سخن نخست
ماه محرم الحرام ،میعادگاه عاشقان پاکطینتی است که چونان کوه ایستادند و هرگز زیر بهار ذلهت
و همسویی با کافران و ظالمان زمانه نرفتند و درس آزادگی و عزت را به جویندگان حه و راسهتی
آموختند و باب هدایت را فراروی غفلتزدگان عالم گشودند .خوشها آنانکهه درس جهوانمردی را
در مکتب حسینی میآموزند و عقل و عش راستین را در این دانشگاه انسانسازی مشه میکننهد
و در زمانهای که دوری از معنویت بر جهان خیمهه زده ،نیکهوترین گفتهار و زیبهاترین رفتهار را از
اسوههای کامل دین و انسانیت فرا میگیرند و بدینسان محرم هر سال ،با شوری بیشتر به صهحنه
تاری پا میگذارد و همگان را به شنیدن پیهام جاودانهه خهود فهرا میخوانهد و بهه ی بهاره ،همهه
ارزشهای متعالی را در البهالی حوادث بیبدیل جلوهگر میسهازد .آری ههر چهه دنیهای کنهونی
پرتالطمتر و هجمهها و شبیخونها از راههای گوناگون در جهت اطفها نهور الههی دراز دامهنتهر
ِ
صباح ال ُْهدی َو َسفینَ ُه ا ْل ِّنجاة» 1بیشتر به منصه ظهور رسهیده
میشود ،حدیث نورانی« َّ
إن ال ٌُح َسین م ُ
و عینیتر میگردد .شاهد این نکته ارتقا روزافزون دلدادگی دوستداران راه و رسم اهل بیت
به ایشان و راهیافتگی خیل عظیم انسانها در این دنیای آشهفته و هر ومهر فرهنگهی ،بهه عرصهه
بهویژه امام حسین است.
بندگی حضرت ح از رهگذر حب به اهل بیت
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم،
محتوای تبلیغی متناسب با نیاز جامعه ،در قالب رهتوشه تبلیغی برای مبلغان گرامهی تهدارک دیهده
است تا با بهرهگیری از شیوهها و مهارتهای تبلیغی ،جامعه تشنه معارف دینی را سیراب نمایند.
در رهتوشه حاضر ،مباحثی ارزشمند و نکاتی کهاربردی در موضهوعات متنهوع دینهی ،فرهنگهی و
اجتماعی به قلم شماری از نویسندگان فاضل سامان یافته که تحت عناوین زیر ارائه شهده اسهت
 .1جعفر بن محمد ابن نما حلی؛ مثير األحزان؛ ص .4
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«معیارهای عزاداری مطلوب در کالم امامین انقالب؛ سپاسگزاری از نعمتهای الهی در کهالم و
سیرۀ امام حسین ؛ پیامهدهای دلبسهتگی بهه دنیها در کهالم و سهیره امهام حسهین ؛ جایگهاه
راستگویی در آموزههای دینی؛ بررسی تقابل میان رضایت خهدا بها رضهایت مهردم؛ ویژگیههای
جوانان عاشورایی؛ پیوند حماسه و عرفان در سیره و مکتب شهید حا قاسهم سهلیمانی؛ الگهوی
روابط انسانی عزتمدار با تأکید بهر سهیره امهام حسهین ؛ محبهت الههی منشهأ محبهت امهام
حسین ؛ آثهار تربیتهی گرفتاریهها در زنهدگی از نگهاه امهام سهجاد ؛ تولیهد ،پشهتیبانیها و
مانعزداییها با محوریت امور فرهنگی».
ّ
امیدواریم ،مباحث ارائهشده در این نشریه ،برای مبلغان عزیز راهگشا و برای دلهدادگان حقیقهت،
ّ
مایه هدایت باشد و درعمل ،به موفقیت روحانیان گرامی در امر ترویج معارف اسهالمی بینجامهد
و مورد رضای حضرت دوست قرار گیرد.
در پایان ،ضمن قهدردانی از نویسهندگان و ارزیابهان محتهرم ،از همکهاران گهروه تولیهد محتهوای
فرهنگی و تبلیغی که در امر آمادهسازی نشریه حاضر کوشیدند ،صمیمانه سپاسگزارم.
سعيد روستاآزاد
مدیر مسؤول

