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توصیههای رهبر انقالب برای معتکفین ماه رجب

در ایام اعتکاف این سه تا را بخوانید
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والدت حضـرت امیرالمومنیـن ( )و آغـاز سـال نـو مبـارک بـاد

فرصت نوروز

رهبر انقالب :عید نوروز یک فرصتی است برای ما ایرانیها .یک دورهی جدید
رابهانسانالقامیکند.ایناحساسوروددردور هجدیدبهانسانکمکمیکند
کهنشاطتازهایپیداکند،برنامهریزیجدیدیبکند،ابتکاریبهمیدانبیاورد.
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معرفی جدیدترین کتاب انتشارات انقالب اسالمی

داستان زندگی رهبر انقالب به روایت خودش
به تازگی ترجمهی فارسی کتاب «ان مع الصبر نصرا» که شامل
خاطرات رهبر انقالب از دوران کودکــی ،جوانی و فعالیتهای

انقالبی ایشان تا پیش از انقالب است ،با عنوان «خون دلی که لعل شد» ،توسط

انتشارات انقالب اسالمی منتشر شده و با استقبال زیاد مخاطبان مواجه شده
است.خطحزباهللضمنتوصیهبهمخاطبانعزیزبرایخواندناینکتابدرایام
تعطیالتنوروز،بخشهاییازفصولابتداییاینکتابرامنتشرمیکند.

ِ
خدمت همیشه پدر
در
پدر همواره به من محبت ویژه داشت و در ســفرهای خود با من مأنوس
میشد .پدرم یک بار بینایی خود را از دست داد ،ولی بعدا شفا یافت .درمان
چشم خود را در تهران ادامه میداد .سه بار به تهران رفت ،ولی حاضر نشد
کسی جز من همراهش باشد .ســال  ۱۳۴۲در قم بودم .پدر به من نامه
نوشت که به مشهد بیایم تا او را در ســفر درمانی به تهران همراهی کنم.
اما رفتن من به مشهد به تأخیر افتاد و علت آن ،مأموریتی بود که در رابطه

با مســائل تبلیغ باید در زاهدان انجام میدادم .به زاهدان رفتم و در آنجا
بازداشت شدم .مهمترین نگرانی من هنگام بازداشت ،پدرم بود که بی من
بهسفرنمیرفت.
مادری که با قرآن و حدیث و شعر آشنا بود
زادگاه مادرم نجف اســت .ایشــان لهجهی عربی داشــت .درکودکی با
لهجهی عربی نجفی حرف میزده اســت .با قرآن آشــنا بــود .قرآن را
خوب و با صدایی جالب تالوت میکــرد .در اواخر عمر ،صدایش گرفته
بود و من صدای خوش او را به یادش مــیآوردم .بر قرائت کالماهلل مجید
با قرآن اهدائی پدرش مداومت روزانه داشــت .شیوهی قرائت ایشان ،ما را
در آن کم سنوســالی به خود جذب میکرد .پیرامونش گرد میآمدیم و
به تالوتش گــوش میکردیم .ایشــان هم از فرصت اســتفاده میکرد،
معانی برخی آیات را برای ما به فارســی ترجمه میکرد و داســتانهای
پیامبران را برایمان بازمیگفت .شــیفتگی وافــرش به زندگی حضرت

موســی( )موجب میشــد تا داســتان زندگی این پیامبر بزرگ را با
همهی جزئیات برای ما شــرح دهد .آنچنان با عالقهمنــدی دربارهی
حضرت موسی سخن میگفت که شوق شنیدن ماجراهای او را در ما بر
میانگیخت.
با دیوان حافظ مأنوس بود و برخی اشــعار او را از حفظ داشت و با آن فال
میگرفت.کمااینکهباحديثنیزآشنابود.حدیثیمیگفتوپدربهایشان
اعتراض میکرد که به این حديث تاکنون برنخورده است ،اما ایشان منبع
حديثرابرایپدرذکرمیکرد.
عادت خوب کودکی
پدرم ما را عادت داده بود که هیچ فرصتی را از دست ندهیم و هیچ روزی را
بدونبهرهگیریازدرسومباحثهنگذرانیم.ایشانازفرصتتعطیلیدرس
حوزه در ایام ماه محرم و همچنین ماههای تابســتان هم بهره میگرفت.
در هفت روز اول ماه محرم برای من درس میگفت و ســه روز بعد از آن
را به مجالس روضهی امام حسین ( )میرفت .چیزی را به نام «تعطیلی
تابستانی» قبول نداشت و میگفت :ما در نجف علیرغم هوای طاقتفرسا
و گرمای ســخت ،درسمان را ادامــه میدادیم؛ بنابراین تابســتانها
در مشــهد چــرا بایــد درس و تحصیــل تعطیــل شــود؟! 3

نتیج هتسلطفرهنگغرب،ایجاددشمنیوکینهورزیبینانسانهاست | اینشمارهتقدیممیشودبهارواحشهدایحادثهتروریستینیوزلند
نتیجهی تسلط فرهنگ غرب را دارید میبینید در دنیا .در دنیا عدالت نیســت ،امنیت نیست ،روح برادری و اخوت بین انسانها نیســت ،دشمنی و نفاق و کینهورزی
َّ
ماشاءاللفراواناست.سلطهیبیمهارقدرتهاهمدردنیاهست.خوب،اینهاهمهمولوداتفرهنگغربیوسلطهیفرهنگیغرببردنیاست.شماببینیدبااقلیتهای
الی
مدعى آزاداندیشی ،امروز چگونه رفتار میکنند .این را مقایسه کنید با رفتار اسالم در دورانهای مختلف با اقلیتهائی که در کشورهای اسالمی
مسلمان در کشورهای
ِ
وجود داشتند .در فتوحاتی که در زمان خلفای راشدین انجام گرفت ،به هر نقطهای که مسلمانها رفتند  -در بعد از مرحلهی جنگ  -در مرحلهی حاکمیت رفتارشان با
غیرمسلمانها،رفتارمهربانانهایبود...رفتاراسالمبااقلیتهارامقایسهکنیدبارفتارامروزمتمدنینبهظاهرطرفدارحقوقبشربااقلیتهایمذهبیکشورهاشان،بامسلمانهابهطورخاص86/9/14 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

انسان

 250ساله

فرصتنوروز

بهمناسبتمیالدحضرتامیرالمؤمنین()

عالج ما در دست یافتن به این
( )است
صفت امیرالمؤمنین

نوروز اگرچه یک جشن ملی و بومی است ،اما در منظومهی فکری رهبر انقالب،
معنایی فراتر از صرفا یک جشــن ملی دارد .از نظر ایشان ،همانگونه که با ورود
«ایرانی زیرک مســلمان» ،قالب نوروز را نگه داشت و محتوای آن را از
اســام به ایران،
ِ
«نوروز پادشاهان» تغییر داد ،انقالب اسالمی نیز موجب شد که صورت جدیدی از نوروز ،توسط
مردم ایران به نمایش در بیاید که یکی از مهمترین جلوههای آن ،حضور مردم در لحظهی تحویل سال و ایام ابتدایی
سال در مکانهای دینی و معنوی است .از این باالتر ،از نظر رهبر انقالب ،نوروز و تحول
در سال و طبیعت ،میتواند مقطعی باشد برای تحول درونی انسان در مسیر زندگانی
خود .خط حزباهلل بهمناسبت فرا رسیدن ایام عید نوروز و سال نو ،اطالعنگاشت این
هفتهی خود را به این موضوع اختصاص داده است.
عید نوروز برای ایرانیها یک فرصت است
عید نوروز هم واقعاً یک فرصتی است برای ما ایرانیها .با
معین با آنچه در تاریخ
ِ
قطعنظر از جنبهی ارتباط این روز ّ
اسالماست-کهحاالبعضیهاتطبیقمیکنندباروزغدیر
و بعضیها بــا روزهای دیگــر ،که من نمیتوانم قضاوتی نســبت به
صحتوســقم این تطبیقها بکنم -خــود این عید که ا ّول ســال
ّ
خورشیدیماومنتسببههجرتپیغمبراکرماست،واقعاًیکفرصت
بزرگ و خوبی است .اعیاد اینجوری هســتند؛ یک سرآغاز را و یک
دورهی جدید را به انسان القا میکنند .این احســاس ورود در دورهی
جدید به انسان کمک میکند که نشاط تازهای پیدا کند ،برنامهریزی
جدیدی بکند ،ابتکاری به میدان بیاورد؛ خیلی چیز خوبی است .لذا در
اهم ّیتمیدهند۹۵/۱/۱۸.
همهیدنیاهمهیملّتهابهاعیادسالشان ّ

۱

فـرار»
«کـرار غیـر ّ
امیرالمؤمنیـن یکـی از القابـش ّ
اسـت .پیغمبر اکرم ایـن لقـب را بـه امیرالمؤمنین
داد .ایـن مخصـوص میـدان نظامـی نیسـت؛ در
کـرار غیر
همهی میدانهـای انسـانی امیرالمؤمنین ّ
فرار بود؛ یعنـی مهاجم ،مقتـدر ،دارای فکـر و بدون
ّ
مبانـى
عقبگـرد .مواضـع محکـم ،ایسـتادگی بـر
ِ
مـورد قبـول و مـورد اعتقـاد ،از موضـع تدافعـی
خـارج شـدن و نسـبت بـه کجیهـا و زشـتیها و
بدیهـا و ظلمهـا و بیعدالتیهـای دنیـا در موضع
کـرار
تهاجمـی قـرار گرفتـن؛ ایـن همـان صفـت ّ
فـرار امیرالمؤمنین اسـت .شـما اگر بـه زندگی
غیر ّ
امیرالمؤمنین نـگاه کنید ،میبینیـد از اول تـا آخر،
زندگی آن بزرگـوار اینگونه اسـت .عالج مـا هم در
همیـن اسـت .مرحـوم اقبـال الهـوری میگویـد:
کرارچیس 
ت
میشناسیمعنی ّ
اینمقامیازمقاماتعلیاست
ا ّمتانرادرجهانبیثبات
کراریحیات
نیستممکنجزبه ّ
میخواهیـد زنـده بمانیـد؟ میخواهیـد عزیـز
باشـید؟ میخواهیـد در علـم و عمـل پیشـرفته
باشـید؟ میخواهیـد جوانانتـان سـرافراز باشـند؟
میخواهیـد فردایتـان فـردای روشـنی باشـد؟
کـرار،
بایـد اسـتقامت داشـته باشـید .فعـالّ ،
خسـتگیناپذیر و دنبـال کننـدهی اهـداف خـود؛
آیندهی چنیـن ملتـی روشـن اسـت84/5/28 .
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ایرانی زیرک مسلمان ،محتوای نوروز را عوض کرد
ایرانی ِ
زیرک مسلمان ،نوروز باستانی را با عقیدهی خود و
ِ
به شــکل دلخواه خود ،تغییر داد؛ قالب نوروز و صورت
نوروز را نگه داشــت ،محتوای آن را عــوض کرد .نوروز
باستانی ،نوروز پادشاهان بود؛ فرصتی برای سالطین و ح ّکام مستبد
بود؛ برای اینکه شــکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملّتها
امیه و
بکشانند و بنشــینند از آنها هدیه بپذیرند .حتّی در زمان بنی ّ
عباســی وارد شد،
عباس که نوروز به دربارهای خالفت اموی و ّ
بنی ّ
همان رفتار و سیرهی پادشاهان و کسرایان فارسی باستان در دربار
ایرانی مسلمان ،این نظم را ،این قالب را بهنفع
آنها عمل میشد .ا ّما
ِ
خود تغییر داد؛ اگرچه این تغییر بهصورت دفعی انجام نگرفته است
ا ّما شــما امروز بعد از گذشتن قرنها ،مشــاهده میکنید که نوروز
بهانهای و وسیلهای است برای ارتباط قلبی میان مردم و میان مبدأ
مقدس باریتعالی۹۴/۱/۱ .
عظمت و ع ّزت ،یعنی ذات ّ

2

در ایام نوروز ،شلوغترین جاها مکانها معنوی است
در ایّام نـوروز و تحویل سـال نـو ،شـلوغترین و پرازدحامترین مراکـز در کشـور پهناور ما عبـارت اسـت از بارگاههای
مقـدس {حرم رضـوی} ،صدها هزار
ائمه و امـامزادگان( .)دیشـب ــ در نیمهی شـب ــ در این آسـتان ّ
ّ
مقـدس ّ
متوجـه مرکز عظمت و قدرت شـدند ،با خدای خود سـخن گفتنـد ،از گرداننـدهی حالها
مؤمن با دلهـای پاکیزهّ ،
گـردش نیکوی حالـت خـود را طلـب کردنـد و مراسـم دینی بـه جـا آوردنـد؛ بنابراین ایـن نـوروزی که امـروز مـا داریـم ،نوروز
باسـتانی نیسـت ،نـوروز ایرانی اسـت؛ نـوروز ملّـت مسـلمانی اسـت کـه از قالب ایـن مراسـم کهن ،توانسـته اسـت بـرای خود
سرمایهای فراهم کند و به سمت هدفهای خود پیش برود۹۴/۱/۱ .
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سخن
دور هم جمعشدن ،از برکات نوروز است
یک برکــت دیگر عید نــوروز ،این
دیدارها و هماهنگیها اســت .االن
شــما که اینجــا جمع شــدهاید،
عمدهی مسئولین کشور هســتید؛ از سه ق ّوه و
بعضی از نهادها در اینجا جمعند همه با هم کنار
هم نشستهاند؛ از ق ّوهی مجریّه ،از ق ّوهی مق ّننه ،از
قضائیه و از نهادهای انقالبی ،همه دور هم
ق ّوهی
ّ
نشستهاند و یک وحدتی را دارند نشان میدهند؛
این خیلی چیز باارزشی است و برای یک کشور
خیلی مهم اســت .این هم یکی از برکات عید
نوروز است که دور هم جمع بشویم؛ مث ً
ال ما آقای
جهانگیری را از کِی تا حاال ندیدهایم؛ حاال امروز
الحمدهلل به برکت عید نوروز مث ً
ال ،ایشــان را و
دیگر دوســتان را الحمدهلل [توانستیم] زیارت
کنیم؛ اینها خیلی خوب است۹۵/۱/۱۸.

4

ساعت تحویل سال ،حد فاصلی است بین پایان و آغاز
ساعت تحویل و هنگام تحویل ،در حقیقت حد فاصلی
است بین یک پایان و یک آغاز؛ پایان سال گذشته و آغاز
سال نو .البته نگاه عمدهی ما باید به طرف جلو باشد؛ سال
نو را ببینیم ،برای آن خودمان را آماده کنیم و برنامهریزی کنیم ،اما
حتماً ِ
نگاه به پشت سر و راهی که طی کردهایم هم برای ما مفید است.
برای اینکه ببینیم چه کردهایم ،چگونه حرکت کردهایم ،نتایج کار ما
چه بوده است و از آن درس بگیریم و تجربه بیاموزیم۹۱/۱۲/۳۰.

5

همت واالی انسان مسلمان ،رسیدن به بهترینهاست
در این دعائی که در آغاز هر ســال ،در هنگام تحویل ،همه
میخوانیم،اینفِقرهجالبتوجهاستکهمیفرماید«:ح ّول
حالنا الی احسن الحال» .نمیفرماید ما را به روز نیکی ،حال
نیکیبرسان؛بهپروردگارعرضمیکندمارابهبهترینحالها،بهبهترین
روزها ،به بهترین وضعیتها برسان .همت واالی انسان مسلمان همین
استکهدرهمهیعرصههابهبهترینهادستپیداکند۸۹/۱/۱.
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عادت پسندیده مردم ایران
عید نوروز که یک عید علیالظاهر غیر دینی است ،عید
ملی است ،جنبهی دینی و یادآوری دینی ندارد؛ اگرچه
حاال در بعضی از روایات دارد کــه «ال ّنیروز من ایّامنا» :از
روزهای ماست  -حاال نمیدانیم چقدر این روایات اعتبار و استحکام
سندی دارد  -اما محتوای دینی در همهی حوادث زندگی انسان وجود
دارد؛ از جمله در این عید .خوشــبختانه مردم ما توجــه دارند ،دعا
میخوانند ،ذکر میگویند ،در مشاهد مشرفه شرکت میکنند؛ حتّی
کســانی که به شــهرها و مراکزی میروند که علیالظاهر مشــاهد
مشــرفهی معروف هم ندارد ،آنجا اگر امامزادهای پیدا شود ،ساعت
تحویل را حتماً توی امامزاده میگذرانند؛ اگر مث ً
ال فرض کنید عید را به
شیراز میروند ،ساعت تحویل را در شاهچراغ میروند؛ این یک عادت
بسیار پسندیدهای است در بین مردم ما .هرچه بتوان محتواهای دینی
را در همهی حوادث زندگی و پدیدههــای زندگی افزایش داد ،این به
نفعماست۸۹/۱/۱۷.
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اولین نقطه مهم در اول سال
به نظر من اولیترین نقطهای که انسان خوب است به فکر
بیفتد ،رابطهی خودش با خداست .اول سال که میشود،
آدم فکر کند که خب ،سال گذشته و قبلش هر جور بود،
گذشت؛ االن یک مقطع جدیدی است؛ یک رابطهی جدیدی با خدای
متعال تعریف کنیم؛ هم در جنبههای ایجابی ،هم در جنبهی نفیای.
جنبهی نفیای یعنی گناه .انســان به بعضی گناهها عادت کرده؛ لذا
اهمیت آنها را درک نمیکند .اگر انســان یک تأمل بکند ،اینها را در
رفتار خودش ،در عمل خودش متوجه میشود۹۰/۱/۳۲.
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اگر زندگی همین طور یکنواخت ادامه پیدا میکرد...
نوروز هم ،یعنی نو شدن سال  -حاال اسمش را هرچه بگذاریم؛ که خب ،نوروز اسم مناسبی است  -چیز خیلی خوبی است .در
حرکت زندگی ،مقطع قرار دادن خیلی خوب است .اگر زندگی همین طور یکنواخت ادامه پیدا کند و انسان به مقاطع جدید
نرسد ،قاعدتاً به فکر نوسازی و نوآوری نخواهد افتاد .مقطع قرار دادن در حرکت عمر و مسیر عمر ،یکی از فوائدش همین است
کهانسانمیگویدخب،اینسالکهنهشد،تمامشد،حاالشدسالنو؛سالنوهمکارنو،فکرنو،همتنووانگیزهینوراقهرا ًباخودشهمراه
میآورد؛ همچنان که رسم است بین ما و بین دیگر مردم دنیا که وقتی سالشان نو میشود ،لباسها را نو میکنند ،خانه را نو میکنند؛ که
خب،بینماخانهتکانیواینهامعمولاست؛دیگرانهمظاهرا ًاینچیزهارادارند.پسنوروزیکمقطعجدیدیاست۹۰/۱/۲۳.

9

هفته

 1نخستینجرقهآشناییباحرکتانقالبی
از خردســالی ،یکی از دورانهای مهم بیداری اسالمی را
شاهد بودهام ،که از آغاز حرکت نواب صفوی ( )تا نهضت
امام خمینی (قدس ســره) و انقالب اســامی و برپایی
نظام مبارک اسالمی امتداد داشت .مرحوم شهید نواب
صفوی نخســتین جرقهای بود که راه اسالم را به معنای
فراگیر انقالبی و پویای آن در برابرم روشــن ساخت ...در
یکی از روزها نواب تصمیم گرفت بــرای بازدید آن عده
از طالب مدرســهی ســلیمان خان که به دیدنش رفته
بودند ،از آن مدرســه دیدن کند .من از شنیدن این خبر
خیلی خوشحال شدم .نواب در چشم ما نماد قهرمانی و
مقاومت اسالمی بود .وقتی خبر کشته شــدن رزم آرا به
دست خليل طهماسبی  -یکی از فدائیان اسالم  -منتشر
شد ،و میشــنیدیم که آقای کاشانی این اقدام قهرمانانه
را به طهماسبی تبریک گفته ،احســاس عزت و افتخار
میکردیم ...در مدرســه حجرهی بزرگی بــود که به آن
«مدرس» میگفتند؛ آن را رفت و روب و مرتب کردیم و
برای آمدن این میهمان و همراهانش آماده ساختیم و در
انتظارساعتموعودماندیم.
در ورودی مدرسه باز شــد و عدهای میهمان وارد شدند.
چشم من در میان آنان در جستوجوی نواب بود ،که در
ذهنخودازاوتصویرمردیتنومندوبلندقامتداشتم؛اما
به جای چنان مردی که در تخیلم بود ،مردی الغر و کوتاه
قد را دیدم که عمامهای سیاه برســر داشت و چهرهاش
بشــاش بود و هرکه را میدید ،با گشــادهرویی برخورد
میکرد و به او ســام میداد .اگر هم به یک نفره «سید»
برمیخورد،میگفت:پسرعمو!سالمعلیکم.باخودگفتم:
عجب! نواب صفوی که رژیم شــاه را گیج و حیران کرده،
این است؟! در واقع ،از وقتی چشمم به این مرد افتاد ،دیدم
با تمام احساسم مجذوب اویم و از ژرفای قلبم او را دوست
داشتم.
دو خط همیشگی رهبر انقالب
در تمام زندگــی مبارزاتی خــود ،همواره هــر دو خط
«مقاومت» و «روشنگری» را با هم ادامه دادم و معتقدم
این دو را کامال با هم درآمیختم .نهایت سعی من این بود
که دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی
برای رفتار عملــی ،و برنامهای بــرای زندگی ،و تغییری
مستمر به ســوی کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم .در
همهی کارهای فکــری و عملیام ،و در ســخنرانیها و
درسهایم ،روی این خط تمرکز داشتم .همین گرایش به
درک آگاهانه و روشن از اسالم ،مرا واداشت تا به کتابهای
اسالمگرايان عرب روی بیاورم .در کنار این ،به هر فعالیتی
که میتوانست مردم را علیه قدرت حاکم بسیج کند و به
صورت هســتهای برای رهبری مردم به ســوی برپایی
حکومت اسالمی درآید ،دست میزدم ...به عقیدهی من
اگر فعالیت آگاهانهی فکر اسالمی از جنبش و مبارزه جدا
شود ،خشک و بیروح میشــود .روح مبارزهی دینی هم
اگر از آگاهی و اندیشه عاری گردد ،دچار ارتجاع و تحجر
میگردد .ترکیب مقاومت با آگاهیبخشی و رشد فکری،
خطانقالباسالمیراتشکیلمیدهد.
سالچهارم،شماره|177هفتهچهارماسفند97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

در همه اعیاد
مسئله اصلی یاد خداست
در همـهی آن اعیـاد آنچـه کـه انسـان
مالحظـه مىکنـد همـهاش مسـئله ذکـر
و دعاسـت ،نمـاز اسـت ،روزه اسـت ،ذکـر

گام دوم

انقالب

جمهوری اسالمی تا ابد از نظریه
«نظام انقالبی» دفاع میکند

انقالب اســامی همچــون پدیــدهای زنده و
بااراده ،همواره دارای انعطاف و آمادهی تصحیح
خطاهایخویشاست،ا ّماتجدیدنظرپذیرواهل
اسیت مثبت نشان
حس ّ
انفعال نیست .به نقدها ّ
میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان
حرفهایبیعملمیشمارد،ا ّمابههیچبهانهای
از ارزشهایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم
آمیخته است ،فاصله نمیگیرد .انقالب اسالمی
پسازنظامسازی،بهرکودوخموشیدچارنشده
ونمیشودومیانجوششانقالبیونظمسیاسی
و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند ،بلکه از
نظریّهینظامانقالبیتاابددفاعمیکند.
متحجر و در برابر پدیدهها و
جمهوری اســامی،
ّ
موقعیتهاینوبهنو،فاقداحساسوادراکنیست،
ّ
بشدت پایبند و به مرزبندیهای
ا ّما به اصول خود ّ
حساس است .با
خود با رقیبان و دشمنان ّ
بشدت ّ
خطوط اصلی خود هرگــز بیمباالتی نمیکند و
برایش مهم اســت که چرا بماند و چگونه بماند.
واقعیتها ،همواره
بیشک فاصلهی میان بایدها و ّ
وجدانهای آرمانخواه را عــذاب داده و میدهد،
ا ّما این ،فاصلهای طیشــدنی اســت و در چهل
سال گذشــته در مواردی بارها طی شده است و
بیشــک در آینده ،با حضور نســل جوان مؤمن
و دانــا و پُرانگیــزه ،با قدرت بیشــتر طی خواهد
شد97/11/22 .

مطالبه

10001028

حوادث ســفرهای نوروزی یکی از دغدغههای
نگرانکننــده در ایــام نــوروز اســت .تمام
دستگاههای مؤثر در ســفرها و مسئول حفظ
انضباط جــادهای باید تالش خــود را برای به
حداقل رساندن این حوادث بکار گیرند ...از مردم
و مسافران نوروزی میخواهم ،تا بیش از پیش
مقررات و قوانین را رعایت کنند تا خدایی نکرده
در این ایام شــادی ،برای آنان تلخکامی بوجود
نیاید ...امیدوارم ایام عیــد و تعطیالت نوروز به
همهی مردم ایران خوش بگذرد و مردم این ایام
را با شادی و شیرینی سپری کنند91/12/26 .

ble.im/khattehezbollah

اسـت ،دعاسـت .و در ایـن عیـد هم کـه عید
ملى اسـت و اسلامى نیسـت لکن اسالم هم
مخالفتـى بـا آن نـدارد بـاز مىبینیـم که در
روایتـى کـه وارد شـده ،از آداب امـروز روزه
گرفتـن اسـت؛ از آداب امـروز دعـا کـردن
اسـت؛ نمـاز خوانـدن اسـت؛ و ایـن بـه مـا
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برای سه روز اعتکاف باید برنامهریزی بشود
اعتکاف جای عبادت است؛ البتّه عبادت فقط هم نماز خواندن
تماس خوب با معتکفین ،ارتباط دوســتانه و برادرانه،
نیست؛
ّ
فراگیری از آنها ،تعلیمدهی به آنها ،معاشرت اسالمی را تجربه
کردن و آموختن؛ همهی اینها فرصتهایی است که در اعتکاف
ممکن است پیش بیاید؛ [برای] این باید برنامهریزی بشود .اگر
جوان مشتاق
جمع ِ
چنانچه برنامهریزی نشد و کمک نشدند این ِ
و شــوریدهای که برای اعتکاف وارد این مســجد شدهاند ،این
نیروها هدر خواهد رفت و احیاناً زیانآفرین خواهد شد93/2/15 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

مىفهمانـد اگـر ملتى بخواهـد به راه راسـت
برود و بخواهـد اسـتقالل خـودش را ،آزادى
خـودش را بخواهـد حفـظ کنـد بایـد در
عیـدش و غیـر عیـدش تذکر داشـته باشـد؛
ذکـر خـدا بکنـد ،یاد خـدا باشـد ،بـراى خدا
باشد62/1/1 .
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کاری کنید که دل جوان به خدا نزدیک شود
توجه
برنامهریزی هم باید ،هم هوشمندانه باشد ،هم با ّ
به معنای اعتکاف باشد .حاال فرض کنیم مث ً
ال یکی بیاید
برنامهریزی کند که برای این اعتکاف فیلم نشان بدهیم!
خب ،فیلم که همه جا آدم میبیند؛ فیلم که احتیاج به
روز ایّامالبیض و در مســجد و مانند اینها ندارد .اعتکاف
برای نزدیک شــدن به خدا است .شــما ببینید چه کار
میتوانید بکنید که هم دل او به خدا نزدیک بشود ،هم
مغز و ذهنش به خدا نزدیک بشود93/2/15 . .
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این سه روز را فقط بگذاریم
برای جهات معنوی
این جوانی که بعد از این ســه روز از اعتــکاف آمد بیرون،
پاکیزه میشود ،شستشو میشود و میآید بیرون؛ طهارتی
پیدا میکند معنای او؛ این برایش ذخیره است .این خیلی
مهمی اســت ...مراقب باشید این درست
چیز باعظمت و ّ
انجامبگیرد،درستهدایتبشود؛گویندگانخوبیباشند،
بروند حرف بزننــد ،معارف دینی را به آنهــا یاد بدهند .از
جنجالهای گوناگونی [هم] که در حاشیهســازیهای
معمول جامعه نقش دارند ،پرهیز بشــود و این سه روز را
بگذاریمبرایجهاتمعنوی93/2/15.
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رهربی

امیدوارمتعطیالتنوروزبه
هم همردمایرانخوشبگذرد

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

توصیههای رهبر انقالب برای معتکفین ماه رجب
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در ایام اعتکاف
این سه تا را بخوانید

در ایام اعتکاف اینها را بخوانید
این اعتکافی که جوانها انجام میدهند ،در واقع دارند
با خدا خلوت میکنند .اعتکاف بیشــتر یک کار فردی
اســت؛ ایجاد یک ارتباط با خداســت .جوری نشود که
برنامههای جمعی این مراکز اعتکاف ،حال خلوت و حال
ارتباط فردی و قلبی با خدا را در افــراد ضعیف بکند یا
بگیرد .مجال بدهند؛ وقت بگذارند؛ بگذارند این جوانها
قرآن بخوانند ،نهجالبالغه بخوانند ،صحیفهی سجادیّه
بخوانند .بخصوص من در ایــن ایام اعتکاف ،صحیفهی
سجادیه را توصیه میکنم87/4/26 .

تمرینهایی که باید در این سه روز انجام بدهید
توصیهی من این است که در این ســه روزی که شما در مســجد هســتید ،تمرین مراقبت از خود بکنید .حرف که میزنید ،غذا که
میخورید ،معاشرت که میکنید ،کتاب که میخوانید ،فکر که میکنید ،نقشه که برای آینده میکشید ،در همهی این چیزها مراقب
باشید رضای الهی و خواست الهی را بر هوای نفستان مقدم بدارید؛ تسلیم هوای نفس نشوید .تمرین این چیزها در این سه روز میتواند
درسی باشد برای خود آن عزیزان و برای ماها که اینجا نشستهایم و با غبطه نگاه میکنیم به حال جوانان عزیزمان که در حال اعتکاف
عمل خودتان به ما هم یاد بدهید84/5/28 .
هستند .با ِ

