بایـد برای چنـان حكومـت و جامعه ای 
مبارزه کند؛ جامعه ای که در آن پسـتی و جهالت و اسـارت انسـان و تبعیض نباشـد. 
همه بایـد برای چنـان اجتماعـی جهاد کننـد که بـه وجود بیایـد و می آیـد و ممكن 

اسـت.  79/1/26
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ایّام انقاب - در همان ایّام محّرم- یادم اســت نواری برای من آوردند از سینه زنی در 
جهرم - ما مشهد بودیم- به قدری این مؤثّر ]بود[؛ اّوالً زیبا بود از لحاظ خود شعر و لفظ 
و معنای شــعر؛ ثانیاً از لحاظ آهنگ؛ ثالثاً مهّیج، محّرک، راهنما؛ خیلی ارزش داشت. 
بعد از آن، از یزد ]نواری [ آوردند، که از این دو شــهر من یادم است، جایی دیگری من 
ندیدم؛ خب مفاهیم سیاســِی آن روز را که در مبارزه مطرح بود، در قالب نوحه منتقل 
کرده بودند. ما شــبیه این را در دوره ی دفاع مقّدس داشتیم؛ این نوحه هایی که آقای 
آهنگران خواند - و آن شاعر محترمی که خدا رحمتش کند، آقای معلّمی، که در اهواز 
برای ایشان شعر می گفت- آنها هم همین جور، اینها هم شعرهایی و نوحه هایی بود که 

آموزش دهنده بود. ما باید این کار را جّدی دنبال بكنیم.   95/3/31

شعرهیأت،درخدمتمفاهیمسیاسیروز

آنچه که از بیانات زینب کبری باقی مانده اســت و امروز در دســترس ماست، عظمت 
حرکت زینب کبری را نشــان می دهد... با این بیان قوی، با این کلمات رسا، آن هم در 
آن شــرائط دشــوار، اینگونه صحبت می کرد. اینجور نبود که یک عده مستمع جلوی 
حضرت زینب نشسته باشند، گوش فرا داده باشند، او هم مثل یک خطیبی برای اینها 
خطبه بخواند؛ نه، یک عده دشمن، نیزه داران دشمن دور و برشان را گرفته اند؛ یک عده 
هم مردم مختلف الحال حضور داشــتند؛ حضرت زینب کبری با این عده ی ناهمگون و 
غیرقابل اعتماد مواجه است، اما اینجور محكم حرف می زند. او زن تاریخ است؛ این زن، 
دیگر ضعیفه نیست. نمی شود زن را ضعیفه دانســت. این جوهر زنانه ی مؤمن، اینجور 
خودش را در شرائط دشوار نشــان می دهد. این زن است که الگوست؛ الگو برای همه ی 

89/2/1 مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. 

چنینزنی،الگوبرایهمهمرداناست

امام خمینــی)( اوایلــی که به 
جماران رفته بودند، جای مناسبی 
برای دیــدار با مردم نداشــتند. مــردم صف 
می کشیدند توی خیابان و امام از بالكن خانه و یا 
پشــت بام با مردم حرف می زدند. برای همین، 
ازدحام مردم در کوچه و تدارک چنین اجتماعی، 
عاوه بــر زحمتی که بــرای مردم داشــت، 
همسایه های امام را هم به زحمت می انداخت. 
ساخت مسجد هم که آداب و احكامی داشت، 
این شد که "حســینیه ی جماران" برای دیدار 

مردم با امام، بزرگ تر شد. 
بعدتر که آیت اهلل خامنه ای به رهبری انتخاب 
شدند، هر کاری کردند که ایشان هم به جماران 
بروند، قبول نكردند. آقای رفیق دوست تعریف 
می کرد کــه: »در کنار مصلی، یــک عمارت 
به عنوان مقر رهبر ســاختیم، آقا از آنجا بازدید 
کردند، قبول نكرند. یكی از بچه ها به من گفت: 
به آقا بگو هــوا آنجا بهتره و چنــد دلیل دیگر. 
وقتی من به حضرت آقا گفتــم، آقا فرمود: من 
دوازده سال است اینجا هســتم و در این مدت 
اصاً احســاس هوای بد نكردم، من با بقیه ی 
مردم هیچ تفاوت ندارم. من هم مثل بقیه.« در 
عوض، مدل حسینیه ی جماران را آغاز کردند. 
به خاطر همین، زمین های پشــت محوطه ی 
ریاست جمهوری، شد محل ســكونت و دفتر 
کار رهبر انقــاب. زمین هایی که ســاکنان و 
همسایگانی هم داشت اما از همان اول اباغ شد 
که خانه و کاشانه کســی را به زور نخرند و هیچ 
یک از خانه های مسكونی را از کاربری خود خارج 
نكنند. همان جا حسینیه ای هم برای دیدارهای 
مردمِی رهبر انقاب بنا کردند و اسمش را هم 

.)(گذاشتند به نام نامی امام خمینی

یک بنای ساده با آجر و گچ
حسینیه ی امام خمینی)(، ساختمان خیلی 
ساده ای دارد. یک ســالن بزرگ به انضمام یک 
بالكن سرتاسری که سه چهار متری از کف فاصله 
دارد. یک نیم طبقه هم در مقابل بالكن و با همان 
ارتفاع از زمین ساخته شده است که به انضمام 
یک سوم ســالن اصلی، بخش ویژه ی خانم ها 
است. اول می خواستند حسینیه را کاشی کاری 
کرده و تزئینــات ویژه ی اماکــن مذهبی را در 
نازک کاری بنا به کار ببرند، اما دســتور رسید 

"کاشی و آینه نباشد، فقط آجر و گچ!" 
نمای داخلی حســینیه هم ســاده اســت 

و جــز در ایــام مراســم عــزاداری محرم و 
فاطمیه یــا برخــی مناســبت های خاص، 
که کتیبه هــای عزا یا متناســب بــا آن روز 
نصب می شــود، معمــوال فقط یــک "قاب 
عكــس" وجــود دارد و ســه"قاب خطی". 
 تنهــا عكس موجــود در حســینیه، تصویر

 امــام خمینــی )( اســت کــه معمــوالً 
هرجایــی رهبر انقاب بنشــینند، پشــت 
 سرشــان نصب می شــود. یک قاب خطی، 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم« است که بر پیشانی 
حسینیه نصب شده است و دو قاب خطی هم 
روبروی آقا، و در دو طرف بالكن نصب شــده 
ٍد  است. سمت راســت، »اللَُّهَمّ َصِلّ َعلَی ُمَحَمّ
ٍد«  و ســمت چپ، »بَِقَیُّت اهلَلّ َخْیٌر  وآِل ُمَحَمّ

لَُكْم إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«.
کف حسینیه ی امام خمینی هم مانند مابقی 
قسمت های آن، ساده است و با "زیلو" پر شده 
است. زیلوهای که بخشی از آنها را پیرمرد 70 
ساله ی میبدی، با دســتان خود بافته است. 
زیلوهایی آبــی رنگ  و با نقــوش چهارگوش 
اسلیمی، که ته مایه  های آرامش بخشی دارند. 
حسینیه را اول با فرش پر کرده بودند اما رهبر 
انقاب مخالفت کردند. انتخاب ایشــان چیز 
ارزان تری بود: زیلو! همان »زیلوی ســاده ی 
همیشگی« که از حسینیه ی امام تا حرم امام، 

همراه رهبر در این چند سال رفته است.

کتیبه هایی که تغییر می کنند
درست باالی بالكن حسینیه ی امام خمینی، 
جایگاه "کتیبه" اســت. این کتیبه معموال در 
هر دیدار و به فراخور موضوع نشســت تغییر 
می کند. در این تغییر، به شــأن مدعوین و یا 
مطالبات رهبر انقاب هم توجه می شــود. در 
طراحی و نگاره ســازی ایــن کتیبه ها، اغلب 
از آیات قرآن کریم، نهج الباغــه و یا روایاِت 
مهمی استفاده می شــود که قبًا هم در بیان 
رهبری خــط و نشــانی داشــته اند. مثا در 
دیدار دانشجویی امســال، جمله ی معروف 
امیرالمؤمنیــن)( دربــاره ی اهمیت علم 
نصب شده بود: »العلم سلطان من وجده صال 
به و من لم یجده صیل علیــه«. یا در همین 
دیدار اخیر اقشــار مردم در مردادماه، آیه ی 
120 سوره ی آل عمران نوشته شده بود: »َو إِن 
تَصِبروا َو تَتَّقوا الیَُضرُُّکم َکیُدُهم َشیًئا«، »اگر 
)در برابر دشمن( استقامت و پرهیزگاری پیشه 

کنید، نقشه های )خائنانه( آنان، به شما زیانی 
نمی رساند.« این شب ها هم که مراسم عزای 
سیدالشــهداء در حال برگزاری است، ورودی 
حسینیه، جمله ی »ســام علی قلب زینب 
الصبور و لسانها الشــكور« نصب شده است و 
روبرو هم حدیث امام صــادق)( که: »من 
اراد اهلل به الخیر قذف فی قلبه حب الحســین 

علیه الّسام و زیارته«.
برنامه های حســینیه هم همگی بااستثنا با 
تاوت قرآن آغاز می شــود و اگر مراســمات 
محرم یا فاطمیه باشــد، قبل از اذان، احكام 
گفته می شود و بعد هم به ترتیب نماز جماعت، 
تاوت قرآن، مداح پیش منبر، ســخنرانی و 
مداحی ادامه پیدا می کند. جالب اینكه مجموع 
همه ی این بخش ها با هم بیشتر از دو ساعت و 

نیم نمی شود. 

سیلی محکم به دشمن از حسینیه
رسم این اســت که حســینیه ها در مراسم 
مذهبی تقویمی اعــم از اعیاد و شــهادت ها 
 )( برنامه دارند. حســینیه ی امام خمینی
هم از این قاعده مســتثنی نیســت و در ایام 
محــرم و فاطمیه، برنامــه ی ثابــت دارد. اما 
حســینیه ی امام، چیزی فراتر از اینهاست و 
کارکردهای سیاســی- اجتماعی دیگری هم 
دارد. مثا در ایام انتخابات، یكی از شعبه های 
 اخــذ رأی، همیــن حســینیه بوده اســت. 
از ســال 72 تا به امروز هم، همه ی مراسمات 
تنفیذ حكم ریاست جمهوری، در این حسینیه 
برگزار شده اســت. گاهی اوقات هم حسینیه 
تبدیل شــده است به یک نمایشــگاه خاص. 
مثا ســال 78 که رهبر انقــاب از وضعیت 
فرهنگی ناراضی بودند، نمایشگاه کتاب را به 
حسینیه آوردند. یا اوایل امسال هم نمایشگاه 
کاالی ایرانی در حسینیه برگزار شد. چندین 
بار هم نمایشــگاه دســتاوردهای علمی در 
حسینیه برگزار شده است و مانند آن. از سوی 
دیگر دیدارهایی در این حسینیه برگزار شده 
که از دل آن ها خط مشــی نظــام ریل گذاری 
شــده اســت. موضوعاتی مثل نهضت تولید 
علــم، عدالتخواهــی، مردم ســاالری دینی، 
مبارزه با مفاســد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، 
انقابی گری و... از همین حسینیه مطرح شد 
و خیلی از آنها تبدیل بــه "گفتمان عمومی" 

جامعه شد. 

خیلی از واکنش های بین المللی هم در همین 
حسینیه اتفاق افتاده است. از همین حسینیه 
بود که غربی ها سر ماجرای میكونوس، سیلی 
محكمی از ایران خوردند. رهبر انقاب دستور 
دادند که سفرای کشــورهای اروپایی به ایران 
برنگردند و در فرستادن سفرای ایرانی به اروپا 
هم هیچ تعجیلی صورت نگیرد. مواضع قطعی 
ایران درباره ی رخدادهایی چون یازده سپتامبر، 
جنگ خلیج فارس، طرح خاورمیانه ی بزرگ، 
جنگ افغانســتان و عراق، پرونده ی هسته ای 
ایران، مذاکره با آمریكا، بیداری اسامی، حوادث 
اخیر منطقه و... هم در همین حسینیه بیان شد. 
جدیدترین و آخرین موضع رهبر انقاب هم 
شاید جواب ایشان به مهمات رئیس جمهور 
آمریكا، مبنی بر اعام تلویحی جنگ یا مذاکره 
با ایران بود، که رهبر انقاب در دیدار اقشــار 
مختلف مردم در ماه قبل، صراحتا جواب او را 
دادند: »به طور خاصه در دو کلمه به ملّت ایران 
بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم 
کرد.« برای همین هم هست که حسینیه ی 
امام خمینی )(، چیزی فراتر از حسینیه های 

مرسوم است.

حسینیه امام خمینی )(     امتداد حسینیه 
جماران

حسینیه در عصر انقاب اسامی، صرفا محلی 
برای اقامه عزا نیســت و حاال تبدیل شــده 
اســت به مرکز عقانیت و رشد و بلوغ جامعه. 
سال ها پیش رهبر انقاب درباره ی حسینیه ی 
جماران چنیــن گفته بودند: »حســینیه ی 
جماران، نقطه ای است که همواره سازنده ی 
تاریخ انقاب ما در طول ده ســال اخیر بوده 
اســت. در این نقطه و در زیــر همین جایگاه 
مقدس و متبرک بوده که ما توانســته ایم در 
طول این ده ســال، تجربه های دشوار را از سر 
بگذرانیم و مقاطع حساس را در زندگی انقابی 
خود شروع کنیم و درس های سازنده را از امام 
و معلم و مرادمان بگیریم. خاصه اینكه ملت 
ایران، در این نقطه حرکت ها را آغاز کرده، در 
مشكات به این نقطه پناه آورده و از این نقطه، 
مقاطع حساس را آغاز کرده است.« 68/5/12 
و حاال، حســینیه ی امام خمینی )( امتداد 
حسینیه ی جماران اســت. باری، از جماران 
تا فلسطین جنوبی، یک خط مستقیم است: 

"خط انقاب".
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 نه مسئله، مسئله ی این بود که }سیدالشهداء{ فقط دنبال حكومت می رفت که تا می فهمید 
شهادت است، سر را برگرداند؛ و نه مسئله این بود که حسین در آن روزگار و در آن وضعیت، 
شهادت را منحصراً درمان این درد تشخیص داده باشد و بخواهد شهید شود؛ نه، امام حسین 
می خواست به یک واجب عمل بكند؛ می خواســت پای حرف، امضای عمل را بگذارد. اگر 
حكومت گیرش می آمد، پس نمی زد؛ اگر شــهادت هم پیش می آمد با آغوش باز استقبال 
می کرد. از مكه هم که می خواست خارج شود، خودش همین را فرمود: »َمْن َکاَن بَاِذاًل فِیَنا 
ناً َعلَی لَِقاءِ اهلَلّ نَْفَسُه«)1(؛ هرکس که حاضر است خون خود را در راه ما بریزد و  ُمْهَجَتُه، َو ُمَوِطّ
برای دیدار خدا توطین نفس کرده، بیاید. »توطین نفس کرده« یعنی چه؟ یعنی آماده شده. 
یعنی در این راه، در این کار، این احتمال هم وجود دارد. مسئله ی دیدار خدا و لقاء اهلل هم یک 
طرف قضّیه اســت. اگر آماده اید، بیایید. نگفت حتماً شهید می شوید؛ گفت در این راه، این 
مسئله هم وجود دارد؛ اگر آماده ی شهادتید، بیایید. البته اگر حكومت هم گیرش می آمد، 
با آغوش باز از آن استقبال می کرد. پس برای حسین بن علی)( انجام یک واجب و یک 

وظیفه مطرح بود.   
)منبع: کتاب دو امام مجاهد( 
1( بحاراالنوار: ج 44، ص 367

مسألهاصلیامامحسین)(چهبود؟

امامحسینمظهربصیرتواستقامتاست

جنبـه ی عمقـی و معنـوی آن ]قیـام حسـین)([، صاحبـان فكـر و بصیـرت 
 را آگاه می کنـد؛ روشـن می کنـد. بنـده بارهـا در طـول ایـن سـال ها ایـن جملـه ی 
امیرالمؤمنیـن )( را عـرض کـرده ام کـه فرمـود: »َو اَل یَْحِمـُل َهـَذا الَْعلَـَم إاِلَّ أَْهُل 
ْبـِر«)1(؛ این پرچـم - پرچم انسـانیت، اسـام، توحید - را آن کسـانی که  الَْبَصـِر َو الصَّ
دارای ایـن دو خصوصیتنـد، می تواننـد بـر دسـت بگیرنـد و بلند نگـه دارنـد؛ »البصر 
والّصبر«؛ بصیرت و اسـتقامت. امام حسـین )( مظهر بصیرت و اسـتقامت اسـت.  
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هم زمان با برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهداء
 خط حزب اهلل برای اولین بار، جزئیاتی از حسینیه امام خمینی)ره( را منتشر می کند

گفتاری از رهبر انقالب درباره مفهوم صحیح »جهاد« در فرهنگ اسالمی

همرزمان امام حسین)( را بشناسید
»انسـان 250 سـاله« اصطالحی اسـت که رهبر انقالب برای تاریـخ زندگی سیاسـی- اجتماعی معصومیـن پس از پیامبـر )( مطرح فرمـوده و آنهـا را به مثابه "یک انسـان" 
می داننـد. انسـانی که محـور اصلی زندگـی او، مسـأله ی »جهاد« بـا ظلم و انحـراف، و مبـارزه ی سیاسـی حاّد بـا حکومت های ظلـم اسـت؛ اگرچه صـورت و قالب ایـن جهاد و 
مبارزه، بـا توجه به مقتضیـات و شـرایط زمانـه، تفاوت هایی با هم داشـته اسـت. محرم سـال 1351 شمسـی، که فضـای اختناق حکومـت پهلوی بیـداد می کرد، رهبـر انقالب 
در هیـأت "انصارالحسـین)(" تهـران حضور پیدا کـرده و مباحـث مفصلـی در این باره مطرح کردند که سـال گذشـته مجمـوع این مباحـث، در کتابـی با عنـوان »همرزمان 
حسـین )(« توسـط انتشـارات انقالب اسـالمی به چاپ رسـید. اطالع نگاشـت زیر، گزارش کوتاهی اسـت از شـب چهارم این سـخنرانی، که رهبـر انقالب، دربـاره ی مفهوم 

صحیح »جهـاد« در فرهنگ اسـالمی، موضوعاتی را بیـان فرمودند.

   دو منصبی که امام بر عهده دارد
فلســفه ی امامــت و آن موجبی که 
دوره ای به نام امامت را در تاریخ اسام 
ضروری کــرده، دو چیز اســت: یكی 
عبارت است از تفسیر و تدوین و تطبیق و تشریح 
مكتب، و دیگر ادامه ی راه پیغمبر و منذر )( و 
هدایت کردن جامعه ی انســان ها به آن ســو و 
سمت و جهت که پیغمبر )( مقّرر و معّین 
کرده بوده اســت. پس امام دو شغل دارد: یكی 
مربوط به »مكتب«، یكی مربوط به »جامعه«. 
امام دو بال دارد که با این دو بال در آفاق محیط 
امامت پرواز مي کنــد؛ یكی مربوط به فكر، یكی 

مربوط به عمل؛ یكی مربوط به ذهن، یكی 
مربوط به واقعّیت؛ یكی این است 

که قرآن را در دست بگیرد، 
دیگر این است که زمام 

اسامی  جامعه ی 
را قبضــه کند. 
کار  دو  ایــن 

به عهده ی امام 
است.

   زندگی ائّمه  چگونه گذشته است؟
 )( در اینجا مي رسیم به نكته ی اساسی مطلب بحثمان. اینكه زندگی ائّمه ی دوازده گانه ی ما
چگونه گذشته است؟ وضع زندگی اینها در اجتماع زمان خود چگونه بوده؟ به حسب مطالعه ای 
که ما در زمینه ی زندگی این بزرگواران کرده ایم، اّدعای ما این اســت که ائّمه ی ما از آغاز تاریخ 
امامت - جز یک استثنای کوچكی، که بعد، این استثنا را هم عرض میكنم - تا روزگار شهادت امام عسكری 
- امام یازدهم )( - تقریباً در مّدت این دویست و پنجاه سال، زندگی شان زندگی مبارزه و جهاد است. 

اینها یک عّده مردم مجاهد بودند. این اّدعای ما است. 

     دلیل روایی و نقلی اثبات مدعا
برای خاطـر اینكـه خـود شـما در زیـارت امین اهلل 
کـه از معتبرتریـن زیارات اسـت، وقتی کـه خطاب 
بـه هر یـک از ائّمـه ی معصومیـن )(  صحبـت 
مي کنیـد و عـرض ارادت مي کنیـد، از جمله 
ایـن را مي گوییـد کـه: »اشـهد انّـک 
جاهـدت فـی اهلل حّق جهـاده« ؛ 
کـه  مي دهـم  شـهادت 
به تحقیـق و بی شـک تـو 
در راه خـدا آن چنـان 
شایسـته  کـه 
و  اسـت، جهـاد 
مبارزه کردی. 

          جهــاد در 
فرهنگ اســالمی، 

مطلق کوشش نیست
امــا درباره ی 
دو  جهــاد 
تفسیر غلط وجود دارد و یک تفسیر 
درســت. آن دو معنای انحرافی که عرض 
کردم، یكی اش این اســت: مي گویند جهاد برطبِق 
لغت، یعنی کوشش؛ و جهاد در راه خدا، یعنی مطلِق کوشش در 
راه خدا. برای اینكه این معنا را درســت در خارج پیاده کنند، 
میگویند هر کاری که شما برای خدا میكنید، یک کوششی 
است و یک جهاد اســت. میگویند: »آقا! جهادی که در اسام 
هســت: »و جاِهدوا فِی اهللِ َحقَّ ِجهاِده«  - یعنی اینكه تاش 
کنید برای کســب، علم، زندگی، برای دیدار دوستان و... هر 
زحمتی که بكشید، جهاد فی سبیل اهلل است. این تفسیر، تفسیر 
غلطی است. ما منكر نیستیم که لغت »جهاد« به معنای مطلق 
کوشش است اّما اگر چنانچه جهاد در فرهنگ اسامی به این 
گل وگشــادی بود، لزومی نداشت که اســم خاّصی روی این 
بگذارند در مقابل سایر اسم هایی که در اسام هست. خب، نماز 
هم یک جهادی اســت بنابراین؛ به حج رفتن و زکات دادن و 
همه ی اعمال اسامی یک جهادی است بنابراین؛ چرا یک اسم 
خاّصی رویش بگذارند؟ چرا بیخودی بیایند یک واژه ی دیگری 

درست کنند؟ پس جهاد، مطلِق کوشش نیست. 

   هم رزمان امام حسین)( را بشناسید
بنــده یک وقتــی در جایی یک 
ســخنرانی در این زمینه کردم؛ 
»هم رزمان  ســخنرانی،  عنوان 
حسین« بود. یعنی امام صادق )( هم رزم 
حســین )(  اســت، در میدان حسین 
اســت؛ موســی بن جعفر، امام جواد، امام 
هشتم )علیهم الّسام( هم رزم حسین اند، در 
میدان حسین و دوشــادوش حسین. امام 
صادق دوشادوش حســین است و با همان 
دشمن مي جنگد و مبارزه مي کند؛ با همان 
دستی که حسین )(  را شهید کردند، او 

را هم شهید کردند؛ منتها در دو میدان. 

       جهاد فقط مبارزه  مسّلحانه هم نیست
تفســیر غلط دیگر، نقطه ی مقابل این است. 
مي گویند جهاد در اصطــاح قرآن و حدیث 
یعنی جنگ با شمشــیر در یک میدانی که 
دشمن آن طرف ایستاده باشــد، تو این طرف ایستاده 
باشی، شمشیر را از غاف بیرون بكشی و بزنی به دشمن، 
یا تیر و نیزه را او به تو بزند و تو به او بزنی. این می شود جهاد. 
این تعبیر هم درست نیست. درست است که جهاد در فقه 
اسامی به این معنا استعمال شده اّما در قرآن، جهاد به 
این معنا نیســت. چرا، این، اعلی مرتبه ی جهاد است، 
نقطه ی عالی و اوج واژه ی جهاد است، اّما نه اینكه همه ی 
جهاد باشد؛ نه، جهاد ممكن است شقوق و اَشكال دیگری 
هم داشته باشد و دارد. بنابراین تفسیر دّوم هم غلط است.

    معنای درست جهاد چیست؟ 
آنچه به نظر ما تفسیر واقعی کلمه ی جهاد است، این است: جهاد عبارت است از تاش و کوشش در راه پیشبرد هدف؛ منتها آن تاش و کوششی که با درگیری با دشمن همراه است. آن 
تاشی که با درگیری با دشمن همراه نیست، اسمش جهاد نیست. یعنی اگر ما بخواهیم یک واژه ی کوچكی را، یک لغت بسیطی را در فارسی انتخاب کنیم که جهاد قرآن و جهاد 
روایت را با آن بخواهیم تطبیق کنیم و این واجب را بفهمیم، باید کلمه ی »مبارزه« را بگوییم. فرض بفرمایید یک نفر دانشمند محّققی برود بنشیند درباره ی یک مسئله ی حقوقِی 
خشِک غیر الزم، یا حّتی الزم زحمت بكشد و تحقیق کند، به کار او جهاد نمي گویند اّما همین آدم کتاب نویس مي رود درباره ی یک مسئله ای که در آن، درگیری با دشمن هست، تحقیق مي کند 
}این می شود جهاد{. پس اگر بخواهیم معنای جهاد را درست تشریح کنیم، باید بگوییم جهاد به طور مطلق یعنی درگیری و مبارزه ی با قدرت های ارتجاعی ضدتعالی و تكامل انسانی، هرجور 

که با اینها درگیری کردید، این در اسام اسمش جهاد است.
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مسألهیشهیدوایثارگریموتورحرکتجامعهاست
مسـأله ی شـهید و ایثارگـری، کهنه شـدنی نیسـت؛ ایـن، موتـور حرکـت جامعـه اسـت؛ 
بعضی هـا از ایـن نكته غفلـت می کننـد. اینكـه می بینید بعضـی با سـخن، قلـم و حرکات 
خود، نگاهـی به ایثـار و شـهادت می اندازنـد که آن نـگاه منفـی و ناسپاسـانه اسـت، بر اثر 
غفلـت آنهاسـت؛ نمی فهمنـد پاسـداری از حرمت شـهیدان و ایثارگـران چقدر بـرای یک 
جامعـه و ملـت و کشـور دارای اهمیـت اسـت. شـما ببینیـد خـون مطهر حسـین بن علی 
)( در کربـا در غربت بـر زمین ریخته شـد؛ امـا بزرگ ترین مسـؤولیتی که بـر عهده ی 
امام سـجاد)(  و زینـب کبری)( قـرار گرفـت، از همان لحظـه ی اول این بـود که این 
پیـام را روی دسـت بگیرنـد و بـه سرتاسـر دنیـای اسـام آن را، بـه شـكل های گوناگـون، 

83/4/16 منتقل کنند.  

حضور رهبر انقالب در تشییع شهدا مصادف با ماه محرم در اوایل دهه هفتاد

کانونهیأترابرایدلهایمردمبایدنگهدارید
وقتـی کسـی وارد هیئـت امـام حسـین می شـود هیچ  کـس بـه او نمی گویـد فان جا 
بنشـین، فان جا ننشـین؛ فان جـور بنشـین، فان جـور ننشـین؛ ِکی بیـا، ِکـی برو؛ 
کامًا همـه  ی تحـّرکات، برخاسـته  ی از اراده  ی مـردم و خواسـت خود مردم اسـت که 
آن هم ناشـی از ایمـان آنها اسـت؛ این چیز خیلی خوبی اسـت، ایـن را باید نگـه دارید؛ 
یعنی ارتبـاط هیئت را بـه ایمان مردم و عشـق مـردم، و جاذبـه و گیرایی خـود هیئت 
و خود ایـن کانـون را بـرای دل هـای مـردم باید نگـه داریـد، ایـن را باید حفـظ کنید، 

یعنی جوری نشـود کـه حالـت اداری و مانند اینها پیـدا بكنـد. 92/8/20


