
این جوان شما که از اینجا بلند می شــود می رود در خان طومان، در زینبّیه، در حلب می جنگد و به شهادت می رسد، او جلوی چشم آمریکا 
است، او جلوی چشم رژیم صهیونیستی است، این را می بینند؛ این انگیزه را، این شجاعت را، این نیروی عظیم را مشاهده می کنند، حساب 
ت ایران حساب می َبرند. خدمت بزرگی که جوان های شما و خانواده های شهیدان و خود شهیدان به انقالب و به کشور ایران 

ّ
می کنند، از مل

ت ایران آبرو درست می کنند.     93/11/29
ّ
می کنند این است که برای انقالب و برای مل

* پیکر هشت تن از شهدای مدافع حرم که در سال 95 در خان طومان سوریه در نبرد با نیروهای تکفیری به شهادت رسیده بودند، در روزهای اخیر پس از چهار سال فراق، به 

میهن عزیز اسالمی بازگردانده شد؛ و پس از تشییع و طواف در حرم مطهر امام هشتم به استان های مازندران، البرز، قزوین و خوزستان برای تدفین در گلزار شهدای شهرشان انتفال یافت.
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قاب اول. وعده قرآن: پشـیمانی  سخن
هفتـه

مرعوبین دشمن
نقل شده که در دوران حکومت 
پیامبر اعظــم )( در مدینه و 
آن هنگام که یهودیــان اطراف مدینه، پیمان 
خود با مسلمانان را گسســتند، یکی از انصار 
نزد رسول خدا آمد و از دوستی و هم پیمانی 
با پیمان شــکنان برائت ُجســت و اعــالم کرد 
کــه "هــم پیمــاِن مــن تنهــا خــدا و پیامبــر او 
است". منافقین مدینه اما حاضر نشدند که 
همچون صحابی وفــادار پیامبــر از یهودیان 
پیمان شکن برائت جویند و برای پیوستن به 
آنان تالش کردند. برخی مفســرین گفته اند 
کــه آیــات 51 و 52 ســوره ی مائــده در چنین 
موقعیتی نازل شــده اســت: "اى کسانی که 
ایمــان آورده ایــد! یهودیــان و مســیحیان را 
پشــتیبان و دوســت خود مگیرید، ]که[ آنها 
]در برابر شما[ دوست و پشتیبان یکدیگرند و 
کسانی از شما که آنها را ولّی خود بدانند، از آنها 
هستند. خداوند گروه ســتمکاران را هدایت 
نمی کند. پس کســانی را که در دل هایشــان 
مرض اســت، می بینــی کــه در ]دوســتی با[ 
آنان بر یکدیگر پیشــی می گیرند و می گویند: 
»می ترســیم حادثه اى بــراى ما پیــش آید.« 
چه بســا خداوند پیروزى یا حادثــه ی دیگرى 
از ســوى خــود ]بــه نفــع مســلمانان[ پیش 
بیــاورد و ایــن دســته، از آنچــه در دل ِپنهــان 
داشتند، پشیمان گردند." »آنان ]مرعوبین 
دشــمن[ از کمــک به دشــمن هیچ ســودی 
نمی برند. آمریکا و غرب، بارها نشان داده اند 
که حتی به تسلیم شدگان هم رحم نمی کنند 
و چــون تاریــخ مصــرف همکاری کننــدگان 
بــه پایــان برســد، به آســانی آنــان را بــه دور 

می افکنند. «85/1/25

قاب دوم. پیروزی انقالب اســالمی با ســالح 
عقالنیت انقالبی

بــا آنکــه خیابان هــا بــوی آتــش و خــون 
می دهنــد، مــردم امــا تمام قــد بــه میدان 
آمده اند. سربازان ارتشی صف مستحکمی 
جلــِو آنان بســته اند و با مسلسل هایشــان 
منتظر فرمان آتشند. سوابق مزدوران رژیم 
در ماه های گذشــته نشــان داده که ابایی از 
ریختن خون مردم بی گناه نــدارد و قتل عام 
17 شــهریور و هشــتم بهمن 57 گــواه این 
مدعاســت. با این وجــود لحظه بــه لحظه 
خیابان شــلوغ تر می شــود و فاصله ی بین 
دو صف مــردم و ســربازان کمتر می شــود. 
مــردم امــا نقشــه ی منســجم تری دارنــد تا 
ســربازان. هــم تــرس و وحشــت را بــه دل 
راه نداده انــد و هــم دوســت و دشــمن را و 
اصلی و فرعــی را به خوبی از هم تشــخیص 
داده انــد. جوانان جلــِو صــف، گل هایی که 
از قبــل آمــاده کرد ه انــد را جلو می برنــد و به 
لوله ی تفنگ سربازان می گذارند و سربازان 
هــم کــه خودشــان از همیــن مردمنــد زیر 
بــار فرمــان آتــش نمی رونــد. کمتــر از چنــد 
هفتــه ی بعد اســت کــه مبــارزه ی مبتنی بر 
آگاهــی و بیــداری بــر اقســام دیگــر مبــارزه، 
مبــارزه ی مســلحانه و مرتجعانــه می چربد 
و رژیــم طاغــوت را بــا همــه ی اســتحکام و 
 حمایت های ابرقدرت ها سرنگون می سازد. 
» محاسبه ی عقالنی گاهی اوقات خودش 
منشــأ تحوالت عظیمی می شــود. انقالب 
عظیم اسالمی ما ناشی از یک عقالنیت بود. 
این طور نبود که مردم همین طور بی حساب 
و کتاب به خیابــان بیایند و بتواننــد یک رژیِم 
آن چنانی را ساقط کنند؛ محاسبات عقالنی و 

کار عقالنی و کار فکری شده بود.« 84/6/8

قاب سوم. مردی که هرگز نترسید
دشــمن  توطئه هــای  ]دربــاره ی  »قــرآن 
می فرماید که... از آنها نترسید، از من بترسید؛ 
خــوِد ایــن ترســاننده ی از افــراد ظالــم که به 
انســان می گویــد از ایــن و از آن بترســید... 
شــیطان اســت؛ کــه مــا در طــول تاریــخ هم 
مشاهده می کنیم کسانی که از این قدرت ها 
ترســیده اند، دچــار آزمون های ســخت و تلخ 
زندگی شــده اند. امام )رضوان اهلل علیه( این 
نترســیدن از قدرت را به همه ی ما یــاد داد که 
از قدرت های ظالــم و زورگو نترســید.« 99/2/6 
بــر مبنای همیــن "عقالنیــت انقالبی" اســت 
کــه در طول چهل ســال گذشــته ملــت ایران 
نترســیده و میدان هــا را خالــی نکرده اســت. 
اصًال این عقلی که در این چند ســطر سخن از 
آن می گوییم با تــرس بیگانه اســت. در مورد 
شبی که پس از ســخنرانی تاریخی امام راحل 
در پانزدهم خرداد 42، ایشان را از قم دستگیر 
کردند و به تهران بردند، چنین نقل شــده که 
امــام فرموده بودنــد: »وقتی مــرا می بردند، 
بین قم و تهران ماشــین از جاده رفت  بیرون. 
من فکر کردم که می خواهند قضیه را خاتمه 
بدهنــد. ولی وقتــی مراجعــه کردم بــه قلبم 
دیدم هیچ تغییرى نکرده اســت « و لذا وقتی 
در سال 43 بعد از آزادیشان در مسجد اعظم 
سخنرانی کردند، فرمودند: »وا... من به عمرم 
نترسیده ام. آن شبی هم که آنها مرا می بردند، 
آنها می ترسیدند من آنها را دلدارى می دادم .«

قاب چهارم. تحریم، جریان تحریف و ترساندن 
ملت ها

"ریچارد نفیو" در کتاب هنر تحریم ها از واقعیت 
هولناکی پــرده برمــی دارد که برای شــناخت 
اهداف جریان تحریف بســیار راهگشاســت: 

"اعتــراف ســاده: وقتــی یــك کشــور اعتــراف 
می کند که مشــکل تحریم دارد تقریبًا نیمی 
از کار انجــام شــده اســت...گرچه خیلــی از 
دولت ها اعتقاد داشــته اند که صــدور چنین 
بیانیه هایی می تواند باعث ترس و القای حس 
وادادگــی در مردم شــوند. اما صــرف همین 
اعتراف ها نشــان می دهــد که فشــار درحال 
اثرگذاری اســت." رهبــر انقالب در ســخنرانی 
روز عید قربان دو هــدف اصلی جریان تحریف 
را چنین تبییــن کردند: »هــدف از این تحریف 
دو چیز اســت... یکی، ضربه به روحیه ی مردم 
اســت... ]می خواهند[ به مــردم ایران تفهیم 
کنند کــه بیچــاره شــدید، دیگــر مثــًال کارتان 
تمام اســت و هیچ کاری از عهده ی کسی برای 
شــما برنمی آید... ]هدف دیگــر[ آدرس غلط 
دادن بــرای رفع مشــکل تحریــم اســت... اگر 
می خواهید تحریم برطرف بشود، در مقابل 
آمریــکا کوتــاه بیاییــد.« 99/5/10 تحریم هــا و 
تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی در همین 
چارچــوب قابل تحلیل اســت: هیاهــو برای 
ترســاندن ملــت ایــران. دنباله هــای داخلی 
جریان تحریف نیز در همین راستا دست به کار 
شده اند: » بعضی ها اســم عقل و عقالنّیت 
را کــه می آورنــد، منظورشــان از عقالنّیــت 
ترسیدن است؛ وقتی می گویند عاقل باشید، 
یعنی بترســید، یعنی منفعل باشید، یعنی 
از مقابل دشــمن فرار کنید! نه، ]این درست 
نیست[؛ ترسوها حق ندارند اسم عقالنّیت را 
بیاورند. ترسیدن و فرار کردن و میدان را خالی 
کردن، اســمش عقالنّیت نیســت، اسمش 
همــان تــرس و فــرار و ماننــد اینهــا اســت؛ 
عقالنّیت یعنــی محاســبهِ ی درســت. البّته 
دشمن سعی می کند عقالنّیت به آن معنای 
غلــط را تلقین کنــد، بعضــی هم نادانســته 
گاهی حرف های دشــمن را تکرار می کنند.« 
99/7/21 غافل از آنکه همــان قوه ی عاقله ای 

کــه از شــب پانزدهــم خــرداد 42 تاکنــون 
نترســیده و میــدان را خالــی نکــرده اســت، 
حاال کــه نشــانه های پیــروزی و پایــان یافتن 
حربه های دشمن پیداست، چرا باید بترسد 
و میدان را خالــی کند. دولت ایــاالت متحده 
در ماه هــای اخیر تمــام تــالش خــود را برای 
تمدید قطعنامه ی 2231 شورای امنیت که 
تحریم های تسلیحاتی را علیه ایران رقم زده 
بود به کار بســت و ناموفق ماند. از دیگر سو 
ماه هاست که برای مصرف انتخاباتی و کسب 
اعتبار به دنبــال کشــاندن ایران بــه پای میز 
مذاکره است و ناکام مانده است. و این همه 
در حالی اســت که دولت آمریکا با مشــکالت 
بزرگی دســت به گریبان اســت کــه در آینده، 
بحران های بی سابقه ای را برای مردم آمریکا 
ایجــاد خواهد کــرد. ضعف هــا و رخنه هایی 
هم البتــه در داخل وجــود دارد که دشــمن 
با تمســک با همان ها مشــکالت اقتصادی 
فعلی و سختی معیشت را علیه  ملت ایران به 
وجود آورده. جوان ها خواهند آمد و رخنه ها 
را برطــرف خواهنــد کــرد. ملــت ایــران صبر و 

بصیرت الزم برای این مهم را دارد.  

محل شهادت: خان طومان سوریهتاریخ شهادت: 95/2/16

به خاطر همین جوانان از ملت ایران حساب می َبرند         |         این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای خان طومان*
شهید هفته

کالم امام

هر چه باال می روید باید متواضع تر باشید                   
 یک قدرت بزرگ وقتــی پایگاه ملی ندارد، 
ایــن قــدرت نمی تواند بایســتد ســرپای 
خودش .  یک قدرت، ولو     بزرگ نباشد اگر 
پایگاه ملی داشــته باشــد، این غلبه می 
کند. کوشــش کنید که پایــگاه ملی     برای 
خودتان درست کنید. این به این است که 
گمــان نکنید کــه شــما صاحب مقــام و 
 منصب هستید و باید به مردم فشــار بیاورید. هرچه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر   
  خدمتگزار باشد. مردم بفهمند که هر درجه ای که این باال می رود با مردم متواضع تر     می شود. 
اگر یک همچو کاری شد و یک چنین توجهی به مسائل شد و یک همچو     عبرتی از تاریخ برای ما 

شد، هر قوه ای پایگاه ملی پیدا می کند؛ و پایگاه ملی حافظ   اوست؛ حفظ می کند او را. 58/3/6

اعضای خانواده از همدیگر مراقبت کنند
]نفاق[ دفعتًا پیــش نمی آید که ما فکر کنیم یک نفری شــب مؤمن می خوابد، صبح 
منافق از خواب بیدار می شود؛ نه، بتدریج و ذره ذره پیش می آید. این، عالجش هم 
مراقبت از خود است. مراقبت از خود هم یعنی همین تقوا... مراقب خودمان باشیم. 
نزدیکان افراد مراقبت کنند؛ زنها از شوهرهایشان، شوهرها از زن هایشان، دوستان 
نزدیک از همدیگر؛ »و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر«.)والعصــر/3( از یکدیگر مراقبت 
کنیم، برای اینکــه دچار نشــویم. مــردم مســئولین را موعظه کننــد، نصیحت کنند، 
خیرخواهی کنند، بنویســند برای آنها، بگویند بــرای آنها، پیغام بدهند تــا مبادا دچار 

لغزش بشوند.     88/6/20

اگر مدیریت فعال، پرنشاط و خسته نشو سِر کار بیاید...
ما مشــکالتی در زمینه های اقتصادی داریم، معیشــت مردم دچار مشکالتی است که 
همه ی اینها قابل حل است. من عقیده ندارم که مسئولین ذی ربط در مسائل اقتصادی 
تالش نمی کنند؛ نه... بعضی از بخش ها تالش های خوبی هست. البّته در توان مدیرّیتی 
در بعضی از بخش ها اشــکال هســت؛ این را قبول می کنیم که در برخــی از بخش های 
اقتصادی ما توان مدیرّیتی ضعیف است... مدیرّیت ها بایستی قوی باشند، فّعال باشند، 
خسته نشو باشند. هر جا ما با مدیرّیتهایی با این خصوصّیات -یعنی خستگی ناپذیری و 
فّعالّیت و نشاط- مواجه بودیم دیدیم که کار پیشرفت کرده و هر جا که این جور حضوِر 

الزم و دائم وجود نداشته باشد، البّته مشکالت پیش می آید.     99/7/21

کسب درآمد از طریق سبدگردانی در بورس
ســؤال: اگر فردی که در معامــالت بورس اوراق بهــادار تخصص نــدارد، ســرمایه اش را در اختیار 

اینجانب قرار دهد که برای او ســهام شــرکت های بورســی را خرید و فروش کنم و مقداری از سود 

حاصــل از معامــالت را بــه او بدهم؛ آیــا درآمد حاصــل از این نــوع معامــالت، که اصطالحــا به آن 

سبدگردانی گفته می شود، اشکال دارد؟

جواب: اگر صاحب ســرمایه به شما وکالت دهد با ســرمایه اش در معامالت 
بورس درآمد کسب کنید و مقدار مشخصی از سود را به او و بقیه را بابت حق 
الزحمه ی خود بردارید، اشــکال نــدارد، البته اگر قانونی در ایــن مورد وجود 

دارد، باید رعایت شود.  

با چشم واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم
در راه انقــالب اگر ثبــات قدم وجود نداشــت، اگر پیوســتگی حرکــت وجود 
نداشــت، انســان رابطــه اش با انقــالب قطــع می شــود. ایــن بی وفایی به 
انقالب اســت. همیشــه بودند کســانی کــه بــه انقــالب بی وفایــی کردند، 
به انقــالب دلبســتگی خود را کــم کردنــد، به انقالب پشــت کردنــد. وصیت 
امــام این اســت که جــوان ما، مــردم مــا، نســل های گوناگون ما، با چشــم 
 واقع بینانــه نــگاه کننــد. اصــل، انقــالب اســت؛ اشــخاص، اصل نیســتند.
 انقالبی بودن به حفظ رابطه ی خود و عمل خود و پیوستگی خود با انقالب 

87/3/14 است. 

نقش ملت ایران در معادالت قدرت بین الملل               
از اّوِل انقالب، این ملت اســت که در وســط میدان اســت... ملــت وقتی در یک 

کشــور وســط میدان باشــد، در معادله ی قدرت، شــریک و ســهیم می شود. 

دیگر نه قدرت های زورگوی بین المللی می توانند چیزی بر او تحمیل کنند...  نه 

زمامداران می توانند ضعف نشان دهند و تســلیم خواست بیگانگان شوند؛ 

چون ملت مطالبه می کند. البته انگیزه ها همه جا یکســان نیست؛ نشاط ها و 

اراده ها، مانند هم نیست؛ همه یکســان حاضر نیستند در راه هدف های عالی 

کشور و ملتشــان ســرمایه گذاری و اقدام کنند. یکی حاضر اســت جان بدهد، 

یکی حاضر اســت مالش را بدهد، یکی حاضر اســت مقداری وقتــش را بدهد، 

یکی حاضر اســت چند کلمه حرف زدنش را بدهد، یکی حاضر است تماشاچی 

79/7/29 باشد و تحسین کند. همه یکسان نیستند .

بازدید رهبر انقالب از اجتماع صدوده هزار نفری بسیجیان
79/7/29 | )( در اردوی فرهنگی رزمی یاران امام علی 

عکس نوشت

گسترش تفکر والیت در دوران
)( امامت علی بن موسی الرضا 

عمر مبــارک امام رضــا )( تقریبــًا پنجاه و پنج ســال بوده اســت - 
یعنی از ســال 148 که ســال شــهادت امام صادق )(است تا سال 
203 - تمام زندگــی این بزرگوار با همه ی ایــن عظمت ها و عمق ها و 
ابعاد گوناگونی که می شود برای آن ذکر کرد و تصویر کرد، در همین 
مّدت عمر نســبتًا کوتاه انجام گرفته اســت. از این مّدت پنجاه وپنج 
ســال، نزدیک به بیســت ســال مّدت امامــت ایــن بزرگوار اســت؛ اّما 
همین مّدت کوتــاه را کــه مالحظه می کنیــد، تأثیری کــه در واقعّیت 
دنیای اسالم گذاشــت و به گســترش و عمقی که به معنای حقیقِی 
اســالم و پیوســتن بــه اهل بیــت )(و آشــنا شــدن بــا مکتــب این 
بزرگــواران انجامید، یک داســتان عجیبی اســت، یک دریــای عمیقی 
اســت. ...بعد از این حدود بیســت ســال وقتی شــما نگاه می کنید، 
می بینیــد که همــان تفکر والیــت اهل بیت و پیوســتگی بــه خاندان 
پیغمبــر آن چنان گسترشــی در دنیای اســالم پیدا کرده که دســتگاه 
ظالــم و دیکتاتــور بنی عّبــاس از مواجهه ی بــا آن عاجز اســت؛ این را 

علّی بن موسی الّرضا انجام داده.   92/6/26

انسان 250 ساله

مطالبه رهبری

ضوابطی که برای عزاداری ها و سفر اربعین بودنیروهای جوان باید به این تقّیدات توجه بکنند...
نفــوس  در جاهای دیگر هم اجرا شود بایــد  مــا  دارم...  اهتمــام  اخالقــی  تربیــت  روی مســئله ی  مــن 

کــه  آنجایــی  تــا  بایســت  مــا  بدهیــم...  را صیقــل  جوان هــای عزیزمــان 
می توانیــم وســیله ی صیقــل دادن نفــوس اینهــا را فراهــم کنیــم. آرایــش 
معنــوی آنهــا بــه تقــوا اســت، بــه اخــالص اســت، بــه شــجاعت اســت، بــه 
ــی  ــه قول ــبت ب ــاداری نس ــه وف ــت، ب ــد اس ــه عه ــدی ب ــه پایبن ــت، ب ــع اس تواض
اســت کــه بــه نظــام و بــه اســالم و انقــالب داده انــد؛ اینهــا آرایش هــای 
معنــوی اســت و جــزو واجب تریــن آنهــا اســت... همــه ی نیروهــای جــوان 
کشــور و بیــش از همــه نیروهــای انقالبــی -نیروهایــی کــه خودشــان را در 
خــّط انقــالب، در خــّط تدّیــن و تقــوا می داننــد و قــرار می دهنــد و همیــن  جــور 

99/7/21 هــم هســت- بایســتی بــه ایــن تقّیــدات توّجــه بکننــد.     

]درباره ی بیماری کرونا[ ضابطه گذاری ها بایستی حاکمّیتی و الزامی باشد. البّته این 
را من از مّدت ها پیش به مسئولین محترم، به رئیس جمهور محترم و به دیگران هم 
گفته ام؛که بایستی الزام بشود. یک مواردی هست که بعضی از فّعالّیت ها بایستی 
تعطیل بشــود، بعضی از ســفرها بایســتی ممنوع بشــود. همچنان کــه مالحظه 
کردید، ســفر اربعین را مردم متدّین و مؤمن ما پذیرفتند... در قضّیــه ی عزاداری ها 
ی مبارزه ی با این بیماری ضابطه معّین کرد، مردِم مؤمــن و متدّین که 

ّ
که ســتاد مل

پایبندند، ضابطه را دقیق رعایت کردند. این باید در زمینه های گوناگون تســّری پیدا 
کند و بایســتی اجباری و الزامی بشــود... بنابر این، هم در زبان، هم در عمل، بایستی 
ت بتواند 

ّ
همه مراقبت بکنند تا ان شــاءا...بتوانیم از این بیماری خالص بشویم و مل

99/7/21 ان شاءا... خودش را آسوده کند از این ابتالء عظیمی که وجود دارد.    

شهادت: در نبرد با نیروهای تکفیری

خانواده ایرانی

حزب اهلل این است

عاقل ها  نمی ترسند

رهبر انقالب در تازه ترین 
سخنرانی شان به حقیقت مهمی 

درباره دستگاه محاسباتی
 اسالم انقالبی اشاره کردند:

حفاظت از ضابطه و قانون 
]پیامبر[ حافظ و نگهدارنده ی ضابطه و قانون بود و نمی گذاشــت قانون چه توســط 
خــودش، و چــه توســط دیگــران نقض شــود. خــودش هــم محکــوم قوانیــن بود. 
آیات قــرآن هم بــر این نکته ناطق اســت. برطبــق همــان قوانینی که مــردم باید عمل 
فی 

ّ
می کردند، خود آن بزرگوار هم دقیقًا و به شّدت عمل می کرد و اجازه نمی داد تخل

بشــود. وقتی که در جنگ بنی قریظه مردهــای آن طرف را گرفتند؛ خائن هایشــان را به 
قتل رســاندند و بقیه را اســیر کردند و اموال و ثروت بنــی قریظه را آوردنــد، چند نفر از 
اّمهات مؤمنین که یکی جناب اّم المؤمنین زینب بنت جحش است، یکی اّم المؤمنین 
عایشه است، یکی ام المؤمنین حفصه اســت به پیامبر عرض کردند: یا رسول ا...! این 
همه طال و این همه ثــروت از یهود آمده، یك مقــدار هم به ما بدهید. امــا پیامبر اکرم 
بااینکه زن ها مورد عالقه اش بودند؛ به آن ها محبت داشــت و نســبت به آن ها بسیار 

خوش رفتار بود، حاضر نشد به خواسته شان عمل کند. 79/2/23

پایبندی به عهد و پیمان 
از دیگر خلقیات حکومتی او این بود که عهد نگهدار بود. هیچ وقت عهدشــکنی نکرد. 
قریش با او عهدشکنی کردند، اما او نکرد. یهود بارها عهدشکنی کردند، او نکرد. 79/2/23 
بعد از آنکه دشمنان نقض کردند، پیغمبر پاسخ قاطع داد... لذا همه می دانستند که 
وقتی با این شخص قرارداد بستند، به قرارداد او می شود اعتماد کرد. حّتی دشمنان 
اسالم هم این را قبول دارند که پیغمبر در این قضایا هیچ نقض عهدی نکرد؛ آنها بودند 

که نقض عهد کردند. 80/2/8

برخورد متناسب با هر یک از دشمنان 
دشمنان را یکسان نمی دانست. این از نکات مهم زندگی پیامبر است. بعضی از دشمنان، 
دشمنانی بودند که دشمنی شان عمیق بود؛ اما پیامبر اگر می دید خطر عمده ای ندارند، 
کاری به کارشان نداشت و نســبت به آن ها آســان گیر بود. بعضی دشمنان هم بودند که 
خطر داشــتند، اما پیامبر آن هــا را مراقبت می کــرد و زیر نظر داشــت؛ مثــل عبد ا... بن ابی. 
عبد ا... بن ابی منافق درجه ی یک علیه پیامبر توطئه هم می کرد؛ لیکن پیامبر فقط او را زیر 
نظر داشت، کاری به کار او نداشت و تا اواخر عمر پیامبر هم بود. اندکی قبل از وفات پیامبر، 
عبدا... ابی از دنیا رفت؛ اما پیامبر او را تحّمل می کرد... اما پیامبر با دشمنانی که از ناحیه ی 

آن ها خطر وجود داشت، به شّدت سخت گیر بود. 79/2/23

ایجاد فضای محبت و همدلی
 بین مسلمانان

همکاری و همدردی و دلسوزی و محبت متقابل بین مسلمان ها، یکی از کارهای 
بزرگ رســول اکرم)ص( بــود. آن بزرگوار، تا آن جا که حضور داشــت و در ســعه ی 
وجودش بود، نمی گذاشت که در جامعه ی اســالمی، مسلمان ها - حّتی در یک 
مورد - نســبت به کســی بغض و کینه و عداوت داشته باشــند. پیامبر با حکمت 
و حلم خود، حقیقتًا یک محیط شــیرین و ســالم و فضای آغشــته به محبت را به 

وجود می آورد. 68/7/28

شایسته ساالری در انتصابات 
در فتــح مکــه، پیغمبر یک جــوان نــوزده ســاله را گذاشــتند حاکم مکــه. پیغمبر 
مکه را کــه فتــح کردنــد، الزم بــود حاکم یــا فرمانــداری آنجــا بگذارند. ایــن همه 
پیرمردهــا و بــزرگان بودند، امــا پیغمبر یک جــوان نوزده ســاله را منصــوب کرد. 
بعضی ها اشــکال کردند که آقا این ســنش کم اســت، چرا او را گذاشــتید؟ طبق 
این روایت، پیغمبر فرمود: ...کســانی که با انتصاب این شــخص برای فرمانداری 
مکه مخالفند، استداللشــان را این قرار ندهند که چون ســنش کم است، جوان 
است؛ این استدالل، استدالل درستی نیست... آن کســی که بزرگ تر است، لزومًا 
برتر نیســت؛ بلکه آن کســی که برتر اســت، در واقع بزرگ تر اســت. افضــل، یعنی 

شایسته تر. این شایسته ساالری است. 90/7/24

کمک خواستن از خدا در همه حال 
ع او پیـش  پیامبـر بزرگـوار ... هنگامه هـای سـخت، مالحظـه نمی کـرد کـه تضـّر
خـدا و کمـک خواسـتن او از خـدا ممکـن اسـت در ذهـن مخاطبـان و شـاهدان 
و ناظـران، ایـن تأثیـر را بگـذارد کـه او به خودی خـود ناتـوان اسـت. بـه صراحـت 
می گفـت مـن به خودی خـود ناتوانـم و بـدون کمـک خـدا از مـن کاری برنمی آیـد. 
پیامبـر  و  مدینـه  اطـراف،  از  دشـمنان  همـه ی  کـه  حالـی  در  احـزاب،  جنـگ  در 
و گـروه مؤمنیـن را محاصـره کـرده بودنـد، بـا ایـن نّیـت کـه اسـالم و قـرآن و پیـام 
ـی از بیـخ و بـن بَکننـد، پیامبـر اکـرم در کنـار آرایـش نظامـی، در کنـار 

ّ
جدیـد را به کل

تدابیـر بسـیار هوشـمندانه ای کـه در آنجـا بـه کار بـرد، در کنـار تحریـض مـردم بـر 
مقاومـت، در مقابـل چشـم مـردم بـر زمیـن زانـو گـذارد! بارهـا ایـن کار تکـرار شـد 
ع می کـرد،  کـه در کتاب هـای سـیره هسـت. پیامبـر دسـتش را بلنـد می کـرد، تضـّر
اشـک می ریخـت و می گفـت: پـروردگارا! بـه ما کمـک کـن و نصرتـت را به ما برسـان 
و بـه مـا توفیـق بـده. بـدون کمـک الهـی نمی توانیـم کاری انجـام دهیـم؛ و کمـک 
و رحمـت الهـی جـز بـا توّجـه و توّسـل بـه او، جـز بـا شستشـوی دل، جـز بـا خالـص 
کـردن نّیـت، جـز بـا کنـار گذاشـتن هدف هـای حقیـر و کوچـك شـخصی میّسـر 

نخواهـد بـود. 79/3/29 

همراهی و یک رنگی با مردم
در جنگ خندق، وقتی که مسلمین در مدینه از همه طرف تقریبًا محاصره بودند و 
غذا به مدینه نمی آمد و آذوقه ی مردم تمام شــده بود، به طــوری که گاهی دو روز، 
ســه روز کســی غذا گیرش نمی آمد که بخــورد، در همان حال پیامبــر اکرم خودش 
در خندق کندن در برابر دشــمن، با مردم مشــارکت می کرد و مانند مردم گرسنگی 
می کشید. در روایت دارد، فاطمه ی زهرا)( که برای حسن و حسین - که کودکان 
خردسالی بودند - مقداری آرد دست و پا کرده بود و نان مختصری پخته بود، دلش 
نیامد کــه پدر خود را گرســنه بگــذارد. تکه یی از آن نانــی که برای بچه هــا پخته بود، 
برای پدرش بــرد. پیامبر فرمــود: دخترم! از کجــا آورده ای؟ گفت: مال بچه هاســت. 
پیامبر لقمه یی در دهانشــان گذاشــتند و خوردند. طبق روایت - که گمان می کنم 
سند روایت هم ســند معتبری است - پیامبر فرمود: من ســه روز است که هیچ چیز 
نخــورده ام! بنابرایــن، او مثل خود مــردم و در کنــار مردم بــود و با آنها رفــق و مدارا 

می کرد. 70/7/5 

مثل مردم
:)(مروری بر نحوه ی حکومت داری پیامبر اعظم

زندگی پیامبر گرامی اســالم سراســر درس اســت بــرای تمام تاریــخ، یکی از 

خصوصیات بارز ایشان نحوه ی مواجهه با مسائل در امر حکومت داریست، 

خط حــزب ا... مــروری اجمالی داشــته اســت بر گوشــه هایی از اصــول رفتار 

حکومتی پیامبر گرامی اسالم )(در بیانات رهبر انقالب.

رازداری در موارد الزم
 او همچنیــن رازدار بود. وقتی برای فتــح مکه حرکت می کــرد، هیچ کس نفهمید 
پیامبر کجــا می خواهــد برود. همه ی لشــکر را بســیج کــرد و گفت بیــرون برویم. 
گفتند کجا، گفت بعد معلوم خواهد شــد. به هیچ کس اجازه نــداد که بفهمد او 
به ســمت مکه می رود. کاری کرد که تا نزدیك مکه، قریش هنوز خبر نداشتند که 

پیامبر به مکه می آید! 79/2/23

دولت جوان انقالبی اصول انقالبی گریاحکام 

مطالبه رهبری

رحلت پیامبر رحمت )( و شهادت امام حسن مجتبی )( و حضرت ثامن الحجج )( تسلیت باد


