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دائماً نزد من نیایید و از همدیگر بدگویی کنید دوستان واقعی خود را با دو صفت امتحان کنید
2 ۴اصول عدالت خواهی  |   درس اخالق  |   ۴ شرح حدیث  |  

اطالع نگاشت

»خدای متعال به ما مسلمانان دستور داده است که از 
پیامبر تبعیت کنیم. این تبعیت، در همه چیز زندگی هفتـه

است. آن بزرگوار، نه فقط در گفتار خود، بلکه در رفتار 
خود، در هیأت زندگی خود، در چگونگی معاشرت خود 
با مردم و با خانــواده، در برخــوردش با دوســتان، در معامله اش با 
دشمنان و بیگانگان، در رفتارش با ضعفا و با اقویا، در همه چیز اسوه و 
الگوست« 70/7/5 جامعه ی اسالمی ما آن وقتی به معنای واقعی کلمه 
جامعه ی اسالمِی کامل است، که خود را بر رفتار پیامبر منطبق کند. 
اگر به طور صددرصد مثل رفتار آن حضرت عملی نیست - که نیست 
- الاقل شباهت به آن بزرگوار باشد؛ عکس جریان زندگی نبیّ اکرم بر 

زندگی ما حاکم نباشد؛ در آن خط حرکت بکنیم.70/7/5
یکی از ساحت هایی که رفتار پیامبر)(می تواند برای جامعه ی امروز 
ما و جهان اسالم، الگو باشد، رفتار سیاسی ایشان است. در یک نگاه 
کلی، رفتار و مشی سیاسی پیامبر)( مبتنی بر همان چیزی است 
که قرآن از آن تعبیر به »اَِشــّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحمآُء بَیَنُهم« می کند. 

چگونه؟ بخوانید:

نحوه مواجهه پیامبر)( با دشمنان
از همان ابتدایی که حکومت پیامبر)( در جامعه ی نوپای مدینه 
شکل گرفت، دشمنان آن هم شــروع به کار کردند. پیامبر)(در 

دوران حکومت خود، حداقل با سه گروه دشمن مواجه بود: 
دشــمن اول، قبایل نیمه وحشــی : که اطراف مدینه زندگی 
می کردند »و تمام زندگی آنها عبارت از جنگ و خونریزی و غارت و 
به جان هم افتادن و از همدیگر قاپیدن است.« ۸0/2/2۸ پیامبر »در 
هر کدام از آنها اگر نشــانه ی صالح و هدایت بود، پیمان بست ... و بر 
عهد و پیمان خودش، بسیار پافشاری می کرد و پایدار بود.« ۸0/2/2۸ 
اما آنهایی که شریر و غیرقابل اعتماد بودند، »پیغمبر سراغ آنها رفت و 

آنها را منکوب کرد و سر جای خودشان نشاند.« ۸0/2/2۸
دشمن دوم، اشراف مکه و اهل قریش: »پیغمبر احساس کرد 
اگر بنشیند تا آنها سراغش بیایند، یقیناً آنها فرصت خواهند یافت؛ لذا 
ســراغ آنها رفت؛ منتها به طرف مکه حرکت نکرد. راه کاروانِی آنها از 
نزدیکی مدینه عبور می کرد؛ پیغمبر تعّرض خودش را به آنها شروع 
کرد، که جنگ بدر، مهم تریِن این تعّرض هــا در اّوِل کار بود. پیغمبر 

تعّرض را شروع کرد؛ آنها هم با تعّصب و پیگیری و لجاجت به جنگ 
آن حضرت آمدند. تقریباً چهار، پنج ســال وضع این گونه بود؛ یعنی 
پیغمبر آنها را به حال خودشان رها نمی کرد؛ آنها هم امیدوار بودند 
که بتوانند این مولود جدید - یعنی نظام اسالمی - را که از آن احساس 
خطر می کردند، ریشــه کن کنند. جنگ اُحد و جنگ های متعّدد 
دیگری که اتّفاق افتاد، در همین زمینه بود.« ۸0/2/2۸ آخرین جنگ 
پیامبر)( با این دشمنان، جنگ خندق بود و پس از آن، ماجرای 
صلح حدیبیه پیش آمد و پیامبر)( با آنان پیمان صلح امضا کرد. 
اما سال هشتم بعثت، »که کّفار نقض عهد کرده بودند، پیغمبر رفت و 
مکه را فتح کرد، که فتحی عظیم و حاکی از تسلّط و اقتدار آن حضرت 

بود.« ۸0/2/2۸ 
دشــمن ســوم، یهودی ها: »یعنی بیگانــگاِن نامطمئنی که 
علی العجالــه حاضر شــدند با پیغمبــر در مدینه زندگــی کنند؛ 
اما دســت از موذیگری و اخاللگــری و تخریب برنمی داشــتند... 
پیغمبر تــا آن جایی کــه می توانســت، با اینهــا مدارا کــرد؛ اما 

3  بعد که دیــد اینهــا مدارابردار نیســتند، مجازاتشــان کرد. 
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شدید  با پیمان شکنان

امروز هم اُسامه های زیادی داریم

مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم ترین ملت ها ماندگار کردند.آنچه که بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال 
اخیری که انتفاضه ها شروع شده و مقاومت واقعی شکل گرفته، یک پدیده ی عجیبی است. این، جز هدایت الهی و دستگیری الهی چیز دیگری نیست. انسان 
می بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخی، این همه فشار؛ چه در طوِل آن بیســت و دو روزی که جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - که مصائب پشت 
۸۸/12/۸     |      *. شهید »بهاء ابوالعطا« از فرماندهان جبهه ی مقاومت اسالمی بود که رژیم غاصب  سر هم بر مردم وارد می شود - اما این مردم مثل کوه ایســتاده اند. 

صهیونیستی با هدف ترور مستقیم او، با حمله ی موشکی اقدام به حذف این مهره ی ارزشمند جهاد اسالمی کرد. 

مردم فلسطین نام خود را به عنوان مقاوم ترین ملت ها ماندگار کردند  | این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید  بهاء ابوالعطا*  

هفت حکایت خواندنی از
 زندگی پیامبر اعظم)( در بیانات رهبر انقالب

)(درس هایی از رفتار سیاسی پیامبر

اصل کار دانشجو در زمینه عدالتخواهی چیست؟



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

تولید رونق

عدالتخواهی اصول
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انقالبی گری اخالق

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

یک سر موضوع اقتصاد 
دست خود مردم است

تولیـد داخلـی احتیـاج دارد بـه مصـرف داخلـی؛ ایـن بـه 
عهـده ی مـردم اسـت. مصـرف خودمـان را بایـد از تولیدات 
خودمـان انتخـاب کنیـم. اینکـه کسـانی همـه اش دنبـال 
مارک هـا و برندهـای خارجـی و اسـم های خارجـی باشـند، 
خطاسـت؛ فرونشـاندن یـک هـوس شـخصی اسـت، امـا 
ضربـه زدن بـه یـک کار عمومـی و اصلـی اسـت. مصـرف 
داخلـی، تولیـد داخلـی را افزایـش می دهـد؛ تولیـد داخلـی 
کـه افزایـش پیـدا کـرد، همیـن مشـکالتی کـه آقـای امـام 
جمعه ی محتـرم گفتند، برطرف می شـود؛ بیـکاری برطرف 
می شـود. تولیـد کـه رونـق بگیـرد، یعنـی تـورم کم بشـود، 
گرانـی کـم بشـود، اشـتغال افزایـش پیـدا کنـد؛ اینهـا همه 
به هـم متصـل اسـت. یک سـر ایـن قضیـه دسـت مـا مردم 
اسـت، که مصـرف خودمـان را چگونه انتخـاب کنیـم. به هر 
 حـال وظائف زیـاد اسـت، امـا توفیقات الهـی هم بسـیار زیاد 

است.  ۹1/7/22    

اگرچنانچـه بخواهیم جسـارت کنیـم و عـرض بکنیم مالک 
انقالبـی بـودن... چیسـت، بنـده بـه نظـرم می رسـد مـالک 
انقالبـی بـودن، تقوا اسـت، شـجاعت اسـت، بصیرت اسـت، 
صراحت اسـت، نترسـیدن از »لَوَمَة آلئِـم« اسـت؛ اینها مالک 
انقالبـی بـودن اسـت. اگرچنانچـه مـا تقـوا داشـته باشـیم، 
شـجاعت الزم را هـم داشـته باشـیم، صراحـت الزم را هـم 
-]البّتـه [ در جایـی کـه صراحـت الزم اسـت؛ آنجایـی کـه 
تَکنیـه الزم اسـت، نـه؛ آنجـا صراحـت مضر اسـت- داشـته 
باشـیم، اگـر توانسـتیم اینهـا را انجـام بدهیـم ]انقالبـی 

هسـتیم [.    ۹5/3/6    

اینها مالک های انقالبی بودن است

مطالبـه ی عدالـت بـه معنـای این اسـت کـه عدالـت، گفتمان 
غالـب در محیط هـای جـوان و دانشـجویی شـود؛ عدالـت را 
مطالبـه کننـد و آن را از هر مسـئولی بخواهنـد. اگر غیـر از این 
کاری صـورت گیرد، ممکن اسـت درسـت و یـا غلط باشـد، که 
بنده چـون نمی دانـم، نظـری نمی دهـم... معتقدم دانشـجو در 
زمینـه ی عدالتخواهـی بایـد اصـل قضیـه را مطالبـه کنـد: جا 
انداختـن فکر عدالتخواهـی در ذهن مـردم، در ذهـن خانواده ها 
و در ذهن هر کسـی که در حـوزه کار او قرار می گیـرد. ۸2/2/22 
منظور از خواسـت و مطالبه هم این نیسـت که انسـان مشـتش 
را گـره کنـد و مسـأله ای را بخواهـد؛ نـه، بلکـه بدانیـد کـه این 
مطالبه و خواسـته الزم اسـت و بـاور کنید که این نیـازی قطعی 
و حیاتـی بـرای کشـور و جامعـه اسـت. نفـس این که شـما این 
موضوع را بـاور کنیـد، مهم تریـن مطالبه اسـت و اثر خـود را در 
حـرف، کار، تعامـل، جبهه گیـری سیاسـی و حرکـت دینـی و 

مردمـی شـما می گـذارد.  ۸2/۸/15 

اصل کار دانشجو
 در زمینه عدالتخواهی چیست؟

 پیمان حلف الفضول علیه گردن کلفت های مکه
در جاهلیت، پیمانی به نام »حلف الفضول« - پیمان زیادی؛ غیر از پیمانهایی که مردم  مکه بین خودشان داشتند - وجود داشت که پیامبر در آن شریک بود. یک نفر 1

غریب وارد مکه شد و جنسش را فروخت. کسی که جنس را خریده بود، 
»عاص بن وائل« نام داشت که مرد گردن کلفِت قلدری از اشراف مکه 

بود. جنــس را که خرید، پولش را نــداد. آن مرد غریب به هرکــس مراجعه کرد، 
نتوانست کمکی دریافت کند. لذا باالی کوه ابوقبیس رفت و فریاد زد: ای اوالد 

فهر! به من ظلم شده است. پیامبر و عمویش زبیر بن عبدالمطلب آن فریاد را 
شنیدند؛ لذا دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که از حق او دفاع کنند. 
بلند شدند پیش »عاص بن وائل« رفتند و گفتند پولش را بده؛ او هم ترسید 
و مجبور شــد پولش را بدهد. این پیمان بین این ها برقرار ماند و تصمیم 
گرفتند هر بیگانه ای وارد مکه شد و مکی ها به او ظلم کردند - که غالباً 
هم به بیگانه ها و غیرمکی ها ظلم می کردند - این ها از او دفاع کنند. بعد از 
اسالم، سال ها گذشته بود، پیامبر می فرمود که من هنوز هم خود را به 

آن پیمان متعّهد می دانم. 7۹/2/23

 از همان اول حکومت، طرف محرومان را گرفت
وقتی شتر پیغمبر وارد شهر یثرب شد، جلِو هر کدام از  قلعه های قبایل که رسید، بزرگان بیرون آمدند و جلِو شتر 2

را گرفتند: یا رســول اهلل! بیا این جا؛ خانه، زندگی، ثروت و 
راحتِی ما در اختیار تو. پیغمبر فرمود: جلِو این شتر را باز کنید؛ 

»انّها مأمورة«؛ دنبال دستور حرکت می کند؛ بگذارید برود... شتر به فقیرنشین تریِن 
محاّلت مدینه آمد و در جایی نشست. همه نگاه کردند ببینند خانه ی کیست؛ دیدند 

خانه ی ابی ایّوب انصاری است؛ فقیرترین یا یکی از فقیرترین آدم های مدینه. خودش و 
خانواده ی مستمند و فقیرش آمدند و اثاث پیغمبر را برداشتند و داخل خانه بردند. پیغمبر هم 

به عنوان میهمان، وارد خانه ی آنها شد... معلوم شد که این شــخص، وابسته ی به پول و حیثیت 
قبیله ای و شرِف ریاست فالن قبیله و وابسته ی به قوم و خویش و فامیل و آدم های پُررو و پشت هم انداز و 

امثال اینها نیست و نخواهد شد. ۸0/2/2۸

بدون کمک خدا از من کاری بر نمی آید
پیامبر بزرگوار... بــه صراحت می گفت من به خودی خــود ناتوانم و بدون کمک خــدا از من کاری  برنمی آید. در جنگ احزاب، در حالی که همه ی دشمنان از اطراف، مدینه و پیامبر و گروه مؤمنین را 3
محاصره کرده بودند، با این نّیت که اسالم و قرآن و پیام جدید را به کلّی از بیخ و بن بَکنند، پیامبر اکرم 
در کنار آرایش نظامی، در کنار تدابیر بسیار هوشــمندانه ای که در آنجا به کار برد، در کنار تحریض 
مردم بر مقاومت، در مقابل چشم مردم بر زمین زانو گذارد! بارها این کار تکرار شد که در کتاب های سیره هست. پیامبر 
دستش را بلند می کرد، تضّرع می کرد، اشک می ریخت و می گفت: پروردگارا! به ما کمک کن و نصرتت را به ما برسان و 

به ما توفیق بده. 7۹/3/2۹

رهبر انقالب درباره ی شخصیت واالی پیامبر)( چنین می فرمایند: »نبی مکرم اسالم جدای از خصوصیات معنوی و نورانیت و 
اتّصال به غیب و آن مراتب و درجاتی که ما از فهمیدن آن ها هم حّتی قاصر هستیم... ما باید به پیامبر اقتدا و تأسی کنیم. نه فقط 
در چند رکعت نماز خواندن که در رفتارمان، در گفتارمان، در معاشــرت و در معامله مان هم باید به او اقتدا کنیم. پس باید او را 
بشناسیم.« 7۹/2/23 بنابراین »بر روی شخصیت پیغمبر اکرم اگر تمرکز کنیم، دقت کنیم، بخواهیم درس بگیریم، برای دین و 
دنیای ما کافی است.« ۹0/11/21 از همین روی، نشریه ی خط حزب اهلل به مناسبت فرا رسیدن ایام والدت پیامبر رأفت و مهربانی 
حضرت رسول اهلل االعظم)(هفت برش از زندگی سراسر حماسه ی این الگوی زندگی بشریت را در اطالع نگاشت این شماره 

مرور کرده است.

امروز هم اُسامه های زیادی داریم
هفت حکایت خواندنی از زندگی پیامبر اعظم)ص( در بیانات رهبر انقالب
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1  هرکدام از این ســه قبیله عملی انجــام دادند و 

پیغمبر بر طبق آن عمــل، آنها را مجازات کــرد. اّول، 
بنی قینقاع بودند که به پیغمبر خیانت کردند؛ پیغمبر 
سراغشان رفت و فرمود باید از آن جا بروید؛ اینها را کوچ 
داد و از آن منطقه بیرون کرد و تمام امکاناتشــان برای 
مسلمان ها ماند. دسته ی دوم، بنی نضیر بودند. اینها هم 
خیانت کردند لذا پیغمبر فرمود مقداری از وسایلتان را 
بردارید و بروید؛ اینها هم مجبور شدند و رفتند. دسته ی 
سوم بنی قریظه بودند که پیغمبر امان و اجازه شان داد 
تا بمانند؛ اینها را بیرون نکرد؛ با اینها پیمان بست تا در 
جنگ خندق نگذارند دشمن از طرف محالتشان وارد 
مدینه شــود؛ اما اینها ناجوانمردی کردند و با دشمن 
پیمان بســتند تا در کنار آنها به پیغمبر حمله کنند... 
بعد که قریش و هم پیمانانشان شکســت خوردند و از 
خندق جدا شدند و به طرف مکه رفتند، پیغمبر به مدینه 
برگشت. همان روزی که برگشت، نماز ظهر را خواند و 
فرمود نماز عصر را جلِو قلعه های بنی قریظه می خوانیم؛ 
راه بیفتیم به آن جا برویم؛ یعنی حّتی یک شب هم معطل 
نکرد؛ رفت و آنها را محاصره کرد. بیســت وپنج روز بین 
اینها محاصره و درگیری بود؛ بعد پیغمبر همه ی مردان 
جنگی اینها را به قتل رساند؛ چون خیانتشان بزرگ تر 
بود و قابل اصالح نبودند.« ۸0/2/2۸ بنابراین در هیچکدام 
از این قضایا، پیغمبر نقض عهد نکرد اما در مقابل نقض 
عهد آنان، ساکت نماند و پاســخ خیانت شان را با اقتدار 

کامل داد. 
برای وفاق و وحدت، همه باید تالش کنند

درســت در نقطه ی مقابل امــا رفتــار پیامبر)(با 
مســلمانان و افرادی که در جامعه ی اسالمی زندگی 
می کردند، مبتنی بر محبت و رحمــت و مدارا بود. »در 
مجلس پیغمبر یک نفری به ِعرض یک مؤمنی تعّرض 
کرد، به آبروی یک مؤمنی یــک تعّرضی کرد، یک نفر 
دیگر در همان مجلس از آن مؤمنــی که مورد تعّرض 
قرار گرفته بود دفاع کرد. پیغمبر فرمودند این کاری که 
تو کردی -که دفاع کــردی از آبروی مؤمن- این حاجز 
در مقابل آتش جهّنم است، این حجاب در مقابل آتش 
جهّنم است؛ سبک زندگی اســالمی یعنی این؛ یعنی 
»اِرَحم تُرَحم«؛ رحم کن تا مــورد ترّحم قرار بگیری از 
طرف خدای متعال؛ اینها باید آموزش داده بشــود به 
جوان های ما. جوان ما باید »اَِشــّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحماُء 
بَیَنُهم« ]باشد[ این جوری تربیت بشود؛ در مقابل ظلم 
بِایستد، در مقابل متعّرض و متعّدی بِایستد اّما با برادر 
مؤمن، با مهربانی، با گذشت رفتار کند.« ۹7/3/20 »برای 
این که ما بنیان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود 
را مستحکم کنیم، پیش نیاز اّولِی قطعی ما، ایجاد وفاق 
و وحدت کلمه است. برای وفاق باید همه تالش کنند... 
معنای وفاق این است که نسبت به هم خوشبین باشند؛ 
»رحماء بینهم« باشــند؛ همدیگر را تحّمل کنند؛ در 
جهت ترســیم هدف های واال و عالی و برای رسیدن به 
آنها به یکدیگر کمک کنند و از ایجاد تشّنج، بداخالقی، 
درگیری، اهانت و مّتهم کردن بپرهیزند. امروز به نظر من 

وظیفه ی ما این است.« ۸1/3/7

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

فقط آنچه برای خداست می ماند
در زمان پیامبر اکرم)( بزغاله ای را خدمت ایشان آوردند 

و حضرت آن را ذبح کردند. فقرا و مســتحقان نزد ایشــان 4
آمدند و طلب گوشت کردند. پیامبر)( مرتب از گوشت 
آن بزغاله ای که برای خودشان ذبح کرده بودند، می بریدند 
و به فقرا می دادند. نهایتا از تمام گوشــت ها، فقط کتف آن باقی ماند. چون 
دیگر کســی نبود، آن را به خانه ی خود بردند، تا بپزنــد و بخورند. یکی از 
همسران حضرت عرض کرد: یا رســول اهلل! همه ی بزغاله ی ما رفت و فقط 
همین کتفش برایمان مانــد. پیامبر)( فرمودند: خیــر، همه اش ماند و 
همین کتفش است که از دست ما خواهد رفت؛ چون این کتف را می خوریم 

و تمام می شود، اما آنهایی را که انفاق کرده ایم، برای ما می ماند. 6۸/۴/2۸

عزیزتر و باشکوه تر از 
کسری و قیصر 

آن مردمی که ده سال با او  زندگی 5  ])( ]پیامبــر 
کردند، روز به روز محبت 
پیغمبــر و اعتقاد بــه او در دل هایشــان 
عمیق تر شد. وقتی در فتح مکه، ابوسفیان 
مخفیانــه و بــا حمایت عّبــاس- عموی 
پیغمبر- به اردوگاه آن حضرت آمد تا امان 
بگیرد، صبح دید که پیغمبر وضو می گیرد و 
مردم اطراف آن حضرت جمع شــده اند تا 
قطرات آبی را که  از صورت و دســت ایشان 
می چکــد، از یکدیگر برباینــد! گفت: من 
کســری و قیصر- این پادشــاهان بزرگ و 
مقتدر دنیا- را دیده ام؛ اما چنین عّزتی را در 

آن ها ندیده ام. ۸0/2/2۸

 از بین بردن اشرافی گری با
اعالم اخوت ها

]یکی از اقدامات[ بســیار مهم  ]پیامبــر[ ایجاد اخــّوت بود. 6
اشــرافی گری و تعّصب هــای 
خرافی و غرور قبیله ای و جدایی 
قشــرهای گوناگون مــردم از یکدیگر، 
مهم ترین بالی جوامع متعّصب و جاهلی 
آن روز عرب بود. پیغمبر با ایجاد اخّوت، 
اینهــا را زیر پای خودش لــه کرد. بین 
فالن رئیــس قبیله با فالن آدم بســیار 
پایین و متوّسط، اخّوت ایجاد کرد. گفت 
شما دو نفر با هم برادرید؛ آنها هم با کمال 
میل این برادری را قبول کردند. اشراف و 
بزرگان را در کنار بردگاِن مسلمان شــده و 
آزادی یافته قرار داد و با این کار، همه ی موانع 
وحــدت اجتماعــی را از بیــن بــرد. وقتــی 
می خواستند برای مســجد، مؤّذن انتخاب کنند، 
خوش صداها و خوش قیافه ها زیــاد بودند، معاریف و 
شخصیت های برجســته متعّدد بودند؛ اما از میان همه ی 
اینها بالل حبشی را انتخاب کرد. نه زیبایی، نه صوت و نه شرف 
خانوادگی و پدر و مادری مطرح بود؛ فقط اســالم و ایمان، مجاهدت 

در راه خدا و نشان دادن فداکاری در این راه مالک بود. ۸0/2/2۸

دوران پیامبر)(، دوران امیری جوان ها
در جنگ ها خود پیامبر اکرم فرماندهی را عهده دار می شــد؛ اما آن وقت کــه در آخرین هفته های زندگی خود 
احساس کرد از این عالم خواهد رفت و لشکرکشی به سرزمین امپراتوری روم به وسیله خود او امکان ندارد - چون 
کار بسیار بزرگ و دشواری بود؛ الزم بود نیرویی برای این کار برگزیده شود که هیچ مانعی نتواند جلِو آن را بگیرد 
- این مسؤولیت را به یک جوان هجده ساله داد. و او »اسامة بن  زید« بود. پیامبر از ایمان و از سابقه فرزند شهید بودِن او هم استفاده 
کرد... ما امروز در کشورمان اسامة بن  زیدهای زیادی داریم؛ جوانان زیادی داریم؛ دختران و پسران عظیم و جمعیت انبوهی از این 
مجموعه ها داریم که حاضرند در همه میدان های فّعال - در میدان درس، در میدان سیاست، در میدان فّعالیتهای اجتماعی، در 
میدان مشارکت های گوناگون برای فقرزدایی، برای ســازندگی، و در هر صحنه و عرصه ای که برای آنها برنامه ریزی شود و امکان 

داده شود - شرکت کنند. این موقعیت بسیار مهمی برای کشور ماست. 7۹/2/1

7
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah        :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

اخالق درس   حدیث رشح  

پیرشفت روایت  

ایرانی خانواده

دعوت به اسالم، اصلش 
دعوت به وحدت است                        
بشر می تواند به آمال خودش برسد، آمال این 
دنیا و آن دنیا. این وحدت چیزی است که در 
قرآن به آن سفارش شــده است، دعوت شده 

است. ائمه ی مسلمین دعوت کرده اند به این 
مســئله. دعوت به اســام، اصلش دعوت به 
وحدت است؛ یعنی، همه در کلمه ی اسام با 
هم مجتمع باشند و در آسایش. لکن همانطور 
که می دانید نگذاشتند که این وحدت تحقق 
پیدا بکنــد، خصوصاً در ایــن عصرهای آخر 

زیادتر دامن زدند به ایــن اختافات و عمده 
هم نظرشان به این بود که کارشناس های آنها 
فهمیده بودند که اگر این اجتماع بزرگ اسام 
یک وقتی به هم نزدیک بشوند و پیوند کنند، 
دیگر هیــچ قدرتی نمی تواند بــا اینها مقابله 

کند.     60/10/22 

رهربی خاطرات

در 1۴ فروردیــن 1۳۴۶، حاج شــیخ مجتبی 
قزوینی وفات کرد. او از بــزرگان کم نظیر بود؛ 
مردی شــریف، عالم، مؤمن، عابد، زاهد، مورد 
احترام، و با هیبت و وقار بود؛ حتی مورد تکریم 
آقای میالنی نیز قرار داشــت. ایــن حادثه ای 
بزرگ بود، و من نمی توانســتم در خانه بمانم. 
من ازجمله ی کسانی بودم که به مراسم تشییع 
اهتمام داشتم. پس از به خاکسپاری حاج شیخ 
مجتبی و پراکنده شــدن مــردم کمی از ظهر 
گذشته به اتفاق برادرم »سید هادی« عازم منزل 
پدرم شدیم. مادرم در آن ایام به حج رفته بود و 
پدرم تنها بود. در میان راه، مأموران ساواک ما را 
محاصره کردند. به من گفتند: بیا به مقر ساواک. 
گفتم: نمی آیم. از پلیس کمک گرفتند و من و 
برادرم را بردند و در ماشــینی انداختند. در مقر 
ســاواک برادرم را آزاد کردند و مرا نگه داشتند؛ 

چون هدف، من بودم.    خون دلی که لعل شد  

آن روز نمی توانستم
 در خانه بمانم

در حاشیه دیدار جمعی از اهل تسنن استان  کردستان با رهبر انقالب   |  ۸۸/2/2۴

روایتــی از پیامبر اکرم نقل شــده کــه فرمود: 
»الُیبِلُغنی اََحٌد ِمنکم َعن اََحٌد ِمن اَصحابی َشــیئاً َفاِّنی 

اُِحبُّ أن اَخُرَج اِلَیُکم َو أَنا َسلیمُ الّصدر«. پیش پیامبر 

می آمدنــد و از یکدیگــر بدگویــی می کردند 
و چیزهایــی را درباره ی یکدیگــر می گفتند؛ 
 گاهــی راســت و گاهــی هــم خــالف واقع. 
پیامبر اکرم)(به مردم فرمودند: هیچ کس 
درباره ی اصحابم به من چیزی نگوید. دائماً نزد 
من نیایید و از همدیگر بدگویی کنید. من مایلم 
وقتی که میان مردم ظاهر می شــوم و به میان 
اصحاب خود می روم، »سلیم  الّصدر« باشم؛ یعنی 
با ســینه ی صاف و پاک و بدون هیچ گونه سابقه 
و بدبینی به میان مسلمان ها بروم. این، سخنی 
از پیامبر و دستوری درباره ی مسلمان ها نسبت 
به شخص آن حضرت است. ببینید چه قدر این 
رفتار رسول اکرم)( کمک می کند به این که 
مسلمان ها احساس کنند که در جامعه و محیط 
اسالمی، باید بدون ســوءظن و با خوشبینی با 

افراد برخورد کرد.     6۸/7/2۸   

دائماً نزد من نیایید و از 
همدیگر بدگویی کنید

حزب اهلل این است

دوستان واقعی خود را با 
دو صفت امتحان کنید

عن الّصادق )(: »اختَــرِبوا إخوانَکم ِبَخصلَتَین«. 
اخوان، یعنی آن کسانی که می خواهید به عنوان 
برادران خود و افرادی که با آنهــا صداقت دارید، 
انتخاب کنید، ایــن دو صفــت را در آنها حتماً 
مالحظه کنید. »فَإن کانَتا فیهم«؛ اگر این دو صفت 
در آنها بود، چه بهتر؛ ]اگر نبــود[ دوری کنید از 
لوات  آنها. این دو صفت چیست؟ »ُمحافَظٍَة َعلَی الصَّ
فی مواقیِتها«. یکی این ]که محافظ نماز باشــند[. 

در مواقیت، البد مراد مواقیت فضیلت است؛ و ااّل 
مطلق مواقیت اگر مورد نظر باشد، ولو آخر وقت، 
اینکه خب، اگر کسی نکند این کار را، فاسق است. 
»و الرِبِّ ِفی االخوان فی الُعرس َو الیُرس«)1(. صفت دوم 
هم یک صفت اجتماعی است. اّولی صفت فردی 
بود، بینه و بین اهللَّ بود؛ این دومی بینه و بین الّناس 
است. کسی باشــد که صفتش این باشد، که به 
برادرانش نیکی می کند؛ هم در عسر، هم در یسر. 
حاال این عسر و یسر، چه عسر و یسر خود انسان، 
ولو در عسر هم باشد، ســختی هم باشد، باالخره 
کمک می کند؛ حاال تنگدستی دارد، مالی ندارد 
که کمک بکند، اما می تواند تسلی بدهد، با زبان 
کمک کند، با آبرو کمک کند... در همه ی حاالِت 

برادرش به او کمک کند و نیکی کند.   ۸۹/10/21
1( اکافی، ج2، ص672.

وقتی بصیرت نبود مثل انسانی است که چشم ندارد
اگر ما بصیرت نداشته باشیم، اگر ما بینش 
درست، چشم باز، هوشــیاری الزم نداشته 
باشــیم، نه درســت منافع حقیقیمان را 
تشخیص می دهیم، نه درست راه رسیدن 
به این منافع را تشخیص می دهیم، نه درست 

آدمی را کــه باید این بار بــزرگ را بر دوش 
بگیرد، می شناسیم  وقتی بصیرت نبود مثل 
انسانی است که چشم ندارد، راه را نمی  بیند؛ 
بصیرت برای یک کشــور، یک ملّت و آحاد 
یک مجموعه، به این اهّمّیت است.  ۹۸/۸/۸  

در نظر رهبر انقالب بنابر ادله ی معتبر دینی چند همسری مردان، مباح اما غیر مستحب 
است، اما از آنجا که مطابق دالیل قرآنی جواز آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین 
همسران شده است، بنابراین هرگاه از نظر عقالیی عدم تحقق رعایت عدالت بین همسران 
محتمل باشد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست. همچنین در نگاه کالن ایشان، خانواده به 
عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در زندگی انسان و ضرورت شکل گیری خانواده و مراقبت 
و حفاظت از آن، عواملی در استحکام این بنیان الهی و شکل گیری آن مؤثر است از جمله: 
حفظ محبت و اعتماد متقابل زوجین، اصالت نقش مــادری و تربیتی بانوان، پرهیز از راه 
یافتن نگاه مادی به خانواده و تجمل گرایی و رقابت های مــادی خانواده ها، ترویج ازدواج 
آسان و نقش مهم و مؤثر والدین در آن، وظیفه ی دســتگاه های حکومتی و رسانه ها در 
تســهیل امر ازدواج جوانان. بر این اساس از آنجا که در جامعه و کشــور ما ازدواج مجدد 
مردان غالباً به ضرر اســتحکام خانواده و موجب تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی 
خانواده است، نگاه معظم له به آن خوشبینانه و مثبت نیست و از این روست که این جمله 

 ۹۸/۸/21 در بیان ایشان تکرار شده است که: »خدا یکی و محبت یکی و یار یکی«.  

نظر رهبر انقالب درباره چند همسری مردان

کشور ما در یک برهه ی تاریخی بسیار تلخی، بر اثر 
سوء رفتار سیاستمداران و مدیران کشور، حسابی 
از قافله ی علــم عقب افتاد؛ مــا آن را داریم جبران 
می کنیم. ما تا وقتی که برســیم بــه آن نقطه ای 
که باید رســید، هنوز فاصله ی زیادی داریم، ما در 
جای شایسته ی خود در میدان علم نیستیم؛ ما در 
این »گام دّوم« باید به نقطه ی اوج برســیم. یکی 
از دوســتان االن گفتند »کشــور از لحاظ علمی 
پیشرفت نمی خواهد، جهش می خواهد«؛ درست 
اســت، احتیاج داریم به جهش و ایــن البّته کاماًل 
ممکن است، یعنی یک خواسته ی دست نیافتنی 
نیست. البّته پُررنج است، رنج دارد، زحمت دارد لکن 

شیرین است، رنج شیرینی ]است[.     ۹۸/3/۸  

کشور از لحاظ علمی پیشرفت 
نمی خواهد، جهش می خواهد

این  این هفتــه ی وحــدت، 
هفته ی مشترک االحترام بین 
مســلمین را قدر بدانید. همه 
ســعی کنند وحدت و اتّحاد 
نیروها و در یــک جبهه قرار 
گرفتن نیروهای مسلمین را - 
که رمز سعادت و مایه سربلندی 
مســلمین و بزرگ ترین حربه 
ملت هــا در مقابل اســتکبار 
جهانی است - مغتنم بشمارند 

75/5/13 و قدر بدانند.

هفته مشترک االحترام 
بین مسلمین


