
میالد امیرالمؤمنین؟ع؟ و ایام اهلل دهه فجر مبارک  باد

حضور پرشور مردم و جوانان در مراسم های معنوی 
همچون اعتکاف نشان دهنده چیست؟ 

معنویتگرایی؛
معجزهانقالباسالمی

معنویتوایمانزیربنایانقالبمردمایران سخـــن
ایمــان دینــی مــردم ایــران، موضوعی اســت که هفتـــــه

ریشــه در اعماق تاریخ و تمدن آن داشــته است؛ 
امــا در عیــن حــال جامعــه معاصر ایــران و کیان 
دیــن و آییــن و فرهنــگ مــردم مســلمان ایرانی همــواره از 
ســوی اســتعمارگران مــورد هجمــه قرار داشــته اســت و 
ایادی اســتکبار در صدد اســام زدایی و به حاشــیه راندن 
تفکر اســامی و کمرنگ کردن ســنت های دینی در جامعه 

بوده اند.
مادی گرایــی و تهــی کــردن جهــان از معنویــت، در ذات 
نظام هــای سیاســی غربــی نهادینــه شــده و  نظــام فکری 
ســلطه گران جهانــی بــر مهندســی جامعــه ای بی ایمان و 
بی اعتقاد به ارزش های الهی شکل گرفته است. »سیاست 
قدرت و نظام سلطه ی جهانی این بود که دین و معنویت 
را بکلی از زندگی مردم حذف کند و جامعه ی بشــری را یک 
جامعــه ی بــی دین و بی ایمــان و بی اعتقاد بــه ارزش های 
الهــی تربیــت نمایــد.«   1369/3/14  اما آنچه حضرت امام 
خمینی� در انقاب اسامی به احیای آن پرداخت،اسام 
سیاســی و معرفــی آن درصحنــه سیاســی جهــان بــود که 
اســام آمریکایی و اســام تســلیم پذیر در مقابل دشمنان 

خدا را کنار زد. 
انقــاب مــردم ایــران، ابعــاد سیاســی و اجتماعی اســام 
را احیــا نمــود و در جهــان و دنیــای اســام آن را انعــکاس 
داد. هنــر بنیانگــذار انقاب اســامی، این بود که اســام را 
از غربــت نجــات داد ومردم ســاالری را مبتنــی بــر معنویت 
تعریف کرد و اینگونه ذهن و دل انسان های آزاده در نقاط 
مختلــف جهــان را بــه ایــن پدیــده جذاب متوجه ســاخت. 
»مــا مردم ســاالری را نه جدا و بیگانــه ی از معنویت و دین، 
بلکه توانســته ایم کامًال برخاســته ی از دین و معنویت در 
کشــورمان مستقر کنیم... لذا شــد مردم ساالری دینی؛... 

مردم به این دستاورد می بالند.«  1382/11/24 
بــا پیچیــدن طنیــن انقــاب اســامی، اعتقــاد مذهبــی و 
گرایــش معنــوی نه تنها در ایــران، بلکه در جوامعی هم که 
ســالیان ســال، حکمرانان آن ها متولی رفتارها وتبلیغات 
ضد دینــی بودند، رشــد یافــت. این »لطف خــدا بر ملت ما 
بود و یکی از برکات انقاب اســامی محســوب میشود که 

ادامه در صفحه 3ما توانستیم... دریچه دلگشا

378378
پیام   |   4

توصیهامسالرهبرانقالب
بهمعتکفین

ــن   1401     |      ــوم بهم ــه س ــماره 378     |     هفت ــم، ش ــال هفت ــی     |     س ــای مذهب ــاجد  و هیئت ه ــه، مس ــای جمع ــی نمازه ــه خبری-تبیین ــی | هفته نام ــن و انقالب ــه مؤم ــریه جامع نش

خاطره و روایت    |   4  

یکجلسهتالوتقرآنکهآیتاهللخامنهایدرآنشرکتنکرد!

درس اخالق    |   3  

ماهرجبفرصتخودسازیاست

کسی که برای جهاد قدم برمی دارد، این کار را انجام می دهد... مستوجب لطف و فضل الهی می شود. بزرگترین ثوابی هم که خدا به این 
انسان می دهد شهادت است. این مقام، جای حسرت و غبطه خوردن دارد... خدای متعال به مجّرد آن که جرعه ی گوارای شهادت را به 

انسانی تعارف کرد، بزرگترین اجر را به او داده است. پس، شهید غرق در نعمت است.    13۷4/۷/22 

»شهادت«بزرگترینثواببهمجاهدفیسبیلاهللاست
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید علیاصغربرغمدی

شهید هفته  
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33 درس مهم بــرای زندگی علوی درس مهم بــرای زندگی علوی

»خط حزب اهلل « منتشر میکند: بیانات سال 13۵۹ آیت اهلل خامنه ای

درباره درس های عملی امیرالمؤمنین ؟ع؟ برای زندگی امروز ما

علی ؟ع؟یک روز هم خانه نشــین نشــد...علی ؟ع؟یک روز هم خانه نشــین نشــد...



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

گزیده بیانات

»خط حزب اهلل « منتشر میکند: بیانات سال 13۵۹ آیت اهلل خامنه ای درباره درس های عملی امیرالمؤمنین ؟ع؟ برای زندگی امروز ما

علی ؟ع؟یک روز هم خانه نشین نشد...

3درس مهم برای زندگی علوی
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خطبه ی اول نماز جمعه تهران در تاریخ 13۵۹/3/۹ به مناسبت ایام 13 رجب، سه بخش مهم زندگی امیرمؤمنان؟ع؟ را تبیین 

کردند. »خط حزب اهلل« به مناسبت خجسته سالروز والدت با سعادت امام علی ؟ع؟ برای اولین بار، گزیده ای از این بیانات رهبر انقالب را منتشر می کند.

راهورســـمامیرالمؤمنیــن؟ع؟بــرایمــادرسزندگــی
است

علّی بن ابی طالــب ؟ع؟ اســام مجّســم اســت و راه و 
رســم امیرالمؤمنیــن بــرای مــا درس زندگــی اســت و 
بایــد چنیــن باشــد... مــن بــرای تعریــف از امیــر مؤمنــان 
ســخنی را انتخــاب کــرده ام کــه ســخن عارف تریــن و 
علّی بن ابی طالــب  شــخصّیت  بــه  مــردم  آشــناترین 
اســت و آن، ســخن امــام حســن مجتبــی اســت... در 
روزی کــه امیــر مؤمنــان بــه شــهادت رســید و مــردم 
بــا امــام حســن )علیــه  الّســام( بــرای خافــت بیعــت 
کردنــد، امــام مجتبــٰی در حضــور مــردم بــر منبــر برآمــد و 
چنــد جملــه در بــاب امیرالمؤمنیــن بــه اختصــار ســخن 
گفــت. مــن ایــن جمــات را کــه بســیار کوتــاه و مختصــر 

اســت، میخوانــم.

ــرایخــداو ــمب زندگــیامیرالمؤمنیــن؟ع؟تــالشدائ
اســالمبــود

ســــــه خصلــــــت را از علــی بن ابـــــی طالب ؟ع؟ ذکــــــر 
ــت.  ــی اس ــگری عل ــت تاش ــت اّول، خصل ــد: خصل میکن
علّی بن ابی طالــب 63 ســال از خــدا عمــر گرفــت؛ از 
ــا اعتقــاد بــه اســام  ایــن 63 ســال، تقریبــا 53 ســال ب
و ایمــان اســامِی مشــّخص و روشــن گذشــت. قبــل 
ــود،  ــرده ب ــادت نک ــدا را عب ــر خ ــز غی ــی هرگ ــم عل از آن ه
ـــ چــه جانــدار و چــه بی جــان  هرگــز در مقابــل هیــچ بتــیـ 
ــــ ســر تســلیم فــرود نیــاورده بــود؛ اّمــا در ایــن 53 ســال 
زندگــی، امیرالمؤمنیــن بــه پیغمبــر و بــه اســام و بــه 
ایــن مکتــب و بــه مبــارزه اش ایمــان آورده بــود. ایــن 53 
ســال را شــما نــگاه کنیــد؛ در ایــن مــّدت، شــما یــک روِز 
بیــکار در زندگــی علّی بن ابی طالــب نمی بینیــد؛ دائمــا 
کار، دائمــا تــاش، دائمــا عمــل، آن هــم بــه طــور خالــص 

ــام.  ــدا و در راه اس ــرای خ ب
ــه بودنــد، ســرباز فــداکار و پاک باختــه ی  ــا وقتــی در مّک ت
پیغمبــر؛ آن  وقتــی کــه همــه پیغمبــر را رد کردنــد، او 
ــتند، او  ــا گذاش ــه او را تنه ــه هم ــی ک ــان آورد؛ آن وقت ایم
محکــم دامــان پیغمبــر را چســبید؛ آن  وقتــی کــه دیگــران 
جرئــت اظهــار همــکاری و همراهــی بــا پیامبــر را نداشــتند، 
او صریحــا و بــا صــدای بلنــد نــام پیامبــر و آوازه ی اســام 
را بــه همــه  جــا پراکنــده کــرد؛ و آن  وقتــی کــه دیگــران بــه 
فکــر جــان خــود بودنــد، او بــه فکــر جــان پیغمبــر بــود و او 
بــود کــه در بســتر پیغمبــر خوابیــد؛ و او بــود کــه ســه ســال 
در ِشــعب ابی طالــب بارهــای نــان و خرمایــی را کــه از ایــن 
گوشــه و آن گوشــه بــه دســت می آمــد، بــر دوش گرفــت 
و از ایــن پیچ و خم هــای کــوه ِشــعب بــاال بــرد و فریــاد و 
فغــان کــودکان گرســنه را فرونشــاند؛ و او بــود کــه بعــد 
از هجــرت پیغمبــر، چنــد روز بــا همــه ی خطــر و زحمــت در 

نــَت َتقضــی َدینــی َو ُتنِجــُز ِعداتیـ ـ قرضهای 
َ
مّکــه مانــدـ ـــ َو ا

پیغمبــر را اداء کــرد، امانتهــای پیغمبــر را بــه صاحبانــش 
رد کــرد؛ ]بعــد[ اســتوار و آزاد، آخریــن بقایــای خانــواده ی 
پیغمبــر را بــا خــود بــه مدینــه آورد و وارد مدینــه شــد....

حضرتعلی؟ع؟یکروزهمخانهنشیننشد
بعــد از آنکــه پیغمبــر از دنیــا رفــت، هــر لحظــه هــر چــه را 
کــه وظیفــه ی خــود میدانســت، بــا کمــال اخــاص انجــام 
ــر را  ــر پیامب ــرا دخت ــه ی زه ــد فاطم ــه بای داد؛ آن روزی ک
در معــرض ]شــناخت و[ دیــد مهاجــر و انصــار بگــذارد، 
ــت؛  ــرود، نرف ــجد ن ــه مس ــد ب ــه بای ــت؛ آن روزی ک گذاش
آن روزی کــه بایــد بــه مســجد بــرود، رفــت؛ آن روزی کــه 
خلفــای راشــدین مشــورت او و نظــر او را میخواســتند، 
ــار  ــا صفــا، نظــر خــود را در اختی ــا صــدق، ب ــا اخــاص، ب ب
آنهــا گذاشــت؛ در جنــگ، در صلــح، در سیاســت، در علــم، 
ــه  ــد ب ــی کــرد؛ آن روزی کــه بای ــن، همــه را راهنمای در دی

انسان ســازی و فردســازی بپــردازد، پرداخــت. 
اینکــه میگوینــد علــی خانه نشــین شــد، دروغ اســت؛ 
علــی یــک روز هــم خانه نشــین نشــد، یــک روز هــم از 
ــم  ــک روز ه ــی ی ــید؛ عل ــت نکش ــی دس ــت اجتماع فّعالّی
ــت او  ــه اّم ـــ ک ــشـ  ــا اّمت ــش، ب ــا انقاب ــه اش، ب ــا جامع ب
ـــ قهــر نکــرد. از کار کنــاره  بــود، چــون اّمــت پیغمبــر بــودـ 
گرفتــن، زود رنــج بــودن، دل نــازک بــودن، از حــوادث 
ــه داد و  ــان ب ــدن و زب ــورًا رنجی ــک ف ــای کوچ و رویداده
ــان  ــود و دام ــر ب ــی پایین ت ــأن عل ــودن، از ش ــداد گش بی
ــم َیســِبُقُه 

َ
علــی بــه آن آلــوده نشــد. ]او[ کار کــرد. ل

لــوَن ِبَعَمــٍل َو ال ُیدِرُکــُه اآلِخــرون؛ تــا روز قیامــت هــم  ااَلّوَ
هیــچ  کــس در عمــل، در تــاش، در فّعالّیــت، بــه پــای 

علــی نرســیده اســت و نمیرســد...

حضرتعلی؟ع؟تسلیممحضپیامبر؟ص؟بود
یِه 

َ
ی اهّلُل َعل

َّ
 اهّلل  َصل

ُ
قد کاَن َرســول

َ
و اّما خصلت دّوم. َو ل

َو آِلــه ُیعطیــِه الّراَیــة؛ پیغمبــر پرچــم بــه او می ســپرد. ایــن 
ــر  بــه نظــر مــن و آن چنــان کــه مــن میفهمــم، یــک تعبی
ســمبلیک اســت. پیغمبــر اکــرم بــه خیلی هــا پرچــم 
میــداد و خیلی هــا را بــه میــدان جنــگ میفرســتاد... 
ــازوی  ــن ب ــد امیرالمؤمنی امــام حســن میخواهــد بگوی
ــود...  ــر ب ــض پیغمب ــلیم مح ــود، تس ــر ب ــای پیغمب توان
علــی بــه معنــای واقعــی کلمــه بــازوی پیغمبــر بــود: 
ــا فانــی دوســت شــو  ــواز، ب اینجــا را بکــوب، اینجــا را بن
و بــه ســوی فانــی بــه دشــمنی تهدیدکنــان برافراشــته 

ــق.  ــض و مطل ــلیم مح ــو؛ تس ش
خصوصّیــت بــزرگ دیگــر علــی ؟ع؟ ایــن اســت کــه در 
مقابــل پیغمبــر، ِســلم محــض اســت. آن وقتــی کــه 
رســول خــدا بــه او میگویــد در مّکــه بمــان، میمانــد؛ 

آن  وقتــی کــه در جنــگ تبــوک بــه او میگویــد در مدینــه 
بمــان، میمانــد؛ آن وقتــی هــم کــه بــه او میگویــد بــا 
عمروبن عبــدود بجنــگ و جانــت را در خطــر بینــداز، 
مــِره؛ َیعَملــون. 

َ
می انــدازد؛ ال َیسبِ ـــقوَنه ِبالَقــوِل َو ُهــم  ِبا

در مقابــل خــدا و در مقابــل پیامبــر و در مقابــل اســام 
ــض  ــلیم مح ــت: تس ــت را آموخ ــن خصل ــی ای ــد از عل بای
بــودن... بایــد بــه طــور مطلــق تســلیم اســام باشــیم، از 
اســام ســخن بشــنویم، از اســام راهنمایــی بجوییــم...

امیرالمؤمنیــن؟ع؟دردنیــااندوختــهمالــیفراهــم
ــاورد نی

بــه  اّمــا نکتــه ی ســّوم در زندگــی امیرالمؤمنیــن  و 
روایــت امــام حســن مجتبــی. امــام حســن در پایــان 
هــِل 

َ
ایــن خطبــه ی شــریفه میفرمایــد: َو مــا َتــَرَك َعلــی ا

 ِدرَهــم[؛ علــی 
َ

ــة
َ
 َســبَع ِمائ

ّ
الرِض َصفــراَء َو ال َبیضــاَء ]ِاال

َ
ا

از طــا و نقــره ی عالــم هیــچ از خــود باقــی نگذاشــت مگــر 
هفتصــد درهــم. هفتصــد درهــم مبلــغ بســیار ناچیــزی 
اســت کــه همیــن مبلــغ ناچیــز هــم در زندگــی علــی 
اندوختــه بــه حســاب نمی آیــد، زیــرا علــی آن را بــرای 
روز مبــادا نیندوختــه بــود؛ خــرج الزمــی داشــت و پــول 
علــی کفــاف نمیــداد، مجبــور بــود حقــوق خــودش را از 
بیت المــال مقــداری کنــار بگــذارد و بــر خــودش زحمــت 
ــی  ــأ را در زندگ ــن خ ــد ای ــا بتوان ــد ت ــل کن ــج را تحمی و رن

ــد...  ــر کن ُپ

ســهموعظــهاززندگــیامیرالمؤمنیــن؟ع؟کــهنبایــد
فرامــوشکنیــم

ایــن  و  اســت  ایــن  مــا  راه  خواهــران!  و  بــرادران 
عمــل  بــا  امیرالمؤمنیــن  کــه  اســت  موعظــه ای 
خــودش بــه مــا داده اســت و مــا را بــه آن فراخوانــده 
اســت. ایــن ســه موعظــه را فرامــوش نکنیــم؛ اینهــا 
مصداقهــای واقعــی تقــوا هســتند؛ مــا ایــن ســه 
درس را از علــی یــاد بگیریــم. مــن ایــن ســه درس را 
بــاز هــم تکــرار میکنــم: اّول، عمــل و تــاش. بیــکار 
نمانیــد؛ کوشــش کنیــد کار الزم و عمــل صالــح را 
ــا  در هــر زمانــی بشناســید و پیــدا کنیــد و بعــد آن را ب
صمیمّیــت و اخــاص انجــام بدهیــد. و دّوم، تســلیم 
بــودن در مقابــل فرمــان رهبــری؛ در مقابــل فرمــان 
ــت. و  ــة اس ــان واجب االطاع ــرای انس ــه ب ــی ک آن کس
آنــگاه بی اعتنائــی بــه ماّدیگــری، بــه پــول، بــه زخــارف 
دنیــا، و پشــت پــا زدن بــه هــر گونــه عملــی کــه از ایــن 
احســاس انســان سرچشــمه میگیــرد. ایــن، فرمــان 
امیرالمؤمنیــن بــرای مــا اســت. پــروردگارا! مــا را بــا 
ــا  ــدار و م ــده ب ــا زن ــب در دنی ــیوه ی علّی بن ابی طال ش

بمیــران. علّی بن ابی طالــب ؟ع؟  راه  در  را 
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»خشیت«صفتاهلتقوااست

به رسم آیه ها  

مــاه رجــب یــک فرصت تقّرب به ارزشــهای الهــی و تقّرب به ذات 
مقّدس پروردگار و فرصت خودســازی اســت. این اّیامی که در 
روایات ما به عنوان اّیام برجســته معّرفی شــده اند، اینها همه 
فرصتند؛ هر فرصتی هم نعمت اســت و هر نعمتی هم نیازمند 
شــکر و ســپاس اســت. شکر و ســپاس نعمت هم این است که 
انســان نعمــت را بشناســد، بر طبــق اقتضای ایــن نعمت رفتار 
کند، از آن بهره ببرد، نعمت را از خدا بداند و آن را در راه خدا به 
کار ببرد؛ ماه رجب از این نعمتها اســت... از ماه رجب قدردانی 
کنیــد؛ در ایــن ماه توّســات خودتان به درگاه پــروردگار عالم را 
هرچه میتوانید بیشتر کنید؛ به یاد خدا باشید و کار را برای خدا 
انجام بدهید؛ این تاشی که میکنید، این زحمتی که میکشید، 

بــرای خدا قرار بدهید.    1394/2/6 

آن کســـی میتواند از ِانذار قرآنی اســـتفاده بکند و در جان او اثر 
بگذارد و دست او را بگیرد و پیش ببرد که دارای خشیت باشد... 
 

ّ
یَک الُقرءاَن ِلَتشقی، ِاال

َ
نَزلنا َعل

َ
در ســـوره ی مبارکه طه: »طه، ما ا

َتذِکَرًة ِلَمن َیخشی«)1( در قرآن چندین آیه ی دیگر هم هست که 
مربوط به همین خشـــیت اســـت. خشـــیت هم صفت اهل تقوا 
اســـت؛ یعنی وقتی ما تقوا داشـــته باشیم، خشیت هم به سراغ 
َقد 

َ
مـــا می آید که حاال اینجا این آیه ی شـــریفه را مـــن بخوانم: َو ل

قین؛)2( آنچه 
َ
ءاَتینا موســـی َو هروَن الُفرقاَن َو ِضیاًء َو ِذکًرا ِللُمّت

به هارون و موسی )علیهما الّسام( داده شد، هدایت و ذکر بود 
برای مّتقین؛ مّتقین چه کســـانی هســـتند؟ مّتقین را قرآن معنا 
ُهم ِبالَغیب«)3( پس بنابر این، تقوا و  ذیَن َیخَشـــوَن َرّبَ

َّ
میکند» ال

خشیت هم یا همراهند یا اساسا جدا از هم نیستند و تحت یک 
مفهوم قرار میگیرند.     1400/1/25

1- سوره ی طه، آیات 1 تا 3
2- سوره ی انبیاء، آیه ی ۴۸

3 -ســـوره ی انبیاء، بخشی از آیه ی ۴۹

ماهرجبفرصتخودسازیاست

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

بــه ســمت معنوّیــت و آگاهــی را بــه روی خــود بــاز 
کنیم.«  1381/5/5 

حضورمعنویتدرانقالباسالمی
انقــاب اســامی دســتاوردها و پیشــرفت های 
مختلــف علمــی، فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاسی، نظامی و بهداشتی فراوانی داشته است. 
بی تردید هر نظام سیاســی دیگری نیز می تواند در 
این حوزه ها، دســتاوردهایی را برای خود ترسیم و 
مطرح نماید اما وجه متمایز انقاب اسامی مردم 
ایــران با ســایر انقاب هــا در دســتاوردهای دینی، 
اخاقی و معنوی ای است که برای جامعه ایران به 
ارمغــان آورد. »یکــی از وجوه عظمت انقاب...که 
ی با انقابهای 

ّ
این انقاب را، انقاب اسامی را بکل

دیگــر متفــاوت می کند... یکــی اش همین حضور 
معنوّیت در این انقاب است.«  1401/3/14 

جامعهایرانیتبلورعشقورزیبهشهیدان
 در حالــی کــه امروز، دشــمنان انقاب اســامی با 
بهره گیــری از فضــای مجــازی به دنبــال القای این 
تفکــر هســتند کــه جامعــه ایــران از مؤلفه هــای 
اسامی رویگردان شده و دیگر توجهی به رفتارها 
و اندیشــه های معنوی ابتــدای انقاب ندارند اما 
نگاهی گذرا به رخدادهای سالهای اخیر، نادرستی 
ایــن گــزاره را به خوبی نمایان می کند. »اگر کســی 
میخواهــد گرایــش مــردم به انقــاب... را بفهمد، 
به تشــییع میلیونی شــهید قاســم سلیمانی نگاه 
کند. بدن قطعه قطعه شــده ی شــهید سلیمانی 
بــه وســیله ی میلیون هــا انســان بدرقــه شــد.« 
   1401/3/14حرکت هــای بــزرگ، همچــون حضــور 
مــردم در تشــییع باشــکوه شــهید مدافــع حــرم، 
محســن حججی، مراســم های باشــکوه تشــییع 
شهدای تازه تفحص شده در شهرهای مختلف، یا 
در همین حوادث اخیر، تجلیلی که مردم از شهدای 
مدافع امنیت با حضور در تشــییع آن ها داشتند، 
نشان دهنده دلبستگی مردم به ارزش های دینی، 
اظهــار عشــق و محبــت به شــهیدان و پایبندی به 
ادامه مســیر آن ها در دفاع از ایران اســامی و ایثار 
در راه آرمان های بلند انقابی اســت، آرمان هایی 
کــه نســل مدافعان حــرم را پــرورش داد. »واقعا 
یکی از معجزات انقاب اســامی همین شــتافتن 
جوانهای ما در این دوره برای مقابله و مواجهه ی 

با دشمنان عنود و خبیث در خارج کشور بود.«  
مردم،پایکارارزشهایدینیوانقالبی

حضــور مــردم در میدان هــای مختلــف سیاســی، 
اجتماعــی، همچــون راهپیمایــی 22 بهمــن، 13 
آبان و روز قدس نیز نشان دهنده تعلق توده های 
مختلــف مــردم ایرانــی از هــر قــوم و مذهبــی بــه 
ارزش هــای مکتبــی و انقابــی اســت کــه نمونــه 
دیگری از رشــد بصیرت و اســام گرایی مردم ایران 
و وفــاداری آن ها به انقاب اســامی اســت. »43 
ســال اســت کــه در بیســت ودّوم بهمــن و در روز 
قــدس، مردم راه پیمایی میکنند با این عظمت!... 
این دلیل وفاداری مردم است، این دلیل مقاومت 

مردم اســت، این دلیل ایســتادگی مردم است.« 
 1401/3/14امسال اما پدیده شگرف سرود »سام 
فرمانــده«، جلــوه ای عیــان و عیــاری دقیــق بــرای 
ســنجش معنویت در جامعه ایران شــد، سرودی 
کــه نشــان دهنــده مهــدی بــاوری نســل جــوان و 
تعمیــق فرهنــگ انتظار در جامعه اســت. »همین 

سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت 
بــه ولّی امــر، ولّی عصــر �و ســام بــه حضرت 
بقّیــة اهّلل اســت، مردم چــه کار دارنــد میکنند؛ چه 
اظهار شــوقی، چه همراهــی ای، چه اظهار ارادتی! 
پیــر، جــوان، نوجــوان، کــودک، زن، مــرد، همه، در 
سرتاســر کشــور... در شــهرهای مختلف یک جور؛ 

این دلیِل چیست؟«  1401/3/14 
اعتکاف،رویشیانقالبیبرایمردمایران

یکــی از مراســم های بــا عظمــت معنــوی که پس 
از انقــاب اســامی همــه ســاله در ایــام ماه رجب 
باحضــور پــر رنگ نوجوانان و جوانان در مســاجد 
شهرهای ایران اسامی رونق گرفته است، مراسم 
معنوی اعتکاف اســت: »پدیده ی اعتکاف یکی از 
رویش هــای انقابی اســت.«   1384/5/28 »قبل 
از انقــاب، مــا در این ایــام نیمه ی ماه رجب ندیده 
بودیم یا خیلی بندرت میدیدیم که کســانی بروند 
اعتــکاف کننــد... امــروز شــما نگاه کنیــد؛ نه فقط 
مســاجد جامــع، نه فقط مســاجد بــزرگ، نه فقط 
در یک شــهر و دو شــهر، بلکه در همه ی کشــور، در 
همه ی شهرها، در همه ی مساجد، جوآن های ما، 
مردان ما، زنان ما، دختران ما، پســران ما میروند 
صف میکشــند، اســم مینویســند، بــرای اینکه به 
آن ها فرصت داده شــود که در این مســجد، در آن 
مســجد، ســه روز روزه بگیرنــد و اعتــکاف کنند.«  
1392/2/25 بنابرایــن »روحیات معنوی در جامعه 
در حــال تعمیق اســت. البتــه در این زمینه ممکن 
اســت برخــی با اســتناد به رفتار تعــدادی معدود 
درباره ی فضای کلی جامعه دچار قضاوتی اشتباه 
شــوند، امــا حضــور پرمعنــای قشــرهای مختلف 
مــردم به ویــژه جوانان دانشــگاهی در مراســمی 
نظیر اعتکاف نشان می دهد حرکت معنوی ملت 

نیز رو به جلو است.«     1391/3/14
رونــقبیســابقهفضاهــایدینــیبــهبرکــتانقــالب

اســالمی
سخن پایانی اینکه امروز برخاف تمامی تبلیغات 
دشمن که به دنبال القای فاصله گرفتن جوانان 
از ارزش های دینی و انقابی است، حضور مردان 
و زنــان بــه خصــوص جوانــان در مراســم های 
معنــوی و بزنگاه هــای سیاســی در حمایــت از 
انقــاب اســامی و فــداکاری بــرای ارزش هــای 
دینی، نشــان دهنده رویش هــای دینی و تقویت 
مناســک اســامی در صحنــه اجتماعــی انقــاب 
است، انقابی که پس از آن »مساجد و فضاهای 
دینــی رونقی بی ســابقه گرفت. صــف نوبت برای 
اعتــکاف از هــزاران جــوان و اســتاد و دانشــجو و 
زن و مــرد و صــف نوبــت بــرای اردوهــای جهــادی 
و جهــاد ســازندگی و بســیج ســازندگی از هزاران 
جــوان داوطلــب و فــداکار آکنده شــد. نماز و حج 
و روزه داری و پیاده روی زیارت و مراســم گوناگون 
دینــی و انفاقــات و صدقات واجب و مســتحب در 
همه جا بویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، 
روزبه روز بیشــتر و باکیفّیت تر شــده اســت. و اینها 
همه در دورانی اّتفاق افتاده که ســقوط اخاقی 
روزافــزون غــرب و پیروانــش و تبلیغــات ُپرحجــم 
آنــان بــرای کشــاندن مــرد و زن بــه لجنزارهــای 
فســاد، اخاق و معنوّیت را در بخشهای عمده ی 
عالم منزوی کرده اســت؛ و این معجزه ای دیگر از 
انقاب و نظام اســامی فّعال و پیشــرو اســت.«  

 139۷/11/22  

یکی از خصوصیات امیرالمؤمنین در ســلوک سیاســی اش این 
بود که از مردم جدًا - نه به صورت تعارف - درخواســت میکند 
که با او متملقانه حرف نزنند، چاپلوسی نکنند، تصنع در برخورد 
با او به خرج ندهند... از جمله همین عبارت معروف است: »فا 
ــم بــه الجبابــرة«؛ آنجــوری که با پادشــاهان، 

ّ
مونــی بمــا تکل

ّ
تکل

بــا جبــاران حــرف میزنند، بــا من حرف نزنیــد.» و التتحّفظوا مّنی 
بمــا یتحّفــظ به عند اهل البادرة«؛ آنجــوری که ماحظه میکنند 
که نبادا بدش بیاید، نبادا موجِب ناخرســندی یا ناخوشــایندی 
فان جبار بشــود - حرفهائی را نمیزنند، ماحظاتی را میکنند - 
جلــوی من این ماحظــات را نکنید. »و التخالطونی بالمصانعة 
و ال تظّنــوا بــی اســتثقاال فــی حّق قیل لــی«؛ خیال نکنیــد که اگر 
حرف حقی را به من گفتید، علی از حرف حق شــما دلگیر خواهد 
شــد. برای او ســنگین خواهد آمد؛ اینجور نیست. این هم یکی از 

خصوصیات سیاست امیرالمؤمنین است.    1388/6/20 

توصیهامیرالمومنین؟ع؟بهمردم
عدمتصنعدربرخوردباایشانبود

خطبه های انقالب  



»عامل ماندگاری و اثرگذاری این حادثه ]بیعت همافران با امام خمینی�[ عبارت بود از همان قاب تصویر 
هنرمندانه ای که از این منتشــر شــد؛ تبیین، این اســت، تبلیغ کردن و نشــان دادن، این اســت. به برکت یک 
کار محدود و کوچک رسانه ای -آن روز امکانات رسانه ای مثل امروز نبود، خیلی محدود بود- یک حرکت 
مثل حرکت بیعت نیروی هوایی در روز نوزدهم بهمن میشود تاریخ ساز، میشود ماندگار، میشود اثرگذار، 

میشود تحّول بخش«.     1400/11/19

بهبرکتکاررسانهای،بیعتنیرویهواییباامام�تاریخسازشد
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســــؤال: در بــــازی هایی مثل فوتبــــال، برخورد 
بازیکنان به یکدیگر تقریبا اجتناب ناپذیر است 
و در بســــیاری از این برخورد های ناخواسته، به 
بدن دیگری آســــیب هایی ماننــــد قرمز یا کبود 
شــــدن و حتی بدتر از اینها وارد می شود؛ وقتی 
بازیکنان خود با دانســــتن این مسئله، به بازی 
تن می دهند، آیا باز هم در صورت آسیب دیدن، 

دیه بر عهدۀ دیگری است؟
جواب: در مــــوارد طبیعی و در حد متعارف، دیه 

ندارد ولی در موارد خطای عمدی، دیه دارد.

دیهیآسیبزدندرورزش

احکام  

کالم امام  

وقتــی کــه شــما تاریــخ را مــی بینیــد و ماحظــه 
می کنیــد، از آن اول که رســول اکــرم قیام کردند     با 
همیــن مــردم فقیر، با همین مردم مســتضعف، 
ایشــان قیــام کردنــد. در مقابــل آن قلدرهــا و آن   
  زورگوها ... و بعد هم تمام عمر، اسام و ائمۀ ما در 
مقابل طاغوت همیشــه ایستاده     بودند. .. کسی 
ع اســام را، رســول اکرم را ماحظه کند و  که شــار
تاریخ او را ببیند و وضع     زندگی او را ببیند، می داند 
کــه قــرآن در مقاتلــه بــا قلدرهــا آیات زیــاد دارد. و 
رســول اکرم     ســیره اش این بود که از اول مقاتله 
می کرد با این اشــخاصی که می خواســتند مردم 
را استثمار     کنند، می خواستند مردم را استخدام 

کنند؛ بر   ]  ضد  [   اینها قیام کرد.    135۷/11/2۷ 

فرصتهــای  میتوانــد  کــه  چیزهایــی  از  یکــی 
همیــن  ]توســعه ی[  کنــد،  زنــده  را  شــغلی 
شــرکتهای دانش بنیــان اســت... خصوصّیــت 
شــرکتهای دانش بنیــان ایــن اســت کــه بیکارِی 
دانش آموختــگان را از بیــن میبرد... شــرکتهای 
دانش بنیــان جــواب این خــأ را میدهند که حاال 
بعضی خدشه میکنند که »شما میگویید شرکت 
دانش بنیــان، وقتی دانش بنیان شــد، اّتکاء به 
نیروی انسانی اش کم میشود«؛ نه، میتوان یک 
شــکلی، یک رابطه ای درســت کرد که اشــتغال را 
افزایــش بدهــد... باید شــرکتهای دانش بنیان 
توســعه پیدا کنند؛ البّته دانش بنیان به معنای 

واقعی کلمه.     1401/2/19

ائمهمعصومین�
همیشهدرمقابل
طاغوتایستادند

شرکتهایدانشبنیان
فرصتهایشغلیرازندهمیکنند

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah       :ایتا   
ble.im/khattehezbollah            :بله   

توصیهامسالرهبرانقالببهمعتکفین

خانواده ایرانی  

در گذشــته ایــن همه تــاوت کننده ی قرآن، ایــن همه حافظ 
قــرآن، ایــن همــه آشــنای بــا متن قــرآن، ایــن همه عاشــق و 
عاقه مند به تاوت قرآن وجود نداشــت؛ در حالی که همین 

کشــور بود، همین ملت بود.
من یادم هســت که یکی از قّراء برجســته ی مصری - مرحوم 
ابوالعینیــن شعیشــع - آمــده بــود مشــهد و در مســجد 
گوهرشــاد قرآن تاوت میکرد، که خیلی هم خوب میخواند. 
چــون جلســه مــال اوقاِف آن زمان بود و اوقــاف هم برخاف 
 ســازمان مفتخری اســت، آن روز ســازمان 

َ
امروز که الحمدهَّلّل

بدنامی بود، بنده با اینکه خیلی شــائق بودم تاوت آن قاری 
را بشــنوم، نمیخواســتم بروم توی آن مجلس بنشینم؛ از دور 
نــگاه میکــردم و صــدا را میشــنفتم. همه ی کســانی که در آن 
مجلس شرکت داشتند، گمان نمیکنم پنجاه نفر، شصت نفر 
میشــدند. یــک عده ای مأمورین دولتــی بودند، یک عده هم 

همین قّراء معروف مشــهدی خودمان بودند.    1390/5/11

گاهـی هسـت کـه مـرد در فعالیتهـای 
زندگی سـر  د و راهی می رسـد. انتخاب 
بایـد بکنـد یـا دنیـا را و یـا راه صحیـح و 
امانـت و صداقـت را، یکـی از ایـن دو تـا 
را بایـد انتخـاب کنـد؛ ایـن جاسـت کـه 
زن می توانـد او را بـه راه اول یـا بـه راه 
دوم بکشـاند. متقابـًال، طـرف عکـس 
آن هـم هسـت. شـوهرها هـم در مـورد 
طـور  ایـن  می تواننـد  همسرانشـان 
تأثیـرات را داشـته باشـند. سـعی کنیـد 
باهـم ایـن طـور باشـید. هر دو کوشـش 
کنیـد کـه متدّیـن، در راه خـدا، در راه 
اسـام، در راه حقیقـت، در راه امانـت و 
صداقـت، نگهداریـد و مانـع از انحـراف و 

لغـزش شـوید.    13۷9/12/21 

در آســتانه ایــام نیمــه مــاه رجــب و برگــزاری مراســم معنــوی اعتــکاف در مســاجد سراســر کشــور، رئیــس ســتاد 
مرکــزی اعتــکاف بــا ارســال نامــه ای از رهبــر انقــاب درخواســت کــرده اســت کــه توصیــه ای بــه معتکفیــن داشــته 
باشــند. حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای در پاســخ بــه ایــن نامــه خطــاب بــه کســانی کــه امســال در مراســم معنــوی 

اعتــکاف شــرکت میکننــد توصیــه ای مرقــوم داشــتند کــه خــط حــزب اهّلل آن را منتشــر میکنــد:
بســم اهّلل الّرحمن الّرحیم

ً یــک بــار نمــاز حضــرت جعفــر ؟ع؟را بخواننــد امــا اگــر در هــر ســه روز اعتــکاف ایــن عمــل  ّ
در ایــام اعتــکاف اقــا

را انجــام دهنــد بهتــر اســت.
سّیدعلی خامنه ای

 1401/11/13

یکجلسهتالوتقرآن
کهآیتاهللخامنهایدرآنشرکتنکرد!

زنوشوهرمانعازانحراف
ولغزشیکدیگرشوند

عکس نوشت  

آیت اهلل خامنه ای در مراسم بیعت همافران با امام خمینی�، 13۵7/11/1۹
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تولید ملی   

خاطره و روایت  


