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برای ثبت در تاریخ میگویم
جلسهای تفسیر قرآن بگویند ،باز هم انتخاب استاد برای شروع ،سورهی
مائده بود و بعد از آن ،سورهی مبارکهی انفال .جلساتی که در آن ،مباحث
مهم عقیدتی و مبارزاتی گفته شد اما «متأسفانه ،نوارهای این جلسات از
دست رفت .یعنی نفهمیدیم دست کی افتاد و چه شد! و اال آنها چیزی بود
کهاآلنبهدردمیخورد».
واضح اســت که برای آیتاهلل خامنــهای ،صرفا بیان نکات تفســیری
موضوعیت نداشت .او که از همان ابتدا ،اساس کار خود را در مبارزه برای
تحقق حکومت اسالمی بنا نهاده بود ،تفسیر قرآن را طریقی میدانست
برای بیان مضامین اجتماعی و سیاسی .بههمین علت ،سورهها و آیاتی را
انتخاب میکرد که در آن ،دربارهی "لزوم حاکم شــدن دین بر جامعه" و
"مبارزهی با طاغوت" تصریح شده بود .برای همین ،این جلسات آنقدر
موجب خشم و عصبانیت رژیم پهلوی شد که در اسناد ساواک ،از ایشان
بهعنوان فردی "غیرقابل اصالح" که "باالخره باید از حوزهی علمیه طرد
گردد"نامبردهشدهاست.
محل این جلسه ابتدا "مســجد صدیقیها" در بازار سرشور مشهد بود و
بعدها با افزایش تعداد شرکتکنندگان به کتابخانهی "مدرسهی میرزا
جعفر" منتقل شد .این جلسه مدتها ادامه داشت تا اینکه با دستگیری
وزندانیشدنایشاندرسال 50متوقفشد.
زندانبهخاطرگفتنتفسیرقرآن!

گزارشی مختصر از جلسات تفسیر قرآن

حضرت آیتاهلل خامنهای ،از آغاز نهضت تا دوران رهبری

مبارزه برمدارقرآن

سالها است که برنامهی ثابت رهبر انقالب در روز اول ماه
مبارکرمضان،جلسهیسهچهارساعتهی"انسباقرآن"با
حضور قاریان ممتاز یا جوان ،از اقصی نقاط کشور است .تنوع این جلسه
گسترهای از قرائت مجلســی تا جمعخوانی نوجوانان تا ابتهالخوانی و
تواشیحرادربرمیگیرد.رهبرانقالبازابتدایجلسهحضوردارندومعموال
بعد از خواندن هر یــک از قاریان ،نکاتی را بهصــورت خصوصی به آنان
میگویند .اما سابقهی جلسات قرآنی رهبر انقالب ،خیلی پیشتر از اینها
است .شاید بتوان نقطهی شروع این جلسات را از سال  43شمسی ،یعنی
زمانی که رهبر انقالب ،طلبهای 25ساله بود دانست .روزها و سالهایی که
اساساجلساتقرآنبهگستردگیامروزدرکشورعزیزمانبرقرارنبود.
آغازکالسهایتفسیرقرآن

ماهرمضانسال،1343همزمانبافصلپاییزبود.آنسال،جوانانوکسبه

و حزباللهیهای محلهی"پایین خیابان مشهد"  -که امروزه به خیابان
شهید نواب صفوی شناخته میشود  -جلسهای را راه انداخته بودند تا در
آن جلسات معارف دینی و آگاهیهای سیاسی خود و اطرافیانشان را باال
ببرند .برگزارکنندگان این جلسه از «سید علی خامنهای» که به تازگی
پس از یک دورهی شش ســالهی تحصیل ،از قم به مشهد باز گشته بود
دعوت کردند تا برایشان قرآن را تفسیر کند .اعضای این جلسه «یک عده
جوانهای پرشور عالقمند ،واقعا حزباللهی ،از سطوح مختلف بود ...که
کارهای مبارزه را واقعا اینها سازمان و سامان میدادند ».سورهی مبارکهی
مائدهانتخاباستادبرایمحتوایاینجلساتبود.
چهار ســال بعد ،زمانیکه دو نفر از شــاگردان آیتاهلل خامنهای ،یعنی
شهید حجتاالسالم سیدرضا کامیاب و حجتاالسالم محمدباقر فرزانه
از استادشان خواستند تا در کنار جلســات درس فقه و اصول عقاید ،در

زندان اما نه تنها مانع کار سیدعلی خامنهای در بیان معارف قرآنی نشد،
بلکه اتفاقا فرصتی مهیا کرد برای انس و نزدیکی بیشــتر او با قرآن .برای
همین ،بالفاصله بــا آزادی آیتاهلل خامنهای از زندان ستمشــاهی ،این
جلسات مجددا از سرگرفته شد و تفسیر سورههای مباکهی مائده ،انفال،
برائت و آیاتی از سوره یونس ،از اوائل ســال  51تا بهمن همان سال ادامه
یافتکهچندیپیش،کتابتفسیرسورهیبرائتتوسطانتشاراتانقالب
اسالمی منتشر شده و در دسترس همگان قرار گرفته است .بعدتر ،تفسیر
سورهی بقره نیز در جلسات مســجد قبله و کتابخانهی مدرسهی میرزا
جعفر پی گرفته شد .ولی تنگنظری و نگاه ســطحی رژیم شاه موجب
برخورد و سختگیری و سرانجام تعطیلی این جلسات شده است« :بنده
حدود سال  50در مشهد برای دانشجوها درس تفسیر میگفتم و اوایل
سورهیبقره-ماجراهایبنیاسرائیل-راتفسیرمیکردم.بندهرابهساواک
خواستند و گفتند چرا شــما راجع به بنیاسرائیل حرف میزنید؟ گفتم
آیهی قرآن اســت؛ من دارم آیهی قرآن را معنا و تفسیر میکنم .گفتند
نه ،این اهانت به اسرائیل است! درس تفسیر بنده را به خاطر تفسیر آیات
بنیاسرائیل-چوناسماسرائیلدرآنبود-تعطیلکردند1384/02/19».

طرحکلیاندیش هاسالمیدرقرآن

ماه رمضان سال  1351اما نقطهی شروع جلسات دیگر استاد سیدعلی
خامنهای در مشهد بود .مسجدیهای کمشمار "مسجد امام حسن(ع)
سراغ ایشان آمدند و پیشــنهاد دادند که ایشان امام جماعت این مسجد
شود .پس از چند روز برگزاری نماز جماعت ،امام جماعت جدید و جوان
مسجد ،رو به نمازگزاران کرد و چنین گفت« :با اين چند شبي كه ما اينجا
دور هم جمع شديم ،حقي شما به گردن من پيدا كرديد و حقي هم من به
گردن شما پيدا كردم .اما حق شــما بر گردن من اين است كه من قدري
براي شما حرف بزنم و حديثي ،برايتان بخوانم .حق من هم به گردن شما
اين است كه شما حرفهاي مرا گوش كنيد و ياد بگيريد ...من حق خودم

امتیاز برجسته شهدا | این شماره تقدیم میشود به ارواح طیبه شهدای عملیات امام علی(ع)

*

ما در قضیهی شهادت شهیدان ...معموالً جوانب محدودی را میبینیم و مشاهده میکنیم ...یکی از این جهات ،فرصتشناسی و پاسخگوئی به نیاز لحظههاست...
جوانانشجاعوباغیرتومؤمنوفداکاریکهنیازکشوررااحساسکردندوبهسراغخطررفتندوبهاستقبالخطرشتافتند،اینهااینامتیازبرجستهرادارندکهنیاز
تامامعلی(ع)در 31اردیبهشت 1360باهدف
را در زمان خود فهمیدند و به آن پاسخ گفتند .این یک بعد بسیار مهمی است ،این برای ما درس است.* 90/7/21 .عملیا 

آزادسازیتپههایاهللاکبردرمنطقهسوسنگردباهمترزمندگاناسالمصورتگرفت.همچنیناینعملیاتنقطهیعطفیشدبرایموفقیتدرعملیاتهایبعدی.
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برایثبتدرتاریخم یگویم

دو خط تشکیلدهند ه نهضت اسالمی ایران

وقتی در ســال  ۱۳۳۷به قم رفتم ،افکار
مربوط به ایجاد دگرگونی اجتماعی
در ذهنم مــوج مــیزد؛ و چون من
در حوزهی علمیه بــودم ،لذا طبیعی
بود که کار نوســازی حوزه بخش اعظم
توجه مرا به خود معطوف میداشت .در اینجا باید یکی از
مشخصههای مهم نهضت اسالمی ایران را بیان کنم .این
مشخصه عبارت است از وجود دو خط در این نهضت ،که
تعامل میان این دو خط ،تشــکیلدهندهی روند تکاملی
حرکت به سمت اســام در این کشور بوده :نخست ،خط
مقابلهی دینی با دستگاه حاکم ،که برخاسته از عقیدهی
دینی بود .دوم ،خط بیدارگری فکــری و ارائهی برنامهی
اسالمی برای زندگی ،با گفتمانی نو .یا به عبارت دیگر :خط
نوسازیاندیشهیدینی.
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امروز فضای مجــازی در زندگی مردم ،دیگر مثل
پنج سال پیش و ده ســال پیش نیست؛ گسترش
فضای مجازی یک گســترش بســیار وســیع و
عظیمی اســت .خب ،این فضای مجازی منافعی
دارد ،امکاناتی دارد ،خطراتــی هم دارد ،خطرات
بزرگی هم دارد .اگر چنانچه این فضا ناامن باشــد
برای مردم ،ضررش را مردم میبرند .شــما خب -
حاال پلیس فتا و مانند اینها هم که هست ،کارهایی
میکنید  -در این زمینه میتوانید به معنای واقعی
جدی وارد بشوید و کار کنید که آن
کلمه ،ب ه طور ّ
قضائیه ،هم در این
ی
ه
قو
با
شــما
وقت ،همکاری
ّ
قضیهی قبلی که مربوط به رونق
قضیه ،هم در آن ّ
ّ
تولید بود و مسئلهی قاچاق ،مهم است98/2/8 .

پرسش

پاسخ

طلبهها چهکاریباید انجام دهند
که در جامعه تأثیرگذار باشند؟
اگـر میخواهیـد افکارتـان ،پیشـنهادهایتان،
روحیـهی شـما
خصوصیـات برجسـتهای کـه
ّ
ّ
بحمـداهلل از آن برخـوردار اسـت ،در جامعـه تأثیر
بگذارد ،بایـد باسـواد باشـید ،بایـد درس بخوانید،
بایـد ّ
جـدی بگیریـد؛ نگویید
ملا باشـید .درس را ّ
حـاال دنیـا دارد براسـاس پیشـرفتهای ف ّنـی و
ف ّناوری و مانند اینها اداره میشـود ،ما نشسـتهایم
داریـم ً
مثلا فـرض کنیـد حاشـیهی ّ
ملعبـداهلل
میخوانیـم یـا فـرض کنیـد منطـق مظفّـر
میخوانیم! نـه ،این منطـق مظفّر را بایـد بخوانید؛
ایـن کتـاب نحـو را یـا کتـاب صـرف را بهعنـوان
مقدمـه بایـد بخوانیـد ...تـا بتوانیـد بهعنـوان یک
ّ
روحانـی ...اثرگـذار باشـید .بایـد درس خوانـد .مـا
روحانیون کسـانی را داشـتیم کـه ازلحاظ
در بیـن
ّ
مبـارزه چیزی کـم نداشـتند ،ا ّمـا ازلحـاظ علمی،
نصاب الزم را نداشـتند؛ اینها نتوانستند تأثیر قابل
توجهی در پیشـرفت ایـن مبارزه یـا در ایجـاد این
ّ
حرکـت عظیـم بگذارنـد .آن کسـی توانسـت کـه
حـد نصـاب کامـل بـود96/6/6 .
مثل امـام -در ّ2
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متحجران از نهضت عقب
ماندند

در اوایل ،تمرکز نهضت روی مبارزه
با دســتگاه حاکمهی دینســتیز
بود .پس از آنکه روحیهی مقاومت
دینی در جامعه محکم و استوار شد و نهضت توانست
به ســمت ارائهی نظریهی اندیشــهی اسالمی به نحو
مطلوب پیش برود ،متحجران عقب ماندند؛ اما کسانی
که بصیرت دینی داشــتند و از فکر باز و روشن بهرهای
داشتند ،در مســیر نهضت ماندند .سپس ،بهویژه طی
سالهای  ۱۳۴۵و  ۱۳۴۶که دشوارترین سالها برای
انقالبیون بود و شاه همهی گروههای مقاومت سیاسی
را قلع و قمــع و از میدان بیرون کرده بود ،بســیاری از
شــخصیتهای نهضت اســامی ،گرایش به خط دوم
(خط روشنگری دینی) را ترجیح دادند .کسانی بودند
که هم در آغاز و هم در پایــان زندگی جهادی خود ،در
میدان مقاومت حضور داشتند ،اما در سالهای یادشده،
هم خود را مصروف روشنگری فکری کردند .شهیدان
ّ
بزرگوار ،مطهری و بهشتی و باهنر از این جملهاند.

منبع :کتاب خون دلی که لعل شد

نقطه ضعف دو خط نهضت

از یک سـو ،کسـانی بودند که خـط مقابله
بـا دسـتگاه حاکـم را در پیـش گرفتند،
ولی از یـک اندیشـهی مترقی اسلامی
برخـوردار نبودنـد ،بلکـه دچـار تحجـر
و جمـود فکـری بودنـد .آنهـا بـه انگیـزهی
غیـرت اسالمیشـان بـه مقابلـه بـا قـدرت حاکمـهای
برخاسـته بودنـد کـه حریـم مقدسـات مسـلمانان را مورد
اهانت قـرار داده بود .از سـوی دیگر ،کسـانی هـم بودند که
در خـط بیدارگـری حرکـت میکردنـد و افکار روشـنی در
زمینهی اسلام داشـتند؛ میکوشـیدند دین را با زبـان روز
به جامعـه عرضه کننـد ،با کجرویهـای فکری هـم مبارزه
میکردنـد ،امـا در خـط مقابله بـا قـدرت حاکمـه حرکت
نمیکردنـد.

2

برای ثبت در تاریخ میگویم

در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که
من از اندک افراد معــدودی بودم که در
همهی لحظات نهضت ،هــر دو خط را با
هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم.
در تمام زندگی مبارزاتی خود ،همواره هر دو
خط «مقاومت» و «روشنگری» را با هم ادامه دادم و معتقدم
این دو را کامال باهم درآمیختم .نهایت سعی من این بود که
دین را چنانکه خدای متعال خواسته ،به عنوان روشی برای
رفتارعملی،وبرنامهایبرایزندگی،وتغییریمستمربهسوی
کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم .در همهی کارهای فکری و
عملیام ،و در سخنرانیها و درسهایم ،روی این خط تمرکز
داشتم .همین گرایش به درک آگاهانه و روشن از اسالم ،مرا
واداشت تا به کتابهای اسالمگرایان عرب روی بیاورم .در کنار
این ،به هر فعالیتی که میتوانست مردم را علیه قدرت حاکم
بسیج کند و به صورت هستهای برای رهبری مردم به سوی
برپاییحکومتاسالمیدرآید،دستمیزدم.
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سخن

خط اصلی انقالب اسالمی

فعالیت اسالمی اقتضا میکند که همهی نیروها با قابلیتها و ســلیقههای گوناگون جذب شوند .مردم در
این زمینه با هم متفاوتند .در حدیــث مأثور آمده« :لو علم الناس كيف خلــق اهلل تبارک وتعالی هذا
الخلق لم یلم أحد أحدا»« :اگر مردم بدانند خداوند مخلوقات را چگونه آفریده ،کسی کسی را سرزنش
نمیکند» .و این با اصل اختیار منافاتی ندارد ،بلکه بر وجود اختالف در طبیعت افراد بشر تأكيد دارد.
به عقیدهی من اگر فعالیت آگاهانهی فکریِ اســامی از جنبش و مبارزه جدا شــود ،خشک و بی روح
میشود .روح مبارزهی دینی هم اگر از آگاهی و اندیشــه عاری گردد ،دچار ارتجاع و تحجر میگردد .ترکیب مقاومت با
آگاهیبخشی و رشد فکری ،خط انقالب اسالمی را تشکیل میدهد.
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هفته

را عمل ميكنم ،آيا شما هم حاضر هستيد حق خودتان را
ادا كنيد؟» پاســخ مثبت نمازگزاران ،جلسات پرمحتوا و
پرمخاطبی را در سالهای آینده در مسجد امام حسن(ع)
ومسجدکرامتمشهدرقمزدکهسلسلهجلسات"گفتاری
در باب صبر" و "طرح کلی اندیشهی اسالمی در قرآن" ،در
ماه مبارک رمضان سال 53نمونههایی از آن جلسات است.
هرچند بار دیگر سختگیریها و تهدیدهای دائمی رژیم
طاغوت و دستگیری و زندانی شدن آیتاهلل خامنهای مانع
ازبرگزاریمنظماینجلساتبود.
تفسیرقرآنبرایتثبیتانقالب

انقالب اســامی اگرچه به برکت همین جلسات نورانی
قرآن و روضههای سیدالشــهداء ،خیلــی زودتر از آنچه
همگان فکر میکردند ،در بهمن  57به پیروزی رسید و
انقالبیون و به تبع آن آیتاهلل خامنهای ،درگیر مشغلهها و
مسئولیتهایمختلفشدند،اماهمهیاینهاموجبنشد
تا او ،جلسات تفسیر قرآن را فراموش کند .او که به خوبی
میدانست همانطور که جامعه برای "تحقق" حکومت
اسالمی ،نیازمند معارف ناب قرآنی است ،برای "تثبیت"
آن نیز به مراتب بیشتر به آن نیاز دارد .این شد که جلسات
قرآن ،بهصورت هفتگی ادامه یافت و تفسیر سورههایی
چون مجادله ،حشــر ،منافقون ،ممتحنه ،صف ،تغابن،
طالق ،جمعه ،ملک در سالهای  60تا  64توسط ایشان
بیان شــد .رهبر انقالب دلیل انتخاب این بخش از قرآن
برای جلسه درس خود را چنین بیان کردهاند:
«علت اینکــه اینجا را انتخــاب کردیم ،این اســت که
سورههای جزء بیستوهفتم و بیستوهشتم و این حدود،
غالباً سورههای مدنی است و از ســورههایی است که در
مدینهی طیبه بر پیغمبر اکرم (ص) نازل شده و مربوط
اســت به بعد از تشکیل حکومت اســامی ،یعنی وضع
کنونی ما .نوع مطالب و مسائلی که بعد از تشکیل حکومت
برای یک جامعه الزم است با نوع مطالب و مسائلی که ]
مربوط به حین مبارزهی مردم برای تشــکیل حکومت
اسالمی اســت فرق میکند؛ کمااینکه شما در جامعهی
خودمان هم این را مشــاهده میکنید .امروز شــما یک
مسائلی دارید که این مسائل قبل از بهمن  57برای شما
وجود نداشت ،مطرح نبود61/ 02/17 »...
حتی در دوران رهبری نیز تفسیر سورههای حمد و بقره
در بیش از  30جلسه توسط ایشان ادامه یافت که برخی
از جلسات ،به پاسخ به ســؤاالت حاضرین نیز اختصاص
داده شده است .در تمام دوران سی سالهی رهبری ایشان
نیز ،همواره یکی از کارهای منظم ایشان ،دیدار با قاریان و
حضور در جلسات انس با قرآن بوده است .از این مهمتر،
این نکته اســت که با دقت بر مواضع و جهتگیریهای
دینی و حکومتی ایشان میتوان دریافت که همواره این
مواضع ،مبتنی و مستند بر معارف قرآنی و آموزههای آن
بوده است .که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
منابع:

.1کتابخوندلیکهلعلشد

.2کتابتفسیرسورهمجادله(ازمجموعهبیانقرآن)
.3کتابتفسیرسورهبرائت(ازمجموعهبیانقرآن
.4کتابشرحاسم
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

در این ماه مبارک خودتان را
تقویتکنید
ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک
خودتان را تقویت کنید بــه ق ّوتهای روحانی .در
یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه

احکام

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

رمضانآمد،اقبالکرد،آمد.درضمنشمیفرمایند
که « ُدعیتُم الی ضیا َفــ ِه اهلل» ضیافتهای خدا با
ضیافتهای مردم این است فرقش که وقتی شما
را یک اشــخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی،
وقتی بروید در آن مهمانی به حسب فراخور حال،
یک چیزهایی برای خوردنی و یک چیزهایی برای

رشعی

احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین
دلیل روزه نگیرد ،ولی بعدا ً معلوم شود که روزه بر او
واجببوده،ازجهتقضاوک ّفارهچهحکمیدارد؟

برسد ،ولی در راه به خاطر پیشامد حادثهای نتواند در
زمان مع ّین به مقصد برسد ،آیا روزه او اشکال دارد و

آیا ک ّفاره بر او واجب است یا فقط قضای روزه آن روز
رابایدبهجاآورد؟

ج :روزهاش در ســفر صحيح نيست و بر او فقط
قضــاى روزه آن روزى که پيش از ظهر به محل
اقامتش نرسيده ،واجب اســت و کفّارهاى هم
ندارد.

روش تحلیل

سیاسی

لجاجتبهگمراهی
افرادمیانجامد
بعضی اشخاص لجبازند و هر چه انسان حقیقت
را در مقابلشــان قرار میدهــد ،روی موضع
لجوجانهی خود اصرار میکنند .چنین رویّهای،
انســان را از حقیقت دور میکنــد .فرد لجوج،
در ابتدای لجبازی ،هنوز اندکی نور حقیقت را
میفهمد و احساس میکند که کارش براساس
لجبازی است .اما وقتی لجاجت وی تکرار شد،
دیگر آن اندک نو ِر حقیقت را هم نمیفهمد .در
او ،باطن و اعتقاد و عقیــدهای دروغین به وجود
میآید که اگــر به خود برگــردد و تعمق کند،
میبیند اینکه در ذهن اوســت ،عقیده نیست،
باطن جان ،نیســت .اما
«عن ظهر القلب» و از ِ
لجاجت نمیگذارد که او سروش حقیقت و پیام
گوش جان بشــنود .دیدید
معنویت و حق را به ِ
کسانی که در مقابل اســام و انقالب اسالمی
و فرمایشــات امام و حقّانیت واضح و مظلومانه
ملتایرانایستادندولجاجتکردند،چگونهاین
لجاجتبهگمراهیشانانجامید! 73/11/14

تفریح و این چیزهاست .ضیافت خدا در ماه رمضان
یک شعبهاش روزه است ،آ ن ضیافت خداست؛ یک
شعبهاش روزه اســت و یک امر مهمش که مائده
غیبی و آســمانی است قرآن اســت .شما دعوت
شدهاید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان
خداهستید .امامخمینی(ره)؛ 21تیر1359

قرآن

باید بنی ه معنوی خود را
تقویت کنیم وگرنه...

س :اگر فردی به خاطر عــذری قوی ،پنجاه درصد

س :اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

تفسیر

شرایط وجوب و صحت روزه

ج :اگر افطار عمدى روزهی ماه مبارک رمضان به
مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وى باشد ،در
فرض سؤال عالوه بر قضا ،کفّاره هم بر او واجب
اســت .اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و
ترسهممنشأعقاليىداشتهباشد،کفّارهواجب
نيست،ولىقضابراوواجباست.

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

دیدار رهبر انقالب با آیتاهلل سید عزالدین زنجانی
بهمناسبت 24اردیبهشت ،سالگرد رحلت آیتاهلل سید عزالدین زنجانی

کانون تو ّجه فرزانگان و اصحاب اندیشه

این بزرگوار که از عالمان برجسته و ذیفنون به شمار میرفتند ،از زنجان و نیز دوران اقامت

توجه فرزانگان و اصحاب اندیشه و هنر نیز قرار داشتند و
طوالنی در مشهد مقدس ،کانون ّ
محفلگرمهدایتوافادهیایشانمحلحضورطبقاتگوناگونبود92/2/25 .

خانواده

ایرانی

زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را معرفی کرده است

زن در تعریف غالباً شرقی ،همچون عنصری در حاشــیه و بینقش در تاریخسازی ،و در
تعریف غالباً غربی ،به مثاب ه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش میچربد و ابزاری جنسی
برای مردان و در خدمت سرمایهداری جدید است ،معرفی میشد .شیرزنان انقالب و دفاع
مقدس نشان دادند که الگوی سوم« ،زن نه شــرقی ،نه غربی» است .زن مسلمان ایرانی
تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که میتوان زن بود ،عفیف بود،
محجبه و شریف بود و درعین حال ،در متن و مرکز بود .میتوان سنگر خانواده را پاکیزه
نگاهداشت و در عرصهی سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازیهای جدید کرد و فتوحات
بزرگ به ارمغان آورد91/12/16 .
حزباهلل این است

منافذ فرهنگی را بشناسید و در مقابل آنها کار انجام بدهید
از جملهی کارهای مهم ،کارهای فرهنگی
اســت؛ ما خُ لل و ُفرج فرهنگی زیاد داریم؛
جاهایی که نفوذگاه دشمن است ازلحاظ
فرهنگی ،بسیار است« ...آتشبهاختیار»
به معنی کار فرهنگــی خودجوش و تمیز
است؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است که
در تمام کشور ،جوانها و صاحبان اندیشه
همت ،خودشــان با ابتکار
و فکر ،صاحبان ّ
خودشــان ،کار را -کارهای فرهنگی را-

پیشببرند،منافذفرهنگیرابشناسندودر
مقابلآنها،کارانجامبدهند؛آتشبهاختیار،
فحاشــی و طلبکار
به معنای بیقانونی و ّ
عیان پوچاندیش و مدیون کردن
مد ِ
کردن ّ
جریان انقالبی کشور نیســت .نیروهای
انقالبی بیــش از همه بایــد مراقب نظم
کشور ،مراقب آرامش کشور ،مراقب عدم
وضعیت کشور،
سوءاستفادهی دشمنان از
ّ
ومراقبحفظقوانین[باشند]96/4/5 .

مسئولیت داریم ،اگر بنیهی معنوی خودمان
ما که
ّ
را تقویت نکنیــم نخواهیم توانســت آن کار الزم
مسئولیت ســنگین را به سرمنزل برسانیم.
را ،آن
ّ
شــما مالحظه کنید خداوند متعال به کسی مثل
پیغمبر ،به انسان واالیی مثل رسولاهلل در سورهی
الرحی ِم * یا
الر ِ
حمن َّ
م ّز ّمل [میفرماید] :ب ِس ِم اهللِ َّ
یل ا ِّل َق ً
الم َّز ِّمل * ُق ِم ال َّ َ
لیل * ن ِص َف ُه ا َ ِو انقُص مِن ُه
اَی ُّ َها ُ
َ
َ
ً
َق ً
ِ
ُرءان تَرتیل؛( )1نیمی از
لیـل * او ِزد َعلیه َو َرت ِِّل الق َ
شب-یازیادتریاکمتر-برخیزعبادتکن،دعاکن،
مناجات کن ،قرآن بخوان ،آن ســاعات را مشغول
ول ثَ ً
یک َق ً
باش؛ چرا؟ اِن ّا َســ ُنلقی َعلَ َ
کارت
قیل؛(َ )2
مشکل است ،کار سنگینی بر دوش تو است ،قول
ثقیلی را به تو القا خواهیم کرد؛ بایــد آن را بتوانی
تضرع،
ّ
تحمل کنی .اگر این بیداریِ نیمهشب ،این ّ
تحمل
را
بار
این
توانی
ی
م
داشــت،
وجود
دعا،
این
ّ
کنی و ببری و به منزل برسانی97/3/2 .
 (1سورهی م ّز ّمل ،آیات ۱تا (2 | ) ۴سورهی م ّز ّمل ،آیهی)۵

درس

اخالق

فرصت سحرهای ماه رمضان
را از دست ندهید

سحر ماه رمضان همه پا میشوند؛ نباید این سحر را
مکرر
از دست داد؛ سحر فرصت خیلی خوبی استّ .
عرض کردهایم که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم،
درایندنیایشلوغ،وقتدیگرینداریمبرایخلوت
با خودمان ،با دلمان ،با خدای خودمان؛ واقعاً وقتی
باقی نمیماند .آن فراغتهایی که وجود داشــت،
امروز وجود نــدارد [-البتّه] نقص زمانه نیســت،
طبیعت زمانه است -باالخره امروز وسایلی هست و
زندگی،یکزندگیماشینیاست.امروزپدیدههایی
وجودداردکهاینپدیدههادرگذشتهوجودنداشته؛
[لذا] گرفتاری زیاد اســت .نمیشــود در ایّام روز
اوحدی از مردم ،در حال حرکت ،در
چرا[ ،البتّه]ّ
حال معامله ،در حال کار ف ّنی ،در حال کار با رایانه،
در همهی اوقات با خدای متعال مأنوسند و مشغول
ذکرند و ذکر دائم دارند :ا َّل َّ
ذیــن ُهم َعلی َصالت ِ ِهم
َ
دائ ِمون؛بعضیهااینجورهستندکهدائمدرنمازند؛
حاال ما که دستمان به دامن آنها نمیرسد و از آنها
دوریم ،ولی کسانی آنجور هستند -فرصت ما فقط
سحر است؛ اگر چنانچه ســحر را از دست بدهیم،
دیگرواقعاًفرصتیباقینمیماند98/2/10 .

