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خانواده ایرانی | 4

مطالبه رهبری | 4

جلوهفروشییکلحظهاست
اماآثار مخربآنماندگار!

دانان
مراقبقانون ِ
قانونشکنباشید!
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ّ
حزباللهیها
مراقب باشند!

رهبر انقالبدر سهبیاناتاخیر خود،نقدهایینسبتبهعملکردنیروهایانقالبی
بیانفرمودند.خطحزباهللاینموضوعراموردبررسیقرار دادهاست.

اطالعنگاشت | 2

2

مسئله روز | 3

ششاقداماصلیامامرضا()برایمقابلهباطرحخطرناکمأمونعباسی
()

نقشهای کهامامرضا نقشبرآب کرد

دربــارهی نــگاه بدیــع و متفــاوت رهبر انقــاب بــه معرفت و
ســیرهی اهل بیت ( )در چارچــوب نظریهی انســان 250
ساله ،در کنار نگاه کلیای که به مبارزهی سیاسی ائمه ()
در طــول دوران  250ســالهی آن ملحــوظ اســت ،متضمــن
جزئیــات و ظرائفی نیــز در مقــام بازخوانی عملکــرد و تالش
هر یــک ائمــه نیز هســت که بــه معرفــت و شــناخت واقعی
امامــان کمک شــایانی خواهــد کرد .نشــریه خــط حزباهلل

به مناســبت ایام میالد باســعادت امام رئــوف حضرت رضا
( )بخشــی از پیــام مکتــوب حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
بــه کنگــرهی جهانــی امــام رضــا را بازخوانــی کرده اســت که
در آن بــه تدابیــر و سیاســتهای امام هشــتم بــرای مقابله
بــا «توطئــهی خلیفــهی عباســی مبنی بــر هضــم امامت در
خالفت بهوســیلهی والیتعهدی اجباری حضــرت» پرداخته
شده است.

ماجرای کرونا هنوز تمام نشده است...
حزباهلل این است | 4

همیشه خودتان را برای ادامه کارها
آماده نگه دارید!
اصولعدالتخواهی | 4

مراقب باشید به افراد جفا نکنید!

شهید هفته
اینجاسومینحرماهلبیتدر سرتاسر ایراناست | اینشمارهتقدیممیشودبهامامزادهیشهیداحمدبنموسیشاهچراغ(*)
به نظر مـن یکـی از چیزهـای بسـیار مهمـی کـه در شـیراز بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد ،مرکزیـت و محوریـت ایـن حرم مطهـری اسـت کـه کمتر شـهری از
شـهرهای کشـور ما یک چنین امتیاز و برجسـتگیای دارد .اینجا بعد از مشـهد و قم ،در واقع سـومین حرم اهل بیت()در سرتاسـر ایران اسـت .هم
از لحاظ خدمترسـانی بـه زوار این حـرم ،هم از لحـاظ معرفـی کـردن و نشـان دادن و دلهای مشـتاقان را در سرتاسـر کشـور و بیرون از کشـور متوجه
این بارگاه عظمـی کـردن ،کارهائی اسـت که بایسـتی انجـام بگیـرد87/2/18 .
*بهمناسبتروز ششمذیقعده،روز بزرگداشتحضرتاحمدبنموسی()

تاریخ شهادت :بین سالهای 203تا 217قمری

شهادت :توسط مأموران حکومت عباسی در شهر شیراز

مزار :حرم مطهر حضرت شاهچراغ ()
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اطالع نگاشت

سخن هفته

ّ
حزباللهیهامراقبباشند!

سخن
رهبرانقالب در ســه بیانات اخیر خود (یعنی
هفتـه
ارتبــاط تصویری بــا نمایندگان تشــکلهای
دانشجویی ،سخنرانی بهمناسبت سالگرد
رحلتامام(ره)،ودر نهایتارتباطتصویریبا
همایــش سراســری قــوهی قضائیه) بــا تأکید بــر اهمیت
مطالبهگــری ،بــه نقــد برخــی روشهــای عدالتخواهــی
پرداختند.
کالننگریدر شناختآرمانهاوواقعیتها
مجموعهی نکات ایشــان در حوزهی ارتقــای مطالبهگری
مربــوط بــه دیــدار دانشــجویی اســت .در آن بیانــات،
رهبرانقالب یک توصیــهی راهبردی داشــتند و آن ،زاویهی
نــگاه در مطالبهگــری اســت .چــه آنکــه بــرای فهــم دقیق
راهبردهــا الزم اســت زاویهی نــگاه مطالبهکننــده« ،کالن
بوده»وضمن«شناخت آرمانها»،فهمدقیقیاز «وضع
و واقعیــت موجــود» داشــته باشــد .کالن نگــری یعنــی
شــناخت ضعفها در کنار فهم دقیق از جبههبندی اصلی
نظاماسالمیدر نسبتباظلموظالماکبر واعتنابهقدرت
وداراییهایملــیدر اینمبارزه.بر ایناســاساصولیکه
رهبرانقالبدرآنروزمطرحمیکنندبدینشرحاست:
طرفمبارزهیوسیعو
اولاینکه«جمهوریاســامی،یک ِ
عظیمدرسطحجهانیاست».اینمالحظه،نسبتمارادر
جبههبندیکالنسیاسیدر دنیادقیقمیکندوموضعما
ّ
«ظرفیت
رانسبتبهمشکالتداخلیروشنمیکند.دوم،
باالیکشــور برایمقابله».اینمالحظه،شناختدقیقاز
خودمان است .بیاعتنایی به این دارایی باعث میشود با
مشاهدهیانواعمشکالتدچار ضعفوناامیدیشویم.
ودر نهایــت«،نهادینهشــدناحســاسقــدرتو ّ
عــزتدر
ِ
کشــور» ،و اینکه دشــمن در تالش برای مخــدوش کردن
همین دســتاورد انقالب اسالمی اســت .باید مراقبت کرد
این حس کرامت و عزت شکسته نشــود .اصالح ضعفها
بااحساسضعفمیسرنیست.لذاخودحقیرپنداریباعث
میشــود روحیهی مبارزه و تحول با مشــاهدهی کمترین
مشکل،تبدیلبهخودزنیورخوتوسستیشود.
ســپس،رهبــر انقــاببعــداز اینکــهزاویــهینــگاهرابــه
کالننگری و عمقبخشــی ارتقــا دادند درخصــوص رفتار
فردینیز چنــدتوصیهیکلیــدیدارند:اول«خودســازی
فردیواجتماعی»است.دقتکنیمکهسالهاپیشرهبر
انقالب موضــوع عدالتخواهــی را با دو شــاخص معنادار
«عقالنیت و معنویت» مطرح کردند و تأکید داشــتند که
بیاعتناییبهایندوشــاخص،منجر به«یکچیز ســربار،
تحمیلیواجبــاری» 90/2/27خواهدشــد.جــایدیگر نیز
توضیح میدهنــد کــه «عدالتخواهی بــدون معنویت و
عقالنیت باعث میشــود عدالت به ضد خــودش تبدیل
شــود خیلی از کارها را گاهی بعضــی از ایــن گروههای تند
و افراطی توی این کشــور کردهاند که ضد عدالت شــده»
 88/6/16و در جــای دیگــر نیــز میفرماینــد عدالتخواهی
بدون معنویت «به ریاکاری ،دروغ ،انحراف و ظاهرسازی و
تصنعتبدیلمیشود»84/8/6.
لذ در دیــدار با دانشــجویان ابتــدا به «خودســازی» تأکید
دارنــدودر مرحلــهیبعــدبه«تقویــتمبانــیمعرفتی».
ایشانتوضیحمیدهندکهفردمتکیبهمبانی،نهمقابل
مشــکالت «منفعــل» میشــود و نــه دچــار «انحــراف»
میگردد.سپسمثالمیزنندکهجمعیازجوانانمتدین
اولانقالببهدلیلنداشتنمبانیدرسالهایبعدتبدیل
به «انقالبیــون پشــیمان» شــدند و حتی مقابــل انقالب
ایستادند.

فرقبین ّ
تحولخواهیواعتراض
رهبرانقالب اما در ســالگرد رحلت امام ،موضوع مطالبهگری
را با عنوان گســتردهتر و عمیقتــری به نــام «تحولخواهی»
مطرح میکنند و در همان ابتــدا جهت تبیین تحولخواهی
میفرماینــد کــه در پرتــو روحیــهی تحولآفرینــی امــام(ره)،
«روحیهیخمودگیوتسلیمملتایرانبهروحیهایمطالبهگر
تبدیلشــد».ایشــانســپسدر تبییــنتحولخواهیچند
توضیح راهبردی را ارائه فرمودند :اول اینکه ّ
«تحولخواهی
لزومًا بهمعنایاعتراضنیســت»بلکهبهمعنیبهتر شــدن
مستمر اســت .برخی تصور میکنند مطالبهگری صرفا فریاد
کشــیدناســتحــال آنکــهمطالبهگــریوتحولخواهیبه
معنایراضینبودناز وضعموجوداستواز اینجهت،الزاما
بهمعنیاعتراضنیست.
نکتهیدومایناستکهرهبر انقالبدر اینجانیز «پشتوانهی
فکری»را«ازلوازم ّ
تحولصحیح»میدانندوتصریحمیکنند
کهدر زمینــهیعدالتبایدتحــولایجادکنیمامــااینتحول
بایدمبتنیبر مبانیفکریباشــد.سپساشــارهمیکنندکه
«اگر چنانچه یک چنین پشــتوانهی فکریای وجود نداشــته
باشــد،این ّ
تحولانســان،غلطخواهدبودواحتماًالانسان
قدم را نابجا برمیدارد ،بعد هم درســت پافشاری نمیکند».
توصیهی دیگــر رهبرانقالب نیز این اســت کــه تحولخواهی
اوالبا«کارهایســطحی»میســر نیســتودیگــر اینکهالبته
«تدریجی»استونیازمند«صبوری».نکتهیقابلاشارهاین
استکهرهبرانقالبسالهاپیشدر پیامیکوتاهبهجنبش
عدالتخواهی آنها را به دو شــاخص مهم توجــه داده بودند:
«اولبصیرتودومصبر 87/5/22».هماندوییکهحاالبعد
از12سال،باردیگر آنراتکرارکردهاند.
مراقبقضاوتهاینادرستباشید!
ســومین بیانات رهبرانقالب مربوط به همایش سراسری
قوهقضائیهاست.مخاطباصلیایشاناگرچهمسئولین
و کارکنان دســتگاه قضائی بود امــا درخــال آن ،مجدد به
برخیآسیبهایمطالبهگریپرداختندکهیکیازمهمترین
آنهااشارهبهیکمصداقوحمایتاز رئیسسابقدستگاه
قضائیدر مقابلتهمتهایناروااست.رهبر انقالبدر این
موضوع و فراتــر از یک مصداق تأکید داشــتند کــه جوانان
مؤمن در مســیر مطالبهگری «مراقبت کنند ّ
تعدی نکنند،
جفا نکنند ،ظلم نکنند .»...در بخش دیگری از همین دیدار
چنینمیفرماینــد«:خیلیهاقضاوتمیکننــددر فضای
مجازی؛ و با بیانهای خودشــان ،با نوشــتههای خودشان،
در واقعدر موضعیکقاضــیقرار میگیرندورأیمیدهند
وبر اساساینرأیعملمیکنند؛گاهیدشناممیدهند،
گاهیتهمتمیزننــدوکارهاییماننداینهامیکنند؛همه
مراقبباشند99/4/7».لذامیفرمایندمبارزهبافسادمهم
اســتاماظلمنکردنوتعدینکردندر اینمسیر چهبسا
مهمتر است«،یعنیوجودفسادومفسد،خیلیخطرناک
اســت ّاما ّ
تعدی به بیگناه به معنــای واقعی کلمــه از این
خطرناکتراست99/4/7».
بنابراینمیتــواناینطور جمعبنــدیکردکــهرهبرانقالبدر
دیداربادانشجویان،زاویهینگاهمطالبهگریرابهکالننگریو
راهبردیاندیشیارتقادادند،درسالگردرحلتامام(ره)اصول
حاکم بر تحولخواهی را توضیح دادند و در نهایت در دیدار با
مسئوالنقضائی،بااشارهبهیکمصداق،یکرویهینادرست
در مطالبهگــری را مورد تذکــر قرار دادنــد .ایــن موضوعات و
ســرفصلهارامیتوانبهعنواناصولومبانیمطالبهگری
بیانکردوبرنیروهایحزباللهیفرضاستکهنسبتخودبا
اینمبانیراموردبازخوانیوبازبینیقراردهند.

اعالمنارضایتی
از دعوتاجباریبهخراسان

رهبرانقالب در دیدار
با دانشجویان،
زاویهی نگاه
مطالبهگری را
به کالننگری و
راهبردیاندیشی
ارتقا دادند،
در سالگرد
رحلت امام(ره)
اصول حاکم بر
تحولخواهی را
توضیح دادند
و در نهایت در
دیدار با مسئوالن
قضائی ،با اشاره به
یک مصداق ،یک
رویهی نادرست در
مطالبهگری را مورد
تذکر قرار دادند.
این موضوعات
و سرفصلها را
میتوان به عنوان
اصول و مبانی
مطالبهگری بیان
کرد و بر نیروهای
حزباللهی فرض
است که نسبت
خود با این مبانی
را مورد بازخوانی و
بازبینی قرار دهند.

هنگامـی کـه امـام را از مدینـه بـه
خراسـان دعـوت کردنـد آن
1
حضرت فضای مدینـه را از کراهت
و نارضایـی خـود پرکـرد ،بطوریکـه همه کس
در پیرامـون امـام یقیـن کردنـد کـه مأمـون بـا
نیـت سـوء حضـرت را از وطـن خـود دور
میکنـد ...همـهی کسـانی کـه بایـد طبـق
انتظـار مأمـون نسـبت بـه او خوشبیـن و
نسـبت به امام بـه خاطـر پذیرش پیشـنهاد او
بدبیـن میشـدند در اولین لحظات این سـفر
دلشـان از کینـهی مأمون کـه امام عزیزشـان
را ایـن طـور ظالمانـه از آنـان جـدا میکـرد و به
قتلگاهمیبردلبریزشد.

امتناععلنیاز پذیرشوالیتعهدی

هنگامــی کــه در مــرو پیشــنهاد
2
والیت عهــدی آن حضرت مطرح
شــد ،حضــرت بــه شــدت
اســتنکاف کردند و تا وقتی مأمــون صریحًا
آن حضــرت را تهدیــد بــه قتــل نکــرد آن را
نپذیرفتنــد .این مطلــب همه جــا پیچید که
علیبنموسیالرضا ولیعهدی و پیش از آن
خالفت را که مأمون به او با اصرار پیشــنهاد
کرده بود نپذیرفته است .دســتاندرکاران
امور کــه بــه ظرافــت تدبیــر مأمــون واقف
نبودند ناشــیانه عدم قبول امام را همهجا
منتشــر کردنــد ،حتــی فضلبنســهل در
جمعــی از کارگــزاران و مأمــوران حکومــت
گفــت مــن هرگــز خالفــت را چنیــن خــوار
ندیــدهام ،امیرالمؤمنیــن آن را بــه
علیبنموســیالرضا تقدیــم میکنــد و
علیبنموســی دســت رد بــه ســینهی او
میزند.

مشروطکردنپذیرشوالیتعهدی

با این همه علیبنموســیالرضا
فقــط بدیــن شــرط ولیعهــدی را
3
پذیرفت کــه در هیچیک از شــئون
حکومتدخالتنکندوبهجنگوصلحوعزلو
نصب و تدبیــر امور نپــردازد و مأمــون که فکر
میکردفعًالدرشروعکاراینشرطقابلتحمل
اســت و بعدها به تدریج میتــوان امــام را به
صحنهی فعالیتهای خالفتی کشــانید ،این
شرطرااز آنحضرتقبولکرد.روشناستکه
باتحققاینشرط،نقشهیمأموننقشبرآب
میشــد و بیشــترین هدفهای او نا بــرآورده
میگشــت ...مأمون بــه خوبی ایــن نقیصه را
حس میکرد و لذا پــس از آنکه کار ولیعهدی
انجامگرفتبارهادرصددبرآمدامامرابرخالف
تعهدقبلیبالطائفالحیلبهمشاغلخالفتی
بکشاند و سیاست مبارزه منفی امام را نقض
کند ،اما هر دفعه امام هشــیارانه نقشــه او را
خنثیمیکرد.

سـال پنجـم،شـماره 242

هفتـه دوم تیـر 99

مسئله روز

شش اقدام اصلی امام رضا ( )برای مقابله با طرح
خطرناکمأمونعباسی

()

نقشهای کهامامرضا
نقشبرآب کرد
ت ()
دربارهی نگاه بدیع و متفاوت رهبر انقالب به معرفت و ســیرهی اهل بی 
در چارچــوب نظریهی انســان  250ســاله ،در کنــار نگاه کلــیای که بــه مبارزهی
سیاســی ائمه ( )در طــول دوران  250ســالهی آن ملحوظ اســت ،متضمن
جزئیات و ظرائفی نیز در مقام بازخوانی عملکرد و تالش هر یک ائمه نیز هست
که بــه معرفت و شــناخت واقعــی امامان کمــک شــایانی خواهد کرد .نشــریه
خط حزباهلل به مناســبت ایام میالد باســعادت امام رئوف حضــرت رضا ()
بخشــی از پیام مکتوب حضرت آیتاهلل خامنهای به کنگرهی جهانی امام رضا را
بازخوانی کرده است که در آن به تدابیر و سیاستهای امام هشتم برای مقابله
با «توطئهی خلیفهی عباســی مبنــی بر هضم امامــت در خالفت بهوســیلهی
والیتعهدیاجباریحضرت»پرداختهشدهاست.

دعــوت علنــی و بــدون تقیــه بــه
امامتووالیتاهلبیت ()

امــا بهرهبــرداری اصلی امــام از این
ماجــرابســیاز اینهامهمتر اســت:
4
امام با قبول ولیعهدی ،دســت به
حرکتی میزند کــه در تاریخ زندگــی ائمه پس از
پایان خالفت اهل بیت در سال چهلم هجری تا
آنروز وتا آخر دورانخالفتبینظیر بودهاست
و آن برمــا کــردن داعیــهی امامــت شــیعی در
سطحعظیماسالمودریدنپردهیغلیظتقیه
و رســاندن پیــام تشــیع بــه گــوش همــهی
مســلمانها اســت .تریبون عظیــم خالفت در
اختیار امام قرار گرفــت و ...اهل بیت پیغمبر که
هفتادسالعلنًا بر منبرهادشنامدادهشدندو
ســالهای متمادی دیگر کســی جرأت بــر زبان
آوردن فضائل آنها را نداشت ،اکنون همه جا به
عظمتونیکییادشدند،دوســتان آناناز این
حادثهروحیــهوقوتقلبگرفتنــد،بیخبرهاو
بیتفاوتهابا آن آشــناشــدندوبــه آنگرایش
یافتند و دشــمنان ســوگند خورده احســاس
ضعف و شکست کردند ،محدثین و متفکرین
شــیعه معارفــی را کــه تــا آن روز جــز در خلــوت
نمیشد به زبان آورد ،در جلسات درسی بزرگ و
مجامععمومیبرزبانراندند.

ارتباطگیریمستمر بامردماز آغاز
تاانتهایسفر

در حالــی که مأمــون امــام را جــدا از
5
مردم میپسندید و این جدائی را در
نهایت وسیلهای برای قطع رابطهی
معنویوعاطفیمیانامامومردممیخواست،
امامدرهرفرصتیخودرادرمعرضارتباطبامردم
قرارمیداد،بااینکهمأمونآگاهانهمسیرحرکت
اماماز مدینهتامرورابهطرزیانتخابکردهبودکه
شهرهایمعروفبهمحبتاهلبیتمانندکوفه
و قم در ســر راه قرار نگیرند .امام در همان مســیر
تعیین شــده ،از هر فرصتی بــرای ایجــاد رابطهی
جدیدیمیانخودومردماستفادهکرد.

تقویتوحمایتازبزرگانشیعه

نه تنها سرجنبانان تشیع از سوی
6
امام به ســکوت و سازش تشویق
نشــدندبلکــهقرائــنحاکــیاز آن
استکهوضعجدیدامامموجبدلگرمیآنان
شد و ...شاعر ناسازگار و تند زبانی چون دعبل
که هرگز بــه هیچ خلیفــه و وزیــر و امیــری روی
خوشنشــاننــدادهودر دســتگاه آنــانرحل
اقامتنیافکندهبود...توانستبهحضور امام
ومقتدایمحبوبخودبرسدومعروفترینو
شیواترین قصیده خود را که ادعانامه نهضت
علوی بــر ضــد دســتگاههای خالفت امــوی و
عباسی است برای آن حضرت بسراید و شعر او
در زمانــی کوتاه به همــهی اقطار عالم اســام
برسد،بهطوریکهدر بازگشتاز محضر امامآن
رااززبانرئیسراهزنانمیانراهبشنود.

ماجرای کرونا هنوز تمام
نشده است...

بعضیها خیال میکنند ّ
قضیــهی کرونا تمام
شد،حلشــد؛نه،مســئلهیکروناادامهدارد.
ّ
...حاال که نگاه میکنیم ،میبینیــم که کأنه آن
حرکت ّاولی ،آن مجاهدت ّاولی سست شده از
ســوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین...
نتیجه چه میشــود؟ نتیجه همین میشود
کهبعداز آنکهتلفاتمادورقمیشدهبودوبه
حدود سی و چند نفر رسیده بود ،حاال رسیده
بهصدوســیوچندنفر؛اینانسانرا ّ
غصهدار
میکند ...همین اخیــرًا[ ،یعنی] چنــد روز قبل
از این گزارشــی به مــن دادند ،دیــدم بعضی از
همان استانهایی که آن روز در گزارش بود که
ّ
متعددی در آنها
هیچ تلفات نداشتند ،تلفات
گزارش کردهاند؛ انســان ّ
غصهاش میشــود،
خب نباید این کار را بکنیم ،باید مالحظه کنیم،
بایدمراقبتبکنیم؛هممردممراقبتکنند،هم
مسئولینمراقبتکنند99/4/7 .
مطالبه رهبری

دانان
مراقب قانون ِ
قانونشکن باشید!

گاهی اوقات میشــود مثــًا یک جــوان مؤمن
حزباللهــی ّ
متدینــی از روی احســاس وظیفــه
میآیدیکگزارشیبهشمامیدهد،منتهاچون
قانوندان نیست ،یک اشتباهی اینجا میکند؛
مثًال یک اســمی را که نبایســتی تصریح میکرد
نجا،اینراتصریحمیکند،یکاشتباهی
در فال 
دان
ن
قانــو
که
کســی
آن
زمینه؛
این
در
کنــد
می
ِ
کوچک این
اشتباه
همین
از
است
شکن
ن
قانو
ِ
ِ
[جوان] اســتفاده میکند و آن َمفسدهی بزرگ
راپشــتاینپنهانمیکند،ایــنجوانمحکوم
میشود،اوسالمدرمیرود!اینچیزهابایستی
مالحظه بشــود .ایــن احتیــاج دارد بــه اینکه در
داخل ّ
ّ
قضائیه یک زیرســاخت و زیربنای
قــوهی
حقوقــیای بــه وجــود بیایــد کــه هــم ّ
امنیــت
گزارشــگران مردمی را تأمین بکند ،هم ّ
صحت و
سقمآنهارا99/4/7 .
روایت پیشرفت

آرامش سیاسی یکی از نقاط
مثبت کشور ماست

یکی دیگر از نقاط مثبت ،آرامش سیاسی است،
که همــهی تالشهای دســتهای پنهان خنثی
شــدهاســت.شــمامشــاهدهکردیدکهســعی
کردنداختالفمذهبیراهبیندازند،نشد؛اختالف
قومــی راه بیندازنــد ،نشــد؛ اختالف صنفــی راه
بیندازند،نشد.این،نشاندهندهیایناستکه
ایندریایعمیق،آرامشیداردکهاینتحرکهای
تدبیر شــده و برنامهریزی شــدهی به وســیلهی
دستهایپنهانیاپنهانوآشکار،نمیتوانداین
دریارابهتالطمدر بیاورد85/3/29 .

3

حزب اهلل این است

کالم امام

ریشههمهخطرهابرایانساندر
خود آدماست

مبدأ همــهی خطرها
برای انســان خود آدم
اســت ،و مبــدأ اصالح
هــماز خــود آدمبایــد
شــروع شــود .و
نمیشــود کــه یــک
واعظیکهخودشاصالحنشدهبتوانددیگرانرا
اصالحکند.و آنواعظیمیتواندموعظهکندکه
در باطنش هم موعظه شده باشد .و همین طور
هر کسکهمیخواهدصحبتکندبایدتوجهکند
کهچهمیخواهدبگوید.اینراهیاستبرایسیر
انســان به خدا که مراقبت کند از خودش و بعد از
مراقبت،محاسبهنماید61/10/6 .

همیشه خودتان را برای ادامه کارها آماده نگه دارید!
بعضیها هســتند که اگــر چنانچه جریــان کار بر وفق
مرادشان پیش آمد و به نقطهی مورد نظر خودشان
رســیدند ،از دنبال کردن آرمانها دســت میکشــند؛
این خطا اســت« .فاذا فرغت فانصب»؛(انشــراح)7/
قرآن به مــا میگوید :وقتی این کار را تمــام کردی ،این
تالش را تمام کردی ،تازه خودت را آماده کن ،بایســت
بــرای ادامــهی کار .بعضــی آنجورنــد  -این اشــتباه

است  -بعضی هم بعکس؛ اگر آنچه که پیش میآید،
بر طبق خواست آنها نبود ،بر وفق مراد آنها نبود ،دچار
یــأس و انفعال و شکســت میشــوند؛ ایــن هم غلط
اســت؛ هر دو غلط است .اصًال بنبســتی وجود ندارد
آرمانخواهــى صحیــح و واقعبینانه .وقتی انســان
در
ِ
واقعیتهــا را مالحظه کنــد ،هیچ چیز بــه نظرش غیر
قابلپیشبینینمیآید92/5/6 .

عکس نوشت

خانواده ایرانی

جلوهفروشی یک لحظه است اما
آثار مخرب آن ماندگار!

وضع حجــاب را ،وضع عفــاف را ،وضــع تقیدات
و پایبنــدی را خانمهــا بایــد مراقبــت کننــد؛ این
وظیفه اســت .خودنمائی و جلوهفروشــی ،یک
لحظــه اســت و آثار ســوء آن بــرای کشــور ،برای
جامعه ،بــرای اخالقّ ،
حتــی برای سیاســت ،آثار
مخرب و ماندگار اســت؛ در حالی که مالحظهی
عفــاف ،مالحظــهی حــدود شــرعی در رفتــار و
حــرکات بانوان ،اگر چنانچه ســختیای داشــته
ســختى کوتاهی اســت ،اما آثــارش ،آثار
باشــد،
ِ
عمیق و مانــدگاری اســت .خــود خانمها خیلی
باید مراقبت کنند مسئلهی حجاب را ،مسئلهی
عفــاف را؛ وظیفهی آنهاســت ،افتخار آنهاســت،
شخصیت آنهاست91/2/23 .

حضور حضرت آیتاهلل خامنهای در حرم مطهر امام رضا ()

امام رضا ( )ولی نعمت ملت ایران
برکت وجود حرم مطهر حضرت رضا ( )در ســرزمین ما و حضور معنوی ایشــان در سرتاســر کشــور و در دل آحــاد مردم ما
ّ
آشکار است .امام هشتم (ّ )
نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست81/10/25 .
ولى
ِ

تفسیر قرآن

اصولعدالتخواهی

مراقبباشیدبهافرادجفانکنید!
در ایـن برهـهی اخیـر ،در همیـن دادگاه اخیـری
کـه در ّ
ّ
قضائیـه مطـرح اسـت ،بـه بعضـی
قـوهی
دسـت قبلـی ّ
ّ
قضائیـه
قـوهی
ک
پا
بـزرگان
از
ِ
ِ
اهانـت شـد و بـه آنهـا ظلـم شـد؛ یعنـی واقعـا
جفـا شـد بـه آنهـا کـه نبایسـتی ایـن کار میشـد
و نبایـد بشـود ...خطـاب مـن بـه مـردم مؤمـن
ّ
متدیـن و جوانهـای خوبـی اسـت کـه
و مـردم
میخواهنـد بـر طبـق حـق رفتـار بکننـد؛ مراقـب
باشـند ّ
تعـدی نکننـد ،جفـا نکننـد ،ظلـم نکننـد.
همیـن حرکـت مبـارزهی بـا فسـاد کـه االن
بحمـداهلل بـه ایـن خوبـی در ّ
ّ
قضائیـه
قـوهی
خـودش را دارد نشـان میدهـد خـب در زمـان
جنـاب آقـای آملـی شـروع شـد؛ یعنـی ایشـان
شـروعکنند ِهی ایـن حرکـت بودنـد99/4/7 ..

خاطرات رهبری
بهمناسبتسالگردوفات
آیتاهللسیدجوادخامنهای15تیر65

هشدار قرآن درباره زیانکارترین
بندگان خدا

هر کــس متوجــه و مراقــب خــود و رفتــارش باشــد ،از
اینکهنادانستهوناخواستهکمکدشمنباشد،پرهیز
خواهدکــرد.وقتیحــروفکلمهیاجملــهایدر جدول
گذاشته میشود ،باید عبارتی درست شود .بعضیها
نمیداننــد حرفی کــه دارنــد در ایــن خانــه میگذارند،
مکمل آن عبارت اســت .تمهیداتی [توســط دشــمن]
فراهم میشــود و اینها میآیند این حرف را در این خانه
میگذارنــد« 84/3/8قــل هــل ّ
ننبئکــم باألخســرین
ّ
ّ
ضل ســعیهم فی الحیــوة ّ
الدنیــا و هم
اعمــاال؟ الذین
ّ
یحســبونانهمیحســنونصنعا»(کهــف103/و.)104
خیال میکنند که دارنــد کار خوب انجــام میدهند؛ در
حالیکهفسادمیکنند.متأسفانهکسانیهستندکه
باحرفهایبیمبنایخودویاازطریقموضعگیریهاو
کارهاینامطلوب،درجامعهفسادمیکنند68/4/13 .

زندگیزاهدانهمرحوم آیتاهلل
سیدجوادخامنهای

منزل پدری مــن کــه در آن متولد شــدهام ،تا
چهــار پنج ســالگی مــن ،یــک خانــهی  ۶۰ـ ۷۰
متری در محلهی فقیرنشــین مشــهد بود که
فقط یــک اتاق داشــت و یــک زیرزمیــن تاریک
و خفــهای! هنگامــی که بــرای پــدرم میهمان
میآمد -و معموًال پدر بنا بــر این که روحانی
و محل مراجعه مردم بود ،میهمان داشت-
همــهی مــا بایــد بــه زیرزمیــن میرفتیــم تــا
مهمان بــرود .بعد عــدهای که به پــدر ارادتی
داشــتند ،زمیــن کوچکــی را کنــار ایــن منــزل
خریده بــه آن اضافــه کردنــد و ما دارای ســه
اتاق شدیم76/1/16 .
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