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آیتاهلل رئیسی« :تعلیم» و «تعدیل» دو وظیفه اصلی روحانیت است

آی ـ ـتهللا س ـیــدابــراه ـیــم رئ ـی ـســی در نخستین کنگره
 4هــزار شهید روحــانــی کــه بـ ه صــورت تصویری بــا حضار
سخن میگفت ،اظهار کرد :تعلیم ،معرفتافزایی و تربیت
نفوس مستعد ،نقش عالمان دینی است و دو وظیفه عمده
«تعلیم» و «تعدیل» بهعهده آنان است .رئیسی تصریح
کرد :اینکه علمای ما مورد خشم و غضب مستکبران قرار

خبر
رهبر معظم انقالب در دیــدار
ب ــا دسـ ـ ـتان ـ ــدرک ـ ــاران کــنــگــره
شــهــدای روحــانــی در دی مــاه
 1398سخنانی را ایــراد کردند
ک ــه بــهت ــازگ ــی ت ــوس ــط پــایــگــاه
اط ــاعرس ــان ــی دف ــت ــر ایــشــان
منتشر شــده اس ــت .متن ایــن بــیــانــات بهشرح
ذیل است:
بــزرگــداشــت علما و روحانیونی کــه در خدمت
جهاد و در عرصه جهاد وارد شدند و جهاد کردند
و سرانجام هم به سعادت شهادت رسیدند ،کار
بسیار شایستهای است .از این جهت ،مهم است
که روحانیون ،همیشه دعوت به خیر میکنند.
اگــر چنانچه خ ــو د ِ داع ــی الــیالخیر در عرصه
خیر ،پیشقدم بــاشــد ،تأثیرش بیشتر اســت؛
لسنَتِکُم .این علمای
کونوا د ُعــاة ً لِلناس ِ بِغَیر ِ ا َ ِ
شهید ما کسانی هستند که دعوت کردند مردم
را ،هم با زبانشان ،هم با عملشان .بنده در دفاع
مقدس ،مکرر دیدم طلبههای جوانی را که لباس
نظامی تنشان بــود ،عمامه سرشان بود و از اول
به عنوان تبلیغ در وســط یگانهای رزمــی آمده
بــودنــد تــا ب ــرای جــوانهــایــی کــه مشغول جهاد
هستند ،احکام دین را ،نصایح را [بیان کنند] و
وظایف روحانی را انجام بدهند؛ لکن به این اکتفا
نمیکردند ــ ما دیدیم ،شناختیم ــ و خودشان
در صفوف مقدم ،وارد میدان جنگ میشدند و
تعداد زیادی هم به شهادت رسیدند.
خب ،در باب شهادت روحانیون ،شهادت برای
عالم روحانیت یک امــر جدیدی نیست .ما در
کتا بهای درســی طلبگیمان ،دو کــتــاب ،از دو
شهید داری ــم :شهید اول و شهید ثانی؛ یعنی
طلبه ما وقتی وارد درس حــوزه علمیه میشود،
بعد از دو سه سالی که میگذرد ،کتاب شرح لمعه

گرفتهاند ،بهدلیل همین پیشقراولی است .امروز امام ما به
عنوان بهترین الگو هم در عرصه شاگردپروری و تبیین معارف
دین و هم در عرصه مبارزه با ظلم ،کفر و الحاد شناخته شده
است و رهبری معظم انقالب نیز الگوی بزرگی برای ماست
و علمای بزرگ ما در حوزههای علمیه بهویژه حوزه علمیه
قم که نمونه بــرای همگان هستند ،همین مشی را دارنــد.

اولین کنگره  4هزار شهید روحانی

اولینکنگره 4هزارشهیدروحانیاز 30اردیبهشت
تا 10خرداددرطبقهدوممصلیقمدرحالبرگزاری
است.سخنگویسپاهپاسدارانانقالباسالمیدر
گفتوگوباقدس،ضمناعالماینخبر،ازگشایش

رئیس جمهور اظهار کرد :روحانیون در ایام دفاع مقدس،
وظیفه خود را حضور در جبهههای دفــاع حق علیه باطل
میدانستند و به وظیفه الهی میاندیشیدند و همواره خود
را کنار مردم میدیدند و میان آنان بودند و در تمام سختیها
حضور داشتند .رئیس جمهور بیان کرد :امروز روحانیون،
مشکالت معیشتی بسیاری دارند و کمترین میزان دریافتی،

نمایشگاهمعرفیوآثارارزشمندشهدایروحانیتاز
نهضتمشروطهتاانقالباسالمیودفاعمقدسدر
اینرویدادخبرداد.سرداررمضانشریفهمچنین
ابرازکرد:یکیازاهدافمهمبرگزاریاینکنگره،نشان
دادنجایگاهومجاهدتهایطالبوروحانیوناز

مربوط به طالب و فضالی ماست؛ اما بیشترین حضور و
جانفشانی و با مردم و کنار آنان بودن را از روحانیون میبینیم.
رئیسی اظهار کــرد :باید زندگی شهید اصالنی را که در
حرم مطهر رضــوی به شهادت رسید ،نگاه کرد که چگونه
میزیست و با تمام وجود ،کنار مردم در حاشیه شهر مشهد
زندگی میکرد و این افراد ،حجت الهی بر تمام ما هستند.

دورانمشروطهتادورانمبارزاتیپیشازانقالب
اسالمی،جنگتحمیلی،جبههمقاومتاسالمیو
همچنیننقشتأثیرگذاراینافراددرحوادثوبالیای
طبیعیوغیرطبیعی؛مانندزلزله،سیل،بیماریهای
همهگیروغیرهاست.

رهبر انقالب در دیدار دستاندرکارانکنگره شهدای روحانی تأکید کردند

روحانیت در جهاد اجتماعی پیشقدم باشد

سخنگویسپاهپاسدارانانقالباسالمیهمچنین
ابرازکرد:ایننمایشگاهکهاز 30اردیبهشتماهدر
طبقهفوقانیمصالیقدسقمبرپاشدهاستتا10
خرداد ماه سال جاری از ساعت 9صبح تا اذان ظهر و
ازساعت 16تا 20آمادهحضورعموممردممیباشد.

با این نتایج وجود ندارد؛ هم عالِم بود ،هم محقق
بــود ،هم فقیه بــود و اصولی بــود ،هم حکیم بود
و عــارف بــود؛ یعنی یک انسان برجسته علمی
در حد امــام بزرگوار ،اولمجاهد دوران خودش،
بلکه بسیاری از دورانهــا بود و در باالترین رتبه
قــرار گرفت .بنابراین ایــن تصور به وجــود نیاید
که اگر میخواهیم عالِم باشیم ،مرجع باشیم،
محقق باشیم ،مدرس عالیمقام در حوزه باشیم،
الزمهاش کناره گرفتن از کار جهاد و عرصه جهاد
و مانند اینها است؛ نخیر ،ورود در عرصه جهاد،
وظیفه ما است؛ ما باید جهاد بکنیم.

◾

را میخواند .لمعه مال یک شهید است ،شرحش
مال یک شهید دیگر است .دو شهید بزرگوار از
علمای برجسته و جزو کسانی که از لحاظ رتبه
علمی ،جزو ستارههای عالم روحانیتند؛ یعنی در
طول این هزار سال تاریخ فقه استداللی شیعه،
اینها جزو برجستههایند؛ هم شهید اول ،هم
شهید ثانی .شهید ثالث هم داریم که البته شهید
ثالث ،اســم چند نفر اســت :هم شهید برغانی
قزوین ،هم شهید شیخ نورهللا شوشتری در هند
و شهدای گوناگون دیگر .بعد شهدای روحانی
دیگری که به عنوان شهید اول یا شهید دوم یا
شهید ســوم شناخته نشدند؛ شهید مــدرس؛
روحانی عالیقدر ،شهید شیخ فضلهللا نوری؛
روحانی عالیقدر .اینها شهدای عالم روحانیتند

و از این قبیل [باز هم] هستند .بنابراین مسئله
شهادت در بین جمع روحانیون ،امر جدیدی،
امر تازهای نیست و ما شهدای بزرگی داشتهایم.

◾

◾جهاد اجتماعی سنی و شیعه ندارد

در بین روحانیون اهل سنت هم همینجور[ .این]
مخصوص شیعه نیست .هم در جنگ کسانی
را داشتیم هــم در بعد از جنگ در دورا نه ــای
مختلف .در همین اواخر ،این شهید شیخاالسالم
که جزو روحانیون بسیار مؤثر و مفید در کردستان
بود و به شهادت رسید و شهدای متعدد دیگری
کــه چــه در ایــن منطقه ،چــه در مناطق دیگر به
شهادت رسیدند.
خب ،اینها افتخارات روحانیت است .ما از این

ب ُعد نگاه نکنیم که حاال این در مقایسه با بقیه
اقشار چهجور است؛ این [مسئلهی] درجه دوم
و ســوم اســت؛ از ایــن ب ُعد نگاه کنیم که در عالم
دعوت الیالخیر ،شهید ِ روحانی ،آن کسی است
که با جان خودش وارد میدان دعوت شده .این
خیلی مهم است و ما امروز در بین طالب جوان،
در بین فضالی جوان احتیاج به این روحیه داریم
که بدانند که عالِم دین بودن و مالی بزرگ بودن
و مجتهد عالیمقام بودن ،بهمعنای کنارهگیری
و انزوای از میدان جهاد نیست بلکه عالِم دین،
مرجع تقلید ،استاد برجسته درجــه یک حوزه
علمیه ،مثل امام بزرگوار ما ،وارد میدان جهاد شد
و آن جهاد عظیم را ایشان انجام داد که در طول
تاریخ شیعه یک چنین جهادی با این عظمت و

خبر
روز

◾انواع مختلف جهاد روحانیت
حاال جهاد انواع مختلفی دارد :یک وقت ممکن
اســت کــه جهاد علمی رجــحــان پیدا کند .بله،
مواردی داریم از این قبیل که جهاد علمی رجحان
پیدا میکند .یک وقت هم جهاد نظامی رجحان
پیدا میکند ،یک وقت جهاد سیاسی رجحان
پیدا میکند ،یک وقت جهاد اجتماعی و ورود
در فعالیتهای اجتماعی رجحان پیدا میکند.
در همه این موارد ،طالب جوان ما ،فضالی جوان
ما باید احساس مسئولیت بکنند و بدانند که
خطاب اول ،متعلق به آنهــا اســت؛ بــرای اینکه
وظیفه اولی و اصلی ما جامعه روحانیت عبارت
است از دعوت الیالخیر؛ کاری که انبیا میکردند؛
این وظیفه اولیه ما است و بهترین وسیله دعوت
الیالخیر هم عبارت است از عمل؛ عمل در میدان
خیر و در میدان دعــوت .بنابراین وارد شدن در
میدان مجاهدت ،برای عالِم دینی و روحانی یک
وظیفه اولی و بدیهی و قطعی است .در این هیچ
تــردیــدی نیست .آن کسی که از میدان جهاد،
کناره میگیرد ،در واقــع بایستی توجه بکند که
میدان جهاد ،اساس قضیه است.

هدف؛ترویج
مشیروحانیون
مجاهد

پیداکردنشیوههای
عملوشیوههای
کار،احتیاجبه
گروههایفکری
دارد؛مجموعههای
اهلفکربنشینند
راههایمختلفرا
پیداکنند.ترویج
نامهایاینها،ترویج
عکسهایاینها،
بیانشرححالهای
اینها،ترویجوتکثیر
وصیتنامههایاینها
وبیانموقعیتهایی
که اینها در آن قرار
داشتند و در آن
موقعیتهادست
بهاینجهادزدند،
کارهایخیلیمهمی
است؛اینهاراباید
تکثیرکردوانشاءاهلل
همهدرمقاماستفاده
ازمعنویتاین
بزرگوارانباشند.
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