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اصولانقالبیگری

کالم امام

آنها کهمیخواهندبه کشور
خدمتکنند،تفاهمکنند

امــروز روزی اســت کــه
[گفتن] کلمهی وحدت
بــرای مــا فایــده نــدارد؛
عمل وحدت الزم است.
من هــم هــی میگویم
وحدت[،اما]اگــر بنــا باشــد که مــن مخالفــت کنم با
دیگران ،یک کلمهای و یک ریایی بیشــتر نیست[ ...با]
آنهایــی کــه اعتقادشــان این اســت کــه میخواهند
خدمتبکنندبهکشــور...با آنهاتفاهمبکنید...گروه
گــروه شــدن معنایــش ایــن اســت کــه [هرکــس]
میخواهد اظهــار وجود کنــد .آقا ،مــا نمیتوانیم در
مقابلاسالماظهاروجودبکنیم.اشتباهاستاین!جز
ّ
این معنی که یک تشتتی پیدا بشود و یک اختالفاتی
پیدابشود[حاصلیندارد].شماخیالنکنیدنهضت
پیش نمیرود ،پیش میرود انشــاءاهلل .لکن عقب
میرودبااختالفاتیکهپیدابشود58/4/31 .
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وحدت اعتقاد قلبی ماست نه یک حرکت تاکتیکی!
ما در جمهوری اسالمی این هفته را ،یعنی از دوازدهم
تا هفدهم [ربیــع ّ
االول] را ،به عنــوان هفتهی وحدت
نامگذاری کردهایم .این یک نامگذاری محض نیســت،
یــک حرکــت سیاســی و تاکتیکی هــم نیســت؛ این یک
اعتقــاد و ایمــان قلبــی اســت .جمهــوری اســامی به
ّ
معنــای واقعــی کلمــه معتقــد بــه لــزوم اتحــاد ّامت
اســامی اســت .ایــن [کار] ســابقه هــم دارد؛ یعنــی
مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسالمی نیست.

مرجع بزرگی مثل مرحوم آیــتاهلل بروجردی که مرجع
ّ
کل دنیــای شــیعه در زمــان جوانی مــا بود ،طــرفدار
ّ
جــدی وحــدت اســامی و تقریــب مذاهــب اســامی
بودند ...این یک اعتقاد قلبی و عمیق است .بعضیها
ّ
تصــور میکنند یــا وانمود میکننــد که این یــک تاکتیک
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جامعهنبوی،یکالگویابدی
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سیاسی است؛ نه ،این جور نیست؛ این یک ایمان قلبی
اســت؛ معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال
این را از ما خواسته است98/8/24 .

عکس نوشت

حزب ا ...این است

داوطلبان مؤمن و صالح
باز هم به میدان بیایند

اوایل[شیوعبیماریکرونا]داوطلبانزیادیواردشدند
حتیبهصورتپرستار در بیمارستانهارفتند،اینهاباید
ادامهپیداکند.در همهیبخشها،چهدر مجموعهی
پرســتاری ،چــه در ضدعفونــی کــردن دســتگاهها و
خیابانها و اینهــا ،اگر مؤثر اســت ،بــاز ایــن کار را انجام
بدهند.چهدر موردراهنماییخانوادههاکهقبالگفته
شد،چهدر موردکمکبهافرادباالی 60سالو 65سال
بــرایخریدشــان،بــرایکمکهایشــان،داوطلبهای
مؤمنوصالحواردمیدانبشوند99/8/3 .

سخنرانیحضرتآیتا...خامنهایدر مراسمافتتاحیهیاولیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران|13آبان1366

تکیه به فرهنگ بیگانه را پایان دهیم
در هر جامعهاىمادامىکهاســتقاللفرهنگىوتکیهبهموجودىفرهنگىخودواســتغناىموادفرهنگىوجودنداشتهباشد،
استقاللسیاسىواستقاللاقتصادىوهویتمستقلبراىآنجامعهوآنکشور دستنیافتنىاست.خیلىواضحاستکهوقتى
مااز اســتقاللفرهنگىوتکیهبر موجودىفرهنگىخودتکیهمىکنیم،مقصودعدماســتفادهاز فرهنگموجودورایججهانىیا
میراثهاىفرهنگىدیگراننیست...جذبموادوعناصر مفیدچیزىاستوتکیهىبهفرهنگبیگانهوعدماعتنابهفرهنگخود
چیزىدیگرى...بسیارىازکتابهاىدوراناسالمىوبسیارىازاندوختههایفرهنگیماامروزموردبىاعتنایىاست.یکىازرهآوردهاى
انقالباسالمىایناستکهمابهاینبىاعتنایىوبهاینجذبفرهنگبیگانهشدنپایانبدهیم66/8/14 .

خانواده ایرانی

الگویی کهپیامبر
برایجوانانسخت

شرح حدیث

()

انسان 250ساله

نشاطیعنیحوصله کار وتحرک

پیامبر از یکخانوادهاعیانیاست.خانوادهیپیغمبر
تقریبًا اعیانیتریــن خانوادهی قریــش بودند .خود
ایشــان هم که رئیس و رهبــر این جامعه اســت .چه
اشکالیداشتدختر بهآنخوبیکهبهتریندختران
عالماستوخدایمتعالاوراسیدةنساءالعالمین
قرار داد مهریهی ایشان زیاد باشــد؟ 74/2/28خیال
نکنید آنوقتهامهریهیزیادوسنگینباجهیزیهی
زیــاد سرشــان نمیشــد .چــرا آقــا! آن وقتهــا هــم
بعضی ،از این بیعقلیها مثــل بیعقلیهای زمان
ماراداشتندکهمثًالیکمیلیونمثقالطال ِمهریهی
دخترشان بکنند ...منتهی اسالم همه را بهم ریخت.
 72/11/12اینســادگیدر ازدواجواینمهرالسنةیک
جنبهینمادینداشــت؛برایاینکهبینمردممبناو
پایهای باشد برای عمل به آن ،تا دچار این مشکالتی
کهبراثرزیادهرویهاپیشمیآید،نشوند77/4/18 .

[امــام صــادق ( )میفرماینــد ]:آدم ملول ،دوســت
و صدیــق پیــدا نمیکنــد« .ملــول» یعنــی کمحوصلــه.
آدمهایــی کــه خســتهاند ،افســردهاند ،کمحوصلهاند،
همراهورفیقپیدانمیکنند...اگر میخواهیدکار جمعی
ّ
بکنید،وپیشبیفتید،بایدبانشاطباشید؛اینکهمامرتب
ّ
...مکرر بنــده تکرار میکنم نشــاط،
میگوییــم نشــاط و
ّ
بعضیهــا خیال میکننــد که نشــاط یعنــی رقاصی ،که
فالن برنامــهی موســیقی را [مثــًا] بگذاریم ...تــا مردم
نشاط پیدا کنند! معنای نشاط این نیست؛ نشاط یعنی
حوصلهی کار ،نشــاط کارّ ،
تحــرک ،که دل انســان آماده
باشد برای حرکت کردن و ّ
فع ّ
ت کردن؛ خسته و ملول
الی 
و افسرده نباشد؛ این معنای نشاط است .اگر این [جور]
شــد ،آن وقت انســان ،همکار هم پیدا میکند ،دیگران
هــم میآینــد ُدور شــما جمــع میشــوند ،کار را پیــش
میبرید .بخصوص شــما جوانها خیلی به این احتیاج
دارید97/12/5 .

خصوصیتاستثنائیدوران
امام صادق ()

در دورهی امــام صــادق ( ،)یــک خصوصیــت و
ویژگــیای در جامعــهی اســامی وجود داشــت که
قبلاز آن،وجودنداشت.امامدر یکدورهایزندگی
میکــرد کــه دشــمنان دیریــن بنیهاشــم ،یعنــی
بنیامیــهدر نهایتضعــفوانحطاطبودنــد.اواخر
دوران بنیامیــه ،اوایــل نشــاط امامت امــام صادق
اســت .در این دوران ،مبــارزات امام ،خیلــی صریح و
قاطع بود ...بر اثر فعالیت همهجانبهی امام صادق
ویارانشوضعمنقلبشدومردمآگاهیپیداکردند
ویــکجریانیبهوجــود آمدکه آنجریــان،حکومت
امــوی را واژگون کــرد [ولی] یــک عــده تازهنفس به
نام بنیعبــاس روی کار آمدند و وضع عوض شــد...
دشمنان اهل بیت عوض شــدند ...دوستان قدیم
که امروز حکومت را در دست دارند ،دشمنان جدید
شدند(|51/11/24 .کتابهمرزمانحسین،صفحهی)195

پیام رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان فرانسه
در پی اقدام توهینآمیز رئیسجمهور فرانسه درباره پیامبر اعظم()

این است آزادی بیان؟!
اظهــاراتامانوئــلمکــرون،رئیــسجمهــور فرانســهدر تأییــدکاریکاتــور
توهینآمیز بهپیامبر اســام(،)باعثخشــممســلماناندر سرتاسر
جهانشــدهاســت.بههمینعلتحضرت آیــتا...خامنــهایرهبر انقالب
اسالمیخطاببهجوانانفرانسویپیامیکوتاهصادرکردند.متناینپیام
کهبهزبانفرانسویدرشبکههایاجتماعیمنتشرشد،بهشرحزیراست:
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قرمز اهلایمان
خط ِ

شهید هفته

نـشـــریه جـامـــعـه صاحب امتیاز :مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی ارتباطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفـــظونشـــرآثارحضرتآیتاهللالعظمیخامنـــهای) خطحزباهلل

پیامک:
رایانامه:

10001028
Khat@khamenei.ir

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

گپ:
سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

درخشــان و مقدس؟ آیا ایــن کار احمقانه ،توهین به شــعور
ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟
ســوال بعدی این اســت که چــرا تردیــد در هولوکاســت جرم
است؟ و اگر کسی چیزی در اینباره نوشت باید به زندان برود
اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

مسئلهروز | 3

مروریبر مبانیتوصیهیاخیر رهبر انقالبدربارهرعایتاخالقسیاسیوپرهیز از هتکحرمتمسئوالن

باید اسالم ناب را معرفی کنیم |

دعابرایرفعبلیهیبیماری کرونا
کالم امام | 4

آنهاکهمیخواهندبهکشورخدمتکنند،تفاهمکنند

این شماره تقدیم میشود به روح بلند شهید ادواردو (مهدی) آنیلی*

اینحرکت آنها[غربیها]علیهاسالموتالش آنهابرایاسالمهراسی،نتیجهیعکسخواهدداد؛بهاینمعناکهاســامرادر کانونپرسشجوانهاقرار
ّ
میدهد؛یعنیاگر بهمردممعمولیدنیایکتلنگریزدهشود...ناگهانبهفکر میافتندکهعلتاینکهاینقدر اسالم...موردتهاجمقرار میگیردچیست؟
ّ
اسالمطرفدارمظلوموضدظالم
اینخودزمینهییکپرسشاستکهمیتوانداینتهدیدراتبدیلبهفرصتکند.مابایستیتالشکنیم...کهاسالمنابو
ِ
ّ
خصوصیتبههیجانمیآیدکهمعلومبشوداسالمعبارتاستاز نیرویی،
رادر دنیامطرحکنیم.همانجوانیکهدر اروپااست،یادر آمریکااست...از این
انگیزهای،فکریکهعلیهظالمینوستمگرانوبهنفعمظلومینحرکتمیکند،برنامهداردواینراوظیفهیخودشمیداند93/12/21 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی | سالششم،شماره |260هفتهدومآبان | 99چاپوتوزیعبههمتنیروهایمؤمنوانقالبی
Gap.im/KhatteHezbollah

بسمهتعالی
جوانان فرانسه !
از رئیــس جمهور خــود بپرســید :چــرا از اهانت بــه پیامبر خدا
حمایــت میکنــد و آن را آزادی بیــان میشــمارد؟ آیــا معنــی
آزادی بیان این اســت :دشــنام و اهانت ،آن هــم به چهرههای

تظاهراتمسلمانانساکنلندن؛رویتابلوییکهدر دستمعترضان
علیهتوهینبهپیامبراست،نوشتهشده:توهین،آزادیبیاننیست.
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سخن هفته
مروریبر مبانیتوصیهیاخیر رهبر انقالبدربارهرعایتاخالقسیاسیوپرهیز از هتکحرمتمسئوالن

قرمز اهل ایمان
خط
ِ

سخن
موضع اخیر رهبر انقالب در پاسداشت
هفتـه
حریمهــای اخالقی بهویــژه در قضاوت
دربــارهی مســئوالن نظام و مشــخصًا
رئیسجمهــور ،در روزهــای گذشــته،
توجه رســانهها و مردم را به خود جلب کرده است.
ایشان در دیدار با اعضای ســتاد ملی مبارزه با کرونا
گفتند« :ممکن است انتقاد درستی داشته باشید،
انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک
حرمــت متفــاوت اســت اینگونــه رفتارهــا و هتــک
حرمت ،روش آمریکاییها اســت که در مناظرهها و
کارهای مطبوعاتی ،خود را در دنیا رســوا کردهاند تا
جایــی کــه یــک شــخصیت برجســته سیاســی آنها
میگوید ،دنیا با هــراس و تحقیر به ما نگاه میکند.
روش ما اســامی و قرآنی اســت ،یعنی انتقاد بیان
میشــود اما هتک حرمت انجــام نمیگیــرد ...باید
حرمت رؤسای ســه قوه و مســئوالن کشــور که در
عرصــه خدمــت رســانی بــه مــردم هســتند ،حفظ
شود99/8/3».
رهبــر انقــاب در ســالهای گذشــته نیــز در قبــال
نسبتهاینارواوهتکحرمترئیسجمهور دولت
نهمومرحوم آقایهاشمیرفسنجانیدر در جریان
رقابتهای انتخاباتی سال  88و پس از آن واکنش
نشــان دادند 29( .خرداد )88یا در مورد مشــابه دیگر
در پی هتــک حرمت بــه نــوادهی حضرت امــام(ره)
همگان را به «قول ســدید» دعوت کردنــد« :یا ّایها
ّ
ّ
الذین امنــوا اتقــوا اهلل و قولوا قوال ســدیدا» .قول
سدید ،یعنی استوار و درست؛ اینجوری حرف بزنیم.
من میخواهم عرض بکنــم به جوانــان عزیزمان،
جوانهای انقالبی و مؤمن و عاشق امام ،که حرف
میزنند ،مینویســند ،اقدام میکنند؛ کامًال رعایت
کنید .اینجور نباشــد که مخالفت با یک کســی ،ما را
وادار کند که نسبت به آن کس از جادهی حق تعدی
کنیم ...نه ،ظلــم نباید کرد .به هیــچ کس نباید ظلم
کــرد 14( ».خــرداد .)1389چنــدی پیــش نیز ایشــان در
دیدار با مســئوالن قضائی از «اهانت و ظلم و جفا»
بــه برخی بــزرگان پاکدســت قبلــی در قــوه قضائیه
گالیه کردند و بهویژه جوانان مومن را به «مراقبت»
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همــهی این مصادیــق و البتــه دهها مصــداق دیگر
حاکی از حساســیت ویــژهی رهبر انقالب بــر رعایت
اخــاق سیاســی در موضعگیریهــا و اقدامــات
سیاسی-اجتماعیســت .مبنای ایــن موضع رهبر
انقــاب چیســت؟ میدانیم کــه در نظام اســامی،
موظــف بــه رعایــت ضوابــط اخالقــی و شــرعی در
همــهی تصمیمهــا و اقدامهــا هســتیم « .فضای
اهانت و هتک حرمت در جامعه ،یکی از آن چیزهائی
اســت که اســام مانع از آن اســت؛ نباید ایــن اتفاق
بیفتد .فضای هتک حرمت ،هم خالف شــرع است،
هم خالف اخالق اســت ،هــم خالف عقل سیاســی
اســت .انتقاد ،مخالفت ،بیان عقاید ،با جرأت ،هیچ
اشــکالی ندارد؛ اما دور از هتکحرمتها و اهانتها
و فحاشــی و دشــنام و این چیزها .همه هــم در این
زمینهمسئولند.اینکار عالوهبر اینکهفضاراآشفته
میکند و اعصاب آرام جامعه را به هم میریزد  -که

امروز احتیاجبهاین آرامشهست-خدایمتعالرا
هماز ماخشمگینمیکند89/12/19».
از ســوی دیگر ،در هیچیک از ســخنان رهبر انقالب،
فضای نقد عملکرد مسئوالن بســته نشده است.
در همین ســخنان اخیر نیز ایشــان تأکیــد دارند که
قلمرونقداز قلمروتعدیوهتک«تفکیک»شود.از
همین رو ایشان که خود ،در موارد متعدد انتقادات
جدیای را خطاب به مســئوالن اجرایی کشور بیان
داشــتهاند ،باز هم بــر رعایت چارچوبهای شــرعی
و اخالقــی بــه عنــوان خطوط قرمــز ماهــوی تأکید
میورزند؛چراکهعدممراقبتدر اینموارد،
اوًال ماهیت نظام اسالمی را مخدوش میکند و آن
را به ســطح نظامهای ســکوالر و لیبرال میکشاند
کــه امــروز نمــاد آن یعنــی دولت ایــاالت متحــده از
ســوی ناظران غربی نیز با نقدهای اخالقی مواجه
است؛ برای نمونه میتوان به گفتارهای نامزدهای
انتخابات ریاستجمهوری که موجب سرافکندگی
آنهاشدهاست،اشارهکرد.
ثانیــا بــه برنامــه آشکارشــده دشــمن بــرای ایجاد
یــا تشــدید فاصله میــان مســئوالن و مــردم کمک
میکند .هرچه اعتبار دولت در چشــم ملت کاهش
بیابد ،تأثیــر سیاســتها و اقدامــات آن نیــز بهطور
چشمگیر کمتر میشود و این به ضرر مردمی است
که انتظار دارند در برابر فشــار دشــمن ،دولت گره از
زندگی آنها گشــوده و امیــد به بهبــود را دامن بزند.
«در جنگ اقتصــادی هــدف آمریکا ایجــاد نارضایی
اســت؛ میخواهنــد نارضایــی ایجــاد کننــد بلکــه
بتوانند ایــن نارضایی را به اغتشــاش داخلی تبدیل
کنند97/5/22».
ثالثًا فضای مســاعد برای نقد موثر را از بین میبرد؛
بهویژه آنکه مســئوالن نیــز برای کار هرچه بیشــتر و
گرهگشایی نیازمند برقراری آرامشند .در واقع هتک
و تعدی نه فقط نقد نیســت ،بلکــه راه نقد عالمانه
و دلســوزانه را نیــز میبنــدد و از ضریــب تأثیــر آن
میکاهد.
در چنیــن شــرایطی ،رفتارهــای توهینآمیــز و
دلخوش کردن به تخریب شــخصیت ،در شــرایطی
که مــردم از نظــر اقتصــادی در فشــار و گلهمندند،
شــاید تخلیه برخــی هیجانات باشــد اما بر اســاس
عقل و محاســبه ،پیشبرنده منافع ملت نیســت:
«یکــی از مــواردی که واقعــا ممکن اســت ما ضربه
بخوریــم -یــک وقتهایــی هــم یــک ضربههایــی از
آن خوردهایــم -عــدم کنتــرل احساســات عمومی
اســت .حــاال مثــًا بنــده روی جوانهــا خیلــی تکیه
میکنــم و بــه معنــای واقعــی کلمــه هــم اعتقــاد
دارم بــه مســئلهی جوانهــا ّ ...امــا ایــن را بایــد
ّ
توجه کــرد که ما بــه جوانهــا اعتماد میکنیــم ّاما
احساســات جوانها نبایســتی بــه صورت رهــا ،به
صــورت بیکنترلــی در جامعــه حکمفرمایــی بکند؛
احساســات باید کنتــرل بشــود .دو جور میشــود
احساســات بدون
برخــورد کــرد؛ یکــی برخــورد بــا
ِ
کنترل ،یکی هم برخورد با احساسات که به اندازهی
الزم ُبــروز داده بشــود که اینهــا کارهای آســانی هم
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فضای اهانت و
هتک حرمت در
جامعه ،یکی از آن
چیزهائی است که
اسالم مانع از آن
است؛ نباید این
اتفاق بیفتد .فضای
هتک حرمت ،هم
خالف شر ع است،
هم خالف اخالق
است ،هم خالف
عقل سیاسی است.
انتقاد ،مخالفت،
بیان عقاید ،با
جرأت ،هیچ اشکالی
ندارد؛ اما دور از
هتکحرمتها
و اهانتها و
فحاشی و دشنام
و این چیزها .همه
هم در این زمینه
مسئولند .این کار
عالوه بر اینکه فضا
را آشفته میکند و
اعصاب آرام جامعه
را به هم میریزد -
که امروز احتیاج به
این آرامش هست
 خدای متعال راهم از ما خشمگین
میکند».
89/12/19

ّ
معنویت
شاخص ّاول،ایمانو
انگیزهوموتورپیشبرندهیحقیقیدر
1
نظــام نبــوی ،ایمانــی اســت کــه از
سرچشمهدلوفکر مردممیجوشدودستو
بازووپاووجودآنهارادر جهتصحیحبهحرکتدر
میآورد.پسشاخص ّاول،دمیدنوتقویتروح
ایمانومعنویتودادناعتقادواندیشهدرست
بهافراداست،کهپیغمبر اینرااز مکهشروعکردو
درمدینهپرچمشراباقدرتباالبرد80/2/28.
شاخصدوم،قسطوعدل
اســاس کار بــر عدالــت و قســط و
2
ّ
رســاندن هر حقی به حقــدار  -بدون
هیــچ مالحظــه -اســت 80/2/28 .خصوصیــت
جاهلیت ،نظــام ظالمانه بــود ...اســام نقطهی
مقابــل آن را آورد .اســتقرار عــدل را آوردّ .
«ان اهلل
یأمــر بالعــدلواالحســان»(نحــل...)90/شــما
میبینیــد زندگــی اســامی و حیــات مبــارک
پیغمبر( )و تاریخ اسالمی در بهترین ازمنه و
ســالمترین دورانهایش ،حاکی از عدل پروری و
عدالتجوییاست.اینهمیکیاز ّ
ممیزاتبعثت
پیغمبر()است73/10/10.
شاخصسوم،علمومعرفت
در نظــام نبــوی ،پایــه همــه چیــز،
3
دانستنوشناختنوآگاهیوبیداری
اســت .کســی را کورکورانــه بــه ســمتی حرکت
قدرت
نمیدهند؛ مردم را با آگاهــی و معرفت و ِ
تشخیص،بهنیروی ّ
فعال-نهنیرویمنفعل-
بــدل میکننــد 80/2/28 .خــدای متعــال بــه
پیغمبرشدر آندوراندشوار مکهمیفرماید:
«قلهذهسبیلیادعواالیاهللعلیبصیرةاناو
ّ
خودپیغمبربابصیرت
مناتبعنی»؛(یوسفِ )108/
حرکتمیکند،تابعانوپیروانومدافعانفکر
پیغمبرهمبابصیرت.اینمالدورانمکهاست؛
آن وقتــی که هنــوز حکومتــی وجود نداشــت،
جامعهای وجــود نداشــت ،مدیریت دشــواری
وجــود نداشــت ،بصیــرت الزم بــود؛ در دوران
مدینه،بهطریقاولی88/7/15.
شاخصچهارم،صفاو ّ
اخوت
در نظامنبوی،درگیریهایبرخاستهاز
4
انگیزههــای خرافــی ،شــخصی،
سودطلبیومنفعتطلبیمبغوضاستوباآن
صمیمیتو ّ
ّ
اخوتو
مبارزهمیشود.فضا،فضای
برادری و همدلی اســت 80/2/28.در ماههاى ّاو ِل
ورود پیغمبر به مدینــه یکى از ّاولیــن کارهایى که
پیغمبــر انجــام دادنــد ،ایجــاد عقــد ّ
اخــوت بین
مســلمانها بود؛ یعنى مســلمانها را با هم برادر
کردنــد ...و طبقــات اینهــا و خانوادههــاى اینها و
اشرافیگرى اشراف مدینه و قریش را رعایت نکرد،
ِ
غــام ســیاهى را بــا یــک شــخص بزرگــى و یــک
آزادشدهاىرابایکآقازادهیمعروفبنیهاشمیا
قریش برادر کرد[ .بنابراین] یکى از کارهاى رسول
اکرم ایــن بود کــه فضاى جامعــه را به شــکل یک
فضاى مهربان و سرشار از مهر و ّ
محبت ...بسازد.
امروزتکلیفماهمهمیناست68/7/28.
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مسئله روز
شاخصپنجم،صالحاخالقیورفتاری
ّ
ّ
ّ
انسانبااخالقومزکیمیسازد؛«ویزکیهمویعلمهمالکتاب
انسانهاراتزکیهوازمفاسدورذائلاخالقی،پیراستهوپاکمیکند؛
ِ
5
والحکمة».تزکیه،یکیازآنپایههایاصلیاست؛یعنیپیغمبرروییکایکافراد،کارتربیتیوانسانسازیمیکرد80/2/28.
ّ
شاخصششم،اقتدار وعزت
جامعهونظامنبوی،توســریخور،وابســته،دنبالهروودســتحاجتبهســویاینو آندرازکننیســت؛عزیــز ومقتدر و
6
تصمیمگیر است؛صالحخودراکهشــناخت،برایتأمین آنتالشمیکندوکار خودراپیشمیبرد 80/2/28.وقتیدر فتح
مکه،ابوســفیانمخفیانهوباحمایت ّ
عباس-عمویپیغمبر -بهاردوگاه آنحضرت آمدتاامــانبگیرد،صبحدیدکهپیغمبر وضو
میگیردومردماطرافآنحضرتجمعشدهاندتاقطراتآبیراکهازصورتودستایشانمیچکد،ازیکدیگربربایند!گفت:منکسری
عزتمعنویّ ،
عزتیرادر آنهاندیدهام .آری؛ ّ
وقیصر -اینپادشاهانبزرگومقتدر دنیا-رادیدهام؛اماچنین ّ
عزتواقعیاست؛«وهَّلل
ّ
ّ
العزةولرسولهوللمؤمنین»؛(منافقون)۸/مؤمنینهماگرآنراهرابروند،عزتدارند80/2/28.
پیشرفتدائمی
شاخصهفتم،کار وحرکتو
ِ
ّ
ّ
توقف در نظام نبوی وجود ندارد؛ به طور مرتب ،حرکت،
7
کاروپیشرفتاست.اتفاقنمیافتدکهیکزمانبگویند:
دیگر تمامشد؛حالبنشینیماستراحتکنیم!اینوجودندارد.البته
ّ
کار لــذتآور و شادیبخشــی اســت؛ کار خســتگیآور و
ایــن کارِ ،
کسلکنندهوملولکنندهوبهتعبآورندهاینیست؛کاریاستکه
بهانساننشاطونیرووشــوقمیدهد 80/2/28.پیغمبر اکرماکتفا
نمیکردند به اینکه دســتور بدهند که مردم بایــد کار کنند و تالش
کنند؛ [بلکه] با روشهاى مختلــف ،روحیهی کار و تــاش را در مردم
زندهمیکردند.پیغمبر گاهىکهیکجوانىرامشــاهدهمیکردکه
بیکار است،میفرمود:خدااز جوانىکهعمر خودشراتلفمیکند
وبهبیکارىمیگذراند،خشنودنیست68/7/28.

هفتشاخصاصلی
جامعهنبویدر بیاناترهبر انقالب

جامعهنبوی
یکالگوی
ابدی

توصیهرهبرانقالببه
آحادملتایراندر بیاناتاخیرشان

دعابرایرفعبلیهیبیماریکرونا
یکــی از توصیههــای مکــرر رهبــر انقــاب در
زمینــهی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا ،در  9مــاه
گذشته ،ارتباطباخدادر قالب«دعا،استغفار،
تضرع و توسل» بوده است".از همان روزهای
فراگیری ایــن بیماری ،رهبــر انقالب در
آغازین
ِ
مراسمروز درختکاری15اسفند98بر اینمهم
تأکیدورزیدند«":توصیهیبعدیتوصیهیبه
توســات و ّ
ّ
توجهات به پروردگار و درخواست

کمک الهی اســت؛ این یــک امر الزمی اســت و
قرآن کریم به ما ایــن دســتور را میدهد که در
حوادث گوناگون ...دست ّ
توسل بلند کنیم و
از خداوند متعــال بخواهیــم« 98/12/13».در
یک حدیث نبوی نقل شــده که آن حضرت ،به
ّ
...فان ســاح المؤمن
اصحاب خود فرمــود:
ِ
ّ
الدعا« .ســاح مؤمن ،دعاســت .یعنی دنبال
حاجــات رفتــن ،بــا ســاح دعا .بــا دشــمن ،با
حادثه و بــا ّ
بلیه در افتــادن ،با ســاح دعا .یک
روایت از حضرت ســجاد علیه ّ
السالم است که
میفرمایدّ :
«الدعاء یبتع البالء النــازل و ما لم
ُینزل ».هم بالیی که به سوی شما آمده است

با دعا دفع میشــود و هــم بالیی کــه نیامده
ّ
متوجه شما
است .یعنی اگر دعا نکنید ،آن بال
خواهدشد73/11/28».

همهابزارهابهدستمسبباالسباباست
«همــهی این چیزهایــی که گفتیــم [اقدامات
مربوط به مقابله با کرونا] ابزارند؛ آن کسی که
به ایــن ابزارها جــان میدهــد و روح میدهد،
ُ
َ َ
َ َ
طفک االسباب؛(دعای
خدا استَ .و ت َس ّب َبت ِبل ِ
هفتم صحیفه سجادیه) ســببها را تو سبب
میکنی .از خــدای متعال باید خواســت ،دعا
تضــر ع کــرد ...در ایــن ّ
کــردّ ،
قضیه هــم قطعًا
خوبانی هستند که [اگر] دستشــان را به دعا
بلند کننــد ،دعا کننــد ،از خــدا بخواهنــد ،نظر
ّ
ّ
متوجهاینملتخواهد
لطفپروردگار باز هم
شد99/8/3».
استغفار همالزماست
هم دعا کنیــم ،هم ّ
هم اســتغفار
کنیم،
ع
تضر
َّ
ُّ
ُ ُ
ُ َّ
َ
اغفــر ِل َ
نــزل
کنیــم؛ اللهــم ِ
ــی الذنــوب التــی ت ِ
َّ
النقــم؛ بعضــی از گناهان هســت کــه نقمت
ِ
اجتماعاتَ ،بر افراد نازل
بر
انســانها،
بر
را
الهی
َ ُ َّ
ُّ
َ ّ َ
حب ُس
نــوب التی ت
اغفــر ِل َی الذ
میکندَ .اللهم ِ
َ َّ ُ ِ ُ
ُّ َ ُ َّ
َ ُّ
نــزل
الدعــاء اللهــم ِ
اغفــر ِلــی الذنــوب التــی ت ِ
َ
البــاء( .دعــای کمیل) اســتغفار الزم اســت؛

«والدت پیغمبر اعظم یک حادثهی صرفًا تاریخی نیســت؛ یک حادثهی تعیین کنندهی مسیر بشریت اســت[ ...پیش از آن]
بشریت کور بود ،بینا شــد .عالم ظلمانی بود ،با نور وجود پیغمبر منور شــد .این معنای این والدت بزرگ و سپس بعثت آن
بزرگوار است 80/12/25 ».پیغمبر توانســت نظام و جامعهای را بنا کند که «ایجاد آن جامعه و ایجاد آن الگو ،یکی از معجزات
پیغمبــر اســت« 80/2/28».و آن را برای ابد در تاریــخ ،به عنوان نمونه بگذارد تا هر کســی در هــر جای تاریــخ  -از بعد از زمان
خودش تا قیامت  -توانســت ،مثــل آن را به وجود آورد و در دلها شــوق ایجاد کند تا انســانها به ســوی چنــان جامعهای
ص اصلی و
بروند 80/12/28 ».نشریهی خط حزبا ...به مناسبت فرا رســیدن ایام والدت پیامبر رحمت و مهربانی هفت شاخ 
مهمجامعهینبویرادر بیاناترهبر انقالبمرور میکند.

اســتغفار کنیــم تا خــدای متعال انشــاءاهلل
ّ
تفضــل کنــد و از ایــن گردنــه عبــور کنیــم».
دعــای هفتم
 « 99/8/3مــن توصیــه م
یکنم ُ َ ُّ
ــه ُع َقدُ
َ
صحیفــهی ّ
ســج ّ
ن ت َحل ِب ِ
ادیه راَ :یا مــ 
ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُّ ّ
َ
المــک ِار ِه و یا مــن یفثــأ ِب ِه حــد الشــدا ِئد؛ این
دعا ،دعــای خوشمضمونی اســت ،با ّ
توجه
به معنــا و با ایــن الفاظ زیبــا از خــدای متعال
بخواهند98/12/13».
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