
ــن نظــام در طــول  ــزار شــهید در راه ای ــا ه »صده
ایــن چهــل ســال بــه قربانــگاه رفته انــد« 
96/11/29 و همیــن هــم عامــل بقــای ایــن انقــاب 
شــده اســت. همیــن هفتــه ی پیــش، در پــی حوادثــی کــه در 
ــن از  ــار ت ــاد، چه ــاق افت ــران اتف ــای ته ــی از خیابان ه یک
ــه  ــه شــهادت رســیدند از جمل ــن کشــور ب ــز ای ــان عزی جوان
ــا نــام "شــهید محمدحســین حدادیــان".  بســیجی جوانــی ب
ــود و 22 ســال  ــد 1374 ب ــه متول ــی "نســل ســومی" ک جوان
بیشــتر نداشــت. محمدحســین امــا بــا همیــن ســن کمــش، 
ــازه از  ــا ت ــت و اتفاق ــم داش ــوریه ه ــور در س ــابقه ی حض س

آنجا برگشته بود. 

محکم تر از فوالد
"محکم تـر از فـوالد"، شـاید بـاورش و امـکان وجـودی اش 
سـخت باشـد، امـا امـام صـادق )(، "مؤمـن" را محکم تر از 
فوالد  توصیـف می کنـد: "اّن المؤمَن أشـُدّ ِمـن ُزبَـِر الحدیِد": 
"مؤمـن محکم تـر از فوالد اسـت"، چـرا؟ بـرای اینکـه "إّن ُزبَر 
الحدیـِد إذا َدخَل الّنـار تَغّیـَر، و إّن المؤمَن لـو ُقِتَل ثُّم نُِشـَر ثُّم 
ُقِتـَل لـم یَتغّیـْر قلُبـُه": "چـون آهـن اگر داخـل آتـش بیفتد 
تغییر پیـدا می کنـد، امـا مؤمـن اگر کشـته شـود، و بـاز زنده 
شـود، و بـاز کشـته شـود، هرگـز تغییـری در قلبـش پدیـد 
نمی آیـد." در روایـت دیگـری از ایشـان در وصـف یـاران امام 
زمـان نیـز مجـددا چنیـن آمـده اسـت: "هنگامـی کـه پرچم 

مهـدی )( به اهتـزاز درآیـد مؤمنـی نخواهد بود مگـر آنکه 
قلبـش از پاره های فـوالد محکم تـر شـود و نیروی چهـل مرد 

بـه وی عطا گـردد."
فروردیـن مـاه سـال 85 نیـز کـه رهبـر انقـاب در ایـام 
عیـد نـوروز بـرای بازدیـد از مناطـق جنگـی بـه دهاویـه 
سـفر کـرده بودنـد، در جمـع راهیـان نـور چنیـن فرمودنـد: 
»در همین جـا بـود کـه مـن دل هایـی لبریـز از عشـق و 
وفـا بـه خانـدان پیامبـر خـدا )( و سرشـار از وفـاداری 
خـود  جوانـان  از  کـه  می دیـدم،  را  اسـامی  میهـن  بـه 
تسـخیرناپذیر  دژهایـی  مردانشـان  از  و  آهـن،  پاره هایـی 

3 برای دفـاع از مرزهـای میهـن سـاخته بودنـد.« 85/1/5 
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 باالتر از شهادت هیچ نیکی ای نیست      |   این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید محمدابراهیم همت
«: هر خوبی، یک خوبی برتر دارد، تا به  برای شــهدای عزیزمان، قادر به تعیین درجه نخواهیم بود، که فرمود: »فوق کّل بّر بّر حّتی یقتل الّرجل فی ســبیل الَلّ
کشته شدن در راه خدا برسد؛ »فاذا قتل فی ســبیل عّزوجل فلیس فوقه بّر«: باالتر از آن، دیگر هیچ نیکی و خوبی ای متصور نیست و وجود ندارد. نهایت، برای 
این که در مجموعه ی نیروهای مسلح، جای هر کسی باید معین باشد، ما برای شهدای عزیز هم به طور معمول، درجه در نظر می گیریم و کسانی که به شهادت 

می رسند، معموالً یک درجه باالتر به آنها داده می شود. این، به معنای ارزشگذاری شهادت نیست؛ این هم یک نوع احترام به شهید است.  69/11/29

مزار: در جوار امامزاده شهرضاتاریخ شهادت: 1۷ اسفند 1362 شهادت: به دست سفاکان رژیم بعث صدام

اگر عقالنیت در تشخیص عدالت نبود... درباره یک کلیدواژه راهبردی : نظام امت-امامتنوجوان سیزده ساله ای که شگفتی دفاع مقدس شد
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عنصری که اسیر وضع موجود نمی شــود و با امید و تالش، کار انقالب را به پیش می برد
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همه داستان از یک اعتماد شروع شد

      ماجرای یک شبه گدا شدن مالزی
ماجرا از این قرار بود که اقبال سرمایه گذاران خارجی به مالزی، این کشور را به 
نمادی از پیشرفت با محور سرمایه ی خارجی در جهان تبدیل کرده بود. همه ی 
فاکتورها و شاخص های اقتصادی مثل "رشد اقتصادی"، به بهترین نحو ممکن 
در حال باال رفتن بود. ماهاتیر محمد، خود ماجــرا را اینگونه روایت می کند: 
"استراتژی توسعه ی ما موفق بود. تا پایان ســال 1996، برای ده سال پی در 
پی، ما 8/5درصد رشد اقتصادی داشتیم. در سال 1997 حجم تجارت خارجی 
مالزی به 157 میلیارد دالر رسید و ما هجدهمین کشور صادرکننده ی جهان 
بودیم. در زمینه ی واردات نیز در ردیف هفدهم قرار داشــتیم. بدهی خارجی 
ما در ســطحی پایین بود، نرخ تورم در کمترین سطح خود، یعنی 2/1درصد 
بود. میزان پس انداز ملی مالزی، چهل درصد تولید ناخالص داخلی بود. با این 
شرایط، مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه، بسیار سریع به جلو حرکت 

می کرد و امیدوار بود که در سال 2020 به یک قدرت اقتصادی تبدیل گردد."
اما ناگهان، یک اتفاق همه ی معادالت ماهاتیر محمد و دولتمردان او را بر هم زد. 
کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا، که به شدت نگران از رشد خیره کننده ی 
کشور مسلمان مالزی بودند، به یک باره اقدام به خروج سرمایه ی خود از این 
کشور کردند. جورج ســوروس آمریکایی که قریب به 60 درصد از سرمایه ی 
بازارهای مالی مالزی را در اختیار داشــت، تمام سرمایه ی خود را از این کشور 
خارج کرد و اقتصاد مالزی تا حد ورشکستگی پیش رفت. اثر این بحران بر واحد 
پول مالزی بسیار فوری و چشــمگیر بود. 13 ژانویه 1997 میادی، هر دالر 
آمریکا معادل 2.46 رینگیت مالزی بود اما در نیمه جوالی همان سال به تدریج 
از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه 1998 میادی ارزش پول ملی کشور 
مالزی نصف شد. در این مدت تمام بخش های اقتصادی مالزی از کارخانه ها 
تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از آن بدتر، اعتماد 

سرمایه گذاران مالی و تجاری، تا سال ها بعد به حالت عادی برنگشت.
        دولت،  قبل از بحران، باید مراقب وضعیت اقتصادی خود باشد

ماهاتیر محمد سال ها بعد در بیان ماجرای یک شبه گدا شدن مالزی چنین 
می گوید: "واقعیت این اســت که قدرت های بزرگ سرمایه داری زیاده طلب 
هستند و از تجارت آزاد، زمانی که فقط به نفع آنها باشد حمایت می کنند." او 

درباره ی درس بزرگ این بحران برای ســایر دولت ها و کشــورها نیز چنین 
می گوید: "درس مهم دیگر این است که دولت ها قبل از پیدایش بحران باید 
مراقب وضعیت اقتصادی کشور خود باشند. دولت در نتیجه ی بی دقتی و عدم 

توجه در امور اقتصادی و مالی ضعیف خواهد شد."
        سرمایه گذار خارجی، هم فرصت است هم تهدید

تجربه ی مالزی، تجربه ی خوبی اســت برای کشــوری که پیشرفت خود را 
صرفا معطوف به سرمایه گذار خارجی می کند. سرمایه گذاری خارجی اگرچه 
می تواند یک "فرصت" برای اقتصاد کشور باشد، اما در عین حال، اگر برنامه ی 
راهبردی منسجمی برای آن وجود نداشته باشد، تبدیل به "تهدید" شده و در 
یک شب می تواند کشوری را در مرز ورشکستگی به پیش برد. جالب است که 
اولین اقدامی که ماهاتیر محمد برای جلوگیری از فروپاشــی و احیای مجدد 
اقتصاد مالزی کرد این بود که بــه وعده های صندوق بین المللی پول اعتنایی 
نکرد، چون می دانســت که گرفتن وام های بیشــتر، یعنی افتادن از چاله ی 
سرمایه گذاران خارجی به چاه ســازمان های اقتصادی بین المللی. بنابراین 
بهترین راه را انتخاب کرد: تکیه  بر کســانی که از همه بیشتر نسبت به کشور 
مالزی دلسوز بودند، یعنی مردم مالزی. او اوالً از مردم خود برای حل این بحران 
کمک خواست و ثانیاً آژانس های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست های 

اضطراری اش به خوبی در سراسر کشور اجرا شود.
معنای اقتصاد مقاومتی که رهبر انقاب در چند ســال اخیــر دائما آن را به 
مسئولین تذکر می دهند نیز همین تکیه به نیروی بی بدیل مردم کشور است. 
»معنای اقتصاد مقاومتی، محصور شدن و زندانی شدن در داخل کشور نیست؛ 
نیایند بگویند که ما می خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم! خب، در اقتصاد 
مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته می شود که اعتماد بایستی به 
مردم باشد؛ اقتصاد درون زا و برون گرا. جوشش حرکت اقتصادی از درون کشور 
است؛ استعدادهای مردم، امکان های مردم، سرمایه های مردم. تدبیری اندیشه 
بشود که این سرمایه ها، این استعدادها، این ظرفّیتها به کار و تولید در داخل و 
ثروت سازی و ایجاد ثروت در داخل بینجامد؛ این تدبیر می خواهد. نگاهمان به 
خارج نباشد.« 96/11/29 تنها راه برون رفت از وضعیت بغرنج اقتصادی کشور، 

نیز در همین نکته نهفته است.

"همه ی داستان از یک اعتماد شروع شد." این جمله ای است که ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی در "اجالس سران آسه آن" در اواخر جوالی 199۷، 

و هم در "اجالس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی" در هنگ کنگ در سپتامبر 199۷آن را بیان کرد. اما ماجرا از چه قرار بود؟

ماجرای کشوری که یک شبه گدا شد

قدردانی نمایندگان مجلس از انتصاب 
حجج اسالم علی اکبری و ابوترابی

بیـش از 200نفـر از نماینـدگان مجلـس از 
رهبر انقـاب بابـت انتصـاب حجت االسـام 
علـی اکبـری بـرای شـورای سیاسـتگذاری 
حجت االسـام  همچنیـن  و  ائمه جمعـه 
ابوترابـی بـرای امامـت جمعـه تهـران تشـکر 

| کردنـد.| ایسـنا 

     نتانیاهو جرأت عملی کردن تهدید 
خود علیه ایران را ندارد  

ــه  ــه هزین ــاره ب ــا اش ــوم ب ــه رای الی روزنام
بســیار گــزاف رژیــم صهیونیســتی در صورت 
ــران  ــه ای ــی علی ــی نظام ــه ماجراجوی هرگون
تاکیــد کــرد کــه بنیامیــن نتانیاهــو نخســت 
وزیــر ایــن رژیــم جــرأت عملــی کــردن 

ــدارد. |      تســنیم | تهدید خــود علیــه ایــران را ن

   سازمان ملل: مقامات میانمار 55روستا 
را تخریب کرده اند

اعـام  بشـر  حقـوق  دیده بـان  سـازمان 
می دهـد  نشـان  ماهـواره ای  تصاویـر  کـرد 
مقامـات میانمـاری دسـت کم 55 روسـتای 
روهینگیایی هـا را تخریـب کرده انـد تـا بدیـن 
ترتیب شـواهد جنایات ارتش در کشتار اقلیت 

مسـلمان روهینگیایی از بیـن بـرود.  |    العالم  |

     افشاگری نصراهلل از توطئه  دشمن 
علیه لبنان

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــزب الل لبن ــر کل ح دبی
ــات  ــای دشــمن درخصــوص انتخاب توطئه ه
ــه  ــي ک ــت: زمان ــن کشــور گف ــش روی ای پی
ســفارت آمریــکا و ســعودي از ایجــاد لیســت 
ــخن  ــا س ــي از آنه ــت مال ــي و حمای انتخابات
ــراي  مي گوینــد بایــد هشــیار باشــیم، آنهــا ب
ــک  ــل و بعلب ــد هرم ــي مانن ــق مهم مناط

ــیما | ــد.  |  خ صداوس ــه دارن برنام

   تحلیلگر آمریکایی: ایران در حال پیروز 
شدن است

خوان کـول، اسـتاد تاریـخ دانشـگاه میشـیگان، 
طـی یادداشـتی در وبـگاه تروث دیگ، به بررسـی 
"نقاط درخشـان" اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: 
اقتصـاد ایران علی رغم مشـکات مهـم اقتصادی 
کـه ایـران بـا آن هـا مواجـه اسـت و علی رغـم 
مشـکات واقعـی در توزیع درآمـد نابرابر، شـاهد 
نقاط درخشـانی اسـت کـه مطبوعـات غربـی به 
نـدرت به آن هـا اقـرار می کننـد. وی افزود:  فشـار 
آمریکا علیه ایران، بی اهمیت نیسـت و پیشـرفت 
اقتصـادی را ُکنـد می کنـد. امـا اگر شـما، سـود و 
زیان را حسـاب کنیـد، قطعا ایـران بـه بتدریج در 

حـال پیروز شـدن اسـت. |  فـرارو|

واشنگتن پست در یادداشتی درباره ی تغییرات در فرماندهان ارتش و سایر نظامیان در عربستان نوشت: این تصمیمات 
به این دلیل است که ائتالفی تحت رهبری سعودی، که عمدتا توســط امارات متحده عربی حمایت می شود، همچنان 
در بی ثباتی در یمن به سر می برد. بیش از 10000 نفر در جنگ کشته شده اند و پادشاه عربستان با انتقادات گسترده ی 
بین المللی به خاطر حمالت هوایی خود به غیرنظامیان و به آتش کشیدن بازارها، بیمارستان ها و سایر اهداف غیرنظامی 

مواجه است. 
واشنگتن پست سپس به سراغ امیال و آرزوهای محمد بن سلمان رفته و بیان می کند که نقش محمد بن سلمان، وارث تخت 
سلطنت پدرش که وزیر دفاع عربستان و معمار جنگ یمن نیز هست، به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. 
بکه واسر، تحلیلگر مؤسسه ی رند بیان می کند: جنگ یمن فشارها برای این اصالحات را ایجاد کرده است. جیمز بیکر از 
مؤسسه ی سیاستگذاری عمومی دانشگاه ریس نیز می گوید این تغییرات اساسی، برای ایجاد موازنه ی محتاطانه در خاندان 
سلطنتی آل سعود بوده است. ماجرایی که بسیاری آن را به زندانی شدن و متعاقبا بلوکه شدن اموال شاهزاده های قدرتمند 
اقتصادی عربستان از جمله ولیدبن طالل و قبل از آن برکناری محمدبن نایف از ولیعهدی آل سعود همخوان، و در راستای 

تقویت قدرت در دستان محمد بن سلمان دانسته اند.  

دو دلیل برای تغییرات اخیر 
نظامی در عربستان: یمن و توازن قدرت

گزارش
رصدی
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1     نیرو محرکه ی اصلی انقالب اسالمی

انقاب اسامی ســال 57 آغاز شــد نه تمام. 
»بعضی خیــال می کنند انقاب فقط ســال 
57 بود و تمام شــد؛ این خطا است. انقاب در 
سال 57 شروع شــد، نه اینکه تمام شد؛ آغاز 
تغییر، آغــاز حرکت اصاحــی در جامعه در 
سال 57 اتّفاق افتاد... بتدریج این حرکت باید 
عمیق تر، وسیع تر، گسترده تر، خردمندانه تر 
ادامــه پیدا کند، نــه اینکه متوّقف بشــود.« 
96/11/29 پــس اگر قرار اســت ایــن انقاب 
همچنان حرکت کند و حرکتش هم عمیق تر 
و وسیع تر و گسترده تر شــود - که شده است 
-، نیازمند "نیروی محرکه ای" است، و نیروی 
محرکه ی این انقاب هــم "زبر الحدید"هایی 
از نسل حدادیان اند. نسلی که رهبر انقاب در 
وصف آنان می فرمایند: »شماها نسل سّومید؛ 
اّوالً جوان این نسل، جوان نسل سّوم، از جوان 
نسل اّول امیدبخش تر است درصورتی که بتواند 
ایمانش را حفظ کند. جوان نسل اّول، کسانی 
بودند که از روی احساسات، از روی هیجان ]کار 
کردند[؛ احساسات بود، احساسات خوبی هم 
بود و همان احساسات کار کرد، یعنی یک نظام 
کهن را سرنگون کرد و اسام را رو آورد؛ این را 
ما کوچک نمیگیریم... اّما زیرساختش محکم 
نبود... اّما آن ]جوانی[ که دنبال وظیفه می رود، 
می فهمد چه کار دارد می کند. یک نمونه اش 
همین حججی اســت و صدهــا نمونه، بلکه 
هزارها نمونه از این قبیل وجــود دارد. لذا من 
به جوان امــروز درصورتی که انگیزه و ایمانش 
درست باشد، اعتمادم و امیدم بیشتر است تا 

به جوان آن روز.« 96/10/24
زبر الحدید همان اراده های پوالدینی هستند 
که کار انقاب را با همه ی ســنگاخ هایی که 
در مســیر راه آن هســت، به پیش می برند. 
امثال احمدی روشن ها در عرصه های علمی 
و فنــاوری، امثال حججی هــا در عرصه های 
امنیت بیرونی و حفظ حریم مردمان کشــور 
از گزند دشــمنان، و امثــال حدادیان ها که با 
حضور "به موقع" و "به هنگام خود"، فتنه های 
78 و 88 و ایضا آشــوب های دی و بهمن ماه 
96 را جمع کردند. آنها گرفتار "وضع موجود" 
نیستند و نه تنها "ناامید" نمی شوند بلکه برای 
ساخت آینده ی بهتر، دائما در تاش اند و خود 
را برای آن آماده می کنند: »شــما جوانان باید 
دائماً هشیار باشید. معارف دینی خود و معارف 
انقابی خود را هر چه می توانید تعمیق کنید. 
مثل پاره های پوالد؛ زبر الحدید -آنطوری که در 
تعبیرات حدیث و در بعضی دعاها وجود دارد 
- نفوذناپذیر و نفوذکننده و در مقابل دشمن 
برنده و با اراده ی قوی باشید.« 8۷/2/14 باری، 
زبرالحدید، ویژگی اصحاب انقاب اسامی، و 

ایضا یاران مهدی موعود است. 

خانواده های معّظم و مکّرم شهیدان دوران دفاع مقّدس و شهیدان انقالب! تا ابد این ملّت مدیون فرزندان شما است... 
اگر جوان های دالور و شجاع و فداکاری مثل جوان های شما وجود نداشتند که بروند و خودشان را مثل یک سپری، 
مثل یک سّدی در مقابل دشمن قرار بدهند، این دشمن پایش به داخل کشور می کشید و می رسید، به هیچ چیزی 
رحم نمی کرد. شما االن ببینید در شمال آفریقا، در بعضی از کشورهای منطقه ی غرب آسیا چه خبر است؛ آنچه در 
ایران با حضور بعثی ها اتّفاق می افتاد، ده برابر بدتر از آن چیزی بود که امروز در لیبی هست، چند سال در سوریه بود، 
مّدت ها در عراق بود و از این قبیل. چه کسی مانع شد؟ چه کسی جلوی این خسارت عظیم تاریخی و ملّی را گرفت؟ 

جوان های شما، همین شهدا. 96/10/12

اگر عقالنیت در تشخیص عدالت نبود، انسان دچار گمراهی می شود 

عامل بقای جریان شیعه در طول تاریخ چه بوده است؟
درباره یک کلیدواژه راهبردی)1(

اگر جوان های شما نبودند، وضع ایران بدتر از لیبی و سوریه بود

من می خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر  سئله روز
م

بخواهیم عدالت به معنای حقیقــِی خودش در 
جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر بشدت در 
هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقانیت است؛ دیگر 
معنویت. اگر عدالت از عقانیت و معنویت جدا شد، دیگر 
عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصاً عدالت 

نخواهد بود. عقانیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد 
در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به 
گمراهی و اشتباه دچار می شود؛ خیال می کند چیزهایی 
عدالت است، در حالی که نیســت؛ و چیزهایی را هم که 
عدالت است، گاهی نمی بیند. بنابراین عقانیت و محاسبه، 

یکی از شرایط الزِم رسیدن به عدالت است.  84/6/8

در اصطاح قرآنی، والیت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و 
جویای یک هدف واحدند، در یک راه قدم برمی دارند، برای یک مقصود دارند تاش و حرکت می کنند... شما عالم اسام را در 
زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس تشبیه کنید به رودخانه ای که انواع جریان های فکری و سیاسی و عملی گوناگون، در آن 
علیه همدیگر حرکت می کردند. از اول تا آخر که نگاه می کنید، جریان تشیع را می بینید... در میان این توفان عجیب، چیز 
ناچیز و ُخردی به نظر می رسد و به نگاه می آید، اما خودش را نگه داشته، هرگز کدر نشده، طعمش خراب نشده، هرگز صفای 
خود را از دست نداده... چه چیزی این را نگه داشته؟ چه چیزی توانسته عامل بقای این جریان شیعی بشود؟ وجود آن ولی ای 
که والیت را در میان  مردم و در میان پیروان خود توصیه می کند، آن ها را به همدیگر می بندد، آن ها را باهم مهربان می کند،  

والیت را ترویج می کند، این هم به همان معنای والیِت زمان پیغمبر.   )طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن صص 520- 522(

بازخوانی
سالروز وفات حضرت ام البنین و روز تکیم مادران و همسران شهدا

طرح کلی 
اندیشه اسالمی

29 بهمن ماه، رهبر انقالب در دیدار مردم آذربایجان، کلیدواژه ای را به کار بردند به نام »نظام امت-امامت«. جالب آنکه رهبر انقالب، 
43 سال پیش، در مسجد امام حسن)ع( مشهد، ذیل سلسله  جلساتی پیرامون طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن، چندین جلسه 
نیز درباره ی موضوع "والیت" سخنرانی کرده بودند. نظر به اهمیت این موضوع، و با توجه به طرح مجدد آن توسط رهبر انقالب، خط 

حزب اهلل در چندین شماره، بخش های مهمی از آن را منتشر می کند.



Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

من می بینم بعضی از دوســتان دانشــجو... 
نسبت به برخی از مسائل مربوط به عدالت و 
رفع تبعیض و مبارزه ی با فساد، در ذهنشان 
سؤاالتی مطرح می شــود که خوب حاال چی 
که دائم گفتیم. بله، گفتید و شــد؛ منتها این 
انتظار که همه ی آنچه را که ما خواستیم، در 

کوتاه مدت تحقق پیدا کند، عملی نیست؛ در 
هیچ شرائطی در کوتاه مدت، آرمان های بزرگ 
تحقق پیدا نمی کند. آرمان های بزرگ احتیاج 
به استمرار عمل دارد. کار را بایستی به صورت 
پیگیر دنبــال کرد و از آن مأیوس نشــد تا به 

نتیجه برسد.    86/۷/1۷

آموزشی احکام

جمعه مناز

قرآن تفسیر حدیث رشح

وســیله ی عدم انحراف و پرهیــز از انحراف 
چیست؟ مراقبت از خود. باید مراقب بود. اگر 
از خود مراقبت کنیم، منحرف نمی شویم... 
در این خصوص چند آیه در قرآن هســت، 
اما این آیه که در مورد قضیه ی اُحد اســت، 
خیلی انســان را تکان می دهد. می فرماید: 
َّوا ِمنُکم یَــوَم الَتَقی الَجمعاِن  »إِنَّ الَّذیَن تََول
یطاُن بَِبعِض ما َکَسبوا«؛)1(  َُّهُم الشَّ ََّما اسَتَزل إِن
یعنی کســانی که در ماجرای اُحد دچار آن 
لغزش خسارتبار شــدند و از میدان جنگ 
رو برگرداندند و این همه خسارت بر نیروی 
نورســته ی اسام و حکومت اســامی وارد 
شد، علتش »بَِبعِض ما َکَسبوا« بود؛ کارهایی 
بود که قباً سِر خود آورده بودند. دل دادن به 
شهوات و هواهای نفســانی اثرش را این طور 
جاها ظاهر می کند. آیه ی شــریفه ی دیگر 
می فرماید: به اینها گفته شد انفاق کنید، ولی 
به تعهد خود عمل نکردند؛ لذا نفاق بر قلب آنها 
مسلط شد؛ »َفأَعَقَبُهم نِفاًقا في ُقلوبِِهم إِلی یَوِم 
َ ما َوَعدوُه«)2(؛ یعنی وقتی  یَلَقونَُه بِما أَخلَُفوا اللَّ
انسان نسبت به تعهدی که با خدای خود دارد، 
بی توجهی نشان داد و خلف وعده کرد، نفاق بر 

84/۷/1۷ قلب او مسلط می شود. 
1( س آل عمران آیه 155

2( س التوبة آیه ۷۷

اگر از خود مراقبت نکنیم
منحرف می شویم

با   زندگانی اشرافی نمی توان 
ارزشهای  اسالمی را حفظ کرد  

اگــر بخواهید بی خــوف و هــراس در مقابل 
باطل بایســتید و از حق دفاع کنید ...خود را 
به ساده زیســتن عادت دهید و از تعلق قلب 

به مال و منال و جاه و مقــام بپرهیزید. مردان 
بزرگ که خدمت های بــزرگ برای ملت های 
خود کرده اند اکثر ســاده زیســت و بی عالقه 
به زخارف دنیا بوده اند. آنها که اســیر هواهای 
پست نفســانی و حیوانی بوده و هستند برای 
حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلت و خواری 

می دهند؛ و در مقابل زور و قدرتهای شیطانی 
خاضع، و نسبت به توده های ضعیف ستمکار و 
زورگو هستند. ولی وارستگان به خالف آنانند. 
چرا که با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی توان 

ارزشهای انسانی- اسالمی را حفظ کرد. 
 امام خمینی )ره(؛ 07 خرداد 1363

حرف خیرخواهت را قبول کن 
حتی اگر تلخ باشد 

]حضرت امام محمدباقر)ع( فرمودند:[ »اتَِّبْع 
َمْن یُْبِکیَک َو ُهَو لََک نَاِصٌح«)1(؛ ]از[ آن کسی 
که حرف هائی به تو می زند که آنقدر تلخ است 
که تو را به گریه می آورد، اما خیرخواه توست؛ 
حرف او را قبول کن. »اتّبــع« یعنی حرف او را 
گوش کن، بپذیر؛ ]اگرچه[ تلخ اســت، لیکن 
به نفع توســت. »َو اَل تَتَِّبْع َمْن یُْضِحُکَک َو ُهَو 
«؛ ولی گوش نکن، پیــروی نکن از  لََک َغــاشٌّ
حرف آن کسی که حرف های شیرینی می زند 
که خوشت می آید و لب های تو را به تبسم باز 
می کند، اما »و هو لک غاش«؛ فریبگر اســت، 
غش می کند با تو، خیرخواهی نــدارد، از روی 
بددلی و بدخواهی است، ]ولی[ حرفی می زند 
که تو خوشت بیاید؛ از این شخص پرهیز کن. 
ِ َجِمیعاً َفَتْعلَُمون«؛ وقتی  »َو َسَتِرُدوَن َعلَی اللَّ
پیش خدای متعال رفتید، آنگاه حقایق دل های 

یکدیگر را آنجا خواهید فهمید.  89/10/13
1(  کافی، ج 2، ص 683

ایرانی خانواده
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

حزب اهلل این است

امام کالم

اگر خانواده      ای در جامعه نباشد، همه تربیت های بشری و همه نیازهای روحی انسان ها ناکام خواهد 
ماند زیرا طبیعت و ساخت بشری اینگونه است که جز در آغوش خانواده و در محیط خانواده و در 
آغوش پدر و مادر آن تربیت سالم و کامل و بی عیب و بی عقده و آن بالندگِی الزم روحی پیدا نخواهد 
شد. انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی، صحیح و سالم و کامل بار خواهد آمد که در خانواده بار 
بیاید و در خانواده تربیت شود. اگر محیط زندگی آرام و مناسبی در خانواده حکم فرما باشد، می توان 

 ۷4/5/11 خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم هستند. 

جدیدترین تقریظ رهبر انقــاب، بر کتابی با 
عنوان »سرباز کوچک امام« نوشته شده است. 
کتابی که خاطرات مهــدی طحانیان، آزاده ی 
دفاع مقدس را روایت می کنــد. روایتی که از 
کودکی طحانیان و وقوع انقاب و تاش های 

او در ده ســالگی با تعطیل کردن مدرســه و 
شرکت در راه پیمایی و تظاهرات ضد طاغوت 
آغاز می شود و در ادامه به اصرارها و تاش های 
آگاهانه ی او بــرای اعزام بــه جبهه های نبرد 
می پردازد. ماجرای اعزام یک نوجوان ســیزده 
ساله به جبهه با آگاهی از خطرات و سختی های 
آن، داستانی جذاب و شنیدنی است. شجاعت ها 
و ابتکارات طحانیان در جنگ و سن کمش او 
را در میان رزمنده ها متمایز می کند. در بخشی 
از تقریظ رهبــر انقاب بر ایــن کتاب چنین 
آمده است: »سرگذشــت این نوجوان شجاع و 
باهوش و صبور در اردوگاه های اســارت، یکی 
از شگفتی های دفاع مقّدس است؛ ماجراهای 
پسربّچه ی سیزده چهارده ساله ای که نخست 
میدان جنگ و سپس میدان مقاومت در برابر 
مأموران درنده خوی بعثی را با رفتار و روحیه ای 
اعجاب   انگیز، آزموده و از هر دو سربلند بیرون 
آمده اســت... خوب اســت سست پیمان های 
مغلوب دنیاشده، نگاهی به امثال این نوشته ی 
صادقانه و معصومانه بیندازند، شاید رحمت خدا 

96/4/12 شامل آنان شود.« 

س. آیا اعتنا نمودن به وسواس در اعمال عبادی عالوه 
بر حرمت، سبب بطالن عمل نیز می شود؟

ج. در نمــاز، تکرار افعال از روی وســواس جایز 
نیست، و نماز را باطل می کند؛ و همچنین تکرار 
اذکار و قرائت از روی وسواس جایز نیست، و بنابر 
احتیاط واجب نماز را باطل می کند؛ ولی در وضو 
و غسل تکرار عمل از روی وسواس هر چند حرام 
است، ولی موجب بطان عمل نمی شود، مگر 
در صورتی که یکی از شرایط صحت را مراعات 
نکرده باشد )مثل این که در وضو دست چپ را 
بیش از دو بار بشوید یا مسح با آب خارج از وضو 

انجام شود(.

س. آیا انجام نمازهای مستحبی به نیابت از افراد زنده 
صحیح می باشد؟

ج. بله جایز اســت، هر چند بهتر اســت نماز 
مســتحبی را بدون قصد نیابت انجام دهید، و 
ســپس ثواب آن را به شــخص زنده مورد نظر، 

هدیه کنید.   

من از همه ی آقایان، بخصوص کسانی که صاحب 
فکر نو و ابتکاری و جرأت اقدام در گشودن راه های 
ناگشوده هستند، خواهش می کنم که سعی مان بر 
این باشد که به طور دایم و روزبه روز، این مجموعه ی 
سراسری کشــور را تکامل ببخشــیم. اگر ما قانع 
باشیم که همان طوری که ده سال پیش نمازهای 
ما برگزار می شد، حاال هم برگزار بشود، غبن است؛ 
»من اســتوی یوماه فهو مغبون«. قاعده ی هر کار 
مستمر، بخصوص وقتی وظیفه ی بزرگی بر عهده 
دارد، این اســت که به طور دائــم در حال تحول و 

پیشرفت باشد.   ۷0/6/25

انسان وقتی از لحاظ عاطفی صحیح بار خواهد آمد که در 
خانواده تربیت شود 

کار را بایستی به صورت پیگیر دنبال کرد و از آن مأیوس نشد

حکم اعتنا به وسواس در نماز و وضو

نماز جمعه به طور دائم باید در 
حال تحول و پیشرفت باشد

نوجوان سیزده ساله ای که شگفتی دفاع مقدس شد

کتاب معرفی


