
میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا �، روز زن و نیز سالگرد والدت حضرت امام خمینی � مبارک باد

در مقابل راهبرد دشمن در انکار »ایام اهلل« 
و ارزش های انقالبی چه باید کرد؟

ذکر و یاد، علیه توطئه کتمان
انقالباسالمیوروزهایبزرِگتاریخساز سخـــن

»اّیــام اهلل، روزهــای جلــوه ی ویــژه ی خــدای هفتـــــه
متعــال اســت؛ گاهی نّیت مــردم، هّمت مردم، 
اراده ی مــردم، یــک چنیــن روزی را می آفرینــد« 
تی آن 

ّ
   ۱۳۹۷/۱۱/۲۹»روزهــای بــزرگ هر کشــوری و هر مل

روزهایی اســت که یک حادثه ی الهی به وســیله ی مردم 
ّیاِم 

َ
رُهم ِبا و با دســت مردم در آن انجام گرفته اســت. َذّکِ

 اهلل؛ خداونــد متعــال در قرآن دســتور میدهد به پیغمبر 
کــه آنهــا را به یــاد اّیام اهلل بینداز. اّیــام اهلل همین روزهای 
بزرگ تاریخ ساز است... نباید بگذاریم که این حوادث به 

دست فراموشی سپرده بشود.« ۱۳۹5/۱۲/۱6
ت ایران در مسیر حرکت خود، ایامی را 

ّ
انقالب اسالمی مل

رقم زده که دست قدرت خداوند در پیروزی مردم با ایمان 
نمایــان شــده اســت، روزهایــی از جنــس خــدا، روزهایی 
ملقب به ایام اهلل؛ روزهایی همچون: قیام ۱5 خرداد ۴۲ 
در اعتراض به دســتگیری امام خمینی� قیام مردم قم 
در ۱۹ دی ســال 56 در اعتــراض بــه مقالــه ی اهانت آمیــز 
بــه امــام خمینی�قیام مردم تبریــز در ۲۹ بهمن 56 در 
چهلــم شــهدای ۱۹ دی قم واقعه ی کشــتار مــردم در روز 
۱۷ شــهریور 5۷ توســط رژیــم طاغــوت و تمامی روزهای 
خونیــن انقــالب روز ۲6 دی و فــرار شــاه از ایــران بیعــت 
نیروی هوایی ارتش با امام خمینی �در ۱۹ بهمن سال 
5۷ تمــام روزهــای دهــه  ی فجر و روز ۲۲ بهمن که انقالب 
در آن روز پیــروز شــد.  انقــالب اســالمی پــس از پیروزی نیز 
»روزهــای نقطــه ی عطــف تاریخ و روزهای تاریخ ســاز«          
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۷را به همراه آورد و بسیار رقم خورد »روزی که 
 دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند.« 

ادامه در صفحه 3  ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
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دنیایبدوندینتهیازمحبتاست

شهید امیر احمدلو؛ یک ارتشِی قمی است که آخرین لحظه ی حیاتش آب می آورند یا یک نفری به فکر می افتد که آب به او بدهد که تشنه 
از دنیا نرود، این جوان نظامی آب را نمیخورد، اشـــاره میکند به آن ســـربازی که بغل دســـتش بوده..یک افســـر ارتشی این واقعّیت را به ما 

نشان داد. این چیز کمی است؟ چیز کوچکی است؟ با چه زبانی میشود این را بیان کرد جز زبان هنر؟      ۱۴۰۱/۸/۸ 

افسرارتشیفداکارکهدرآخرینلحظهیحیاتش،آبرابهیکسربازداد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهیدامیراحمدلو

شهید هفته  

افتخار به زن بودنافتخار به زن بودن
مباهات به مادر بودنمباهات به مادر بودن

مزار: امامزاده ابراهیم ؟ع؟ قم محل شهادت: آبادان تاریخ شهادت:1359/۸/9  

مروری بر  بیانات رهبر انقالب درباره نقش بی بدیل مادری و همسری زنان
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزیده بیانات

مروری بر  بیانات رهبر انقالب درباره نقش بی بدیل مادری و همسری زنان

ن بودن، مباهات به مادر بودن افتخار به ز
بـــه مناســـبت فـــرا رســـیدن ایـــام والدت حضـــرت 
زهـــرا ؟اهس؟ و روز زن، »خـــط حـــزب اهلل« گزیـــده ای از 
بیانـــات حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای دربـــاره ی نقـــِش 
ــواده را  ــل خانـ ــوان« در داخـ ــادری بانـ ــری و مـ »همسـ

می کنـــد. مـــرور 

نقشمادریوهمسریمسألهاساسیوحیاتیاست
زن در خانـــواده یـــک وقـــت در نقـــش همســـری ظاهـــر 
میشـــود، یـــک وقـــت در نقـــش مـــادری ظاهـــر میشـــود؛ 
هـــر کـــدام یـــک خصوصّیتـــی دارنـــد... مـــن بارهـــا 
ـــن اســـت، کـــه مهم تریـــن  ـــده ام هـــم همی ـــه ام، عقی گفت
و اصلی تریـــن وظایـــف زن هـــم اینهـــا اســـت.       ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 
مســـأله ی مـــادری، مســـأله ی همســـری، مســـأله ی 
خانـــه و خانـــواده، مســـائل بســـیار اساســـی و حیاتـــی 
اســـت... شـــما ]بانـــوان[ اگـــر بزرگتریـــن متخصـــص 
پزشـــکی یـــا هـــر رشـــته ی دیگـــری بشـــوید، چنانچـــه 
ـــت.  ـــص اس ـــک نق ـــما ی ـــرای ش ـــن ب ـــید، ای ـــه نباش زن خان
ـــن  ـــور ای ـــاًل مح ـــید؛ اص ـــد باش ـــما بای ـــه ش ـــوی خان کدبان

اســـت.       ۱۳۷۰/۱۰/۴

مدیرداخلخانه،زنانهستند
وظایـــف داخـــل خانـــه ی زنـــان، نـــه اهمّیتـــش کمتـــر از 
ــر  ــش کمتـ ــه زحمتـ ــه اینکـ ــت و نـ ــی اسـ ــف بیرونـ وظایـ
اســـت. شـــاید زحمتـــش بیشـــتر هـــم باشـــد. او هـــم 
بـــرای اینکـــه ایـــن محیـــط را اداره کنـــد، بـــه تـــالش و 
کوشـــش احتیـــاج دارد. چـــون مدیـــر داخـــل خانـــه 
زنـــان هســـتند... خیلـــی کار ظریفـــی اســـت. فقـــط هـــم 
ظرافـــِت زنانـــه از عهـــده ی انجـــام ایـــن کار بـــر می آیـــد. 
ــا را  ــن ظرافتهـ ــد ایـ ــدارد بتوانـ ــکان نـ ــردی امـ ــچ مـ هیـ

ــد.        ۱۳۸۱/6/6 ــت کنـ رعایـ

آرامشاست زنمظهِر
در نقـــش همســـری، زن در درجـــه ی اّول مظهـــِر آرامـــش 
یهـــا؛ آرامـــش. 

َ
 ِمنهـــا َزوَجهـــا ِلَیســـُکَن ِال

َ
اســـت: َو َجَعـــل

چـــون زندگـــی تالطـــم دارد؛ مـــرد در ایـــن دریـــای زندگـــی 
مشـــغول کار و تالطـــم اســـت؛ وقتـــی بـــه خانـــه می آیـــد، 
احتیـــاج بـــه آرامـــش دارد، احتیـــاج بـــه ســـکینه دارد. ایـــن 
یهـــا؛ 

َ
ســـکینه را زن در خانـــه ایجـــاد میکنـــد؛ ِلَیســـُکَن ِال

]یعنـــی[ مـــرد در کنـــار زن احســـاس آرامـــش کنـــد؛ زن 
مایـــه ی آرامـــش اســـت.        ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مادرهامایهیادامهینسلند
در مــورد مــادرِی نقــش زن، نقــش حّق حیات اســت... 
جان انســانها در مشــت مادرها اســت؛ مادرها به فرزند 
حــّق حیــات دارند. محّبتی که خدای متعال در دل مادر 
نسبت به فرزند قرار داده، یک چیز بی نظیر است؛ یعنی 
اصــاًل هیــچ عشــقی از ایــن نوع نیســت، به ایــن کیفّیت 
نیست که آن را قرار داده. صاحب حّق حیات است، بعد 
ادامــه ی نســل؛ مادرهــا مایه ی ادامه ی نســلند، یعنی 
نســل بشــر با »مادری« اســت که ادامه پیدا میکند.        

 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مــادر،فرهنــگومعرفــتوتمــدنرابــهفرزنــدمنتقل
میکند

اگر زنان ما از لحاظ رتبه ی معرفتی و بینش و معلومات، 
ســطح خود را ارتقاء دهند، این نقش ]مادری[ با هیچ 
نقش دیگری، قابل مقایســه نیســت... مادر اســت که 
فرهنگ و معرفت و تمدن و ویژگیهای اخالقِی یک قوم و 
جامعه را با جسم خود، با روح خود، با ُخلق خود و با رفتاِر 
خود، دانســته و ندانسته به فرزند منتقل میکند. همه 
تحــت تأثیر مادران هســتند. آن که بهشــتی می شــود، 

پایه ی بهشتی شدنش از مادر است.        ۱۳۸۴/5/5

تربیتعاطفیفرزند،نقشاختصاصیمادراست
شما اگر بچه ی خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر 
بچه نیاوردید، یا اگر تارهای فوق العاده ظریف عواطف 
او را با سرانگشتان خودتان باز نکردید تا دچار عقده ی 
]عاطفــی[ نشــود، هیچ کــس دیگر نمیتوانــد این کار را 
بکنــد؛ نــه پدرش، و نه به طریق اولــی دیگران؛ فقط کار 

مادر است.       ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

تربیتفرزندانبارفتاروگفتارمادراست
مــادر میتوانــد فرزندان را به بهترین وجهی تربیت کند. 
تربیــت فرزنــد به وســیله ی مادر، مثــل تربیت در کالس 
درس نیســت؛ بــا رفتــار اســت، با گفتار اســت، با عاطفه 
است، با نوازش است، با الالئی خواندن است؛ با زندگی 
کــردن اســت. مــادران بــا زندگــی کــردن، فرزنــد تربیت 
میکنند. هرچه زن صالح تر، عاقل تر و هوشمندتر باشد، 

این تربیت بهتر خواهد شد.        ۱۳۹۲/۲/۱۱

یاند
ّ
مادرهامایهیانتقالعناصرهوّیتمل

ی اند؛ هوّیت 
ّ
مادرهــا مایــه ی انتقــال عناصر هوّیــت مل

ت، 
ّ
ــی یــک چیــز مهّمــی اســت. یعنــی هوّیت یــک مل

ّ
مل

ــت در درجــه ی اّول بــه وســیله ی 
ّ
شــخصّیت یــک مل

مادرها منتقل میشوند؛ زبان، عادات، آداب، سّنت ها، 
اخالقهای خوب، عادتهای خوب، اینها همه در درجه ی 
اّول به وســیله ی مادر منتقل میشــود... افشــاننده ی 
بــذر ایمــان در دلهــا؛ مادرها هســتند... اخالق را همین 

 طور.        ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مسؤولّیتاجتماعیزنباانجاممسئولّیتخانوادگی
منافاتندارد

خانمها اگر گفته میشــود که مســؤولّیتهاى خانوادگی 
دارند، یعنی مسؤولّیت امور داخلی خانه این به معناى 
ایــن نیســت کــه مســؤولّیت اجتماعــی از دوش اینهــا 
برداشــته اســت. بایســتی این مســؤولّیت را هم حفظ 
کننــد و هــر مقــدارى که بــا وجود حفظ این مســؤولّیت 
توانایی دارند، آن توانایی را به مسؤولّیتهاى اجتماعی 
و سیاسی هم ضرب کنند.     ۱۳6۳/۱۲/۴  خیال میکنند 
میگوییــم داخــل خانه بنشــینید، هیــچ کار نکنید، هیچ 
وظیفــه ای انجــام ندهیــد، تدریــس نکنیــد، مجاهدت 
نکنید، کار اجتماعی نکنید، فّعالّیتهای سیاســی نکنید؛ 

معنای خانه داری این نیست.        ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 

کاربیرونخانهزنان،نبایدبهسهمخانهضربهبزند
شــما زنان کار هم دارید، بیرون هم هســتید، جراحیتان 
را هم میکنید، مریضتان را هم میبینید، فالن کار علمی 
را هم میکنید، فالن طرح را هم مینویسید، فالن درس 
را هم در دانشگاه میدهید - همه ی اینها به جای خود 
محفــوظ - امــا بایســتی ســهم »خانــه« را هــم در نظــر 
داشته باشید... اگر دیدید آن کارتان به این قضیه ضربه 
میزنــد، بایــد برایــش فکری بکنید. این، مهم و اساســی 

است.        ۱۳۷۰/۱۰/۴

دورکــردنزنازفرزنــدداریوخصوصیــاتزنانهافتخار
نیست

زن بودن، برای زن یک نقطه ی امتیاز است، یک نقطه ی 
افتخــار اســت. ایــن افتخــاری نیســت برای زن کــه او را از 
محیــط زنانــه، از خصوصیــات زنانه، از اخــالق زنانه دور 
کنیم. خانه داری را، فرزندداری را، شــوهرداری را ننگ او 
به حســاب بیاوریم. فرهنگ غربی خانواده را متالشــی 

کرد.        ۱۳۹۱/۴/۲۱

زنبهیکتکیهگاهمطمئنعاطفیوروحینیازدارد
بعضــی خیــال میکننــد زن کمبــودش ایــن اســت کــه 
مشاغل بزرگ و سروصدادار ندارد! خیر؛ مشکل زن این 
نیست. حّتی آن زنی هم که شغل بزرگی دارد، به محیط 
امنــی در خانــواده، به یک شــوهر مهربــاِن بامحّبت، به 
یک تکیه گاه مطمئن عاطفی و روحی -که شوهر و مرد 
اوســت- نیازمند اســت. طبیعت و نیاز عاطفی و روحی 
زن این است؛ باید این نیاز برآورده شود.        ۱۳۷6/۷/۳۰

کارزنهایخانهداربایدارزشگذاریویژهشود
زن در خانــواده عنصــر محوری اســت... مــرد باید قدردان 
باشد. جامعه باید قدردان باشد. حتمًا بایستی بر روی کار 
زنهای خانه دار ارزشگذاری ویژه بشود. بعضی میتوانستند 
برونــد کار بگیرنــد، بعضی میتوانســتند تحصیــالت عالیه 
بکننــد، بعضــی تحصیالت عالیه هم داشــتند - من دیدم 
زنانی را از این قبیل - گفتند ما میخواهیم این بچه را بزرگ 
کنیــم، خــوب تربیت کنیم، نرفتیــم کار بگیریم. زن نرفته کار 
بگیــرد، آن کار هــم زمین نمانــده؛ آن ده نفر دیگر رفتند آن 
کار را گرفتنــد. بایــد از اینجــور زنی قدردانی شــود... تأمین 
اقتصادیشان، بیمه شان، بقیه ی چیزهائی که الزم است، 

باید در نظر گرفته شود.        ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

بایدبهزناِنشاغلبرایمادریوخانهداریکمکشود
وظیفــه ای بــر دوش دولــت اســت. بایــد بــه آن خانمهائی 
کــه حــاال بــه هــر دلیلــی، بــه هــر جهتــی، بــا هــر ضرورتــی، 
ــک  ــد، کم ــول کرده ان ــت را قب ــا نیمه وق ــت ی کار تمام وق
بشــود تــا بتواننــد بــه مســئله ی مــادری برســند، بــه 
ــان  ــا زم ــا، ب ــا مرخصیه ــند. ب ــه داری برس ــئله ی خان مس
بازنشســتگی، بــا مــدت کار روزانــه، بــه نحــوی بایســتی 
دولــت کمــک کنــد تــا ایــن خانمــی کــه حــاال بــه هــر دلیلــی 
ــم  ــه ه ــه آن قضی ــد ب ــده، بتوان ــاغل ش ــا ش ــده اینج آم

برســد.        ۱۳۹۰/۱۰/۱۴
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زندگیخوبدرگرو
تبعیتازدینخداست

به رسم آیه ها  

اســالم، دنیا را وســیله ای در دســت انســان برای رسیدن به کمال 
میدانــد. از نظــر اســالم، دنیــا مزرعه ی آخرت اســت...دنیا میدان 
اساسِی وظیفه و مسئولیت و رسالت دین است. دین آمده است 
تا در این صحنه ی عظیم و در این عرصه ی متنوع، به مجموعه ی 
تالش انســان شــکل و جهت بدهد و آن را هدایت کند. دین و دنیا 
در ایــن تعبیــر و بــه این معنای از دنیــا، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. 
دین نمیتواند غیر از دنیا عرصه ی دیگری برای ادای رســالت خود 
پیــدا کنــد. دنیــا هم بدون مهندســِی دین و بدون دســت خالق و 
ســازنده ی دیــن، دنیایــی خواهــد بــود تهــی از معنویــت، تهــی از 
حقیقــت، تهــی از محبــت و تهــی از روح. دنیا - یعنی محیط زندگی 
انســان - بــدون دیــن، تبدیل میشــود به قانون جنــگل و محیط 
جنگلی و زندگی جنگلی. انسان در این صحنه ی عظیم باید بتواند 
احساس امنیت و آرامش کند و میدان را به سوی تعالی و تکامل 

معنوی باز نماید.        ۱۳۸۴/۳/۱۴

در آیات زیادی از قرآن وظیفه ی پیغمبران اینگونه بیان شده است 
که بیایند به انســـانها بشـــارت بدهند و انذار کنند. مبشرًا و نذیرًا: 
یا در بعضی از آیات آمده اســـت نذیرًا للعالمین تو را فرســـتادیم 
بـــرای ترســـاندن و ایـــن تعبیر در قـــرآن، هم در مـــورد پیغمبر ما و 
هم در مورد پیغمبران گذشـــته زیاد تکرار شـــده... بشـــارت یعنی 
نیک روزی، انذار یعنی ترســـاندن از تیره روزی و این حرفی اســـت 
درســـت. پس پیغمبران آمده اند تا انســـانها را بشـــارت بدهند به 
نیکروزیهایی که در صورت تبعیت از آئین الهی در انتظار آنهاســـت 
و این نیکروزی، هم شامل نیکروزی دنیوی و هم شامل نیکروزی 
بعد از مرگ است. یعنی کسانی که از راه انبیاء تبعیت بکنند دنیای 
خوبی هم خواهند داشـــت و کسانی که از راه انبیاء تبعیت نکنند 
دنیایشـــان هـــم دنیای بدی خواهد بـــود: و من اعرض عن ذکری 
فاّن له معیشتًا ضنکًا )۱( زندگی هم برای آنها زندگی سخت و تنگی 

خواهد شد.      ۱۳۷۱/۲/۲۳
1-سوره طه،آیه 1۲۴

دنیایبدوندین
تهیازمحبتاست

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

روز رأی ۹۹ درصــدی مــردم به جمهوری اســالمی 
در ۱۲ فروردیــن 5۸ ،روزهــای هشــت ســال دفاع 
مقدس، تســخیر النه ی جاسوســی آمریکا در ۱۳ 
آبــان 5۸،حضــور بی نظیــر مــردم در انتخابات در 
دوران انقالب اســالمی، حماســه ی نهم دی ۸۸ 
روز تشــییع شهید ُحججی ،حضور میلیونی مردم 
در تشــییع شــهید ســپهبد حاج قاســم سلیمانی 
و روز ســیلی موشــکی ســپاه و حملــه بــه پایــگاه 
آمریکایــی عین االســد در دی  مــاه ۹۸ از همــان 
ایامی است که »نشانه اند، دلیل راهند.«تا ما به 

قدرت الهی ایمان بیاوریم.
بنابرایــن یوم اهلل روزی اســت که »دســت قدرت 
خــدا را انســان در حــوادث مشــاهده میکنــد... 
روزهای تاریخ سازند، روزهای عاّدی نیستند.«   
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۷و از این رو شایسته یاد و بزرگداشت 
هســتند چــرا کــه »روزهــا تمــام میشــوند، لکن 
تها باقی میمانند؛ 

ّ
تأثیرات این روزها در زندگی مل

تهــا، در مســیر 
ّ
تهــا، در منــش مل

ّ
در روحیــه ی مل

تهــا، آثــاری کــه این روزهــا باقــی میگذارند آثار 
ّ
مل

ماندگار و بعضًا جاودانه است.«  ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ 

توطئهفراموشی
ایــن روزهــای بــا عظمــت و مــردان و زنــان تاریخ 
ســاز آن، پیشــران های مهــم ایمانــی و فرهنگــی 
جامعه ی اســالمی بوده و هر کدام نشــانه و بروز 
و ظهوری از قدرِت الهی انقالب اسالمی هستند.  
»]ایام اهلل[ هر کدام یک مشــعلی هســتند که از 
نظــر جریان باطل باید خاموش بشــوند. جریان 
ت، 

ّ
باطلــی کــه در مقابل شــما، در مقابــل این مل

در مقابــل ایــن انقــالب قــرار دارد، این مشــعلها 
را برنمیتابــد؛ اینهــا را بایــد نابود کند، مشــعلها را 

خاموش کند.«   ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
از همــان روزهــای نخســتین پیــروزی انقــالب 
اســالمی تا به امروز، دشــمنان تالش کرده اند تا 
با روش های مختلف، نقاط قوت نهضِت انقالبی 
مردم ایران از جمله ایام اهلل را کتمان و انکار کنند: 
»راهبــرد جریان باطــل، کتمان اّیام اهلل یا کم رنگ 
کــردن این جــور حــوادث اســت. راهبــرد جریــان 
باطــل این اســت کــه نگذارد این جــور روزها، این 
جــور حادثه ها زنده بمانند، نورافشــانی کنند. از 
نظر جبهه ی باطل این اّیام غالبًا کتمان میشوند 

یا انکار میشوند.«  ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ 
در واقع راهبرد دشمن در مواجهه با این ظرفیت 
و پشــتوانه ی عظیــم دینــِی انقــالب اســالمی 
مبتنــی بــر »فراموشــی« اســت: »یک عــّده ای 
ســعی میکننــد ایــن یوم اهلل های حســاس این 
روزها را به دســت فراموشــی بســپارند، مسائل 
دیگری را مطرح کنند، شاید بتوانند این یاد این 
یــوم اهلل بــزرگ را تحت الشــعاع قــرار بدهند.«    

۱۳۹۸/۱۰/۲۷

وظیفهقرآنیدرمقابلراهبردکتمان
امــا در مقابــل راهبــرد جنــگ تمــام عیــار جریــان 
باطــل، نیروهــای مومن و انقالبــی و حزب اللهی 
چــه وظیفــه ای دارنــد و ما در این مبــارزه تاریخی 
جریــان حــق و باطل، چه رســالتی داریم و چگونه 

باید عمل کنیم؟
رُهم  خداونــد درباره ی مؤمنــان می فرماید »َذّکِ

ّیــاِم اهلل« بــه مؤمنــان »ایــام اهلل« را یــادآوری 
َ
ِبأ

کــن، »اهّمّیــت اّیام اهلل در اینجا معلوم میشــود 
کــه موســی پیامبــر عظیم الشــأن الهــی مأمــور 
اســت کــه اّیــام اهلل را بــه یــاد مــردم بیــاورد. بعد 
ِ َصّباٍر َشــکوٍر. 

ّ
یاٍت ِلُکل

َ
میفرمایــد: ِإّنَ فــی ذِلَک ل

اّیام اهلل آیه اند، نشــانه اند، دلیل راهند. برای چه 
کســانی؟ برای کســانی که این دو صفت را دارند: 
صّبارند و شــکورند.«   ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ »قرآن ما را 
تعلیــم میدهــد؛ ایــن یادهایی که در قرآن شــده 
اســت: َو اذُکــر ِفــی  الِکتــِب ابراهیــم؛ َو اذُکــر ِفــی 
 الِکتِب موســی؛َو اذُکر ِفــی  الِکتِب ِادریس؛ َو اذُکر 
ِفی  الِکتِب َمرَیم؛ نباید بگذاریم فراموش بشود. 
قرآن به ما یاد میدهد که اینها را به یاد بیاور، اینها 

را تکرار کن.«   ۱۳۹5/۱۲/۱6
یــادآوری و به خاطــرآوردن نعمت هــای الهــی و 
بــه رخ کشــاندن عظمــت ایــام اهلل و فرصت هــا و 
دســتاوردهایی که جبهه حق دارد کمک می کند 
تــا بــا توطئــه ی فراموشــی و انکار مقابله شــود: 
»شــاید ده مــورد یــا بیشــتر در قــرآن ایــن  جوری 
دارد: َو اذُکــر، َو اذُکــر. یــک جاهایی هم که کتمان 
میکردنــد، پیغمبــر خــدا مأمــور میشــود از زبان 
تی 

َّ
اینهــا بیــرون بکشــد: َو ســَئلُهم َعــِن الَقرَیــِة ال

کاَنــت حاِضــَرَة الَبحر مخفــی میکنید قضّیه ی روز 
بی که با 

ّ
»َسبت« را؟ از آنها بپرس قضّیه ی آن تقل

خدا میخواســتید انجام بدهید، ســر خدا را کاله 
بگذارید و خدای متعال شــما را به ِقَرده و خنازیر 
تبدیــل کــرد. میخواهید یادمان بــرود و ندانیم؟ 
تی کاَنــت حاِضَرَة الَبحر؛ از 

َّ
َو ســَئلُهم َعــِن الَقریِة ال

آنها بپرس و جواب بگیر؛ این منطِق قرآن است.« 
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ 

براســاس ایــن راهبــرد برآمــده از بینــش قرآنی، 
اینکــه انســان »ایــام اهلل« را بتوانــد بشناســد و 
نســبت به آنها شکرگزاری داشته باشد، همواره 
کمــک خواهــد کــرد تــا »ایام اهلل«دیگــری پدید 
ْن 

َ
َنا ُموَســی ِبآَیاِتَنــا أ

ْ
ْرَســل

َ
َقــْد أ

َ
آورده شــود: »َول

ْرُهْم  ــوِر َوَذِکّ
ّ
ی الُن

َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ّ
ْوَمــَك ِمــَن الُظ

َ
ْخــِرْج ق

َ
أ

اٍر َشــُکوٍر....   َصَبّ
ّ

َیاٍت ِلُکِل
َ

ِ  ِإَنّ ِفي َذِلَك ل
ّ
اِم اهلَل َیّ

َ
ِبأ

آیات ســوره ی ابراهیم اســت، مّکی است؛ یعنی 
در آن وقتــی کــه مســلمانها در اوج مبــارزات و 
ایســتادگی و مقاومت در مقابل جریان کفر قرار 
داشته اند، در آن وقت این آیات نازل شده است، 
به آنها مژده میدهد، به مردم میگوید که بدانید 
هــی دارد، آن اّیام اهلل را 

ّ
کــه خــدای متعال اّیام الل

به شــما نصیب خواهد کرد؛ باید شــما شــکرگزار 
اّیام اهلل باشــید. اگر واکنش درســت و شــاکرانه 
نشــان دادیــد از آنچــه که خدای متعال به شــما 
داده اســت، خدای متعال به شــما پیروزی های 
    ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ بیشتری را در آینده خواهد داد.«
و از ســوی دیگــر »هرکــدام از این ایــام اهلل، از این 
روزهای به یادماندنی، روزهایی که در آن جلوه ای 
از عظمــت و انســانّیت و فــداکاری درخشــیده 
اســت، وقتی که در هر ســال تکرار میشــود و به 
آن توّجــه میشــود، ذخیــره ای بر ذخایــر انقالب 
افزوده میشــود، استحکام بیشتری به پایه های 

انقالب داده میشود.«  ۱۳۹6/۱۱/۱۹ 
کوتاه سخن اینکه ایام اهلل  و حوادث تحول آفریِن 
تاریخی، ســرمایه ی مردم مؤمن و انقالبی ایران 
اســت و »ایــن را بایــد زنــده نگــه بداریــم، این یک 

ثروت است.«  ۱۲/۱6/ ۱۳۹5 

َک ِان 
َ
ِاّن

َ
ِلِه(: ال َتَتَمّنَ الَموَت ف یِه َو آ

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل )َصل

ُ
 َرسول

َ
قال

َتُک ُمحِســنًا َتزَدد ِاحسانًا ِالی ِاحساِنک)1(
 ]پیغمبــر فرمــود:[ آرزوی مــرگ نکنید، دعا بــرای مرِگ خودتان 
نکنید؛ اگر شــما آدِم خوبی هســتید، وقتی ]شــما[ ان شــاءاهلل 
چند ســال دیگر و جوانهایتان ان شــاءاهلل شــصت هفتاد ساِل 
دیگــر زنــده ماندید، طبعًا بر احســاِن خودتــان خواهید افزود، 
کفه ی حسنات خودتان را سنگین خواهید کرد. اگر این زندگِی 
طوالنــی زحماتــی دارد، مشــکالتی دارد، خطراتــی دارد، ایــن 
ُحســن را هم دارد که اگر انســان اهل احســان باشــد، اهل تقوا 
باشــد، کفــه ی حســنات خــودش را روز به روز افزایــش میدهد.    

۱۳۹۸/۹/۲۴     
1 - امالی طوســـی، مجلس سیزدهم، ص 3۸5

برایمرِگخوددعانکنید

 شرح حدیث  



باید ســـریع عمل کنید؛ کار را جهادی بایســـتی دنبال بکنید. یکی از خصوصّیات جمهوری اســـالمی باید همین 
کاِر جهادی باشـــد. خوشـــبختانه در بخشهایی همین جور هم هست؛ در بخشهایی انسان میبیند همین جور 
کاِر جهادی انجام میگیرد. ما قبل از انقالب دیدیم برخورد دســـتگاه های مســـئول آن وقت را که هیچ احساس 
مسئولّیتی واقعًا نمیکردند به این قضایا. آن وقت بنده از نزدیک شاهد بوده ام و دیده ام که در واقع، برایشان 
مســـئله ی زلزله زده مســـئله ی مهّمی نبود؛ یعنی واقعًا به حســـاب نمی   آوردند؛ ]فقط میخواســـتند[ همین 
ِبصورت و به اســـم یک کاری انجام بدهند؛ کار را گروه های مردمی میکردند. امروز این جور نیســـت؛ بحمداهلل 
مسئولین در ِمیدانند، کار میکنند، تالش میکنند؛ ]این[ از خصوصّیات جمهوری اسالمی است.       ۱۳۹6/۸/۲۹

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال: آیا استخاره با تسبیح یا قرآن در مسائل 
سرنوشت ساز مانند ازدواج جایز است؟

که  اموری  در  انسان  است  شایسته  جواب: 
می خواهد راجع به آن ها تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل 
و دقت کند و یا با افراد با تجربه و مورد اطمینان 
مشورت نماید و در صورتی که با این کارها تحّیر او 

برطرف نشد، می تواند استخاره کند.

حکماستخارهدرامورسرنوشتساز

احکام  

کالم امام  

  توجه داشــته باشد ملت، که دشمنهای     اسالم و 
دشــمنهای کشور شــما، از هر راهی استفاده می 
خواهنــد بکنند. ایــن راههایی که     خوب، دیده اید 
که واضح است که توطئه ها بکنند، و مثاًل شلوغیها 
بکنند و فسادها بکنند و     اینها را که می دانید. راه 
دیگری که الن در نظر آنهاســت این اســت که این 
مراکزی که     مربوط به ربط روحانیت و ملت اســت، 
این مراکز را سست بکنند و کم کم از بین ببرند... از 
مسجد باید امور اداره بشود. این مساجد بود که 
این پیروزی را برای ملت ما درست     کرد... پیروزی ما 
برای     ادارۀ مسجد است... مراکزی که مراکز بسط 
حقیقت اســالم اســت، بســط فقه اســالم است و 
آن مساجد     اســت، اینها را خالی نگذارید. این یک 
توطئه اســت که می خواهند مســجدها را کم کم  

خالی کنند.       ۱۳5۹/۴/۲۰

 با توّجه به مجموعه ی معارفی که در آیات و روایات 
و مانند اینها هست در ذهن خودم این  جور تصویر 
میکنــم که زن، هوایی اســت که فضــای خانواده را 
انباشــته؛ یعنی همچنان که شــما در فضا تنّفس 
میکنید، اگر هوا نباشد، تنّفس ممکن نیست، زن 
این جوری است؛ زِن خانواده به منزله ی تنّفس در 
 

ٌ
ُة َریحاَنة

َ
لَمرا

َ
این فضا است. اینکه در روایت هست: ا

یَســت ِبَقهَرماَنة، مال اینجا است، مال خانواده 
َ
َو ل

است. »ریحانه« یعنی گل، یعنی عطر، بوی خوش؛ 
همــان هوایــی که فضا را ُپر میکنــد. »قهرمان« در 
یَســت ِبَقهَرَماَنة«ـ ـ با قهرمان در 

َ
زبان عربی ـ ـ در »ل

زبــان فارســی فرق دارد. »قهرمــان« یعنی کارگزار، 
کارگر یا مثاًل فرض کنید سرکارگر؛ زن یک »قهرمانة« 
نیست. در خانواده، این جور نیست که شما خیال 
کنید حاال زن گرفتید، کارها را بریزید ســر زن؛ نخیر. 
خــودش داوطلبانــه یــک کاری را میخواهد انجام 

بدهد، ]عیب ندارد؛[.       ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مساجدرا
خالینگذارید

زنخانهکارگزاروکارگربقیهنیست
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شرححالخانوادههایشهدارابخوانید

خانواده ایرانی  

 اگــر واقعــًا ما بتوانیم تولید را رونــق بدهیم، اگر بتوانیم 
موانع تولید را که خیلی هم زیاد است در کشور، از سر راه 
تولید برداریم -که این کار با عزم جهادی ممکن است، با 
به کارگیری جوانهای متخّصص ممکن اســت- بسیاری 
از مشــکالت ]مانند[ مســئله ی اشــتغال حل میشــود، 
مسئله ی توّرم حل میشود، مسئله ی رفاه مردمی حل 
میشــود، ]مســئله ی[ درآمدهــای مردم حل میشــود، 
صادرات رونق میگیرد. تولید، مادِر عمده ترین مسائل 
اقتصادی کشور است؛ و به نظر ما میشود. هر جایی که 
مــا بــه جوانهایمان اّتکاء کردیــم، اعتماد کردیم، به آنها 
امکانات دادیم، حّداقل امکانات را هم ]دادیم[ -غالبًا 
جوانها این جوری  هســتند ]که با[ حّداقل امکانات ]کار 

میکنند[- پیش رفتیم.        ۱۳۹۸/۲/۲۴

یک وقت... یک سیاســتمدار برجســته غربی در 
تهــران جمله ای با این مضمون به من گفت که 
مــا قصــد ایجاد جنگ بین اســالم و مســیحّیت 
نداریم! من گفتم مگر چنین صحبتی هســت!؟ 
چرا باید اسالم و مسیحّیت با همدیگر بجنگند؟ 
بنــا بــر این نیســت که ادیــان و مذاهب در دنیا با 
هــم جنــگ داشــته باشــند؛ در کنار هــم زندگی 
می کننــد. بعــد بــه او گفتم شــما اروپاییها دم از 
صلح می زنید، اما بزرگترین جنگهای دنیا را شما 
راه انداختید. در طول مدت چند دهه، دو جنگ 
جهانــی را شــما راه انداختیــد و جنگیدید. البته 
تبعاتــش شــامل حال ما مســلمانها هم شــد، 

لیکن شما اهل جنگ بودید.      ۱۳۸۰/۷/۲۳

بنده باز هم برای چندمین بار سفارش میکنم شرح حال این خانواده های شهداِی دوران دفاع مقدس یا دفاع 
از حرم اهل بیت را بخوانید، ببینید چه سختی هایی را اینها متحّمل شدند. این جوان، همسر عزیزش، فرزند نور 
چشمش را رها میکند میرود برای اداء تکلیف. در دفاع مقّدس هزارها ]نفر[ این جوری رفتند وارد میدان شدند؛ 
خب نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که یک دیوانه ای مثل صّدام با امکانات فراوان وارد میدان میشود، 
آمریکا کمکش میکند، اروپا کمکش میکند، ناتو کمکش میکند، شوروی کمکش میکند، کشورهای مرتجع عرب 
مثل ریگ پول به پایش میریزند، آخرش هم هیچ غلطی نمیتواند بکند و دســت از پا درازتر برمیگردد... این چیز 
کمی اســت؟ این پیروزی کوچکی اســت؟ وقتی حرکت میکنیم، احســاس تکلیف میکنیم، خطر را قبول میکنیم، 

وارد میدان میشویم، نتیجه این است دیگر؛ این تجربه ی ما است.      ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

بارونقتولید،مشکلتورمو
اشتغالحلمیشود

بهسیاستمدارغربیگفتمشما
دوجنگجهانیراهانداختید!
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