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جوانان نقش خود را در کشورایفا کنند
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اقتصاد کشور با تولید جان خواهد گرفت

با افتخار ایرانی   |     4  

ســـــامی از اعماق جان، بر ارواح نورانی و یاد مبارک شـــــهیدان، به خون خفته گانی که در راه خدا به جهـــــادی بزرگ توفیق یافتند، و 
خداوند کریم و رحیم، شهادت را که باالترین دستاورد این نشئه است پاداش آنان ساخت و این ستاره ی گرانبها را بر ناصیه ی آنان به 

درخشش آورد.    ۱۳۷۵/۰۷/۰۵۱۳۷۵/۰۷/۰۵

مزار:امامزاده علی اکبر چیذر تهران

شهادت ستاره درخشان بر پیشانی شهیدان
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشــهید مدافع حرم شهید امین کریمی

شهید هفته  

محل شهادت: حلب، سوریه تاریخ شهادت: ۳۰ مهر ۱۳۹۴

»اگر پیامبر اسام »اگر پیامبر اسام 2۵۰2۵۰ سال زندگی می کرد،  سال زندگی می کرد،  سخن
چه می کرد و در چه جهتی حرکت می کرد؟«   چه می کرد و در چه جهتی حرکت می کرد؟«   هفتـه

    پیشـــــوای صادق،ص پیشـــــوای صادق،ص ۱۳۱۳  سؤالی که پاسخ آن سؤالی که پاسخ آن 
یکی از مبانـــــی بنیادین امامت اســـــت. ما یکی از مبانـــــی بنیادین امامت اســـــت. ما 
معتقدیم »والیت، به عنواِن استمرار نبّوت است«؛ یعنی معتقدیم »والیت، به عنواِن استمرار نبّوت است«؛ یعنی 
»عمل و جهت گیرى امام و وصّی پیامبر�عینًا همان »عمل و جهت گیرى امام و وصّی پیامبر�عینًا همان 
است. هدف امامت و راه آن، همان هدف پیامبر �و است. هدف امامت و راه آن، همان هدف پیامبر �و 
راه اوســـــت.«  راه اوســـــت.«       پیشـــــوای صـــــادق،ص  پیشـــــوای صـــــادق،ص ۱۳۱۳ ســـــخنان ائمه  ســـــخنان ائمه 
�همین باور را تأیید می کننـــــد. به عنوان نمونه، امام �همین باور را تأیید می کننـــــد. به عنوان نمونه، امام 
صادق �»در عرفـــــات در روز عرفـــــه در میان جمعیت صادق �»در عرفـــــات در روز عرفـــــه در میان جمعیت 
می ایســـــتد و با صدای بلند فریاد می زد »أّیها الّناس إّن می ایســـــتد و با صدای بلند فریاد می زد »أّیها الّناس إّن 

 اهّلل کاَن هو اإلمـــــام« امامت را از سرچشـــــمه  
َ

 اهّلل کاَن هو اإلمـــــام« امامت را از سرچشـــــمه   َرســـــول
َ

 َرســـــول
معنویش و اصلیش شروع می کند. پیغمبر اّول امام بود معنویش و اصلیش شروع می کند. پیغمبر اّول امام بود 
... بعد می گوید و ســـــپس من.« ... بعد می گوید و ســـــپس من.«      ۱9۱9//۳۳//6۷6۷ و این گونه  و این گونه 

امامت را متصل به نبوت می داند.امامت را متصل به نبوت می داند.

    هنگامه بعثت انبیاء
برای درک این موضوع، ابتدا بایـــــد معنا و اهداف بعثت برای درک این موضوع، ابتدا بایـــــد معنا و اهداف بعثت 
پیامبران را بشناســـــیم. به طور خاصـــــه، »بعثت یعنی پیامبران را بشناســـــیم. به طور خاصـــــه، »بعثت یعنی 
برانگیختگی«؛ »یعنی برانگیختگی برای نجات انســـــان و برانگیختگی«؛ »یعنی برانگیختگی برای نجات انســـــان و 
برای نجات بشر؛ بعثت یعنی استقرار نظام صاح و سداد برای نجات بشر؛ بعثت یعنی استقرار نظام صاح و سداد 
در میان جامعه  بشـــــری.«در میان جامعه  بشـــــری.«     ۱6۱6//22//۱۳9۵۱۳9۵ به بیان دیگر،  به بیان دیگر، 

»پیامبران آمده اند تا دنیا را به شـــــکل نوینی بســـــازند و »پیامبران آمده اند تا دنیا را به شـــــکل نوینی بســـــازند و 
نابسامانی ها را ریشه کن کنند و رســـــتاخیزى در محیط نابسامانی ها را ریشه کن کنند و رســـــتاخیزى در محیط 
جاهلی زمان پدید آورند.«  جاهلی زمان پدید آورند.«       پیشوای صادق،ص پیشوای صادق،ص۱2۱2 هنگامه  هنگامه 
بعثت انبیاء نیز »آن دورانی است که اجتماع بشرى و این بعثت انبیاء نیز »آن دورانی است که اجتماع بشرى و این 
کاروان تاریخ انســـــانیت احتیاج دارد به یك نقطه  عطف، کاروان تاریخ انســـــانیت احتیاج دارد به یك نقطه  عطف، 
احتیاج دارد به یك انقاب.«  احتیاج دارد به یك انقاب.«       همرزمان حسین،ص  همرزمان حسین،ص 6۷6۷  نکته نکته 
بعد اینکه این »بعثت ها هدف های بزرگی دارند که رأس بعد اینکه این »بعثت ها هدف های بزرگی دارند که رأس 
همه  این هدف ها عبارت است از توحید.« همه  این هدف ها عبارت است از توحید.«      2۱2۱//۱2۱2//۱۳99۱۳99    
اّما »توحید صرفًا یک نظریه  فلســـــفی و فکری نیســـــت؛ اّما »توحید صرفًا یک نظریه  فلســـــفی و فکری نیســـــت؛ 
 بلکه یک روش زندگی برای انسان هاست.« بلکه یک روش زندگی برای انسان هاست.«  22//۷۷//۱۳82۱۳82  

توحیـــــد »به معنـــــای حاکمیـــــت توحیـــــد »به معنـــــای حاکمیـــــت 

یادداشت     |     ۲  

نگاهی به الگوی وحدت از دیدگاه رهبر انقالب اسالمی 

 نسخه شفـابخش  نسخه شفـابخش وحدتوحدت

ادامه در صفحه ۳

مروری بر فصل مشترک زندگی
ائمه معصومین�و جهاد برای حاکمیت اسالمی

311311

به رسم آیه ها  |    ۳

نهضت اسالم با پرچِم 
علم و معرفت آغاز شد

میالد حضرت رسول اکرم� و امام جعفر صادق � را تبریک عرض می کنیم

امامت  امتداد خط نبوت



۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

یادداشت

 نسخه شفابخش وحدت
نگاهی به الگوی وحدت از دیدگاه رهبر انقالب اسالمی 

»حوادثـــی کـــه امـــروز اتفاق افتـــاده، ایـــن اختافـــات »حوادثـــی کـــه امـــروز اتفاق افتـــاده، ایـــن اختافـــات 
اســـامی  کشـــورهای  میـــان  کـــه  اســـامی گوناگونـــی  کشـــورهای  میـــان  کـــه  گوناگونـــی 
اتفاق افتـــاده، ایـــن حـــوادث هولناکـــی کـــه در بعضـــی اتفاق افتـــاده، ایـــن حـــوادث هولناکـــی کـــه در بعضـــی 
ـــک  ـــراق، در ی ـــوریه، در ع ـــه، در س ـــورهای منطق ـــک از کش ـــراق، در ی ـــوریه، در ع ـــه، در س ـــورهای منطق از کش
ـــن  ـــتان، از ای ـــن و در افغانس ـــی، در یم ـــه ای در لیب ـــن بره ـــتان، از ای ـــن و در افغانس ـــی، در یم ـــه ای در لیب بره
اتفاقاتـــی کـــه در اینجاهـــا افتـــاد، انســـان میفهمـــد اتفاقاتـــی کـــه در اینجاهـــا افتـــاد، انســـان میفهمـــد 
ـــدر  ـــود و چق ـــم ب ـــام مه ـــای اس ـــاد دنی ـــدر اتح ـــه چق ـــدر ک ـــود و چق ـــم ب ـــام مه ـــای اس ـــاد دنی ـــدر اتح ـــه چق ک
یکپارچگـــی امـــت اســـامی عنصـــر ذی قیمتـــی بـــود یکپارچگـــی امـــت اســـامی عنصـــر ذی قیمتـــی بـــود 
ــت  ــد، آن را درخواسـ ــام کردنـ ــام� آن را اعـ ــه امـ ــت کـ ــد، آن را درخواسـ ــام کردنـ ــام� آن را اعـ ــه امـ کـ
کردنـــد، آن را مطـــرح کردنـــد کـــه اگـــر بـــود، بســـیاری از کردنـــد، آن را مطـــرح کردنـــد کـــه اگـــر بـــود، بســـیاری از 
ایـــن قضایـــا اتفـــاق نمی افتـــاد.«ایـــن قضایـــا اتفـــاق نمی افتـــاد.«     ۱۳۱۳//88//۱۳99۱۳99 ایـــن  ایـــن 
جمـــات، بخشـــی از فرازهـــای بیانـــات رهبـــر انقـــاب جمـــات، بخشـــی از فرازهـــای بیانـــات رهبـــر انقـــاب 
تلخـــی اســـت  اتفاقـــات  و  تلخـــی اســـت در علت یابـــی حـــوادث  اتفاقـــات  و  در علت یابـــی حـــوادث 
کـــه جهـــان اســـام را درگیـــر خـــود کـــرده اســـت و کـــه جهـــان اســـام را درگیـــر خـــود کـــرده اســـت و 
خســـارات جبران ناپذیـــری بـــر جامعـــه اســـامی وارد خســـارات جبران ناپذیـــری بـــر جامعـــه اســـامی وارد 
ــاف  ــه و اختـ ــش تفرقـ ــایی نقـ ــت. شناسـ ــرده اسـ ــاف کـ ــه و اختـ ــش تفرقـ ــایی نقـ ــت. شناسـ ــرده اسـ کـ
میـــان مســـلمانان بســـیار مهـــم اســـت و اتحـــاد میـــان مســـلمانان بســـیار مهـــم اســـت و اتحـــاد 
مســـلمانان می توانـــد درمـــان بســـیاری از دردهـــای مســـلمانان می توانـــد درمـــان بســـیاری از دردهـــای 
متأســـفانه  امـــروز  »اّمـــا  باشـــد؛  اســـامی  متأســـفانه امـــت  امـــروز  »اّمـــا  باشـــد؛  اســـامی  امـــت 
ــه و نخبگانـــی در  ــتند حاکمانـــی در ایـــن منطقـ ــه و نخبگانـــی در هسـ ــتند حاکمانـــی در ایـــن منطقـ هسـ
ـــد! آنچـــه  ـــکا می رقصن ـــه ســـاز آمری ـــد! آنچـــه ایـــن منطقـــه کـــه ب ـــکا می رقصن ـــه ســـاز آمری ایـــن منطقـــه کـــه ب
ــچ  ــا هیـ ــد ... مـ ــام می دهنـ ــد، انجـ ــا می خواهنـ ــچ آن هـ ــا هیـ ــد ... مـ ــام می دهنـ ــد، انجـ ــا می خواهنـ آن هـ
ــلمان  ــای مسـ ــا دولت هـ ــاف بـ ــرای اختـ ــزه ای بـ ــلمان انگیـ ــای مسـ ــا دولت هـ ــاف بـ ــرای اختـ ــزه ای بـ انگیـ
ــد  ــا عاقه منـ ــم، مـ ــه وحدتیـ ــد بـ ــا معتقـ ــم؛ مـ ــد نداریـ ــا عاقه منـ ــم، مـ ــه وحدتیـ ــد بـ ــا معتقـ ــم؛ مـ نداریـ

بـــه وحدتیـــم.«بـــه وحدتیـــم.«     ۱۵۱۵//99//۱۳96۱۳96
بینــداز و حکومــت کــن" در نظــام هــای  بینــداز و حکومــت کــن" در نظــام هــای "اختــاف  "اختــاف 
سیاســی غیــر الهــی، شــیوه ای اســت کــه با سوارشــدن سیاســی غیــر الهــی، شــیوه ای اســت کــه با سوارشــدن 
بــر مــوج اختافــات میــان مــردم، زمینه هــای نفــوذ و بــر مــوج اختافــات میــان مــردم، زمینه هــای نفــوذ و 
تســلط خــود را فراهــم می کنــد؛ اختافاتــی کــه بــا تســلط خــود را فراهــم می کنــد؛ اختافاتــی کــه بــا 
ــد نتیجــه دســت کاری  ــوان فهمی ــد نتیجــه دســت کاری انــدک توجهــی می ت ــوان فهمی انــدک توجهــی می ت
اســتکبار در دســتگاه ادراکــی مــردم و حتــی برخــی اســتکبار در دســتگاه ادراکــی مــردم و حتــی برخــی 
نخبــگان اســت. رهبــر انقــاب در این بــاره بــا بیــان نخبــگان اســت. رهبــر انقــاب در این بــاره بــا بیــان 
اینکــه »آمریــکا و صهیونیســتها و مســتکبران عالــم، نه اینکــه »آمریــکا و صهیونیســتها و مســتکبران عالــم، نه 
بــه شــیعه عاقه مندنــد و نــه بــه اهــل ســنت؛ بــا هــر بــه شــیعه عاقه مندنــد و نــه بــه اهــل ســنت؛ بــا هــر 
دو دشــمن اند«دو دشــمن اند«     ۱۱//۱۱//۱۳8۷۱۳8۷، بــه وضعیــت گروه هــای ، بــه وضعیــت گروه هــای 
مقاومــت اشــاره می کننــد کــه »در لبنــان بــا حــزب اهّلل مقاومــت اشــاره می کننــد کــه »در لبنــان بــا حــزب اهّلل 
شــیعه همان قــدر دشــمن اند کــه در فلســطین بــا شــیعه همان قــدر دشــمن اند کــه در فلســطین بــا 
حمــاس و جهــاد ســنی؛ آنهــا بــا اســامی کــه در مقابــل  حمــاس و جهــاد ســنی؛ آنهــا بــا اســامی کــه در مقابــل  
ــل  ــتد، در مقاب ــتکبار بایس ــل اس ــتد، در مقاب ــل زور بایس ــتد، در مقاب ــتکبار بایس ــل اس ــتد، در مقاب زور بایس
غــارت منابــع طبیعــی ملت هــا بایســتد و حــق خــود را غــارت منابــع طبیعــی ملت هــا بایســتد و حــق خــود را 
مطالبــه کنــد، مخالف انــد؛ بــرای آن هــا شــیعه و ســنی مطالبــه کنــد، مخالف انــد؛ بــرای آن هــا شــیعه و ســنی 

ــدارد.«      ۱۱//۱۱//۱۳8۷۱۳8۷ ــا ن ــدارد.« معن ــا ن معن
اســامی  جمهــوری  عمــل  ابتــکار  میــان،  ایــن  اســامی در  جمهــوری  عمــل  ابتــکار  میــان،  ایــن  در 
ایــران در اعــام هفتــه وحــدت بــرای وحــدت بیــن ایــران در اعــام هفتــه وحــدت بــرای وحــدت بیــن 
ِفــَرق اســامی و همچنیــن ایجــاد وحــدت و بــرادری ِفــَرق اســامی و همچنیــن ایجــاد وحــدت و بــرادری 
ــایر  ــرای س ــی ب ــد الگوی ــرادران، می توان ــن ب ــی بی ــایر عمل ــرای س ــی ب ــد الگوی ــرادران، می توان ــن ب ــی بی عمل
کشــورهای اســامی باشــد؛ اّمــا اینکــه الگــوی وحــدت کشــورهای اســامی باشــد؛ اّمــا اینکــه الگــوی وحــدت 
جمهــوری اســامی ایــران چگونــه اســت و دارای چــه جمهــوری اســامی ایــران چگونــه اســت و دارای چــه 
ویژگی هــا و مختصــات و شــرایطی اســت، نیازمنــد ویژگی هــا و مختصــات و شــرایطی اســت، نیازمنــد 

اســت.  بایدها ونبایدهــای وحــدت  اســت. بررســی  بایدها ونبایدهــای وحــدت  بررســی 

    وحدت؛ اعتقاِد عمیِق ایمانی
نامگــذاری  یــک  اســامی  جمهــوری  در  نامگــذاری »وحــدت  یــک  اســامی  جمهــوری  در  »وحــدت 
ــت؛  ــی نیس ــی و تاکتیک ــت سیاس ــک حرک ــا ی ــض ی ــت؛ مح ــی نیس ــی و تاکتیک ــت سیاس ــک حرک ــا ی ــض ی مح
بلکــه یــک اعتقــاد و ایمــان قلبــی و عمیــق اســت.«بلکــه یــک اعتقــاد و ایمــان قلبــی و عمیــق اســت.«     
2424//88//۱۳98۱۳98  در اندیشــه حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای، در اندیشــه حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای، 
»فطــرت«، »عقــل«، »قــرآن و دعــوت او از مســلمانان »فطــرت«، »عقــل«، »قــرآن و دعــوت او از مســلمانان 
پیامبــر  بیــت  »اهــل  و  یکرنگــی«  و  بــرادری  پیامبــر بــرای  بیــت  »اهــل  و  یکرنگــی«  و  بــرادری  بــرای 
وحــدت  خاســتگاه های  و  مبانــی  از  وحــدت اکــرم�«  خاســتگاه های  و  مبانــی  از  اکــرم�« 
اســامی اســت. »گردآمــدن صاحبــان ســلیقه ها و اســامی اســت. »گردآمــدن صاحبــان ســلیقه ها و 
روش هــای گوناگــون بــر گــرد محــور اســام همــان روش هــای گوناگــون بــر گــرد محــور اســام همــان 
اعتصــام بــه حبــل اهّلل اســت کــه عمــوم مســلمین اعتصــام بــه حبــل اهّلل اســت کــه عمــوم مســلمین 

بــدان مکلــف گشــته اند.«بــدان مکلــف گشــته اند.«     44//66//۱۳۷۳۱۳۷۳

    برجسته شدن مشترکات و رفع کینه ورزی ها 
برخــی تــاش دارنــد تــا وحــدت را به معنــای دســت برخــی تــاش دارنــد تــا وحــدت را به معنــای دســت 
شســتن از اعتقــادات وانمــود کننــد، خطایــی معرفتی شســتن از اعتقــادات وانمــود کننــد، خطایــی معرفتی 
و راهبــردی کــه رهبــر انقــاب پیرامــون آن می فرماینــد: و راهبــردی کــه رهبــر انقــاب پیرامــون آن می فرماینــد: 
»دعــوت جمهــوری اســامی ایــن اســت که مشــترکات »دعــوت جمهــوری اســامی ایــن اســت که مشــترکات 
میــان مذاهــب اســامی برجســته شــود و دیوارهــای میــان مذاهــب اســامی برجســته شــود و دیوارهــای 
و  عنادهــا  و  اســام  دشــمنان  دســت  و ســاخته   عنادهــا  و  اســام  دشــمنان  دســت  ســاخته  
عرصــه   در  و  بیاینــد  شــود؛  برداشــته  عرصــه  کینه ورزی هــا  در  و  بیاینــد  شــود؛  برداشــته  کینه ورزی هــا 
معــارف اهل بیــت، بشــنوند و ببیننــد.«معــارف اهل بیــت، بشــنوند و ببیننــد.«     ۱۱//۱۱//۱۳8۷۱۳8۷

    طرح علمی مسائل با روش منطقی 
ــد  ــود دارن ــه وج ــاوت در جامع ــرات متف ــا نظ ــراد ب ــد اف ــود دارن ــه وج ــاوت در جامع ــرات متف ــا نظ ــراد ب اف
ــیوه  ــیوه کــه کار اساســی، حــل مســائل  اختافــی بــه شـ کــه کار اساســی، حــل مســائل  اختافــی بــه شـ
علمــی و بــا منشــی عالمانــه  اســت؛ واقعیتــی کــه اگــر علمــی و بــا منشــی عالمانــه  اســت؛ واقعیتــی کــه اگــر 
درســـت مدیریت نشود میتواند زندگی انســـانها را با درســـت مدیریت نشود میتواند زندگی انســـانها را با 
چالــش و   تفرقــه مواجــه کنــد کــه در ایـــن میان نقش چالــش و   تفرقــه مواجــه کنــد کــه در ایـــن میان نقش 
نخبــگان  جامعــه در حــل مســائل علمــی بســیار نخبــگان  جامعــه در حــل مســائل علمــی بســیار 
مهــم اســت. از ایــن رو، رهبــر انقــاب می فرماینــد: مهــم اســت. از ایــن رو، رهبــر انقــاب می فرماینــد: 
»مســئوالن فرهنگــی، نویســندگان و علمــا، بایــد »مســئوالن فرهنگــی، نویســندگان و علمــا، بایــد 
تفرقه افکــن  و  اختاف آفریــن  مســائل  طــرح  تفرقه افکــن از  و  اختاف آفریــن  مســائل  طــرح  از 
بپرهیزنــد؛ هــم ســّنی و هــم شــیعه، همــه، بایــد بپرهیزنــد؛ هــم ســّنی و هــم شــیعه، همــه، بایــد 
ــا  ــع از علم ــد و توق ــه کنن ــاد تکی ــه  اتح ــن نقط ــا روی ای ــع از علم ــد و توق ــه کنن ــاد تکی ــه  اتح ــن نقط روی ای
و زبــدگان و نخبــگان سیاســی اســت کــه خطــورت و زبــدگان و نخبــگان سیاســی اســت کــه خطــورت 
را  مســلمانان  اتحــاد  اهمیــت  بفهمنــد،  را  را زمــان  مســلمانان  اتحــاد  اهمیــت  بفهمنــد،  را  زمــان 
ــن  ــتن ای ــرای شکس ــمنان را ب ــه  دش ــد و توطئ ــن بفهمن ــتن ای ــرای شکس ــمنان را ب ــه  دش ــد و توطئ بفهمن

اتحــاد و همدلــی بفهمنــد.«اتحــاد و همدلــی بفهمنــد.«     2۷2۷//۱۱//۱۳8۵۱۳8۵
ــائل  ــن مس ــل ای ــه ح ــند ک ــب باش ــد مراق ــگان بای ــائل نخب ــن مس ــل ای ــه ح ــند ک ــب باش ــد مراق ــگان بای نخب
در فضــای علمــی هــم آدابــی دارد و بایــد منطــق و در فضــای علمــی هــم آدابــی دارد و بایــد منطــق و 
ــایه  ــی س ــادالت علم ــث و مج ــر مباح ــامی ب ــایه ادب اس ــی س ــادالت علم ــث و مج ــر مباح ــامی ب ادب اس
بیفکنــد. »جــای اثبــات ایــن مطلــب کوچــه و خیابــان بیفکنــد. »جــای اثبــات ایــن مطلــب کوچــه و خیابــان 
نیســت؛ جــای اثبــات این گونــه مطالــب در میــان اهــل نیســت؛ جــای اثبــات این گونــه مطالــب در میــان اهــل 
فــن، در میــان متخصصیــن و در میــان نخبــگان اســت. فــن، در میــان متخصصیــن و در میــان نخبــگان اســت. 
تــازه بحــث در این گونــه مــوارد بایــد بحــث کامــی تــازه بحــث در این گونــه مــوارد بایــد بحــث کامــی 
و بحــث منطقــی باشــد؛ بدگویــی و عیب جویــی و و بحــث منطقــی باشــد؛ بدگویــی و عیب جویــی و 
فحاشــی و شمشــیر بــر روی هــم کشــیدن، کمک کردن فحاشــی و شمشــیر بــر روی هــم کشــیدن، کمک کردن 
بــه دشــمنان اســام اســت کــه هــم دشــمن شــیعه و بــه دشــمنان اســام اســت کــه هــم دشــمن شــیعه و 

ــتند.«     ۱۱//۱۱//۱۳8۷۱۳8۷ ــنی هس ــمن س ــم دش ــتند.«ه ــنی هس ــمن س ــم دش ه

    پرهیز از توهین به مقدسات دیگران 
توهین به عقاید مذهبی و آداب قومی یکی از عوامل توهین به عقاید مذهبی و آداب قومی یکی از عوامل 
اصلـی در ایجـاد تفرقـه در جوامـع اسـامی اسـت و اصلـی در ایجـاد تفرقـه در جوامـع اسـامی اسـت و 
چـه بسـیار رفتارهایـی کـه بـر اثـر تعصبـات قومیتـی و چـه بسـیار رفتارهایـی کـه بـر اثـر تعصبـات قومیتـی و 
فرقـه ای و مذهبـی سـبب جنگ افروزی هـای فـراوان فرقـه ای و مذهبـی سـبب جنگ افروزی هـای فـراوان 
در جهـان اسـام شـده اسـت؛ اقداماتـی کـه از منظـر در جهـان اسـام شـده اسـت؛ اقداماتـی کـه از منظـر 
حضـرت آیـت اهّلل خامنه ای ابزار دسـت دشـمن اسـت: حضـرت آیـت اهّلل خامنه ای ابزار دسـت دشـمن اسـت: 
»خـط قرمـز از نظـر نظـام اسـامی و از نظـر مـا، عبـارت »خـط قرمـز از نظـر نظـام اسـامی و از نظـر مـا، عبـارت 
اسـت از اهانـت بـه مقدسـات یکدیگـر. آن کسـانی کـه اسـت از اهانـت بـه مقدسـات یکدیگـر. آن کسـانی کـه 
نادانسـته، از روى غفلـت، گاهـی از روى تعصب هـاى نادانسـته، از روى غفلـت، گاهـی از روى تعصب هـاى 
کـور و بی جـا، چـه سـّنی و چـه شـیعه، بـه مقدسـات کـور و بی جـا، چـه سـّنی و چـه شـیعه، بـه مقدسـات 
یکدیگـر توهیـن می کننـد، نمی فهمنـد چـه می کننـد. یکدیگـر توهیـن می کننـد، نمی فهمنـد چـه می کننـد. 
هسـتند؛  همین هـا  دشـمن  بـراى  وسـیله  هسـتند؛ بهتریـن  همین هـا  دشـمن  بـراى  وسـیله  بهتریـن 
بهتریـن ابـزار در دسـت دشـمن همین هـا هسـتند؛ بهتریـن ابـزار در دسـت دشـمن همین هـا هسـتند؛ 

ایـن خـط قرمـز اسـت.«  ایـن خـط قرمـز اسـت.«    ۱8۱8//۱۰۱۰//۱۳۷9۱۳۷9
بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، پرهیـز از توهین به مقدسـات بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، پرهیـز از توهین به مقدسـات 
دیگران زمینه سـاز عزت برای جهان اسـام اسـت و اگر دیگران زمینه سـاز عزت برای جهان اسـام اسـت و اگر 
ت های مسـلمان -سـنی و شـیعه و ِفَرق مختلف 

ّ
ت های مسـلمان -سـنی و شـیعه و ِفَرق مختلف »مل
ّ
»مل

صـاف  دل هایشـان  یکدیگـر  بـا  تشـیع-  و  صـاف تسـنن  دل هایشـان  یکدیگـر  بـا  تشـیع-  و  تسـنن 
باشـد، نسـبت بـه یکدیگـر سـوءظن نداشـته باشـند، باشـد، نسـبت بـه یکدیگـر سـوءظن نداشـته باشـند، 
سـوءنیت نداشـته باشـند، بـه یکدیگـر اهانـت نکننـد، سـوءنیت نداشـته باشـند، بـه یکدیگـر اهانـت نکننـد، 
ببینیـد در دنیـا چـه اّتفاقـی خواهـد افتـاد؛ چـه عزتـی ببینیـد در دنیـا چـه اّتفاقـی خواهـد افتـاد؛ چـه عزتـی 
 بـرای اسـام درسـت خواهـد شـد! وحـدت؛ وحـدت.« بـرای اسـام درسـت خواهـد شـد! وحـدت؛ وحـدت.«

۱۳9۳۱۳9۳//۱۰۱۰//۱9۱9   

    هوشیاری نسبت به توطئه دشمنان
ایجـاد اختـاف میـان شـیعه و سـنی همـواره از ابزارهای ایجـاد اختـاف میـان شـیعه و سـنی همـواره از ابزارهای 
مـورد اسـتفاده  دشـمنان ملت هـای مسـلمان بـوده مـورد اسـتفاده  دشـمنان ملت هـای مسـلمان بـوده 
اسـت تـا مـوارد اشـتراک و اتحـاد را کم رنـگ کننـد، اّمـا اسـت تـا مـوارد اشـتراک و اتحـاد را کم رنـگ کننـد، اّمـا 
جمهـوری اسـامی از اّولیـن روز در مقابـل ایـن توطئـه جمهـوری اسـامی از اّولیـن روز در مقابـل ایـن توطئـه 
ایسـتاده اسـت؛ توطئه هایـی کـه در طـول سـال های ایسـتاده اسـت؛ توطئه هایـی کـه در طـول سـال های 
گذشـته ناشـی از تغییر شـرایط سیاسـی و بین المللی و گذشـته ناشـی از تغییر شـرایط سیاسـی و بین المللی و 
منطقه ای، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. به تعبیر منطقه ای، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. به تعبیر 
رهبـر انقـاب، »دشـمن مـکار بر آن اسـت که با افروختن رهبـر انقـاب، »دشـمن مـکار بر آن اسـت که با افروختن 
آتـش جنگ هـای خانگـی میـان مسـلمانان، انگیزه های آتـش جنگ هـای خانگـی میـان مسـلمانان، انگیزه های 
مقاومـت و مجاهـدت را در آنـان بـه انحـراف کشـانده، مقاومـت و مجاهـدت را در آنـان بـه انحـراف کشـانده، 
رژیـم صهیونیسـتی و کارگـزاران اسـتکبار را کـه دشـمنان رژیـم صهیونیسـتی و کارگـزاران اسـتکبار را کـه دشـمنان 
راه انـدازی  دهـد.  قـرار  امـن  حاشـیه   در  راه انـدازی حقیقی انـد،  دهـد.  قـرار  امـن  حاشـیه   در  حقیقی انـد، 
گروه هـای تروریسـتی تکفیـری و امثال آن در کشـورهای گروه هـای تروریسـتی تکفیـری و امثال آن در کشـورهای 
غدارانـه  سیاسـِت  ایـن  از  ناشـی  آسـیا  غـرِب  غدارانـه منطقـه   سیاسـِت  ایـن  از  ناشـی  آسـیا  غـرِب  منطقـه  
اسـت. این هشـداری به همه  ماسـت که مسـئله  اتحاد اسـت. این هشـداری به همه  ماسـت که مسـئله  اتحاد 
مسـلمین را امـروز در صـدر وظایـف ملـی و بین المللـی مسـلمین را امـروز در صـدر وظایـف ملـی و بین المللـی 

خـود بشـماریم.«خـود بشـماریم.«     88//۷۷//۱۳9۳۱۳9۳    
ایـن  بـا  پایـان چنیـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه  ایـن در  بـا  پایـان چنیـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه  در 
بینـش دینـی و خوانـش اعتقـادی از مسـئله وحدت و بینـش دینـی و خوانـش اعتقـادی از مسـئله وحدت و 
از سـوی دیگـر، فهـم شـرایط و اوضـاع و مسـائل روز و از سـوی دیگـر، فهـم شـرایط و اوضـاع و مسـائل روز و 
فهـم تجربه هـای تاریخـی از نقش اسـتکبار و اسـتعمار فهـم تجربه هـای تاریخـی از نقش اسـتکبار و اسـتعمار 
اعتـای جهـان اسـام، وحـدت  ُکندکـردن مسـیر  اعتـای جهـان اسـام، وحـدت در  ُکندکـردن مسـیر  در 
»تنهـا نسـخه شـفا بخـش بـرای عـاج دردهـای جهان »تنهـا نسـخه شـفا بخـش بـرای عـاج دردهـای جهان 

اسـام اسـت.«اسـام اسـت.«       2۷2۷//44//۱۳94۱۳94



3         سال ششم،  شـماره 311                 هفته اول آبان  1400      

جوانـــان و نوجوانـــان عزیـــز مـــن! همـــه شـــما میتوانیـــد در 
کشـــورتان نقـــش پیدا کنیـــد. یـــک روز نقش، نقش »حســـین 
فهمیده« بود؛ یک روز نقشهای دیگر اســـت. در زمینه مسائل 
دینی، مســـائل فرهنگی، مســـائل سیاسی، مســـائل اخاقی، 
آینده نگـــری، امیدبخشـــی، نشـــاط دادن به محیـــط پیرامون 
خود و تعّبـــد و تقّید و پایبندی به شـــریعت اســـامی. میتوان 
مجاهـــدت کرد. البّتـــه در آنهـــا، دادِن جان مطرح نیســـت؛ اّما 
هّمت و اراده و تصمیم الزم دارد. همـــه میتوانید در مدارس، 
در دانشـــگاهها، در محیطهـــای کار و غیـــره، نقش ایفـــا کنید. 
جواِن زنده و بانشـــاط و ُپرامید و پاکدامـــن، میتواند یک تاریخ 
را بیمه کند. به همین جهت اســـت که روی جوانان کشورهای 
م، 

َ
دنیـــا، صهیونیســـت ها و اســـتعمارگران و کمپانیـــداران عال

ســـالها کار و تاش کردنـــد تا شـــاید بتوانند نســـلهای جوان را 
فاسد کنند؛ اراده و امید را از آنها بگیرند.    ۱۳۷۷/۰8/۰8  

جوانان نقش خود را در کشور ایفا کنند

خطبه های انقالب  

نهضت اسالم با پرچِم علم و معرفت آغاز شد

به رسم آیه ها  

همه ی کار انســـان تابع نماز اســـت. نماز را به وقت بخوانید، 
با توجه و با حضور قلـــب بخوانید. حضور قلـــب یعنی بدانید 
که دارید با یکی حـــرف میزنید؛ بدانید یـــک مخاطبی دارید که 
دارید با او حـــرف میزنید. این حالت را اگـــر در خودتان تمرین 
کردید، اگر توانســـتید ایـــن تمرکز را ایجـــاد کنید، تـــا آخر عمر 
این برای شـــما میماند. عادت کنید ایـــن تمرکز را در حال نماز 
در خودتان ایجـــاد کنید و به وجود بیاوریـــد. آن وقت این آن 
صاتی اســـت که: »تنهی عن الفحشـــاء و المنکـــر«. »تنهی« 
یعنی شـــما را نهـــی میکند؛ معنایش این نیســـت کـــه مانعی 
جلوی شـــما میگذارد که شـــما دیگـــر نمیتوانید گنـــاه کنید؛ 
نه، یعنی دائم به شـــما میگوید گناه نکن. خـــوب، روزی چند 
نوبت از درون دِل انســـان به او بگویند گناه نکـــن، گناه نکن، 

انسان گناه نمیکند.     ۱۳89/۰۵/۳۱

برای حضورقلب در نماز تمرین کنید

درس اخالق  

سخن هفتـه

مبعـــث در حقیقـــت پرچـــم علـــم و معرفـــت را برافراشـــت. 
ـــذی 

ّ
بعثـــت بـــا »إقـــرء« شـــروع شـــد: »إقـــرء باســـم رّبـــک ال

خلـــق«۱ و بـــا »ادع إلـــی ســـبیل رّبـــک بالحکمـــة و الموعظـــة 
ــا حکمـــت.  ــراه بـ ــه یافـــت؛ یعنـــی دعـــوت همـ الحســـنة«2 ادامـ
دعـــوت اســـامی در حقیقـــت گســـترش و پراکنـــدن حکمـــت در 
سراســـر عالـــم و در طـــول تاریـــخ اســـت؛ همچنـــان کـــه بعثـــت، 
پرچمـــداری و برافراشـــته شـــدن پرچـــم عـــدل اســـت؛ همچنـــان 
ــانی اســـت.  ــالت، برافراشـــتن پرچـــم اخـــاق واالی انسـ ــه رسـ کـ
مـــا  »و  می فرمایـــد:  پیغمبـــر  بـــه  خطـــاب  متعـــال  خـــدای 
ـــه  ـــی ک ـــه ی چیزهای ـــی هم ـــن«؛۳ یعن ـــة للعالمی  رحم

ّ
ـــلناک اال أرس

ــاز دارد، در ایـــن بعثـــت گنجانـــده شـــده اســـت؛  ــه آن نیـ ــر بـ بشـ
یعنـــی علـــم و معرفـــت، حکمـــت و رحمـــت، عـــدل و بـــرادری 
و برابـــری؛ چیزهـــای اساســـی ای کـــه جریـــان زندگـــِی ســـالم 

انســـان بـــه اینهـــا وابســـته اســـت.     ۱۳8۰/۷/2۳ 
۱سوره علق، آیه۱   -   2 سوره نحل، آیه۱25   -   ۳ سوره انبیاء، آیه۱۰7

الهی اســـــت«؛ یعنـــــی »برانگیختگـــــی پیامبر به الهی اســـــت«؛ یعنـــــی »برانگیختگـــــی پیامبر به 
برانگیختگی انسان ها منتهی می شود و جامعه را برانگیختگی انسان ها منتهی می شود و جامعه را 
برانگیخته می کند؛ انسان ها حرکت می کنند.«برانگیخته می کند؛ انسان ها حرکت می کنند.«     
2۱2۱//۱2۱2//۱۳99۱۳99 نکته دیگر اینکه این هدف ها را »یک  نکته دیگر اینکه این هدف ها را »یک 
انسان منزوی یا یک نصیحت کننده که فقط مردم انسان منزوی یا یک نصیحت کننده که فقط مردم 
را نصیحت می کند، نمی توانـــــد به وجود بیاورد؛ را نصیحت می کند، نمی توانـــــد به وجود بیاورد؛ 
قدرت الزم اســـــت، قدرت سیاسی الزم است.« قدرت الزم اســـــت، قدرت سیاسی الزم است.«      
2۱2۱//۱2۱2//۱۳99۱۳99 به عبارت دیگر، »بعثت برای این نبود  به عبارت دیگر، »بعثت برای این نبود 
که یک عده مردم، عقیده ای را در ذهن خودشان که یک عده مردم، عقیده ای را در ذهن خودشان 
حفظ کنند و اعمال شـــــخصی را انجام دهند، اّما حفظ کنند و اعمال شـــــخصی را انجام دهند، اّما 
نظام اجتماعی، تحت حاکمیت دشـــــمنان خدا نظام اجتماعی، تحت حاکمیت دشـــــمنان خدا 
و انداداهّلل باشـــــد!« و انداداهّلل باشـــــد!«      ۷۷//99//۱۳۷6۱۳۷6 لذا، می بینیم  لذا، می بینیم 
»بعثت هـــــا، همراه هســـــتند هم بـــــا یک قدرت »بعثت هـــــا، همراه هســـــتند هم بـــــا یک قدرت 
سیاســـــی بزرگ و هم با یک برنامه ریزی وســـــیع سیاســـــی بزرگ و هم با یک برنامه ریزی وســـــیع 
برای تحقق این اهـــــداف.«برای تحقق این اهـــــداف.«     2۱2۱//۱2۱2//۱۳99۱۳99 با این  با این 
توصیف، انبیاء دو وظیفه اصلی داشتند: »ارائه  توصیف، انبیاء دو وظیفه اصلی داشتند: »ارائه  
یك اصول انقابی و ایجـــــاد انقاب بر مبناى این یك اصول انقابی و ایجـــــاد انقاب بر مبناى این 
اصول و دّوم ساختن و بنیان گذارى یك اجتماع اصول و دّوم ساختن و بنیان گذارى یك اجتماع 

نو.«نو.«          همرزمان حسین، صهمرزمان حسین، ص6۷6۷
اّما نکته مهم تر اینکه اســـــام از نظام سیاسی اّما نکته مهم تر اینکه اســـــام از نظام سیاسی 
و حکومتی که قرار اســـــت این وظایـــــف را اجرا و حکومتی که قرار اســـــت این وظایـــــف را اجرا 
کند، تعبیر به »والیت« می کند و »حکومت را با کند، تعبیر به »والیت« می کند و »حکومت را با 
تعبیر »والیت« بیان می کند و شـــــخصی را که در تعبیر »والیت« بیان می کند و شـــــخصی را که در 
رأس حکومت قرار دارد، به عنـــــوان والی، ولّی، رأس حکومت قرار دارد، به عنـــــوان والی، ولّی، 
موال -یعنی اشـــــتقاقات کلمه والیت - معرفی موال -یعنی اشـــــتقاقات کلمه والیت - معرفی 
می کنـــــد.«می کنـــــد.«     66//22//۱۳۷6۱۳۷6 و »از این جهت کلمه    و »از این جهت کلمه   
والیت به حکومت اطاق می شود که این رابطه والیت به حکومت اطاق می شود که این رابطه 
بین ولی و مردم یک رابطه   والیتی است؛ ارتباط و بین ولی و مردم یک رابطه   والیتی است؛ ارتباط و 

اّتصاِل غیرقابل انفکاک است.« اّتصاِل غیرقابل انفکاک است.«      2۰2۰//44//۱۳69۱۳69

    ضرورت وجود امامت
حــال ســؤال ایــن اســت کــه اگــر پیامبــر از دنیــا حــال ســؤال ایــن اســت کــه اگــر پیامبــر از دنیــا 
رفــت چــه بایــد کــرد؟ پاســخ اینکــه »جامعــه رفــت چــه بایــد کــرد؟ پاســخ اینکــه »جامعــه 
دارد  احتیــاج  �دو  پیغمبــر  رفتــن  از  دارد بعــد  احتیــاج  �دو  پیغمبــر  رفتــن  از  بعــد 
... یکــی اینکــه ایــن کتــاب را بــاز کنــد و بخوانــد ... یکــی اینکــه ایــن کتــاب را بــاز کنــد و بخوانــد 
و بفهمــد و آن را در ذهنــش پختــه کنــد؛ دیگــر و بفهمــد و آن را در ذهنــش پختــه کنــد؛ دیگــر 
بــا نیازهایــش تطبیــق بدهــد.«         را  آن  بــا نیازهایــش تطبیــق بدهــد.«  آنکــه  را  آن  آنکــه 
همرزمــان حســین،صهمرزمــان حســین،ص۷۳۷۳  فلســفه ضــرورت امــام در فلســفه ضــرورت امــام در 
همیــن نکتــه اســت؛ یعنــی وظیفــه امــام دو چیــز همیــن نکتــه اســت؛ یعنــی وظیفــه امــام دو چیــز 
اســت: »یکــی عبــارت اســت از تفســیر و تدویــن اســت: »یکــی عبــارت اســت از تفســیر و تدویــن 
و تطبیــق و تشــریح مکتــب و دیگــر ادامــه  راه و تطبیــق و تشــریح مکتــب و دیگــر ادامــه  راه 
پیغمبــر و منــذر �و هدایت کــردن جامعــه  پیغمبــر و منــذر �و هدایت کــردن جامعــه  
کــه  جهــت  و  ســمت  و  ســو  آن  بــه  کــه انســان ها  جهــت  و  ســمت  و  ســو  آن  بــه  انســان ها 
پیغمبر�مقــّرر و معیــن کــرده بــوده اســت.«  پیغمبر�مقــّرر و معیــن کــرده بــوده اســت.«  
به طــور خاصــه،  به طــور خاصــه، و  و  همرزمــان حســین،ص همرزمــان حســین،ص 8888         
و  »ایجــاد جامعــه و نظــام عادالنــه  اســامی و »ایجــاد جامعــه و نظــام عادالنــه  اســامی 
ــوای  ــوای پیش ــترش آن.«          پیش ــراى دوام و گس ــش ب ــترش آن.«کوش ــراى دوام و گس ــش ب کوش
ــاى  ــر قدرت ه ــه »اگ ــد اینک ــه بع ــاى نکت ــر قدرت ه ــه »اگ ــد اینک ــه بع ــادق،ص ۱۳۱۳  نکت ــادق،ص ص ص
ظالــم ... نگذاشــتند کــه امــام ایــن دو وظیفــه  ظالــم ... نگذاشــتند کــه امــام ایــن دو وظیفــه  
ــاش  ــان ت ــد بی ام ــام بای ــد، ام ــام ده ــود را انج ــاش خ ــان ت ــد بی ام ــام بای ــد، ام ــام ده ــود را انج خ
ــا بلکــه بتوانــد  ــا بلکــه بتوانــد کنــد، مبــارزه کنــد، کوشــش کنــد ت کنــد، مبــارزه کنــد، کوشــش کنــد ت
ایــن دو منصــب الهــی را بــاز قبضــه کنــد.«   ایــن دو منصــب الهــی را بــاز قبضــه کنــد.«       
»ائّمــه   می بینیــم  »ائّمــه  لــذا،  می بینیــم  لــذا،  حســین،ص9494   حســین،صهمرزمــان  همرزمــان 
یازده گانــه  مــا �، همــه در حــال پیــکار و در یازده گانــه  مــا �، همــه در حــال پیــکار و در 
حــال مبــارزه و در حــال جهــاد از دنیــا رفتنــد؛ حــال مبــارزه و در حــال جهــاد از دنیــا رفتنــد؛ 
به دلیــل اینکــه این هــا را کشــتند.«  به دلیــل اینکــه این هــا را کشــتند.«        همرزمــان همرزمــان 

9898 حســین،صحســین،ص

    امام صادق �مظهر امتداد پیامبر �
همیـــــن اســـــتدالل اجمالـــــی که همـــــه ائمه همیـــــن اســـــتدالل اجمالـــــی که همـــــه ائمه 
بـــــه شـــــهادت رســـــیدند، »کافـــــی اســـــت که بـــــه شـــــهادت رســـــیدند، »کافـــــی اســـــت که 
یك انســـــان منصـــــف را معتقد کند کـــــه امام یك انســـــان منصـــــف را معتقد کند کـــــه امام 
صادق�مشـــــغول مبارزه و جهاد بـــــود.«   صادق�مشـــــغول مبارزه و جهاد بـــــود.«       
همرزمان حســـــین،صهمرزمان حســـــین،ص9999  چراکه »اگر امام صادق و چراکه »اگر امام صادق و 
امام باقر�یک گوشه می نشستند و چند نفر امام باقر�یک گوشه می نشستند و چند نفر 
دور خودشان جمع می کردند و فقط یک مسئله  دور خودشان جمع می کردند و فقط یک مسئله  
شرعی می گفتند، کسی به آن ها کاری نداشت.«شرعی می گفتند، کسی به آن ها کاری نداشت.«   
  ۳۰۳۰//۵۵//۱۳۷۰۱۳۷۰ و آیا معنای امامت »یعنی همین  و آیا معنای امامت »یعنی همین 
که مســـــئله بگویی و دنیا را دیگری اداره کند؟ آیا که مســـــئله بگویی و دنیا را دیگری اداره کند؟ آیا 
معنای امامت در نظر شیعه و در نظر مسلمین معنای امامت در نظر شیعه و در نظر مسلمین 
این است؟ هیچ مسلمانی این را قائل نیست.«این است؟ هیچ مسلمانی این را قائل نیست.«   
  ۳۰۳۰//۵۵//۱۳۷۰۱۳۷۰ لذا، قطعا »امـــــام صادق دنبال  لذا، قطعا »امـــــام صادق دنبال 
امامت بود -یعنی ریاســـــت دین و دنیا- منتها امامت بود -یعنی ریاســـــت دین و دنیا- منتها 
شرایط جور نمی آمد؛ اّما ادعا که بود. برای خاطر شرایط جور نمی آمد؛ اّما ادعا که بود. برای خاطر 
همین ادعا هـــــم آن بزرگواران را کشـــــتند.«همین ادعا هـــــم آن بزرگواران را کشـــــتند.«     

  ۱۳۷۰۱۳۷۰//۵۵//۳۰۳۰

    فعالیت های امام صادق �در امتداد نبوت
برای  برای امام صادق �فعالیت هـــــای متعددی  امام صادق �فعالیت هـــــای متعددی 
تحقق اســـــتمرار نبوت انجام دادنـــــد که از آن تحقق اســـــتمرار نبوت انجام دادنـــــد که از آن 
به »مبـــــارزه همه جانبه« می تـــــوان تعبیر کرد. به »مبـــــارزه همه جانبه« می تـــــوان تعبیر کرد. 
فعالیت های حضرت را می توان در ســـــه بخش فعالیت های حضرت را می توان در ســـــه بخش 
کلی تقسیم کرد: »تبیین و تبلیغ مسئله  امامت؛ کلی تقسیم کرد: »تبیین و تبلیغ مسئله  امامت؛ 
تبلیغ و بیان احکام دین به شـــــیوه  فقه شیعی تبلیغ و بیان احکام دین به شـــــیوه  فقه شیعی 
و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی؛ وجود و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی؛ وجود 
تشـــــکیات پنهانی ایدئولوژیک-سیاسی.« تشـــــکیات پنهانی ایدئولوژیک-سیاسی.«         
پیشـــــوای صادق،صپیشـــــوای صادق،ص6۵6۵  به عنوان نمونه، حضرت به عنوان نمونه، حضرت 
در روز عرفـــــه امامت خود را فریـــــاد می زند که در روز عرفـــــه امامت خود را فریـــــاد می زند که 
»نشـــــان دهنده  اوج مبارزه  امام صادق است »نشـــــان دهنده  اوج مبارزه  امام صادق است 
در اواخـــــر دوران بنی امیـــــه.« در اواخـــــر دوران بنی امیـــــه.«      ۱9۱9//۳۳//۱۳6۷۱۳6۷  
اساســـــًا »امام صادق �، ماهیت مبارزه اش اساســـــًا »امام صادق �، ماهیت مبارزه اش 
یک ماهیت سیاســـــی بـــــود، کار فرهنگی او هم یک ماهیت سیاســـــی بـــــود، کار فرهنگی او هم 
کار سیاســـــی بود، وقتی امام صادق می گوید کار سیاســـــی بود، وقتی امام صادق می گوید 
من امامم، امام یعنی چه؟ امـــــام یعنی حاکم من امامم، امام یعنی چه؟ امـــــام یعنی حاکم 
جامعه، امام یعنی رئیـــــس جامعه، یعنی من جامعه، امام یعنی رئیـــــس جامعه، یعنی من 
همان کسی هســـــتم که این خلیفه  غاصب بی همان کسی هســـــتم که این خلیفه  غاصب بی 
دین، جای مرا گرفته«؛ اّما نکتـــــه مهم تر اینکه دین، جای مرا گرفته«؛ اّما نکتـــــه مهم تر اینکه 
»امام در مواردى به این بســـــنده نمی کند که »امام در مواردى به این بســـــنده نمی کند که 
امامت را براى خویش اثبـــــات کند؛ بلکه همراه امامت را براى خویش اثبـــــات کند؛ بلکه همراه 
نام خود، نام امامان بحق و اســـــاف پیشـــــین نام خود، نام امامان بحق و اســـــاف پیشـــــین 
خود را نیز یـــــاد می کند و در حقیقت سلســـــله  خود را نیز یـــــاد می کند و در حقیقت سلســـــله  
امامت اهل  بیت را مّتصل و جدایی ناپذیر مطرح امامت اهل  بیت را مّتصل و جدایی ناپذیر مطرح 
می ســـــازد.«می ســـــازد.«         پیشـــــوای صادق،ص پیشـــــوای صادق،ص۷۳۷۳  همچنین همچنین 
»امام صادق �با گســـــتردن بســـــاط علمی و »امام صادق �با گســـــتردن بســـــاط علمی و 
بیان فقه و معارف اســـــامی و تفسیر قرآن به بیان فقه و معارف اســـــامی و تفسیر قرآن به 
شیوه ای غیر شیوه  عالمان وابسته به حکومت، شیوه ای غیر شیوه  عالمان وابسته به حکومت، 
عمًال به معارضه  با آن دستگاه برخاسته بود.«عمًال به معارضه  با آن دستگاه برخاسته بود.«   
  2۱2۱//66//۱۳9۱۱۳9۱  و نیز »در اواخـــــر دوران بنی امیه، و نیز »در اواخـــــر دوران بنی امیه، 
شبکه  تبلیغاتی وســـــیعی را که کار آن، اشاعه  شبکه  تبلیغاتی وســـــیعی را که کار آن، اشاعه  
امامت آل  علی� و تبیین درســـــت مســـــئله  امامت آل  علی� و تبیین درســـــت مســـــئله  
امامت بود، رهبـــــری می کـــــرد.«امامت بود، رهبـــــری می کـــــرد.«     2۱2۱//66//۱۳9۱۱۳9۱  
نکته پایانی اینکه سیره امام صادق � مانند نکته پایانی اینکه سیره امام صادق � مانند 
دیگر ائمه برای همه مســـــلمانان الگواســـــت. دیگر ائمه برای همه مســـــلمانان الگواســـــت. 
لذا، »اولیـــــن درس امام صـــــادق � برای ما لذا، »اولیـــــن درس امام صـــــادق � برای ما 
منتســـــبین به آن بزرگوار باید استمرار جهاد و منتســـــبین به آن بزرگوار باید استمرار جهاد و 

مبارزه  خستگی ناپذیر باشد.«مبارزه  خستگی ناپذیر باشد.«     2۰2۰//۳۳//۱۳6۷۱۳6۷

ادامه از  صفحه ۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

فسادســـتیزی مکّمل عدالت  ورزی است. با فساد 
بایـــد مقابلـــه کرد؛ یکـــی از باهـــای مهّمـــی که در 
کشـــور به وجـــود می آید که درســـت ضـــّد عدالت 
اســـت، وجود فســـاد، وجود ویژه خـــواری، وجود 
اســـتفاده های ســـوء، اختـــاس، برخورداری های 
بی مورد، بی جـــا و امثـــال اینها اســـت؛ یـــک وقت 
کســـی یـــک کار مهّمـــی انجـــام میدهد، شـــما یک 
پاداشـــی به او میدهید، خـــب این عیب نـــدارد اّما 
یک وقـــت عزیزهایـــی بی جهـــت، برخورداری های 
زیادی از امکانات کشـــور دارند؛ خب چرا؟ که بحث 
حقوقهـــای نجومـــی یک گوشـــه ای و یـــک بخش 
کوچکـــی از این مســـئله بود که مطرح شـــد. جای 
اصلـــِی برخورد بـــا فســـاد و فسادســـتیزی قّوه ی 
مجرّیه اســـت که زمینه هـــای تولید فســـاد از بین 
برود؛ نقـــش قـــّوه ی قضائّیه بعـــد از اینها اســـت. 
باید مســـئله ی تعـــارض منافع شـــخصی و منافع 
عمومی و رشـــوه و اختاس و ]امثـــال[ این حرفها 

در دستگاه های دولتی حل بشود.      ۱4۰۰/6/6

در روایات ما بســـیار اســـت روایاتی که راویان آنها از اهل ســـنتندـ  از غیر شیعه هســـتندـ  اما از حضرت ابی 
عبداهّلل الّصادق نقل می کنند و روایت می کنند. معنای این حرف این اســـت که امروز هم دنیای اســـام و 
امت اســـامی نیازمند معارف امام صادق و اهل بیت اســـت. دنیای اســـام محتاج دانســـتن معارف اهل 
بیت و تعالیم امام صادق و سایر ائمه است؛ باید اســـتفاده کنند. قشرهای مختلف و اقسام مختلف امت 
اسامی، به این وســـیله باید با یکدیگر هم افزایی کنند تا ســـطح معارف اسامی باال برود. الزمه ی این کار 
این اســـت که حجاب خصومت و دشـــمنی و کینه ورزی میان فرقه های مســـلمان فاصله نیندازد؛ وحدت 

اسامی که می گوییم یعنی این.     ۱۳8۷/۰۱/۰۱
۱7  ربیع االول، والدت حضرت امام جعفر صادق� )۸۳ ه ق(

دولت برای رفع فساد مسأله تعارض 
منافع شخصی و عمومی را حل کند

امت اسالمی محتاج معارف امام صادق؟ع؟ است

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال:  اســـتفاده از مال به جا مانده از دیگران 
در امثال هتل ها یا خوابگاه دانشـــگاه و ... که 

صاحب آن را نمی شناسیم، چه حکمی دارد؟

جواب:  اگر بداند مالـــک از آن مال اعراض کرده یا 
نسبت به استفاده از آن راضی است، استفاده از 
آن اشکال ندارد، در غیر این صورت برداشتن آن 
مال جایز نیســـت، مگر این که به قصد رساندن 
آن به مالکش بردارد کـــه در این صورت باید مال 
را حفظ کند و پس از تحقیق و یافتن مالک، مال را 
به صاحبش بدهد و در صورتی که از یافتن مالک 
آن مأیوس شود یا دسترسی به او ممکن نباشد، 

باید آن مال یا قیمت آن را به فقیر صدقه بدهد.

استفاده از اموال جامانده دیگران

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

این هفته وحـــدت، این هفته مشـــترک االحترام بین مســـلمین را قدر بدانید. همه ســـعی کنند وحدت و 
اّتحاد نیروها و در یک جبهه قرار گرفتن نیروهای مســـلمین را - که رمز سعادت و مایه سربلندی مسلمین 

و بزرگترین حربه ملتها در مقابل استکبار جهانی است - مغتنم بشمارند و قدر بدانند.     ۱۳۷۵/۰۵/۱۳

عیـــد والدت حضرت رســـول � و عید والدت 
حضرت صادق � را خداوند ان شـــاءاهّلل  مبارک 
کند بر همۀ شـــما و بـــر همۀ مســـلمین جهان و 
بر ملتهای بزرگ اســـامی خصوصًا ملـــت ایران. 
در والدت حضـــرت رســـول � قضایایی واقع 
شده اســـت، قضایای نادری به حسب روایات ما 
و روایات اهل ســـنت وارد شده اســـت. از جمله 
قضیه شکست خوردن طاق کسری و فرو ریختن 
چهارده کنگره از آن قصـــر و از آن جمله خاموش 
شدن آتشـــکده های فارس و ریختن بتها به روی 
زمین. قضیه شکست طاق کسری شاید اشاره به 
این باشد که در عهد این پیغمبر بزرگ، طاق ظلم، 
طاقهای ظلم می شکند و مخصوصًا طاق کسری 
شکسته شد برای اینکه آن وقت این طاق کسری 

مرکز ظلم انوشیروان بود.     ۱۳64/۰9/۰9 

امسال ما شعار را رفع موانع تولید و پشتیبانی 
از تولید قرار دادیم که این نکته ی مهّمی است. 
به نظر من تولیـــد، آن محور اساســـی اقتصاد 
در کشـــور اســـت که اگر ما توانســـتیم تولید را 
زنده کنیم، اقتصاد کشـــور جان خواهد گرفت 
و رو خواهد آمد. خیلی چیزها به تولید وابسته 
اســـت. موانع تولید و مانند اینهـــا باید برطرف 
بشـــود و پشـــتیبانی از تولید باید انجام بگیرد؛ 

این را در برنامه بگذارید.     ۱4۰۰/۰۳/۰6

بدانیـــد زنـــان مســـلمان در بســـیاری از نقـــاط 
دنیا امروز به شـــما نـــگاه میکنند و از شـــما یاد 
میگیرند. این که میبینید در بعضی از کشورها، 
این طور حجاب اسامی مورد تهاجم دشمنان 
دین قـــرار میگیرد، این نشـــان دهنـــده گرایش 
زنان به حجاب است. بخصوص زنان روشنفکر 
و بخصـــوص دختـــران دانشـــجو، بـــه حجاب 
گرایـــش پیـــدا کردنـــد؛ عاقه پیـــدا کردنـــد؛ رو 
آوردند و حجاب را حفظ کردند؛ شـــما الگویید، 
شـــما نمونه ایـــد. بدانیـــد امـــروز در هیچ جای 
دنیا  زنانی کـــه مثل ایـــن مادران شـــهدای ما، 
مادر دو شـــهید، مادر ســـه شـــهید، مادر چهار 
شهید باشند، نیســـتند. در جامعه ما، مادرانی 
با این خصوصیات کـــه از پدرها بهتـــر و قویتر و 
آگاهانه تر ایســـتادند، در این میدان بســـیارند. 
این همان تربیت اســـامی اســـت؛ این همان 
دامـــان پـــاک و مطّهـــر و نورانـــی فاطمـــه زهرا 

سام اهّلل علیهاست.      ۱۳۷9/۰6/۳۰

وحدت و یک جبهه بودن مسلمانان را قدر بدانید

بـــــــا  والدت 
نبی مکــرم اسـالم �
طــاق کسـری بــه نشانـه 
شکست ظلم فرو ریخت

اقتصاد کشور 
با تولید جان خواهد گرفت

 زن مسلمان ایرانی نمونه و الگوی
 زنان مسلمان جهان است

عکس نوشت  

نماز جماعت شیعه و اهل سنت به امامت حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای؛ سفر به سیستان و بلوچستان؛ اسفند ۱۳۸۱
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