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در دو جــای قــرآن »ِاســَتِقم« دارد؛ اســتقامت کــردن 

ــدن. راه خــدا ، راه اقامــۀ حــق و  ــات ورزی ــی ثب یعن

عــدل، راه رســیدن بــه متــّدن اســامی و نظــام حقیقی 

اســامی و جامعــۀ اســامی راه دشــواری اســت. مقــام 
معظــم رهــری حفظــه اللــه
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جزء 1

تقابل همیشگی حق و باطل

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ
  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ
گفتیــم بــرای آدم ســجده  و هنگامی کــه بــه فرشــتگان 
کــه  کردنــد جــز شــیطان  کنیــد، همگــی ســجده  و خضــوع 
ســر بــاز زد و تکبــر ورزیــد ]و بــه خاطــر نافرمانــی و تکبــر[ از 

ــد! ــران ش کاف
�یه 34

ره، �آ سوره �ب�ق

کــه خداونــد انســان را آفریــد و او را به عنــوان  از روزی 
شــد.  آغــاز  انســان  بــا  دشــمنی ها  داد،  قــرار  خــود  خلیفــه 
دنیــا  کــه  جهــت  ایــن  از  دنیــا  محدودیت هــای  یکســو  از 
ــان ها  ــمنی انس ــث دش ــت باع ــازع اس ــمکش و تن کش ــرف  ظ
بــا یکدیگــر خواهــد بــود و از ســوی دیگــر شــیاطین جنــی 
کــه  و انســی بــه انســان حســادت ورزیــده و نمی خواهنــد 
تقابــل  باعــث  نکتــه  همیــن  و  بمانــد  خلیفــة اهلل  انســان 
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انســان  گــر  ا می گــردد.  الهــی  خلیفــه  به عنــوان  انســان  بــا 
تقابــل  ایــن  آمــاده  بایــد  برســد  خلیفة اللهــی  بــه  بخواهــد 
کــه الزمــه تقابــل  باشــد؛ و مقاومــت در برابــر ایــن دشــمنی ها 
حــق و باطــل در طــول تاریــخ اســت، راه رســیدن بــه مقــام 

اســت. خلیفة اللهــی 

امامصادق؟ع؟فرمودهاند:

گــر شــیطان دشــمن )قســم خورده تــو( اســت پــس چــرا  »ا
این همــه غفلــت و بی خبــری؟!«

حه ۱۵۷ لد ۷3، ص�ف و�ر، �ب حار�ال�ف �ب

امامخمینی؟هر؟:

»جنــگ مــا جنــگ حــق و باطــل بــود و تمام شــدنی 
نیســت، جنــگ مــا جنــگ فقــر و غنــا بود، جنــگ ما جنگ 
ــی  ــم زندگ ــا خت ــگ از آدم ت ــن جن ــود و ای ــت ب ــان و رذال ایم
ــد  ــال می کنن ــه خی ک ــد آن هایــی  کوته نظرن وجــود دارد. چــه 
پــس  نرســیده ایم،  نهایــی  آرمــان  بــه  جبهــه  در  مــا  چــون 
شــهادت و رشــادت و ایثــار و ازخودگذشــتگی و صالبــت 
ــه صــدای اســالم خواهی افریقــا  ــده اســت! درحالی ک بی فای
اسالم شناســی  بــه  عالقــه  ماســت،  هشت ســالۀ  جنــگ  از 
کل جهــان  مــردم در امریــکا و اروپــا و آســیا و افریقــا یعنــی در 

از جنــگ هشت ســالۀ ماســت.«

حه ۲۸4 لد ۲۱، ص�ف ه �مام، �ب �ف صح�ی
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

جریــان  داشــته:  وجــود  تاریــخ  طــول  در  جریــان  »دو 
بّینــات و جریــان اغــوا؛ جریــان هدایــت و جریــان ضاللــت، 
جریــان  یــک  نــت«  ِبالَبّیِ نا 

َ
ُرُســل رَســلنا 

َ
ا َقــد 

َ
»ل اضــالل. 

کــه حــرف  « هــم  مَجعــ�ن
َ
ــم ا ُ َیّنَ ُغِو َ

اســت در طــول تاریــخ، »ل
شــیطان اســت، یــک جریــان دیگــر اســت«.

۱39۸/۲/30 ، گ و �د�ب �ف اعر��ف و �اهلی �فر�ه معی �رف �ش ا�ق در د�ید�ر �ب ا�ف �ب�ی
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جزء 2

افزایش مقاومت؛ هدف مناسک دینی

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
ای اهل ایمان! روزه بر شــما مقّرر و الزم شــده، همان گونه 

که بر پیشــینیان شــما مقّرر و الزم شــد تا پرهیزکار شــوید.

�یه ۱۸3
ره، �آ سوره �ب�ق

مکتــب قــرآن مکتــب مقاومــت اســت و تمامــی تعالیــم 
کمــک می کنــد. در آیــات قــرآن  آن بــه مقاوم ســازی امــت 
نیــز هــدف از روزه، تقــوا دانســته شــده اســت. تقــوا یعنــی 
هوس هــای  و  هــوا  تســلیم  و  خویشــتن  بــر  کنتــرل  توانایــی 
کــه  درونــی و بیرونــی نگشــتن. روزه تمریــن مقاومــت اســت 
عــالوه بــر خضــوع در برابــر خــدا، مؤمــن را در برابــر ســختی ها 

مقــاوم می نمایــد.
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زندگــی کانــدر طریــِق  شــو،  از هوس هــا دور 
ــَوس کجــا ســوِی ســعادت می برنــد اهــِل َه ره 

امامباقر؟ع؟فرمودهاند:

کــوه محکم تــر اســت، زیــرا ممکــن اســت از  »مؤمــن از 
ــم  ک ــزی  ــی از دیــن مؤمــن چی ــزی برداشــته شــود، ول ــوه چی ک

کاســته نشــود.« و 

حه 63 لد ۵، ص�ف ی، �ب
کا�ف

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

»انســان صبــور و شــکیبا پیــروزی را از دســت نمی دهــد، 
گرچــه زمانــی طــول بکشــد.« ا

حه 499، �کم�ق ۱۵3 ه، ص�ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

کاظم؟ع؟فرمودهاند: امام

دعــوت  حــق  به ســوی  را  مــردم  قــم  اهــل  از  »مــردی 
گــرد او جمــع می شــوند بــه صالبــت  گردا می کنــد و قومــی 
کــه تندبادهــا آنــان را بــه لــرزه درنمــی آورد و از  پاره هــای فــوالد 
جنــگ خســته نمی شــوند و تــرس بــه خــود راه نمی دهنــد و 

بــر خــدا تــوکل می کننــد.«

حه ۲۱6 لد ۵۷، ص�ف و�ر، �ب حار�ال�ف �ب
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

»مــاه رمضــان، مــاه رواج تقــوا اســت... وقتــی مــا پایبنــد 
ــم، از قدرت هــای  ــروا می کنی ــوا شــدیم، از قــدرت خــدا پ تق
کــه زندگــی مــا،  غیــر خــدا پــروا نمی کنیــم؛ فکــر نمی کنیــم 
ســعادت مــا، آینــدهِ ی مــا، سرنوشــت مــا دســت آن هــا اســت؛ 

ایــن الزمــۀ تقــوا اســت.«

ام، ۱39۸/۲/۲4 �ف وال�ف �ف ا�ق در د�ید�ر مس�ئ ا�ف �ب�ی
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جزء 3

نقش دعا در پیروزی

مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   
مب  ىب  يب  جت  حت  

خت  مت
مــا را ببخــش و در رحمــت خــود قــرار ده! تــو مــوال و 
کافــران، پیــروز  سرپرســت مایــی، پــس مــا را بــر جمعیــت 

گــردان!

�یه ۲۸6
ره، �آ سوره �ب�ق

در دیــن اســالم عرفــان و حماســه بــه هــم آمیختــه اســت 
افزایــش  و  دشــمنان  بــر  پیــروزی  در  زیــادی  تأثیــر  دعــا  و 
روحیــه مقاومــت دارد. پیامبــر اســالم ؟ص؟ در معــراج دســت 
کافــران را مســئلت  بــه دعــا می بــرد و از خداونــد غلبــه بــر 
می نمایــد. بخــش زیــادی از دعاهــای قرآنــی نیــز بــه موضــوع 
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ــات نشــان می دهــد  ــر دشــمن اشــاره دارد. ایــن آی پیــروزی ب
ــرای پیــروزی، نقــش دعــا و اســتمداد از نصــرت الهــی  کــه ب
گذشــته انقــالب اســالمی  بســیار مهــم اســت. تجربــه ســالیان 
کــه رمــز موفقیــت جوانــان انقالبــی بــر دشــمنان  نیــز نشــان داد 
پــر ِعــّده و ُعــّده چیــزی جــز معنویــت برخاســته از ایمــان و 
امیــد بــه نصــرت الهــی و در یــک کالم، رابطــه مســتحکم بــا 

ــد نبــود. خداون

پیامبــر اســالم ؟ص؟ بــه یــاران خویــش فرمــود: آیــا بــه شــما 
کــه بــا آن بــر دشــمنانتان پیــروز شــوید  ســالحی معرفــی نکنــم 
ــه ای رســول خــدا.  ــد: بل گفتن کنیــد؟  ــان را بیشــتر  و روزی ت

حضــرت فرمــود:

کــه  »در شــب و روز پروردگارتــان را بخوانیــد؛ به درســتی 
ســالح مؤمــن دعاســت.«

حه 30۲ لد 4، ص�ف ی، �ب
کا�ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

بــه  »دعــا، دمیــدن روح امیــد در انســان اســت. دعــا 
انســان قــدرت مقاومــت در مقابــل چالش هــای زندگــی را 
بــه انســان توانایــی و قــدرت می دهــد و  می دهــد... دعــا 
در  لــذا  می کنــد؛  مســتحکم  مقابــل حــوادث  در  را  انســان 

روایــت از دعــا تعبیــر شــده اســت بــه ســالح.«

۱3۸4/۷/۲9 ، هر��ف معهئ �ق ه اهی �فمارف �ب ط�ب ا�ق در �ف ا�ف �ب�ی
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جزء 4

شهدا و جانبازان اسوه های مقاومت

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ 
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

کشــته شــدند  کــه در راه خــدا  گمــان مبــر آنــان  و هرگــز 
نــزد پروردگارشــان روزی داده  مرده انــد، بلکــه زنده انــد و 

می شــوند.

�یه ۱69
، �آ ل عمر��ف سوره �آ

جبهــه مقاومــت نیازمنــد الگوســت و بهتریــن الگوهــا، 
کــه از جــان خــود بــرای اعتــالی  شــهدا و جانبــازان هســتند 
گذاشــتند. تاریــخ حــّق طلبــی همواره  فرهنــگ انقــالب مایــه 
مدیــون ایثارگــران و مجاهــدان بــوده اســت. رمــز پیــروزی 
کنــون، ایثــار تــا ســر حــّد فــدا  رزمنــدگان از صــدر اســالم تا
کــردن جــان در راه اعتــالی آئیــن و اهــداف و آرمان هــای 
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متعالــی بــوده و هســت. در فرهنــگ اســالمی شــهادت پایــان 
زندگــی نیســت، آغــاز حیــات اســت؛ و شــهدا حتــی پــس 
می کننــد.  آرزو  را  جامعــه  و  هم رزمــان  ســعادت  مــرگ،  از 
کنــار شــهدا دارای ارزش فــراوان  جانبــازان و ایثارگــران نیــز در 
یــاری  از  دســت  نیــز  شــرایط  ســخت ترین  در  و  هســتند؛ 

برنمی دارنــد. اســالم 

رسولخدا؟ص؟فرمودهاند:

کار خیــری، خیــر و نیکــی دیگــری اســت  »باالتــر از هــر 
کشــته  کشــته شــود و باالتــر از  تــا آنکــه فــردی در راه خــدا 

شــدن در راه خــدا خیــر و نیکــی نیســت.«
حه ۱0، �د�ی�ش ۲۱ لد ۱۱، ص�ف عه، �ب �ی ل �لسش و�ا�ئ

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

کــه جانــم در دســت اوســت، هــزار  »ســوگند بــه خدایــی 
ضربــه شمشــیر آســان تر اســت بــر مــن از مــرگ در بســتر.«

حه ۸، �د�ی�ش ۱۲ لد ۱۱، ص�ف عه، �ب �ی ل �لسش و�ا�ئ

همچنین امام سجاد ؟ع؟ خطاب به یزید فرموده اند:

کشــته شــدن تهدیــد می کنــی؟ آیــا نمی دانــی  »آیــا مــرا بــه 
کشــته شــدن در راه خــدا عادت ماســت؟«

حه ۱6۲ ، ص�ف و�ف لی �لط�ف �للهو�ف علی �ق�ق
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

و  شــهدا  نــام  تکــرار  و  شــهدا  یــاد  بایــد  »روزبــه روز 
نکته یابــی و نکته ســنجی زندگــی شــهدا در جامعــۀ مــا رواج 
گــر ایــن شــد، بــرای ایــن جامعــه دیگــر شکســت  کنــد و ا پیــدا 

وجــود نخواهــد داشــت.«
گره  ی، ک�ف �ق ر�ب�ی ـهد�ی �مور �ق گره �ش اداهی ک�ف ای س�ق ا�ق در د�ید�ر �ع�ف ا�ف �ب�ی

د، ۱393/۱۱/۲۷ رم�ف �ف ـهد�ی �ه گره �ش و و ک�ف �ب
�ش ـهد�ی د��ف �ش

ایــن عاشــقان را جــز شــهادت مــرگ ننــگ اســت

کامشان بی دوست ماندن چون شرنگ است در 
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جزء 5

راحت طلبی یا عزت مداری؟

ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ  ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   ڭ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  

ۉ   ې  ې  ې   
کــه ]در رفتــن به ســوی  کســانی هســتند  یقینــًا از شــما 
ــی  ــه شــما ]رزمندگان ــر ب گ ــس ا ــد، پ جنــگ[ سســتی می ورزن
خــدا  میگوینــد:  رســد،  آســیبی  رفته ایــد[  جنــگ  بــه  کــه 
کــه بــا آنــان ]در میــدان  بــر مــن محبــت و لطــف داشــت 
ــر بخشــش و فضلــی از ســوی  گ ــودم * و ا جنــگ[ حاضــر نب
آن هــا  و  شــما  میــان  گویــی  رســد چنان کــه  شــما  بــه  خــدا 
هرگــز دوســتی و موّدتــی نبــوده، ]و از جنــگ شــما بــا دشــمن 
گاهــی نداشــته و بــرای اینکــه از پیــروزی و غنیمــت ســهمی  آ
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نبــرده، آه ســردی می کشــند و[ می گوینــد: ای کاش مــن هــم 
ــم. ــت می یافت ــی دس ــی بزرگ کامیاب ــه  ــس ب ــودم، پ ــان ب ــا آن ب

�یا�ق ۷۲ و ۷3
آ

ساء، � سوره �ف

جامعــه مقــاوم انقالبــی بایــد از مردمــی مؤمــن و انقالبــی 
مهــم حضــور حماســی  بزنگاه هــای  کــه در  تشــکیل شــود 
کننــد.  پاســداری  خــود  انقــالب  آرمان هــای  از  و  داشــته 
کــه  گروهــی از مؤمنــان  کریــم همــواره از  خداونــد در قــرآن 
تــالش و  بــر همــت و  را  راحت طلبــی و آســایش خویشــتن 
کــرده و فقــط بــه منافــع خــود می اندیشــند،  مجاهــدت مقــدم 
کــه در راه خــدا  کــرده اســت. در ســوی مقابــل، آنــان  انتقــاد 
از هیــچ مجاهــدت و تالشــی دریــغ نکــرده و عزت مدارانــه در 
مقابــل خواهش هــای نفســانی خــود و دیگــران ایســتاده و بــا 
دشــمن بــه دیــده حقــارت می نگرنــد، همیشــه موردســتایش 
ــه  ــاء مقایس ــوره نس ــا 80 س ــات 71 ت ــت. در آی ــوده اس ــرآن ب ق

گرفتــه اســت. کوچکــی میــان ایــن دو دســته صــورت 

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

گردانیــد و آن  »خداونــد جهــاد )و مبــارزه( را واجــب 
را بــزرگ داشــت و یــاری خــود و یــاور خــود قــرارش داد. 
کار دنیــا و دیــن جــز بــا جهــاد )و مبــارزه(  بــه خــدا ســوگند 

نمی شــود.« درســت 
حه ۸ لد ۵، ص�ف ی، �ب

کا�ف
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امامخمینی؟هر؟:

کــه در ایــن چنــد ســاِل مبــارزه و جنــگ بــه هر  »آن هایــی 
دلیلــی از ادای ایــن تکلیــف بــزرگ طفــره رفتنــد و خودشــان 
و جــان و مــال و فرزندانشــان و دیگــران را از آتــش حادثــه 
کــه از معاملــۀ بــا خــدا طفــره  کرده انــد مطمئــن باشــند  دور 
کــه  کرده انــد  بزرگــی  و ضــرر  زیــان  و  و خســارت  رفته انــد 
حســرت آن را در روز واپســین و در محاســبۀ حــق خواهنــد 

کشــید.«

حه 93 لد ۲۱، ص�ف ه �مام، �ب �ف صح�ی
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جزء 6

پیروزی جبهه مقاومت با محوریت ولّی الهی

  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   
ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   
ىئ  ىئ  ی  ی  ی

سرپرســت و رهبــر شــما تنهــا خــدا اســت و پیامبــر او و 
کــه ایمــان آورده انــد و نمــاز را بــر پــا می دارنــد و در  آن هــا 
کــه والیــت خــدا  کســانی  حــال رکــوع زکات می پردازنــد. * و 
ایمــان را بپذیرنــد ]پیروزنــد؛ زیــرا[  بــا  افــراد  او و  و پیامبــر 

حــزب و جمعیــت خــدا پیــروز اســت!

�یا�ق ۵۵ و ۵6
ده، �آ سوره ما�ئ

ــور  ــر مح ــم ب ــاد ه ــت و اتح ــاد اس ــد اتح ــت نیازمن مقاوم
ولــی خداســت.  بهتریــن محــور،  و  واحــد شــکل می گیــرد 
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ــه برخــی از  ک ــه تصریح شــده اســت  ــات قبــل از ایــن آی در آی
بیمــاردالن تحــت والیــت یهودیــان و مســیحیان قــرار دارنــد 
کــه بایــد  و دل بســته آنــان هســتند؛ امــا قــرآن بــه مــا می آمــوزد 

دل بســته ولــی خــدا بــود.

امامباقر؟ع؟فرمودهاند:

بــدون شــک  »خــدای تبارک وتعالــی فرمــوده اســت: 
کــه پیــرو امــام ســتمگری باشــند  مــردم به ظاهــر مســلمانی را 
کــه آن  کــه از جانــب خــدا نیســت، عــذاب می کنــم هرچنــد 
کــردار خــود نیکــوکار و پرهیــزگار باشــد و بــدون  رعیــت در 
کــه از  کــه پیــرو امــام عادلــی باشــند  تردیــد از مســلمانانی 
درمی گــذرم  اســت،  یافتــه  کمیــت  حا حــق  خــدا  جانــب 

کــه آن رعیــت ســتمگر و بدکــردار باشــد.« هرچنــد 

حه 3۷6 لد ۱، ص�ف ی، �ب
کا�ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

بیــن  در  می خواهنــد  دشــمنان  کــه  »آن جایــی 
کننــد، رهبــری  گــون مــردم، اختــالف ایجــاد  گونا جناح هــای 
کــه می آیــد مایــۀ الفــت و مانــع از تفرقــه می شــود.« اســت 

۱3۷6/9/۵ ، ا�ف حب�ی معی �رف �بس�ی ا�ق در د�ید�ر �ب ا�ف �ب�ی



23

جزء 7

مقاومت در برابر سختی ها

ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى  ى 

ائ  ائەئ ەئ  وئ وئ 
ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ
کــه پیــش از تــو بودنــد ]پیامبرانــی  مــا بــه امت هایــی 
برخاســتند[  آن هــا  مخالفــت  بــه  هنگامی کــه  و  فرســتادیم 
آن هــا را بــه شــدت و رنــج و ناراحتــی مواجــه ســاختیم شــاید 
گردنــد. * چــرا آن هــا  ــر حــق[ تســلیم  ]بیــدار شــوند و در براب
هنگامی کــه مجــازات مــا بــه آنــان رســید ]خضــوع نکردنــد 
کــرد و  و[ تســلیم نشــدند، ولــی دل هــای آن هــا قســاوت پیــدا 
کــه می کردنــد در نظرشــان زینــت داد. کاری را  شــیطان هــر 

�یا�ق 4۲ و 43
عام، �آ سوره ��ف
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خداونــد متعــال در ایــن آیــات خطــاب بــه پیامبــر ؟ص؟ 
ــه  ک ــد  ــی بودن ــو امت های ــش از ت ــه پی ک ــی دارد  ــار م ــن اظه چنی
بــرای  و  فرســتاد  آن هــا  هدایــت  بــرای  را  پیامبرانــی  خداونــد 
اینکــه آن هــا بــه خــود آینــد و به ســوی خــدا برگردنــد، آن هــا را 
ــا  ــا آن ه ــرد ت ک ــال  ــختی ها مبت ــا و س ــا و باله گرفتاری ه ــواع  ــه ان ب
کننــد و خضــوع و خشــوع بنماینــد و رفــع  در برابــر خــدا زاری 
گرفتــاری خــود را از خــدا بخواهنــد و ایــن باعــث پیونــد و ارتباط 
ــرایط  ــی در آن ش ــا حت ــی آن ه ــد. ول ــدا باش ــا خ ــا ب ــم آن ه محک
برابــر  نیاوردنــد و در  ســخت و بحرانــی، روی به ســوی خــدا 
گرفتــار غضــب الهــی شــدند. خــدا تضــرع نکردنــد و درنتیجــه 

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

و  می شــود  نــازل  بــال  آن هــا  بــر  وقتی کــه  مــردم  گــر  »ا
ــه دل  ــا نیت هــای درســت و از ت ــردد، ب نعمت هــا زایــل می گ
بــه پروردگارشــان پنــاه ببرنــد، خداونــد هــر نــوع نعمــت از 
کارهــای فاســد آن هــا  دســت رفتــه را بــه آن هــا بازمی گردانــد و 

می کنــد.« اصــالح  را 
ه ۱۷۸ ط�ب ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

امامحسین؟ع؟فرمودهاند:

گــر ســه چیــز نبــود فرزنــد آدم در برابــر هیچ کــس ســر  »ا
فــرود نمــی آورد. فقــر و بیمــاری و مــرگ.«

حه ۸0 اطر، ص�ف ه �لحف �ی �ب �ف ر و �ق اطف هق �ل�ف �ه رف �ف
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

مصیبت هایــی  دچــار  کــه  دوســتانی  بــه  بارهــا  »مــن 
عــرض  هــم  شــما  بــه  کــرده ام؛  عــرض  را  ایــن  شــده اند، 
انســان، بالســت؛  بــرای  گاهــی  ایــن مصیبت هــا  می کنــم: 
گــر مصیبت هــا مــا را  گاهــی بــرای انســان، نعمــت اســت. ا
کنــد، بــالی مضاعــف اســت؛  بیــدار نکنــد، بلکــه تنبــل 
ضعف هــا  و  بیــاورد  خــود  بــه  را  مــا  مصیبت هــا  گــر  ا امــا 
کم کاری هــا و غفلت هــای مــا را بــه مــا نشــان دهــد و مــا  و 
کنیــم و ایــن رخنه هــا را ترمیــم نماییــم، ایــن بــال بــرای  هّمــت 

بــه نعمــت تبدیــل می شــود.« مــا 
م، ۱3۸۲/۱0/۲6 ا�ف �ب هرس�ق ا�ق در د�ید�ر مردم �ش ا�ف �ب�ی

ک و صــاف جوانــان  بنــده بــه دعــای برخاســته از دل پــا
و افــراد پرهیــزگار بــرای دفــع بالهــای بــزرگ بســیار امیــدوارم، 
ــی  ــفاعت از نب ــب ش ــد و طل ــه درگاه خداون ــل ب ــه توس ک چرا
مکــرم اســالم و ائمــه بزرگــوار می توانــد بســیاری از مشــکالت 
کنــد. دعــای هفتــم صحیفــه ســجادیه دعــای  را برطــرف 
کــه می تــوان بــا ایــن  بســیار خــوب و خوش مضمونــی اســت 
الفــاظ زیبــا و بــا توجــه بــه معانــی آن بــا پــروردگار ســخن 

گفــت.

کاری، 9۸/۱۲/۱3 �ق ه رورف در�ف ا�ف س�ق آ
هال در � �ق �ف ا�ق �پس �رف کاسش ا�ف �ب�ی
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جزء 8

هجمه ها و مفاسد جبهه باطل

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
آن هــا  بــه  او  فرســتادیم،  قومــش  به ســوی  را  نــوح  مــا 
کنیــد  گفــت: ای قــوم مــن ]تنهــا[ خداونــد یگانــه را پرســتش 
کنیــد[  گــر غیــر ایــن  کــه معبــودی جــز او بــرای شــما نیســت ]و ا

مــن بــر شــما از عــذاب روز بزرگــی می ترســم.

�یه ۵9
، �آ سوره �عر��ف

دشــمنان بــرای مقابلــه بــا جبهــه حــق از هیــچ تالشــی 
فروگــذار نمی کننــد. تاریــخ جنــگ میــان حــق و باطــل نشــان 
ــی  ــای زندگ ــه عرصه ه ــروه در هم گ ــن دو  ــه ای ــد مقابل می ده
اعــم از عرصه هــای فکــری و عقیدتــی،  فرهنگــی، سیاســی، 
زورگویــان  و  متکبــران  و  شــکل گرفته  نظامــی  و  اقتصــادی 
و  فرهنگــی  و  فکــری  تهاجمــات  انــواع  بــا  دنیاطلبــان،  و 
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اقتصــادی و نظامــی بــه جنــگ جبهــه حــق رفته اند. بخشــی 
از آیــات ســوره اعــراف بــه انــواع مفاســد و هجمه هــای متنــوع 
جبهــه باطــل اشــاره می نمایــد. فســاد عقیدتــی و بت پرســتی 
کــه دارای جمــود  در قــوم نــوح، فســاد فرهنگــی در قــوم عــاد 
وابســتگی  کان  نیــا غلــط  آداب ورســوم  بــه  و  بــوده  فکــری 
داشــته و افتخــار می کردنــد، فســاد سیاســی در قــوم ثمــود 
و  تهیدســتان  بــه  و  داشــته  زورگویــی  و  تکبــر  روحیــه  کــه 
مســتضعفان ظلــم می کردنــد، فســاد اخالقــی در قــوم لــوط 
کــه در لذت هــای شــهوانی غوطــه ور بــوده و فســاد اقتصــادی 
گران فروشــی می کردنــد. کم فروشــی و  کــه  در قــوم شــعیب 

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

کیدهــای  کنــد، حیله هــا و  کــه از دشــمن غفلــت  »کســی 
دشــمن بیــدارش خواهــد ســاخت.«

حه 340 رر�لحکم، ص�ف عف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

کــه ایــن حــرف را  »می خواهــم بــه شــما و بــه هرکســی 
خواهــد شــنید بگویم: دشــمن را بشناســید. یکــی از خطراتی 
دشــمِن  کــه  اســت  ایــن  می کنــد  تهدیــد  را  مّلتــی  هــر  کــه 
خــودش را دشــمن ندانــد؛ یــا دوســت بدانــد یــا بی طــرف 
را  دشــمن  هــم  اســت.  بزرگــی  خیلــی  خطــر  ایــن  بدانــد؛ 
ــار  ــید. دچ ــمنی اش را بشناس ــای دش ــم روش ه ــید، ه بشناس
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کردیــم، شــبیخون بــه مــا زده  گــر غفلــت  غفلــت نشــویم؛ ا
خواهــد شــد؛ غفلــت نکنیــم. امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ فرمــود: َو 
ــل آن  ــن مث ــدم؛ م

َ
ــوِل الّل ــی ط ــاُم َعَل ــِع َتن ُب

َ
َکالّض ــوُن  ک اهلِل اَل َا

ــواب  ــه خ ــه ب ــرای اینک ــواًل ب ــه معم ک ــود  ــم ب ــی نخواه حیوان
بــرود، یــک آهنگــی می خواننــد و او بــه خــواب مــی رود؛ مــن 
وَبــرم چــه  خــواب نخواهــم رفــت، بیــدارم و می فهمــم ُدور
می گــذرد. از مــا هــم همیــن را خواســته اند. نبایــد بــه خــواب 

کنیــم.« برویــم، نبایــد غفلــت 
و��ف علمی، ۱396/۷/۲6 گا�ف �ب �ب

ف ح ا�ق در د�ید�ر �ف ا�ف �ب�ی
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جزء 9

یادآوری نصرت ها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

گروهــی  زمیــن  در  شــما  کــه  را  هنگامــی  کنیــد  یــاد  و 
ــون شــمرده می شــدید و همــواره  ــوان و زب ــد و نات انــدک بودی
کــه دیگــران شــما را برباینــد پــس خــدا شــما  می ترســیدید 
را ]در شــهر مدینــه[ امنیــت داد و بــا یــاری اش نیرومندتــان 
روزی  شــما  بــه  کیــزه اش  پا ]نعمت هــای[  از  و  ســاخت 

کنیــد. ســپاس گزاری  تــا  بخشــید 

�یه ۲6
ال، �آ �ف سوره ��ف

کــه دوران ســختی  گوشــزد می کنــد  خداونــد بــه مســلمین 
ایــن  کــه  یادآورنــد  بــه  و  نکــرده  فرامــوش  را  تــرس خــود  و 
ــض  ــت مح ــه در اقلی ک ــی  ــان را در زمان ــه آن ک ــود  ــد ب خداون
بــوده و هیــچ نیــرو و ســالحی نداشــتند، در برابــر دشــمنان 
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مغــرور و سرمســت از قــدرت پیــروز ســاخت. ایــن آیــات بــه مــا 
ــد  ــرای پیــروزی در جبهــه مقاومــت بای ــه ب ک تعلیــم می دهــد 
بــه  را  بزنگاه هــا  در  الهــی  و نصــرت  گذشــته  پیروزی هــای 
یــاد آورد و بــه آن دلگــرم بــود. مــردم مــا نیــز در طــول ســالیان 
پیــروزی  بوده انــد.  شــاهد  را  الهــی  عنایــات  بارهــا  گذشــته 
کــه  انقــالب اســالمی و ســپس پیــروزی در جنــگ 8 ســاله ای 
ــد  ــده بودن ــاوز آم ــمن متج ــت دش ــه حمای ــان ب ــور جه کش  40
و پیــروزی در برابــر داعــش و نیــز توفیقــات پزشــکان مــا در 

کرونــا نمونه هایــی از نصــرت الهــی اســت. موضــوع 

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

کمــک  »خــدای متعــال در طــول ایــن ســال ها بــه مــا 
ــی  ــدرت اله ــت ق ــف، دس ــای مختل ــت. در برهه ه ــرده اس ک
را پشــت ســر ایــن ملــت، آدم مشــاهده می کنــد و می بینــد. 
کــه مظهــر  کــه امــروز دولتــی  یــک مــورد آن همیــن اســت 
اســتکبار اســت - دولــت آمریــکا دچــار مشــکالت فراوانــی 
کوچکــی نیســت.  کامی هــای دولــت آمریــکا، چیــز  اســت. نا
فکــر  زدودن  در  خوردنــد،  شکســت  فلســطین  قضیــۀ  در 
تســلط  از ذهــن ملت هــا شکســت خوردنــد؛ در  فلســطین 
بــر سرنوشــت ملــت عــراق شکســت خوردنــد، آن حکومــت 
کــه می خواســتند در عــراق بــه وجــود  مطلقــۀ یــک جانبــه ای 

کام ماندنــد.« بیاورنــد، نــا

۱3۸۷/۲/۱6 ، رو�ف ا�ق در د�ید�ر مردم کارف ا�ف �ب�ی
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جزء 10

کتیک های مقاومت تا

   ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ
ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    
ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  
جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ     ىئ   ېئ  

ىب مب   خب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ  
داریــد  تــوان  و  قــدرت  در  آنچــه  دشــمنان  برابــر  در  و 
تــا  کنیــد  آمــاده  ]بــرای جنــگ[  نیــرو و اســبان ورزیــده  از 
به وســیله آن هــا دشــمن خــدا و دشــمن خودتــان و دشــمنانی 
را  آنــان  خــدا  ولــی  نمی شناســید،  کــه  را  ایشــان  غیــر 
کنیــد،  می شناســد بترســانید؛ و هــر چــه در راه خــدا هزینــه 
کامــل بــه شــما داده می شــود و مــورد ســتم  پاداشــش به طــور 
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گرویدند،  گــر دشــمنان بــه صلــح  گرفــت. * و ا قــرار نخواهیــد 
کــه یقینــًا او شــنوا  کــن  گــرای و بــر خــدا تــوکل  تــو هــم بــه صلــح 

و داناســت.

�یا�ق 60 و 6۱
آ

ال، � �ف سوره ��ف

خداونــد متعــال در ایــن آیــات بــه چنــد وظیفــه مهــم 
کفــر و اســتکبار اشــاره می کنــد.  مؤمنــان در تقابــل بــا جریــان 
کــه مســلمانان خــود را در برابــر  مقاومــت ایجــاب می کنــد 
کافــر مجهــز نمــوده و در تمــام عرصه هــا آمادگــی تقابــل بــا 
کــه  کفــار را داشــته باشــند. البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت 
گــر  کفــار اســت. بلکــه ا تنهــا راهبــرد مقاومــت، جنــگ بــا 
راهبــرد مقاومــت اقتضــا نمــود، می تــوان بــا صالحدیــد ولــی 
امــر بــا دشــمن توافــق نمــود و ایــن توافــق بایــد در چارچــوب 
کلــی حرکــت رو بــه جلــوی نظــام اســالمی باشــد؛ و البتــه در 
صــورت خیانــت از ســوی دشــمن، بایــد به گونــه ای رفتــار 
کــه نه تنهــا خــود آنــان بلکــه دوســتان و همراهــان آنــان  شــود 

ــد. کنن ــرون  ــه مســلمین را از ســر بی ــت ب ــز تصــور خیان نی

امــامعلــی؟ع؟ در نامــه خــود بــه مالــک اشــتر توصیــه 
می کننــد:

کــه خشــنودی  »هرگــز پیشــنهاد صلــح از طــرف دشــمن را 
کــه آســایش رزمنــدگان و آرامــش  خــدا در آن اســت رد مکــن 
کشــور در صلــح تأمیــن می گــردد. لکــن  ــو و امنیــت  فکــری ت
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کــردن، زیــرا  زنهــار! زنهــار! از دشــمن خــود پــس از آشــتی 
پــس  کنــد،  غافلگیــر  تــا  می شــود  نزدیــک  دشــمن  گاهــی 

کنــار بگــذار.« دوراندیــش بــاش و خوش بینــی خــود را 
امه ۵3 ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

یــک  بردیــم؛  کار  بــه  را  قهرمانانــه  نرمــش  تعبیــر  »مــا 
و  آرمان هــا  از  برداشــتن  دســت  معنــی  بــه  را  آن  عــّده ای 
کردنــد؛ بعضــی از دشــمنان  هدف هــای نظــام اســالمی معنــا 
هــم همیــن را مستمســکی قــرار دادنــد بــرای اینکــه نظــام 
کننــد؛  اســالمی را بــه عقب نشــینی از اصــول خــودش مّتهــم 
ــور  ــای مان ــه معن ــه ب ــا بدفهمــی اســت. نرمــش قهرمانان این ه
هنرمندانــه بــرای دســت یافتــن بــه مقصــود اســت؛ بــه معنــای 
کــه ســالک راه خــدا - در هــر نــوع ســلوکی - بــه  ایــن اســت 
کــه حرکــت  گــون و متنــّوع اســالمی  گونا ســمت آرمان هــای 
می کنــد، بــه هــر شــکلی و بــه هــر نحــوی هســت، بایــد از 
ــرای رســیدن بــه مقصــود.  کنــد ب شــیوه های متنــّوع اســتفاده 
هرگونــه حرکتــی - چــه حرکــت بــه جلــو، چــه حرکــت بــه 
عقــب - مثــل میــدان رزم نظامــی، بایــد بــه دنبــال رســیدن بــه 
اهــداِف از پیــش تعیین شــده باشــد. ایــن آن نظــاِم صحیــِح 

حرکــِت منطقــی ]اســت[.«

ور، ۱39۲/۸/۲9 �ب سر�سر ک�ش ده �بس�ی �ر �فرما�ف رف اه �ه حب
ا�ق در د�ید�ر �پ�ف ا�ف �ب�ی
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جزء 11

ارزش مقاومت در رکاب ولّی الهی

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑڑ  
گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے   ۓ  ۓ   
کــه پیرامــون  کســانی  کــه اهــل مدینــه و  شایســته نیســت 
ســبب  بــه  و  کننــد؛  ســرپیچی  خــدا  رســول  از  آنان انــد، 
پرداختــن بــه خــود از حفــظ جــان او دریــغ ورزنــد؛ زیــرا هیــچ 
گرســنگی در راه خــدا بــه آنــان نمی رســد  تشــنگی و رنــج و 
کافــران را بــه خشــم مــی آورد، قــدم  کــه  و در هیــچ مکانــی 
ــد مگــر آنکــه  ــد و از هیــچ دشــمنی انتقــام نمی گیرن نمی گذارن
بــه پــاداش ســختی ها عمــل شایســته ای در پرونــده آنــان ثبــت 
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می شــود؛ همانــا خداونــد پــاداش نیکــوکاران را تبــاه نمی کنــد.

�یه ۱۲0
آ

و�به، �
سوره �ق

مقاومــت  بــه  نســبت  فراوانــی  کیــد  تأ توبــه،  در ســوره 
در جهــاد بــا دشــمنان و در رکاب ولــی خــدا مطــرح شــده 
مؤمنــان  بــه  خداونــد  خواندیــم،  کــه  آیــه ای  در  و  اســت 
ــران شایســته الهــی همــراه باشــند  ــا رهب ــه ب ک توصیــه می کنــد 
و در رکاب ایشــان، ســختی ها و دشــواری های مقاومــت را 
کننــد تــا از عنایــات ویــژه الهــی برخــوردار شــوند و  تحمــل 
می فرمایــد: »تک تــک ایــن رنج هــا و ســختی ها، به عنــوان 
عمــل صالــح ثبــت می گــردد و در برابــر آن هــا پاداشــی بــزرگ 
اســالمی،  بــا وجــود حکومــت  امــروز  دریافــت می کننــد«. 
زمینه هــای فــراوان بــرای مقاومــت و جهــاد فراهــم اســت. 
ــاری رســانده و دشــمنان  کــه جبهــه مقاومــت را ی گامــی  هــر 
را بــه خشــم آورد، ارزشــمند اســت. بــر ایــن اســاس، همــه 
فرهنگــی،  علمــی،  تالش هــای  جهــادی،  حرکت هــای 
راه  در  کــه  خدماتــی  و  درمانــی  تولیــدی،  اقتصــادی، 
ــر دشــمنان انجــام می شــود،  تقویــت جبهــه مقاومــت در براب
ســتودنی اســت و اجــر مجاهــدان را در پــی دارد. خصوصــًا 
کــه به واســطه  کرونــا و چالش هایــی  بــا پیدایــش ویــروس 
پزشــکان  از  بســیاری  شــد،  اســالمی  جامعــه  دامن گیــر  آن 
و  کارانــه  فدا جامعــه،  اقشــار  دیگــر  بلکــه  پرســتاران،  و 
فرمــوده  بــه  برداشــتند،  گام  مبــارزه  میــدان  بــه  مخلصانــه 
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تالش هــا،  و  مشــکالت  ایــن  از  هیچ یــک  خداونــد، 
آســیب دیدن هــا،  گرســنگی ها،  تشــنگی ها، خســتگی ها، 
هزینه کردهــای مــال و پیمــودن ســرزمین ها هــدر نمــی رود؛ 
همگــی به عنــوان »عمــل صالــح« ثبــت می گــردد و در برابــر 
کــه خداونــد  آن هــا پاداشــی بــزرگ دریافــت می کننــد؛ چرا

نمی کنــد. را ضایــع  نیکــوکاران  پــاداش  هرگــز 

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

کــه  »مطلبــی راجــع بــه عمــل صالــح مــن عــرض می کنــم 
کــه در جهت اســتقالل  کنونــی، هــر حرکتــی  امــروز در دنیــای 
کشــورها و ملت هــا  سیاســی و فرهنگــی و رشــد اقتصــادی 
و در جهــت اقتــدار اّمــت اســالمی و ترویــج علــم در دنیــای 
اســالم و رشــد دادن جوان هــای دنیــای اســالم باشــد، هــر 
حرکتــی در ایــن جهــت عمــل صالــح اســت. انحصارطلبــان 
غربــی می خواهنــد ایــن را در اختیــار خودشــان نگــه دارنــد و 
ــه ملت هــا بدهنــد در مقابــل شــرف و اســتقالل  قطره قطــره ب
ملت هــا. هــر حرکتــی در راه بــه دســت آوردن ایــن قــدرت 
و هــر فّعالّیــت مهــّم اقتصــادی انجــام بگیــرد عمــل صالــح 
کمــک بــه  کمــک بــه مــردم،  اســت؛ هــر حرکتــی در جهــت 
کمــک بــه فقــرا انجــام بگیــرد عمــل صالــح  مســتضعفین، 
اســت؛ هــر حرکتــی در جهــت تبلیــغ حقایــق و مقابلــۀ بــا 

ــح اســت.« موهومــات انجــام بگیــرد عمــل صال

ر��فس و�د�ق ��المی، ۱39۸/۸/۲4 �ف ا�ف ک�ف هما�ف ام و م�ی �ف وال�ف �ف ا�ق در د�ید�ر مس�ئ ا�ف �ب�ی
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جزء 12

پیامبران، طالیه داران مقاومت

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   
گ       گ  گ  گ  ڳ  

کــن؛  کــه فرمــان یافتــه ای، اســتقامت  پــس همان گونــه 
کــه بــا تــو به ســوی خــدا آمده انــد ]بایــد  کســانی  و همچنیــن 
کــه خداونــد آنچــه را  کننــد[! و طغیــان نکنیــد  اســتقامت 

انجــام می دهیــد می بینــد!

�یه ۱۱۲
ود، �آ سوره �ه

ــزرگ  ــب و خدیجــه، دو حامــی ب ــات ابوطال پــس از وف
ــود؛  ــده ب ــش آم ــان پی ــرای ایش ــختی ب ــر ؟مهع؟ دوران س پیامب
کــه  ایــن ســوره در همــان دوران نــازل شــده اســت. ســوره ای 
داســتان مقاومــت پیامبــران پیشــین را در مســیر حــق بازگــو 
کــم، در برابــر انبوهــی  کــه چگونــه بــا وجــود نفــرات  می نمایــد 
کــرم ؟ص؟ و مســلمانان  از دشــمنان پیــروز شــدند و پیامبــر ا
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ــا قــوت  ــان دعــوت می نمایــد ت ــه توجــه بــه سرگذشــت آن را ب
کننــد. از ایــن رو، ایــن ســوره را می تــوان ســوره  قلــب پیــدا 
ــه آن اســت  ــن آی ــام مهــم ای ــن پی مقاومــت دانســت. همچنی
کــه رهبــران الهــی، بایــد طالیه داران، پیشــگامان و اســوه های 
ــر معظــم  ــه و رهب ــام راحــل رحمةاهلل علی مقاومــت باشــند. ام
گردان ایــن مکتــب، همــواره در خــط  هݩݩݩُ و شــا ِ

ّ
ــل ِ

ظ
�

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

انقــالب ُمد
مقــدم مقاومــت بوده انــد. ســردار قاســم ســلیمانی، طالیــه دار 
مقاومــت بــود. نمی گفــت: »برویــد و محکــم بایســتید« بلکــه 
ــگاه دیگــران  ــرد« و آن ــود، مقاومــت می ک ــدم ب »خــود پیش ق

ــد. ــت فرامی خوان ــه مقاوم ــز ب را نی

امامعلی؟ع؟ درباره پیامبران الهی فرموده اند:

پیروانشــان  عــدد  کمــی  کــه  بودنــد  کســانی  »آن هــا 
آنــان  کوتاهــی  باعــث  کنندگانشــان،  تکذیــب  کثــرت  و 

» . نگشــت
ه ۱ ط�ب ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

کرم ؟ص؟ فرموده اند: همچنین ایشان درباره پیامبر ا

کــه از همــه مــا بــه  »در روز جنــگ بــدر، بــه پیامبــر ؟ص؟ 
دشــمن نزدیک تــر بــود پنــاه جســته بودیــم؛ دلیــری و صولــت 

او در آن روز از همــه مــردم بیشــتر بــود.«

همچنین درباره ویژگی های امامان فرموده اند:

کــردن آن هــا توســط  کــه رهــا  کســانی هســتند  »امامــان 
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دیگــران ضربــه ای بــه آن هــا نمی زنــد و از مخالفــت مخالفــان 
بلنــد  کوه هــای  از  خــدا  دیــن  راه  در  و  ندارنــد  وحشــتی 

محکم ترنــد.«

کمان نیز فرموده اند: و درباره وظایف حا

»والــی از ادای آنچــه خداونــد بــر عهــده او قــرار داده 
و  خداونــد  از  خواســتن  یــاری  و  کوشــش  بــا  جــز  برنیایــد 

تصمیــم بــر عمــل بــه حــق و اســتقامت ورزیــدن بــر آن.«
امه ۵3 ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

کــردن  »در دو جــای قــرآن »ِاســَتِقم« دارد؛ اســتقامت 
عوامــل  تأثیــر  تحــت  و  راه  ایــن  در  ورزیــدن  ثبــات  یعنــی 
گــون قــرار نگرفتــن. راه، راه همــواری نیســت؛ راه خــدا،  گونا
راه تــالش در راه خــدا، راه اقامــۀ حــق و عــدل، راه رســیدن 
جامعــۀ  و  اســالمی  حقیقــی  نظــام  و  اســالمی  تمــّدن  بــه 
کــه پیغمبــران در  اســالمی راه دشــواری اســت؛ راهــی اســت 

کردنــد و پیــش رفتنــد.« ایــن راه بــا زحمــت حرکــت 
ی، ۱396/۸/۱۸ �ف و�یی در رورف �ر�بع�ی�ف حس�ی �ب

�ش �ئ�ق اهی د��ف �ی مع �ه ا�ق در �ب ا�ف �ب�ی
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جزء 13

مقاومت و اّیام اهلل

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
ۓ   ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ــه  ــا نشــانه های خــود فرســتادیم ]و ب ــا موســی را ب و همان
از تاریکی هــا به ســوی  قــوم خــود را  کــه  کردیــم[  او وحــی 
روشــنایی بیــرون آور و روزهــای خــدا را بــه آنــان یــادآوری 
کــن، بی تردیــد در ایــن روزهــای خــدا بــرای هــر شــکیبای 

اســت. نشــانه هایی  ســپاس گزاری 

�یه ۵
م، �آ �ی ر��ه سوره ��ب

نیــز  و  یوســف  ســوره  از  بخشــی  ســیزدهم،  جــزء  در 
ســوره های رعــد و ابراهیــم آمــده اســت. ایــن ســه ســوره، در 
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ــر اســالم؟ص؟  کــه صف آرایــی بیــن مشــرکان و پیامب روزهایــی 
مقاومــت  نــازل شــد. بی شــک،  بــود  رســیده  اوج خــود  بــه 
یکــی  اســت.  دشــوارتر  البتــه  و  ضروری تــر  زمــان،  ایــن  در 
یــادآوری  دشــمنان،  برابــر  در  جامعــه  تقویــت  ابزارهــای  از 
کــه دســت عنایــت و قــدرت  موقعیت هــای ویــژه ای اســت 
خداونــد در آن زمان هــا ظهــور و بــروز بیشــتری داشــته اســت؛ از 
ایــن رو، خداونــد در آیــات آغازیــن ســوره ابراهیــم، بــه داســتان 
تبلیــغ و رســالت موســی ؟ع؟ پرداختــه و یکــی از تکالیــف آن 
تاریــخ  در  اســت.  شــمرده  اّیــام اهلل«  »یــادآوری  را  حضــرت 
ــود؛ 15  ــوم اهلل ب ــا و رخدادهــا، ی ــا، بســیاری از روزه انقــالب م
ــه روز  ک ــن 1357  ــهریور 1357 و ۲۲ بهم ــرداد 134۲، 17 ش خ
نجــات از حکومــت فرعونــی پهلــوی بــود. تشــییع جنازه پرشــور 
و میلیونــی شــهید قاســم ســلیمانی و نیــز بمبــاران پایــگاه نظامــی 
آمریــکا در عیــن األســد، دو نمونــه روشــن یــوم اهلل در روزگار مــا 
بــود. یــادآوری و بزرگداشــت »ایــام اهلل«، یــک فرهنــگ و آمــوزه 
قرآنــی اســت بنابرایــن، بزرگداشــت دهــه فجــر، بزرگداشــت 
ــر دشــمنان و مســتکبران،  روزهــای پیــروزی و موفقیــت در براب

ــی اســت. ــه قرآن یــک توصی

پیامبر؟ص؟فرمودهاند:

او  آزمایش هــای  و  او  ]روزهــای[ نعمت هــای  »ایــام اهلل 
به وســیله بالهــای او اســت.«

حه 49۱ �ف طوسی، ص�ف �ی �مالی سش



42

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
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�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

کــه دســت قــدرت  »یــوم اهلل یعنــی چــه؟ یعنــی آن روزی 
کــه  خــدا را انســان در حــوادث مشــاهده می کنــد؛ آن روزی 
ده هــا میلیــون در ایــران و صدهــا هــزار در عــراق و بعضــی 
بــه  قــدس  فرمانــده ســپاه  به پــاس خــوِن  کشــورهای دیگــر 
شــکل  را  جهــان  بدرقــۀ  بزرگ تریــن  و  آمدنــد  خیابان هــا 
کار  دادنــد، ایــن یکــی از اّیــام اهلل اســت. آنچــه اّتفــاق افتــاد، 
هیــچ عاملــی جــز دســت قــدرت خــدا نمی توانســت باشــد. 
کــه موشــک های ســپاه پاســداران انقــالب  آن روزی هــم 
کوبیــد، آن روز هــم  اســالمی، پایــگاه آمریکایــی را در هــم 
یکــی از اّیــام اهلل اســت. مــا ایــن دو روز را جــزو اّیــام اهلل در 
کردیــم. این هــا روزهــای  مقابــل چشــم خودمــان مشــاهده 
نقطــۀ عطــف تاریخ انــد، روزهــای تاریخ ســازند، روزهــای 
یــک  نیرویــی،  یــک  کــه  ایــن  این هــا.  نیســتند  عــادی 
کــه  مّلتــی، ایــن قــدرت را دارد، ایــن تــوان روحــی را دارد 
بــه یــک قــدرت متکّبــر زورگــوی عالــم این جــور ســیلی بزنــد، 
نشــان دهندۀ دســت قــدرت الهــی اســت، پــس آن روز جــزو 

اّیــام اهلل اســت.«

۱39۸/۱0/۲۷ ، هر��ف معهئ �ق ه اهی �فمارف �ب ط�ب ا�ق در �ف ا�ف �ب�ی
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جزء 14

توحید و مقاومت در برابر طاغوت؛ پیام محوری 
ادیان الهی

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک  

ک  ک  گ
کند  کــه ]اعــالم  و همانــا در هــر امتــی پیامبــری فرســتادیم 
کــه[ خــدا را بپرســتید و از ]پرســتش[ طاغــوت بپرهیزیــد. پس 
گروهــی از آنــان را ]کــه لیاقــت نشــان دادنــد[ هدایــت  خــدا 
گمراهــی  گروهــی ]دیگــر را بــه ســبب تکبــر و عنادشــان[  کــرد و 
بــر آنــان مقــرر شــد. پــس در زمیــن بگردیــد و بــا تأمــل بنگریــد 

کــه ســرانجام تکذیب کننــدگان چگونــه بــود.

�یه 36
حل، �آ سوره �ف
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دعــوت بــه »توحیــد« و »مقاومــت در برابــر طاغــوت«، 
پایه هــای  گــر  ا زیــرا  بــوده؛  پیامبــران  تمــام  اســاس دعــوت 
توحیــد محکــم نشــود و طاغوت هــا از جوامــع انســانی طــرد 
کــردن نیســت.  نشــوند، هیــچ برنامــه اصالحــی قابــل پیــاده 
یــک  روی  دو  طاغوت هــا،  برابــر  در  مقاومــت  و  توحیــد 
کــه مایــه ســعادت آدمــی هســتند؛ از ایــن رو،  ســکه هســتند 
ایــن  تفلحــوا« در  اال اهلل  الــه  فرمــود: »قولــوا ال  پیامبــر؟ص؟ 
اثبــات.  هــم  و  اســت  نفــی  هــم  اال اهلل«،  الــه  عبــارت »ال 
هــم اقــرار بــه معبودیــت و وحدانیــت خــدا اســت، هــم نفــی 
و مســتکبران.  عبــادت همــه غیــر خــدا، همــه طاغوت هــا 
ک ســنجش دیــن داری،  کــه مــال پیــام ایــن آیــه آن اســت 
تنهــا عبــادات فــردی و جمعــی نیســت، بلکــه مقاومــت و 
ایســتادگی در برابــر طاغوت هــا، خــود معیــاری برای ســنجش 
دیــن داری اســت. پــس اینکــه امــروزه برخــی، تــالش دارنــد 
کــه مقاومــت در برابــر مســتکبران عالــم را تنــدروی و انحــراف 
ادیــان آســمانی  تمــام  بــا مضمــون  کننــد،  از دیــن معرفــی 

ناســازگار اســت.

امامصادق؟ع؟فرمودهاند:

را  او  کنــد،  اطاعــت  و ســتمگری  از جّبــار  کــس  »هــر 
اســت.« کــرده  عبــادت 

حه ۲90 لد ۱۱، ص�ف ، �ب �ق ا�ئ رف �لد�ق ک�ف
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�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

»هرکســی حــوزۀ معرفتــی اســالم را و حــوزۀ عملــی اســالم 
کنــد،  را از محیــط زندگــی اجتماعــی و سیاســی مــردم دور 
ــد:  ــا می گوی ــه م ــرآن ب ــت. ق ــناخته اس ــالم را نش ــک اس بالش
ُاعُبــُدوا اهلَل َو اجَتِنُبــوا الّطاغــوت؛ عبودّیــت خدا یعنی تســلیم 
در مقابــل خــدا بــودن و اجتنــاب از طاغــوت،... اینکــه مــا 
خودمــان را و مردممــان را و جوانانمــان را و مســئولینمان را بــه 
احســاس مســئولیت در مقابــل ایــن حرف هــا فرامی خوانیــم، 
ئــی نیســت، یــک توصیــۀ سیاســی  فقــط یــک توصیــۀ عقال
آن،  رعایــت  اســت؛  دینــی  خواســت  یــک  ایــن  نیســت؛ 

تقــوای دینــی اســت.«
ی؟هر؟،  �ف م�ی

�ف �الگرد ر�ل�ق �مام �ف م�ی �ق �ف ا�ق در مر�سم �ب�یس�ق و �ه ا�ف �ب�ی
۱39۵/3/۱4
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جزء 15

باطل از بین رفتنی است

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   
ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ

کار و برنامــه ای[ بــه نیکــی  و بگــو: پــروردگارا! مــرا ]در هــر 
کــن و بــه نیکــی بیــرون آور و برایــم از نــزد خــود نیرویــی  وارد 
یاری دهنــده قــرار ده. * و بگــو: حــق آمــد و باطــل نابــود شــد؛ 

بی تردیــد باطــل نابــود شــدنی اســت.

�یا�ق ۸0 و ۸۱
سوره �سر�ء، �آ

از  تــا  می یابــد  دســتور  آیــات  ایــن  در  ؟ص؟  پیامبــر 
و  بخواهــد  را  کارهــا  همــه  در  صــدق  و  راســتی  خداونــد، 



47

کنــد. همچنیــن بایــد ظهــور  بــر نیــروی الهــی تکیــه و تــوّکل 
ــه  ک ــا مشــرکانی  کنــد ت ــه همــگان اعــالم  و پیــروزی حــّق را ب
توطئــه اخــراج و قتــل پیامبــر ؟ص؟ را در ســر دارنــد، دلســرد 
را  بــا وی  تــوان رویارویــی  کــه هرگــز  کننــد  یقیــن  شــوند و 
گرچــه باطــل، زرق وبــرق و جوالنی  ندارنــد. بــر ایــن اســاس، ا
گاه هیمنــه ای یافتــه و حــّق و حق طلبــان را زیــر انــواع  دارد، 
ــرار می دهــد، لکــن ایــن جــوالن و جوش وخــروش  فشــارها ق
موّقــت اســت. بــه فرمــوده قــرآن در ســوره رعــد آیــه 17، باطــل 
کــف روی آب اســت و نابودشــدنی و حــّق، چــون  چــون 
خــود آب اســت و مانــدگار. آری! پایــان مقاومــت، پیــروزی 
نابــودی باطــل و طاغوت هــا اســت.  حــّق و حق طلبــان و 
کــه از جلوه هــا و زرق وبــرق باطــل  پیــام ایــن آیــه آن اســت 
کرونــا،  گیــری ویــروس  کــه دوامــی نــدارد. فرا نبایــد هراســید 
کــه  ــان  ــود. آن ــه ای از فروپاشــی هیمنــه ظاهــری غــرب ب نمون
خــود را در قلــه پیشــرفت، تمــدن و توانمنــدی می دیدنــد، 
گاه از برخــی  ــر ویروســی نادیدنــی بــه هــم ریختنــد و  در براب
کــه ضعیفشــان می پنداشــتند، بســیار عاجزانه تــر بــه  کشــورها 

مقابلــه پرداختنــد.

امامباقر؟ع؟فرمودهاند:

بیــن  از  باطــل  حکومــت  کــرد،  قیــام  قائــم  »وقتــی 
ود.« مــی ر

حه ۲۱۲ لد 3، ص�ف ، �ب �ف ل�ی �ق ور�ل�ش ر �ف س�ی �ف �ق
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

»البّتــه این هــا )دشــمنان اســالم( نابودشــدنی هســتند. 
گــول بزنــد؛ این هــا رفتنــی  کســی را  ... ایــن ظواهــر نبایــد 
 

َ
هســتند، این هــا ســاقط شــدنی و نابودشــدنی هســتند. ِاّن

ــار زوال و  ــًا دچ ــد و قطع ــا باطل ان ــا؛ این ه کاَن َزُهوًق ــَل  الباِط
ســقوط و بدبختــی و فروافتادگــی خواهنــد شــد؛ در ایــن هیــچ 
تردیــدی نیســت البّتــه ممکــن اســت چهــار صبــاح زودتــر 
یــا دیرتــر انجــام بگیــرد؛ بســتگی دارد بــه اینکــه مؤمنیــن، 
گــر درســت عمــل  جامعــۀ مؤمــن، چــه جــوری عمــل بکنــد؛ ا

بکنــد، ایــن اّتفــاق زودتــر می افتــد.«

م، ۱396/3/6 �ف کر�ی س �با �قر�آ
ل ��ف ا�ق در مح�ف ا�ف �ب�ی
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جزء 16

مقاومت در برابر نمادهای شیطانی

  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئ   
ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی

ــردم[  ــان م ــس ]از می ــد: پ ــامری[ فرموده ان ــه س ــی ب ]موس
کــه ]دچــار بیمــاری  کیفــر تــو در زندگــی ایــن اســت  بــرو، 
کــس نزدیکــت آیــد بگویــی:[  مســری ویــژه ای شــوی تــا هــر 
قیامــت  عــذاب  وعــده  تــو  بــه  و  نزنیــد؛  دســت  مــن  بــه 
کنــون[ بــه خدایــت  کــه تخلف ناپذیــر اســت و ]ا ]می دهــم[ 
کــن. آن را می ســوزانیم،  کــه همــواره مالزمــش بــودی نــگاه 

را در دریــا می پاشــیم. ســپس ســوخته اش 

�یه 9۷
سوره طه، �آ
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نوپدیــد،  حرکتــی  و  انقــالب  هــر  برابــر  در  معمــواًل 
کــه تــالش دارنــد، آن حرکــت  جریاناتــی شــکل می گیرنــد 
اصالحــی را درهم پیچیــده و جامعــه را بــه همــان فضــای 
داســتان  طــه،  ســوره  در  خداونــد  بازگرداننــد.  پیشــین 
مســلمانان  عبرت آمــوزی  بــرای  را  قومــش  و  ؟ع؟  موســی 
نقــل می کنــد. وقتــی موســی بــه میقــات رفــت، »ســامری« 
؟ع؟  موســی  غیبــت  فرصــت  از  بــود  هنرمنــد  مــردی  کــه 
کــه نــزد بنی اســرائیل  کــرد و از طــال و جواهراتــی  سوءاســتفاده 
کــه  گوســاله ای ســاخت  از فرعونیــان بــه یــادگار مانــده بــود، 
صــدای مخصوصــی از آن خــارج می شــد. او بنی اســرائیل را 
گفــت: »ایــن خــدای  کــرد و  گوســاله دعــوت  بــه پرســتش آن 
شــما و موســی ؟ع؟ اســت.« و هفتــاد هــزار نفــر از بنی اســرائیل 
در برابــر آن بــه ســجده افتادنــد. وقتــی موســی ؟ع؟ از میقــات 
بازگشــت، در مقابــل ایــن هنرمنــد فاســد چنــد اقــدام انجــام 
کار فرهنگــی »یــا قــوم امنــا فتنــم بــه«؛ ۲. بازخواســت  داد: 1. 
عمومــی »امل یعدکــم ربکــم وعــدا حســنا«؛ 3. بارخواســت 
ــره الیــه«؛ 4. برخــورد  از مســئوالن امــر »اخــذ بــرأس اخیــه یج
بــا ایجادگــران نمادهــای شــیطانی »فاذهــب فــان لــک یف 
احلیــاة ان تقــول ل مســاس«؛ 5. از بیــن بــردن نمادهــای 
 .6 و  نســفا«  الــم  یف  لننســفنه  مث  »لنحرقنــه  شــیطانی 
ــوا انفســکم«. ــروان نمادهــای شــیطانی »فاقتل مجــازات پی

دنبــال  بــه  عالــم،  ســردمداران  نیــز،  امــروزه 
ــه  نمادســازی های شــیطانی هســتند و در ایــن مســیر از عالق
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مــردم بــه ســرگرمی، تفریــح و... اســتفاده می کننــد. بــر ایــن 
کــه آدمــی را از مســیر خــدا و حــّق جــدا  اســاس، هــر نمــادی 
می کنــد و بــه انحــراف می کشــاند، نمــادی شــیطانی اســت؛ 
گوســاله ســامری باشــد؛ چــه یــک هنــر ضــّد دینــی. چــه 

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

یعنــی  چــه؟  یعنــی  میگوییــم  مــا  کــه  اســالمی  »هنــر 
این کــه هنــری بــا محتــوا، بــا هدف هــا و غایــات و آرمان هــای 
ــه انســان ها را  ک ــری  ــل هن ــا در مقاب ــد ت ــه وجــود آی اســالمی ب
گمــراه می کنــد، بشــر را ســرگرم بــه  گمــراه می کنــد، جوانــان را 
آرمان هــا  از آن  را  انســان  امــور غیرواقعــی و دروغ می کنــد، 
بــه آن ســمت  بایــد  کــه  کمــال مطلوب هــای خــودش-  و 
کمــک  عملــی،  صحنــۀ  در  بازمــی دارد،  کنــد-  حرکــت 
بــه ظلمــۀ عالــم می کنــد، از مظلومیــن عالــم هرگــز دفاعــی 
نمی کنــد و در خدمــت زر و زور اســتکبار اســت، بایســتد و 
کنــد؛ مــا  کــه آن هنــر بــر ذهنیــت مــردم تســلط پیــدا  نگــذارد 

ــم.« ــری نداری ــدف دیگ ــن ه ــز ای ــه ج ک

ا�ق ��المی،  عف ل�ی �ب ما�ف �ق ری �ارف �ف ه �ه ای �ورف ا�ق در د�ید�ر �با �ع�ف ا�ف �ب�ی
۱3۷۱/۱۱/4
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جزء 17

مقاومت و حربه های دشمن

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    

ڄ   ڄ  ڃ
درحالی کــه قلوبشــان در لهــو و بی خبــری فرورفتــه اســت 
ــا  ــی نجــوی می کننــد ]و می گوینــد[ آی و ایــن ســتمگران پنهان
کــه ایــن یــک بشــری همچــون شماســت؟ آیــا  جــز ایــن اســت 

شــما بــه ســراغ ســحر می رویــد بــا اینکــه می بینیــد؟!

�یه 3
اء، �آ �ی �ب سوره ��ف

 ُهــَو َشــاِعٌر 
ْ

ٍم َبــِل اْفَتــراُه َبــل
َ

ْحــا
َ
ْضَغــاُث أ

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
 َقال

ْ
َبــل

ــوَن؛
ُ
ل ّوَ

َ ْ
 ال

َ
ْرِســل

ُ
أ َکَمــا  ِبآَیــٍة  ِتَنــا 

ْ
َیأ

ْ
َفل

نیســت[  وحــی  آورده  محمــد  را  ]آنچــه  گفتنــد  آن هــا 
بلکــه خواب هــای آشــفته اســت، اصــاًل او بــه دروغ آن را بــه 
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گــر راســت می گویــد[  خــدا بســته، نــه او یــک شــاعر اســت! ]ا
ــران  ــه پیامب ک ــه  ــاورد، همان گون ــا بی ــرای م ــزه ای ب ــد معج بای

ــا معجــزات فرســتاده شــدند. پیشــین ب

�یه ۵
آ

اء، � �ی �ب سوره ��ف

 
َ
ًوا أ  ُهــُز

َّ
وَنــَک ِإل

ُ
ِخذ  ِإن َیّتَ

ْ
وا َکَفــُر ِذیــَن 

َّ
َک ال ا َرَءا

َ
َو ِإذ

وَن؛ َکِفُر اِن ُهــْم  ْحَ ــْم َو ُهــم ِبِذْکــِر الّرَ
ُ

َتک ُکــُر َءاِلَ
ْ

ــِذی َیذ
َّ
ا ال

َ
َهــذ

کاری جــز اســتهزا  کافــران تــو را می بیننــد  هنگامی کــه 
کــه  کســی اســت  کــردن ندارنــد ]و می گوینــد[ آیــا ایــن همــان 
از خدایــان شــما می گویــد؟ درحالی کــه خودشــان  ســخن 

ذکــر خداونــد رحمــان را انــکار می کننــد.

�یه 36
اء، �آ �ی �ب سوره ��ف

تبلیغــات  مقابــل  توطئه چینــی  بــرای  مکــه  مشــرکان 
پیامبــر ؟ص؟ بــه انــواع حربه هــا، چنــگ می زدنــد. ازجملــه 
ــود.  ایــن حربه هــا تمســخر، برچســب زدن و تحقیــر ایشــان ب
او هــم ماننــد شــما بشــر اســت و پیامبــر  گاهــی می گفتنــد:  
گاهــی می گفتنــد: آنچــه آورده و ادعــا دارد نشــانه  نیســت؛ و 
گاهــی  نیســت.  بیــش  جادویــی  و  ســحر  اوســت،  نبــوت 
بشــمار  پریشــان  خواب هــای  را  ؟ص؟  پیامبــر  ســخنان  نیــز 
گاهــی نیــز می گفتنــد: دروغ گــو اســت یــا شــاعر  می آوردنــد. 
کــه شــعر می ســراید. عــالوه بــر همــه این هــا از راه فریــب  اســت 
و تطمیــع و تهدیــد و تبعیــد و فشــار اقتصــادی و تحریــم و یــا 
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ــا مســلمانان برخواســتند. پیــام  ــه مبــارزه ب تحمیــل جنــگ ب
کــه از غوغاســاالری های رســانه های  ایــن آیــات آن اســت 
همیشــگی  شــیوه  ایــن،  کــه  بدانیــم  و  نهراســیم  دشــمنان 

ــمنان جبهــه حــق بــوده اســت. دش

ــران،  ــه ای ــا ب کرون ــروس  ــا ورود وی ــمنان ب ــز دش ــروزه نی ام
ــواع شــبهه افکنــی، بحران نمایــی و دمیــدن روح یــأس  ــا ان ب
بــا آنکــه  و ناامیــدی، خــود را دلســوز مــردم نشــان داده و 
همچنــان تحریم هــای ظالمانــه ایــران را ادامــه داده بودنــد، 

دادنــد! کمک رســانی  پوشــالی  وعده هــای 

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

خــود  عــدد  کمــی  از  هدایــت  طریــق  در  مــردم  »ای 
نهراســید.«

ه ۲0۱ ط�ب ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

گاهــی همیــن تمســخرها و تحقیــر و توهین  »عزیــزان مــن! 
کردن هــا، آدم هــای بزرگــی را مســتأصل و بیچــاره می کنــد؛ 
کــه به اجبــار همرنــگ جماعــت می شــوند. آن وقــت  آن طــور 
می گذارنــد،  دلشــان  روی  را  دست هایشــان  ابرقدرت هــا 
ــد و مانعــی  کارشــان را پیــش بردن کــه  ــد  ــه می خندن مخفیان
را از ســِر راه برداشــتند! آن قــدر جریان هــای انقالبــی را در 
کــه علنــًا و صریحــًا، آرمان هــا، آرزوهــا  دنیــا مســخره می کننــد 
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و شــعارهای انقالبــی خــودش را پــس بگیرنــد، یــا تخطئــه و 
کننــد. در صحنــه سیاســت جهانــی دیــده  یــا حّتــی مســخره 
کــه در حضــور دشــمناِن دیــروز خــودش ایســتاد؛  کســی  شــد، 
گفــت، بــرای این کــه همرنــگ  بــه امــروِز خــودش متلــک 
جماعــت شــود و آن هــا خندیدنــد! البتــه آن هــا وقتــی چنیــن 
چیــزی را می بیننــد، دلشــان را خــوش می کننــد و میگوینــد: 
شــما چقــدر آدم متمــّدن و چیزفهمــی هســتید! امــا درواقــع 
گونــه موانــع  یــک مانــع را از پیــش رو برداشــته اند. بدیــن 
کــه شــیعه معتقــد بــه علــی  را از بیــن می برنــد. اینجاســت 
بــن ابی طالــب ؟ع؟ بایــد از شــجاعت آن حضــرت درس 
اهلــه«؛  ــة 

ّ
لقل یق اهلــدی  طر یف  تستوحشــوا  »ل بگیــرد. 

وحشــت نکنیــد. از روگردانــدن و ِاعــراض دشــمن احســاس 
ــاره آنچــه در دســت  تنهایــی نکنیــد. از تمســخر دشــمن درب
عقیده تــان   - اســت  گران بهایــی  گوهــر  کــه   - شماســت 

سســت نشــود.«

معه، ۱3۷4/۱۱/۲0 ه اهی �فمارف �ب ط�ب ا�ق در �ف ا�ف �ب�ی
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جزء 18

آینده روشن مقاومت

ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ڤ  
ڃ     ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  
ک   ڑ   ژڑ   ژ       ڈ   ڈ      ڎ   

گ گ   گ   ک   ک   ک   
کارهــای  کــه ایمــان آورده و  کســانی از شــما  خــدا بــه 
حتمــًا  کــه  اســت  داده  وعــده  داده انــد،  انجــام  شایســته 
ــه  ک ــه  ــد، همان گون کن ــران[  ــین ]دیگ ــن جانش ــان را در زمی آن
کــرد و قطعــًا دینشــان  پیشــینیان آنــان را جانشــین ]دیگــران[ 
کــه بــرای آنــان پســندیده برایشــان اســتوار و محکــم نمایــد  را 
]تــا  کنــد،  امنیــت  بــه  تبدیــل  را  بیمشــان  و  تــرس  یقینــًا  و 
کــه[ فقــط مــرا بپرســتند ]و[ هیچ چیــزی را شــریک  جایــی 
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ویــژه  نعمت هــای  ایــن  از  پــس  کــه  آنــان  و  نگیرنــد؛  مــن 
فاســق اند. حقیقــت[  ]در  ورزنــد  ناسپاســی 

�یه ۵۵
آ

ور، � سوره �ف

هنگامی کــه  می خوانیــم:  آیــه  ایــن  نــزول  شــأن  در 
انصــار  کردنــد،  هجــرت  مکــه  از  یارانــش  و  پیامبــر؟ص؟ 
کردنــد؛ امــا مشــرکان چنــان  بــا روی بــاز از آن هــا اســتقبال 
ــد  ــه مســلمانان جرئــت نمی کردن ک ــد  کردن ــام  ــه آن هــا قی علی
ــا روزی  ــد آی ــد و همیشــه می گفتن کنن اســلحه را از خــود دور 
کنیــم و جــز  کــه بــا خیــال آســوده، شــب اســتراحت  می رســد 
از خــدا از هیچ کــس نترســیم؟ در ایــن زمــان آیــه نــازل شــد و 
بــه ایشــان وعــده آرامــش و قــدرت یافتــن داد. از مجمــوع آیــه 
کــه ســرانجام مقاومــت، پیــروزی و تمکیــن  چنیــن برمی آیــد 
دیــن خــدا اســت و ایــن آینــده روشــن، راه را بــرای تحمــل 
مــا  بــه  آیــه  ایــن  می ســازد.  همــوار  مقاومــت  ســختی های 
کــه بــه مؤمنــان اهــل مقاومــت، امیــد دهیــم تــا فشــار  می آمــوزد 
ــده از  ــه آین ک ــد  ــد و بدانن ــوس نکن ــا را مأی ــختی ها، آن ه و س

آن آنــان اســت.

امامسجاد؟ع؟هنگامتالوتاینآیهفرمودهاند:

کــه  »بــه خــدا ســوگند ایشــان، شــیعیان مــا اهل بیت انــد 
خــدا ایــن وعــده خــود را در حــق ایشــان و به وســیله مــردی از 
کســی  کــرد و او مهــدی ایــن امــت اســت؛  مــا عملــی خواهــد 
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گــر از دنیــا یــک  کــه پیامبــر ؟ص؟ دربــاره ایشــان فرموده انــد: ا
طوالنــی  آن قــدر  را  روز  آن  خــدا  باشــد،  مانــده  باقــی  روز 
کنــد و زمیــن  می کنــد تــا مــردی همنــام مــن از خاندانــم قیــام 
کــه از ظلــم و جــور پــر  کنــد همچنــان  را پــر از عــدل و داد 

شــده بــود.«

حه 3۱۸ لد ۱0، ص�ف ر ��هل �ب�ی�ق ؟مهع؟، �ب س�ی �ف �ق

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

کــم دوره ای اتفــاق افتــاده باشــد  »در تاریــخ بشــر شــاید 
کــه جامعــه بشــری بــه قــدر امــروز احســاس بــه یــک منجــی 
را  نیــاز  ایــن  گاهانــه  آ کــه  نخبــگان  چــه  باشــند.  داشــته 
کــه احســاس نیــاز  احســاس می کننــد و چــه بســیاری از مــردم 
گاه خودشــان احســاس نیــاز بــه  می کننــد ولــی در ناخــودآ
یــک منجــی و مهــدی و یــک دســت قــدرت الهــی و امامــت 

ــد.« ــت الهــی می کنن ــه هدای ــه عصمــت و ب معصــوم، ب

ما�ف  ر�ق �مام رف ا��ب�ق والد�ق ��ف ی �به م�ف
ف و� �ی رف لو�ی فی �ق ر�� ف�ف سح

؟جع؟، ۱399/۱/۲۱
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جزء 19

اصنـــاف  جهـــاد

  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ

کافــران را ]کــه انتظــار دارنــد از ابــالغ وحــی بــاز  پــس 
ایســتی[ فرمــان مبــر و به وســیله ایــن ]قــرآن[ بــا آنــان جهــاد 

کــن. ]ی فرهنگــی و تبلیغــی[ 

�یه ۵۲
، �آ ا�ف سوره �فر�ق

خداونــد در ایــن آیــه دو دســتور مهــم بــه پیامبــر می دهــد: 
یــن«. در  کافــران اطاعــت مکــن؛ »فــا تطــع الکافر از   .1
آنــان  بــا  به هیچ وجــه  امــا  بکــوش،  کافــران  اصــالح  راه 
کــه  سازشــکارانه برخــورد نکــن و از ایشــان پیــروی مکــن 
گشــت.  منحــرف خواهــی  مســیر حــّق  از  آن صــورت،  در 
کــن؛ جهــادی بــزرگ؛  ۲. بــا آنــان، به وســیله قــرآن، جهــاد 
«. بــا تأمــل در آیــات قــرآن 

ً
کبیــرا  

ً
»و جاِهدُهــم ِبــِه ِجهــادا

کــه جهــاد، اصنافــی دارد: 1. جهــاد  و روایــات می یابیــم 
آن هــا  بــا  نظامــی  مقابلــه  و  دشــمنان  بــا  مبــارزه  صغیــر: 
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کبــر: ســتیز و مخالفــت  به واســطه مــال و جــان، ۲. جهــاد ا
کــه در ایــن  کبیــر  بــا نفــس و خواهش هــای آن، 3. جهــاد 
کــه ایــن جهــاد، به واســطه قــرآن  آیــه آمــده اســت. از آنجــا 
کــه معنــا نــدارد  انجــام می گیــرد، جهــاد نظامــی نیســت؛ چرا
کافــران به واســطه قــرآن جنگیــد. بلکــه مــراد از آن مبــارزه  بــا 

فکــری، عقیدتــی و فرهنگــی اســت.

ــران  کــه جهادگ ــه  کــه همان گون ــه آن اســت  پیــام ایــن آی
کــی می کوشــند و اجــازه  نظامــی، در راه حفــظ مرزهــای خا
جهادگــران  نمی دهنــد،  دشــمن  بــه  را  تجــاوزی  هیچ گونــه 
عقیدتــی  فکــری،  مرزهــای  و  خــط  از  بایــد  نیــز  فرهنگــی 
کننــد و در برابــر جنــگ نــرم دشــمنان، رادمردانــه  مراقبــت 
بایســتند تــا اجــازه هیچ گونــه نفــوذ و تســلط دشــمنان را بــه 

ســاحت های مختلــف فکــری و فرهنگــی ندهنــد.

امامصادق؟ع؟فرمودهاند:

یــورش  مانــع  مــرزداران،  همچــون  مــا  شــیعه  »علمــای 
شــیاطین بــه شــیعیان ناتــوان شــده و از تســلط شــیاطین و 
پیروانشــان بــر آنــان جلوگیــری می نماینــد... پــس بدانیــد هــر 
کــه این گونــه در مقــام دفــاع از شــیعیان مــا برآیــد فضیلتــش از 
جهادکننــده ]در جنــگ نظامــی[، هــزاران بــار بیشــتر اســت، 
زیــرا آن از آییــن پیــروان مــا دفــاع می کنــد و ایــن از جســم 

ــان. « آن

حه ۱۷ لد ۱، ص�ف رسی، �ب ا�ب ط�ب حب
���ق
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

کبیــر یعنــی جهــاد بــرای عــدم تبعّیــت، بــرای  »جهــاد 
از  نکــردن  اطاعــت  یعنــی  دشــمن،  از  دنبالــه روی  عــدم 
کــه در میــدان مبــارزۀ بــا تــو  کافــر؛ از خصمــی  دشــمن، از 
یعنــی  چــه؟  یعنــی  اطاعــت  نکــن.  اطاعــت  قرارگرفتــه 
در  کجــا؟  در  نکــردن  تبعّیــت  نکــن.  تبعّیــت  تبعّیــت؛ 
در  سیاســت،  میــدان  در  تبعّیــت  مختلــف؛  میدان هــای 
میــدان اقتصــاد، در میــدان فرهنــگ، در میــدان هنــر. در 
ایــن شــد  نکــن؛  تبعّیــت  از دشــمن  میدان هــای مختلــف 

کبیــر.« جهــاد 

ر�ب�ی�ق �پا�د�ری �مام حس�ی�ف ؟ع؟،  گاه ��فسری و �ق �ش ا�ق در د��ف ا�ف �ب�ی
۱39۵/3/3
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جزء 20

حمایت از مستضعفان، رویکرد اصلی مقاومت

ې  ې  ې  ې  ى  ى      
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئ
مــا می خواهیــم بــر مســتضعفان زمیــن منــت نهیــم و آنــان 

را پیشــوایان و وارثــان روی زمیــن قــرار دهیــم!

�یه ۵
صص، �آ سوره �ق

کــه  اســت  قصــص  ســوره  آیــه  مهم تریــن  آیــه  ایــن 
ــد.  ــخص می کن ــز مش ــوره را نی ــات س ــر آی ــی دیگ ــرض اصل غ
محنت بــار  وضعیــت  بیــان  بــه  چهــارم  آیــه  در  خداونــد 
قالــب  در  را  جنایاتــش  و  فرعــون  و  پرداختــه  بنی اســرائیل 
بــه  پنجــم  آیــه  در  آنــگاه  می کنــد.  توصیــف  عنــوان  چنــد 
نهایــی  پیــروزی  یعنــی  خداونــد،  ســنت های  از  یکــی 
بشــارتی  کــه خــود  دارد  اشــاره  بــر ســتمگران  مســتضعفان 
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در  عدالت طلــب.  و  آزاده  انســان های  همــه  بــرای  اســت 
یافتــن  قــدرت  بــارز  نیــز مصــداق  اهل بیــت؟مهع؟  روایــات 
دانســته  عجل اهلل فرجــه  مهــدی  امــام  ظهــور  مســتضعفان، 
گرچــه خواســت و  کــه ا شــده اســت. نکتــه مهــم آن اســت 
گرفتــه اســت،  اراده الهــی بــه پیــروزی مســتضعفان تعلــق 
امــا قــرار نیســت ایــن پیــروزی به صــورت معجزه آمیــز و بــه 
یک بــاره رقــم بخــورد؛ بلکــه بایــد خــود مســتضعفان نیــز 
کســی  در ایــن زمینــه همراهــی نماینــد؛ زیــرا »مســتضعف« 
کــه  اســت  کســی  مســتضعف  باشــد؛  ناتــوان  کــه  نیســت 
ســتمگران  ســوی  از  امــا  دارد،  بالقــوه  و  آمــاده  نیروهــای 
ــر بنــد و زنجیــری  ــد در براب ــه و نبای ســخت در فشــار قرارگرفت
کت و تســلیم باشــد؛  ــد، ســا ــای او نهاده ان ــر دســت و پ ــه ب ک
کنــد تــا زنجیرهــا را بشــکند و آزاد  بلکــه بایــد پیوســته تــالش 
ــه، هــدف نهایــی جبهــه مقاومــت،  ــر اســاس ایــن آی شــود. ب
از بیــن رفتــن فاصله هــای  بــا  تــا  اســتضعاف زدایی اســت 
کنــار  طبقاتــی و نزدیــک شــدن مــردم بــه یکدیگــر بتواننــد در 
ــزرگ  ــدرت ب ــه یــک ق ــر جامعــه ب یکدیگــر و پشــت ســر رهب

تبدیــل شــوند.

امامعلی؟ع؟بهمالکاشترفرمودهاند:

آنــان  از  اجتمــاع،  پاییــن  طبقــه  در  را  خــدا  را  »خــدا 
و  نیازمنــدان  و  افتــادگان  کار  از  و  ندارنــد  چــاره  راه  کــه 
کــه  دچارشــدگان بــه زیــان و ســختی و صاحبــان امراضــی 
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ــه روی  ک کســانی هســتند  ــان  ــان این ــد، در می ــا درآمده ان از پ
کــه عفت نفسشــان  کســانی  ســؤال و اظهــار حاجــت دارنــد و 

مانــع از ســؤال اســت.«

امه ۵3 ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

جمهــوری  نظــام  و  مــا  دســتگاه  مســئلۀ  »مهم تریــن 
ــه و  ــت در جامع ــر و محرومی ــع فق ــرای رف ــش ب کوش ــالمی  اس
کمــک بــه طبقــات مســتضعف و محــروم اســت.  حمایــت و 
واقعــًا بایــد صحــت برنامه هــا را بــه ایــن ســنجید و دنبــال 
کارهــای دیگــر را در اولویت هــای بعــد  ــه رفــت و  ــن قضی ای

قــرار داد.«

۱3۷0/6/3 ، �ئ�ق دول�ق �ی ای �ه مهور و �ع�ف س �ب �ی ا�ق در د�ید�ر ر�ئ ا�ف �ب�ی
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جزء 21

مجاهده، شرط نصرت

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ

کننــد،  کــه در راه مــا ]بــا خلــوص نّیــت[ جهــاد  و آن هــا 
و  کــرد؛  خواهیــم  هدایتشــان  خــود،  راه هــای  بــه  قطعــًا 

اســت. نیکــوکاران  بــا  خداونــد 

�یه 69
، �آ و�ق ک�ب سوره ع�ف

دارد،  فــراوان  دشــواری های  و  مشــکالت  خــدا  راه 
شــیاطین  وسوســه های  شــناخت حــق،  دشــواری  ازجملــه 
جــن و انــس، مخالفــت دشــمنان سرســخت و بی رحــم و 
ــًا  ــکالت، حتم ــن مش ــار ای کن ــا در  ــی؛ ام ــای احتمال لغزش ه
بلکــه خداونــد  ــْم(؛  ُ ِدَیّنَ َنْ

َ
هــم هســت )ل الهــی  هدایــت 

(، البتــه  ْحِســن�ن ُ ــَع الْ َ
َ

همــراه و حامــی آنــان اســت )ِإّنَ اهَّلَل ل
بــه دو شــرط: 1. تــالش و مجاهــده )جاَهــدوا(؛ ۲. اخــالص 

)فِینــا(.
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مشــکالت،  سرچشــمه  کــه  اســت  آن  آیــه  ایــن  پیــام 
کــه  گرفتاری هــا و شکســت فــردی و اجتماعــی مــا آن اســت 
ــا اهــل تــالش و مجاهــده نیســتیم و جهــاد در صحنه هــای  ی
علمــی و فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادی و نظامــی را بــه 
ــه دنبــال راحت طلبــی هســتیم؛  دســت فراموشــی ســپرده و ب
غیــر  نیت هــای  از  برخاســته  بکنیــم،  تالشــی  هــم  گــر  ا یــا 
گام برنمی داریــم؛ وگرنــه وعــدۀ  خدایــی اســت و مخلصانــه 

هدایــت و حمایــت الهــی قطعــی اســت.

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

کــس آنچــه را میــان او و خداســت اصــالح نمایــد،  »هــر 
کنــد؛ و هــر  خداونــد آنچــه را بیــن او و مــردم اســت اصــالح 
کار دنیایــش  کار آخرتــش را بــه اصــالح آورد، خداونــد  کــس 

کنــد.« را اصــالح 

ه، �کم�ق ۸9 ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

کشــوری مثــل لبنــان، یــک  کــه در  کســی می گفــت  گــر  »ا
گــروه جــواِن مؤمــن خواهنــد توانســت رژیــم صهیونیســتی و 
ــاور  کســی ب ارتــش مجهــز صهیونیســتی را شکســت بدهنــد، 
کــه مــردم  نمی کــرد؛ امــا این هــا اتفــاق افتــاد.... آن وقتــی 
کــه مــا موجــودی خودمــان را  بــه میــدان بیاینــد، آن وقتــی 
کنیــم، نصــرت الهــی قطعــی اســت. خــدای  وارد میــدان 
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ــدوا  ــن جاه ذی
ّ
ــد؛ »وال ــان می ده ــا نش ــه م ــم ب ــال راه را ه متع

ــا لندیّنــم ســبلنا«. خــدا، هــم هدایــت می کنــد، هــم  فین
کمــک می کنــد، هــم بــه اهــداف عالــی می رســاند؛ شــرطش 

کــه مــا در میــدان باشــیم.« ایــن اســت 

ا�ف و  و��ف فی »�ب ها� دگا�ف در ��بالس �ب �ف رک�ق ک�ف ا�ق در د�ید�ر سش ا�ف �ب�ی
د�ری ��المی«، ۱390/۱۱/۱0 �ب�ی
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جزء 22

عزت و مقاومت

ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې   ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ       ىئ

ــد آن را از خــدا  ــس ]بای ــه عــزت می خواهــد، پ ک کســی 
ک  بخواهــد، زیــرا[ همــه عــزت ویــژه خداســت. حقایــق پــا
بــاال  او  به ســوی  صحیــح[  اندیشــه های  و  عقایــد  ]چــون 
کــه  کســانی  مــی رود و عمــل شایســته آن را بــاال می بــرد؛ و 
عذابــی  آنــان  بــرای  می گیرنــد  کار  بــه  زشــت  حیله هــای 
ســخت خواهــد بــود و بی تردیــد حیلــه آنــان نابــود می شــود.

�یه ۱0
اطر، �آ سوره �ف
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معرفتــی،  اصــول  مهم تریــن  از  یکــی  قــرآن  دیــدگاه  از 
کســی  اســت.  متعــال  خــدای  نــزد  در  »عــزت«  انحصــار 
کــه جــز در بــارگاه  کــه بــه دنبــال عــزت باشــد بایــد بدانــد 
ــزت،  ــت ع ــت. حقیق ــت یاف ــزت دس ــه ع ــوان ب ــی نمی ت اله
قدرتــی  نخســت  درجــه  در  کــه  اســت  شکســت ناپذیری 
کــه در دل و جــان انســان مؤمــن ظاهــر می شــود و او  اســت 
کرنــش در برابــر طاغیــان و زورگویــان و نیــز  را از ســازش و 
ــه  ــن آی ــاس ای ــر اس ــی دارد. ب ــهوت و زر و زور بازم ــارت ش اس
در مرحلــه عمــل نیــز عــزت از اعمــال صالحــی سرچشــمه 
درســت  باورهــای  از  برخاســته  و  ریشــه دار  کــه  می گیــرد 

باشــد. توحیــدی 

کــه نبایــد عــّزت خــود را در  پیــام ایــن آیــه آن اســت 
امکانــات و دارایی هــای مــادی، شــهرت، مقــام یا وابســتگی 
بــه بیگانــگان بجوییــم. عــّزت از آن خــدا اســت و تنها آنانی 
کــه هماننــد شــهید ســلیمانی در راه خــدا مقاومــت می کننــد، 

بــه عــّزت دســت خواهنــد یافــت.

کرم؟ص؟فرمودهاند: پیامبرا

»خــدای تعالــی هــر روز می فرمایــد: مــن پــروردگار عزیــز 
کــس خواهــان عــّزت دو جهــان اســت  شــما هســتم، پــس هــر 

کنــد.« کــه از خــدای عزیــز اطاعــت  بایــد 

حه ۱۲0 لد 6۸، ص�ف و�ر، �ب حار�ال�ف �ب
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

بــه  متعلــق  کامــل  و  واقعــی  عــزت  قــرآن،  منطــق  »در 
کــه در جبهــۀ خدائــی  کســی اســت  خداونــد و متعلــق بــه هــر 
قــرار می گیــرد. در مصــاف بیــن حــق و باطــل، بیــن جبهــۀ 
کــه  کســانی اســت  خــدا و جبهــۀ شــیطان، عــزت متعلــق بــه 
در جبهــۀ خدائــی قــرار می گیرنــد. ایــن، منطــق قــرآن اســت. 
ــه العــّزة 

ّ
یــد العــّزة فلل کان یر در ســورۀ فاطــر می فرمایــد: »مــن 

.»
ً
مجیعــا

ی  �ف م�ی
ا�ق در مر�سم �ب�یس�ق و سوم�ی�ف �الگرد ر�ل�ق �مام �ف ا�ف �ب�ی

؟هر؟، ۱39۱/3/۱4
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جزء 23

سنت الهی، پیروزی سپاه حق

ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

ۈ    ٴۇ
ــرای فرســتادگانمان، از پیــش قطعــی شــده  و وعــده مــا ب
ــاری  ــان ]در همــه زمینه هــا[ جــزء ی ــد آن ــه بی تردی ک اســت. * 
شــدگان اند، * و قطعــًا لشــکر مــا ]در تمــام صحنه هــا[ پیروزند.

ا ۱۷3 �یا�ق ۱۷۱ �ق
، �آ ا�ق سوره صا�ف

هــدف اصلــی از ســوره مبارکــه صافــات، تثبیــت جبهــه 
کیــد بــر نصــرت الهــی اســت. خداونــد ایــن هــدف  حــق و تأ
گذشــته  را بــا ذکــر ماجراهــای زندگــی نــه نفــر از پیامبــران 
از  می کنــد.  دنبــال  مخالفانشــان  بــا  آنــان  رویارویــی  و 
گرفتــه تــا ابراهیــم؟ع؟ و موســی ؟ع؟ و لــوط؟ع؟ و  نــوح؟ع؟ 
یونــس؟ع؟ همگــی در پرتــو یــاری خداونــد بــر دشمنانشــان 
الهــی  از ســنت  ایــن داســتان ها،  پایــان  پیــروز شــدند. در 
ِإّنَ  »َو  می فرمایــد:  و  می دهــد  خبــر  حــّق  ســپاه  پیــروزی 
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تمــام  )در  مــا  لشــکر  قطعــًا  »و  َغاِلُبــوَن«؛ 
ْ
ال ُلــُم  ُجنَدَنــا 

پیروزنــد.« صحنه هــا( 

از  برخــورداری  شــرط  کــه  اســت  آن  آیــه  ایــن  پیــام 
نصــرت و پیــروزی الهــی، عبــادت و جهــاد اســت. بایــد 
ــا  ــار هــم باشــند ت کن ــداِن مجاهــد، همگــی در  مؤمنــان و عاب
»ُجنَدنــا« )ســپاه الهــی( شــکل بگیــرد. آنــگاه وعــده نصــرت 

و پیــروزی محّقــق خواهــد شــد.

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

ک شد.« کس با حق درافتاد هال »هر 

ه ۲۱ ط�ب ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

»پیــروزی مّلــت ایــران و پیــروزی بســیج و پیــروزی ایــن 
اســت.  تضمین شــده  ایــران،  در  انقالبــی  عظیــم  جریــان 
َفــا  ِان َینُصرُکــُم اهَّلُل  خــدای متعــال در قــرآن می فرمایــد: 
کند،  گــر خدا شــما را یــاری  ــم؛ )آل عمــران، 160( ا

ُ
ک

َ
غاِلــَب ل

ــردن خــدا  ــد. خــب، یاری ک ــه نمی کن ــر شــما غلب هیچ کــس ب
وا اهَّلَل َینُصرُکــم؛ )محمــد، 7(  چــه جــوری اســت؟ ِان َتنُصــُر
کردیــد دیــن خــدا را، جهت گیــری الهــی را،  گــر شــما یــاری  ا
منطــق خدایــی را، راه خــدا را، خــدا هــم شــما را نصــرت 

کــرد.« کــرد و یــاری خواهــد  خواهــد 

۱39۸ /9/6 ، ا�ف حب�ی ا�ق در د�ید�ر �بس�ی ا�ف �ب�ی
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جزء 24

بشارت های راه

 
ُ

ل َتَتَنــّزَ ْســَتقاُموا 
ݗ
ا  َّ ُ

مث اهَّلُل  َنــا  ّبُ َر ــوا 
ُ
قال ذیــَن 

َّ
ل

ݗ
ا ِاّنَ 

وا  بِشــر
َ
َزنــوا َو ا

َ
اُفــوا َو لت ن َ

 ت
َّ

ل
َ
ُة ا

َ
ــِئک ـٰݖ هِیــُم اَلل

َ
َعل

ُؤُکــم یِف 
ݖ
ْوِلیا

َ
ــُن ا

َ
ُکنــُم توَعــدوَن * ن ــی 

َّ
ــِة ال ّنَ َ ِباحلج

ی  ــم ِفهَیــا مــا َتْشــَهِ
ُ

ک
َ
ِخــَرِة َول

َ
نیــا َو یِف ال

ُ
احَلیــٰوِة الّد

ِمــن  ُنــُزًل   * عــوَن 
َ

َتّد مــا  ِفهیــا  ــم 
ُ

ک
َ
ل َو  م 

ُ
نُفُســک

َ
ا

َرحــٍم؛ َغفــوٍر 
گفتنــد: پــروردگار مــا اهلل اســت،  کــه  کســانی  بی تردیــد 
ــد ]و  ــرود آین ــر آن هــا ف ــد، فرشــتگان ب ــداری نمودن ســپس پای
ــژده  ــما را م ــوید و ش ــن نش ــید و غمگی ــز نترس ــه هرگ ک ــد[  گوین
کــه وعــده داده می شــدید. * مــا در دنیــا و  بــاد بــه بهشــتی 
ــه  ــر چ ــا ه ــما در آنج ــرای ش ــتیم؛ و ب ــما هس ــاء ش ــرت اولی آخ
کنیــد مهّیاســت.  بــدان میــل داشــته باشــید و هــر چــه طلــب 
خــدای[  ]جانــب  از  اســت  ابتدایــی  پذیرایــی  ]ایــن[   *

آمرزنــده ای مهربــان.

ا 3۲ �یا�ق 30 �ق
، �آ �ل�ق

سوره �ف
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مقاومــت،  اهــل  مؤمنــان  بــه  آیــات  ایــن  در  خداونــد 
شــش موهبــت بــزرگ را از زبــان فرشــتگان بشــارت می دهــد: 
غمــی  و  انــدوه   .۲ داشــت،  نخواهنــد  ترســی  و  خــوف   .1
 .4 بــود،  خواهنــد  بهشــت  اهــل   .3 داشــت،  نخواهنــد 
فرشــتگان، در مراحــل مختلــف زندگــی دنیایــی و آخرتــی 
یــار و مددکارشــان هســتند، 5. در بهشــت، هــر چــه بخواهنــد 
کــه  برایشــان فراهــم اســت و 6. مهمــان ویــژه خــدا هســتند 

اولیــه اســت. ایــن نعمت هــا، به عنــوان پذیرایــی  همــه 

کار  کــه ایمــان بــه خــدا پایــان  پیــام ایــن آیــات آن اســت 
نیســت، بلکــه آغــاز راه اســت؛ مؤمــن بایــد در مســیر حــّق 
ــتی ها  کاس ــات،  ــکالت، نامالیم ــده و از مش ــتقامت ورزی اس
و تحریم هــا نهراســد و بــه بشــارت های الهــی امیــدوار باشــد.

تالوتاینآیهفرمودهاند: امامعلی؟ع؟پساز

کنــون بــر ســر ایــن  گفتیــد پــروردگار مــا اهلل اســت؛ ا »شــما 
ــاب او  کت ــتورهای  ــام دس ــر انج ــد، ب ــتقامت بورزی ــخن اس س
کــه فرمــان داده و در طریــق پرســتش شایســته  و در راهــی 
بــه خــرج دهیــد، از دایــره فرمانــش خــارج  او، اســتقامت 
نشــوید، در آئیــن او بدعــت مگذاریــد و هرگــز بــا آن مخالفــت 

ــد.« نکنی

ه ۱۷6 ط�ب ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف
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: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
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�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

دوران  از  کــه  وقتــی  دنیــا  انقالبی هــای  از  »بســیاری 
دچــار  می رســند،  پیــری  بــه  و  می شــوند  خــارج  جوانــی 
حّتــی  می شــوند؛  محافظــه کاری  دچــار  می شــوند،  تردیــد 
ــد.  ــی خودشــان را هــم پــس می گیرن گاهــی حرف هــای اصل
ــی از ســخنان  بیانیه هــای امــام در ســال های آخــر عمــر، حّت
ــر  ــود، قوی ت ــر ب ــود، تندت ــر ب گاهــی انقالبی ت ســال 4۲ ایشــان 
بــود؛ پیــر می شــد، امــا دل او جــوان بــود، روح او زنــده بــود؛ 
کریــم می فرمایــد:  کــه در قــرآن  ایــن همــان اســتقامتی اســت 
»و ان لــو اســتقاموا علــی الّطریقــة الســقیناهم مــاء غدقــا«. در 
ّبنــا اهَّلل مّث اســتقاموا  ذیــن قالــوا ر

ّ
آیــۀ دیگــر می فرمایــد: »اّن ال
ئکــة«. تتنــّزل علهیــم املا

ی  �ف م�ی
�ف �الگرد ر�ل�ق �مام �ف هارم�ی ا�ق در مر�سم �ب�یس�ق و �پ ا�ف �ب�ی

؟هر؟، ۱39۲/3/۱4
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جزء 25

وحدت با محوریت دین

ِبْع   َتّتَ
َ

ِمْرَت َول
ُ
 أ

ݖ
َکَما ْسَتِقْم 

ݗ
ْدُع َوا

ݗ
ٰ ِلَک َفا

َ
َفِلذ

َءُهْم؛
ݖ
ْهَوا

َ
أ

ــز آن هــا را به ســوی ایــن آئیــن واحــد الهــی دعــوت  ــو نی ت
کــه مأمــور شــده ای اســتقامت نمــا و از هــوا و  کــن و آن چنــان 

ــان پیــروی مکــن. هوس هــای آن

�یه ۱۵
وری، �آ سوره سش

ــر  ــه دو ام ــران ب ــی پیامب ــه، تمام ــن آی ــل از ای ــات قب در آی
ِفیــِه؛  ُقــوا  َتَتَفّرَ َو ل  یــَن  الّدِ ِقیُمــوا 

َ
أ مهــم توصیــه شــده اند: 

نخســت برپاداشــتن آئیــن خــدا در همــه زمینه هــا )نه فقــط 
کــردن، بلکــه اقامــه و احیــای آن(. دوم پرهیــز از بــالی  عمــل 
بــزرگ، یعنــی تفرقــه و نفــاق در دیــن. ایــن توحیــد اســت 
ــور  ــردد و مح ــان می گ ــام آن ــتضعفان و قی ــاد مس ــه اتح ــه مای ک
وحــدت و همدلــی آنــان خواهــد بــود و جلــوی هواپرســتی ها 
ــد محــور اتحــاد  ــن می توان ــن دی ــرد؛ بنابرای ــم را می گی و مظال
ــر ؟ص؟  ــه پیامب ــد ب ــز خداون ــوق نی ــه ف ــی باشــد. در آی و همدل
ــن  ــور دی ــر مح ــات ب ــل اختالف ــرای ح ــه ب ک ــد  ــتور می ده دس
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ــد.  ــرج ده ــه خ ــتقامت را ب ــت اس ــن راه نهای ــد و در ای بکوش
کنــار بــرود و خواســته های شــخصی بــه میــان آیــد،  گــر دیــن  ا
گروهــی جامعــه  کــم می شــود چــون هــر  اختــالف و تفرقــه حا
دعــوت  خــود  شــخصی  منافــع  و  تمایــالت  ســمت  بــه  را 
کندگــی و نفــاق  می کنــد و ســرانجام ایــن دعــوت، تفرقــه و پرا
و هوس هــا  هــوی  پیــروی  از  را  پیامبــر  رو  از همیــن  اســت، 

بازمــی دارد.

تمــدن نویــن اســالمی، تمدنــی خدامحــور، دین بنیــاد 
مهــم  راهبردهــای  و  ملزومــات  از  یکــی  و  حق گراســت  و 
از یکســو  ایجــاد همگرایــی در جهــان اســالم اســت.  آن، 
وحــدت، زمینه ســاز تحقــق تمــدن نویــن اســالمی اســت و 
ــم  ــز بسترســاز تحکی ــن اســالمی نی از ســوی دیگــر تمــدن نوی
کشــورهای  و تقویــت اتحــاد و انســجام بیــن مســلمانان و 
ــمت  ــه س ــالمی را ب ــع اس ــد جوام ــه می توان ک ــت  ــالمی اس اس
ســاخت یــک قــدرت بــزرگ در جهــان بــه حرکــت درآورد.

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

شــما بــر مبنــای دیــن خــدا بــرادر هســتید، چیــزی جــز 
آلودگــی درون هــا و بــدی نّیت هــا شــما را از هــم جــدا نکــرده، 
ــد و خیرخواهــی  ــاری نمی دهی ــن لحــاظ یکدیگــر را ی ــه ای ب
نمی کنیــد و بــه هــم بــذل و بخشــش نداریــد و بــا یکدیگــر 

دوســتی نمی کنیــد.«

ه ۱۱3 ط�ب ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف
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ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

کــرد؛  نــگاه  کتیــک  بــه چشــم تا بــه وحــدت  »نبایــد 
وحــدت یــک اصــل اســالمی اســت: »واعتصمــوا بحبــل اهلل 
جمیعــًا«؛ یعنــی اعتصــام بــه حبــل اهلل، جمیعــًا و مجتمعــًا 
تک تــک  به صــورت  حبــل اهلل،  بــه  اعتصــام  اســت.  الزم 

تفّرقــوا«. »ول نمی شــود:  ممکــن 

ا�هد��ف  ر��ف محب �ب ا�ف و ر�ه س�ق ا�ف مهور مو�ق�ق ��فعف س �ب �ی ا�ق در د�ید�ر ر�ئ ا�ف �ب�ی
فی، ۱36۸/۷/۱۱ ا� ��فعف
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جزء 26

شاخص های رزمندگان مقاومت

 
َ

َعــی ُء 
ٓ
ِشــّدا

َ
ا َمَعــُه و  ذیــَن 

َّ
ل

ݗ
ا َو  هَّلِل 

ݗ
ا  

ُ
ُســول ّرَ ــٌد  ّمَ ُمَ

ًدا َیبَتغــوَن  ًعــا ُســّجَ
َ

ــم َتَراُهــم ُرّک ُء َبیَنُ
ݖ
ــا ّفــاِر ُرَحَ

ُ
ک

ْ
ل

ݗ
ا

هَّلِل َو ِرضواًنــا ســیماُهم یف ُوُجوِهِهــم ِمــن 
ݗ
 ِمــَن ا

ً
َفضــا

ــم  ُه
ُ
ــِة َو َمَثل ْورٰى لّتَ

ݗ
ــم یِف ا ُه

ُ
ــَک َمَثل ــجوِد ذ  ٰ ِل لّسُ

ݗ
ــِر ا َث

َ
ا

َظ 
َ
ْســَتْغل

ݗ
َرُه و َفا خــَرَج َشــْطَئُه و فآَز

َ
رٍع ا َکــَز یــِل  ج ِ

ْ
ِلن

ݗ
یِف ا

ِلَیغیــَظ  اَع  ّرَ الــّزُ ُیعِجــُب  ُســوِقِه ݡی  َعــٰی  ْســَتوٰی 
ݗ
َفا

ــوا 
ُ
َعِمل َو  َءاَمُنــوا  ذیــَن 

َّ
ال هَّلُل 

ݗ
ا َوَعــَد  ّفــاَر 

ُ
الک ــُم  ِبِ

؛
ً
جــًرا َعظیمــا

َ
الّصاحِلــاِت ِمُنــم َمغِفــَرًة َو ا

همــراه  کــه  کســانی  و  خداســت  فرســتاده  محّمــد 
میــان  در  و  سرســخت  و  نیرومنــد  کّفــار  برابــر  در  اوینــد 
و  رکــوع  حــال  در  همــواره  را  آن هــا  مهربان انــد،  خودشــان 
کــه پیوســته فضــل و بخشــش خداونــد  ســجود می بینــی 
و خشــوع[  ]عبــادت  نشــانه  می طلبنــد،  را  او  و خشــنودی 
ــر ســجده در رخسارشــان پیداســت ایــن صفــت  آن هــا در اث
آن هاســت در تــورات ]موســی[ و صفــت آن هــا در انجیــل 
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کــه ]خداونــد[ جوانه هــای  ]عیســی[ هماننــد زرعــی اســت 
کــرده تــا ضخیم و ســتبر  آن را ]از اطرافــش[ بــرآورده و تقویــت 
کشــاورزها  کــه  شــده و بــر ســاقه های خــود ایســتاده بــه طــوری 
کــرده[ تــا به وســیله  را بــه اعجــاب وامــی دارد، ]خــدا چنیــن 
کســانی از  کّفــار را بــه خشــم و غیــظ آورد. خداونــد بــه  آن هــا 
کــه ایمــان آورده و عمل هــای شایســته انجــام داده انــد  آنــان 

آمــرزش و پاداشــی بــزرگ را وعــده داده اســت.

�یه ۲9
آ

� ،�
سوره �ف�ق

گویایــی از اصحــاب و یــاران  در ایــن آیــه ترســیم بســیار 
کــه در حقیقــت بیانگــر  کــرده  بیــان  خــاص پیامبــر ؟ص؟ 
در  شــدت   .1 اســت:  مقاومــت  رزمنــدگان  شــاخصه های 
کفــار، ۲. مهربانــی بــا اهــل ایمــان، 3. عبادتــی دائمــی  برابــر 
ک و خالــص،  و تســلیم در برابــر فرمــان حــق، 4. نیــت پــا
5. ســیمای مؤمنانــه، 6. نشــاط و حرکــت، 7. خوداتکایــی 
و خودکفایــی، 8. مقاومــت و اســتحکام، 9. رشــد یافتگــی 

خیره کننــده و 10. مایــه خشــم دشــمنان بــودن.

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

کــس ســرنیزه خشــم را بــه خاطــر خداونــد ســبحان  »هــر 
کنــد، بــر نیروهــای باطــل چیــره شــود.« تیــز 

ه، �کم�ق ۱۷6 ال�ف ه�ب �ل�ب �ف
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ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

افزایــش  پــس  اســت،  زنــده  موجــود  چــون  »انقــالب 
آن  بــرای  کمال یافتگــی  و  قوام یافتگــی  دارد،  رشــد  دارد، 
ــم یِف  ُه

ُ
ــد: »َو َمَثل ــم می فرمای کری ــرآن  ــد، ق ــود دارد. ببینی وج

َظ َفاســَتوْیّ 
َ
َره َفاســَتغل خــَرَج َشــطَئه َفئــاَز

َ
رٍع ا ــَز َک یــِل  اِلنج

جامعــۀ  پیغمبــر،  اصحــاب  َمَثــل  یعنــی  ســوِقه«؛  َعــْیّ 
گیاهــی  یــک  مثــل  انقالبّیــون-  همــان  -یعنــی  اســالمی 
کــه از زمیــن ســر می زنــد، خــودش را نشــان می دهــد،  اســت 
بعــد به تدریــج رشــد می کنــد، به تدریــج ســاقۀ آن محکــم 
تبدیــل  به تدریــج  می کشــد،  قــد  به تدریــج  می شــود، 
می شــود بــه یــک موجــوِد مســتقِرّ بابرکــِت شــگفت انگیز.«

 ، سش و��یی �ر�ق روی �ه �ی ا�ف �ف داه�ف و کارک�ف ا�ق در د�ید�ر �فرما�ف ا�ف �ب�ی
۱396/۱۱/۱9
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جزء 27

نقش مردم در مقاومت

َمَعُهــُم  نــا 
ْ
نَزل

َ
ا َو  ــِت  ـٰ َنـ ِبالَبّیِ نا 

َ
ُرُســل رَســلنا 

َ
ا َقــد 

َ
ل

نَزلَنــا 
َ
ِقســِط َو ا

ْ
ــاُس ِبال ــَب َو امِلیــَزاَن ِلَیُقــوَم الّنَ ـٰ الِکَتـ

َو  ــاِس  ِللّنَ َمناِفــُع  َو  َشــِدیٌد  َبــأٌس  فیــِه  احَلدیــَد 
هَّلَل 

ݗ
ُه و ِبالَغیــِب ِاّنَ ا

َ
هَّلُل َمــن َینُصــُرُه و َو ُرُســل

ݗ
ــَم ا

َ
ِلَیعل

یــٌز؛ َقــِوّیٌ َعز
ــا دالیــل روشــن فرســتادیم  ــران خــود را ب ــا پیامب ــا م همان
ــازل  ــل[ ن ــق از باط ــخیص ح ــزان ]تش ــاب و می کت ــان  ــا آن و ب
کــه در آن  کردیــم تــا مــردم بــه عدالــت برخیزنــد و آهــن را 
ــود دارد  ــی وج ــخت و منافع ــی س ــوت و نیروی ــردم ق ــرای م ب
کســانی او و  فــرود آوردیــم و تــا خــدا مشــخص بــدارد چــه 
پیامبرانــش را یــاری می دهنــد؛ یقینــًا خــدا نیرومنــد و توانــای 

اســت. شکســت ناپذیر 

�یه ۲۵
سوره �د�ید، �آ

از  »عدالــت«  تحقــق  دیــن،  معــارف  همــه  میــان  در 
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. لکــن بــدون همراهــی 
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»مــردم« در اقامــه قســط و عــدل توفیــق چندانــی حاصــل 
گفتمانــی  بــه  تبدیــل  »عدالــت«  آنگاه کــه  شــد.  نخواهــد 
ــداری  ــرد و پای گی ــرار  عمومــی شــود و مــورد اتفــاق همــگان ق
و عــزم عمومــی بــا محوریــت انبیــا و اولیــاء الهــی بــرای اقامــه 
عــدل ایجــاد شــود، امــکان برپایــی آن میســر می گــردد. در 
ایــن آیــه هــم از هــدف بعثــت انبیــاء چنیــن یــاد می شــود: »تــا 
ِقْســِط(. 

ْ
اُس ِبال کننــد« )ِلَیُقوَم الّنَ مــردم بــه عــدل و داد قیام 

کــه انبیــاء انســان ها را وادار  نمی فرمایــد: هــدف ایــن بــوده 
کــه  کننــد، بلکــه می گویــد: هــدف ایــن بــوده  بــه اقامــه قســط 
ــت  ــن اس ــم ای ــند! آری مه ــدل باش ــط و ع ــری قس ــردم مج م
کــه خــود مجــری عدالــت  کــه مــردم چنــان ســاخته شــوند 

ــد. ــش بپوین ــای خوی ــا پ ــن راه را ب ــد و ای گردن

کــه بــرای رســیدن بــه حکومــت  پیــام ایــن آیــه آن اســت 
کشــیدن و حتــی  عــدل جهانــی، تنهــا امیــدوار بــودن، انتظــار 
کافــی نیســت، بلکــه بایــد در مســیر برقــراری  کــردن  دعــا 
کنیــم و تــوده مــردم را در ایــن جهــت همــراه  عدالــت حرکــت 
ــی را شــکل  ــرده و یــک خواســت عمومــی و بســیج همگان ک

دهیــم.

امامعلی؟ع؟بهمالکاشترمیفرماید:

»توجــه و میــل تــو بــه تــوده مــردم باشــد؛ زیــرا آن هــا بــا 
جامعــه  دشــمن،  برابــر  در  بــودن  مهیــا  و  خــود  اســتقامت 
ــت  ــن و جمعّی ــتون دی ــا س ــد. همان ــظ می کنن ــالمی را حف اس
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مســلمانان و مهّیــا شــدگان بــرای جنــگ بــا دشــمن تــوده 
مردم انــد، پــس بایــد توّجــه و میــل تــو بــه آنــان باشــد.«

امه ۵3 ه، �ف ال�ف ه�ب �ل�ب �ف
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�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

حادثــۀ  مثــل  حادثــه ای  هیــچ  مــا،  تاریــخ  طــول  در 
پیــروزی انقــالب اســالمی و حــوادث بعــد از آن نبــوده اســت 
کــه مــردم در آن، نقــش مســتقیم داشــته باشــند. در انقــالب 
اســالمی مــردم آمدنــد؛ همــۀ مــردم، همــۀ قشــرهای مــردم و 
توانســتند یــک رژیــِم تادندان مســلح متکــی بــه قدرت هــای 
پیــروز  را  انقــالب  پــا دربیاورنــد و  از  را به کلــی  اســتکباری 
کــه  بــود  ایــن  مــا  انقــالب  کننــد. منتهــا نکتــۀ اساســی در 
نقــش مــردم بــا پیــروزی انقــالب تمــام نشــد؛ از آن تاریــخ تــا 
امــروز، در طــول ایــن ســی ودو ســال، مــردم خودشــان هســتند 
کــه تصمیــم می گیرنــد، شــرکت می کننــد، انتخــاب می کننــد؛ 
کار دســت مــردم اســت. حضــور مــردم، یــک چنیــن حضــور 

برجســته ای اســت.«

اه، ۱390/۷/۲0  سش رگ مردم کرما�ف رف ماع �ب �ق ا�ق در ��ب ا�ف �ب�ی
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جزء 28

بانوان مقاومت

 
ْ

َت ِفْرَعْوَن ِإذ
َ
ْمَرأ

ݗ
ِذیَن َءاَمُنوا ا

َّ
 ِلل

ً
َوَضَرَب اهَّلُل َمَثا

ِن ِمْن  ِ
ّ ج
َ

ِة َون ّنَ َ ج
ْ

حل
ݗ
ْبِن ِل ِعْنَدَک َبْیًتا یِف ا

ݗ
ْت َرّبِ ا

َ
َقال

َیَم  �نَ * َوَمْر امِلِ
َ

َقْوِم الّظ
ْ
ل

ݗ
ِن ِمَن ا ِ

ّ ج
َ

ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َون
ْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه 

َ
ِی أ

َّ
ْبَنَت ِعْمَراَن ال

ݗ
ا

ا َوُکُتِبِه َوَکاَنْت  َ ّبِ ِلَماِت َر
َ

َقْت ِبک
َ

وِحَنا َوَصّد ِمْن ُر
؛ َقاِنـِت�نَ

ْ
ل

ݗ
ِمَن ا

و خداونــد مثلــی بــرای مؤمنــان زده، بــه همســر فرعــون، 
گفــت پــروردگارا! خانــه ای بــرای مــن نــزد  کــه  در آن هنــگام 
خــودت در بهشــت بســاز و مــرا از فرعــون و عمــل او نجــات 
ده و مــرا از قــوم ظالــم رهائــی بخــش. * و همچنیــن مریــم 
نــگاه  ک  پــا را  خــود  دامــان  کــه  زده  مثــل  عمــران  دختــر 
کلمــات  او  دمیدیــم،  او  در  خــود  روح  از  مــا  و  داشــت 
مطیعــان  از  و  کــرد  تصدیــق  را  کتاب هایــش    و  پــروردگار 

فرمــان خــدا بــود.

�یا�ق ۱۱ و ۱۲
م، �آ حر�ی سوره �ق
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به عنــوان  بانــو  دو  از  آیــات  ایــن  در  متعــال،  خداونــد 
زنــاِن اســوه و نمونــه مقاومــت یــاد می کنــد: 1. آســیه همســر 
کــه بــه موســی ؟ع؟ ایمــان آورد و در برابــر فشــارهای  فرعــون 
دســتور  فرعــون  ســرانجام  نشــد.  تســلیم  فرعــون  همســرش 
داد دســت و پاهایــش را بــا میخ هــا بســته، در زیــر آفتــاب 
ســوزان قــرار دهنــد و ســنگ عظیمــی بــر ســینه او بیندازنــد. 
کــه:  آســیه در آخریــن لحظه هــای عمــر خــود چنیــن نــدا داد 
»پــروردگارا! بــرای مــن خانــه ای در بهشــت در جــوار خــودت 
کــن و مــرا از فرعــون و اعمالــش رهایــی بخــش و مــرا از  بنــا 
ک دامــن  ایــن قــوم ظالــم نجــات ده.« ۲. مریــم مقــّدس و پا
راه،  ایــن  در  و  بــود  پــروردگار  فرمــان  مطیــع  پیوســته  کــه 

کشــید.  فــراوان  ســختی های  و  تهمت هــا 

کــه  ایــن آیــات ایــن پیــام را بــرای بانــوان مســلمان دارد 
بایــد ایمــان و ارزش هــای دینــی را بــر لذت هــای دنیاطلبــان 
ترجیــح داده و حّتــی در آلوده تریــن محیط هــا و دشــوارترین 
کدامنانــه و صبورانــه از دیــن و ارزش هــای دینــی  شــرایط، پا
ــوان  کاری بان کــه صحنه هــای فــدا ــه  کننــد، همان گون ــاع  دف

کرونــا فــراوان دیدیــم. را در دفــاع مقــدس و بیمــاری 

کرم؟ص؟فرمودهاند: پیامبرا

»برتریــن زنــان اهــل بهشــت چهــار نفرنــد: »خدیجــه« 
یِلــد و »فاطمــه« دختــر محمــد و »مریــم« دختــر  دختــر ُخَو
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عمــران و »آســیه« دختــر مزاحــم همســر فرعــون.«

حه ۲06 لد ۱، ص�ف ، �ب  صدو�ق
ف

� �ی �ال سش �ف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
ظ

�
ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ
مقاممعظمرهبریُمد

»در ایــن حرکــت عظیــِم بیــداری اســالمی، نقــش زنــان، 
کنــد. زنــان  یــک نقــش بی بدیــل اســت و بایــد ادامــه پیــدا 
کــه همســران خــود را و فرزنــدان خــود را بــرای حضــور  هســتند 
و  آمــاده می کننــد  و جبهه هــا  میدان هــا  ک تریــن  در خطرنا
کــه هشــت ســال بــر مــا  گــر در جنگــی  تشــجیع می کننــد.... ا
کشــور مــا در میــدان جنــگ،  تحمیــل شــد، زنــان مــا، بانــوان 
ایــن  در  مــا  نمی داشــتند،  ملــی حضــور  در عرصــۀ عظیــم 

آزمایــش دشــوار و پــر محنــت پیــروز نمی شــدیم.«

د�ری  ا�ف و �ب�ی �ف فی »رف ها� دگا�ف در ��بالس �ب �ف رک�ق ک�ف ا�ق در د�ید�ر سش ا�ف �ب�ی
��المی«، ۱39۱/4/۲۱
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جزء 29

نوح ؟ع؟، اسوه مقاومت

ْنِذْر َقْوَمَک ِمْن َقْبِل 
َ
ْن أ

َ
َنا ُنوًحا ِإَلٰ َقْوِمِه أ

ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َ
ِإّن

ْم َنِذیٌر 
ُ

ک
َ
ِ ل

نّ ݧ  َیا َقْوِم ِإ ںݧ
َ

ِلٌم * َقال
َ
اٌب أ

َ
ْم َعذ ِتهَیُ

ْ
ْن َیأ

َ
أ

ِطیُعوِن؛
َ
ُقوُه َوأ

َ
ّت

ݗ
هَّلَل َوا

ݗ
ْعُبُدوا ا

ݗ
ِن ا

َ
ِب�نٌ * أ ّمُ

قــوم  گفتیــم:  را به ســوی قومــش فرســتادیم و  نــوح  مــا 
بــه  ک  دردنــا عــذاب  آنکــه  از  پیــش  کــن  انــذار  را  خــود 
بیــم  شــما  بــرای  مــن  قــوم!  ای  گفــت:   * آیــد.  سراغشــان 
کنیــد و از  کــه خــدا را پرســتش  دهنــده آشــکاری هســتم. * 

نماییــد. اطاعــت  مــرا  و  بپرهیزیــد  او  مخالفــت 

ا 3 �یا�ق ۱ �ق
و�، �آ سوره �ف

بــزرگ  بــر اســاس آیــات ســوره نــوح ؟ع؟ ایــن پیامبــر 
و  ابزارهــا  انــواع  دراز  ســالیان  دلســوزی،  نهایــت  بــا  خــدا 
گرفــت:  کار  راهکارهــای تبلیغــی را بــرای دعــوت قومــش بــه 
ترســاندن و بشــارت دادن، دعــوت شــبانه و روزانــه، دعــوت 
آشــکارا و پنهــان؛ امــا قومــش بــا انــواع حربه هــا بــه مخالفــت 
پرداختــه و از او می گریختنــد و حتــی انگشــتان خــود را در 
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کشــیدند و  کــرده و لباس هــای خویــش بــر ســر  گوش هایشــان 
ــد. ــاز می زدن ــر ب ــّق س ــخن ح ــنیدن س ــه از ش متکّبران

پیــام زندگــی نــوح ؟ع؟ و تــالش 950 ســاله او، اســتقامت 
در مســیر دعــوت بــه حــق و عدالــت اســت. آری! مــا نیــز 
و  کثــرت  از  نــه  و  بهراســیم  یــاور  و  یــار  کمــی  از  نــه  نبایــد 
قــدرت دشــمن؛ و هرگــز از طوالنــی شــدن مقاومــت ملــول و 

خســته نگردیــم.

کــهدربــارهنــام پاســخبــهفــردی امــامعلــی؟ع؟در
نــوحپیامبــرپرســید،فرمودهانــد:

گمراهــی قومش  »نامــش ســکن بــود و چــون 950 ســال بــر 
گریســت و انــدوه خــورد، نــوح نامیده شــد.«

حه ۲۸6 لد ۱۱، ص�ف و�ر، �ب حار�ال�ف �ب

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

کــه امــام را در هیئــت یــک مکتــب، یــک  »آن چیــزی 
کــرد بــرای زمــان  اندیشــه، یــک تفّکــر، یــک راه، مطــرح 
خــود و در تاریــخ، بیشــتر ایــن خصوصّیــت بــود؛ خصوصّیت 
ایســتادگی، مقاومــت، عــدم تســلیم در مقابــل مشــکالت و 
موانــع. در برابــر طاغوت هــا امــام مقاومــت خــودش را بــه رخ 

کشــید.« همــۀ دنیــا 

ی ؟هر؟،  �ف م�ی
ا�ق در مر�سم سی �م�ی�ف �الگرد ر�ل�ق �مام �ف ا�ف �ب�ی

9۸/3/۱4
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جزء 30

قرآن کتاب استقامت

ْن  �نَ *  ِلَ
َ
ٰعامل

ْ
ْکٌر ِلل  ِذ

َّ
َهُبوَن  *  ِإْن ُهَو ِإل

ْ
ْیَن َتذ

َ
َفأ

ن 
َ
 أ

َّ
ُءوَن ِإل

ݖ
ْن َیْسَتقَم  *  َو َما َتَشا

َ
ْم أ

ُ
شاَء ِمْنک

؛ �نَ ِ
َ
َعامل

ْ
ل

ݗ
هَّلُل َرّبُ ا

ݗ
َیَشاَء ا

کجــا می رویــد؟! * ایــن جــز یــادآوری بــرای  پــس بــه 
کــه بخواهــد  کــس از شــما  جهانیــان نیســت. * بــرای آن 
اســتقامت ورزد * و شــما اراده نمی کنیــد مگــر آنکــه خداوند، 

پــروردگار جهانیــان، بخواهــد.

ا ۲9 �یا�ق ۲6 �ق
ر، �آ کو�ی سوره �ق

ارتبــاط  ؟ص؟،  پیامبــر  خوانــدن  مجنــون  بــا  کافــران 
پــروردگار  بــه  قــرآن  انتســاب  و  غیــب  عالــم  بــا  حضــرت 
عالمیــان را دروغ پنداشــته، آن را القائــات شــیطانی معرفــی 
کیــد  تأ کافــران  توبیــخ  از  پــس  خداونــد  می نمودنــد. 
اســت،  جهانیــان  همــه  تذکــر  مایــه  قــرآن،  کــه  می فرمایــد 
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ورزنــد؛  اســتقامت  حــّق  مســیر  در  می خواهنــد  کــه  آنانــی 
کتــاب اســتقامت و مقاومــت  قــرآن را  بنابرایــن، خداونــد 

اســت. کــرده  معرفــی 

بخواهنــد  گــر  ا مــردم  کــه  اســت  آن  آیــات  ایــن  پیــام 
تــا دچــار  باشــند  مراقــب  بایــد  باشــند،  داشــته  اســتقامت 
دارنــد،  تذکــر  و  توجــه  بــه  نیــاز  همــواره  و  نشــوند  غفلــت 
یــادآوری نســبت بــه اهــداف، آرمان هــا، وظایــف، دشــمن 
کــه همگــی بــا رجــوع بــه قــرآن حاصــل می شــود: »ِإْن  و... 

» ــ�نَ
َ
عامل

ْ
ِلل ْکــٌر  ِذ  

َ
ِإّل ُهــَو 

امامعلی؟ع؟فرمودهاند:

گشــاده  »برتریــن ذکــر قــرآن اســت، به وســیله آن ســینه ها 
شــده ]و قابلیــت هدایــت بیشــتر می یابــد[ و درون هــا نورانــی 

می شــود.«

حه 4۲9 رر�لحکم، ص�ف عف

: هݩݩݩُ ِ
ّ

ــل ِ
�ظ

ٰـــــــــــالی ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  العݧ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ّ ݩݧ

مقاممعظمرهبریُمد

کــه ملــت ایــران در پیــش  »در ایــن راه عظمــت و عّزتــی 
دارد، توّجــه بــه خــدا و تــوّکل بــه خــدا و ارتبــاط بــا خدا، یک 
نقــش بــزرگ و اساســی دارد. عــّده ای غافل انــد، همــه اش 
می کننــد؛...  محاســبه  محــض  مــاّدِی  محاســبات  روی 
هــم  عالــم  مســتکبرین  را  مــاّدی  محاســبات  ایــن  خــب 
دارنــد می کننــد، بهتــر از شــما هــم ]محاســبه[ می کننــد، چــرا 
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روزبــه روز عقــب می رونــد؟ چــرا دچــار این همــه مشــکالت 
کننــد؟... ایــن بــه  می شــوند؟ چــرا مجبــور می شــوند ظلــم 
ــه خاطــر  ــن ب ــدأ هســتی اســت؛ ای ــا مب ــاط ب خاطــر قطــع ارتب

ــور و عظمــت اســت.« ــا معــدن ن قطــع ارتبــاط ب

ل�ف مردم، ۱39۲/3/۲۲ ف�ق ار مح ا�ق در د�ید�ر ��قسش ا�ف �ب�ی


