
با سالروز  مقارن  امسال  هفته ی وحدت 
شهدای وحدت در سرزمین بلوچستان است، 
آنجایی که سرداران رشید اسالم که شیعه 
هستند،  سنی  که  قبایل  سران  با  هستند 
کنارهم قرار می گیرند تا با هم یکی بشوند 
و این دو قدرت در کنار هم جبهه مقابله با 
عوامل  با  دشمن  دهد،  تشکیل  را  دشمن 
مزدور دست نشانده جنگ نیابی اش هم شیعه 

را می کشد و هم سنی را می کشد.
معلوم می شود دشمن از وحدت می ترسد، 
غیر  در  می ترسد  مسلمانان  شدن  یکی  از 
این صورت، سردار رشید اسالم شهید شوشتری 
در  مختلفی  مقاطع  در  محمدزاده  شهید  و 
دشمن  دسترس  در  و  بلوچستان  سرزمین 
بودند، چرا در آن لحظه این ها را کشت؟ چرا 
بلوچ کنار  با مولوی های سنی  در زمانی که 

هم قرار گرفتند، همه را با هم کشت؟ رسالت 
آمریکایی آنان و آنچه اربابشان به این مزدورها 
دستور داده بود، این بود کاری کنند که یک 

جریان عظیم عملیاتی وحدت منعقد نشود.
وحدت  این  است،  آمریکا  ضد  وحدت، 
جبهه  در  را  او  می کند،  متوقف  را  دشمن 
اسالم ستیزی اش شکست می دهد و ما را در 

جبهه استکبارستیزی مان پیروز می کند.

»وحدت مذاهب اسالمی« راه پیروزی بر جبهه ی استکبار است

می بینید  عیبی  هرکسی  از  اینکه 
آن را در فضای مجازی ببرید و علنی 
کنید، این عمل، عمل فاسدی است و 

باالترین ظلم است.

آسیب فضای مجازی پیرامون حق الناس 
........................................................

........................................................
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یکی از اصول رفتاری با همسایه این 
است که انسان در کنار خانه ی کسی که 
زندگی می کند، اگر از اسرار او با خبر  شد و 
بر عیوبش مسلط گردید، اینها را افشا نکند. 

.................................ادامه مطلب صفحه 2

وقتی  که  است  این  بر  خدا  بنای 
می خواهد حادثه ای در دنیا اتفاق بیفتد 
و مسیر بشریت و انسانیت در خط تحول 

قرار بگیرد، اعالم فیزیکی می کند.

اعالم فیزیکی تحول در مسیر بشریت
........................................................

........................................................
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عیب پوشی کردن از همسایگان
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 
المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 

البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 
و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 

رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.

اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 
عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 
بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
و سیدنا صاحب  النعمة و صل علی موالنا  بهذه 
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
آله  و  رسولک  طاعة  و  طاعتک  علی  مرصوص 
علیهم السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی 

یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 

تقوای الهی سفارش می کنم.
بنا شد درباره ی تقوای عملی در خطبه ی اول 
نماز جمعه عرایضی داشته باشیم، قریب یک سال 

است که این بحث همچنان ادامه دارد.

نکته ی قابل توجه در تقوای عملی  این موضوع 
است که تقوا یک بسته ی نرم افزاری است، این 
را در زندگانی  بسته تمام حرکات و عملیات 
انسان تنظیم می کند و مجموعه ی اعمالی که 
ما انجام می دهیم برحسب تنظیمی است که در 
این بسته ی نرم افزاری صورت می گیرد، یعنی 
اگر تقوا به  صورت جریانی بر زندگانی ما حاکم 
شد، این جریان مشخص کننده اعمال و رفتار ما 
خواهدبود و ما انسان پرهیزکاری خواهیم شد، در 
غیر این صورت اگر ما گناهی را فقط یک بار ترک 
کنیم، یا واجبی را یک بار انجام دهیم، به ما دیگر 
آدم با تقوا نمی گویند. وقتی به ما با تقوا می گویند 
که این بسته ی نرم افزاری همه ی اعمال و رفتار 

ما را تنظیم کند.

تأکید مقام معظم رهبری به ائمه جمعه 
این  تقوای عملی1به  درباره  پیرامون صحبت 
و  کردار  و  اعمال  جمعه،   ائمه  که  معناست 
تنظیم  نرم افزاری  بسته ی  این  با  که  رفتاری 
می شود را برای مردم بیان کنند. بحث ما این 
تقوای  به  عنوان  را  نیست که یک مسئله ای 
عملی عرض کنیم و شما هم یک بار در زندگی 
خود عمل کنید، بلکه بحث این است که تقوای 
به  صورت یک جریان و روال در  باید  عملی 
زندگی ما و شما برادران و خواهران پیاده شود.

در مقام تبیین تقوای عملی، کالم ما در این 
بود که معموالً تقوای عملی در زندگانی انسان 
دیگران  با  رفتار  و  معاشرت  در جریان  بیشتر 
جلوه می کند. هجده مؤلفه ای که امام سجاد)ع( 

سجادیه  صحیفه  ششم  و  بیست  دعای  در 
فرمودند  بخشی از آن بسته نرم افزاری است که 
تنظیم کننده ی رفتار و اعمال ما بر اساس اخالق 
و پرهیزگاری می باشد. ما هفت مؤلفه از آن هجده 

مولفه را در هفته های گذشته عرض کردیم.
...................................................................................

عینی  و  مصداقی  به  صورت  باید  تقوا  این   .1
در خطبه های نماز جمعه تبیین شود و نه به  صورت 
توصیه ی کلی و بدون بیان مصادیق )مقام معظم رهبری 

در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور(.

تقـوا یک بستـه نرم افـزاری است

افشاگـری باالترین ظلم و گنـاه است
را  اسمش  این که  خواهران،  و  برادران 
گذاشتند افشاگری و متأسفانه در مورد افراد یا 
اشخاص در این فضای مجازی پخش می کنند، 
این باالترین ظلم و گناه است. وجود مقدس 
مورد  در  می دهند  دستور  )ع(  سجاد  امام 
همسایه ای  باش،  نداشته  افشاگری  همسایه 
که با تو زندگی می کند و با او مجاورت داری، 
مراقب باش بدی او را سر زبان قرار ندهی، بدی 
او را در فضای مجازی ترویج نکنی و نگذاری 

که دیگران از بدی او آگاه شوند.
معموالً انسان در جریان همسایگی یک 

سلطه ی نظری بر همسایه اش پیدا می کند و 
اگر برحسب این اطالعی که نسبت به همسایه 
خویش پیداکرده است، بدی او را ببیند، اوالً 
داشته  دیدن  بدی  چشم  انسان  اینکه  خود 
همه اش  انسان  اینکه  است،  بد  خیلی  باشد 
باشد  مردم  عیوب  و  مردم  بدی های  دنبال 
بسیار کار ضد اخالقی و ضد فرهنگ دینی 
است، ثانیا، اگر احیاناً یک بدی و خالفی در 
زندگی همسایه اش است، باید سعی کند این 
بدی را برمال و اعالم نکند و دیگران را از این 

بدی پنهان آگاه نکند.

مؤلفه ی نهم در مسئله رفتار با همسایگان 
که در دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه 
بیان شده این است که حضرت می فرمایند: 
»ونصرۀ مظلومهم«1همسایه ی شما اگر مظلوم 
واقع شد، بی تفاوت از آن نگذرید و تماشاچی 

نباشید و درصدد یاری او برآیید.
 ظلمی که ممکن است به همسایه شود، 
نفر سرش  است مثال یک  معامله  در  گاهی 

را کاله می گذارد و شما اگر می توانید به او 
اگر یک  کمکش کنید.  کمکی کنید، حتماً 
و  شما  همسایه ی  بین  اجتماعی  برخورد 
او در این برخورد دارد  دیگری پیش آمده و 
به همسایه شما ظلم می کند، مثال غیبت او 
را می کند یا به او تهمت می زند، شما سعی 

کنید مانع این ظلم شوید.
....................................................................................

1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ج1، ص 147.

یاری کردِن همسایه مظلـوم خویش

مؤلفه ی هشتم »عیب پوشی همسایه«   
درخواست  خداوند  از  حضرت  است]که 
از  یکی  یعنی  َعْوَراِتِهْم«[  َسْتِر  »َو  می کند 
اصول رفتاری با همسایه این است که انسان 
در کنار خانه ی کسی که زندگی می کند، اگر 
عیوبش مسلط  بر  و  با خبر  شد  او  اسرار  از 
در  نواقصی  اگر  نکند.  افشا  را  اینها  گردید، 

اعمال و رفتار همسایه است، آن را سر زبان 
قرار ندهد و این طرف و آن طرف بیان نکند.

)ع( در رساله  امام سجاد  وجود مقدس 
را  اقشار  همه ی  حقوق  آن  در  که  الحقوق؛ 
ابعاد حقوق  از  بیان می کنند؛ پیرامون یکی 
فان  عورة،  له  تتبع  »وال  فرمودند  همسایه 
علمت عليه سوء سترته عليه«  یعنی یکی از 

آسیب فضای مجازی پیرامون حق الناس عیب پـوشی کردن از همسایگـان
 این فضای مجازی که اکنون در دست 
است  این  آسیب هایش  از  است،]یکی  همه 
که[ به یکی از ابزارهای شدید گناه، مخصوصا 
اینکه  است؛  گشته  بدل  حق الناس  تضییع 
را در فضای  از هرکسی عیبی می بینید آن 
مجازی ببرید و علنی کنید، این عمل، عمل 

فاسدی است و باالترین ظلم نیز است.
خالفی  ندانسته  یا  دانسته  مسلمانی   

کرده، گاهی خالف هم نکرده، صرفاً به نظر 
شما خالف آمده است، این را ببرید آنجا و 
علنی کنید، این حق الناس و ظلم است که 
باید در درگاه خدا جواب دهید. حتی گناهی 
نیست که اگر شخص از آن استغفار کند خدا 
ببخشد، این ماِل مردم ]و حق الناس[ است، 
از  این  ِعرض مردم را در سر دست گرفتن، 

ظلم هایی است که قابل جبران نیست.

حقوق همسایه این است که اوالً کار پنهانی 
او را برمال نکند )که در هفته ی قبل عرض 

شد رازپوشی مؤلفه ی هفتم است( و اگر یک 
بدی در او سراغ دارد، افشاگری نکند. 

..........................................................................
1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ج1، ص 147.
2. وسائل الشيع؛ شیخ حّرعاملي، ج 11، ص136.
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بدحـال ترین فـرد در روز محشـر

 پیغمبر )ص( فرمودند کسی که خیرش 
را از همسایه اش دریغ کند و از آن امکاناتی 
که خدا به او داده در موقع نیاز همسایه به 
او  از  را  خیرش  قیامت  روز  خدا  نرساند،  او 
وا می گذارد  به خودش  را  او  و  منع می کند 
فما  نفسه  الی  وکله  »من  می فرمایند  بعد  و 
به خودش  را  او  که خدا  حاله« کسی  اسوء 
واگذارد بدترین شخص از نظر حال است و 
بدحال تر از او اصاًل کسی نیست. از دعاهایی 

که ائمه )ع( به ما دستور داده اند این دعاست 
که »الهی التکلنی الی نفسی طرفۀ عين ابدا ال 
اقَلّ من ذلک و ال اکثر«1 خدایا مرا به اندازه ی 
یک چشم به هم زدن به خودم وامگذار حتی 
کمتر از یک چشم به هم زدن هم مرا به خودم 

وا مگذار.
 اگر خدا کمتر از یک چشم به هم زدن 
مرا به خودم واگذارد آن وقت ممکن است در 
آن  بابت  که  بگیرم  تصمیمی  یک  زندگی ام 

چنان سقوط کنم که بیچاره شوم.
خدایا به عزت اولیائت و به ارزش و عظمت 
و  یک لحظه  برای  پرفضیلت،  روزهای  این 
کمتر از یک لحظه ما را در زندگی و عرصه ی 

محشر و شب اول قبر به خودمان وامگذار.
و  عنایات  کمال  نقطه ی  پروردگارا! 
ظهور  و  فرج  نقطه ی  یعنی  ما،  بر  خیراتت 

موالیمان بقيۀ اهلل را تعجیل فرما.
امام  و روح مطهر  ارواح مطهره ی شهدا 
بزرگوار ما را از همه ی خیرات و برکات عمر 

ما بهره مند گردان.
سایه ی پر برکت مقام معظم رهبری بر 

سر ما مستدام دار.
پروردگارا! به عنایت امام هشتم )ع( باران 
بن  علی  والیی  سرزمین  این  بر  را  رحمتت 

موسی الرضا )ع( نازل گردان.
از  را  مهلک  بیماری  این  پروردگارا! 
اهل البیت  عاشقان  و  عالقه مندان  جامعه ی 

دفع فرما.
عزیزانی که به این بال مبتال شدند شفای 

عاجل عنایت فرما.
..........................................................................

1. اصول کافی؛ ج 2، ص 581.

یکی از مشکالتی که ما داریم این است 
فالن  در  ما  می گویند  افراد  از  عده  یک  که 
را  ما  شما  زده ایم،  حرفی  مجازی  فضای 
حالل کنید، این جمله »حالل کنید« یعنی 
این است که  از اشتباهات بزرگ  چه؟ یکی 
آبروی مسلمانی را ببرید یا توهین کنید یا 
به خاطر نهی از منکری که او دارد می کند او 
را تخطئه کنید، به خاطر یک موضع سیاسی 
در برابر ضد انقالب شما او را سرکوب کنید، 
یک ژست سیاسی آکادمیک هم به خودتان 
بگیرید و آن چرندیات و خرافاتی که دشمنان 
مجازی  فضای  در  نفر  یک  به  نسبت  خدا 
و  بگیرید  دستتان  به  را  می کنند  پخش 

توسعه اش دهید. 
برادران و خواهران! این ظلم است و این 
با  تمام نمی شود،  با گفتن »ببخشید«  ظلم 
بخش  یک  نمی شود،  تمام  کنید«  »حالل 

ببخشد  باید  خدا  که  خداست  معصیت  آن 
و یک بخش آن هم ظلمی است که به آن 
بیچاره ای شده است که شما این بال را بر سر 
او درآورده اید، حق الناس با ببخشید درست 

نمی شود، حق الناس بایست جبران شود.
ضایع  را  کسی  مال  تومان  ده  بنده  اگر 
کردم، اینکه بگویم مرا حالل کنید چون من 
ده تومان از اموال شما را ضایع کردم، این طور 
بخشیدن تحقق نمی یابد. باید ده تومانش را 
به او بدهم و خسارت او را جبران کنم سپس 

خدا مرا ببخشد .
آبروی  اگر  شود،  جبران  باید  حق الناس 
مسلمانی را در فضای مجازی با هر انگیزه ای 
خوب  کار  دارید  کنید  خیال  ولو  بردید؛ 
کنید.  جبران  را  ظلم  این  بایست  می کنید؛ 
اگر جبران کردید حق الناس ادا شده است، به 
 صرف اینکه آن شخص بگوید »بخشیدم« کار 

تمام نمی شود چون هیچ عاقلی نمی بخشد، 
مسئله ی  اما  »بخشیدم«  می گوید  زبان  به 
بخشش، مسئله ی درونی است. کدام آدمی 
راضی است که به او اهانت کنند و بعد هم 
اگر شما  این توهین راضی شود؟!  از  قلبش 
دیدید همسایه شما مورد ظلم واقع  شده و 
موجب  که  می کند  افشاگری ای  دارد  کسی 
ظلم به او می شود، شما به داد او برسید. این 
حق همسایه است که در مقابل ظلِم ظالم به 

فریاد او برسید.

حق النـاس بایـد جبـران شـود

خطبه دوم: عباداهلل؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
همیاری و مواسـات با همسایگـان همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

مؤلفه ی دهم همیاری و مواسات است. 
مواساتهم«1   حسن  »و  می فرمایند  حضرت 
مواسات با همسایه چه طور است؟ کلمه ی 
»همیاری« بهترین ترجمه ای است که برای 
مواسات داریم. یعنی همسایه شما هرکمکی 
می خواهد به او بکنید. از هر امکاناتی که در 
اختیار شماست و او هم محتاج به آن است، 
قبیل  از  او  احتیاجات  کنید.  شریک  را  او 
وسایل منزل، جا و مکان، موقعیت اجتماعی 

و مسئله رزق و روزی و ...
یک روایت از وجود مقدس پیامبر اکرم)ص( 
نقل شده است »من منع الماعون2جاره، منعه 
اهلل خيره يوم القيامة، و وکله إلی نفسه، و من 
وکله إلی نفسه فما أسوأ حاله«3یعنی هر کس 

خداوند  دارد،  دریغ  خود  همسایه  از  کاالیی 
متعال او را در روز قیامت از خیر خودش منع 

می کند و آن فرد را به خودش وا می گذارد.
هیچ چیز در زندگی دنیوی ما بدتر از این 
نیست که خدا ما را به خودمان واگذارد تا چه 
رسد به اینکه در عرصه ی محشر ما را به خودمان 
واگذارد. در محشر که دستمان از همه جا کوتاه 
است و به هیچ جا جز به فضل و عنایت پروردگار 
دستمان نمی رسد، اگر خداوند در آن شرایط ما 

را به خودمان واگذارد و بگوید خودت می دانی با 
این پرونده و نامه عملت، در این صورت از خیر 

خداوند متعال محروم خواهیم بود.
.....................................................................

1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ج1، ص 147.
2. ماعون، اسم جامعی است، برای اثاث سودمند 
خانه مانند دیگ، دلو، نمک، آب، چراغ و کوزه که عادتاً 
عاریه داده می شود )مجمع البحرین؛فخر الدین طریحي 

نجفي، ج 4، ص 215(.
3. مستدرك سفينۀ البحار؛ شیخ علی نمازی، ج9، 

ص 407.

این روزها مقارن است با والدت با سعادت 
نبی مکرم اسالم، وجود اقدس خاتم االنبیاء)ص( 
و سالروز والدت باسعادت امام صادق )ع(، این 
عید سعید را به همه شما برادران و خواهران 

تبریک و تهنیت عرض می کنم.
در میالد رسول اهلل )ص( حوادث شگفتی 
ساوه  دریاچه  افتاد،  اتفاق  کره زمین  روی  در 
که معبود عده ای بود خشکید، آتشکده فارس 
کانون  شد،  خاموش  بود  پرستش  مورد  که 
قدرت امپراتوری ایران، طاق کسری شکست 
و چهارده کنگره آن فروریخت، موبد موبدان، 
عالم زرتشت در خواب دید »یک عده اسبان 
عربی در پیشاپیش آنان شتران از بالد عرب 
گذشتند، از رود دجله عبور کردند و وارد بالد 
فارس شدند و در بالد فارس منتشر و پراکنده 

شدند وحشت زده از خواب بیدار شد«.

 همه این حوادث در یک شب، یک ساعت 
و یک لحظه اتفاق افتاد، در وسط بیابان خشِک 
سوزان، انفجاری در همان لحظه رخ داد و از دل 
بیاباِن سماوه، رود سماوه جوشید؛ انوشیروان به 
پادشاه حیره که نماینده او در ملک عرب بود، 
پیغام داد وگفت خواب موبد موبدان حکایت 
می کند مجموعه این حوادث به خاطر پیدایش 
یک جریان در درون سرزمین عرب است، یکی 
از بزرگان، علما و اندیشمندان سرزمین عرب را 
نزد من بفرست؛ او نیز »عبدالمسیح« که یک 
کشیش نصرانی فوق العاده با سواد و عالم بود را 

به دربار انوشیروان فرستاد.
خیلی  گفت  کرد،  بیان  را  قضایا  وقتی 
نمی توانم جوابی به شما بدهم، یک دایی دارم 
که از شاگردان حواریون حضرت عیسی است 
و قریب به 400 سال عمر دارد و مرد عالمی 

را  َسلف  کتب  در  که  وقایعی  و  اخبار  است، 
خوانده و می داند، اجازه دهید بروم دایی ام را 
مالقات کنم و اصل قضایا را از او سؤال کنم، نام 

او »َسطیح« بود.
در  بادپایی  مرکب  داد  دستور  انوشیروان 
اختیار عبدالمسیح بگذارند تا خود را به شام 
را  کند؛ خودش  را سؤال  آن  اسرار  و  برساند 
نزدیک  رساند به سطیح کاهن در حالی که 
مرگش بود و در حال احتضار به سر می برد، او 
کسی را نمی شناخت و صدایی را نمی شنید اما 
چون مرد ادیب و فوق العاده ای بود، عبدالمسیح 
تصمیم گرفت حرفش را با شعر فصیح عربی به 

حوادث شب میالد حضرت رسول اکرم)ص(
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او بگوید شاید او توجه کند:
فاد  أم  اليمن*  أم یسمع غطریف   »أصم 
أعيت  الخطۀ  فاصل  یا  العنن،  شأو  به  لم  فاز 
من ومن* أتاك شيخ الحی من آل سنن، وأمه 
من آل ذئب بن حجن* أزرق نهم الناب صرار 
الرداء والبدن* رسول  أبيض فضفاض  األذن، 
قيل العجم یسری للوسن، یجوب بی األرض 
علنداۀ شزن* ال یرهب الرعد وال ریب الزمن، 
أتی  حتی  وجن*  بی  وتهوی  وجنا  ترفعنی 
الریح بوغاء  عاری الجآجی والقطن، تلفه فی 

الدمن* کأنما حثحث من حضنی ثکن«
این  که  گفت  خودش  از  خصوصیاتی 
خصوصیات در ذهن َسطیح کاهن بود و در 
ایران  پادشاه  فرستاده  »من  گفت  هم  آخر 
در  که  آمدم  تو  نزد  سؤالی  برای  و  هستم 
بالد عجم مشکل ایجاد کرده است«، َسطیح 
منتظر چنین فرصتی بود زیرا استادش که از 
حواریون عیسی بن مریم بود به او گفته بود: 
پیامبر آخرالزمان روی زمین  »بشارت دهنده 
تو هستی« و او منتظر چنین فرصتی بود که 

بشارت پیامبر خاتم )ص( را بدهد.
باز کرد، لب گشود  را  َسطیح چشمانش 
أتی  المسيح علی جمل مشيح،  و گفت »عبد 
َسطيح، و قد أوفی علی الضریح، بعثک ملک 
بنی ساسان، الرتجاس اإلیوان، وخمود النيران، 
ورؤیا الموبذان، رأی إبال صعابا، تقود خيال عرابا 

قد قطعت دجلۀ، وانتشرت فی بالدها«
نر سوار شده  بر یک شتر  عبدالمسیح   

آمده به  طرف َسطیح، تو را پادشاه بنی ساسان 
آتشکده  شدن  خاموش  خاطر  به  فرستاده 
وارد  او  کاخ  ایوان  در  که  و شکستی  فارس 
شده است، »یا عبدالمسيح إذا کثرت التالوۀ، 
الهراوۀ، وفاض وادی السماوۀ،  وظهر صاحب 
فارس،  نار  وخمدت  ساوۀ،  بحيرۀ  وغاضت 
فليس الشام لسطيح شاما«1، عبدالمسیح، این 
را بدان آن صاحب رسالت متولد شد، دیگر 
بیابان  بخشکد،  ساوه  دریاچه  شد  بنا  وقتی 
ایرانی  پادشاهان  برای  نه  بجوشد،  سماوه 
برای  شام  ملک  و  شام  نه  و  می ماند  قدرت 
سطیح اهمیتی دارد، آن صاحب قدرت و آن 

مبعوث الهی متولد شده است. 
»این است که ساسان به دساتیر خبر داد

جاماسپ به روز سوم تیر خبر داد
بر بابک برنا پدر پیر خبر داد                      

بودا به صنم خانه کشمیر خبر داد
مخدوم سرائیل به ساعیر خبر داد                     

و آن کودک ناشسته لب از شیر خبر داد
ربیون گفتند و نیوشیدند احبار                       

 فخر دو جهان خواجه فخر رخ اسعد
موالی زمان مهتر صاحبدالن امجد

آن سید مسعود و خداوند مؤید                        
پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد

وصفش نتوان گفت به هفتاد مجلد
این بس که خدا گوید ماکان محمد«2

بنای خدا بر این است که وقتی می خواهد 
حادثه ای در دنیا اتفاق بیفتد و مسیر بشریت 

اعالم  بگیرد،  قرار  تحول  خط  در  انسانیت  و 
فیزیکی می کند، یعنی با سلسله حوادث غیر 
قابل انتظاری که در دنیا اتفاق می افتد، پیدایش 
این حادثه و جریان را به مردم اعالم می کند و 
والدت پیغمبر اکرم )ص( از این مقوله بود و 
بسیاری از حقایق معنوی با اعالم فیزیکی به 

بشر اعالم شده است.
والدت  با  )ع(  صادق  امام  والدت  تقارن 
پیغمبر اکرم )ص( نیز از همین مقوله است، 
یعنی خدا می خواهد به دنیای اسالم اعالم کند 
امام صادق)ع(  ناب در معارف  واقعیت اسالم 
متبلور است لذا والدت امام صادق )ع( مقارن 

شده با والدت پیغمبر اکرم )ص(.
.................................................................................

1.  کمال الدین و تمام النعمۀ؛ شیخ صدوق، ج1، 
ص191.

2. دیوان کامل میرزا صادق خان ادیب الممالک 
فراهانی قائم مقامی.  

دشمن از این می ترسد و وحشت دارد که 
مسلمانان دنیا یکی بشوند و مقابلش بایستند. 
بدهند،  هم  دست  به  دست  مسلمانان  اگر 
دیگر دشمنان از پس آنها برنمی آیند و قدرت 

براندازی مسلمانان را نخواهد داشت.
سالروز  با  مقارن  امسال  وحدت  هفته ی 
شهدای وحدت در سرزمین بلوچستان است، 
شیعه  که  اسالم  رشید  سرداران  که  آنجایی 
هستند،  سنی  که  قبایل  سران  با  هستند 
بشوند  یکی  با هم  تا  قرار می گیرند  کنارهم 
و این دو قدرت در کنار هم جبهه مقابله با 
دشمن را تشکیل دهد، دشمن با عوامل مزدور 
را  شیعه  هم  نیابی اش  جنگ  نشانده  دست 
شهادت  و  می کشد  را  سنی  هم  و  می کشد 

شهدای وحدت اتفاق می افتد.
معلوم می شود دشمن از وحدت می ترسد، 
غیر  در  می ترسد  مسلمانان  شدن  یکی  از 

این صورت، سردار رشید اسالم شهید شوشتری 
در  مختلفی  مقاطع  در  محمدزاده  شهید  و 
دشمن  دسترس  در  و  بلوچستان  سرزمین 
بودند، چرا در آن لحظه این ها را کشت؟ چرا در 
زمانی که با مولوی های سنی بلوچ کنار هم قرار 
گرفتند، همه را با هم کشت؟ رسالت آمریکایی 
آنان و آنچه اربابشان به این مزدورها دستور 

داده بود، این بود کاری کنند که یک جریان 
عظیم عملیاتی وحدت منعقد نشود.

وحدت ضد آمریکا است، این وحدت دشمن 
را متوقف می کند، او را در جبهه اسالم ستیزی اش 
شکست می دهد و ما را در جبهه استکبارستیزی مان 
پیروز می کند؛ از روز اول درصدد این بودند که بر 

ما و دین ما مسلط شوند و همه چیز ما را بگیرند.

چهارم آبان که چند روز دیگر است، سالروز 
سخنرانی امام علیه کاپیتوالسیون است، خیلی 
از عزیزان ما در نسل های اخیر انقالب تاریخ را 
نمی دانند، به تاریخی که منشأ و سرآغاز انقالب 
بوده توجه ندارند؛ سرآغاز انقالب که از تبعید 
آن سخنرانی  منشأ  آغاز شد،  ترکیه  به  امام 

ایشان علیه کاپیتوالسیون بود.
در  که  است  کاپیتوالسیون1این  معنای 
مملکت  آن  مال  که  افرادی  عده ای  کشوری 
نیستند و وارد آن کشور شدند، صیانت داشته 
باشند که هر ظلم و جرم و جنایتی مرتکب 
در کشور  و  نشود  بررسی  و  محاکمه  شدند، 
باشند  آزاد  یعنی  کنند؛  بررسی  خودشان 

هرکاری می خواهند بکنند.
نظام طاغوتی پهلوی کاپیتوالسیون را در 
اول آبان ماه 1343، در مجلس دیکته شده آن 
روز تصویب کردند و به قانون تبدیل کردند، 
امام بزرگوار خروشیدند و علیه آن قیام کردند، 
تعبیر امام این بود که »اگر یک آشپز آمریکایی 
شاه ایران را بکشد قابل محاکمه نیست اما اگر 
شاه ایران یک آشپز آمریکایی را بکشد باید 

بیدار  را  مردم  امام  محاکمه شود«2، خروش 
کرد، قیام کردند و قصه به تبعید امام به ترکیه 

تمام شد.
یکی از آثار کاپیتوالسیون را عرض کنم، 
چند ماه بعد از تصویب قانون کاپیتوالسیون، 
اتومبیل  یک  تهران،  خیابان های  از  یکی  در 
پیکان با پنج جوان ایرانی در حال عبور بود، 
یک زن مست آمریکایی با یک اتومبیل فورد 
از کوچه فرعی وارد خیابان شد و با خودرو این 
پنج جوان تصادف کرد و هر پنج جوان کشته 
شدند؛ روزنامه کیهان آن روز که دست عوامل 
نظام ستمشاهی بود، به  عنوان خبر نوشت »یک 
زن مست آمریکایی پنج جوان ایرانی را کشت«، 
از روزنامه به دادگاه  این زن مست آمریکایی 
شکایت کرد که حق توهین به من را نداشته، 
دادگاه روزنامه کیهان را محکوم کرد که باید از 
او عذرخواهی کند، ذلت ما در این وضعیت بود!

شما جوانان فکر کردید قبل از انقالب چه 
خبر بود و چه وضعی داشتیم؟ این مملکتی 
است که 42 سال دارد با قدرت فریاد می زند 
ذلت  این  به  آمریکا  و  آمریکا«  بر  »مرگ 

روزافزون در دنیا مبتال شده است.
ذلت  کمال  روز  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
و  اسالم  عزت  به  جهانی  استکبار  نابودی  و 

مسلمین، فرج موالیمان بقيۀاهلل تعجیل فرما.
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهره  ارواح 
بزرگوار ما را از پایمردی مردم ما در پای ستون 

خیمه ی این نظام ، خشنود و راضی گردان.
بر  رهبری  معظم  مقام  پربرکت  سایه ی 

سرما مستدام دار.
دشمنان ناپاک ما در جبهه های کفر و 
نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.
...............................................................................

1. حقی که به اتباع خارجیان در مملکتی دهند 
آن مملکت محاکمه  اینکه در محاکم خود  بر  مبنی 
نشوند، بلکه در محاکم مربوط   به دولت خود محاکمه 

گردند. )لغت نامه، علی اکبر دهخدا، ج 2، 2207(.
امام؛ سید روح اهلل خمینی،ج1، ص  2. صحیفه 
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خروش امام راحل در مقابل قانون کاپیتوالسیون

این هفته، هفته ی وحدت است، مسئله 
وحدت بین مذاهب اسالمی و مسلمانان که 
یک قبله دارند، به یک پیغمبر اعتقاد دارند و 
در توحید یکتا هستند، وحدِت شعاری نیست، 
واقعیتی  »وحدت«  ندارد؛  معنا  وحدت  شعار 
است که باید توسط هرکسی که رسول اهلل را 
از  تشکیل شده  مقابل جبهه  در  دارد،  قبول 
دشمنان پیغمبر اکرم )ص( شکل بگیرد، در 

کنار هم بایستند و با دشمن بجنگند.
برادر  سنی  و  شیعه  بگوییم  که  این  با 

هم  کنار  و  دهیم  تشکیل  مراسم  هستند، 
یک  در  نمی شود،  درست  وحدت  بنشینیم، 
جبهه یکتا قرار داریم، همه مان وابسته به این 
پیغمبر هستیم، رسول اهلل )ص( را قبول داریم، 
دنیای کفر و الحاد دست به دست هم دادند 
]جایگاه[ پیغمبر )ص( را براندازی کنند، در 
مقابل این جبهه کفر، یک صف و جبهه بیشتر 
ایران  انقالب اسالمی  وجود ندارد و آن صف 
است، همه باید دست به دست هم بدهند و با 

این دشمن بجنگند و وحدت برای این است.

دشمـن از وحـدت وحشـت دارد
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سایت آیت اهلل علم الهدی
alamolhoda.com

سایت مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان
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