
378378

یکی از خصوصیات امیرالمؤمنین در سلوک سیاسی اش این بود که از مردم جدًا - نه به صورت تعارف - 
درخواست میکند که با او متملقانه حرف نزنند، چاپلوسی نکنند، تصنع در برخورد با او به خرج ندهند... 
م به الجبابرة«؛ آنجوری که با پادشــاهان، با 

ّ
مونی بما تکل

ّ
از جمله همین عبارت معروف اســت: »فال تکل

جبــاران حــرف میزننــد، بــا مــن حرف نزنید.» و التتحّفظــوا مّنی بما یتحّفظ به عند اهــل البادرة«؛ آنجوری 
که مالحظه میکنند که نبادا بدش بیاید، نبادا موجِب ناخرســندی یا ناخوشــایندی فالن جبار بشــود - 
حرفهائی را نمیزنند، مالحظاتی را میکنند - جلوی من این مالحظات را نکنید. »و التخالطونی بالمصانعة 
و ال تظّنوا بی اســتثقاال فی حّق قیل لی«؛ خیال نکنید که اگر حرف حقی را به من گفتید، علی از حرف حق 
شما دلگیر خواهد شد. برای او سنگین خواهد آمد؛ اینجور نیست. این هم یکی از خصوصیات سیاست 

امیرالمؤمنین است.    1388/6/20 

توصیه امیرالمومنین؟ع؟به مردم عدم تصنع در برخورد با ایشان بود

خطبه های انقالب  

آن کســـی میتواند از ِانذار قرآنی اســـتفاده بکند و در جان او اثر بگذارد و دســـت او را بگیرد و پیش ببرد 
 َتذِکَرًة ِلَمن 

ّ
یَک الُقرءاَن ِلَتشقی، ِاال

َ
نَزلنا َعل

َ
که دارای خشـــیت باشـــد... در ســـوره ی مبارکه طه: »طه، ما ا

َیخشی«)1( در قرآن چندین آیه ی دیگر هم هست که مربوط به همین خشیت است. خشیت هم صفت 
اهل تقوا است؛ یعنی وقتی ما تقوا داشته باشیم، خشیت هم به سراغ ما می آید که حاال اینجا این آیه ی 
قین؛)2( آنچه به هارون و 

َ
َقد ءاَتینا موســـی َو هروَن الُفرقاَن َو ِضیاًء َو ِذکًرا ِللُمّت

َ
شـــریفه را من بخوانم: َو ل

موسی )علیهما الّسالم( داده شد، هدایت و ذکر بود برای مّتقین؛ مّتقین چه کسانی هستند؟ مّتقین 
ُهم ِبالَغیب«)3( پس بنابر این، تقوا و خشـــیت هم یا همراهند یا  ذیَن َیخَشـــوَن َرّبَ

َّ
را قرآن معنا میکند» ال

اساسًا جدا از هم نیستند و تحت یک مفهوم قرار میگیرند.     1400/1/25
۱- ســـوره ی طه، آیات ۱ تا 3                 |                 2- ســـوره ی انبیاء، آیه ی ۴۸                 |                 3 -ســـوره ی انبیاء، بخشـــی از آیه ی ۴۹

»خشیت« صفت اهل تقوا است

به رسم آیه ها  

تولید ملی   

ــرکتهای  ــن شـ ــعه ی[ همیـ ــد، ]توسـ ــده کنـ ــغلی را زنـ ــای شـ ــد فرصتهـ ــه میتوانـ ــی کـ ــی از چیزهایـ یکـ
دانش بنیـــان اســـت... خصوصّیـــت شـــرکتهای دانش بنیـــان ایـــن اســـت کـــه بیـــکارِی دانش آموختـــگان 
را از بیـــن میبـــرد... شـــرکتهای دانش بنیـــان جـــواب ایـــن خـــأ را میدهنـــد کـــه حـــاال بعضـــی خدشـــه 
میکننـــد کـــه »شـــما میگوییـــد شـــرکت دانش بنیـــان، وقتـــی دانش بنیـــان شـــد، اّتـــکاء بـــه نیـــروی 
انســـانی اش کـــم میشـــود«؛ نـــه، میتـــوان یـــک شـــکلی، یـــک رابطـــه ای درســـت کـــرد کـــه اشـــتغال 
ــه  ــان بـ ــه دانش بنیـ ــد؛ البّتـ ــدا کننـ ــعه پیـ ــان توسـ ــرکتهای دانش بنیـ ــد شـ ــد... بایـ ــش بدهـ را افزایـ

معنـــای واقعـــی کلمـــه.     1401/2/1۹

شرکتهای دانش بنیان فرصت های شغلی را زنده می کنند

ماه رجب یک فرصت تقّرب به ارزشهای الهی و تقّرب به ذات مقّدس پروردگار و فرصت خودسازی است. 
این اّیامی که در روایات ما به عنوان اّیام برجسته معّرفی شده اند، اینها همه فرصتند؛ هر فرصتی هم 
نعمت است و هر نعمتی هم نیازمند شکر و سپاس است. شکر و سپاس نعمت هم این است که انسان 
نعمت را بشناسد، بر طبق اقتضای این نعمت رفتار کند، از آن بهره ببرد، نعمت را از خدا بداند و آن را 
در راه خدا به کار ببرد؛ ماه رجب از این نعمتها است... از ماه رجب قدردانی کنید؛ در این ماه توّسالت 
خودتان به درگاه پروردگار عالم را هرچه میتوانید بیشتر کنید؛ به یاد خدا باشید و کار را برای خدا انجام 

بدهید؛ این تالشی که میکنید، این زحمتی که میکشید، برای خدا قرار بدهید.    13۹4/2/6 

ماه رجب فرصت خودسازی است

درس اخالق  

وقتـــی کـــه شـــما تاریـــخ را مـــی بینیـــد و مالحظـــه می کنیـــد، از آن اول کـــه رســـول 
ـــان  ـــتضعف، ایش ـــردم مس ـــن م ـــا همی ـــر، ب ـــردم فقی ـــن م ـــا همی ـــد     ب ـــام کردن ـــرم قی اک
قیـــام کردنـــد. در مقابـــل آن قلدرهـــا و آن     زورگوهـــا ... و بعـــد هـــم تمـــام عمـــر، 
ع اســـالم را، رســـول  اســـالم و ائمـــۀ مـــا در مقابـــل طاغـــوت همیشـــه ایســـتاده     بودنـــد. .. کســـی کـــه شـــار
اکـــرم را مالحظـــه کنـــد و تاریـــخ او را ببینـــد و وضـــع     زندگـــی او را ببینـــد، می دانـــد کـــه قـــرآن در مقاتلـــه 
بـــا قلدرهـــا آیـــات زیـــاد دارد. و رســـول اکـــرم     ســـیره اش ایـــن بـــود کـــه از اول مقاتلـــه مـــی کـــرد بـــا ایـــن 
ـــر  ـــد؛ ب ـــتخدام کنن ـــردم را اس ـــتند م ـــی خواس ـــد، م ـــتثمار     کنن ـــردم را اس ـــتند م ـــی خواس ـــه م ـــخاصی ک اش

  ]  ضـــد  [   اینهـــا قیـــام کـــرد.    1357/11/27 

کالم امام   

ائمه معصومین�همیشه در مقابل طاغوت ایستادند
در آســتانه ایــام نیمــه مــاه رجــب و برگــزاری مراســم معنــوی اعتــکاف در مســاجد سراســر کشــور، رئیس ســتاد 
مرکــزی اعتــکاف بــا ارســال نامــه ای از رهبــر انقــالب درخواســت کــرده اســت کــه توصیــه ای بــه معتکفیــن 
داشــته باشــند. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پاســخ بــه ایــن نامــه خطــاب بــه کســانی کــه امســال در مراســم 

معنــوی اعتــکاف شــرکت میکننــد توصیــه ای مرقــوم داشــتند کــه خــط حــزب اهلل آن را منتشــر میکنــد:
بســم اهلل الّرحمن الّرحیم

ً یــک بــار نمــاز حضــرت جعفــر �را بخواننــد امــا اگــر در هــر ســه روز اعتــکاف ایــن  ّ
در ایــام اعتــکاف اقــال

عمــل را انجــام دهنــد بهتــر اســت.
سّیدعلی خامنه ای

 1401/11/13

توصیه امسال رهبر انقالب به معتکفین

سخن هفته  پیام

به برکت کار رسانه ای، بیعت نیروی هوایی با امام�تاریخ ساز شد

عکس نوشت  

آیت اهلل خامنه ای در مراسم بیعت همافران با امام خمینی�، 1357/11/19

»عامــل مانــدگاری و اثرگــذاری این حادثه ]بیعت همافران با امام خمینی�[ عبارت بود از همان 
قاب تصویر هنرمندانه ای که از این منتشر شد؛ تبیین، این است، تبلیغ کردن و نشان دادن، این 
است. به برکت یک کار محدود و کوچک رسانه ای -آن روز امکانات رسانه ای مثل امروز نبود، خیلی 
محدود بود- یک حرکت مثل حرکت بیعت نیروی هوایی در روز نوزدهم بهمن میشود تاریخ ساز، 

میشود ماندگار، میشود اثرگذار، میشود تحّول بخش«.     1400/11/1۹

 گزیـــده        راه و رسـم امیرالمؤمنین ؟ع؟ برای ما درس زندگی است
بیانــات

علّی بن ابی طالــب � اســالم مجّســم اســت و 
راه و رســم امیرالمؤمنیــن بــرای مــا درس زندگــی 
اســت و بایــد چنیــن باشــد... مــن بــرای تعریــف از امیــر 
مؤمنــان ســخنی را انتخــاب کــرده ام کــه ســخن عارف تریــن 
علّی بن ابی طالــب  شــخصّیت  بــه  مــردم  آشــناترین  و 
اســت و آن، ســخن امــام حســن مجتبــی اســت... در روزی 
کــه امیــر مؤمنــان بــه شــهادت رســید و مــردم بــا امــام 
حســن )علیــه  الّســالم( بــرای خالفــت بیعــت کردنــد، امــام 
مجتبــٰی در حضــور مــردم بــر منبــر برآمــد و چنــد جملــه در 
ــن  ــن ای ــت. م ــخن گف ــار س ــه اختص ــن ب ــاب امیرالمؤمنی ب
ــاه و مختصــر اســت، میخوانــم. جمــالت را کــه بســیار کوت

      زندگــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ تــالش دائــم بــرای خــدا 
و اســالم بــود

ســـــــه خصلـــــــت را از علــی بن ابــــــی طالب � ذکـــــــر 
میکنـــد: خصلـــت اّول، خصلـــت تالشـــگری علـــی اســـت. 
ــن  ــت؛ از ایـ ــر گرفـ ــدا عمـ ــال از خـ ــب 63 سـ علّی بن ابی طالـ
63 ســـال، تقریبـــًا 53 ســـال بـــا اعتقـــاد بـــه اســـالم و ایمـــان 
اســـالمِی مشـــّخص و روشـــن گذشـــت. قبـــل از آن هـــم علـــی 
هرگـــز غیـــر خـــدا را عبـــادت نکـــرده بـــود، هرگـــز در مقابـــل 
ــــ ســـر تســـلیم فـــرود  ــــ چـــه جانـــدار و چـــه بی جـــانـ  هیـــچ بتـــیـ 
نیـــاورده بـــود؛ اّمـــا در ایـــن 53 ســـال زندگـــی، امیرالمؤمنیـــن 
ـــارزه اش  ـــه ایـــن مکتـــب و بـــه مب ـــر و بـــه اســـالم و ب بـــه پیغمب
ایمـــان آورده بـــود. ایـــن 53 ســـال را شـــما نـــگاه کنیـــد؛ در ایـــن 
مـــّدت، شـــما یـــک روِز بیـــکار در زندگـــی علّی بن ابی طالـــب 
نمی بینیـــد؛ دائمـــًا کار، دائمـــًا تـــالش، دائمـــًا عمـــل، آن هـــم 

ـــالم.  ـــدا و در راه اس ـــرای خ ـــص ب ـــور خال ـــه ط ب
ـــه ی  ـــداکار و پاک باخت ـــرباز ف ـــد، س ـــه بودن ـــی در مّک ـــا وقت ت
پیغمبـــر؛ آن  وقتـــی کـــه همـــه پیغمبـــر را رد کردنـــد، او 

ـــتند، او  ـــا گذاش ـــه او را تنه ـــه هم ـــی ک ـــان آورد؛ آن وقت ایم
محکـــم دامـــان پیغمبـــر را چســـبید؛ آن  وقتـــی کـــه دیگـــران 
جرئـــت اظهـــار همـــکاری و همراهـــی بـــا پیامبـــر را نداشـــتند، 
ـــر و آوازه ی اســـالم  ـــام پیامب ـــد ن ـــا صـــدای بلن او صریحـــًا و ب
را بـــه همـــه  جـــا پراکنـــده کـــرد؛ و آن  وقتـــی کـــه دیگـــران بـــه 
ـــر بـــود و  ـــه فکـــر جـــان پیغمب ـــد، او ب فکـــر جـــان خـــود بودن
ـــه  ـــه س ـــود ک ـــد؛ و او ب ـــر خوابی ـــتر پیغمب ـــه در بس ـــود ک او ب
ســـال در ِشـــعب ابی طالـــب بارهـــای نـــان و خرمایـــی را کـــه 
از ایـــن گوشـــه و آن گوشـــه بـــه دســـت می آمـــد، بـــر دوش 
ــرد و  ــاال بـ ــعب بـ ــوه ِشـ ــای کـ ــن پیچ و خم هـ ــت و از ایـ گرفـ
ـــود  ـــاند؛ و او ب ـــنه را فرونش ـــودکان گرس ـــان ک ـــاد و فغ فری
کـــه بعـــد از هجـــرت پیغمبـــر، چنـــد روز بـــا همـــه ی خطـــر 
نـــَت َتقضـــی َدینـــی َو ُتنِجـــُز 

َ
ــــ َو ا و زحمـــت در مّکـــه مانـــدـ 

ــــ قرضهـــای پیغمبـــر را اداء کـــرد، امانتهـــای پیغمبـــر  ِعداتـــیـ 
ـــن  ـــتوار و آزاد، آخری ـــد[ اس ـــرد؛ ]بع ـــش رد ک ـــه صاحبان را ب
ـــه آورد و  ـــه مدین ـــا خـــود ب ـــر را ب ـــواده ی پیغمب ـــای خان بقای

وارد مدینـــه شـــد....

      حضرت علی ؟ع؟ یک روز هم خانه نشین نشد 
ــه را  ــر چ ــه ه ــر لحظ ــت، ه ــا رف ــر از دنی ــه پیغمب ــد از آنک بع
کــه وظیفــه ی خــود میدانســت، بــا کمــال اخــالص انجــام 
داد؛ آن روزی کــه بایــد فاطمــه ی زهــرا دختــر پیامبــر را 
در معــرض ]شــناخت و[ دیــد مهاجــر و انصــار بگــذارد، 
ــت؛ آن  ــرود، نرف ــجد ن ــه مس ــد ب ــه بای ــت؛ آن روزی ک گذاش
روزی کــه بایــد بــه مســجد بــرود، رفــت؛ آن روزی کــه خلفــای 
راشــدین مشــورت او و نظــر او را میخواســتند، بــا اخــالص، 
ــار آنهــا گذاشــت؛  ــا صفــا، نظــر خــود را در اختی ــا صــدق، ب ب
ــم، در دیــن، همــه  ــح، در سیاســت، در عل در جنــگ، در صل
را راهنمایــی کــرد؛ آن روزی کــه بایــد بــه انسان ســازی و 

فردســازی بپــردازد، پرداخــت. 

سخـــن    معنویت و ایمان زیربنای انقالب مردم ایران
هفتـــــه

ایمان دینی مردم ایران، موضوعی است که ریشه در 
اعماق تاریخ و تمدن آن داشته است؛ اما در عین حال 
جامعه معاصر ایران و کیان دین و آیین و فرهنگ مردم مسلمان 
ایرانی همواره از سوی استعمارگران مورد هجمه قرار داشته 
است و ایادی استکبار در صدد اسالم زدایی و به حاشیه راندن 
تفکر اسالمی و کمرنگ کردن سنت های دینی در جامعه بوده اند.
مادی گرایی و تهی کردن جهان از معنویت، در ذات نظام های 
سیاســی غربــی نهادینــه شــده و  نظــام فکــری ســلطه گران 
جهانــی بــر مهندســی جامعــه ای بی ایمــان و بی اعتقــاد بــه 
ارزش های الهی شــکل گرفته اســت. »سیاست قدرت و نظام 
سلطه ی جهانی این بود که دین و معنویت را بکلی از زندگی 
مــردم حــذف کند و جامعه ی بشــری را یــک جامعه ی بی دین 
و بی ایمــان و بی اعتقــاد به ارزش هــای الهی تربیت نماید.«   
 136۹/3/14 اما آنچه حضرت امام خمینی� در انقالب اسالمی 

به احیای آن پرداخت،اســالم سیاســی و معرفی آن درصحنه 
سیاســی جهان بود که اســالم آمریکایی و اســالم تسلیم پذیر 

در مقابل دشمنان خدا را کنار زد. 
انقــالب مــردم ایران، ابعاد سیاســی و اجتماعی اســالم را احیا 
نمود و در جهان و دنیای اسالم آن را انعکاس داد. هنر بنیانگذار 
انقــالب اســالمی، ایــن بــود کــه اســالم را از غربــت نجــات داد 
ومردم ساالری را مبتنی بر معنویت تعریف کرد و اینگونه ذهن 
و دل انسان های آزاده در نقاط مختلف جهان را به این پدیده 
جذاب متوجه ســاخت. »ما مردم ســاالری را نه جدا و بیگانه ی 
از معنویت و دین، بلکه توانســته ایم کامًال برخاســته ی از دین 
و معنویت در کشورمان مستقر کنیم... لذا شد مردم ساالری 

دینی؛... مردم به این دستاورد می بالند.«  1382/11/24 
بــا پیچیدن طنین انقالب اســالمی، اعتقاد مذهبی و گرایش 
معنــوی نه تنهــا در ایــران، بلکــه در جوامعی هم که ســالیان 
ســال، حکمرانان آن هــا متولی رفتارهــا وتبلیغات ضد دینی 
بودنــد، رشــد یافــت. ایــن »لطف خدا بر ملت ما بــود و یکی از 
برکات انقالب اســالمی محسوب میشود که ما توانستیم... 
دریچه دلگشــابه ســمت معنوّیت و آگاهی را به روی خود باز 

کنیم.«  1381/5/5 

      حضور معنویت در انقالب اسالمی 
انقالب اســالمی دستاوردها و پیشرفت های مختلف علمی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و بهداشتی 
فراوانی داشــته اســت. بی تردید هر نظام سیاسی دیگری نیز 
می تواند در این حوزه ها، دستاوردهایی را برای خود ترسیم 
و مطرح نماید اما وجه متمایز انقالب اسالمی مردم ایران با 
ســایر انقالب ها در دستاوردهای دینی، اخالقی و معنوی ای 
اســت کــه بــرای جامعه ایران به ارمغــان آورد. »یکی از وجوه 
ی 

ّ
عظمــت انقالب...کــه این انقالب را، انقالب اســالمی را بکل

بــا انقالبهــای دیگر متفاوت می کند... یکی اش همین حضور 
معنوّیت در این انقالب است.«  1401/3/14 

      جامعه ایرانی تبلور عشق ورزی به شهیدان 
 در حالی که امروز، دشــمنان انقالب اســالمی با بهره گیری از 
فضــای مجــازی به دنبال القای این تفکر هســتند که جامعه 
ایران از مؤلفه های اســالمی رویگردان شــده و دیگر توجهی 
بــه رفتارها و اندیشــه های معنوی ابتــدای انقالب ندارند اما 
نگاهی گذرا به رخدادهای ســالهای اخیر، نادرســتی این گزاره 
را بــه خوبــی نمایــان می کند. »اگر کســی میخواهــد گرایش 
مــردم بــه انقــالب... را بفهمــد، بــه تشــییع میلیونی شــهید 
قاســم ســلیمانی نگاه کند. بدن قطعه قطعه شده ی شهید 
سلیمانی به وسیله ی میلیون ها انسان بدرقه شد.«1401/3/14  
حرکت های بزرگ، همچون حضور مردم در تشییع باشکوه    

شــهید مدافع حرم، محســن حججی، مراســم های باشکوه 
تشییع شهدای تازه تفحص شده در شهرهای مختلف، یا در 
همین حوادث اخیر، تجلیلی که مردم از شهدای مدافع امنیت 
با حضور در تشــییع آن ها داشــتند، نشان دهنده دلبستگی 
مردم به ارزش های دینی، اظهار عشــق و محبت به شــهیدان 
و پایبنــدی بــه ادامــه مســیر آن ها در دفاع از ایران اســالمی و 
ایثار در راه آرمان های بلند انقالبی است، آرمان هایی که نسل 
مدافعان حرم را پرورش داد. »واقعًا یکی از معجزات انقالب 
اسالمی همین شتافتن جوانهای ما در این دوره برای مقابله 
و مواجهه ی با دشمنان عنود و خبیث در خارج کشور بود.«  

      مردم، پای کار ارزش های دینی و انقالبی 
حضـــور مـــردم در میدان هـــای مختلـــف سیاســـی، اجتماعـــی، 
همچـــون راهپیمایـــی 22 بهمـــن، 13 آبـــان و روز قـــدس نیـــز 
نشـــان دهنـــده تعلـــق توده هـــای مختلـــف مـــردم ایرانـــی از 
هـــر قـــوم و مذهبـــی بـــه ارزش هـــای مکتبـــی و انقالبـــی اســـت 
کـــه نمونـــه دیگـــری از رشـــد بصیـــرت و اســـالم گرایـــی مـــردم 
ایـــران و وفـــاداری آن هـــا بـــه انقـــالب اســـالمی اســـت. »43 
ســـال اســـت کـــه در بیســـت ودّوم بهمـــن و در روز قـــدس، 
مـــردم راه پیمایـــی میکننـــد بـــا ایـــن عظمـــت!... ایـــن دلیـــل 
ـــت،  ـــردم اس ـــت م ـــل مقاوم ـــن دلی ـــت، ای ـــردم اس ـــاداری م وف
ایـــن دلیـــل ایســـتادگی مـــردم اســـت.«  1401/3/14امســـال امـــا 
ـــان  ـــوه ای عی ـــده«، جل ـــالم فرمان ـــرود »س ـــگرف س ـــده ش پدی
ـــران  ـــه ای ـــت در جامع ـــنجش معنوی ـــرای س ـــق ب ـــاری دقی و عی
ــل  ــاوری نسـ ــدی بـ ــده مهـ ــان دهنـ ــه نشـ ــرودی کـ ــد، سـ شـ
جـــوان و تعمیـــق فرهنـــگ انتظـــار در جامعـــه اســـت. »همیـــن 
ـــه  ـــار ارادت ب ـــه اظه ـــده ک ـــش ش ـــا پخ ـــن روزه ـــه ای ـــرودی ک س
ولّی امـــر، ولّی عصـــر �و ســـالم بـــه حضـــرت بقّیـــة اهلل 
اســـت، مـــردم چـــه کار دارنـــد میکننـــد؛ چـــه اظهـــار شـــوقی، 
چـــه همراهـــی ای، چـــه اظهـــار ارادتـــی! پیـــر، جـــوان، نوجـــوان، 
ـــهرهای  ـــور... در ش ـــر کش ـــه، در سرتاس ـــرد، هم ـــودک، زن، م ک

مختلـــف یـــک جـــور؛ ایـــن دلیـــِل چیســـت؟«  1401/3/14 

      اعتکاف، رویشی انقالبی برای مردم ایران 
ـــالب  ـــس از انق ـــه پ ـــوی ک ـــت معن ـــا عظم ـــم های ب ـــی از مراس یک
اســـالمی همـــه ســـاله در ایـــام مـــاه رجـــب باحضـــور پـــر رنـــگ 
نوجوانـــان و جوانـــان در مســـاجد شـــهرهای ایـــران اســـالمی 
رونـــق گرفتـــه اســـت، مراســـم معنـــوی اعتـــکاف اســـت: 
»پدیـــده ی اعتـــکاف یکـــی از رویش هـــای انقالبـــی اســـت.«   
 1384/5/28»قبـــل از انقـــالب، مـــا در ایـــن ایـــام نیمـــه ی مـــاه رجـــب 

ندیـــده بودیـــم یـــا خیلـــی بنـــدرت میدیدیـــم کـــه کســـانی برونـــد 
ـــاجد  ـــط مس ـــه فق ـــد؛ ن ـــگاه کنی ـــما ن ـــروز ش ـــد... ام ـــکاف کنن اعت
ـــه فقـــط در یـــک شـــهر و دو  ـــزرگ، ن ـــه فقـــط مســـاجد ب جامـــع، ن
شـــهر، بلکـــه در همـــه ی کشـــور، در همـــه ی شـــهرها، در همـــه ی 
ـــران مـــا،  ـــان مـــا، دخت مســـاجد، جوآن هـــای مـــا، مـــردان مـــا، زن
ـــرای  پســـران مـــا میرونـــد صـــف میکشـــند، اســـم مینویســـند، ب
اینکـــه بـــه آن هـــا فرصـــت داده شـــود کـــه در ایـــن مســـجد، در 
آن مســـجد، ســـه روز روزه بگیرنـــد و اعتـــکاف کننـــد.« 13۹2/2/25  
بنابرایـــن »روحیـــات معنـــوی در جامعـــه در حـــال تعمیـــق 
اســـت. البتـــه در ایـــن زمینـــه ممکـــن اســـت برخـــی بـــا اســـتناد بـــه 
رفتـــار تعـــدادی معـــدود دربـــاره ی فضـــای کلـــی جامعـــه دچـــار 
قضاوتـــی اشـــتباه شـــوند، امـــا حضـــور پرمعنـــای قشـــرهای 
مختلـــف مـــردم به ویـــژه جوانـــان دانشـــگاهی در مراســـمی 
ـــز رو  ـــت نی ـــوی مل ـــکاف نشـــان می دهـــد حرکـــت معن ـــر اعت نظی

ـــت.«     13۹1/3/14 ـــو اس ـــه جل ب

ــالب  ــت انقـ ــه برکـ ــی بـ ــای دینـ ــابقه فضاهـ ــق بی سـ  رونـ
اســـالمی

ســـخن پایانـــی اینکـــه امـــروز برخـــالف تمامـــی تبلیغـــات دشـــمن 
کـــه بـــه دنبـــال القـــای فاصلـــه گرفتـــن جوانـــان از ارزش هـــای 
ـــه خصـــوص  ـــان ب ـــی اســـت، حضـــور مـــردان و زن ـــی و انقالب دین
جوانـــان در مراســـم های معنـــوی و بزنگاه هـــای سیاســـی 
در حمایـــت از انقـــالب اســـالمی و فـــداکاری بـــرای ارزش هـــای 
دینـــی، نشـــان دهنـــده رویش هـــای دینـــی و تقویـــت مناســـک 
اســـالمی در صحنـــه اجتماعـــی انقـــالب اســـت، انقالبـــی کـــه 
ــابقه  ــای دینـــی رونقـــی بی سـ ــاجد و فضاهـ پـــس از آن »مسـ
گرفـــت. صـــف نوبـــت بـــرای اعتـــکاف از هـــزاران جـــوان و اســـتاد 
و دانشـــجو و زن و مـــرد و صـــف نوبـــت بـــرای اردوهـــای جهـــادی 
و جهـــاد ســـازندگی و بســـیج ســـازندگی از هـــزاران جـــوان 
داوطلـــب و فـــداکار آکنـــده شـــد. نمـــاز و حـــج و روزه داری و 
پیـــاده روی زیـــارت و مراســـم گوناگـــون دینـــی و انفاقـــات و 
صدقـــات واجـــب و مســـتحب در همه جـــا بویـــژه میـــان جوانـــان 
ـــر شـــده  ـــه روز بیشـــتر و باکیفّیت ت ـــا امـــروز، روزب ـــق یافـــت و ت رون
اســـت. و اینهـــا همـــه در دورانـــی اّتفـــاق افتـــاده کـــه ســـقوط 
اخالقـــی روزافـــزون غـــرب و پیروانـــش و تبلیغـــات ُپرحجـــم آنـــان 
ــالق و  ــاد، اخـ ــای فسـ ــه لجنزارهـ ــرد و زن بـ ــاندن مـ ــرای کشـ بـ
معنوّیـــت را در بخشـــهای عمـــده ی عالـــم منـــزوی کـــرده اســـت؛ 
و ایـــن معجـــزه ای دیگـــر از انقـــالب و نظـــام اســـالمی فّعـــال و 

پیشـــرو اســـت.«    13۹7/11/22 

معنویتگرایی؛
معجزهانقالباسالمی

حضور پرشور مردم و جوانان در مراسم های معنوی همچون اعتکاف نشان دهنده چیست؟ 

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 378     |     هفتـه سـوم بهمـن   1401     |     

میالد امیرالمؤمنین؟ع؟ و ایام اهلل دهه فجر مبارک  باد

گاهـی هسـت کـه مـرد در فعالیتهـای زندگـی سـر  د و راهـی می رسـد. انتخـاب بایـد بکنـد یـا دنیـا را و یـا 
راه صحیـح و امانـت و صداقـت را، یکـی از ایـن دو تـا را بایـد انتخـاب کنـد؛ ایـن جاسـت کـه زن می توانـد 
او را بـه راه اول یـا بـه راه دوم بکشـاند. متقابـًال، طـرف عکـس آن هـم هسـت. شـوهرها هـم در مـورد 
همسرانشـان می تواننـد ایـن طـور تأثیـرات را داشـته باشـند. سـعی کنیـد باهـم ایـن طـور باشـید. هـر 
دو کوشـش کنیـد کـه متدّیـن، در راه خـدا، در راه اسـالم، در راه حقیقـت، در راه امانـت و صداقـت، 

نگهداریـد و مانـع از انحـراف و لغـزش شـوید.    137۹/12/21 

زن و شوهر مانع از انحراف و لغزش یکدیگر شوند

خانواده ایرانی  

یک جلسه تالوت قرآن که آیت اهلل خامنه ای در آن شرکت نکرد!

خاطره و روایت  

در گذشــته ایــن همــه تــالوت کننــده ی قرآن، این همه حافظ قرآن، این همه آشــنای بــا متن قرآن، این 
همه عاشق و عالقه مند به تالوت قرآن وجود نداشت؛ در حالی که همین کشور بود، همین ملت بود.
من یادم هســت که یکی از قّراء برجســته ی مصری - مرحوم ابوالعینین شعیشــع - آمده بود مشهد 
و در مســجد گوهرشــاد قرآن تالوت میکرد، که خیلی هم خوب میخواند. چون جلســه مال اوقاِف آن 
 ســازمان مفتخری اســت، آن روز ســازمان بدنامی 

َ
زمان بود و اوقاف هم برخالف امروز که الحمدهَّلّل

بــود، بنــده بــا اینکه خیلی شــائق بودم تالوت آن قاری را بشــنوم، نمیخواســتم بروم توی آن مجلس 
بنشــینم؛ از دور نگاه میکردم و صدا را میشــنفتم. همه ی کســانی که در آن مجلس شــرکت داشــتند، 
گمــان نمیکنــم پنجــاه نفر، شــصت نفر میشــدند. یک عــده ای مأمورین دولتی بودنــد، یک عده هم 

همین قّراء معروف مشــهدی خودمان بودند.    13۹0/5/11

سـؤال:   در بـازی هایـی مثـل فوتبـال، برخـورد بازیکنـان بـه یکدیگـر تقریبـا اجتنـاب ناپذیـر اسـت و در 
بسـیاری از ایـن برخورد هـای ناخواسـته، بـه بـدن دیگـری آسـیب هایـی ماننـد قرمـز یـا کبـود شـدن و 
حتی بدتـر از اینهـا وارد مـی شـود؛ وقتـی بازیکنان خـود با دانسـتن این مسـئله، به بـازی تـن می دهند، 

آیـا بـاز هـم در صـورت آسـیب دیـدن، دیـه بـر عهـدۀ دیگـری اسـت؟

جواب:     در موارد طبیعی و در حد متعارف، دیه ندارد ولی در موارد خطای عمدی، دیه دارد.

دیه ی آسیب زدن در ورزش

احکام

اینکـــه میگوینـــد علـــی خانه نشـــین شـــد، دروغ اســـت؛ 
علـــی یـــک روز هـــم خانه نشـــین نشـــد، یـــک روز هـــم از 
ـــا  ـــم ب ـــک روز ه ـــی ی ـــید؛ عل ـــت نکش ـــی دس ـــت اجتماع فّعالّی
ـــود،  ـــت او ب ــــ کـــه اّم ـــا اّمتـــشـ  ـــا انقالبـــش، ب جامعـــه اش، ب
ــــ قهـــر نکـــرد. از کار کنـــاره گرفتـــن،  چـــون اّمـــت پیغمبـــر بـــودـ 
زود رنـــج بـــودن، دل نـــازک بـــودن، از حـــوادث و رویدادهـــای 
ـــودن،  ـــداد گش ـــه داد و بی ـــان ب ـــدن و زب ـــورًا رنجی ـــک ف کوچ
از شـــأن علـــی پایین تـــر بـــود و دامـــان علـــی بـــه آن آلـــوده 
لـــوَن ِبَعَمـــٍل َو ال  ـــم َیســـِبُقُه ااَلّوَ

َ
نشـــد. ]او[ کار کـــرد. ل

ُیدِرُکـــُه اآلِخـــرون؛ تـــا روز قیامـــت هـــم هیـــچ  کـــس در عمـــل، 
ــیده اســـت و  ــی نرسـ ــای علـ ــه پـ در تـــالش، در فّعالّیـــت، بـ

نمیرســـد...

      حضرت علی ؟ع؟ تسلیم محض پیامبر ؟ص؟ بود
یـــِه 

َ
ـــی اهلُل َعل

َّ
 اهلل  َصل

ُ
قـــد کاَن َرســـول

َ
و اّمـــا خصلـــت دّوم. َو ل

َو آِلـــه ُیعطیـــِه الّراَیـــة؛ پیغمبـــر پرچـــم بـــه او می ســـپرد. ایـــن 
بـــه نظـــر مـــن و آن چنـــان کـــه مـــن میفهمـــم، یـــک تعبیـــر 
ســـمبلیک اســـت. پیغمبـــر اکـــرم بـــه خیلی هـــا پرچـــم 
میـــداد و خیلی هـــا را بـــه میـــدان جنـــگ میفرســـتاد... 
امـــام حســـن میخواهـــد بگویـــد امیرالمؤمنیـــن بـــازوی 
ــود...  ــر بـ ــلیم محـــض پیغمبـ ــود، تسـ ــر بـ ــای پیغمبـ توانـ
ــود:  ــر بـ ــازوی پیغمبـ ــه بـ ــی کلمـ ــای واقعـ ــه معنـ ــی بـ علـ
اینجـــا را بکـــوب، اینجـــا را بنـــواز، بـــا فالنـــی دوســـت شـــو 
ـــته  ـــان برافراش ـــمنی تهدیدکن ـــه دش ـــی ب ـــوی فالن ـــه س و ب

شـــو؛ تســـلیم محـــض و مطلـــق. 
خصوصّیـــت بـــزرگ دیگـــر علـــی � ایـــن اســـت کـــه در مقابـــل 
ـــی کـــه رســـول خـــدا  ـــر، ِســـلم محـــض اســـت. آن وقت پیغمب
ـــه در  ـــی ک ـــد؛ آن  وقت ـــان، میمان ـــه بم ـــد در مّک ـــه او میگوی ب
جنـــگ تبـــوک بـــه او میگویـــد در مدینـــه بمـــان، میمانـــد؛ آن 
وقتـــی هـــم کـــه بـــه او میگویـــد بـــا عمروبن عبـــدود بجنـــگ و 
جانـــت را در خطـــر بینـــداز، می انـــدازد؛ ال َیسبِ ــــقوَنه ِبالَقـــوِل 
مـــِره؛ َیعَملـــون. در مقابـــل خـــدا و در مقابـــل پیامبـــر 

َ
َو ُهـــم  ِبا

و در مقابـــل اســـالم بایـــد از علـــی ایـــن خصلـــت را آموخـــت: 
تســـلیم محـــض بـــودن... بایـــد بـــه طـــور مطلـــق تســـلیم 
اســـالم باشـــیم، از اســـالم ســـخن بشـــنویم، از اســـالم 

ـــم... ـــی بجویی راهنمای

      امیرالمؤمنیــن ؟ع؟در دنیــا اندوختــه مالــی فراهــم 
ــاورد نی

و اّمـــا نکتـــه ی ســـّوم در زندگـــی امیرالمؤمنیـــن بـــه 
روایـــت امـــام حســـن مجتبـــی. امـــام حســـن در پایـــان 
ـــِل  ه

َ
ـــی ا ـــَرَك َعل ـــا َت ـــد: َو م ـــریفه میفرمای ـــه ی ش ـــن خطب ای

ـــی  ـــم[؛ عل  ِدرَه
َ

ـــة
َ
ـــبَع ِمائ  َس

ّ
ـــاَء ]ِاال ـــراَء َو ال َبیض الرِض َصف

َ
ا

از طـــال و نقـــره ی عالـــم هیـــچ از خـــود باقـــی نگذاشـــت مگـــر 
هفتصـــد درهـــم. هفتصـــد درهـــم مبلـــغ بســـیار ناچیـــزی 
اســـت کـــه همیـــن مبلـــغ ناچیـــز هـــم در زندگـــی علـــی 
اندوختـــه بـــه حســـاب نمی آیـــد، زیـــرا علـــی آن را بـــرای 
روز مبـــادا نیندوختـــه بـــود؛ خـــرج الزمـــی داشـــت و پـــول 
ـــودش را از  ـــوق خ ـــود حق ـــور ب ـــداد، مجب ـــاف نمی ـــی کف عل
ـــت  ـــودش زحم ـــر خ ـــذارد و ب ـــار بگ ـــداری کن ـــال مق بیت الم
و رنـــج را تحمیـــل کنـــد تـــا بتوانـــد ایـــن خـــأ را در زندگـــی 

ُپـــر کنـــد... 

      ســه موعظــه از زندگــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کــه نبایــد 
فرامــوش کنیم

بـــرادران و خواهـــران! راه مـــا ایـــن اســـت و ایـــن موعظـــه ای 
ـــا داده  ـــه م ـــودش ب ـــل خ ـــا عم ـــن ب ـــه امیرالمؤمنی ـــت ک اس
اســـت و مـــا را بـــه آن فراخوانـــده اســـت. ایـــن ســـه موعظـــه 
را فرامـــوش نکنیـــم؛ اینهـــا مصداقهـــای واقعـــی تقـــوا 
هســـتند؛ مـــا ایـــن ســـه درس را از علـــی یـــاد بگیریـــم. مـــن 
ــل و  ــم: اّول، عمـ ــرار میکنـ ــم تکـ ــاز هـ ــه درس را بـ ــن سـ ایـ
ــل  ــد کار الزم و عمـ ــش کنیـ ــد؛ کوشـ ــکار نمانیـ ــالش. بیـ تـ
صالـــح را در هـــر زمانـــی بشناســـید و پیـــدا کنیـــد و بعـــد 
آن را بـــا صمیمّیـــت و اخـــالص انجـــام بدهیـــد. و دّوم، 
تســـلیم بـــودن در مقابـــل فرمـــان رهبـــری؛ در مقابـــل 
فرمـــان آن کســـی کـــه بـــرای انســـان واجب االطاعـــة 
اســـت. و آنـــگاه بی اعتنائـــی بـــه ماّدیگـــری، بـــه پـــول، بـــه 
زخـــارف دنیـــا، و پشـــت پـــا زدن بـــه هـــر گونـــه عملـــی کـــه 
از ایـــن احســـاس انســـان سرچشـــمه میگیـــرد. ایـــن، 
فرمـــان امیرالمؤمنیـــن بـــرای مـــا اســـت. پـــروردگارا! مـــا را 
ــا  ــدار و مـ ــده بـ ــا زنـ ــیوه ی علّی بن ابی طالـــب در دنیـ ــا شـ بـ

بمیـــران.  � علّی بن ابی طالـــب  راه  در  را 

کســی که برای جهاد قدم برمی دارد، این کار را انجام می دهد... مســتوجب لطف و فضل الهی می شــود. بزرگترین ثوابی هم که خدا به این انســان می دهد شــهادت اســت. 
این مقام، جای حســرت و غبطه خوردن دارد... خدای متعال به مجّرد آن که جرعه ی گوارای شــهادت را به انســانی تعارف کرد، بزرگترین اجر را به او داده اســت. پس، شــهید 

غرق در نعمت است.    1374/7/22 

»شهادت« بزرگترین ثواب به مجاهد فی سبیل اهلل است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهیدعلی اصغر برغمدی

مزار: روستای برغمد شهرستان سبزوار محل شهادت: ماووت عراق تاریخ شهادت: ۱366/۱۱/2

شهید  هفته  

ــم ــم درس مـهــــــ 33 درس مـهــــــ
 بــرای زندگی علوی بــرای زندگی علوی

»خط حزب اهلل « منتشر میکند: بیانات سال ۱3۵۹ آیت اهلل خامنه ای

درباره درس های عملی امیرالمؤمنین ؟ع؟ برای زندگی امروز ما

علی ؟ع؟یک روز هم خانه نشــین نشــد...علی ؟ع؟یک روز هم خانه نشــین نشــد...

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در خطبــه ی اول نماز جمعــه تهران در تاریخ ۱3۵۹/3/۹ به مناســبت ایام ۱3 رجب، 

ســه بخش مهم زندگی امیرمؤمنان؟ع؟ را تبیین کردند. »خط حزب اهلل« به مناســبت خجســته سالروز والدت با 

سعادت امام علی ؟ع؟ برای اولین بار، گزیده ای از این بیانات رهبر انقالب را منتشر می کند.


