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پیام رهبر انقالب درپی حادثه آبادان   |   4

شهادت امام جعفر صادق� تسلیت باد

ادامه در صفحه 3

دوران امام ســجاد، امام باقر و امام صادق� را  سخــن
می تــوان دوران تبییــن فکــری، علمی و فرهنگی هفتــــه

اسالم ناب دانست؛ دورانی که امام سجاد� به 
بازســازی اســالم نــاب و امام باقــر� بــه تبییــن 
هندسه آن پرداخت و امام صادق� نیز دین را بر آن هندسه 
بنا کرد.  لذا، »اوضاع و احوال مساعد و نیز زمینه هایی که کار 
امــام پیشــین فراهــم آورده بــود، موجــب می شــد کــه 
امام صادق� مظهر همان امید صادقی باشــد که شــیعه 
ســال ها انتظار آن را کشــیده اســت« )پیشــوای صادق، ص59( 
به گونه ای که »امام در چشم پدر عالی مقامش و نیز در نگاه 
شــیعیان، مظهــر ایده آل هــاى امامت و تشــیع اســت. گویا 
سلسله امامت، او را همچون ذخیره اى براى ثمر بخشیدن 
به تالش هاى امام سجاد و امام باقر� در نظر گرفته است. 
گویــا هموســت که بایــد حکومت علوى و نظــام توحیدى را 

بازسازى کند و رستاخیز دوباره اسالمی را برپا سازد. دو امام 
پیــش از او نخســتین مراحــل این راه دشــوار را پیموده اند و 
اینــك نوبــت اوســت کــه گام آخــر را بــردارد« )پیشــوای صادق، 
ص62(. بر همین اساس، »نقشه امام صادق� این بود که 
بعــد از رحلــت امام باقر� کارها را جمع وجور کند، یک قیام 
علنــی بــه راه بینــدازد و حکومــت بنی امیه را ... ســاقط کند و 

خودش پرچم خالفت را بلند کند.«     1358/3/21
    امام� امامت خود را در مراسم حج اعالم می کرد

از جهت تاریخی دوران امامت امام صادق� به دو ُبرهه 
تقسیم می شــــود. دوره اول، اواخر دوران بنی امیه است 
که »امام صادق� مبارزاتش خیلی حــــاد، خیلی صریح 
و خیلی قاطع بــــود. آن بزرگوار علنًا می ایســــتاد در مقابل 
توده هاى انبوه جمعیت در خانه خدا، در ِمنا، در عرفات ... 
و می گفت حاكم منم« )هم رزمان حســــین، ص195(. این رفتار 

امام، »نشان دهنده اوج مبارزه امام صادق است در اواخر 
دوران بنی امیه.«     1367/3/19

دوره  دوم اما هم زمان با آغاز خالفت بنی عباس اســــت. در 
این دوره، »امام صادق� باید دست به یک ابتکار خیلی 
عالی بزند؛ اول باید تبلیغات خود را از نو شروع کند ..؛ ثانیًا، 
باید طرز فکر تشیع را ... در بین مردم ترویج کند؛ ثالثًا، باید 
آن جمعیتی را که کنار دســــت او بایســــتند و حرکت و قیام 
کنند ... تربیت کند و امام صادق� مشــــغول همه این 
کارها بود« )هم رزمان حسین، ص199(. به تعبیر دیگر، »تبیین 
و تبلیغ مســــئله امامت؛ تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه 
فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی؛ وجود 
تشــــکیالت پنهانی ایدئولوژیک- سیاسی« )پیشوای صادق، 
ص65( از اقدامات اصلی این امــــام در جریان حرکت الهی و 

مبارزاتی شان بود. 

مقصران حادثه آبادان مورد پیگرد
 و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند

یکی از بزرگترین نعمتهای الهی بر جامعه ی اســــالمی ما، وجود مردان شجاع و جوانان فداكاری اســــت که از پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
تا امروز، در مقابل دشمنان انقالب سینه سپر کرده اند و با جان و خون خود، اســــالم و انقالب و راه خدا را نصرت بخشیده اند. بعضی از این 
عزیزان، در راه خدا به شهادت رسیدند و به درجات و نعم غیرمتناهی الهی بر شــــهیدان فائز شدند.   1398/07/08 پروردگارا! روح مطّهر امام 
بزرگوار را و ارواح مطّهر شهدای عزیز را و روح مطّهر این شهید اخیر پریروز را که اهل میانه بود )رضوان اهلل تعالی علیه(، با پیغمبر محشور کن و 

درجات آنها را روزبه روز عالی تر بفرما.   1۴01/03/0۴

مزار:  گلزارشهدای بهشت زهرا�

شهید به نعم نامتناهی الهی نائل شده است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید صیاد خدایی

شهید هفته  

محل شهادت: تهران تاریخ شهادت:   ۱۴۰۱/۰3/۰۱

مروری بر مروری بر ۲۰۲۰ توصیه مهم رهبر انقالب به نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم توصیه مهم رهبر انقالب به نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم

انقالبی بمانیدانقالبی بمانید

مروری بر سیره  مبارزاتی امام صادق� به مناسبت سالروز شهادت ایشان

جریان سازی برای برپایی حکومت اسالمی

صفحه 2



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

مروری بر ۲۰ توصیه مهم رهبر انقالب به نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم

گزیده بیانات

کار با نیت خالِص خدایی برای خدا، یعنــی حقیقتًا با نّیــت خالص، تصمیم 1
بگیرید برای مردم کار کنید. نگاه کنید ببینید تکلیف چیست، 
چه چیزی برای مردم مفید است؛ ولو بر خالف جّو حاكم هم 

باشد، اشکالی ندارد، آن را دنبال بکنید.     1399/0۴/22

پاسداری از اسالم و دستاوردهای انقالب شــما در این ســوگند تعّهــد کردید که پاســدار 2
حریــم اســالم باشــید، نگاهبــان دســتاوردهای انقــالب 
باشــید؛ اینها در متن سوگند شــما آمده. بایســتی ِبِجد 

پایبند این معنا باشید.     1399/0۴/22 

مردمی بودن مردمی بودن... مردمی، فقط این نیست که ما 3
مثًال فرض کنید که همین طور مدام شــعار طرف داری از 
مردم بدهیم؛ نه، باید به مردم کمک کنیم؛ »کمک«، هم 
شــنیدن حرف آنها اســت، هم اجرا کردن خواسته ی آنها 
است در صورت امکان، هم روشن کردن ذهن آنها است 

در صورت وجود اشکال و عدم امکان.     1۴01/03/0۴ 

اولوّیت دادن به مسائل کلیدی  مشــکالت اساســی کشــور بــودن؛ 4
ّ

دنبال حــل
یعنــی واقعــًا اساســی ترین مســائل را نــگاه کنیــد، آنها را 
]دنبال کنیــد[.     1۴01/03/0۴ اولوّیت را به مســائل کلیدی 
بدهیــد... مســئله ی تولیــد یــک مســئله ی جــّدًا کلیــدی 
است... مسئله ی مهار توّرم مسئله ی جّدًا کلیدی است... 
مدیرّیــت نظــام پولــی و مالی جزو مســائل کلیدی اســت؛ 
عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزو مسائل کلیدی 
است... مسئله ی مسکن یک مسئله ی جّدًا مهم و کلیدی 
اســت... مســئله ی ازدواج جوانــان خیلــی مهــم اســت... 
مسئله ی فرزندآوری و مسئله ی نسل بسیار مهم است... 
مســئله ی مدیرّیت فضــای مجازی جــزو مســائل مهّم ما 

است.     1399/0۴/22 

کار زیاد همراه با آرامش و عقالنیت ایــن خبرهایــی کــه داده شــده، گزارشــهایی 5
که بنده دیــده ام یــا شــنیده ام خیلــی خوب اســت لکن 
ریل گذاری برای اصالح امور کشــور کارهــای فراتری را نیاز 
دارد؛ زیاد باید کار کرد، زیاد باید تــالش کرد. اگر بخواهیم 
ایــن خصوصّیــت در مجلس باشــد، این احتیــاج دارد به 

عقالنّیت و طمأنینه ی الزم.     1۴00/03/06 

کارآمد بودن شــما عناصــر انقالبــی هســتید، ایــن مجلس 6
انقالبــی کــه دارای رویکــرد انقالبــی و اقبال به ارزشــهای 
انقالب اســت، باید نشــان بدهد که باكفایت است، برای 
اداره ی امور تقنینی مجلس دارای کفایت و کارآمدِی الزم 

است، میتواند درست ریل گذاری کند.     1۴00/03/06 

انقالبی ماندن  نکته ی اساسی  انقالبی ماندن است... مشکل تر از 7
انقالبی بودن و گرایش انقالبی داشتن، انقالبی ماندن است؛ 

 مجلس باشد.     1۴01/03/0۴ 
ّ

چه فرد، چه جمع، که کل

امانتــداری خیلــی مهــم اســت... بخشــی از این 8 امانتداری
امانت الهی همینی اســت که االن دســت شما است... این 

امانت را باید درست حفظ کنید.  1۴01/03/0۴ 

پرهیز از ورود در مسائل اجرائی و تعیین مدیران   یکــی از آســیب ها ورود نمایندگان در مســائل 9
اجرائــی اســت؛ فــرض بفرماییــد وارد شــدن در اینکــه 
 فالن تشــکیالت در شــهر ما یا در اســتان ما مثًال 

ّ
مدیرکل

فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد... به طور 
معمول نماینــدگان محتــرم از این مســائل اجرائی باید 

کناره بگیرند.     1۴00/03/06 

ارتقاِی سطح کیفی قوانین ســطح کیفی قوانین باید باال برود... ]باال بودن[ 10
ســطح کیفی قانــون، هم بــه قــّوت قانــون اســت، هم به 
واقع بینانه بودن قانون اســت، هم به عملی بودن قانون 
است، هم به صریح و روشن و بی ابهام بودن قانون است، 

هم به تأویل ناپذیر بودن قانون است.      1۴00/03/06

دقت در استفاده از تریبون عمومی مجلس  یکی از آســیب ها بی احتیاطی در اســتفاده ی از 11
تریبون و بلندگویی است که در اختیار شما است... گاهی 
انســان نظرات تندی هم دارد که این نظرات را میشود در 
یک جلسه ی دونفره، سه نفره، پنج نفره گفت اّما اگر این را 
در سطح عموم مردم گفتید، ممکن است به جای فایده 

ضرر داشته باشد.     1۴00/03/06 

قانونــی را تصویــب میکنید، اگــر به نظرتــان این 12 مسئولّیت پذیری
قانون، قانون خوبی اســت و باید تصویب میشده، محکم 
ِبایســتید، بگوییــد بلــه، من ایــن را تصویــب کردم؛ بلــه، ما 
تصویب کردیم. این  جور نباشد که ما بگوییم ما این قانون 
را تصویــب میکنیــم، میدانیــم هــم که شــورای نگهبــان رد 
میکند، خب بگــذار مســئولّیتش بیفتــد به گردن شــورای 

نگهبان... باید مسئولّیت پذیری داشته باشید.
 1۴01/03/0۴    

کشور13 همــکاری بــا دیگــر دســت اندرکاران مدیرّیت 
همــکاری صمیمانــه بــا دیگــر دســت اندرکاران مدیرّیت 
کشور... گروکشــی نباید وجود داشته باشد؛ معارضه ی 
بی معنا نباید وجود داشــته باشد. همکاری صمیمانه با 

دولت، با دستگاه قضائی، با دیگران.    1۴01/03/0۴ 

جدی گرفتن کاِر کارشناسی ســطح کارشناســی را بایــد بــاال بــرد. خــب 14
خوشــبختانه مجلس، مرکــز پژوهشــها را دارد... خود 
کمیســیون های تخّصصی، مرکز کارشناسی است اّما 
عــالوه ی بر اینها خــوِد نماینده بایســتی کار کنــد؛ باید 
مطالعه کنیــد... احیانًا اگر چنانچه دسترســی دارد، با 

افرادی که صاحب نظرند مشورت بکنید.
 1۴00/03/06  

سوء استفاده نکردن از توانایی های قانونی  یکــی از آســیب ها ایــن اســت کــه نماینــده از 15
توانایی هایــی که قانــون برایــش فراهــم آورده به نفع 
مسائل شخصی خود یا مسائل گروهی خود یا مسائل 
قومی خود استفاده کند... از اینها فقط و فقط در جهت 

مّر قانون و حقیقت باید استفاده کرد.     1۴00/03/06 

تالش برای رسیدن به پست های اجرائی ممنوع!   یکی از آســیب ها این اســت که نماینده از اّولی 16
که وارد مجلس میشود، نقشه ی رسیدن به فالن پسِت 
مثًال اجرائی را در ســر خودش بپروراند -که وزیر بشــود، 
مدیر بشــود، فالن ]مسئول[ بشــود- نه، این وظیفه ی 

نمایندگی بسیار مهم است.     1۴00/03/06 

اجتناب جّدی از تبعیض و فساد اجتناب جّدی از تبعیض و فســاد؛ اجتنــاب!... گاهی 17
اوقات میشــود کــه ایــن ضّدّیت بــا فســاِد در دیگران اســت، با 
تبعیِض در دیگران است. باید خودمان مراقبت کنیم، خودمان 
جّدّیت داشته باشیم، هم با تبعیض و فساد در زید و عمرو، هم 

با تبعیض و فساد در شخص خودمان.     1۴01/03/0۴ 

ساده زیستی ساده زیستی... اسیر تجّمالت و اعیان منشی و 18
امثال اینها نشدن؛ شــما قبل از اینکه بیایید در مجلس، 
یک جور زندگی ای داشــتید... همان زندگی معمولی ای 

که داشتید، همان را ادامه بدهید.     1۴01/03/0۴ 

دوری از عوام زدگی یکــی از شــاخصه های نماینــده ی انقالبی این 19
اســت که با عموم مــردم، با عاّمــه ی مردم همراه اســت 
اّما عوام زده نیســت. من به شــما عرض بکنم هیچ وقت 

َجوزده نشوید.     1۴01/03/0۴ 

پایبنــدی بــه قانــون اساســی. یکــی از مســائل 20 پایبندی به قانون اساسی
بســیار مهــم در کار مجلــس، پایبنــدی به قانون اساســی 
است؛ آن مواردی که قانون اساسی تکلیفی معّین کرده، 
حتمًا رعایت بشود. این قانون اساسی نباید حّتی اندکی 

مخدوش بشود.   1۴01/03/0۴ 

انقالبی بمانید
»این مجلس ]یازدهم[ با شعارهای انقالب تشکیل شد... ]البته[ مشکل تر از انقالبی بودن و گرایش انقالبی داشتن، انقالبی ماندن است.«   1۴01/03/0۴ رهبر معظم انقالب، مجلس 
یازدهم را مجلس انقالبی دانسته و طی دو سال از شکل گیری آن وظایف و مسئولیت های مهمی را خطاب به نمایندگان آن مطرح کرده اند. »خط حزب اهلل« به مناسبت دیدار اخیر 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با نمایندگان مجلس، بیست مطالبه ی مهم رهبر انقالب از نمایندگان مجلس یازدهم را بازخوانی می کند.
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]دشــــمنان[ برای شــــما جوانان و نوجوانان عزیز کشوِر ما هم 
خیلی خوابها دیدند و خیلی نقشه ها کشــــیدند؛ اّما بحمداهلل 
نتوانستند. البّته این نتوانستن، به خاطر هوشیاری شماست. 
این هوشیاری را هم در دانشــــگاهها و هم در مدارس افزایش 
دهید و به دنبال فهم صحیــــح معارف اســــالمی و پایبندی به 
تکالیف دینی و اخالق نیک باشــــید. این کشــــوری را که.... برای 
بهروزی خود تالش میکند و این همه قدمهــــای بلند در دوران 
خودتان برداشته اســــت، به یک نقطه از همه جهت برجسته و 
پیشرفته تبدیل کنید. این کار شماست و در دست شماست و از 
امروز باید مقّدماتش را در خودتان فراهم کنید. شرط اّول هم 
این است که پارسا باشید، هوشمند باشید، فکر کنید، دوست 

را بشناسید، دشمن را بشناسید.    1377/08/08 

هوشیاری جوانان، نقشه های دشمنان
را نقش بر آب کرد

خطبه های انقالب  

شیاطین در صدد اغوای مردمند

به رسم آیه ها  

تقوا در هر جا که در قرآن هست، یعنی مراقبت کامل؛ مثل مراقبت 
آن کســـی که با لباس بلندـ ـ مثل لباســـهای ما ]روحانّیون[ـ ـ در یک 
خـــارزاری دارد حرکت میکند؛ خب مراقب اســـت کـــه خار دامن او 
را نگیـــرد؛ مراقبـــت قدم به قدم، گام به گام. هم نـــگاه کند زیر پای 
خـــودش، هم نگاه کنـــد ببیند آنجایی که خار کمتر اســـت در این 
فضا کجا است و به آن سمت برود؛ هم زیر پایش را نگاه کند، هم 
چشم انداز داشته باشد؛ این تقوا است. آن وقت »تقَوی اهلل« که 
معموًال تعبیر میشود به اینکه انسان از خدا بترسد و امثال اینها، 
ت 

ّ
به همین ]معنی[ است دیگر؛ ترس از خدا یعنی این؛ یعنی با دق

مراقب باشید که برخالف فرمان خدا، امر و نهی خدا عمل نشود؛ 
ایـــن تقوا اســـت. در یـــک چنین مواردی که ]قـــرآن[ »ِان َتصِبروا َو 
قوا« میفرماید، یک خصوصّیتی وجود دارد: این تقوا، تقوای در 

َ
َتّت

مقابل دشمن است. یعنی مراقب بودن؛ مراقب دشمن، مراقب 
حرکـــت او، مراقـــب حرکت خودتان در مقابل او، مراقب مانور او و 
تحّرکاتی که دارد، مراقب کاری که از شما صادر میشود که ممکن 

است حاكی از غفلت شما باشد.   1396/06/06 

مراقب باشید که
 برخالف فرمان خدا، عمل نشود

درس اخالق  

چـــون حضور مردم بســـیار مهم اســـت... شـــما می بینید که 
شیاطین کوچک و بزرگ در صدد اغوای مردمند؛ ]همان جور[ 
جَمعین«،)1( دائم مشغول 

َ
ُهم ا

َ
غِوَیّن ُ َ

که رئیسشـــان گفت »ال
اغـــواء ]هســـتند[؛ به وســـیله ی این رســـانه هایی کـــه امروز 
دیگر خیلی آســـان کرده رســـاندن هر حرفی را، هر دروغی را و 
تزیین کردن و توجیه کردن هر حرف غلطی را، دائم به اعماق 
ذهنّیـــات جامعه چیزهایی را میرســـانند. اغواء میکنند دیگر؛ 
جَمعین؛ بـــرای اینکه بتوانند مردم را از آن ایمان، 

َ
ُهـــم ا

َ
غِوَیّن ُ َ

ال
از آن اعتمـــاد، از آن امید، از آن اعتماد به نْفس، منصرف کنند 
و آنها را مأیوس کنند... این کاری اســـت که دشـــمن میکند. .  

1۴00/12/19  
بخشـــی از آیه 3۹ سوره حجر و آیه ۸۲ سوره ص

ادامه از  صفحه ۱

سخن هفته

    اول. تبییــن امامــت، برجســته ترین موضوع 
دعوِت امام�

»امام صادق� نیز مانند دیگر امامان شیعه، 
بیــــت برجســــته دعوتــــش را موضــــوع امامت 
تشکیل می داده است. برای اثبات این واقعیت 
تاریخــــی، قاطع ترین مــــدرک، روایــــات فراوانی 
است که ادعای امامت را از زبان امام صادق� 
به روشــــنی و با صراحــــت تمام نقــــل می کند.«   
  1358/3/21 نکتــــه مهم تــــر اینکــــه »امام در 
مواردى به این بســــنده نمی کند کــــه امامت را 
براى خویش اثبات کند، بلکــــه همراه نام خود، 
نام امامان بحق و اسالف پیشین خود را نیز یاد 
می کند و در حقیقت سلســــله امامت اهل بیت 
را متصــــل و جدایی ناپذیــــر مطرح می ســــازد« 

)پیشوای صادق، ص73(.
    دوم. معارضه با دســتگاه حکومت به شــیوه 

مبارزه علمی
در این عرصه، آنچه از همه مهم تر به نظر می رسد 
مبارزه علمی امام صادق� است. در حقیقت، 
»امام صادق� با گســــتردن بســــاط علمی و 
بیان فقه و معارف اســــالمی و تفســــیر قرآن به 
شیوه ای غیر از شیوه عالمان وابسته به حکومت 
عمًال به معارضه با آن دســــتگاه برخاسته بود« 
)پیشــــوای صادق، ص90(. علت روی آوردن حضرت 
به این ُبعد از مبارزه این بود که »کار فکرى -یعنی 
مبارزه  بــــا تحریف- در حقیقت، بریدن شــــاهرگ 
دستگاه خالفت است؛ دستگاهی که جز با تکیه 
بر دین انحرافی، تواِن بودن و ماندنش نیست« 
)پیشــــوای صادق، ص57(. در حقیقت، »آن حضرت 
بدین وسیله تمام تشــــکیالت مذهبی و فقاهت 
رسمی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا به  شمار 
می آمد، تخطئه می کرد و دســــتگاه حکومت را از 
بعد مذهبی اش تهیدست می ساخت« )پیشوای 

صادق، ص90(.
    ســوم. ایجــاد تشــکیالت عظیــم از طرفداران 

جریاِن حکومت علوی
از طرف دیگــــر، »امام صادق� یک تشــــکیالت 
عظیمــــی از مؤمنــــاِن بــــه خــــود و از طرفداران 
جریان حکومت علوی در سراســــر عالم اسالم، از 
اقصای خراســــان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا، 
به وجود آورده بود.«     1359/6/1۴ در حقیقت، 
»موضوع تشــــکیالت پنهان در صحنــــه  زندگی 
سیاســــی امام صادق� و نیــــز دیگر ائمه� 
از جمله مهم تریــــن و شــــورانگیزترین و در عین 
 حال مجهول تریــــن و ابهام آمیزترین فصول این 
زندگی نامه ُپرماجراست« )پیشوای صادق، ص95(. 
این تشــــکیالت در واقع »به معنــــاى جمعیتی از 
مردم بوده که با هدفی مشترك، کارها و وظایف 
گوناگونی را در رابطه با یك مرکز و یك قلب تپنده 
و مغــــز فرمان دهنــــده انجام مــــی داده و میان 
خود نوعــــی روابط و نیــــز احساســــات نزدیك و 
خویشــــاوندانه می داشته اند« )پیشــــوای صادق، 
ص96(. یکی از اقدامات مبارزاتی امام صادق� 
هم حمایــــت از گروه هــــای انقالبــــی و قیام های 
شــــیعی بود. »امام نســــبت به زید یــــک بیاناتی 
ایراد می کردنــــد که این بیانات موجب می شــــد 
که هرکســــی این بیانات را بشــــنود، بــــرود با زید 

همراه بشــــود. در یک روایت امام می گویند: آن 
کســــانی که با زید شهید بشــــوند، مثل کسانی 
هستند که با علی بن ابی طالب شهید شده اند« 

)هم رزمان حسین، ص320(.
    چهارم. دستور اقامه عزا پس از شهادت خود

نقطه کانونِی مبــــارزات امام صادق� متوجه 
دستگاه طاغوت بنی عباس به حاكمیت منصور 
شــــده بود تا جایی کــــه »امــــام� در آخرین 
لحظات زندگی اش، عالوه بر ضربات گذشــــته، 
دو تا ضربت دیگر هم احتیاطًا به منصور می زند: 
اّوًال، نمی گذارد مســــئله کشته شدن او مکتوم 
بماند ... یــــك پولی معین می کنــــد، می گوید از 
حاال تا هفت سال، هر سال شیعیان و دوستان 
من _و به طور کلی مســــلمان ها_ در موســــم 
حج دورهم جمع شــــوند و براى من گریه کنند 
... ]دوم:[ جانشیِن خودش را مکتوم می کند« 

)هم رزمان حسین، ص223(.
    مبارزه امام� برای ایجاد حکومت اسالمی 

بر اســــاس آنچه گفتیم، روشــــن می شــــود که 
»امام صادق� مشــــغول یک مبارزه دامنه دار 
و پیگیر بــــود؛ مبارزه بــــرای قبضه کردن حکومت 
و قــــدرت و به وجــــودآوردن حکومت اســــالمی 
به عبــــارت دیگــــر،  و علــــوی.«     1359/6/1۴ 
»امام صادق� دنبــــال امامت بــــود، -یعنی 
ریاست دین و دنیا- منتها شرایط جور نمی آمد؛ 
اما ادعا که بود. برای خاطر همیــــن ادعا هم آن 

بزرگواران را کشتند.«     1370/5/30
در حقیقت، همین استدالل اجمالی که همه ائمه 
به شهادت رسیدند »کافی اســــت که یك انسان 
منصف را معتقد کند که امام صادق� مشغول 
مبارزه و جهــــاد بــــود« )هم رزمان حســــین، ص99(، 
وگرنه »اگر امام صادق و امام باقر� یک گوشه 
می نشســــتند و چنــــد نفر دور خودشــــان جمع 
می کردند و فقط یک مســــئله  شرعی می گفتند، 
کسی به آن ها کاری نداشــــت.« 1370/5/30 البته 
باید به این نکتــــه کلیدی توجه داشــــت که »جز 
معــــدودی -فقط حضــــرت امیرالمؤمنین، امام 
حســــن  مجتبی و حضرت امام حسین با شمشیر 
جنگیدند- بقیه ائمه که با شمشــــیر نجنگیدند؛ 

جهادشان چه بود؟ جهاد تبیین«     1۴00/11/3
دستاوردهای مبارزاتی امام صادق� چنان بود 
که »سران دســــتگاه خالفت به نقش مؤثر این 
مبارزه غیرمستقیم توجه می داشته اند. تهدیدها 
و فشارها و ســــخت گیرى هاى نامحدود منصور 
نســــبت به فعالیت هاى آموزشــــی و فقهی امام 
... ناشی از همین توجه و احساس بوده است« 
)پیشــــوای صادق، ص90(. کالم آخر اینکه »زمانه در 
دوران امام صادق� یک فرصت و فســــحتی را 
در اختیار گذاشــــت و این بزرگوار توانســــت کاری 
بکند که با پایه های معرفت اســــالمِی صحیح در 
جامعه، آنچنان مســــتحکم بشود که تحریف ها 
دیگر نتواند این پایه ها را از بین ببرد. ایشــــان این 
کار را کرد تا ایــــن زمینه بماند و در هــــر دوره ای از 
دوره های تاریخ، کسانی که الیق هستند، بتوانند 
از این زمینه اســــتفاده کنند و نظام اســــالمی و 
مبنای مبتنی بر ارزش های اســــالمی را به وجود 
بیاورنــــد و این بنــــای رفیع را بســــازند. ایــــن، کاِر 

امام صادق� است.«    138۴/09/07 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

خانمهای باســواِد مسلماِن مؤمِن درســخوانی که یا مشــغول تحصیلند و یا در دانشــگاهها بهترین علوم را 
درباالترین مدارج تدریــس میکنند، زیادند و این برای نظام اســالمی مایه افتخار اســت. خانمهایی هســتند 
که بحمــدهلل باالترین تخّصصها را در پزشــکی و در علــوم گوناگون -در زمینــه علوم انســانی، در زمینه علوم 
تجربی و در زمینه علوِم گوناگوِن دیگر- دارند. خانمهایی هستند که در زمینه علوم دینی پیشرفت کرده و به 
مراتب باال رسیده اند. یک روز یک خانم بزرگوار در ایران -در اصفهان- بود، به نام »بانوی اصفهانی« که خانم 
بســیار عالی مقامی بود. مجتهده و عارف و فقیه بود. اما فقط او بود. امــروز، بحمداهلل دختران جوانی که در 
آینده نه چندان دور به مقامات عالی علمی، فقهی و فلســفی میرســند، بســیارند. اینها افتخار نظام اسالمی 

هستند؛ و پیشرفت زن یعنی این.        1373/07/20 
 یک ذی القعده، سالروز والدت حضرت معصومه� و روز دختران تبریک و تهنیت باد

دختران با سواد مسلمان، افتخار نظام اسالمی هستند

  

مناسبت  

ســـؤال:  با توجه به اینکه نماز قضای پدر بر پسر 
بزرگ واجب اســـت، اگر پسر نتوانست ایستاده 
بخوانـــد، آیا می تواند نشســـته بخواند یا باید 
حتمـــا اجیر بگیـــرد؟ اگر تمکن مالـــی برای اجیر 

گرفتن نداشت چطور؟

جواب: ا گر نمازهای خود را نشســـته می خواند 
و بـــه بهبـــودی در آینده امید نـــدارد، می تواند 
نمازهـــای قضای پدر را نشســـته بخواند و الزم 

نیست اجیر بگیرد.

حکم نماز قضای پدر       

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

با افتخار ایرانی  

بیدار باشـــید! هوشیار باشید! مفسده جوها در 
کمیننـــد، اجانب در کمیننـــد. آنها     نخوابیده اند، 
شـــما   ]  هم  [   نباید بخوابید؛ شـــما باید هوشـــیار 
باشـــید. آنها مشغول نقشه هستند از     طریقهای 
مختلـــف، با فرمهـــای مختلف. ... با هوشـــیاری 
و بیـــداری نهضـــت خـــود را از دســـت ندهید. اگر 
خدای نخواســـته این     نهضت رو به ســـردی برود، 
آمادگِی برگشِت همان مصایب را داشته باشید. 
اگـــر بخواهیـــد     ایـــران را نجات بدهید، اســـالم را 
نجـــات بدهید، قرآن کریم را نجـــات بدهید، باید 
ایـــن     نهضـــت را نگه داریـــد. در مواقـــع مقتضی 
تظاهر کنید، اجتماعات کنید.... باید این نهضت 

محفوظ بماند، باید این ملت زنده     بماند. 
1357/12/10  

در مسئله ی ســـرمایه گذاری و سرمایه گذاری برای 
تولید، خـــود مردم میتوانند نقـــش ایفا کنند؛ چه 
آنهایـــی کـــه ســـرمایه دارند و این ســـرمایه را در راه 
مثًال بعضی از داد و ســـتدها و سوداگری های بی-
مـــورد مصرف میکنند میتوانند اینها را در راه تولید 
مصرف کنند، چه کسانی که میخواهند کمک کنند 
بـــه دیگران؛ مثل ایـــن کمک مؤمنانـــه ای که برای 
قضّیـــه ی کرونا انجام گرفـــت که همه ی مردم وارد 
شـــدند، در قضّیه ی تولید ]هم[ میتوانند کســـانی 
کـــه توانایـــی دارند، برای یـــک نفر، دو نفـــر، ده نفر 
اشـــتغال ایجاد کنند و کمک کنند به اشـــتغال آنها.  

1۴00/01/01  

]در مســائل خانوادگــِی زنــان[ احتــرام در چشــم 
شــوهر، در چشــم فرزند، در چشــم پدر، در چشم 
برادر. زن اگــر چنانچه در محیط خانــواده، محترم 
و مکّرم شمرده بشــود، بخش مهّمی از مشکالت 
جامعــه حــل خواهــد شــد. بایــد کاری بکنیــم که 
بّچه ها دســت مادر را حتمًا ببوسند؛ اسالم دنبال 
این اســت. کما اینکــه در خانواده هــای مذهبی تر 
و اخالقی تــر و نزدیك تر به مفاهیــم مذهبی، اینها 
مشــاهد میشــود. فرزنــدان خانــواده نســبت به 
مادر تکریم داشــته باشــند. هیــچ منافاتــی ندارد 
این تکریِم نســبت به مــادر، با آن حالــت عاطفی و 
خودمانی گری ای که بین فرزند و مادر وجود دارد؛ 
هیچ منافاتی ندارد؛ این احترام باید باشد؛ محترم 

باید باشد زن در درون خانواده.    1392/02/21 

در پی حادثه تأسفبار فرو ریختن یک ساختمان در آبادان، 
رهبــر انقــالب در پیامی ضمــن تســلیت بــه بازماندگان 
مصیبت دیــده ی ایــن حادثــه بــر مجــازات عبرت آمــوز 
مقصــران تأكیــد کردنــد: در حادثــه ی تأســفبار آبــادان، 
عالوه ی بر نیاز به ســرعِت عمــل و اســتفاده ی از همه ی 
ظرفیتها برای کاســتن از تلفات که اكنون در درجه ی اول 
اهمیت است، وظیفه ی پیگرد مقصران حادثه و مجازات 
عبرت آموز آنــان با همکاری قــوه ی قضائیــه و نیز تالش 
گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه ی نقاط کشور، 
بر عهده ی همه ی ما مسئوالن کشور است. الزم میدانم 
با تشکر از فعالیت چندروزه ی مسئوالن دولت، پیگیری و 
جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم و به بازماندگان 

مصیبت دیده ی این حادثه تسلیت عرض کنم.
سّیدعلی خامنه ای          1۴01/03/05 

با هوشیاری و 
بیداری نهضت 

خود را حفظ کنید

»سازمان دهِی مردمی« برای کمک 
ی

ّ
به تولید مل

فرزندان نسبت به مادر
 تکریم داشته باشند

مقصران حادثه آبادان مورد پیگرد 
و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند
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بدون تردید نقــــش حضرت معصومه � در قم شــــدن قم و عظمــــت  یافتن این شــــهر عریِق مذهبِی 
تاریخی، یک نقش ما ال کالم فیه است. این بانوی بزرگوار، این دختر جواِن تربیت شده ی دامان اهل بیت 
پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه � و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن 
بذر معرفت و والیت در طول مســــیر در میان مردم و بعد رســــیدن به این منطقه و فــــرود آمدن در قم، 
موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت � در آن دوره ی ظلمانی و تاریِک 
حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشــــود که انوار علم و انوار معارف اهل بیت� را به سراسر دنیای 

اسالم از شرق و غرب منتقل کند.    1389/07/29

نقش بی بدیل حضرت معصومه� در تبدیل قم به پایگاه معارف اهل بیت�

عکس نوشت  

زیارت و حضور رهبر انقالب در حرم حضرت معصومه   �  

پیام رهبر انقالب درپی حادثه آبادان


