
         

من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل 338338
غاصب را گوشـــزد مســـلمین نمودم. 
مـــن از عمـــوم مســـلمانان جهـــان و 
دولت های اســـامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست 
ایـــن غاصـــب و پشـــتیبانان آن به هـــم بپیوندنـــد. و جمیع 
مســـلمانان جهـــان را دعـــوت می کنـــم آخریـــن جمعۀ ماه 

مبـــارک رمضان را کـــه از ایام قدر اســـت، و می تواند تعیین 
کنندۀ سرنوشـــت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان »روز 
قـــدس« انتخاب، و طی مراســـمی همبســـتگی بین المللی 
مســـلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مســـلمان 
اعـــام نماینـــد. از خداونـــد متعال پیروزی مســـلمانان را بر 

اهل کفر خواســـتارم.     ۱۳۵۸/۰۵/۱۶        

]دســـتگاه های حکومتـــی[ باید محیط مســـاعد تولید را در 
کشـــور به وجـــود بیاورنـــد؛ یعنی محیط مســـاعدی به نفع 
حرکـــت تولیـــدی و جهت گیری تولیـــد، در مقابل جهت گیری 
واردات و تکیه ی به خارج. ما متأّسفانه یک میراث بسیار تلخ 
و شومی از رژیم طاغوت داریم؛ آنجا اساس اقتصاد، اساس 
تحرکات اقتصادی و تجاری و مانند اینها مبتنی بود بر تکیه ی 
به واردات؛ این منتفی نشـــده، انقاب خیلی از بنیانهای غلط 

را عـــوض کرد، ]اّما[ این را نتوانســـته متأّســـفانه بدرســـتی 
عوض کند؛ باید جّدّیت بشـــود در این قضّیه. فضای کشـــور 
را، فضای اقتصادی کشـــور را، فضای مالی و پولی کشـــور را، 
بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقّرراِت اینها 
را در جهتی ســـوق بدهند که به نفع تولید باشـــد؛ واردات و 
واســـطه گری و ســـفته بازی و مانند اینها در انزوا قرار بگیرد؛ 

این مهم ترین مسئله است.    ۱۳9۸/۰۸/2۸

در موضوع خانواده هی گفته میشـــود نقش زن. دلیلش 
هم واضح است؛ چون زن در خانواده عنصر محوری است. 
جامعه باید قدردان باشد. حتمًا بایستی بر روی کار زنهای 
خانـــه دار ارزشـــگذاری ویژه بشـــود. بعضی میتوانســـتند 
برونـــد کار بگیرند، بعضـــی میتوانســـتند تحصیات عالیه 
بکننـــد، بعضـــی تحصیـــات عالیـــه هم داشـــتند گفتند ما 

میخواهیـــم ایـــن بچه را بـــزرگ کنیم، خوب تربیـــت کنیم، 
نرفتیـــم کار بگیریـــم. باید از اینجور زنی قدردانی شـــود. در 
بیاناتی کـــه حضرات فرمودند، این بود که مثًا بیمه هائی 
برای اینها در نظر گرفته شـــود. بله، تأمین اقتصادیشـــان، 
بیمه شـــان، بقیـــه ی چیزهائی که الزم اســـت، باید در نظر 

گرفته شـــود.          ۱۳9۰/۱۰/۱۴ 

یک خصوصیت مخصوص من و شماست؛ یعنی مایی که به خاطر مسؤولیتهایمان حوزه ی اقتداری داریم؛ چه کوچک و چه 
ذین ال یریدون علّوا فی األرض و ال فســـادا«.)۱( 

ّ
بزرگ. این، مضمون آیه ای اســـت که تاوت کردم: »تلک الّدار األخره نجعلها لل

دنبال اســـتعاء و ســـلطه جویی و برتری جویی بر مردم نباشـــیم. این کار، ســـخت است؛ اما ممکن و الزم است. سلطه جویی، 
آفتی اســـت که قدرتمداران عالم را همیشـــه تهدید کرده و بســـیاری را لغزانده اســـت. امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّســـام 
فرمود: این آیه اصًا برای قدرتمندان، والت و مســـؤوالن اســـت؛ از رؤســـای سطح باال گرفته تا مدیرّیتهای میانی و تا هرجا که 
حوزه ی قدرتی وجود دارد. آفت کار ما این اســـت که از حوزه ی اقتدار برای ســـلطه جویی، زورگویی و افزون طلبی اســـتفاده 

کنیم؛ این خطر بزرگی اســـت.    ۱۳۸2/۵/۱۵       |      1( ســـوره قصص، آیه83

انســـان در قیامت میبیند که گاهی میشد با یک کار کوچک، یک 
پاداش بزرگ را اینجا به دست بیاورد؛ یک حرکت کوچک در دنیا 
میتوانست اینجا آثار ماندگار عظیِم ُپرسود و ُپرمنفعتی داشته 
باشـــد، و این کار را نکرده؛ انســـان حسرت میخورد. ]یا[ در دنیا 
میتوانســـت با یک پرهیز، با اجتناب از یک حرکت، اجتناب از یک 
حـــرف و از یـــک فعل عذاب دردناکی را از خودش دور کند؛ نکرد، 
هّمـــت نکرد. تصمیم بگیریم درســـت کار کنیـــم، تصمیم بگیریم 
درســـت عمل کنیم، درســـت حرف بزنیم، درست برنامه بریزیم؛ 
تصمیم بگیریم؛ روز حســـرت، روز ســـختی اســـت. و این کارها، 
این تصمیم گیری ها در جوانی ممکن اســـت؛ آســـان تر از دوران 
عمر بنده و زندگی امثال بنده اســـت. ]...[ شما قدر بدانید این 
فرصتی که در مقابلتان هســـت؛ در این ســـّنی که شما هستید، 
در مقابلتان ممکن است شصت سال، هفتاد سال عمر باشد؛ 
قـــدر بدانیـــد این امکانی را که در خدمت شـــما و در برابر شـــما 

هســـت.          ۱۴۰۱/۰2/۰۶     

]آمریـــکا و مســـتکبرین[ روی کشـــورهای عرب و بســـیاری از 
کشـــورهای اســـامی فشـــار آوردند که مســـأله فلسطین را 
ندیده بگیرند و متأســـفانه بســـیاری از دولتها هم تحت تأثیر 
ایـــن فشـــار قـــرار گرفتنـــد و آن را قبول کردند. امـــا جمهوری 
اســـامی، حرف صریح خود را در یک جمله رسا و روشن بیان 
کرده اســـت که همه منصفیـــن عالم، آن را قبول میکنند. آن 
ق به مردم فلســـطین 

ّ
جمله این اســـت که »فلســـطین متعل

اســـت.« دولت غاصب صهیونیست، باید بساط خود را جمع 
کنـــد. یهودیها میتوانند در فلســـطین بماننـــد، اما حکومت 
ق به ملت فلســـطین و فلسطینیهاست و 

ّ
در فلســـطین، متعل

آنها، مثل همه کشـــورهای دیگر، هرکس را خواســـتند آن جا 
نگه میدارند. اّما دولت صهیونیســـت، دولت غاصبی اســـت. 
این، موضع ما در قبال مســـأله فلســـطین است. امام راحل، 
بارهـــا این موضـــع را اعام کرده اند و نظـــر قطعی جمهوری 

اســـامی ایران است.       ۱۳۷2/۰۳/۱۴     

کالم امام   

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

به رسم آیه ها  
خطبه های انقالب  درس اخالق  

روز قدس؛  تعیین کننده سرنوشت  مردم فلسطین 

برای تولید ملی محیط مساعد به وجود بیاورید

بایستی بر روی کار زنهای خانه دار ارزشگذاری ویژه شود

آفِت مسئولیت زورگویی و افزون طلبی است
ق به مردم فلسطین است فرصت جوانی را قدر بدانیم

ّ
فلسطین متعل

عید سعید فطر را پیشاپیش به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم
گزیده بیانات  

سؤال:   آیا در مواردی که بیمار از نظر پزشکی درمان ناپذیر بوده و باید تا زمان مرگ، درد بسیار شدیدی را تحمل کند، می توان او 
را با رضایت خودش تا زمان مرگ، بیهوش کرد تا متوجه درد نشود؟

جواب:   اگر بیهوش کردن سبب تسریع در فوت یا ضرر قابل توجه برای بیمار نباشد، با رضایت او اشکال ندارد.

حکم بیهوش کردن بیمار درمان ناپذیر           

احکام  

در جنگهای ســـخت با ســـاحهای قدیمی دیگر نمیشـــود جنگید. امروز با شمشـــیر و با نیزه و با این چیزها، نمیشـــود به جنِگ توپ و 
موشک و مانند اینها رفت. در جهاد تبیین هم همین  جور است؛ با شیوه های قدیمی ]نمیشود کار کرد[. البّته بعضی از شیوه های 
قدیمی جایگزین ندارد، مثل منبر، مثل مّداحی؛ اینها قدیمی اســـت اّما اینها جایگزین ندارد؛ اینها همچنان اثرگذار اســـت و هیچ 
چیـــز دیگـــری جـــای اینها را نمیگیرد، لکن از لحاظ ابزارهای گوناگون بایســـتی ِبه روز حرکت کرد. کارهایی که بایســـتی انجام بگیرد، از 
لحاظ ســـخت افزاری در دســـترس است؛ مهم بخش نرم افزاری قضّیه است. ساح تبیین یک بخش نرم افزاری مهّمی دارد؛ در اینجا 

بایستی نوآوری صورت بگیرد، بایستی سخن نو گفته بشود و شیوه ی نو در بیان ذکر بشود.          ۱۴۰۰/۱2/۱9  

ضرورت جهاد تبیین با ابزارهای به روز
جهاد تبیین  

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 338     |     هفتـه دوم اردیبهشـت  1401     |     

22 مهرماه ۱۳۷۳ نروژ؛ شـــمالی ترین کشـــور اروپایی در 
حاشـــیه قطب شـــمال کـــه حتما در آن روزهـــا آب و هوای 
سردی را تجربه می کرده. در سرمای پاییز اسلو اما رسانه ها 
دور هم جمع شده بودند تا مراسم صلح را پوشش دهند. 
دشـــمنان دیروز حاال در نروژ جمع شـــده بودند تا عکس 
دســـته جمعی بگیرنـــد و جایزه صلح نوبل را به رســـانه ها 
نشـــان دهند! اســـحاق رابین و شـــیمون پرز از سمت رژیم 
صهیونیستی و یاسر عرفات از سمت سازمان آزادی بخش 
فلســـطین. چریک فلســـطینی که روزگاری آرمانش بیرون 
رانـــدن صهیونیســـت ها از فلســـطین بود حـــاال در کنار دو 
دشـــمن سابق صهیونیست خود ایســـتاده و در حالی که 
مدال و لوح یادبود صلح نوبل را در دســـت داشـــتند رو به 
عکاســـان عکس یادگاری می گرفتنـــد!! عرفات در پیمان 
اســـلو رسما اشـــغالگری صهیونیســـت ها را با به رسمیت 
شـــناختن اســـرائیل پذیرفت و کاربرد خشونت را محکوم 
کـــرد. او در ازای بعضـــی امتیـــازات کوچـــک ماننـــد ایجاد 
تشـــکیاتی برای اداره بعضی مناطق فلسطینی نشـــین، 
اشـــغال فلسطین را به رسمت شـــناخت. صهیونیست ها 
در ازای به رســـمیت شناخته شدن موجودیت شان تن به 
تاسیس یک شـــورای اداری داده بودن برای اداره بعضی 
مناطق فلسطینی نشین. شورایی که یک دولت نبود و قرار 
بود صرفا خدمات شهری و اجتماعی شهروندان را تأمین 
کنـــد و البتـــه حق قانون گـــذازی و تصمیم  گیـــری در مورد 
سیاســـت خارجی و امنیتی و امور دفاعی را هم نداشـــت. 
تکلیف بیش از ۳ میلیون آواره فلســـطینِی خارج از اراضی 
اشـــغالی هم معلوم نبود. بیت المقدس هم همچنان در 
دســـت صهیونیست ها بود. روند سیاســـی و اقتصادی و 
امنیتی کل فلســـطین همچنان در اختیار صهیونیست ها 
بود. حاال نزدیک به سه دهه از سازش با دشمن اشغالگر 
می گـــذرد و بنـــا به قول مشـــهور، عرفات توســـط همان 

دشمنی که با او سازش کرده بود ترور بیولوژیک شد. 

   تنها فایده سازش!

"هم فلسطینی ها؛ هم صهیونیست ها!"؛ مبنای طرِح "دو 
دولت" در قضیه ی فلسطین همین عبارت چهار کلمه ای! 
است. سیاســـتی که حقیقت آن به رسمیت شناختن رژیم 
جعلی و ساختگی و نامشروع صهیونیستی بود و عما هم 
کمترین دستاوردی برای ملت فلسطین نداشته است. از 

نظر تاریخی، شکست دولت های عربی در مواجهه نظامی 
با رژیم صهیونیســـتی برخی ســـران دولت های عربی را به 
این ســـو سوق داد که به ســـازش با دشمن صهیونیست 
روی بیاورنـــد. امید این جماعت به گرفتن یک حق مســـلم 
از طریق ســـازش در حالی که نتواسته اند آن را با توسل به 
مبارزه از دشـــمن باز پس گیرند طنِز تلخ تاریخ است چراکه 
واقعیـــت جـــاری در »میدان« کفه ترازو و معادالت را کاما 

به نقع صهیونیست ها سنگین کرده بود.
گذشــت زمــان نشــان داد کــه نه تنهــا رژیم صهیونیســتی 
اهل تن دادن به تشــکیل یک دولت مســتقل فلســطینی 
نیســت بلکــه اینگونه طرح ها تا امــروز به هیچ وجه مانع از 
گســترش و پیشــروی ساخت شــهرک های صهیونیستی و 
آزادی سرزمین های اشغالی هم نشده است. حقیقت این 
اســت که طرح هایی مانند دو دولت و مذاکرات بعدی که 
همگی از سیاســت ســازش ناشی شده است صرفا تا آنجا 
بــرای صهیونیســت ها ارزش دارنــد که در مســیر مقاومِت 
فلســطینی دست انداز ایجاد کرده و حکم یک سپر دفاعی 
و منطقه حائل را برای مهار مقاومت ایفا کنند. با این همه 
اما گذشــت زمان عبرتی تاریخی را در مســئله ی فلســطین 
پیــش روی همــگان نهــاد: »فرصتــی کــه بــه روند ســازش 
ت 

ّ
داده شــد، آثار مخّربی در مســیر مقاومت و مبارزه ی مل

فلســطین بــه همراه داشــت، اّمــا تنها فایــده ی آن، اثبات 
نادرســتی تصــّور واقــع بینی در عمل بود. اساســًا روش و 
طریقه ی شــکل گیری رژیم صهیونیســتی به  گونه ای است 
که نمیتواند از توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق 
حّقه ی فلسطینیان دست بردارد؛ زیرا موجودّیت و هوّیت 
آن در گرِو نابودی تدریجی هوّیت و موجودّیت فلســطین 
اســت. چه، آنکه موجودّیت نامشــروع رژیم صهیونیستی، 
در صورتی قابلّیت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه های 

هوّیت و موجودّیت فلسطین بنا شود.«    ۱۳9۵/۱2/۰۳ 

   کور نمیتواند عصاکش کور دگر شود!

اما علی رغم تجربه ی تاریخِی سازش بازهم برخی دولت ها 
ایــن سیاســت خســارت بار را دنبــال می کننــد و بــه دنبــال 
ارتباط برقرار کردن با رژیم صهیونیســتی هســتند: »اینکه 
مــا خیــال کنیم راه کمک به فلســطینی ها ارتبــاط گرفتن و 
ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی است، جزو آن اشتباهات 
بســیار بزرگ اســت. چهل ســال قبل از این، مصری ها این 

خطــا را کردنــد؛ مصــر و اردن بــا رژیــم صهیونیســتی ارتباط 
برقــرار کردنــد؛ آیــا جنایات رژیم صهیونیســتی در این چهل 
سال کم شد؟ نه، ده برابر شد.«     ۱۴۰۱/۰2/۰۶ جلوه دیگری 
از ایــن سیاســت هم در طرح موســوم بــه »معامله قرن« 
جلوه گر شد. طرحی که طبق آن بیت المقدس پایتخت رژیم 
صهیونیســتی می شود و »حِق بازگشت فلسطینی ها« به 
سرزمین شــان هــم منتفــی می شــود. توطئه ای کــه البته 
طراح و صحنه گردان اصلی آن آمریکایی ها بودند: »]طرح 
معامله ی قرن[ نشــانه ی خباثت و دغل کاری آمریکایی ها 
اســت. حاال صهیونیســت ها که به جای خود، آنکه معلوم 
است، اّما آمریکایی ها با این کار نشان دادند چقدر خبیث و 
چقدر دغل کارند. چرا؟ برای خاطر اینکه آنها آمده اند با یک 
طرف دیگری که همان صهیونیســت ها هســتند، معامله 
ق 

ّ
کرده انــد، موضــوع معاملــه یــک چیزی اســت کــه متعل

بــه آنها نیســت؛ مــال فلســطینی ها را با همدیگــر معامله 
کرده اند و یکی داده، یکی گرفته! این خباثت نیســت؟ این 
دغل کاری نیســت؟ فلســطین، مال فلســطینی ها اســت؛ 
شما چه کاره هستید که بیایید راجع به فلسطین تصمیم 
بگیرید که بیت المقّدس این جور باشــد، فان  جا این جور 
باشد، مرکز حکومت فلسطین در فان جا باشد؟ به شما 
چه؟ شــما چه کســی هســتید؟«      ۱۳9۸/۱۱/۱۶با این همه 
اما نکته ی جالب ماجرا در تحوالِت سازش طلبانه ی برخی 
دولت هــای عربی این اســت که »برخــی دولتهای عربی به 
 مســئله ی فلسطین شتاب کند، اگر 

ّ
آمریکا گفته اند در حل

منظــور آنــان این اســت که پیش از بیــرون رفتن از منطقه، 
هر مانع را از ســر راه تثبیت رژیم غاصب بردارد، اّواًل خیانت 
کرده و برای دنیای عرب ننگ آفریده اند،  ثانیًا ســاده لوحی 
بــه خــرج داده انــد، زیــرا کــور نمیتواند عصاکش کــور دگر 
شــود!«      ۱۴۰۱/۰2/۰9مروز »در میدان سیاســی، مهم ترین 
حامــی رژیم غاصــب، یعنی آمریکا، خود دچار شکســتهای 
پی درپی شده است.«     ۱۴۰۱/۰2/۰9 و با این حال برخی هنوز 

به آمریکایی ها امید دارند!

        اراده ی شکست ناپذیر، جایگزیِن ارتش شکست ناپذیر
ظلمی که چند دهه قبل در فلســطین بنیان گذاشــته شد 
عادی نمی شــود حتی به ضرب زور و تزویر. اســلو، طرح دو 
دولــت و معاملــه قرن همگی ابتر مانده انــد. برخاف ابتر 
ماندن این سازش گری ها اما اتفاق دیگری هم افتاده است. 
قدرت یافتن و کسب دستاوردهای متعدد توسط جریان 
مقاومــت: »مهم تریــن دســتاورد مقاومــت، ایجاد مانع 
قّیت 

ّ
اساســی در برابر پروژه های صهیونیستی است. موف

مقاومــت، در تحمیــل یــک جنــگ فرسایشــی به دشــمن 
اســت، یعنی توانســته برنامه ی اصلی رژیم صهیونیســتی 
 منطقه بود، به شکست بکشاند... اگر 

ّ
را که سیطره بر کِل

مقاومت، رژیم صهیونیســتی را زمین گیر نکرده بود، اینک 
شــاهد دســت اندازی آن بــه دیگــر ســرزمین های منطقه 
بودیم؛ از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره؛ 
آری این دستاورد بسیار مهم است، اّما این تنها دستاورد 
مقاومت نیست و آزادی جنوب لبنان و آزادی غّزه، تحّقق 
دو هدف مرحله ای مهم در روند آزادی فلسطین به شمار 
میرود که توانســته اســت روند گســترش جغرافیایی رژیم 
صهیونیستی را معکوس گرداند.«    ۱۳9۵/۱2/۰۳ امروز و با 
مجاهدت های صورت گرفته در جبهه ی مقاومت »اراده ی 
شکست ناپذیر در فلسطین و همه ی منطقه ی غرب آسیا، 
جایگزیــن »ارتش شکســت ناپذیر« صهیونیســت شــده 
اســت. امروز آن ارتش جنایتکار ناچار شــده اســت آرایش 
تهاجمــی خــود را بــه تدافعــی تبدیــل کنــد.«    ۱۴۰۱/۰2/۰9  
و »رژیــم غاصــب در هــر دو میــدان سیاســی و نظامــی، در 
شــبکه ی درهم تنیده ای از مشــکات دســت و پا میزند.«   
  ۱۴۰۱/۰2/۰9 آن تجربــه ی تاریخــِی ناشــی از رویکردهــای 
ســازش طلبانه از ســویی و این موفقیت ها و پیروزی های 
درخشــان جبهــه ی مقاومت از ســوی دیگــر اما صحنه ی 
معادالت را به شــکلی اساســی به نفع جبهه ی حق تغییر 
 فلســطین به صحنه ی مقاومت تبدیل 

ّ
داده اســت: »کل

شــده اســت. اکنــون مــردم فلســطین بر ادامــه ی جهاد، 
وحــدت نظــر یافته انــد.«     ۱۴۰۱/۰2/۰9 و بــا چنیــن اراده ای 
قطعــا »رژیــم صهیونیســتی هــم مانــدگار نیســت؛ این را 
همــه ی تجربه  هــای تاریخــی بــه ما به صــورت قطعی اما 
میکنــد و تفهیــم میکند... و بدون شــک، ایــن رژیمی که بر 
پایه ی باطل تشکیل شده است، به توفیق الهی و با هّمت 
تهای مسلمان نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت.«

ّ
 مل

 ۱۳9۷/۳/2۵    

جریان فکری اسامی انقاب و نظام اسامی ما در بخش عمده یی متکی به تفکرات شهید مطهری است؛ یعنی آنها پایه ها 
و مایه های اســـامییی اســـت که ما در تفکرات اســـامی از آنها بهره بردیم و به نظام اســـامی منتهی شد؛ لذا در همان روزگار 
هم افکار شهید مطهری جایگاه امنی بود برای جوانهای طالب و عاشق فکر اسامی که در زیر بمباران شدید تفکرات بیگانه 

قرار می گرفتند.     ۱۳۸2/۱2/۱۸                 |           12 اردیبهشـــت ماه؛ ســـالروز شـــهادت اســـتاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد

تفکر شهید مطهری، سنگر امن مقابل تفکرات بیگانه

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در سمینار افکار و آثار شهید مطهری در تاریخ 1366/02/05

مروری بر بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره ی »عید سعید فطر«

وِز اجـــر و مغفـــرت ر

مرحوم آقای مصباح�یک اســـتاِد فکر بود؛ البّته ایشان کارهای 
سیاســـی و فکرهای سیاســـی هم میکردند، دربـــاره ی آنها ]یعنی[ 
مســـائل سیاســـی بحثی نـــدارم، ]لکـــن[ درباره ی مســـائل فکری 
یـــک راهنمـــا و مرشـــدی بود که میتوانســـت مرجع و ملجأ باشـــد. 
ایـــن  جـــور آدمها الزمند که اســـتاد فکر باشـــند؛ همچنانی که علم 
اســـتاد میخواهد، فکر هم اســـتاد میخواهـــد.     ۱۴۰۱/۰2/۰۶ فقیه و 
فیلســـوف معاصرمـــان، مرحوم آیت اهلل مصباح یـــزدی هم انصافًا 
شـــاگرد شایســـته ی امـــام بود و هـــم در غیرت دینـــی در اوج بود، 
هـــم در عقانّیـــت، یک فیلســـوف به معنـــای واقعی کلمـــه بود.     
 ۱۴۰۰/۱۰/۱9ایشـــان متفکری برجســـته، مدیری شایسته، دارای زبان 

گویائی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. 
خدمات ایشـــان در تولید اندیشه ی دینی و نگارش کتب راه گشا، و 
در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار، و در حضور انقابی در همه ی 
میدانهائی که احســـاس نیاز به حضور ایشان میشد، حقًا و انصافًا 

کم نظیر اســـت.    ۱۳99/۱۰/۱۳      

شخصیت  

قای مصباح استاِد فکر و اهل حضوِر انقالبی بود آ

شهید ان هفته  

نگاهی به شکست های سیاست سازِش با
دشمن صهیونیست و تغییر معادالت به سود جریان مقاومت

   روز رحمــت و مغفــرت شکوه مقاومت
عیــد ســعید فطــر روز رحمــت اســت، روز مغفــرت اســت، روز اجــر و پــاداش اســت بــرای 
ــی انجــام  ــرای خــدا و در راه خــدا عمل ــرای کســانی کــه ب ــرای نیکــوکاران، ب مؤمنیــن، ب
دادنــد و حرکتــی کردنــد و دلهــای خــود را بــه خــدای رحیــم و غفــور نزدیــک کردنــد. خــدا را شــکر 
ــد  ــار دیگــر، یــک مــاه رمضــان دیگــر و یــک عیــد فطــر دیگــر را نصیــب مــا کــرد؛ بای میکنیــم کــه یــک ب

ــم.      ۱۳9۱/۰۵/29 ــدر بدانی ــی را ق ــت اله ــن نعم ای

   شــکرانه حیات نو
مســلمان از مــاه رمضــان بــا نورانیــت خــارج میشــود... انســان وارد یــک ســال نــو، مرحلــه                ی 
نــو و در واقــع یــک حیــات نــو و والدت نــو میشــود... ایــن نمــاز روز عیــد فطــر بــه یــک معنــا 

شــکرانه                ی نعمــت الهــی در مــاه رمضــان اســت. شــکرانه                ی ایــن والدت جدیــد اســت.      ۱۳۸۸/۰۶/29

   روز بــا عظمــت 
کار معنــوی و مجاهــدت بــا نفــس در مــاه ]مبــارک رمضــان[، بــه صاحبــان همــت و 
صاحبــان اراده... احســاس شــادی و مســرت معنــوی میبخشــد... و خداونــد ایــن 
شــادی را متصــل کــرده اســت بــه شــادی روز عیــد فطــر؛ کــه در عظمــت ایــن روز همیــن بــس کــه شــما 
در قنوتهــای ُنه گانــه ی ایــن نمــاز پربرکــت، خــدا را قســم میدهیــد بــه ایــن روز - »اســئلک بحــّق هــذا 

الیــوم« ایــن نشــان دهنده ی رتبــه ی بــاالی ایــن روز اســت.     ۱۳92/۰۵/۱۸

   بهشــِت مصفــای ایمــان و عمل
ــای  ــت مصف ــه آن بهش ــا را ب ــم: م ــرض میکنی ــد ع ــه خداون ــا ب ــر باره ــد فط ــاز عی در نم
ایمــان و اخــاق و عمــل کــه ایــن برگزیــدگان را در آن جــا دادی، وارد کــن. از آن دوزخ 
عمــل ناشایســت، اخــاق ناشایســت، عقیــده                ی ناشایســت کــه ایــن بزرگــواران و عزیــزان عالــم 
خلقــت را از آن محفــوظ و مصــون نــگاه داشــتی، مــا را خــارج کــن. ایــن هــدف بــزرگ را بــرای خودمــان 

ــم.      ۱۳۸۸/۰۶/29 ــیم میکنی ــر ترس ــد فط در روز عی

   عیــد متصــل کــردن همه نیروها
عیــد فطــر و نمــاز و توّســل مــا در ایــن روز نیــز مظهــر توحیــد کلمــه و کلمــه توحیــد 
ــردن دل  ــتحکم ک ــم مس ــوع؛ ه ــل و خش ــم توّس ــت و ه ــت اس ــم معنوی ــرا ه ــت؛ زی اس
بــه وســیله ایمــان بــه خداســت و هــم پیــدا کــردن حالــت ســکینه و آرامــش و خاصــی از تاطمهــای 
گوناگــوِن نفــس انســانی اســت. درعین حــال، عیــد فطــر مّتصــل کــردن همــه نیروهــا و قــوا بــه 

ــت.      ۱۳۸2/۰9/۰۵ ــز هس ــی نی ــه زندگ ــه صحن ــا ب ــر و آوردن آنه یکدیگ

   روز اجتمــاع و عــزت مســلمین
حقیقتــًا مــا مســلمین امــروز بایــد بــه دنبــال آن نقاطــی باشــیم کــه همــه آحــاد 
مســلمان را در شــرق و غــرب دنیــای اســام، از هــر ملیتــی، بــا هــر نــژادی، بــا هــر 
زبانــی و بــا هــر فرهنگــی، گــرد محــور توحیــد و کلمــه متعالــی اســامی جمــع کنــد. عیــد فطــر از 
ــلمین  ــه للمس ــّذی جعلت ــم »ال ــرض میکنی ــر ع ــد فط ــوت عی ــای قن ــذا در دع ــت.  ل ــه اینهاس جمل
عیــدا«      ۱۳۷۶/۱۱/۰9 ملتهــای مســلمان میتواننــد عیــد فطــر را وســیله ای قــرار بدهنــد بــرای 

عــزت؛ نردبانــی قــرار بدهنــد بــه ســمت علــّو معنــوی و مــادی و عــزت دنیــا و آخــرت. بایــد بیــدار 
باشــیم، بایــد از ایــن موقعیتهــا اســتفاده کنیــم.      ۱۳9۱/۰۵/29

   روز پــاداش نیکــوکاران
ــِه   ــُر فی ــنون َو ُیخَس ــِه الُمحِس ــاُب فی ــه »ُیث ــت ک ــود روزی اس ــه فرم ــر ک ــعید فط ــد س عی

ــد،  ــام دادن ــک انج ــای نی ــد، کاره ــاش کردن ــیدند، ت ــت کش ــه زحم ــا ک ــون«؛ آنه الُمبِطل
ت ما غالبًا در شــمار »محســنون«اند.     ۱۳9۷/۰۳/2۵

ّ
امروز روز پاداش گرفتن آنها اســت. بحمداهلل مل

   عیِد شــکِر ذکر و عبادت
عیــد رمضان]عیــد فطــر[ در حقیقــت عیــد شــکر اســت؛ شــکر بــه خاطــر توفیــق 
ــادت  ــق عب ــکر توفی ــکر روزه داری، ش ــی، ش ــت اله ــه ی ضیاف ــک ماه ــدن دوران ی گذران
ــرای ایــن شــکر، انســان  ــًا هــم ب ــارگاه کبریائــی حضــرت حــق. حقیقت ــه ب و ذکــر و خشــوع و توســل ب

مؤمــن بایــد عیــد بگیــرد.         ۱۳۸۶/۰۷/2۱

   نمایــش انســجام قلبــِی ملت
روز عیــد فطــر دارای دو خصوصیــت ممتــاز اســت کــه خصوصیــت اول آن عبــارت 
اســت از ایــن حالــت طهــارت و نزاهــت و نظافتــی کــه در دل و جــان انســانهای مؤمــن 
ــارک رمضــان... خصوصیــت دوم  ــر ریاضتهــای شــرعی و الهــی مــاه مب بــه وجــود آمــده اســت؛ در اث
هــم در همیــن نمــاز شــما متجلــی اســت. روز عیــد فطــر تجســم و نمایــش انســجام حقیقــی و قلبــی 

ملــت اســت.      ۱۳۸۷/۰۷/۱۰

   اداِی زکات 
در ایــن روز، یــک واجــب مالــی وجــود دارد کــه عبــارت از ادای زکات فطــر اســت. زکات 
هــم آن تعبیــه مالــی ای اســت کــه موجــب طهــارت انســان میشــود. گرفتــن ایــن واجــب 
و ایــن صدقــه  ء مالــی از مــردم، موجــب طهــارت روح و پاکســازی آنهــا از دنائتهــا و لئامتهــا و حــرص 

و بخــل و بقیــه آلودگیهاســت.      ۱۳۷۵/۱۱/2۱

   فرصِت بازنگری در مســائل دنیای اســالم
عیــد ســعید فطــر، یــک  عیــد اســامی  محــض  اســت  و جــا دارد کــه  رهبــران  و هدایتگــران  
نویســندگان ،  شــعرا،  روشــنفکران ،  علمــا،  جملــه   از  مســلمانان   عمومــی   افــکار 
ــی  و  ــی ، عموم ــائل  اساس ــت  مس ــن  فرص ــتفاده  از ای ــا اس ــام ، ب ــان  اس ــیون  جه ــدان  و سیاس هنرمن
کان  دنیــای  اســام  را مــورد بازنگــری  قــرار دهنــد و آن  را بــا ملتهــای  مســلمان  در میــان  نهنــد و ایــن  

ــد ســعید فطــر اســت .      ۱۳۷۴/۱2/۰۱ ــن  عی خــود یکــی  از مضامی

   حفــظ رحمــت الهــی تا ســال آینده
عیــد فطــر، روز پــاداش گرفتــن و رؤیــت رحمــت الهــی بعــد از مــاه رمضــان اســت... 
ــق 

ّ
شــاید یکــی از بزرگتریــن پاداشــهای الهــی ایــن باشــد کــه خــدا همــه مــا را موف

 کنــد تــا بتوانیــم وســیله رحمــت الهــی را تــا مــاه رمضــان آینــده بــرای خودمــان باقــی بداریــم.
۱۳۸۰/۰9/2۵  

ــد. ــی می کن ــون آن را بازخوان ــاد گوناگ ــعید و ابع ــد س ــن عی ــاره ی ای ــه ای درب ــت اهلل خامن ــرت آی ــات حض ــده ای از بیان ــزب اهلل« گزی ــط ح ــر، »خ ــد فط ــتانه ی عی در آس

یاد شهیدان قدس، از شیخ احمد یاسین و فتحی شقاقی و سّید عّباس موسوی، تا سردار بزرگ اسام و چهره ی فراموش نشدنی مقاومت، شهید قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی، شهید ابومهدی المهندس 
و دیگر شهدای قدس را گرامی میدارم و به روح امام خمینی عظیم الّشأن که راه عّزت و جهاد را به روی ما گشود، درود میفرستم.      ۱۳99/۰۳/۰2

امام خمینی�راه عّزت و جهاد را به روی ما گشود
این شماره تقدیم می شود به ارواح مطهر شهیدان قدس شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، ســّید عّباس موسوی، قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس


