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اصولانقالبیگری

آنهاکهمیخواهندبهکشورخدمتکنند،تفاهمکنند

وحدتاعتقادقلبیماستنهیکحرکتتاکتیکی!

نشاطیعنیحوصله کار وتحرک

امــروز روزی اســت کــه [گفتــن] کلمــهی
وحدتبرایمافایدهندارد؛عملوحدت
الزم اســت .مــن هــم هــی میگویــم
وحدت[،اما]اگر بناباشدکهمنمخالفت
کنمبــادیگران،یــککلمهایویــکریایی
بیشترنیست[...با]آنهاییکهاعتقادشان
ایناستکهمیخواهندخدمتبکنندبه
کشور ...با آنها تفاهم بکنید ...گروه گروه
شــدن معنایش این اســت که [هرکس] میخواهد اظهار وجود کند .آقا ،مــا نمیتوانیم در
ّ
مقابلاسالماظهار وجودبکنیم.اشتباهاستاین!جز اینمعنیکهیکتشتتیپیدابشودو
یک اختالفاتی پیدا بشــود [حاصلی ندارد] .شــما خیال نکنید نهضت پیش نمــیرود ،پیش
میرودانشاءاهلل.لکنعقبمیرودبااختالفاتیکهپیدابشود58/4/31 .

مـا در جمهـوری اسلامی ایـن هفتـه را ،یعنـی از دوازدهـم تـا هفدهـم
[ربیـع ّ
االول] را ،بـه عنـوان هفتـهی وحـدت نامگـذاری کردهایـم .ایـن یـک
نامگـذاری محـض نیسـت ،یـک حرکـت سیاسـی و تاکتیکـی هـم نیسـت؛ ایـن
یک اعتقـاد و ایمـان قلبی اسـت .جمهوری اسلامی بـه معنای واقعـی کلمه
ّ
معتقد به لـزوم اتحاد ّامت اسلامی اسـت .این [کار] سـابقه هـم دارد؛ یعنی
مخصـوص زمـان مـا و دوران جمهـوری اسلامی نیسـت .مرجـع بزرگـی مثل
ّ
مرحـوم آیـتاهلل بروجـردی کـه مرجـع کل دنیـای شـیعه در زمـان جوانـی مـا
بـود ،طـرفدار ّ
جـدی وحـدت اسلامی و تقریـب مذاهـب اسلامی بودنـد...
ایـن یـک اعتقـاد قلبـی و عمیـق اسـت .بعضیهـا ّ
تصـور میکننـد یـا وانمـود
میکننـد کـه ایـن یـک تاکتیـک سیاسـی اسـت؛ نـه ،ایـن جـور نیسـت؛ ایـن یـک
ایمـان قلبـی اسـت؛ معتقدیم بـه ایـن و معتقدیم که خـدای متعـال ایـن را از
مـا خواسـته اسـت98/8/24 .

[امــام صــادق ( )میفرماینــد ]:آدم ملــول ،دوســت و صدیــق پیــدا
نمیکنــد« .ملــول» یعنــی کمحوصلــه .آدمهایــی کــه خســتهاند ،افســردهاند،
کمحوصلهانــد ،همــراه و رفیــق پیــدا نمیکننــد ...اگــر میخواهیــد کار جمعــی
ّ
بکنیــد ،و پیــش بیفتیــد ،بایــد بانشــاط باشــید؛ اینکــه مــا مرتــب میگوییــم نشــاط
ّ
...مکــرر بنــده تکــرار میکنــم نشــاط ،بعضیهــا خیــال میکننــد کــه نشــاط
و
ّ
یعنــی رقاصــی ،کــه فــان برنام ـهی موســیقی را [مثــًا] بگذاریــم ...تــا مــردم نشــاط
پیــدا کننــد! معنــای نشــاط ایــن نیســت؛ نشــاط یعنــی حوصلــهی کار ،نشــاط کار،
تحـ ّـرک ،کــه دل انســان آمــاده باشــد بــرای حرکــت کــردن و ّ
فع ّ
ت کــردن؛ خســته
الی ـ 
و ملــول و افســرده نباشــد؛ ایــن معنــای نشــاط اســت .اگــر ایــن [جــور] شــد ،آن
وقــت انســان ،همــکار هــم پیــدا میکنــد ،دیگــران هــم میآینــد ُدور شــما جمــع
میشــوند ،کار را پیــش میبریــد .بخصــوص شــما جوانهــا خیلــی بــه ایــن احتیــاج
دارید97/12/5 .

ّ
معنویت
شاخص ّاول،ایمانو
 1انگیــزهوموتــور پیشبرندهیحقیقــیدر نظــامنبــوی،ایمانیاســتکهاز
سرچشمهدلوفکرمردممیجوشدودستوبازووپاووجودآنهارادرجهت
صحیحبهحرکتدرمیآورد.پسشاخص ّاول،دمیدنوتقویتروحایمانومعنویت
ودادناعتقادواندیشهدرســتبهافراداست،کهپیغمبر اینرااز مکهشروعکردودر
مدینهپرچمشراباقدرتباالبرد80/2/28.

این است آزادی بیان؟!
اظهــارات امانوئــل مکــرون ،رئیــس جمهــور فرانســه در تأییــد کاریکاتــور
توهینآمیزبهپیامبراسالم(،)باعثخشممسلماناندرسرتاسرجهان
شــدهاســت.بههمینعلتحضرت آیتا...خامنهایرهبر انقالباسالمی
خطاببهجوانانفرانســویپیامیکوتاهصادر کردند.متــناینپیامکهبه
زبانفرانسویدرشبکههایاجتماعیمنتشرشد،بهشرحزیراست:

تظاهراتمسلمانانساکنلندن؛رویتابلوییکهدر دستمعترضان
علیهتوهینبهپیامبراست،نوشتهشده:توهین،آزادیبیاننیست.

درخشان و مقدس؟ آیا این کار احمقانه ،توهین به شعور
ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟
ســوال بعدی این اســت که چرا تردید در هولوکاست جرم
است؟ و اگر کســی چیزی در اینباره نوشــت باید به زندان
برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

مروریبر مبانیتوصیهیاخیر رهبر انقالبدربارهرعایتاخالقسیاسیوپرهیز از هتکحرمتمسئوالن

سخن موضــع اخیــر رهبــر انقــاب در
هفتـه
پاسداشــت حریمهــای اخالقــی
بهویــژه در قضــاوت دربــارهی
مســئوالن نظــام و مشــخصًا
رئیسجمهــور ،در روزهــای گذشــته ،توجــه
رســانهها و مردم را به خــود جلب کرده اســت.
ایشــان در دیدار با اعضای ســتاد ملی مبارزه با
کرونــا گفتنــد« :ممکــن اســت انتقاد درســتی
داشــته باشــید ،انتقاد کنید اشــکالی ندارد اما
انتقاد با اهانــت و هتک حرمت متفاوت اســت
اینگونــه رفتارهــا و هتــک حرمــت ،روش
آمریکاییها اســت کــه در مناظرههــا و کارهای
مطبوعاتی،خودرادردنیارسواکردهاندتاجایی
کــه یــک شــخصیت برجســته سیاســی آنهــا
میگویــد ،دنیا بــا هــراس و تحقیــر به مــا نگاه
میکند .روش ما اســامی و قرآنی است ،یعنی
انتقــادبیانمیشــودامــاهتکحرمــتانجام
نمیگیــرد...بایــدحرمــترؤســایســهقــوهو
مسئوالنکشور کهدر عرصهخدمترسانیبه
مردمهستند،حفظشود99/8/3».
رهبر انقالب در ســالهای گذشــته نیز در قبال
نســبتهای ناروا و هتک حرمت رئیس جمهور
دولت نهم و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی
در در جریــان رقابتهای انتخاباتی ســال 88و
پساز آن واکنشنشاندادند29(.خــرداد )88یادر
موردمشابهدیگردرپیهتکحرمتبهنوادهی
حضرت امام(ره) همــگان را به «قول ســدید»
ّ
ّ
دعوت کردند« :یا ّایهــا الذین امنوا اتقــوا اهلل و
قولواقوالســدیدا».قولسدید،یعنیاستوار

قرمز اهلایمان
خط ِ

و درست؛ اینجوری حرف بزنیم .من میخواهم
عرض بکنــم به جوانــان عزیزمــان ،جوانهای
انقالبیومؤمنوعاشقامام،کهحرفمیزنند،
مینویسند،اقداممیکنند؛کامًالرعایتکنید.
اینجورنباشدکهمخالفتبایککسی،ماراوادار
کندکهنســبتبه آنکساز جادهیحقتعدی
کنیــم...نه،ظلمنبایــدکرد.بههیــچکسنباید
ظلمکرد14(».خــرداد.)1389چندیپیشنیز ایشان
در دیدار با مســئوالن قضائی از «اهانت و ظلم
و جفا» به برخی بزرگان پاکدســت قبلی در قوه
قضائیهگالیهکردندوبهویژهجوانانمومنرابه
«مراقبت»فراخواندند7(.تیر)99
همهیاینمصادیقوالبتهدههامصداقدیگر
حاکیاز حساسیتویژهیرهبر انقالببر رعایت
اخالق سیاســی در موضعگیریهــا و اقدامات
سیاسی-اجتماعیســت .مبنای ایــن موضع
رهبــر انقــابچیســت؟میدانیمکــهدر نظام
اســامی ،موظف به رعایت ضوابــط اخالقی و
شرعیدرهمهیتصمیمهاواقدامهاهستیم.
«فضایاهانتوهتــکحرمتدر جامعه،یکی
از آنچیزهائیاستکهاســاممانعاز آناست؛
نبایدایناتفاقبیفتد.فضایهتکحرمت،هم
خالف شرع اســت ،هم خالف اخالق است ،هم
خالف عقل سیاســی اســت .انتقاد ،مخالفت،
بیانعقاید،باجرأت،هیچاشکالیندارد؛امادور
از هتکحرمتهاواهانتهاوفحاشیودشنام
واینچیزها.همههمدر اینزمینهمســئولند.
این کار عالوه بــر اینکه فضا را آشــفته میکند و
اعصاب آرامجامعهرابههممیریزد-کهامروز

نـشــریـه جـامـــعـه

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

ارتـبـاط بـا

مـؤمــنوانـقــالبــی

(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

خط حزبا...

احتیاج به این آرامش هست  -خدای متعال را
همازماخشمگینمیکند89/12/19».
از ســوی دیگــر ،در هیچیــک از ســخنان رهبــر
انقالب ،فضای نقد عملکرد مســئوالن بســته
نشده است .در همین سخنان اخیر نیز ایشان
تأکیددارندکهقلمرونقداز قلمروتعدیوهتک
«تفکیک»شــود.از همیــنروایشــانکهخود،
در مــواردمتعددانتقــاداتجــدیایراخطاب
به مسئوالن اجرایی کشــور بیان داشتهاند ،باز
هم بر رعایت چارچوبهای شرعی و اخالقی به
عنوانخطوطقرمزماهویتأکیدمیورزند؛چرا
کهعدممراقبتدراینموارد،
اوًالماهیتنظاماســامیرامخدوشمیکند
وآنرابــهســطحنظامهــایســکوالر ولیبــرال
میکشاند که امروز نماد آن یعنی دولت ایاالت
متحده از ســوی ناظــران غربی نیز بــا نقدهای
اخالقی مواجه اســت؛ برای نمونه میتوان به
گفتارهاینامزدهایانتخاباتریاستجمهوری
که موجب سرافکندگی آنها شده است ،اشاره
کرد.
ثانیًا به برنامه آشکارشده دشــمن برای ایجاد
یا تشدید فاصله میان مسئوالن و مردم کمک
میکنــد .هرچــه اعتبــار دولــت در چشــم ملت
کاهــش بیابــد ،تأثیــر سیاســتها و اقدامــات
آن نیز بهطور چشــمگیر کمتــر میشــود و این
بهضــرر مردمیاســتکهانتظــار دارنــددر برابر
فشار دشــمن ،دولت گره از زندگی آنها گشوده
و امیــد بــه بهبــود را دامــن بزنــد« .در جنــگ
اقتصادی هدف آمریــکا ایجاد نارضایی اســت؛

10001028
پیامک:
دورنگار021-66977328:

ّ
شاخصششم،اقتدار وعزت
 6جامعهونظامنبوی،توسریخور،وابسته،دنبالهروودستحاجتبهسویاینوآندرازکننیست؛عزیزومقتدروتصمیمگیراست؛صالحخودراکهشناخت،برایتأمینآنتالشمیکندوکار
خودراپیشمیبرد80/2/28.وقتیدرفتحمکه،ابوسفیانمخفیانهوباحمایت ّ
عباس-عمویپیغمبر-بهاردوگاهآنحضرتآمدتاامانبگیرد،صبحدیدکهپیغمبروضومیگیردومردماطراف
ّ
آنحضرتجمعشدهاندتاقطراتآبیراکهاز صورتودستایشانمیچکد،ازیکدیگربربایند!گفت:منکسریوقیصر-اینپادشاهانبزرگومقتدر دنیا-رادیدهام؛اماچنینعزتیرادر آنهاندیدهام.
ّ
ّ
ّ
ّ
آری؛عزتمعنوی،عزتواقعیاست؛«وهَّللالعزةولرسولهوللمؤمنین»؛(منافقون)۸/مؤمنینهماگر آنراهرابروند،عزتدارند80/2/28.

پیشرفتدائمی
شاخصهفتم،کار وحرکتو
ِ
ّ
ّ
 7توقفدر نظــامنبویوجــودندارد؛بهطــور مرتب،حرکت،کار وپیشــرفتاســت.اتفاق
نمیافتدکهیکزمانبگویند:دیگر تمامشد؛حالبنشینیماستراحتکنیم!اینوجود
ّ
کارلذتآوروشادیبخشیاست؛کارخستگیآوروکسلکنندهوملولکنندهوبه
ندارد.البتهاینکارِ ،
تعبآورندهای نیست؛ کاری است که به انسان نشاط و نیرو و شوق میدهد 80/2/28.پیغمبر اکرم
اکتفانمیکردندبهاینکهدســتور بدهندکهمردمبایدکار کنندوتالشکنند؛[بلکه]باروشهاى
مختلف ،روحیهی کار و تالش را در مردم زنده میکردند .پیغمبر گاهى که یک جوانى را مشــاهده
میکرد که بیکار اســت ،میفرمــود :خــدا از جوانى که عمــر خودش را تلــف میکند و بــه بیکارى
میگذراند،خشنودنیست68/7/28.

شاخصدوم،قسطوعدل
ّ
اســاسکار بر عدالتوقســطورســاندنهــر حقیبــهحقدار -بــدونهیچ
2
مالحظه-اســت 80/2/28.خصوصیتجاهلیت،نظامظالمانهبود...اســام
نقطــهی مقابــل آن را آورد .اســتقرار عــدل را آوردّ .
«ان اهلل یأمــر بالعدل واالحســان»
(نحل ...)90/شــما میبینید زندگی اســامی و حیات مبــارک پیغمبــر( )و تاریخ
اسالمیدربهترینازمنهوسالمتریندورانهایش،حاکیازعدلپروریوعدالتجویی
است.اینهمیکیاز ّ
ممیزاتبعثتپیغمبر()است73/10/10.

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

میخواهند نارضایی ایجــاد کنند بلکه بتوانند
ایــن نارضایــی را بــه اغتشــاش داخلــی تبدیل
کنند97/5/22».
ثالثــا فضایمســاعدبــراینقــدموثــر رااز بین
میبرد؛بهویژهآنکهمسئوالننیزبرایکارهرچه
بیشتر وگرهگشایینیازمندبرقراریآرامشند.در
واقعهتکوتعدینهفقطنقدنیست،بلکهراه
نقدعالمانهودلسوزانهرانیزمیبنددوازضریب
تأثیرآنمیکاهد.
در چنیــن شــرایطی ،رفتارهــای توهینآمیــز
و دلخــوش کــردن بــه تخریــب شــخصیت ،در
شــرایطی که مردم از نظر اقتصادی در فشــار و
گلهمندند،شــایدتخلیهبرخیهیجاناتباشد
امابراساسعقلومحاسبه،پیشبرندهمنافع
ملت نیست« :یکی از مواردی که واقعًا ممکن
اســت ما ضربــه بخوریــم -یــک وقتهایی هم
یــکضربههایــیاز آنخوردهایم-عــدمکنترل
احساسات عمومی اســت .حاال مثًال بنده روی
جوانهاخیلیتکیهمیکنموبهمعنایواقعی
کلمه هم اعتقــاد دارم بــه مســئلهی جوانها
ّ ...امــا این را بایــد ّ
توجه کــرد که ما بــه جوانها
اعتمــاد میکنیــم ّامــا احساســات جوانهــا
نبایســتی به صورت رهــا ،به صــورت بیکنترلی
در جامعه حکمفرمایی بکند؛ احساســات باید
کنتــرلبشــود.دوجور میشــودبرخــوردکرد؛
احساســات بدون کنتــرل ،یکی
یکی برخورد با
ِ
هم برخورد با احساســات کــه به انــدازهی الزم
ُبــروز داده بشــود که اینهــا کارهای آســانی هم
نیست23(».اسفند)97
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شاخصسوم،علمومعرفت
 3درنظامنبوی،پایههمهچیز،دانستنوشناختنوآگاهیوبیداریاست.
کســیراکورکورانــهبهســمتیحرکتنمیدهنــد؛مــردمرابــا آگاهیو
معرفتوقدرتتشــخیص،بهنیروی ّ
فعال-نهنیرویمنفعل-بدلمیکنند.
ِ
 80/2/28خدای متعال به پیغمبــرش در آن دوران دشــوار مکه میفرماید« :قل
ّ
خودپیغمبر با
هذهسبیلیادعواالیاهللعلیبصیرةاناومناتبعنی»؛(یوسفِ )108/
بصیرتحرکتمیکند،تابعانوپیروانومدافعانفکرپیغمبرهمبابصیرت.این
مال دوران مکه اســت؛ آن وقتی کــه هنوز حکومتی وجود نداشــت ،جامعهای
وجود نداشــت ،مدیریت دشــواری وجود نداشــت ،بصیرت الزم بــود؛ در دوران
مدینه،بهطریقاولی88/7/15.

هفتشاخصاصلی
جامعهنبویدر بیاناترهبر انقالب

جامعهنبوی
یکالگوی
ابدی

شاخصچهارم،صفاو ّ
اخوت
در نظــام نبــوی ،درگیریهــای برخاســته از انگیزههــای خرافــی ،شــخصی،
4
ســودطلبی و منفعتطلبی مبغوض اســت و بــا آن مبارزه میشــود .فضا،
صمیمیتو ّ
ّ
اخوتوبرادریوهمدلیاست80/2/28.درماههاى ّاو ِلورودپیغمبر
فضای
ّ
ّ
بهمدینهیکىازاولینکارهایىکهپیغمبرانجامدادند،ایجادعقداخوتبینمسلمانها
بود؛یعنىمســلمانهاراباهــمبرادر کردنــد...وطبقاتاینهــاوخانوادههــاىاینهاو
اشرافیگرىاشرافمدینهوقریشرارعایتنکرد،غالمسیاهىرابایکشخصبزرگىو
ِ
یکآزادشدهاىرابایکآقازادهیمعروفبنیهاشمیاقریشبرادرکرد[.بنابراین]یکىاز
کارهاىرسولاکرماینبودکهفضاىجامعهرابهشکلیکفضاىمهربانوسرشار از
مهرو ّ
محبت...بسازد.امروزتکلیفماهمهمیناست68/7/28.

تکیهبهفرهنگبیگانهراپایاندهیم

درهرجامعهاىمادامىکهاستقاللفرهنگىوتکیهبهموجودىفرهنگىخودواستغناىمواد
جامعهوآنکشوردستنیافتنىاست.خیلىواضحاستکهوقتىماازاستقاللفرهنگىوتکیه
برموجودىفرهنگىخودتکیهمىکنیم،مقصودعدماستفادهازفرهنگموجودورایججهانى
یامیراثهاىفرهنگىدیگراننیست...جذبموادوعناصرمفیدچیزىاستوتکیهىبهفرهنگ
بیگانهوعدماعتنابهفرهنگخودچیزىدیگرى...بسیارىاز کتابهاىدوراناسالمىوبسیارى
از اندوختههایفرهنگیماامروز موردبىاعتنایىاســت.یکىاز رهآوردهاىانقالباسالمىاین
استکهمابهاینبىاعتنایىوبهاینجذبفرهنگبیگانهشدنپایانبدهیم66/8/14 .

مسئلهروز
توصیهرهبر انقالببهآحادملتایراندر بیاناتاخیرشان

دعا برای رفع بلیهی بیماری کرونا

یکیاز توصیههایمکرر رهبر انقالبدر زمینهیمقابلهبابیماریکرونا،در  9ماهگذشــته،
ارتباطباخدادر قالب«دعا،استغفار،تضرعوتوسل»بودهاست".از همانروزهایآغازین
فراگیریاینبیماری،رهبر انقالبدر مراسمروز درختکاری 15اسفند 98بر اینمهمتأکید
ِ
توسالتو ّ
ورزیدند«":توصیهیبعدیتوصیهیبه ّ
توجهاتبهپروردگارودرخواستکمک
الهیاست؛اینیکامر الزمیاســتوقرآنکریمبهماایندستور رامیدهدکهدر حوادث
گوناگون...دست ّ
توسلبلندکنیمواز خداوندمتعالبخواهیم« 98/12/13».در یکحدیث
...فانسالحالمؤمن ّ
نبوینقلشدهکهآنحضرت،بهاصحابخودفرمودّ :
الدعا«.سالح
ِ
مؤمن ،دعاست .یعنی دنبال حاجات رفتن ،با سالح دعا .با دشــمن ،با حادثه و با ّ
بلیه در
السالماستکهمیفرمایدّ :
افتادن،باسالحدعا.یکروایتاز حضرتسجادعلیه ّ
«الدعاء
یبتعالبالءالنازلومالم ُینزل».همبالییکهبهسویشماآمدهاستبادعادفعمیشود
ّ
وهمبالییکهنیامدهاست.یعنیاگردعانکنید،آنبالمتوجهشماخواهدشد73/11/28».
همهابزارهابهدستمسبباالسباباست
«همهیاینچیزهاییکهگفتیم[اقداماتمربوطبهمقابلهباکرونا]ابزارند؛ آنکسیکه
َ َ َ َّ َ ُ َ َ
طفک االسباب؛(دعای
به این ابزارها جان میدهد و روح میدهد ،خدا است .و تسببت ِبل ِ
هفتم صحیفه سجادیه) سببها را تو سبب میکنی .از خدای متعال باید خواست ،دعا
تضر عکــرد...در این ّ
کردّ ،
قضیههمقطعًا خوبانیهســتندکــه[اگر]دستشــانرابهدعا
ّ
بلندکنند،دعاکنند،از خدابخواهند،نظر لطفپروردگار بــاز هم ّ
متوجهاینملتخواهد
شد99/8/3».
استغفارهمالزماست
ُّ َ َّ ُ ُ
َ
ّ
ُ
ّ
اغفر ِل َــی الذنــوب التــی ت ِنزل
هم دعا کنیم ،هــم تضر ع کنیــم ،هم اســتغفار کنیم؛ اللهــم ِ
َ
ِّالنقم؛بعضیاز گناهانهســتکهنقمتالهــیرابر انســانها،بر اجتماعات،بر افــرادنازل
َ
َ
ُ
ُ
ّ َ ّ ُ ُ
َ ّ َ ّ َ ُ ُّ َ َ ُ َّ
َ ُ َّ
نوبالتــیت ِنزل
اغفر ِل َــیالذ
حب
ــسالدعاءاللهــم ِ
میکند.اللهــم ِ
اغفر ِلــیالذنــوبالتیت ِ
َالبــاء( .دعای کمیل) اســتغفار الزم اســت؛ اســتغفار کنیم تا خــدای متعال انشــاءاهلل
ّ
تفضــلکنــدواز ایــنگردنــهعبــور کنیــم« 99/8/3».مــنتوصیــهمیکنــمدعــایهفتم
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
َُ ُ َ َ ََ َ ْ َ
ُ ّ
ّ ّ َ َ ُ
ــن ُیفثأ ِب ِــه َح ّد الش َــدا ِئد؛ این
ن ت َحــل ِب ِه عقــد المــک ِار ِه و یا م
صحیفهی ســجادیه را :یا م 
ّ
دعا ،دعای خوشمضمونی اســت ،با توجه بــه معنا و با ایــن الفاظ زیبــا از خدای متعال
بخواهند98/12/13».
حزباهلل این است

داوطلبانمؤمنوصالحباز همبهمیدانبیایند

شاخصپنجم،صالحاخالقیورفتاری
انسان با
 5انسانها را تزکیه و از مفاسد و رذائل اخالقی ،پیراسته و پاک میکند؛
ِ
ّ
ّ
ّ
اخالقومزکیمیسازد؛«ویزکیهمویعلمهمالکتابوالحکمة».تزکیه،یکیاز
آن پایههای اصلی اســت؛ یعنــی پیغمبر روی یکایــک افــراد ،کار تربیتی و انسانســازی
میکرد80/2/28.

«والدت پیغمبر اعظم یک حادثهی صرفًا تاریخی نیست؛ یک حادثهی تعیین کنندهی مسیر بشریت است[ ...پیش از آن] بشــریت کور بود ،بینا شد .عالم ظلمانی بود ،با نور وجود
پیغمبر منور شــد .این معنای این والدت بزرگ و ســپس بعثت آن بزرگوار اســت 80/12/25 ».پیغمبر توانســت نظام و جامعهای را بنا کند که «ایجاد آن جامعه و ایجاد آن الگو ،یکی از
معجزات پیغمبر است« 80/2/28».و آن را برای ابد در تاریخ ،به عنوان نمونه بگذارد تا هر کسی در هر جای تاریخ  -از بعد از زمان خودش تا قیامت  -توانست ،مثل آن را به وجود آورد و
صاصلی
در دلهاشوقایجادکندتاانسانهابهسویچنانجامعهایبروند 80/12/28».نشریهیخطحزبا...بهمناسبتفرارسیدنایاموالدتپیامبر رحمتومهربانیهفتشاخ 
ومهمجامعهینبویرادر بیاناترهبر انقالبمرور میکند.

خانواده ایرانی

شهید هفته

الگویی کهپیامبر()برایجوانانسخت

بایداسالمنابرامعرفیکنیم | اینشمارهتقدیممیشودبه روح بلند شهید ادواردو (مهدی) آنیلی

این حرکت آنها [غربیها] علیه اسالم و تالش آنها برای اسالمهراســی ،نتیجهی عکس خواهد داد؛ به این معنا که اســام را در کانون پرسش
ّ
جوانهاقرارمیدهد؛یعنیاگربهمردممعمولیدنیایکتلنگریزدهشود...ناگهانبهفکرمیافتندکهعلتاینکهاینقدراسالم...موردتهاجم
قرارمیگیردچیست؟اینخودزمینهییکپرسشاستکهمیتوانداینتهدیدراتبدیلبهفرصتکند.مابایستیتالشکنیم...کهاسالمنابو
اسالمطرفدارمظلومو ّ
ّ
خصوصیتبههیجانمیآیدکه
ضدظالمرادردنیامطرحکنیم.همانجوانیکهدراروپااست،یادر آمریکااست...ازاین
ِ
معلومبشوداسالمعبارتاستاز نیرویی،انگیزهای،فکریکهعلیهظالمینوستمگرانوبهنفعمظلومینحرکتمیکند،برنامهداردواینرا
وظیفهیخودشمیداند93/12/21 .
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سخنرانیحضرتآیتا...خامنهای
در مراسمافتتاحیهیاولیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران|13آبان1366

فرهنگىوجودنداشتهباشد،استقاللسیاسىواستقاللاقتصادىوهویتمستقلبراىآن

گزیدهبیانات

بسمهتعالی
جوانان فرانسه !
از رئیس جمهور خود بپرســید :چرا از اهانــت به پیامبر خدا
حمایــت میکنــد و آن را آزادی بیان میشــمارد؟ آیا معنی
آزادی بیان این است :دشنام و اهانت ،آن هم به چهرههای

شرححدیث

عکسنوشت

شهادت :سوءقصد در بزرگراه تورینو -ساوونا در ایتالیا

مزار:تورینایتالیا

پیامبرازیکخانوادهاعیانیاست.خانوادهیپیغمبرتقریبًااعیانیترینخانوادهیقریشبودند.
خودایشانهمکهرئیسورهبراینجامعهاست.چهاشکالیداشتدختربهآنخوبیکهبهترین
دختران عالم است و خدای متعال او را سیدةنساءالعالمین قرار داد مهریهی ایشان زیاد باشد؟
 74/2/28خیالنکنیدآنوقتهامهریهیزیادوسنگینباجهیزیهیزیادسرشاننمیشد.چراآقا!
آنوقتهاهمبعضی،از اینبیعقلیهامثلبیعقلیهایزمانماراداشتندکهمثًالیکمیلیون
مثقالطال ِمهریهیدخترشــانبکنند...منتهیاســامهمهرابهمریخت 72/11/12.اینسادگیدر
ازدواج و این مهرالسنة یک جنبهی نمادین داشت؛ برای اینکه بین مردم مبنا و پایهای باشد برای
عملبهآن،تادچاراینمشکالتیکهبراثرزیادهرویهاپیشمیآید،نشوند77/4/18 .

اوایل [شــیوع بیماری کرونــا] داوطلبــان زیادی وارد شــدند حتــی به صورت پرســتار در
بیمارســتانها رفتند ،اینها باید ادامه پیدا کند .در همهی بخشها ،چه در مجموعهی
پرستاری،چهدرضدعفونیکردندستگاههاوخیابانهاواینها،اگرمؤثراست،بازاینکار
راانجامبدهند.چهدر موردراهنماییخانوادههاکهقبالگفتهشد،چهدر موردکمکبه
افرادباالی 60سالو 65سالبرایخریدشان،برایکمکهایشان،داوطلبهایمؤمن
وصالحواردمیدانبشوند99/8/3 .
انسان 250ساله

خصوصیتاستثنائیدورانامامصادق()

در دورهیامــامصادق(،)یــکخصوصیتوویژگیایدر جامعهیاســامیوجود
داشــتکهقبلاز آن،وجودنداشــت.امامدر یکدورهایزندگیمیکردکهدشــمنان
دیرین بنیهاشــم ،یعنی بنیامیــه در نهایت ضعــف و انحطــاط بودند .اواخــر دوران
بنیامیه ،اوایل نشــاط امامت امام صادق اســت .در ایــن دوران ،مبــارزات امام ،خیلی
صریحوقاطعبــود...بر اثر فعالیتهمهجانبــهیامامصــادقویارانشوضعمنقلب
شــدومردم آگاهیپیداکردند ویکجریانیبهوجود آمدکه آنجریان،حکومتاموی
را واژگون کرد [ولی] یک عده تازهنفس به نام بنیعبــاس روی کار آمدند و وضع عوض
شد...دشمناناهلبیتعوضشدند...دوستانقدیمکهامروز حکومترادر دست
دارند،دشمنانجدیدشدند(|51/11/24 .کتابهمرزمانحسین،صفحهی)195

