
اشاره: در روزگاری که برخی افراد یا جریان های سیاسی، با اهداف خاص، درصدد القای بن بست و انسداد در امور کشور هستند، رهبر انقالب با 
دمیدن "روح امید" در جامعه، صراحتا اعالم می کنند: »هرچه می گذرد، اعتقاد بنده بیشتر می شود به اینکه ان شاءاهلل فردای این کشور از امروز 
این کشور بمراتب بهتر خواهد بود و انقالب پیشتر خواهد رفت... البّته مشکالت داریم... لکن به  نظر ما همه ی اینها قابل حل و قابل رفع است... 
مشکل الینحّلی ما در کشور نداریم.« بخشی از این امید به آینده، به ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل موجود در جامعه بازمی گردد که رهبر 
انقالب در بیانات اول فروردین خود به آنها اشاره کردند. بخشی دیگر نیز برخاسته از مبانی محکم اسالمی و توجه به »سنت های الهی« مبنی بر 

امداد دائمی خداوند به »جبهه ی حق« است. این امداد البته دارای شرط و شروطی است که در مطلب زیر به آن پرداخته شده است.

غفلت از سنت الهی چه بالیی بر سر انسان  می آورد؟ /4
ما یک جبهه ی وسیع دشمن در مقابل خودمان داریم. جبهه ی وسیع دشمن از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران 
دولت آمریکا، تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی، تا عوامل تکفیری، تا داعش؛ یعنی ببینید چه جبهه ی عظیمی است. یک طیف 
عظیم و نامتجانس؛ اینها همه دشمن نظام جمهوری اســامی اند... خب، یک عّده ای وقتی چشمشان به این جبهه می افتد، دلشان 
می ریزد. این به خاطر این است که از آن کلیدواژه ی مهم سّنت الهی غفلت می کنند. خب، همین دشمنی ها و باالتر از این دشمنی ها با 

خود انقاب بود؛ انقاب پیروز شد. امروز هم همان دشمنی ها است. 94/10/19

5/ اگر در مقابل دشمن، عقب نشینی کنیم چه می شود؟
یک قدم عقب نشینی در مقابل دشمن، موجب تشجیع دشمن در چنگ انداختن و دست انداختن می شود. 90/7/25 حرف 
طرف مقابل یعنی همان دستگاه تبلیغاتی و فکرساز و جریان ساز، این اســت که می گوید... امروز در منطقه ی غرب آسیا جنجال ها و 
آشفتگی های بسیاری هست... اگر می خواهید کشور شما از این مشکل نجات پیدا کند، باید سعی کنید این جنجال ها فرو بنشیند. چه کار 
کنیم؟... در قضیه ی هسته ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم »برجام«؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای 
قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی 

می کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. 95/1/1

تا کجا عقب نشینی کنیم دشمن راضی می شود؟ /6
معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسامی از مسائل اساسی ای 
که به حکم اســام و به حکم برجستگی های نظام جمهوری اســامی پایبند به آنها است، صرفِ نظر کند: از 
مســئله ی فلســطین صرف نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ نظر کند... اگر میل آمریکا است، 
جمهوری اســامی حّتی از ابزارهای دفاعی خود هم صرفِ نظر کند. می بینید که بر روی مسئله ی موشک ها 
چه جنجالی در دنیا به راه انداخته اند که چرا جمهوری اسامی موشــک دارد...  قضیه از این هم باالتر است؛ 
تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصًا چرا نیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل شده، 
چرا سیاست های داخلی جمهوری اسامی طبق قانون اساسی، باید با اســام تطبیق داده بشود؛ مطلب به 
اینجاها می رسد. شما وقتی در مقابل دشمن، درحالی که می توانید ایســتادگی کنید، عقب نشینی کردید، 

دشمن جلو می آید، دشمن متوّقف نمی شود. 95/1/1

7/ راه پیروزی بر دشمن چیست؟
ما این را امتحان کرده ایم: در مقابل دشــمن، »عقب نشینی« مشّوق دشمن 
َِّذیَن َکَفُروا  است؛ در مقابل دشمن، »ایستادگی« موجب عقب رفت دشمن است. َولَْو َقاتَلَُکُم ال
 ِ َِّتی َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة اللَّ ِ ال ا َواَل نَِصیًرا ُسنََّة اللَّ َُّوا اْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل یَِجُدوَن َولِیًّ لََول
تَْبِدیًا؛  این سّنت الهی است: اگرچنانچه در مقابل ظلم و استبداد و زورگویی و خباثت ها و 
جنایت های جنایتکاراِن عالم بِایستید، قطعاً مجبور به عقب نشینی می شوند؛ این قرآن کریم 
است که به عنوان یک سّنِت قطعِی تاریخ و سّنت الهی از این یاد می کند.97/1/25 یعنی اگر 
شما بیائید توی میدان، بر دشمنتان پیروز خواهید شد؛ یعنی این سنت الهی است؛ حاال این 
پیروزی ممکن است یک روزه و یک ساله نباشد، اما در نهایت پیروزی است. این پیروزی 

قطعاً حاصل خواهد شد. 88/6/16 

8/ پیش بینی رهبر انقالب برای 
آینده مردم ایران چیست؟

امید و نگاه بنده نسبت به آینده ی این کشور 
خیلی روشن است. بنده می دانم که خدای 
متعال اراده فرموده اســت که این ملّت را 
به متعالی ترین درجات برســاند و بدانید 
که ان شــاءالل ملّت ایران به برکت اسام، 
به برکت نظام اســامی، بــدون تردید به 
عالی ترین درجاِت یک ملّت در حّدواندازه ی 

ملّت ایران خواهد رسید. 96/10/19

سنت الهی  به چه معنا است؟1/
ســّنت خدا یعنی قوانین الهی؛ قوانینی وجود 
دارد در عالم وجود، در سرتاسر این ُکون عظیم. 
این قوانین مثل قوانین طبیعــی، مثل قانون 
جاذبه، مثل قانون ســتارگان و خورشید و ماه 
و آمد و رفِت ماه و خورشید در شبانه روز، اینها 
قانون اســت؛ قانون طبیعی است. همین جور 

قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد. 94/10/19

چه کسانی می توانند ببینند؟2/ سنت های الهی را 
این قوانین را اهل ماّده با چشم های کم سو نمی توانند درک بکنند 
اّما وجود دارد. خب، وقتی که ما زمینه ی این قوانین را به دســت 
م میکند. آتش  خودمان فراهم کردیم، خدای متعال قانون را مَحکَّ
سوزندگی دارد، باید شــما زمینه را فراهم بکنید، آتش را روشن 
کنید، جسم غیر مرطوب را روی آتش بگیرید، آتش خواهد گرفت؛ 
زمینه را فراهم بکنید، قانون طبیعی کار خودش را خواهد کرد. باید 

زمینه را فراهم کرد؛ ملّت ایران این زمینه را فراهم کرد. 94/10/19

بر اساس سنت الهی تحوالت بزرگ، چگونه به وجود می آید؟3/
قدرتمندان و مستکبران عالم این طور خواســتند تفهیم و ثابت کنند که نتایج و تحوالت بزرگ، به پول و زور 
و شمشیر و سلطه ی مطلقه و تبلیغات آنها مربوط است؛ کار عالم در دست آنهاست؛ اختیارات تحوالت بشری 
در پنجه های قدرت آنهاســت؛ اما این اصل الهی ثابت می کند که بعکس؛ تحّوالت عالم، مسائل بزرگ بشری و 
انسانی، انقاب های بزرگ، پیشرفتهای بزرگ و حرکت های عظیم، هیچکدام در دست قدرتمندان و زورمداران 
عالم نیست؛ در اختیار ساح و پول و تبلیغات آنها نیست - اگرچه آنها این طور وانمود کنند - در اختیار عوامل 
دیگری است. همه ی این عوامل به اراده ی انسان ها، ایمان انسان ها، فداکاری انسان ها، حرکت انسان ها و تجّمع 

انسان ها برمی گردد که بر سرنوشت بشر می تواند حکومت کند.79/3/14

دشمن عقب نشینی 
خواهد کرد اگر...

مبتنی بر اصل »سنت الهی«، پیروزی جبهه حق حتمی خواهد بود

طی دو ماه گذشـته، رهبـر انقالب، 
چهار مرتبـه درباره ی خطـر و آفت 
»اشـرافی گری« در جامعـه، و مخصوصـا در 

بین مسئولین کشور هشدار دادند.

چهـار هشـدار دربـاره اشـرافی گری، در 
طـول دو ماه

اولین بـار رهبـر انقـاب در بهمن ماه سـال 
گذشـته، با برشـمردن خطر ارتجـاع چنین 
فرمودنـد: »مـن وظیفـه دارم خطـر را بـه 
مـردم عزیزمـان بگویـم. مـا اگـر به سـمت 
اشـرافی گری حرکـت کردیـم، ایـن رفتـن 
به سـمت ارتجـاع اسـت.« 96/11/29 حدود 
یـک مـاه بعـد، رهبـر انقـاب در دیـدار بـا 
اعضـای مجلس خبـرگان، بـار دیگر بـر این 
مسـئله تأکیـد کردنـد: »یـک کار دیگر که 
آن هـم از لحـاظ اهّمّیـت از ایـن تبلیـغ اگر 
مهم تـر نباشـد -کـه بـه گمـان مـا مهم تـر 
هـم هسـت- کمتر نیسـت، عمـِل خـود ما 
اسـت؛ نـه عملـی کـه حتمـاً جلوی چشـم 
مردم باشـد؛ نه، عمِل درسـت مـا تأثیرش را 
می بخشـد؛ تـرک گناه، تـرک دنیاپرسـتی، 

96/12/24 اشـرافی گری...«  تـرک 
یـک هفتـه بعـد، رهبـر انقـاب، در اولیـن 
بیانات خـود در سـال 97 و در حـرم رضوی 
- بیاناتی که حکم نقشه ی راه سـال را دارد- 
مجـددا بـه آسـیب اشـرافی گری در جامعه 
اشـاره کـرده و فرمودنـد: »مـا در سـبک 
زندگی مشـکاتی داریم: یکی از مشـکات 
اشـرافی گری  اسـت.  اشـرافی گری  مـا 
متأّسـفانه از طبقـات بـاال سـرریز می شـود 

بـه طبقـات پاییـن؛ آدم متوّسـط -]یعنی[ 
از قشـرهای متوّسـط- هم وقتی می خواهد 
میهمانی بگیـرد، وقتی می خواهد عروسـی 
بگیرد، مثل اشـراف عروسـی می گیـرد. این 
عیب اسـت، ایـن خطا اسـت، ایـن ضربه ی 
بـه کشـور می زنـد.« 97/1/1 نهایتـا اینکـه 
چهارشـنبه ی هفته ی گذشـته نیز در دیدار 
بـا مدیـران و کارکنـان وزارت اطاعـات، 
 ایـن موضـوع را مطـرح کـرده و سـیره ی 
امـام خمینـی را، پرهیـز از اشـرافی گری 
و حفـظ روحیـه ی ساده زیسـتی عنـوان 
کردنـد: »بایـد موضـوع مبـارزه بـا فسـاد 
بـا شـریان های  و  گرفتـه  بسـیار جـدی 
اصلـی آن مقابله شـود... فسـاد در بسـیاری 
از مـوارد ناشـی از روحیـه ی زیاده طلبـی 
اسـت.  تجمل پرسـتی  و  اشـرافی گری  و 
اینکـه امـام بزرگـوار بارهـا بـر حفـظ زّی 
طلبگی و داشـتن زندگـی سـاده و معمولی 
 مسـئوالن تأکیـد داشـتند، به همیـن علت 

بود.« 97/1/29

خطـر  دربـاره  خمینـی  امـام  هشـدار 
ی فی گر ا شـر ا

ارجـاع رهبـر انقـاب بـه حفـظ روحیـه ی 
اشـرافی گری  از  پرهیـز  و  ساده زیسـتی 
در  هـم   ،)(خمینـی امـام  توسـط 
ایشـان  زندگانـی  شـخصی  سـیره ی 
بـود، و هـم در سـخنرانی هایی  مشـهود 
خـود  رهبـری  دوران  طـول  در  کـه 
 داشـته اند. روحیـه ی اشـرافی گری از نظـر 
امـام خمینـی)( آنقـدر آفـت بزرگـی 

بود کـه در صـورت مبتا  شـدن مسـئوالن 
بـه آن، بایـد فاتحـه ی کشـور را خوانـد. 
روزی کـه در مسـئوالن مـا »آن خـوی 
کوخ نشـینی بیـرون بـرود و به کاخ نشـینی 
توجـه بکنـد، آن روز اسـت کـه انحطـاط 
بـرای خـود و برای کسـانی کـه بـا او تماس 
دارنـد پیـدا می شـود. آن روزی که...خـوی 
بـرود، آن  بیـرون  ارزنـده ی کوخ نشـینی 
روز اسـت کـه مـا بـرای ایـن کشـور بایـد 
فاتحـه بخوانیم. مـا در طول مشـروطیت از 
 ایـن کاخ نشـین ها خیلـی صدمـه خوردیم.

 مجلس هـای مـا مملو از کاخ نشـین بـود... 
آن روزی کـه توجـه اهـل علـم به دنیا شـد 
و توجه بـه این شـد که خانه داشـته باشـم 
چطـور، و زرق و بـرق دنیا خدای نخواسـته 
در آنهـا تأثیر بکنـد، آن روز اسـت کـه باید 
مـا فاتحـه ی اسـام را بخوانیـم... آن روزی 
کـه زرق و بـرق دنیـا پیدا بشـود و شـیطان 
راهنمـای  و  پیـدا کنـد  راه  مـا  بیـن  در 
کـه  اسـت  روز  آن  باشـد،  شـیطان  مـا 
ابرقدرت هـا می تواننـد در مـا تأثیـر کننـد 
و کشـور مـا را بـه تباهـی بکشـند... وقتـی 
کسـی احسـاس نکنـد کـه فقـر معنایـش 
چی اسـت، گرسـنگی معنایش چی اسـت، 
ایـن نمی توانـد به فکـر گشـنه ها و بـه فکر 
مسـتمندان باشـد. لکن آنهایی کـه در بین 
همین جامعـه بـزرگ شـده اند و احسـاس 
کردنـد فقـر چـی اسـت، دیدند، چشـیدند 
فقـر را، احسـاس می کردند، ملموس شـان 
بـوده اسـت کـه فقـر یعنـی چـه، اینهـا 
می تواننـد به حـال فقـرا برسـند.«)صحیفه 

امام، ج 17، صـص 377-376( بـرای همین 
و  دسـتگاه ها  بـه  صراحتـا  ایشـان  هـم 
نهادهـای دولتـی دسـتور می دهنـد کـه: 
»بایـد تمـام ادارات از نخسـت وزیری تـا 
و  تجمل پرسـتی  از  اداره  کوچک تریـن 
اسـراف و کاغذبازی بپرهیزنـد و کار مردم را 
سـریعاً انجام دهند.« )صحیفـه ی امام، ج 6، 

ص ۲66(

یادتان هست دهه 60 را؟
بـاری، اشـرافی گری آفـت انقـاب اسـت و 
مسـئوالن همـواره در خطر مبتا شـدن به 
این ارتجاع قـرار دارنـد. راه حل فائـق آمدن 
بـر آن هـم یـک چیـز اسـت: بازگشـت بـه 
روحیه ی مسـئوالن دهه ی 60. مسـئوالنی 
که بـدون توجـه بـه زخـارف دنیـا، همه ی 
هم و غـم خـود را معطـوف بـه کار انقاب و 
گره گشـودن از مشـکات مردم می کردند. 
بـرای همیـن هـم بـود، کـه رهبـر انقاب 
در دیـدار نـوروزی بـا برخـی از مسـئوالن 
کشـوری، بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده و 
فرمودند: »خیلـی از شـماها از اوایل انقاب 
در میـدان فعالیت هـای انقابـی بوده ایـد، 
درک  خوبـی  بـه  را   60 دهـه ی  یعنـی 
کرده ایـد. ]آیـا[ یادتان هسـت احساسـات 
خودتـان در آن دهه را؟ یادتان هسـت رفتار 
خودتـان در آن دهـه را؟ یادتـان هسـت 
بی اعتنایـی بـه مـال را کـه در آن دهـه 
داشـتید؟ اهتمام بـه خدمـت را کـه در آن 
دهه داشـتید؟ یادمـان می رود؛ این اشـکال 

97/1/20 اسـت.«  کار 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   100010۲8 
   دورنگار: 0۲1-66977۳۲8

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

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

»شــهید، جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشــت و رضای الهی را گرفته است که باالترین 
دستاوردهاست. به شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه کنیم. شهادت، مرگ انسان های زیرک 
و هوشیار است که نمی گذارند این جان، مفت از دستشــان برود و در مقابل، چیزی عایدشان 

نشود.«68/5/25  
رهبر انقاب در جریان سفر سال 1۳80 به استان اصفهان در منزل جانباز محمدتقی طاهرزاده 
حضور یافتند و با خانواده و خود شــهید گفت وگو کردند در این دیدار رهبر انقاب خطاب به 
شهید فرمودند: »محمدتقی! می شنوی آقاجون؟می شــنوی عزیز؟ می شنوی؟ در آستانه ی 

بهشت، دم در بهشت، بین دنیا و بهشت قرار داری شما؛ خوشا به حالت...« 80/8/15   

 در آستانه  بهشت، دم در بهشت، بین دنیا و بهشت

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح   

جانباز شهید محمدتقی طاهرزاده

هفته اخبار

امام کالم

خودتان را برای یک مبارزه 

علمی و عملی بزرگ آماده کنید    

من در اینجا به جوانان عزیز کشــورمان، به 
این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به 
این گل های معطر و نوشکفته جهان اسالم، 

ســفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شــیرین زندگی خود را بدانید؛ و خودتان 
را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رســیدن به اهداف عالی انقالب اســالمی 
آماده کنید... مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جســتجو و کشف واقعیت ها 
و حقیقت هاســت. و اما مبارزه عملی آنــان در بهترین صحنه هــای زندگی و جهاد و 
شهادت شکل گرفته اســت. و نکته دیگری که از باب نهایت ارادت و عالقه ام به جوانان 
عرض می کنم این است که در مســیر ارزش ها و معنویات از وجود روحانیت و علمای 
متعهد اسالم استفاده کنید؛ و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی خود را بی نیاز از هدایت و 

۲۹ تیر ۱۳۶۷ همکاری آنان ندانید. 

     سخنرانی حجت االسالم قرائتی در درس خارج رهبر انقالب
حجت االسـام و المسـلمین قرائتـی هفتـه ی گذشـته در درس خـارج فقـه رهبـر 
انقاب در حسـینیه ی امام خمینـی )ره( نکات ارزشـمندی درباره ی ضـرورت توجه 
بیشـتر به قـرآن خطاب بـه طـاب بیـان کـرد. حجت االسـام و المسـلمین قرائتی 
ابتدا، بـه تقاضـای خـود از معظم لـه بـرای حضـور در جمع طـاب حاضـر در درس 
و موافقـت ایشـان اشـاره کـرد و سـپس گفـت: در فرصـت باقیمانـده تا مـاه مبارک 
رمضـان بایـد آمـاده ی اسـتقبال از مـاه ضیافـت الهـی شـد. این سـخنان بـه زودی 

| منتشـر خواهـد شـد.|      

      پاسخ رهبر انقالب به نامه برخی از بزرگان اصالحات
عبـدالل گنجـی )مدیرمسـئول روزنامـه ی جـوان(: برخـی از بـزرگان اصاحـات بـه 
رهبری نامه نوشـتند که مـا می دانیـم ]در انتخابـات88[ تقلب نشـده اسـت، رهبری 
از اینهـا خواسـت کـه دو کار انجام دهنـد، یکـی اینکه وقتـی می گویید تقلبی نشـده، 
همیـن کـه بـه مـن نوشـته اید را بـه مـردم بگوییـد، و دومیـن خواسـته این بـود که 
شـعارهای ساختارشـکنی کـه در خیابان های تهـران داده شـد و بسـیاری از آنها علیه 

آرمان هـای امام بـود، بیاییـد و بگوییـد که اینهـا از مـا نیسـتند.  | انصـاف نیوز|

    گزارش وزیر ارتباطات از اقبال مردم به پیام رسان های ایرانی
آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات: در صبـح روزی کـه کانـال مقـام معظـم رهبـری از 
پیام رسـان تلگـرام خـارج شـد، در برخـی از پیام رسـان ها، میـزان ثبت نـام نـرخ 

10برابـری پیـدا کـرد.| ایسـنا|

     مقاومت می تواند هر هدفی را در اسرائیل بزند
سیدحسـن نصرالل بـا بیـان اینکـه مقاومت که یـک رؤیا بـود امـروز به قدرتـی واقعی 
بدل شـد که دشـمن از آن حسـاب می برد، گفـت: مقاومت لبنـان امروز، هـم صاحب 
قـدرت بـوده و هـم دارای موشـک اسـت و ایـن توانایـی  را دارد کـه هـر هدفـی را در 
اسـرائیل بزنـد. وی افـزود: مقاومـت ما قابل فـروش و یـا چانه زنی نیسـت و بـه معنای 
زندگی ماسـت. مقاومت ما همراه بـا فداکاری های بسـیار بـود از این رو هیچـگاه از آن 

دسـت نمی کشـیم بلکه برای مـا حکـم عـزت و کرامـت را دارد.  | العالم |
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فرزندان خود را بدون عقده و احساس ذلّت بار بیاورید

ایرانی خانواده

این است حزب ا... 

انسان موجودی است مسئول. نقطه ی مقابل این فکر، حالت احساس بی مسئولّیتی، 
»ولش کن«، »برو خوش باش«، »به خودت بپرداز« اســت. پایه ی فکری بسیج این 
مسئولّیت الهی اســت که حاال عرض می کنم مبانی دینی مستحکمی دارد. نه فقط 
مســئولّیت در برابر خود و در برابر خانواده ی خود و نزدیکان خود - که این هست - 
بلکه مسئولّیت در قبال حوادث زندگی؛ در قبال سرنوشت جهان، سرنوشت کشور و 
سرنوشت جامعه، چه مسلمان، چه غیر مسلمان. این احساس مسئولّیت فقط نسبت 
به انسان های هم عقیده و مسلِم و مؤمن نیســت بلکه حّتی نسبت به غیر مسلمین و 
غیر مؤمنین هم احساس مسئولّیت می کند. نقطه ی مقابِل همان َدم غنیمتی، ولش 
کن و حالت تنبلی و حالت گریز از مســئولّیت و مانند اینها است. پایه ی اصلی بسیج، 
این احساس مسئولّیت است. این تفّکر مسئولّیت انسان، جزو بّینات اسام است. یعنی 
هیچ کس نمی تواند در این تردید بکند که اسام، انسان را این جور موجودی می داند: 

93/9/6 موجودی که مسئول است، کار از او خواسته شده است.     

نقطه ی مقابِل َدم غنیمتی و حالت »ولش کن« و تنبلی

البالغه اخالقنهج  درس

رهبری از نگاه

یکی از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با عواطف، با تربیت صحیح، با دل 
دادن و رعایت و دّقت، آن چنان بار بیاورد که این موجود انسانی -چه دختر و چه پسر- 
وقتی که بزرگ شد، از لحاظ روحی، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون 
احساس ذلّت و بدون بدبختی ها و فاکت ها و بایایی که امروز نسل های جوان و نوجوان 

غربی در اروپا و آمریکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد.   75/12/20

تغییراتی که فرصت های خدمت را از انسان می گیرد 
حضرت می فرمایند »و ال تقولن انی مؤمر آمر فاطاع«؛ این طور نباشد که تو بگویی چون 
در این کار به من مسؤولیت سپرده شد، من باید دســتور بدهم و دیگران از من اطاعت 
کنند. »ال تقولن« یعنی با تأکید و مبالغه می گوید مبــادا چنین فکری بکنی و چنین 
حرفی بزنی. این روحیه که من این جا چون مسؤولیتی دارم، باید بگویم و دیگران بی چون 
و چرا حرف من را گوش کنند، »ادغال فی القلب« است؛ دل تو را فاسد می کند. »و منهکة 
للدین«. منهکه، یعنی ضعیف کننده ی روح دین، دینداری و ایمان انسان. »و تقرب من 
الغیر«)1( این حالت، تغییرات ناخواسته را نزدیک می کند. اعجاب به نفس و غرور و اینکه 
در مسؤولیتی که من هستم، کسی نباید روی حرف من حرف بزند، از آن چیزهایی است 
که تغییر را نزدیک می کند؛ تغییراتی که برای انسان نامطلوب است؛ تغییرات زمانه که 
آدم نمی خواهد پیش بیاید؛ یعنی ُملک و دولت و اقتدار و توانایی و فرصت های خدمت را 

84/7/17          |         1( نامه 53   از انسان می گیرد.

شـهادت: بـر اثـر جراحـات بـه 
جامانـده از جنـگ تحمیلـی

اگر انسان متوجه ضعف های خود و کمبودهای کار خود و عیوب خود نبود، عقب خواهد 
ماند. یکی از فوائد مسابقه این اســت دیگر. در مسابقه چون یک رقیب بغل دست انسان 
هست، آدم کمبود خودش را می فهمد؛ وااّل وقتی خود انسان به تنهائی دارد می دود، یک 
وقت الزم بداند، مثاً می ایستد و چند تا سرفه و عطسه ای هم می کند؛ دیگر نمی داند که 
همین کار چقدر انسان را عقب می اندازد. وقتی یک نفر بغل دست انسان هست که همان 
دو ثانیه، پنج ثانیه را هم توقف نکرده، آدم می بیند که عجب، چقدر انسان جلو افتاد. در 
زندگی کاری ما، ثانیه ها و دقایق و ساعات، عقب افتادگی وجود دارد؛ اینها را باید ببینیم 
تا به فکر جبران بیفتیم. اگر نتوانیم جبران کنیــم، الاقل پیش خدای متعال اقرار کنیم؛ 
»و ان کان قددنا اجلی و لم یدننی منک عملی فقد جعلت االقرار بالّذنب الیک وسیلتی«.

)1( یکی از راه های تقرب به پروردگار، همین اســت: اقرار به ذنــب و اقرار به کوتاهی ها و 
عقب ماندگی ها و نقص ها و تاریکی هائی که در وجود خودمان هست. به این مسئله توجه 

کنیم. همه ی اینها با توفیقات الهی امکان پذیر  است.   90/10/15
1( مناجات شعبانیه

اقرار به کوتاهی ها و عقب افتادگی ها،
 یکی از راه های تقرب به پروردگار

انصافاً مرحوم شهید مطهری یک انسان بزرگ و برجسته بود. زندگی او، تاش مخلصانه 
و مؤمنانه و عالمانه، همراه با احســاس درد، همراه با یک بصیــرت کامل در میدان علم 
و معرفت و فرهنگ بود. خدای متعــال هم این مرد بزرگ را مأجور کــرد، پاداش داد و 
شهادت را نصیب او کرد؛ در واقع او را زنده نگه داشت؛ »بل احیاء عند ربّهم«. یک متخّرج 
و تحصیلکرده ی حوزه ی علمیه ی قم، وقتی با کوله بار معرفت و دانشی که به طور عمیق 
آموخته است، می آید در دل محیط فرهنگ و تعلیم و تربیت عمومی و نسل جوان قرار 

می گیرد، اینقدر منشأ برکات می شود.  90/2/14

متفکری بزرگ، همراه با تالش مخلصانه و احساس درد

مسئوالن باید مشکالت کارگران را برطرف کنند   
کار ارزش دارد؛ کارگر به برکت ارزش کار، ارزش واالیی در جامعه دارد. اینکه معروف اســت 

و روایت است که پیغمبر مکّرم اسالم دست کارگر را بوسیدند، فقط یک تعارف نیست؛ این 

یک تعلیم است. بنابراین می خواهیم از کار تجلیل بشود، از کارگر تجلیل بشود، مسئوالن 

توّجه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکالت محیط های کارگری و جامعه ی 

کارگری. مشکالتی وجود دارد؛ مسئله ی تعویق ها، اخراج ها، مسئله ی معیشت و امثال اینها؛ 

اینها چیزهایی است که در سطح کشور و در میان جامعه ی کارگری وجود دارد و مشکالت 

کارگران است. مسئولین هّمتشان را بیش از پیش به این مسائل متوّجه کنند. 94/2/9

بازدید رهبر انقالب از کارخانجات گروه مپنا    |    93/2/10

خطراشرافیگری
امام خمینی:اگر خوی ارزنده  کوخ نشینی مسئوالن
 به سمت کاخ نشینی برود، باید فاتحه کشور را خواند

+  هشدارهای مکرر این روزهای رهبر انقالب درباره آفت ارتجاع

مزار: گلستان شهدای اصفهان 

آموزشی احکام

احکام احیای نیمه شعبان
     س. اعمال شب نیمه ی شعبان چیست؟

ج. غسل کردن مستحب است و زیارت امام حسین علیه السام و احیاء در این شب به 
نماز و دعاء و استغفار در روایات توصیه شده است.

   س. برگزاری مراسم احیا در شب نیمه ی شعبان چه حکمی دارد؟
ج. اشکال ندارد، و احیاء یکی از اعمالی است که در این شب سفارش شده است.

  س. مبلغی برای صدقه کنار گذاشته شــده، آیا می توان از این مبلغ برای جشن 
نیمه ی شعبان استفاده کرد؟

ج. اگر صدقه مستحبی بوده و مربوط به صدقات خودتان است و یا اگر مربوط به دیگران 
باشد، با اجازه ی آنان مانعی ندارد. 


