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دشمن از رشد عناصر مومن و انقالبی عصبانی است

مهرماه ســـال هزار و چهارصد و یک است و افرادی  گـزارش
در کوچه و خیابان دســـت به اغتشـــاش و آشوب هفتـــــه

زده اند و با اقداماتی که هیچ شباهتی به اعتراض 
منطقـــی ندارد، اموال عمومی را تخریب می کنند؛ 
انـــدک افـــرادی که درصددند تا با ایجاد بلوا و درگیری و ایجاد 
ترافیک و بستن خیابان ها، جمعیت خود را انبوه نشان دهند 

و خوراک رسانه های آمریکایی و غربی را فراهم سازند. 
عده ای که جان مرد و زن یا کودک و نوجوان برایشان مهم 
نیست و با تخریب اموال عمومی، یورش به پاسگاه نیروی 
انتظامی و پایگاه بســـیج جامعه را ملتهب کرده اند. اما این 
افراد چه کســـانی هســـتند و از کجا خط گرفته و پشتیبانی 
می شـــوند؟ انگیزه آنها از ایجاد این نوع التهابات در جامعه 

ایران چیست و چه هدفی را دنبال می کنند؟
      واشنگتن، مرکز توطئه علیه ایران

اغتشاشات اخیر در کشور که زمینه ساز هرج و مرج و ایجاد 
ناامنی و با رفتارهای خشن همراه شد به خوبی نشان داد 
کـــه افراد آشـــوبگر از مردم عادی -و لـــو معترض - نبوده 
بلکه دنباله های دشمنان ملت ایران هستند که با این نوع 
اقدامـــات در صدد نا امن کردن جامعـــه و ضربه به منافع 
اقتصادی و هویت ملی و دینی هستند، دخالتی آشکار که به 
تعبیر رهبر انقالب »در حوادث اخیر، نقش و دخالت دشمن 
برای همه و حتی برای صاحب نظران بی طرف خارجی روشن 
و آشکار است... این قضایا یک موضوع خودجوش درونی 
نیســـت البته ممکن است از برخی زمینه ها استفاده کرده 
باشند اما اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تالش برای 
اثرگـــذاری فکـــری، ایجاد هیجان، تشـــویق و حتی آموزش 
راههای ســـاخت مواد آتش زا، اکنون کاماًل واضح و آشـــکار 
اســـت.«     20/7/1401در ایـــن ماجرا نمی توان از اقداماتی 
همچـــون بیانیـــه حمایت آمیـــز  رئیس جمهـــور آمریـــکا از 
اغتشاشگران، تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا، 
رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت های غربی و 
تداوم رفتارهای تحریک آمیز آنان، اقدامات مستقیم برخی 
اتباع کشـــورهای خارجـــی و یا موضع گیری خصمانه برخی 
سیاســـت مداران کشورهای غربی در قبال مسائل داخلی 

ادامه در صفحه 3ایران،چشم پوشید. 
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 امت اسالمی نیازمند معارف
 امام صادق؟ع؟ است
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شــهیدان برگزیدگاننــد؛ برگزیــدگان خــدای متعالنــد. شــهیدان راه درســت را انتخــاب کرده انــد، خــدا هــم آنهــا را بــرای رســیدن بــه مقصــد 
انتخــاب کــرد. ارزش شــهیدان بــا محاســبات مــاّدی مــا ارزش غیــر قابــل محاســبه ای اســت. شــهیدان در برتریــن تجــارت عالــم برنــده 

شــده اند.     1400/7/24   

مزار: تهران، بهشت زهرا�

شهیدان برگزیدگان خدای متعالند
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهید سلمان امیراحمدی

شهید هفته  

محل شهادت: منطقه 17 تهران، در پی حمله مسلحانه اغتشاشگران تاریخ شهادت:1401/7/16

الگـــــــوی الگـــــــوی 
خوبی هاخوبی ها

نگاهی به سیره ی معنوی و اخالقی پیامبر اکرمنگاهی به سیره ی معنوی و اخالقی پیامبر اکرم��

ایســتادگی ملــت ایــران در مقابــل تهدید و دسیســه ایســتادگی ملــت ایــران در مقابــل تهدید و دسیســه 
دشــمن چه دســتاوردی داشــته اســت؟دشــمن چه دســتاوردی داشــته اســت؟

ابتکار دست ملت ایران است 

صفحه 2
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     آیا بیدار کردن افراد خانواده برای نماز 
صبح جایز است؟

جـــواب:  اگر بیدار نکردن موجب ســـهل انگاری و 
سبک شمردن نماز باشد، باید آنها را بیدار کنید.

حکم بیدار کردن دیگران برای نماز

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

تمام مســـلمین برادر هســـتند و باید     با هم وحدت 
داشته باشـــند، تفرق نداشته باشـــند.  ..آنهایی که 
همه چیز بر آنها     محول اســـت و سایر قشرهای ملت 
مکلف اند به اینکه اسالم را حفظ کنند، مکلف اند به   
  اینکه جمهوری اسالمی را حفظ کنند؛ و این تکلیف، 
تکلیفی است که از بزرگترین     تکالیفی است که اسالم 
دارد و آن حاصل نمی شـــود ااّل با تفاهم، ااّل با اینکه 
همۀ ملت با هم     برادر باشند. مؤمنون ِاْخَوه هستند.
اگر این اخوت ایمانی در سرتاســـر کشور ما محفوظ   
  بماند و هر کسی برای خودش توجه به خود نداشته 
باشـــد، توجه به مقصد داشـــته باشـــد و     خودش را 
بـــرای مقصدش بخواهـــد، هیچ کس نمی تواند به 
این کشـــور تعدی کند... قدرتهای بزرگ نشسته اند 
آنجـــا که با ایادی خودشـــان در این کشـــور راههایی   
  درست کنند که خود اهالی این کشور برای آنها جاده 
را صاف کند. آنها مستقیمًا نمی آیند     سراغ شما، آنها 
با این راهها، با قلمهای فاسد، با فکرهای فاسد که در 
خدمت می گیرند در     سراغ شما می آیند و با شایعه 
افکنیها و دروغپردازیها در بین شـــماها هرکس را به 

دیگری     بدبین می خواهند بکنند.      21/2/1362 

بر خالقیت و تولید همت بگماریم؛ خالقیت و تولید، 
ما این ها را الزم داریم.تولید یعنی چه؟ مقصودم 
فقط تولید کاال نیست؛ تولید در یک گستره ی وسیع 
باید شعار ملت باشد. تولید کار، تولید علم، تولید 
فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، 
تولید عزت و منزلت، تولید کاال و تولید انســـانهای 
کارآمـــد؛ این ها همه تولید اســـت. رمز ســـعادت 
ملت ما در این اســـت که در این گســـتره ی وسیع، 
هم دولت و هم ملت، بر این تولید همت بگماریم. 
این تأمین کننده ی امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت 
کشور است؛ این یک جهاد است... امروز تولید علم، 
تولیـــد کار، تولید ابتکار، تولید کاال، کاالی مورد نیاز 
مردم، تولید انســـان کارآمد، تولید فرصت و تولید 
عزت، هرکدام از این ها یک جهاد است. مجاهد فی 

سبیل اهلل تولیدکننده است.      13۸۵/1/1 

نظام اسالمی را با 
وحدت حفظ کنید

تولیدکننده
 مجاهد فی سبیل اهلل است
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خانواده ایرانی  

ت این که 
ّ
خانواده را زن حفظ می کند.عل

اســـالم ایـــن قدر به نقـــش زن در داخل 
خانواده اهمیت میدهد، همین اســـت 
که زن اگر به خانواده پایبند شـــد، عالقه 
نشان داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، 
به بچه های خود رســـید، آنها را شیر داد، 
آنهـــا را در آغـــوش خود بـــزرگ کرد، برای 
آنهـــا آذوقه هـــای فرهنگـــی -قصص، 
احـــکام، حکایتهای قرآنـــی، ماجراهای 
آموزنـــده- فراهم کـــرد و در هر فرصتی 
به فرزندان خود مثل غذای جســـمانی 
چشـــانید، نسلها در آن جامعه، بالنده و 
رشـــید خواهند شد. این، هنر زن است و 
منافاتـــی هم بـــا درس خواندن و درس 
گفتـــن و کار کردن و ورود در سیاســـت و 

امثال اینها ندارد.      137۵/12/20

امـــروز از همه طرف دشـــمن، تهاجـــم خودش را تقویـــت کرده و 
تشـــدید کرده؛ درعین حال شـــما مالحظه کنیـــد، حرکت جوانان 
مومن ما در کشـــور، چه حرکت مبارک و شـــیوا و زیبایی اســـت...
جوانانـــی کـــه نه امام را زیـــارت کردند، نه دوران دفـــاع مقّدس را 
دیدند، نه انقالب را درک کردند، این جور در صحنه حاضر باشـــند، 
در میدان حاضر باشـــند و بتواننـــد در منطقه اثرگذاری کنند؛ این 
واقعًا یکی از معجزات انقالب است. در منطقه، جمهوری اسالمی 
-یعنی همین شما جوانها- توانستید آمریکای مستکبر را به زانو 
دربیاوریـــد و شکســـت بدهیـــد... ماجرایی که در ســـوریه و عراق 
بـــه وجود آمد، غّده ی ســـرطانی ای که دشـــمنان به وجود آورده 
بودنـــد برای اینکه بتواننـــد در این منطقه حادثه ای را علیه جریان 
مقاومت ایجاد کنند، این غّده را توانســـتید دفع کنید، توانستید 
منهدم کنید؛ جوانها توانستند؛ همین جوانهای مؤمن. در واقع 
آن کســـانی که با شـــوق و عالقه ی وافر وارد این میدان مجاهدت 
شدند و دشمن را به زانو درآوردند، اینها از همان احساس بسیج و 

نیروی بسیج بهره مند بودند، برخوردار بودند.      1/9/1396 

حفظ خانواده وتربیت 
نسل بالنده، هنر زن است

شکست آمریکا در منطقه توسط جوانان 
مومن، معجزه انقالب است 

امـــام بـــه حـــق ناطق،جعفر بن محّمد الّصادق ؟ع؟، در دوران زندگی، بیـــش از دیگر امامان فرصت پیدا کردند که 
معارف اهل بیت راـ  یعنی معارف اسالم ناب راـ  به دلهای مشتاق و تشنه لبان برسانند اشتباه است اگر کسی خیال 
کند همه ی آن هزاران نفری که از امام صادق درس آموختند، شیعیان و معتقدان به امامت آن بزرگوار بودند؛ نه، 
بسیاری بودند که به امامت امام صادقـ  آنچنانی که شیعه معتقد استـ  معتقد نبودند؛ اما از دانش امام صادق 
و از معارف اســـالمی که در اختیار آن بزرگوار بود اســـتفاده می کردند. در روایات ما بســـیار اســـت روایاتی که راویان 
آنها از اهل سنتندـ  از غیر شیعه هستندـ  اما از حضرت ابی عبداهلل الّصادق نقل می کنند و روایت می کنند. معنای 
این حرف این است که امروز هم دنیای اسالم و امت اسالمی نیازمند معارف امام صادق و اهل بیت است. دنیای 
اسالم محتاج دانستن معارف اهل بیت و تعالیم امام صادق و سایر ائمه است؛ باید استفاده کنند.      1/1/13۸7 

حزب اهلل این است  

شـــهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی، 
عالمـــی ربانـــی، مجاهدی پارســـا 
و عاشـــق حضـــرت امـــام �بود و 
همـــواره از امـــام مـــدد می گرفت 
و مـــن عمیقـــًا بـــه ایشـــان ارادت 
می ورزیـــدم. این پیر ســـالخورده 
و روشـــن ضمیر در دوران جنـــگ 
تحمیلـــی، لبـــاس نظامـــی به تن 
کرده و اسلحه به دوش گرفته و در 
صحنه های گوناگون نبرد حضوری 
فعال داشـــت و همواره در دفاع از 
اسالم و انقالب پیشقدم بود. یاد و 
خاطره ی این بزرگواران هرگز نباید 
از تاریخ انقالب اســـالمی و اذهان 
مردم پاک شـــود و از کنارشـــان به 

سادگی گذشت.      136۸/7/2۵    

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای بر سر مزار شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی 

 آیت اهلل اشرفی اصفهانی؛ 
مجاهدی پارسا و پیری 

روشن ضمیر
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جوانان و نوجوانان عزیز من! همه شـــما میتوانید در کشـــورتان 
نقش پیدا کنید. یک روز نقش، نقش »حســـین فهمیده« بود؛ یک 
روز نقشهای دیگر است. در زمینه مسائل دینی، مسائل فرهنگی، 
مســـائل سیاســـی، مســـائل اخالقی، آینده نگری، امیدبخشـــی، 
نشـــاط دادن بـــه محیط پیرامون خـــود و تعّبد و تقّید و پایبندی به 
شـــریعت اســـالمی - که سرمایه ســـربلندی فرد و جامعه است - 
میتوان مجاهدت کرد. البّته در آنها، دادِن جان مطرح نیســـت؛ اّما 
هّمـــت و اراده و تصمیـــم الزم دارد. همـــه میتوانید در مدارس، در 
دانشـــگاهها، در محیطهای کار و غیره، نقش ایفا کنید. جواِن زنده 
و بانشـــاط و ُپرامیـــد و پاکدامن، میتواند یـــک تاریخ را بیمه کند. به 
همین جهت است که روی جوانان کشورهای دنیا، صهیونیست ها 
م، ســـالها کار و تالش کردند تا 

َ
و اســـتعمارگران و کمپانیداران عال

شـــاید بتوانند نســـلهای جوان را فاســـد کنند؛ اراده و امید را از آنها 
بگیرند؛ آینده را در چشم آنها تیره و تار کنند؛ آنها را به آینده مأیوس 
نماینـــد و دچـــار مشـــکالت عصبـــی و اخالقی کنند. آنچـــه در دنیا 

میبینید، تصادفی نیست.     1377/۸/۸  

جواِن ُپرامید و پاکدامن
 یک تاریخ را بیمه می کند

خطبه های انقالب  

دشمن از رشد عناصر مومن و انقالبی 
عصبانی است 

به رسم آیه ها  

در زمینه ی معنویت و اخالق هم باید آرمان گرا بود. محیط دانشگاه 
بـــه دلیل اینکه محیط جوان اســـت، باید محیط پاکیزه ای باشـــد. 
بعضی خیال میکنند دانشـــگاه یعنی محیطـــی که در آن، تقید به 
دین و پایبندی به دین و اخالق و اینها خیلی لزومی ندارد و مطلوب 
نیست. این ناشی از بنای غلطی است که در دوران طاغوت، در آغاز 
پیدایش دانشـــگاه، پایه ریزی شـــد. آن روز کســـانی دانشگاه را به 
وجود آوردند که به اصل دین و معنویت و اخالق اعتقاد نداشتند؛ 
شیفته ی غرب و فریفته ی اخالقیات غرب بودند. البته آن شیفتگی 
و فریفتگی، شـــکل عمومی اش بود؛ یک عده ای شان هم مزدور و 

مأمور غرب بودند.      1391/۵/16 

این دشـــمنی]آمریکا، رژیم صهیونیســـتی و دســـتگاه استکبار[ یک 
دشمنی ذاتی است، دشمنی همیشگی است، هر وقت بتوانند ضربه 
بزنند میزنند. عالجش این اســـت که ما خودمان را قوی کنیم؛ قوی 
از لحاظ نظامی، قوی از لحاظ امنّیتی، قوی از لحاظ سیاسی، قوی از 
لحاظ اقتصادی. از جهات مختلف خودمان را قوی کنیم که دشمن 
 دشمنی او دشمنی ذاتی است. اینکه بعضی 

ّ
نتواند ضربه بزند؛ َواال

خیـــال کنند که اگر چنانچه مـــا یک قدم عقب رفتیم، یک کمی کوتاه 
آمدیم، آمریکایی ها دســـت از دشمنی برمیدارند، بسیار خطا است؛ 
خطای فاحشی است این فکر. اینکه بعضی فکر کنند که شما کاری 
نکنید که آمریکا عصبانی بشود -میگویند بعضی ها و در روزنامه ها 
مینویســـند- درست نقطه ی مقابل فرمایش پروردگار عالم است: 
اْسَتوی  

َ
َظ ف

َ
اْســـَتْغل

َ
آَزَرُه ف

َ
ُه ف

َ
خَرَج َشـــْطأ

َ
ٍع أ ُهم ِفی اإِلنجیِل َکَزر

ُ
َو َمَثل

اَر؛)1( رشـــد عناصر مؤمن، 
َ

اَع ِلَیغیَظ ِبِهُم الُکّف ّرَ
ُ
َعلی  ُســـوِقِه ُیعِجُب الّز

این نهال های برومند، این جوانهای مؤمن، اصاًل برای این است که 
»ِلَیغیَظ ِبِهُم الُکّفار«، تا دشمن عصبانی بشود.      139۸/10/1۸  

1- سوره فتح، بخشی از آیه29 

در معنویت و اخالق آرمان گرا باشید

درس اخالق  

نگاهـــی به بنگاه های خبرپراکنی و رســـانه هایی که 
در این روزها، آتش بیار اغتشاشـــات شـــده اند و از هر 
دروغی هرچند ناشیانه ابایی ندارند، نشان می دهد 
کـــه تا چه انـــدازه اتاق های  فکر دشـــمن برای ایجاد 
خلل در مســـیر پیشرفت کشور، برنامه ریزی پیچیده 
کرده انـــد. پخش17هزار دروغ از ۵شبکه  رســـانه ای 
وابسته به آمریکا و دولت سعودی در 2۵روز،  انتشار 
1۵04 مقالـــه در ایـــاالت متحـــده ظرف یـــک هفته  و 
720 مقالـــه در انگلســـتان در 9 روز  و  240 میلیـــون 
توییت با استفاده از ربات های مجازی، نشان دهنده  
طراحـــی گســـترده و مهندســـی حجـــم عظیمـــی از 
خروجی رسانه ای برای ضریب دادن و بازنمایی کردن 

تصویرهای دروغین بجای واقعیت است. 
نکتـــه جالب دیگـــر آنکه طبق بررســـی های به عمل 
آمده، موج هشتگی که هر روز در بعضی رسانه های 
معاند روی آمار 200 میلیونی آن مانور داده می شود 
صرفـــا توســـط 400 تـــا ۵00 هزار کاربر تولید شـــده 
است. جالب تر آنکه فقط 1۵0 هزار از این تعداد کاربر 
واقعی هستند و بقیه آنها کاربران رباتی تشخیص 
داده شـــده اند. در واقع تمام تالش لشکر رسانه ای 
دشـــمنان ملـــت ایـــران، تغییـــر ذهنیـــت و تصویر 
مخاطبـــان از "واقعیت" و تبدیـــل ذهنیت مردم به 
چیزی اســـت که توســـط رسانه ســـاخته و بازنمایی 
شـــده اســـت. یک دوپینگ و حباب رســـانه ای که اگر 
کســـی ارتباط مستقیمی با واقعیت جاری در کوچه 
و خیابان های ایران نداشـــته باشد، امر بر او مشتبه 
می  شود. به تعبیر یکی از کاربران، تصویر رسانه ای 
موجود از این جنگ، فتح تهران است اما در واقعیت 
بیرونی و زندگی مردم به جز مواردی که آشوبگران در 
نقاط معدود، زندگی شـــهروندی را مختل می کنند، 

جریان عادی زندگی برقرار است. 
در ادامه چنین تصور موهومی اســـت که چهره های 
متعدد فرهنگی و سیاســـی خارجـــی هم به میدان 
آمـــده و بـــه صف شـــده و به خیال خود بـــرای موج 
مردمی ایرانیانی که به خیابان آمده خوراک هیجان 
و تبلیغات و رسانه ای فراهم می کنند؛ غافل از اینکه 

واقعیت جاری در ایران چیز دیگری است. 
      خیال خام دشمنان برای تجزیه ایران 

ایران اسالمی امروز در نقطه ای ایستاده که سه  قرن 
آن را درک نکرده اســـت. ایران سیصد سال پیش، دو 
برابر مساحت فعلی بود. از سیصد سال پیش بدین 
ســـو، هر گاه جنگی رخ داد، بخشـــی از این خاک را به 

یغما بردند و سرزمین های بسیاری از دست رفت. 
"برنارد لوئیس" مورخ انگلیسی و طّراح تجزیه  ایران، 
معتقد بود کشورهای اسالمی تهدیدی برای جهان 
غرب هستند و باید این کشورها تجزیه شوند تا یک بار 
برای همیشه قدرت اسالم خنثی شود، وگرنه اسالم، 
غـــرب را نابود خواهد کرد. او در کنفرانس بیلدربرگ، 
پیشنهاد داد که ایران را به قطعات قومی گوناگون 

تجزیه کرده و میان کشورهای نوپا تقسیم کنند. 
حقیقـــت این اســـت که ایـــران قـــوی و قدرتمند، 
خار چشـــم نظام ســـلطه و رژیم هـــای یاغی مانند 
آمریکا و اســـرائیل و انگلیس اســـت و آنها، تجزیه 
ایـــران و بـــه تحلیل بـــردن قدرت آن را همـــواره در 
دســـتور کار داشته اند. ایران اسالمی در طول این 
ســـالها در مقابل انواع دسیســـه های دشـــمن از 
جنگ مســـلحانه تا حمایت از گروهک های تجزیه 
طلب ایســـتادگی و مقاومت کرد و امروز به قدرت 

تعیین کننده در ثبات منطقه تبدیل شده است .
درزمانی که حیدر العبادی نخســـت وزیر پیشـــین 

عـــراق، درباره حمله گروهک تروریســـتی داعش به 
این کشـــور در ســـال 2014، گفـــت: "وقتی که گروه 
تروریســـتی داعش آمد، آمریکا، عـــراق را رها کرد" و 
"آمریکا بدون دریافت مابه ازا، هیچ کمکی به عراق 
نخواهد کرد"، جوانان غیور عراقی، جبهه مقاومت 
اســـالمی از نقاط مختلف کشـــورهای اســـالمی و 
مجاهـــدان ایرانی بودند که خطر تجزیه در عراق و 

نا امنی در منطقه را دفع کردند.
      حرکت دشمن، انفعالی است

واقعیت این اســـت که شـــرایط امروز کشور بیش از 
گذشـــته برای اهداف دشمن ودست نشانده های 
آنان ناامیدکننده است. حضور ده کیلومتری مردم 
تهـــران در عیـــد غدیر، حضور مـــردم و به خصوص 
جوانـــان در راهپیمایی اربعین حســـینی از نجف تا 
کربال و همچنیـــن راهپیمایی جاماندگان از اربعین 
در شـــهرهای مختلـــف ایران، مشـــارکت مـــردم به 
خصـــوص نوجوانان در سرود"ســـالم فرمانده" در 
نقاط مختلف جهان، بخشی از جلوه اعتقاد و مرام 
دینی مردم و اســـتحکام بعد فرهنـــگ بوم ودینی 

ایرانیان است. 
حرکـــت دولت در مســـیر حل مشـــکالت اقتصادی و 
اجتماعـــی، حضـــور میدانی شـــخص رئیس جمهور 
و مســـئوالن اجرایـــی در اســـتان هـــا، جوانگرایی در 
مجموعه ی اجرائی کشور و بر جسته شدن شعارهای 
انقـــالب مثل عدالت طلبـــی و پرهیز از اشـــرافی گری، 
افزایـــش همـــکاری تجاری با کشـــورهای همســـایه، 
عضویت در سازمان همکاری شانگهای، به راه افتادن 
کارخانه هـــای نیمه تعطیـــل، حمایـــت و پشـــتیبانی 
از شـــرکتهای دانـــش بنیـــان و تالش در جهـــت رفع و 
خنثی سازی تحریم ها همه از مواردی است که حرکت 

کلی کشور را به سمت پیشرفت نشان می دهد.
در چنیـــن شـــرایطی که ســـناریوهای دشـــمن برای 
مسلط شدن بر منابع و غارت منافع ایران با شکست 
مواجه شـــده اســـت، دشمن از ســـر انفعال، دست 
بـــه طراحـــی جنگ های ترکیبـــی  زده و در یـــک  اقدام 
همه جانبـــه امـــا شـــتاب زده،امکانات خویـــش را به 
صحنـــه مـــی آورد. حمایت از اغتشاشـــگران داخلی، 
تجهیـــز و تحریک گروهک های جدایی طلب، در اختیار 
قراردادن رسانه و امکانات فضای مجازی، فعال کردن 
منافقین، به کارگیری ســـازمان های حقوق بشـــری، 
تنفس مصنوعی دادن به ته مانده های رژیم پهلوی 
با پول پاشـــی و با مانورهای غیرواقعی رسانه ای روی 
اعتراضات آنان در تجمع های خارج از کشور به وسیله 
افراد اجیرشـــده غیرایرانی، همـــه و همه برای ایجاد 
وقفه در حرکت  کشـــور ایران در مســـیر قوی شـــدن 

است.
اقدامات دشمن البته کوچک تر از آن است که خللی 
در حرکت ملت ایران ایجاد کند؛ اما آن گونه که رهبر 
انقالب فرمودند:»دشـــمن برنامه ریـــزی کرده که 
دانشگاه تعطیل بشود، نسل جوان سرگرم بشوند، 
برای مســـئولین کشور مســـائل جدیدی به وجود 
بیاید؛ در شـــمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور 
مســـائلی به وجود بیاید؛ اینها همه ســـرگرم کننده 
اســـت؛ اینها کارهایی اســـت که برای این دارد ایجاد 
میشود و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور 
ف کنند.«     1401/7/11  پس باید دست دشمن 

ّ
را متوق

را خواند و مرعوب بازی پیچیده کید و نیرنگ او نشد 
که »ما ایستادیم و پیش رفتیم، البته ایستادگی نیز 
مانند هر کار دیگر ســـختی هایی دارد اما آن کسانی 
هم که تســـلیم می شوند دچار سختی می شوند با 
این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم 

باعث عقب رفت است.«     22/7/1401

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته

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

گزیده بیانات

      رفتار عادالنه و مّدبرانه
آن حضرت عادل و با تدبیر بود. کسی که تاریخ ورود پیامبر 
بـــه مدینـــه را بخوانـــد - آن جنگهای قبیلـــه ای، آن حمله 
کردنها، آن کشـــاندن دشـــمن از مکه به وسط بیابانها، آن 
ضربات متوالی، آن برخورد با دشـــمن عنود - چنان تدبیر 
قـــوی و حکمت آمیـــز و همه جانبه ای در خـــالل این تاریخ 

مشاهده می کند که حیرت آور است.      1379/2/23

      استقامت بی نظیر در تاریخ بشر 
استقامت او استقامتی بود که در تاریخ بشری نظیرش 
را نمی شـــود نشـــان داد. چنان استقامتی به خرج داد 
کـــه توانســـت این بنای مســـتحکم خدایـــی را که ابدی 
اســـت، پایه گذاری کند. مگر بدون اســـتقامت، ممکن 
بود؟ با اســـتقامت او ممکن شد. با استقامت او، یاراِن 
آن چنانی تربیت شـــدند. با اســـتقامت او، در آن جایی 
کـــه هیچ ذهنی گمان نمی بـــرد، خیمه مدنّیت ماندگار 
بشـــری در وســـط صحراهای بی آب و علف عربســـتان 

برافراشـــته شد.      1379/2/23

      بعثت، نقطه اوج شخصیت رسول خدا
در شـــخصّیت منحصر به فرد پیغمبر اکرم و رسول اعظم 
یک نقطه ی اوجی وجود دارد که آن عبارت است از بعثت؛ 
نقطه ی بعثت. خب شـــخصّیت رســـول اکرم شـــخصّیت 
منحصر به فردی اســـت در همـــه ی عالم وجود؛ نقطه ی 
اوج ایـــن شـــخصّیت، آن نقطه ی ارتباط قلـــب مطّهر آن 
بزرگـــوار با معـــدن عظمت و عّزت و حکمت الهی اســـت؛ 
نقطـــه ی بعثت؛ این درســـت، لکن همـــه ی آنات زندگی 
ر و متناســـب با مســـئله ی 

ّ
پیغمبر حّتی بعد از بعثت متأث

بعثت است.       1401/7/22

      تالش برای تکامل معنوی
ماه شـــعبان که میشـــد، ماه صیام و قیام پیغمبر بود این 
روش پیغمبر بود. ببینید پیغمبر با آن عظمت مقامش و با 
آن رسیدن به عالیترین مرتبه ی عصمت، در عین حال از این 
تـــالش و مجاهدتی که او را دائم به خدا نزدیکتر و متذکرتر 
کند، تا دم مرگ باز نمی ایستاد. چون پیغمبر هم روزبه روز 
تکامل پیدا میکرد. پیغمبِر سال اول بعثت با پیغمبِر سال 
بیست وسوم بعثت، یکجور نبودند؛ پیغمبر بیست وسه 

سال در تقرب پروردگار جلو رفته بود.      13۸۵/6/6

      دعوت به علم آموزی و تعلیم
پیغمبر، انســـان را به علم دعوت کرد. اّولین آیاِت قرآن، 
ـــذی خلق. خلق 

ّ
تجلیل از علم اســـت: اقرأ باســـم رّبک ال

م بالقلم. 
ّ
ذی عل

ّ
األنســـان من علق. اقرأ و رّبک األکرم. ال

ابتـــدا تعلیـــم را مطـــرح کـــرد. دانش، وســـیله ی نجات 
و رســـتگاری انســـان اســـت که به زمان و مکانی خاص 

بســـتگی ندارد.      13۸2/7/2

      مشهور به امانت داری 
امین بودن و امانتداری... ]پیامبر[ چنان بود که در دوران 

جاهلیـــت او را به »امین« نامگذاری کرده بودند و مردم 
هر امانتی را که برایش بسیار اهمیت قائل بودند، دست 
او می ســـپردند و خاطرجمع بودند که این امانت به آنها 
ســـالم برخواهد گشـــت. حتی بعد از آن که دعوت اسالم 
شـــروع شد و آتش دشمنی و نقار با قریش باال گرفت، در 
همان احوال هم باز همان دشـــمنها اگر می خواســـتند 
چیـــزی را در جایی امانت بگذارنـــد، می آمدند و به پیامبر 

می دادند.      1379/2/23

      مظهِر صداقت و جوانمردی
از آغاز والدت تا دوران بعثتـ  یعنی چهل سالـ  برای پیامبر 
عزیز ما، آزمون پاکی و امانت و جوانمردی و صداقت بود. 
در آن زمان دوست و دشمن، از رؤسای قبائل تا آحاد مردم 
و مسافرانی که به مکه سفر می کردند، یا کسانی که پیامبر 
مکرم را در ســـفرهای تجارتی خود زیارت می کردند، همه 
به این معنا اعتراف می کردند و شهادت می دادند که این 
انســـان بزرگوار و نجیب، مظهـــر پاکی و امانت و صداقت و 

جوانمردی است.      13۸7/1/1

      توجه به خدا در میدان جنگ
پیامبر� در وسط میدان جنگ، همان وقتی که نیروهای 
خودش را مرّتب میکرد، تشویق و تحریض میکرد، خودش 
دست به سالح می برد و فرماندهِی قاطع میکرد، یا آنها را 
تعلیم میداد که چه کار کنند، روی زانو می افتاد و دستش 
را پیش خدای متعال بلند میکرد و جلِو مردم بنا میکرد به 
اشـــک ریختن و با خدا حرف زدن: پروردگارا! تو به ما کمک 
کن؛ پروردگارا! تو از ما پشتیبانی کن؛ پروردگارا! تو خودت 

دشمنانت را دفع کن.      13۸0/2/2۸

      مراقبت از خود در برابر لغزش ها
پیغمبـــر اکرم � هر روز از شـــش خصلت شـــک، شـــرک، 
غضب، بغی و حســـد به خدای متعال پناه میبرد. معنای 
تقوا این است: مراقبت؛ مراقبت از خود، که هر روز انسان 
آن حفره ها و چاه ها و گودال هایی که ســـر راهش هست، 
اینها را بنشیند محاسبه کند و به خود تلقین کند مراقبت 

از اینهـــا را. پیغمبـــر با مقام عصمـــت، در عین حال این قدر 
مراقب خود اســـت! همین مراقبتها اســـت که موجب آن 

عصمت هم میشود.      13۸3/3/10

      صریح و شفاف در برخورد با مردم
]پیامبـــر[ قاطعّیت و صراحت داشـــت. پیغمبر هیچ وقت 
دو پهلو حرف نزد. البّته وقتی با دشـــمن مواجه می شد، 
کار سیاســـِی دقیـــق می کـــرد و دشـــمن را بـــه اشـــتباه 
می انداخت. در موارد فراوانی، پیغمبر دشمن را غافلگیر 
کرده اســـت؛ چـــه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ سیاســـی؛ 
اّمـــا با مؤمنین و مردم خود، همیشـــه صریح، شـــّفاف و 
روشـــن حرف می زد و سیاســـی کاری نمی کرد و در موارد 

الزم نرمش نشان میداد.      13۸0/2/2۸

      نشست و برخاست با فقرا
پیامبـــر با غالمان نشست وبرخاســـت میکرد و با آنها غذا 
میخـــورد. او بـــر روی زمیـــن نشســـته بود و بـــا عده یی از 
مردمـــان فقیر غذا میخورد. زن بیابان نشـــینی عبور کرد 
و بـــا تعجب پرســـید: یا رســـول اهلل! تو مثـــل بندگان غذا 
میخوری؟! پیامبر تبســـمی کردنـــد و فرمودند: »ویحک 
ای عبد اعبد مّنی«؛ از من بنده تر کیست؟      1370/7/۵

      توجه به پاکیزگی و آراستگی 
پیامبـــر از دوران کودکـــی، موجود نظیفی بـــود. برخالف 
بچه هـــای مکه و برخالف بچه های قبایـــل عرب، نظیف و 
تمیز و مرّتب بود. در دوران نوجوانی، سر شانه کرده؛ بعد 
در دوران جوانی، محاسن و سر شانه کرده؛ بعد از اسالم، 
در دورانی که از جوانی هم گذشـــته بود و مرد مســـنی بود 
- پنجاه، شصت سال سن او بود - کاماًل مقّید به نظافت 
بود. گیســـوان عزیزش که تا بناگوشش می رسید، تمیز؛ 

محاسن زیبایش تمیز و معطر.       1379/2/23

      رنِج پیامبر از رنج کشیدن مسلمانان 
برای  رســـول خدا رنجهای شـــما دردآور اســـت، ســـخت 
اســـت؛ شـــما که رنج میکشـــید، پیغمبر از رنج شـــما رنج 
میبـــرد. بالشـــک این مخصـــوص به مســـلمان معاصر 
پیغمبر نیست، خطاب به عموم مؤمنین در طول تاریخ 
اســـت؛ یعنی امروز اگر شـــما در فلسطین رنج میکشید، 
در میانمـــار، در نقـــاط گوناگـــون دیگـــر مســـلمانها رنج 
میکشـــند، بداننـــد این رنج، روح مطّهـــر پیغمبر را به رنج 
و زحمت درمی آورد؛ این خیلی مهم است.     1401/7/22

      خوش رفتاری با مردم 
رفتار... ]پیامبر[ با مردم، رفتار خوش بود. در جمع مردم، 
همیشـــه بّشـــاش بود. تنها که می شـــد، آن وقت غمها و 
حزنها و همومی که داشـــت، آن جا ظاهر می شـــد. هموم 
و غمهـــای خـــودش را در چهره خودش جلِو مردم آشـــکار 
نمی کرد. بّشـــاش بود. به همه سالم می کرد. اگر کسی او 
را آزرده می کرد، در چهره اش آزردگی دیده می شد؛ اما زبان 

به شکوه باز نمی کرد.      1379/2/23

مروری بر سیره ی معنوی و اخالقی پیامبر اکرم�

الگــوی خوبی ها
 نشــریه »خــط حزب اهلل« به مناســبت فرارســیدن ایام والدت رســول خــدا �، گزیده ای از بیانــات حضرت آیــت اهلل خامنه ای درباره ی ســیره و رفتار

 پیامبر اعظم� در مســائل معنوی و اخالقی را مرور می کند.


