
معیار بودن انتخاب مردم هنگام 
عمل نشدن به نصب الهی

یك روایت از امیرالمؤمنین نقل شـده 
كـه در روزی كه بـا آن حضـرت مردم 
بیعـت كردنـد... امیرالمؤمنین با صـدای بلند 
بـه مـردم فرمودنـد: »أیَُّهـا الّنـاُس إنَّ هـذا 
َمـن  إّل  َحـقٌّ  فیـِه  ِلَحـٍد  لَیـَس  أمُرُكـم 
أمَّرتُـم«؛)1( یعنـی ای مـردم ایـن مسـئله ی 
شماسـت، كاری اسـت متعلق به شـما مردم و 
هیچ كس حقـی در این كار، یعنـی در خالفت 
و حكومت نـدارد، »إّل َمن أمَّرتُم«؛ مگر كسـی 
كه شـما او را امارت بدهید و حاكمیت بدهید. 
مالحظـه میكنیـد كـه امیرالمؤمنیـن نـه در 
مقام احتجاج با دشـمن، نـه در مقـام مباحثه 
و مجادلـه و اخـذ بـه حجـت خصـم، بلكـه بـا 
مـردم خـودش، بـا همـان كسـانی كـه او را 
قبـول دارنـد، بـا او بیعـت كردنـد، از او تقاضـا 
كردند كـه همه چیـز را میتواند با آنهـا صریحاً 
در میـان بگـذارد، بـه آنهـا میگویـد كـه هیچ 
كس حـق نـدارد، مگر آن كسـی كه شـما او را 
امـارت دادیـد... مـذاق اسـالم ایـن اسـت كه 
آنجائـی كه نصـب الهی نیسـت یا نصـب الهی 
معمولٌ بـه نیسـت و عمـل بـه آن نشـده، آنجا 
یـك راه بیشـتر وجـود نـدارد و آن انتخـاب 

مردم است. 66/4/12
1( بحاراألنوار، ج ۳2، ص8.

س: اگر امر به معروف و نهی از منکر مســتلزم 
بی آبرویی کسی که واجب را ترک کرده و یا فعل 
حرام را به جا آورده باشد، و موجب کاسته شدن 
احترام او در برابر مردم گردد، چه حکمی دارد؟ج: 
اگر در امر به معروف و نهی از منكر، شرایط و آداب آن 

رعایت شود و از حدود آن تجاوز نشود، اشكال ندارد.
س: اگر یکی از اقوام انســان مبادرت به ارتکاب 
معصیت کند و نسبت به آن الابالی باشد، تکلیف ما 
نسبت به رابطه با او چیست؟ج: اگر احتمال بدهید 
كه ترک معاشرت با او موقتا موجب خودداری او از 
ارتكاب معصیت می شود، به عنوان امر به معروف و 
نهی از منكر واجب است، و در غیر این صورت، قطع 

رحم جایز نیست.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا...          این است

مسأله ازدواج و تشكیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی است و فواید بسیاری هم دارد 
اما، مهمترین فایده و هدف ازدواج،  عبارتست از تشكیل خانواده. نفس این علقه ی زوجیت و 
تشكیل یك واحد جدید، مایه ی آرامش زن و مرد و مایه ی كمال و اتمام شخصیت آنهاست. 
بدون آن هم زن و هم مرد ناقصند. همه ی مسائل دیگر فرع این است. اگر این كانون سالم و 

پایدار شد، بر روی آینده و بر روی همین وضع فعلی جامعه تأثیر خواهد گذاشت.   86/8/19 

بدون ازدواج هم زن و هم مرد ناقصند 

خانه ای که مایه مباهات و افتخار جمهوری اسالمی است
در این خانه ]پدری[، هشت سال پدر و مادر رییس جمهور وقت زندگى کردند. بنده رئیس جمهور 
بودم و امکانات این کشور تا حدودی که در اختیار رئیس جمهور بود، در اختیار بنده بود؛ اما این 
پیرمرد و پیرزن کوچکترین توقعى نداشتند که چون پسرشان رئیس جمهور شده، این خانه را 
تبدیل به احسن کنند یا دستى به سر و صورتش بکشند.  پدرم تا سال ۶۵ و مادرم تا انتهای دوران 
ریاست جمهوری در همین خانه زندگى مى کردند؛ اما این خانه کمترین تغییری در جهت کامل 

شدن پیدا نکرد؛ این برای جمهوری اسالمى مایه ی افتخار و مباهات است.     7۵/4/14
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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...                                

   پیامك:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

جنگ قداست، عزت و شرف
جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اســرائيل نيســت؛ 
جنگ ما، جنگ با عربســتان و شيوخ خليج فارس 
نيست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهاى شرق و غرب 
نيست؛ جنگ ما، جنگ مكتب ماست عليه تمامى 

ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسالم است عليه تمامى 
نابرابريهاى دنياى سرمايه دارى و كمونيزم؛ جنگ 
ما جنگ پابرهنگى عليه خوشگذرانيهاى مرفهين و 
حاكمان بى درد كشورهاى اسالمى است. اين جنگ 
محصور در مرز و بوم نيست، اين جنگ، خانه و كاشانه 

و شكست و تلخى كمبود و فقر و گرسنگى نمى داند. 
اين جنگ، جنگ ارزشهاى اعتقادى- انقالبى عليه 
دنياى كثيف زور و پول و خوشگذرانى است. جنگ 
ما، جنگ قداست، عزت و شــرف و استقامت عليه 

نامردميهاست.   امام خمینی )ره(؛ 13 تیر 1367

مسجد پایگاهی
 بر محور ذکر و نماز است  

مسجد با معابد مســیحی و یهودی و بودایی و 
بعضی جاهای دیگر كه ما دیده ایم یا شنیده ایم 
متفاوت است. در مسجد، پیغمبر اكرم نمیرفت 
فقط نماز بخواند و بیرون بیاید؛ كاری كه برای 
اجتماع پیش می آمد و مهــم بود، صدا میزدند: 
اَلصلــٰوُة جاِمَعــة؛ بروید به ســمت محل صالت؛ 

برای چه؟ برای اینكه راجع به مسئله ی جنگ 
مشورت كنیم یا خبر بدهیم یا همكاری كنیم یا 
بسیج كنیم امكانات را و بقّیه ی چیزها؛ و شما در 
تاریخ اسالم مشاهده میكنید كه مساجد، مركزی 
برای تعلیم بود؛ ... معنای این خیلی متفاوت است 
با كلیسیا یا با كنیسه ی یهودی كه فقط میروند 
آنجا، یك عبادتی میكنند و بیــرون می آیند. 
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذكر و 

نماز است. 95/5/۳1

وقتی رذائل اخالقی به میان آید 
زندگی سخت خواهد شد

تربیـت اخالقـی اسـت كـه: »بعثـت لتّمـم مـكارم 
الخالق«؛ مكرمت های اخالقـی، فضیلتهای اخالقی 
را در میان مردم كامـل كند. اخـالق آن هوای لطیفی 
اسـت كـه در جامعـه ی بشـری اگـر وجـود داشـت، 
انسـانها می توانند با تنفس او زندگی سـالمی داشـته 
باشـند. اخـالق كـه نبـود، بی اخالقـی وقتـی حاكـم 
شـد، حرصها، هوای نفسـها، جهالتهـا، ... سـوءظن به 
یكدیگر وارد شـد- وقتی ایـن رذائل اخالقـی به میان 
آمـد- زندگـی سـخت خواهـد شـد؛... قـدرت تنفس 
سـالم از انسـان گرفته خواهد شـد. لذا در قـرآن كریم 
در چند جا- »یزّكیهم و یعلّمهم الكتـاب و الحكمة«- 
تزكیه كـه همان رشـد اخالقـی دادن اسـت، جلوتر از 
تعلیم آمـده اسـت. در همین روایـت هم كـه راجع به 
عقـل از پیغمبر اكـرم عرض كردیـم- بعد كـه عقل را 
بیـان می كنـد- می فرماید كـه آن وقـت از عقل، حلم 
بـه وجـود آمـد؛ از حلـم، علم بـه وجـود آمـد. ترتیب 
این مسـائل را انسـان توجه كند: عقل، اول حلـم را به 
وجود مـی آورد؛ حالـت بردبـاری را، حالت تحمـل را. 
این حالت بردبـاری وقتی بـود، زمینه بـرای آموختن 
دانـش، افزودن بـر معلومات خود- شـخص و جامعه- 
فراهم خواهد آمـد؛ یعنی علم در مرتبـه ی بعد از حلم 

اسـت. حلم، اخـالق اسـت 88/4/29

در دیدار دانشجویی امسال، رهبر انقالب برای 
اولین بار اصطالحی به نام »آتش به اختیار« 
را به کار بــرده و فرمودند: »من به همه ی آن 
هسته های فکری و عملِی جهادی، فکری، 
فرهنگی در سرتاسر کشــور مرتّباً میگویم: 
هرکدام کار کنید؛ مســتقل و به قول میدان 
جنگ، آتش به اختیــار.« در طول این تقریبا 
سه هغته، تحلیل ها و تفسیرهای مختلفی از 
این اصطالح منتشر شد، اما رهبر انقالب بار 
دیگر در خطبه ی دوم عید سعید فطر، معنای 
دقیق خــود از این عبــارت را صراحتا اعالم 
کردند: »آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی 
خودجوش و تمیز اســت؛ آنچــه ما گفتیم 

معنایش این است که در تمام کشور، جوانها 
و صاحبان اندیشــه و فکر، صاحبان هّمت، 
خودشان با ابتکار خودشان، کار را -کارهای 
فرهنگی را- پیش ببرنــد، منافذ فرهنگی را 
بشناسند و در مقابل آنها، کار انجام بدهند.« 
از این رو نشــریه ی خط حزب ا... در نظر دارد 
تا در شماره های آینده، مجموعه ی اقدامات 
آتش به اختیار نیروهای مؤمن و انقالبی را در 
نشریه منعکس کند. بنابراین کارها و اقدامات 
خود در این باره را برایمان ارسال کنید  تا به 
مرور در نشریه منتشر کنیم. بگویید که در این 
مدت چه کرده اید و چه کارهایی می خواهید 

بکنید؟ 

فراخوان خط حزب ا...
شرایط وجوب

ارسال تولیدات مردمی» آتش به اختیار« امر به معروف و نهی از منکر  

14 تیر 1۳65: درگذشت آیت ا... سیدجواد خامنه ای، پدر رهبرانقالب

ایـرانی خانواده

تراز مسجد

انقالب اسالمی ایران توانســته مفاهیم دینی را در عرصه 
اجتماعی متبلور و اجرایی كنــد. رمضان دیگر فقط ماهی 
نیست كه در آن فقط افراد با خودسازی و جمع كردن ذخایر 
معنوی فردی ره توشه ببرند. بلكه انقالب توانسته است كه از بركت ماه 
رمضان برای آحاد جامعه هم ذخایر اجتماعی كســب كند. روزقدس و 
حضور مردمی در آن روز یكی از آن هاست. یكی دیگر از آن ها دیدارهای 
رمضانی رهبر انقالب اســت كه هر ســاله به صورت یك سنت برگزار 

می شود. ماه رمضان یكی از پر دیدارترین و پركارترین ماه های كاری رهبر 
انقالب است. سنت افطاری ها و دیدارهای مهم و پشت سر هم آن، بیانات 
رمضانی را تبدیل به بیانات راهبردی و گفتمان ساز در كنار دو بیانات دیگر 
اول فروردین و حرم امام خمینی در چهارده خرداد هر سال كرده است. به 
همین دلیل اســت كه عمومــا در ماه رمضان نقشــه اصلی مســیر 
گفتمان سازی میانی و ســالنه رهبری برای مدیریت انقالب به دست 
می آید. اهمیت این بحث از آنجا ناشی می شــود كه خود رهبر انقالب 

تصریح می كنند »مدیریّت انقالب، غیر از مدیریّت اجرایی كشور است. 
برای رهبری، وارد شــدن در میدان اّولً به صورت طرح مسأله و بسیج 
افكار عمومی است؛ ثانیاً به صورت خواســتن از دستگاههای اجرایی 

است. « 82/02/22 
چگونه خواست رهبری محقق می شود؟

برای تحقق این خواست رهبری و بسیج افكار عمومی لزمست جریان 
مومن انقالبی فعال شود تا آن حرف ها تبدیل به باورعمومی در جامعه شود 
و »به صورت یك سخِن مورد قبول عموم تلقی بشود، مردم به آن توجه 

داشته باشند. « 92/12/12
اما چگونــه می توان در ایــن عرصه گفتمان ســازی نقش ســازنده 
داشــت؟ اول اینكه »با گفتن حاصل میشــود؛ با تبییِن لزم - تبیین 
منطقــی، تبییــن عالمانــه و دور از زیاده روی هــای گوناگــون - 
حاصل میشــود؛ با زبان صحیح، با زبــان علمی و منطقــی و با زبان 

۳ خوش، بایســتی ایــن مطالــب را منتقــل كــرد.« 92/12/12  

دهه ی 60، دهه ی خشن ترین تروریسم در کشور است  | این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای ترور دهه 60  و مخصوصاً  شهدای حزب جمهوری

در طول چند سال، هزاران نفر از آحاد مردم، از مسئولین، از قشرهای مختلف به وسیله ی تروریست ها به شهادت رسیدند؛ از كاسب معمولی تا جوان دانشجو تا فّعال 
سیاسی تا شخصّیت های بزرگی كه در انقالب تعیین كننده بودند. ... هفده هزار انساِن باشرِف باشخصّیِت ارزشمند در این تروریسِم دهه ی ۶0 فدا شدند، كه در میان 

اینها شخصّیت هایی مثل شهید مطهّری و شهید بهشتی حضور دارند. 96/۳/14
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پایانکاربهسودجبههخداییست

در دیدار دانشجویی امسال، رهبر انقالب برای اولین بار اصطالحی به نام 
»آتش به اختیار« را به کار برده و فرمودند: »من به همه ی آن هسته های 
فکری و عملِی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: 
هرکدام کار کنید؛ مســتقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار.« 

در طول این تقریبا سه هغته، تحلیل ها و تفسیرهای مختلفی از این 
اصطالح منتشر شــد، اما رهبر انقالب بار دیگر در خطبه ی دوم عید 
ســعید فطر، معنای دقیق خود از این عبارت را صراحتا اعالم کردند: 

4 »آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش | ادامه در صفحه  

ارسال تولیدات مردمی» آتش به اختیار«
در جنگ احد مسلمان ها اول پیروز شدند اما بعد...

روایت تاریخی  | ۳

صرفه جویی به معنای گدابازی نیست

پرسش و پاسخ  |۳

بازخوانی   | ۳

دنیا با این جنایت چگونه برخورد کرد؟

فراخوان خط حزب ا...

مزار: گلزار شهدای بهشت زهرا )(تاریخ شهادت: هفتم تیر 1۳60 شهادت:  به دست منافقین کوردل
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چرا باید ذخیره ی ماه رمضان را بــرای خود حفظ کنیم؟
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 نیکی هیلی: عاشق تحریم ایران هستیم  
نماینـده آمریـكا در سـازمان ملـل متحد در 
پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اینكـه واشـنگتن 
چـه اقداماتـی بـرای جلوگیـری از نقـض 
قطعنامـه شـورای امنیـت توسـط ایـران در 
دسـتور كار دارد گفت: عاشـق تحریـم ایران 

هسـتیم.  |  انتخـاب |

اعتراف رییس سازمان سیا به گسترش
 نفوذ ایران در سراسر خاورمیانه 

سـیا  سـازمان  رییـس  پومپئـو  مایـك 
خبـری  شـبكه  بـا  مصاحبـه ای  در 
"ام اس ان بی سـی"  مدعـی شـد: امـروز مـا 
شـاهد نفـوذ بیـش از انـدازه ایران هسـتیم. 
سـال  هفـت  یـا  شـش  از  كـه  نفـوذی 

گذشـته بسـیار بیشتر شـده اسـت.  | ایلنا|

مخالفت مردم جهان با 
سیاست های ترامپ

ریاسـت  فراگیـر،  مطالعـه  یـك  بـر  بنـا 
جمهـوری دونالـد ترامـپ بـر نگـرش مردم 
جهـان در خصوص آمریـكا تأثیری شـگرف 
داشـته است. مؤسسـه پژوهشـی پیو در این 
مطالعه، در سـال جـاری میـالدی از بیش از 
40 هزار نفـر در 37 كشـور جهـان مصاحبه 
كرده اسـت. بـر ایـن اسـاس، رئیس جمهور 
"در سراسـر  و سیاسـت های وی  آمریـكا 

جهان بسـیار نامحبـوب هسـتند". | العالم|

 در صورت برگزاری انتخابات بشار اسد 
90 درصد آراء را به دست می آورد

"ریچـارد بلـك" سـناتور آمریكایـی از ایالت 
ویرجینیـا، در مصاحبـه بـا اسـپوتنیك و بـا 
اسـتناد بـه گزارش هـای منابـع اطالعاتـی 
خـود در این كشـور اعـالم كـرده در صورت 
برگـزاری انتخابـات سراسـری در سـوریه 
بشـار  ممكـن،  زمـان  نزدیك تریـن  در 
اسـد، رئیس جمهـور سـوریه، حـدود 90 
درصـد آرا را از آن خـود خواهـد كـرد. بـه 
گفتـه "بلـك"، ایـن موضـوع حتـی نواحـی 
 تحـت اشـغال تروریسـت ها را نیـز شـامل 

می شود.| ایسنا|

حمایت های مداوم  از معارضان و 
تروریست های سوریه

وبگاه تایمـز اسـرائیل بـه نقـل از منابعی در 
گروه های معـارض و تروریسـتی در سـوریه 
نوشـت اسـرائیل از زمـان آغـاز بحـران در 
ایـن كشـور، بصـورت مـداوم از طریـق مرز 
بلندی هـای جـولن، حمایت هـای مالـی، 
انسـانی و پزشـكی به معارضان سـوری ارائه 

فـارس|  می كنـد.| 

هفته اخبار
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استقالل یعنی یک کشوری، مداخله گر را بشناسد، با آن مقابله کند و در مقابل آن بایستد. استقالل به معنای بداخالقی 
کردن با همه ی دنیا نیست؛ استقالل به معنای مقابله ی با آن قدرتی است که می خواهد مداخله کند، می خواهد دستور 
بدهد، می خواهد حیثّیت و شرف یک ملّت را برای منافع خود خرج کند؛ استقالل به معنای قهر کردن با کشورها نیست، 
به معنای ایجاد کردن سّدی در مقابل نفوذ کشورها است که نتوانند منافع آن کشور را، منافع  آن ملّت را تحت الّشعاع 

منافع خودشان قرار بدهند؛ این معنی استقالل است و این مهم ترین هدف برای یک کشور است. 92/11/19

# استقالل                     
 

کلید
واژه

به دل های محکم نیازمندیم

همچنین در مطالعات روانشناسی و رفتار درمانی، به منظور 
بهسازی رفتارهای انسانی، راهكار جایگزینی رفتارهای مثبت 
به جای رفتارهای منفی در مدت زمانی طولنی و به صورت گام  
به گام و با هدف رسیدن به پاداش، توصیه می شود. در حقیقت 
ماه رمضــان فرصت و بســتری را فراهم می كنــد تا  همه ی 
مسلمانان امكان تجربه ی زندگی بهتر و به دور از رذائل اخالقی 

را هرچند برای فرصتی كوتاه داشته باشند. 
آغاز یک سال جدید

اگر جدای از تقویم های متداول شمســی، قمری و میالدی، 
مبنای سال شماری را تجدید پیوند با خداوند و تعیین سرنوشت 
یكساله ی خود در نظر بگیریم، ماه رمضان و شب های قدر در 
حقیقت سال  جدید مومنین است. مسلمانی كه از ابتدای ماه 
رمضان با روزه داری، شب زنده داری، استغفار و توبه و دوری از 
انواع گناهان بصری، لســانی و ... خود را آماده ی آمرزش الهی 
كرده است، با فرا رسیدن شب قدر، فراگیر شدن مغفرت خداوند 
و ثبت مقدرات زندگی از سوی خداوند، شروع و تولدی دوباره 
یافته است. »در حقیقت از شب قدر، انسان مومن روزه دار، سال 
نویی را آغاز می كند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای 
او از سوی كاتبان الهی نوشته میشود. انســان وارد یك سال 
نو، مرحله ی نو و در واقع یك حیات نو و ولدت نو می شــود.« 
88/6/29  باید توجه كرد كه  حالت معنوی و توجه به خداوند 
تنها به ایام ماه مبارک رمضان خالصه نشــود و در طول سال 
نیز ادامه یابد. برای تخلق به اخالق اسالمی، حركتی دفعی و 
مقطعی كافی نیســت، بلكه باید به صورت پیوسته و مداوم، 
استمرار یابد. » آنچه در این ماه به دست آوردید ذخیره ی الهی 
است برای شما؛ ذخیره كردید. این ذخیره ها را حفظ كنید؛ این 
ذخیره ها را حفظ كنید با استمرار این حالت. تالوت قرآن را از 
دست ندهید، توّجه در نماز را حتماً مورد توّجه داشته  باشید؛ 
اینها چیزهایی است كه باید حفظ كرد. این ماه، تمرین ریاضت 
بود، تمرین توّجه به خدا بود؛ از این تمرین حّداكثر استفاده را 

بكنید، این ذخیره را برای خودتان نگه  دارید«96/4/5
دل های محکم جامعه

هر جامعه ای از افرادی با سالیق و اعتقادات گوناگون تشكیل 

شده اســت، كه بر مبنای همین ســالیق و اعتقادات رفتار و 
موضع گیری می كنند، در این میان ممكن اســت برخی از 
رفتارهای افراد جامعه با یكدیگر متضاد باشد، اما آنچه كه مهم و 
تاثیرگذار است، جهت و موضع گیری آحاد جامعه است. واضح 
است كه اگر افراد جامعه به صورت جمعی عملی را انجام دهند، 
تاثیری چند برابر از همان عمل به صورت فرادا است. در نظر 
بگیرید جامعه ای كه در آن افرادی به صورت فرادا به اطاعت 
از خداوند مشغول باشند و پراكنده علیه ظلم دست به اعتراض 
بزنند و جامعه ای كه بخش اعظمی از افراد آن دین  مدار باشند 
و همگی علیه ظلم، تبعیض و استكبار قیام كنند. به همین 
منظور اســت كه همواره خداوند بر وحدت امت اســالمی و 
همراهی یدا... با جماعت تاكید كرده  اســت. ماه رمضان یك 
فرصت همگانی و جمعی است برای وحدت و همگونی جامعه. 
مســلمینی كه یك ماه روزه گرفتند، در اجتماعات عمومی 
حرمت روزه داری را حفظ كردند، بنابر ســیره ی معصومین 
برای نیازمندان جامعه سفره های افطار پهن كردند و از آن ها 
دستگیری كرده اند و در شب های این ماه مبارک به راز و نیاز با 
خداوند مشغول بوده اند، عالوه بر استفاده و منفعت شخصی از 
این ماه، در راه تعالی و كمال جامعه ی اسالمی قدم برداشته اند. 
در واقع عالوه بر اینكه ماه رمضــان می تواند نقطه ای وحدت 
آفرین حول محــور تبعیت از خداوند باشــد، همین تقویت 
اعتقادات نیز می تواند جامعه را در رسیدن به اهداف خود كمك 
كند. »این رازونیازهای ماه رمضان را قدر بدانید، این دعاها را 
قدر بدانید؛ این شــب زنده داری های مبارک را، این اشكهای 
پاكیزه را كه در این شبهای قدر و در این مجالس دعا و مناجات 
و استغاثه و تضّرع بر چهره ها جاری شــد، اینها را قدر بدانید، 
اینها خیلی ارزش دارد؛ اینها دل انسان مؤمن را محكم میكند، 
توّكل او را به خدا زیاد میكند. وقتی بــه خدا توّكل كردید، از 
غیر خدا دیگر نخواهید ترسید، وقتی از غیر خدا نترسیدید، 
به سمت اهداف عالی خودتان محكم حركت خواهید كرد.« 
95/4/16 چنین جامعه ای در مقابل خداوند متواضع است، اما 
در راه رسیدن به اهداف الهی در مقابل دشمنان و مستكبران 

شجاع و بی باک است. 

»در حقیقت از شب 

قدر، انسان مومن 

روزه دار، سال نویی 

را آغاز می کند. در 

شب قدر تقدیر او 

در دوران سال برای 

او از سوی کاتبان 

الهی نوشته میشود. 

انسان وارد یک سال 

نو، مرحله ی نو و در 

واقع یک حیات نو و 

والدت نو می شود.« 

88/6/29
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هفته سخن

دنیا با این جنایت چگونه برخورد کرد؟

صرفه جویی به معنای گدابازی نیست

حادثه ی دیگری که اوج رذالت و دنائت دشــمن را نشان داد، سرنگون شــدن هواپیمای ایرانی به وسیله ی مزدوران 
آمریکایی بود. با آن که آمریکایی ها می دانستند هواپیمای ما مســافربری و بی دفاع است، ولی با کمال وقاحت آن را 
سرنگون کردند دنیا با این جنایت چگونه برخورد کرد؟ وسعت دامنه ی دشــمنی با اسالم را این جا می شود فهمید. 
عظمت دشمنی آنها، نشان دهنده ی عظمت پیام ماست. کار به جایی می رسد که دولت آمریکا با تمام ادعاهای بزرگ 
خود و تظاهر به رعایت قوانین بین المللی، جلوی چشــم همه ی خالیق دنیا و در دید رادارها و دوربین ها، از داخل ناو 

خود، هواپیمای مسافربری ما را ساقط می کند؛ فقط به این خاطر که هواپیما متعلق به ایران اسالمی است! 68/4/11

صرفه جویی به معنای گدابازی نیســت که بعضی بگویند چرا نمی گذارید مردم از نعمت های خدا استفاده کنند. نه؛ 
استفاده کنند، ولی اسراف و زیاده روی نکنند. اســراف در جامعه، الزمه ی اشرافی گری و تقسیم نابرابر ثروت و مایه ی 
تضییع اموال عمومی و نعمت الهی است. صرفه جویِی صحیح - همان که در اسالم به آن قناعت می گویند - به معنای 
نخوردن نیست. به معنای زیاده روی نکردن، مال خدا را حرام نکردن و نعمت الهی را ضایع نکردن است. 76/1/1 اسراف در 

اموال این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائی داشته باشد. 88/1/1

به مناسبت سالروز حمله به هواپیمای مسافربری در خلیج فارس چرا باید ذخیره ی ماه رمضان را برای خود حفظ کنیم؟
بازخوانی

پرسش
و پاسخ

در جنگ احد مسلمان ها اول پیروز شدند اما بعد...
شکست غزوه ی احد و پیروزی پس از آن

در جنگ احد مسـلمان ها اول پیروز شـدند؛ بعد  ت تاریخی
روای

بـه خاطـر دنیاطلبـِی یك عـده، دچار شكسـت 
شدند. كسـانی از اینها به شـهادت رسیدند مثل 
جنـاب حمـزه ی سیدالشـهداء، بقیـه هـم فـرار 
كردنـد و رفتنـد روی كـوه؛ دشـمنان هـم در آخـر روز، با 
خوشـحالی آنجا را ترک كردند و این غصـه و این عقده در 
دل مسـلمان ها مانـد. شـِب آن روز ایـن حادثـه ی تلـخ، 
بـرای پیغمبر خبـر آوردنـد كه یك عـده از مشـركین، به 
ایـن فكـر افتاده انـد حـال كـه مسـلمان ها شكسـت 
خوردند، خوب اسـت ما حملـه كنیم و كار مسـلمان ها را 
تمـام كنیم. ایـن خبر كـه بـه مدینه رسـید، یك عـده از 
آدم هـای دهن لق -یـا مغرض یا جاهـل كه شـایعات بد را 
بالفاصله مثل برق و باد منتشـر می كنند- شـروع كردند 
این را منتشـر كـردن. گفتنـد آقا پدرمـان درآمـد؛ این ها 
بـه مـا حملـه می كننـد؛ بترسـیم. بنـا كردنـد تـوی دل 
مـردم را خالـی كـردن. اینجـا پیغمبـر اكـرم آمد وسـط 
میـدان. در چنیـن جاهائـی، اِعمـال آن روح نبـوت لزم 

است.
پیغمبر مـردم را جمع كردند. فرمود: شـنیدم دشـمن در 
فالن نقطـه اجتماع كـرده؛ منتظر اسـت كه شـما غفلت 
كنید، به شـما حمله كند. بایـد همین امشـب بروید آنها 
را تارومار كنیـد. گفتند: حاضریم یـا رسـول ا...! فرمود: نه، 
فقط كسـانی كه امـروز در جنگ احـد بودنـد، همانهائی 
كه بدنشـان هم زخمی اسـت، باید بروند؛ هیـچ كس غیر 
از اینها نباید بـرود. اول یك عده ای شـاید تعجـب كردند، 
بعد دیدند عجـب حكمی اسـت. كسـانی كـه آن زخم را 

امـروز خورده اند، مایلند جبـران كنند و ضربـه ی متقابل 
بزنند، خودشـان دستشـان توی كار بوده، نه اینكه خبر را 
از دهـن این و آن شـنفته باشـند. اینها یك عـده ای بودند 
-خیلی هـم نبودنـد- راه افتادنـد طرف همـان منطقه، و 
دشـمنی را كه كمین گرفته بود، غافلگیر كردنـد، تارومار 
كردنـد و برگشـتند. آیـه ی شـریفه نـازل شـد: »الّذیـن 
قال لهـم الّنـاس اّن الّنـاس قد جمعـوا لكم فاخشـوهم«. 
مؤمنین آن كسـانی هسـتند كه وقتـی شـایعه پراكن ها 
آمدند گفتنـد علیه شـما آنجـا جمع شـدند و بترسـید، 
»فزادهـم ایمانـا«؛ امـا ایـن تـرس كـه بـه وجـود نیامد، 
انگیـزه و ایمـان آنهـا تقویـت و بیشـتر هـم شـد. »و قالوا 
حسـبنا اللَّ و نعم الوكیل«؛ گفتنـد خدا كافی اسـت، كار 
موكـول به خداسـت. ببینیـد ایـن چه معرفـت عظیمی 

89/4/2۳ اسـت.

مؤمنین آن کسانی 

هستند که وقتی 

شایعه پراکن ها آمدند 

گفتند علیه شام آنجا 

جمع شدند و برتسید، 

»فزادهم ایامنا«؛ 

اما این ترس که به 

وجود نیامد، انگیزه 

و ایامن آنها تقویت 

و بیشرت هم شد. »و 

قالوا حسبنا اللَّه و 

نعم الوکیل«؛ گفتند 

خدا کافی است، کار 

موکول به خداست
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1  دوم »اگر ایســتادگی كردید، گفتمان سازی 

كردید، ذهنها را آماده كردید. « 95/4/12 و »آرمانی 
را دنبال میكنید، میگویید، تكرار میكنید و بجد پای 
آن می ایســتید، این یك گفتمان در جامعه ایجاد 

میكند.« 94/4/20
اگر حرف ها تبدیل به گفتمان شد 

و آنوقت نتیجه و تاثیر این گفتمان چیســت؟ اول 
»برای این است كه اندیشه ی دینی، معرفت دینی در 
مخاطبان، در مردم، رشد پیدا كند. اندیشه ی دینی 
كه رشد پیدا كرد، وقتی همراه با احساس مسئولیت 
باشد و تعهد باشــد، عمل به وجود می آورد و همان 
چیزی میشود كه پیغمبران دنبال آن بودند. فرهنگ 
صحیح، معرفت صحیح، در مواردی بیدارباش، در 

مواردی هشدار.« 88/9/22
دوم اینكه »وقتی افكار عمومی شكل گرفت، یك 
گفتمانی در جامعه نسبت به یك مسئله ای به وجود 
آمد، این به طور طبیعی مجریــان و قانون گذاران 
 و دســت اندركاران را بــه دنبــال خــود خواهد

 كشاند.« 95/۳/6 و »موجب تصمیم سازی میشود؛ 
زیِد تصمیم گیر در فالن مركز تصمیم گیرِی مدیریّت 
كشوری، وقتی كه یك چیزی به عنوان یك گفتمان 

درآمد، مجبور میشود دنبال بكند.« 94/4/20
 به همین دلیل است كه حتی ضد انقالب می كوشد 
با قدرت رسانه ای خودش گفتمان مطلوب خودرا 
بر جامعه انقالبی ما حاكم كند. از این روســت كه 
نقش نیروی مومن انقالبی در عرصه روشــنگری و 

گفتمان سازی جلوه پیدا می كند و مهم می شود. »
چگونه گفتمان رهبری را شناسایی کنیم؟

برای ترویج و تبیین منظومــه گفتمانی رهبری 
در جامعه ابتــدا باید اجزای ســازنده آن گفتمان 
را شــناخت. اجزای ســازنده گفتمان رهبری در 
مفاهیم، جمالت راهبردی و مهمشــان قرار دارد. 
اگر این مفاهیم و جمالت كنار همدیگر قرار بگیرند 
می توانند منظومه و شاكله اصلی گفتمانی رهبر 
انقالب را در مسیر پیش روی كشور نمایش دهند. به 
همین دلیل باید با این دید دوباره دیدارهای رمضانی 
ســال9۶ را بازخوانی كرد و مفاهیم، جمالت آن را 
كنار هم قرار داد. در این میان و از همه آن   دیدارها 
بازخوانی ســه دیدار راهبردی 14 خرداد در حرم 
مطهر، دیدار دانشــجویان و دیدار كارگزاران نظام 
اســت. دیدارهایی كه هركدام مخاطب مشخصی 
دارند. خطاب دیدار حرم آحاد مردم هستند. دیدار 
دانشجویان مخاطب فعال گفتمان ساز در عرصه 
اجتماع است و دیدار سوم مجموعه ای از مطالبات 
و خواسته های رهبر انقالب از مسئولین و كارگزاران 
نظام اســت. به صورت كلی، مجموع این سه دیدار 
اشــاره به این دارد كه راه درست، اصولی، و جذاب، 
راه امام اســت و جوان مؤمن و انقالبی نیز نباید از 
سختیها و مشقتهای این راه، هراس یا ناامیدی به 
خود راه دهد. همگان و مخصوصا مسئولین نظام 
نیز بدانند كه جمهوری اسالمی بر این راه هست و 

خواهد ماند.  

از خصوصیات ممتاز ماه رمضان، فراهم آمدن شرایطی استثنایی برای تغییر در رفتارها و سبک زندگی انسان است. وجوب روزه داری، پرهیز از گناهان 
مبطل روزه، عمل به مستحبات و قرائت ادعیه ای که در این ماه وارد شده اند به صورت خودآگاه یا ناخود  آگاه موجب تغییر در روند و برنامه ی روزانه ی 
مسلمانان می شود. شان و مقام رفیع ماه رمضان در جانب خداوند هم از سوی دیگر باعث می شود، مسلمانان با انگیزه ای مضاعف، از حداکثر توان و 
ظرفیت خود برای بهره مندی بیشتر و نزدیک شدن به خداوند استفاده کنند. »ماه رمضان یک فرصت استثنایی است. لیالی و ایام این ماه، هر ساعت و هر دقیقه اش 

برای انسان - بخصوص برای جوانان - یک فرصت است.« 76/10/۳


