
»خدای متعال به ما مســلمانان 
هفتـه

دســتور داده اســت که از پیامبر 
تبعیت کنیم. این تبعیت، در همه 
چیز زندگی اســت. آن بزرگــوار، نه فقط در 
گفتار خــود، بلکه در رفتار خــود، در هیأت 
زندگی خود، در چگونگی معاشــرت خود با 
مردم و با خانواده، در برخوردش با دوستان، 
در معامله اش بــا دشــمنان و بیگانگان، در 
رفتارش با ضعفا و با اقویا، در همه چیز اسوه و 
الگوســت« 70/7/5 جامعه ی اسالمی ما آن 
وقتی به معنای واقعی کلمه جامعه ی اسالمِی 
کامل است، که خود را بر رفتار پیامبر منطبق 
کند. اگر بــه طور صددرصد مثــل رفتار آن 
حضرت عملی نیســت - که نیست - الاقل 
شــباهت به آن بزرگوار باشد؛ عکس جریان 
زندگی نبیّ اکرم بر زندگی ما حاکم نباشد؛ در 

آن خط حرکت بکنیم.70/7/5
)(یکی از ســاحت هایی که رفتار پیامبر

می تواند بــرای جامعه ی امروز مــا و جهان 
اسالم، الگو باشد، رفتار سیاسی ایشان است. 
در یک نگاه کلی، رفتار و مشــی سیاســی 
پیامبر)( مبتنی بر همان چیزی است که 
قرآن از آن تعبیر به »اَِشّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحمآُء 

بَیَنُهم« می کند. چگونه؟ بخوانید:
نحوه مواجهه پیامبر)( با دشمنان

از همان ابتدایی که حکومت پیامبر)( در 
جامعه ی نوپای مدینه شکل گرفت، دشمنان 
)(آن هم شــروع به کار کردنــد. پیامبر

در دوران حکومت خود، حداقل با ســه گروه 
دشمن مواجه بود: 

دشــمن اول، قبایل نیمه وحشی : که 
اطراف مدینــه زندگی می کردنــد »و تمام 
زندگی آنها عبــارت از جنــگ و خونریزی 
و غارت و بــه جان هم افتــادن و از همدیگر 
قاپیدن است.« 80/2/28 پیامبر »در هر کدام 

از آنها اگر نشانه ی صالح و هدایت بود، پیمان 
بســت ... و بر عهد و پیمان خودش، بســیار 
پافشــاری می کرد و پایدار بــود.« 80/2/28 
اما آنهایی که شریر و غیرقابل اعتماد بودند، 
»پیغمبر سراغ آنها رفت و آنها را منکوب کرد 

و سر جای خودشان نشاند.« 80/2/28
دشمن دوم، اشراف مکه و اهل قریش: 
»پیغمبر احســاس کرد اگر بنشیند تا آنها 
ســراغش بیایند، یقیناً آنها فرصت خواهند 
یافت؛ لذا ســراغ آنها رفت؛ منتها به طرف 
مکه حرکــت نکــرد. راه کاروانــِی آنها از 
نزدیکــی مدینه عبــور می کــرد؛ پیغمبر 
تعّرض خــودش را به آنها شــروع کرد، که 
جنگ بدر، مهم تریِن ایــن تعّرض ها در اّوِل 
کار بود. پیغمبر تعّرض را شــروع کرد؛ آنها 
هم با تعّصب و پیگیری و لجاجت به جنگ 
آن حضرت آمدند. تقریباً چهار، پنج ســال 
وضع این گونه بود؛ یعنــی پیغمبر آنها را به 
حال خودشان رها نمی کرد؛ آنها هم امیدوار 
بودند که بتوانند ایــن مولود جدید - یعنی 
نظام اســالمی - را که از آن احساس خطر 
می کردند، ریشــه کن کنند. جنگ اُحد و 
جنگ های متعّدد دیگری که اتّفاق افتاد، در 
همین زمینه بود.« 80/2/28 آخرین جنگ 
پیامبر)( با این دشــمنان، جنگ خندق 
بود و پس از آن، ماجرای صلح حدیبیه پیش 
آمد و پیامبر)( با آنان پیمان صلح امضا 
کرد. اما سال هشتم بعثت، »که کّفار نقض 
عهد کرده بودند، پیغمبر رفت و مکه را فتح 
کرد، که فتحی عظیم و حاکی از تســلّط و 

اقتدار آن حضرت بود.« 80/2/28 
»یعنی  یهودی ها:  ســوم،  دشــمن 
بیگانــگاِن نامطمئنــی کــه علی العجاله 
حاضــر شــدند بــا پیغمبــر در مدینــه 
زندگــی کنند؛ امــا دســت از موذیگری و 

اخاللگــری و تخریــب برنمی داشــتند... 
پیغمبر تــا آن جایــی که می توانســت، با 
اینها مدارا کــرد؛ امــا بعد که دیــد اینها 
 مدارابــردار نیســتند، مجازاتشــان کرد. 
هرکدام از این سه قبیله عملی انجام دادند 
و پیغمبر بر طبق آن عمــل، آنها را مجازات 
کرد. اّول، بنی قینقاع بودنــد که به پیغمبر 
خیانت کردند؛ پیغمبر سراغشــان رفت و 
فرمود باید از آن جا برویــد؛ اینها را کوچ داد 
و از آن منطقه بیرون کرد و تمام امکاناتشان 
برای مســلمان ها مانــد. دســته ی دوم، 
بنی نضیــر بودند. اینها هــم خیانت کردند 
لذا پیغمبر فرمود مقداری از وســایلتان را 
بردارید و برویــد؛ اینها هم مجبور شــدند 
و رفتند. دســته ی ســوم بنی قریظه بودند 
که پیغمبر امان و اجازه شــان داد تا بمانند؛ 
اینها را بیرون نکرد؛ با اینها پیمان بســت تا 
در جنگ خندق نگذارند دشــمن از طرف 
محالتشــان وارد مدینه شــود؛ امــا اینها 
ناجوانمردی کردند و با دشمن پیمان بستند 
تا در کنار آنها بــه پیغمبر حمله کنند... بعد 
که قریش و هم پیمانانشان شکست خوردند 
و از خندق جدا شدند و به طرف مکه رفتند، 
پیغمبر به مدینه برگشــت. همــان روزی 
که برگشــت، نماز ظهر را خوانــد و فرمود 
نماز عصــر را جلــِو قلعه هــای بنی قریظه 
می خوانیــم؛ راه بیفتیم به آن جــا برویم؛ 
یعنی حّتی یک شب هم معطل نکرد؛ رفت 
و آنها را محاصره کرد. بیست وپنج روز بین 
اینها محاصره و درگیری بــود؛ بعد پیغمبر 
همه ی مردان جنگی اینها را به قتل رساند؛ 
چون خیانتشان بزرگ تر بود و قابل اصالح 
نبودند.« 80/2/28 بنابرایــن در هیچکدام 
از این قضایا، پیغمبر نقض عهد نکرد اما در 
مقابل نقض عهد آنان، ساکت نماند و پاسخ 

خیانت شان را با اقتدار کامل داد. 
برای وفاق و وحــدت، همه باید تالش 

کنند
درســت در نقطــه ی مقابــل امــا رفتار 
پیامبر)(با مســلمانان و افــرادی که در 
جامعه ی اسالمی زندگی می کردند، مبتنی 
بر محبت و رحمت و مدارا بود. »در مجلس 
پیغمبر یک نفــری به ِعــرض یک مؤمنی 
تعّرض کرد، بــه آبروی یــک مؤمنی یک 
تعّرضی کرد، یک نفر دیگر در همان مجلس 
از آن مؤمنی که مورد تعّرض قرار گرفته بود 
دفاع کرد. پیغمبر فرمودند این کاری که تو 
کردی -که دفاع کــردی از آبروی مؤمن- 
این حاجز در مقابل آتش جهّنم اســت، این 
حجاب در مقابل آتش جهّنم اســت؛ سبک 
زندگی اســالمی یعنی این؛ یعنــی »اِرَحم 
تُرَحم«؛ رحم کن تا مورد ترّحم قرار بگیری 
از طرف خدای متعال؛ اینهــا باید آموزش 
داده بشــود به جوان های ما. جــوان ما باید 
»اَِشــّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحماُء بَیَنُهم« ]باشد[ 
این جوری تربیــت بشــود؛ در مقابل ظلم 
بِایستد، در مقابل متعّرض و متعّدی بِایستد 
اّما با برادر مؤمن، با مهربانی، با گذشت رفتار 
کند.« 97/3/20 »برای این که ما بنیان های 
سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی خود را 
مســتحکم کنیم، پیش نیاز اّولــِی قطعی 
ما، ایجاد وفاق و وحدت کلمه اســت. برای 
وفاق باید همه تالش کننــد... معنای وفاق 
این است که نسبت به هم خوشبین باشند؛ 
»رحماء بینهم« باشــند؛ همدیگر را تحّمل 
کنند؛ در جهت ترسیم هدف های واال و عالی 
و برای رسیدن به آنها به یکدیگر کمک کنند 
و از ایجاد تشّنج، بداخالقی، درگیری، اهانت 
و مّتهم کردن بپرهیزند. امــروز به نظر من 

وظیفه ی ما این است.« 81/3/7
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مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم ترین ملت ها ماندگار کردند.آنچه که بر مردم فلسطین گذشته است، 
در طول این چند سال اخیری که انتفاضه ها شروع شده و مقاومت واقعی شکل گرفته، یک پدیده ی عجیبی است. این، جز هدایت الهی و 
دستگیری الهی چیز دیگری نیست. انسان می بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخی، این همه فشار؛ چه در طوِل آن بیست و دو 

88/12/8 روزی که جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - که مصائب پشت سر هم بر مردم وارد می شود - اما این مردم مثل کوه ایستاده اند. 
*. شهید »بهاء ابوالعطا« از فرماندهان جبهه ی مقاومت اسالمی بود که رژیم غاصب صهیونیستی با هدف ترور مستقیم او، با حمله ی موشکی اقدام 

به حذف این مهره ی ارزشمند جهاد اسالمی کرد. 

مردم فلسطین نام خود را به عنوان مقاوم ترین ملت ها ماندگار کردند

این شماره تقدیم می شود  به روح مطهر 
شهید  بهاء ابوالعطا*
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امام کالم

دعوت به اسالم، اصلش 
دعوت به وحدت است

بشـر می تواند به آمـال خودش برسـد، آمال 
ایـن دنیـا و آن دنیـا. ایـن وحـدت چیـزی 
اسـت کـه در قـرآن بـه آن سـفارش شـده 
اسـت، دعوت شـده اسـت. ائمه ی مسلمین 

دعوت کرده انـد به این مسـئله. دعوت بـه اسـام، اصلش دعوت بـه وحدت اسـت؛ یعنی، 
همه در کلمه ی اسـام با هـم مجتمع باشـند و در آسـایش. لکـن همانطور کـه می دانید 
نگذاشـتند که این وحدت تحقق پیدا بکنـد، خصوصاً در ایـن عصرهای آخـر زیادتر دامن 
زدند بـه این اختافـات و عمده هم نظرشـان بـه این بود کـه کارشـناس های آنها فهمیده 
بودند کـه اگر ایـن اجتماع بزرگ اسـام یـک وقتی بـه هم نزدیک بشـوند و پیونـد کنند، 

دیگر هیـچ قدرتـی نمی تواند با اینهـا مقابلـه کنـد.     60/10/22 

انقالبیگری اخالق

رصدی گزارش

یک سر موضوع اقتصاد دست خود مردم است

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

روایتی از پیامبر اکرم نقل شـده که فرمـود: »الُیبِلُغنـی اََحٌد ِمنکـم َعن اََحـٌد ِمن اَصحابی َشـیئاً 
َفاِّنـی اُِحـبُّ أن اَخـُرَج اِلَیُکـم َو أَنا َسـلیمُ الّصدر«. پیش پیامبـر می آمدنـد و از یکدیگر بدگویی 

می کردنـد و چیزهایـی را دربـاره ی یکدیگـر می گفتنـد؛ گاهـی راسـت و گاهـی هـم 
خـالف واقـع.  پیامبـر اکـرم)( بـه مـردم فرمودنـد: هیچ کـس دربـاره ی اصحابـم 
به مـن چیزی نگویـد. دائمـاً نـزد مـن نیاییـد و از همدیگـر بدگویـی کنید. مـن مایلم 
وقتـی کـه میـان مـردم ظاهـر می شـوم و بـه میـان اصحـاب خـود مـی روم، »سـلیم  
الّصـدر« باشـم؛ یعنی با سـینه ی صـاف و پـاک و بـدون هیچ گونـه سـابقه و بدبینی به 
میان مسـلمان ها بروم. این، سـخنی از پیامبر و دسـتوری درباره ی مسـلمان ها نسـبت 
به شـخص آن حضـرت اسـت. ببینید چه قـدر ایـن رفتـار رسـول اکـرم)( کمک 
می کند بـه این که مسـلمان ها احسـاس کننـد کـه در جامعه و محیـط اسـالمی، باید 

بدون سـوءظن و با خوشـبینی بـا افـراد برخـورد کـرد.     68/7/28   

حدیث شرح

تاریخی روایت

رهبری خاطرات  عدالتخواهی تولیداصول رونق

دوستان واقعی خود را با دو صفت امتحان کنیددائماً نزد من نیایید و از همدیگر بدگویی کنید

هفته مشترک االحترام بین مسلمین
ایـن هفته ی وحـدت، ایـن هفته ی مشـترک االحتـرام بیـن مسـلمین را قدر 
بدانیـد. همـه سـعی کننـد وحـدت و اتّحـاد نیروهـا و در یـک جبهـه قـرار 
گرفتـن نیروهـای مسـلمین را - که رمز سـعادت و مایه سـربلندی مسـلمین 
و بزرگ تریـن حربـه ملت هـا در مقابـل اسـتکبار جهانـی اسـت - مغتنـم 

75/5/13 بشـمارند و قـدر بداننـد.

در حاشیه دیدار جمعی از اهل تسنن استان  کردستان با رهبر انقالب   |  88/2/24

در 1۴ فروردین 13۴6، حاج شــیخ مجتبی قزوینی وفات کرد. او از بزرگان کم نظیر بود؛ 
مردی شریف، عالم، مؤمن، عابد، زاهد، مورد احترام، و با هیبت و وقار بود؛ حتی مورد تکریم 
آقای میالنی نیز قرار داشت. این حادثه ای بزرگ بود، و من نمی توانستم در خانه بمانم. من 
ازجمله ی کسانی بودم که به مراسم تشییع اهتمام داشتم. پس از به خاکسپاری حاج شیخ 
مجتبی و پراکنده شدن مردم کمی از ظهر گذشته به اتفاق برادرم »سید هادی« عازم منزل 
پدرم شدیم. مادرم در آن ایام به حج رفته بود و پدرم تنها بود. در میان راه، مأموران ساواک ما 
را محاصره کردند. به من گفتند: بیا به مقر ساواک. گفتم: نمی آیم. از پلیس کمک گرفتند 
و من و برادرم را بردند و در ماشینی انداختند. در مقر ساواک برادرم را آزاد کردند و مرا نگه 

داشتند؛ چون هدف، من بودم.    خون دلی که لعل شد  

آن روز نمی توانستم در خانه بمانم
تولید داخلی احتیاج دارد به مصرف داخلی؛ این به عهده ی مردم است. مصرف خودمان 
را باید از تولیدات خودمان انتخاب کنیم. اینکه کسانی همه اش دنبال مارک ها و برندهای 
خارجی و اسم های خارجی باشند، خطاســت؛ فرونشاندن یک هوس شخصی است، اما 
ضربه زدن به یک کار عمومی و اصلی است. مصرف داخلی، تولید داخلی را افزایش می دهد؛ 
تولید داخلی که افزایش پیدا کرد، همین مشکالتی که آقای امام جمعه ی محترم گفتند، 
برطرف می شود؛ بیکاری برطرف می شــود. تولید که رونق بگیرد، یعنی تورم کم بشود، 
گرانی کم بشود، اشتغال افزایش پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل است. یک سر این قضیه 
دست ما مردم است، که مصرف خودمان را چگونه انتخاب کنیم. به هر حال وظائف زیاد 

است، اما توفیقات الهی هم بسیار زیاد است.  91/7/22    

مطالبه ی عدالت به معنای این است که عدالت، گفتمان غالب در محیط های جوان و دانشجویی 
شود؛ عدالت را مطالبه کنند و آن را از هر مسئولی بخواهند. اگر غیر از این کاری صورت گیرد، 
ممکن است درست و یا غلط باشد، که بنده چون نمی دانم، نظری نمی دهم... معتقدم دانشجو 
در زمینه ی عدالتخواهی باید اصل قضیه را مطالبه کند: جا انداختن فکر عدالتخواهی در ذهن 
مردم، در ذهن خانواده ها و در ذهن هر کسی که در حوزه کار او قرار می گیرد. 82/2/22 منظور 
از خواست و مطالبه هم این نیست که انسان مشتش را گره کند و مسأله ای را بخواهد؛ نه، بلکه 
بدانید که این مطالبه و خواسته الزم است و باور کنید که این نیازی قطعی و حیاتی برای کشور 
و جامعه است. نفس این که شما این موضوع را باور کنید، مهم ترین مطالبه است و اثر خود را در 

حرف، کار، تعامل، جبهه گیری سیاسی و حرکت دینی و مردمی شما می گذارد.  82/8/15 

عن الّصادق )(: »اختَِبوا إخوانَکم ِبَخصلَتَین«. اخوان، یعنی آن کسانی که می خواهید به عنوان برادران 
خود و افرادی که با آنها صداقت دارید، انتخاب کنید، این دو صفت را در آنها حتماً مالحظه کنید. 
»فَإن کانَتا فیهم«؛ اگر این دو صفت در آنها بود، چه بهتر؛ ]اگر نبود[ دوری کنید از آنها. این دو صفت 
لوات فی مواقیِتها«. یکی این ]که محافظ نماز باشند[. در مواقیت، البد مراد  چیست؟ »ُمحافَظٍَة َعلَی الصَّ
مواقیت فضیلت است؛ و ااّل مطلق مواقیت اگر مورد نظر باشد، ولو آخر وقت، اینکه خب، اگر کسی 
نکند این کار را، فاسق است. »و الِبِّ ِفی االخوان فی الُعرس َو الیُرس«)1(. صفت دوم هم یک صفت اجتماعی 
است. اّولی صفت فردی بود، بینه و بین اللَّ بود؛ این دومی بینه و بین الّناس است. کسی باشد که 
صفتش این باشد، که به برادرانش نیکی می کند؛ هم در عســر، هم در یسر. حاال این عسر و یسر، 
چه عسر و یسر خود انسان، ولو در عســر هم باشد، سختی هم باشد، باالخره کمک می کند؛ حاال 
تنگدستی دارد، مالی ندارد که کمک بکند، اما می تواند تسلی بدهد، با زبان کمک کند، با آبرو کمک 

کند... در همه ی حاالِت برادرش به او کمک کند و نیکی کند.   89/10/21    |       1( اکافی، ج2، ص672.

اصل کار دانشجو، در زمینه عدالتخواهی چیست؟

وقتی بصیرت نبود مثل انسانی است که چشم ندارد

در نظـر رهبـر انقـالب بنابـر ادلـه ی معتبـر دینـی چنـد همسـری مـردان، مبـاح 
اما غیـر مسـتحب اسـت، امـا از آنجـا کـه مطابـق دالیـل قرآنی جـواز آن مشـروط 
بـه اطمینـان از رعایـت عدالـت بین همسـران شـده اسـت، بنابرایـن هـرگاه از نظر 
عقالیی عـدم تحقق رعایـت عدالـت بیـن همسـران محتمـل باشـد، ازدواج مجدد 
شـوهر جایز نیسـت. همچنیـن در نـگاه کالن ایشـان، خانواده بـه عنـوان مهم ترین 
نهـاد اجتماعـی در زندگـی انسـان و ضـرورت شـکل گیری خانـواده و مراقبـت و 
حفاظـت از آن، عواملـی در اسـتحکام این بنیـان الهی و شـکل گیری آن مؤثر اسـت 
از جملـه: حفظ محبـت و اعتمـاد متقابـل زوجیـن، اصالت نقـش مـادری و تربیتی 
بانـوان، پرهیـز از راه یافتـن نـگاه مـادی بـه خانـواده و تجمل گرایـی و رقابت هـای 
مـادی خانواده ها، ترویـج ازدواج آسـان و نقش مهم و مؤثـر والدیـن در آن، وظیفه ی 
دسـتگاه های حکومتـی و رسـانه ها در تسـهیل امـر ازدواج جوانـان. بـر این اسـاس 
از آنجـا کـه در جامعـه و کشـور مـا ازدواج مجـدد مـردان غالبـاً بـه ضرر اسـتحکام 
خانـواده و موجـب تضعیـف محبـت زوجیـن و گاه فروپاشـی خانـواده اسـت، نـگاه 
معظم له بـه آن خوشـبینانه و مثبت نیسـت و از این روسـت کـه این جملـه در بیان 
 98/8/21 ایشـان تکرار شـده اسـت که: »خدا یکـی و محبـت یکـی و یـار یکـی«.  

نظر رهبر انقالب درباره چند همسری مردان

اگرچنانچـه بخواهیـم جسـارت کنیـم و عـرض بکنیـم مـالک انقالبـی بـودن... 
چیسـت، بنده بـه نظرم می رسـد مـالک انقالبی بودن، تقوا اسـت، شـجاعت اسـت، 
بصیرت اسـت، صراحت اسـت، نترسـیدن از »لَوَمـَة آلئِم« اسـت؛ اینها مـالک انقالبی 
بودن اسـت. اگرچنانچه ما تقوا داشـته باشـیم، شـجاعت الزم را هم داشـته باشـیم، 
صراحـت الزم را هـم -]البّتـه [ در جایی که صراحـت الزم اسـت؛ آنجایی کـه تَکنیه 
الزم اسـت، نـه؛ آنجـا صراحت مضـر اسـت- داشـته باشـیم، اگـر توانسـتیم اینها را 

انجـام بدهیم ]انقالبـی هسـتیم [.    95/3/6    

اینها مالک های انقالبی بودن است

اگر مـا بصیرت نداشـته باشـیم، اگـر ما بینش درسـت، چشـم بـاز، هوشـیاری الزم 
نداشـته باشـیم، نـه درسـت منافـع حقیقیمـان را تشـخیص می دهیم، نه درسـت 
راه رسـیدن به ایـن منافع را تشـخیص می دهیـم، نه درسـت آدمـی را کـه باید این 
بار بـزرگ را بـر دوش بگیـرد، می شناسـیم  وقتی بصیـرت نبود مثل انسـانی اسـت 
کـه چشـم نـدارد، راه را نمی  بیند؛ بصیـرت برای یک کشـور، یـک ملّـت و آحاد یک 

مجموعه، بـه ایـن اهّمّیت اسـت.  98/8/8  

شدید  با پیمان شکنان
)(درس هایی از رفتار سیاسی پیامبر

 پیمان حلف الفضول علیه گردن کلفت های مکه
در جاهلیت، پیمانی به نام »حلف الفضول« - پیمان زیادی؛ غیر از پیمانهایی که مردم مکه  بین خودشان داشتند - وجود داشت که پیامبر در آن شریک بود. یک نفر غریب 1

وارد مکه شــد و جنســش را فروخت. کســی که جنس را خریده بود، 
»عاص بن وائل« نام داشت که مرد گردن کلفِت قلدری از اشراف مکه بود. جنس را که 

خرید، پولش را نداد. آن مرد غریب به هرکس مراجعه کرد، نتوانســت کمکی 
دریافت کند. لذا باالی کوه ابوقبیس رفت و فریاد زد: ای اوالد فهر! به من ظلم 

شده است. پیامبر و عمویش زبیر بن عبدالمطلب آن فریاد را شنیدند؛ لذا 
دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که از حق او دفاع کنند. بلند شدند 
پیش »عاص بن وائل« رفتند و گفتند پولش را بده؛ او هم ترســید و 
مجبور شد پولش را بدهد. این پیمان بین این ها برقرار ماند و تصمیم 
گرفتند هر بیگانه ای وارد مکه شد و مکی ها به او ظلم کردند - که 
غالباً هم به بیگانه ها و غیرمکی ها ظلم می کردند - این ها از او دفاع 
کنند. بعد از اسالم، سال ها گذشــته بود، پیامبر می فرمود که من 

هنوز هم خود را به آن پیمان متعّهد می دانم. 79/2/23

 از همان اول حکومت، 
طرف محرومان را گرفت

وقتی شتر پیغمبر وارد شهر یثرب شد، جلِو هر کدام  از قلعه های قبایل که رسید، بزرگان بیرون آمدند و جلِو 2
شتر را گرفتند: یا رسول الل! بیا این جا؛ خانه، زندگی، ثروت 

و راحتِی ما در اختیار تو. پیغمبر فرمود: جلِو این شتر را باز کنید؛ »انّها مأمورة«؛ 
دنبال دســتور حرکت می کند؛ بگذارید برود... شــتر به فقیرنشین تریِن محاّلت 

مدینه آمد و در جایی نشســت. همه نگاه کردند ببینند خانه ی کیست؛ دیدند خانه ی 
ابی ایّوب انصاری اســت؛ فقیرترین یا یکی از فقیرترین آدم های مدینــه. خودش و خانواده ی 

مستمند و فقیرش آمدند و اثاث پیغمبر را برداشتند و داخل خانه بردند. پیغمبر هم به عنوان میهمان، 
وارد خانه ی آنها شد... معلوم شد که این شخص، وابسته ی به پول و حیثیت قبیله ای و شرِف ریاست فالن قبیله و وابسته ی 

به قوم و خویش و فامیل و آدم های پُررو و پشت هم انداز و امثال اینها نیست و نخواهد شد. 80/2/28

بدون کمک خدا از من کاری بر نمی آید
پیامبر بزرگوار... به صراحت می گفت من به خودی خود ناتوانم و بدون کمک خدا از من کاری برنمی آید. در جنگ  احزاب، در حالی که همه ی دشمنان از اطراف، مدینه و پیامبر و گروه مؤمنین را محاصره کرده بودند، با این نّیت که 3
اســالم و قرآن و پیام جدید را به کلّی از بیخ و بن بَکنند، پیامبر اکرم در کنار آرایش نظامی، در کنار تدابیر بســیار 
هوشمندانه ای که در آنجا به کار برد، در کنار تحریض مردم بر مقاومت، در مقابل چشم مردم بر زمین زانو گذارد! بارها این کار تکرار 
شد که در کتاب های سیره هست. پیامبر دستش را بلند می کرد، تضّرع می کرد، اشک می ریخت و می گفت: پروردگارا! به ما کمک 

کن و نصرتت را به ما برسان و به ما توفیق بده. 79/3/29

فقط آنچه برای خداست می ماند
در زمان پیامبر اکـرم)( بزغاله ای را خدمت ایشـان  آوردند و حضـرت آن را ذبـح کردند. فقرا و مسـتحقان 4
کردنـد.  گوشـت  طلـب  و  آمدنـد  ایشـان  نـزد 
پیامبـر)( مرتـب از گوشـت آن بزغاله ای کـه برای خودشـان ذبح 
کـرده بودنـد، می بریدنـد و بـه فقـرا می دادنـد. نهایتـا از تمـام 
گوشـت ها، فقط کتف آن باقـی ماند. چـون دیگر کسـی نبـود، آن را 
به خانه ی خـود بردند، تـا بپزند و بخورنـد. یکی از همسـران حضرت 
عرض کـرد: یـا رسـول الل! همـه ی بزغالـه ی ما رفـت و فقـط همین 
کتفش برایمـان ماند. پیامبـر)( فرمودند: خیـر، همه اش ماند 
و همیـن کتفش اسـت کـه از دسـت مـا خواهـد رفت؛ 
تمـام  و  می خوریـم  را  کتـف  ایـن  چـون 
می شـود، امـا آنهایـی را کـه انفـاق 
مـا  بـرای  کرده ایـم، 

می ماند. 
68/4/28

عزیزتر و باشکوه تر از 
کسری و قیصر 

آن مردمی که ده سال  5 ])( با او ]پیامبــر
زندگی کردند، روز به 
روز محبت پیغمبــر و اعتقاد به او در 
دل هایشان عمیق تر شد. وقتی در فتح 
مکه، ابوسفیان مخفیانه و با حمایت 
عّباس- عموی پیغمبر- به اردوگاه آن 
حضرت آمد تا امان بگیرد، صبح دید 
که پیغمبــر وضو می گیــرد و مردم 
اطراف آن حضرت جمع شــده اند تا 
قطرات آبی را که  از صورت و دســت 
ایشــان می چکد، از یکدیگر بربایند! 
گفــت: من کســری و قیصــر- این 
پادشــاهان بزرگ و مقتــدر دنیا- را 
دیده ام؛ اما چنین عّزتــی را در آن ها 

ندیده ام. 80/2/28

 از بین بردن اشرافی گری با
اعالم اخوت ها

ــاد  ــر[ ایج ــم ]پیامب ــیار مه ــات[ بس ــی از اقدام ]یک ــی و 6 ــای خراف ــرافی گری و تعّصب ه ــود. اش ــّوت ب اخ
غــرور قبیلــه ای و جدایــی قشــرهای گوناگــون مــردم 
ــی آن روز  ــب و جاهل ــع متعّص ــالی جوام ــن ب ــر، مهم تری از یکدیگ
عــرب بــود. پیغمبــر بــا ایجــاد اخــّوت، اینهــا را زیر پــای خــودش له 
ــن و  ــیار پایی ــالن آدم بس ــا ف ــه ب ــس قبیل ــالن رئی ــن ف ــرد. بی ک
ــا هــم برادریــد؛  متوّســط، اخــّوت ایجــاد کــرد. گفــت شــما دو نفــر ب
ــراف و  ــد. اش ــول کردن ــرادری را قب ــن ب ــل ای ــال می ــا کم ــم ب ــا ه آنه
ــا  ــرار داد و ب ــه ق ــردگاِن مسلمان شــده و آزادی یافت ــار ب ــزرگان را در کن ب
ایــن کار، همــه ی موانــع وحــدت اجتماعــی را از بیــن بــرد. وقتــی 
می خواســتند بــرای مســجد، مــؤّذن انتخــاب کننــد، خوش صداهــا و 
خوش قیافه هــا زیــاد بودنــد، معاریــف و شــخصیت های برجســته متعــّدد 
ــه  ــی، ن ــه زیبای ــرد. ن ــالل حبشــی را انتخــاب ک ــا ب ــان همــه ی اینه ــا از می ــد؛ ام بودن
ــان،  ــالم و ایم ــط اس ــود؛ فق ــرح ب ــادری مط ــدر و م ــی و پ ــرف خانوادگ ــه ش ــوت و ن ص

مجاهدت در راه خدا و نشان دادن فداکاری در این راه مالک بود. 80/2/28

دوران پیامبر)(، دوران امیری جوان ها
در جنگ ها خـود پیامبـر اکـرم فرماندهـی را عهده دار می شـد؛ امـا آن وقت کـه در آخریـن هفته هـای زندگی 
خود احسـاس کرد از ایـن عالم خواهد رفـت و لشکرکشـی به سـرزمین امپراتوری روم به وسـیله خـود او امکان 
نـدارد - چون کار بسـیار بزرگ و دشـواری بـود؛ الزم بـود نیرویـی برای ایـن کار برگزیده شـود که هیـچ مانعی 
نتوانـد جلـِو آن را بگیـرد - این مسـؤولیت را بـه یک جـوان هجـده سـاله داد. و او »اسـامة بن  زید« بـود. پیامبـر از ایمـان و از 
سـابقه فرزند شـهید بـودِن او هم اسـتفاده کـرد... ما امـروز در کشـورمان اسـامة بـن  زیدهای زیـادی داریـم؛ جوانـان زیادی 
داریـم؛ دختران و پسـران عظیـم و جمعیـت انبوهـی از ایـن مجموعه هـا داریم کـه حاضرنـد در همـه میدان های فّعـال - در 
میـدان درس، در میدان سیاسـت، در میـدان فّعالیتهـای اجتماعی، در میدان مشـارکت های گوناگـون بـرای فقرزدایی، برای 
سـازندگی، و در هـر صحنـه و عرصه ای کـه بـرای آنهـا برنامه ریزی شـود و امـکان داده شـود - شـرکت کننـد. ایـن موقعیت 

بسـیار مهمی برای کشـور ماسـت. 79/2/1

رهبر انقالب درباره ی شخصیت واالی پیامبر)( چنین می فرمایند: »نبی مکرم اسالم جدای از خصوصیات معنوی و نورانیت و اتّصال 
به غیب و آن مراتب و درجاتی که ما از فهمیدن آن ها هم حّتی قاصر هستیم... ما باید به پیامبر اقتدا و تأسی کنیم. نه فقط در چند رکعت 
نماز خواندن که در رفتارمان، در گفتارمان، در معاشــرت و در معامله مان هم باید به او اقتدا کنیم. پس باید او را بشناسیم.« 79/2/23 
بنابراین »بر روی شخصیت پیغمبر اکرم اگر تمرکز کنیم، دقت کنیم، بخواهیم درس بگیریم، برای دین و دنیای ما کافی است.« 90/11/21 
از همین روی، نشریه ی خط حزب اهلل به مناسبت فرا رسیدن ایام والدت پیامبر رأفت و مهربانی حضرت رسول اهلل االعظم)(هفت برش 

از زندگی سراسر حماسه ی این الگوی زندگی بشریت را در اطالع نگاشت این شماره مرور کرده است.

امروز هم اُسامه های زیادی داریم
هفت حکایت خواندنی از زندگی پیامبر اعظم)ص( در بیانات رهبر انقالب
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