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فقط حرف نزنيم ،عمل كنيم
سوره مبارکه حجر

لذت مناجات شب قدر
را به ما بچشان
محسن رضایی ،پژوهشگر دینی
شـبهای قدر اوج معنویت رمضان اسـت .شبهایی است که زندگی مؤمن
در آن رنـگ خـدا میگیرد .پهنهای اسـت کـه روزهدار بر آن میایسـتد و در
خلوت پ رراز شـب با عبودیت محض در پیشـگاه خدا هم ه چیز و حتی خود
را به فراموشـی میسـپارد .از هرچه زمینی اسـت میبرد و با آسـمان پیوند
میخورد .مجرد میشـود و به عبادت خدای یکتا میایسـتد و اینجاست كه
مؤمـن تنها خدا را میبیند که کارگزار همه هسـتی اسـت و بـا گوش جان
کالم خدا را میشـنود و بـا دل درمییابد و این امر خداوند و اراده اوسـت که
سـیطره خویش بر همه چیز گسـترده اسـت .امام باقرgفرموده« :کسی
ب قـدر را احیا بگیرد گناهانـش آمرزیده میشـوند .اگرچه گناهانش
كه شـ 
به تعداد سـتارگان آسمان و سـنگینی کوهها و پیمانههای دریا باشند».
احتماال پنهان بودن این شب در شبهای نوزدهم ،بیست و یکم و بیست و سوم
مـاه رمضان و عدم وضوح شـب قدر برای گسـتردگی و افزایش عبادت بندگان
و انـس بیشـتر آنها با خداوند بـوده .با وجودی که شـب قدر اصالتا همان سـال
اول نـزول قـرآن بوده ولی خدا در قرآنفرمـوده« :تَ َن َّز ل ُال َمالئ ِ َکـ ُة َو ا ُّلروح» .فعل
مضارع تکرار و اسـتمرار را میرساند .یعنی شـب قدر منحصر در آن شب نزول
قرآن در همان سـال نیسـت بلکه با تکرر سـنوات آن شـب هم مکرر مىشود.
یدانم کـه بايد از
خدایـا! تـو به مـا گفتی صد بـار اگر توبه شکسـتی بـازآ .م 
شـب قـدر سـال گذشـته مراقب خـودم میبـودم تـا بتوانم این شـب مهم
را درک کنـم .تمـام کارهایـم را کـردهام .هرجـا خواسـتهام رفتـهام و هرچه
خواسـتهام گفتهام امـا از تو یادی نکردم .حاال که دقیقه  90اسـت چه کنم؟
من مانند گدایی هستم که درب خانه امام حسن gرا کوبید و آن حضرت
بـدون اینکه سـر مبارکش را بیـرون بیاورد حاجتـش را داد تا گدا سـرش از
شـرم پایین نیایـد .کرم تو آنقدر زیاد اسـت که من بهترین برکاتـی را که به
ل گناه بود
اولیـاي خودت میدهی در این شـبها میخواهم .جوانی کـه اه 
و فقـط یک اخلاق نیکو داشـت آن هم به سـفارش مادر که هـ ر جا پرچم
اهـلبیـت را دیدی احتـرام بگذار .بـا این اخالق بزرگ شـد تا اینکـه از دنیا
رفت و ملکهای عذاب ،کشانکشـان او را سـمت آتش میبردند تا پرچمی
را بـر سـر خیمه دید و ناخودآگاه بـه خاندان اهلبیـت bادای احترام کرد.
آقايـی نورانـی را دید كه از خیمه بیرون آمد و پرونده را شرمسـارانه نگاه کرد
و فرمود شـیعه ما باشـی و این همه گناه! وقتی حضرت برگشت ،ملکهای
عـذاب کاری بـا او نداشـتند .چون پایین پروندهاش نوشـته شـده بـود« :إ ِ َّن
السـ ّ ِیئات» .خدایا! در این دقیقـه  90تمام خطاهای من
ال ْ َح َسـناتِ یُ ْذه ِْب َ
ـن َّ
را تبدیـل به حسـنه کن تا نـگاه شرمسـارانه امام زمان fدر شـب قـدر را
به پرونده اعمالم نداشـته باشـم .اگر دلی شکسـته باشـم و حقـی بر گردنم
باشـد که در شـب قـدر نه حـال عبادتـی دارم و نه عنایـت و توجهی به من
میشـود .خدایـا! بـه من توفیق بـده در ایـن لحظات آخـر دیگـران را نیز از
خـود راضـی کنم .باید در این شـبهای امتحـان الهی آب بیداری به سـر و
صورت خود بزنیم و معرفت کسـب کنیم تا موفق به دريافتكارنامه قبولی
شـویم .شب قدر شـبی اسـت که طاعت بیداردالن و نیایش شـبزندهداران
رنـگ دیگری به خود میگیرد و عاشـقانهتر اسـت .آنان با محبوب خـود راز
و نیـاز میکننـد .پس اگر سسـتی کردیم و نتوانسـتیم نـام خـود را از دفتر
بـدکاران و گناهـکاران حذف کنیم باید انگشـت حسـرت به دنـدان بگزیم
و تـا شـب قـدر سـال بعد منتظـر بمانیـم امـا از کجا معلـوم که شـب قدر
دیگـری را درک کنیـم .امیـد کـه خداوند در چنین شـب سرنوشتسـازی
همـه بنـدگان را بـه لطف خـود بنـوازد .لذت مناجـات را به ما نیز بچشـاند
و بهتریـن سرنوشـتها را برای شـیعیان و پیـروان اهل بیت bرقـم بزند.

سيدقاسـم موسـویقهار بـا بيـان اينكـه در مجالـس مذهبـی بعضـی بـه نـام مداحـی و منبـر کارهایـی انجـام میدهنـد
کـه ناراحتکننـده اسـت ،گفـت« :واقعـا از ایـن موضوعـات گلهمنـدم .اگـر میخواهیـد بـه ایـن سـمت برویـد بایـد بدانید
نوحهخوانـی و مناجاتخوانـی شـرایطی دارد .رفتـن در خانـه اهـل بیـت آدابـی دارد کـه باید رعایت شـود .بـه برخی از
مجالـس کـه میرویـد میبینید هیـچ نشـانی از امیرالمؤمنین gنـدارد .من تنها توانسـتم دردهـا و گلههایم را در اشـعارم
کـه در کتاب «نسـیم سـحر» منتشـر شـده بگویم».

ي ٍء إِالَّ ِعن َْدنا َخزائِن ُُه َو ما ن ُ َن ِّزل ُ ُه إِالَّ ب ِ َق َد ٍر َم ْع ُلوم /هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه آن نزد ماست و ما جز به قدر معلوم
ِن َش ْ
« َو إِ ْن م ْ
آن را فرو نمیفرستیم»(.آيه  21سوره حجر)
رحمت خدا اندازه دارد .مثل بزازها اندازه را از شما نمیپرسد که هرچه بیشتر بگویید برای او بهتر باشد ولی خیاطها کاری به زبان شما ندارند .اگر
به آنها بگویید اندازه دور کمر شما  50سانتيمتر بیشتر نیست ،نمیپذیرند بلکه خودشان اندازه میگیرند .خداوند هم دقیقا همینطور است .او با
اندازه کار میکند و رحمت ،عزت ،آبرو و رزق را به اندازه میدهد .اندازهها را هم از زبان شما نمیشنود بلکه نگاه به عمل و رفتار و کردار شما دارد.
بنابراین هر کس که عزت و آبروی بیشتری میخواهد به جای آنکه فقط دست به دعا شود باید به عمل رو بياورد.
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مطالعـه تاریـخ صـدر اسلام نشـان میدهـد آنچـه باعـث گرويـدن
مـردم و اقـوام مختلـف به دین اسلام شـد ،اخالق و سـیره عملـی پیامبر
اكـرم kو یارانـش بـود ،نـه اسـتدالل و بحثهـای علمـی .پیامبـر اکـرم
فرمـوده« :جبرئیـل از سـوی پـروردگار جهانیان بر شـما نازل شـد و گفت
ای محمـد بـر تـو باد اخلاق نیکو .زیـرا بداخالقی خیـر دنیا و آخـرت را از
بین میبرد» .روايت اسـت کسـی نـزد پیامبر اكـرم آمد kو پرسـید دین
چیسـت؟ آن حضـرت فرمـود اخلاق نیکـو .دوباره پرسـید دین چیسـت؟
پیامبـر لبخنـدی زد و فرمـود اخلاق نیکـو .بـراي سـومين بار باز پرسـيد
دیـن چیسـت و پیامبـر همان پاسـخ را داد .وقتـی آن فرد برای بـار چهارم
از نبي مكرم اسلام kپرسـید دین چیسـت ،پیامبر در پاسـخ فرمود دین
ایـن اسـت که خشـم و غضـب نکنی .این پاسـخ پيامبـر با ایـن حدیث که
ِثـت ِ ُلتِم ُِم َمـکا ِر ُم االَخالق» یـا «علَ ُ
الق
فرمـوده« :اِن ِّی بُع ُ
يكم ب َمـكا ِر ِم األخْ ِ
عـز و ّ
جل بَعثَنـي بها» کامال هماهنگ اسـت .بیدلیل نیسـت که
فـإن اهلل ّ
ّ
پیامبـر گرامي اسلام kتمیزتریـن لباسهايش را میپوشـید و به موهای
مبارکـش روغن میزد و با مـردم در نهایت نرمخویی رفتـار میكرد .روایت
اسـت شـخصی هـر روز بـر سـر پيامبـر زبالـه میریخـت ولـی آن حضرت
بـدون هیـچ عکسالعملی بـه خانه میرفت و سـر و صورتش را میشسـت.
چنـد روزی از ایـن فـرد و حرکتـش خبـری نبود .پيامبـر به خانـه او رفت.
همسـرش در را بـاز کـرد و تـا پيامبـر را دیـد ترسـید .آن حضـرت سـراغ
شـوهرش را گرفت .زن گفت شـوهرم چند روزی اسـت بیمار شـده .پیامبر
اکرم kبه عیادت او رفت و کنار بسـترش نشسـت و با او شـروع به سـخن
گفتن کـرد .مرد از خجالت ملحفـه را روی صورتش کشـید .همانگونه که
عامـل جـذب مـردم و اقوام مختلـف به دین در صدر اسلام اخلاق اولیای
الهـی و پیـروان آنها بـود ،میتـوان این نتیجـه منطقی را گرفـت که عامل
انزجـار مـردم از دیـن و اولیـای دیـن نیز اخالق ناپسـند اسـت .اگر کسـی
داعیه تدین و دینداری داشـته باشـد و عالوه بر این نشـانی از دینداری نیز
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داشـته باشـد کوچکتریـن حرکـت و رفتـار غیراخالقی او به حسـاب دین
او گذاشـته میشـود .مـردم به طـور طبیعی میگوینـد دین او بـا ما همان
میکنـد کـه بـا او کـرد .این حقیقـت وظیفـه افـرادی را که نشـان تدین و
دینـداری را بـا خـود حمـل میکننـد دوچنـدان میکنـد .کسـانی که در
هیئت مذهبی مشـغول فعالیتند ،به شـدت در موضع این آسـیب هسـتند.
اساسـا هـدف از تأسـیس هیئت مذهبـی ،تبلیـغ و ترویج دیـن ،معنویت و
نهادینـه کـردن زندگانی و اخالق معصومین bاسـت .چنین افـرادی باید
خـود مظهـر اخلاق و تدین باشـند چنان کـه پیامبر گرامي اسلام kکه
ـم فِی
فرسـتاده خـدا بـود ،چنین پیشـه کـرد .خدا در قـرآن فرمـوده« :ل َ ُک ْ
ـول اهللِ ا ُ ْس َـو ٌه َح َس َنه».
َر ُس ِ
پیامبـر بهتریـن الگـوی انسـانها بـود .فـردی بـه حضـرت علیg
عـرض کـرد آیـا میتوانـی خصوصیـات اخالقـی پیامبـر را بشـماری؟
آن حضـرت فرمـود نـه .آن فـرد دلیلـش را پرسـید .امیرالمؤمنیـنg
فرمـود آیـا تـو میتوانـی نعمتهـای دنیـا را بشـماری؟ تو قادر نیسـتی
آن نعمتهـا را شـمارش کنـی .آن وقـت چگونـه از مـن انتظـار داری
خصوصیـات بیشـمار اخالقـی پیامبـر را شـمارش کنـم؟ هیئتهـای
مذهبـی و منتسـبان بـه آنهـا مبلّـغ چنیـن پیامبـری هسـتند و انتظار
مـردم از آنهـا این اسـت کـه قطـرهای از دریای اخالقـی پیامبـر در آنها
تبلور داشـته باشـد .مبادا هیئتی اینگونه باشـد ،مبادا شـعور برود جای
آن را شـعار بگیـرد ،مبـادا شـعار بیایـد و عمـل خالصانه فراموش شـود،
مبـادا ایمان فقط در زبان باشـد و عمل در کار نباشـد .رکـن اول ایمان،
عقیـده باطنـی اسـت و رکـن دومش عمل اسـت .یعنـی عالوه بـر اینکه
دل نسـبت بـه این بـاور محکم اسـت ،در عمل هـم تصدیقـش میکند.
اگـر یکـی از مـا هیئتیهـا توفیق شـرفیابی بـه محضر امام حسـینg
را بیابیـم و آن حضـرت بفرمایـد تـو کـه خـادم مجالـس ما هسـتی چرا
غیبـت میکنـی چـه جوابـی داریـم بدهيـم؟ غیبـت همـه خوبیهـا را
آتـش میزنـد .امـام حسـین gرا ناراحت میکنـد و مجلـس و هیئت
را بیاثـر میکنـد! مفسـرين شـیعه و اهـل تسـنن متفقالقولنـد كـه
يـد ا ُ
س أَ ْه َل
خداونـد متعال آیـه تطهیر را (إِن َّما يُ ِر ُ
هلل ل ُِي ْذه َ
ِب َع ْن ُك ُ
ـم ال ّ ِر ْج َ
ال ْ َب ْي ِ
ـم ت َْط ِهيـرا) در مورد پیامبر اکرم ،علی ،فاطمه ،حسـن و
ـت َو يُ َط ّ ِه َر ُك ْ
حسـین bنـازل فرموده و آنهـا را از هرگونـه آلودگی ،پلیـدی روحی و
اخالقـی دور سـاخته .امام علـی gدر خطبه قاصعهفرمـوده« :از زمانی
کـه پیامبر از شـیرخوارگی گرفته شـد ،خدا یک فرشـته از فرشـتگانش
را نـزد او فرسـتاد تـا شـب و روز آن حضـرت را بـه طریقـه کرامتهـا و
نیکیهـای اخالقـی عالـم روان سـازد و مـن از کودکی به دنبال رسـول
اكـرم kحرکـت کـردم و او هـر روز نشـانهای را از اخالق نیکـش برایم
آشـکار ميسـاخت و مـرا بـه پیـروی ازخـودش امـر میفرمـود» .حضرت
علـی gهنگام حضـور در شـورای خالفت فرمـود« :هیچکـس در دعوت
بـه حق و صلـه رحـم و پیوند خویشـاوندی و احسـان و کرم از من پیشـی
نگرفته» .برخورد مهربانانه با مردم فقیر و مسـتضعف ،معاشرت و صمیمیت
بـا اصحـاب و یـاران خـود و فـداکاری و مهربانی نسـبت بـه خانـواده خود
قطـرهای از دریـای ویژگیهـای اخالقـی و رفتاری اوسـت .حال کسـی که
نشـان از دیـن دارد و برچسـب دوسـتی امیرالمؤمنیـن و اهـل بیـت bرا
دارد بیشـتر از هـر کـس ديگـری در معـرض راهبـری و آسـیب و تخریب
قـرار دارد چراکـه مـردم بـه طـور طبیعـی رفتـار هـر دو را برآمـده از افکار
و اندیشـههایش میداننـد .اینجاسـت کـه وظیفـه یـک هیئتی بـه مراتب
خطیرتر از دیگران اسـت .ماه مبارک رمضان بهترین زمان برای خودسـازی
و تأمـل در خـود و رفتـار خـود و تطبیـق آن بـا آموزههـای علـوی اسـت.

خـــــط خبــر

تولیت آستان قدس با بیان اینکه میتوان با استفاده از ظرفیت خادمیاران رضوی میلیونها خدمت را به نیازمندان کشور ارائه کرد ،بر لزوم ایجاد
نهضمت خدمترسانی به نیازمندان در کشور با استفاده از این ظرفیت تأکید کرد .حجتاالسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي رسیدگی به
محرومين و مستضعفين را از مصادیق خدمت به امام رضا gبرشمرد و اضافه کرد« :خدمت به امام رضا gو زائرانش محدود و منحصر به
حرم مطهر نیست .رسیدگی به محرومين و گشودن گره از کار گرفتاران از مصادیق خدمت به امام رضاست و معتقدیم به لطف آن حضرت
میتوان از زندگی بسیاری از نیازمندان گرهگشایی کرد».
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هیئتکربال

بیتالشهدا

سخنران :حجتاالسالم سیدجالل
موسویان
مداح :حجتاالسالم کرمینیا
نشانی :تهران ،مینیسیتی،
مقبرهالشهدای شهرک شهید محالتی
زمان 23 :الی  27خرداد ماه
ساعت 23 :الی  1نیمه شب

سخنرانان :حجتاالسالم دوست محمدی
و حجتاالسالم کوثرینیا
مداح :محمد سامانی
نشانی :تهران ،شهر جدید پرند ،فاز ،3
میدان ایمان ،مسجد امام حسینg
زمان 23 :خرداد الی  6تیرماه
ساعت 22:30 :الی 24

بیت الحسن مجتبیg
سخنران :استاد مهدی توکلی
مداح :حیدر خمسه
نشانی :تهران ،خیابان ایران ،مسجد
بیت الحسن مجتبیg
زمان 23 :خرداد الی  4تیرماه
ساعت 23 :الی  1بامداد

مسجد امام صادقg

دهـه سوم

ماه رمضان

هیئتکجا برویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از این هیئتها اطالعرسانی شده است.
شما هم میتوانید زمان و مکان مراسم
هیئتتان را برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

هیئتفدائیانحسینg
مداح :سیدرضا نریمانی
نشانی :اصفهان ،خیابان باغ گلدسته،
حسینیه شهدای بسیج
زمان 23 :خرداد الی  5تیرماه
ساعت 22:30 :الی 24

انصارالحجهf
سخنران :حجتاالسالم سیدباقر
موسوی شاهرودی
مداح :امیر کرمانشاهی
نشانی :مشـهد ،چهارراه خواجه ربیع،
کاشـانی  ،61حسینیه حضرت
علی اکبرg
زمان 23 :خرداد الی  5تیرماه
ساعت 22 :الی 24

سخنران :حجتاالسالم علیرضا
پناهیان
مداح :سیدمهدی حسینی
نشانی :تهران ،میدان فلسطین ،مسجد
امام صادقg
زمان 23 :خرداد الی  4تیرماه
ساعت 24 :الی  1بامداد

فاطمیه بینالطلوعین

جامعه مداحان تهران

فیض بندگی

سخنران :حجتاالسالم صالحی
خوانساری
مداحان :غالمرضا سازگار ،سیداحمد
صالحی خوانساری و عزیز اسماعیلی
نشانی :تهران ،بین میدان منیریه و
چهارراه لشکر ،حسینیه فاطمیه
زمان 23 :خرداد الی  4تیرماه
ساعت 22:30 :الی  0:30بامداد

سخنران :استاد مهدی توکلی
مداحان :علیاصغر یونسـیان ،یداهلل بهتاش و مهدی آصفی
نشـانی :تهران ،خیابان  17شهریور ،باالتر از پل شهید
محالتی ،پشت آتشنشانی ،زینبیه کربالییها
زمان 23 :خرداد الی  4تیرماه
 3بامداد
ساعت 24 :الی  

سخنرانان :حجج اسالم سیدحسین
مؤمنی ،بندانی نیشابوری و مظفری
مداح :حسین حقی
نشانی :قم ،حرم حضرت معصومه،
دارالتالوه مسجد اعظم
زمان 23 :خرداد الی  5تیرماه
ساعت 23:30 :الی 1:30بامداد

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

شماره 35

سهشنبه  23خرداد 1396

 18رمضان 1438

خـــــط خبــر
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حجتاالسالم پناهیان با بیان اینکه شیعیانی که نمیتوانند با هم زندگی کنند ،چگونه انتظار دارند امام زمان fظهور کند ،گفت« :امروزه
هر فردی راه خودش را میرود و به دیگران کاری ندارد .عدهاي معتقدند اگر به زندگی دیگران کار داشته باشیم ،مصیبت دارد و اختالف نظر
به وجود می آید .بنابراین بهتر است هر کس سرش به کار خودش گرم باشد تا امام زمان با ظهور خود همه امور را اصالح کند در حالي كه
شیعیان باید قدرت اجتماعیشان را باال ببرند و زندگی جمعی را خوب آموزش ببینند .امروز جمهوری اسالمی زمینهای برای تمرین است.
اما ما که نمیتوانیم به صورت جمعی زندگی کنیم ،چه انتظاری برای ظهور امام زمان fداریم؟!»

فضیلت و چگونگی عبادت در گفتوگو با
آیتاهلل سیدعبداهلل فاطمینیا در آستانه شبهای قدر

پشتوانهعلمیمجالس
اهمیت زيادي دارد
مجتبی برزگر

کـودک بـود کـه نـزد پـدرش آیـتاهلل سیداسـماعیل اصفیایـی
ی دروس دینـی و علمـی را آموخـت و بعـد نزدیـک بـه
شـندآباد 
 ۳۰سـال نـزد عالمـه مصطفوی تبریـزی از شـاگردان میـرزا علی
قاضی شـاگردی کـرد و همزمـان تحصیالت حـوزوی را ادامـه داد.
عالوه بـر این در محضـر بزرگانی چـون عالمه طباطبایـی ،آیتاهلل
محمدتقـی آملی ،آیـتاهلل بهاءالدینی و آیـتاهلل محمدتقی بهجت
فیـض بـرد .آیـتاهلل سـیدعبداهلل فاطمینیـا کـه اکنـون در دهه
هفتـم زندگیاش اسـت ،مجتهـد ،خطیب ،عـارف ،اسـتاد اخالق،
مـورخ اسلامی و کتابشناسـي اسـت کـه در زمینههـاي عرفان،
حدیـث و شـعر عربـی هـم تحقیـق دارد .در علـم رجـال ،عرفان
نظـری و عملـی کمنظیـر اسـت امـا در منابـر عمومی بیشـتر به
خطابـه میپـردازد .او تألیفاتی چون کتاب «شـرح و تفسـیر زیارت
جامعـه کبیـره» ،دوره سـه جلـدی «کتـاب نکتههـا از گفتههـا»
(گزیـدهای از سـخنرانیهای اسـتاد) و «فرهنگ انتظـار» دارد .ایام
شـبهای قدر فرصت مناسـبی بود تا سـراغ آیتاهلل سـیدعبداهلل
فاطمینیـا برویـم و دربـاره فضیلتهـای مـاه مبـارک رمضـان و
ایـام لیالـیقـدر و اصـول منبـری و سـخنرانی گفتوگـو کنیـم.

پای درس استاد
در مـاه مبـارک رمضـان محافـل و مجالـس مختلفـی بـه شـرح و
تفسـیر فضايـل آن میپردازنـد .یکـی از شـلوغترین منبرهـا پـای
درس اسـتاد فاطمینیاسـت .او دربـاره این همـه اسـتقبال و جمعیت
زیـاد مسـتمعین عالقهمنـد بـه درسهـای اخلاق میگویـد« :فضـل
پـروردگار مهربـان و خوبـي مـردم عزيز و عاشـقان اهلبيـت bبود.
ان
سـخنان اهـلبيـت جاذبـه دارد .از امـام رضـا gروايت شـدهَ « :ف َّ
ِـن َکالمِنا ال تَ َّب ُعونـا» .يعني اگر مردم سـخنان
ـاس لَـو َعلمِـ ُوا َمحاس َ
ال ّن َ
زيبـاي مـا را بشـنوند البتـه بـه دنبـال آن ميآينـد .این سـخنان باید
سـخنانی حقیقـی باشـند و از روی تعقـل گفتـه شـوند ،نـه از روی
احساسـات .فكـر ميكنيـد شـخصي كـه بـه جـاي احاديـث معتبـر،
مشـتي احاديـث جعلـي كـه هيـچ منبـع و مصـدري برایشـان وجـود
نـدارد بـراي ايـن مردم عاشـق معـارف بگويد و عمـر و اوقـات پربهاي
آنهـا را پـر كنـد چـه جوابـي به خـدا خواهـد داد؟
در بعضـي منابـع گفته شـده روزي يزيد ملعون به امام سيدالسـاجدينg
گفـت حاال كـه پدر تو را كشـتم چه عملي انجـام دهم تا خدا مـرا بيامرزد؟
امـام فرمـود نماز غفيله بخوان .حضرت زينب hكه بـه تصديق امام زمانش
علـم لدني داشـت گفت چرا يـادش ميدهي؟ امـام فرمود عمهجـان! موفق
نميشـود .لـذا آن ملعـون هـرگاه ميخواسـت نماز غفيلـه بخوانـد دلدرد
ميگرفـت و نميتوانسـت بخوانـد .مالحظه بفرمائيد ايـن حديث جعلي كه
در هيـچ منبعـي وجود نـدارد چگونه يك امـام معصوم را ميكوبـد كه گناه
كشـتن آن بـا يك غفيلـه آمرزيده ميشـود و ايـن دين باعظمـت را چگونه
سـطحي و بـيارزش نشـان ميدهـد كـه در اين دين كشـتن يـك معصوم
چقدر سـاده اسـت .بنده بـه جوانـان ميگفتم اگـر بزرگترين گنـاه با يك
غفيلـه آمرزيـده شـود ،پس چرا وجـود نازنين امام حسـين gقيـام كرد؟
ميتوانست يك اعالميه منتشـر كند و بگويد اي مردم! اگر دلتان ميخواهد
هر گناهي را مرتكب شـويد و شـبها يك غفيله بخوانيـد و بخوابيد! اکنون
بسـیاری از مجالـس پشـتوانه علمـی ندارند .فقط احسـاس هسـتند .برای
همیـن باید منبرها برای داشـتن مجالس با پشـتوانه علمی تلاش کنند».



احساس باید باشد یا نباشد؟

اسـتاد فاطمینیـا در مـورد اینکـه بسـیاری از مجالس پشـتوانه علمی
ندارند و برپایه احساسـات هسـتند ،میگوید« :احسـاس یک اندازهای
دارد .اگـر کسـی علوم اولین و آخرین را داشـته باشـد و حال نداشـته
باشـد یک عباسـی نمیارزد .اگر کسـی حال و احسـاس داشـته باشـد
و پشـتوانه علمی نداشـته باشـند هـم همینطـور .نمیخواهـم بگویم
همـه عالمـه شـوند ولی احساسـات مـا بایـد به یـک آیه يـاحدیث يا

مراسـم احیـا امـا میداند کـه رفتنش با خودش اسـت برگشـتنش
بـا کرامالکاتبیـن اسـت! آخـر شـش سـاعت هـم احیـا میشـود؟!
آخـر چـه کسـی گفته؟»

باید عبادت را صحیح آموخت

مبنایی تكيه داشـته باشـند .نه اینکه فقط از روی احسـاس باشند.
خدا شـاهد اسـت االن حتـی در تهران هـم چنین مجالسـی برگزار
میشـود .نـواری را آورده بودند كـه در قسـمتی از آن بنده خدایی
میگفـت امـام حسـین به قمـر بنیهاشـم گفت شـب عاشـورا اگر
تـو هـم میخواهـی بروی بـرو! بعـد عبـاس رفـت زینب کبـری را
پیـدا کـرد و گفـت بـه داداش حسـین یـک چیـزی بگو! آخـر این
حـرف شـد! ایـن چیزهـا درد دل مـن اسـت .اينگونـه مـوارد در
پایتخـت شـیعه خوانـده و بعـد در قالـب نـوار پخـش میشـوند.
مشـتری هم دارند .نزديك  50سـال تذكر دادم ايـن مطلب ننگين
را روي منابـر بازگـو نكنيـد .فكـر ميكـردم مؤثـر واقـع شـد ولـي
هرگـز .حتي متأسـفانه از صداوسـيما هم گاهي شـنيده ميشـود».

عبادت بانشاط در شبهای قدر

یکـی از موضوعـات مهـم مجالـس مذهبـی انتخـاب موضوعاتـی
اسـت کـه منبریهـا در دسـتور کار دارنـد .اسـتاد فاطمینیـا در
مـورد اینکـه چطـور ایـن موضوعـات انتخـاب شـوند ،میگویـد:
«منابـع حقیـر بـرای موضوعات سـالهای اخیـر تفـاوت جوهری با
موضوعـات سـالهای گذشـته نداشـت بلکـه فقـط در این سـالها
در حـد توانـم مـردم را بـه مسـائل اصلـی و باطنـی اسلام و در
کل بـه اینکـه اسلام در ظواهـر خالصـه نمیشـود سـوق میدهم.
اسلامی کـه ایـن هنـر را داشـت کـه افـرادي ماننـد امـام راحـل،
آیـتاهلل بهجـت ،آیـتاهلل قاضـی و عالمـه طباطبایـی را تربیـت
کنـد .البتـه موضوعـات منابع ایـن حقیر مانند سـابق بیـان معارف
اهـلبیـت bاسـت بـا ایـن تفـاوت کـه برحسـب نیـازی کـه در
جامعـه مشـاهده میشـود صحبـت میکنـم .نیـاز جامعه امـروز نوع
نگرشـی اسـت کـه بعضی بـه اسلام دارنـد .یعنـی نگاهی کـه گاهی
خیلـی سـطحی و عوامانـه اسـت و تحقق دینـداری منحصـر در چند
دسـتور خالصه میشـود .مثال چیـدن شـارب ،کوتاه کـردن ناخنها،
کیـپ کـردن یقـ ه و امثالهـم .عمده ایـن مـوارد حفظ ظواهر اسـت و
مشـتی جملات مقدسمآبانـه کـه افراد بـا هـم رد و بـدل میکنند.
خـدای نکـرده اشـتباه نشـود .مـا به تمـام سـنن و آداب اسلام عزیز
ارج مینهیـم .چيـدن شـارب یـا ناخنهـا و امثال آن از سـنن اسلام
اسـت اما این سـنن همه اسلام نیسـت .یا اینکـه دعاها بـدون توجه
و صرفـا بـرای ثواب خوانده میشـوند .سـالها دعاي شـریف کمیل را
میخواننـد بـدون اینکه یـک سـطر از آن درس گرفته باشـند .طرف
 40سـال دعای کمیـل خوانده و این جملـه را صدها بار تکـرار کرده:
«کـم من قبیح تسـترته» .یعنـی خدایا! چه بسـیار عیب و گناهـان ما را
پوشـاندی اما همين که از مراسـم کمیل به خانه برگشـت هنوز اشکش
خشـک نشده شـروع به کشـف اسـرار مردم و آبرو بردن میکند .یا طول
دادن بیش از حد مجالس احیا را مالحظه بفرمائید .در تمام سـال ما یک
شـب داریـم که فضلیت آن واقعـا از عقول ما خارج اسـت .اما در مجالس
آنقدر مراسـم را طوالنی میکنند که مردم خسـته میشـوند .وقتی رمق
دعـا کردن از مردم گرفته شـد تـازه میگوینـد قرآنهـا را بیاورید! من
قبلا در جاهـای دیگـر عرض کـردهام تأکیـد روایات بر این اسـت که
مـا بـه نشـاط در عبـادت اهمیـت بدهیـم .انشـاءاهلل شـبهای قـدر
نزدیک اسـت .حـاال این حدیـث را هیچکس عمل نمیکند .جلسـات
احیـا را پنج الی شـش سـاعت خواهیم داشـت .دعـای کمیلمان که
بایـد  20دقیقـه طـول بکشـد معمـوال دو سـه سـاعت زمـان میبرد.
اینهـا روز قیامـت جواب دارد .اگر صاحب شـریعت بگویـد چرا لطايف
و ظرايـف شـریعت مـا را در ذهـن مـردم ثقیـل جلـوه دادیـد چـه
جوابـي خواهیـم داد؟ یـک جـوان میخواهد بـرود دعـای کمیل یا

آیتاهلل فاطمینیا در پاسـخ به این سـوال که چرا به مسـائل سـطحی
در بعضـی منابـر و مجالـس پرداختـه میشـود ،میگویـد« :بـه دلیل
عدم شـناخت صحیح از اسلام و شریعت مطهره اسـت .ما دین بزرگ
و شـریعت جامعـی داریـم .از نماز مثـال بزنیم که افضل اعمال اسـت.
الصال َه ل ِ ِذ ْكـ ِري /نماز را بـرای یاد من به
خـدا در قرآنفرمـوده« :أَقِـ ِم َّ
الصاله» مطالـب زیادی نهفته اسـت .1 :نماز
پـا دار» .در کلمـه «أَقِـ ِم َّ
را بـه پـا دار یعنـی بـا رغبـت و خضـوع و خشـوع بجـا آور .2 .احکام
نمـاز ،احـکام وضـو یـا غسـل را یاد بگیـر و شـرایط یک نمـاز صحیح
را بیامـوز .ایـن احکام به طور مسـتوفی در رسـالههای عملیه نوشـته
شـدهاند .3 .پـس از اینکه همه ایـن احکام را یاد گرفتـی بدان که این
نمـاز در ایـن احکام خالصه نمیشـود بلکه مقدمهای اسـت بـرای یاد
محبـوب و خالـق مهربـان .مالحظه کنیـد مجتهدین و فقهـای بزرگ
شـیعه پس از اینکه در احکام عبادات زحمت کشـیدند ،احکام نماز را
بـا اجتهـاد به دسـت آورده در اختیار ما گذاشـتند .همـان بزرگان هم
در اسـرار نمـاز کتابها نوشـتهاند .امام راحـل کتاب «سـر الصاله» را
دارنـد .آقـا میرزا جواد آقا ملکـی تبریزی هم کتاب «اسـرار الصاله» را
نوشـتند و مرحوم شـهید ثانی رسـالهای به نام «اسـرار الصاله» دارند.
پـس نتیجـه میگیریم این احـکام نماز با همه عظمـت و زیبایی همه
اسلام نیسـت بلکه ایـن نمـاز وقتی قبـول میشـود که واسـطه نیل
ـم م َِن ُّ
الظ ُلمـاتِ إِلَي ال ُّنور».
نـور باشـد« :ال ُه َول ُِّي ال َّ َ
ذيـن آ َم ُنوا يُخْ ِر ُج ُه ْ

عبادت و شناخت دینی باید با پشتوانه علمی باشد

«شـناخت دیـن و رویکـرد اصلـی عبـادت بایـد مبتنی بر پشـتوانه
علمـی باشـد» .ایـن عبارتـی اسـت کـه اسـتاد فاطمینیـا همـواره
بـر آن تأکیـد دارد و میگويـد« :در همیـن قـم طلبـهای بـود کـه
بعضـی ریاضتهـا را بـر خـودش تحمیل کرده بـود که حتمـا نماز
شـب و روزی سـه جـزء قـرآن بخوانـد و اعمـال دیگر بجـا آورد اما
چـون پشـتوانه علمـی نداشـت یکدفعـه برید .بعـد آمـد وگفت ما
یـک زمانـی بیـکار بودیـم و نمـاز شـب میخواندیـم .بـرای اینکـه
پشـتوانه علمـی نداشـت ،نشـاط هـم نداشـت در صورتی کـه حاج
حسـین فاطمـی و مرحـوم آیـتاهلل العظمـی اراکـی قریـب به یک
قـرن نمـاز شـب خواندند و سـیر نشـدند .امـام و دیگر بـزرگان هم
همینطـور .مـا عـادت کردهایـم همـه چیـز را بـرای ثوابـش انجام
دهیـم ،اسـتادی داشـتم که میگفـت اگر بـرای فهمیـدن بخوانید.
ثـواب بـا پـای خـودش میآیـد .ایـن بـد اسـت کـه مـا اینگونـه
تربیـت شـدهایم! یعنـی االن میخواهیـم برویـم عمـره ،اولیـن
چیـزی کـه بـه ذهنمـان خطـور میکنـد ثـواب اسـت .اعتـکاف
میرویـم اولیـن چیـزی کـه بـه ذهنمـان خطـور میکنـد ثـواب
اسـت .فلسـفه اعتکاف چیسـت؟ اعتکاف از « َع َک َف» مشـتق اسـت.
« ُعکـوف» یعنـی یک جـا ایسـتادن .اعتـکاف رمزش این اسـت که
شـما همیشـه پیـش خـدا بمانیـد .حـج هـم رمـزش همین اسـت.
عمـره رمزش دور خدا چرخیدن اسـت امـا ما همه را بـرای ثوابش
انجـام میدهیـم .اگر انسـان غيربرخـوردار از علل به مجلسـی برود
و بگویـد حالـی پیـدا کردیم ،ایـن حال چون بدون پشـتوانه اسـت
اثـری نـدارد چراکـه فقط احسـاس اسـت و احسـاس زودگذر.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم سید احمد دارستانی درباره حجتاالسالم تقوی از شهداي ترور مجلس اخير گفت« :حال و هوای او حال و هوای جنگ و شهادت
بود .بحق به این وصال رسید به گونهای که وقتی خبر شهادتش را شنیدم برای من تعجبآور نبود که شهید شده .چون واقعا برای شهادت سزاوار
بود .االن هیئتهای زیادی در کشور فعالیت میکنند اما سالهاي  68 ،67ما گاهی اوقات کل شهر قم را میگشتیم یک جلسه روضه و هیئت
پیدا نمیکردیم ولی حجتاالسالم تقوی همیشه در منزل خودش هیئت میگرفت و غذای سادهای هم به عنوان اطعام میداد .اولین نفری
که در شهادت حضرت حمزه پانزدهم شوال مجلس روضه گرفت او بود .همه میدانستند هر سال  15شوال منزل سیدمهدی روضه هست».
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بنده خدا
شویم
مر دم جذب خلق نیکوی

نکتـهای کـه اسـتاد فاطمینیـا بـر آن تأکیـد
دند
پیامبرش 
دارد ،بنـده خـدا شـدن اسـت؛ «از حضـرت
آیـتاهلل بهجت شـنیدم کـه فرمودند هـدف از
خلقـت ما این اسـت که بنـده خدا شـویم .مقام
بندگـی خدا ،مقام بسـیار باالیی اسـت .ما خلق
نشـدهایم که حتما دارای کشف و کرامات باشیم
بلکه غـرض اصلی ،عبودیت و بندگی اسـت .چه
مقامی باالتـر از اینکـه خداونـد رب العالمین از
انسـان راضـی باشـد .همین کـه خدا از انسـان
راضـی باشـد کافـی اسـت .گاهـی وقتهـا
مصلحت انسـان نیسـت چیزی را داشـته باشد.
همینقـدر کـه خـدا را میشناسـیم و همیـن
کـه االن روزه میگیریـم همـه از خداوند اسـت
و باید از خـدا ممنون باشـیم .خداونـد ایمان را
بـرای انسـان محبوب قـرار داده .داشـتن ایمان
باعث خرسـندی اسـت .برای همین نماز و روزه
کـه میخوانیـم بایـد منـت خـدا را بکشـیم».

ش منبریها برای جذب
رو 
مخاطبان امروزی
روشهای نوینی بـرای اسـتفاده در منبرها وجود
دارد کـه واعظـان برای جـذب مخاطبـان امروزی
نیکویینیا
خلقاسـتاد فاطم
جذب ببرنـد.
ماز آنهـا بهره
تواننـد
میمر د
ن خصـوص میگويـد« :منبـر بایـد صرفـا
در ایـ 
د
پیامبرش 
ن ودتعالـی و رضایت
تبارک
بـرای تقرب به خداونـد
امـام زمان fباشـد .پـس جاذبههای منابـر باید
معقـول و مقبـول صاحـب شـریعت باشـد .اگـر
برای اینکه مسـتمع خسـته نشـود ،مطایبههای
سـنگین و مناسـب شـأن منبر و روحانیت مطرح
شـود چـه مانعـی دارد .یـا استشـهاد از اشـهاد
صاحبـان معرفـت بـر مطالب خـود خوب اسـت
مشـروط بـر اینکـه آن منبری باسـواد باشـد .با
احادیث اهـل بیت bآشـنایی داشـته و در ادب
عربی و فارسـی زحمت کشیده باشـد .همانطور
که پزشـک براسـاس مبانی علـم خود و بـا لحاظ
كـردن همـه مسـائل دارو تجویز میکنـد خطبا
نیز بایـد براسـاس مبانـی عقالنی سـخنان خود
را مطـرح کننـد ،نـه اينکـه بـه طـرح مسـائلی
بپردازنـد کـه از احسـاس آنها سرچشـمه گرفته
باشـد .این موضـوع حتی در رسـانه ملـی ما نیز
دیـده میشـود .متأسـفانه برخـی سـخنرانان و
کارشناسـان در صداوسـیما حرفهایـی را مطرح
میکننـد که درسـت نیسـت! البته خدا را شـکر
امـروز مب ّلغیـن شایسـتهای داریـم ولـی عمـده
محققیـن عـاری از هـر نوع کمـاالت هسـتند».
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حجتاالسلام شـيخ حسـين انصاريان با بيان اينكه عشـق به عبادت نیازمند شـناخت هدف ،فلسـفه و نتیجه آن اسـت و اگر در زندگی
اینها را بشناسـیم عاشـق عبادت میشـویم ،گفت« :طبق روایتی خداوند از «من عشـق العباده» یعنی کسـی که عاشـق عبادت باشد یاد
کرده .انسـان تا عاشـق عبادت نشـود و آن را نشناسد شـیرینی آن را درک نخواهد کرد .عبادت مجموعهای از گرایشها به مسائل باطنی،
ظاهری ،مالی ،رفتاری و کرداری را شـامل میشـود و در این راسـتا راههای مختلفی برای اینکه انسـان عاشـق عبادت شـود وجود دارد».

هیئتـی مـا پیرغالمـان را الگـو قـرار بدهنـد تـا شـاهد رونـق روحیه
انقالبـی و توسـعه شـعائر حسـینی در جامعه باشـیم.

اولویتهايهیئتهایمذهبی

هیئتهـای مذهبـی باید بـه اولویـت توجه کننـد .در وهلـه اول باید
فرمایشـات حضـرت آقـا را الگـو قـرار بدهنـد و در وهلـه دوم بنابـر
فرمایشـات و راهبـرد حکیمانه از معرفـت ،روش و منش اهلبیتb
صحبـت کننـد و بـه جوانـان نیـز بـه خوبی یـاد دهنـد .اعتقـاد دارم
جوانـان مـا بایـد بـه تأسـی از اهـلبیـت عصمـت و طهـارت در راه
تـرک محرمـات ،انجـام واجبـات و توجه به مسـتحبات نـگاه ویژهای
داشـته باشـند .واقعـا در مقابـل حماسـهها و ایثارگریهای حسـینی
قـد خـم کنیـم و هیئـت را بـرای هیئـت برویم نـه موضـوع دیگری.

خاطرات
تلخ و شیرین

حاج اسماعیل فرمانی ،خادم مسجد ارک
معتقد است نوکری ظاهری فایدهای ندارد

رفتاروگفتارمان
حسینیباشد
سعيد سعيدي

خادمـی اهل بیـت bباعث میشـود افـراد در زمیـن و زمان
قیمـت پیدا کننـد چراکه نوکـری اهلبیت عصمـت و طهارت
از پادشـاهی هـم ارزشـمندتر اسـت .خادمـی ایـن خانـدان
نرخـی دارد و افـرادی کـه میخواهنـد خـادم ایـن خانـدان
باشـند باید اهل طهارت باشـند .زیـرا فردی که اهـل طهارت
نباشـد نمیتوانـد در محضـر این حضـرات خدمت کنـد .اگر
فـردی اهـل طهـارت نباشـد و خدمـت کنـد ،بـه برکاتی که
باید برسـد نمیرسـد .امـام حسـینgفرمـوده« :ای مردم!
اگـر دوسـتداران اهـل بیـتبه شـما مراجعـه کردنـد بدانید
اینهـا نعمت الهی اسـت که به شـما رو کـرده و اگـر رويگردان
شـوید این نعمـت از شـما گرفته میشـود» .افـرادی همچون
حـاج اسـماعیل فرمانی که بیـش از پنج دهـه از عمر خـود را
خـادم این آسـتان بـوده و افتخار میکنـد کـه روزی او را برای
رسـیدن به ایـن مقـام و جایـگاه واال برگزیدند معتقد اسـت
بایـد همگان سـعی کنند پـای این سـفره مقدس بماننـد و تا
زنده هسـتند خادم حضرات معصومین باشـند .حاج اسماعیل
فرمانـی پیرغالم قزوینی اکنون  73سـاله اسـت و سـالها در
مسـجد ارك خدمات تأثیرگـذاری انجام داده .به پاس سـالها
نوکری و خادمی خانه خدا سـاعتی با او به گفتوگو نشسـتیم.

قزوین ،قاقازان و بعد تهران
اول فروردیـنمـاه  1323در قزویـن بـه دنیا آمدم .وقتـی تقریبا
چهـار پنج سـاله بودم بـه یکی از روسـتاهای قزویـن رفتیم و در
منطقـه قاقـازان ادامه تحصیـل دادم .همزمان با گذراندنششـم
ابتدایی به دلیل شـغل پـدرم به تهران آمدیم .دو سـال در بخش
آسـفالت خیابانهـا مشـغول بـه کار شـدم و بعـد از آن تـا 23
سـالگی در بـازار تهـران به مردم لبنیـات عرضه میکـردم .همان
زمانهـا بود که یک روز با حاج حسـین کاشـانی در بیمارسـتان
آشـنا شـدم و آن تقاضای خاطرهانگیز را شـنیدم.

خادمی مسجد

حـاج حسـین وقتی من را دید پرسـيد خادم مسـجد میشـوی؟
بـدون اینکـه مسـئله مـادی را مطـرح کنم بـه من گفـت در ماه
شـش تومـان حقـوق داده میشـود .بـا شـنیدن ایـن درآمـد،
شـریکم در آن شـغل سـابق تعجب کرد و به من گفـت تو روزانه
ایـن مبلـغ را به دسـت مـیآوری .غیرقابـل انتظار اسـت که این
شـغل را بپذیـری امـا مـن اسـتخاره کـردم و پاسـخ آن خـوب و
مثبـت بـود .بـه همیـن خاطـر از سـال  45فعالیـت خـودم را به
عنـوان خـادم در مسـجد ارك آغـاز کردم .ایـن جایـگاه واال اجر
باالیـی دارد و ایـن را که چقدر بـه او اختصاص پیـدا میکند جز
خداونـد متعـال و معصومیـن نمیداننـد .مـا را پیرغالم یـا خادم
اهـلبیت مینامند .یعنی کسـی کـه تمام عمر و وجـودش را در
عـزاداری امام حسـین gسـپری میکنـد .وگرنه هیئـت رفتن
تنهـا و خادمـی ظاهری اهـلبیت bهیـچ فایدهای نـدارد .من
توصیـهام بـه تازهواردهـای ایـن عرصه این اسـت که به راهشـان
عشـق بورزنـد و بـرای اصلاح به میـدان بیاینـد .چـرا میگویند
ل بیت اسـت؟ یعنی کسـی
پیرغالمی باالترین درجه عشـق به اه 
کـه عمـرش را در خانـه اهـلبیـت bقـرار داده و از جوانـی تا
پیـری عمـر خـودش را در ایـن راه وقف کرده اسـت.

توصیه به جوانان

هرچـه از خیـر و خوبـی ،عـزت ،آقایـی ،مقـام و ارزشبخواهیـم
همـه اینها در خانه امام حسـین gهسـت .امام حسـین انقالب
مـا را پیـروز کـرد .حضـرت امام wنـه توپ داشـت و نـه تانک.
مـا هرچـه خوبـی بخواهیم بایـد خودمـان را به امام حسـینg
متصـل کنیـم .اگـر میخواهیـم در دنیـا و آخـرت حـرف اول را
بزنيـم بایـد کـردار ،رفتـار و گفتارمـان حسـینی باشـد .جوانـان

سـالهای خادمـی در مسـجد ارک بـرای
حـاج آقـا فرمانـی بـا خاطـرات بسـیاری
همـراه اسـت؛ «بـا چشـم خـودم خیلـی
از صحنههـای خاطرهانگیـز را دیـدهام.
صحنههایـی کـه در تاریـخ هـم بسـیار
نقـل شـده .روزهایـی را درک کـردهام
کـه شـهید مطهـری در پشـت تریبـون
مسـجد ارک میایسـتاد و از حقـوق ملـت
ایـران دفـاع میکـرد و سـاواک او را مورد
حمله قـرار میداد و دسـتگیر میکـرد .یا
سـخنرانیهای آتشـین آیـتاهلل فلسـفی
کـه در القـای روحیـه انقالبـی بـه جامعه
بسـیار تأثیرگـذار بـود .یـا روزهـای تلخ و
دردناکـی را کـه در این مسـجد هیـچگاه از
ذهنـم بیـرون نمیروند .صحنه دسـتگیری
مردمـی کـه بـرای رهایـی از دامـن پلیـد
طاغـوت شـعارهای خداحافـظ طاغـوت و
درود بـر انقلاب اسلامی سـر میدادنـد یا
روز سـختی کـه مسـجد ارک آتـش گرفت
و  74نفـر شـهید و  400نفر زخمی شـدند».

خـــــط خبــر

حجتاالسلام سـیدعباس موسـوی مطلق درباره رابطه کرامت خداوند در ماه رمضان با کرامت امام حسـن gگفت« :ماه مبارک رمضان
اوج کرامت خداست و والدت امام حسن gب ه عنوان کریم اهلبیت در این ماه قرار گرفته .لذا سنخیتی با یکدیگر باید داشته باشند .امام
حسن سفره کرمش پهن بود .به این معنا که همه از آن بهرهمند بودند و خدا نیز اینطور رفتار میکند» .حجتاالسالم موسوی مطلق در
بخش دیگر سـخنان خود با اشـاره به اینکه خداوند بهواسـطه تقوای جمعی ،برکت را در ماه رمضان افزایش میدهد ،این مسئله را الگویی
برای تمام سال معرفی کرد.
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ارتباط با مداحان
یکـی از توفیقاتـی کـه دارم این اسـت که در خدمت اسـتاد جواد حیدری هسـتم
و ایشـان بـه بنـده خیلی لطـف دارنـد .شـعرهایم را برای ایشـان میفرسـتم و به
دلیـل گسـتردگی روابطـی که بـا جامعه مداحـان دارنـد بعضا شـعرهای مرا به
مداحـان ارائـه میدهنـد .به عنوان مثال شـعری را کـه در مـدح و منقبت امام
حسـن gسـروده بـودم حاج منصـور ارضی مداحـی کردند .از سـوی دیگر از
کودکـی نیـز در هیئـت حـاج محمـود کریمـی رفـت و آمـد داشـتم و در آنجا
بـزرگ شـدم و به تعبیـری آنجـا را هیئت خـودم میدانـم .هرچند تـا به حال
با ایشـان همکاری نداشـتهام اما نسـبت بـه ایشـان ارادت دارم.

گفتوگوبا شاعرجوانامیرعلیشریفی

سختگیری رمـز موفقیت
شـعرآیینیاست
امیررضا سجادیان

یکـی از جنبههـا یـا زیرشـاخههای ادبیات ،شـعر اسـت کـه دسـتهبندیهای مختلفـي دارد .ایـن بخـش از ادبیـات همواره
زنـده بـوده و خواهـد مانـد .درواقـع بخـش پویـای ادبیات بـه شـمار مـیرود .در این بیـن عـدهای از شـاعران پـا را فراتر از
شـعر امـروز قـرار داده و وارد دنیـای شـعر هیئت یا شـعر آیینی شـدهاند کـه وظیفهای سـنگینتر را بـرای خـود خریدهاند.
حـال در ایـن میـان عـدهای هم هسـتند که بـا ذوق و شـوق و لطـف خداونـد ایـن اسـتعداد را در خـود دارند که در سـنین
پاییـن ایـن کار را انجـام دهنـد .امیرعلـی شـریفی یکـی از ایـن شـاعران جـوان اسـت که در حـوزه شـعر آیینـی فعالیت
میکنـد .او متولد مشـهد اسـت و در حـال حاضر در مقطع کارشناسـی ارشـد در رشـته ادبیات پایـداری در دانشـگاه تهران
تحصیـل میکنـد .به همیـن بهانـه فرصـت را مناسـب دیدیـم و گفتوگویـی بـا او داشـتیم کـه آن را در ادامـه میخوانید.

ورود به دنیای شعر
شـعر گفتن را از همـان دوران نوجوانی آغاز کـردم .از کودکی همراه خانواده
بـه هیئـت میرفتم و فرهنگ کتابخوانـی و مطالعه به ویژه شـعر در خانواده
بسـیار شـاخص بـود .همیـن امر موجب شـد بیشـتر با شـعر هیئت آشـنا
شـوم .تـا اینکـه در سـالهای آخر دوره دبیرسـتان توانسـتم به طـور جدی
شـعر هیئت بگویم .بعدها در جلسات و دیدارهای شـعری حضور پیدا کردم
و بـا شـاعرانی چون حمیدرضا برقعی آشـنا شـدم و بـا خوانـدن کتابهای
شـعری ایشـان ،جذب سـبک روان و شیوه شعری ايشان شـدم .کمی بعدتر
وارد «حلقه روشـنا» شـدم که در جدیتر شـدن فعالیت مـن تأثیرگذار بود.
اسـاتیدی چون مرتضی امیری اسـفندقه و حاج سـعید حدادیـان از اعضای
برجسـته این حلقـه بودند .این آشـناییها زنجیروار اسـتمرار پیدا کـرد و با
فضای شـعری و شـعر هیئت بهتر و بیشـتر آشنا شدم.
عاملموفقیت
چند سـالی که در خدمت اسـتاد اسـفندقه شـعرخوانی کردم ،به سـختگیری
ايشـان درباره شـعر هیئـت پی بـردم .ایـن همان چیـزی بود که مقـام معظم
رهبـری در خصـوص شـعر آیینـی به شـدت تأکیـد داشـتند .چـون نکتهای
کـه در سـرودن شـعر آیینی یا شـعر هیئت مهـم اسـت ،رعایت نهایـت دقت
و ظرافـت اسـت کـه بـه شـأن اهـل بیـت bخدشـهوارد نشـود .توصیههای
اسـتاد اسـفندقه برایـم همیشـه راهگشـا بـود .هـر شـعری را کـه میسـرودم
یدادم و نـکات ظریـف و ایراداتـی را که در شـعرم بـود به
بـه ايشـان نشـان مـ 
مـن متذکـر میشـدند .همیـن نکتههـا کمکـم جمـع شـدند تـا نهایـت
دقـت را در سـرودن شـعر هـم از نظـر محتوا و هـم از نظر ادبی داشـته باشـم.

آسیبهاي شعر مذهبی
یکی از خصوصیات شـعر آیینی این اسـت که شاعران شـعر زیاد میگویند چراکه
مجلـس اهل بیت bبه همان نسـبت زیاد اسـت و این زیاد بـودن مجلس باعث
میشـود عـدهای از شـاعران در سـرودن شـعر دقت به خـرج ندهنـد و از کیفیت
شـعر کاسـته شـود .بعضا شـعرهایی دیده میشـود که جنبه ادبی در آنها رعایت
شـده امـا از لحـاظ محتوا قوی نیسـتند یا بالعکس شـعری سـروده میشـود که
محتـوای قـوی دارد اما اصـول و ظرافتهای ادبی در آن به کار گرفته نشـده اسـت.
توفیق حضور در محضر رهبری
من هم مانند بسـیاری از شـاعران این توفیق برایم پیش آمد که در اسفند ماه سال
گذشته برای اولین بار در محضر مقام معظم رهبری حضور داشته باشم و از بیانات
ایشان بهرهمند شوم .ایشان در آن جلسه به اهمیت شعر در عصر حاضر پرداختند
و فرمودند« :مبارزه با ظالمان منحصر به مبارزه با شمشـیر نیست و امروز تبلیغات
یزند که میتوان با ابزار بیان و شـعر با ظالمان مبـارزه کرد».
در دنیـا حـرف اول را م 
حضور در جلسات و دورهمیهای شعری
زمانی که وارد دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران شـدم ،این دانشکده حلقه شعر
نداشـت .حتـی شـعر غیرآیینی .طبیعی اسـت کـه در چنین دانشـکدهای هم
شـاعر وجود داشـته باشـد .از این رو با دوسـتانی که در رشـته ادبیات تحصیل
میکردند -چه ادبیات عرب و چه ادبیات فارسـی -جلسـه گذاشتیم و اکنون دو
سـال است که حلقه شعرخوانی راه انداختهایم که سهشنبهها عصر در دانشکده
برگـزار میشـود .در ایـن جلسـه دوسـتان شـعرهای یکدیگر را نقـد میکنند
و از ایـن طریـق بـه اصلاح و رفـع ایـرادات موجـود در شـعر کمـک میشـود.

الگوهای شعری
بـا خواندن کتابهای اسـتاد برقعی با فضای شـعر آیینی آشـنا شـدم و بعـد با فاضل
نظری ،جلیل صفربیگی ،محمد سهرابی و علیاکبر لطیفیان .آشنایی با سبک و سیاق
اشـعار این عزیزان محرکی بود برای اینکه با جدیت و عالقه بیشـتر به این حـوزه وارد
شـوم .در میان دیگر شـاعران نیز اسـتاد محمدعلی بهمنی از جمله کسانی است که
در رشد شـعری من تأثیرگذار بود.
ارتباط با فضای مجازی
ماننــد بســیاری از افـراد مــن هــم از فضــای مجــازی اســتفاده میکنــم .بــه دلیــل
اینکــه عــاوه بــر شــعر و ادبیــات ،در زمینــه عکاســی و گرافیــک نیــز فعالیــت
دارم و از فضــای مجــازی بــه ان ـدازه خــودم اســتفاده میکنــم .پیشــترها وبالگــی
داشــتم و اشــعار شــاعران بــزرگ و شــعرهای خــودم را در آن میگذاشــتم.
در حــال حاضــر هــم بعضــا شــعرهایم را در اینســتاگرام منتشــر میکنــم.

کیست که
عرش خدا به
زیر پر اوست
کیست که لیل و نهار از سحر اوست
ن ُه فلک و هفت چرخ بوم و بر اوست
«فی ٍ
فلک یَس َبحون» به دور سر اوست
کوچه به کوچه بهشت در به در اوست
کیست که عرش خدا به زیر پر اوست
خاک درش سجدهگاه عاشق زارش
باد در طواف دور شهر و دیارش
آب خجل تا ابد ز ایل و تبارش
آتش خورشید چیست ،شمع مزارش

بارش باران به اذن چشم تر اوست
هم دم عیسی نسیمی از علمش بود
هم ید بیضا شعاعی از کرمش بود
ذکر مناجات انبیا قسمش بود
هر که به جایی رسید در حرمش بود
سیر و سلوک آنچه هست بر اثر اوست
هم زده در جنگ ضربه العلویه
هم شده خورشید روزگار تقیه
او که پر است از خصائل نبویه
روز احد جا نزد به رغم بقیه
تابع امر نبی است ،این هنر اوست
او که دو گوش کرم به صوت سروشش
ساحل بخشش در التهاب خروشش
با همه طعنههای خورده به گوشش
او که دل شب گرفته کیسه به دوشش
در کرمش بس که مجتبی پسر اوست
کیست که بوده است جر ِم شیعه مرامش
این همه سر دادهایم بر سر نامش
خون دل و خون سر ،سکوت و قیامش
با خطی از خون به ما رسیده پیامش
کیست که خونها روان سر گذر اوست
او که به معراج خون رسیده نمازش
سوخت دل چاه هم ز سوز و گدازش
روض ه زهراست باز ،راز و نیازش
آه چه شد در مدینه محرم رازش
میرود و داغ یار همسفر اوست

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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حاج صادق آهنگران كه نامش با مداحي سالهاي دفاع مقدس گره خورده ،گفت« :در سالهای اخیر شاهد ورود سبکهای غربی از سوی
برخی از جوانان به هیئتها هسـتیم که ناآگاه هسـتند و باید در این رابطه با آنها صحبت شـود .به اعتقاد من فرهنگ ما غنی است .ما الی
ماشاءاهلل سبک داریم! دیگر نیازی به استفاده از سبکهای غربی نیست .گاه برای پیدا کردن یک سبک مناسب وقت نمیگذاریم و تنبلی
میکنیم .لذا فعاالن در هیئتها باید توجه داشـته باشـند هر سـبکی که بخواهند از حزین گرفته تا شور در فرهنگ خودمان هست .نباید
تنبلی کرد .باید وقت گذاشت و انرژی صرف کرد تا استعدادها در این زمینه شناسایی شود».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

شب قدر ،شبی برتر از هزار ماه
شـبهای قـدر از پرفضیلتترین شبهاسـت کـه بایـد قـدرش را بدانیم .به
عبارتی دسـت از همه چیز برداریم و بدون هیچ آالیشی دلمان را صاف کنیم
و بـا پروردگار به راز و نیاز بپردازیم .این شـب آنقدر فضیلـت دارد که ثواب آن
را برتـر از هزار مـاه ذکر کردهاند .به جرئت میتوان گفت برجسـتهترین آیات
قـرآن در مورد شـب قدر و فضیلت آن اسـت کـه خداوند متعـال میفرماید:
«مـا قـرآن را در شـب قدر نازل کردیم و از شـب قدر چه آگاهت کرد» .شـب
قـدر از هـزار مـاه ارجمندتر اسـت .در آن شـب فرشـتگان بـا روح بـه فرمان
پروردگارشـان بـرای هـر کاری که مقرر شـده فـرود میآیند .آن شـب تا دم
صبـح صلح و سلام اسـت .از جمله دالیل فضیلت شـب قدر بلکـه واالترین
جنبـه فضیلـت آن نـزول قرآن در این شـب اسـت که بـه صورت یکبـاره بر
قلـب مقـدس پیامبر اكـرم kنـازل شـد و در بقیه عمـر مبارک ایشـان به
صـورت تدریجی انجام گرفت .قرآن کریم یکـی از علل فضیلت ماه رمضان را
همین معنا برشـمرده و علت دیگر فضیلت این شب بزرگ را تعیین مقدرات
انسـان میدانـد .شـب قـدر بهترین فرصـت برای طلـب بخشـش و آمرزش
گناهـان از خداوند اسـت و پـروردگار در این شـب عنایت ویـژهای به بندگان
خـود دارد و درواقـع آن را بهانـهای برای آمرزش بندگان خود قرار داده اسـت.

هیئت رهروان شهدا ،دانشـگاه صنعتی امیرکبیر

فضايلامیرالمؤمنینg

کتاب

اپلیکیشن

کانال تلگرام

مسیح در شب قدر

مناجات حضرت امیر

یکـی از شـیوههایی کـه میتـوان بـه
سـیره و اندیشـههای امیرالمؤمنینg
نزدیـک شـد ،آشـنایی بـا فضايـل آن
حضرت اسـت .یکـی از راههـای این کار،
مطالعـه و خوانـدن کتابهـای مرتبـط
در ایـن زمینـه اسـت که ضمن توسـعه
فرهنـگ کتابخوانی بـه اطالعات مهمی
در ایـن زمینـه نیز دسـت پیـدا خواهید
کـرد .اما بـرای آن دسـته از افـرادی که
خیلـی فرصـت مطالعـه کتـاب ندارنـد
پیشـنهاد میکنیم با عضویـت در کانال
تلگرامـی فضايـل امیرالمؤمنیـن gاز
ایـن اطالعـات بهرهمنـد شـوند .در این
کانـال ،ضمـن آشـنایی با تفکر و سـیره
آن حضـرت میتـوان از دعاهـای هـر
روز مـاه مبـارک رمضـان ،روضههـا در
خصوص شـبهای قـدر و موارد بسـیار
دیگـر بهرهمند شـد .بـرای عضویـت در
ایـن کانـال کافـی اسـت وارد لینـک
 https://t.me/emamAli_asشويد.

«مسـیح در شـب قدر» عنوان دومین کتاب
از مجموعه «خورشـید در مهبط مالئکه اهلل»
روایتـی از حضـور مقـام معظـم رهبـری در
منازل خانوادههای شهداسـت .در این کتاب،
حضور مقام معظم رهبری در منازل شهدای
مسیحی کشورمان در  23بخش روایت شده.
این اثر از سـوی انتشـارات صهبا منتشر شده
اسـت .روایـت اتفاقـات پیـش آمـده در ایـن
دیدارها در قالب داستانی و با استفاده از راوی
متفاوت برای هر داسـتان در کنار بهرهگیری
از عکسهایـی جـذاب و دیدنـی بـرای هـر
بخـش ،توانسـته اثـری متفـاوت را در حوزه
خاطرهنـگاری روانه بازار نشـر کنـد .عالوه بر
ایـن گردآورندگان اثـر در هر داسـتان نکاتی
زیبا درباره شـهید ،خاطرات و نحوه شهادتش
آوردهانـد کـه باعث میشـود خواننـدگان آن
بیشـتر با قهرمانان کشورشـان آشـنا شـوند.
خوانـدن ایـن کتـاب را از دسـت ندهیـد.

شـب قـدر و شـب شـهادت حضـرت
امیرالمؤمنیـن gنزدیـک اسـت
امامـی کـه از ویژگیهـای باارزشـش
مناجاتهایش اسـت و مسـلما خواندنش
در ایـن شـبها علاوه بـر حـال خـوش
مناجاتنامـه ثـواب بسـیاری دارد .خـدا را
شکر با پیشـرفت تکنولوژی این مناجات
بـه صـورت برنامـه اندرویـدی درآمده که
میتوانیـد با نصب روی تلفنهـای همراه
یـا تبلـت خـود از آن بهرهمنـد شـوید.
برنامـه مناجـات حضرت امیـر حاوی
متـن کامل همـراه صوت مناجات اسـت
کـه میتواند همواره همراه شـما باشـد و
در متـرو ،اتوبوس یا هر کجـا که وقتتان
آزاد اسـت ایـن مناجـات را قرائـت کنید.

مناجاتنامه

*خدایـا! در آشـوب و فتنه و بال عـدهای تو را گم میکننـد و عدهای تو
ر ا پیـدا میکننـد .ما را از بندگان یابنـده خودت قرار ده.
*خدایـا! در توفانهـای سـهمگین و بنیانکـن بعضـی تـو را از دسـت
میدهنـد و برخـی تـو را بـه دسـت میآورنـد .دسـت مـا را از دسـت
خـودت در نیـاور و دسـت و دلمـان را از خـودت خالـی نکـن.
*خدایـا! در هجـوم بیامـان شـدايد و سـختیها ،گروهـی بـه دامن تو
میآویزنـد و گروهـی از دامـن تـو میگریزنـد .مأمـن و گریـزگاه مـا را
آغـوش مهربـان خودت قـرار ده.
*خدایـا! آنـان که حقیقت را به مسـلخ مصلحت میبرنـد ،آنان که دین
میفروشـند و دنیـا میخرند ،آنان کـه در مرتع حقوق مـردم میچرند،
بـه کفر از ایمان نزدیکترند .نقاب ایمان را از چهرهشـان بسـتان.

سید مهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیر مسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي
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