ایام عزای پیامبر اعظم  ،امام حسن مجتبی و امام رضا تسلیت باد
گزیده بیانات | 2

308

بازخوانی بیانات رهبر انقالب درباره حرکت علمی کشور

جهش علمــی در گام دوم انقــالب
ِ

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفتهنامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه ،مسـاجد و هیئتهـای ݣݣمذهبـی | سـال ششـم ،شـماره  | 308هفتـه دوم مهـر | 1400

مروری بر اخالق و سیره فردی ،اجتماعی و سیاسی
پیامبراعظم؟ص؟براساسبیاناترهبر انقالب

وجودکهکشانوار
توصیه | 4

توصیه مهم رهبر انقالب به جوانان و دانشجویان برای آمادگی و ورود در میدان جهاد تبیین

تبییــن حقــایق با عقالنیت و اخالق

سخن
اقتدابهپیامبر اعظم
هفتـه
«ابعاد شــــخصیت ّ
نبى اکرم را هیچ انسانی
قادر نیســــت به نحو کامل بیان کند و تصویر
نزدیک بــــه واقعی از شــــخصیت آن بزرگوار
ارایه نماید۱۳۶۸/۰۷/۲۴ ».اما با این حال «ما مسلمانان
ّ
موظف شــــدهایم که به آن بزرگوار اقتدا کنیم؛ که فرمود:
«ولکمفیرسولاهَّللاسوةحسنة».مابایدبهپیامبر اقتدا
وتأســــیکنیم.نهفقطدر چنــــدرکعتنماز خواندنکهدر
رفتارمــــان ،در گفتارمان ،در معاشــــرت و در معاملهمان
هــــمبایدبهاواقتداکنیم۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».بنابراین«باید
روی معرفی شــــخصیت رســــول اکرم کار کنیم ،و نه فقط
شــــخصیتآنبزرگوار بهمعنــــایزندگیآنحضرت،بلکه
ابعــــادگوناگونوجود آنبزرگــــوار مثلاخالقیاتوروش
حکومــــتومردمــــداریوعبــــادتوسیاســــتوجهاد و
تعلیمات خاص را مورد توجه قرار دهیم۱۳۶۸/۰۷/۲۴ ».
در این مســــیر «زندگی پیغمبــــر را میلیمتری باید مطالعه
کــــرد .هر لحظهی این زندگی یک حادثه اســــت ،یک درس
است ،یک جلوهی عظیم انسانی است؛ تمام این  ۲۳سال
همینجور است۱۳۸۷/۰۵/۰۹ ».
واقعیتایناســــتکه«مردمبســــیاریدر دنیاهســــتند
که اگر پیامبر اســــام را به همان اندازهای که مســــلمانها
میشناسندیا ّ
حتیکمتر از آنبشناسند...عقیدهوگرایش
آنها نســــبت به اسالم و معنویت اسالمی تضمین خواهد
شــــد ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ ».لــــذاوظایفمهمــــیدر اینزمینه
بر عهدهی همگان اســــت« :علمای اســــام ،روشنفکران
مسلمان،نویسندگان،شعراوهنرمنداندر دنیایاسالم،
امروز وظیفه دارند تا آنجایــــی که توان آنها اجازه میدهد،
شخصیت ّ
نبی اکرم و ابعاد عظمت این وجود بزرگ را برای
مسلمانانوغیر مسلمانانترسیمکنند۱۳۷۹/۰۳/۳۱ ».

وجود کهکشانوار
«پیامبر اعظم یک وجود کهکشانوار است و در او هزاران
نقطــــهی درخشــــندهی فضیلــــت ادامهدرصفحه3
خطبههای انقالب | 3
تکیه به مردم امتیاز بزرگ انقالب اسالمی است

مناسبت | 4
ابتکار امامحسن؟ع؟،میدانمبارزهراعوض کرد

شهید هفته

سبک زندگی شهدا را تبیین کنید

این شماره تقدیم میشود به روح مطهرشــهید مدافع حرم حاج حسین همدانی

ّ
خصوصی ــات زندگ ــی اینه ــا و س ــبک زندگ ــی اینه ــا و چگونگ ــی مش ــی زندگ ــی اینه ــا را تبیی ــن
در بی ــان زندگینام ـهی ش ــهیدان س ــعی کنی ــم
ّ
کنی ــمّ .
خصوصی ــات زندگ ــی ،س ــابقه و پش ــتوانهی فک ــری و اعتق ــادی ش ــهید خیل ــی مه ــم اس ــت .ای ــن ش ــهیدی ک ــه ش ــما از ی ــاد
روحی ــات،
او و ف ــداکاری او و ش ــهادت او در می ــدان جن ــگ ب ــه هیج ــان میآیی ــد ،در داخ ــل زندگ ــی خانوادگ ــی چهج ــوری مش ــی میک ــرده ،در محی ــط
ع ــادی زندگ ــی چهج ــوری عم ــل میک ــرده اس ــت1395/07/05 .
تاریخ شهادت1394/07/16:

محلشهادت:حلب،سوریه

مزار:گلزار شهدایهمدان

2

نشـریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مسـاجدوهیئتهایمذهبی
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جهشعلمیدر گامدومانقالب
ِ
حرکت پیشرفت
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ،خط حزب اهلل ،توصیههای مهم رهبرانقالب دربارهی
ِ
علمی کشور و تالش جوانان در این عرصه را بازخوانی میکند.

بایدعقبماندگیهاراجبران کنیم
آمریکاییهــا و اروپاییهــا بهخاطــر علمــی کــه تحصیــل
ّ
ّ
کردهانــد ...بــر ملتهــا اقتــدار پیــدا کردنــد و مســلط شــدند.
مــا غفلــت کردیــم ،از قافلــهی علــم عقــب ماندیــم ،بــا آن
ســابقهی تاریخــی ،بــا ایــن اســتعداد درخشــان! ّ
[امــا]
دیگــران جلــو افتادنــد؛ مــا بایــد ایــن را جبــران کنیــم.
96/7/26

احیای علم در کشور
مـــابایدعلمرادر کشـــور احیاکنیـــم؛این،نقطهیاصلی
مسأله اســـت ...در همهی رشـــتههای علوم ،ما باید به
معنایحقیقیکلمه،احســـاسعزتنفس،احســـاس
مولـــد علم بـــودن و فتوحـــات علمی ایجاد کـــردن را در
خـــود بهعنوان یک ملت و یک جامعهی علمی بهوجود
کار کیســـت؟ یکـــی از مهمتریـــن ارکانش
بیاوریـــم .این ِ
دانشگاههاست83/10/17 .
برای گشایش افق آینده...
علم برای گشـــایش افق آینده اســـت ،علـــم برای همان
چیزیاستپنجاهسالبعدبایدمابهجاییبرسیمکههر
کسی خواســـت از تازههای علمی دنیا بهره ببرد ،مجبور
باشـــدزبانفارســـییادبگیرد؛علمبااین ّنیتوهدف...
عمده نگاه کردن به علم با آن نگاه افقگشای اینجوری
است99/2/28 .
تولیدعلمباید«مطالبهعمومی»شود
ّ
تولید علم کنند.
ما از تک تک دانشـــجویان توقع نداریم
ِ
ً
اصال این مسأله به این صورت ،فردی نیست و شاید هم
تولیدعلمراندارند؛بایداینبهعنوانیک
همـــهتوانایی
ِ
ّ
مطالبهعمومیدرآیدوســـنتکار در دانشـــگاهشودتا
فقطبهفکر یادگرفتنآنچهدیگرانبهدســـتآوردهاند،
نباشیم؛ بلکه افزودن بر ذخیره به دست آمده به وسیله
ّ
دیگران را هم وجهه همت خود قرار دهیم82/2/22 .
جهاد برای عبور از مرزهای دانش
ّ
مـــاهنوز از قلههایدانشجهانبســـیار عقبیم؛بایدبه
ّ
قلهها دســـت یابیم .بایـــد از مرزهای کنونـــی دانش در
مهمترین رشـــتهها عبـــور کنیم .ما از ایـــن مرحله هنوز
بســـیار عقبیم؛مااز صفر شروعکردهایم...اکنونحرکت
راآغاز کرده و با شـــتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید
سالها با ّ
شدت باال ادامه یابد تا آن عقبافتادگی جبران
شـــود ...مطالبهی عمومی من از شما جوانان آن است
ّ
مسئولیت بیشتر و همچون یک
که این راه را با احساس
جهاد در پیش گیرید۱۳۹۷/۱۱/۲۲ .
اهتمامدانشگاهبه کار علمی
دانشـــگاهها باید به علم اهمیت بدهند .اهمیت دادن،

فقـــطیکامر قلبینیســـت؛عمـــلالزمدارد.اینعمل،
مقدمـــات و برنامهریـــزی و اهتمـــام شـــدید الزم دارد.
مایه گذاشـــتن از وقت و امکانات دانشـــگاه برای هر کار
غیرعلمی ،بهطور طبیعـــی از این اهتمام علمی خواهد
کاست83/10/17 .
تالشبرای کارهایعلمینو
جنبـــشنرمافـــزاری،یعنیدر معرفتعلمیننشـــینید
دســـت خود را دراز کنید تا دیگـــران بکارند و میوهچینی
کننـــدوهـــر مقدار از میـــوهراکهالزمنداشـــتند،بیاورند
در دســـتشـــمابگذارند...مادر میدانهـــایگوناگونو
علمىامروز دنیـــامیتوانیمکارهایی
در فضـــایمعرفت
ِ
بکنیم که هنوز در دنیا نو باشـــد؛ این در همهی زمینهها
ً
کامال امکانپذیر است83/10/17 .
سازیپیشرفتعلمی
جریان
ِ
ما بایستی در زمینهی پیشرفت علمی به ّ
تحرک نقطهای
در فالن دانشگاه یا فالن پژوهشکده یا مانند اینها اکتفا
نکنیم؛ باید روندسازی بشودّ ،
رویهسازی بشود؛ باید در
کشـــور جریانسازی بشـــود در زمینهی علم و پیشرفت
علمی؛ بهصورت جریان در بیاید ،بهصورت ّ
رویه در بیاید
ّ
که قابل توقف نباشد96/7/26 .
حرکتعلمی،دشمندارد
نبایـد اجـازه بدهیـم حرکـت علمـی آسـیب ببینـد؛ ایـن
حرکـت علمـی ،دشـمن دارد ،اگـر ایـن حرکـت علمـی دچـار
دشـمنیها بشـود و از آن مراقبـت نکنیـم ،یـک نتیجـهی
بسـیار سـنگینوتلخـیخواهـدداشـت .آننتیجـهعبـارت
است از ایجاد یأس در نیروهای جوان کشور95/7/28 .

ّ
کیفیتتحصیلیحتمًا پیشرفت کند
ّ
کیفیت تحصیلی باید حتمًا پیشـــرفت کند .این منافات
ّ
نـــداردبا آنحرفیکهگفتم«ســـطحمـــااز لحاظکیفیت
علمیباالاست»؛نه،االندر دانشگاههایمامدرکهایی
وجـــود دارد که نمیتوانـــد حاکی از عمق علمی باشـــد،
یعنـــیارزشعلمـــیباالیـــینـــدارد ّاماارزشرســـمیو
ّ
مدیریتی باالیی دارد98/3/8 .
ّ
موف ّ
قیتهایبزرگعلمیراهمهببینند
کاری کنید
ّ
جوری برنامهریزی بشـــود که موف ّ
قیتهای عظیم علمی
دانشـــگاهها در معـــرض دید قرار بگیـــرد ،همه ببینند؛
این گشـــت و گذار علمی برای استاد و برای دانشجو یک
ً
برنامهایباشـــدکهاصالدر بخشـــهایمختلف،گشتو
گـــذار علمی کنند؛ پیشـــرفتهای علمـــی را بروند ببینند،
مشاهده کنند98/3/8 .
نقشآفرینیدر نقشهجامععلمی کشور
دانشـــجویانپرســـیدنددر زمینـــهیپیشـــرفتعلمی،
تکلیف ما چیســـت .اینها حتمًا باید در طرح مهندسی
نقشـــهیجامععلمیدیدهشـــود.هر تکتکدانشجو
میتوانـــد نقش ایفاء کند؛ هر مرکزی از مراکز تحقیقاتی،
هر کارگاه آموزشـــیمیتواندنقشایفاکندواساتیدهم
میتوانند87/9/24 .
مفیدبودنعلمدر تمامزندگی
خودتـــان را از لحـــاظ علم مجهـــز کنید .علـــم از جملهی
چیزهاییاستکهتا آخر عمر برایانسانمفیداست.اگر
بـــر این علم،عمل خوب وماندگاری مترتب شـــود ،برای
بعـــداز مرگهممفیدخواهـــدبود.درسخواندن،یک
فریضهی اصلی برای شماست79/12/8 .

حواستانباشد...
نبـــادا کار علمـــی دانشـــگاه متزلـــزل شـــود؛ نبـــادا
آزمایشـــگاههایما،کالســـهایما،مراکـــز تحقیقاتیما
دچار آســـیببشـــوند؛حواســـتانباشـــد.یعنییکیاز
مســـائل مهم در پیش روی شما ،حفظ حرکت علمی در
دانشگاههاســـت .دشمنها خیلی دوســـت میدارند که
دانشـــگاهمـــایکمدتیالاقلدچار تعطیلیوتشـــنجو
اختاللهای گوناگونی باشد88/6/4 .

سهرکنپیشرفتعلمی
ً
پیشـــرفت علمی بایســـتی بـــا خودبـــاوری اوال؛ امید به
موفقیـــتثانیًا؛حرکـــتجهادگونهثالثًا؛همراهباشـــد.
چـــونمافرضرابر اینگذاشـــتیمکهپیشـــرفتعلمی،
بایســـتی با نگاه بومی و با تکیهی بـــه فرهنگ خودمان
باشـــد و نیـــز ناظـــر به نیازهـــای کشـــور .این ،بایســـتی
مجموعهیحرکتعلمیماراتشکیلبدهد87/7/3 .

جهش علمی در گام ّ
دوم
ِ
مادر جایشایســـتهیخوددر میدانعلمنیســـتیم؛ما
در ایـــن«گام ّ
دوم»بایـــدبـــهنقطهیاوجبرســـیم.یکی
از دوســـتان گفتنـــد «کشـــور از لحاظ علمی پیشـــرفت
نمیخواهد ،جهش میخواهد»؛ درســـت است ،احتیاج
ً
داریـــمبهجهـــشواین ّ
البتهکامالممکناســـت،یعنی
یک خواســـتهی دستنیافتنی نیست .زحمت دارد لکن
شیرین است ،رنج شیرینی [است]98/3/8 .

چشمامیدایرانبهتالشعلمیجوانان
ایــران عزیــز بــرای رســیدن بــه هدفهــای بزرگــی کــه
بهبرکــت انقــاب اســامی در برابــر او ترســیم شــد ،چشــم
بــه تــاش جوانــان در عرص ـهی علــم و معرفــت دوختــه
اســت ،و بــدون آن ،فــروغ خودبــاوری و اســتقالل ملــی
کــه در انقــاب همــواره راهگشــای ملــت و دولــت مــا در
گذرگاههــای دشــوار بــوده اســت ،بــه ضعــف خواهــد
گرائیــد78/7/6 .
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سخن هفته
ادامه از صفحه 1
وجود دارد۱۳۸۵/۰۱/۰۱ ».شخصیتی که «تمام
خصوصیــــات مثبت یــــک انســــان واال در او جمع
بــــود۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».و «معلــــم همهی نیکیها
و معلم عدالت ،انسانیت ،معرفت ،برادری و رشد
و تکامل و پیشــــرفت دائمی بشــــر تا انتهای تاریخ
بود۱۳۸۳/۰۲/۱۸ ».
در ُبعدعبادیومعنوی«بخشعمدهایاز شبهارا
به بیداری و عبادت و ّ
تضر ع و گریه و استغفار و دعا
میگذرانیــــد« ۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».عبادت او چنان
عبادتی بــــود که پاهایش از ایســــتادن در محراب
عبــــادت ورم میکــــرد ۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».و «در
هنگامههای سخت ،مالحظه نمیکرد که ّ
تضر ع او
پیش خدا و کمک خواســــتن او از خدا ممکن است
در ذهن مخاطبان و شاهدان و ناظران ،این تأثیر را
بگذاردکهاوبهخودیخودناتواناست.بهصراحت
میگفت من به خودی خود ناتوانم و بدون کمک
خدا از من کاری برنمیآید۱۳۷۹/۰۳/۲۹ ».
آراستگیاجتماعی
در حوزهی اخالق و روابط اجتماعی«در آن محیط
عربســــتانقبلاز اسالم،در دوره
فاســــداخالقی
ِ
جوانی ...معروف به عفت و حیا بود».
ّ
«۱۳۷۹/۰۲/۲۳در جمع مردم ،همیشه بشاش
بــــود۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».هرچنــــد«پیامبــــر جــــزو
فامیلهایاشرافزادهبود؛امارفتار اوبامردمخود،
رفتار متواضعانهای بود .به آنها احترام میکرد؛ به
آنها فخــــر و ّ
تعند نمیفروخت؛ اما اشــــاره و نگاه
مبارکشبر تنامپراتورانآنروز عالم-در سالهای
آخر عمرش  -لــــرزه میانداخــــت۷۹/۰۱/۲۶ ».
سادهزیستبود«:زیرانداز پیامبریکحصیر
بود؛بالشاواز چرمیبودکهاز لیفخرماپر شــــده
بود؛قوتغالباونانجووخرمابود.نوشــــتهاند
که هرگز ســــه روز پشت ســــر هم از نان گندم  -نه
غذاهای رنگارنگ  -شکم خود را سیر نکرد».
۱۳۷۹/۰۲/۲۳و«بــــافقراوباضعفاوماننداینها
کنار میآمد.بهشئونظاهریو آنچیزهاییکهبه
حســــبظاهر موجبجاللوشوکتواینچیزها
اســــتّ ،
اهم ّیتی نمیداد«۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ».امین
بــــودنوامانــــتداریاوچنانبودكــــهدر دوران
جاهلیت او را به «امین» نامگذاری كرده بودند».
۱۳۷۹/۰۲/۲۳در حــــوزهیادبهمچنانبودکه
«اگر کسی او را آزرده میکرد ،در چهرهاش آزردگی
دیدهمیشــــد؛امازبانبهشــــکوهبــــاز نمیکرد.
اجازه نمیداد در حضور او به کسی دشنام دهند
و از کســــی بدگویی کنند .خود او هم به هیچ کس
دشــــنام نمیداد و از کســــی بدگویی نمیکرد».
۱۳۷۹/۰۲/۲۳پیامبــــر خاتــــم در عرصهی
فعالیتاقتصادیهم«درستکرداربود.دردوران
جاهلیت تجارت میکرد ...یکی از شــــرکای دوران
جاهلیت او بعدها میگفت که او بهترین شریکان
ِ
بود؛ نه لجاجت میکرد ،نــــه جدال میکرد ،نه بار
خود را بر دوش شریک میگذاشت ،نه با مشتری
بدرفتاری میکرد ،نه به او زیادی میفروخت ،نه به

۱۳۷۹
او دروغ میگفت/۰۲/۲۳ ».
نظامسازیپیامبر
در زمینهی ســــیرهی سیاسی «کار مهم پیامبر خدا،
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دعــــوت به حق و حقیقت ،و جهاد در راه این دعوت
بود.در مقابلدنیایظلمانیزمانخود،پیامبر اکرم
دچار تشــــویشنشد...ســــخنحقخودراگفت...
اهانتهــــا را تحمل کرد ،ســــختیها و رنجها را به جان
خرید ...و چه آن وقتی که حکومت اسالمی تشکیل
دادوخــــوددر موضعرئیــــساینحکومت،قدرت
رابــــهدســــتگرفــــت«۱۳۷۰/۰۷/۰۵ ».اینهدف
را دنبال میکــــرد که هرجا زمینه مســــاعد بود ،بذر
اندیشه و عقیده را بپاشــــد؛ با این امید که در زمان
مساعد ،این بذر سبز خواهد شد۱۳۸۰/۰۲/۲۸ ».
واینمســــأله«جز باایجادیــــکنظامنمونهوالگو
امکانپذیر نبــــود۱۳۸۰/۰۲/۲۸ ».نظامی برپایهی
ّ
معنویت»« ،قســــط و عــــدل»« ،علم
«ایمــــان و
ّ
و معرفــــت»« ،صفــــا و اخوت»« ،صــــاح اخالقی
و رفتــــاری» « ،اقتدار و ّ
پیشــــرفت
عــــزت» و «کار و
ِ
دائمی«۱۳۸۰/۰۲/۲۸ ».پیغمبر وارد مدینه شد تا
سر پاوکاملکندوآنرابرایابددر تاریخ،
ایننظامرا ِ
به عنوان نمونه بگذارد۱۳۸۰/۰۲/۲۸ ».
از دشمنشناسیتااعتمادبهجوانان
در زمینهی اخــــاق حکومتی هم «عادل و با تدبیر
بود ،۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».هم «حافظ و نگهدارندهی
ضابطــــهوقانــــون۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».وهــــمعهد
نگهدار بود«:هیچوقتعهدشکنینکرد.قریشبا
او عهدشکنی کردند ،اما او نکرد۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».
از سوی دیگر «دشمنان را یکسان نمیدانست...
بعضــــی از دشــــمنان ،دشــــمنانی بودنــــد کــــه
دشمنیشانعمیقبود؛اماپیامبر اگر میدیدخطر
عمدهای ندارند ،کاری به کارشان نداشت و نسبت
بهآنهاآسانگیر بود.بعضیدشمنانهمبودندکه
خطر داشتند،اماپیامبر آنهارامراقبتمیکردوزیر
نظر داشــــت۱۳۷۹/۰۲/۲۳ ».و در برخورد با آنان
«هیچوقتدوپهلوحرفنزد.البتهوقتیبادشمن
سیاسى دقیق میکرد و دشمن
مواجه میشد ،کار
ِ
را به اشتباه میانداخت۱۳۷۰/۰۷/۰۵ ».
از جنبــــهیقوتمدیریتیهم«مدیریتاجتماعی
و نظامــــی او در حــــد اعلی بود و به همه کار ســــر
میکشــــید...بهکار مردماهتمامداشــــتومنظم
ومرتــــببــــود۱۳۷۰/۰۷/۰۵ ».و«در رفتــــار خود
مدبرانهعملکردوسرعتعملداشت.نگذاشت
در هیچ قضیهای وقت بگذرد۱۳۷۰/۰۷/۰۵ ».
یکی دیگر از نقاط بارز سیرهی حکومتی و مدیریتی
ّ
ّ
پیامبــــر اعظــــم(صلیاهللعلیهو آلهوســــلم)این
بود کــــه «در دوران ده ســــال و چند ماه حکومت
خــــود ،از عنصــــر جــــوان و نیروی جــــوان حداکثر
اســــتفاده را کرد ۱۳۷۹/۰۲/۰۱ ».در یک کالم «در
مقابل وسوسههای دشمن ،هوشیار؛ در مقابل
مؤمنین ،خاکســــار؛ در مقابل دستور خدا ،مطیع
محض و عبد به معنای واقعی؛ در مقابل مصالح
مســــلمانان ،بیتاب برای اقــــدام و انجام [بود].
این ،خالصهای از شــــخصیت آن بزرگوار است».
۱۳۷۹/۰۲/۲۳

کالم آخر اینکه «ما مسلمانها بر روی شخصیت
پیغمبر اکرم اگر تمرکــــز و دقت کنیم ،بخواهیم
درس بگیریــــم ،بــــرای دیــــن و دنیــــای ما کافی
اســــت۱۳۹۰/۱۱/۲۱ ».و «جامعهی اســــامی
ما آن وقتی به معنــــای واقعی کلمه جامعهی
اسالمی کامل اســــت ،که خود را بر رفتار پیامبر
ِ
منطبق کند۱۳۷۰/۰۷/۰۵ ».

پیامبر اکرم   ،دلهای مسلمین را
به هم متصل کرد
رســــول خدا ایــــن دلهــــا را به هــــم وصــــل کــــرد ،از آنها یک
مجموعــــهی مســــتحکم بــــهوجــــود آوردّ ،
حتــــی ّ
مورخین
دشمن اســــام هم که بنا دارند و داشــــتند تأثیرات معنوی
ّ
مورخینی چهاســــام را در فتوحات اســــام ندیده بگیرند
عرب و چه اروپایی هســــتند که تاریخ اســــام و تاریخ ّ
تمدن
اســــام و مانند اینها را نوشتهاند؛ کوشــــش اینها این است
که آن عامل معنوی در فتوحات اســــامی را ندیده بگیرند-
نتوانســــتهاند منکــــر ایــــن نکته بشــــوند کــــه مجموعهی
مســــلمانها مثل یک دســــت که دارای انگشــــتانی اســــت و
مشــــت میشــــود و بهصورت یک عنصر و یــــک عامل ،حرکت
میکند و عمل میکند؛ این را نتوانســــتند منکر بشــــوند .یک
ناپذیر ،همانطــــور که در این آیهی ًشــــریفه
عنصــــر َّتفکی َک ُ َّ
ّ َ َ َّ
ذین ُیقات َ
َ
َ
ــــبیله؛ َصفا کان ُهم
س
فی
لون
ال
هستِ :ان اهلل ُی ِح ّب
ِ
ِ
ُب ٌ
نیان َمرصوص؛( )1مثــــل اینکه پایههای این بنا را با ســــرب
ریختهاند! 1365/08/10
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درس اخالق

با تقویت ایمان دچار یأس نمیشویم
انســان بايد خــودش را از لحاظ روحى ،مســتحكم و قــوى كند و
خود را بــراى مواجهه با حــوادث گوناگــون زندگى آماده ســازد.
اين چگونه مىشــود؟ چطور مىشود آدم خودش را مستحكم
كند؟ طبيعى اســت كه انســان بــراى برخوردهاى ّ
مادى ،جســم
خودش را مســتحكم مىكند؛ بــراى برخــورد با حوادثــى كه يك
َط َرفى در روح انســان دارنــد ،آدم بايســتى چه كند؟ مــن گمانم
اين اســت كــه آدم بايد ايمــان خــودش را تقويــت كند .انســان
بايــد ايمان خــودش را به يــك نقطه اساســى ،اطمينــان بخش
و امنيت بخش محكم كنــد .وقتى كه اين ايمان بود ،انســان در
هيچ مرحلهاى از مراحــل زندگيش دچار يأس نمىشــود .توجه
ً
مىكنيد؟ اصال آن چيزى كه انســان را نابود مىكند ،يأس است.
اين است كه انســان ديگر نمىتواند قدم از قدم بردارد و انسان
را از بين مىبرد و همهى قواى او را نابود مىكند 1378/05/04

خطبه های انقالب

تکیهبهمردمامتیاز بزرگانقالباسالمیاست
امتیاز بـــزرگ انقالب ما این اســـت که تکیهاش بـــه مردم بوده
ّ
است .حل مشـــکالت هم  -از هر نوعی باشـــد  -فقط در سایه
ّ
ملـــت ممکن خواهد شـــد .علت ایـــن هم که دشـــمن تاکنون
نتوانسته به این کشور و این نهضت آســـیبی وارد کند ،همین
کشور اسالمی،
است که مردم پشـــتوانه واقعی انقالبند .این
ِ
کشور مردمی ،چشم دشـــمنان را کور
کشـــور قرآنی و این
این
ِ
ِ
میکرد .بـــرای همین ،ســـعی کردند پیوســـته در تبلیغاتشـــان
تکرار کننـــد که «مـــردم از اســـام و نظـــام و دولـــت جمهوری
اســـامی روگردان شـــدهاند و دیگـــر آن را قبـــول ندارند!» .در
ایـــران هیچکس مـــردم را به خیابانها نکشـــاند .مـــردم به طور
خودجوش حرکت کردند .دولت هم مردم اســـت ،مســـؤولین
مال
هم مردمند ،حکومت هم دســـت مردم اســـت ،نظام هم ِ
خود مردم است ۱۳۷۳/۱۱/28

3

کالم امام

مناسبت

جوانانبا علمو
عملصالحمقدرات
مملکترارقمبزنند
شماجوانهاـشـــماجوانهایمحصلـسایر جوانها
امید من هستید ،نوید من هســـتید .امید من به
شماتودۀجواناست،بهشماتود ۀمحصلاست.
من امید این را دارم که مقـــدرات مملکت ما بعد از
اینبهدستشماعزیزانبیفتدومملکتماراشما
ظ کنید ،من امید آن را دارم که شماها با
عزیزان حف 
بنفـــس ،با علم و عمل
علم و عمل ،با علم و تهذی 
صالح،بر مشکالتخودتانغلبهکنید57/12/17 .

ابتکار امام حسن؟ع؟ ،میدان مبارزه را عوض کرد
امام حســـن؟ع؟ ابتـــکاری کرد که بـــا این ابتـــکار مرحله
سوم امامت شروع شـــد .این ابتکار چه بود؟ این ابتکار
این بود کـــه صحنهی مبـــارزهی حـــق و باطـــل را ،یعنی
صحنهی مبارزهی قرآن و ابوســـفیان را ،و علی و معاویه
را ،از روی زمیـــن منتقل کرد به زیر زمیـــن .تاکنون مبارزه
در میدان جنگ بود ،شمشـــیرها کشـــیده میشد ،بر سر

هـــم میکوبیدند ،رجزهـــا میخواندند ،این به دشـــمنی
با او و او به دشـــمنی با اینها مباهـــات میکردند؛ ناگهان
امامحسن وضع جنگ را به سود خود تغییر داد ،یعنی
چهره دوستان خود را بســـت .شمشیرها را از دست آنها
نگرفت اشتباه نکنید! -تصمیمهای آنها را متزلزل نکرد،
[بلکه] میدانشان را عوض کرد1351 / 11 / 22 .

عکس نوشت

با افتخار ایرانی

واردات بیرویه
جوانان کشور را بیکار میکند
یکـــی از راههـــای رونق تولیـــد جلوگیـــری از واردات
کاالهایتولیدداخلاست.چراجلوگیرینمیکنند؟
منسؤال ّ
جدیدارماز مسئولینمحترم؛نگذارید.
ّ
کســـانی هســـتند که بـــا واردات تنفـــس میکنند،
حیاتشـــان ،ثـــروت بادآوردهشـــان ،امکاناتشـــان
بســـتگی دارد به واردات؛ [لـــذا] نمیگذارند جلوی
ّ
واردات زائد و بیرویه گرفته بشـــود؛ اینها مقدمند
یا آن جوان بیکار ّ
مقدم اســـت؟ جوان بیکار کشور
با واردات بی ّ
رویـــه که تولید داخلی را به شکســـت
َ
َ
میکشـــاند ،بیـــکار میمانـــد .عالج قطعـــی همین
اســـت که ما بتوانیم این برنامههای درســـت و این
سیاستهایی را که ابالغ شده اســـت ،به مسئولین
محترم -چه به دولت ،چه به مجلس -برنامهریزی
ّ
کنیم و ّ
عملیاتی کنیـــم و تحقق ببخشـــیم؛ این راه
برونرفتکشور از مشکالتاست1398/08/12 .

تصویری از رهبر انقالب در مراسم غبارروبی مضجع مطهر حضرت علیبن موسیالرضا؟ع؟(  18مرداد )1397

تدبیر امام رضا؟ع؟ ،سیاست مأمون را به ضد خودش تبدیل کرد
سیاســـت مأمون از پختگی و عمق بینظیـــری برخوردار بـــود ،اما آن ســـوی دیگر این صحنـــهی نبرد ،امام
علیبنموســـیالرضا اســـت و همین اســـت که علیرغم زیرکی شـــیطنتآمیز مأمـــون ،تدبیـــر پخته و همه
جانبهی او را به حرکتی بیاثر و بازیچـــهای کودکانه بدل میکند .مأمون با قبـــول آن همه زحمت و با وجود
ســـرمایهگذاری عظیمی که در این راه کرد از این عمل نه تنها طرفی بر نبست بلکه سیاست او به سیاستی بر
ضد او بدل شد .تیری که با آن ،اعتبار و حیثیت و مدعاهای امام علیبنموسیالرضا را هدف گرفته بود خود
او را آماج قرار داد ،بطوریکه بعد از گذشت مدتی کوتاه ناگزیر شد همهی تدابیر گذشته خود را کأن لم یکن
شـــمرده ،باالخره همان شـــیوهای را در برابر امام در پیش بگیرد که همه گذشتگانش در پیش گرفته بودند
یعنی «قتل» ،و مأمون که در آرزوی چهرهی قداســـتمآب خلیفهای موجه و مقـــدس و خردمند ،این همه
تالش کرده بود سرانجام در همان مزبلهای که همه خلفای پیش از او در آن سقوط کرده بودند یعنی فساد
و فحشا و عیش و عشرت توأم با ظلم و کبر فرو غلتید1363 / 05 / 18 .
توصیه

توصیه مهم رهبر انقالب به جوانان و دانشجویان برای آمادگی و ورود در میدان جهاد تبیین

احکام

حکم بازدید از سایت های کلیکی
و زیرمجموعه سازی

ســـؤال :برخی از ســـایت هـــای ایرانـــی و خارجی
هستند که درون ســـایت خود تبلیغاتی قرار می
دهند که اگر از آن تبلیغات دیـــدن کنیم و بر روی
آنهاکلیککنیمبهازایهر کلیکمبلغی(ناچیز)به
ما پرداخت می کنند .و اگر در این سایتها افرادی
را زیر مجموعه خود قرار دهیم بـــه ازای بازدید و
کلیک آنها از سایت نیز مبلغی به حساب ما واریز
میشود .آیااینپولحاللاست؟

جواب :اگر خـــاف قوانین و مقررات نباشـــد و
بازدید از ســـایت های تبلیغاتی ،موجب ترویج
فســـاد از قبیل نشـــر اکاذیـــب و ارائـــه مطالب
باطل نباشـــد ،بازدید از ســـایت هـــا و دریافت
مبلغ مذکور اشکال ندارد.

تبیین حقایق با عقالنیت و اخالق
شما جوانان عزیز و دانشـــجویان عزیز که به معنای
ّ
واقعی کلمه میـــوهی دل ملـــت و امید آینـــدهی این
کشـــورید ،به مســـئلهی «تبییـــن» ّ
اهم ّیـــت بدهید.
خیلی از حقایق هســـت که باید تبیین بشود .در قبال
این حرکـــت گمراهکنندهای که از صد طرف به ســـمت
ّ
ملت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی
که یکـــی از هدفهای بزرگ دشـــمنان ایران و اســـام و
داشتن افکار
انقالب اسالمی اســـت و دچار ابهام نگه
ِ
و رها کردن اذهان مردم و بخصوص جوانها« ،حرکت
تبییـــن» خنثیکننـــدهی این توطئهی دشـــمن و این
حرکت دشمن اســـت .هر کدام از شـــما به عنوان یک
وظیفـــه ،مثل یـــک چراغی ،مثـــل یک نـــوری پیرامون
خودتان را روشـــن کنیـــد .امروز خوشـــبختانه میدان
باز اســـت برای انتشـــار افکار .این فضـــای عمومی در
کنار مشـــکالتی که ممکن اســـت بـــه وجود بیـــاورد،

برکات بزرگـــی هـــم دارد؛ میتوانیـــد افکار درســـت را،
افکار صحیح را منتشـــر کنید ،پاســـخ به اشـــکاالت را،
پاســـخ به ابهامآفرینیها را در این فضا با اســـتفادهی
از این امکان منتشـــر کنید و میتوانید در این زمینه به
معنای واقعی کلمه جهاد کنیدّ .
البته اصل قطعی در
این باب این اســـت که بایستی از شـــیوهی اخالقی در
این کار پیروی کرد .از ایـــن کاری که بعضیها در فضای
مجازی یا در مطبوعـــات و در مقالههـــا و اینجا و آنجا
انجام میدهند که با دشـــنام ،با تهمت و فریب و دروغ
با افکار عمومی مواجه میشوند ،باید ّ
بشدت اجتناب
کرد .بایســـتی حقایق را با منطق قوی ،ســـخن متین
ّ
عقالنیـــت کامل ،همـــراه با زینت عاطفـــه و عواطف
و
انسانی ،و بهکارگیری اخالق منتشر کرد .امروز همهی
ما بایســـتی در این میدان حرکت بکنیـــم؛ هر کدام به
نحوی و با سهمی که در این راه داریم۱۴۰۰/۰۷/۰۵ .
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