
از اول تا آخر ماجرای عاشورا
عرفان وجود دارد

در قضیـه عاشـورا و کربـا بـا این که 
میدان حماسـه و جنگ اسـت، اما از 
لحظـه اّول تـا لحظـه آخـری کـه نقل شـده 
اسـت که حضرت صـورت مبارکـش را روی 
خاکهای گـرم کربا گذاشـت و عـرض کرد: 
»الهـی ِرضاً بَِقضائِک و تَسـلیماً ألمـِرک«)1(، 
با ذکـر و تضرع و یـاد و توّسـل همراه اسـت. 
از وقت خـروج از مکه کـه فرمـود: »َمن کان 
نـاً َعلی لِقاِءا...ِ نَفَسـه  فینا بـاِذالً ُمهَجَتـُه ُمَوطِّ
َفلَیرَحـل َمَعنـا«)2(، با دعـا و توسـل و وعده 
لقـای الهـی و همـان روحیـه دعـای عرفـه 
شـروع میشـود، تـا گـودال قتلـگاه و »رضـاً 
بقضائـک« لحظه آخـر. یعنی خـود ماجرای 
عاشـورا هـم یـک ماجـرای عرفانی اسـت... 
همیـن  کـه  گفـت  قاطعـاً  بشـود  شـاید 
معنویّـت و عرفـان و توّسـل و فنـاء فیـاا... و 
محـو در معشـوق و ندیـدن خـود در مقابـل 
اراده ذات مقـّدس ربوبی اسـت کـه ماجرای 
عاشـورا را هم این طـور باعظمت و پُرشـکوه 
و مانـدگار کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 
ایـن جانـِب اّول - یعنـی جانـب جهـاد و 
شـهادت - آفریده و مخلـوق آن جانـِب دوم 
اسـت؛ یعنی همـان روح عرفانـی و معنوی.  

 76/9/13
1( موسوعة االمام علی بن ابی طالب)ع(، ص 248

2( لهوف، ص 60.

احکام عزاداری 

 س: باقی مانده اموالــی که به عنوان 
هزینه های مراســم عاشــورای امام 
حسین)( جمع آوری می شود، در چه 
موردی باید خرج شود؟ ج: می توان اموال 
باقی مانده را با کســب اجازه اهداء کنندگان 
آنهــا در امور خیریه مصرف کــرد و یا آنها را 
برای مصرف در مجالس عزاداری آینده نگه 

داشت.
س: آیا خواندن زن در مجالس عزاداری 
با علم او به اینکه مردان نامحرم صدای 
او را می شــوند جایز است؟ج: اگر خوف 

مفسده باشد باید از آن اجتناب شود.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

انقالبی هیئت

زینب کبری، نقش همسر، نقش مادر و نقش یک زن برجســته در خاندان پیغمبر را، 
به بهترین وجه ایفاد کرده است. از لحاظ علمی، تقوا، پاکدامنی و طهارت، برجستگی 
اخاقی و از جهات گوناگون، یک استاد، معلّم اخاق و معلّم رفتار اسامِی زن محسوب 
می شــد. با این حال، زنی در این حد و با این شــخصیت، ناگهان در مقابل یک تکلیِف 

بزرِگ آنی و خطرناک قرار گرفت که آن عبارت بود از رفتن به سمت کربا. 74/7/12

زینب کبری، معّلم اخالق و رفتار اسالمِی زن

ایـرانی خانواده

حادثه عاشورا مصیبت عظمی است

سـام. با تشـکر فـراوان از شـما عزیـزان و 
دلسـوزان انقـاب. اینجـا در پایـگاه مقاومـت 
شهرسـتان  المهدی)عـج(  مسـجد  بسـیج 
بهبهان هر هفته تعـدادی از نشـریه خط حزب 
ا... در بیـن نمازگزاران مسـجد پخش می شـود 

و با استقبال بسیار خوبی روبه رو شده است.
باسـام اکبریوسـفی از شـهر مریانـج 
هسـتم در محل برگـزاری نماز جمعه شـهر، 

فعا هر هفته 100نسخه چاپ می شود.
 بنـده از خادمـان بسـیج دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهران هسـتم. بوردهای ایـن مراکز، 
خالی از هرنـوع کار فرهنگی هسـتند. باتوجه 
بـه ایـن شـرایط بـرای شـما ممکـن اسـت، 
هرهفتـه تعداد۴0یا۵0 نسـخه نشـریه چاپ 
شـده حـزب ا... را بـرای نصـب روی بوردهای 

این مراکز به ما تحویل بدین؟
پاسـخ: همانطور که پیـش از این در نشـریه 
تاکید کردیـم تکثیـر و توزیع خط حـزب ا... 
داوطلبانـه و خودجوش اسـت. بدین نحو که 
بـرادران و خواهـران گرامی فایل نشـریه را 
از سـایت khamenei.ir یـا کانـال خـط 

حزب ا... بـه آدرس:
 telegram.me/khattehezbollah  
دانلود، بـه تعـدادی که امـکان دارنـد تکثیر 
و در محل هایـی مثل مسـجد، پایگاه بسـیج، 
هیات هـای مذهبـی، دانشـگاه ها و حوزه های 

علمیـه نصب یـا توزیـع می کنند.

کسی نگوید که حادثه عاشورا، باالخره کشتاری بود و چند نفر را کشتند. ما در زیارت عاشورا 
میخوانیم: »لقد عظمت الّرزیّه و جلّت و عظمت المصیبة«، مصیبت، خیلی بزرگ است. رزیّه، 

یعنی حادثه بسیار بزرگ. . فاجعه، خیلی تکان دهنده و بی نظیر است. 77/2/18
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

امام حسین اسالم را نجات داد  
اگر سید الشــهدا نبود، یزید و پدرش و اعقابشان 
اسالم را َمْنسی  کرده بودند. اگر نسیان نشده بود، 
یک رژیم طاغوتی در خارج منعکس شــده بود. 
معاویه و یزید یک رژیم اســالمی را رژیم طاغوتی 

داشتند معرفی می کردند. اگر سید الشهدا نبود، این 
رژیم طاغوتی را اینها تقویت می کردند؛ به جاهلیت 
برمی گرداندند. اگر حاال من و تو هم ُمسلم بودیم، 
ُمسلم طاغوتی بودیم! نه ُمسلم امام حسینی. امام 
حسین نجات داد اسالم را. ما برای یک آدمی که 

نجات داده اسالم را و رفته کشته شده هی سکوت 
کنیم؟ ما هر روز باید گریه کنیــم، ما هر روز باید 
منبر برویم برای حفظ این مکتب، برای حفظ این 
 )(نهضت ها؛ این نهضت ها مرهون امام حسین

هست.   امام خمینی )ره(؛ 17 تیر 1358 

 در مراسم مذهبی 
ضوابط شرعی را رعایت کنید

در محیطهای مراســم مذهبی، مراقب باشید 
هیچ کاری که از حدود ضوابط شــرع ممکن 
اســت بیرون برود، رخ ندهد؛ ایــن را مراقبت 
کنید. محیــط مّداحــی و خوانندگی دینی، 
یک محیط پــاک و مطّهری اســت؛ نگذاریم 
آلودگی هایی کــه متأّســفانه در دنیای هنر 
در  بین مردمان بی قید و بی مباالت رواج پیدا 
کرده است، به محیط هنر اسامی و مذهبی در 
محیطهای مذهبی رسوخ کند و نفوذ کند؛ این 
را مراقب باشید. محیط، محیط پاکیزه، طّیب، 
طاهر، ]همراه با[ عّفت؛ این جور محیطی باید 
باشد محیطی که ما در آنجا معارف اسامی را 

میخواهیم با زبان شعر بیان کنیم. 93/1/31 

 )( این مراسـم همراه بـا اقامه ی نمـاز جماعت مغرب و عشـا در حسـینیه ی امام خمینی 
واقع در خ. فلسـطین جنوبی، پایین تـر از خ. جمهوری برگزار می شـود؛ ورود بـرای آقایان 

از درب انتهای خ. فلسـطین و برای بانـوان از درب خ. نوشـیروان امکان پذیر اسـت.

روضه مجلس

برنامه مراسم عزاداری محرم 1438 در حضور رهبر انقالب

برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با حضور رهبر انقالب در قم 77/2/16

عزاداری سخنران مداح قبل از منبر ایام مراسم

 آقای ماشاءا... عابدی شب اول،  شنبه،17مهر
حجت االسالم 

سیداحمد خاتمی
 آقای

 منصور ارضی

 شب دوم 
یکشنبه،18مهر

 آقای سیدمحمد عاملی
حجت االسالم 
کاظم صدیقی

 آقای
 سعید حدادیان

شب سوم، شب تاسوعا
 دوشنبه،19مهر

 آقای  سیدمحمد موسوی
حجت االسالم 

ناصر رفیعی
 آقای محمدرضا 

طاهری

شب چهارم، شب عاشورا 
سه شنبه،20مهر

 آقای سیدمحمد قاضوی
حجت االسالم 
مسعود عالی

 آقای 
محمود کریمی

شب پنجم،شام غریبان 
چهارشنبه،21مهر

 آقای احمد چینی
حجت االسالم 

علیرضا پناهیان 
 آقای

 میثم مطیعی

شب ششم
 پنجشنبه،22مهر

 آقای مهدی سماواتی
حجت االسالم  سیدحسین 

حسینی قمی
  آقای 

علی انسانی

4

کیمیای اسالم انقالبی      |        این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  وهب بن وهب، یار نصرانی سیدالشهداء
وهب، جوان تازه مسلمان شده ی پیشتر مسیحی، خودش به میدان جنگ آمده، مادرش و همسرش آمده! چه آب حیاتی اســت این اسام انقابی، این چه کیمیایی است؟! روز 
عاشورا، حسین بن علی )(سختش بود وهب به میدان برود ، بجنگد و کشته شود؛اما او با هر مصیبتی بود اجازه گرفت و رفت و شهید شد... سر را به طرف خیمه ها پرتاب کردند.  این 

پیرزن]مادر[ سر جوانش را برداشت، بوسید، خاک را از صورت او پاک کرد و سر را دوباره سوی دشمن پرتاب کرد!یعنی ما این هدیه ای را که در راه خدا دادیم، پس نمی گیریم.  62/7/2

مزار : کربال، به همراه سایر یاران در جوار سیدالشهداءتاریخ شهادت :  10  عاشورای سال  61 هجری شهادت: صحرای کربال
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 در آستانه ماه محرم، رهبر انقاب اسامی به صورت جداگانه 
در منازل 3 شهید دفاع مقدس حضور یافتند و خانواده آنان را 
مورد تفقد قرار دادند. ایشان در این دیدارها از خانواده معظم 
شهدا، خواستند خاطرات شــهدا  و ابعاد مختلف رفتاری و 
شخصیتی آنان را ثبت و ضبط کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
همچنین خطاب به جوانان حاضر در یکــی از این دیدارها 
گفتند: جوانها ثروت کشور هستند. از شما جوانها، هم خیلی 
راضی ام، هم خیلی دوستتان دارم. ممکن است  ]بسیاری از[  
جوانان را نشناسم، اما همین طور دورادور همه تان را دوست 
دارم. ایشان در پایان فرمودند: خدا ان شاء ا... شما را عاقبت بخیر 

کند، من را عاقبت بخیر کند. |   | 

حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
 در منازل 3 شهید دفاع مقدس

خبر ویژه گزارش

پیشنهاد منابع معرفتی، تاریخی، ادبی برای اهالی هیات از سوی رهبر انقالب

14 کتاب عاشورایی برای واعظان و مداحان

زینب کبری، معّلم اخالق 
و رفتار اسالمِی زن

خانواده ایـرانی  |  4

چرا قبولی نماز مقدمه
 قبولی سایر کارهاست؟

حزب ا... این است  |  2

)( امام حسین
 اسالم را نجات داد  

کالم امام  |  3

در ایام ماه محــرم همه دلها و جان هــا متوجه حادثه 
عاشورا و حضرت سیدالشهداء است. دلهای عطشناکی 
که در انتظار معارف و حقایق ناب از عاشورای 61 هجری 
قمری اســت... رهبر انقالب در همه سالها و دهه های 

گذشــته در دیدارهای متعدد منابعی را در حوزه های 
معرفتی، تاریخی و ادبی برای استفاده با وعاظ، مداحان 
اهل بیــت)( و اهالی هیات  هــای مذهبی معرفی 

2  و 3  کرده اند. |  متن کامل این گزارش در صفحه 

1. می گوینــد تاریــخ بزرگ ترین معلم انسان هاســت و 
گذشته، چراغ راه آینده است. پس اگر تاریخ، حکم "معلم" 
و "چراغ راه" را دارد، باید بتوان از آن درس فرا گرفت و بر مسیر حرکت نور 
تاباند تا بهتر و درست تر به پیش رفت. از این منظر، واقعه ی عاشورای سال 
61 هجری نیز اگرچه بیش از 1۴ قرن از آن گذشــته اســت، اما حاوی 
درس ها و عبرت هایی برای امروز ماست. یک ســؤال مهم آن است »که 
ببینیم چه شد که پنجاه سال بعد از درگذشت پیغمبر)( جامعه ی 
اسامی به آن حّدی رسید که کسی مثل امام حسین )( ناچار شد برای 
نجات جامعه ی اســامی، چنین فداکاری ای بکنــد؟ 71/4/22« رهبر 
انقاب، درست در همان روزهایی که عده ای از خواص جامعه، مسابقه ی 
ثروت و مانور رفاه و تجمل به راه انداخته بودند، به این پرسش پاسخ دادند: 
»وقتی خواِص طرفدارِ حق، یا اکثریت قاطعشان، در یک جامعه، چنان 
تغییر ماهیت می دهند که فقط دنیای خودشــان برایشان اهمیت پیدا 
می کند؛ وقتی از ترس جان، از ترس تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف 
مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن، حاضر می شوند 
حاکمیت باطل را قبول کننــد و در مقابل باطل نمی ایســتند و از حق 
طرفداری نمی کنند و جانشــان را به خطر نمی اندازند؛ آن گاه در جهان 
اسام فاجعه با شهادت حسین بن علی علیه الّســام- با آن وضع- آغاز 

می شود! 75/3/20«
2. پرسش بعدی اما این است که اساسا چرا امام حسین)(، با همه ی 
مخالفتی که از جانب دوستان و آشــنایان می بیند، باز هم می فرمایند: 
"ِمْثلِی اَل یَُبایُِع ِمْثلَُه"، "مثل منی، با مثل یزید بیعت نمی کند". جواب این 
پرسش را باید در معنای دقیق مفهوم "جهاد" جستجو کرد. اساسا »جهاد 

3 فقط به معنای قتال و جنگ نظامی نیست؛ جهاد یک معنای بسیار 

سخن هفته

کربال ، درس جهاد کبیر

روضه

برنامه مراسم عزاداری محرم 1438    ه.ق
در حضور رهبر انقالب



 توصیه رهبر انقالب به روحانیون  ارتش
نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اســامی 
ایران: در ســال اول مســئولیت در ارتش که به 
همراه روحانیون به محضر مقــام معظم رهبری 
 مشــرف شــدیم، ایشــان به مــا فرمودند که 
» از شــما توقع تاش ده برابری دارم« . |   میزان | 

  سیدحسن نصرا...: 
امام حسین همچنان قدرت بیدارسازی دارد 

سید حســن نصرا...: امام حسین )( همچنان 
قدرت بیدارســازی را دارد و این چیزی است که 
در انقاب اســامی ایران و مقاومت اسامی و در 
رویارویی بــا تمامی گروه هــای تکفیری حاصل 
شده و این منطق، روحیه و عزم همچنان کارساز 
و عملی اســت. دبیرکل حزب ا... لبنان با اشاره به 
اینکه تمامی مذاهب اسامی بقایای نشأت گرفته 
از خون  و فداکاری های امام حســین )( است 
و اال اســامی در کار نبود، تاکید کرد: چیزی که 
ما امروز بــا آن زندگی می کنیــم تاکیدی بر این 
اســت که خون بر شمشیر پیروز شــد و در اکثر 
رخدادهای عصر حاضر نیز شاهد پیروزی خون بر 
شمشمیر هستیم. خون  محاصره و توطئه چینی 

علیه شمشیر در اکثر میدان ها.  |     ایسنا|

  بشار اسد: هراس آمریکا
 الگوگیری ملت ها از انقالب ایران است 

رئیس جمهور سوریه با اشــاره به هراس آمریکا از 
الگوگیری ملت ها از انقاب اسامی ایران گفت: 
کشورهای غربی به عربستان سعودی دستور دادند 
در چارچوب رقابت های طایفه ای در منطقه گام 
بردارد. بشار اسد با اشاره به حمایت های بی دریغ 
ایران از محور مقاومت در منطقه و تاکید بر اینکه 
امام خامنه ای جایگاه بزرگی در سطح تاریخ منطقه 
برای خود احراز کرده اند گفت: آمریکا قبل از شروع 
بحران اصرار داشت سوریه علیه محور مقاومت و 
ایران نقش ایفا کند ولی ما هیچ گاه نپذیرفتیم که 
وارد چنین فضایی شــویم. وی اضافه کرد: آمریکا 
اصرار داشــت در چارچوب طرح سازش که هدف 
آن، نادیده انگاشتن حقوق ملت خود و حقوق مردم 
فلسطین است، گام برداریم و علیه محور مقاومت و 
ایران نقش ایفا کنیم، ولی ما هیچگاه نپذیرفتیم که 

وارد چنین فضایی شویم.  |     مهر|

  ایران مرزهای راهبردی خود را تا خلیج 
عدن و شرق مدیترانه پیش برده است

اندیشکده " امریکن اینتر پرایز" در گزارشی نوشت: 
مقام های ایران در دهه گذشته از نشان دادن خود 
به عنوان قدرت مســتقر در خلیج فارس به سوی 
یک قدرت منطقه ای گسترده و نیز اعمال قدرت 
خود در شمال اقیانوس هند رفته و اینک خود را به 
عنوان کشوری با مرزهای راهبردی تا شرق دریای 
مدیترانه و خلیج عدن تعریف می نمایند.|     فارس | 

هفته هفتهاخبار سخن

وسیع تری دارد. 95/3/3« و »در بین جهادها، جهادی 
هســت که خدای متعال در قرآن آن را جهاد کبیر نام 
نهاده. 95/3/3« می فرماید: "َفا تُِطِع الکافِریَن َوجاِهدُهم 
بِِه ِجهاًدا َکبیًرا". )فرقان، آیه ی ۵2( رمز عدم بیعت امام 
حسین)( با چون یزیدی را می بایست در معنای جهاد 
کبیر دانست: »این تقسیم بندی غیر از تقسیم بندی جهاد 
اکبر و جهاد اصغر است. جهاد اکبر که از همه سخت تر 
است، جهاد با نفس است، همان چیزی است که هویت 
و باطن ما را حفظ میکند؛ جهاد اصغر، مجاهدت با دشمن 
اســت، منتها در بین جهاد اصغر یک جهاد هست که 
خدای متعال آن را جهاد کبیر نام نهاده. جهاد کبیر یعنی 
چه؟ یعنی اطاعت نکردن از دشمن، از کافر؛ از خصمی که 
در میدان مبارزه ی با تو قرار گرفته اطاعت نکن. اطاعت 
یعنی چه؟ یعنی تبعیت؛ تبعیت نکن. تبعیت نکردن در 
کجا؟ در میدان های مختلف؛ تبعیت در میدان سیاست، 
در میدان اقتصاد، در میدان فرهنگ، در میدان هنر. در 

میدان های مختلف از دشمن تبعیت نکن. 95/3/3«
بنابراین »امام حسین)( در مقابل چنین وضعیتی 
مبارزه میکرد. مبارزه او بیان کردن، روشنگری، هدایت و 
مشّخص کردن مرز بین حّق و باطل -چه در زمان یزید 
و چه قبل از او- بود. منتها آنچه در زمان یزید پیش آمد 
و اضافه شد، این بود که آن پیشوای ظلم و ضالت، توّقع 
داشت که این امام هدایت پای حکومت او را امضاء کند؛ 
»بیعت« یعنی این. می خواســت امام حسین)( را 
مجبور کند به جای این که مردم را ارشاد و هدایت فرماید 
و گمراهی آن حکومت ظالم را برای آنان تشریح نماید، 
بیاید حکومت آن ظالم را امضا و تأیید هم بکند! قیام امام 

حسین)( از این جا شروع شد. 81/1/9«  
3.  باری، تاریخ معلم بزرگ انســان ها است و حال ما در 
برابر این پرســش قرار داریم، که وظیفــه ی ما در عصر 
حاضر، و در مقابله ی با دشمن درونی و بیرونی چیست؟ 
جواب روشــن است: »آن ایســتادگی، امروز هم واجب 
و الزم اســت. امروز قدرت استکباری امریکا می خواهد 
ملت ایران و ملت های مبارز مســلمان را در همه دنیا، 
از سطوت خود بترساند. امروز سیاســتی که امریکا به 
دوستان و دستیاران خودش اما می کند، این است که 
هر مقاومتی در راه تســلّط مطلق استکبار را باید از بین 
ببرند. می گویند: اکنون که بسیاری از دولت ها در مقابل 
ما تسلیم شده اند، چرا طرفداران اسام تسلیم نمی شوند؟! 
چرا ملت های اســامی تسلیم نمی شــوند؟! چرا ملت 
ایران تسلیم نمی شود؟! می خواهند ملت های مسلمان 
را بترسانند. امروز، آن روزی است که ملت های اسامی 
نباید در مقابل ظاهر قدرتمندانه استکبار، دچار ترس و 
تردید شوند. 71/4/10« زنده نگاه داشتن حادثه ی کربا، 
بیش از هر چیزی به همین دلیل است. که »اگر پیام امام 
حسین را زنده نگه میداریم، اگر نام امام حسین را بزرگ 
می شــماریم، اگر این نهضت را حادثه عظیم انسانی در 
طول تاریخ می دانیم و بر آن ارج می نهیم، برای این است 
که یادآوری این حادثه به ما کمک خواهد کرد که حرکت 
کنیم و جلو برویم و انگشت اشاره ی امام حسین را تعقیب 
کنیم و به لطف خدا به آن هدف ها برســیم و ملت ایران 

ان شاءا...خواهد رسید. 71/4/10«  
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 عبرتهـای عاشـورا مخصـوص زمانـی اسـت کـه اسـام حاکمیـت داشـته باشـد... یعنـی زمـان ما و کشـور مـا، کـه عبرت 
بگیریـم. 77/2/18 عبرتهـا بـه مـا می گویند که چـه حادثـه ای اتّفاق افتـاده و چـه واقعـه ای ممکن اسـت اتّفاق بیفتـد. عبرت 
ماجرای امام حسـین این اسـت که انسـان فکر کند در تاریخ و جامعه ی اسـامی... پیامبر، ده سـال... در جامعـه حکومت کرده 
اسـت... حکومت علی بن ابی طالـب بر همیـن جامعه جریان داشـته اسـت... چه حادثـه ای اتّفـاق افتـاده و چه میکروبـی وارد 
کالبد این جامعه شـده اسـت که بعد از گذشـت نیم قرن از وفات پیامبر و بیست سـال از شـهادت امیرالمؤمنین علیهماالّسام، 

در همیـن جامعه و بین همین مردم، کسـی مثل حسـین بـن علی را بـا آن وضع بـه شـهادت می رسـانند؟! 74/10/5     

# عبرتهای_عاشورا       
عبرتهای عاشورا مخصوص زمان حاکمیت اسالم است

کلید
نماز کپسول ذکر خداستواژه

چرا گفتنـد اگر نماز قبول نشـد، کارهای دیگر قبول نمی شـود؟ برای خاطر اینکه نماز کپسـول ذکر خداسـت. سـرتاپای 
نماز ذکُرا... اسـت. لذاسـت که خود قرآن هـم بعد از آنی کـه می فرمایـد: »اَِنّ الَصـاَة تَنهی َعِن الَفحشـاءِ َو الُمنَکـِر«، نماز 
از فحشـا و منکرات نهی مـی کند و باز مـی دارد، دنبالـش می گویـد: »َو لَِذکـُر ا...ِ اَکَبـُر« یاد خـدا باالتر اسـت. این جنبه و 
این بُعد از نماز مهم تر اسـت که یـاد خداسـت... یاد خدا، توجـه به خدا، همـواره خدا را دیدن، شـناختن، با خود دانسـتن، 
یکی از خـواص مهمش این اسـت کـه ایـن دل را از اضطراب ها، وسوسـه هـا، دغدغه هـا، جاذبه هـای گوناگـون، در همه 

کاری، در همه راهـی باز مـی دارد. ایـن دل آرامش پیـدا می کنـد.  کتاب طرح کلی اندیشـه ی اسـالمی در قرآن 

چرا قبولی نماز مقدمه قبولی سایر کارهاست؟
حزب ا...
 این است
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14 کتاب عاشورایی برای واعظان و مداحان 

1. آیات معرفتی و اخالقی قرآن
ــه  ــا قــرآن و حدیــث توصیــه ی مــا ب »آشــنائی ب
ــه ی  ــن و جامع ــان دی ــا مبلغ ــت؛ ام ــه اس هم
ــرف  ــن ح ــژه ی ای ــب وی ــاً مخاط ــان طبع مداح

ــد.  ــدا کنن ــس پی ــد ان ــرآن بای ــا ق هســتند؛ ب
ــه ترجمــه  ــا توجــه ب قــرآن را حتمــاً بخوانیــد، ب
بخوانیــد، ایــن ترجمــه را بــه یــاد بســپرید. 
در آیاتــی کــه نصیحــت هســت، متضمــن 
ــد،  ــان میفهم ــه انس ــت ک ــی اس ــک معرفت ی
آنهــا را ثبــت و ضبــط و یادداشــت کنیــد، از 
آن بهره منــد شــوید؛ بگوئیــد، عمــل کنیــد. 

حدیــث هــم همیــن جــور. 90/3/3«

2.   نهج البالغه
)(3. کلمات حضرت زهرا 

 4.  اصول کافی
 5.  من الیحضره الفقیه 

»خوشبختانه کتب معتبر حدیثی ما امروز همه 
ترجمه شده اســت. »کافی« ترجمه شده است، 
»مــن ال یحضره الفقیه« ترجمه شــده اســت، 
»نهج الباغه« ترجمه شده است، کلمات حضرت 
زهرا )( ترجمه شده است. یعنی اینجور نیست 
که این متون، مخصوص عربی دان ها باشــد؛ نه، 
عربــی دان و غیر عربی دان همــه میتوانند از این 
کلمات اســتفاده کنند؛ اینها فرصت است. از این 

فرصتها باید استفاده کرد.90/3/30« 

6. لهوف سید بن طاووس 
ــی  ــّید عل ــوف« از س ــروف »له ــاب مع »کت
بــن موســی بــن جعفــر بــن طــاووس 
ــن  ــا عی ــای م ــرات منبریه ــت. در تعبی اس
عبــارات ایــن کتــاب -مثــل روایــت- 
ــم  ــن و مه ــس متق ــود؛ از ب ــده می ش خوان

اســت. 74/3/19« 
»مقتــل بســیار معتبــری اســت. ایــن 
ســیدبن طاووس فقیــه اســت، عــارف 
اســت، بــزرگ اســت... ایشــان اّولیــن 
ــر و موجــز را نوشــت...  مقتــل بســیار معتب

»77/2/18

7. ارشاد شیخ مفید 
»عاشورا و ماجرای حســین بن علی باید در منبر، 
به شکل ســّنتی روضه خوانی شــود؛ اّما نه برای 
سّنت گرایی، بلکه از طریق واقعه خوانی. یعنی این که، 
شب عاشورا این طور شــد، روز عاشورا این طور شد، 
صبح عاشــورا این طور شد. شما ببینید یک حادثه 
بزرگ، به مرور از بین می رود؛ اّما حادثه عاشــورا، به 
برکت همین خواندنها، با جزئّیاتش باقی مانده است. 
فان کس این طوری آمد با امام حسین وداع کرد؛ 
این طوری شهید شد و این کلمات را بر زبان جاری 
کرد. واقعه خوانی، تا حّد ممکن، باید متقن باشد. مثًا 
در حدود »لهوِف« ابن طاووس و »ارشــاِد« مفید و 
امثال اینها - نه چیزهای من درآوردی - واقعه خوانی 

و روضه خوانی شود. 74/3/3«

8. نفس المهموم شیخ عباس قمی 
»اگر برای ذکر مصیبت، کتــاب »نََفس المهموِم« 
مرحوم »محّدث قمی« را باز کنیــدو از رو بخوانید، 
برای مستمع گریه آور است و همان عواطِف جوشان 
را به وجود می آورد. چه لزومــی دارد که ما به خیال 
خودمان، برای مجلس آرایــی کاری کنیم که اصل 
مجلس عزا از فلسفه واقعی اش دور بماند؟! 73/3/17«

9. غزلیات صائب تبریزی 
شــما پیوند عاطفی مردم با ائمه)( را حفظ 
کنید که یک بخش آن هم مسایل اخاقی است. 
یک بار به مناسبت، در این جا گفتم که بعضی از 
این غزلیــات - مثًا غزلیات صائــب - درباره ی 
مســایل اخاقی اســت... این، اهمیت و ارزش 
کار را نشان می دهد. شاعری که بگوید و مداح و 
خواننده یی که آن را بخواند، تأثیر خوبی خواهد 

گذاشت... 68/10/28« 10. ترکیب بند محتشم 
شعرای بزرگ ما در مدح و عزای ائمه شعر گفته اند. 
این دوازده بند محتشم، از لحاظ هنر شعری، جزو 
شعرهای درجه ی یک است. محتشم، دیگر هم شعر 
به این خوبی ندارد. من دیوان محتشم و غزلیاتش 
را دیده ام؛ این دوازده بند چیز فوق العاده یی است؛ 
از لحاظ شعری، حد اعای شعر است. شعری مثل 
شــعر محتشــم، در حد باالی هنری سروده شده 

است.70/12/13«

11. اشعار عمان سامانی 
»در موضوعات مربوط به مرثیه ی سیدالشهداء و 
قضایای کربا. خب، انسان می بیند زبان حالهائی 
که گفته میشود، زبان حالهای زیادی است؛ ... این 
یک عرصه ی خیلی خوبی است، که از اینگونه 
عرصه ها برای مصیبت خیلی باید استفاده کرد. یا 
توصیف بعضی از حاالت روحی قهرمانان کربا، 
از جمله شبیه آنچه که عمان سامانی گفته، که 
لحظات رفتن حضرت سیدالشهداء به عرصه ی 
میدان را تصویر میکند - حــاال چقدر واقعیت 
دارد، من نمیدانم؛ البته روضه خوانها میخوانند 
- که حضرت زینب آمدند جلــو، راه را گرفتند 
و گفتگوئی بین این دو بزرگــوار انجام گرفت. 
عمان از این گفتگو استفاده کرده برای تشریح 

شخصیت حضرت زینب. 90/3/25«

12. اشعار آیت ا... محمدحسین اصفهانی)مفتقر( 
»این همه مناقــب اهل بیــت )( در کتابهای 
معتبر وجود دارد؛ از آنها استفاده بشود؛ از گفته های 
افرادی که خودشان سندند، ثقه و معتبرند؛ مثل 
همین شــعری که امروز یکی از آقایان از مرحوم 
آشیخ محمدحسین اصفهانی - مفتقر - خواندند. 
خــب، این بزرگــوار اســتاد مجتهدین اســت. 
مجتهدین بزرگ و مراجع تقلید بزرگ، در فقه و 

اصول و فلسفه شاگردهای او هستند... 90/3/3«

13. آداب منبر در کتاب »لؤلؤ و مرجان« 
»محّدث عالی مقام، مرحوم آقا میرزا حســین 
نوری)رضوان اللَّ تعالی علیه(، کتابی به نام »لؤلؤ 
و مرجان« دارند. دنباله ی اســم لؤلؤ و مرجان، 
این اســت: در شــرایط پله ی اول و دوم منبر 
روضه خوانان. ایشان یک کتاب نوشته است که 
نگویند حاال ما که ادعای علم و اجتهاد و ارشاد 
مردم را نداریم؛ فقط روضه خوانیم! سابق که این 
منبرهای چند پله بود، همه نمی رفتند که آن 
باالی منبر بنشینند. وعاظ درجه ی اول این کار 
را می کردند، لیکن متوسطان و پایینها، همین 
پله ی اول می نشســتند و این حرمــت را نگه 
می داشــتند. کار خوبی هم بود، حاال هم خوب 

است که همین مراعاتها بشود... 69/1/4«

14. اشعار تاج الشعرای یحیوی و دیگر شعرای اردبیل
»من فرصت پیــدا کردم و بعضی از اشــعار 
شــعرای اردبیل -چه اشــعار غزلیشان و چه 
اشــعار حسینیشــان- را نگاه کردم. حّقاً و 
انصافاً برجسته و بسیار خوب است. با این که 
شعرهای بعضی از شــعرای اردبیل مرثیه و 
مصیبت اســت، اما از جنبه ی هنری در اوج 
است. اما اگر مردم و ادبای کشور میفهمیدند، 
میشد تاج الشعرای کشور. این میزان مایه ی 
شعری در افراد، بسیار باارزش است. وقتی من 
این گنجینه ی ادبیات را باز میکنم، با خودم 
میگویم: پروردگارا! ما چگونه میتوانیم از این 
گنج، در راه اعای حق، ترویج اســام، نشر 
معارف اسامی و اســتحکام نظام جمهوری 

اسامی استفاده کنیم؟ 79/5/3«

در ایام ماه محرم همه دلها و جان ها متوجه حادثه عاشورا و حضرت سیدالشهداء است. دلهای عطشناکی که در 
انتظار معارف و حقایق ناب از عاشورای 61 هجری قمری است. حال»...چگونه رفتار کنیم؟ پاسخ این است که ما 
 )(معممان، همه ی علمای دین، همه ی مبّلغان و همه ی ذاکران، باید مسأله ی عاشورا و مصایب حسین بن علی
را به صورت یک مسأله ی جدی و اصلی و به دور از شعار، مورد توجه قرار بدهیم...« راهش چیست؟ »این است که ما حادثه را از 
پیرایه های مضر خالی کنیم. چیزهایی وجود دارد که اگرچه پیرایه است، اما نه مضر و نه حّتی دروغ است. همه ی کسانی که 
بخواهند با بیان هنری، حادثه یی را ترسیم کنند، فقط متن حادثه را نمیگویند... فرض کنید سخنی را که امام)( با یارانش در 
شب عاشورا گفته است، میتوانید با این خصوصیات بیان کنید: در تاریکی شب و یا در تاریکی غم انگیز و حزن آور آن شب و از 
این قبیل. این پیرایه ها، نه مضر و نه دروغ است؛ اما بعضی از پیرایه ها دروغند و بعضی از نقلها خالف میباشند و حّتی آنچه که 
در بعضی از کتابها نوشته شده است، مناسب شأن و الیق مفهوم و معنای نهضت حسینی نیست. اینها را بایستی شناخت و 
جدا کرد. 68/5/11« رهبر انقالب در همه سالها و دهه های گذشــته در دیدارهای متعدد منابعی را در حوزه های معرفتی، 

تاریخی و ادبی برای استفاده با وعاظ، مداحان اهل بیت)( و اهالی هیات  های مذهبی معرفی کرده اند. 

پیشنهاد منابع معرفتی، تاریخی، ادبی برای اهالی هیات از سوی رهبر انقالب؛


