والدت امام حسن مجتبی تبریک و تهنیت باد
به رسم آیهها | 4
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از استغفار برای پیروزی
در میدان های گوناگون مدد بگیریم
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آموزههای قرآن کریم و سیره اهل بیت عصمت
سخـــن
هفتـــــه
وطهارت؟مهع؟مملوازصحنههاینابدستگیری
از نیازمندان و مستضعفان و کمک مؤمنانه به
آنهاییاستکهدر زیر بار انباشتثروتدر دست
مترفیــنوطغیانگــران،کمر خمکردهانــدواگر روحکرامتو
نوعدوســتیبرادرانــهدر جامعــهحاکمنباشــد،زیــر اینبار
آسیب جدی میبینند.
حــلمســائلمــردم،دســتگیریاز نیازمنــدانورواجیافتن
فرهنــگ مواســات و همدلــی ،امروز هم بــرای همه جوامع
بشری ،به ویژه جوامع اسالمی و کشور ما ،اهمیتی اساسی
داردکهاگر از آنغفلتشود،زمینههایجلبرحمتپروردگار
مهربــان محــدود میشــود .در مقابل ،نهادینه شــدن روح
احســانوبرادری،فرصترابرایجاریشــدنبارانتفضالت
الهــی فراهــم میکنــد ،برادریهــا را تعمیق میبخشــد و در
پرتو این همدلی و برادری ،انسجام اجتماعی را در بزنگاهها
افزایش میدهد.

انقالب اسالمی؛ حامی همیشه محرومان

نگاهی به اهمیت مواسات و کمک های مؤمنانه در ماه مبارک رمضان

مـــاههــمــدلـی
گزیده بیانات | 2

وقتــی خــون دل خوردنهــای ایــن ملــت ســتمدیده ،در
ســپیدهدم 22بهمــن 57بــه ثمر نشســت و انقالبشــان به
پیــروزیرســید،امــامامتشــجر هطبیهایراغــرسکرد ،که
رفــعفقــر ومحرومیــتاز کوخنشــینانیکــیاز شــاخههای
آنبــود.کوخنشــینانیکــهبــار اصلــیاینانقــاببر دوش
آنهــا اســتوار بوده اســت؛ همانهایی که همیشــه نجیبانه
در صــفاولدفــاعاز انقالبوکشــور بودهاندوهســتند.با
همیــننــگاه،امــامدر فرمانی،کمیتهامدادوحســاب
صــد راپایهگــذاریکــردتــافقرایآبرومندرازیــر پر وبالخود
بگیرد و سر و سامانی به زندگی آنها بدهد.
برگزاری جشــنهای نیکوکاری و عاطفهها ،همدلی و کمک
در هنگامه بالیای طببیعی مثل ســیل و زلزله و دهها اقدام
دیگــر،همــهوهمــهدر بســتر انقالباســامیرواجیافتتا
در کنــار وظیفــهدولــتاســامیبرایســاماندادنبهامور
وآبادانــیکشــور وزدودنغبــار غــم ادامهدرصفحه3
خطبه های انقالب | 3

مروریبر توصیههایمعنویرهبر انقالببرایاستفادهاز فرصتشبهایقدر

فرصت بازگشـت به سوی خـــــدا
ِ

آری به تبادل فرهنگی ،نه بــه تحمیل فرهنگ غربی

جهاد تبیین | 4
جهادتبیینبرگرفتهاز وصیتامیرالمومنیناست

شهیدان هفته

شهادت روحانیت نشان دهنده حضور آنها در میدان مبارزه است

این شماره تقدیم میشود به روح مطهر شهیدانحجج اسالم محمد اصالنی و محمد صادق دارایی

ّ
روحانیت و حضور علمی و دینی و مانند اینها ،یک ارزش مضاعف است .آنچه ویژهی
خود شهادت ،ارزش است؛ توأم شدنش با
ّ
روحانیوناســـت،همینجنبهینمادیناست؛یعنینشاندهندهیحضور آنهادر مجاهدتو
مجموعهیروحانیوشـــهادت
ّ
مبارز ه است .و این حضور بسیار چیز مهمی است و رحمت خدا بر بزرگانی که این راه را هموار کردند۱۳۹6/8/۲۲ .
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محل شهادت :بر اثر حمله تروریستی در حرم مطهر رضوی

مزار:حرممطهر رضوی

2

نشـریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مسـاجدوهیئتهایمذهبی

گزیده بیانات

مروری بر توصیههای معنوی رهبر انقالب برای استفاده از فرصت شبهای قدر

فرصت بازگشت به سوی خدا
ِ
اهمیت و جایگاه شبهای قدر
شــب رحمت و فضل الهی
ِ
«سالم هی ّ
حتی مطلعالفجر»؛ از ّاول تا آخر این شب ،لحظاتش سالم
الهی اســـت« .ســـام قوال ِمن ّ
رب رحیم» .رحمت و فضل الهی است که
بر بندگان خدا نازل میشـــود۱۳۷۵/۱۰/۱۹ .

نو میشود.

بهتــر از هزارماه!
قرآن در مورد شـــب قدر صریحًا میفرماید« :خیر من الف شـــهر»؛ یک
شب بهتر از هزار ماه است! این خیلی ارزش دارد .شبی است که مالئکه
و روح نازل میشـــود۱۳۷۶/۱۰/۲۶ .

شــب نزول مالئکه
در مـــورد لیلـــه القدر قـــرآن صریحًا میفرمایـــد« :لیلةالقدر ٌ
خیر ِمن الف
شـــهر» ،چـــرا این قدر فضیلت را به یک شـــب دادند؟ زیـــرا برکات الهی و
نزول مالئکه در این شـــب زیاد است۱۳۷۵/۱۰/۱۹ .

فرصت بازگشــت به خدا
ِ
فرصت استغفار ،فرصت زندگی و حیات است که برای بازگشت به خدا در
اختیار من و شماســـت و بهترین فرصتها ایامی از ســـال است که از جمله
آنها ماه مبارک رمضان است و در میان ماه مبارک رمضان ،شب قدر! ۱۳۷۶/۱۰/۲۶

شــب قرآن و والیت
لیلةالقدر ،شـــب والیت اســـت .هم شـــب نزول قرآن اســـت ،هم شب
نـــزول مالئکـــه بر امام زمان اســـت ،هم شـــب قرآن و شـــب اهل بیت

است.

آغاز حیات نو
در حقیقت از شب قدر ،انسان مؤمن روزهدار ،سال نوی را آغاز میکند...
انســـان وارد یک ســـال نو ،مرحلهی نو و در واقع یک حیات نو و والدت
۱۳۸۸/۶/۲۹

۱۳۷۵/۱۰/۱۹

توصیهها و پیشنهاداتی برای بهرهمندی از شب قدر
با آمادگی معنوی وارد شب قدر شوید
در ماه رمضان دلهایتان را هرچه میتوانید با ذکر الهی نورانیتر کنید ،تا
برای ورود در ساحت ّ
مقدس لیلةالقدر آماده شوید ،که :شب قدر شب
ّ
ِسلم و سالمت معنوی و بیماریهای معنوی ،بیماریهای مادی و بیماریهای عمومی
واجتماعیاســـتوســـامتیاز همهاینها،در شـــبقدر ممکناست؛بهشرطیکهبا
آمادگی وارد شب قدر شوید۱۳۷۶/۹/۵ .
لزوم استفاده از فرصت قدر برای عروج معنوی
مابایدامیدوار باشـــیم،دعاکنیموبکوشـــیماز شـــبهایلیالیقدر برای
عـــروجمعنـــویخوداســـتفادهکنیم؛کاریکنیمعـــروجکنیمواز مزبله
مادی که بسیاری از انسانها در سراسر دنیا اسیر و دچار آن هستند ،هرچه می توانیم،
خود را دور کنیم۱۳۸۳/۸/۱۵ .
ساعات لیلهالقدر را مغتنم بشمارید
در ساعتهای کیمیایی لیلةالقدر ،بندهی مؤمن باید حداکثر استفاده
را بکند .بهترین اعمال در این شب ،دعاست۱۳۸۴/۷/۲۹ .

طلب مغفرت از خداوند
شـــب قدر ،فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی اســـت .از خدای متعال
عذرخواهی کنید .حال که خدای متعال به من و شما میدان داده است
که به سوی او برگردیم ،طلب مغفرت کنیم و از او معذرت بخواهیم ،این کار را بکنیم.
۱۳۷۶/۱۰/۲۶

مطرح کنید.

بگیریـــد.

۱۳۷۱/۱/۷

توجه به وجود مقدس ولی عصر
ولیعصر ،ارواحنافـــداهّ ،
در شـــب قـــدر بـــه ّ
توجه کنید؛ به مســـجد
برویـــد و بـــه برکت امـــام زمان از خـــدای متعال خواســـتههایتان را

۱۳۷۱/۱/۷

برای مسائل کشور و مسلمین دعا کنید
شبهایقدر راقدر بدانیدوبرایمسائلکشور،مسائلخودتان،مسائل
مسلمین و مسائل کشورهای اسالمی دعا کنید۱۳۷۶/۱۰/۲۶ .

برای همه انسانها دعا کنید
برای همه انســـانها دعا کنید .برای هدایت انســـانها ،برای خودتان،
برایزندگیتان،برایمسئولینتان،برایکشورتان،برایگذشتگانتان
وبرای آنچیزیکهمیخواهیدخدایمتعالبهشـــمابدهد،دعاکنید.اینســـاعاتو
دقایق را قدر بدانید۱۳۷۶/۱۰/ ۲۶ .
با خدا حرف بزنید و از او بخواهید...
در شبهای لیالی قدر با خدا باید حرف زد ،از خدا باید خواست .اگر معانی
دعاها را انســـان بداند ،بهترین کلمات و بهترین خواســـتهها در همین
دعاهای شـــبهای قدر اســـت .اگر کسی معانی این دعاها را نمیداند ،با زبان خودتان
دعا کنید؛ بین ما و خدا حجابی وجود ندارد۱۳۸۷/۶/۲۹ .

مشکالت را با خدا مطرح کنید
در شـــب قدر مشـــکالت عمومی مسلمین ،مشکالت کشور ،مشکالت
شـــخصیتان و مشـــکالت دوســـتان و برادرانتان را با خـــدای خودتان

بگذرانید.

تفکر در آیات خلقت و سرنوشت انسان
ّ
تأملدر آیاتخلقـــتو ّ
تفکـــر و ّ
شـــبقـــدر رابـــهدعـــاو ّ
تأملدر
توجهو
سرنوشـــتانســـانوآنچهکهخدایمتعالاز انســـانخواســـتهاست،

۱۳۷۵/۱۱/۱۲

دلهایمان را با مقام امیرالمومنین آشنا کنیم
شبقدرمناسبتیاستبرایاینکهدلهایمانرابامقامواالیامیرمؤمنان
و سرور متقیان عالم قدری آشنا کنیم و درس بگیریم۱۳۸۷/۶/۲۹ .
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سخن هفتـه
ادامه از صفحه 1
از چهــره مســتمندان و محرومــان ،آحــاد جامعــه
اســامی هــم در ایــن ســیل خروشــان بــرادری و
همدلی ســهیم باشــند و پایههای همدلی و کمک
مؤمنانــهوپیونــدقلبهادر میاناقشــار مختلف،
روز به روز مستحکمتر شود.

نقــشتعییــن کننــدهمردمدر کمکرســانی
و خدمت

دســتگیری از محرومــان و یــاری مســتمندان و
درمانــدگان تنهــا یــک وظیفــه حاکمیتــی نیســت
بلکــه آحــادمــردمبایــددر آننقــش آفرینــیکنند،
«مســئولین دولتــی و شــبهدولتی وظایفــی دارند
کــهبایــدانجــامبدهنــدوانجــامهــممیدهنــد.ما
ّ
مطلعیــمکــهدارنــدکار میکننــدلکــناینهــاکافــی
نیســتوبایســتیعمــوممردمهمچنــانکهدر آن
جریان ّاو ِل کمک مؤمنانه در آستانهی ماه رمضان
وارد شــدند و به معنای واقعی کلمه کمک کردند،
بــاز هــمهمین[کار]انجامبگیرد.این«تســابقالی
الخیرات» است1399/5/10 ».
انقالباســامینهتنهابهتأســیسونهادسازیدر
حمایتاز محرومانجامعهاقدامکرد،بلکهباتدبیر
درست و دقیق این وظیفه منحصر در ساختارهای
رسمی نشد و مردم نقش ویژهای در این عرصه ایفا
کردند.حتیدر برخیبزنگاههامثلحوادثطبیعی
از جمله سیل و زلزله ،رهبر انقالب اسالمی باحضور
میدانی برایعالجبحران وامدادرسانی عالوهبر به
صحنه آوردن ساختارهای رسمی و دولتی ،ظرفیت
های مردمیبرای خدمت رسانی را بسیج کردهاند.
وقتــیجــوالنویــروسمنحوسومزاحــمکرونا-
همزمان با دیگر کشورها  -در کشور ما نیز آغاز شد،
در کنار غم بیماری و از دســت رفتن هموطنان ،یک
غصه دیگر هم به جان متدینین و دلســوزان افتاد
و آنهمرنجبیکاریوتنگنایمعیشتعدهایبودکه
کارشان در کشاکش تعطیلیها و محدودیتهای
کرونایی آسیب دیده بود.
این بار هم مردم این سرزمین با اشاره رهبر انقالب
اســامی ،رزمایشهای همدلی و کمک مؤمنانه را
بــه راه انداختند و در چندین مرحله طی ســالهای
 99و  1400به یاری همنوعان و برادران ایمانی خود
شتافتند و بار بال را برای ایران همدل کم کردند.

کمک های مؤمنانه مصداق انقالبیگری

از منظــر حضــرت آیــتاهللخامنــهای،کمــکهــای
مؤمنانه مصداق بارزی از تحقق دستورات قرآنی و
تحقق انقالبیگری است« :ما در قرآن چند جا داریم
ْ َ
«یســار ُع َ
کــه ُ
ون ِفــی الخ ْیــرات» ...یعنی مســابقه
ِ
گذاشــتن کــه قــرآن به معنــای واقعی کلمــه به ما
میگویــد در کار خیــر و کمکهــای مؤمنانه مســابقه
بگذاریــد؛یعنیســعیکنیدشــماجلوتــر از دیگران
حرکــتکنیــدو[پیــش]بروید.وایــنکار بهنظر من
مهــماســت؛ ّ
حتیایــناطعامهای ّ
محــرمراهمکه
در آن ّایــام بعضــی از هیئــات ،بعضــی از مــردم کــه
تواناییهایــیدارنــدونــذریواطعــاموماننداینها
درســت میکننــد ،میشــود بــه ایــن شــکل کمک
ً
مؤمنانــهبــهخانوادههاوبهشــکلکامــاپاکیزهو
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به رسم آیهها
دور از مشــکلســرایت[بیماری]وماننداینحرفها
انقالبیگری به معنای واقعی کلمه اینها
انجام داد.
ِ
است1399/5/10 ».
کمــک هــای مؤمنانــه از نمونه های بــارز تحرک
و نشــاط ملــت ایــران اســت .در شــرایطی کــه
دولتهــای بــه اصطــاح متمــدن غربــی بــه
مصــادره محصــوالت بهداشــتی دولتهــای
دیگــر روی آوردهبودنــد ،در فروشگاههایشــان
بــر ســرخالی کــردن قفســهها درگیــری و نــزاع
بــود و بیمارستانهایشــان از پذیــرش بیماران
ســالخورده امتناع میکردند  ،در ایران اســامی
مــردمبــاهمدلــیومواســاتدر بحــرانکرونــا
همدل و در کنار یکدیگر ایستادند.

رمضان ماه همدلی

مــاه مبــارک رمضــان فرصتــی اســت تا حــال فقرا و
محرومــانجامعــهرابیــشاز پیــشدرککنیــمواز
ســوی دیگر خود را در ثواب انفاق و اطعام و امداد
رســانی به دیگران شــریک کنیم؛ به خصوص اینکه
مــاه رمضــان در روایــات دینــی ،مــاه دســتگیری و
مواساتمعرفیشدهاست،پیامبر اکرمدر حدیثی
شهر ّ
می فرمایند «وهو ُ
الصبر ،والصبر ثوابه الجنة،
ُ
وشــهر المواســاة» (الکافــيج4ص)66یعنــیمــاه

رمضان ماه مواسات است.
از ایــن رو دســتگیری از محرومــان جامعــه در مــاه
رمضــان ،اهمیــت ویــژه ای دارد« ،مــاه رمضــان،
مــاهانفــاقاســت،مــاهایثــار اســت،مــاهکمکبه
مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش
گستردهای در کشور به وجود بیاید برای مواسات
وهمدلــیوکمــکمؤمنانهبهنیازمندانوفقراکه
ّ
این اگر اتفاق بیفتد ،خاطرهی خوشی را از امسال،
در ذهنها خواهد گذاشــت .ما برای اینکه ارادتمان
بــهامــامزمــانثابــتبشــود،بایســتیصحنههاو
جلوههایــی از جامعــهی مهــدوی را خودمــان بــه
وجود بیاوریم که عرض کردیم ،جامعهی مهدوی،
جامعــهی قســط و عــدل اســت و جامعــهی ّ
عزت
اســت ،جامعهی علم اســت ،جامعهی مواسات و
برادری است؛ اینها را بایستی ما در زندگی خودمان
ّ
تحقق ببخشــیم ،به قدر امکان خودمان؛ این ما را
نزدیک میکند1399/1/21 ».
تحقــقمواســات ،اوجو نهایتــی دارد که آن اوج ،در
دورهی ظهور امام زمان  محقق خواهد شد.
یاست
هللحکومت 
تبقیةا 
یحضر 
تاله 
«حکوم 
ت آمریکا و
م بر مردم ،خواســ 
ت حاک 
ن مقررا 
ک ه در آ 
ب نیســت ،بلکه
ق و غر 
ی شــر 
ی زورگو 
دیگــر قدرتها 
ت و حکومت
ت و مســاوا 
ت عدالت ،مواســا 
حکوم 
ت است1373/10/27 ».
ت و فضیل 
معنوی 
پایان اینکه جامعه ایرانی اسالمی در ماه ضیافت
الهیباتأسیبهکریماهلبیتحضرتامامحسن
مجتبــی،بــاز هــمدر صحنــههمدلــیوکمک
مؤمنانــه خــوش خواهد درخشــید و بــا فعالیت
جامعــهمؤمــنوانقالبــیدر مســاجد،هیئــاتو
پایگاه های بســیج و اجتماع خیرین با دســتگیری
از محرومــانجامعــه،بهــار عبــادترابــهفرصــت
خدمت پیوند خواهند زد .

از استغفار برای پیروزی
در میدان های گوناگون مدد بگیریم
اگر انسانبهمعنایواقعیکلمهاز خدایمتعالبهخاطر خطاها
وکوتاهیهاوماننداینهاطلبمغفرتکندومعذرتخواهیکند،
خدایمتعالجوابمیدهددیگر؛این،صریحآیهیقرآناست.آن
وقتپاسخخدایمتعالبهاینهاییکهاستغفار کردندوبهخدای
َ َ ُ ُ ُ َ َ ُّ
الدنیا
متعال گفتند که ما را نصرت بده ،این بود :فآتاهم اهلل ثواب
َ َ
َ ُ
اآلخ َرة()1؛قبلاز آخرت،در دنیاپاســـخاینهاراداد،به
واب ِ
وحســـنث ِ
خاطر استغفاریکهکردهبودند.پسدرسقرآنشدمددگرفتن
از اســـتغفار برایپیروزیدر میدانهـــایگوناگون؛یعنینگاهمان
ً
بهاســـتغفار ایننباشدکهمثالفقطبرایگناهانشخصیوبرای
شستشـــوی دل خودمان استغفار کافی اســـت؛ نه ،استغفار در
ّ
میدانهایملی،در میدانهایبزرگاجتماعیکارکرددارد،تأثیر دارد
و ما را به توفیقات بزرگ میرساند1401/1/ 23 .
 _۱سوره آل عمران ،بخشی از آیه ۱۴۸

درس اخالق

نیت صادقه با خداوند
برای انسان توان افزاست
یکـــی از درخواســـتهای ما در این ماه[رمضـــان] که در دعاهای
مأثور منعکس اســـتّ ،نیت صادقه اســـت؛ در دعای روزهای ماه
َ َ َ َّ َ َ َ ّ َ َ
َ ُ َّ َ َ َّ َ َ
الن ّیة
االنابة و التوبة  ...و ِ
مبارک َرمضان [آمده] :و القوة و النشاط و ِ
ّ
الص ِادقة.این ّنیتصادقهخیلیمهماست.صادقانهقرار بگذاریم
با خودمان ،با خدای خودمان که در راه درســـت ،راهی که اعتقاد
داریم راه صحیح است ،قاطعانه ،بدون احساس خستگی حرکت
کنیم؛ ّنیتصادقهایناست.اگر انشاءاهللشمادر اینماهنورانی
ایـــن ّنیـــتصادقهرادر خودتانایجادکنیدوتقویتکنید،اینیک
کمکیخواهدبود،یکتوانیخواهدبودبرایادامهیراهدر طول
ّ
مســـئولیتتان و این ّنیت صادقه شـــما را کمک خواهد کرد
دوران
کـــهحرکـــتکنیدوپیشبروید.یکـــیاز چیزهاییکهدر اینماه،در
دعاهای این ماه ــ در دعاهای ســـحر ،در دعاهای روز ،در دعاهای
شب ــ ّ
مکرر تکرار شده ،مسئلهی طلب مغفرت الهی است؛ از خدا
بخشش خواستن ،استغفار؛ در تعبیرات دعاها [آمده]َ :ه َذا َشهرُ
َ
غف َرة؛شهر مغفرت است۱۴۰۱/۱/23 .
الم ِ

خطبه های انقالب

آری به تبادل فرهنگی،
نه به تحمیل فرهنگ غربی
ما با تحمیل فرهنگ غرب بر ملتهای مســـلمان ،مخالفیم .فرهنگ
غـــرب،فرهنگیاســـتکهدر عینبرخـــورداریاز نقاطمثبت،نقاط
منفی هم دارد .ما معتقد به تبادل فرهنگها هســـتیم .ما میگوییم
ملتیمثلملتایران،یادیگر مللمسلمان،بایددر میانفرهنگهای
عالـــمنـــگاهکنندوآنچهراکهبرایشـــانمفیدوبهدردبخور اســـت،
جذب و از آن استفاده کنند .از این فرهنگها ،آنچه را هم که برایشان
الزم و مفید نیست باید طرد کنند .اما دولتهای غربی ،سردمداران
نظامهای اســـتکباری و بخصوص نظام امریکا ،اصرار دارند با انواع
و اقســـام طرق ،فســـاد و بیبندوباری را که جزو خصوصیات فرهنگ
غربی اســـت ،به ملتهای مســـلمان و کشورهای اســـامی تزریق و
ّ
مختصامروز همنیســـتودر
تحمیـــلکننـــد.مابااینروشـــها،که
ِ
تاریخ معاصر ،مسبوق به سابقه است ،مخالفیم1372/3/14 .
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مناسبت

کالم امام

قرآن ّ
سری است
بین حق و
ّ
ولیاهّلل اعظم که
رسول خداست
ماهمبارکرمضانکهماهمبارکاستممکناست
برایاینباشدکهماهیاستکهولیاعظم؛یعنی
رســـول خدا واصل شـــده اســـت و بعد از وصول،
مالئکه را و قرآن را نازل کرده اســـت .به قدرت ولی
اعظماســـتکهقرآننازلمیشـــودومالئکنازل
میشـــوندّ .
ولیاعظم،بهحقیقتقرآنمیرســـد
در ماه مبارک و شـــب قدر ،و پس از رسیدن ،متنزل
میکند به وسیلۀ مالئکه ـ که همه تابع او هستند
ـ قرآن شـــریف را ،تا به حدی کـــه برای مردم بگوید.
قرآندر حدمانیســـت،در حدبشـــر نیســـت.قرآن
ّ
ســـریاســـتبینحقو ّ
ولیاهّلل اعظمکهرســـول

صلح امام حسن(ع) بر استدالل غیرقابل تخلف ،منطبق است

هـــر کـــس ّ -
حتـــی خود امیرالمؤمنین  -هم اگر به جای امام حســـن مجتبی بود و در آن شـــرایط قرار
میگرفت ،ممکن نبود کاری بکند ،غیر از آن کاری که امام حسن کرد .هیچکس نمیتواند بگوید که امام حسن،
منطقى غیر قابل تخلف
فالن گوشـــهی کارش ســـؤالبرانگیز اســـت .نه ،کار آن بزرگوار ،صددرصد بر استدالل
ِ
منطبق بود.در بین آل رســـول خداُ ،پرشـــورتر از همه کیســـت؟ شـــهادتآمیزترین زندگی را چه کســـی
داشـــته اســـت؟ غیرتمندترین آنها برای حفظ دین در مقابل دشـــمن ،برای حفظ دین چه کسی بوده است؟
حســـینبن علی بوده اســـت .آن حضرت در این صلح ،با امام حســـن شـــریک بودند .صلح را تنها امام
حســـن نکرد؛ امام حســـن و امام حســـین این کار را کردند؛ منتها امام حســـن جلو بود و امام حسین
پشـــت ســـر او بود | 1369/1/22 .به مناســـبت پانزدهم رمضان ،ســـالروز والدت امام حســـن
عکس نوشت

خداســـت،بهتبعاونازلمیشـــودتامیرســـدبه
اینجاییکهبهصورتحروفوکتابدر میآیدکهما
هم از آن استفادۀ ناقص میکنیم۱۳۶۴/۳/۳۰ .
جهاد تبیین

جهاد تبیین برگرفته از
وصیت امیرالمومنین است
چرامیگوییمجهاد،جهادتبیین؟اینگرفتهشده
اســـتاز کالمامیرالمؤمنین؛امیرالمؤمنین
در آن ّ
وصیتمعروفخودشانبه َحسنینــ
َ
َ
کهخطاببه آنهااســـت،منتهامیفرمایند«ومن
ََ ُ
َبلغـــه ِک َت ِابـــی»؛ یعنی بنده و شـــما هم مخاطب
ایـــن ّ
وصیت هســـتیم ــ از جملـــهی چیزهایی که
َ َ َ
َ
الجه ِاد
میفرماینـــد [این
اســـت]« :و الل ُالل ِفی ِ
ُ َ
َ ُ
َ َ ُ
َ
َ
یل
ِبا
مو ِالکـــم َو انف ِســـکم َو ا ِ
ـــب ِ
لســـن ِتکم ِفی س ِ
َ
الل»؛ جهاد با السنة .حاال خوشبختانه [از میان]
ّ
ملت ما ،کســـانی که میتوانستند ،وارد بودند ،با
اموالشـــان ،با انفسشـــان جهاد کردند؛ االن هم
دارندجهادمیکنند؛باالسنههمبایدجهادکردکه
کســـانی در این بخش هم میتوانند واقعًا ّ
فعال
باشند و جهاد کنند1400/12/19 .
احکام

حکمتخفیفشخصی
برایمسئولخرید
ســـؤال:اگرمأمورخریدجنســـیرابرایشرکتیکه
درآنجـــاکار میکنـــدبخردواز فروشـــندهتخفیف
بگیرد،آیامیتواندمقدارتخفیفرابرایخودلحاظ
کندوقیمتبدونتخفیفرابهشرکتاعالمکند؟

جواب :مقدار تخفیف متعلق به شـــرکت است
و مأمـــور خرید نمی تواند بیـــش از مبلغی که
خریده اســـت با شرکت محاسبه کند.

تصویری از حضور آیتاهلل خامنهای در مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران

اعالم روز ارتش از برجسته ترین ابتکارات امام خمینیبود
بدون شـــک یکی از برجســـتهترین و مفیدترین اقدامات و ابتکارات امام بزرگوار ،اعالم «روز ارتش» بود .اگر
یک نگاهی بکنیم به انگیزههایی که آن روز در سطح کشور و نسبت به همهی زوایای کشور در ذهن دشمنان
ایـــران و انقـــاب وجود داشـــت ،میفهمیم که اعالن یـــک روز به عنوان روز ارتش کار بزرگـــی بود ،کار مفیدی
بود ،کار ضروری و الزمی بود .امام تشـــخیص دادند که ارتش باید با ّ
قوت و قدرت بماند و نقش ایفا کند و
عوارضی را که توانســـته بود در دوران طاغوت ،ارتش را از مردم جدا بکند ،بایســـتی زائل کرد؛ و زائل کردند.
انقالبی در عمل ،در عرصهها
انقالبی به زبان و ّادعا ،بلکه
ارتش بهعنوان یک مجموعهی انقالبی و نه فقط
ِ
ِ
باقی ماند ،در وسط میدان باقی ماند و نقش ایفا کرد۱۳۹۴/۱/۳۰ .
 29فروردین ،روز ارتش جمهوری اســـامی و نیروی زمینی گرامی باد

تولید ملی

خانواده ایرانی

شوهرداری جهاد
و هنر بزرگ زنان است

جنسیت یک امر ثانوی و عارضی است؛ در کارکردهای
زندگـــی معنـــا پیدا میکند ،در ســـیر اصلی بشـــر هیچ
تأثیـــری نـــداردّ .
حتـــی کارهایشـــان با هـــم متفاوت
ّ
ّ
اســـت« .جهاد المرأة حســـن التبعـــل»؛ یعنی ثواب
مجاهـــدت آن جوانی را که رفتـــه توی میدان جنگ و
جان خودش را کف دستش گرفته ،به خاطر این کار،
بـــهایـــنزنمیدهند؛چوناینکار همزحمتشکمتر
از آن نیســـت .البته شوهرداری خیلی سخت است .با
توقعاتشـــان ،با انتظاراتشان ،با بداخالقیهاشان ،با
صدای کلفتشـــان ،با قد بلندترشان؛ خب ،زنی بتواند
با این شـــرائط ،محیط خانـــه را گرم و گیرا و صمیمی و
َ
دارای ســـکینه و آرامش َ -ســـکن  -قرار بدهد ،خیلی
هنر بزرگی است؛ این واقعًا جهاد است؛ این شعبهای
از همان جهاد اکبری اســـت کـــه فرمودهاند؛ جهاد با
نفس است۱۳۹۰/۱۰/۱۴ .

تولید دانش بنیان
راه رهایی از خام فروشی

یک مسئلهی ّ
مهم اقتصادی هم همین بحث
ّ
خامفروشـــیاســـت.مابهاصطالحموادخام
را صـــادر میکنیم بـــا قیمـــت ارزان ،و تولیدات
محصـــوالت نهایـــی را از بیـــرون وارد میکنـــم
بـــا قیمت گران؛ نســـبت ایـــن دو قیمت را هم
برای من نوشـــتهاند و دوستان اهل ّ
تخصص
ایـــن کارها [هم] ذکر کردهاند؛ نســـبت خیلی
فاحشـــیاســـت.ما ّ
موادخامراباقیمتارزان
صادر میکنیم،محصولنهاییراباقیمتگران
وارد میکنیم ،در حالی که باید محصول نهایی
را[صادر کنیم].صادراتکشور [بایستی]برود
به این ســـمت ،تولیدات برود به این ســـمت،
تولیـــد دانشبنیان برود به این ســـمت که ما
بتوانیـــم محصـــول نهایـــی را در همهی ّ
مواد
گوناگون صادر کنیم1401/1/ 23 .
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