
کارگر و کارفرما دو عنصرند، هر کدام نباشند، کار زمین است؛ 
مثل دو شریک، مثل دو همســــنگر. این نگاه اسالم است. هر 
دو باید نسبت به هم صداقت و محبت و صفا داشته باشند. 
حق هر کدام به وسیله ی آن دیگری رعایت شود. اگر این شد، 

که این نگاه اسالم است؛ هم حرمت سرمایه گذار و کارآفرین 
و کارفرما باقی و محفوظ میماند؛ هم حرمت کارگر و کننده ی 
کار و حاضــــر در صحنه. حرمت و حق هر دو محفوظ اســــت و 

کشور هم به سوی اعتال پیش میرود.      ۱۳۸۵/۲/۶

نســل جوان ما نشــان داد که همان شور و شــعور سیاسی 
را که مــا در نســل اول انقــالب ســراغ داشــتیم، دارد؛ با این 
تفــاوت کــه در دوران انقالب، کــوره ی داغ انقالب دلهــا را به 
هیجان مــی آورد، بعد هــم در دوره ی جنگ به نحــو دیگری؛ 
اما امروز اینها نیســت، در عین حال این تعهد، این احساس 
مسئولیت، این شور و شــعور در نسل کنونی ما وجود دارد؛ 

اینها چیز کمی نیســت. البته بین مردم اختالف ســلیقه و رأی 
هســت؛ عده ای کســی را قبول دارند، حرفی را قبــول دارند؛ 
عده ی دیگری را قبول دارنــد، طبیعی هم هســت، لیکن یک 
تعهد جمعی را انســان در بیــن همه ی این آحــاد، با اختالف 
آراءشــان، احســاس میکند؛ یــک تعهــد جمعی بــرای حفظ 

کشورشان، برای حفظ نظامشان.       ۱۳۸۸/۰۳/۲۹ 

کارفرما و کارگر حرمت یکدیگر را حفظ کنند

با همسرانتان خوش اخالق باشید

نسل جوان برای حفظ کشور و نظام متعهد است 

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

خطبه های انقالب  

این ماه محّرم و صفر، ماه برکات اســــالمی 
اســــت و ماه زنده ماندن اسالم است، باید 
ما محــــّرم و صفر را زنده نگــــه داریم به ذکر 
مصائــــب اهل بیت�که بــــا ذکر مصائب 

اهل بیت زنده مانده اســــت این مذهب تا حــــاال؛ با همان وضع 
سنتی، با همان وضع مرثیه سرایی و روضه خوانی. ما باید حافظ 
این سنت های اسالمی، حافظ این دستجات مبارک اسالمی که 

در عاشورا، در محّرم و صفر به راه می افتند باشیم.      ۱۳۶۰/۰۸/۰۴ 

وقتـــی مـــا میگوییـــم حکومـــت اســـالم یـــک حکومـــت 
مردمـــی اســـت، معنـــای ایـــن حـــرف ایـــن نیســـت کـــه 
حکومـــت اســـالمی، حکومت خدا نیســـت... در اســـالم 
حکومت »اهَّلل« بـــا حاکمیت مـــردم بر سرنوشـــت خود 
منافاتـــی نـــدارد. حکومـــت مردم بـــه معنـــای حکومت 
مـــردم، آن چنـــان کـــه در دمکراســـیهای غربـــی بیـــان 
میشـــود، نیســـت. حکومت مردم بـــه همان انـــدازه ای 

اســـت که بر طبق فرمان خدا بـــه مردم اجـــازه و امکان 
تصمیم گیری و اقدام داده شـــده اســـت و لـــذا در قرآن 
ی 
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حکومت، حکومت مســـتضعفان اســـت و ایـــن منافاتی 
ندارد که حکومت مســـتضعفان به معنای حکومت خدا 

و در چهارچوب احکام الهی باشد.      ۱۳۶۲/۵/۱۴ توصیه ی مؤّکد ما این اســــت که مســــیر عدالــــت را دنبال کنند. 
ت را بــــه حقوق اساســــِی خودش 

ّ
آن مســــیری که کشــــور را، مل

میرســــاند، کشــــور را در جایــــگاه اساســــِی خود قــــرار میدهد، 
همین تمّسک به ارزشــــهای اساسی انقالب اســــت. این ارزشها 
هم چیزهای ندانســــته و موهومی نیســــت؛ در بیانــــات امام که 
مالحظه کنیــــد، کاماًل واضح و روشــــن و جزو بّینات فرمایشــــات 
امام� اســــت؛ اینها را باید مالک قرار بدهنــــد و دنبال بکنند. 
و نْفــــس پیگیری این اهــــداف موجب این میشــــود که مردم هم 
هّمت کننــــد و وارد میدان بشــــوند و مســــائل را دنبــــال کنند و 
کلیــــد اصلــــی، اینجا اســــت؛ حضور مــــردم در همه ی مســــائل، 

حل کننده ی مشکالت است.        ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

دل و جان ما در برخــورد با حوادث روزمــّره زندگی، 
به طور دائم در حال فرســایش اســت. باید حســاب 
ایــن فرسایشــها را کــرد و جبــران آن را بــا وســایل 
بیــن  از  انســان   

ّ
اال و  نمــود،  پیش بینــی  درســت، 

خواهــد رفــت. ممکن اســت انســان از لحــاظ ماّدی 
و صــوری، تنومنــد و فربــه هــم بشــود؛ امــا اگــر بــه 
فکر جبــران ایــن سایشــها نباشــد، از لحــاظ معنوی 
نابود خواهد شــد... با یــک لحظه و یــک برهه خوب 
بودن... انســان به مرتبه عباد صالحین نمیرســد... 
اگــر بخواهید این اســتقامت بــه وجود آیــد، باید به 

طور دائم مراقبت کنید.       ۱۳۸۱/۰۷/۱۷

کالم امام   

به رسم آیه ها  

درس اخالق  دولت جوان حزب اللهی  

 صحنه وقتی در اختیار مــــردم قرار گرفت، پیش خواهد رفت. شــــما 
االن نگاه کنیــــد، در ظرف کمتــــر از ده ســــال مقاومت لبنان بر ارتش 
جّرار صهیونیســــتی چند بار فائــــق آمــــد؛ ]اّول [ مقاومت لبنان، بعد 
مقاومــــت فلســــطین. مقاومت لبنــــان، اّول صهیونیســــت ها را از 
جنوب لبنان بیرون کرد؛ بعد در جنگ ۳۳ روزه، بینی صهیونیست ها 
را به خاک مالید. آمریکا صهیونیست ها را کمک کرد، خیانتکاران داخلی 
کمک کردند اّما نیروی مقاومت - که نیروی مردمی بود، با ایمان بود، 
با هدف بود، میفهمید دارد چه کار میکند - توانست همه ی اینها را از 

عرصه خارج کند.       ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
بیست و سوم مرداد، سالگرد پیروزی مقاومت 33 روزه حزب اهلل لبنان در برابر رژیم 

صهیونیستی )روز مقاومت اسالمی( گرامی باد. 

 نیروی مقاومت مردمی،  
بینی صهیونیست ها را به خاک مالید

مناسبت  

حافظ سنت های اسالمی محرم و صفر باشیم

حکومت اسالم حکومتی مردمی است

 تمسک به ارزش های انقالب
 کشور را در جایگاه اساسی خود قرار می دهد

 انسان باید به طور دائم
 مراقبه داشته باشد

ـــت  ـــن نعم ـــهدا، ای ـــر ش ـــاد ب ـــوارا ب ـــت... گ ـــهادت اس ـــوارای ش ـــربت گ ـــیدن ش ـــد، نوش ـــارزه می کن ـــدا مب ـــه در راه خ ـــانی ک ـــرای انس ـــا ب ـــن اجره باالتری
بـــزرگ الهـــی! آنهـــا بـــا شـــهادت، اجرشـــان را گرفتنـــد. شـــهادت، یعنـــی وارد شـــدن در حریـــم خلـــوت الهـــی، و میهمـــان شـــدن بـــر ســـر ســـفره ی 

ضیافـــت الهـــی؛ ایـــن خیلـــی باعظمـــت اســـت.        ۱۳۷۰/۱۰/۱۱

مزار: گلزار شهدای امامزاده ابراهیم؟ع؟ بابلسر

شهادت وارد شدن در حریم خلوت الهی است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید هادی باغبانی

شهید هفته  

محل شهادت: دمشق، سوریه تاریخ شهادت: ۲۸ مرداد ۱3۹۲

سؤال: در برخی مناطق مراسم شبیه خوانی و تعزیه خوانی چند ساعت قبل از اذان ظهر شـــروع می شود و تا چند ساعت بعد از 
ظهر ادامه پیدا می کند و شرکت کنندگان در این مراسم، نماز ظهر و عصر را در آخر وقت می خوانند، وظیفه ی تماشاگران و برگزار 

کنندگان چنین مراسماتی چیست؟ آیا بی توجهی به نماز محسوب می شود؟

جواب:  شایسته است طوری برنامه ریزی شود که هنگام اذان نماز اول وقت خوانده شود و بعد مراسم را ادامه دهند همانطوری 
که خود امام حسین � در روز عاشورا نماز را در اول وقت خواند.

اهمیت برنامه ریزی برای نماز اول وقت در هیئات مذهبی 

احکام  

» در صـــدر اســـالم بزرگترین و  سخن
هفتـه

مهمتریـــن ضربـــه ای کـــه بـــر 
اســـالم وارد شـــد، این بود که 
اسالمی از امامت به ســـلطنت  حکومت 
را از امـــام  حکومـــت    ... تبدیل شـــد. 
حسن� گرفتند. وقتی حکومت از مرکز 
دینـــِی خـــودش خـــارج شـــد و در اختیـــار 
دنیاطلبـــان و دنیـــاداران گذاشـــته شـــد، 
بدیهی است که بعد هم حادثه کربال پیش 
می آیـــد. آن وقـــت حادثه کربـــال حادثه ای 
نیست که بشود جلوش را گرفت؛ اجتناب 
ناپذیر میشـــود. بیست سال بعد از آن که 
حکومـــت اسالمی از دســـت محور اصلی 
آن - که امامت اســـت - گرفته شد، امام 
حســـیِن �فرزنـــد پیامبر در کربـــال با آن 
وضـــع فجیع به خـــاک و خـــون کشـــیده 

شد.«       ۱۳۹۷/۲/۱
حادثـــه عظیم عاشـــورا و فجایعـــی که بر 
اهل بیـــت نبـــی مکرم اســـالم در کربال 
ایجـــاد شـــد که نشـــان از عمـــق انحرافی 
اســـت که میان جامعه مســـلمان شکل 
گرفته اســـت.نگاه تحلیلی به تاریخ اسالم 
نشـــان مـــی دهـــد کـــه قیـــام اباعبداهَّلل 
الحســـین �از ســـر تکلیـــف دینـــی و بـــا 
هـــدف جلوگیری از انحراف و بدعت گذاری 
در مســـیر حاکمیـــت در جامعـــه دینـــی 
 بـــوده اســـت. در شـــرایط آن روز جامعه،
 ! شـــد یل  تبد سلطنت  به  مت  ما ا «
ماهیت ســـلطنت،  بـــا  ماهیت امامـــت، 
مغایر و متفاوت و مناقض اســـت. این دو 
ضّد همند.امامت، یعنی پیشوایِی روحی 
و معنـــوی و پیوند عاطفـــی و اعتقادی با 
مردم. اما ســـلطنت، یعنی حکومت با زور 
و قـــدرت و فریب؛ بـــدون هیچ گونه علقه 
معنـــوی و عاطفـــی و ایمانـــی. ایـــن دو، 
درســـت نقطه مقابل هم اســـت. امامت، 
حرکتـــی در میـــان امـــت، برای امـــت و در 
جهـــت خیـــر است. ســـلطنت، یعنـــی یک 
ســـلطه مقتدرانـــه علیه مصالـــح مردم و 
برای طبقات خاص؛ بـــرای ثروت اندوزی و 
برای شـــهوت رانی گروه حاکم. آنچه که ما 
در زمان قیام امام حســـین �میبینیم، 

دومی است، نه آن اّولی.«       ۱۳۹۷/۱/۲۶

    قیام برای احیاء ارزش ها و تحقق عزت  
قیـــام  اهـــداف  و  علـــل  بررســـی  در 
سید الشـــهدا� »اگر به تحلیل ظاهری 
قضیـــه نگاه کنیـــم، این قیام، قیـــام علیه 
حکومت فاســـد و ضّد مردمی یزید است؛ 
امـــا در باطـــن، یک قیـــام برای ارزشـــهای 
اســـالمی و بـــرای معرفـــت و بـــرای ایمان 
و بـــرای عزت اســـت. بـــرای این اســـت که 
مردم از فســـاد و زبونی و پستی و جهالت 

نجات پیدا کنند. «       ۱۳۷۹/۱/۲۶
از  خـــروج  از  �پـــس  حســـین  امـــام 
مدینـــه و ســـفر بـــه مکـــه و ســـپس طی 
مســـیر بـــه ســـمت کوفـــه و کربال، مســـیر 
 قیـــام خـــود و عـــدم بیعـــت بـــا یزیـــد را
پـــی ریـــزی نمـــود و اهـــداف خویـــش را از 
طریـــق ارســـال ســـفیر و ســـخنرانی بیان 
کـــرد؛ باعـــزم راســـخ و حرکـــت رســـالت 
محـــور امام حســـین� می تـــوان گفت 
»امام حســـین� قیام کرد تا آن واجب 
بزرگـــی را که عبـــارت از تجدیـــد بنای نظام 
و جامعـــه اســـالمی، یـــا قیـــام در مقابل 
انحرافـــات بـــزرگ در جامعـــه اســـالمی 
اســـت، انجام دهـــد. این از طریـــق قیام و 
از طریـــق امـــر به معـــروف و نهـــی از منکر 
اســـت؛ بلکه خـــودش یک مصـــداق بزرِگ 
امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکر اســـت. 
البتـــه ایـــن کار، گاهی بـــه نتیجه حکومت 
میرسد؛ امام حسین �برای این آماده 
بود. گاهی هم به نتیجه شهادت میرسد؛ 

برای این هم آماده بود. «       ۱۳۷۴/۳/۱۹

    عمل به تکلیف دینی در مکتب حسینی 
اباعبـــداهَّلل  قیـــام  کـــه  جایـــی  آن  از 
الحســـین�برای انجام تکلیـــف بود در 
نتیجه وســـاطت و ســـفارش های دیگران 
بـــرای عدم مبـــارزه بـــا یزید کارســـازنبود، 
محمدبن حنفیـــه  و  »عبداهَّلل بن جعفـــر 
و عبداهَّلل بن عبـــاس - اینهـــا کـــه عامـــی 
نبودنـــد، همـــه دین شـــناس، آدمهـــای 
عـــارف، عالـــم و چیزفهـــم بودنـــد - وقتی 
به حضـــرت میگفتند که "آقـــا! خطر دارد، 
نروید" میخواستند بگویند وقتی خطری 
در سرراه تکلیف اســـت، تکلیف، برداشته 

اســـت. آنها نمیفهمیدند کـــه این تکلیف، 
تکلیفی نیســـت که با خطر برداشته شود. 

این تکلیف، همیشه خطر دارد. 
آیـــا ممکـــن اســـت انســـان، علیـــه قدرتی 
آن چنـــان مقتدر - به حســـب ظاهر - قیام 
کند و خطر نداشته باشد!؟ مگر چنین چیزی 
میشود!؟ این تکلیف، همیشه خطر دارد. 
همان تکلیفی که امـــام بزرگوار انجام داد. 
به امام هم میگفتند»آقا! شـــما که با شاه 
درافتاده اید، خطر دارد.« امام نمیدانست 
خطر دارد!؟ امام نمیدانســـت که دستگاه 
امنیتـــی رژیم پهلـــوی، انســـان را میگیرد، 
میکشد، شکنجه میکند، دوستان انسان 
را میکشـــد و تبعیـــد میکند!؟ امـــام اینها را 

نمیدانست!؟ «       ۱۳۷۴/۳/۱۹
این گونـــه بـــود کـــه حضـــرت اباعبـــداهَّلل 
الحســـین� علـــی رغـــم همـــه موانع و 
توصیـــه هـــا، بـــرای جهاد فی ســـبیل اهَّلل، 
تصمیـــم گرفت و » امام حســـین � برای 
انجام یـــک واجب، قیام کرد. این واجب در 
طول تاریخ، متوّجه به یکایک مسلمانان 
اســـت. این واجب، عبارت اســـت از این که 
هر وقت دیدند که نظاِم جامعه اســـالمی 
دچار یک فساِد بنیانی شده و بیم آن است 
ی احکام اســـالمی تغییر یابد، هر 

ّ
کـــه به کل

مسلمانی باید قیام کند.«       ۱۳۷۴/۳/۱۹
این تکلیـــف محوری و »کاری کـــه در زمان 
امام حســـین� انجـــام گرفت، نســـخه 
کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت؛ 
منتها آن جا به نتیجه شهادت رسید، این جا 
به نتیجه حکومت. این همان است؛ فرقی 
نمیکنـــد. هدف امام حســـین� با هدف 
امـــام بزرگـــوار ما یکـــی بود. ایـــن مطلب، 
اســـاس معارف حســـینی اســـت. معارف 
حســـینی، بخش عظیمی از معارف شیعه 
اســـت. این پایه مهمی است و خود یکی از 

پایه های اسالم است.«       ۱۳۷۴/۳/۱۹ 

    نهضت حسینی سرمشق آزادگان جهان 
»وقتـــی این تغییر و قیام و حرکت اصالحی 
تکـــرار شـــود، مطمئّنـــا فســـاد و انحراف، 
ریشـــه کن شـــده و از بیـــن خواهـــد رفت. 
هیچ کـــس ایـــن راه و ایـــن کار را بلـــد نبود؛ 

.. لـــذا امـــام حســـین � از لحـــاظ عملی، 
درس بزرگی به همه تاریخ اســـالم داد و در 
حقیقت، اسالم را بیمه کرد. هرجا فسادی 
از آن قبیل باشد، امام حسین �در آن جا 
زنده اســـت و با شیوه و عمل خود میگوید 
که شما باید چه کار کنید. تکلیف این است؛ 
لذا باید یاد امام حسین� و یاد کربال زنده 
باشـــد؛ چون یاد کربال ایـــن درس عملی را 

جلِو چشم میگذارد.«      ۱۳۷۴/۳/۱۹
آری تاریخ محل تکرار است و امروز هم همان 
خط روشن نهضت عاشورا توسط آزادگان 
جهان الگو گرفته شده است. »امام بزرگوار 
ما �، همین خّطِ نشـــان حســـینی را در 
نهضـــت، در منش و در زندگی خود انتخاب 
کرد و لذا توانست جمهوری اسالمی را بیمه 
کند. توانســـت دشمن را از تهدید و از فشار 
منصرف کند. چون به دشـــمن تفهیم کرد 
که فشـــار، اثری ندارد. تهدیـــد، اثری ندارد. 
حملـــه، اثـــری نـــدارد. «       ۱۳۷۵/۳/۱۴ بدون 
شک ایستادگی در مقابل باطل و مقاومت 
در برابر  دشمنان اسالم، آموزه ای است که 
قیام اباعبـــداهَّلل � آن را  در امتداد تاریخ 
به گوش جهانیان خواهد رســـاند، چرا که 
»اســـاس دین با عاشـــورا پیوند خورده و 
به برکت عاشـــورا هم باقی مانده است. اگر 
فداکارِى بزرِگ حسین بن علی�نمیبود 
ی 

ّ
-که این فـــداکاری، وجدان تاریخ را به کل

متوّجه و بیدار کـــرد- در همان قرن اول یا 
نیمه ی قرن دوم هجری، بســـاط اسالم به 
ـــی برچیـــده میشـــد . «       ۱۳۷۲/۳/۲۶ و در 

ّ
کل

یک جمله: »همین حرکت، اســـالم را حفظ 
کرد«.     ۴/۱۳/ ۱۳۹۰

و همان طور که در گذر زمان و »در قرنهای 
متوالی، این حادثه روزبه روز زنده تر شده، 
امـــروز این مراســـم از صد ســـال پیش ... 
خیلی گرم تر، گیراتر، ُپرشـــورتر و گسترده تر 
دارد انجـــام میگیـــرد؛ همـــه ی اینها معنا 
دارد، همـــه ی اینهـــا   نشـــان دهنده ی یک 
حقایقی و یک جریانی اســـت که به رهبری 
حســـین بن علی �دارد در دنیـــا پیـــش 
میرود؛ و ان شـــاءاهَّلل پیـــش خواهد رفت 
تهـــا را بـــاز خواهد کـــرد.«        

ّ
و گره  هـــای مل

۱۳۹۶/۶/۳۰

انســــان باید با خانواده ی خود خوش اخالق باشد؛ که این 
بالیی اســــت که خیلی از آدمهای مؤمن و خــــوب ما هم به 
آن دچارند؛ آدمهای خوبی اند اّما با زن و بّچه ی خودشــــان 
بداخالقند، کج ُخلق و بداخالق و تند و ســــخت گیر که خیلی 
ت کنید، خواهید دید رازهای 

ّ
چیز بدی اســــت. اگر فکر و دق

عمیقی پشــــت این یک کلمه که انســــان با همســــر خود و 

فرزندان خود خوش ُخلق باشد، هســــت. البّته این در مورد 
مردها بیشــــتر صدق میکند اّما زنها هــــم همین جور... لکن 
عمده ، این مبتالبِه مردها است که گاهی مثل ِشمر در خانه 
با زن و بّچه رفتــــار میکنند؛ حاال از یک جایی اوقاتشــــان تلخ 
است، یکی به آنها اهانت کرده، بدگویی کرده، عوضش را سر 

زن و بّچه درمی آورند.       ۱۳۸۲/۱۱/۲۶

ایام عزاداری محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی� را تسلیت عرض می کنیم.
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تأکیــــدات    رهبـــــــرانقـــــالب
 بــرای مقابلــه با طغیــان کرونــا

آرایش دفاعــی 
جدید در مقابل 

ونـــــــــــــــــــا کر

»بیماری کرونا امروز مســـئله ی اول کشـــور است، مسئله ی فوری و فوتی کشور است.«

تذکر مهم

وظایــــــف 
مسئولین

وظایـــف 
مــــــردم

انجام اقدامات الزم 
و قاطع براساس 

ضرب االجل یک هفته ای

رعایت قاطعانه
 شیوه نامه های بهداشتی 
از سوی اکثریت قاطع مردم

رعایت با دقت و 
شدت شیوه نامه ها 
 در مجالس عزاداری

اوج گرفتن مجدد
 نهضت مواسات 
برای کمک به
 آسیب دیدگان
 کرونا

فراهم ساختن
  آزمایش تشخیص بیماری
 به صورت رایگان برای همه

رساندن واکسن مورد نیاز
 به مردم از طریق 

واردات و تولید داخلی

رساندن دارو به مردم 
و اصالِح مشکالت

 شبکه توزیع

کمک نیروهای مسلح 
به مردم با همه توان

اجرایی کردن قاطعانه
 هر تصمیمی درباره تعطیلی
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همه ی این چیزهایی که گفتیم سبب اند، مسّبب االســباب خداوند قادر و حکیم است. دعا 

و اســتغفار کنیم و از خدای متعال لطفش را طلب کنیم.

اطالع نگاشت

حضـــرت آیـــت اهَّلل خامنه ای در پی طغیـــان بیماری کرونـــا در پیام 
تلویزیونی)۱۴۰۰/۵/۲۰( با بیان اینکه »بیماری وحشـــی طغیان 
کـــرده، نه فقط در ایـــران بلکه در همه ی جهـــان تقریبا یک دوران 
طغیانـــی را دارد میگذرانـــد. طبیعتـــا وقتی که بیمـــاری، ویروس، 
دشـــمن شـــکل جدیدی پیدا میکند، آرایش دفاعی ما و شیوه ی 
کار ما هم بایســـتی تغییر پیدا کند.« تدابیری را برای کنترل بیماری، 
خطاب به مســـئولین و مردم بیان کردند که در  اطالع نگاشـــت با 

عنوان »آرایش دفاعی جدید در مقابل کرونا«، مرور میشـــود.

عکس نوشت  

تصویری از مرثیه سرایی و عزاداری سیدالشهداء ؟ع؟در حضور رهبر انقالب

بعضی حاال ممکن اســت بگویند شــما میخواهید نهضت امام حســین را بیان بکنید، خیلی خب، بروید بیــان کنید، دیگر 
روضه خوانــی و گریــه و زاری و اینها چیســت؟ برویــد بنشــینید بیان کنید کــه حضرت ایــن کار را کردنــد، ایــن کار را کردند، 
هدفشــان هم این بود. ایــن، خیلی فکر خطائی اســت، نــگاه غلطی اســت. این عاطفه ی نســبت بــه اولیاء خــدا، اولیاء 
دین، این پیوند عاطفی، پشتوانه ی بسیار ارزشــمند پیوند فکری و پیوند عملی اســت. بدون این پشتوانه، خیلی سخت 
میشــود در این راه حرکت کرد. این پیوند عاطفی، خیلی مهم اســت. اینی که امام راحل � فرمودند عزاداری به سبک 

سنتی، این یک حرف از روی عادت نبود؛ حرف بسیار عمیقی است؛ ژرف نگرانه است.       ۱۳۹۰/۰۴/۱۳

ارتباط عاطفی با اهل بیت؟ع؟پشتوانه پیوند فکری و عملی با ایشان است


