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 بسته محتوایی اقتداء طلیعه

 

هــای پــروردگار بــوده و در انجــام این رســالت نباید  راســاس آموزه های قرآن کریم، وظیفه مبلغان دین، تبلیغ رسالتب

 39احزاب  ((َحسِیبًا بِاللََّهِ وََکفَى الََّذِینَ یُبَلَِّغُونَ رِسَالَاِت الَلَّهِ وََیخْشَوَْنهُ وَلَا َیخْشَوَْن أَحَدًا إِلََّا اللَََّه داشته باشند. )) مهاز احــدی واه

واپســین روزهای عمر شریفشــان و در آخرین موســم  دری م، حضــرت محمــد مصطفـالپیامبــر عظیــم الشــأن اســ

تبلیغ ی با عدم موضوع، مساو تبلیــغ مأمــور به تبلیــغ و تبیین موضوعی شــدند که عــدم تبیین این حج بر اساس آیه

للََّهُ یَْعصِمُكَ َوا لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلََّْغتَ رِسَالَتَهُ  وَإِنْ َأیَُّهَا الرََّسُولُ بَلَِّغْ َما أُنِْزلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبَِّكَ  یَا. ))سترسالت آن حضرت بیان شده ا

 67(( مائده الْكَاِفرِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی َلا اللََّهَ إِنََّ النََّاسِ  مِنَ

نی اســت که عدم میان تمامی منظومه معارف دی کید بــرای تبیین این موضوع نشــان از اهمیت آن درایــن ســطح از تأ 

ســال معرفی شــده اســت. این  23 با تمام مرارت ها و دشواری هایش طی عدم تبلیغ رسالت نبوی یتبیین آن مســاو

ی طالب می علی بن ابت موضوع غدیر خم و خصوصا امامت حضرمی درباره الفریقین اســ موضوع مهم بنا به اذعان عالمان

 باشد. 

از این راه تمامی فروعات دین  م معرفی شده است کهالبه عنوان اساس و بنیان اس بیت اهل مامت در آمــوزه های مكتبا

تَمَامُ  بِالْإَِمامِ إِنَّ الْإِمَاَمةَ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِی وَ َفرْعُهُ السَّامِی : ))فرمودند بن موسی الرضا یابند. حضرت امام علی حجیت می

الْأَحْكَامِ َو مَنْعُ الثُّغُوِر وَ الَْأْطرَافِ الْإِمَامُ  ءِ وَ الصََّدقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَاْلجِهَادِ َو تَْوفِیرُ اْلفَیْ لَاةِ َو الزَّکَاةِ َو الصِّیَامِ َو اْلحَجِّ وَ الصَّ

وَ  وَ الْمَوْعَِظةِ اْلحَسَنَةِ  بِالْحِكْمَةِ  دِینِ اللَِّه وَ یَدْعُو إِلَى سَبِیلِ رَبِّهِ ودَ اللَّهِ وَ یَذُبُّ عَنْاللَّهِ وَ ُیحَرُِّم حَرَاَم اللَّهِ وَ یُقِیمُ حُدُ یُحِلُّ حَلَالَ

 200، ص1الكافی، ج (( کلینی،الُْحجَّةِ الْبَالَِغةِ

مناســك دینی بوده که ماهیت آن معرفت افزاســت و  از منحصر بــه فردترین الحســین هللعزاداریــی حضــرت اباعبدا

محــرم، فصل ارتقاء بینش و  ــد. ماهی عقــل و احســاس را رشــد موازی ده شــاخص هــای دوگانــه توانســته است
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شهید  المهعواطف اســت. اما بــه قول ع و مواســات امــت با امــام در فكر و می اســت. فصل همراهیالاندیشــه اســ

 سید اسماعیل بلخی که فرمود

 نه فقط بهر ماتم است التأسیس کرب

 دانشسرای مكتب اوالد آدم است

 از خیمهگاه سوخته تا ساحل فرات

 تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است

باشــد. حال ســوال آن اســت که با توجه به  بایــد بــا دانــش و معرفــت دینــی همــراه امــام حســین عــزاداری

سطح معرفت دینی  مبلغیــن چه موضوعــی را در ماه محرم باید مطــرح کنند که بتواند بر گستره موضوعات دینی،

هجمه های  حیات اجتماعی مســلمانان باشــد و آنان را در مقابل تقویت کننده مخاطبین بیافزاید؟ کدام معرفت دینی میتواند

بــا توجــه به  نزدیك سازد؟ المیمسلمانان را به تمدن نوین اس دشــمنان دین مصون بدارد؟ چه عقبه معرفتی میتواند

می در الل اســهــای اصیــ حكومــت برخواســته از آموزه می ایران، بــه عنوان تنهاالتأســیس نظام جمهوری اســ

در قبــال صــدور بیانیــه گام دوم  می خواهند داشت؟النی چه مسئولیتی در قبال نظام اسمبلغین دی سراســر جهان،

اندک علقه ای به  می از جانب مقام معظم رهبری، مبلغینی کهالب اسالساله دوم انق می، و در طلیعه چهلالب اســالانقــ

 داشت؟ یفه ای خواهندمی دارند چه وظالب اسالجریان انق

ی مبلغین قــرار خواهد موضوعات مهم را پیشــرو می گســتره ای ازالب اســالاز ســویی دیگــر بیانیــه گام دوم انقــ

گر بنیان آن موضوعات اســت کــه ا موضوعات با اهمیت، کدام موضوع بنیادین به مثابه زیربنای ســایر داد. از میان تمامی

و آنســت که ادعای نوشــتار پیشــر پشتوانه علمی و عملی موضوعات دیگر خواهد بود؟ مســتحكم بنا شــود و ارائه گردد،

اجتماعی باشد.  می میتوانــد زیربنــای ســایر موضوعــات اعتقــادی والدر جامعــه اســ تفهیم رابطه مطلوب امام و امت

 ی از دستورات امام را وظیفه خود بدانند، سایر موضوعات نیز درپیرو چنانچه رابطه بین امت و امام اصالح گردد و امت،

ین صــورت هم ی خواهــد کرد. در اامــام پیــرو . ا گر امت مطیع امام باشــد، از تمام اوامرجامعــه محقق خواهد شــد

مانطورکه در ه .خواهــد شــد و هم ســبك زندگــی مطابــق منویات امــام خواهــد بود حالنظام فكــری او اص

دین  عرفی نموده اند که از آن تمامی اصول و فروعم مالرا اساس و بنیان اس امامت اشاره شد، حضرت امام رضا السطرهای با

اقتــداء؛ تأملــی در رابطــه امــــام و  بــا عنــوانبــر این اســاس سلســله گفتار های تبلیغــی  .تقسیم خواهد شد

تناســب موضــوع ذکــر  .شــده تقدیــم میگرددتبلیغــی در قالــب محتــوا هــای دســته بنــدی  ت در شش گفتارامـ
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این  انتخاب الیلمی از جمله دالب اســالدیگر تناســب آن با ماهیت انق شــده با موســم تبلیغی مــاه محرم، و از ســویی

گفتار، مجموعه ای از فیش های ســخنرانی اســتاد  م به ذکر اســت که به ضمیمه این شــشالزــت. موضوع بوده اس

مطلــوب امام و امــت نیز گردآوری  در موضوع رابطه (ز ید عــزه)حجــت االســام و المســلمین ماندگاری ارجمند حضرت

 رَِبَّ إِنَِّی لِمَا أَنْزَْلتَ إِلَیََّ مِنْ خَیٍْر فَقِیر   .گردیده اســت

 

 تبلیغ گروهی طالبمعاونت آموزش و پژوهش تشكل فرا گیر 

 


