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فصلنـامهخطبـهها

پاییز1400

شماره4

ائمه ی جمعه، پایگاه های هدایت و رهبری مردم در سرتاسر کشور هستند. نماز 
جمعه به پیشرفت اهداف جمهوری اسالمی کمک می کند. یکی از مهمترین عوامل 
حفظ ایماِن مردم، همین خطبه های جمعه است. نماز جمعه در هرجایی از کشور، 
بخشی از کار دستگاه رهبرِی این کشور را انجام می دهد و ذهِن مردم را با معارِف 

الزم آشنا می کند و مردم را به حرکت در مجموعه ی کلی نظام وادار می کند.
)رهبر معظم انقالب اسالمی(

یکی از راهبردهای عملیاتی در مسیر گفتمان سازی برای رسیدن به مسجد تراز 
انقالب اسالمی و تحقق تمدن نوین اسالمی، ترویج و توسعه ی مفهومی شبکه ی 
والیی است. شبکه ی والیی مسیر جریان گفتمانِی تمدن اسالمی، از امام جامعه تا 
آحاد جامعه است که از طریق نمایندگان مقام معظم رهبری در استان ها، ائمه ی 

جمعه و ائمه ی جماعات تحقق پیدا می کند.
فریضه ی نماز جمعه در این مسیر، جایگاهی بی بدیل دارد و گسترش مضامین 
و مفاهیم خطبه های جمعه در بین ائمه ی جماعات و مردم، زمینه ساز حرکت 
در مسیر دستیابی به تمدن اسالمی است. در همین راستا نشریه ی خطبه ها به 
صورت هفتگی با محوریت بیانات ارزشمند نماینده ی مقام معظم رهبری در استان 
خراسان رضوی و امام جمعه ی مشهد مقدس، توسط مرکز رسیدگی به امور 

مساجد استان های خراسان، منتشر و توزیع می گردد.
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در روز سی و یکم شهریور 1359 لشکر 
بعثی به کشور ما حمله کرد و در خاک ما 
پیشروی کرد؛ شهرهای ما را خراب کردند و 
حتی تا فرودگاه مهرآباد تهران را نیز بمباران 
به عنوان سالگرد  را  کردند. چرا چنین روزی 
دفاع مقدس گرامی می داریم و با نام هفته ی 
سی  روز  در  کرده ایم؟  تنظیم  مقدس  دفاع 
و  کرد  حمله  بعث  رژیم  که  شهریور  یکم  و 

فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد، امام بزرگوار 
»دیوانه ای  اینکه  آن  و  فرمودند  جمله  یک 
به مردم و  این جمله  انداخته است«،  سنگی 
نیروهای رزمنده روحیه  داد که صدام دیوانه 
است و می شود در مقابلش ایستاد و دفاع کرد. 
امام بزرگوار در این روز، جرئت دفاع و روحیه ی 
مقابله با این تجاوز را به مردم ما تلقین کردند 
و مردم ما نیز هشت سال با دست خالی و با 

نبود امکانات، با تحریم و با محاصره ی جهانی 
ایستادند و دشمن را شکست دادند و از این 
را روز  نظر، ما هفته و سالگرد دفاع مقدس 

تجاوز دشمن به خاکمان نامگذاری کردیم.
سالگرد دفاع مقدس، تجدید خاطره نیست 
را  خاطره ای  بخواهیم  که  نیست  این طور  و 
تجدید کنیم، بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس، 

تجدید حیات یک فرهنگ است.

بزرگداشتهفتهیدفاعمقدس،تجدیدحیاتیکفرهنگاست

در  ما  امـروز  مشکالت  از  یکی 
زندگی اجتماعی، مسأله ی فرهنگ  در 
ارتباط با همسایه و فرهنِگ همسایگی 

است. 

فرهنـگهمسـایـهداری
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

تعامل  در  عملی  تقوای  بحث  تداوم  در 
و رفتار با دیگران، بحث ما در اجرای تقوای 
بود. هفته ی  با همسایگان  ارتباط  در  عملی 
گذشته عرض شد وجود مقدس امام سجاد )ع( 
در دعای بیست و ششم صحیفه ی کامله ی 
قالب  در  را  همسایه  با  رفتار  نظام  سجادیه 
دعا تبیین فرموده اند، هجده مؤلفه در مقام 
تنظیم ارتباط همسایگی در آن دعا حضرت 
مشخص می کنند و قبل از بیان آن مؤلفه ها 
اساس فرهنگ  اسالمی را در جریان ارتباط 
با همسایه و همسایه داری تبیین فرموده اند 
لذا در اول دعا بعد از صلوات می فرمایند »و 
العارفين بحقنا، و  تولني في جبراني و موالي 
خدایا!  واليتك«؛  بافضل  أَلعدائنا  المنابذين 
به  همسایگانم  با  را  من  دوستی  و  والیت 
بهترین شکل دوستی قرار بده؛ با این مالک 
و محور که همسایگان من عارف به  حق ما 

باشند و از دشمنان ما بدشان بیاید و ارتباط 
با دشمنان را ترک کنند.

است  مسأله  یک  همسایگی  مسأله ی 
است.  دیگری  مسأله ی  ارتباط،  مسأله ی  و 
محور  یک  دارای  ما  ارتباطات  باید  همیشه 
الزامی  جریان  یک  همسایگی  جریان  باشد. 
و اضطراری است و شما چه بخواهید و چه 
اما  افرادی همسایه ی شما شده اند  نخواهید، 
رابطه ی با این همسایه با یک محور و مالک 
امام  تعبیر  به  محور  آن  گیرد.  صورت  باید 
سجاد )ع( باید عرفان و آشنایی نسبت به مقام 
والیت و دشمنی با دشمنان والیت باشد؛ یعنی 
این به عنوان یک اصل مسلّم، محور رابطه ی 
شما قرار گیرد و اگر همسایه ای این خصوصیت 
را نداشته باشد -یعنی به والیت وابسته نباشد 
فکری  جریان های  و  والیت  دشمنان  به  و 
زاویه دار با والیت وابسته باشد- رابطه ی شما با 

او نمی تواند یک رابطه ی مستقیم قطعی باشد. 
البته مسأله ی حقوق همسایه مشروط به  شرط 
نیست و به هرحال همسایه نسبت به همسایه 
-ولو مشرک و کافر باشد- یک حقی دارد که 
آن حق  باید رعایت شود اما باید توجه داشت 
ارتباط ساده ی  با همسایگان یک  ارتباط  که 
عادی نیست؛ این ارتباط باید تنظیم شده باشد 

و نوع ارتباط با همسایه باید تعریف شود.

معرفتبهوالیتوامامت،محورارتباطاتهمسایگی

اقسامهمسایهازنظرحـقهمسایگی
در  )ص(  اکرم  پیغمبر  مقدس  وجود 
ضمن حدیثی همسایه را به سه قسم تقسیم 
می کنند و برحسب این اقسام، نوع حق آنان 
حضرت  می کند.  تفاوت  انسان  به  نسبت 
رسول اکرم می فرمایند »الجیران ثالثة فجار له 
حّق واحد و هو أدنی الجیران حّقا و جار له حّقان 

قسم   سه  همسایه ها  حقوق«؛  ثالثة  له  جار  و 
هستند؛ یک همسایه هست که فقط یک حق 
بیشتر ندارد و او از همه ی همسایه ها از نظر 
حق پایین تر است. یک همسایه هست که دو 
دارد و یک همسایه ی دیگر هست که  حق 

سه تا حق دارد.
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 »فأما الذي له حق واحد فجار مشرك ال 
رحم له، له حق الجوار«؛ آن همسایه ای که یک 
حق بیشتر ندارد و باید با او رفتار متعادل و 
بین  مسالمت آمیز  رفتار  -یعنی  داشت  ساده  
شما و آن همسایه باشد- همسایه ای است که 
کافر و مشرک و بی دین است و با شما هم قوم 
 و خویشی ندارد. این  یک حق به شما دارد و آن 

هم حق هم جواری مسالمت آمیز است.
 »و أما الذي له حقان فجار مسلم له حق 
دو  که  همسایه ای  الجوار«؛  حق  و  اإلسالم 
مسلمان  که  است  همسایه ای  آن  دارد  حق 
حق  هم  و  اسالم  حق  هم  است؛  متدین  و 

همسایگی دارد.
»و أما الذي له ثالثة حقوق فجار مسلم ذو 
رحم«؛ آن همسایه ای که سه حق به گردن 
شما دارد، همسایه ای است که هم مسلمان 
قوم  و خویش و رحم  و متدین است و هم 
شما است، او سه حق دارد؛ به عنوان مسلمان 
ایمانی شما، یک  و متدین و برادر و خواهر 
حق به گردن شما دارد که باید رعایت شود 
و به عنوان همسایه، او کنار شما قرار دارد و 
از مسائل زندگی مشترک  با شما در خیلی 

است و هر روز و هر شب همدیگر را می بینید 
و باهم برخورد دارید و به عنوان همسایه حقی 
و  قوم  و خویش شما هم که هست  و  دارد 
َرِحم، حق سومی  و  قوم  و خویش  به عنوان 

پیدا می کند.
ارتباط  باید  همسایه  با  ارتباط  پس 
مسالمت آمیز باشد؛ اگر یک همسایه  بی دین 
به  هیچ  وجه در خط شما نیست و  است و 
جریان و خط سیاسی شما را قبول ندارد و 
مقام  به  وابسته ی  در مسأله ی والیت گرایی، 
والیت نیست و با دشمنان والیت رابطه دارد، 
داشته باشید  او  با  مسالمت آمیز  رفتار  شما 
از  بیشتر  این همسایه  نرسانید.  آزار  او  به  و 

این حقی به شما ندارد و رابطه ی بیشتر با او 
نباید داشته باشید؛ چون اگر رابطه ی بیشتر 
او در خانواده ی  انحراف فکری  برقرار کنید، 
عزیزان  برای  رابطه  این  و  می کند  اثر  شما 
شما مضر است. در مورد همسایه ی مسلمان 
و متدین مخصوصاً اگر قوم  و خویش است، 
خیلی  او  با  شما  رابطه ی  بایستی  اینجا 
تنگاتنگ باشد و کاماًل باید با او مرتبط باشید 
از  که  باشد  باید در حدی  رفت وآمد شما  و 
نظر جریان فکری همدیگر را حمایت کنید 
همدیگر  به  اجتماعی  جریان خط  نظر  از  و 
برسید و از نظر قوم  و خویشی کاماًل مشکالت 

یکدیگر را برطرف کنید. 

وجود مقدس امام سجاد )ع( در مسأله ی 
رفتار  اینکه مسأله ی  از  بیش  همسایه داری، 
با همسایه را در این دعای صحیفه سجادیه 
لحاظ کنند، به مسأله ی فرهنگ  همسایه داری 
در  ما  امروز  از مشکالت  یکی  دارند.  عنایت 
زندگی اجتماعی، مسأله ی فرهنگ  در ارتباط 
در  است.  همسایگی  فرهنِگ  و  همسایه  با 
گذشته ، وضعیت زندگی ما از نظر ارزش ها و 
فرهنگ دینی، به  مراتب بهتر از امروز بود و با 
اینکه جریان آمیختگی زندگی ما با همسایه 
از اآلن خیلی کمتر بود و خانه ها بزرگ بود 
و صحن و حیاط داشت و آن قدر همسایه ها 
با هم در زندگی آمیخته نبودند، اما رعایت 
فرهنگ همسایگی بیش از امروز بود. اکنون 
هم  با  افراد  آپارتمان نشینی،  جریان  در 
به  و خانه هایشان  آمیخته است  زندگی شان 

هم چسبیده است؛ لذا فرهنگ همسایه داری 
الزم  گذشته  از  بیشتر  همسایه  با  ارتباط  و 
در  فرهنگ  آن  امروز  متأسفانه  و  است 

جامعه ی ما کم رنگ است.
روی  دعــا  این  در  )ع(  سجــاد  امام   
دعا  به  عنوان  و  دارند  عنایت  فرهنگ سازی 
وفقهم  »و  می دارند  عرضه  خدا  درگاه  به 
في  أَدبك  بمحاسن  اأَلخذ  و  سنتك،  إلقامة 
این  کن  کمک  خدایا!  ضعيفهم«1؛  إرفاق 
سنت و فرهنگ در جریان زندگی اجتماعی 
بر  سنت ها  این   که  شود  حاکم  مسلمانان 
مؤمن،  خواهر  و  برادر  به  رسیدگی  اساس 
این  و  است  مؤمن  خانواده ی  و  همسایه  به 
به عنوان یک فرهنگ و سنت در بین مردم جا 
بیافتد؛ مخصوصاً »في إرفاق ضعيفهم«؛ خدایا! 
ضعیف پروری و کمک به ناتوان و درمانده را 

قرار  ما  به  صورت یک فرهنگ در جامعه ی 
باشد.  مردم  همه ی  اندیشه ی  این  که  بده 
برادران و خواهران! اگر در جریان اجتماعی 
ما ضعیف پروری و رسیدگی به ضعیف و فقیر، 
فقیر  قرار می گرفت در جامعه یک  فرهنگ 

پیدا نمی شد. 
در جریان اقتصاد کشور، اگر ما سرانه ی 

فـرهـنـگهـمـسـایـهداری
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بگیریم،  نظر  را در  و درآمدی  اقتصادی 
تأمین  قابل  جامعه  افراد  همه ی  زندگی 
است و هیچ فقیری نباید باشد؛ پس چرا ما 
افرادی  داریم؟ چرا  آسیب پذیر  افراد  و  فقیر 
خود  زندگانی   عرصه ی  در  این ها  که  داریم 
اّولیات زندگی   مشکالتشان طوری است که 

آنان اداره نمی شود و در تأمین غذا و دارو و... 
مشکل دارند؟ علت این است که فرهنگ ما 
رسیدگی به ضعیف و محروم پروری نیست. 
امام سجاد )ع( می فرمایند خدایا! در جریان 
همسایه داری این واقعیت را در جامعه ی ما 
به عنوان فرهنگ تثبیت کن که مردم ما این 

محاسن ادب اجتماعی و ادب زندگی را اخذ 
کنند و به فقرا و ضعفا رسیدگی کنند. 

إن شاء اهلل ما مؤلفه های هجده گانه را از 
هفته ی آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.

..........................................................................
  1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

برحسب برخی از روایات امروز مصادف با 
روز شهادت جان گداز امام هشتم )ع( است، 
شهادت امام رضا )ع( در ماه صفر دو روایت 
دارد یک روایت آن هفدهم ماه صفر است و 
یک روایت آخر ماه صفر است؛ منتهی آنکه 
مشهور شده است روایت آخر ماه صفر است. 
که  هستند  امامی  تنها  )ع(  رضا  امام 
و  خواندند  خودشان  را  خودشان  روضه ی 
جریان مصیبتشان را خودشان بیان کردند 
يقتلني  زماني  في  اهلل  خلق  »شر  فرمودند  و 
بالد  و  مضيقة  دار  في  يدفنني  ثم  بالسم 
غربة«1؛ بدترین خلق خدا در زمان من، من 
را در بالد غربت  با زهر مي کشند و من  را 
)ع(  رضا  امام  مقدس  وجود  می کنند.  دفن 
را در بین سفر در یک نقطه ای که در حال 
می کنند؛  دفن  و  کرده  شهید  است  گذار 
عزیزان  و  زندگی  و  خانه  کنار  در  یعنی 
خودشان نیستند. برادران و خواهران! غربت 
و  غربت  یک  )ع(  رضا  امام  مظلومیت  و 
مظلومیت کم سابقه در بین ائمه ی معصومین 
است. هرکدام از اهل بیت )ع( مظلومیتشان 

یک رنگی داشت؛ اما مظلومیت امام رضا )ع( یک  
شکل خاص بود. شهادت ایشان یک سال و نیم 
طول کشید! امام رضا )ع( از آن لحظه ای که 
عزیزان  به  بودند  مدینه  از  در حال حرکت 
و  گریه  من  برای  که  کردند  امر  خودشان 
شهادت  سفر  سفر،  این  که  کنید  عزاداری 
من است و این ها می خواهند به اسم خالفت 
از  ببرند و در سرزمین غربت و دور  را  من 
مدینه من را بکشند. از آن روز تا روزی که 
امام هشتم )ع( را  مردم  شهر طوس پیکر 
طول  نیم  و  سال  یک  گرفتند،  دست  روی 
کشید؛ شما ببینید به این زن و بچه ی امام 
نیم  و  در یک سال  )ع( چه گذشت؟!  رضا 
این ها انتظار داشتند خبر شهادت آقا برسد 
روز شهادت  امروز،  می کردند  فکر  هرروز  و 

عزیزشان است.
امام  اقدس  وجود  مظلومیت  به  خدایا! 
را  دلش  میوه ی  ظهور  و  فرج  )ع(  هشتم 

تعجیل فرما.
و روح  ارواح مطهره ی شهدا  پروردگارا! 
مطهر امام بزرگوار ما را از اشک و عشق ما 

بهره مند گردان.
معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  خدایا! 
رهبری را بر سر ما مستدام دار و دشمنان 
ناپاک ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار 

را ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.
.....................................................................

1. »حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي اهلّل عنه 
قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أَبيه عن أَبي الصلت 
عبد السالم بن صالح الهروي قال :سمعت الرضا )ع( يقول و 
اهلّل ما منا إال مقتول شهيد فقيل له و من يقتلك يا ابن رسول 
اهلل قال شر خلق اهلل في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في 
اهلّل  أاَل فمن زارني في غربتي كتب  دار مضيقة و بالد غربة 
تعالى له أَجر مائة أَلف شهيد و مائة أَلف صديق و مائة أَلف 
حاج و معتمر و مائة أَلف مجاهد و حشر في زمرتنا و جعل 
اخبارالرضا؛  )عيون  رفيقنا«  الجنة  في  العلى  الدرجات  في 

محمدبن على ابن بابويه؛ ج2؛ ص 256(.

روایتیپیرامونشهـادتامامرضـا)ع(

در روز سی و یکم شهریور 1359 لشکر 
به کشور ما حمله کرد و در خاک ما  بعثی 
پیشروی کرد؛ شهرهای ما را خراب کردند و 

حتی تا فرودگاه مهرآباد تهران را نیز بمباران 
به عنوان سالگرد  را  کردند. چرا چنین روزی 
دفاع مقدس گرامی می داریم و با نام هفته ی 

سی  روز  در  کرده ایم؟  تنظیم  مقدس  دفاع 
و  کرد  حمله  بعث  رژیم  که  شهریور  یکم  و 
فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد، امام بزرگوار 

خطبه دوم: عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

بزرگداشتهفتهیدفاعمقدس،تجدیدحیاتیکفرهنگاست



9

»دیوانه ای  اینکه  آن  و  فرمودند  جمله  یک 
سنگی انداخته است« ، این جمله به مردم و 
نیروهای رزمنده روحیه  داد که صدام دیوانه 
است و می شود در مقابلش ایستاد و دفاع کرد. 
امام بزرگوار در این روز، جرئت دفاع و روحیه ی 
مقابله با این تجاوز را به مردم ما تلقین کردند 
و مردم ما نیز هشت سال با دست خالی و با 
نبود امکانات، با تحریم و با محاصره ی جهانی 
ایستادند و دشمن را شکست دادند و از این 
روز  را  دفاع مقدس  و سالگرد  ما هفته  نظر، 

تجاوز دشمن به خاکمان نامگذاری کردیم.
خاطره  تجدید  مقدس،  دفاع  سالگرد 
نیست و این طور نیست که بخواهیم خاطره ای 
را تجدید کنیم و خاطره ی خوبی هم نیست 
که بخواهیم آن را تجدید کنیم. بزرگداشت 
یک  حیات  تجدید  مقدس،  دفاع  هفته ی 
فرهنگ است. هشت سال دفاع مقدس برای 
تداوم  که  بود  انقالبی  فرهنگ  یک  مولّد  ما 
فرهنگ  این  مرهون  ما،  انقالب  ساله ی   43
است و ما در حقیقت به  عنوان دفاع مقدس، 

می خواهیم این فرهنگ را تجدید کنیم.
تثبیت  ما  جامعه ی  در  فرهنگ  آن  اگر 
شود، نسل هایی که آن روزها را درک نکردند 
گذشته  نسل  به  دارند،  تعلق  انقالب  به  و 
متصل می شوند و انقالب ما در جامعه ادامه 
پیدا می کند؛ تداوم انقالب در گروی اتصال 
به  ما  چهارم  و  سوم  نسل  اگر  است،  نسل 

ادامه  انقالب  شد،  متصل  دوم  و  اول  نسل 
پیدا می کند و راه اتصال این نسل، تثبیت و 
تکمیل فرهنگ هشت سال دفاع مقدس در 

جامعه است.
فرهنگ انقالبی که در نسل های بعد وجود 
دارد، به خاطر تجدید حیات فرهنگ دفاع مقدس 
مقدس  دفاع  دوران  در  شهید حججی  است. 
اصالً در دنیا نبود و بیشتر مدافعین حرم به دنیا 
نیامده بودند اما صحنه ای که در دفاع حرم از خود 
نشان دادند، عین صحنه های دفاع مقدس بود و 
مقاومتی که نشان دادند عین مقاومت شب های 

عملیات در دوران دفاع مقدس بود.
دشمن  که  کرد  کاری  حرم  از  دفاع 
از  تنها  نه   را  استکباری  مزدور  و  مستکبر 

دریای  ساحل  تا  بلکه  کشور  این  مرزهای 
مدیترانه به عقب راندند و امروز در 10 متری 
مرزهای رژیم غاصب اسرائیل، تمثال مقدس 
این  قدرت  و  رهبری نصب شده  معظم  مقام 

نظام و انقالب تا آنجا پیش رفته است.
از  را  یک سرباز و بسیجی، فداکاری اش 
جایی  تا  داد  ادامه  هشت ساله  مقدس  دفاع 
عراق  و  سوریه  در  را  استکباری  دشمن  که 
زمین گیر کرد و شکست داد. شهید حاج قاسم 
سلیمانی، یادگار و رزمنده ی دفاع مقدس بود 
که الگوی دفاع مقدس را در مقابله با استکبار 
و مزدوران جنگ نیابتِی استکبار در سوریه و 
عراق نشان داد که نتیجه اش، زمین گیر شدن 

و ذلت استکبار جهانی و آمریکا شد.

به موضوع اخالص برای خدا در موضوع 
تداوم فرهنگ دفاع مقدس باید توجه کنیم. 
در این هشت سال که جنگ تحمیلی ادامه 
داشت، افراد ممکن بود با انگیزه های مختلف 
از  با سلسله ای  به جبهه می رفتند، هرکسی 
خانوادگی  و  اجتماعی  سیاسی،  انگیزه های 
به جبهه می رفت اما شب عملیات در مقابل 
باران آتش و منّورهای شب عملیات که قرار 
می گرفتند،آنجا دیگر اخالص بود و چاشنی 
دوران  شهدای  همه ی  شهادت  در  اخالص 

دفاع مقدس ما وجود داشت و مردانه با همین 
اخالص، روی میدان مین می رفتند و از یک 
پیکره، فقط دو قلم استخوان باقی می ماند و 
هم سنگرشان این را با چشم خود می دید و 
بازهم جلو می رفت. آنجا اخالص و باورمندی 
به معاد بود که عرصه ی دفاع را پیش می برد. 
همین  خاطر  به  نیز  پروردگار  غیبی  امداد 
اخالص بود اما آن کسی که در روزهای نخست 
جنگ تحمیلی این امداد غیبی خدا را می دید 

و به مردم متذکر می شد، امام بزرگوار ما بود.

مقام معظم رهبری خاطره ای برای ما بیان 
فرمودند که »در شروع جنگ تحمیلی و ابتدای 
دفاع مقدس، اتاق جنگ در ستاد مشترک در 
تهران تشکیل شد؛ در این اتاق جنگ که در یک 
زیرزمین امنیتی بود، دو اتاق بود. یک اتاق من 

اخالصوباورمندیبهمعاد،دفاعمقدسراپیشبرد
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عرصه های  همه  در  باید  جهاد  فرهنگ 
جامعه ی ما باقی و حاکم باشد. آن روز جهاد 
عرصه ی  در  امروز  و  بود  نظامی  عرصه ی  در 
ما  رزمندگان  که  روز  آن  از  است.  اقتصادی 
روزبه روز  آمریکا  ایستادند،  و  کردند  مجاهده 
امروز که  تا  روبرو شد،  افتضاح  و  با شکست 

ذلیل ترین کشورها در جهان شده است.
جمله ای که رئیس جمهور کشورمان در 
سخنرانی وبیناری سازمان ملل که »از کاپیتال 
تا کابل، ذلت و خسران آمریکا را مقابل چشم 
جهانیان به نمایش درآورده است« را همه ی 
رسانه های خارجی -حتی آمریکایی- نوشتند 
درست  و  حق  بر  جمله ی  یک  به عنوان  و 

تحلیل کردند.
برادران و خواهران جوانی که هشت سال 
قدرت  و  نکردید، خدا  را درک  مقدس  دفاع 
خدا را باور کنید و در مقابل دشمن خدا، مرد 
و مردانه مقاومت و جهاد کنید و بایستید و 
هراسی از دشمن خدا نداشته باشید. امداد خدا 

که بیاید، دشمن به ذلت و حقارت تدریجی و 
لحظه به لحظه مبتال خواهد شد.

خدا  عذاب  نزول  می کنند  خیال  برخی 
تمام شد؛  و  بود  ثمود  و  عاد  قوم  برای  فقط 
وارد  جنایت کاران  بر  خدا  امروز  که  عذابی 
می کند سخت تر است. عذاب آنان یک طوفان 
امروز،  اما  می شد  تمام  و  بود  سیل  و  باد  و 
عذاب آمریکای مستکبر، جنایتکاران و همه ی 
مزدورانش این است که آن به آن، ذلیل شوند.
رئیس جمهور کشورمان گفت »نخست وزیر 
بن سلمان  به من گفت  آمد،  اینجا  که  عراق 
پشت خط است و می خواهد ارتباطی برقرار 
مزدوری  نتیجه ی  نمی شود؛  گفتم  و  کند 
آمریکا این است که به این ذلت می افتد؛ عذابی 
که خداوند بر آنان وارد کرد، بزرگ تر از قوم عاد 
و ثمود است. رنج و ذلت این عذاب بیشتر از 

عذابی است که بر آنان وارد شد.
خدایا! به عزت اولیایت، روز اطمینان به 
عنایت وامدادت و روز فراگیری جهانی امداد 

غیبی حق، یعنی روز فرج و ظهور موالیمان 
امام زمان )عج( را تعجیل فرما.

خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
ما خشنود  پایمردی مردم  از  را  بزرگوار  امام 

گردان.
معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  پروردگارا! 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک 
ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل 

و نابود و ریشه کن گردان.
این سرزمین  بر  را  باران رحمتت  خدایا! 

والیی علی بن موسی الرضا )ع( نازل فرما.

فرهنگجهاددرهمهیعرصههاحاکمباشد

و مرحوم آقای بهشتی و مرحوم آقای هاشمی 
و چندی  مسئوالن انقالبِی نظام و یک اتاق هم 
برنامه های  روی  که  بودند  نظامی  فرماندهان 
نظامی، نقشه های جنگ و دفاع کار می کردند. 
یک روز یکی از فرماندهان از اتاق بیرون آمد 
و من را صدا زد و گفت بیایید با شما کار دارم 
کاغذ کوچکی  داد.  به دست من  نوشته ای  و 
که  بودند  امضا کرده  را  آن  فرمانده  که چند 
امکانات نظامی و لجستیک دفاعی ما مخصوصاً 
ازنظر رزم هوایی، حداکثر 18 تا 20 روز دیگر 

جواب می دهد. نامه را دست من دادند و بین 
دوستان این نامه را مطرح کردم و گفتم این ها 
مذاکره،  وارد  کنیم؟  چه  می گویند؛  این طور 
صلح و گفت و گو شویم یا جنگ را ادامه دهیم؟ 
گفتم  بگیریم؛  تصمیم  چه  که  ماندیم  همه  
تصمیم گیرنده در این خصوص، خوِد امام است. 
به جماران رفتم و این نامه را با امام در میان 
گذاشتم و گفتم در مقابل ارزیابی امکانات در 
جنگ شما چه دستور می دهید؟ امیرالمؤمنین 
می فرمودند »هر وقت در جنگ، کار بر ما سخت 
ایشان  به  می شد، خدمت پیامبر می رفتیم و 
پناه می بردیم«1، ما هم هر وقت مسائل بر ما 
مشکل می آمد، به امام مراجعه می کردیم. امام 
فرمودند »این حرف ها بی خود است و بگذارید 
جلو؛ خدا  بروید  و  کنید  توکل  به خدا  کنار! 
مافوق این ها است و امداد خدا مافوق همه ی 
این تجهیزات است؛ ما دفاع خودمان را انجام 
می دهیم. دشمن تجاوز کرده و تا آخرین قطره 

از خونمان می ایستیم و مردم نیز می ایستند.«؛ 
امام گفتند بروید و دفاع را ادامه دهید و من هم 
به فرماندهان گفتم دستور قطعی از طرف امام 
این است که به امکانات و تجهیزات تکیه نکنیم 

و تکیه  ی ما به امداد الهی باشد.«
برادران و خواهران جوان! نسل هایی که آن 
روز را درک نکردید و ندیدید، با افرادی که آن 
روز را درک کردند و رزمندگانی که در جبهه 
برای  تا  کنید  ماندند، صحبت  باقی  و  بودند 
شما بگویند چه بود و چه شد و امداد غیبی 
پروردگار  غیبی  امداد  این  بود.  پروردگار چه 
ساده نیست، این امدادها در برابر آن اخالص 
شهدا و رزمندگانی بود که باانگیزه های مختلف 
به جبهه می آمدند و شب عملیات فقط خدا را 

می شناختند و خدا و معاد را باور کرده بودند.
..........................................................................

اهلّل )ص(،  برسول  اتقينا  البْأس  احمر  إذا  »كنا   .1
فلم يكن أَحد منا أَقرب إلى العدو منه« )نهج البالغه؛ 

غرائب9(.



11



12

سایت آیت اهلل علم الهدی
alamolhoda.com

سایت مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان

masjedkh.ir

12

http://www.masjedkh.ir/
https://alamolhoda.com/


13

مقام معظم رهبری صحبت کوتاهی داشتند 
که هرچند کوتاه اما ازنظر جنبه دستوری و 
راهبردی بسیار قابل توجه است. اگر درست به این 
دو سه جمله کوتاه توجه شود، متوجه خواهیم 
شد که ایشان فرمان یک حرکت جهادی را به 
همگان صادر فرمودند. این فرمایشات به تعبیر 
دیگر، یک فرمان و حکم جهادی بود که تحت 

عنوان »جهاد تبیین« صادر گشت. 

این »جهاد تبیین« بر همه قلم به دست ها، 
فعاالن فضای مجازی، مطبوعات نوشتاری و 
همه آمران به معروف و ناهیان از منکر واجب 

است.
علت صدور این فرمان توسط مقام معظم 

رهبری دو نکته است:
نکته اول، اربعین است. اربعین پایان فصل 
اسارت اهل بیت )ع( است و جهادی که اهل بیت )ع( 

در فصل اسارت انجام دادند، »جهاد تبیین« بود؛ 
اهل بیت )ع( در تبیینشان آن قدر قوی بودند که 
بابیان دو سه جمله در موقعیت های مختلف، 
طوفانی به پا می کردند. این که می گویند »کربال 
در کربال می ماند اگر زینب نبود«؛ به این دلیل 
است که عمده ی رسالت زینب )س( و اهل بیت )ع( 
بیان کردن فلسفه کربال، واقعیت عاشورا و هدف 

ابی عبداهلل )ع( بوده است. 

صـدورفرمـان»جهـادتبـیین«

مریض،  شخص  برای  درد  تحمل 
فوق العاده سنگین است، مخصوصاً برای 
فردی که فعال بوده و به خاطر بیماری 

در بستر افتاده و خانه نشین شده است.

بهعیادتهمسایهبیمارخودبروید
........................................................

........................................................

جمعـه9مهـر1400

شماره41

 ضعف و ناتوانی همسایه گاهی مربوط 
به تأمین شئون زندگی خودش است، »و 
سد خلتهم«؛ یعنی خألهایی در زندگانی او 
ایجاد می شود و او را دچار مشکل می کند.

...............................ادامه مطلب صفحه 14

ناروایی ها،  که  نیست  درست  این 
جنایت ها، افتراها و خیانت ها را از یک مشت 
ضدانقالب داخل و خارج نسبت به اصول 
انقالب و نظام بشنوید و صرفاً تماشا کنید.

نسبتبهضدانقالببیتفاوتنباشید
........................................................

........................................................

...............................ادامه مطلب صفحه 17...............................ادامه مطلب صفحه 15

مسئولیتمانسبتبهمشکالتهمسایه
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

مورد  در  اول  خطبه ی  در  که  شد  براین  بنا 
تقوای عملی بحث شود؛ زیرا مقام معظم رهبری 
امر فرمودند عمل به این تقوا و نمونه های تقوای 

عملی را برای مردم مشخص کنید.1
بحث ما در تبیین تقوای عملی در معاشرت 
عرض  گذشته  هفته های  در  است.  سایرین  با 
دعای  در  )ع(  امام سجاد  مقدس  وجود  که  شد 
بیست وشش صحیفه سجادیه مؤلفه هایی را برای 

همسایه داری بیان فرمودند و پیرامون مقدمات آن 
مطالبی تقدیم شد و بنا شد از این هفته مؤلفه های 

هجده گانه مذکور موردبحث قرار گیرد.
.........................................................

که  است  تقوا  ما  جامعه ی  امروز  نیازهای  از  یکی   .1
زمینه ساز حل مشکالت مادی و معنوی جامعه خواهد شد، 
اما این تقوا باید به صورت مصداقی و عینی در خطبه های 
نماز جمعه تبیین شود و نه به صورت توصیه ی کلی و بدون 

بیان مصادیق. )رهبر معظم انقالب 98/04/25(.

مؤلفه اول و دوم در دعای حضرت، درباره ی 
طلب توفیق از خدا است که می فرمایند »في 
إرفاق ضعيفهم، و سد خلتهم«1؛ خدایا به من 
توفیق ده در جریان همسایه داری خویش، با 

ناتوانان آنان رفق و مدارا داشته باشم.
به خاطر ضعف  انسان  گاهی همسایه ی 
اقتصادی و مالی نمی تواند حق و سهم خودش 

مشترک  همسایه  دو  بین  که  مسائلی  در  را 
لذا  مسترشدهم«؛  هداية  »و  کند.  ادا  است، 
اهمیتی  جهت  این  در  همسایه  با  مدارای 
دوچندان دارد؛ یعنی ما موظفیم در مسائلی 
که او در انجام آن ناتوان است، یاری اش کنیم.
...............................................................................

 1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

طلبتوفیقازخداوندنسبتبههمسایه

مسئولیتمانسبتبهمشکالتزندگیهمسایه

 مؤلفه ی دوم این است که ضعف و ناتوانی 
همسایه گاهی مربوط به تأمین شئون زندگی 
خودش است، »و سد خلتهم«؛ یعنی خألهایی 

را  او  وزندگی  می شود  ایجاد  او  زندگانی  در 
دچار مشکل می کند. در این وضعیت، ما باید 
به عنوان همسایه احساس مسئولیت کنیم. اگر 
نارسایی هایی در زندگانی همسایه ی ما هست 
می کند  مشکل  و  دغدغه  ایجاد  او  برای  که 
می دهد؛  قرار  معرض خطر  در  را  او  وزندگی 
ما باید توجه داشته باشیم که در این مسئله 
مسئولیت داریم و مشکالت او را برآورده کنیم.

فرهنگ  متأسفانه  خواهران!  و  برادران   
زندگی ماشینی و غربی به جامعه ی ما سرایت 

کرده؛ به نحوی که شاهد آن هستیم که در یک 
دو  دیوار،  یک  بافاصله ی  مسکونی،  مجتمع 
همسایه باهم زندگی می کنند اما به هیچ وجه 
از وضع یکدیگر خبر ندارند. این دو همسایه 
مشکالت  و  مصائب  غصه،  و  غم  نارسایی،  از 
یکدیگر بی خبر هستند. این امر بافرهنگ دینی 

ما در تقوای عملی سازگار نیست.
در  )ص(  اکرم  پیامبر  مقدس  وجود   
»أتدرون  می فرمایند  دوم  مؤلفه ی  خصوص 
یک  )ص(  اکرم  پیغمبر  الجار؟«؛  حق  ما 
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می دانید  آیا  فرمودند  مسلمانان  به  روزی 
گفتند  ال«؛  »قالوا  چیست؟  همسایه  حق 
وإن  أغثه،  استغاثك  إن  »قال  نمی دانیم.  نه 
فریادرسی  شما  از  اگر  أقرضه«؛  استقرضك 

کرد، به فریادش برسید.
 گاهی به همسایه طوری فشار می آید که 
خب  برود،  دیگران  سراغ  به  می شود  مجبور 
نزدیک ترین فرد به او همسایه او است لذا وقتی 
به سراغ شما می آید »إن استغاثک أغثه«؛ به 
فریاد او برسید. »وإن استقرضك أقرضه«؛ اگر 

قرض از شما خواست به او قرض دهید.
شما در مورد زندگی همسایه خود مسئول 
هستید؛ لذا اگر نارسایی در زندگی او ایجادشده 

و وامی می خواهد که به آن محتاج است و این 
از عهده ی شما برمی آید، به او قرض دهید.

مرض  »وإن  که  است  این  سوم  مؤلفه 
عدته«1؛ اگر بیمار شد عیادتش کنید. عیادت 
و مالقات با بیمار فی نفسه برای او ایجاد نشاط 
مریض،  شخص  برای  درد  تحمل  می کند. 
فوق العاده سنگین است، مخصوصاً برای فردی 
بستر  در  بیماری  خاطر  به  و  بوده  فعال  که 
افتاده و خانه نشین شده است. معموالً چنین 
فردی اگر برای یکی دو روز بیمار شود، نشاط 
خویش در زندگی را از دست می دهد. عیادت 
از بیمار چیزی است که ناراحتی روحی او را 
جبران می کند؛ البته عیادت از بیمار باید در 
حدی باشد که برای او نشاط ایجاد کند اما 
اگر باعث شود که خانواده ی بیمار به زحمت 
افتاده و عالوه بر مسئله مریض داری به مشکل 

این صورت  نیز مبتال شوند، در  مهمان داری 
این عیادت به مصلحت نیست.

استغاثه  حاجتی  برای  همسایه ای  اگر 
کرد و به دیگری مراجعه کرد؛ به این معنی 
است که از شدت سختی، کارد به استخوانش 
واال  می کند  کمک  طلب  که  است  رسیده 
استغاثه نمی کرد. ما باید توجه داشته باشیم 
این قدر  زندگی اش  در  مسلمان  یک  که 
مستأصل نشود که احتیاجش را به دیگری 
بگوید؛ وقتی هم که به این حد رسیده است 

حتماً به او رسیدگی کنیم.
امام سجاد )ع( در رساله الحقوق در مورد 
ما  حقوق همسایه  جمله ای دارند که وظیفه 
را خیلی سنگین می کند. حضرت می فرمایند 

»ال تسّلمه عند شديدة«2؛ وقتی برای همسایه  
شما مشکلی پیش آمد، او را تسلیم  مشکالت 
و گرفتاری خودش نکنید؛ یعنی رهایش نکنید 

بلکه واقعاً از او دستگیری کنید.
.....................................................................................

1. بحار األنوار؛ عالمه مجلسی، ج 82، ص 93.
2. رساله حقوق امام علی بن الحسین )ع(؛ علی بن 

الحسین، ترجمه اسماعیل منصوری الریجانی، ص 85.

بهعیادتهمسایهبیمارخودبروید

هدایتنمودنهمسایهطالبارشاد

»و هداية مسترشدهم«1؛  مؤلفه ی چهارم 
همسایه ای که از شما طلب ارشاد و راهنمایی 
اما تا وقتی که از  او را هدایت کنید  می کند، 
و  نشوید  مزاحمش  نکرده  ارشاد  طلب  شما 

دخالت در زندگی مردم نکنید. گاهی انسان 
گمان می کند انحرافی در زندگی همسایه اش 
مشاهده کرده، درصورتی که ممکن است گمان 
ما خطا باشد و از شرایط و موقعیت زندگی 
او غفلت کرده باشیم؛ لذا نباید در کار مردم 

تجسس و دخالت کرد.
مسئله ی  خیلی  همسایه داری  مسئله ی 
حساسی است. طبق این دستور امام سجاد )ع(، 
به  رسیدگی  مسئولیت  سویی  از  انسان 

همسایگان خویش را دارد و طبعاً باید مشکل 
او را دانسته و حل کند و از سوی دیگر درصدد 
زندگی مردم  رموز  و  اسرار  از  نباشد که  این 
سر درآورد. اگر یک جریانی در زندگی همسایه 
شما پیش آمده، فوراً در دل خود او را تخطئه 
نکنید و او را منحرف ندانید و درصدد ارشادش 

برنیایید.
دستگاه های  و  مجازی  فضای  رشد  با 
یا  سمع  استراق  طریق  از  برخی  دیجیتالی، 
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خطبه دوم: عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

هیئت های  اربعین،  روز  در  همه ساله 
دانشجویی از مسجد دانشگاه تهران به طرف 
بیت رهبری به راه می افتادند و در آنجا اقامه 
شیوع  علت  به  امسال  اما  داشتند؛  عزاداری 
شیوه نامه هاي  رعایت  لزوم  و  بیماري  این 
فاصله های  رعایت  با  برنامه  این  بهداشتی، 
اجتماعی در مسجد دانشگاه تهران از طریق 

ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در پایان این مراسم مقام معظم رهبری 
کوتاه  هرچند  که  داشتند  کوتاهی  صحبت 
بسیار  راهبردی  و  دستوری  جنبه  ازنظر  اما 
سه  دو  این  به  درست  اگر  است.  قابل توجه 
جمله کوتاه توجه شود، متوجه خواهیم شد که 
ایشان فرمان یک حرکت جهادی را به همگان 
صادر فرمودند. این فرمایشات به تعبیر دیگر، 
یک فرمان و حکم جهادی بود که تحت عنوان 

»جهاد تبیین« صادر گشت.1
این »جهاد تبیین« بر همه قلم به دست ها، 
فعاالن فضای مجازی، مطبوعات نوشتاری و 

همه آمران به معروف و ناهیان از منکر واجب 
است.

علت صدور این فرمان توسط مقام معظم 
رهبری دو نکته است:

پایان  اربعین  است.  اربعین  اول،  نکته 
جهادی  و  است  )ع(  اهل بیت  اسارت  فصل 
انجام  اسارت  فصل  در  )ع(  اهل بیت  که 
دادند، »جهاد تبیین« بود؛ اهل بیت )ع( در 
تبیینشان آن قدر قوی بودند که بابیان دو سه 
جمله در موقعیت های مختلف، طوفانی به پا 
می کردند. این که می گویند »کربال در کربال 
می ماند اگر زینب نبود«؛ به این دلیل است 
که عمده ی رسالت زینب )س( و اهل بیت )ع( 
و  عاشورا  واقعیت  کربال،  فلسفه  کردن  بیان 

هدف ابی عبداهلل )ع( بوده است. 
این بزرگواران این حقایق را طوری تبیین 
کردند که نظیر آن در تاریخ ظاهرنشده است و 
این امر صرفاً با حرف زدن حاصل نخواهد شد.
اهل بیـت )ع( با حرکـت ها و برنامـه های 

گوناگون خویش جریان تبیین را پیش  بردند. در 
برخی مواقع بیانات بسیار کوتاه اهل بیت )ع( افراد 
را منقلب کرده و زمینه ساز انقالب  می گشت. 
اگر خطبه حضرت زینب )ع( در دروازه کوفه 
قیام  و  می شد  چه  کربال  اآلن  نبود،  شام  و 

سیدالشهدا )ع( به کجا می رسید؟ 
با  را  خانم  این  بازوهای  هنگامی که  در 
ریسمان بسته اند و سربریده برادرش در تشت 
حجت  دیگر  سوی  از  و  است  یزید  مقابل 
بالغه ی الهی یعنی امام زمان ایشان، حضرت 
زین العابدین )ع(، در وضعیتی است که غل و 
زنجیر به گردنش انداختند، ایشان پوشالی بودن 
عظمت و قدرت یزید را با تمام قدرت فریاد زد 

تبییـن« »جهـاد فرمـان صـدور

به یک سلسله   ... و  از طریق بررسی موبایل 
مسائلی می رسند که داللت بر انحراف اخالقی 
شخصی می کند. نباید این طوری قضاوت کرد؛ 
مخصوصاً کسانی که در دستگاه های امنیتی 

درصدد برخی پویش ها2 برمی آیند.
نظام  برای  خطرناکی  مسئله ی  یک وقت 
است که باید منتهای احتیاط را نسبت به آن 
رعایت کرد؛ اما در مسائل اخالقی و شخصی 
افراد نباید وارد شد. جایز نیست که انحراف 
و خرابی یک فردی را کشف کنید و برحسب 
آن او را تعقیب کنید. این کار حتی به عنوان 

هدایت و ارشاد او نیز ناصحیح است.
تکامل  نقطه ی  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
که  ما،  زندگانی  عرصه ی  در  دینی  فرهنگ 
نقطه ی فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل است 

را تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره شهدا و روح مطهر امام 
بزرگوار ما را از تمام خدمات، برکات و حس 
و  خوشنود  ما  مردم  انقالبی  مسئولیت های 
راضی گردان و سایه ی پر برکت مقام معظم 

رهبری بر سر ما مستدام دار.
پروردگارا! باران رحمتت را بر این سرزمین 

والیی امام هشتم )ع( نازل فرما و این بیماری 
و  قاطبه ی شیعیان  از  را  منحوس  ویروس  و 
از جامعه ی جهانی  و  اهل البیت  عالقه مندان 

برطرف گردان.
..............................................................................

  1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.
2. حرکت و فعالیت پی گیر در جستجوی چیزی.
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و فرمود »لئن جّرت على الّدواهى مخاطبتك انّى 
الستصغر قدرك و استعظم تقريعك و استكثر 
توبيخك«2؛ وقتی دیدند یک زن اسیر به یزید، 
شخصی بااین همه ادعا، این مطالب را می گوید، 

یزید در چشم همه خوار و بی ارزش گشت.
حضرت زینب )س( می خواهد در مجلس 
یزید، عمق و شدت جنایت دستگاه یزیدی و 
هتک حرمت پیغمبر )ص( را تبیین کند لذا 
می فرماید »أمن العدل يا ابن الطلقاء! تخديرك 
رسول  بنات  سوقك  و  إماءك  و  حرائرك 
و  زن  که  است  عدالت  از  این  سبايا؟«3؛  اهلّل 
بچه های خودت را پشت پرده پنهان کردی 
و میوه های دل پیغمبر )ص( را مقابل چشم 

نامحرم آوردی؟! وقتی این تبیین در کنار این 
و  »انقالب«  شد  کربال  گرفت،  قرار  شهادت 
اگر این تبیین نبود، کربال صورت نمی گرفت.
چشم  مقابل  در  یزید  شنیدید  این که   
سربریده  دندان  و  لب  بر  )س(  کبری  زینب 
چوب زد، به علت استیصال او بود. او در برابر 
قدرت تبیین زینب )س( بیچاره شد و کنترل 
از شدت  لذا  داد  از دست  را  عصبی خودش 
استیصال بر لب و دندان سربریده زد و اینجا 
بود که حضرت زینب )س( ساکت شد، چون 

رسالت وی در این برهه فرق می کند.
او تا این لحظه موظف به تبیین بود اما 
اکنون دارای رسالت یتیم داری نیز هست؛ باید 

کاری کند که این بچه های یتیم، لب و دندان 
تبیین  این  نبینند؛  را زیر چوب خیزران  بابا 
جانانه، شهادت امام حسین )ع( را مبدل به 
انقالبی کرد که روزبه روز بزرگ تر و جهانگیرتر 
اقطار  و  ابعاد  تمام  در  به نحوی که  می شود، 
زندگی اجتماعی مردم اثر گذاشته و مردم را به 

حرکت درمی آورد.
ما امروز نیازمند به این تبیین هستیم لذا 

رهبری فرمان و حکم تبیین دادند.
..............................................................................

1. هرکدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک 
روشن  را  خودتان  پیرامون  نوری  یک  مثل  چراغی، 
انتشار  باز است برای  کنید. امروز خوشبختانه میدان 
افکار. این فضای عمومی در کنار مشکالتی که ممکن 
است به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد؛ می توانید 
افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به 
با  ابهام آفرینی ها را در این فضا  اشکاالت را، پاسخ به 
استفاده ی از این امکان منتشر کنید و می توانید در این 
زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. )رهبر معظم 

انقالب 1400/07/05(.
کرد  جنایت  این  من  با  روزگار  مصائب  اگر   .2
با  ناچار شدم  و  کشانید(  اینجا  به  اسیری  به  مرا  )و 
تو  و  دانم  پست  بسیار  را  تو  قدر  باز  سخن گویم  تو 
)دمع  کنم.  بسیار  نکوهش  و  عظیم  سرزنش های  را 

السجوم؛ شیخ عباس قمی، ص 411(.
3. مقتل الحسین )ع(؛ خوارزمی، ج 2، ص 72.

نسبتبهضـدانقالبداخـلیوخارجـیبیتفاوتنباشید
نیست  درست  این  من،  جوان  برادر   
را در دستتان  تبلت  و  این موبایل  که شما 
بگیرید و همه ناروایی ها، جنایت ها، افتراها و 
خیانت ها را از یک مشت ضدانقالب داخل و 
خارج نسبت به اصول انقالب و نظام بشنوید 
شوید.  رد  آن  از  و  کنید  تماشا  صرفاً  و 
افرادی که این طور برخورد می کنند همانند 

تماشاچی های بازار شام هستند.
آوردند،  شام  بازار  در  را  اهل بیت  وقتی 
یک عده به سرهای بریده و کجاوه ها سنگ 
کردند؛  تماشا  فقط  هم  عده  یک  می زدند، 
دست  در  موبایل  که  خواهرانی  و  برادران 
توهین  وبالگ ها  و  سایت ها  در  و  می گیرد 
نظام و مسئوالن نظام  به مقدسات،  افترا  و 
رد  و  می کنید  تماشا  فقط  اما  می بیند  را 

می شوید، این کار شما مانند آن تماشاچی 
بازار شام است.

تبیین  جهاد  این  خواهران،  و  برادران 
این  مقابل  در  شما  است؛  رهبری  فرمان 
گاهی  کنید.  روشنگری  و  بایستید  مسائل 
شما برادران و خواهران جوان تحلیل وبیانی 
دارید که خیلی مؤثرتر از بیان ما است لذا 

تحلیل  و  بیان  قدرت  از  نباشید.  بی تفاوت 
خودتان استفاده کنید و حتی از تحلیل های 
آمیخته با یک سلسله جریانات احساسی و 
عاطفی بهره ببرید و در این میدان از اساس 
به  را  دشمن  و  کرده  دفاع  انقالب  و  نظام 

عقب برانید.
البته مقام معظم رهبری برای تبیین دو 
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شرط گذاشتند:
و  حقایق  تبیین  عرصه  در  اول  شرط   
روشنگری، »اخالق« است. ایشان فرمودند با 
بداخالقی با دیگران روبرو نشوید و به طرف 
جسارتی  کسی  اگر  نکنید.  اهانت  مقابل 
تبیین  نکنید.  جسارت  او  به  شما  کرده، 
کردن  برخورد  و  تهمت  افترا،  با  حقایق 
نسبت به جریان مقابل محقق نمی شود بلکه 

تبیین باید منطقی و مستدل باشد.
حزب اللهی  متدین  عزیزان  و  برادران 
انقالبی  برادر  به  نسبت  افشاگری  بدانند 
دارید  اختالف سلیقه  وی  با  که  خودتان 
حقایق.  تبیین  نه  است  خودزنی  مصداق 
بین می برید،  از  را  این کار خودتان  با  شما 

»یکی بر سرشاخ و بن می برید«. تبیین در 
بیان حقایق، باید متکی بر منطق و استدالل 
ضدانقالب  دشمن  سم پاشی های  مقابل  در 

داخل و خارج باشد.
فرمودند  رهبری  که  دومی  شرط 
اگر  نشوید؛  خسته  یعنی  است؛  »استمرار« 
توهین  شما  به  و  برآمدید  تبیین  مقام  در 
عقب نشینی  و  نزنید  جا  کردند،  جسارت  و 
نکنید بلکه محکم سر موضع خود ایستاده و 

از عرصه ی تبیین خارج نشوید.
اربعین  روز  در  که  رهبری  فرمان  این 
فرمودند، در حقیقت یک حکم جهاد هست 
که بر همه واجب و الزم است در این عرصه 
مخصوصاً  بشوند  وارد  قدرت  همه  با  جهاد 

دست به قلم  که  وکسانی  رسانه  اصحاب 
هستند.

پروردگارا! به عزت اولیایت کمال عزت و 
عظمت اسالم و مسلمین که فرج موالیمان 

بقیه اهلل است را تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را از فداکاری ها، مجاهدت ها 
ستون  پای  در  ما  مردم  پایمردی های  و 
گردان  راضی  و  خشنود  نظام  این  خیمه ی 
و سایه ی پربرکت مقام معظم رهبری بر سر 

ما مستدام دار. 
ناپاک ما در جبهه های  خدایا! دشمنان 
و  نابود  و  ذلیل  استکبار،  و  نفاق  و  کفر 

ریشه کن گردان.
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سایت آیت اهلل علم الهدی
alamolhoda.com

سایت مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان

masjedkh.ir
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جریان زندگی امام رضا )ع( و برخوردی که 
در دو سال و چهار ماه از لحظه خروج از مدینه 
تا لحظه شهادت با مأمون داشتند، حرکت های 
سیاسِی حساب شده فتنه ستیزی بود؛ برای 
ما مسئله فتنه ستیزی مهم تر از مسئله جهاد 
نظامی است؛ جریان مأمون و امام رضا )ع( ثابت 
می کند آن روزی که دشمن از برخورد فیزیکی 
با ما نا اُمید شود یا قدرتش را نداشته باشد، به 

فتنه روی می آورد.
امروز آمریکا نمی تواند با ما مبارزه کند یا 
اگر برخورد فیزیکی کند بی نتیجه می ماند؛ با 
این شرایط دشمن به فتنه متوسل می شود؛ 
امام  سیره  آموزه  بهره برداری  نقطه  دقیقاً 
است  این  ما  زندگی  امروز  برای  )ع(  هشتم 
که دشمن به فتنه و تزویر متوسل شده است؛ 
چون نمی تواند با ما برخورد نظامی کرده و ما را 

سرکوب کند لذا به دنبال فتنه است.
در  )ع(  رضا  امام  سیره  از  گرفتن  درس 
که  امروز  است؛  مهم  ما  برای  ستیزی  فتنه 
قابل توجهی  اقتدار  شرایط  در  خوشبختانه 
از  ما  در منطقه زندگی می کنیم و وضعیت 
قدرت و توانمندی باالی جریان های والیی در 
عرصه سیاسی حکایت می کند، دشمن جهت 

فتنه انگیزی دو برنامه را دنبال می کند.

»فتنـهستیزی«مهمتراز»جهـادنظامی«

نباید جلوی دیگران، غیبت همسایه 
اشتباه  با تهمت  را  افراد غیبت  را کرد، 
می گیرند، غیبت این نیست که همیشه 

بدی های دیگری را بگویی؛

تفاوتغیبتباتهمت
........................................................

........................................................

جمعـه16مهـر1400

شماره42

اگر قرار است کاری به عنوان خیرخواهی 
برای همسایه  انجام دهید سعی کنید 
در این قضیه فقط شما و او بدانید و به 

دیگران نگویید.

..............................ادامه مطلب صفحه 23

در تشییع  پیکر  امام هشتم )ع( دو نقل 
واردشده است؛ یک نقل این است که پس از 
شهادت، مأمون بدن مطهر را مخفی کرد و 
اجازه تشییع ایشان را تا سه روز صادر نکرد؛ 

دونقلپیرامونتشییعپیکرامامرضا)ع(
........................................................

........................................................

.............................ادامه مطلب صفحه  25..............................ادامه مطلب صفحه 24

آثارسوءافشایسّرهمسایه
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

تقوای  درباره ی  اول  خطبه ی  در  ما  کالم 

عملی در رفتار با دیگران بود و در خصوص رفتار با 
همسایگان امام سجاد )ع( هجده مؤلفه در دعای 
بیست و ششم صحیفه ی سجادیه بیان فرمودند 
که از این مؤلفات چهار مؤلفه را در هفته ی  قبل1 

عرض کردم.
»نصیحت  از  است  عبارت  پنجم  مؤلفه ی 
مناصحة  »و  می فرمایند  حضرت  همسایه«،  به 
خیرخواهی3   معنای  به  نصیحت  مستشیرهم«2 
است. این که در اصطالح ما موعظه را نصیحت 
دارد،  تفاوت  باهم  دو  این  می کنیم،  حساب 
از مصادیق  از موعظه است. یکی  نصیحت اعم 

نصیحت موعظه و پند و اندرز دادن است.
........................................................

1. خطبه اول نمازجمعه مشهد،9 مهرماه 1400.
2. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان؛ ص 147.

صاِحِبِه  َصالُح  فیِه  وٍل 
َ
ق َاو  ِفعٍل  َتحّري  النصح   .3

)المفردات في غریب القرآن؛ راغب اصفهاني؛ ج 1،ص 494(.

گاهی شما خیر کسی را می خواهید در 
می کنید،  او  برای  که  اقدامی  یک  با  رابطه 
خدمتی که برای او انجام می دهید؛ گاهی از 
اوقات خیر او در اقدامی است که خود او باید 
انجام دهد، به او تذکر می دهید این از طریق 
موعظه صورت می گیرد. نصیحت و خیرخواهی 
را در مورد کسی باید انجام دهید که از شما 
انتظار خیر دارد، یک آدمی که خودش از شما 
انتظار خیر ندارد، خیرخواهی کردن برای او 
انسان  معموالً  است.  بیهوده  و  لغو  کار  یک 
خیرخواهی اش نسبت به فرزندان خودش است 
نسبت به کسان خودش و افرادی که با آن ها 
رابطه خاصی دارد، نسبت به آن ها خیرخواهی 
می کند و نسبت به بیگانگان خود را موظف به 

خیرخواهی نمی داند.
حالتی  این  می فرمایند  )ع(  سجاد  امام 
و  برادران  و  فرزندان  به  نسبت  شما  که 
باید  را  حالت  این  دارید  خودتان  بستگان 

نسبت به همسایه هم داشته باشید.
یعنی رفتار شما با همسایه به گونه ای باشد 
که در مقابل سرنوشت او بی تفاوت نباشید. در 

برابر آنچه برای او پیش می آید و جریان زندگی 
او اقتضا می کند شما بی خیال نباشید. نسبت 
به همسایه احساستان باید آن قدر باال باشد که 
همچنان که نسبت به کسان خود خیرخواهی 
خیرخواهی  نیز  همسایه  به  نسبت  می کنید 
کنید؛ لذا نصیحت برای همسایه الزم است. 
این  شرطش  دارد،  شرط  یک  نصیحت  این 
او پذیرای نصیحت باشد، یعنی به  است که 
توجه  و خیرخواهی شما  موعظه  و  فرمایش 
کند. اگر پذیرای خیرخواهی شما نباشد و این 
نصیحت شمارا قبول نکند باز این نصیحت و 
موعظه ی شما لغو است. مخصوصاً درزمانی که 

قالب  در  را  خیرخواهی  آن  می خواهید  شما 
موعظه و پند و اندرز برای او انجام دهید.

به  )ع(  سجاد  امام  الحقوق  رساله  در 
یک  همسایه  اندرز  و  پند  و  نصیحت  نوع 
شرط می گذارند و یک خصوصیتی را بیان 
می فرمایند »و إن علمت أَنه يقبل نصيحتك 
می دانی  تو  اگر  بينه«1  و  بينك  فيما  نصحته 
می پذیرد  را  تو  نصیحت  همسایه  این  که 
را  او  قبول دارد جوری  را  تو  و خیرخواهی 

نصیحت کن که بین خودت و او باشد.
......................................................................
1. من ال يحضره الفقيه؛ شيخ صدوق؛ ج 2، ص 623.

خیرخواهیبرایفـردیکهانتظـارخیرخواهیدارد
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نصیحتکردندرمقابلدیگراناشتباهاست

گاهی ما در نصیحت و اندرز دادن مطلب 
و  خودمان  بین  محرمانه  جریان  یک  از  را 

مخاطب نصیحت خارج می کنیم یعنی شما 
این جوان عزیز دلبند خودتان را می خواهید 
نصیحت کنید، او را در مقابل دیگران پند و 
غرور  است.  اشتباه  این  که  می  دهید  اندرز 
نیست،  راضی  و  می شکند  هم  در  جوان 
مخصوصاً آنجایی که این نصیحت و موعظه 

نسبت به همسایه می خواهد انجام بگیرد.
تذکر  او  به  را  مطلبی  می خواهید  شما 

بدهید که خیر او در این مطلب است خب 
را  آن  کنید  سعی  باید  که  است  طبیعی 
نگویید، درجایی که خودتان  دیگران  مقابل 
با او هستید و دیگری نظارت نکند بگویید، 
چون روش موعظه و نوع نصیحت نسبت به 
دیگری برخورد از باالست. برخورد از باال افراد 
را خورد می کند مخصوصاً وقتی که در مقابل 

شخص دیگری باشد.

از  یکی  نصیحت  که  کردم  عرض 
اوقات  گاهی  است،  موعظه  مصادیقش 
نصیحت و خیرخواهی مربوط به کاری است 
قرار  اگر  دهید.  انجام  او  برای  باید  شما  که 
است کاری به عنوان خیرخواهی برای او انجام 
دهید سعی کنید در این قضیه فقط شما و 
برای  نگویید که من  به دیگران  و  بدانید  او 
چنین  و  برداشتم  قدمی  چنین  کس  فالن 
خیرخواهی کردم این درست نیست به این 
دلیل که به این وسیله سّر او را فاش کردید. 
این باید بین شما و او باشد چراکه در مورد 

همسایه است چراکه ارتباط شما و همسایه 
از جنس ارتباط شما با فرزندتان نیست، از 
برادرتان نیست، همسایه یک  با  ارتباط  نوع 
بیگانه است ولی خداوند حقی برای او بر شما 
قرار داده است که آن حق اقتضا می کند شما 
در خیرخواهی با او همان برخورد را داشته 
باشید که با فرزند و برادر خودتان دارید و لذا 
بایست توجه کنید اگر این خصوصیت رعایت 
نشود اثر سوء دارد. نه تنها محبت و دوستی 
را در بین شما زیاد نمی کند که ممکن است 
او را ناراحت کند و یک اختاللی در ارتباطات 

بین شما و همسایه تان به وجود آید و عرض 
همسایه  با  انسان  ارتباط  اگر  که  کردیم 
مسئله دار شد زندگی خودش هم به زحمت 

می افتد زندگی او هم به زحمت می افتد.

آثـارسـوءافشـایسـّرهمسـایه

دیدارباهمسایهموجبافزایشمحبتمیشود

امام سجاد )ع( در مؤلفه ی ششم رفتار با 
همسایه می فرمایند »و تعهد قادمهم«1 وقتی که 

از مسافرت آمد به دیدارش برو.
در  و  ارتباطات  در  آن که  عزیزان  ببینید 
توی  چشم  است  مؤثر  ما  ارتباطات  تحکیم 
چشم بودن و رودررو بودن است. شما باکسی 
که رابطه دارید گاهی اوقات محبت از چشمان 

شما به چشمان او منتقل می شود.
شاعر می گوید

»چشمم که به چشم آن پری چشم افتاد 
از چشم پری به چشم من چشم افتاد

گفتم که به چشم او ببینم چشمی 
از چهار طرف به چشم من چشم افتاد«

از  است  قوی تر  نگاه  در  ابزارش  ارتباط 
نگاه کردن دل  با خود  ابزارش در شنیدن. 
طرف را می بری، با خود نگاه عشق بین دو 
تشدید  عامل  دیدار  می آید.  وجود  به  نفر 
ارتباط بین افراد است. خب این دیدار گاهی 
است  بی حساب وکتاب  دیدار  یک  اوقات  از 
با  آمیخته  دیدار  اگر  ندارد.  اثر  خیلی  که 

احترام باشد اثر فوق العاده تری دارد و ارتباط 
را قوی تر می  کند.

است  این  دعا  در  سجاد)ع(  امام  دستور 
که وقتی همسایه ات از سفر می آید به دیدار 
او برو؛ به این دلیل که در آن زمان دیدار کردن 
آمیخته با یک حرمتی است؛ همسایه احساس 
او احترام قائل بودی که وقتی  می کند برای 
از سفر برگشت و مدتی او را ندیده بودی به 

دیدارش رفتی.
سفر  از  ورود  هنگام  در  دیدار  این 
آن  و  هست  هم  واقعیت  یک  بازگوکننده  ی 
اینکه فراق تو بر من گران آمد، غیبت تو که تو 
را نمی دیدم برای من رنج آور بود واالن که این 
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فراق به وصال و دیدار مبدل شده است من 
غنیمت می دانم از این دیدار استفاده کنم، این 
درواقع یک نوع اظهار محبت خاص و اعالم 

عالقه به همسایه است.
و لذا وجود مقدس زین العابدین )ع( یکی 
از مؤلفه های ارتباط با همسایه را دیدار بعد از 

سفر معرفی می کند.
..............................................................................

  1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

به  نسبت  »رازنگهداری  هفتم  مؤلفه ی 
همسایه« است. حضرت می فرمایند »و كتمان 

اسرارهم«1
زندگی انسان بر زندگی همسایه اشراف 
دارد. گاهی آگاهی یک همسایه از همسایه 
به  نسبت  انسان  کسان  آگاهی  از  حتی 
همسایه بیشتر است؛ خیلی وقت ها هست که 
پسر شما خبر شمارا، از همسایه تان می گیرد، 
برادر شما خبر شمارا از همسایه تان می گیرد 
چون اشراف او به شما بیشتر است و نزدیک 

شما دارد زندگی می کند.
این اشرافی که انسان بر زندگی همسایه 
همسایه  زندگی  از  آگاهی  موجب  دارد 
می شود گاهی همسایه با همسرش اختالف 

نباشد  باخبر  هیچ کس  است  ممکن  دارد 
از سروصدای آن ها  باخبر شود،  اما همسایه 
را چه خوردند  و شام  ناهار  امروز  می فهمد. 
اصاًل غذایی برای خوردن داشتند یا نداشتند، 
علیه  را  آگاهی  این  باخبر می شود.  همسایه 

همسایه ات خرج نکن؛
با  را  خودشان  اعتبار  و  قیافه  مردم 
جریان های مختلف حفظ می کنند، اصطالحاً 
نگه  با سیلی سرخ  را  می گویند »صورتشان 
حاضر  افراد  که  نیست  این طور  می دارند«، 
باشند همه مشکالت و ناداری شان را دیگران 
اختالفات  نیستند  حاضر  آدم ها  بفهمند، 
برمال شود،  دیگران  برای  زندگی شان  داخل 
انسان،  دو  زندگی،  عالم  در  است  مشخص 

و  با همه عشق  اراده هستند،  دو  و  نظر  دو 
بحث وجدل  دچار  دارند،  هم  به  که  محبتی 
می شوند، نمی خواهند این در بین مردم دهن 
باخبر شدی،  توی همسایه  بگردد،  به دهن 
اسرار خانواده را حفظ کن، آنی که نسبت به 

همسایه ات آگاهی پیدا می کنی را نگو.
..........................................................................

  1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

نسبـتبههمسـایـهرازدارباشیـد

تفـاوتغیـبـتباتهـمـت

اشتباه  تهمت  با  را  غیبت  معموالً  افراد 
شما  که  نیست  این  فقط  غیبت  می گیرند. 

بدی های دیگری را بگویید.
نباید جلوی دیگران غیبت همسایه را کرد، 
افراد غیبت را با تهمت اشتباه می گیرند، غیبت 
را  دیگری  بدی های  همیشه  که  نیست  این 
بگویی؛ مرحوم شیخ انصاری در کتاب »مکاسب« 
تعبیری در مورد غیبت دارند، می فرمایند »هر 
کالمی که طرف اگر بشنود درباره اش گفته شده، 
بدش بیاید، غیبت اوست«، گاهی خصوصیاتی 

در زندگی افراد است که مربوط به خودشان 
و رابطه شان با خدا هست، اگر کسی متوجه 
بشود، این ها ناراحت می شوند بااینکه خوبی و 
محاسنشان هست، این را نباید به کسی بگویند.
همسایه ات  از  هرچه  باشد  این  بر  بنا 
می دانی را افشا نکنی، خیلی موارد در زندگی 
انسان ها هست که عیب هم نیست اما از برمال 
شدنش خوششان نمی آید، شما خواهر و برادر 
همسایه، ّسر نگه دار همسایه ات باش. بنایت بر 
این باشد که هرچه از همسایه ات میدانی جایی 
نگویی و افشا نکنی؛ این مؤلفه ی هفتم در رفتار 

با همسایه است.
برادران و خواهران این ها دستورات زندگی 
اسالمی ما هست و درواقع همان تقوای عملی 
است که در جریان ارتباطات و رفتار و تعامل 

ما با دیگران باید رعایت شود.

خدایا! روز تکمیل و تمرکز همه ی بهتر 
زیستن های اسالمی ما، نقطه ی فرج و ظهور 

موالیمان بقیۀاهلل تعجیل فرما.
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح 
بهره مند  ما  خیر  اعمال  همه ی  از  را  بزرگوار 

گردان.
سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر 

ما مستدام دار.
و  کفر  جبهه های  در  ما  ناپاک  دشمنان 
نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.
پروردگارا! باران رحمتت را به این سرزمین 

والیی امام هشتم )ع( نازل فرما.
این ویروس منحوس و این بیماری مهلک از 
قاطبه ی شیعیان و دوستان اهل البیت دفع فرما.
عزیزانی که به این بال مبتال شده اند شفای 

عاجل عنایت فرما.
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اشتبـاهدرتبریکحلـولماهربیـع

هست؛  ربیع االول  ماه  اول  روز  امروز 
اشتباهی در بین مردم متداول شده که روز 

اول ربیع را به هم تبریک می گویند که این 
این  در  روایتی  و  نقل  هیچ  نیست.  درست 
اکرم  پیغمبر  از  روایت  یک  نداریم؛  خصوص 
)ص( نقل شده و آن هم روایت مرسل1 است، 
ایشان فرمودند »هر کس بشارت پایان صفر را 
به من بدهد، بشارت بهشت را به او می دهم«2؛ 
این نقل در رابطه با ربیع نیست لذا این تبریک 

گفتن اول ماه ربیع صحیح نیست.

...........................................................................
1. آن حدیثی است که تمام راویان یا برخی از 
آن ها، یکی یا بیشتر، در آخر سلسله سند حذف شده 
باشند، گرچه کسی که آن ها را حذف کرده، از آن ها 
)علم  و...کند.  اصحابنا«  »بعض  یا  »بعض«  به  تعبیر 

الدرایۀ تطبیقی؛ رضا مؤدب، ص 222(.
بشرني  من  قال:  إنه  )ص(  النبي  عن  روي   .2
بخروج صفر ابشره بالجنۀ.) مستدرک سفینۀ؛ نمازي 

شیخ علي، ج 6، ص 293(.

در تشییع  پیکر  امام هشتم )ع( دو نقل 
واردشده است؛ یک نقل این است که پس از 
شهادت حضرت، مأمون بدن مطهر را مخفی 
کرد و اجازه تشییع ایشان را تا سه روز صادر 
نکرد؛ زیرا که فکر می کرد باید کاری کند که 

متهم به قتل حضرت نشود.
 آن زمان شهر توس، شهر کوچکی بود؛ 
مردم دیدند که امام هشتم )ع( به داراالماره 
مأمون رفت و پس از مدتی ازآنجا بیرون آمد 
و به شهادت رسید؛ لذا طبیعی بود که مردم 
مأمون را به قتل حضرت متهم کنند؛ لذا او 
شهادت  از  روز  سه  تا  کسی  که  نداد  اجازه 
بسیار  نقل  این  که  شوند  مطلع  حضرت 

ضعیفی است.

شهادت  هنگام  که  است  این  قوی  نقل 
و  خدمه  )ع(  هشتم  امام  مقدس  وجود 
اطرافیان حضرت همگی متوجه شدند؛ اباصلت 
نقل می کند که وقتی حضرت از شدت زهر به 
خود می پیچیدند، به من فرمودند »اآلن موقع 
چاشت و غذا خوردن خدمه است پس سفره ای 
بینداز تا غذایشان را بخورند، من حالم خوب 
نیست و اگر حادثه ای برایم پیش بیاید این ها 
غذا نخواهند خورد«؛ گفت دستور دادم سفره 
را انداختند، به خدمه گفتم آقا دستور دادند 
گفتند  خدمه  بخورید،  غذا  و  بنشینید  شما 
ای اباصلت! ما هیچ وقت غذا نمی خوریم، کی 

دیدی ما بدون آقا غذا بخوریم؟
اباصلت می گوید به حضرت عرض کردم 

با  این ها بدون شما غذا نمی خورند؛ حضرت 
همان حالشان آمدند سر سفره غذا بخورند و 
در هنگام غذا خوردن وخامت حال حضرت 
از  و  دهند  ادامه  نتوانستند  لذا  شد  شدیدتر 
پس  آمدند  دیگری  اتاق  به  و  برخاستند  جا 
خدمه از موضوع شهادت حضرت مطلع شدند. 
در بعضی نقل ها داریم که بعد از زوال، یعنی 
بعدازظهر بالفاصله، جنازه امام رضا )ع( روی 
دست مردم توس بلند شد و فریاد »وا اماما« 

سر می دادند.
حضرت وصیت کرده بودند در باغ »حمید 
بن قحطبه« یعنی در همین نقطه دفن شوند. 
جنازه باید از توس تا این نقطه که فاصله اش 

30 کیلومتر است منتقل شود.
می گویند  که  دارد  وجود  دیگری  نقل 
گفت  و  کرد  قدغن  را  جنازه  تشیع  مأمون 
بر مرکبی سوار شده و  باید مخفیانه  جنازه 
در باغ دفن شوند؛ برحسب اعالم عمومی که 
انجام شد کسی به تشییع جنازه در این مسیر 

دونقلپیرامونتشییعپیکرامامرضا)ع(

خطبه دوم: عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.
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نمی آمد؛ این مسئله در هیچ کتاب تاریخ و 
نبودش  البته  که  است  نشده  نقل  حدیثی 
داللت بر بطالن آن نمی کند  زیرا که خیلی 
از حوادث اتفاق می افتاده و سینه به سینه تا 
هیچ  در  است  ممکن  که  می رسیده  امروز 

کتاب تاریخی نقل نشده باشد.
فهمیدند  »نوغان«  زنان  می گویند 
شده  ممنوع  )ع(  رضا  امام  تشییع جنازه 
باغ  شمال  در  بود  دهکده ای  نوغان  است؛ 
»حمید بن قحطبه« و فلکه خیابان طبرسی 
مرکز ده نوغان بوده است؛ وقتی زن های این 
دهکده موضوع شهادت حضرت را فهمیدند 
خواستند حرکت کنند اما مردها جلوی شان 
به  و  کنید  اقدام  شما  اگر  که  گرفتند  را 
تشییع جنازه برویم، مغضوب خلیفه خواهیم 
شد اما این زنان مقاومت کردند و آخراالمر 
راه  به  و  بخشیدند  شوهرها  به  را  مهریه ها 
ندارد،  مادر  )ع(  رضا  امام  گفتند  افتادند؛ 
امام رضا )ع( خواهر و دختر ندارد، بگذارید 
برویم برای امام رضا )ع( عزاداری کنیم؛ پنج 
و  )ع(آمدند  امام   جنازه  استقبال  به  فرسخ 
پشت جنازه فریاد زده و بر سر می زدند. با 

این کار زنان نوغان ممنوعیت تشییع جنازه 
قیام  تشییع جنازه  در  مردم  رفت؛  بین  از 
را  جنازه  شهادت[  ]فردای  امروز  و  کردند 

آوردند اینجا.
فرمودند وقتی می خواهید  امام رضا )ع( 
در »قبه هارونیه« دفنم کنید، مأمون سعی 
می کند مرا پشت سر پدرش هارون دفن کند 
اما هرکجای زمین را بکنید آب بیرون می آید 
و قابل دفن کردن نیست؛ جلوی قبر هارون و 
باالی سر هارون را که بکنید که اول آب ظاهر 
می شود و در آن ماهی قرمزی می بینید که در 
وسط آب می چرخد و سپس آب می خشکد و 
آنگاه قبر آماده ای با یک لوح ظاهر خواهد شد 

که روی آن نوشته »ذوالقرنین این قبر را برای 
وصی پیغمبر آخرالزمان آماده کرده است«؛ مرا 

در آنجا دفن کنید.
)ع(  رضا  امام  جنازه  هنوز  ربیع[  ]اول  در 
دفن نشده و لذا روز اول ماه ربیع هنوز برای ما 
روز عزاست، خواهران و برادران به خصوص عزیزان 
مشهدی به این نکته توجه داشته باشند که امروز 

هنوز در عزای امام رضا )ع(  به سر می برند.
بیان این مظالم و نقل این مسائل برای 
گفتن، شنیدن، احساسات نشان دادن و اشک 
باید  )ع(  اهل بیت  روش  بلکه  نیست  باریدن 
برای ما آموزنده باشد و روال زندگی اجتماعی 

سیاسی خودمان را از سیره آنان اخذ کنیم.

»فتنهستیزی«مهمتراز»جهادنظامی«

جریان زندگی امام رضا )ع( و برخوردی 
خروج  لحظه  از  ماه  چهار  و  سال  دو  در  که 
از مدینه تا لحظه شهادت با مأمون داشتند، 
حرکت های سیاسِی حساب شده فتنه ستیزی 
از  مهم تر  ستیزی  فتنه  مسئله  ما  برای  بود؛ 
مسئله جهاد نظامی است؛ جریان مأمون و امام 
رضا )ع( ثابت می کند آن روزی که دشمن از 
برخورد فیزیکی با ما نا اُمید شود یا قدرتش را 

نداشته باشد، به فتنه روی می آورد.
امروز آمریکا نمی تواند با ما مبارزه کند یا 

اگر برخورد فیزیکی کند بی نتیجه می ماند؛ با 
این شرایط دشمن به فتنه متوسل می شود؛ 
امام  سیره  آموزه  بهره برداری  نقطه  دقیقاً 
است  این  ما  زندگی  امروز  برای  )ع(  هشتم 
که دشمن به فتنه و تزویر متوسل شده است؛ 
چون نمی تواند با ما برخورد نظامی کرده و ما 

را سرکوب کند لذا به دنبال فتنه است.
در  )ع(  رضا  امام  از سیره  گرفتن  درس 
که  امروز  است؛  مهم  ما  برای  ستیزی  فتنه 
قابل توجهی  اقتدار  شرایط  در  خوشبختانه 
از  در منطقه زندگی می کنیم و وضعیت ما 
قدرت و توانمندی باالی جریان های والیی در 
عرصه سیاسی حکایت می کند، دشمن جهت 

فتنه انگیزی دو برنامه را دنبال می کند.
نیروهای  بین  اختالف  اول،  برنامه 
حزب اللهی و متدین است؛ بین نیروهای متدین 

با اخالص خدمت می کنند  و حزب اللهی که 
اختالف نمی افتد زیرا خدمت کردن که اختالف 
ندارد؛ همه خدمت می کنیم منتهی یکی جلوتر 
و یکی عقب تر؛ میان افراد هنگامی اختالف بروز 

می کند که در رقابت قدرت واقع شوند.
ما  حزب اللهی  و  والیی  عزیز  برادران   
بدانند اگر خدایی نکرده از شیفتگی خدمت 
خسته شده و تشنه قدرت شوند، آنجایی است 

که دشمن نفوذ می کند و اختالف می اندازد.
بدانند  کردند  پیدا  اختالف  باهم  اگر 
و  بیرون  آمدند  مرز شیفتگی خدمت  از  که 
وارد حوزه تشنگی قدرت شدند که دشمن 
این یک  بیندازد؛  اختالف  بینشان  می تواند 
توطئه دشمن است و باید توجه داشته باشند 
اگر اخالص را از دست دادند، دشمن این ها 
اگر  والیت  لشکر  می اندازد؛  هم  جان  به  را 
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بدنه  کارگزار  عزیزان  و  مسئوالن  اگر 
ایجاد  خلل  اخالصشان  در  ما  نظام  اجرایی 
قابل  که  می دهند  دشمن  به  پیامی  شد، 
ما  جامعه  و  کشور  امروز  هستند.  خریدن 
زندگی  و قدرت دین  اوج قدرت، والیت  در 
می کند؛ فردا هفته نیروی انتظامی هست که 
محور اقتدار این نظام است. خوشبختانه بدنه 
نیروهای متدین، مقتدر  از سلسله  نیرو  این 
اطالعاتی  و  امنیتی  حوزه های  در  مؤمن  و 
برخوردار است و از عنایات پروردگار در حق 
و  نیرو  هر  در  اقتدار  امروز  که  است  این  ما 

جریانی در این نظام تثبیت شده است و این 
جریان دینی، والیی و متدین هست.

اولیائت نقطه ی پیروزی  خدایا! به عزت 
و عزت اسالم و مسلمین، که فرج موالیمان 

بقیۀاهلل است را تعجیل فرما.
از  صفر  و  محرم  ماه  دو  این  در  خدایا! 
اشک و عشق و دلدادگی ما به مقام والیت 
اهل البیت )ع( شهدای عزیز ما و امام بزرگوار 
ما را بهره مند گردان و سایه ی پربرکت مقام 

معظم رهبری بر سر ما مستدام دار.
پروردگارا! حوائج مشروعه ی این برادران 

و خواهران که به عتبه بوسی ثامن الحجج )ع( 
مشرف شده اند با عنایات حضرت برآورده ی 
در  ما  ناپاک  دشمنان  و  گردان  خیر  به 
جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل و 

نابود و ریشه کن فرما.

خللدراخالصمسئوالن؛پیامیبرایدشمنان

سرکوب شد، والیت سرکوب می شود.
دشمن  است.  دشمن  نفوذ  دوم،  برنامه   
درصدد نفوذ و فتنه انگیزی است؛ هرگاه از نفوذ 
دشمن حرف می زنیم و یا رهبری افراد را از 
می کنیم  گمان  می دهند،  حذر  دشمن  نفوذ 

دشمن یک عده آمریکایی را وارد کشور می کند 
که به دستگاه ها نفوذ کنند و مسیر زندگی ما 
را به سمت دشمن هدایت کنند؛ درصورتی که 
نفوذ این گونه نیست بلکه دشمن نگاه می کند 
تا تشنگان قدرت را شناسایی کند، می بیند در 

مسئولیت های اجرایی، مقننه و قضایی کشور 
چه کسانی قرار می گیرند و کدام یک از این ها 
تا  رفته  سراغشان  به  لذا  هستند،  قابل خرید 
آن ها را بخرد؛ دشمن دنبال این است، آنان را 
بخرد و با خریدن آنان، عامل نفوذی ایجاد کند.
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مسئله اول در مدیریت کشور، ایجاد امنیت 
مسئله  اولین  در  این ها  شد  بنا  وقتی  است، 
کشورداری عاجز باشند، مردم دیگر به این ها دل 
نمی بندند، دولت افغانستان باید تکلیف خودش را 
با این عناصر ناپاک و فجایعی که در افغانستان به 
وجود می آید روشن کند، مسئله »شیعه کشی« 
مسئله ای است که ما به عنوان یک کشور همسایه 

در کنار افغانستان بی تفاوت نیستیم.

اعالم  رسماً  نیز  رهبری  معظم  مقام 
اگر  و  امنیت است  فرمودند »دولت مسئول 
امنیت از بین رفت، دولت مسئول آن است«، 
کسانی که قدرت را به دست گرفتند و ادعا 
می کنند می خواهند کشور را اداره کنند، آنان 

در افغانستان مسئول هستند.
اگر  کردند  اعالم  نیز  رئیس جمهور 
از  تا  می کنیم  کمک  شما  به  می خواهید 

داعش انتقام بگیرید و این ها را سر جایشان 
بنشانید، در کنار آن قرار شد زخمی های این 
حادثه را به ایران منتقل کنند که با آغوش 
مهربانی  کمال  با  و  پذیرفتند  را  این ها  باز 

درمان می کنند.
هر  در  افغانستان  دولت  نیز  غیرازاین 
مسئله ای در ارتباط با انتقام این مظلومین از 

ایران کمک بخواهد، ایران کمک می کند.

نمیتوانیمنسبتبهشیعهکشیدرهمسایگیخودبیتفاوتباشیم

)ع(  عسکری  امام  زمان  در  اختناق 
خیلی شدیدتر صورت گرفت چون این ها 
نسبت به امام دو وحشت داشتند، یک 

وحشت مسئله ی ارتباط امام با مردم بود.

ترسدشمنازامامحسنعسکری)ع(
........................................................

........................................................

جمعـه23مهـر1400

شماره43

برخوردهای  به  مربوط  تقسیم  یک 
سیاسی ائمه معصومین )ع( است که مقام 
انسان 250  زندگی  این  رهبری  معظم 

ساله را به چهار دوره تقسیم می کنند.

...............................ادامه مطلب صفحه 30

بداند  باید  افغانستان  دولت 
حرکت هایی که مزدوران آمریکایی داعش 
دولت  امتحانی  برگه  می دهند،  انجام 
افغانستان در مدیریت و کشورداری است.

حوادثامروزافغانستان،آزمونطالبان
........................................................

........................................................
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انسـان250سالـه
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خطبه اول: الحمدلله المتفرد بالکبریا و اشهد 
ان  اشهد  و  السماء  و  االرض  بتدبیر  المتوحد  انه 
محمدًا رحمة للورا و اکمل الکمال و افضل السفرا 
و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی ابن 
ابیطالب و اوالده المعصومین هم المحجة البیضا 

و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
الله  الزمان صلوات  بّلغ موالنا صاحب  اللهم 
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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

دهم،  تذکر  نکته ای  خطبه  از  قبل 
خطبه ی نماز جمعه به جای دو رکعت نماز 
است1، یعنی عنوان خطبه، عنوان نماز است. 
هم بنده که دارم خطبه می خوانم و هم شما 
که به خطبه گوش می دهید در حال خواندن 
نماز هستیم و متأسفانه بعضی از برادران و 
خواهران خیال می کنند خطبه سخنرانی است 
و وسط خطبه شروع به نمازخواندن می کنند، 
در  نمازخواندن  مثل  شما  نمازخواندن  این 
وسط نماز ظهر است، آیا در وسط نماز ظهر 
حاضرید نماز دیگری بخوانید؟! این هم نماز 
خطبه ی  جریان  هم  و  می کند  پیدا  اشکال 
نماز که جای یک  رکعت نماز است؛ بنابراین 
به این نکته توجه داشته باشند که نمی شود 
در حال خطبه نماز بخوانند2 و آن هایی هم 

که در حال نمازخواندن هستند بایستی در 
همین حالتی که هستند قصد نماز مستحبی 
کنند و نمازشان را یا قطع کنند و یا اینکه 
تمام کنند، نماز وسط نماز که درست نیست.
بحث ما در خطبه های اول تقوای عملی 
در  همسایه  با  تقوای  خصوص  در  که  بود 
مطلب  قبل  هفته های  عملی  تقوای  تحقق 
را عرض کردیم این هفته مصادف با شهادت 
امام عسکری )ع( میوه ی دل امام هشتم )ع( 
است، استثنائاً در این هفته در خطبه اول در 
امام عسکری )ع( و  تحلیل سیره و زندگی 

شهادت آن حضرت بحث می کنیم.
...........................................................................

1. في روایة الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الّله )ع( 
»و إّنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین« )منتهی المطلب في 

تحقیق المذهب؛ العالمة الحلي؛ ج 5؛ ص 395(.

  2. مسأله 14- احتیاط )واجب( بلکه اوجه این 
است که واجب است حاضرین به خطبه ها گوش کنند، 
بلکه احتیاط )مستحب( آن است که سکوت کنند و 
بین خطبه سخن نگویند، اگر چه اقوی آن است که 
سخن گفتن کراهت دارد، اما اگر حرف زدن موجب 
ترک گوش کردن و از بین رفتن فایده خطبه شود، 
ترک آن الزم است )تحریر الوسیلۀ-ترجمه فارسی-؛ 

سید روح اهلل خمینی؛ ج 1؛ ص 267(.

اهمـیـتخطبـهنمـازجمـعـه

از انسان250ساله یکی  در  رهبـری  معظم  مقام 
از  دریکی  یا  مفصل  سخنرانـی های 
نکته ای  خودشان  ارزشمند  نوشتارهای 
مقدس  وجود  اینکه  آن  و  داده اند  تذکر  را 
ائمه ی معصومین )ع( بعد از رحلت پیغمبر 
یک  موقعیت  زندگی  گوناگون  شرایط  در 
انسان دویست و پنجاه ساله را دارند1، انسان 
در دوران زندگانی خودش فراز و نشیب هایی 
را می گذراند و دوره های مختلفی را سپری 
از  شرایطی  یک  با  دوره ای  هر  و  می کند 

زندگی و با یک وضعیت خاصی روبرو است.
مقام معظم رهبری در این فرمایششان، 
در مقام تحلیل این واقعیت هستند که ائمه ی 
معصومین )ع( از وجود مقدس امیرالمؤمنین 
تا امام عسکری )ع( به صورت یک انسان 250 
ساله زندگی کرده اند، دوره های مختلفی که 
دوره های  بوده است، دقیقاً  ائمه  در سیره ی 
نظر موقعیت های  از  انسان  گذران عمر یک 
مسئله ی  در  لذا  است  سیاسی  و  اجتماعی 

سیره ی اهل بیت )ع( دو تقسیم دارند.
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دوره ی اول بعد از رحلت پیغمبر، دوره ی 
مقدس  وجود  که  دوره ای  است،  سکوت 
سه گانه  خلفای  دوران  در  )ع(  امیرالمؤمنین 

سپری فرمودند.
با  آمیخته  اقتدار  دوره ی  دوم  دوره ی 
مظلومیت است که دوره ی حکومت ظاهری 
امیرالمؤمنین )ع( و بخشی هم حکومت امام 

مجتبی )ع( بوده است.
دوره ی سوم که درواقع متعلق به زندگی 
امام حسن و امام حسین و سیره ی سیاسی 
دوره ی  هست،  سیدالشهدا  و  مجتبی  امام 
در  انسان ها  سازندگی  برای  تالش  و  سازنده 
یک مقطع کوتاه مدت است. تالش سازنده ی 

کوتاه مدت که مقدمات قیام و نهضت را وجود 
مقدس امام مجتبی )ع( فراهم کردند و انقالب 
بی نظیر  فداکارهای  و  ایثارگری ها  با  کربال 
کربال به صورت یک انقالب درآمد و این  یک 
زندگانی  تمام  در  که  بود  کوتاهی  سازندگی 

امت تا به امروز اثر گذاشته است.
دوره ی چهارم از امام سجاد )ع( تا وجود 
این دوره، دوره ی  )ع(.  امام عسکری  مقدس 
برحسب  که  بود  بلندمدتی  سازنده ی  تالش 
شد.  انجام  گرفت  صورت  کربال  در  آنچه 
امام  از وجود مقدس  ائمه ی ما  این دوره  در 
سجاد تا امام عسکری )ع( در تالش سازنده 
بلندمدت بودند تا انسان ها و امت اسالمی را 

در نتایج انقالب کربال و در خط آن نهضت، 
جوامع اسالمی را بسازند. به نحوی که مردم 
بایستی در مقابل ظلم و استکبار و هر جریان 
ضد خدایی و ضد دینی موضع مقابله و مبارزه 
داشته باشند. در این دوره ی چهارم دشمن سه 
دوره داشت، دوره ی سرکوب، دوره ی فتنه و 

دوره ی اختناق.

چهاردورهازبرخوردهایسیاسی

سهدورهسرکـوب،فتنـهواختنـاق

امام  و  امام سجاد  زمان  بنی امیه،  حکام 
باقر و بخشی از زمان امام صادق )ع( بنایشان 
بعد  بود. بنی عباس هم که  ائمه  بر سرکوب 
را  سرکوب  جریان  همان  آمدند  بنی امیه  از 
پیگیری کردند یعنی آنچه منصور دوانیقی و 
هارون انجام دادند جریان سرکوب بود اما بعد 
از آن، جریان فتنه پیش آمد که در زمان امام 
گرفت،  صورت  ملعون  مأمون  و  )ع(  هشتم 
او به فتنه متوسل شد و وجود مقدس امام 

هشتم )ع( در خط مبارزه ی با مأمون کاری 
با  مبارزه ی  امیرالمؤمنین )ع( در  کردند که 
انجام دادند  پیغمبر  الحاد و شرک در زمان 
لذا در زیارت ناحیه ی امام هشتم این جمله را 
می خوانید »السالم على من كسرت له وسادة 
الكتب،  أهل  خصم  حتى  أميرالمؤمنين،  والده 
آقایی که  بر آن  الدين«1 سالم  قواعد  وثبت 
وساده ی جدش امیرالمؤمنین برای او انداخته 
شد همان سرکوبی و همان موضع نابودسازی 
نسبت  در جنگ ها  )ع(  موال  که  براندازی  و 
به شرک و کفر در پیش گرفت، امام هشتم 
)ع( در مقابله ی با فتنه، عین مبارزات جدش 
امیرالمؤمنین مبارزه کرد. لذا بعد از جریان 
زندگی امام رضا )ع( و مقابله ای که با فتنه 
انجام دادند جریان امامت و والیت در همه ی 

امت فراگیر شد.

اختناق  مأمون  از  بعد  حکام  نقشه ی 
به هیچ وسیله  بود و آن ها دیدند  و خفقان 
امامت مقاومت کنند و به   نمی توانند مقابل 
نشر  و  توسعه  جلوی  نمی توانند  وجه  هیچ  
والیت اهل بیت )ع( را در کشور بگیرند، این ها 
تنها کاری که کردند اختناق و خفقان ایجاد 
جدای  محدوده ای  یک  در  را  امام  کردند. 
دارند  نگه  مردم  دسترس  از  دور  و  مردم  از 
در  اما  تمام وجود کنترل کنند  با  را  امام  و 
وقتی  حتی  بودند،  ناموفق  هم  مسئله  این 
مدینه  از  را  )ع(  امام عسکری  و  هادی  امام 
اردوگاه  یک  سامرا  کردند،  منتقل  سامرا  به 
اردوگاه  یک  وسط  در  را  امام  بود،  نظامی 
دیگر  اینکه  خیال  به  داشتند  نگه  نظامی 
دست مردم به امام نمی رسد و ارتباط مردم 
عنایات  ولی  است  منقطع  امامت  جریان  با 

برخوردهای  به  مربوط  تقسیم  یک 
سیاسی ائمه معصومین )ع( است که ایشان 
این زندگی انسان 250 ساله را به چهار دوره 

تقسیم می کنند.2
...................................................................

1. این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیت اند. 

یکي  آن ها  جهت  و  هدف  که  کرد  نمی شود  شک 
است. پس ما به جای اینکه بیاییم زندگي امام حسن 
مجتبي )ع( را جدا وزندگی امام حسین جدا وزندگی 
امام سجاد )ع( را جدا تحلیل کنیم ـ تا احیاناً در دام 
امام  این سه  بیفتیم که سیره  اشتباه خطرناک  این 
به خاطر اختالف ظاهري باهم متعارض و مخالف اند 
ـ  باید یک انساني را فرض کنیم که 250 سال عمر 

یک راهی  در  قدم  هجرت  یازدهم  سال  در  و  کرده 
گذاشته و تا سال دویست و شصت هجري این راه را 
طي کرده. تمام حرکات این انسان بزرگ و معصوم با 

این دید قابل فهم و قابل توجیه خواهد بود. 
2. انسان 250 ساله؛ مرکز صهـبا، ص 16.
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)ع(  عسکری  امام  و  هادی  امام  کرامات  و 
و  نظامی  جریان های  همان  که  بود  جوری 
بودند  بنی عباس  لشکر  و  قدرت  که  عواملی 
در استخدام مقام امامت درآمدند، بزرگ ترین 
وسیله ی ارتباطی امت اسالم همین ها بودند 
و مسئله ی تشکیالت سازی شیعه به وسیله ی 
به  وسیله ی  )ع(  امام عسکری  و  امام هادی 
خلفای  مأمورین  و  نظامی  عوامل  همین 
بنی عباس صورت می گرفت و این ها جریان 
ارتباطی مقام ارتباط را با سایر مردم تنظیم 
می کردند، باب از این ها بود، نائب از این ها بود 
و این جریان تشکیالت سازی شیعه و نظام 
ارتباطی شیعه با امام )ع( که برای روز غیبت 
به وسیله ی  می شد  برنامه ریزی  )ع(  معصوم 
امام عسکری )ع( مسئله ی باب2 و مسئله ی 
نائب، تنظیم یافت، باب هایی در هر نقطه ای 
یک نفر به عنوان باب در جریان ارتباطی بود؛ 
این باب امام به نائب امام وصل می شد و از 

طریق نائب باب ها با امام تماس می گرفتند، 
اوامر و هدایت و ارشاد امام )ع( در میان مردم 
زمینه ای  یک  جریان  این  و  می شد  پخش 

برای روز غیبت امام معصوم )ع( بود.
...........................................................................

1. بحاراالنوار؛ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی؛ 
ج 99، ص 53.

البیت«  »مدخل  معنی  به  لغت  در  »باب«   .2

به  و  یا یک مکان است  به داخل خانه  و محل عبور 
این مدخل بسته  بر آنچه که به وسیله آن،  مناسبت، 
می شود نیز اطالق شده است. جمع آن »ابواب« است 
واژه باب و ابواب نیز از واژه هایی است که درباره گروهی 
از وکالی خاص ائمه )ع( به کاررفته است. این واژه در 
عصر غیبت صغرا بر نّواب اربعه و برخی دیگر از وکالیی 
که مرتبه ای واال داشتند و واسطه صدور توقیعات بودند 
اطالق می شده است. )سازمان وکالت و نقش آن در 

عصر ائمه؛ محمدرضا جباری؛ ج 1، ص 38(.

عسکری  امام  زمان  در  اختناق  منتهی 
)ع( خیلی شدیدتر صورت گرفت چون این ها 
داشتند  دو وحشت  امام عسکری  به  نسبت 
و  والیت  توسعه ی  مسئله ی  وحشت  یک 
مردم  با  )ع(  عسکری  امام  ارتباط  و  امامت 
مقدس  وجود  پیدایش  دوم  مسئله ی  و  بود 
تمام  زننده ی  برهم  به عنوان  )ع(  زمان  امام 
حکومت های طاغوتی و جائر در روی کره ی 
زمین و تشکیل حکومت واحد جهانی اسالم 
در سرتاسر کره ی خاک بود؛ و از این وحشت 
داشتند که می دانستند بعد از امام عسکری 
می خواستند  و  می شوند  متولد  زمان  امام 
جلوی والدت امام زمان یا جلوی زنده بودن 
امام زمان را بگیرند لذا اختناق در زمان امام 

عسکری بیشتر شد.
زندان بان ناصبی

آنها تنها به اینکه اطراف خانه محاصره باشد 
و امام در یک اردوگاه نظامی باشد اکتفا نکردند، 
وجود مقدس امام عسکری را بیشتر اوقات در 
زندان های خیلی شدید نگه می داشتند، در زمان 

مستعین، زندانبانی بود به نام علی بن نارمش. او 
یک مردی است که به  عنوان یک ناصبی خیلی 
سرسخت دشمن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا 
در عداوت  ناصبی ها،  بین  در  او  است.  مطرح 
با اهل بیت کم نظیر بود. مستعین  و دشمنی 
دستور داد امام را در زندان این آدم زندانی کنند 
و امام را به او بسپارند. خب یک مرد ناصبی که 
دشمن اهل بیت است، امام را باید تسلیم او کنند 
و در دست او قرار دادند. در این شرایط امام به 
 تمام  معنا در محدودیت است، در روز معینی 
مأمورین ریختند به خانه امام عسکری و حضرت 
را دستگیر کردند و به زندان علی بن نارمش 
آوردند، وقتی که علی بن نارمش چشمش به 
امام عسکری افتاد و در چشمان حضرت نگاه 
کرد، علی بن نارمش بی اختیار شروع به گریه 
انداخت و صورت  به زمین  را  کرد و خودش 
خودش را زیر پای امام عسکری قرار داد و اصرار 
کرد حضرت با کفششان روی صورت علی بن 
نارمش قدم بگذارند، او با یک دیدن این چنین 

شیفته ی امام شد.1

 به مستعین خبر دادند که علی بن نارمش 
شیعه ی امام عسکری شده و وسیله ی ارتباط 
و  است  شده  زندان  بیرون  با  عسکری  امام 
همه ی امکانات رفاهی را در داخل زندان برای 
امام عسکری فراهم کرد. مستعین یک حاجبی 
داشت که محرم اسرارش بود، او فکر کرد کاری 
کند که برای همیشه از دست امام عسکری 
خالص شود. او سعید حاجب را طلبید و گفت 
تو مأموریت داری به  عنوان انتقال امام عسکری 
از زندان سامرا به زندان کوفه، امام را به طرف 
کوفه ببری و در بین راه با یک سم کشنده 

حسن بن علی را از بین ببری.
پیشگویی مرگ مستعین

بن  ابوالحیثم  نام  به  شیعیان  از  یکی 
طیحان از داخل درباِر مستعین از این قصه 

ترسدشمنازامامحسنعسکری)ع(
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شهـادتامامحسـنعسکـری)ع(

با این تفاصیل، معتمد عباسی ملعون نیز 
بعد از مدتی دید که به  جز کشتن امام راهی 
دیگری ندارد و هر طور شده باید حضرت را 
بکشد و به یک وسیله ای از وجود امام زمان 
باخبر شود و وجود مقدس آن حضرت را هم 
از بین ببرد لذا یک شربت مصطکی به عنوان 
تعارف به منزل امام عسکری )ع( فرستاد و به 
مأمورین دستور داد باید همان جا بنشینند و هر 
امام دهند.  طور شده این شربت را به خورد 
مأمورین وارد خانه ی امام عسکری شدند زهر 
جوان  امام  خورانیدند  )ع(  امام  به  زور  با  را 
حرکت  که  اتاق  داخل  از  بیست وهشت ساله 
کردند تا به اندرون بروند عزیزان امام عسکری 
دیدند رنگ از صورت آقا پریده است آثار سم 
و زهر بر بدن نازنین ظاهرشده است، منتهی 
سمی بود که به  تدریج و در ظرف چند روز 
و  بیمار شدند  را می کشت، حضرت  حضرت 
در میان بستر افتادند، بالفاصله معتمد عباسی 

و  گماشت  امام  خانه ی  بر  را  اطبا  از  عده ای 
عده ای هم مأمور گماشت که در اطراف بستر 
امام عسکری هر بچه ای را دیدند بالفاصله او را 

دستگیر کنند.
وصیت به نرجس خاتون

اطبا را گماشته بود که در خارج بگوید 
و  است  فرستاده  دکتر  امام  بیماری  برای 
ایشان در بیماری طبیعی از دنیا رفته اند اما 
یک روز امام عسکری در همین بیماری وجود 
مقدس حضرت نرجس خاتون1را طلبیدند و 
به همسرشان فرمودند این بیماری ای هست 
که من از آن نجات پیدا نمی کنم و در این 
بیماری در سن جوانی من از بین می روم، این 
میوه ی دل خود را به تو می سپارم و تو باید از 
این عزیز پرستاری کنی و او را بزرگ کنی و 
این فرزند بماند تا روزی که دنیا را پر از عدل 

و داد کند.
امام زمان پنج ساله را به حضرت نرجس 
و  سپردند  امام  ظاهری  قیم  به عنوان  خاتون 
وجود مقدس حضرت روزبه روز حالشان بدتر 
راوی  می شد و مریضی شان شدیدتر می شد، 
می گوید من به عیادت امام عسکری آمده بودم 
دیدم  یک مرتبه  قرارگرفتم،  آقا  بستر  کنار  و 

پرده ی درب خانه کنار رفت و یک آقازاده ی 
اتاق شد، آقا این ناز دانه را به  پنج ساله وارد 
سینه چسباند فرمود»ای صاحب خانه تو به من 
آب بنوشان«. این آقازاده ظرف آبی را بلند کرد 
برد2   بابا  نازنین بدن مسموم  و کنار لب های 

)ادامه ی روضه(
نقطه ی  اولیائت  مظلومیت  به  پروردگارا! 
انتقام از این مظلومیت ها، فرج و ظهور موالیمان 

بقیۀاهلل تعجیل فرما.
پروردگارا! عرض سالم و تسلیت ما را از 
حالت فریضه ی درگاهت به ساحت والیتمدار 

موالیمان امام زمان )ع( برسان.
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح 
بزرگوار ما را از اشک و عشق ما بهره مند گردان.

سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما 
مستدام دار.

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

این سرزمین  به  را  رحمتت  باران  خدایا! 
والیی امام هشتم )ع( نازل فرما.

...................................................................................
1. مادر امام زمان)عج(.

2. بحاراالنوار؛ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی؛ ج 52، 
ص 16.

جمع  را  شیعیان  وحشت زده  او  شد،  مطلع 
به  و  بکشند  را  آقا  می خواهند  گفت  و  کرد 
امام اطالع داد که به هر قیمتی شده است 
چنین  این ها  کنید،  تمرد  کوفه  به  رفتن  از 
توطئه ای را در دست دارند و حضرت برای او 
پیغام دادند که مستعین سه روز دیگر بیشتر 

زنده نیست و بالفاصله بین مستعین و معتز 
درگیری به وجود آمد درباری های مستعین 
علیه او شوریدند و به معتز گرویدند و همان 
که  شد  مأمور  معتز  طرف  از  حاجب  سعید 
گردن خود مستعین را بزند و گردن مستعین 
امام  معجزه ی  با  حاجب  سعید  به  وسیله ی 

..........................................................................عسکری زده شد.
1. علي بن محمد عن محمد بن إسماعيل العلوي قال: 
حبس أبو محمد عند علي بن نارمش و هو أنصب الناس و 
أشدهم على آل أبي طالب و قيل له افعل به و افعل فما أَقام 
عنده إال يوما حتى وضع خديه له و كان ال يرفع بصره إليه 
إجالال و إعظاما فخرج من عنده و هو أحسن الناس بصيرة 

و أَحسنهم فيه قوال«. )الكافي؛ شيخ كليني، ج 1، ص 508(.

خطبه دوم: عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

فاجعه  امروز،  مثل  گذشته  هفته  در 
آمد،  وجود  به  شیعه  جهان  برای  دل خراشی 

در شمال افغانستان در شهر قندوز در مسجد 
را  )ع(  اهل بیت  دوستان  از  عده ای  خان آباد، 

از مرد و زن و بچه به خاک و خون کشیدند، 
این هایی که برای ادای نماز 

طرحایجادجنگقومیومذهبیدرافغانستانشکستمیخورد
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هدف آمریکا در این خون ریزی که داعش 
انجام داده، این است که افغانستان را ازیک طرف 
دچار ناامنی و از طرف دیگر این کشور را درگیر 
جنگ داخلی کند، جنگ قومی »هزاره و پشتو« 
و جنگ مذهبی »شیعه و سنی«، علت این که 
این جنایت را نسبت به شیعیان انجام داد این بود.

در  چه  سوریه،  در  چه  نامرد  آمریکای 
عراق و چه در افغانستان در همه حرکت های 

قربانیان  می دهد،  انجام  که  جنایت گرانه ای 
و  هستند  شیعیان  آمریکا  جنایت  اول 
شیعه  فکری  زمینه  که  است  این  علتش 
»استکبارستیزی« را به دنبال دارد و از طرفی، 
بزرگ ترین سنگر و جبهه استکبارستیزی در 
برابر آمریکای ملعون در دنیا به وسیله انقالب 
اسالمی ایران شکل گرفته که نماینده اندیشه 

شیعه در جهان است.

انقالباسالمینمایندهاندیشهشیعهدرجهاناست

و  مرگ  تسلیم  را  بودند  آمده  به مسجد 
شهادت کردند.

شهادت خیلی دل خراشی بود، شما برادران 
و خواهران فرض کنید اآلن اینجا آمدید نماز 
دست  مردم  هم  روز  آن  در  بخوانید،  جمعه 
بچه هایشان را گرفته بودند آمدند به مسجد که 
نماز بخوانند، با این وضع روبرو شدند و بچه را 
در آغوش پدر کشتند؛ در بین شهدای آن روز 

دیدند یک بچه خردسال پیشانی بندی دارد که 
نوشته »یا اباعبداهلل الحسین«، این بچه مقابل 

چشم پدر به خاک و خون کشیده شد.
این حادثه عظیم به وسیله ی یک تروریست 
گرفت؛  صورت  پیوسته  داعش  به  که  چینی 
قابل توجه  مسئله  دو  قضیه  این  پرده  پشت 
هست، مسئله اول این که داعش ملعون مزدور 
جنگ های نیابی آمریکاست، آمریکا با ذلت بعد 

از 20 سال از افغانستان خارج شد، در این 20 
سال کارنامه آمریکا در تمام سرزمین افغانستان 
مظلوم کشی، ضعیف کشی و آدمکشی بود، نهایتاً 
شکست خورد و با ذلت مجبور شد افغانستان 
این که  برای  درعین حال  ولی  کند  تخلیه  را 
جنایتگری و آدمکشی خودش را در افغانستان 
ادامه بدهد، مزدورانی به عنوان جنگ نیابی به جا 

گذاشت که داعش ملعون است.

»سنیوشیعه«،دستواحددربرابراستکبار

این مظلومیت شیعه کباده ای است که از 
اهل بیت پیغمبر )ع( به دوش می کشد یعنی 
همان مظلومیت اهل بیت پیغمبر )ع( دارد به 

امروز  آنانی که  یعنی  منتقل می شود  شیعه 
همان  می کشند،  خون  و  خاک  به  را  شیعه 
سعد  عمر  و  زیاد  بن  عبیداهلل  شمر،  یزید، 
هستند که به این شکل درآمدند ولی مسئله 
و برخورد داعش، برخورد اهل سنت نیست، 
آمریکا اینجا را اشتباه کرده است و از اینجا 
وجود  به  شیعه  و  سنی  جنگ  ]افغانستان[ 

نمی آید.

داعش  می دانند  دنیا  مسلمانان  همه 
در  نیستند،  سنی  وهابی ها  است،  »وهابی« 
سرزمین عراق و سوریه عده ای از اهل سنت 
به دست همین داعشی ها کشته شدند و از 
شیعه  و  سنی  بین  جنگ  این  رفتند،  بین 
که  هستند  برادر  دو  شیعه  و  سنی  نیست، 
در جریان استکبارستیزی دست به دست هم 
می دهد و با وحدت ریشه استکبار را می زنند.

جنگ بین پشتو و هزاره هم نمی شود به 
خاطر این که خون، رگ و زندگی آنان در یک 
سرزمین، کشور و یک جامعه باهم آمیخته شده 
دست  جنگی  چنین  به  نیز  آنان  و  است 
نمی زند، آمریکا اینجا هم اشتباه کرده است 
و فقط می خواهد عده ای شیعه را به خاک و 
خون بکشند، مسئله و جنایت آمریکا بعد از 

خروج ذلت بار بعد از 20 سال، این است.
قضیه  این  پرده  پشت  که  دومی  نکته 
است، دولت افغانستان است، دولت افغانستان 
باید بداند حرکت هایی که مزدوران آمریکایی 
به  این فجایعی که  و  انجام می دهند  داعش 
وجود می آید، برگه امتحانی دولت افغانستان 
در مدیریت و کشورداری است؛ مردم کشور 

آزمایش  و  تجربه  را  طالبان  دولت  دارند 
و  اداره  را  کشورشان  می تواند  که  می کنند 

کشورداری کند یا نه؟

حوادثامروزافغانستان،آزموندولتطالباناست
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کشور،  مدیریت  در  اول  مسئله  و  نقطه 
ایجاد امنیت است، وقتی بنا شد این ها در اولین 
مسئله کشورداری عاجز باشند، مردم دیگر به 
این ها دل نمی بندند، دولت ]افغانستان[ باید 
تکلیف خودش را با این عناصر ناپاک و فجایعی 
که در افغانستان به وجود می آید روشن کند، 
ما  که  است  مسئله ای  مسئله »شیعه کشی« 
به عنوان یک کشور همسایه در کنار افغانستان 

بی تفاوت نیستیم.
اعالم  رسماً  نیز  رهبری  معظم  مقام 
اگر  و  است  امنیت  مسئول  »دولت  فرمودند 
امنیت از بین رفت، دولت مسئول آن است«1، 
کسانی که قدرت را به دست گرفتند و ادعا 
می کنند می خواهند کشور را اداره کنند، آنان 

در افغانستان مسئول هستند.
اگر  کردند  اعالم  نیز  رئیس جمهور 
می خواهید به شما کمک می کنیم تا از داعش 
انتقام بگیرید و این ها را سر جایشان بنشانید، 
در کنار آن قرار شد زخمی های این حادثه را 
به ایران منتقل کنند که با آغوش باز این ها را 
پذیرفتند و با کمال مهربانی درمان می کنند؛ 
غیرازاین نیز دولت افغانستان در هر مسئله ای 
در ارتباط با انتقام این مظلومین از ایران کمک 
بخواهد، ایران کمک می کند زیرا نمی توانیم 
به  نسبت  و  کنیم  زندگی  مرز  این  کنار  در 
بچه های  و  خواهران  برادران،  شیعه کشی 
عزیزشان بی تفاوت باشیم که بر سر آنان چه 
می آید، مسئله همبستگی در عشق اهل البیت، 

نمی تواند ما را بی تفاوت بگذارد و پیگیری این 
فاجعه الزم هست که کاماًل به نتیجه برسد.

...............................................................................
1. از مسئوالن کشور همسایه و برادر افغانستان جداً 
انتظار می رود که عامالن خونخوار این جنایت بزرگ را به 
مجازات برسانند و با تدابیر الزم از تکرار چنین فجایعی 

جلوگیری کنند. )مقام معظم رهبری 17مهر 1400(.

نمیتوانیمنسبتبهشیعهکشیدرهمسایگیخودبیتفاوتباشیم

بیتفاوتیدولتجدیدافغانستانمحکوماست

افغانستان  دولت  امروز  به  تا  متأسفانه 
و  نداده  نشان  خود  از  رسمی  عکس العمل 
اقدامی در این زمینه که مردم ببینند، به جا 
نیاورده است، ژستی که دولت افغانستان در 
مقابل این فاجعه گرفته است، ژست بی تفاوتی 
دولت افغانستان نسبت به این ناامنی و کشتار 
گرفتن  این طور ژست  و  است  غیرقابل انتظار 
ازنظر ما محکوم است، این که برایشان فرقی 
نمی کند یک عده شیعه در این کشور کشته 
به عنوان  نیست،  خیالشان  عین  و  بشوند 
همسایه این کشور نمی توانیم در مقابل این 

بی تفاوتی، بی تفاوت باشیم.
مدیریتی  و  کشور  هر  در  امنیت  مسئله 

و  کشور  امتیاز  عمده  می زند،  را  اول  حرف 
مدیریت جامعه ما در طول 42 سال از پیروزی 
انقالب تا امروز این بوده که با سر کار بودن 
هر دولتی، امنیت کشور ما برقرار بوده است؛ 
در دوران دفاع مقدس روزنامه های آمریکایی 
از  تهران  تاریک  شب های  »امنیت  نوشتند 
در  است«،  بیشتر  نیویورک  روشن  روزهای 
شرایطی که بمباران می کردند و شب ها چراغ ها 
خاموش بود، آنجا این متن را نوشتند و این 
امنیت مرهون خدمات جریان های انتظامی آن 
روز که به صورت شهربانی، کمیته های انقالب 
اسالمی و ژاندارمری فعالیت می کردند بود و 
این مجموعه امروز در نیروی انتظامی قهرمان 

متبلور شده است.
خوشبختانه در این 42 سال در این کشور 
در هر حادثه و پیش آمدی چه جنگ و چه 
مخاطره  در  مردم  مال  و  جان  امنیت  فتنه، 
قرار نگرفته و آن نیز به خاطر فداکاری ها و 
این  اقتدار  محور  شبانه روزی  ایثارگری های 
نظام و همکاری بسیج دالور و بقیه نیروهای 

مسلح با جلوداری نیروی انتظامی بوده است.

امروز روز آخر هفته نیروی انتظامی است و 
امیدواریم خداوند عزیزان ما در نیروی انتظامی 
را هم قدرت و هم قوت ببخشد که در اجرای 
تأمین  که  اسالمی  مقدس  نظام  امتیاز  این 
امنیت جان و مال مردم هست، بیشتر فداکاری 

و فعالیت کنند.
ریخته  به ناحق  خون های  به حق  خدایا! 
شده  و مظلومیت شیعیان قندوز، نقطه ی کمال 
عزت و عظمت اسالم و مسلمین فرج موالیمان 

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

خیمه ی این نظام خوشنود و راضی گردان.
سایه ی  پربرکت مقام معظم رهبری بر سر 

ما مستدام دار.
دشمنان ناپاک ما که دشمنان امام زمان )ع( 

هستند از صفحه ی روزگار برانداز.
از  را  منحوس  بیماری  این  پروردگارا! 

قاطبه ی دوستان اهل بیت )ع( دفع فرما.
عزیزانی که به این بال مبتال شده اند شفای 

عاجل عنایت فرما.
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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.

»وحدتمذاهباسالمی«راهپیروزیبرجبههیاستکباراست

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

باالترین ظلم است.

آسیبفضایمجازیپیرامونحقالناس
........................................................

........................................................

جمعـه30مهـر1400

شماره44

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 38

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.

حوادثشبمیالدحضرترسول)ص(
........................................................

........................................................

..............................ادامه مطلب صفحه 41 ..............................ادامه مطلب صفحه 39

عیبپوشیکردنازهمسایگان
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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(.

تقـوایکبستـهنرمافـزاریاست

مؤلفه ی هشتم »عیب پوشی همسایه«   
درخواست  خداوند  از  حضرت  است]که 
از  یکی  یعنی  عوراتهم«[  ستر  »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 

عیبپـوشیکردنازهمسایگـان
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افشاگـریباالترینظلموگنـاهاست
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 
این است که حضرت می فرمایند  بیان شده 
»ونصرة 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 ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

یاریکردِنهمسایهمظلـومخویش

آسیبفضایمجازیپیرامونحقالناس
 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 ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

2. وسائل الشيع؛ شیخ حّرعاملي، ج 11، ص136.
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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.

حقالنـاسبایـدجبـرانشـود

همیاریومواسـاتباهمسایگـان

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 وكله إلى نفسه، و من 
وكله إلى 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 ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.
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 سفينة البحار؛ شیخ علی نمازی، ج9، 

ص 407.
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بدحـالترینفـرددرروزمحشـر

 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  الى  وكله  »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 »الهى التكلنى الى نفسى طرفة عين ابدا ال 
اقَلّ من ذلک و ال اكثر«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 بقية 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.

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

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 

حوادثشبمیالدحضرترسولاکرم)ص(
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او بگوید شاید او توجه کند
فاد  أم  اليمن*  أم يسمع غطريف   »أصم 
أعيت  الخطة  فاصل  يا  العنن،  شأو  به  لم  فاز 
من ومن* أتاك شيخ الحى من آل سنن، وأمه 
من آل ذئب بن حجن* أزرق نهم الناب صرار 
الرداء والبدن* رسول  أبيض فضفاض  األذن، 
قيل العجم يسری للوسن، يجوب بى األرض 
علنداة شزن* ال يرهب الرعد وال ريب الزمن، 
أتى  حتى  وجن*  بى  وتهوی  وجنا  ترفعنى 
الريح بوغاء  عاری الجآجى والقطن، تلفه فى 

الدمن* كأنما حثحث من حضنى ثكن«
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 
أتى  المسيح على جمل مشيح،  و گفت »عبد 
َسطيح، و قد أوفى على الضريح، بعثك ملك 
بنى ساسان، الرتجاس اإليوان، وخمود النيران، 
ورؤيا الموبذان، رأی إبال صعابا، تقود خيال عرابا 

قد قطعت دجلة، وانتشرت فى 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، »يا عبدالمسيح إذا كثرت التالوة، 
الهراوة، وفاض وادی السماوة،  وظهر صاحب 
فارس،  نار  وخمدت  ساوة،  بحيرة  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.  كمال الدين و تمام النعمة؛ شیخ صدوق، ج1، 
ص191.

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

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.

»وحدتمذاهباسالمی«راهپیروزیبرجبههیاستکبار
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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 بقيةاهلل 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 

.416

خروشامامراحلدرمقابلقانونکاپیتوالسیون
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دشمنان ما با دو ابزار »توطئه و فتنه« و 
»تحریم« به جنگ ما آمده اند که غیر از این 
دو ابزار، چیزی برای آنان باقی نمانده است، در 
درصدد  بسیار حساس، دشمن  موقعیت های 
توطئه است برای این که یک بحران اجتماعی در 
کشور به وجود بیاورد و در این بحران اجتماعی، 

اهداف سوء خودش را انجام دهد.
دو چیز در برابر توطئه دشمن وجود دارد، 

به  نظام« که  اعتماد مردم  و  اول »هوشیاری 
مردم هم به این نظام و هم به مسئوالن نظام 
این اصل توطئه  اعتماد دارند،  معتقد بوده و 
دشمن را از بین می برد و نکته دوم که از اولی 
نیز مهم تر است، حضور مسئوالن در عرصه ها و 

موقعیت های بحران آفرینی توطئه است.
در سوخت رسانی در سطح کشور جریانی 
که اتفاق افتاد، یک آموزه بسیار قابل توجه برای 

مسئوالن و مردم ما در حوادث آینده بود که 
دشمن دست به اجرای یک توطئه زد، با تجاوز 
سایبری به سامانه هوشمند توزیع بنزین، توزیع 
بنزین را دچار مشکل کرد تا شورشی در کشور به 
وجود بیاید، پمپ های بنزین تحت فشار قرار بگیرد 
و به بحران اجتماعی مبدل شود اما خوشبختانه 
هوشیاری مسئوالن در همان لحظه ای که این 

مسئله شروع شد مانع این اتفاق شد.

طراحیتوطئـهبرایبحـرانسـازیاجتمـاعی

به  ظن  حسن  چهاردهم  مؤلفه ی 
ن في  همسایه است، »و أَْستعمل حسن الظَّ
كافتهم«  سوء ظن امری است که زندگی 

آدم را از امنیت خارج می کند.

حسنظنداشتننسبتبههمسایه
........................................................

........................................................

جمعـه7آبان1400

شماره45

حضرت امام سجاد )ع( مؤلفه دوازدهم 
از تعامل با همسایه را رفع نیاز وی قبل 
و  می کنند  معرفی  کردن  درخواست  از 
می فرمایند »إْعطاء ما يَجب لهم قبل السؤال«
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رهبری فرمودند راه دوم »خنثی سازی 
تحریم« است در حرکت اقتصادی خودمان 
برنامه ای پیش بگیریم که تحریم در جامعه 
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دوراهمواجههباتحریمها
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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.

کالم ما در خطبه اول درباره ی تقوای عملی 

وجود  کردیم  عرض  بود،  همسایه  با  تعامل  در 
مقدس امام سجاد  )ع( در دعای بیست و ششم 
مولفه های  از  مؤلفه  هجده  سجادیه،  صحیفه ی 
همسایه داری را از ذات مقدس احدیت درخواست 
می کنند. ما در هفته های گذشته، یازده مؤلفه از 
از مؤلفه ی  آن را عرض کردیم و سخن امروز ما 

دوازدهم آغاز می شود.

دوازدهم  مؤلفه  )ع(  امام سجاد  حضرت 
قبل  وی  نیاز  رفع  را  همسایه  با  تعامل  از 
و  می کنند  معرفی  کردن  درخواست  از 
می فرمایند »إعطاء ما يجب لهم قبل السؤال«1 
اصوالً برخی افراد، حتی افراد خیِّر، متأسفانه 
از  پَس  که  دارند  را  نفسانی  حالت  این 
درخواست نیازمند، نیاز او را برآورده می کنند 

نه پیش از درخواست وی.
که  است  انسان  اخالقی  رذائل  از  این 
راضی به این شود که انسانی در مقابل او ذلت 
به خرج داده و با حالت خضوع، احتیاج خود 
انساِن  رذیله،  این  مقابل  در  کند.  مطرح  را 
دارای فضیلت اخالقی، وقتی نیاِز نیازمند را 
به  کردن  درخواست  اجازه ی  داد،  تشخیص 
او نمی دهد بلکه پیش از اینکه او برای رفع 
نیازش درخواستی کند و تقاضایی را اظهار 

کند، حاجت او را برآورده می کند.
ابراز نیاز کردن ذلتی دارد، اینکه انسان از 
دیگری چیزی بخواهد -چه در ارتباط با رفع 
نیاز و چه در ارتباط با ارتقاء مقام یا توسعه ی 
ثروت- موجب ذلت درخواست کننده می شود.

باال  از  و  نیازمند  نیاز توسط  اعالم  توقع 
و  حاجت  که  نیازمندی  با  کردن  برخورد 
نیازش به حد استیصال2 رسیده، یک رذیلت 
اخالقی است و وجود مقدس امام سجاد )ع( 
در این فراز از دعای بیست و ششم صحیفه ی 
مطلب  یک  به عنوان  را  نکته  این  سجادیه، 

اخالقی بیان می کنند.
محتاج  همسایه ی  با  رابطه  در  انسان 
اگر  و  خودش  از  می تواند  اگر  خویش، 
برای  را  وسایلی  دیگری  جای  از  نمی تواند 
رفع نیاز او فراهم کند. طوری باشد که قبل 

کند،  تقاضایی  او  از  همسایه اش  اینکه  از 
واقعاً  اگر  کند.  برطرف  را  وی  گرفتاری  او 
به عنوان  انسان ها،  در  نفسانی  ملکه ی  این 
)ع(،  اهل البیت  به  وابسته  والیِی  جامعه ِی 
هم زیستی  و  زندگانی  شاهد  آید،  به وجود 
و  رفاه  تأمین کننده ی  و  مسالمت آمیز 

آسایش در جامعه خواهیم بود.
......................................................................
1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

2. درماندگی و به ستوه آمدن.

رفعمشکلهمسایهپیشازاظهارنیاز

اگر  که  است  این  سیزدهم،  مؤلفه ی 
همسایه ی  بداخالقی دارید، راه عالج بدُخلقی 
وی، بداخالقی متقابل از جانب شما نیست؛ 
بلکه باید در مقابل بدرفتاری او، شما رفتار 

شایسته داشته باشید.
می فرمایند  )ع(  سجاد  امام  ما،  موالی 
مسيئهم  باإلحسان  أجزي  اللهم  اجعلني  »و 
ظالمهم«1خدایا  عن  بالتجاوز  أعرض  و 

برخوردمناسبباهمسایهیبداخالق
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مؤلفه ی چهاردهم حسن ظن به همسایه 
كافتهم«1  في  ن  الظَّ حسن  أَستعمل  »و  است، 
از  را  آدم  زندگی  که  است  امری  سوء ظن 
امنیت خارج کرده و موجب می شود زندگی با 
دغدغه آمیخته شود. اولین اثر سوءِ بدبینی به 
همسایگان، متوجه خود انسان است. چنین 
دلواپس  همیشه  خویش  زندگی  در  فردی 
است و دغدغه دارد که از آن ها چه ضرری 

خواهد رسید و چگونه آن ضرر را دفع کند.
دنیا  این  در  آدم  خواهران،  و  برادران 
کلیه ی  کند.  زندگی  دلواپسی  با  نمی تواند 
از  را  است  دلواپسی شما  عامل  که  مسائلی 
زندگی  اگر  کنید.  دفع  خودتان  زندگانی 
حالوت  هیچ  شد،  دلواپسی  با  آمیخته ی 
نخواهد  وجود  زندگی  این  در  شیرینی ای  و 
و  سوءظن  که  جایی  مخصوصاً  داشت، 
باشد،  مرتبط  انسان  نزدیکان  به  دلواپسی 

زن به شوهرش بدبین باشد، شوهر به زنش 
بدبین باشد، همسایه به همسایه بدبین باشد، 
اگر چند تا از این بدبینی ها در زندگی آدم 
امن  نا  را  زندگی  بدهد  هم  دست به دست 

می کند.
چنین  در  شیرینی  و  حالوت  لذت، 
زندگانی  ای از بین می رود لذا نباید به همسایه 
سوءظن داشت بلکه باید با حسن ظن زندگی 
کنید، البته این به معنای این نیست که در 
ارتباطات خود احتیاط نکنید، گاهی حسن 
ظن ها از روی سادگی است. برخی ساده اند 
می بینند  خوش بین اند.  سادگی  روی  از  و 
طرف مقابل درصدد ضربه زدن به او است اما 
می گوید چیزی نیست و با تکیه به ُحسن ظن 

از کنار آن می گذرد، این اشتباه است.
 شما در مسائل زندگی احتیاط را از دست 
یا رفیقی خوش بین  اگر به همسایه  ندهید، 

هستید، هنگام معامله با او باید اهل حساب 
و کتاب باشید و درباره اش تحقیق کنید. مثال 
امضا کنید و  را  بناست پشت چک وی  اگر 
او  برای  وثیقه  عنوان  به  را  خویش  خانه   یا 
بگذارید و یا ضامنش بشوید، به حسن ظن 

اکتفا نکنید.
خویش  حواس  امور  اینگونه  در  باید 
ازدواج.  امر  در  مخصوصاً  کنیم،  جمع  را 
ظن  حسن  به  ازدواج  پیوند  در  نمی توان 
بگوید  کسی  که  نباشد  اینگونه  کرد.  اکتفا 
که فالن آقا، پسِر خوش قد و قامتی است و 

حسنظنداشتننسبتبههمسایـه

بدی های  بتوانم  که  ده  قرار  کسانی  از  مرا 
همسایه های بدرفتار را با نیکی پاسخ دهم و 
اگر ظالم و ستمگری در همسایگی من قرار 
گرفت، بتوانم در مقابل ظلم او گذشت کرده 

و از ظلم و ستم او]درحق خودم[ درگذرم.
و  ظلم  مقابل  در  گذشت  حالت  این   
فضای  بدرفتاری،  مقابل  در  خوش رفتاری 
زندگی اجتماعی ما را یک فضای کامال امن 
قرار می دهد. اگر قرار شد بین دو همسایه، 
گریبان گیری  و  برخورد  مقابل  در  برخورد 
باشد،  داشته  وجود  گریبان گیری  مقابل  در 
دو  هر  از  زندگی  آرامش  و  امنیت  آن وقت 
همسایه گرفته می شود و آنها دیگر نمی توانند 

با امنیت زندگی کنند.
از  غیر  )ع(  سجاد  امام  مقدس  وجود   
این فرمایشی که در صحیفه سجادیه دارند، 
همسایه  حق  مورد  در  الحقوق  رساله  در 
ال  حيث  من  عليه  تستمع  »ال  می فرمایند 
يعلم«2، در کنار همسایه استراق سمع نکنید، 
او  که  ندهید  گوش  را  او  حرف های  جوری 
می فرمایند  بعد  می دانید،  شما  که  نفهمد 

حلمك  تدخر  وال  زلته  تغفر  و  عثرته  »تقيل 
تكون  أن  تخرج  وال  عليك  جهل  إذا  عنه 
اگر  یعنی  درگذرید،  او  لغزش  از  له«3  سلما 
به صورت غیر عمد از او خطایی سر زد که 
موجب گشت برای شما مشکلی یا مصیبتی 
ایجاد شود، از لغزش او گذشته و از خطای او 
صرف نظر کنید و بپذیرید که خطا کرده است 
و آن لغزش را به حساب عمد نگذارید، »وتغفر 
درصدد  و  ببخشید  را  او  لغزش  این  زلته« 

مکافات و برخورد مقابل نباشید.
جوری  شما  عنه«،  حلمك  تدخر  »وال   
به  را  شما  او  که  کنید  برخورد  همسایه  با 
عنوان فردی بردبار و صبور بشناسد و نگوید 

»إذا  است.  بی گذشت  آدمی  من  همسایه ی 
وقتی که حرکت جاهالنه ای  جهل عليك« 
نسبت به شما انجام می دهد از شما بردباری 
این  له«  أن تكون سلما  » وال تخرج  ببیند. 
دست  از  را  بودن  همراه  و  آرامش  حالت 
ندهید، اگر شما با همسایه تان ارتباط دارید، 
در مقابل این جهالتی که انجام داد، ارتباط 
به  را  رفت وآمد  و  نزنید  هم  به  را  خودتان 

سبک قدیم ادامه دهید.
.........................................................................

1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.
2. رسالة الحقوق؛ شیخ محمد حسن آل یاسین، 

ص 34. 
3. همان.
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خطبه دوم: عباداهلل؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

دشمنبهدنبالبحرانآفرینیدرکشوراست

دشمنان ما قباًل در الف های بی محتوای 
روی  نظامی  »گزینه  می گفتند  خودشان 
را  است همین شعار  مدتی  اما  است«،  میز 
هم نمی دهند چون می دانند قدرت نظامی 
ندارند و می دانند با صالبت یک ملت غیور و 
یک امت دالوِر از جان گذشته مقابل هستند.

انقالب و نظام، بعد از 42 سال با جان 

قابل  وجه  به  هیچ   و  آمیخته شده  ما  مردم 
نظام  اخیر،  هفته های  در  نیست،   تفکیک 
کرد  اعالم  را  گزافی  یک الف  صهیونیستی 
که »قصد حمله به مراکز هسته ای ایران را 
ادعای  هم چنین  پیش  وقت  چند  داریم«، 
تعیین  نیز  را  آن  تاریخ  حتی  و  بود  کرده 
کرده بود ولی به همان نقل تاریخ باقی ماند 
و جرئت اقدام نداشت، اآلن هم که این حرف 
را زد همه مسخره کردند و گفتند آن وقت 
که زمان تعیین کردی، غلطی انجام ندادی؛ 
صهیونیستی  نظام  اگر  است  معلوم  این 

بزند،  حرکتی  چنین  به  دست  بخواهد 
نابودی خودش که چند سال دیگر است را 

تسریع کرده است.
مقتدری  نظام  که  نیست  این طور 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  مثل 
نامشروِع  زنازاده  که  کند  نگاه  بایستد 
آمریکا، اسرائیل حمله کند و ایران هم هیچ 
وجب  به  وجب  ندهد،  نشان  عکس العملی 
اسرائیل زیر موشک ها قرار می گیرد و دیگر 
مفهومی در دنیا به اسم کشور اسرائیل باقی 

نخواهد ماند.

دشمنان ما با دو ابزار »توطئه و فتنه« و 
»تحریم« به جنگ ما آمده اند که غیر از این 
دو ابزار، چیزی برای آنان باقی نمانده است، 

در موقعیت های بسیار حساس، دشمن درصدد 
توطئه است برای این که یک بحران اجتماعی 
بحران  این  در  و  بیاورد  وجود  به  کشور  در 

طراحیتوطئهبرایبحرانسازیاجتماعی

دختر  لذا  می زند  حرف  زیبا  خیلی 
نازنیش را به عقد او در بیاورد و بعدا معلوم 

شود انسان نامناسبی است.
خانواده  یک  با  کردن  وصلت  از  پیش 
یک  تشکیل  در  کنید.  بررسی  و  تحقیق 
زندگی، یک زن هرچقدر قوی باشد سرنوشت 
عنوان  به  که  است  مردی  آن  دست  به  او 
شوهر به او تکیه کرده است، َکفیل او آن مرد 

است. نمی شود گفت فرزند من ُعرضه دارد 
را جمع می کند، خیر  زندگی اش  و خودش 
این گونه نیست، اگر خدای نکرده درگیری ای 
بین زن و شوهر پیش بیاید، آن وقت روشن 
چه  و  است  زیاد  چقدر  مرد  قدرِت  می شود 
می گیرد؛  صورت  خانم  این  به  ظلم هایی 
نیرومند و  را خیلی  درعین حال که خودش 
قوی و مسلط بر شوهر می بیند. لذا در اصل 

بلکه  باشد  نباید  معیار  ظن  حسن  ازدواج 
تحقیق و بررسی معیار شما باشد.

خدایا! به عزت اولیائت توفیق فهم معارف 
دین به همه ی ما کرامت فرما.

از  زندگی  سبک  آموزه های  پروردگارا! 
منابع دینی را برای ما تکمیل گردان و نقطه ی 
کمال زندگی دینی و اسالمی ما، نقطه ی فرج 

و ظهور موالیمان بقیه اهلل تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار را از همه ی برکات زندگانی ما 
مقام  برکت  پر  سایه ی  و  گردان  بهره مند 

معظم رهبری را بر سر ما مستدام دار.
در  را  آسمانی ات  رحمت  نزوالت  خدایا! 
این سرزمین والیی، با رحمت و برکت، بدون 

ضرر و زیان نازل گردان.
..........................................................................

1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.
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اجتماعی، اهداف سوء خودش را انجام دهد.
دو چیز در برابر توطئه دشمن وجود دارد، 
اول »هوشیاری و اعتماد مردم به  نظام« که 
مردم هم به این نظام و هم به مسئوالن نظام 
معتقد بوده و اعتماد دارند، این اصل توطئه 
دشمن را از بین می برد و نکته دوم که از اولی 
نیز مهم تر است، حضور مسئوالن در عرصه ها و 

موقعیت های بحران آفرینی توطئه است.
در سوخت رسانی در سطح کشور جریانی 
آموزه  یک  افتاد،  اتفاق  پریروز  و  دیروز  که 
ما  مردم  و  مسئوالن  برای  قابل توجه  بسیار 
به  دست  دشمن  که  بود  آینده  حوادث  در 
به  سایبری  تجاوز  با  زد،  توطئه  یک  اجرای 
بنزین  بنزین، توزیع  سامانه هوشمند توزیع 
کشور  در  شورشی  تا  کرد  مشکل  دچار  را 
کند،  پیدا  ادامه  قضیه  این  بیاید،  وجود  به 
به  و  بگیرد  قرار  بنزین تحت فشار  پمپ های 
بحران اجتماعی مبدل شود اما خوشبختانه 
که  لحظه ای  همان  در  مسئوالن  هوشیاری 
این مسئله شروع شد و مردم مقداری دچار 

مشکل شدند، مانع این اتفاق شد.

با شرکت نکردن رئیس جمهور در نشست 
وزرای خارجه کشورهای همسایه و سرکشی 
از وزارت نفت و پمپ بنزین های سطح شهر به 
 منظور نظارت بر حل مشکل مردم، مشکلی که 
فکر می کردند حداقل یک هفته طول می کشد 
تا برطرف شود و بحرانی همچون بحران سال 

1398 ایجاد می کند مدیریت شد.
هوشیاری مسئوالن، پای کار بودن آنان، 
اعتماد مردم و توجه مردم به بحران آفرینی 
دشمن، دشمن را بیچاره کرده، نقشه اش را 

خاک کرده است.

در  مردم  شما  بیداری  و  هوشیاری  این 
به  نظام  که  اعتمادی  و  انتخاب  دادن،  رأی 
و  است  مطلب  واقعیت  و  قضیه  اصل  دارید، 
این حذاقت مسئوالن و آگاهی شان نسبت به 
مسئله و پای کار بودن، طرف دیگر قضیه است.

در اتفاقات اخیر دو مسئله انجام گرفت، 
دوم،  و  بحران جلوگیری شد  از  این که  یک 
که  شد  صادر  دولت  طرف  از  اعالمیه  یک 
این دولت پای نیاز مردم، پای مسائل داخلی 
کشور و پای احتیاج مردم، جدی تر و محکم تر 

از مسائل خارجی و بین المللی ایستاده است.

باتحـریـمهـا دوراهمواجهـه

این  و  پارسال  و  امسال  مال  تحریم که 
دولت و آن دولت نیست، از روزی که جوانان 
غیور انقالبی ما به تعبیر امام بزرگوار »انقالب 
جاسوس خانه  و  آوردند  وجود  به  دوم«1 
آمریکا را تصرف کردند، تحریم در این کشور 

ادامه دارد.
رهبری در یکی از فرمایشاتشان فرمودند 

»این تحریم دو راه دارد، این که بگوییم ضربه 
نزد و خسارت نداشت، نخیر این ها را داشت 
لغو تحریم  دارد؛ یک  راه  راه  اما دو  قبول  و 
دست  این  و  شود  لغو  تحریم ها  که  است 
باید  دشمن  نیست،  ما  دست  است،  دشمن 
دشمن  هم  دشمن  و  کند  لغو  را  تحریمش 
وقتی  دشمنی اش  عالِم  در  دشمن  است، 
یک راهی را پیش گرفته و به این نتیجه رسید 
که این راه اثرگذار است، بدتر می کند و دست 
دشمن  یک  به  نمی شود  پس  برنمی دارد«، 
خون خوار سنگدِل آرزومند در جهان خواری 
که راه خودش را در این مسیر دیده، اتکا کرد 
که بیا این تحریم را لغو کن. تا اآلن هرچه 
رفتند به طرف دشمن برای لغو تحریم ها بدتر 

شده و هیچ نتیجه ای نداشته است.
راه دوم، فرمودند »خنثی سازی تحریم« 
است، در حرکت اقتصادی خودمان برنامه ای 

اثر  ما  جامعه  در  تحریم  که  بگیریم  پیش 
یک  ببریم؛  بین  از  را  تحریم  آثار  و  نکند 
تحریم  را  لبنان  آمریکا  کوچک،  نمونه 
و  بنزین  کشتی های  این که  به مجرد  کرد، 
سوخت به  طرف لبنان رفت، قبل از رسیدن 
را  خود  تحریم  فرانسه  ایرانی،  کشتی های 
لغو کرد، رهبری فرمودند »این خنثی سازی 

تحریم کار ماست«2. 
حکمی  رئیس جمهور  مهرماه،   25 در 
اقتصادی  گروه  و  اول  معاون  برای  را 
عرصه  وارد  این ها  که  کرد  صادر  دولت 
حرکت های اقتصادی در خنثی سازی تحریم 
خصوص،  این  در  دارند  طرح هایی  شوند، 
باید  طرح ها  این  داد  حکم  رئیس جمهور 
اجرا شود که اقدام شد و امیدواریم به  زودی 

طرح ها پیاده شده و اثر بگذارد.
داشته ها  تکیه بر  تحریم  خنثی سازی 
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نقطه  به  دستیابی  تا  داخلی  توانایی های  و 
تا  که  است  جامعه  در  تحریم  شدن  بی اثر 
انجام شده و دولت  اندازه ای مقدمات آن هم 
در  نیز  سیاسی  و  دیپلماسی  ارتباطات  در 

جهت لغو تحریم ها اقدام کرده است.
ما  غربی  طرف  که  است  روزی  امروز 
چه آمریکا و اروپا به مذاکره هسته ای با ما 
محتاج و نیازمند هستند، راهی جز مذاکره 
مذاکره  با  باید  و  کنند  مذاکره  باید  ندارند، 
مشکل دلهره جهانی خودشان را حل کنند. 
و  اروپا  از  -اعم  غربی  طرف  یعنی  دشمن 

آمریکا- چاره ای جز مذاکره با ما ندارند.
یک  نیز  مسئله  این  برای  خوشبختانه 
سال   10 از  بیش  که  آگاه  و  خبیر  فرد 
ابتدا  از   5+1 مذاکرات  جریان  در  است 
حضورداشته، برجام را تحلیل و زیرورو کرده 
و بر همه چیز مسلط است، انتخاب شده که 

پای  و  نمی گیرد  آرام  تحریم ها،  لغو  به  جز 
ما  از  می خواهد  دشمن  نمی آید؛  مذاکره 
باید به  اینجا جایی است که  امتیاز بگیرد؟ 
ما امتیاز بدهد که حصول آن نیز معلول دو 

عامل است.
عامل اول عنایت خدا است؛ مردمی آمدند 
در پای ستون این نظام ایستادند و پروردگار 
این مردم را مشمول عنایت و لطف ربوبی خود 
و  اعتماد  و  مردم  خود  دوم،  عامل  و  قرارداد 
غیرت و دالوری مردم، بصیرت و هوشمندی 
شما مردم و شما عزیزان انقالبی است که عامل 

این عزت و اقتدار برای نظام است.
خدایا! به عزت اولیائت این عزت اسالمی 
ظهور  و  فرج  اسالم،  جهانی  عزت  به  را 

موالیمان بقیۀاهلل متصل فرما.
روح  و  ارواح مطهره ی شهدا  پروردگارا! 
مطهر امام بزرگوار ما را، از پایمردی مردم ما 

در پای ستون خیمه ی این نظام، خشنود و 
راضی گردان و سایه ی پربرکت مقام معظم 

رهبری بر سرما مستدام دار.
ناپاک ما در جبهه های  خدایا! دشمنان 
و  نابود  و  ذلیل  را  استکبار  و  نفاق  و  کفر 

ریشه کن گردان.
کم  و  بی درمان  درد  این  پروردگارا! 
درمان، این ویروس منحوس را از جامعه ی 
و  فرما  دفع  )ع(  اهل البیت  دوستدار  والیی 
عاجل  شفای  شده اند  مبتال  که  عزیزانی  به 

عنایت فرما.
......................................................................

1. اینکه شنیدید امام این حرکت را انقالب دوم 
نامیدند، بی معنا نیست. )مقام معظم رهبری؛ 12 آذر 

.)1395
2. رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی سازی 
آن به دست خودمان است بنابراین باید بیش از آنکه به 
کنیم.  تمرکز  آن  بر خنثی کردن  باشیم  تحریم  رفع  فکر 

)مقام معظم رهبری؛ 26 دی 1399(.
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عملیات دالورانه عزیزان رزمنده غیور سپاه 
پاسداران یک موقعیت نظامی و ارزش نظامی 
برای ایران داشته است که همه خبرگزاری های 
دنیا مخابره کردند اما آن که در عمق این عملیات 
و این دالوری ها وجود داشت، تحریم شکنی بود.

رسانه  یک  که  نیویورک تایمز  روزنامه 
در  آمریکا  شکست  از  بعد  است،  جهانی 

افغانستان و فرار از این کشور، تحلیلی منتشر 
کرد و در آخر نتیجه گرفته که دیگر آمریکا 
داستان  این  ندارد؛  ایران  با  درگیری  قدرت 
عملیات دریایی غیورمردان سپاه پاسداران را 
نیز مخابره کرده و گفته »بعضی آمریکایی ها 
می گویند آن کشتی که دزدیدم، بردیم«، بعد 
این ها که این موضوع را گفتند، گفتند اسم ما 

را نبرید، نگویید چه کسی این را گفته چون 
افتضاحش دنیاگیر است؛ اگر کشتی شما نبود، 
چطور با ناو آمدید جلو و ناو شما را هم عزیزان 

ایثارگر سپاه ما فراری دادند؟
یک  است،  جمله  یک  ترجمه  این ها 
جمله ای که حضرت موسی)ع( به بنی اسرائیل 

گفت »إَِنّ َمِعَي َربِّي«، خدا با ماست.

رویدیگرعملیاتدریاییسپاه»تحریمشکنی«بود

سه خاطره باعث شده که روز 13 آبان روز 
استکبارستیزی باشد؛ اول تبعید امام، دوم به 
خاک و خون کشیدن دانش آموزان در دانشگاه 

تهران  و سوم، تسخیر النه ی جاسوسی 

13آبانروزاستکبارستیزیاست
........................................................

........................................................

جمعـه14آبان1400

شماره46

در  مثبت  خاصیت  یک  مهرورزی 
زندگانی انسان است و به این معنا است که 
انسان با همه مهربان باشد و برخورد اول انسان 

با هرکسی از موضع محبت صورت گیرد.

..............................ادامه مطلب صفحه 54

شکست آمریکا 40 سال روزبه روز، 
و  افتاد  اتفاق  فصل به فصل  و  ماه به ماه 
آخرینش چند روز قبل در دریای عمان 

و در عملیات دریایی بود. 

تحقیرقدرتپوشالیآمریکا
........................................................

........................................................
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مهرورزینسبتبههمسایه
........................................................

........................................................
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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.

تقوای  درباره ی  اول  خطبه ی  در  ما  کالم 

در  و  بود  دیگران  با  تعامل  و  ارتباطات  در  عملی 
خصوص ارتباط با همسایه و آیین همسایه داری در 
سبک زندگی بحث می کردیم. گفت و گو و تفسیر 
دعای  در  )ع(  سجاد  امام  فرمایش  پیرامون  ما 
بیست وشش صحیفه ی سجادیه بود که در آنجا 
نوزده مورد از مؤلفه های تعامل با همسایه در قالب 

دعا بیان شده است.

به  را  مؤلفه  چهارده  قبل  هفته های  در 
محضر شما عرضه داشتم و امروز به تبیین 
دعا  در  حضرت  می پردازم.  پانزدهم  مؤلفه 
می فرمایند »و أَتولى بالبر عامتهم«1 ؛خدایا به 
من توفیق ده که عموم همسایگان مشمول 
نیکو رفتاری و مهرورزی من شوند. مهرورزی 
اصوالً یک خاصیت مثبت در زندگانی انسان 
با همه  انسان  است و به این معنا است که 
مهربان باشد و برخورد اول انسان با هرکسی 
-چه آشنا و چه غیر آشنا- از موضع محبت و 

مهرورزی صورت گیرد.
به  ارتباطاتشان  در  افرادی  از  عده ای   
به کسی می رسند  شکلی هستند که وقتی 

گویا با یک اجنبی و بیگانه برخورد کرده اند؛ 
هستند،  به  عکس  هم  اشخاص  برخی 
ادبیاتشان در ارتباطات و برخورد با دیگران 
مالقات  انسان  با  وقتی  که  است  نحوی  به 
انسان  با  می کنند، مثل اینکه سال های سال 
مهرورزی  یعنی  داشتند،  دوستی  و  آشنایی 
یک داعیه و یک سجیه ی اخالقی در زندگانی 

آنان است.
عموم  با  می فرمایند  )ع(  سجاد  امام   
بدشان،  چه  و  خوبشان  -چه  همسایگان 
باید  چه مسلمانشان و چه غیرمسلمانشان- 
کرد؛  رعایت  را  مهرورزی  ادبیات  و  فرهنگ 
یعنی بنا بر این است که انسان همه را دوست 

عنوان  یک  همسایگی  عنوان  داشته باشد. 
مستقل ارتباطی برای انسان است مثل  اینکه 
عالقه  اظهار  خودش  پسرعموی  به  کسی 
می کند یا به دایی یا به عمو و قوم  و خویش 
خود اظهار محبت می کند، همسایه از دیدگاه 
به  عنوان  که  دارد  موقعیتی  چنین  یک  او 

همسایه، متعلَق مهرورزی و محبت او است.
................................................................................

1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

مهـرورزینسبـتبههمسایـه

است.  عفت ورزی  شانزدهم  مؤلفه ی 
عنهم  بصری  »واغض  می فرمایند  حضرت 
عفة«1؛ خدایا تو به من این توفیق را بده که در 
جریان تعامل با همسایه بینش عفیفانه -یعنی 

عفت چشم نسبت به محارم او- داشته باشم.
اقوام و خویشاِن  انسان مانند  همسایه ی 
خود انسان است؛ یعنی همان طور که انسان 

نسبت به محرم خودش نظر سوء ندارد و با 
یک نظر عفیفانه با محرم خود برخورد می کند، 
این عفت را بایستی در تعامل با همسایگان 
خیلی مورد توجه قرار دهد. معموالً از شنیدن 
کلمه ی عفت، معنای حجاب به نظر می رسد 
و اشخاص فکر می کنند عفت مربوط به زن 
و حجاب او است؛ در صورتی که حجاب یک 

عفـتورزینسبـتبههمسایـه
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ستارالعیوبیخداونـددردنیاوآخرت

مسئله است و عفاف مسئله ای دیگر.
 حجاب یک تکلیف دینی و شرعی برای 
هر خانمی است و باید بدن و مویِ سر خود را 
از مرد نامحرم بپوشاند اما عفت یک سجیه ی 

اخالقی است، چه در زن و چه در مرد.
در بین انسان ها برخی دارای چشم بد و 
نظر بد هستند و به دنبال چشم چرانی هستند. 
هیچ خصلتی بدتر از چشم چرانی برای مرد و 
زن نیست. اینکه کسی نوامیس مردم را با نگاه 
کردن، ملعبه ی شهوت خود قرار دهد بسیار 

زشت است.
روایتی از وجود مقدس پیامبر اکرم )ص( 
ناموس  به  نسبت  چشم چرانی  زمینه ی  در 
همسایه وارد شده است که »و من اطلع في 
بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أَو شعر امرأَة أَو 
شي ء من جسدها كان حقًا على اهللَّ أَن يدخله 
عورات  يبتغون  كانوا  الذين  المنافقين  مع  النار 
حتى  الدنيا  من  يخرج  ال  و  الدنيا  في  الناس 
يفضحه اهلل و يبدي للناس عورته في اآلخرة«2؛ 

آدِم چشم چرانی  فرمودند  اکرم )ص(  پیامبر 
می کند  همسایه اش سرکشی  خانه  ی  به  که 
قرار  خود  چشم چرانی  هدف  را  او  محارم  و 
می دهد و عورت مردم را که دیوارهای خانه 
پوشانده است، او را کاماًل از بین ببرد، این از هر 
خائنی خائن تر و از هر دزدی بدتر است. پیامبر 
اکرم )ص( فرمودند خدا این آدم را روز قیامت 

مفتضح می کند و آبرویش را می برد.
صحرای  در  عذابی  خواهران!  و  برادران 
آن  نیست.  بی آبرویی  عذاب  از  بدتر  محشر 

لحظه ای که ما را در صحنه ی محشر به عنوان 
یک گناه کارِ جهنمی می آورند و به  عنوان یک 
آدم بسیار بد مقابل چشم مردم نگه می دارند، 
انسان آنجا آرزو می کند ای کاش همین  االن 
آتشی از دوزخ بلند شود و او را خاکستر کند تا 

مردم او را با این افتضاح نبینند.
..............................................................................

1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.
2. ثواب األعمال و عقاب األعمال؛ شیخ صدوق، 

ج 1، ص 282.

خدا  درگاه  به  ابوحمزه  شریف  دعای  در 
ذنبي  على  اليوم  اطلع  »فلو  می دارید  عرضه 
غيرك ما فعلته و لو خفت تعجيل العقوبة الجتنبته 
ال ألَنك أَهون الناظرين ]إِلي[ و أَخف المطلعين 
]علي[ بل ألنك يا رب خير الساترين و أحكم 
الحاكمين ]و أَحلم األَحلمين[ و أكرم األَكرمين 
ستار العيوب غفار الذنوب عالم الغيوب تستر 
الذنب بكرمك و تؤخر العقوبة بحلمك«1؛ خدایا 
من خیلی گناه کردم، همه ی گناهانی که انجام 
دادم، آن کوچک ترینش را، اگر می دانستم غیر 
انجام نمی دادم چون  تو دارد من را می بیند 
آبرویم می رفت، درست است که من در برابر 
بینش تو گناه کردم، اما این گناهم به معنای 
این نیست که تو را کم و ناچیز پنداشته ام بلکه 
را ستارالعیوب دیدم که هرچه من  تو  چون 
بدی کنم نمی گذارد آبرویم برود لذا بی باک 
گناه کردم و الابالی گرانه معصیت انجام دادم، 
گناه  ناظر من هست  تو  غیر  اگر می دانستم 

نمی کردم.

در مناجات شعبانیه به درگاه خدا عرضه 
می دارند »إلهي قد سترت علي ذنوبًا في الدنيا و 
أنا أحوج إلى سترها علي منك في األخری«2؛ 
خدایا تو گناهان من را در دنیا پوشانده ای که 
آبرویم نرود، من به این آبرومندی در قیامت 
بیشتر محتاجم. خدایا، تو در همین عرصه ی 
زندگی من کاری کرده ای که مردمی که با من 
زندگی می کنند با من بد نشوند و به من نگاه 
بد نکنند و به من بدبین نباشند و آبرویم پیش 

این ها محفوظ باشد.
»إذ لم تظهرها ألحد من عبادك الصالحين 
فال تفضحني يوم القيامة على رءوس األَشهاد«3؛ 
خدایا، گناه مرا از بندگان صالحت را پوشاندی 
در  و  نشوند  بدبین  من  به  نسبت  آنها  تا 
مقابلشان بی آبرو نشوم. در دنیا حفظم کردی 
اما در آخرت به این ستر  عیب و گناه پوشی تو 
بیشتر محتاجم چون اگر گناه من را در آخرت 
در  کنی،  امفتضح  آخرت  در  مرا  و  نپوشانی 

مقابل همگان بی آبرو می شوم.

گاهی آبروی فرد اگر جلوی آدم های بد 
برود، برای او بدتر است. یعنی آن انسان بدکار 
ما  با  همیشه  که  تو  ای بابا،  می گوید  وی  به 
مبارزه می کردی، تو که همیشه با ما برخورد 
می کردی، همیشه نهی از منکر می کردی، تو 
خودت همچنین آدم کثیفی بودی؟! تو خودت 
همچنین آدم بدی بودی و در عین حال ما را 
امر به  معروف و نهی از منکر هم می کردی؟! 
در این صورت بی آبرویی اش برای ما بدتر است 
از اینکه یک بنده ی صالح خدا بداند من بنده ی 

بدی هستم.
برادرم و خواهرم! پیامبر )ص( می گوید 
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خطبه دوم: عباداهلل؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

13آبـانروزاستکبارستیـزیاست

سه خاطره باعث شده که روز 13 آبان 
برای ما روز استکبارستیزی باشد؛ اول تبعید 
امام راحل به ترکیه1، دوم به خاک و خون 
تهران2   دانشگاه  در  دانش آموزان  کشیدن 
توسط  جاسوسی  النه ی  تسخیر  سوم،  و 

دانشجویان پیرو خط امام )ره(.3
در موضوع استکبار، ما سه آیه در قرآن 
داریم که هرکدام از این آیات با یکی از این 
به  نسبت  اما  است  تطبیق  قابل  جریان ها 
ستم شاهی  نظام  که  جنایتی  و  امام  تبعید 
مزدور آمریکا نسبت به نقطه مرجعیت این 

سوره   87 آیه  داد،  انجام  مردم  و  مذهب 
خداوند  است؛  تطبیق  قابل  بقره  مبارکه 
َرُسوٌل  جاَءُكْم  »أَفَُكلَّما  می فرماید  متعال 
بْتُْم  َكذَّ فََفريقًا  اْستَْكبَْرتُْم  أَنُْفُسُكُم  تَْهوی   بِما ال 
کسانی  مستکبرین  شما  تَْقتُُلون«؛  فَريقًا  َو 
ما  جانب  از  پیام آوری  وقت  هر  که  هستید 
دوست  که  گفت  شما  به  را  چیزی  و  آمد 
تکذیب  اول  می کنید،  کار  دو  نداشتید، 
می کنید و بعد تا مرز کشتن و از بین بردن 

آنان قیام و حرکت می کنید. 
امام خمینی )ره( در حقیقت یک پیام آور 
از جانب پیامبر اکرم )ص( و معصومین )ع( 
بود که پس از قرن ها در برابر استکبار جهانی 
از استقالل و آزادی و قدرت  ایستاد و  آمد؛ 
مستکبرین  و  زد  حرف  ملت  یک  دیانت 
این مردم  این که  از  نیامد، آمریکا  خوششان 

آزادی  و  استقالل  و  بخواهند مستقل شوند 
پیدا کنند خوشش نیامد و نسبت به امامی 
آورد،  پیام  و  کرد  ابالغ  را  مطالب  این  که 
امام را به  انجام داد و  بزرگ ترین جنایت را 
از  شریفه  آیه ی  این  کردند؛  تبعید  ترکیه 

جنایت مستکبرین خبر داده است.
خون  و  خاک  به  مسئله  دوم  حادثه 
کشیدن نوجوانان دانش آموز در دانشگاه تهران 
مبارکه  سوره   4 آیه  در  را  این  خداوند  بود. 
قصص به فرعون نسبت می دهد و می فرماید 
»إِنَّ فِْرَعْوَن َعال فِى اأْلَْرِض َو َجَعَل أَْهَلها ِشيَعًا 
ُِّح أَبْناَءُهْم َو يَْستَْحيى   يَْستَْضِعُف طائَِفًة ِمْنُهْم يَُذب
نِساَءُهْم«؛ کاری که فرعون با بنی اسرائیل کرد؛ 
فرعون این ها را ناتوان دید، پسرهای این ها را 
آبان سال 57،  روز 13  در  که  کاری  کشت، 
کماندوهای نظام ستم شاهی مزدور آمریکایی 

اگر تو در دنیا به خصلِت بِد چشم چرانی 
مبتال شدی، بِدان که در آخرت سرنوشت تو 
این خواهد بود که نزد بدها بی آبرو خواهی شد 

که بدتر از آبروریزی نزد خوب ها است.
برادران جوان و خواهران جوان! شما که در 
بحران و بوران غرایض و گرایش های نفسانی 
قرار دارید، حواستان در چشم چرانی باشد که از 
این امر صفتی بدتر برای فرد نیست. متأسفانه 
است،  روانی  بالی  یک  چشم چرانی  بالی 

متأسفانه ممکن است برخی آدم های خوب، 
آدم هایی که اهل توسل و تهجد و عبادت اند 
به این بالی روانی مبتال شوند. تا اطرافشان 
صدای یک زنی بلند شد بی اختیار برگردد نگاه 
کند، به یک زنی برخورد کرد، بی اختیار چشم 
در چشم او بدوزد، این حالت یک بال و بیماری 

روانی است که افراد مبتال می شوند.
عذاب  این  از  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
است  آخرت  عذاب  بدترین  که  دردناکی 

بی آبرویی و افتضاح، همه ی ما را محفوظ فرما.
جامع  زندگانی  موفقیت  نقطه ی  خدایا! 
دینی، نقطه ی فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل 

تعجیل گردان.
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح 
بزرگوار ما را از برکات اعمال و خیرات و تقوای 

ما بهره مند گردان.
بر  رهبری  معظم  مقام  پربرکت  سایه ی 

سرما مستدام دار.
و  کفر  جبهه های  در  ما  ناپاک  دشمنان 
نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.
باران  می کنیم  تشکر  تو  از  پروردگارا! 

رحمتت را برما نازل کردی.
خدایا! با نزوالت آسمانی ات خأل و نقطه ی 

خشک سالی ما درگذشته را جبران فرما.
.........................................................................

1.کلیات مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، ص 188.

2.کلیات مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، ص 157.
3. همان.
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این  ابناء  به  نسبت  تهران  دانشگاه  در چمن 
مردم اجرا کردند و دانش آموزان را به خاک 

و خون کشیدند.
مقام  در  که  بود  فرعونی  کار  همان  این 
نسل کشی بنی اسرائیل، پسرهای آنان را ذبح کرد؛ 
این ها ]نظام ستم شاهی[ هم دیدند اگر بخواهند 
با این نسل انقالبی روبرو شوند، این دانش آموزی 
که در سن نوجوانی با مشت گره کرده در دل 
قدرت یک جریان مزدور آمریکایی فریاد می زند 
»مرگ بر آمریکا«، ادامه این نسل با استکبار 
آمریکایی در این مملکت نمی سازد لذا نسل 
ُِّح أَبْناَءُهْم« کرد یعنی  نوجوان این مردم را »يَُذب

کاری که فرعون کرد، نظام ستم شاهی با نسل 
نوجوان این مردم در سال 57 انجام داد.

جاسوسی  النه  تسخیر  که  سوم  جریان 
به  وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 
آیه ی  در  خداوند  هم  را  این  گرفت،  صورت 
است،  کرده  اعالم  قصص  مبارکه  سوره   6
نُِرَی  َو  اأْلَْرِض  فِى  لَُهْم  َن  نَُمكِّ »َو  می فرماید 
كانُوا  ما  ِمْنُهْم  ُجنُوَدُهما  َو  هاماَن  َو  فِْرَعْوَن 
مستضعفین  این  به  ما  می گوید  يَْحَذُروَن«، 
هستند،  مستکبر  چنگال  در  که  کسانی  و 
پیدا  قدرت  می دهیم،  مکنت  زمین  روی 
می کنند و در مقابل استکبار می ایستند و به 

هامان  و  فرعون  نمادش  این مستکبرین که 
نشان  را  چیزی  هست،  فرعون  لشکریان  و 
می دهیم که آنان از روز اول از آن می ترسیدند.
......................................................................

در شب  عجوالنه  اقدامی  در  رژیم  »مأموران   .1
سیزدهم آبان 1343، به محل اقامت امام در قم هجوم 
بردند و امام را به تهران منتقل و همان روز به ترکیه 
تبعید کردند.« )انقالب اسالمی ایران، علل، مسائل و 

نظام سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی، ص 170(.
2. »در 13 آبان 1357 همبستگی دانش آموزان و 
دانشجویان در دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده 
شد و به همین رو در 15 آبان تمامی دانشگاه ها و مدارس 
اسالمی  انقالب  بر  تحلیلی  )درآمدی  تعطیل گردید.« 

ایران؛ محمدرحیم عیوضی، ص 101(.
3. در تاریخ 13 آبان 1358.

تحقیرقدرتآمریکادرجریانتسخیرالنهجاسوسی

آمریکا از چه چیزی می ترسید؟ آمریکایی 
که حساب می کرد بزرگ ترین قدرت نظامی 
دنیاست، ناوگانش در اقیانوس های دنیا شناور 
است، بر تمام کشورهای دنیا مسلط است، خود 
را قدرت یکتای مسلط بر کره زمین می دید 
و رقیبش شوروی در حال ضعف بود، حذر و 

ترسش این بود نکند روزی این قدرت تحقیر 
بشود و این قدرت شکست بخورد؛ دقیقاً کاری 

که دانشجویان ما انجام دادند همین بود.
به تعبیر امام بزرگوار که فرمودند »آمریکا 
النه  »تسخیر  فرمودند  خورد«1و  سیلی 
جاسوسی انقالب دوم بود«2 یعنی اولین ضربه 
را به قدرت پوشالی آمریکا زدند، از آن روز تا 
امروز 40 سال می گذرد، آمریکا هر کارکرده با 

شکست مواجه شده است.
و  هامان  فرعون،  که  چیزی  همان  از 
مستکبرین می ترسیدند و به آن دچار شدند، 
این ها نیز دچار تحقیر شدند، دنیا فهمید این ها 
روزش  روز  ندارند،  قدرتی  و  پوشالی هستند 
موسی  حضرت  وقتی  بایستند؛  نمی توانند 

بنی اسرائیل را کنار نیل آورد تا آنان را از مصر 
خارج کند، بنی اسرائیل پشت سرشان را نگاه 
می آید،  دارد  فرعون  لشکر  دیدند  و  کردند 
مستأصل شدند و به دست وپا افتادند، گفتند 
را  ما  بیایند  می آیند،  دارند  این ها  »موسی 
می گیرند و همه ما قتل عام می شویم، چند قدم 
بیشتر نمانده به ما برسند«، موسی یک کلمه 
گفت »إَِنّ َمِعَي َربِّي«3 خدا با من است؛ دریا 
شکافته شد، موسی و بنی اسرائیل نجات پیدا 
کردند، فرعونیان در موج دریا هالک شدند و 

در لجن زار رودخانه نیل دفن شدند.
................................................................................
1. صحیفه امام؛ سید روح اهلل خمینی، ج 13، ص  81.
2. صحیفه امام؛ سید روح اهلل خمینی، ج 10، ص 493 .

3. سوره ی مبارکه ی شعرا؛ آیه 62 .

برادران و خواهران! روز جمعه است، شما 
در حال فریضه الهی و عبادت هستید، برحسب 
باور و ایمانتان خدا را عبادت می کنید، بدانید در 
َ َمَعنَا«1صادق  این انقالب و نظام همواره »إِنَّ اهللَّ
است، خدا با ما است؛ او چطور معجزه نشان 
بدهد و چطور قدرت نمایی بکند که بفهمیم 
بنای خدا با امداد غیبی است؟! شکست آمریکا 
40 سال روزبه روز، ماه به ماه و فصل به فصل اتفاق 

افتاد و آخرینش چند روز قبل در دریای عمان 
و در عملیات دریایی بود که دالوران غیور سپاه 

پاسداران انجام دادند.
گفته شده  تکه پاره  اخبار  در  قضایا  حاال 
جرئتی  برحسب  بود،  این  قضیه  مجموع  اما 
که این دولت و دولتمردان ما دارند، بنا را بر 
می گفتیم  یک وقتی  گذاشتند؛  تحریم شکنی 
تحریم ها را لغو کنند، رهبر معظم انقالب گفتند 

»این ابزار دشمن است و لغو نمی کند، خودتان 
تحریم شکنی کنید« و در خط تحریم شکنی، 

تحقیرقدرتپوشالیآمریکادرعملیاتدریاییسپاه
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و  بیایند  اگر  کردند  فکر  آمریکایی ها 
بگیرند  را  کار  این  جلوی  نظامی  قدرت  با 
را  دریایی«  »دزدی  شگرد  و  است  مناسب 
امواج  روی  از  را  ما  نفت  که  کردند  انتخاب 
به  خلیج فارس  در  آن هم  بدزدند-که  دریا 
و  ارتش  و غیور  ناوگان شناور  خاطر حضور 
سپاه ما جرئت نکردند- در دریای عمان که 
نزدیک اقیانوس هند و متصل به اقیانوس های 
سراسری است، آنجا کشتی نفت ما را بدزدند 
اما عزیزان غیور و رزمنده ی سپاه پاسداران 

قصه را رصد کردند.
آمدند نفت کش ما را دزدیدند، نفتش را به 
نفت کش دیگر منتقل کردند و آن نفت کش 
نامعلومی سوق دادند؛ ولی  را به طرف نقطه 
غیورمردان ما خودشان را با بالگردهایی، مثل 
عرشه  روی  هلی برن  با یک  و  رساندند  برق 
کشتی دشمن، کشتی را به تصرف خودشان 

درآوردند و به طرف آب های ایران آوردند.
یک عده از آمریکایی ها گفتند »آن کشتی 
را ما بردیم و این ها کشتی دیگری را گرفتند«، 
اگر این بود که کشتی دیگر را گرفتند، چرا 
شما آمدید دوباره راه این کشتی را سد کردید؟ 
سپاه  غیور  رزمنده  عزیزان  دالورانه  عملیات 
پاسداران یک موقعیت نظامی و ارزش نظامی 
برای ایران داشته است که همه خبرگزاری های 
دنیا مخابره کردند اما آن که در عمق این عملیات 
و این دالوری ها وجود داشت، تحریم شکنی بود.
رسانه  یک  که  نیویورک تایمز  روزنامه 
در  آمریکا  شکست  از  بعد  است،  جهانی 
افغانستان و فرار از این کشور، تحلیلی منتشر 
کرد و در آخر نتیجه گرفته که دیگر آمریکا 

قدرت درگیری با ایران را ندارد؛ این داستان 
عملیات دریایی غیورمردان سپاه پاسداران را 
نیز مخابره کرده و گفته »بعضی آمریکایی ها 
می گویند آن کشتی که دزدیدم، بردیم«، بعد 
این ها که این موضوع را گفتند، گفتند اسم 
گفته  را  این  نگویید چه کسی  نبرید،  را  ما 
کشتی  اگر  است؛  دنیاگیر  افتضاحش  چون 
شما نبود، چرا با ناوگروه خود آمدید که آن ها 

را هم عزیزان ایثارگر سپاه ما فراری دادند؟
یک  است،  جمله  یک  ترجمه  این ها 
جمله ای که حضرت موسی)ع( به بنی اسرائیل 
فرمود »إَِنّ َمِعَي َربِّي«، خدای من با من است، 
نُِرَی  »َو  کدام خدا؟ همان خدایی که گفت 
كانُوا  ما  ِمْنُهْم  ُجنُوَدُهما  َو  هاماَن  َو  فِْرَعْوَن 

يَْحَذُروَن«،.
این خدا، هم به نماد استکباری بشر یعنی 
فرعون، هامان و لشکریانشان چیزی را نشان 

داد که از آن می ترسیدند و هم به آمریکا.
دنیا  در  می ترسید  این  از  آمریکا  روزی 
است  برود، 40 سال  آبرویش  و  تحقیر شود 
آمریکا در دنیا دارد تحقیر می شود و شکست 
می خورد، امروز آمریکا از »فروپاشی« می ترسد، 
از این می ترسد مثل همان که دیگر مسئله ای 
به نام شوروی روی  زمین وجود ندارد، دیگر 
مسئله ای به نام آمریکا و ایاالت متحده نیز روی 

زمین مطرح نباشد.
سوره ی   6 آیه ی  در  خدا  وعده ی  این 
مبارکه ی قصص است. عزیزان من! در مسئله 
باورمندی نسبت به خدا محکم بایستید. خدا 
هست و یک حجت قدرتمند هم روی زمین 
آقای  است.  ما  و صاحب  آقا  دارد که همان 

پس ِپرده نشینی که به ما اعالم کرد فکر نکنید 
ما شمارا فراموش می کنیم و خیال نکنید ما 
شمارا از یاد می بریم1؛ این آقای قدرتمنِد ما، 
حجت خدا روی زمین است و همه چیز را با 

سرانگشت غیبی اش هدایت می کند.
خدایا! به عزت اولیائت، این صاحب و آقا 
و  برسان  زودتر  را هر چه  ما  پناه  و  عزیز  و 
چشمان رمق دیده ی ما را به جمالش روشن 

فرما و فرجش را تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را، از پایمردی مردم ما در پای 
گردان  راضی  و  خشنود  نظام  خیمه  ستون 
مقام  قوا،  کل  فرمانده ی  پربرکت  سایه ی  و 

معظم رهبری مستدام دار.
در  ما  ناپاک  دشمنان  پروردگارا! 
جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل و 

نابود و ریشه کن گردان.
خدایا! این بالی خانمان سوز را از قاطبه ی 
دوستان اهل البیت دفع فرما و به عزیزانی که 

مبتال شدند شفای عاجل عنایت فرما.
...........................................................................

1.»...أنا غير مهملين لمراعاتكم، وال ناسين لذكركم، 
ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو اصطلمكم األعداء فاتقوا 
اهلل جل جالله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت 
عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك 
أمله، وهي أمارة ألزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهينا، 
واهلل متم نوره ولو كره المشركون ...« )بحار األنوار؛ عالمه 

مجلسي، ج 53، ص 175(.

رویدیگرعملیاتدریاییسپاه»تحریمشکنی«بود

توسعه  مقداری  ما  نفت  فروش  مسئله 
که  شگردهایی  با  بتوانیم  ما  که  کرد  پیدا 
و  بفروشیم  دنیا  در  آزادانه  را  نفتمان  داریم، 
درعین حال از این ثروت، زندگی مردم را از این 

فشار اقتصادی و معیشتی دربیاوریم.
فروش  روی  گذاشتند  دست  این ها 

نفت، آمریکا دید اگر این فروش توسعه پیدا 
ایران در  باوجود مشتری هایی که نفت  کند، 
تحریم  و  ندارد  اثری  تحریم  این  دارد،  دنیا 
بی خاصیت می شود، آخرین قدرت این ها این 
بود که نمی گذاشتند پول ها به وسیله بانک به 
ایران منتقل شود، طراحی دولت به جایی رسید 

که دیگر در انتقال پول به بانک های بین المللی 
احتیاج نداریم و شروع کردند به فروش نفت، با 
این فروش نفت دیگر تحریم شکسته می شود و 

برای ما اثری ندارد.
...........................................................................

1. سوره ی مبارکه ی توبه؛ آیه 40.
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گفتمانی  تحول  تنها  دولت،  در  تحول 
نیست بلکه تحول عملیاتی و اجرایی نیز هست. 
باید جریان ِ معیشت مردم نیز متحول شود؛ اما 
متأسفانه در این بازه ی صدروزه این امر محقق 
نشده است. با این گرانی های روزافزون، روزگار 
مردم با تلخ کامی می گذرد و هنوز حالوت و 
لمس  را  مدیریت جدید  تسهیالت  شیرینی 

نکردند.

نمی شود.  درست  روز  صد  با  کار  البته 
مشکالت انباشته اقتصادی را نمی شود در طول 
سه ماه حل کرد اما امیرالمؤمنین )ع( فرمودند 
»أال و إنکم ال تقدرون علی ذلک ولکن أعینوني 
بورع و اجتهاد و عّفۀ و سداد« ؛ نمی توانید مثل 
من باشید اما می توانید به طرفش گام بردارید.

مردم  که  بروید  این سو  به  می توانید 
درصدی از شیرینی تحول در زندگی خودشان 

این تحول  اما چرا در عرض  را لمس کنند 
نگرفت؟  صورت  عملیاتی  تحول  گفتمانی، 
عامل  افتاده،  زمین  به  و  سنگین  بدنه ی 
محقق نشدن تحول عملیاتی در دولت است. 
مسئولین -مخصوصاً مسؤولین میانی و مردم- 
باید توجه کنند که مشکالت معیشتی جامعه 
جز با حرکت جهادی و فعالیت شبانه روزی 

حل نخواهد شد.

بدنهیسنگیندولت،مانعاجرایمدیریتجهادی

یکی از مسائلی که حتی در رابطه ی 
خانوادگی مورد اهمیت است، این است 
یا  تلخ  را  زندگی  اموری  بدانیم چه  که 

شیرین می کند.

زندگی،مشارکتوهمزیستیاست
........................................................

........................................................

جمعـه21آبان1400

شماره47

الین  »و  می فرمایند  )ع(  سجاد  امام 
جانبی لهم تواضعا« ؛ خدایا توفیقم ده که در 
رفتارم با همسایه لیَنت جانب داشته باشم. 
لینت جانب به معنای نرمش متواضعانه است. 

..............................ادامه مطلب صفحه 62

رسالت امام حسن عسکری )ع( در 
بین ائمه -به عنوان آخرین امام حاضر که در 
ارتباط با مردم است- ایجاد »زیست تمدنی 
اسالمی« بر اساس معارف اهل بیت )ع( بود. 

بهترینمدیربرایجامعهاسالمی
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

کالم ما در خطبه ی اول درباره تقوای عملی 
بود که غالبًا در ارتباطات اجتماعی انسان ظهور 

تقوای  در  ما  موردبحث  مصداق  می یابد.  بروز  و 
عملی، تعامل و رفتار با همسایه است.

وجود مقدس امام چهارم )ع( در دعای بیست 
و ششم صحیفه ی کامله ی سجادیه، مؤلفه های 
رفتار با همسایه را تبیین می کنند. در هفته های 
گذشته تا مؤلفه ی شانزدهم این دعا بحث شد و 

سخن امروز ما درباره ی مؤلفه ی هفدهم است.

امام سجاد )ع( می فرمایند »و الين جانبى 
لهم تواضعا«1؛ خدایا توفیقم ده که در رفتارم 
لینت  باشم.  داشته  جانب  لیَنت  همسایه  با 
است.  متواضعانه  نرمش  معنای  به  جانب 
باکسانی که  انسان  ممکن است در رابطه ی 
تنش هایی  دارند،  وی  با  مستمر  رابطه ی 
نیز رخ دهد. وظیفه ی ما در مواجهه با این 
تنش ها، نرمش متواضعانه و فروتنی در برابر 
همسایه است نه اینکه از موضع قدرت با او 

برخورد کنیم.
با  خود  زندگی  جریان  در  اصوالً  ما   

خانواده، همسایه و... ارتباط مستمر داشته و 
با برخی نیز مانند یک هم سفر، ارتباط گذرا و 
موقت داریم. این رابطه ی مقطعی، گذرا است 
و تمام شدنی؛ اما رابطه با برخی افراد تداوم 

داشته و مستمر است.
با  مستمر  ارتباط  خواهران!  و  برادران 
ارتباط گاه گاه متفاوت است. امام سجاد )ع( 
برای این رابطه ی مداوم و پیوسته، نسخه ای 
روابط  و دستور می دهند در  پیچیده  خاص 
است،  برخورد  بنای  که  جایی  مستمر، 

متواضعانه و با فروتنی رفتار کنید.
...........................................................................

1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.

نرمـشمتواضعانـهباهمسایـه

 برادرم و خواهرم! آدم با همسر خودش 
همسر  باید  شوهر  و  زن  ندارد.  جنگ ودعوا 

با  همچنین  کنند.  زندگی  هم  با  و  باشند 
جنگ  سر  و  کرد  دعوا  نمی شود  همسایه 
زندگی  هم  جوار  در  باید  شما  زیرا  داشت؛ 
باید  همسایه  برابر  در  انسان  نرمش  کنید. 
فوق العاده باشد؛ به نحوی که هیچ تنشی شما 

را از هم جدا نکند وزندگی تان را تلخ نکند.
رابطه ی  در  حتی  که  مسائلی  از  یکی 
خانوادگی مورد اهمیت است، این است که 
شیرین  یا  تلخ  را  زندگی  اموری  چه  بدانیم 

از  مدام  بخواهد  شخصی  اینکه  می کند. 
مردساالری  از  مثاًل  باال،  از  و  قدرت  موضع 
تلخ  را  زندگی  کند،  برخورد  زن ساالری  و 

می کند.
برادر و خواهر جوان! شما که زندگی را 
زندگی  که  بدانید  باید  کرده اید  شروع  تازه 
بلکه  نیست؛  دعوا  عرصه ی  و  جنگ  میدان 
هنگام  است.  هم زیستی  و  مشارکت  زندگی 
از موضع  نباید  یا تنش،  بروز یک خصومت 

زندگی،مشارکتوهمزیستیاست
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رقـتقلـبنسبـتبههمسایـه

باال برخورد کنیم؛ بلکه باید دست پایین را 
بگیریم و بدانیم با این تواضع آسیبی نخواهیم 
دید و ضعیف و ناتوان نخواهیم شد. اینکه فکر 
زنم  گرفتم،  را  دست پایین  من  اگر  کنیم 
یا شوهرم چنین  باز می شود  به من  رویش 
است  شیطان  وسوسه ی  می شود،  چنان  و 
شیطان  کند.  تلخ  را  زندگی   می خواهد  که 
می گوید اگر سخت نگیری، زن بر تو مسلط 
دینی  آموزه ی  و  الهی  تلقین  این  می شود. 
نیست بلکه آموزه ی دینی این است که دست 
پایین را بگیر، هیچ طور نمی شود و هیچ کس 

هم بر تو مسلط نمی شود. 
مسلط  همه  بر  داری  اخالق  تو  وقتی 
به  همه  داری،  امتیاز  همه  بر  و  هستی 
تو  مطیع  و  تابع  و  می دهند  گوش  حرفت 
هستند اما اگر اخالق نداشتی، کسی مطیع 

تو نمی شود. اگر یک  َچشم هم بگویند، این 
چشم از هزار سیلی زدن بدتر است، چشمی 
نمی شود،  عملی  و  ندارد  اجرایی  قدرت  که 
زندگی  درد  به  آنکه  است.  در چشم  خاری 
است.  کردن  وصل  دل  به  را  دل  می خورد 

عشق وقتی در دل جای گرفت، خانم و آقا 
ازآنچه دیگری بدش می آید پرهیز می کنند و 
آنچه دیگری می پسندد را انجام می دهند؛ لذا 
نرمش متواضعانه بهترین روشی است که در 

ارتباطات مستمر جواب می دهد.

مؤلفه ی هجدهم »و ارق على  اهل البآلء 
را  قدرت  این  من  به  خدایا!  رحمًة«1؛  منهم 
بده که وقتی حادثه ای برای همسایه  ام پیش 
می آید، من رّقت قلب داشته و دل نازک باشم. 
انسان باید در مقابل وابستگان و کسانی که 
نه  و  باشد  دل نازک  هستند  مرتبط   وی  با 
سنگدل. اگر برای وابستگان مصیبتی پیش 

آمد، بی تفاوت نباشد بلکه رقیق القلب باشد.
زندگی  در  آدم  خواهران!  و  برادران 
زیرا  بگذرد  بی تفاوت  اشک  کنار  از  نباید 
نشانه ی  اشک،  کنار  از  گذشتن  این  که 
سنگدلی است. سنگدلی و قساوت، سریره ی 
کنار  از  است.  انسان  برای  زشتی  فوق العاده 
اشِک  اگر  مخصوصاً  نکن؛  عبور  ساده  اشک 
خانم و فرزندت است و و از همه باالتر اگر 
یک  است.  مادر  و  پدر  اشِک  خدای نکرده، 
را خاکستر کرده و  قطره اشک پدر زندگی 

هستی ات را به آتش می کشد. 
یک  نیز  اجتماعی  زندگی  در  سنگدلی 
داغدار  همسایه ات  اگر  است.  سریره  ُخبث 
شده، کنارش بنشین و گریه کن و دل نازک 
باش. دلت باید برای بالیی که بر همسایه ات 

رخ داده  حادثه  باید  بخورد.  تکان  شده  وارد 
برای او را برای خود و عزیزانت فرض کنی 

که در آن شرایط چه حالی داشتی. 
افراد  بین  را  از عواملی که محبت  یکی 
است؛  غم خواری  مسئله ی  می کند،  تشدید 
اگر  است.  اخالقی  سجیه ی  یک  غم خواری 
فرد  با  همین که  باشد،  غم خوار  شخصی 
کافی  هم زبان شود  و  ناله  هم  مصیبت دیده 
است. چنین افرادی محبوب جامعه  هستند 

و همه دوستشان دارند.
»َذلَِك  می فرماید  قرآن  شریفه  آیه ی   
پیغمبر  پیروان  ...«2؛  التَّْوَراِة  فِي  َمثَُلُهْم 
معرفی  عالمت  این  با  تورات  در  )ص(  خدا 
بعثت  از  پیش  قرن ها  از  یعنی  می گردند؛ 
خصوصیات  )ع(  موسی  قوم  )ص(،  پیغمبر 
امت اسالم را با این دو عالمت می شناختند. 
اُء َعَلى الُْكَفّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم«؛ این ُرَحَماُء  »أَِشَدّ
بَْينَُهْم«  »ُرَحَماُء  مظهر  عمده ی  چه؟  یعنی 
غم خواری نسبت به هم و دل نازکی نسبت به 
یکدیگر است. آن هایی که این صفت  را دارند، 
دل نازکی شان بین خودشان و سنگدلی شان 
در برابر کفار است. امیرالمؤمنین )ع( کسی 

است که با یک ضربه، عمر بن عبدود را به 
هالکت می رساند و درعین حال کسی است 
مشک  حال  در  را  شهید  همسر  وقتی  که 
می بیند،  بازار  کنار  در  کشیدن  دوش  به 
به  قلب  رّقت  باکمال  و  کرده  دل سوزی 
معنای  این  می کند.3  رسیدگی  یتیم هایش 
و  است  بَْينَُهْم«  ُرَحَماُء  الُْكَفّاِر  َعَلى  اُء  »أَِشَدّ
در ارتباط با همسایه باید این خصوصیت را 
اُء َعَلى الُْكَفّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم«. داشت که »أَِشَدّ

این خصوصیت  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
امت پیغمبر )ص( را فرهنگ مستمر و دائمی 
در جریان ارتباطات اجتماعی جامعه انقالبی 

ما قرار ده.



64

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

بهترینمدیـربرایجامعـهاسالمـی

مسعود  میالد  سالروز  با  امروز  تقارن 
حسن  امام  )ع(،  هشتم  امام  دل  میوه ی 
عسکری )ع( را به محضر مقدس شما برادران 

و خواهران تبریک و تهنیت عرض می کنم.
رسالت امام حسن عسکری )ع( در بین 
در  که  حاضر  امام  آخرین  -به عنوان  ائمه 
ارتباط با مردم است- ایجاد »زیست تمدنی 
)ع(  اهل بیت  معارف  اساس  بر  اسالمی« 
کوتاه  دوران  در  ایشان  مقدس  وجود  بود. 
و  علی رغم همه ی مشکالت  امامت خویش، 
دشمنان،  توسط  پیش آمده  محدودیت های 

توانستند زیست تمدنی اسالمی را بر اساس 
معارف اهل بیت )ع( در جامعه ی شیعه تثبیت 
کنند؛ به طوری که شیعه در عصر غیبت بتواند 

به این مسیر تمدنی ادامه دهد.
امام  مقدس  وجود  که  فرازهایی  از  یکی 
عسکری )ع( در مسئله ی ایجاد زیست تمدنی 
الناس  »أعرف  که  است  این  داشته اند  بیان 
بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند اهلل 
شأنا و من تواضع فى الدنيا إلخوانه فهو عند اهلل 
من الصديقين«1؛ ای مردم! آیا شما می خواهید 
بهتریِن خودتان را ازنظر خدا تشخیص دهید و 
بدانید در بین شما چه کسی دارایی اش باالتر 
و عظیم تر است؟ این فرد کسی است که دو 
امام  فرمایش  این  داشته باشد،  خصوصیت 
عسکری )ع(، معیار سنجش شخصیت مدیریتی 

یک مسئول برای جامعه ی ما است.

تشخیص  را  مدیر  بهترین  بخواهیم  اگر   
دهیم، باید در او دو خصوصیت و ویژگی را بیابیم:

را  مردم  حقوق  این که  اول  خصوصیت 
بشناسد؛ یعنی این شخص بداند اقشار مختلف 
جامعه مانند فقرا و قشر آسیب پذیر، کارگران 
و کارآفرینان، نخبگان و... چه حقوقی دارند. 
شناساترین فرد به این حقوق، از مقرب ترین 

افراد نزد حق تعالی است.
دومین خصوصیت این است که در مقام 
تأمین این حقوق و وفای به حق مردم، از همه 
شدیدتر و سخت تر باشد. تنها حق شناسی فایده 
ندارد بلکه باید حق را بشناسد و آن را ادا کند. 

باالترین  و  مدیر  باالترین  کسی  چنین 
شیعه است.

...........................................................................
1. بحاراالنوار؛ عالمه مجلسي، ج 72، ص 117.

رجوعحکومتبهسمتمردم،گفتماندولتسیزدهم

پروردگارا! نقطه ی کمال زندگی و زیست 
اهل البیت  معارف  برحسب  اسالمی  تمدنی 
)ع(، نقطه ی فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل 

تعجیل فرما.

روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  پروردگارا! 
مطهر امام بزرگوار ما را از همه برکات اعمال 
بهره مند  ما  دعاهای  و  عبودیت  و  رفتار  و 
گردان وسایه پربرکت مقام معظم رهبری بر 

سر ما مستدام دار.
خدایا! این بالی خشک سالی را از زمین 
بن  علی  سرزمین  پربرکت  و  پرفضیلت 
برما  را  رحمتت  و  برانداز  )ع(  موسی الرضا 

نازل فرما.
......................................................................

1. صحیفه ی سجادیه؛ دعای بیست و ششم.
َعَلى  اُء  أَِشَدّ َمَعُه  َوالَِّذيَن  اهلَلِّ  َرُسوُل  ٌد  »ُمَحَمّ  .2
يَْبتَُغوَن  ًدا  ُسَجّ ُرَكًّعا  تََراُهْم  بَْينَُهْم  ُرَحَماُء  الُْكَفّاِر 
أَثَِر  ِمْن  ُوُجوِهِهْم  فِي  ِسيَماُهْم  َوِرْضَوانًا  اهلَلِّ  ِمَن  فَْضاًل 
مباركه ی  التَّْوَراِة...« سوره  فِي  َمثَُلُهْم  َذلَك  ُجوِد   الُسّ

فتح؛ آيه  29.
امیرالمؤمنین)ع(؛  فضائل  في  الیقین  کشف   .3

عالمه حلي، ص 115.

)ع(،  عسکری  امام  معیار  اساس  بر  اگر 
مجموعه ی عملکرد صدروزه ی دولت را ارزیابی 

که  تحولی  بزرگ ترین  بگوییم  باید  کنیم، 
شاهدش هستیم، تحول گفتمانی است.
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به  بوده که مردم  این  بر  اآلن رسم  به  تا 
به  امروز حکومت  دنبال حکومت بدوند؛ ولی 
دنبال مردم می دود. در واقع گفتمان تغییر کرده 
است. این تحول نه تنها در قوه مجریه بلکه در 
قوه مقننه و قوه قضاییه نیز حاصل شده است. 
اآلن بنا بر این است که حکومت به دنبال مردم 
بدود؛ یعنی شخص دوم حکومت بیاید در چادِر 
سرِد کوچ نشیِن پاییزی که از نظر دسترسی به 
مرکز، از همه دورافتاده تر است و با او هم کالم 
شده و نیازش را بشنود. اهمیت این امر بیش از 

جنبه عملی آن از حیث گفتمانی است.
امر در کشور ما تبدیل   این  خوشبختانه 
به یک گفتمان شده است که موجب می شود 
دویده  مردم  دنبال  به  نیز  آتی  مسئولین 
در  باید  مسئولین  بشنوند.  را  حرفشان  و 

تصمیم گیری  و برنامه ریزی طوری عمل کنند 
که حق افراِد دور از مرکز کشور، مانند آن برادر 

کوچ نشین و امثال او، ادا شود.
عملکرد  در  را  گفتمانی  تحول  این  ما 
نیز  مقننه  قوه  رئیس  و  قضاییه  قوه  رئیس 
در  و  دویدن  مردم  دنبال  می کنیم.  مشاهده 

ارتباط مردمی قرار گرفتن، گفتمانی  جریان 
فعالیت، عملیات  است که محصول صد روز 
فرهنگی و اخالقی و روش مدیریتی این دولت 
است. دولت سیزدهم توانست این موضوع را 
به صورت یک گفتمان و یک اصل در جامعه 

تثبیت کند.

گفتمانی  تحول  تنها  دولت،  در  تحول 
نیز  اجرایی  و  عملیاتی  تحول  بلکه  نیست 
هست. باید جریان ِ معیشت مردم نیز متحول 
صدروزه  بازه ی  این  در  متأسفانه  اما  شود؛ 
این امر محقق نشده است. با این گرانی های 
روزافزون، روزگار مردم با تلخ کامی می گذرد 
و هنوز حالوت و شیرینی تسهیالت مدیریت 

جدید را لمس نکردند.
نمی شود.  درست  روز  صد  با  کار  البته 
در  نمی شود  را  اقتصادی  انباشته  مشکالت 
طول سه ماه حل کرد اما امیرالمؤمنین )ع( 
ذلك  على  تقدرون  ال  إنكم  و  »أال  فرمودند 
ولكن أعينوني بورع و اجتهاد و عّفة و سداد«1؛ 

به  می توانید  اما  باشید  من  مثل  نمی توانید 
طرفش گام بردارید.

مردم  که  بروید  این سو  به  می توانید 
زندگی  در  تحول  شیرینی  از  درصدی 
عرض  در  چرا  اما  کنند  لمس  را  خودشان 
این تحول گفتمانی، تحول عملیاتی صورت 
افتاده،  زمین  به  و  سنگین  بدنه ی  نگرفت؟ 
عامل محقق نشدن تحول عملیاتی در دولت 
است. مسئولین -مخصوصاً مسئولین میانی و 
مردم- باید توجه کنند که مشکالت معیشتی 
فعالیت  و  جهادی  حرکت  با  جز  جامعه 

شبانه روزی حل نخواهد شد.
خداوند در آیه 38 سوره توبه می فرماید 

»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم انِْفُروا 
أََرِضيتُْم  اأْلَْرِض  إِلَى  اثَّاقَْلتُْم  اهلَلِّ  َسبِيِل  فِي 
الَْحيَاِة  َمتَاُع  فََما  اآْلِخَرِة  ِمَن  نْيَا  الُدّ بِالَْحيَاِة 
نْيَا فِي اآْلِخَرِة إاَِلّ قَلِيٌل«؛ ای مؤمنین! چرا  الُدّ
راه  و  به شما می گویند حرکت کنید  وقتی 
و  زمین می چسبانید  به  را  بیفتید، خودتان 

سنگینی تان را به زمین می اندازید؟!
کشور  اجرایی  و  کارگزاری  بدنه ی  امروز 
ما مخاطب این آیه است. امروز که بنا است 
کابینه و مسئوالن کالن با قدرت حرکت کنند، 
چرا بدنه ی میانی نشسته باشد؟ چرا آقای وزیر 
و می خواهیم  داریم  برنامه  و  ما طرح  بگوید 

عمل کنیم، اما آقای کارمند عمل نمی کند؟ 

بدنهیسنگیـندولـت،مانعاجـرایمدیریـتجهـادی
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دلیل این مسئله این است که بدنه میانی 
به زمین چسبیده و تکان نمی خورد!

آدم هایی که امروز در مقام تحول از جا 
برنخیزند و حرکت نکنند، کسانی  هستند که 
به تعبیر این آیه به زمین چسبیده اند؛ این ها 
کسانی هستند که دنیا را بر آخرتشان ترجیح 
می دهند. مسئول و کارمندی که اگر ساعت 
2 وقت اداره تمام می شود، او ساعت 1 از اداره 
اما ساعت  اداره باشد  باید  رفته یا ساعت 7 
9 می آید، جهادی نیست. دولت با این بدنه 

نمی تواند به صورت جهادی کار کند.
مسئوالن  به  خطاب  ما  مطلب  آخرین 
دولت  اقتصادی  گروه  مخصوصاً  برنامه ریز، 
مردم،  و  اقتصاددانان  از  اعم  همگان،  است. 
متفق  هستند که اقتصاد ما، اقتصادی بیمار 

است که برای درمان شدن، نیاز به جراحی 
و  نحیف  بدن  هیچ گاه  جراح  یک  اما  دارد 
ضعیف ازکارافتاده را جراحی نمی کند؛ بلکه 
ابتدا باید بدن را قوی کرد تا تاب جراحی را 
پیدا کند. ابتدا التهاب مردم را آرام کنید و 
معیشت مردم را از این شرایط نجات بدهید 
تا مردم نسبت به زندگی  خود آرامش پیدا 
کنند. زیرساخت ها را باز تعریف و تکمیل و 
رفت،  بین  از  اقتصادی  التهاب  که  هنگامی 
آن وقت دست به جراحی بزنید زیرا بدن سالم 

تاب جراحی را دارد.
و  تدبیر  قدرت  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
فرصت فعالیت و نشاط و اخالص در درگاه 

خودت به مسئولین دلسوز ما عنایت فرما.
با  مملکت  این  در  هرکس  پروردگارا! 

از  را  او  می کشد  زحمت  جهادی  و  اخالص 
سربازان سپاه بقیۀ اهلل محسوب فرما و نقطه ی 
آرامش و عزت و عظمت ما، نقطه ی فرج و 

ظهور موالیمان بقیه اهلل تعجیل فرما.
روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  خداوندا! 
مطهر امام بزرگوار ما را، از پایمردی مردم در 
پای ستون این نظام خشنود و راضی گردان 
و سایه ی پربرکت مقام معظم رهبری بر سر 

ما مستدام دار.
خدایا! دشمنان ناپاک ما را در جبهه های 
کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن 

گردان.
.........................................................................

1. نهج البالغة؛ محمد دشتي، نامه 45.
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حوزه دومی که باید در آن مبارزه کرد، 
سیاست داخلی و »فساد ستیزی در داخل« 
»عدالت«  اسالمی  نظام  اصلی  محور  است. 
است و نقطه نهایی حرکت سیاسی اجتماعی 
نظام و انقالب ما، رسیدن به عدالت سراسری 
است و این امر جز با مبارزه با تبعیض و فساد 
تضمین نخواهد شد. اگر مسئولین کشور ما 

در قوای سه گانه توانستند مبارزه با تبعیض 
و فساد را به صورت جدی و قوی ادامه دهند 
و پای آن بایستند و از آن خسته نشوند، به 
عدالت سراسری خواهیم رسید، در غیر این 

صورت تمام حرکت ها بی نتیجه است.
آنچه نظام و انقالب ما را تا نقطه اتصال 
در  مبارزه  تداوم  می کند،  بیمه  بقیۀ اهلل  به 

است.  خارجی  و  داخلی  سیاست  عرصه  دو 
استکبارستیزی در سیاست خارجی و فساد 
مسئولین  اگر  داخلی.  سیاست  در  ستیزی 
نشوید،  خسته  جنگ  این  در  مردم  شما  و 
که  انقالب  و  نظام  این  آل  ایده  نقطه  به 
یک عدالت سراسری و زمینه ظهور و فرج 

موالیمان بقیۀ اهلل  است، خواهیم رسید.

عدالـتمحـوراصلـینظاماسالمـی

هر آنچه از دست دشمن برآید انجام 
سوی  از  حرکت ها  برخی  اگر  می دهد، 
دلیل  به  نمی گیرد  انجام  ما  دشمنان 

نداشتن توان و قدرت است.

ناتوانیاستکباردرتقابلباانقالباسالمی
........................................................

........................................................

جمعـه28آبان1400

شماره48

اگر مؤلفه های اخالقی  که اولیاء خدا 
به ما آموزش داده اند، در همین زندگی 
آپارتمان نشینی اجرا شود، خواهیم دید 

که همین نوع زندگی، زیبا خواهد شد.

..............................ادامه مطلب صفحه 71

نهضت  با  انقالب  این  که  ابتدا  از 
بزرگوارمان  امام  خداباورانه  بصیرت  پر 
شروع شد، جنگیدیم و مبارزه کردیم تا 

انقالبمان پیروز شد. 

تداومانقالببامبارزهواستقامت
........................................................

........................................................

.............................ادامه مطلب صفحه 73.............................ادامه مطلب صفحه 72

رابطهباهمسایگانطرفینیاست
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

موضوع  هستید،  مستحضر  که  همان طور 
بحث ما در خطبه ی اول پیرامون تقوای عملی در 

ارتباطات است. وجود مقدس امام سجاد )ع( در 
دعای بیست و ششم صحیفه ی سجادیه قریب 
بیان  همسایه  با  رابطه ی  برای  مؤلفه  بیست  به 
کرده اند که در هفته های قبل تا مؤلفه ی هجدهم 
مورد بحث قرار گرفت و امروز به مؤلفه ی نوزدهم 

و بیستم خواهیم پرداخت، ان شاءالله.

امام سجاد )ع( مؤلفه ی نوزدهم ارتباط با 
بیان می فرمایند »احب  این گونه  را  همسایه 
بقاء النعمۀ عندهم نصحا«1خدایا! مرا در مقام 
خیرخواهی نسبت به همسایه ام موفق بدار؛ 
طوری که آرزومند بقای نعمت و دوام آنچه  

باشم که تو بر او ارزانی داشتی.
دل، عنصر اصلی در جریان روابط میان 
انسان ها است که درنتیجه ی پیوند دل ها به 
یکدیگر، ارتباطات جامعه در مجرای صحیح 
و جدی قرار خواهدگرفت و تا ارتباط قلبی 
میان افراد نباشد -بین زن و شوهر و فرزند 
با والدین- ارتباطات انسانی شکل جدی پیدا 
با  رابطه ی  جریان  در  قاعده  این  نمی کند. 

همسایه نیز جاری است. 
نوع خواسته وجود  قلبی، دو  ارتباط  در 
در  اگر  خیرخواهی.  و  بدخواهی  دارد، 
بدخواهی  انسان،  دو  بین  قلبی  ارتباطات 
دشمنی ها  سرچشمه ی  داشته باشد،  وجود 
و روابط منفی خواهدبود؛ اما اگر در تنظیم 
خواسته های دِل انسان ها، خیرخواهی وجود 
داشته باشد، منشأ تمام محبت ها و مودت ها 

می گردد.
اگر بین همسایگان، فضای محبت، عالقه 
و صمیمیت حاکم باشد، زندگی برای آن ها 

نوزدهم  لذا در مؤلفه ی  لذت بخش می شود؛ 
که وجود مقدس امام سجاد )ع( با ادبیات دعا 
مطرح می کنند، همسایه ها بایستی نسبت به 

هم خیرخواه باشند. 
آن  و  دارد  اوج  نقطه ی  یک  بدخواهی 
بخواهد  انسانی  که  طوری  است،  حسادت 
که نعمت شخص دیگری به زوال بیاید و به 
بالی بیشتری دچار شود. در نقطه مقابل، اوج 
نعمت  بقای  و  دوام  آرزومندی  خیرخواهی 

برای دیگران است.
زندگی ما همواره دستخوش فراز و نشیب 
است و گاهی در عرصه زندگی، جریان های 
ناگواری پیشامد می کند. در این حوادث سوء 
افراد پیش می آید -مانند بیماری،  که برای 
اقتصادی-  داغ دیدن، مشکالت اجتماعی و 
وی،  قلبی   ارتباط  و  همسایه  وظیفه ی 
غمخواری و رقت قلب است که در مؤلفه ی 
روزگار  حوادث  اگر  اما  شد.  بیان  هجدهم 
طوری رقم خورد که در زندگی همسایه ما 
فرازی به وجود آمد، یعنی همسایه به مقام، 
قدرت و یا نعمتی رسید، خیرخواهی اقتضا 
می کند که انسان آرزومند تداوم این نعمت 

باشد. 
روابط  جریان  در  که  مشکالتی  از  یکی 

این  دارد  وجود  همسایگان  و  فامیل  میان 
یا  مقام  به  وابستگان  از  یکی  اگر  که  است 
قدرتی برسد، برخی حریم گرفته و با او فاصله 
پیدا می کنند تا به وی نشان دهند که این 
مقام و شخصیت تو مایه ی افتخار من نیست 

و برای من ارزشی ندارد.
اگر  یعنی  هستند؛  عکس   به  نیز  برخی 
احیاناً عزیز آن ها به نعمتی رسید، تحسین و 
تقدیر می کنند و شادمانی خود را به وی اظهار 
می کنند و سعی می کنند به او بفهمانند این 
مقام، عزت و شخصیت تو باعث افتخار من 

است و من هم از آن لذت می برم.
این امر در ارتباط همسایگی حائز اهمیت 
بسیار است. اگر همسایه ی ما نعمتی یافت، 
به وی نشان دهیم من هم از این نعمت تو 
می کنم؛  افتخار  آن  به  و  هستم  خوشحال 

همسایههابایستیخیرخواههمباشند
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به  وقتی  دعا،  این  در  )ع(  سجاد  امام 
مؤلفه ی بیستم می رسند، به عنوان ختم این 
دعا، ابتدا صلوات بر پیغمبر )ص( و اهل بیت 
می فرمایند  و  کرده  تجدید  را  )ع(  پیغمبر 
»اللهم صل على  محمد وآله، وارزقنى مثل ذلك 
منهم، واجعل لى اوفى الحظوظ فيما عندهم و 
بفضلى حتى   معرفة  و  بصيرة فى حقى  زدهم 
العالمين«1  رب  امين  بهم  واسعد  بى  يسعدوا 
در  را  مؤلفه ها  این  ده  توفیق  من  به  خدایا! 
ارتباط با همسایه رعایت کنم و از آن طرف 
هم  من  همسایه ی  که  کن  من  روزی  هم، 
همین گونه با من رابطه برقرار کند زیرا این 

رابطه طرفینی است.
چو خوش بی مهربانی هر دو سر بی

که یک سر مهربانی دردسر بی2 
شد،  طرفینی  مؤلفه ها  این  رعایت  اگر 
موجب ایجاد رابطه ی حسنه بین دو همسایه 
نمی تواند  درگیری  و  تنش  و هیچ  می گردد 

اکنون که  کند، مخصوصاً  متالطم  را  زندگی 
ساختار زندگی و ساختمان مسکونی ما در 
ارتباطات  این  در  و  انبوه  مجتمع های  این 

نزدیک تنظیم  شده است.
فرهنگ  بین مردم معروف است که  در 
اگر  اما  است؛  ضعیف  ما  آپارتمان نشینی 
مؤلفه های اخالقی  که اولیاء خدا به ما آموزش 
آپارتمان نشینی  زندگی  همین  در  داده اند، 
اجرا شود، خواهیم دید که همین نوع زندگی، 

زیبا خواهد شد.
امام سجاد )ع( در ادامه دعا می فرمایند 
عندهم«؛  فيما  الحظوظ  اوفى  لى  »واجعل 
فردی  زندگی،  در  بهره  نظر  از  مرا  خدایا! 
زندگی  از  را  بهره ها  کامل ترین  که  ده  قرار 
او  امتیازات  همه ی  از  و  ببرم  همسایه ام  با 
استفاده کنم؛ همان طور که او از همه ی همه 
خصوصیات اخالقی و سجایای رفتاری من 

بهره مند است.
»و زدهم بصيرة فى حقى و معرفة بفضلى«؛ 
خدایا! بدی های مرا به همسایه ام نشان نده، 
ببیند.  را  خوبی هایم  بیشتر  همسایه  ام  تا 
و  از جایی بدی  اگر  این است  طبیعت بشر 
زشتی ببیند متنفر شود، نمی شود گفت شما 
از این قبیح خوشتان بیاید. امام سجاد )ع( 
همسایه ام  به  مرا  بدی  خدایا!  می فرمایند، 
نشان نده بلکه خوبی هایم را به او نشان ده، 

وقتی او خوبی های مرا دید به من عالقه مند 
شده و به من میل پیدا می کند و حالت تنفر 

و انزجار از من به او دست نمی دهد.
خدایا!  بهم«؛  واسعد  بى  يسعدوا  »حتى  
قرار  را  طوری  همسایه ام  و  من  رابطه ی 
و  باشد  من  خوشبختی  باعث  او  که  ده 
این  ما  اگر  گردم.  او  خوشبختی  باعث  منم 
مؤلفه را به عنوان تقوای عملی در ارتباطات 
همسایگی رعایت کنیم و همسایگان ما نیز 
همین مسئله را رعایت کنند و این امر به یک 
جریان فرهنگی زندگی مبدل شود، لذیذترین 

و بهترین زندگی ها را خواهیم داشت.
خدایا! به عزت اولیائت نقطه ی عملیاتی 
شدن همه ی آموزه های دینی ما در زندگی 
و  فرج  نقطه ی  که  همزیستی ،  و  اجتماعی 
ظهور موالیمان بقیۀ اهلل است را تعجیل فرما 
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  و 
بزرگوار ما را از همه ی ملکات و اعمال خیر ما 

بهره مند گردان.
معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  خدایا! 
و  نزوالت  و  دار  مستدام  ما  سر  بر  رهبری 
رحمت آسمانی ات را بر این سرزمین والیی 

امام هشتم )ع( نازل فرما.
...........................................................................

1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ص 148.
2. باباطاهر عریان.

رابطـهباهمسایگانطرفینیاست

و  مصیبت  وقت  در  که  همان طور  یعنی 
در  می کنید،  غمخواری  وی  برای  پریشانی 
فراز زندگی او نیز اظهار خوشبختی و اظهار 
بر  ارتباطات  امر در تحکیم  این  لذت کنید. 
لذا  است؛  مؤثر  خیلی  قلبی  رابطه ی  اساس 
می فرمایند  )ع(  چهارم  امام  مقدس  وجود 
روی  از  نصحا«  عندهم  نعمه  بقا  احب  »و 
خیرخواهی، وقتی به نعمتی می رسند دوست 

داشته باشم نعمتشان باقی باشد.
..........................................................................

1.  صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ص 148.
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خطبه دوم: عباداهلل؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

نیازبهفسادستیزیدرداخلواستکبارستیزیدرعرصهیجهانی
در این ایام، دو مناسبت دردآور پیرامون 
)ع(  هشتم  امام  مطهر  حرم  حرمت  هتک 
گنبد  بستن  توپ  به  اولی  واقع شده است؛ 
مطهر امام رضا )ع( توسط روس ها1 و دومی 
حمله و هتک حرمت حریم مقدس رضوی 

توسط جالدان شاه ستمگر2 است.
زندگی سیاسی و تاریخ اجتماعی مردم ما، 
ماالمال از عبرت و تجربه است که باید از این 
حوادث و دشمنی های نابکارانه عبرت گرفت 
سیاست  آن،  از  ناشی  بصیرت  تکیه  بر  با  و 

کشور از حیث روابط بین الملل تنظیم شود.
جریان  که  شده  ثابت   ما  بر  امروز  به  تا 
استکبار سرسخت ترین دشمنان رسول اهلل و 
دین ما است. چه این مستکبر شرقی باشد 
-مانند روسیه تزاری و شوروی ناپاک- و چه 
آمریکای  -مانند  باشد  غربی  مستکبر  این 
مستکبر«،  و  »استکبار  درواقع  جنایتگر-. 
دشمن سرسخت اسالم است؛ زیرا که هیچ 
مسیر  در  قهرمان پرور  اسالِم  مانند  مانعی 

جهان خواری آن وجود ندارد.
تزاری  روسیه  یعنی  ما  شرقی  دشمن 
نابود شد و از بین رفت. مرحوم پدرم از قول 
مرحوم حاج حسین آقای ملک نقل می کرد 
که او با کنسول روس که ملقب به ژنرال بود، 
رفیق بود. این ژنرال روزی به من گفت »اگر 
یک روز زیارتگاه شما را به توپ ببندیم چه 
به  را  اینجا  »اگر  گفتم  او  به  خواهد شد؟«، 

خودتان  به طرف  توپ ها  این  ببندید،  توپ 
برمی گردد«.

در  اینکه  تا  گذشت،  قضیه  این  گفت 
آقای  همان  داشتم  مسکو  به  که  سفری 
گفتی  »تو  گفت  من  به  او  دیدم.  را  ژنرال 
ببندیم، توپ ها  به توپ  را  این گنبد  ما  اگر 
به ما برمی گردد، دقیقاً حرف تو شد، در این 
جنگ بین المللی که با آلمان ها داریم، ازنظر 
تسلیحات با آن ها در موازنه نیستیم و شکست 
خواهیم خورد.« و همین طور هم شد، این یک 
دوم  برگشت  و  بود  توپ ها  برگشت  مصداق 
مسئله بلشویکی3 بود که ریشه روسیه تزار را 
کند و آن اتحاد جماهیر شوروی که جانشین 
کرد.  فروپاشی  دچار  نیز  را  شد  تزار  روسیه 
اکنون مانده استکبار غرب، آمریکا هم یقیناً 

به چنین روزی مبتال خواهد شد.
با  نه  او  عداوت  است.  دشمن  دشمن، 

را  آدم ها  می خواهد  است.  اسالم  با  بلکه  ما، 
با دزدیدن ثروت آن ها برجهان  برده کرده و 
حکومت کند اما اسالم و آموزه های آن مانع 
است ازاین رو دشمن با این عقیده، اندیشه و 
اعتقاد مخالف است و درصدد نابودی آن است.
..........................................................................

1. دهم ربیع الثانی سال 1330 قمری.
2. بیست و نهم آبان سال 1357 شمسی.

نوزدهم گروهها و سازمان های  اواسط قرن  از   .3
زیادی در روسیه فعالیت می کردند از میان همه ی این 
گروه ها، سازمان مارکسیستی که به  وسیله ی پلخانف 
)پدر مارکسیسم روسیه( بنیان گذاری شد مشهورتر بود. 
این گروه بعدها به نام سوسیال دمکرات شناخته شد. 
در اثر انشعابی که در آن رخ داد این گروه، به دو گروِه 
بلشویک )اکثریت( به رهبری لنین و منشویک )اقلیت( 
به رهبری پلخانف تقسیم شد. این دو گروه از قبل در 
روسیه فّعالیت می کردند و در انقالب به ویژه از مرحله 
دوم نقش مؤثری داشتند ولی سرانجام بلشویکها قدرت 
را بعد از پیروزی به دست گرفتند.)انقالب اسالمی و 

انقالب های جهان؛ جمعی از نویسندگان، ص 182(.

انجام  برآید  دشمن  دست  از  آنچه  هر 
می دهد، اگر برخی حرکت ها از سوی دشمنان 
و  توان  نداشتن  دلیل  به  نمی گیرد  انجام  ما 
قدرت است. اگر آمریکا می توانست یک تهاجم 
نظامی و اتمی انجام دهد، اگر صبح می توانست، 

آن را به بعدازظهر موکول نمی کرد.
که  است  این  فکرشان  کشور  در  برخی 
تواضع  تعامل کرده و در مقابلش  با دشمن 
کنند و رهبری مصلحت را در این دیدند که 
پیاده کنند. آنان خائن و دشمن مردم نبودند آنان هم در عرصه مدیریتی فکر خودشان را 

ناتوانیاستکباردرتقابلباانقالباسالمی
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و از همین مردم بودند اما فکرشان این بود 
را  با دشمن، زندگی مان  توافق  از طریق  که 

اصالح کنیم. این ها این قرارداد را بستند اما 
همان طور که رهبری پیش بینی فرموده بود، 

برابر  چند  دشمن  دشمنِی  دیدند  خودشان 
بیشتر شد.

ما وارد گام دوم، یعنی چهل ساله دوم این 
انقالب شدیم. از ابتدا که این انقالب با نهضت 
پر بصیرت خداباورانه امام بزرگوارمان شروع 
انقالبمان  تا  شد، جنگیدیم و مبارزه کردیم 
پیروز شد. در روزهای آغازین مبارزات امام، 
برخی می گفتند مگر ُمشت و درفش به جایی 

می رسد؟ اما دیدیم که به جایی رسید.
ما چهل سال اول را با همه کارشکنی ها 
سر  پشت  عزت مندانه  دشمن،  دشمنِی  و 
این  است.  نشده  تمام  انقالب  اما  گذاشتیم 
نهضت از مبارزه شروع شد، اکنون نیز باید 
اگر  کند.  پیدا  ادامه  استقامت  و  مبارزه  با 
توانستیم مرد و مردانه بایستیم و تکیه مان به 
قدرت خدا باشد، انقالب را به نقطه آخر یعنی 

که  الهی  ودیعه  آن  جهانی  حاکمیت  نقطه 
وجود مقدس بقیه اهلل است، خواهیم رساند.

اما اگر ملت انقالبی ما از مبارزه خسته 
شود، انقالب همان جا متوقف خواهد شد، لذا 
در دو سطح سیاست  را  مبارزه  این  باید  ما 
خارجی و سیاست داخلی ادامه دهیم. مسیر 
ما در سیاست خارجی، استکبارستیزی است، 
این یک استدالل منطقی است که امیدواریم 

همگان آن را در نظر داشته باشند.
و  خواری  جهان  مدعی  آمریکا  امروز 
مسئله  هم  ابزارش  و  است  برجهان  سلطه 
را  انرژی  آمریکا  اگر  است.  انرژی«  »قدرت 
ژاپن، چین، هند  بر  باشد،  داشته  در دست 
و همه کشورهای ضعیف حکومت می کند؛ 
همه جنگ ها، فتنه ها، توطئه های آمریکا در 
انرژی  قدرت  گرفتن  به دست  جهان جهت 
تابع خود  را  کشورها  طریق  این  از  تا  است 
کند. اآلن منابع نفت و انرژی جهان در آفریقا، 
آمریکای التین و خاورمیانه است که به غیراز 

ایران تحت نفوذ آمریکا هستند.
است،  مستقل  نفتش  که  کشوری 
ایران است و این واقعیت را کشورهای دنیا 
فهمیدند. اخیراً کشورهای اروپایی فهمیدند 

اگر خودشان بیایند پای معامله، یوق آمریکا 
این یک  می شود،  برداشته  آنان  گردن  از 
واقعیت است که امروز در دنیا روشن شده که 

تنها نفت مستقل مربوط به ایران است.
کرد،  معامله  مستقاًل  ما  با  کشوری  اگر 
دیگر یوق آمریکا بر گردنش نیست و همین 
فکر سبب شده صدور نفت روزانه ما باال برود و 
پول هایش را نیز دریافت کنیم، حتی دالرهای 
بلوکه شده ما به اندازه 4 میلیارد دالر به مملکت 
بزرگ ترین  آمریکا  برای  این  است.  بازگشته 
مصیبت است لذا تنها فکری که به نظر این ها 
آمد، این بود که انتقال نفت ایران را ناامن کنند 
که در این توطئه شیطانی نیز شکست  خوردند.

حتی کشورهای اروپایی نیز خواستار این 
ارتباطات  مطلب هستند. سیاست دولت در 
رفت وآمد  و  اروپایی  کشورهای  با  مستقیم 
کشورهای  به  خارجه  وزیر  سیاسی  معاون 
نیز  اروپا  است.  راستا  همین  در  اروپایی 
می خواهد مستقل با ما ارتباط برقرار کند و 
عبرت  باید  بیاید.  بیرون  آمریکا  یوق  زیر  از 
با  جز  و  است  دشمن  دشمن،  که  بگیریم 
دشمنی با ما کاری نمی کند. باید بایستیم و 

با وی محکم تقابل کنیم.

تداومانقالببامبـارزهواستقامت
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باید در آن مبارزه کرد،  حوزه دومی که 
سیاست داخلی و »فساد ستیزی در داخل« 
»عدالت«  اسالمی  نظام  اصلی  محور  است. 
است و نقطه نهایی حرکت سیاسی اجتماعی 
نظام و انقالب ما، رسیدن به عدالت سراسری 
است و این امر جز با مبارزه با تبعیض و فساد 
تضمین نخواهد شد. اگر مسئولین کشور ما 
با تبعیض  در قوای سه گانه توانستند مبارزه 
و فساد را به صورت جدی و قوی ادامه دهند 
و پای آن بایستند و از آن خسته نشوند، به 
عدالت سراسری خواهیم رسید، در غیر این 

صورت تمام حرکت ها بی نتیجه است.

آنچه نظام و انقالب ما را تا نقطه اتصال 
در  مبارزه  تداوم  می کند،  بیمه  بقیۀ اهلل  به 
است.  خارجی  و  داخلی  سیاست  عرصه  دو 
استکبارستیزی در سیاست خارجی و فساد 
مسئولین  اگر  داخلی.  سیاست  در  ستیزی 
نشوید،  خسته  جنگ  این  در  مردم  شما  و 
به نقطه ایده آل این نظام و انقالب که یک 
عدالت سراسری و زمینه ظهور و فرج موالیمان 

بقیۀ اهلل  است، خواهیم رسید.
خدایا! به عزت اولیائت، روز عزت اسالم و 
مسلمین، که نقطه ی فرج و ظهور امام زمان 
است را تعجیل فرما وارواح مطهره ی شهدا و 

روح مطهر امام بزرگوار ما را، از پایمردی مردم 
و  نظام خشنود  این  پای ستون خیمه ی  در 

راضی گردان.
معظم  مقام  پربرکت  سایه  پروردگارا! 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک 
ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار، ذلیل و 

نابود و ریشه کن گردان.

عدالتمحوراصلینظاماسالمی
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سایت آیت اهلل علم الهدی
alamolhoda.com

سایت مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان

masjedkh.ir
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امروز در همه ی استان ها مشکل آب داریم 
و تنها مسئله ی اصفهان و چهارمحال بختیاری 
استان  جنوب  خشک سالی  نیست.  یزد  و 
مستأصل  تااندازه ای  نیز  را  رضوی  خراسان 
به  مربوط  معضل  این  عمده  بخش  کرده؛ 

کاهش نزوالت آسمانی است.
براثر  به علت کاهش نزوالت آسمانی و 
بلکه  ما  کشور  نه تنها  اقلیمی،  جریان های 

گرمسیری  و  معتدل  کشورهای  از  خیلی 
نزوالت  وقتی  هستند.  خشک سالی  گرفتار 
آسمانی کم است، با تجمع و تحصن کاری 
از پیش نمی رود.  باید برای رفع این مشکل 
از  التماس  و  مناجات  دعا،  استقصا،  نماز  با 

پروردگار تقاضای گشایش کرد.
به  مربوط  آب  مشکل  بخش  یک  البته 
مدیریت کشور است، بایستی با نظام میرابی 

است  داشته  وجود  گذشته  دوران  از  که 
فعلی  موجودی  روی  صحیح  تقسیم  یک 
به  را  آبه  و صاحبان حق  دهند  آب صورت 
می تواند  میرابی  نظام  برسانند.  حق آبه شان 
باید دستگاه های  را  این کار  و  باشد  کارساز 
دولتی انجام دهند، اما بخشی مربوط به مردم 
است. برادران و خواهران! چه بخواهیم و چه 

نخواهیم گرفتار خشک سالی شده ایم.

مشکلکمآبـیوخشکسالیدرکلکشـور

 در دوستی هدفمند، دو رکن وجود دارد. 
رکن اول همدلی و همفکری است. برادران 
و خواهران جوان! پیش از رفاقت، ببینید با 
شخص مقابل همدل و همفکر هستید؟

دورکنیکدوستیهدفمند
........................................................

........................................................

جمعـه5آذر1400

شماره49

شما  زندگی   ابتدای  جوان!  عزیزان 
است؛ سعی کنید با تدبیر و دقت رفیق 
چرا  کنید  بررسی  ابتدا  کنید.  انتخاب 

می خواهم با این شخص دوست شوم؟

..............................ادامه مطلب صفحه 79

ما،  جامعه ی  در  امام  خط  امروز، 
باقدرت بسیج و در سایه ی رهبری های 
داهیانه ی خلف صالح امام، مقام معظم 

رهبری در حال اجرا است. 

بسیجموجبمردمیبودِننظام
........................................................

........................................................
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انتخابرفیقخوب
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

پیرامون  اول،  خطبه ی  در  ما  سخن 
ارتباطات  جریان  در  عملی  تقوای  مصادیق 
بود. چند هفته  درباره ی نوع رفتار با  همسایه 
پیرامون  امروز  از  و  شد  تقدیم  عرایضی 
مصادیق تقوای عملی در ارتباطات اجتماعی 

با دوست و رفیق بحث خواهیم کرد.
مهم ترین  از  دوستی  و  رفاقت  مسئله ی 
است.  ازدواج  پیوند  از  پس  اجتماعی  روابط 
سرنوشت  در  فوق العاده ای  نقش  امر،  این 
جریان  می تواند  به نحوی که  دارد؛  انسان 
چه  و  اصالح  نظر  از  -چه  را  انسان  زندگی 

علت  به  متحول  کند.  به کلی  فساد-  ازنظر 
حساسیت این مسئله، والدین باید درباره ی 
دوستان فرزندان خود دقت کنند و مهم تر از 
والدین، خود جوانان باید در انتخاب دوست 

خوب توجه کافی داشته باشند.
سوره ی   28 آیه ی  در  متعال  خداوند 
صحرای  در  که  می فرماید  فرقان  مبارکه ی 
بد  رفیق  از  دوزخی  افراد  از  برخی  محشر، 
رفیق  خاطر  به  که  زیرا  می کنند  شکایت 
جهنمی شده اند، اگر رفاقتشان با یک عنصر 
منحرف نبود، سرنوشت آن ها جهنم نمی شد، 

این ها می گویند »يَا َويَْلتَى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فاَُلنًا 
َخلِياًل«؛ وای بر من، به چه بالیی مبتال شدم! 
چقدر بدبخت شدم! ابدیت من با چه تباهی 
فالن کس  با  ای کاش  شد!  روبرو  فسادی  و 

رفیق نمی شدم. 

تقـوایعملیدرارتباطبادوستـان

رفاقتودوستی،رقمزنندهیسرنوشتانسان

رفاقت و دوستی، رقمزننده ی سرنوشت 
است.  آخرت  در  هم  و  دنیا  در  هم  انسان، 
اول،  قسم  هستند؛  قسم   دو  بر  دوستی ها 
دوستی هدفمند است که شخص برای نیل 
همراهی  و  رفیق  مشخص،  هدف  یک  به 
فرد  که  است  کارها  از  خیلی  برمی گزیند. 

اما  دهد؛  انجام  را  آن  نمی تواند  به تنهایی 
وقتی یک همراه و دوست پیدا می کند که در 
هدف واحد باهم مشترک  هستند، می توانند 
مسیر را طی کرده و به مقصد نائل شوند. این 
دوستی، حساب شده است و مقصود و هدف 
آن می تواند مادی یا معنوی باشد. قسم دوم، 
دوستی  این  علت  است.  احساسی  دوستی  
از هم خوششان  این است که دو فرد صرفاً 
آمده است؛ مثاًل در یک مراسمی همدیگر را 
دیده اند یا در یک سفری کنار هم نشسته اند 
باهم  بعد  و سپس  آمده  از هم خوششان  و 
رفیق شده اند. این نوع رفاقت، احساسی است 

و متأسفانه رفاقتی که برای جوانان در عرصه 
جوانی پیش می آید از این نوع است.

یکی از گرایش ها و خواسته های نفسانی 
که در جوان ها وجود دارد، رفیق بازی است. 
ممکن است شخص بر مبنای یک برخورد و 
تصادف با یک  نفر رفیق شود و سپس چنان 
پایبند این رفاقت شود که همه چیزش را در 
کج روی  و  انحراف  این  کند.  فدا  رفیق  راه 
با  ازدواج و روابط  پیوندهای  از  است. خیلی 
والدین به خاطر رفیق بازی ها به هم می خورد 
و موجب دگرگون گشتن زندگی ها می شود. 
بدترین نوع این دوستی ها آن است که بین 
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و  دانشگاه  پارک  ،  درون  مخالف،  جنس  دو 
که  می گیرد  شکل  اجتماعی  مراکز  برخی 
می انجامد  سرنوشتشان  تباهی  و  نابودی  به 
عشق  این  عشق!  می گذارند  هم  را  نامش  و 
زنجیری  و  شیطانی  وسوسه ی  بلکه  نیست 
است که شیطان به دست و پای شخص بسته 
و او را می ِکشد، و او نامش را عشق گذاشته 
است! این  رفاقت ها، خطرناک است و می تواند 

زندگانی انسان را تباه کند.

عزیزان جوان! ابتدای زندگی  شما است؛ 
انتخاب  رفیق  دقت  و  تدبیر  با  کنید  سعی 
کنید. ابتدا بررسی کنید چرا می خواهم با این 
شخص دوست شوم؟ آیا انگیزه ی دوستی من، 
صرفاً خوش آمدن است؟ آدم از یک ُگل هم 
خوشش می آید، دیگر سرنوشت را به دست او 
نمی دهد! اگر می خواهی باکسی رفیق شوی 

اول مشخص کن محور این رفاقت چیست؟
)ع(  امیرالمؤمنین  موال  مقدس  وجود 
تجد  لم  اذا  ودك  تبذلن  »ال  می فرمایند 
را  دوستی ات  نداری،  هدفی  اگر  موضعا«1؛ 

جلوی پای کسی نریز و به هرکسی دوستی ات 
را تقدیم نکن. دل انسان، گران بهاترین حقایق 
و ارزشمندترین موجودات در وجود تو است، 
آن را به هرکسی نسپار و به هرکسی وابسته 

نکن. در درون این دل هرکسی را جا نده.2
رفاقت  بگوییم  که  نیست  هم  این طور 
وقت ها  بعضی  است  خوب  همه جا  هدفمند 
رفاقت ازیک طرف هدفمند است اما از آن سوی 
تا  می گردد  شخص  نیست.  هدفمند  دیگر 
فردی را بیابد که دارای شخصیت، موقعیت و 
ارتباطات خوبی است تا از او سوءاستفاده کند. 

هدف او منافع خودش است نه منافع او، خب 
اینجا دوستی هدفمند است اما هدف نامطلوب.
...........................................................................

1. تصنیف غررالحکم و درر الکلم؛ عبدالواحد بن 
محمد التمیمي اآلمدي، ص 425.

2. امام صادق فرمودند: القلب حرم اهلل، فالتسکن 
حرم اهلل غیراهلل. قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر 

خدا را جاي مده. بحار االنوار؛ ج 67، ص 25.

انـتـخـابرفـیـقخـوب

دورکـنیکدوستـیهدفمنـد

 در دوستی هدفمند، دو رکن وجود دارد. 
برادران  اول همدلی و همفکری است.  رکن 
و خواهران جوان! پیش از رفاقت، ببینید با 
یا  هستید  همفکر  و  همدل  مقابل  شخص 
چقدر  خواسته هایتان  و  افکار  عقاید،  خیر؟ 
فکری  اختالف  که  با کسی  است؟  مشترک 

او  از  اینکه  به صرف  خط دارید،  اختالف  و 
خوشتان آمده دوست نشوید.

هیچ واقعیتی در زندگانی ما وجود ندارد 
اینکه دین اسالم برای آن نسخه دارد.  مگر 
ممتحنه  مبارکه  سوره  در  متعال  خداوند 
می فرماید »إِنََّما يَْنَهاُكُم اهلَلّ َعِن الَِّذيَن قَاتَُلوُكْم 
يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى  فِي الِدّ
فَُأولَئَِك  يَتََولَُّهْم  َوَمْن  تََولَّْوُهْم  أَْن  إِْخَراِجُكْم 
می کند  نهی  شمارا  خداوند  الُِموَن«1  الَظّ ُهُم 
با  که  کسانی  با  و  بی دین  آدم های  با  که  
و  خداشناسی  در  هم فکر  و  هم عقیده  شما 
»َوَمْن  کنید.  رفاقت  نیستند  معادشناسی 
کسی  اگر  الُِموَن«  الَظّ ُهُم  فَُأولَئَِك  يَتََولَُّهْم 
برود که  به سراغ همچنین دوستی  بخواهد 

با او همدل نیست، قرآن می گوید »فَُأولَئَِك 
الُِموَن« این ها ظالم اند، اول به خودشان  ُهُم الَظّ
ظلم کرده اند که به دنبال همچنین آدم هایی 

راه می افتند. 
همگامی  هدفمند،  دوستی  دوم  رکن 
راه  با هم  و  بردارید  قدم  با هم  یعنی  است. 
برداشت،  شما  برای  یک  قدم  او  اگر  بروید. 
شما یک  قدم برایش بردارید. خیلی از افراد با 
آدمی راه می افتند. می روند تا او را به هدفش 
سرگردان  و  حیران  خودشان  اما  برسانند 
می مانند و باید یک راه بی خودی را برگردند. 
این ها  هستند،  این طور  زندگی  در  عده ای 
عین  در  همگامی  رفاقت،  الزمه  بدبخت اند. 

همدلی است.
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در  دینی  معارف  و  دستورات  این  اگر 
زندگی  به کار بسته شود، در یک مسئله ی 
زندگی  همچون  نقش آفرین  و  بسیار حیاتی 
رفاقت و دوستی، چقدر پیش روی خواهیم 

کرد و از چه خطراتی مصون می مانیم! این امر 
یکی از مصادیق تقوای عملی است.

خدایا! به عزت اولیائت، نقطه ی موفقیت 
جامعه و مردم ما در اجرا و عمل به دستورات 

موالیمان  ظهور  و  فرج  نقطه ی  که  دینی 
بقیه اهلل است را تعجیل فرما.

روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  پروردگارا! 
مطهر امام بزرگوار ما را از خیرات و برکات و 
اعمال خیر و عبادات ما بهره مند فرما و سایه پر 
برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام دار.

کشور  در  بالی خشک سالی  این  خدایا! 
و جامعه ی ما مثل بسیاری از جوامع سامان 
برانداز شده است خدایا با عنایات الهی خودت 
این بال را از قاطبه ی شیعیان و این کشور و 
مملکت برطرف فرما و نزوالت آسمانی را بر 

ما نازل گردان.
...........................................................................

1. سوره مبارکه ی ممتحنه؛ آیه 9.

خطبه دوم: عباداهلل! اوصیکم و اوصی 
نفسی بتقوی اهلل

 همه ی شما برادران و خواهران و خودم 
را به تقوای الهی سفارش می کنم.

تشکیل  اثرگذار  فرمان  صدور  سالروز 

بسیج مستضعفین به  وسیله ی امام بزرگوار 
و هفته ی بسیج را به همه ی شما عزیزان، 
بسیجی  رادزنان  و  غیورمردان  مخصوصاً 
خداوند  ان شاءاهلل  می کنم.  عرض  تبریک 
متعال شما برادران و خواهران جان  برکف 

بسیجی را از سپاهیان وجود اقدس بقیه اهلل 
عزیزان  شما  و  دهد  قرار  فداه(  )ارواحنا 
مخلص بسیجی، زمینه ساز ظهور حضرت در 

روی زمین باشید.

بسیـجموجبمردمـیبودِننظام

مسئله بسیج از ابتکارات فوق العاده و از 
القائات آسمانی به امام بزرگوار ما بوده است؛ 
یک سیاستمدار آمریکایی در آغازین روزهای 
وفات امام، در تحلیل سیاسی خود عنوان کرد 
که امام از دنیا رفت اما همچنان بر کشور خود 
حکومت می کند زیرا او بسیج و بسیجی دارد.
آمریکایی  سیاستمدار  یک  سخن  این 
و  امام  حاکمیت  حافظ  بسیج  که  است 
رهبری امام بزرگوار در جامعه است و امروز، 
و  بسیج  باقدرت  ما،  جامعه ی  در  امام  خط 

در سایه ی رهبری های داهیانه ی خلف صالح 
امام، مقام معظم رهبری در حال اجرا است. 
بسیج، ودیعه ی ارزشمندی است که جوامع 

دیگر از آن محروم هستند.
خصوصیت بسیج در مردمی کردن این 
نظام است؛ امروز نظام ما مردمی ترین نظام 
حکومتی است و عامل اجرایی آن نیز بسیج 
تنها  کشور  این  در  بسیج،  برکت  به  است. 
دولت، مجلس و قوه قضائیه، کشور را اداره 
را  کشور  که  هستند  مردم  بلکه  نمی کنند، 
مردم  که  شده  سبب  بسیج  می کنند.  اداره 
در عرصه عملیاتی نظام قرار بگیرند زیرا که 
بسیج مردم در هر عرصه و بحرانی که پیش 

می آید حضور دارد.
امروز در سه عرصه به فداکاری و حرکت 
با  تقابل  اول  عرصه  داریم؛  احتیاج  بسیجی 
دشمن است؛ فلسفه تشکیل بسیج، تشکیل 

عرصه  بر  عالوه  ما  است.  دفاعی  نیروی 
نظامی، در عرصه جنگ نرم نیز نیازمند دفاع 
هستیم؛ بیش از 42 شبکه به زبان فارسی 
از  بیش  و  ما سم پاشی می کنند  نظام  علیه 
و  آمریکا  در  تشکیالت  یک  در  نفر   1500
1700 نفر در تشکیالتی دیگر در اسرائیل، 
نظام  علیه  مردم  تحریک  برای  شب  و  روز 
از  را  نظام  تا  دارند  فعالیت  و  محتوا  ایجاد 

داخل دچار فروپاشی کنند.
قدرت  موازنه ی  گشته  سبب  بسیج 
را  تسلیحات  دشمن  بخورد؛  هم   به  دشمن 
ارزیابی می کند اما دشمن نمی تواند نیروی 
در  نمی داند  زیرا  کند  ارزیابی  را  مردمی 
بسیجی  تعداد  چه  اتفاقی،  وقوع  صورت 

پای کار مقابله با دشمن خواهد آمد.
نرم  جنگ  عملیات  عرصه ی  در  امروز 
قهرمان  و  هستیم  جانانه  دفاع  یک  محتاج 
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سالح  به  مسلح  مبتکر  جوان  میدان،  این 
سایبری در عرصه ی جنگ نرم است. دشمن 
بحران داخلی  نرم، یک  با جنگ  می خواهد 
اینجا الزم است بسیج  بیاورد، در  به وجود 

وارد میدان شود.
آن  با  نخبه  و  خوش فکر  جوانان  شما 
وجودی  ظرفیت  همه ی  بسیجی،  اخالص 
خود را در این عرصه های فناوری دیجیتالی 
دفاعی  این خط  در  و  آورده  بروز  به عرصه 
همگی جانانه قیام کنید. این مسئله ی اولی 

است که امروز به آن نیاز داریم.
مشکالت  حل  به  کمک  دوم،  مسئله ی 
جامعه است. امروز جامعه ی ما گرفتار گرانی 
است که معیشت را برای همه سخت کرده 
است. یک بخش این قضیه به دولت مربوط 
و  سودجویی  به  مربوط  بخشی  اما  است، 
و  کمبود  روی  همه اش  است؛  دالل بازی 

برنامه ی ارز و دالر نیست.
سودجو  و  ناپاک  دالل  عده  یک   
تحت فشار  را  مردم  معیشت  می خواهند 

آن ها  حلق  از  را  مردم  غذای  و  دهند  قرار 
درآورده و در جیب خود بریزند. اینجا، جایی 
بیاید. مقابله  باید به میدان  است که بسیج 
و  جریان سودجویی  با  مقابله  دالل بازی،  با 
اگر بسیج، بصیر  احتکار کار بسیجی است. 
و آگاه در همه عرصه ها حاضر باشد، دالل ها 
باقدرت  کنند.   انبار  و  احتکار  نمی توانند 
بخش  و  می شود  عملی  بازار  تنظیم  بسیج، 
و  مردم  معیشتی  این مشکالت  از  عمده ای 

گرانی حل خواهد شد. 

 امروز در همه ی استان ها مشکل آب داریم 
و تنها مسئله ی اصفهان و چهارمحال بختیاری 
استان  جنوب  خشک سالی  نیست.  یزد  و 
مستأصل  تااندازه ای  نیز  را  رضوی  خراسان 
به  مربوط  معضل  این  عمده  بخش  کرده؛ 
کاهش نزوالت آسمانی است. به علت کاهش 
اقلیمی،  براثر جریان های  و  آسمانی  نزوالت 
کشورهای  از  خیلی  بلکه  ما  کشور  نه تنها 

خشک سالی  گرفتار  گرمسیری  و  معتدل 
است،  کم  آسمانی  نزوالت  وقتی  هستند. 
نمی رود.   پیش  از  کاری  تحصن  و  تجمع  با 
استقصا،  نماز  با  مشکل  این  رفع  برای  باید 
دعا، مناجات و التماس از پروردگار تقاضای 

گشایش کرد.
به  مربوط  آب  مشکل  بخش  یک  البته 
مدیریت کشور است، بایستی با نظام میرابی 

مشکلکمآبیوخشکسالیدرکلکشور
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است  داشته  وجود  گذشته  دوران  از  که 
فعلی  موجودی  روی  صحیح  تقسیم  یک 
به  را  آبه  و صاحبان حق  دهند  آب صورت 
می تواند  میرابی  نظام  برسانند.  حق آبه شان 
باید دستگاه های  را  این کار  و  باشد  کارساز 
دولتی انجام دهند، اما بخشی مربوط به مردم 
است. برادران و خواهران! چه بخواهیم و چه 
نخواهیم گرفتار خشک سالی شده ایم.  حال 
نزوالت  که  کرده  اقتضا  اقلیمی  مسائل  که 
آسمانی کم شود، شما کشت را تغییر دهید. 
تدبیر  عزیزان  ما،  استان  جنوب  همین  در 
کرده و تغییر کشت دادند و دنبال محصوالتی 
رفتند که آب زیادی نخواهد و از سوی دیگر 

درآمد باالیی داشته باشد.
عالوه بر آن، باید از سنت آبیاری غرق 
آبی عدول کنیم، از گذشته تاکنون پدران 
ما با سرازیر کردن آب در جوی، مزرعه را 
این خشک سالی  با  اآلن  آبیاری می کردند، 

را  آبیاری  شیوه  این  باید  پیش آمده  که 
عوض کنیم. خوشبختانه در عرصه فناوری 
بسیجی  تحصیل کرده  افراد  کشاورزی، 
داریم. این عزیزان نخبه عرصه ی کشاورزی 
و  شده  عمل  وارد  روستاها  در  بسیجی وار 
نوع آبیاری قطره ای را جایگزین روش غرق 
کنند.  حل  را  بی آبی  مشکل  و  کنند  آبی 
یک بخش این مشکل به دست خود مردم 
است که بسیج بایستی در این جریان قوی 

وارد شود.
خدا رحمت کند امام )رضوان اهلل تعالی 
علیه( را؛ ایشان در ابتدای انقالب با فرمان 
مشکالت  از  بسیاری  سازندگی،  جهاد 
به  را  کشور  و  کردند  حل  را  کشاورزی 
برادران بسیجی  خودکفایی گندم رساندند. 
نیز با همان الگویی که امام در فرمان جهاد 
روستاها  به  داشتند،  انقالب  اول  سازندگِی 
رفته و مسئله ی آبیاری را با یک نظام نوین 

شد  بنا  اگر  کنند.  حل  جدید  ابتکارات  و 
بخش  حداقل  شوید،  عرصه  وارد  شما  که 

عمده ی مشکالت حل می شود.
خدایا! به عزت اولیائت قسمت می دهیم 
نقطه ی پایان همه ی گرفتاری ها که نقطه ی 
را  است  بقیه اهلل  موالیمان  ظهور  و  فرج 
تعجیل فرما و ارواح مطهره ی شهدا و روح 
مردم  پایمردی  از  را  ما  بزرگوار  امام  مطهر 
ما در پای ستون خیمه این نظام خشنود و 

راضی گردان.
معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  خدایا! 
دشمنان  و  دار  مستدام  ما  سر  بر  رهبری 
ناپاک ما در جبهه های کفرو نفاق و استکبار، 

ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.
و  برکات  و  خیرات  همه ی  پروردگارا! 
رحمت هایی که این مردم فداکار شایسته ی 

آن هستند بر آنان نازل فرما.
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روشن است که اصل مطالبه و نقد، حق 
مردم است اما آنکه ما امروز دچارش هستیم، 
فریب های رسانه ای است که هم از خارج و هم 
از داخل، حق را به ناحق مبدل می کند. این 
فریب رسانه ای بزرگ ترین مشکل امروز ما در 
زندگی اجتماعی  است که به مطالبه های به حق 
مردم چهره ی ناحق داده و آن را به صورت یک 

جریان ساختار شکنانه ی مبدل می کند.  
جریان  جنایت  بزرگ ترین  مسئله  این 
رسانه هایی  آن  دنیاست.  امروز  رسانه ای 
تکلیفشان  از خارج درصدد دشمنی اند  که 
عداوت  دشمن،  کار  که  زیرا  است  روشن 
است و انتظار دیگری از او نیست اما آنکه 
باعث نگرانی است مسائل رسانه ای داخلی 

در این شبکه های اجتماعی است.
داخلی،  مجازی  فضای  این  در  عده ای 
آگاهانه یا ناآگاهانه مبدل به ابزار این فریب 
افراد باعث می شوند  این  رسانه ای شده اند. 
ناحق  به صورت  مردم  به حق  جریان  که 
جلوه کند و مطالبه مردم به صورت جریان 
هنجارشکن و ساختارشکنانه نمایانده شود.

مراقبتحریفدشمندرفضایمجازیباشید

دو موضوع حق مسلم مردم است، 
یکی »مطالبه« از جریان های حکومتی 
اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه و دوم 

»نقد«  این جریان های حکومتی.

مطالبهونقد،حقمردماست
........................................................

........................................................
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شماره50

انسان در طول زندگی خود، به صورت 
دشمنی ها  از  برخی  با  اجتناب ناپذیری 
انسانی،  افراد  میان  که  می شود  مواجه 

امری قهری و قطعی است.

.............................ادامه مطلب صفحه 86

یک ضلع این مثلت، بصیرت مردم 
و  داشتند  به حق  مطالبه  مردم  است. 
این  داشتندکه  هم  بصیرت  درعین حال 
مطالبه ی خودشان را عاقالنه مطرح کنند. 

مثلثگرهگشایمشکالت
........................................................

........................................................
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نحوهرفتاربادشمنان
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

خطبه  گذشته،  هفته های  روال  طبق 
در  عملی  تقوای  پیرامون  بحث  به  را  اول 
راستا  این  در  و  دادیم  اختصاص  ارتباطات 
انسان در  با دشمنان رسید.  سخن به رفتار 
طول زندگی خود، به صورت اجتناب ناپذیری 
با برخی از دشمنی ها مواجه می شود که میان 

افراد انسانی، امری قهری و قطعی است.
سوره ی   36 آیه  در  متعال  خداوند   
مبارکه ی بقره خطاب به آدم و حوا، وقتی که 

بنا شد آنان از زندگی بهشتی به زندگی خاکی 
منتقل شوند، خطاب می کند »اْهبُِطوا بَْعُضُكْم 
لِبَْعٍض َعُدٌوّ«. بروید به زمین و برخی از شما در 
این زندگی خاکی، دشمن بعضی خواهید بود.

برخی از مفسرین با استناد به آیه فوق 
جریان  یک  دشمنی  مسئله ی  که  گفته اند 
تکوینی در خلقت و زندگانی انسان بر روی 
بر  بنای خدا  کره ی زمین است؛ درحالی که 
این نیست که بخواهد انسان ها را باهم دشمن 

»اْهبُِطوا  آیه  قرار دهد. خطاب حق تعالی در 
بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدٌوّ« در مقام بیان ویژگی های 

زندگی زمینی است.

نـحـوهرفـتـاربادشـمنـان

دالیـلوجودعـداوتدرزندگـی

بهشت  در  انسانی  نسل  که  بود  بنا  اگر 
زیادی  رفاه  و  امتیازات  از  کند،  زندگی 
این  بناست  که  هم اکنون  اما  بود  برخوردار 

زمین  کند،  زندگی  زمین  کره ی  در  نسل 
زندگی  الزمه ی  و  دارد  را  اقتضائات خودش 
انسان ها  بین  اینجا، وجود عداوت  کردن در 

است از سه جهت: 
جهت اول اینکه امکانات زندگی در عالم 
محدود است لذا این محدودیت در امکانات 
انسانی  افراد  بین  منافع  برخورد  موجب 

می گردد لذا باهم دشمنی می کنند.
زندگی  به علت وجود  اینکه  دوم  جهت 

اجتماعی و گروهی در کره ی زمین، در این 
که  می کند  پیشامد  ناسازگاری  همزیستی، 

می تواند به عداوت و دشمنی منتهی شود.
جهت سوم اینکه انسان ها زندگی خود را 
در یک میدان رقابت شکل داده اند لذا هرکسی 
می خواهد از دیگری باالتر و برتر باشد و از 
امتیازات و امکانات زیادتری بهره مند شود و 
الجرم این رقابت و حس برتری جویی موجب 

دشمنی خواهد شد.

انسان باید اساس منش اخالقی خود در 
هم زیستی با دیگران را بر عدم ستیزه جویی قرار 

دهد و کرامت انسانی نیز چنین اقتضائی دارد 
که شخص به علت خوش نیامدن از شخصی و 

اجتـنـابازستیـزهجـویـی
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یا سوءظن، گریبان دیگری را نگیرد.
انسان ها،  بین  ستیزه جویی  حالت  این 
که  است  زندگی  در  عداوت  و  مولد دشمنی 
حتی می تواند کانون خانواده را نیز متأثر کند. 
اگر بنا شد زن و شوهر باهم ستیزه جویی و 
و  به جدل  دائماً  زندگی  در  و  لجبازی کنند 
بحث بپردازند، این امر مولد دشمنی و عداوت 
به حال  وای  و  خانواده خواهد شد  در  حتی 
آن خانواده ای که زن و مرد آن خانواده باهم 

دشمن اند و اصوالً ستیزه جویی و دشمنی بر 
ضد کرامت انسانی است.

 برادران و خواهران! آدمیزاد با حیوانات 
نه تنها ازنظر ساختار وجودی بلکه ازنظر سبک 
زندگی تفاوت دارد. حیوانات همانند انسان ها 
می خورند، می خوابند، لذت می برند اما سبک 
این دو تفاوت دارد. این تفاوت سبک زندگی 
انسانی با حیوانی را کرامت انسانی می گویند. 
ستیزه جویی و دشمنی ورزی کرامت انسانی 

را از بین می برد.
 وجود مقدس پیامبر اکرم )ص( فرمودند 
»من الحى الرجال سقطت مروته و ذهبت كرامته«1  
آدمی که همیشه با مردم درگیر می شود و کارش 
گریبان گیری در امورات مختلف زندگی است، 

کرامتش را از دست می دهد.
 وجود یک مرد در خانه تکیه گاه و پناه 
زن و بچه است اما اگر بنا باشد دائماً با همسر 
باشد،  داشته  اشکال  و  اعتراض  فرزندانش  و 
کرامتش از بین می رود و نگاه بچه ها به این پدر 
نابود می گردد. این هایی که امید داشته اند که 
درب خانه باز شود و تکیه گاه و پناه آنان وارد 
شود، می گویند خدا کند امشب بابا دیرتر بیاید!

چنین شخصی، کانون زندگی خانوادگی 
محبت  و  عشق  پناهگاه  باید  که  را  خویش 
خانواده باشد، به علت ستیزه جویی اش به پایگاه 
نفرت و انزجار نسبت به خودش مبدل می کند.
...................................................................................

1. بحار األنوار؛ عالمه مجلسي، ج 74، ص 124.

دشمنـیموجبافشـایعیوباسـت

عیوب  شیوع  موجب  دیگران  با  دشمنی 
انسان می شود. وقتی شما باکسی دشمن شدید، 
و محاسن شمارا  آن دشمن همه ی خوبی ها 
نادیده گرفته و به دنبال نقطه ی ضعف و اشکال 
در زندگی شما خواهد گشت تا آن را افشا کند.

وجود مقدس پیغمبر اکرم )ص( فرمودند 
»إياكم و مشاّرة الناس، فإنها تظهر العّرة و تدفن 
الغّرة«1از برخورد و دشمنی با افراد اجتناب کنید 
زیرا که نتیجه ی دشمن سازی برای شما این 
است که عیوبتان را ظاهر و محاسن شما مدفون 

می کند.
وجود مقدس امام سجاد )ع( در حدیثی 

فرمودند گمان نکنید اگر باکسی دشمنی کردید، 
از آسیب و ضربه او مصون خواهید ماند زیرا که 
ممکن است وی در یک شرایطی قرار گیرد که 
توان ضربه زدن به شمارا پیدا کند. نگویید او 
اآلن کاره ای نیست و کاری از وی ساخته نیست. 
»ال تعادين أَحدا و إن ظننت أَنه ال يضرك و ال 
تزهدن في صداقة أَحد و إن ظننت أنه ال ينفعك 
فإنك ال تدري متى ترجو صديقك و ال تدري 
متى تخاف عدوك«2  مکن است شخص در 
طول زندگی خود در شرایطی قرار گیرد که 
ورزیده  او دشمنی  با  آدم ضعیفی که  همین 
بتواند به عنوان یک آدم مضر در برابر منافع او 
واقع شود و در سوی مقابل همین آدمی که 
علی الظاهر بی ارزش و بی اهمیت به نظر می رسد 
و به همین دلیل با او دوستی نورزید، روزی به 

یکجایی برسد که بتواند به او نفع برساند.
این دستورات اهل بیت )ع( در سبک زندگی 
جریان  در  اگر  که  هستند  واقعیاتی  انسانی 

ارتباطات به آن توجه کنیم، بخش عمده ای از 
مشکالت ما در زندگی به دست خود ما حل 
می شود و الزم نیست از جای دیگری برای حل 

مشکالتمان مدد بگیریم.
موفقیت  نقطه ی  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
و  دینی  سجایای  همه ی  اجرایی  و  عملیاتی 
موالیمان  ظهور  و  فرج  نقطه ی  ما  اسالمی 

بقیه اهلل تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را از خیرات و برکات اعمال ما 
بهره مند گردان و سایه ی پربرکت مقام معظم 

رهبری بر سر ما مستدام دار.
خدایا! دشمنان ناپاک ما در جبهه های کفر 
و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.
خدایا! نزوالت بارحمت آسمانی ات را بر این 

سرزمین والیی امام هشتم نازل فرما.
.....................................................................................

1. األمالي؛ شیخ طوسي، ص 482.
2. بحار األنوار؛ عالمه مجلسي، ج 74، ص180.
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خطبه دوم: عباداهلل؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

از جمله مسائلی که باید موردتوجه قرارداد 
این است که دو موضوع حق مسلم مردم است، 
یکی »مطالبه« از جریان های حکومتی اعم از 
دولت، مجلس و قوه قضائیه و دوم »نقد«1 این 

جریان های حکومتی.
شدند،  نامزد  که  افرادی  میان  از  مردم   
نماینده ی مجلس و رئیس جمهور تعیین کردند 
نمایندگان  توسط همین  نیز  دولت  وزرای  و 
آن ها  از  است که  مردم  لذا حق  تائید شدند 
مطالبه داشته باشند. مردم در امور مربوط به 
جریان روزمره زندگی ، در حوزه های معیشتی، 
اقتصادی، امنیتی و فرهنگی باید مطالبه کنند 
و اگر کمبودی، کوتاهی، عدم تدبیر و مدیریتی 
هم در مدیریت نظام زندگی اجتماعی خودشان 
احساس کردند حق آن ها است که نقد کنند؛ 

اما نقد باید نقد منصفانه باشد.
هنگامی که مطالبه به صورت زیاده خواهی و 
نقد به صورت عیب جویی درآید، آن وقت این دو 
حق مبدل به ناحق گردیده است. روشن است 
که اصل مطالبه و نقد، حق مردم است اما آنکه 
ما امروز دچارش هستیم، فریب های رسانه ای 
است که هم از خارج و هم از داخل، حق را 
رسانه ای  فریب  این  می کند.  مبدل  به ناحق 
بزرگ ترین مشکل امروز ما در زندگی اجتماعی  
است که به مطالبه های به حق مردم چهره ی 

ناحق داده و آن را به صورت یک جریان ساختار 
شکنانه ی مبدل می کند.2  

جریان  جنایت  بزرگ ترین  مسئله  این 
رسانه ای امروز دنیاست. آن رسانه هایی که از 
روشن  تکلیفشان  دشمنی اند  درصدد  خارج 
است زیرا که کار دشمن، عداوت است و انتظار 
دیگری از او نیست اما آنکه باعث نگرانی است 
شبکه های  این  در  داخلی  رسانه ای  مسائل 

اجتماعی است.
داخلی،  مجازی  فضای  این  در  عده ای 
این فریب  ابزار  به  ناآگاهانه مبدل  یا  آگاهانه 
رسانه ای شده اند. این افراد باعث می شوند که 
جریان به حق مردم به صورت ناحق جلوه کند 
و مطالبه مردم به صورت جریان هنجارشکن و 

ساختارشکنانه نمایانده شود.
اینکه در داخل کشور عده ای هستند که از 
دشمن دنبال روی کرده و در زمین دشمن بازی 
می کنند و می خواهند این ناحق رسایی و ناحق 
سرایی را در جامعه ی ما ترویج کنند، موجب 

ناراحتی است. 
به عنوان  مردمی  گذشته  هفته های  در 
مطالبه ی حق در کنار پل خواجو در زاینده رود 
تجمع کردند تا حق آبه خودشان را مطالبه کنند. 
اصل این تجمع به حق بود زیرا این افراد برای 
مطالبه ی حق آبه خودشان تجمع نمودند. پس از 

این تجمع، مذاکرات و تبادل نظری با مسئولین 
صورت گرفت و با یک مدیریت بسیار قابل توجه 

رسانه ای، مسئله در قالب یک مثلث حل شد.
...............................................................................

و  تهمت  است،  واجب  نقدپذیری  و  »نقد   .1
لجن پراکنی حرام است؛ نقد با تهمت زنی فرق می کند، 
با لجن پراکنی فرق می کند، با تکرار حرف دشمن فرق 
می کند؛ نقد باید منصفانه باشد، باید عاقالنه باشد، باید 
مسئوالنه باشد. سیاه نمایی هنر نیست« رهبر معظم 

انقالب 1396/10/06.
2. »نقشه ی دشمن این است که از مطالبات مردمی 
سوءاستفاده کنند. ممکن است در یک شهری، در یک 
نقطه ای از کشور یک عّده ای مطالبه ای داشته باشند، 
جمع بشوند، دنبال مطالبات اند... دشمن در یک چنین 
مواردی نقشه می کشد، عوامل نفوذی خود را، درواقع 
اشرار و انسان های خبیثی را به تعداد معدودی در این 
اجتماعات وارد می کنند تا اجتماعات آرام مردم را تبدیل 
کنند به حرکت ضد امنیتی و حرکت آشوبگرانه... این 
نقشه ی دشمن است، ما خبرداریم؛ نشسته اند برنامه ریزی 
کرده اند برای این کار« رهبر معظم انقالب 1397/03/14.

مطالبـهونقـد،حـقمـردماست
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یک ضلع این مثلت، بصیرت مردم است. 
درعین حال  و  داشتند  به حق  مطالبه  مردم 
بصیرت هم داشتندکه این مطالبه ی خودشان 
مدیریت  دوم،  ضلع  کنند.  مطرح  عاقالنه  را 
رسانه ای هوشمند بود که خوشبختانه رسانه 
ملی وارد شد و این مسئله را ازنظر اطالع رسانی 
عمومی به خوبی مدیریت کرد. ضلع سوم که از 
همه ی این ها مهم تر بود پاسخ گویی مسئولین 
بود. مسئول پاسخگو به وسط میدان آمد تا در 
مقابل مطالبه جواب دهد لذا آمدند و تفاهم 
کردند تا مشکل مردم حل شود و حل مشکل 

مردم هم در جریان افتاد.
اما این قضیه توسط عده ای هنجارشکن 
ساختارشکنانه  قضیه ای  به  معلوم الحال  و 
از  جریانی  چنین  برای  دشمن  شد.  مبدل 
قبل برنامه ریزی کرده بود تا مزدوران خودش 
را با کولتوف مولتوف به وسط این جمعیت 
بزنند  آتش  را  مردم  چادرهای  و  فرستاده 
شعارهای  و  کرده  ناهنجار  حرکت های  و 

ساختارشکنانه ای سر دهند.
برای  که  نیستند  مردمی  اصفهان  مردم 
نان وآبشان مقابل نظام و انقالب بایستند و به 
مسئولین اهانت کنند. مردم اصفهان مشکلشان 
حل شد و کشاورزها پراکنده شدند و رفتند. این 
چند صد نفر که بعضی از آنان مزدور دشمن اند 
و بعضی از آنان هم جوانان ناآگاه فریب خورده 
آمدند  معرکه  وسط  به  که  هستند  رسانه  از 
تا از حضورشان دشمن سوءاستفاده کند که 
خوشبختانه مسئله با فعالیت نیروهای امنیتی 

و انتظامی به خوبی جمع شد.
 اما برادران و خواهران! شما به این فریب 

رسانه توجه داشته باشید که از بین نمی رود. 
مردم اصفهان مردمی بودند که در طول هشت 
سال دفاع مقدس بهترین عزیزانشان را تقدیم 
دفاع  دوران  در  اشرف  نجف  لشکر  کردند. 
مقدس از موفق ترین لشکرها بود و رزمندگان 
این لشکر شهیدها دادند. این منطقه، منطقه ی 
این طور  که  مردمی  است.  حججی ها  شهید 
برای انقالب و نظام خون می دهند، آیا برای 
نان وآب مقابل نظام و انقالب می ایستند؟! آیا 
توهین به شخصیت های نظام و انقالب و اصول 
باالتر  مردم اند؟! خون  این  انقالب می کنند؟! 
از  فکر می کنید آب  یعنی  نان وآب؟  یا  است 

خون باالتر است؟ 
این مردم برای نظام و انقالب خون دادند 

و این همه فداکاری کردند؛ حاال این ها می آیند 
بگویند اگر آب جاری نشود اصفهان قیامت 
انقالب؟  می شود! در مقابل نظام؟ در مقابل 
حججی ها  شهید  برایش  که  انقالبی  همان 
نبود؛  به نظام  توهین  شعارها  این  داده اند؟! 
بلکه توهین به مردم اصفهان بود. این افراد 
اصفهان  انقالبی  ایثارگِر  مردم  خواستند 
شکمشان  برای  که  دهند  نشان  مردمی  را 
بزرگ ترین  این  می ایستند.  دین  برابر  در 
که  این هایی  بود.  اصفهان  مردم  به  توهین 
این حرکت های هنجارشکنانه را انجام دادند 
یک  بودند،  اصفهان  مردم  دشمنان  این ها 
عده ای از جوانان ناآگاه هم دنبال سر این ها 

راه افتادند و با این ها همراهی کردند. 
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برادران و خواهران جوان! شما که از موبایل 
استفاده می کنید، شما که کاماًل در ارتباط با 
از  گوناگون  رسانه های  و  مجازی  شبکه های 
رسانه های دشمن و رسانه های داخلی هستید 
حواستان جمع باشد، این حرکت های رسانه ای 
و  ندهد  فریب  شمارا  مطالبات،  جهت  در 

مطالبات شمارا تحریف نکند.
بزرگ ترین جنایتی که در قضیه ی اصفهان 
حرکت  از  بعد  ناهنجار  حرکت های  این  در 
به حق مردم صورت گرفت، تحریف مطالبات 
مردم بود. مردمی که آمده اند حق آبه خودشان 

را مطالبه کنند آن هم با تأیید و کمک نظام، 
را طوری نشان دهند که برای آب مقابل نظام 
ایستاده اند! این بزرگ ترین خیانت به این مردم 
مطالبات  که  باشد  بود. شما حواستان جمع 
به حق خود را به صورتی انجام دهید که قابل 

تحریف  و سوءاستفاده دشمن نباشد. 
انقالب  این  از  سال  سه  یا  چهل ودو 
می گذرد و مردم ثابت کرده اند اصول انقالب، 
و  داهیانه  مدیریت های  انقالب،  امام  رهنمود 
رهبری های رهبر انقالب بر همه چیز زندگی 
آنان مقدم است. این مطلب با مقاومت مردم 
در طول این مدت ثابت شد، مردم پای این 
انقالب ایستاده اند و تا آخرین قطره ی خونشان 
هم ایستادگی می کنند و هیچ وقت این مردم 
چون  برنمی دارند  دست  نظام  و  انقالب  از 
خودش  مسیر  انقالب  می خواهند  مردم  این 
آرزو و  نقطه ای برسد که  به آن  را طی کند 
آرمان همه ی انبیای الهی در دنیا محقق شود 

و آن وجود مقدس غیبی از پس پرده ی غیبت 
ظاهر شود و گریبان جهان را بگیرد و دنیا را 
مدیریت کند، این مردم دنبال این مطالبه و 
این  به  را  آن ها  انقالب  این  و  آرمان هستند 
آرمان می رساند و لذا از این انقالب دست بردار 

نیستند.
تحقق  نقطه ی  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
این واقعیت فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل 

تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را از پایمردی مردم ما در پای 
راضی  و  خشنود  نظام  این  خیمه ی  ستون 
گردان و سایه ی پربرکت مقام معظم رهبری 

بر سر ما مستدام دار.
خدایا! بصیرت الزم در تداوم خط انقالب 
و راه امام به همه ی مردم ما مخصوصاً جوانان 
دشمنان  و  فرما  عنایت  ما  نوآور  اندیشمند 

ناپاک ما را از صفحه ی روزگار برانداز.
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سایت آیت اهلل علم الهدی
alamolhoda.com

سایت مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان

masjedkh.ir
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وجود پرستار کانون عشق و عاطفه انسانی 
است. پرستاری شغل و حرفه نیست، منشأ 
درآمد و امرارمعاش نیست، پرستار فرشته ای 
است که حضورش بر بالین بیمار، مهربانی و 
فریادرسی است، ازاین رو پرستاران مظهر عشق 
و عاطفه انسانی هستند. این شغل مقدس در 
زمان ما، به خصوص در جریان تهاجم نابکارانه 
این ویروس منحوس، نشان داد که شخصیت 

پرستار عین شخصیت رزمنده است. 
امنیت  از  رزمنده  و  سالمتی  از  پرستار 
رزمندگان  درواقع  می کند.  حفاظت  جامعه 
و  هستند  کشور  امنیت  ضامن  مدافعان،  و 
جامعه.  سالمتی  و  صحت  ضامن  پرستاران، 
انقالب  تاریخ  در  مقدس  دفاع  سال  هشت 
نشانگر عظمت رزمندگان ما است و امروز نیز 
دو سال دفاع مقدس در عرصه سالمتی داشتیم. 

این دو سالی که مبتال به کرونا شدیم، دو سال 
دفاع مقدس است و در این مدت پرستاران و 
پزشکان به عنوان قهرمانان دفاع مقدس سالمت 
تا مرز شهادت و جان دادن فداکاری کردند و 
و  آنان، زمان، مکان، وقت، سرما، گرما  برای 
هیچ چیز مطرح نبود این جهاد همچنان ادامه 
دارد و این بزرگ ترین خاصیت زینبی در قشر 

محترم پرستار ما است. 

ایاممبارزهباکرونا،ایامدفاعمقدساست

یکی از فواید حجاب که اسالم آن را 
به عنوان یک اصل ضروری برای زن وضع 
کرده، قرار نگرفتن زن در حاشیه است تا 

ابزار غرایض جنسی مردان هرزه  نشود. 

نقشحجابدرجایگاهوسازندگیزن
........................................................

........................................................

جمعـه19آذر1400

شماره51

شما برادران نباید در راستای منافع 
اقتصادی یا فرصت طلبی های سیاسی با 
کسی دشمنی کنید زیرا این دشمنی با 

ایمان و تدین شما سازگار نیست.

..............................ادامه مطلب صفحه 94

آنچه امروزه برای مردم مسئله اول است، 
سالمتی است که مسئوالن باید به آن توجه 
کنند. مردم مشکالت گوناگون دارند اما حفظ 

جان مردم از همه این امور اولویت دارد. 

»هوایناسالم«تهدیدکنندهیسالمتی
........................................................

........................................................

..............................ادامه مطلب صفحه 99.............................ادامه مطلب صفحه 98

دشمنیبادشمنخدا
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

کالم ما در خطبه ی اول در مورد تقوای عملی 
در ارتباطات اجتماعی بود. در هفته گذشته به رفتار 
با دشمنان و منع ستیزه جویی و دشمن تراشی از 
دیدگاه اسالم پرداختیم و سخن امروز ما درباره ی 
اقسام دشمنی  و کیفیت رفتار ما با این دشمنان 

مختلف از دیدگاه دین است.

دوستی  کردیم  عرض  که  همان طوری   
بر دو قسم است؛ دوستی احساسی و دوستی 
هدفمند است. دشمنی نیز بر دو قسم است؛ 

دشمنی احساسی و دشمنی هدفمند.
قسم اول دشمنی، دشمنی احساسی است. 
ممکن است در یک برخورد کوچک میان دو 
نفر اختالفی رخ دهد که این اختالف منشأ 
دشمنی شود و یا اینکه نفس خوش نیامدن 
از شخصی باعث شود که دشمنی میان این 

افراد ایجاد شود. این نحوه دشمنی ها در اسالم 
مذموم شناخته شده. در دین خدا سفارش شده 
است که اگر احیاناً مورد اهانت واقع شدید و یا 
با شما برخورد بدی شد، از خطای فرد هتاک 

با رضایت و گذشت صرف نظر کنید.
قسم دوم، دشمنی هدفمند است. بعضی از 
افراد در دشمنی  خود هدف و مقصودی دارند 
که می خواهند به آن برسند. از اقسام دشمنی 
این مصادیق اشاره کرد:  به  هدفمند می توان 

دشمنی جهت کسب منافع مادی، فرصت طلبی 
در عرصه سیاسی و یا مقابله با کافر و منافقی که 

در مقابل دین خدا ایستاده است.
....................................................................................

1. نیکویی خواستن، صلح جستن.
2. تصنیف غررالحکم و درر الکلم؛ عبدالواحد بن 

محمد تمیمي آمدي، ص414.

دشمنیاحساسیودشمنیهدفمند

دشمنـیبادشمـنخــدا

منافع  راستای  در  نباید  برادران  شما 
اقتصادی یا فرصت طلبی های سیاسی با کسی 
دشمنی کنید زیرا این دشمنی با ایمان و تدین 
شما سازگار نیست، هرچند ممکن است دیگران 

با این اهداف مادی به دشمنی با شما برخیزند.
آنجایی که ما تکلیف و وظیفه  ی دشمنی 
با  ما  دشمنی  که  است  هنگامی  آن  داریم، 
دشمنان خدا باشد. یعنی دشمنی ما با افرادی 

باشد که برخالف مصالح دین اقدام کرده اند و 
یا منافع مادی خود را بر تمام امتیازات دینی 
ترجیح می دهند و برای منافع خود در صدد 
مخالفت و مقابله با دین برمی آیند؛ اینجا این 
دشمنی، یک دشمنی خاصی است که طبیعتاً 

تقابل انسان را اقتضا می کند.
خاطر  به  برخی  که  می آید  پیش  گاهی 
مصالح اقتصادی و منافع سیاسی به دشمنی با ما 
می پردازند و آنچه در تقوای عملی مهم است این 
است که بدانیم در برخورد با این دشمنی های 
هدفمند چه تکلیفی داریم. دستوری که ائمه 
داده اند،  ما  به  دشمنانی  چنین  برابر  در  )ع( 

مسالمت جویی است که در فرهنگ اسالم به 
»استصالح  با دشمن« تعبیر می شود.

)ع(  علی  امیرالمؤمنین  مقدس  وجود 
می فرمایند »من استصلح عدوه زاد فى عدده«  
کسی که با دشمن خود استصالح کند، یعنی 
با آن دشمنی که با او هدفمند دشمن شده 
طرفداران  درآید،  مسالمت جویی  در  از  است 
خودش را زیاد کرده است. دشمن با استصالح 
و  و حامی شما می شود  و مسالمت، طرفدار 
دستور دینی ما این است که با دشمنی که به 
خاطر منافعش یا به خاطر اهداف سیاسی اش با 

ما دشمنی می کند، مسالمت کنیم.
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تدبیرامامموسیکاظم)ع(دربرخوردبادشمنان

در شهر مدینه فردی بود از اوالد خلیفه 
دوم که باوجود مقدس موسی بن جعفر )ع( 
دشمنی شدیدی می ورزید و به حضرت اهانت 
که  مجلسی  هر  در  او  می نمود.  جسارت  و 
می نشست، پشت سر حضرت بدگویی می نمود. 
شیعیان که از دشمنی این فرد و جسارت های 
متعدد وی به ستوه آمده بودند، بارها خدمت 
حضرت عرض می کردند که اجازه دهید ما شر 
او را کم کنیم و او را از بین ببریم. اما حضرت 
در برابر این اصرارها فرمودند این کار را نکنید 

زیرا من می دانم که چگونه عمل کنم. 
شیعیان  بعضی  از  روز  یک  حضرت 
را  فرد  این  آدرس  شما  آیا  که  پرسیدند 
می دانید؟ عرض کردند این آقا مزرعه ای در 
آنجا مشغول  و  دارد  دو سه فرسخی مدینه 
کشاورزی است. وجود مقدس امام هفتم )ع( 
تنها سوار بر االغ شدند و به مزرعه ی او رفتند. 
حضرت با مرکب خودشان به وسط مزرعه ی 
او رفتند، آن مرد از دور فریاد زد یا موسی بن 
جعفر! زراعت من را از بین بردی و لگدمال 
اهانت به حضرت  کردی! و سپس شروع به 
داخل  از  مرکب  با  همین طور  حضرت  کرد. 

زراعت رفتند تا به آن مرد رسیدند.
کردند  احوال پرسی  بعد  و  کردند  سالم 
فرمودند  حضرت  نداد.  جواب  فرد  آن  ولی 
سرمایه گذاری  چقدر  زراعتت  این  برای  که 
فرمودند  دینار. حضرت  گفت صد  کرده ای؟ 
سود  میزان  چه  زراعت  این  از  داری  انتظار 
دریافت کنی؟ عرض کرد دویست دینار که 
به  اندازه  بیاورم و  را به دست  هم سرمایه ام 
زراعت  این  از  استفاده  انتظار  هم  سرمایه ام 
دارم. حضرت یک کیسه ای پول به او دادند 

را  مزرعه ات  دینار  سیصد  این  با  فرمودند  و 
خیلی  فرد  من،  مال  زراعت  این  خریدم، 
خوشحال شد، سیصد دینار را گرفت و شروع 
به تشکر کرد. حضرت از همان مسیری که 
آمده بودند از داخل زراعت برگشتند و به دِر 
فالنی  فرمودند،  و  ایستادند  رسیدند،  مزرعه 
به خودت بخشیدم.  نیز  را  زراعت  این  تمام 
این عمل حضرت متأثر گشت و  از  امر  این 

شدیداً دل بسته ایشان شد.
که  هرکجا  بعد  به  قضیه  این  از  او 
می نشست از امام هفتم )ع( تعریف می کرد. 
و  آمدند  حضرت  خدمت  شیعیان  از  بعضی 
عرض کردند آقا چه شده است که این مرد 
از شما تعریف  متحول شده است و همه جا 
حضرت  می گذارد؟  احترام  شما  به  و  کرده 
را  مشکلش  خودم  نگفتم  مگر  که  فرمودند 
حل می کنم و این بهتر از این بود که شما 

درگیر شوید و او را از بین ببرید.
امام  وقت  هر  که  رسید  به جایی  کار   
هفتم )ع( وارد مسجد می شدند و این مرد در 
مسجد بود، از همان راه دور فریاد می زد »اهلل 
اعلم حیث یجعل رسالته« و با این جمله در 

مقابل مردم تجلیل فوق العاده ای از امام هفتم 
راه  که  است  »استصالح«  کار  این  می کرد  

برخورد با دشمن در فرهنگ اسالمی است.
اما برخورد با دشمنان خدا یا دشمنی که 
نیست،  اصالح  قابل  استصالح  و  با مسالمت 
طبیعتاً نیازمند به مقابله است که نوع تقابل 
با دشمن خدا و دشمنی که قابل استصالح 

نیست، بحث هفته ی آینده ما است.
خدایا! به عزت اولیائت قسمت می دهیم 
و  زمان  امام  دشمنان  و  اسالم  دشمنان 
صفحه ی  از  نظام  و  انقالب  این  دشمنان 

روزگار برانداز.
ذلت  روز  اولیائت  عزت  به  پروردگارا! 
دشمنان اسالم و روز عزت اسالم و مسلمین، 
که روز فرج و ظهور موالیمان بقیۀ اهلل است 
را تعجیل فرما و ارواح مطهره ی شهدا و روح 
مطهر امام بزرگوار ما را از همه ی برکات اعمال 

و ادعیه ی خیر ما بهره مند گردان.
معظم  مقام  برکت  پر  سایه ی  خدایا! 

رهبری بر سر ما مستدام دار.
این  بر  را  رحمتت  باران  پروردگارا! 

سرزمین والیی امام هشتم )ع( نازل فرما.
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تا قبل از وجود حضرت صدیقه اطهر و 
زینب کبری )س( زن ها در حاشیه ی تاریخ 
غیردینِی  مکاتب  تمام  در  درواقع  بودند. 
امروز نیز این امر صادق است و عمدتاً زنان 
حضور  تحت الشعاع  آنان  اجتماعی  نقش  و 
مردان قرارگرفته است. درگذشته ممکن بود 
که زنی به خاطر سوگلی حرم سلطان بودن، 
در سیاست اثرگذار شود، اما خودش به عنوان 

سازنده ی تاریخ موضوعیت نداشته است. 
مریم  حضرت  از  باالتر  زنی  تاریخ،  در 
)س( نیست که از حیث عظمت در جایگاهی 
می فرماید  ایشان  درباره ی  که خداوند  است 
َرِک َواْصَطَفاِک  »یَا َمْریَُم إَِنّ اهلَلّ اْصَطَفاِک َوَطَهّ
َعلَی نَِساءِ الَْعالَِمیَن«1، مریم را خدا بر همه ی 
زنان جهانیان برتری داد؛ اما عظمت حضرت 
مریم )س( در شعاع پسرش حضرت عیسی 
که  زینب )س(  برخالف حضرت  است.  )ع( 
امیرالمؤمنین علی  به عنوان دختر  نه  ایشان 
)ع( و نواده رسول اهلل )ص( بلکه به عنوان یک 

تاریخ  سازنده  قهرمان،  و  آفرین  مرد  خانم 
گشت. 

در کربال، پیروزی ظاهری از آِن یزید شد 
شمشیر  بر  خون  که  است  این  حقیقت  اما 
را  خون  این  که  آن  کسی  و  گشت  پیروز 
)س(  زینب  حضرت  کرد  پیروز  شمشیر  بر 
بود.  ایشان خون ریخته شده را بلند کرد و 
بر شمشیِر ظلم پیروز کرد و در واقع، بدون 
تبدیل  کربال  جریان  )س(،  زینب  حضرت 
)س(  زینب  حضرت  نمی شد.  انقالب  به 
شخصیتی است که از کربال انقالب ساخت. 

کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود.
ایشان دو خطبه خواند. یک خطبه دم   
در  که  یزید  مجلس  در  یکی  و  کوفه  دروازه 
خطبه اول در مسئله انحراف امت از خط انقالب 
پیغمبر )ص( افشاگری کرد و در خطبه دوم 
نیز ظالم را سرکوب نمود به طوری که ظالمی 
که به ظاهر خودش را پیروز می دید مورد نفرت 

همگان و باالتر منفور بشریت واقع شد.

برادران و خواهران، امروز نیز اگر بانوان 
حاشیه  در  و  شوند  تاریخ  سازنده  بخواهند 
نباشند، باید خط حضرت زینب )س( دنبال 
از  زن  یک  خانه،  در  »زن ساالری«  با  شود. 
حاشیه خارج نخواهد شد. اگر امروز خانمی 
بخواهد در متن واقع شود و خودش سازنده 
و مستقل باشد، باید پیرو حضرت زینب )س( 

گشته و دنباله رو ایشان باشد.
...........................................................................

1. سوره مبارکه آل عمران، آیه 42.

نقشحاشیهایزنانتاقبلازاسالم

نقشحجابدرجایگاهوسازندگیزن

را  آن  اسالم  که  حجاب  فواید  از  یکی 

وضع  زن  برای  ضروری  اصل  یک  به عنوان 
تا  است  حاشیه  در  زن  نگرفتن  قرار  کرده، 
رهگذر  و  هرزه  مردان  جنسی  غرایض  ابزار 
به عنوان  بلکه خودش  نشود  دیگران  شهوت 
یک انسان برجسته، بااستعداد و تاریخ ساز به 
متن تاریخ بیاید. دختران بدانند اگر حجاب 
نداشته باشند در حاشیه تاریخ خواهند بود. 
می آورد  متن  به  حاشیه  از  را  زن  که  امری 

حجاب و عفاف اوست.
حضرت زینب )س( در کنار تاریخ سازی، 

رزمندگی و فعالیت های جهادی و تبلیغاتی، 
مسؤولیت عشق و عاطفه خود را نیز فراموش 
مسئولیت  مظهر  بیمار،  از  پرستاری  نکرد. 
عین  در  )س(  کبری  زینب  عاطفه  و  عشق 
حضرت  بود؛  ایشان  آفرینی  مرد  و  مبارزات 
خیمه  در  بیماری  بستر  در  )ع(  سجاد  امام 
آتش گرفته قرار داشت، حضرت زینب )س( 
قدرت حمل بیمار و انتقال او به بیرون خیمه 
ایثار درون خیمه  و  باشهامت  لذا  نداشت  را 

ایستاد و از بیمار پرستاری کرد.

خطبه دوم: عباداهلل؛ اوصیکم و اوصی 
نفسی بتقوی اهلل

 همه ی شما برادران و خواهران و خودم 
را به تقوای الهی سفارش می کنم.

حضرت  مسعود  میالد  سالروز  امروز 
با  والدت  این  و  است  )س(  کبری  زینب 
شما  محضر  به  را  بزرگ  عید  و  سعادت 
برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض 

شخصیت  در  امتیاز  بزرگ ترین  می کنم. 
حضرت زینب )ع(  این بود که ایشان زن را 

از حاشیه ی تاریخ به متن آن آورد.
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 ایشان برای همه پرستاران، که امروز را 
است.  الگو  دادند،  لقب  پرستار  روز  به عنوان 
وجود پرستار کانون عشق و عاطفه انسانی است. 
پرستاری شغل و حرفه نیست، منشأ درآمد و 
امرارمعاش نیست، پرستار فرشته ای است که 
حضورش بر بالین بیمار، مهربانی و فریادرسی 
است، ازاین رو پرستاران مظهر عشق و عاطفه 

انسانی هستند. این شغل مقدس در زمان ما، 
به خصوص در جریان تهاجم نابکارانه این ویروس 
منحوس، نشان داد که شخصیت پرستار عین 
شخصیت رزمنده است. وجود مقدس پیامبر 
اکرم )ص( فرمودند »نِْعَمتَانِ  َمْجُهولَتَانِ  اأْلَْمُن َو 
الَْعافِيَة«1 پیامبر)ص( فرمودند: دو نعمت است 

که ناشناخته است: امنیت و تندرستی.
.....................................................................................

1. بحاراالنوار؛ عالمه مجلسی، ج 78، ص170.

پرستارمظهرعشقوعاطفهیانسانی

ایاممبارزهباکرونا،ایامدفاعمقدساست
پرستار از سالمتی و رزمنده از امنیت جامعه 
حفاظت می کند. درواقع رزمندگان و مدافعان، 
پرستاران،  و  هستند  کشور  امنیت  ضامن 
ضامن صحت و سالمتی جامعه. هشت سال 
دفاع مقدس در تاریخ انقالب نشانگر عظمت 
نیز دو سال دفاع  امروز  رزمندگان ما است و 
مقدس در عرصه سالمتی داشتیم. این دو سالی 

که مبتال به کرونا شدیم، دو سال دفاع مقدس 
است و در این مدت پرستاران و پزشکان به عنوان 
قهرمانان دفاع مقدس سالمت تا مرز شهادت و 
جان دادن فداکاری کردند و برای آنان، زمان، 
مکان، وقت، سرما، گرما و هیچ چیز مطرح نبود 
این جهاد همچنان ادامه دارد و این بزرگ ترین 
خاصیت زینبی در قشر محترم پرستار ما است. 

آنچه امروزه برای مردم مسئله اول است، 
سالمتی است که مسئوالن باید به آن توجه 
و  اقتصادی  گوناگون  مشکالت  مردم  کنند. 
اجتماعی دارند اما حفظ جان مردم از همه این 
امور اولویت باالتری دارد. برادران و خواهران، 
برابر  در  کشور  درمانی  و  پزشکی  تشکیالت 
همه حوادث و نارسایی های جسمانی پاسخگو 
است منتهی آن مسئله ای که جان مردم را 
تهدید می کند »هوای ناسالم« است. این امر 
مسئله ای است که به طور مرتب و مکرر جان 
مردم را تهدید می کند. مسئوالن ما باید در این 
عرصه اقدام کنند که هوا آلوده نشود. مخصوصاً 

در شهر ما که حل این مشکل ساده است. 
مشهد مقدس شهری است که در مسیر 
دو باد هرات و باد قوچان )باد شمالی( واقع 
گشته لذا هرچقدر هم از سوی وسایل نقلیه 
مسئله  برای شهر  نباید  ایجاد شود  آلودگی 

اما آنچه برای هوای شهر  جدی ایجاد شود 
مشکل ایجاد نموده، قرار گرفتن نیروگاه توس 
در مسیر باد شمالی است. این نیروگاه به جای 
از شمال  بادی که  گاز، مازوت می سوزاند و 
به سوی شهر می وزد، به جای رفع آلودگی ها 
وارد  را  نیروگاه توس  با خودش دود مازوت 

شهر می کند.
این  به  اگر  کردم،  عرض  بارها  بنده   
نیروگاه گاز برسانید که مازوت مصرف نکند، 
دچار آلودگی هوا نمی شویم و آلودگی از بین 
می رود. حفظ جان مردم مهم تر از مسائل دیگر 
است و بنده امیدوارم عزیزان مسئول، مدیران 
استانی و شهری و صاحبان صنایع روی این 
مسئله تأمل و اقدام کنند و مشکل آلودگی 
در شهر ما که مسئله ای ضد سالمتی است، 
برطرف شود. ضمن اینکه عزیزان ما، صاحبان 
صنایع و صاحبان خودرو، نیز باید در مسئله 

از آلوده نمودن  آلودگی هوا مراقبت کنند و 
هوا از طریق خودروهای ناسالم و غیره اجتناب 
نمایند. ان شاءاهلل امیدواریم این مسئله آلودگی 

هوا به زودی حل شود.
خدایا! به عزت اولیائت نقطه ی تحقق این 
واقعیت که فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل است 

را تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را از پایمردی مردم ما در پای 
راضی  و  خشنود  نظام  این  خیمه ی  ستون 

گردان.
خدایا! دشمنان ناپاک ما در جبهه های کفر 

و استکبار ذلیل و ریشه کن بفرما.

»هوایناسالم«تهدیدکنندهیسالمتیاست
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سایت آیت اهلل علم الهدی
alamolhoda.com

سایت مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان

masjedkh.ir
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حرکت اصلی حضرت صدیقه اطهر )س( 
»جهاد تبیین« بود؛ همان جهادی که مقام 
امسال  مهرماه  پنجم  روز  در  رهبری  معظم 
که  موقعیتی  در  کردند.  صادر  را  فرمانش 
امت اسالمی در انحرافی فوق العاده فرورفته 
و رهبری جامعه از خط امامت منحرف گشته 
در  هزاران مشکل  باطل،  و  فاسد  و جریانی 
جامعه ی اسالمی ایجاد می کند، فاطمه زهرا 

)س( نه تنها سکوت نکرد، بلکه دست به جهاد 
زد. ایشان با »جهاد تبیین« به میدان آمد. 

جهاد ایشان هم با اشک بود و هم با کالم.
خواندند.  خطبه  سه  )س(  زهرا  حضرت 
یکی خطبه فدکیه، دومی خطبه ای در شب 
هفتم پیغمبر خدا )ص( و سومی وقتی بود که 
حضرت توان حرکت نداشتند و زنان مدینه به 

عیادت ایشان آمدند.

در  )س(  فاطمه  حضرت  مقدس  وجود 
را  عظیمی  سیاسی  رویداد  زنان،  این  جمع 
رقم زده و خطبه خواندند. این خطبه را باید 
مهم ترین خطبه ایشان دانست که در آن  همه 
عوارض شوم آینده که ناشی از انحراف رهبری 
جامعه از خط امامت است تبیین و به مردم 

گوشزد شده است.

»جهادتبیین«اصلیترینحرکتحضرتزهرا)س(

)ع(  اهل بیت  مظلومیت  جریان  در 
آنچه اهمیت فراوان دارد، سیره ی سیاسی 
این بزرگان است که باید به الگویی جهت 

حرکت سیاسی ما مبدل شود. 

الگوگیریازسیرهسیاسیاهلبیت)ع(
........................................................

........................................................

جمعـه26آذر1400

شماره52

کفار بر دو قسم  هستند؛ یک قسم 
از کفار، معاند و دشمن هستند. این افراد 
بنای عداوت با اسالم و اولیاء خدا را داشته 

و با اساس دین دشمنی دارند. 

.............................ادامه مطلب صفحه 102

حضرت فرمود »أبشروا بسيف صارم و 
سطوة معتد غاشٍم«  ؛ شمارا خبر می دهم 
به شمشیر بُرنده ای که بر شما امت اسالم 

مسلط خواهد شد.

تبعاتانحرافازخطامامت
........................................................

........................................................
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کفارمعاندوکفارغیرمعاند
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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.

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

کالم ما در خطبه ی  اول در موضوع تقوای 
پیش  هفته های  در  بود.  ارتباطات  در  عملی 
بحث  با دشمن  ارتباط  در  عملی  تقوای  پیرامون 
در  عملی  تقوای  در  ما  سخن  آخرین  و  کردیم 

ارتباطات، رفتار با کفار و دشمنان خداست. 

از  قسم  یک  هستند؛  قسم   دو  بر  کفار 
کفار، معاند و دشمن هستند. این افراد بنای 
با  و  داشته  را  اولیاء خدا  و  اسالم  با  عداوت 
اساس دین و جامعه ی اسالمی دشمنی دارند 
و از آن دست بردار نیستند. قسم دوم کفار، 
کفار غیرمعاند هستند که این افراد اسالم را 
قبول نداشته و پیامبر را نپذیرفته اند اما بنای 

دشمنی با پیامبر و اسالم ندارند.

دستور مکتب ما، که در حقیقت راهبرد 
کفار  با  رفتار  مسئله ی  در  ما  عملی  تقوای 
غیرمعاند است، مسالمت جویی و هم زیستی 
مسالمت آمیز است. اسالم دستور می دهد که 
آنان که در  با کفار غیرمعاند -چه  در رفتار 
آنان که در خارج  ذمه اسالم هستند و چه 
و  رفتار  می کنند-  زندگی  اسالمی  بالد  از 

هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشیم.

کفـارمعاندوکفـارغیرمعاند

خداوند در قرآن می فرماید »َوإِْن َجنَُحوا 
ْلِم فَاْجنَْح لََها«1؛ ای پیغمبر، اگر کفار با تو  لِلَسّ
از در سالمت وارد شده و در برابر تو دشمنی 
نکردند، تو نیز همین گونه با آن ها رفتار کن و 

با آن ها برخوردی مسالمت آمیز داشته باش.

خداوند متعال در آیه ی دیگری می فرماید 
يِن  »اَل يَْنَهاُكُم اهلَلّ َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتُِلوُكْم فِي الِدّ
وُهْم َوتُْقِسُطوا  َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَُرّ
إِلَْيِهْم إَِنّ اهلَلَّ يُِحُبّ الُْمْقِسِطيَن«2؛ خداوند شما 
با  نیک رفتاری  و  برخورد مسالمت آمیز  از  را 
کفاری که با شما جنگ ندارند و در مقام بر 
هم زدن زندگی اجتماعی شما اقدام نمی کنند 
و دیار شما را خراب نمی کنند و نمی خواهند 
نهی  کنند،  آواره  زندگی  و  خانه  از  را  شما 
وُهْم« اینکه نسبت به آن ها  نمی کند. »أَْن تَبَُرّ
بِر روا دارید و با نیکی رفتار کنید، »َوتُْقِسُطوا 
إِلَْيِهْم« و به عنوان یک انسان همزیست با شما، 

با آن ها در کمال عدالت رفتار کنید.
حقوق  به  که  را  افرادی  متعال  خداوند 
دیگران در شئونات زندگی احترام گذاشته و 
آن را مراعات می کنند، دوست دارد؛ چه این 
فرد مسلمان باشد و چه کافری باشد که از در 

عناد و عداوت وارد نشده است.
در نامه ای که وجود مقدس امیرالمؤمنین)ع( 
به مالک اشتر به عنوان عهدنامه ی حکومتی 
با  رفتار  که  می فرمایند  فرموده اند  صادر 
دیگران از دو صورت خارج نیست. یا آن هایی 
که تحت حکومت تو در مصر زندگی می کنند 
برادران  این صورت  مسلمان  هستند که در 

تقوایعملیدربرخوردباکفارغیرمعاند
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نیز  آن ها  که  هستند  کفار  یا  هستند؛  تو 
نامه  این  در  تو هستند.3 حضرت  همنوعان 
کفار غیر معاندی که در ذمه ی اسالم بودند 
رفتار  اجرای  جهت  مسلمانان  ردیف  در  را 

عادالنه ی حکومتی معرفی می کنند.
ما باید در رفتار با کفار -ولو غیر معاند- 
دقت و احتیاط کنیم؛ زیرا که امروز این کافر، 
بنا شود که یک روزی  اگر  اما  نیست  معاند 
شود،  عملی  ما  جامعه ی  در  دشمن  فتنه ی 
را  خودش  کفر  شخص  همین  است  ممکن 
اظهار کرده و به طرف دشمن برود لذا بایستی 
با آن ها در عین اینکه رفتار مسالمت آمیز داریم، 

منتهای دقت و احتیاط را نیز داشته باشیم.
در آیه ی مبارکه ی سوره ی فتح که خداوند 
متعال پیروان پیامبر )ص( را معرفی می کند 
اُء َعَلى الُْكفَّاِر  َِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ ِ َوال ٌد َرُسوُل اهللَّ »ُمَحمَّ
پیغمبر  امت  از  که  کسانی  بَْينَُهم«4؛  ُرَحَماُء 
هستند؛   برخوردار  خصوصیت  دو  از  هستند 
یکدیگر  به  نسبت  خودشان  بین  در  این ها 
»ُرَحَماُء« هستند؛ یعنی نسبت به هم رحمت 
اُء«  و مهربانی دارند. این ها نسبت به کفار »أَِشدَّ
اُء َعَلى الُْكفَّاِر« خشونت  هستند. معنای »أَِشدَّ
نیست؛ بلکه به معنی سخت گیر و مراقب است.

 یعنی پیروان پیامبر خدا )ص( در مقابل 
کفار خودشان را نباخته و تحت تأثیر تلقینات 
آن ها واقع نمی شوند بلکه در جریان اجرای 
کفار  به  نسبت  ارتباطی  قوانین  و  مقررات 

سخت گیر و کاماًل مراقبت هستند.
در جریان کرواسی و بوسنی و هرزگوین، 
و  کردند  قتل عام  را  مسلمان ها  صرب ها 
می گویند این صرب های مسیحی که به جان 

مسلمانان دوست  با  قباًل  افتادند،  مسلمانان 
صمیمی بوده اند.

همسایگی  در  درازی  سالیان  افراد  این 
به هم محبت  برده و نسبت  به سر  یکدیگر 
شد  بنا  که  روزی  اما  داشتند؛  فوق العاده ای 
این  کنند،  قتل عام  را  مسلمانان  صرب ها 
همسایه ی مسیحی، بچه ی همسایه ی مسلمان 
خودش را که تا دیروز به او محبت و مهربانی 
می کرد، سر برید!  صرب ها از انواع قساوت  و 
بی رحمی نسبت به همین همسایه های خود 
خودداری نکرده و به وقت خود، مسلمانان را 

قتل عام کردند.
به ما دستور داده اند که در همه ی شئون 
را  کفار  داخلی-  و  سیاسی  از  -اعم  زندگی 
در  پروردگار  مقدس  ذات  ندهید.  دخالت 
 118 آیه ی  آل عمران،  مبارکه ی  سوره ی 
می فرماید »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا بَِطانًَة 
ِمْن ُدونُِكْم اَل يَْألُونَُكْم َخبَااًل َوُدّوا َما َعنِتُّْم قَْد 
بََدِت الْبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدوُرُهْم 
أَْكبَُر قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآْليَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقُلوَن«؛ ای 
مؤمنین! غیر خودتان را آستر برای خودتان 

نگیرید. »بَطانًَة« به معنای آستر لباس است؛ 
آستر لباس هر شخص با بدنش ارتباط دارد، 
استعمال  نیز  لباس  زیر  معنای  به  واژه  این 
پوست  با  که  لباسی  آن  یعنی  است؛  شده 

بدنتان ارتباط دارد.
راغب اصفهانی در کتاب مفردات می گوید 
بآخر  ثوبي  وبطنت  الظهارة  خالف  »والبطانة 
جعلته تحته وقد بطن فالن بفالن بطونا وتستعار 
البطانة لمن تختصه باالطالع على باطن أمرك«5؛ 
رویه ی  به  ظهاره  است،  ظهاره  خالف  بطانه 
لباس می گویند و بطانه به آستر لباس اطالق 
می شود و لباس زیر را »بطانه« می گویند. این 
واژه استعاره از کسی است که می خواهی او را 
مخصوص اسرار و باطن زندگی خود قرار دهی. 
...........................................................................

1. سوره ی مبارکه ی انفال؛ آیه 61.
2.  سوره ی مبارکه ی ممتحنه؛ آیه 8.

لهم،  والمحبة  للرعية،  الرحمة  قلبك  »وأشعر   .3
واللطف بهم، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا )ضاربا( تغتنم 
أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في 

الخلق«. )نهج البالغة؛ محمد دشتى، ص 291(.
4. سوره ی مبارکه ی فتح؛ آیه 29.

5. المفردات في غریب القرآن؛ راغب اصفهاني، ص 51.

در منطق و فرهنگ اسالمی، کافری که 
نیست.  قابل سازش  به هیچ وجه  است  معاند 
خداوند متعال در آیه ی 9 سوره ی مبارکه ی 
َعِن  اهلَلّ  یَْنَهاُکُم  »إِنََّما  می فرماید  ممتحنه 
ِمْن  َوأَْخَرُجوُکْم  یِن  الِدّ فِي  َقاتَُلوُکْم  الَِّذیَن 
تََولَّْوُهْم  أَْن  إِْخَراِجُکْم  َعلَی  َوَظاَهُروا  ِدیَارُِکْم 
الُِموَن«؛ خداوند  َوَمْن یََتَولَُّهْم َفُأولَِئَک ُهُم الَظّ

شمارا نسبت به کسانی که با شما می جنگند 
و  زده  هم  به  را  شما  زندگی  دارند  اصرار  و 
جامعه ی شما را دگرگون کرده و شما را از 

خانه و زندگی آواره کنند، نهی می کند.
بیرون  برای  إِْخَراِجُکْم«؛  َعلَی  »َوَظاَهُروا 
راندنتان به یکدیگر کمک کرده و حتی تظاهر 
به این مطلب هم می کنند. »أَْن تََولَّْوُهْم«؛ خدا 

تقوایعملیدربرخوردباکفارمعاند
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خطبه دوم: عباد اهلل! اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

امروز، روز اول دهه ی فاطمیه است و امشب، شب شهادت جان گداز صدیقه اطهر به روایت 75 روز است.

دوروایتدربارهشهادتحضرتزهرا)س(

البته در مورد شهادت حضرت فاطمه )س( 
که  اول می گوید  روایت  دارد.  روایت وجود  دو 
شهادت ایشان 75 روز پس از رحلت پیامبر )ص( 
واقع گردیده و روایت دوم به 95 روز اشاره دارد.1 

اختالف  نقل قول،  دو  این  منشأ  ظاهراً 
است؛  روایت  یک  متن  از  محدثین  برداشت 
ائمه )ع(  احادیث توسط اصحاب  زیرا معموالً 
با خط کوفی کتابت می گشت و این خط فاقد 
نقطه گذاری است. در خط کوفی عدد 75 یعنی 
»خمسه و سبعين«، با عدد 95 یعنی »خمسه 
می شود.  نوشته  صورت  یک  به  تسعين«،  و 
و  »خمسه  را  آن  مجلسی  عالمه  مرحوم  لذا 
سبعين«، یعنی 75 روز خوانده و عده ی دیگری 
از محدثین و بزرگان آن را »خمسه و تسعين« 

قرائت نمودند. در عین حال، ما روایات دیگری 
نیز داریم که شهادت صدیقه اطهر را در روز سوم 
جمادی الثانی می داند؛ لذا اخیراً بسیاری از علماء 
و بزرگان »خمسه و تسعين« را تائید کردند که با 
روایت روز سوم جمادی الثانی مطابقت می کند.

به هرحال، بنا بر ترجیح عالمه مجلسی، 
فردا روز شهادت صدیقه اطهر )ع( و امشب 

نیز شب شهادت آن حضرت است.
...........................................................................

1. أعیان الشیعۀ؛ سید محسن أمین، ج1، ص 314.

این ها طرح  با  اینکه  از  را  می کند شما  نهی 
يَتََولَُّهْم  »َوَمْن  بریزید.  دوستی  و  صمیمیت 
الُِموَن«؛ کسی که بخواهد با این  فَُأولَئَِك ُهُم الَظّ
کفار معاند و ناپاک طرح دوستی بریزد ظالم 
است؛ هم ظلم در حق خودش کرده و هم ظلم 
در حق مردم نموده است. رفتار ما نباید با کفار 
معاند و دشمن، بر اساس دوستی و صمیمت 
باشد و نباید به  هیچ وجه با آنان معاهده و قرارداد 
دوستی ببندیم؛ تا چه برسد به اینکه بخواهیم 
به آن ها تکیه کرده و توجه و طمع خودمان در 

زندگانی را متمایل به آن ها نماییم.
تقوای عملی این است که این دستورات 
را عمل کنیم. کسانی که بخواهند با دشمنان 
معاند و مستکبرین ناپاکی که دشمنی با ما 
در زندگی و افکارشان رسوب  کرده، رابطه ی 
صمیمانه و دوستی برقرار کنند، به تعبیر قرآن 

الُِموَن«؛ این ها ستمکار هستند  »فَُأولَئَِك ُهُم الَظّ
و هم به خودشان و هم به جامعه ظلم می کنند.
خدایا! به عزت اولیائت، روز نابودی و ذلت 
دشمنان اسالم و مسلمین که روز فرج و ظهور 
موالیمان بقیه اهلل است را تعجیل فرما و ارواح 
مطهره ی شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را 

از خیرات و برکات همه ی مجاهدات انقالبی 
مردم ما بهره مند گردان.

معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  پروردگارا! 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک 
ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل 

و نابود و ریشه کن گردان.

الگوگیریازسیرهسیاسیاهلبیت)ع(
اسرار  )ع(  اهل بیت  سیاسی  سیره ی  در 
بسیاری نهفته است. علت پیگیری مظلومیت 
و  شهادت  نمودن   بازگو  و  )ع(  اهل بیت 

برگزاری  و  مردم  بین  در  آن ها  مظلومیت 
همه ساله ی مراسم برای این اعزه، الگوبرداری 
از سیره ی سیاسی ایشان در مسیر حرکت ها 
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و تحوالت سیاسی جامعه است. 
آنچه  )ع(  اهل بیت  مظلومیت  در جریان 
این  سیاسی  سیره ی  دارد،  فراوان  اهمیت 
بزرگان است که باید به الگویی جهت حرکت 
سیاسی ما مبدل شود. مظلومیت حضرت زهرا 
خانه  درِ  پیرامون  پیش آمده  با حوادث  )س( 
تمام نمی شود. به گفته ی عالمه امینی در روز 
حضرت  خانه ی  به  )ص(  پیامبر  رحلت  دوم 
زهرا )س( تهاجم شد. این حادثه به جز جنبه ی 
اشک و عزاداری، به عنوان یک الگو و آموزه ی 
و  اسالم  به  که  تهاجماتی  برابر  در  سیاسی 
فعل  است.  اهمیت  حائز  می شود،  مسلمین 
حضرت زهرا )س( در این واقعه، یک آموزه ی 

در  عملکرد  این  که  است  فوق العاده  سیاسی 
اسالم و  به  امروز  تهاجماتی که  برابر همه ی 
مسلمین می شود و وظیفه ای که مردم نسبت 

به این تهاجمات دارند، الگویی مناسب است.
هنگامی که مهاجمین به پشت در منزل 
آمدند، گفتند بگو علی از خانه بیاید بیرون وگرنه 
خانه ات را آتش می زنیم. درعین حال حضرت 
و  ایستاد  و  نرفت  کنار  در  پشت  از  صدیقه 
مقاومت کرد. این ها دِر خانه را آتش زدند و 
دِر نیم سوخته با فشار جمعیت باز شد اما باز 
هم حضرت صدیقه کنار نرفت. کار به جایی 
رسید که صدا زد »يا فضة إليك فخذيني! فقد 
و اهلل قتل ما في أحشائي«1؛ فضه محسن من 

را کشتند. در عین  حال کنار نرفت و ایستاد 
را  )ع(  امیرالمؤمنین  و  خانه  در  ریختند  و 

گرفتند...
یک  )س(  زهرا  حضرت  عملکرد  این 
آموزه ی سیاسی واال از منظر مقاومت است 
که به ما می آموزد باید در برابر دشمن، مقاوم 
شیطانی  حرکت  یک  با  اینکه  نه  ایستاد؛ 
می گیرد  نشانه  را  انسان  شکم  که  تحریمی 
به کنار برویم. ما پیروان حضرت زهرا )س( 
هستیم و باید این آموزه ی سیاسی را از ایشان 

بیا موزیم.
...........................................................................

1. بیت األحزان؛ شیخ عباس قمی، ص121.

»جهادتبیین«اصلیترینحرکتحضرتزهرا)س(
حرکت اصلی حضرت صدیقه اطهر )س( 
»جهاد تبیین« بود؛ همان جهادی که مقام 
امسال  مهرماه  پنجم  روز  در  رهبری  معظم 
که  موقعیتی  در  کردند.  صادر  را  فرمانش 
انحرافی فوق العاده فرورفته  امت اسالمی در 
و رهبری جامعه از خط امامت منحرف گشته 
در  مشکل  هزاران  باطل،  و  فاسد  جریانی  و 
جامعه ی اسالمی ایجاد می کند، فاطمه زهرا )س( 
نه تنها سکوت نکرد، بلکه دست به جهاد زد. 

ایشان با »جهاد تبیین« به میدان آمد. جهاد 
ایشان هم با اشک بود و هم با کالم.

خواندند.  )س( سه خطبه  زهرا  حضرت 
یکی خطبه فدکیه، دومی خطبه ای در شب 
هفتم پیغمبر خدا )ص( و سومی وقتی بود که 
حضرت توان حرکت نداشتند و زنان مدینه به 

عیادت ایشان آمدند.
در  )س(  فاطمه  حضرت  مقدس  وجود 
را  عظیمی  سیاسی  رویداد  زنان،  این  جمع 

رقم زده و خطبه خواندند. این خطبه را باید 
آن  در  که  دانست  ایشان  خطبه  مهم ترین 
 همه عوارض شوم آینده که ناشی از انحراف 
رهبری جامعه از خط امامت است تبیین و به 

مردم گوشزد شده است.
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و  صارم  بسيف  »أبشروا  فرمود  حضرت 
به  معتد غاشم«1؛ شمارا خبر می دهم  سطوة 
شمشیر بُرنده ای که بر شما امت اسالم مسلط 
خواهد شد و یک هرج ومرج فراگیر که موجب 
می شود شما در زندگی خود آرامش و استقرار 
پیدا نکنید. این وصف که ایشان فرمود، کل 
همه  و  بنی عباس  بنی امیه،  حکومت  دوران 
بر  امت  سرپرستی  به عنوان  که  جریان هایی 

امت مسلط شدند را شامل می شود.
دولت عثمانی سال های زیادی بر کشورهای 
اسالمی مسلط شد که تمام فرآیند آن حکومت، 

کشتار و جنایت و شهوت رانی بود. آن ها برای 
بعدازآن،  و  انداخته بودند  راه  حرم سرا  خود 
وهابیت حرمین شریفین را گرفته و بر قبله 
مسلمانان حاکم شد که همه این ها از آثار همان 

انحراف رهبری از خط امامت بود.
می گویند وجود مقدس زینب کبری )س( 
در روز عاشورا فرمود »بابي  من  اضحي ، عسكر ة 
في  يوم ِ االثنين  نهبا«2؛پدرم فدای آن مظلومی 
که در روز دوشنبه سربازانش غارت شدند. در 
امام هادی )ع( یک خانم عزادار  تشییع جنازه 
از خانواده امام دهم )ع( فریاد می زد »ماذا لقينا 

فى يوم االثنين قديما و حديثا«3، از روز دوشنبه 
چه ها که نکشیدیم! در روز دوشنبه روز رحلت 
پیغمبر )ص( واقع شد و همچنین در این روز 

تشکیل سقیفه بنی ساعده رخ داد.
...........................................................................................
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تبعـاتانحـرافازخطامامـت

همهدرقبال»جهادتبیین«مکلفهستیم

جهاد تبیین حضرت زهرا )س( باعث شد 
نفری  هفت  الی  سه  حدود  جمعیت  آن  که 
شیعه، امروز به سیصد الی چهارصد میلیون نفر 

برسد.
جهاد تبیین را حضرت زهرا )س( به راه 
انداختند و رهبر معظم انقالب با تأسی به آن 
جهاد  فرمان  مهرماه،  پنجم  تاریخ  در  سیره، 
از  این فرمان  تبیین را صادر کردند و صدور 
این  در  همه  یعنی  مسلمین،  امر  ولی  طرف 

جهاد مکلف و موظف هستند.
جهاد تبیین بر همه ی افراد دارای تریبون 
و کسانی که توانایی تأثیرگذاری در این فضا را 
دارند واجب است. رهبر انقالب در پنجم مهرماه 
فرمودند »امروز باید همه ی ما در میدان تبیین 
حرکت کنیم«؛ یعنی میدانی که صدیقه اطهر 
تا لحظه آخر عمرشان در آن حرکت کردند تا با 

بیان حقایق، مردم را روشن کنند.
و قدرت  امکانات  با همه ی  امروز دشمن 

رسانه ای خود تالش می کند مسائل برای مردم 
مبهم شود و از راه همین ابهام، درصدد ایجاد 
زمینه حمله  است. دشمن می خواهد  آشوب 
کند.  فراهم  ابهام  ایجاد  طریق  از  را  خارجی 
آن ها می خواهند مردم ما سفره انقالب را از زیر 
پای خود جمع کنند تا آنان بر همه چیز کشور 

مسلط شوند.
برادر من! شما که در فضای مجازی فعال 
هستی و می توانی در برابر این شیطنت دشمن 
واکنش نشان دهی، جایز نیست که آرام بگیری؛ 
بلکه بر تو واجب شرعی است که مقابله کنی. 

سخن  ناآگاه  افراد  از  عده ای  متاسفانه 
قضائی  مسئوالن  می کنند.  بازگو  را  دشمنان 
بازگوکنندگان  بدانند  باید  کشور  اجرایی  و 
دشمن   پنجم  ستون  کفر،  عناصر  حرف های 
بازگوکنندگان حرف های دشمن در  هستند. 
مطبوعات داخلی کشور یا در رسانه های فضای 
مجازی باید تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند، 
زیرا که آنان لشکر دشمن هستند. اگر این افراد 
در یک روزنامه یا رسانه، مقابل جریان تبیین 
حق بایستند و حرف دشمن را تبیین کنند و با 
حرف حق مقابله کنند، ستون پنجم دشمن و 

عامل نفوذی آنان هستند.
حرف  بیان،  آزادی  اسم  به  نمی توان 

دشمنان را در رسانه ها و روزنامه ها ترویج کرد. 
ما آزادی بیان داریم اما آزادی عداوت و دشمنی 
به ما حمله کرد و  اگر روزی دشمن  نداریم. 
رهبری فرمان جهاد دادند و یک نفر از خودمان 
آمد جلوی حرکت ما را گرفت و حرکت ما را 
خنثی کرد، مگر به عنوان عامل دشمن قابل 

پیگرد نیست؟
خدایا! به عزت اولیائت نقطه عزت اسالم 
و مسلمین که فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل 

است را تعجیل بفرما.
پروردگارا! ارواح مطهره شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را از پایمردی مردم پای ستون 

خیمه این نظام، خشنود و راضی بگردان.
عرصه ی  در  که  عزیزانی  همه ی  خدایا! 
اجتماعی خدمت می کنند، مخصوصاً عزیزان 
خدمت گذار در عرصه ی حمل ونقل -که امروز، 
منظور  را  است-  رانندگان  و  حمل ونقل  روز 
نظرت قرار بده و برکت زندگی به همه ی آن ها 

عنایت بفرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدای ما را از این 
مجلس بهره مند گردان و باران رحمتت را بر 
این سرزمین والیی امام هشتم )ع( نازل بگردان 
و دشمنان ناپاک ما در جبهه های کفر و نفاق 

و استکبار را ذلیل و نابود و ریشه کن بگردان.
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