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هرچهباالمیروید

بایدمتواضعترباشید             
 یک قــدرت بــزرگ وقتی 
پایگاه ملــی نــدارد، این 
قدرت نمی تواند بایستد 
ســرپای خــودش .  یــک 
قدرت، ولو     بزرگ نباشــد 
اگر پایگاه ملی داشته باشد، این غلبه می کند. کوشش 
کنید که پایگاه ملی     برای خودتان درســت کنید. این به 
این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام و  منصب 
هســتید و باید به مردم فشــار بیاوریــد. هرچه صاحب 
منصب ارشد باشد باید بیشــتر     خدمتگزار باشد. مردم 
بفهمند کــه هر درجــه ای کــه این باال مــی رود بــا مردم 
متواضع تــر     می شــود. اگر یک همچــو کاری شــد و یک 
چنیــن توجهی به مســائل شــد و یک همچــو     عبرتی از 
تاریخ برای ما شد، هر قوه ای پایگاه ملی پیدا می کند؛ و 

پایگاه ملی حافظ   اوست؛ حفظ می کند او را. 58/3/6

]نفاق[ دفعتًا پیش نمی آیــد که ما فکر کنیم یک 
نفری شــب مؤمــن می خوابــد، صبح منافــق از 
خواب بیدار می شود؛ نه، بتدریج و ذره ذره پیش 
می آید. این، عالجش هم مراقبت از خود اســت. 
مراقبت از خــود هم یعنی همین تقــوا... مراقب 
خودمان باشــیم. نزدیکان افــراد مراقبت کنند؛ 
زنها از شوهرهایشــان، شــوهرها از زن هایشان، 
دوســتان نزدیک از همدیگر؛ »و تواصوا بالحّق و 
تواصوا بالّصبر«.)والعصــر/3( از یکدیگر مراقبت 
کنیم، برای اینکه دچار نشــویم. مردم مسئولین 
را موعظــه کننــد، نصیحــت کننــد، خیرخواهــی 
کنند، بنویسند برای آنها، بگویند برای آنها، پیغام 

بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند.     88/6/20

اعضایخانوادهازهمدیگر
مراقبتکنند

کالم امام  

خانواده ایرانی  

باچشمواقعبینانه
بهمسائلنگاهکنیم                

در راه انقــالب اگــر ثبــات قــدم وجــود نداشــت، اگــر 
پیوستگی حرکت وجود نداشت، انسان رابطه اش با 
انقالب قطع می شود. این بیوفائی به انقالب است. 
همیشه بودند کسانی که به انقالب بی وفایی کردند، 
به انقالب دلبستگی خود را کم کردند، به انقالب پشت 
کردند. وصیــت امام این اســت کــه جوان مــا، مردم 
ما، نسل های گوناگون ما، با چشم واقع بینانه نگاه 
 کنند. اصل، انقالب است؛ اشــخاص، اصل نیستند.
 انقالبی بودن به حفظ رابطه ی خــود و عمل خود و 

87/3/14 پیوستگی خود با انقالب است. 

ســؤال: اگر فردی که در معامالت بــورس اوراق 
بهادار تخصــص ندارد، ســرمایه اش را در اختیار 
اینجانب قرار دهد که برای او ســهام شرکت های 
بورســی را خرید و فروش کنم و مقداری از سود 
حاصــل از معامــالت را بــه او بدهــم؛ آیــا درآمــد 
حاصل از این نوع معامــالت، که اصطالحًا به آن 

سبدگردانی گفته می شود، اشکال دارد؟

جــواب: اگر صاحــب ســرمایه به شــما وکالت 
دهد با سرمایه اش در معامالت بورس درآمد 
کســب کنید و مقدار مشــخصی از ســود را به 
او و بقیــه را بابت حق الزحمه ی خــود بردارید، 
اشــکال ندارد، البته اگــر قانونــی در این مورد 

وجود دارد، باید رعایت شود.  

نقشملتایراندرمعادالتقدرتبینالملل
از اّوِل انقالب، این ملت اســت که در وســط میدان اســت... ملت وقتی در یک کشور وســط میدان باشــد، در معادله ی قدرت، 
شریک و سهیم می شود. دیگر نه قدرت های زورگوی بین المللی می توانند چیزی بر او تحمیل کنند...  نه زمامداران می توانند 
ضعف نشــان دهند و تســلیم خواســت بیگانگان شــوند؛ چون ملت مطالبه می کند. البته انگیزه ها همه جا یکسان نیست؛ 
نشــاط ها و اراده ها، مانند هم نیســت؛ همه یکســان حاضر نیســتند در راه هدف های عالی کشور و ملتشان ســرمایه گذاری و 
اقدام کنند. یکی حاضر است جان بدهد، یکی حاضر است مالش را بدهد، یکی حاضر است مقداری وقتش را بدهد، یکی حاضر 

79/7/29 است چند کلمه حرف زدنش را بدهد، یکی حاضر است تماشاچی باشد و تحسین کند. همه یکسان نیستند .

]درباره ی بیماری کرونا[ ضابطه گذاری ها بایستی حاکمّیتی 
و الزامی باشد. البّته این را من از مّدت ها پیش به مسئولین 
محترم، به رئیس جمهور محترم و به دیگران هم گفته ام؛که 
بایســتی الــزام بشــود. یــک مــواردی هســت که بعضــی از 
فّعالّیت ها بایستی تعطیل بشود، بعضی از سفرها بایستی 
ممنوع بشود. همچنان که مالحظه کردید، سفر اربعین را 
مردم متدّین و مؤمن ما پذیرفتند... در قضّیه ی عزاداری ها 
ی مبارزه ی با این بیماری ضابطه معّین کرد، مردِم 

ّ
که ستاد مل

مؤمن و متدّین که پایبندند، ضابطه را دقیق رعایت کردند. این 
باید در زمینه های گوناگون تسّری پیدا کند و بایستی اجباری 
و الزامی بشود... بنابر این، هم در زبان، هم در عمل، بایستی 
همه مراقبت بکنند تا ان شاءا...بتوانیم از این بیماری خالص 
ت بتواند ان شاءا... خودش را آسوده کند از این 

ّ
بشویم و مل

99/7/21 ابتالء عظیمی که وجود دارد.    

من روی مســئله ی تربیت اخالقی اهتمام دارم... ما باید 
نفوس جوان های عزیزمان را صیقل بدهیم... ما بایست 
تا آنجایی که می توانیم وســیله ی صیقــل دادن نفوس 
اینها را فراهم کنیم. آرایش معنوی آنها به تقوا اســت، به 
اخالص اســت، به شــجاعت اســت، به تواضع است، به 
پایبندی به عهد است، به وفاداری نسبت به قولی است 

که به نظام و به اسالم و انقالب داده اند؛ اینها آرایش های 
معنوی اســت و جــزو واجب ترین آنهــا اســت... همه ی 
نیروهای جوان کشــور و بیش از همــه نیروهای انقالبی 
-نیروهایی که خودشان را در خّط انقالب، در خّط تدّین و 
تقوا می دانند و قرار می دهند و همین  جور هم هست- 

99/7/21 بایستی به این تقّیدات توّجه بکنند.     

نیروهایجوانبایدبهاینتقّیداتتوجهبکنند...

79/7/29 | )( بازدید رهبر انقالب از اجتماع صدوده هزار نفری بسیجیان در اردوی فرهنگی رزمی یاران امام علی

مطالبه رهبری  

اصول انقالبی گری  

احکام  

عکس نوشت  

حزب ا... این است  

کسبدرآمدازطریق
سبدگردانیدربورس

ضوابطیکهبرایعزاداریهاوسفراربعین
بوددرجاهایدیگرهماجراشود

کالم امام   |    4 اصول انقالبی گری   |    4 

با چشم واقع بینانه
 به مسائل نگاه کنیم

هر چه باال می روید
 باید متواضع تر باشید
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این جوان شما که از اینجا بلند می شود می رود در خان طومان، در زینبّیه، در حلب می جنگد و به شهادت می رسد، او جلوی چشم آمریکا است، او جلوی 
ت ایران حساب 

ّ
چشم رژیم صهیونیستی است، این را می بینند؛ این انگیزه را، این شجاعت را، این نیروی عظیم را مشاهده می کنند، حساب می کنند، از مل

ت 
ّ
می َبرند. خدمت بزرگی که جوان های شما و خانواده های شهیدان و خود شهیدان به انقالب و به کشور ایران می کنند این است که برای انقالب و برای مل

ایران آبرو درست می کنند.     93/11/29
* پیکر هشت تن از شهدای مدافع حرم که در سال 95 در خان طومان سوریه در نبرد با نیروهای تکفیری به شهادت رسیده بودند، در روزهای اخیر پس از چهار سال فراق، به 

میهن عزیز اسالمی بازگردانده شد؛ و پس از تشییع و طواف در حرم مطهر امام هشتم به استان های مازندران، البرز، قزوین و خوزستان برای تدفین در گلزار شهدای شهرشان انتفال یافت.

محل شهادت: خان طومان سوریهتاریخ شهادت: 95/2/16

به خاطر همین جوانان از ملت ایران حساب می َبرند                |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای خان طومان*

عاقلهانمیترسند
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شهید هفته  

گزیده بیانات  |  2  

2

شهادت: در نبرد با نیروهای تکفیری

اگر مدیریت فعال، پرنشاط و 
خسته نشو سِر کار بیاید...

گسترش تفکر والیت در دوران
)( امامت علی بن موسی الرضا 

زندگــی پیامبر گرامی اســالم سراســر درس اســت برای 
تمــام تاریــخ، یکــی از خصوصیات بــارز ایشــان نحوه ی 
مواجهــه بــا مســائل در امــر حکومــت داریســت، خــط 

حزب ا... مروری اجمالی داشــته اســت بر گوشه هایی از 
اصول رفتــار حکومتــی پیامبــر گرامی اســالم )(در 

بیانات رهبر انقالب.

مثلمردم
:)(مروری بر نحوه ی حکومت داری پیامبر اعظم

انسان 250 ساله    |     3  

دولت جوان انقالبی    |     4  

رحلت پیامبر رحمت )( و شهادت امام حسن مجتبی )( و حضرت ثامن الحجج )( تسلیت باد

رهبر انقالب در تازه ترین 
سخنرانی شان به حقیقت مهمی 

درباره دستگاه محاسباتی
 اسالم انقالبی اشاره کردند:



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

قاب اول. وعده قرآن: پشیمانی مرعوبین دشمن سخن
نقل شده که در دوران حکومت پیامبر اعظم )( هفتـه

در مدینــه و آن هنــگام که یهودیــان اطــراف مدینه، 
پیمان خود با مسلمانان را گسســتند، یکی از انصار 
نزد رســول خدا آمــد و از دوســتی و هم پیمانی با پیمان شــکنان 
برائت ُجســت و اعالم کرد که "هم پیماِن من تنها خــدا و پیامبر او 
اســت". منافقین مدینه اما حاضر نشــدند که همچون صحابی 
وفــادار پیامبــر از یهودیــان پیمان شــکن برائــت جوینــد و بــرای 
پیوستن به آنان تالش کردند. برخی مفســرین گفته اند که آیات 
51 و 52 سوره ی مائده در چنین موقعیتی نازل شــده است: "اى 
کســانی که ایمان آورده اید! یهودیان و مســیحیان را پشتیبان و 
دوست خود مگیرید، ]که[ آنها ]در برابر شما[ دوست و پشتیبان 
یکدیگرند و کسانی از شما که آنها را ولّی خود بدانند، از آنها هستند. 
خداوند گروه ســتمکاران را هدایــت نمی کند. پس کســانی را که 
در دل هایشــان مرض اســت، می بینی که در ]دوســتی با[ آنان بر 
یکدیگر پیشــی می گیرند و می گویند: »می ترسیم حادثه اى براى 
ما پیش آید.« چه بســا خداوند پیروزى یا حادثه ی دیگرى از سوى 
خود ]به نفع مسلمانان[ پیش بیاورد و این دسته، از آنچه در دل 
ِپنهان داشــتند، پشــیمان گردند." »آنان ]مرعوبین دشــمن[ از 
کمک به دشمن هیچ سودی نمی برند. آمریکا و غرب، بارها نشان 
داده اند که حتی به تسلیم شدگان هم رحم نمی کنند و چون تاریخ 
مصرف همکاری کنندگان به پایان برسد، به آســانی آنان را به دور 

می افکنند. «85/1/25

قاب دوم. پیروزی انقالب اسالمی با سالح عقالنیت انقالبی
با آنکه خیابان ها بوی آتش و خون می دهند، مــردم اما تمام قد 
به میدان آمده اند. ســربازان ارتشــی صف مستحکمی جلِو آنان 
بســته اند و با مسلسل هایشــان منتظر فرمان آتشــند. سوابق 
مزدوران رژیم در ماه های گذشــته نشــان داده که ابایی از ریختن 
خون مردم بی گناه ندارد و قتل عام 17 شــهریور و هشــتم بهمن 
57 گواه این مدعاســت. بــا این وجــود لحظه به لحظــه خیابان 
شلوغ تر می شــود و فاصله ی بین دو صف مردم و سربازان کمتر 
می شود. مردم اما نقشه ی منســجم تری دارند تا ســربازان. هم 
تــرس و وحشــت را بــه دل راه نداده اند و هم دوســت و دشــمن 
را و اصلی و فرعــی را به خوبی از هم تشــخیص داده انــد. جوانان 
جلِو صف، گل هایی کــه از قبل آماده کرد ه انــد را جلو می برند و به 
لوله ی تفنگ ســربازان می گذارند و ســربازان هم که خودشان از 
همین مردمند زیر بار فرمان آتش نمی روند. کمتر از چند هفته ی 
بعد اســت که مبارزه ی مبتنی بر آگاهــی و بیداری بر اقســام دیگر 
مبارزه، مبارزه ی مسلحانه و مرتجعانه می چربد و رژیم طاغوت را با 
 همه ی اســتحکام و حمایت های ابرقدرت ها سرنگون می سازد. 
» محاسبه ی عقالنی گاهی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمی 
می شــود. انقالب عظیم اســالمی ما ناشــی از یک عقالنیت بود. 
این طور نبود که مردم همین طور بی حســاب و کتــاب به خیابان 
بیاینــد و بتوانند یــک رژیــِم آن چنانی را ســاقط کنند؛ محاســبات 

عقالنی و کار عقالنی و کار فکری شده بود.« 84/6/8

قاب سوم. مردی که هرگز نترسید
»قــرآن ]دربــاره ی توطئه هــای دشــمن می فرمایــد کــه... از آنها 
نترسید، از من بترسید؛ خوِد این ترســاننده ی از افراد ظالم که به 
انســان می گوید از این و از آن بترســید... شیطان اســت؛ که ما در 
طول تاریخ هم مشــاهده می کنیم کســانی کــه از ایــن قدرت ها 
ترسیده اند، دچار آزمون های ســخت و تلخ زندگی شده اند. امام 
)رضوان اهلل علیه( این نترســیدن از قدرت را به همــه ی ما یاد داد 
که از قدرت های ظالم و زورگو نترســید.« 99/2/6 بر مبنای همین 

"عقالنیت انقالبی" است که در طول چهل سال گذشته ملت ایران 
نترسیده و میدان ها را خالی نکرده است. اصًال این عقلی که در این 
چند ســطر ســخن از آن می گوییم با ترس بیگانه اســت. در مورد 
شبی که پس از سخنرانی تاریخی امام راحل در پانزدهم خرداد 42، 
ایشان را از قم دستگیر کردند و به تهران بردند، چنین نقل شده که 
امام فرموده بودند: »وقتی مرا می بردند، بین قم و تهران ماشین 
از جاده رفت  بیرون. من فکر کردم که می خواهند قضیه را خاتمه 
بدهند. ولی وقتی مراجعه کردم به قلبم دیدم هیچ تغییرى نکرده 
است « و لذا وقتی در ســال 43 بعد از آزادیشان در مسجد اعظم 
ســخنرانی کردند، فرمودنــد: »وا... من به عمرم نترســیده ام. آن 
شبی هم که آنها مرا می بردند، آنها می ترسیدند من آنها را دلدارى 

می دادم .«

قاب چهارم. تحریم، جریان تحریف و ترساندن ملت ها
"ریچــارد نفیــو" در کتــاب هنــر تحریم هــا از واقعیــت هولناکــی 
پــرده برمــی دارد که برای شــناخت اهــداف جریان تحریف بســیار 
راهگشاست: "اعتراف ســاده: وقتی یك کشور اعتراف می کند که 
مشــکل تحریم دارد تقریبًا نیمی از کار انجام شــده است...گرچه 
خیلی از دولت ها اعتقاد داشــته اند که صــدور چنین بیانیه هایی 
می تواند باعث تــرس و القای حس وادادگی در مردم شــوند. اما 
صرف همین اعتراف ها نشان می دهد که فشــار درحال اثرگذاری 
اســت." رهبر انقالب در ســخنرانی روز عید قربــان دو هدف اصلی 
جریان تحریــف را چنین تبییــن کردند: »هــدف از ایــن تحریف دو 
چیز است... یکی، ضربه به روحیه ی مردم اســت... ]می خواهند[ 
به مردم ایــران تفهیم کنند کــه بیچاره شــدید، دیگر مثــًال کارتان 
تمام اســت و هیچ کاری از عهده ی کســی برای شــما برنمی آید... 
]هدف دیگر[ آدرس غلط دادن برای رفع مشــکل تحریم اســت... 
اگــر می خواهید تحریــم برطــرف بشــود، در مقابل آمریــکا کوتاه 
بیایید.« 99/5/10 تحریم ها و تهدیدهــای اخیر مقامات آمریکایی 
در همیــن چارچوب قابــل تحلیل اســت: هیاهو برای ترســاندن 
ملت ایران. دنباله های داخلی جریان تحریف نیز در همین راســتا 
دســت به کار شــده اند: » بعضی ها اســم عقــل و عقالنّیــت را که 
می آورند، منظورشان از عقالنّیت ترسیدن است؛ وقتی می گویند 
عاقل باشید، یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از مقابل 
دشــمن فرار کنید! نه، ]این درست نیست[؛ ترســوها حق ندارند 
اســم عقالنّیت را بیاورند. ترســیدن و فرار کردن و میــدان را خالی 
کردن، اســمش عقالنّیت نیســت، اســمش همان ترس و فرار و 
مانند اینها است؛ عقالنّیت یعنی محاسبهِ ی درست. البّته دشمن 
ســعی می کند عقالنّیت به آن معنای غلــط را تلقین کند، بعضی 
هم نادانسته گاهی حرف های دشمن را تکرار می کنند.« 99/7/21 
غافل از آنکه همان قوه ی عاقله ای که از شب پانزدهم خرداد 42 
تاکنون نترسیده و میدان را خالی نکرده است، حاال که نشانه های 
پیروزی و پایان یافتن حربه های دشمن پیداست، چرا باید بترسد 
و میدان را خالی کند. دولت ایاالت متحــده در ماه های اخیر تمام 
تالش خود را بــرای تمدید قطعنامه ی 2231 شــورای امنیت که 
تحریم های تســلیحاتی را علیه ایران رقــم زده بود به کار بســت و 
ناموفق ماند. از دیگر ســو ماه هاســت که برای مصرف انتخاباتی 
و کســب اعتبار به دنبال کشــاندن ایران به پای میز مذاکره است 
و ناکام مانده است. و این همه در حالی اســت که دولت آمریکا با 
مشکالت بزرگی دســت به گریبان اســت که در آینده، بحران های 
بی ســابقه ای را برای مــردم آمریکا ایجاد خواهد کــرد. ضعف ها و 
رخنه هایی هم البته در داخل وجود دارد که دشــمن با تمسک با 
همان ها مشکالت اقتصادی فعلی و سختی معیشت را علیه  ملت 
ایران به وجــود آورده. جوان هــا خواهند آمد و رخنه هــا را برطرف 

خواهند کرد. ملت ایران صبر و بصیرت الزم برای این مهم را دارد.  

عاقلهانمیترسند
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گزیده بیانات  سخن هفته  

عمر مبــارک امــام رضــا )( تقریبًا پنجــاه و پنج 
ســال بوده اســت - یعنی از ســال 148 که ســال 
شــهادت امام صادق )(اســت تا ســال 203 - 
تمام زندگی این بزرگــوار با همه ی این عظمت ها 
و عمق ها و ابعاد گوناگونی که می شود برای آن 
ذکر کرد و تصویر کرد، در همین مّدت عمر نسبتًا 
کوتاه انجام گرفته است. از این مّدت پنجاه وپنج 
ســال، نزدیک به بیســت ســال مّدت امامت این 
بزرگوار است؛ اّما همین مّدت کوتاه را که مالحظه 
می کنیــد، تأثیــری کــه در واقعّیت دنیای اســالم 
گذاشــت و به گســترش و عمقــی که بــه معنای 
حقیقِی اســالم و پیوســتن بــه اهل بیــت )(و 
آشنا شــدن با مکتب این بزرگواران انجامید، یک 
داستان عجیبی اســت، یک دریای عمیقی است. 
...بعد از این حدود بیســت سال وقتی شما نگاه 
می کنید، می بینید که همان تفکر والیت اهل بیت 
و پیوستگی به خاندان پیغمبر آن چنان گسترشی 
در دنیای اســالم پیــدا کرده کــه دســتگاه ظالم و 
دیکتاتور بنی عّباس از مواجهه ی با آن عاجز است؛ 

این را علّی بن موسی الّرضا انجام داده.   92/6/26

گسترشتفکروالیتدردوران
)(امامتعلیبنموسیالرضا

انسان 250 ساله  

ما مشــکالتی در زمینه های اقتصادی داریم، 
معیشــت مــردم دچــار مشــکالتی اســت که 
همه ی اینها قابل حل است. من عقیده ندارم 
که مســئولین ذی ربط در مســائل اقتصادی 
تــالش نمی کننــد؛ نــه... بعضــی از بخش ها 
تالش هــای خوبــی هســت. البّتــه در تــوان 
مدیرّیتی در بعضی از بخش ها اشکال هست؛ 
این را قبول می کنیم که در برخی از بخش های 
اقتصادی مــا توان مدیرّیتی ضعیف اســت... 
مدیرّیت ها بایستی قوی باشند، فّعال باشند، 
خسته نشو باشــند. هر جا ما با مدیرّیتهایی با 
این خصوصّیــات -یعنی خســتگی ناپذیری و 
فّعالّیت و نشاط- مواجه بودیم دیدیم که کار 
پیشرفت کرده و هر جا که این جور حضوِر الزم 
و دائم وجود نداشــته باشــد، البّته مشکالت 

پیش می آید.     99/7/21

اگرمدیریتفعال،پرنشاطو
خستهنشوسِرکاربیاید...

دولت جوان انقالبی  

حفاظتازضابطهوقانون
]پیامبر[ حافــظ و نگهدارنده ی ضابطــه و قانون 
بود و نمی گذاشــت قانون چه توسط خودش، 
و چه توســط دیگران نقض شــود. خودش هم 
محکوم قوانین بود. آیات قــرآن هم بر این نکته 
ناطق اســت. برطبــق همــان قوانینی کــه مردم 
باید عمل می کردند، خــود آن بزرگوار هم دقیقًا 
فی 

ّ
و به شّدت عمل می کرد و اجازه نمی داد تخل

بشود. وقتی که در جنگ بنی قریظه مردهای آن 
طرف را گرفتند؛ خائن هایشان را به قتل رساندند 
و بقیه را اســیر کردند و اموال و ثروت بنی قریظه 
را آوردنــد، چند نفــر از اّمهــات مؤمنیــن که یکی 
جناب اّم المؤمنین زینب بنت جحش است، یکی 
اّم المؤمنین عایشــه اســت، یکــی ام المؤمنین 
حفصه است به پیامبر عرض کردند: یا رسول ا...! 
این همه طال و این همه ثــروت از یهود آمده، یك 
مقدار هم به ما بدهیــد. اما پیامبر اکــرم بااینکه 
زن ها مــورد عالقــه اش بودند؛ بــه آن ها محبت 
داشت و نسبت به آن ها بسیار خوش رفتار بود، 

حاضر نشد به خواسته شان عمل کند. 79/2/23

پایبندیبهعهدوپیمان 
از دیگر خلقیــات حکومتی او ایــن بود که عهد 
نگهــدار بــود. هیــچ وقــت عهدشــکنی نکرد. 
قریش با او عهدشکنی کردند، اما او نکرد. یهود 
بارها عهدشکنی کردند، او نکرد. 79/2/23 بعد 
از آنکه دشــمنان نقض کردند، پیغمبر پاسخ 
قاطع داد... لــذا همه می دانســتند که وقتی 
با این شــخص قرارداد بســتند، به قــرارداد او 
می شــود اعتماد کرد. حّتی دشــمنان اسالم 
هم این را قبول دارند که پیغمبر در این قضایا 
هیچ نقض عهدی نکرد؛ آنهــا بودند که نقض 

عهد کردند. 80/2/8

برخوردمتناسبباهریکازدشمنان 
دشمنان را یکســان نمی دانســت. این از نکات مهم 
زندگی پیامبر اســت. بعضی از دشــمنان، دشمنانی 
بودند که دشمنی شــان عمیق بــود؛ امــا پیامبر اگر 
می دیــد خطــر عمــده ای ندارنــد، کاری بــه کارشــان 
نداشــت و نســبت به آن هــا آســان گیر بــود. بعضی 
دشــمنان هم بودند کــه خطر داشــتند، امــا پیامبر 
آن هــا را مراقبــت می کــرد و زیــر نظــر داشــت؛ مثــل 
عبد ا... بن ابــی. عبد ا... بن ابــی منافــق درجــه ی یک 
علیه پیامبر توطئه هم می کرد؛ لیکن پیامبر فقط او را 
زیر نظر داشــت، کاری به کار او نداشت و تا اواخر عمر 
پیامبر هم بود. اندکی قبل از وفات پیامبر، عبدا... ابی 
از دنیا رفت؛ اما پیامبر او را تحّمل می کرد... اما پیامبر 
با دشــمنانی که از ناحیه ی آن ها خطر وجود داشت، 

به شّدت سخت گیر بود. 79/2/23

ایجادفضایمحبتوهمدلی
بینمسلمانان

همکاری و همدردی و دلسوزی و محبت متقابل بین 
مســلمان ها، یکی از کارهای بــزرگ رســول اکرم)ص( 
بود. آن بزرگوار، تا آن جا که حضور داشت و در سعه ی 
وجودش بود، نمی گذاشت که در جامعه ی اسالمی، 
مســلمان ها - حّتی در یک مورد - نســبت به کســی 
بغض و کینه و عداوت داشته باشند. پیامبر با حکمت 
و حلم خــود، حقیقتًا یــک محیط شــیرین و ســالم و 

فضای آغشته به محبت را به وجود می آورد. 68/7/28

شایستهساالریدرانتصابات 
در فتح مکه، پیغمبر یک جوان نوزده ساله را گذاشتند 
حاکم مکه. پیغمبــر مکه را کــه فتح کردنــد، الزم بود 
حاکم یا فرمانداری آنجــا بگذارند. این همه پیرمردها 
و بزرگان بودنــد، اما پیغمبر یــک جوان نوزده ســاله 
را منصــوب کرد. بعضی ها اشــکال کردند کــه آقا این 
سنش کم است، چرا او را گذاشتید؟ طبق این روایت، 
پیغمبر فرمود: ...کســانی که با انتصاب این شخص 
برای فرمانــداری مکه مخالفند، استداللشــان را این 
قرار ندهند که چون ســنش کم اســت، جوان است؛ 
این استدالل، استدالل درستی نیست... آن کسی که 
بزرگ تر است، لزومًا برتر نیست؛ بلکه آن کسی که برتر 
است، در واقع بزرگ تر است. افضل، یعنی شایسته تر. 

این شایسته ساالری است. 90/7/24

کمکخواستنازخدادرهمهحال 
پیامبــر بزرگــوار ... هنگامه هــای ســخت، مالحظــه 
ع او پیش خدا و کمك خواســتن او  نمی کرد که تضــّر
از خدا ممکن اســت در ذهن مخاطبان و شاهدان و 
ناظران، این تأثیر را بگذارد که او به خودی خود ناتوان 
است. به صراحت می گفت من به خودی خود ناتوانم 
و بــدون کمك خــدا از مــن کاری برنمی آیــد. در جنگ 
احزاب، در حالی که همه ی دشمنان از اطراف، مدینه 
و پیامبــر و گروه مؤمنیــن را محاصره کــرده بودند، با 
ی از بیخ 

ّ
این نّیت که اسالم و قرآن و پیام جدید را به کل

و بن بَکنند، پیامبر اکرم در کنار آرایش نظامی، در کنار 
تدابیر بســیار هوشــمندانه ای که در آنجا بــه کار برد، 
در کنار تحریض مــردم بر مقاومت، در مقابل چشــم 
مردم بر زمین زانو گذارد! بارها این کار تکرار شد که در 
کتاب های سیره هست. پیامبر دستش را بلند می کرد، 
تضّرع می کرد، اشك می ریخت و می گفت: پروردگارا! 
به ما کمك کن و نصرتت را به ما برسان و به ما توفیق 
بده. بدون کمك الهی نمی توانیم کاری انجام دهیم؛ 
و کمك و رحمت الهی جز با توّجه و توّســل بــه او، جز 
با شستشوی دل، جز با خالص کردن نّیت، جز با کنار 
گذاشــتن هدف های حقیر و کوچك شخصی میّسر 

نخواهد بود. 79/3/29 

همراهیویکرنگیبامردم
در جنگ خندق، وقتی که مسلمین در مدینه 
از همه طــرف تقریبــًا محاصره بودنــد و غذا 
بــه مدینــه نمی آمــد و آذوقه ی مــردم تمام 
شــده بود، به طــوری کــه گاهی دو روز، ســه 
روز کســی غذا گیرش نمی آمد که بخورد، در 
همان حــال پیامبــر اکرم خــودش در خندق 
کنــدن در برابر دشــمن، بــا مردم مشــارکت 
می کرد و مانند مردم گرســنگی می کشــید. 
در روایــت دارد، فاطمه ی زهــرا)( که برای 
حســن و حســین - که کــودکان خردســالی 
بودنــد - مقــداری آرد دســت و پا کــرده بود 
و نان مختصــری پخته بود، دلــش نیامد که 
پدر خود را گرســنه بگذارد. تکه یی از آن نانی 
که برای بچه هــا پخته بود، بــرای پدرش برد. 
پیامبــر فرمــود: دختــرم! از کجــا آورده ای؟ 
گفــت: مال بچه هاســت. پیامبــر لقمه یی در 
دهانشان گذاشــتند و خوردند. طبق روایت 
- که گمــان می کنــم ســند روایت هم ســند 
معتبری اســت - پیامبر فرمود: من ســه روز 
اســت که هیچ چیــز نخــورده ام! بنابراین، او 
مثل خود مــردم و در کنار مردم بــود و با آنها 

رفق و مدارا می کرد. 70/7/5 

مثل مردم
:)(مروری بر نحوه ی حکومت داری پیامبر اعظم

زندگی پیامبر گرامی اسالم سراسر درس است برای تمام تاریخ، 
یکی از خصوصیات بارز ایشــان نحوه ی مواجهه با مسائل در امر 
حکومت داریســت، خط حزب ا... مروری اجمالی داشــته است بر 
گوشه هایی از اصول رفتار حکومتی پیامبر گرامی اسالم )(در 

بیانات رهبر انقالب.

رهبر انقالب در تازه ترین سخنرانی شان به حقیقت مهمی درباره دستگاه محاسباتی اسالم انقالبی اشاره کردند:

رازداریدرمواردالزم
 او همچنین رازدار بود. وقتی برای فتح مکه حرکت 
می کرد، هیچ کس نفهمید پیامبر کجا می خواهد 
بــرود. همه ی لشــکر را بســیج کــرد و گفــت بیرون 
برویم. گفتند کجا، گفت بعد معلوم خواهد شــد. 
به هیچ کس اجازه نداد که بفهمد او به سمت مکه 
می رود. کاری کرد که تا نزدیك مکه، قریش هنوز خبر 

نداشتند که پیامبر به مکه می آید! 79/2/23


