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1
تقابل همیشگی حق و باطل

ﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓ ﯔ

یکــه بــه فرشــتگان گفتیــم بــرای آدم ســجده
و هنگام 
و خضــوع کنیــد ،همگــی ســجده کردنــد جــز شــیطان کــه
ســر بــاز زد و تکبــر ورز یــد [و بــه خاطــر نافرمانــی و تکبــر] از
کافــران شــد!

ق آ
سوره �ب�ره� ،ی�ه 34

از روزی کــه خداونــد انســان را آفریــد و او را بهعنــوان
خلیفــه خــود قــرار داد ،دشــمنیها بــا انســان آغــاز شــد.
از یکســو محدودیتهــای دنیــا از ایــن جهــت کــه دنیــا
ظــرف کشــمکش و تنــازع اســت باعــث دشــمنی انســانها
بــا یکدیگــر خواهــد بــود و از ســوی دیگــر شــیاطین جنــی
و انســی بــه انســان حســادت ورزیــده و نمیخواهنــد کــه
انســان خلیف ـةاهلل بمانــد و همیــن نکتــه باعــث تقابــل
7
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بــا انســان بهعنــوان خلیفــه الهــی میگــردد .ا گــر انســان
بخواهــد بــه خلیفةاللهــی برســد بایــد آمــاده ایــن تقابــل
باشــد؛ و مقاومــت در برابــر ایــن دشــمنیها کــه الزمــه تقابــل
حــق و باطــل در طــول تار یــخ اســت ،راه رســیدن بــه مقــام
خلیفةاللهــی اســت.
امام صادق ؟ع؟ فرمودهاند:
«ا گــر شــیطان دشــمن (قسـمخورده تــو) اســت پــس چــرا
اینهمــه غفلــت و بیخبــری؟!»
صف
ن
�
ب�حاراال�وار� ،جلد  ،۷۳حه ۱۵۷
امام مخیین ؟هر؟:
«جنــگ مــا جنــگ حــق و باطــل بــود و تمامشــدنی
نیســت ،جنــگ مــا جنــگ فقــر و غنــا بود ،جنــگ ما جنگ
ایمــان و رذالــت بــود و ایــن جنــگ از آدم تــا ختــم زندگــی
وجــود دارد .چــه کوتهنظرنــد آنهایــی کــه خیــال میکننــد
چــون مــا در جبهــه بــه آرمــان نهایــی نرســیدهایم ،پــس
شــهادت و رشــادت و ایثــار و ازخودگذشــتگی و صالبــت
یکــه صــدای اســامخواهی افریقــا
بیفایــده اســت! درحال 
از جنــگ هشتســالۀ ماســت ،عالقــه بــه اسالمشناســی
مــردم در امر یــکا و ارو پــا و آســیا و افریقــا یعنــی در کل جهــان
از جنــگ هشتســالۀ ماســت».
ص�ف
صحی� ف�ه امام� ،جلد  ،۲۱حه ۲۸۴
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ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«دو جر یــان در طــول تار یــخ وجــود داشــته :جریــان
ّبینــات و جر یــان اغــوا؛ جر یــان هدایــت و جریــان ضاللــت،
اضــال«َ .ل َقــد َا َرســلنا ُر ُسـ َـلنا ب َ
الب ِّینــت» یــک جریــان
َ ُ َ َّ ُ ِ َ
َ
ن
غو ینــم امجعــ�» هــم کــه حــرف
اســت در طــول تار یــخ« ،ل ِ
شــیطان اســت ،یــک جر یــان دیگــر اســت».
ف
ا� در د�یدار ج�معی ا�ز ش�اع ن
�بی�ان� ت
اد�1398/2/30 ،
را� و ااهلی �ر� نه�گ و ب
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2
افزایش مقاومت؛ هدف مناسک دینی

ﭣﭤﭥﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱ

ای اهل ایمان! روزه بر شــما ّ
مقرر و الزم شــده ،همانگونه
که بر پیشــینیان شــما ّ
مقرر و الزم شــد تا پرهیزکار شــوید.

ق آ
سوره �ب�ره� ،ی�ه 183

مکتــب قــرآن مکتــب مقاومــت اســت و تمامــی تعالیــم
آن بــه مقاو مســازی امــت کمــک میکنــد .در آیــات قــرآن
نیــز هــدف از روزه ،تقــوا دانســته شــده اســت .تقــوا یعنــی
توانایــی کنتــرل بــر خویشــتن و تســلیم هــوا و هوسهــای
درونــی و بیرونــی نگشــتن .روزه تمریــن مقاومــت اســت کــه
عــاوه بــر خضــوع در برابــر خــدا ،مؤمــن را در برابــر ســختیها
مقــاوم مینمایــد.
10
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طریــق زندگــی
از هوسهــا دور شــو ،کانــدر
ِ
َ
َ
ـوی ســعادت میبرنــد اهـ ِـل هــوس
ره کجــا سـ ِ
امام باقر؟ع؟ فرمودهاند:
«مؤمــن از کــوه محک متــر اســت ،زیــرا ممکــن اســت از
کــوه چیــزی برداشــته شــود ،ولــی از دیــن مؤمــن چیــزی کــم
و کاســته نشــود».
�ف
ص�ف
کا ی� ،جلد  ،5حه 63
امام عیل؟ع؟ فرمودهاند:
«انســان صبــور و شــکیبا پیــروزی را از دســت نمیدهــد،
ا گرچــه زمانــی طــول بکشــد».
ن�ه�جال� غ
بال�ه ،ص ف�حه  ،499حکم ت
� 153
امام کاظم؟ع؟ فرمودهاند:
«مــردی از اهــل قــم مــردم را بهســوی حــق دعــوت
میکنــد و قومــی گردا گــرد او جمــع میشــوند بــه صالبــت
پار ههــای فــوالد کــه تندبادهــا آنــان را بــه لــرزه درنمـیآورد و از
جنــگ خســته نمیشــوند و تــرس بــه خــود راه نمیدهنــد و
بــر خــدا تــوکل میکننــد».
ص�ف
ن
ب�حاراال�وار� ،جلد  ،57حه 216
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ݨݨݨَ
ݧݩ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«مــاه رمضــان ،مــاه رواج تقــوا اســت ...وقتــی مــا پایبنــد
تقــوا شــدیم ،از قــدرت خــدا پــروا میکنیــم ،از قدرتهــای
غیــر خــدا پــروا نمیکنیــم؛ فکــر نمیکنیــم کــه زندگــی مــا،
ســعادت مــا ،آینــد ِهی مــا ،سرنوشــت مــا دســت آنهــا اســت؛
ایــن الزمــۀ تقــوا اســت».
ا� در د�یدار مس ئ� ن
�بی�ان� ت
وال� ن�ظ�ام1398/2/24 ،
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3
نقش دعا در پیروزی

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ
ﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍﰎ
مــا را ببخــش و در رحمــت خــود قــرار ده! تــو مــوال و
سرپرســت مایــی ،پــس مــا را بــر جمعیــت کافــران ،پیــروز
گــردان!

ق آ
سوره �ب�ره� ،ی�ه 286

در دیــن اســام عرفــان و حماســه بــه هــم آمیختــه اســت
و دعــا تأثیــر ز یــادی در پیــروزی بــر دشــمنان و افزایــش
روحیــه مقاومــت دارد .پیامبــر اســام ؟ص؟ در معــراج دســت
یبــرد و از خداونــد غلبــه بــر کافــران را مســئلت
بــه دعــا م 
مینمایــد .بخــش ز یــادی از دعاهــای قرآنــی نیــز بــه موضــوع
13
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پیــروزی بــر دشــمن اشــاره دارد .ایــن آیــات نشــان میدهــد
کــه بــرای پیــروزی ،نقــش دعــا و اســتمداد از نصــرت الهــی
بســیار مهــم اســت .تجربــه ســالیان گذشــته انقــاب اســامی
نیــز نشــان داد کــه رمــز موفقیــت جوانــان انقالبــی بــر دشــمنان
ّ
ّ
پــر ِعــده و ُعــده چیــزی جــز معنویــت برخاســته از ایمــان و
امیــد بــه نصــرت الهــی و در ی ـککالم ،رابطــه مســتحکم بــا
خداونــد نبــود.
پیامبــر اســام ؟ص؟ بــه یــاران خویــش فرمــود :آیــا بــه شــما
ســاحی معرفــی نکنــم کــه بــا آن بــر دشــمنانتان پیــروز شــوید
و روز یتــان را بیشــتر کنیــد؟ گفتنــد :بلــه ای رســول خــدا.
حضــرت فرمــود:
«در شــب و روز پروردگارتــان را بخوانیــد؛ بهدرســتی کــه
ســاح مؤمــن دعاســت».
ف
ف
کا�ی� ،جلد  ،4ص�حه 302
ݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«دعــا ،دمیــدن روح امیــد در انســان اســت .دعــا بــه
انســان قــدرت مقاومــت در مقابــل چالشهــای زندگــی را
میدهــد ...دعــا بــه انســان توانایــی و قــدرت میدهــد و
انســان را در مقابــل حــوادث مســتحکم میکنــد؛ لــذا در
روایــت از دعــا تعبیــر شــده اســت بــه ســاح».
�ی�ان�ا�ت در خ�طب�هاهی ن�ما�ز ج�مع�ۀ ت�ه ن
را�1384/7/29 ،
ب
14
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4
شهدا و جانبازان اسوههای مقاومت

ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

و هرگــز گمــان مبــر آنــان کــه در راه خــدا کشــته شــدند
مردهانــد ،بلکــه زندهانــد و نــزد پروردگارشــان روزی داده
میشــوند.

س آ عم ن آ
را�� ،ی�ه 169
وره �ل

جبهــه مقاومــت نیازمنــد الگوســت و بهتریــن الگوهــا،
شــهدا و جانبــازان هســتند کــه از جــان خــود بــرای اعتــای
فرهنــگ انقــاب مایــه گذاشــتند .تاریــخ حـ ّـق طلبــی همواره
مدیــون ایثارگــران و مجاهــدان بــوده اســت .رمــز پیــروزی
ّ
رزمنــدگان از صــدر اســام تا کنــون ،ایثــار تــا ســر حــد فــدا
کــردن جــان در راه اعتــای آئیــن و اهــداف و آرمانهــای
15
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متعالــی بــوده و هســت .در فرهنــگ اســامی شــهادت پایــان
زندگــی نیســت ،آغــاز حیــات اســت؛ و شــهدا حتــی پــس
از مــرگ ،ســعادت همرزمــان و جامعــه را آرزو میکننــد.
جانبــازان و ایثارگــران نیــز در کنــار شــهدا دارای ارزش فــراوان
هســتند؛ و در ســختترین شــرایط نیــز دســت از یــاری
اســام برنمیدارنــد.
رسول خدا ؟ص؟ فرمودهاند:
«باال تــر از هــر کار خیــری ،خیــر و نیکــی دیگــری اســت
تــا آنکــه فــردی در راه خــدا کشــته شــود و باالتــر از کشــته
شــدن در راه خــدا خیــر و نیکــی نیســت».
وسا ئ�ل ال ش��یعه� ،جلد  ،11ص ف�حه  ،10حدی� ث
� 21
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«ســوگند بــه خدایــی کــه جانــم در دســت اوســت ،هــزار
ضربــه شمشــیر آســانتر اســت بــر مــن از مــرگ در بســتر».
وسا ئ�ل ال ش��یعه� ،جلد  ،11ص ف�حه  ،8حدی� ث
� 12
همچنین امام سجاد ؟ع؟ خطاب به یزید فرمودهاند:
«آیــا مــرا بــه کشــته شــدن تهدیــد میکنــی؟ آیــا نمیدانــی
کشــته شــدن در راه خــدا عادت ماســت؟»
ف
قت ف
الله فو� علی ��لی الط� فو� ،ص�حه 162
16
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ݨݨݨَ
ݧݩ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«روزب ـهروز بایــد یــاد شــهدا و تکــرار نــام شــهدا و
نکتهیابــی و نکت هســنجی زندگــی شــهدا در جامعــۀ مــا رواج
پیــدا کنــد و ا گــر ایــن شــد ،بــرای ایــن جامعــه دیگــر شکســت
وجــود نخواهــد داشــت».
م ت� ب�تی� ک گن
ن
ش
ت
ک
ب�ی�ان� ت
�
�
ا� در د�ی ندار اع ض�ای س�اداهی گره �ـهدای ا ور ر ی ،ره
ش
ن
�
ش�ـهدای دا �ج�و و ک�گره ش�ـهدای ه� ن�رم ن�د1393/11/27 ،
ایــن عاشــقان را جــز شــهادت مــرگ ننــگ اســت
در کامشان بی دوست ماندن چون شرنگ است

17
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5
راحتطلبی یا عزتمداری؟

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦ
ً
یقینــا از شــما کســانی هســتند کــه [در رفتــن بهســوی
جنــگ] سســتی میورزنــد ،پــس ا گــر بــه شــما [رزمندگانــی
کــه بــه جنــگ رفتهایــد] آســیبی رســد ،میگوینــد :خــدا
بــر مــن محبــت و لطــف داشــت کــه بــا آنــان [در میــدان
جنــگ] حاضــر نبــودم * و ا گــر بخشــش و فضلــی از ســوی
خــدا بــه شــما رســد چنانکــه گویــی میــان شــما و آنهــا
هرگــز دوســتی و ّ
مودتــی نبــوده[ ،و از جنــگ شــما بــا دشــمن
آ گاهــی نداشــته و بــرای اینکــه از پیــروزی و غنیمــت ســهمی
18
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نبــرده ،آه ســردی میکشــند و] میگوینــد :ایکاش مــن هــم
بــا آنــان بــودم ،پــس بــه کامیابــی بزرگــی دســت مییافتــم.

سوره ن�ساء،آ��ی ت
ا�  72و 73

جامعــه مقــاوم انقالبــی بایــد از مردمــی مؤمــن و انقالبــی
تشــکیل شــود کــه در بزنگاههــای مهــم حضــور حماســی
نهــای انقــاب خــود پاســداری کننــد.
داشــته و از آرما 
خداونــد در قــرآن کر یــم همــواره از گروهــی از مؤمنــان کــه
راحتطلبــی و آســایش خویشــتن را بــر همــت و تــاش و
مجاهــدت مقــدم کــرده و فقــط بــه منافــع خــود میاندیشــند،
انتقــاد کــرده اســت .در ســوی مقابــل ،آنــان کــه در راه خــدا
از هیــچ مجاهــدت و تالشــی در یــغ نکــرده و عزتمدارانــه در
مقابــل خواهشهــای نفســانی خــود و دیگــران ایســتاده و بــا
دشــمن بــه دیــده حقــارت مینگرنــد ،همیشــه موردســتایش
قــرآن بــوده اســت .در آیــات  71تــا  80ســوره نســاء مقایســه
کوچکــی میــان ایــن دو دســته صــورت گرفتــه اســت.
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«خداونــد جهــاد (و مبــارزه) را واجــب گردانیــد و آن
را بــزرگ داشــت و یــاری خــود و یــاور خــود قــرارش داد.
بــه خــدا ســوگند کار دنیــا و دیــن جــز بــا جهــاد (و مبــارزه)
درســت نمیشــود».
�ف
ص�ف
کا ی� ،جلد  ،5حه 8
19
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امام مخیین ؟هر؟:
ـال مبــارزه و جنــگ بــه هر
«آنهایــی کــه در ایــن چنــد سـ ِ
دلیلــی از ادای ایــن تکلیــف بــزرگ طفــره رفتنــد و خودشــان
و جــان و مــال و فرزندانشــان و دیگــران را از آتــش حادثــه
دور کردهانــد مطمئــن باشــند کــه از معاملــۀ بــا خــدا طفــره
رفتهانــد و خســارت و ز یــان و ضــرر بزرگــی کردهانــد کــه
حســرت آن را در روز واپســین و در محاســبۀ حــق خواهنــد
کشــید».
ص�ف
ص
ف
حی��ه امام� ،جلد  ،21حه 93
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6
پیروزی جبهه مقاومت با محوریت ّ
ولی الهی

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾ
سرپرســت و رهبــر شــما تنهــا خــدا اســت و پیامبــر او و
آنهــا کــه ایمــان آوردهانــد و نمــاز را بــر پــا میدارنــد و در
حــال رکــوع زکات میپردازنــد * .و کســانی کــه والیــت خــدا
و پیامبــر او و افــراد بــا ایمــان را بپذیرنــد [پیروزنــد؛ زیــرا]
حــزب و جمعیــت خــدا پیــروز اســت!

سوره ما ئ�ده،آ��ی ت
ا�  55و 56

مقاومــت نیازمنــد اتحــاد اســت و اتحــاد هــم بــر محــور
واحــد شــکل میگیــرد و بهتر یــن محــور ،ولــی خداســت.
21
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در آیــات قبــل از ایــن آیــه تصریحشــده اســت کــه برخــی از
بیمــاردالن تحــت والیــت یهودیــان و مســیحیان قــرار دارنــد
و دلبســته آنــان هســتند؛ امــا قــرآن بــه مــا میآمــوزد کــه بایــد
دلبســته ولــی خــدا بــود.
امام باقر ؟ع؟ فرمودهاند:
«خــدای تبارکوتعالــی فرمــوده اســت :بــدون شــک
مــردم بهظاهــر مســلمانی را کــه پیــرو امــام ســتمگری باشــند
کــه از جانــب خــدا نیســت ،عــذاب میکنــم هرچنــد کــه آن
رعیــت در کــردار خــود نیکــوکار و پرهیــزگار باشــد و بــدون
تردیــد از مســلمانانی کــه پیــرو امــام عادلــی باشــند کــه از
جانــب خــدا حــق حا کمیــت یافتــه اســت ،درمیگــذرم
هرچنــد کــه آن رعیــت ســتمگر و بدکــردار باشــد».
ف
ف
کا�ی� ،جلد  ،۱ص�حه ۳۷۶
ݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«آنجایــی کــه دشــمنان میخواهنــد در بیــن
جناحهــای گونا گــون مــردم ،اختــاف ایجــاد کننــد ،رهبــری
اســت کــه میآیــد مایــۀ الفــت و مانــع از تفرقــه میشــود».
�
ب�ی�ان� ت
ا� در د�یدار ج�معی ا�ز بسی��جی� نا�1376/9/5 ،
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7
مقاومت در برابر سختیها

ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ
ﯶﯷ

مــا بــه امتهایــی کــه پیــش از تــو بودنــد [پیامبرانــی
فرســتادیم و هنگامیکــه بــه مخالفــت آنهــا برخاســتند]
آنهــا را بــه شــدت و رنــج و ناراحتــی مواجــه ســاختیم شــاید
[بیــدار شــوند و در برابــر حــق] تســلیم گردنــد * .چــرا آنهــا
هنگامیکــه مجــازات مــا بــه آنــان رســید [خضــوع نکردنــد
و] تســلیم نشــدند ،ولــی دلهــای آنهــا قســاوت پیــدا کــرد و
شــیطان هــر کاری را کــه میکردنــد در نظرشــان زینــت داد.

سوره ان�عام،آ��ی ت
ا�  42و 43
23
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خداونــد متعــال در ایــن آیــات خطــاب بــه پیامبــر ؟ص؟
چنیــن اظهــار م ـیدارد کــه پیــش از تــو امتهایــی بودنــد کــه
خداونــد پیامبرانــی را بــرای هدایــت آ نهــا فرســتاد و بــرای
اینکــه آنهــا بــه خــود آینــد و بهســوی خــدا برگردنــد ،آنهــا را
بــه انــواع گرفتار یهــا و بالهــا و ســختیها مبتــا کــرد تــا آنهــا
در برابــر خــدا زاری کننــد و خضــوع و خشــوع بنماینــد و رفــع
گرفتــاری خــود را از خــدا بخواهنــد و ایــن باعــث پیونــد و ارتباط
محکــم آ نهــا بــا خــدا باشــد .ولــی آنهــا حتــی در آن شــرایط
ســخت و بحرانــی ،روی ب هســوی خــدا نیاوردنــد و در برابــر
خــدا تضــرع نکردنــد و درنتیجــه گرفتــار غضــب الهــی شــدند.
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
یکــه بــر آنهــا بــا نــازل میشــود و
«ا گــر مــردم وقت 
نعمتهــا زایــل میگــردد ،بــا نیتهــای درســت و از تــه دل
بــه پروردگارشــان پنــاه ببرنــد ،خداونــد هــر نــوع نعمــت از
نهــا بازمیگردانــد و کارهــای فاســد آنهــا
دســت رفتــه را بــه آ 
را اصــاح میکنــد».
ن�ه ل� غ �طخ
�جا بال�ه ،ب�ه 178
ن
حسی ؟ع؟ فرمودهاند:
امام
«ا گــر ســه چیــز نبــود فرزنــد آدم در برابــر هیچکــس ســر
فــرود نم ـیآورد .فقــر و بیمــاری و مــرگ».
ف
�ظ ت ن
�ن�ز ه��ة ال ن�ا ر و ���یب�ه ال�خ اطر ،ص�حه 80
24
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ݨݨݨَ
ݧݩ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«مــن بارهــا بــه دوســتانی کــه دچــار مصیبتهایــی
شــدهاند ،ایــن را عــرض کــردهام؛ بــه شــما هــم عــرض
میکنــم :ایــن مصیبتهــا گاهــی بــرای انســان ،بالســت؛
گاهــی بــرای انســان ،نعمــت اســت .ا گــر مصیبتهــا مــا را
بیــدار نکنــد ،بلکــه تنبــل کنــد ،بــای مضاعــف اســت؛
تهــا مــا را بــه خــود بیــاورد و ضعفهــا
امــا ا گــر مصیب 
یهــا و غفلتهــای مــا را بــه مــا نشــان دهــد و مــا
و کمکار 
ّ
همــت کنیــم و ایــن رخنههــا را ترمیــم نماییــم ،ایــن بــا بــرای
مــا بــه نعمــت تبدیــل میشــود».
ش
ن
ت
ب�ی�ان� ت
ا� در د�یدار مردم �هرس�ا� ب�م1382/10/26 ،
بنــده بــه دعــای برخاســته از دل پــا ک و صــاف جوانــان
و افــراد پرهیــزگار بــرای دفــع بالهــای بــزرگ بســیار امیــدوارم،
چرا کــه توســل بــه درگاه خداونــد و طلــب شــفاعت از نبــی
مکــرم اســام و ائمــه بزرگــوار میتوانــد بســیاری از مشــکالت
را برطــرف کنــد .دعــای هفتــم صحیفــه ســجادیه دعــای
بســیار خــوب و خوشمضمونــی اســت کــه میتــوان بــا ایــن
الفــاظ زیبــا و بــا توجــه بــه معانــی آن بــا پــروردگار ســخن
گفــت.
� ن ت پ� ا�ز ش� ت ن� آ ست ن �ز ��خ
ت
بی�ا�ا� س کا � هال در � �ا�ه رو در کاری98/12/13 ،
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8
هجمهها و مفاسد جبهه باطل

ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹ
مــا نــوح را ب هســوی قومــش فرســتادیم ،او بــه آنهــا
گفــت :ای قــوم مــن [تنهــا] خداونــد یگانــه را پرســتش کنیــد
کــه معبــودی جــز او بــرای شــما نیســت [و ا گــر غیــر ایــن کنیــد]
مــن بــر شــما از عــذاب روز بزرگــی میترســم.

س ع ف آ
را�� ،ی�ه 59
وره ا

دشــمنان بــرای مقابلــه بــا جبهــه حــق از هیــچ تالشــی
فروگــذار نمیکننــد .تار یــخ جنــگ میــان حــق و باطــل نشــان
میدهــد مقابلــه ایــن دو گــروه در همــه عرصههــای زندگــی
اعــم از عرص ههــای فکــری و عقیدتــی ،فرهنگــی ،سیاســی،
اقتصــادی و نظامــی شــکلگرفته و متکبــران و زورگویــان
و دنیاطلبــان ،بــا انــواع تهاجمــات فکــری و فرهنگــی و
26
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اقتصــادی و نظامــی بــه جنــگ جبهــه حــق رفتهاند .بخشــی
از آیــات ســوره اعــراف بــه انــواع مفاســد و هجمههــای متنــوع
جبهــه باطــل اشــاره مینمایــد .فســاد عقیدتــی و بتپرســتی
در قــوم نــوح ،فســاد فرهنگــی در قــوم عــاد کــه دارای جمــود
فکــری بــوده و بــه آدابورســوم غلــط نیــا کان وابســتگی
داشــته و افتخــار میکردنــد ،فســاد سیاســی در قــوم ثمــود
کــه روحیــه تکبــر و زورگو یــی داشــته و بــه تهیدســتان و
مســتضعفان ظلــم میکردنــد ،فســاد اخالقــی در قــوم لــوط
کــه در لذتهــای شــهوانی غوطـهور بــوده و فســاد اقتصــادی
در قــوم شــعیب کــه کمفروشــی و گرانفروشــی میکردنــد.
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«کســی کــه از دشــمن غفلــت کنــد ،حیلههــا و کیدهــای
دشــمن بیــدارش خواهــد ســاخت».
ف
�غ
ررالحکم ،ص�حه 340
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«میخواهــم بــه شــما و بــه هرکســی کــه ایــن حــرف را
خواهــد شــنید بگویم :دشــمن را بشناســید .یکــی از خطراتی
ّ
دشــمن
کــه هــر ملتــی را تهدیــد میکنــد ایــن اســت کــه
ِ
خــودش را دشــمن ندانــد؛ یــا دوســت بدانــد یــا بیطــرف
بدانــد؛ ایــن خطــر خیلــی بزرگــی اســت .هــم دشــمن را
بشناســید ،هــم روشهــای دشــمنیاش را بشناســید .دچــار
27
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غفلــت نشــویم؛ ا گــر غفلــت کردیــم ،شــبیخون بــه مــا زده
خواهــد شــد؛ غفلــت نکنیــم .امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ فرمــودَ :و
َّ
ََ
َ َ ُ َ َّ َ
ـول اللــدم؛ مــن مثــل آن
ِ
اهَّلل ل ا کــون کالض ُبـ ِـع تنـ ُـام علــی طـ ِ
ً
حیوانــی نخواهــم بــود کــه معمــوال بــرای اینکــه بــه خــواب
بــرود ،یــک آهنگــی میخواننــد و او بــه خــواب مـیرود؛ مــن
خــواب نخواهــم رفــت ،بیــدارم و میفهمــم ُد َ
وروبــرم چــه
میگــذرد .از مــا هــم همیــن را خواســتهاند .نبایــد بــه خــواب
برو یــم ،نبایــد غفلــت کنیــم».
عل
ن
ا� در د�یدار �ن�خ� ن
ب�ی�ان� ت
بگا� ج�وا� می1396/7/26 ،
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9
یادآوری نصرتها

ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤ
و یــاد کنیــد هنگامــی را کــه شــما در زمیــن گروهــی
انــدک بودیــد و ناتــوان و ز بــون شــمرده میشــدید و همــواره
میترســیدید کــه دیگــران شــما را برباینــد پــس خــدا شــما
را [در شــهر مدینــه] امنیــت داد و بــا یــار یاش نیرومندتــان
ســاخت و از [نعمتهــای] پا کیــزهاش بــه شــما روزی
بخشــید تــا ســپاسگزاری کنیــد.

آ
سوره ان� ف�ال� ،ی�ه 26

خداونــد بــه مســلمین گوشــزد میکنــد کــه دوران ســختی
و تــرس خــود را فرامــوش نکــرده و بــه یادآورنــد کــه ایــن
خداونــد بــود کــه آنــان را در زمانــی کــه در اقلیــت محــض
بــوده و هیــچ نیــرو و ســاحی نداشــتند ،در برابــر دشــمنان
29
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مغــرور و سرمســت از قــدرت پیــروز ســاخت .ایــن آیــات بــه مــا
تعلیــم میدهــد کــه بــرای پیــروزی در جبهــه مقاومــت بایــد
یهــای گذشــته و نصــرت الهــی در بزنگا ههــا را بــه
پیروز 
یــاد آورد و بــه آن دلگــرم بــود .مــردم مــا نیــز در طــول ســالیان
گذشــته بارهــا عنایــات الهــی را شــاهد بودهانــد .پیــروزی
انقــاب اســامی و ســپس پیــروزی در جنــگ  8ســالهای کــه
 40کشــور جهــان بــه حمایــت دشــمن متجــاوز آمــده بودنــد
و پیــروزی در برابــر داعــش و نیــز توفیقــات پزشــکان مــا در
موضــوع کرونــا نمونههایــی از نصــرت الهــی اســت.
ݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«خــدای متعــال در طــول ایــن ســالها بــه مــا کمــک
کــرده اســت .در بره ههــای مختلــف ،دســت قــدرت الهــی
را پشــت ســر ایــن ملــت ،آدم مشــاهده میکنــد و میبینــد.
یــک مــورد آن همیــن اســت کــه امــروز دولتــی کــه مظهــر
اســتکبار اســت  -دولــت آمر یــکا دچــار مشــکالت فراوانــی
یهــای دولــت آمر یــکا ،چیــز کوچکــی نیســت.
اســت .نا کام 
در قضیــۀ فلســطین شکســت خوردنــد ،در زدودن فکــر
تهــا شکســت خوردنــد؛ در تســلط
فلســطین از ذهــن مل 
بــر سرنوشــت ملــت عــراق شکســت خوردنــد ،آن حکومــت
مطلقــۀ یــک جانبـهای کــه میخواســتند در عــراق بــه وجــود
بیاورنــد ،نــا کام ماندنــد».
ا� در د�یدار مردم کا�ز ن
�بی�ان� ت
رو�1387/2/16 ،
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10
تا کتیکهایمقاومت

ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺ ﯼﯽ ﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

و در برابــر دشــمنان آنچــه در قــدرت و تــوان داریــد
از نیــرو و اســبان ورز یــده [بــرای جنــگ] آمــاده کنیــد تــا
بهوســیله آنهــا دشــمن خــدا و دشــمن خودتــان و دشــمنانی
غیــر ایشــان را کــه نمیشناســید ،ولــی خــدا آنــان را
میشناســد بترســانید؛ و هــر چــه در راه خــدا هزینــه کنیــد،
پاداشــش ب هطــور کامــل بــه شــما داده میشــود و مــورد ســتم
31
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قــرار نخواهیــد گرفــت * .و ا گــر دشــمنان بــه صلــح گرویدند،
ً
تــو هــم بــه صلــح گــرای و بــر خــدا تــوکل کــن کــه یقینــا او شــنوا
و داناســت.

سوره ان� ف�ال،آ��ی ت
ا�  60و 61

خداونــد متعــال در ایــن آیــات بــه چنــد وظیفــه مهــم
مؤمنــان در تقابــل بــا جر یــان کفــر و اســتکبار اشــاره میکنــد.
مقاومــت ایجــاب میکنــد کــه مســلمانان خــود را در برابــر
کافــر مجهــز نمــوده و در تمــام عرصههــا آمادگــی تقابــل بــا
کفــار را داشــته باشــند .البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه
تنهــا راهبــرد مقاومــت ،جنــگ بــا کفــار اســت .بلکــه ا گــر
راهبــرد مقاومــت اقتضــا نمــود ،میتــوان بــا صالحدیــد ولــی
امــر بــا دشــمن توافــق نمــود و ایــن توافــق بایــد در چارچــوب
کلــی حرکــت رو بــه جلــوی نظــام اســامی باشــد؛ و البتــه در
صــورت خیانــت از ســوی دشــمن ،بایــد بهگونــهای رفتــار
شــود کــه نهتنهــا خــود آنــان بلکــه دوســتان و همراهــان آنــان
نیــز تصــور خیانــت بــه مســلمین را از ســر بیــرون کننــد.
امــام عــی ؟ع؟ در نامــه خــود بــه مالــک اشــتر توصیــه
میکننــد:
«هرگــز پیشــنهاد صلــح از طــرف دشــمن را کــه خشــنودی
خــدا در آن اســت رد مکــن کــه آســایش رزمنــدگان و آرامــش
فکــری تــو و امنیــت کشــور در صلــح تأمیــن میگــردد .لکــن
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زنهــار! زنهــار! از دشــمن خــود پــس از آشــتی کــردن ،زیــرا
گاهــی دشــمن نزدیــک میشــود تــا غافلگیــر کنــد ،پــس
دوراندیــش بــاش و خوشبینــی خــود را کنــار بگــذار».
ن�ه�جال� غ
بال�ه ،ن�امه 53
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«مــا تعبیــر نرمــش قهرمانانــه را بــه کار بردیــم؛ یــک
ّ
عــدهای آن را بــه معنــی دســت برداشــتن از آرمانهــا و
هدفهــای نظــام اســامی معنــا کردنــد؛ بعضــی از دشــمنان
هــم همیــن را مستمســکی قــرار دادنــد بــرای اینکــه نظــام
اســامی را بــه عقبنشــینی از اصــول خــودش ّمتهــم کننــد؛
اینهــا بدفهمــی اســت .نرمــش قهرمانانــه بــه معنــای مانــور
هنرمندانــه بــرای دســت یافتــن بــه مقصــود اســت؛ بــه معنــای
ایــن اســت کــه ســالک راه خــدا  -در هــر نــوع ســلوکی  -بــه
ســمت آرمانهــای گونا گــون و متنـ ّـوع اســامی کــه حرکــت
میکنــد ،بــه هــر شــکلی و بــه هــر نحــوی هســت ،بایــد از
شــیوههای متنـ ّـوع اســتفاده کنــد بــرای رســیدن بــه مقصــود.
هرگونــه حرکتــی  -چــه حرکــت بــه جلــو ،چــه حرکــت بــه
عقــب  -مثــل میــدان رزم نظامــی ،بایــد بــه دنبــال رســیدن بــه
ـداف از پیــش تعیینشــده باشــد .ایــن آن نظـ ِـام صحیــح
اهـ ِ
ِ
حرکـ ِـت منطقــی [اســت]».
ف �
ش
ب�ی�ان� ت
ا� در د�یدار پ��ن�ج اه ه��زار �رمان�ده بسی ج�� سراسر ک�ور1392/8/29 ،
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11
ارزش مقاومت در رکاب ّ
ولی الهی

ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱ

شایســته نیســت کــه اهــل مدینــه و کســانی کــه پیرامــون
آنانانــد ،از رســول خــدا ســرپیچی کننــد؛ و بــه ســبب
پرداختــن بــه خــود از حفــظ جــان او دریــغ ورزنــد؛ زیــرا هیــچ
تشــنگی و رنــج و گرســنگی در راه خــدا بــه آنــان نمیرســد
و در هیــچ مکانــی کــه کافــران را بــه خشــم مــیآورد ،قــدم
نمیگذارنــد و از هیــچ دشــمنی انتقــام نمیگیرنــد مگــر آنکــه
بــه پــاداش ســختیها عمــل شایســتهای در پرونــده آنــان ثبــت
34
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میشــود؛ همانــا خداونــد پــاداش نیکــوکاران را تبــاه نمیکنــد.

ت آ
سوره �و ب�ه� ،ی�ه 120

در ســوره توبــه ،تأ کیــد فراوانــی نســبت بــه مقاومــت
در جهــاد بــا دشــمنان و در رکاب ولــی خــدا مطــرح شــده
اســت و در آی ـهای کــه خواندیــم ،خداونــد بــه مؤمنــان
توصیــه میکنــد کــه بــا رهبــران شایســته الهــی همــراه باشــند
و در رکاب ایشــان ،ســختیها و دشــوار یهای مقاومــت را
تحمــل کننــد تــا از عنایــات و یــژه الهــی برخــوردار شــوند و
میفرمایــد« :تکتــک ایــن رنجهــا و ســختیها ،بهعنــوان
عمــل صالــح ثبــت میگــردد و در برابــر آنهــا پاداشــی بــزرگ
دریافــت میکننــد» .امــروز بــا وجــود حکومــت اســامی،
زمینههــای فــراوان بــرای مقاومــت و جهــاد فراهــم اســت.
هــر گامــی کــه جبهــه مقاومــت را یــاری رســانده و دشــمنان
را بــه خشــم آورد ،ارزشــمند اســت .بــر ایــن اســاس ،همــه
حرکتهــای جهــادی ،تالشهــای علمــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی ،تولیــدی ،درمانــی و خدماتــی کــه در راه
یشــود،
تقو یــت جبهــه مقاومــت در برابــر دشــمنان انجــام م 
ً
ســتودنی اســت و اجــر مجاهــدان را در پــی دارد .خصوصــا
بــا پیدایــش و یــروس کرونــا و چالشهایــی کــه بهواســطه
آن دامنگیــر جامعــه اســامی شــد ،بســیاری از پزشــکان
و پرســتاران ،بلکــه دیگــر اقشــار جامعــه ،فدا کارانــه و
مخلصانــه بــه میــدان مبــارزه گام برداشــتند ،بــه فرمــوده
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خداونــد ،هیچیــک از ایــن مشــکالت و تالشهــا،
تشــنگیها ،خســتگیها ،گرســنگیها ،آســیب دیدنهــا،
هزینهکردهــای مــال و پیمــودن ســرزمینها هــدر نمــیرود؛
همگــی بهعنــوان «عمــل صالــح» ثبــت میگــردد و در برابــر
آنهــا پاداشــی بــزرگ دریافــت میکننــد؛ چرا کــه خداونــد
هرگــز پــاداش نیکــوکاران را ضایــع نمیکنــد.
ݨݨݨَݨ
ݩݧ ّ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ُݩهـالی :
«مطلبــی راجــع بــه عمــل صالــح مــن عــرض میکنــم کــه
امــروز در دنیــای کنونــی ،هــر حرکتــی کــه در جهت اســتقالل
سیاســی و فرهنگــی و رشــد اقتصــادی کشــورها و ملتهــا
و در جهــت اقتــدار ّامــت اســامی و ترویــج علــم در دنیــای
نهــای دنیــای اســام باشــد ،هــر
اســام و رشــد دادن جوا 
حرکتــی در ایــن جهــت عمــل صالــح اســت .انحصارطلبــان
غر بــی میخواهنــد ایــن را در اختیــار خودشــان نگــه دارنــد و
قطرهقطــره بــه ملتهــا بدهنــد در مقابــل شــرف و اســتقالل
ملتهــا .هــر حرکتــی در راه بــه دســت آوردن ایــن قــدرت
و هــر ّفع ّ
الیــت مهـ ّـم اقتصــادی انجــام بگیــرد عمــل صالــح
اســت؛ هــر حرکتــی در جهــت کمــک بــه مــردم ،کمــک بــه
مســتضعفین ،کمــک بــه فقــرا انجــام بگیــرد عمــل صالــح
اســت؛ هــر حرکتــی در جهــت تبلیــغ حقایــق و مقابلــۀ بــا
موهومــات انجــام بگیــرد عمــل صالــح اســت».
ا� در د�یدار مس ئ� ن
وال� ن�ظ�ام و می�همان� نا� کن� ف�ران�س ت
�بی�ان� ت
وحد� اسالمی1398/8/24 ،
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12
پیامبران،طالیهدارانمقاومت

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓﮔﮕﮖ
پــس همانگونــه کــه فرمــان یافت ـهای ،اســتقامت کــن؛
و همچنیــن کســانی کــه بــا تــو ب هســوی خــدا آمدهانــد [بایــد
اســتقامت کننــد]! و طغیــان نکنیــد کــه خداونــد آنچــه را
انجــام میدهیــد میبینــد!

آ
سوره ه�ود� ،ی�ه 112

پــس از وفــات ابوطالــب و خدیجــه ،دو حامــی بــزرگ
پیامبــر ؟مهع؟ دوران ســختی بــرای ایشــان پیــش آمــده بــود؛
ایــن ســوره در همــان دوران نــازل شــده اســت .ســورهای کــه
داســتان مقاومــت پیامبــران پیشــین را در مســیر حــق بازگــو
مینمایــد کــه چگونــه بــا وجــود نفــرات کــم ،در برابــر انبوهــی
از دشــمنان پیــروز شــدند و پیامبــر ا کــرم ؟ص؟ و مســلمانان
37
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را بــه توجــه بــه سرگذشــت آنــان دعــوت مینمایــد تــا قــوت
قلــب پیــدا کننــد .از ایــن رو ،ایــن ســوره را میتــوان ســوره
مقاومــت دانســت .همچنیــن پیــام مهــم ایــن آیــه آن اســت
کــه رهبــران الهــی ،بایــد طالیهداران ،پیشــگامان و اســوههای
مقاومــت باشــند .امــام راحــل رحمةاهللعلیــه و رهبــر معظــم
انقــاب ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی و شــا گردان ایــن مکتــب ،همــواره در خــط
مقــدم مقاومــت بودهانــد .ســردار قاســم ســلیمانی ،طالیـهدار
مقاومــت بــود .نمیگفــت« :برو یــد و محکــم بایســتید» بلکــه
«خــود پیشقــدم بــود ،مقاومــت میکــرد» و آنــگاه دیگــران
را نیــز بــه مقاومــت فرامیخوانــد.
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨ
ُمد

امام عیل؟ع؟ درباره پیامبران الهی فرمودهاند:
نهــا کســانی بودنــد کــه کمــی عــدد پیروانشــان
«آ 
و کثــرت تکذیــب کنندگانشــان ،باعــث کوتاهــی آنــان
نگشــت » .
ن�ه ل� غ �طخ
�جا بال�ه ،ب�ه 1
همچنین ایشان درباره پیامبر ا کرم ؟ص؟ فرمودهاند:
«در روز جنــگ بــدر ،بــه پیامبــر ؟ص؟ کــه از همــه مــا بــه
دشــمن نزدیکتــر بــود پنــاه جســته بودیــم؛ دلیــری و صولــت
او در آن روز از همــه مــردم بیشــتر بــود».
همچنین درباره ویژگیهای امامان فرمودهاند:
«امامــان کســانی هســتند کــه رهــا کــردن آنهــا توســط
38

قرآن ،کتاب مقاومت

دیگــران ضربـهای بــه آ نهــا نمیزنــد و از مخالفــت مخالفــان
وحشــتی ندارنــد و در راه دیــن خــدا از کوههــای بلنــد
محکمتر نــد».
و درباره وظایف حا کمان نیز فرمودهاند:
«والــی از ادای آنچــه خداونــد بــر عهــده او قــرار داده
برنیایــد جــز بــا کوشــش و یــاری خواســتن از خداونــد و
تصمیــم بــر عمــل بــه حــق و اســتقامت ورزیــدن بــر آن».
ن�ه�جال� غ
بال�ه ،ن�امه 53
ݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«در دو جــای قــرآن ِ«اسـ َـت ِقم» دارد؛ اســتقامت کــردن
یعنــی ثبــات ورز یــدن در ایــن راه و تحــت تأثیــر عوامــل
گونا گــون قــرار نگرفتــن .راه ،راه همــواری نیســت؛ راه خــدا،
راه تــاش در راه خــدا ،راه اقامــۀ حــق و عــدل ،راه رســیدن
ّ
بــه تمــدن اســامی و نظــام حقیقــی اســامی و جامعــۀ
اســامی راه دشــواری اســت؛ راهــی اســت کــه پیغمبــران در
ایــن راه بــا زحمــت حرکــت کردنــد و پیــش رفتنــد».
ن� ش
ح ن
ئ
ب�ی�ان� ت
ا� در ج�مع ه��ی��تاهی دا �ج�وی�ی در رو�ز ار�بعی� ن� س�ی�ی1396/8/18 ،
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13
مقاومت و ّایام اهلل

ﮬﮭﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ

و همانــا موســی را بــا نشــانههای خــود فرســتادیم [و بــه
او وحــی کردیــم] کــه قــوم خــود را از تاریکیهــا بهســوی
روشــنایی بیــرون آور و روزهــای خــدا را بــه آنــان یــادآوری
کــن ،بیتردیــد در ایــن روزهــای خــدا بــرای هــر شــکیبای
ســپاسگزاری نشــانههایی اســت.

آ
سوره اب�را�یه�م� ،ی�ه 5

در جــزء ســیزدهم ،بخشــی از ســوره یوســف و نیــز
ســورههای رعــد و ابراهیــم آمــده اســت .ایــن ســه ســوره ،در
40
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روزهایــی کــه صفآرایــی بیــن مشــرکان و پیامبــر اســام؟ص؟
یشــک ،مقاومــت
بــه اوج خــود رســیده بــود نــازل شــد .ب 
یتــر و البتــه دشــوارتر اســت .یکــی
در ایــن زمــان ،ضرور 
از ابزارهــای تقو یــت جامعــه در برابــر دشــمنان ،یــادآوری
تهــای و یــژهای اســت کــه دســت عنایــت و قــدرت
موقعی 
خداونــد در آن زما نهــا ظهــور و بــروز بیشــتری داشــته اســت؛ از
ایــن رو ،خداونــد در آیــات آغاز یــن ســوره ابراهیــم ،بــه داســتان
تبلیــغ و رســالت موســی ؟ع؟ پرداختــه و یکــی از تکالیــف آن
حضــرت را «یــادآوری ّایــام اهلل» شــمرده اســت .در تار یــخ
انقــاب مــا ،بســیاری از روزهــا و رخدادهــا ،یــوماهلل بــود؛ 15
خــرداد  17 ،1342شــهریور  1357و  ۲۲بهمــن  1357کــه روز
نجــات از حکومــت فرعونــی پهلــوی بــود .تشــییعجنازه پرشــور
و میلیونــی شــهید قاســم ســلیمانی و نیــز بمبــاران پایــگاه نظامــی
آمر یــکا در عیــن األســد ،دو نمونــه روشــن یــوماهلل در روزگار مــا
بــود .یــادآوری و بزرگداشــت «ایــاماهلل» ،یــک فرهنــگ و آمــوزه
قرآنــی اســت بنابرایــن ،بزرگداشــت دهــه فجــر ،بزرگداشــت
روزهــای پیــروزی و موفقیــت در برابــر دشــمنان و مســتکبران،
یــک توصیــه قرآنــی اســت.
پیامبر ؟ص؟ فرمودهاند:
تهــای او و آزمایشهــای او
«ایــاماهلل [روزهــای] نعم 
بهوســیله بالهــای او اســت».
ل ش�ی�خ ط س ص�ف
اما ی � و ی ،حه 491
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مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«یــوماهلل یعنــی چــه؟ یعنــی آن روزی کــه دســت قــدرت
خــدا را انســان در حــوادث مشــاهده میکنــد؛ آن روزی کــه
دههــا میلیــون در ایــران و صدهــا هــزار در عــراق و بعضــی
ـون فرمانــده ســپاه قــدس بــه
کشــورهای دیگــر بهپــاس خـ ِ
خیابانهــا آمدنــد و بزرگتر یــن بدرقــۀ جهــان را شــکل
دادنــد ،ایــن یکــی از ّایــاماهلل اســت .آنچــه ّاتفــاق افتــاد ،کار
هیــچ عاملــی جــز دســت قــدرت خــدا نمیتوانســت باشــد.
آن روزی هــم کــه موش ـکهای ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی ،پایــگاه آمریکایــی را در هــم کوبیــد ،آن روز هــم
یکــی از ّایــاماهلل اســت .مــا ایــن دو روز را جــزو ّایــاماهلل در
مقابــل چشــم خودمــان مشــاهده کردیــم .اینهــا روزهــای
نقطــۀ عطــف تاریخانــد ،روزهــای تاریخســازند ،روزهــای
عــادی نیســتند اینهــا .ایــن کــه یــک نیرویــی ،یــک
ّ
ملتــی ،ایــن قــدرت را دارد ،ایــن تــوان روحــی را دارد کــه
بــه یــک قــدرت ّ
متکبــر زورگــوی عالــم اینجــور ســیلی بزنــد،
نشــاندهندۀ دســت قــدرت الهــی اســت ،پــس آن روز جــزو
ّایــاماهلل اســت».
�ی�ان�ا�ت در خ�طب�هاهی ن�ما�ز ج�مع�ۀ ت�ه ن
را�1398/10/27 ،
ب
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14
توحید و مقاومت در برابر طاغوت؛ پیام محوری
ادیان الهی

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑﮒ
و همانــا در هــر امتــی پیامبــری فرســتادیم کــه [اعــام کند
کــه] خــدا را بپرســتید و از [پرســتش] طاغــوت بپرهیزیــد .پس
خــدا گروهــی از آنــان را [کــه لیاقــت نشــان دادنــد] هدایــت
کــرد و گروهــی [دیگــر را بــه ســبب تکبــر و عنادشــان] گمراهــی
بــر آنــان مقــرر شــد .پــس در زمیــن بگردیــد و بــا تأمــل بنگریــد
کــه ســرانجام تکذیبکننــدگان چگونــه بــود.

ن آ
سوره �حل� ،ی�ه 36
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دعــوت بــه «توحیــد» و «مقاومــت در برابــر طاغــوت»،
اســاس دعــوت تمــام پیامبــران بــوده؛ زیــرا ا گــر پایههــای
توحیــد محکــم نشــود و طاغوتهــا از جوامــع انســانی طــرد
نشــوند ،هیــچ برنامــه اصالحــی قابــل پیــاده کــردن نیســت.
توحیــد و مقاومــت در برابــر طاغوتهــا ،دو روی یــک
ســکه هســتند کــه مایــه ســعادت آدمــی هســتند؛ از ایــن رو،
پیامبــر؟ص؟ فرمــود« :قولــوا ال الــه اال اهلل تفلحــوا» در ایــن
عبــارت «ال الــه اال اهلل» ،هــم نفــی اســت و هــم اثبــات.
هــم اقــرار بــه معبودیــت و وحدانیــت خــدا اســت ،هــم نفــی
عبــادت همــه غیــر خــدا ،همــه طاغوتهــا و مســتکبران.
پیــام ایــن آیــه آن اســت کــه مــا ک ســنجش دیــنداری،
تنهــا عبــادات فــردی و جمعــی نیســت ،بلکــه مقاومــت و
تهــا ،خــود معیــاری برای ســنجش
ایســتادگی در برابــر طاغو 
دیـنداری اســت .پــس اینکــه امــروزه برخــی ،تــاش دارنــد
کــه مقاومــت در برابــر مســتکبران عالــم را تنــدروی و انحــراف
از دیــن معرفــی کننــد ،بــا مضمــون تمــام ادیــان آســمانی
ناســازگار اســت.
امام صادق ؟ع؟ فرمودهاند:
«هــر کــس از ّ
جبــار و ســتمگری اطاعــت کنــد ،او را
عبــادت کــرده اســت».
ک�ن�ز ق ئ
صف
ق
�
�
الد�ا �� ،جلد  ،11حه 290
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مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«هرکســی حــوزۀ معرفتــی اســام را و حــوزۀ عملــی اســام
را از محیــط زندگــی اجتماعــی و سیاســی مــردم دور کنــد،
بالشــک اســام را نشــناخته اســت .قــرآن بــه مــا میگویــد:
اهلل َو َ
اجت ِن ُبــوا ّ
ُا ُعبـ ُـدوا َ
الطاغــوت؛ ّ
عبودیــت 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 حرفهــا فرامیخوانیــم،
فقــط یــک توصیــۀ عقال ئــی نیســت ،یــک توصیــۀ سیاســی
نیســت؛ ایــن یــک خواســت دینــی اســت؛ رعایــت آن،
تقــوای دینــی اســت».
� ن ت م س ب�یس ت ه� ف�ت�می� ن لگ حل ت �خم�ی�ن
بی�ا�ا� در را م � و � سا رد ر � امام ی؟ره؟،
1395/3/14
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15
باطل از بین رفتنی است

ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
و بگــو :پــروردگارا! مــرا [در هــر کار و برنامـهای] بــه نیکــی
وارد کــن و بــه نیکــی بیــرون آور و برایــم از نــزد خــود نیرویــی
یار یدهنــده قــرار ده * .و بگــو :حــق آمــد و باطــل نابــود شــد؛
بیتردیــد باطــل نابــود شــدنی اســت.

سوره اسراء،آ��ی ت
ا�  80و 81

پیامبــر ؟ص؟ در ایــن آیــات دســتور مییابــد تــا از
خداونــد ،راســتی و صــدق در همــه کارهــا را بخواهــد و
46
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ّ
بــر نیــروی الهــی تکیــه و تــوکل کنــد .همچنیــن بایــد ظهــور
و پیــروزی حـ ّـق را بــه همــگان اعــام کنــد تــا مشــرکانی کــه
توطئــه اخــراج و قتــل پیامبــر ؟ص؟ را در ســر دارنــد ،دلســرد
شــوند و یقیــن کننــد کــه هرگــز تــوان رویارویــی بــا وی را
ندارنــد .بــر ایــن اســاس ،ا گرچــه باطــل ،زرقوبــرق و جوالنی
دارد ،گاه هیمن ـهای یافتــه و حـ ّـق و حقطلبــان را زیــر انــواع
فشــارها قــرار میدهــد ،لکــن ایــن جــوالن و جوشوخــروش
ّ
موقــت اســت .بــه فرمــوده قــرآن در ســوره رعــد آیــه  ،17باطــل
چــون کــف روی آب اســت و نابودشــدنی و ّ
حــق ،چــون
خــود آب اســت و مانــدگار .آری! پایــان مقاومــت ،پیــروزی
حـ ّـق و حقطلبــان و نابــودی باطــل و طاغوتهــا اســت.
پیــام ایــن آیــه آن اســت کــه از جلوههــا و زرقوبــرق باطــل
نبایــد هراســید کــه دوامــی نــدارد .فرا گیــری ویــروس کرونــا،
نمون ـهای از فروپاشــی هیمنــه ظاهــری غــرب بــود .آنــان کــه
خــود را در قلــه پیشــرفت ،تمــدن و توانمنــدی میدیدنــد،
در برابــر ویروســی نادیدنــی بــه هــم ریختنــد و گاه از برخــی
کشــورها کــه ضعیفشــان میپنداشــتند ،بســیار عاجزانهتــر بــه
مقابلــه پرداختنــد.
امام باقر ؟ع؟ فرمودهاند:
«وقتــی قائــم قیــام کــرد ،حکومــت باطــل از بیــن
م ـیر ود».
ت
ث
ق
ف
ص�ف
ن
ل
�
�
�
�
سی�ر �ورا لی� ن�� ،جلد  ،3حه 212
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مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
ّ
نهــا (دشــمنان اســام) نابودشــدنی هســتند.
«البتــه ای 
 ...ایــن ظواهــر نبایــد کســی را گــول بزنــد؛ اینهــا رفتنــی
َّ
نهــا ســاقط شــدنی و نابودشــدنی هســتندِ .ان
هســتند ،ای 
َ َ َُ ً
ً
نهــا باطلانــد و قطعــا دچــار زوال و
الباطــل کان زهوقــا؛ ای 
ِ
ســقوط و بدبختــی و فروافتادگــی خواهنــد شــد؛ در ایــن هیــچ
تردیــدی نیســت ّ
البتــه ممکــن اســت چهــار صبــاح زودتــر
یــا دیرتــر انجــام بگیــرد؛ بســتگی دارد بــه اینکــه مؤمنیــن،
جامعــۀ مؤمــن ،چــه جــوری عمــل بکنــد؛ ا گــر درســت عمــل
بکنــد ،ایــن ّاتفــاق زودتــر میافتــد».
ن ت م ف ن قآ
ا� در ح�ل ا�س �با �ر� ن� کری�م1396/3/6 ،
�بی�ا�
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16
مقاومت در برابر نمادهای شیطانی

ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ
[موســی بــه ســامری] فرمودهانــد :پــس [از میــان مــردم]
بــرو ،کیفــر تــو در زندگــی ایــن اســت کــه [دچــار بیمــاری
مســری و یــژهای شــوی تــا هــر کــس نزدیکــت آیــد بگویــی]:
بــه مــن دســت نزنیــد؛ و بــه تــو وعــده عــذاب قیامــت
[میدهــم] کــه تخلفناپذیــر اســت و [ا کنــون] بــه خدایــت
کــه همــواره مالزمــش بــودی نــگاه کــن .آن را میســوزانیم،
ســپس ســوختهاش را در در یــا میپاشــیم.

آ
سوره طه� ،ی�ه 97
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ً
معمــوال در برابــر هــر انقــاب و حرکتــی نوپدیــد،
جریاناتــی شــکل میگیرنــد کــه تــاش دارنــد ،آن حرکــت
اصالحــی را درهمپیچیــده و جامعــه را بــه همــان فضــای
پیشــین بازگرداننــد .خداونــد در ســوره طــه ،داســتان
موســی ؟ع؟ و قومــش را بــرای عبرتآمــوزی مســلمانان
نقــل میکنــد .وقتــی موســی بــه میقــات رفــت« ،ســامری»
کــه مــردی هنرمنــد بــود از فرصــت غیبــت موســی ؟ع؟
سوءاســتفاده کــرد و از طــا و جواهراتــی کــه نــزد بنیاســرائیل
از فرعونیــان بــه یــادگار مانــده بــود ،گوســالهای ســاخت کــه
صــدای مخصوصــی از آن خــارج میشــد .او بنیاســرائیل را
بــه پرســتش آن گوســاله دعــوت کــرد و گفــت« :ایــن خــدای
شــما و موســی ؟ع؟ اســت ».و هفتــاد هــزار نفــر از بنیاســرائیل
در برابــر آن بــه ســجده افتادنــد .وقتــی موســی ؟ع؟ از میقــات
بازگشــت ،در مقابــل ایــن هنرمنــد فاســد چنــد اقــدام انجــام
داد .1 :کار فرهنگــی «یــا قــوم امنــا فتنــم بــه»؛  .2بازخواســت
عمومــی «امل یعدکــم ربکــم وعــدا حســنا»؛  .3بارخواســت
از مســئوالن امــر «اخــذ بــرأس اخیــه جیــره الیــه»؛  .4برخــورد
بــا ایجادگــران نمادهــای شــیطانی «فاذهــب فــان لــک یف
احلیــاة ان تقــول ال مســاس»؛  .5از بیــن بــردن نمادهــای
شــیطانی «لنحرقنــه مث لننســفنه یف الــم نســفا» و .6
مجــازات پیــروان نمادهــای شــیطانی «فاقتلــوا انفســکم».
امــروزه نیــز ،ســردمداران عالــم ،بــه دنبــال
نمادســاز یهای شــیطانی هســتند و در ایــن مســیر از عالقــه
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مــردم بــه ســرگرمی ،تفر یــح و ...اســتفاده میکننــد .بــر ایــن
اســاس ،هــر نمــادی کــه آدمــی را از مســیر خــدا و حـ ّـق جــدا
میکنــد و بــه انحــراف میکشــاند ،نمــادی شــیطانی اســت؛
ّ
چــه گوســاله ســامری باشــد؛ چــه یــک هنــر ضــد دینــی.
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«هنــر اســامی کــه مــا میگوییــم یعنــی چــه؟ یعنــی
نکــه هنــری بــا محتــوا ،بــا هدفهــا و غایــات و آرمانهــای
ای 
اســامی بــه وجــود آیــد تــا در مقابــل هنــری کــه انســانها را
گمــراه میکنــد ،جوانــان را گمــراه میکنــد ،بشــر را ســرگرم بــه
امــور غیرواقعــی و دروغ میکنــد ،انســان را از آن آرمانهــا
بهــای خــودش -کــه بایــد بــه آن ســمت
و کمــال مطلو 
حرکــت کنــد -بازم ـیدارد ،در صحنــۀ عملــی ،کمــک
بــه ظلمــۀ عالــم میکنــد ،از مظلومیــن عالــم هرگــز دفاعــی
نمیکنــد و در خدمــت زر و زور اســتکبار اســت ،بایســتد و
نگــذارد کــه آن هنــر بــر ذهنیــت مــردم تســلط پیــدا کنــد؛ مــا
کــه جــز ایــن هــدف دیگــری ندار یــم».

ا� در د�یدار �با اع ض�ای حو�ز ه ه� ن�ری سا�ز نما� ت� ب�لی��غ ت
�بی�ان� ت
ا� اسالمی،
1371/11/4
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مقاومت و حربههای دشمن

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ

یکــه قلوبشــان در لهــو و بیخبــری فرورفتــه اســت
درحال 
و ایــن ســتمگران پنهانــی نجــوی میکننــد [و میگوینــد] آیــا
جــز ایــن اســت کــه ایــن یــک بشــری همچــون شماســت؟ آیــا
شــما بــه ســراغ ســحر میرو یــد بــا اینکــه میبینیــد؟!

ن آ
سوره ا ب�ی�اء� ،ی�ه 3

َ ْ َ ُ َْ ْ َ ُ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ
ــاع ٌر
بــل قالــوا أضغـ ُـاث أحــا ٍم ب ِــل افت
ــراه َبــل ه َــو ش ِ
َْ ْ
َ َْ
َ
ال َّو ُلـ َ
ـون؛
فل َیأ ِت َنــا ِب َآیـ ٍـة ک َمــا أ ْر ِســل

نهــا گفتنــد [آنچــه را محمــد آورده وحــی نیســت]
آ
ً
بهــای آشــفته اســت ،اصــا او ب ـهدروغ آن را بــه
بلکــه خوا 
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خــدا بســته ،نــه او یــک شــاعر اســت! [ا گــر راســت میگویــد]
بایــد معجــزهای بــرای مــا بیــاورد ،همانگونــه کــه پیامبــران
پیشــین بــا معجــزات فرســتاده شــدند.

ن آ
سوره ا ب�ی�اء� ،ی�ه 5

َ
َّ
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ
َ
ــک ِإل ُه ُــز ًوا أ
َو ِإذا َر َءا َک ال ِذیـ َـن کفـ ُـر وا ِإن یت ِخذون
َهـ َـذا َّالــذی َی ْذ ُکـ ُـر َء َ
ال َت ُکـ ْـم َو ُهــم ب ِذ ْکــر َّ ْ َ
حان ُهـ ْـم َک ِف ُر َ
ون؛
ِ
ِ
الر ِ
ِ ِ
یکــه کافــران تــو را میبیننــد کاری جــز اســتهزا
هنگام 
کــردن ندارنــد [و میگوینــد] آیــا ایــن همــان کســی اســت کــه
ســخن از خدایــان شــما میگو یــد؟ درحالیکــه خودشــان
ذ کــر خداونــد رحمــان را انــکار میکننــد.

ن آ
سوره ا ب�ی�اء� ،ی�ه 36

مشــرکان مکــه بــرای توطئهچینــی مقابــل تبلیغــات
پیامبــر ؟ص؟ بــه انــواع حربههــا ،چنــگ میزدنــد .ازجملــه
ایــن حربههــا تمســخر ،برچســب زدن و تحقیــر ایشــان بــود.
گاهــی میگفتنــد  :او هــم ماننــد شــما بشــر اســت و پیامبــر
نیســت؛ و گاهــی میگفتنــد :آنچــه آورده و ادعــا دارد نشــانه
نبــوت اوســت ،ســحر و جادو یــی بیــش نیســت .گاهــی
نیــز ســخنان پیامبــر ؟ص؟ را خوابهــای پریشــان بشــمار
میآوردنــد .گاهــی نیــز میگفتنــد :دروغگــو اســت یــا شــاعر
اســت کــه شــعر میســراید .عــاوه بــر همــه اینهــا از راه فریــب
و تطمیــع و تهدیــد و تبعیــد و فشــار اقتصــادی و تحریــم و یــا
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تحمیــل جنــگ بــه مبــارزه بــا مســلمانان برخواســتند .پیــام
ایــن آیــات آن اســت کــه از غوغاســاالر یهای رســانههای
دشــمنان نهراســیم و بدانیــم کــه ایــن ،شــیوه همیشــگی
دشــمنان جبهــه حــق بــوده اســت.
امــروزه نیــز دشــمنان بــا ورود ویــروس کرونــا بــه ایــران،
بــا انــواع شــبهه افکنــی ،بحراننمایــی و دمیــدن روح یــأس
و ناامیــدی ،خــود را دلســوز مــردم نشــان داده و بــا آنکــه
همچنــان تحری مهــای ظالمانــه ایــران را ادامــه داده بودنــد،
وعدههــای پوشــالی کمکرســانی دادنــد!
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«ای مــردم در طر یــق هدایــت از کمــی عــدد خــود
نهرا ســید».

ن�ه ل� غ خ
بال�ه� ،طب�ه 201
�جا
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«عز یــزان مــن! گاهــی همیــن تمســخرها و تحقیــر و توهین
کردنهــا ،آدمهــای بزرگــی را مســتأصل و بیچــاره میکنــد؛
آنطــور کــه بهاجبــار همرنــگ جماعــت میشــوند .آنوقــت
ابرقدرتهــا دستهایشــان را روی دلشــان میگذارنــد،
مخفیانــه میخندنــد کــه کارشــان را پیــش بردنــد و مانعــی
نقــدر جریانهــای انقالبــی را در
را از سـ ِـر راه برداشــتند! آ 
ً
ً
دنیــا مســخره میکننــد کــه علنــا و صریحــا ،آرمانهــا ،آرزوهــا
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و شــعارهای انقالبــی خــودش را پــس بگیرنــد ،یــا تخطئــه و
یــا ّ
حتــی مســخره کننــد .در صحنــه سیاســت جهانــی دیــده
ـمنان دیــروز خــودش ایســتاد؛
شــد ،کســی کــه در حضــور دشـ ِ
ـروز خــودش متلــک گفــت ،بــرای اینکــه همرنــگ
بــه امـ ِ
جماعــت شــود و آنهــا خندیدنــد! البتــه آنهــا وقتــی چنیــن
چیــزی را میبیننــد ،دلشــان را خــوش میکننــد و میگوینــد:
ّ
شــما چقــدر آدم متمــدن و چیزفهمــی هســتید! امــا درواقــع
یــک مانــع را از پیــش رو برداشــتهاند .بدیــن گونــه موانــع
را از بیــن میبرنــد .اینجاســت کــه شــیعه معتقــد بــه علــی
بــن ابیطالــب ؟ع؟ بایــد از شــجاعت آن حضــرت درس
ّ
بگیــرد« .ال تستوحشــوا یف طر یقاهلــدی لقلــة اهلــه»؛
وحشــت نکنیــد .از روگردانــدن و ِاعــراض دشــمن احســاس
تنهایــی نکنیــد .از تمســخر دشــمن دربــاره آنچــه در دســت
شماســت  -کــه گوهــر گرانبهایــی اســت  -عقیدهتــان
سســت نشــود».

�ن ت خ
ن
ا� در �طب�هاهی �ما�ز ج�معه1374/11/20 ،
بی�ا�
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آینده روشن مقاومت

ﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ

خــدا بــه کســانی از شــما کــه ایمــان آورده و کارهــای
ً
شایســته انجــام دادهانــد ،وعــده داده اســت کــه حتمــا
آنــان را در زمیــن جانشــین [دیگــران] کنــد ،همانگونــه کــه
ً
پیشــینیان آنــان را جانشــین [دیگــران] کــرد و قطعــا دینشــان
را کــه بــرای آنــان پســندیده برایشــان اســتوار و محکــم نمایــد
ً
و یقینــا تــرس و بیمشــان را تبدیــل بــه امنیــت کنــد[ ،تــا
جایــی کــه] فقــط مــرا بپرســتند [و] هیچچیــزی را شــریک
56
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مــن نگیرنــد؛ و آنــان کــه پــس از ایــن نعمتهــای ویــژه
ناسپاســی ورزنــد [در حقیقــت] فاســقاند.

ن آ
سوره �ور� ،ی�ه 55

در شــأن نــزول ایــن آیــه میخوانیــم :هنگامیکــه
پیامبــر؟ص؟ و یارانــش از مکــه هجــرت کردنــد ،انصــار
بــا روی بــاز از آنهــا اســتقبال کردنــد؛ امــا مشــرکان چنــان
نهــا قیــام کردنــد کــه مســلمانان جرئــت نمیکردنــد
علیــه آ 
اســلحه را از خــود دور کننــد و همیشــه میگفتنــد آیــا روزی
میرســد کــه بــا خیــال آســوده ،شــب اســتراحت کنیــم و جــز
از خــدا از هیچکــس نترســیم؟ در ایــن زمــان آیــه نــازل شــد و
بــه ایشــان وعــده آرامــش و قــدرت یافتــن داد .از مجمــوع آیــه
چنیــن برمیآیــد کــه ســرانجام مقاومــت ،پیــروزی و تمکیــن
دیــن خــدا اســت و ایــن آینــده روشــن ،راه را بــرای تحمــل
ســختیهای مقاومــت همــوار میســازد .ایــن آیــه بــه مــا
میآمــوزد کــه بــه مؤمنــان اهــل مقاومــت ،امیــد دهیــم تــا فشــار
و ســختیها ،آنهــا را مأیــوس نکنــد و بداننــد کــه آینــده از
آن آنــان اســت.
امام سجاد ؟ع؟ هنگام تالوت این آیه فرمودهاند:
«بــه خــدا ســوگند ایشــان ،شــیعیان مــا اهلبیتانــد کــه
خــدا ایــن وعــده خــود را در حــق ایشــان و بهوســیله مــردی از
مــا عملــی خواهــد کــرد و او مهــدی ایــن امــت اســت؛ کســی
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کــه پیامبــر ؟ص؟ دربــاره ایشــان فرمودهانــد :ا گــر از دنیــا یــک
روز باقــی مانــده باشــد ،خــدا آن روز را آنقــدر طوالنــی
میکنــد تــا مــردی همنــام مــن از خاندانــم قیــام کنــد و زمیــن
را پــر از عــدل و داد کنــد همچنــان کــه از ظلــم و جــور پــر
شــده بــود».

ف
ت� ف�سی�ر ا ه�ل بی� ت
� ؟عهم؟� ،جلد  ،۱۰ص�حه ۳۱۸
ݨݨݨَ
ݧݩ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«در تار یــخ بشــر شــاید کــم دورهای اتفــاق افتــاده باشــد
کــه جامعــه بشــری بــه قــدر امــروز احســاس بــه یــک منجــی
داشــته باشــند .چــه نخبــگان کــه آ گاهانــه ایــن نیــاز را
احســاس میکننــد و چــه بســیاری از مــردم کــه احســاس نیــاز
میکننــد ولــی در ناخــودآ گاه خودشــان احســاس نیــاز بــه
یــک منجــی و مهــدی و یــک دســت قــدرت الهــی و امامــت
معصــوم ،بــه عصمــت و بــه هدایــت الهــی میکننــد».

والد� ح ض� ت
� ت
س�خن�را�نی ت�لوی��ز ی�و�نی ب�ه م ن�اسب� ت
ر� امام �ز نما�
؟ جع�؟1399/1/21 ،
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اصنـــاف جه ــاد

ﯓﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘﯙﯚ
پــس کافــران را [کــه انتظــار دارنــد از ابــاغ وحــی بــاز
ایســتی] فرمــان مبــر و بهوســیله ایــن [قــرآن] بــا آنــان جهــاد
[ی فرهنگــی و تبلیغــی] کــن.

ف آ
سوره � قر� نا�� ،ی�ه 52

خداونــد در ایــن آیــه دو دســتور مهــم بــه پیامبــر میدهــد:
 .1از کافــران اطاعــت مکــن؛ «فــا تطــع الکافر یــن» .در
راه اصــاح کافــران بکــوش ،امــا بههیچوجــه بــا آنــان
سازشــکارانه برخــورد نکــن و از ایشــان پیــروی مکــن کــه
در آن صــورت ،از مســیر حـ ّـق منحــرف خواهــی گشــت.
 .2بــا آنــان ،بهوســیله قــرآن ،جهــاد کــن؛ جهــادی بــزرگ؛
ً
ً
«و جاه ُ
دهــم ِبـ ِـه ِجهــادا کبیــرا» .بــا تأمــل در آیــات قــرآن
ِ
و روایــات مییابیــم کــه جهــاد ،اصنافــی دارد .1 :جهــاد
صغیــر :مبــارزه بــا دشــمنان و مقابلــه نظامــی بــا آنهــا
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بهواســطه مــال و جــان .2 ،جهــاد ا کبــر :ســتیز و مخالفــت
بــا نفــس و خواهشهــای آن .3 ،جهــاد کبیــر کــه در ایــن
آیــه آمــده اســت .از آنجــا کــه ایــن جهــاد ،بهواســطه قــرآن
انجــام میگیــرد ،جهــاد نظامــی نیســت؛ چرا کــه معنــا نــدارد
بــا کافــران بهواســطه قــرآن جنگیــد .بلکــه مــراد از آن مبــارزه
فکــری ،عقیدتــی و فرهنگــی اســت.
پیــام ایــن آیــه آن اســت کــه همانگونــه کــه جهادگــران
نظامــی ،در راه حفــظ مرزهــای خا کــی میکوشــند و اجــازه
هیچگونــه تجــاوزی را بــه دشــمن نمیدهنــد ،جهادگــران
فرهنگــی نیــز بایــد از خــط و مرزهــای فکــری ،عقیدتــی
مراقبــت کننــد و در برابــر جنــگ نــرم دشــمنان ،رادمردانــه
بایســتند تــا اجــازه هیچگونــه نفــوذ و تســلط دشــمنان را بــه
ســاحتهای مختلــف فکــری و فرهنگــی ندهنــد.
امام صادق ؟ع؟ فرمودهاند:
«علمــای شــیعه مــا همچــون مــرزداران ،مانــع یــورش
شــیاطین بــه شــیعیان ناتــوان شــده و از تســلط شــیاطین و
پیروانشــان بــر آنــان جلوگیــری مینماینــد ...پــس بدانیــد هــر
کــه اینگونــه در مقــام دفــاع از شــیعیان مــا برآیــد فضیلتــش از
جهادکننــده [در جنــگ نظامــی] ،هــزاران بــار بیشــتر اســت،
ز یــرا آن از آییــن پیــروان مــا دفــاع میکنــد و ایــن از جســم
آنــان».

ف
اح�ت�ج جا� ط ب�رسی� ،جلد  ،1ص�حه 17
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ݨݨݨَ
ݧݩ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :

«جهــاد کبیــر یعنــی جهــاد بــرای عــدم ّ
تبعیــت ،بــرای
عــدم دنبال ـهروی از دشــمن ،یعنــی اطاعــت نکــردن از
دشــمن ،از کافــر؛ از خصمــی کــه در میــدان مبــارزۀ بــا تــو
قرارگرفتــه اطاعــت نکــن .اطاعــت یعنــی چــه؟ یعنــی
تبعیــت نکــنّ .
تبعیــت؛ ّ
ّ
تبعیــت نکــردن در کجــا؟ در
میدانهــای مختلــف؛ ّ
تبعیــت در میــدان سیاســت ،در
میــدان اقتصــاد ،در میــدان فرهنــگ ،در میــدان هنــر .در
نهــای مختلــف از دشــمن ّ
تبعیــت نکــن؛ ایــن شــد
میدا 
جهــاد کبیــر».

ا� در دان� ش�گاه اف�سری وت�ر بی� ت
ب�ی�ان� ت
� �پاسداری امام حسی� ن� ؟ع؟،
1395/3/3
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20
حمایت از مستضعفان ،رویکرد اصلی مقاومت

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ
مــا میخواهیــم بــر مســتضعفان زمیــن منــت نهیــم و آنــان
را پیشــوایان و وارثــان روی زمیــن قــرار دهیــم!

ق آ
سوره �صص� ،ی�ه 5

ایــن آیــه مهمتر یــن آیــه ســوره قصــص اســت کــه
غــرض اصلــی دیگــر آیــات ســوره را نیــز مشــخص میکنــد.
خداونــد در آیــه چهــارم بــه بیــان وضعیــت محنتبــار
بنیاســرائیل پرداختــه و فرعــون و جنایاتــش را در قالــب
چنــد عنــوان توصیــف میکنــد .آنــگاه در آیــه پنجــم بــه
یکــی از ســنتهای خداونــد ،یعنــی پیــروزی نهایــی
مســتضعفان بــر ســتمگران اشــاره دارد کــه خــود بشــارتی
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اســت بــرای همــه انســانهای آزاده و عدالتطلــب .در
روایــات اهلبیــت؟مهع؟ نیــز مصــداق بــارز قــدرت یافتــن
مســتضعفان ،ظهــور امــام مهــدی عجلاهللفرجــه دانســته
شــده اســت .نکتــه مهــم آن اســت کــه ا گرچــه خواســت و
اراده الهــی بــه پیــروزی مســتضعفان تعلــق گرفتــه اســت،
امــا قــرار نیســت ایــن پیــروزی بهصــورت معجزهآمیــز و بــه
یکبــاره رقــم بخــورد؛ بلکــه بایــد خــود مســتضعفان نیــز
در ایــن زمینــه همراهــی نماینــد؛ زیــرا «مســتضعف» کســی
نیســت کــه ناتــوان باشــد؛ مســتضعف کســی اســت کــه
نیروهــای آمــاده و بالقــوه دارد ،امــا از ســوی ســتمگران
ســخت در فشــار قرارگرفتــه و نبایــد در برابــر بنــد و زنجیــری
کــه بــر دســت و پــای او نهادهانــد ،ســا کت و تســلیم باشــد؛
بلکــه بایــد پیوســته تــاش کنــد تــا زنجیرهــا را بشــکند و آزاد
شــود .بــر اســاس ایــن آیــه ،هــدف نهایــی جبهــه مقاومــت،
اســتضعافزدایی اســت تــا بــا از بیــن رفتــن فاصلههــای
طبقاتــی و نزدیــک شــدن مــردم بــه یکدیگــر بتواننــد در کنــار
یکدیگــر و پشــت ســر رهبــر جامعــه بــه یــک قــدرت بــزرگ
تبدیــل شــوند.
امام عیل ؟ع؟ به مالک اشتر فرمودهاند:
«خــدا را خــدا را در طبقــه پاییــن اجتمــاع ،از آنــان
کــه راه چــاره ندارنــد و از کار افتــادگان و نیازمنــدان و
دچارشــدگان بــه ز یــان و ســختی و صاحبــان امراضــی کــه
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از پــا درآمدهانــد ،در میــان اینــان کســانی هســتند کــه روی
ســؤال و اظهــار حاجــت دارنــد و کســانی کــه عفت نفسشــان
مانــع از ســؤال اســت».

ن�ه�جال� غ
بال�ه ،ن�امه 53
ݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ُݩهـالی :
«مهمتر یــن مســئلۀ دســتگاه مــا و نظــام جمهــوری
اســامی کوشــش بــرای رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه و
حمایــت و کمــک بــه طبقــات مســتضعف و محــروم اســت.
ً
واقعــا بایــد صحــت برنام ههــا را بــه ایــن ســنجید و دنبــال
ایــن قضیــه رفــت و کارهــای دیگــر را در اولویتهــای بعــد
قــرار داد».

� دول ت
ا� در د�یدار ر ئی�سج�مهور و اع ض�ای ه�� ئی� ت
�بی�ان� ت
�1370/6/3 ،
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مجاهده ،شرط نصرت

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ

و آنهــا کــه در راه مــا [بــا خلــوص ّنیــت] جهــاد کننــد،
ً
قطعــا بــه راههــای خــود ،هدایتشــان خواهیــم کــرد؛ و
خداونــد بــا نیکــوکاران اســت.

س ع ن�ک� ت آ
وره ب
و�� ،ی�ه 69

راه خــدا مشــکالت و دشــوار یهای فــراوان دارد،
ازجملــه دشــواری شــناخت حــق ،وسوســههای شــیاطین
جــن و انــس ،مخالفــت دشــمنان سرســخت و بیرحــم و
ً
لغزشهــای احتمالــی؛ امــا در کنــار ایــن مشــکالت ،حتمــا
َ
َ
هدایــت الهــی هــم هســت (ل َ ْن ِد َی ّ ُن ْــم)؛ بلکــه خداونــد
همــراه و حامــی آنــان اســت (إ َّن َ
ال ْح ِسـ ن
اهَّلل َ َلـ َـع ْ ُ
ـنی) ،البتــه
ِ
َ
بــه دو شــرط .1 :تــاش و مجاهــده (جاهــدوا)؛  .2اخــاص
(فینــا).
ِ
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پیــام ایــن آیــه آن اســت کــه سرچشــمه مشــکالت،
گرفتار یهــا و شکســت فــردی و اجتماعــی مــا آن اســت کــه
یــا اهــل تــاش و مجاهــده نیســتیم و جهــاد در صحنههــای
علمــی و فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادی و نظامــی را بــه
دســت فراموشــی ســپرده و بــه دنبــال راحتطلبــی هســتیم؛
یــا ا گــر هــم تالشــی بکنیــم ،برخاســته از نیتهــای غیــر
خدایــی اســت و مخلصانــه گام برنمیداریــم؛ وگرنــه وعــدۀ
هدایــت و حمایــت الهــی قطعــی اســت.
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«هــر کــس آنچــه را میــان او و خداســت اصــاح نمایــد،
خداونــد آنچــه را بیــن او و مــردم اســت اصــاح کنــد؛ و هــر
کــس کار آخرتــش را بــه اصــاح آورد ،خداونــد کار دنیایــش
را اصــاح کنــد».

ن�ه�جال� غ
بال�ه ،حکم ت
� 89
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«ا گــر کســی میگفــت کــه در کشــوری مثــل لبنــان ،یــک
ـوان مؤمــن خواهنــد توانســت رژیــم صهیونیســتی و
گــروه جـ ِ
ارتــش مجهــز صهیونیســتی را شکســت بدهنــد ،کســی بــاور
نهــا اتفــاق افتــاد ....آن وقتــی کــه مــردم
یکــرد؛ امــا ای 
نم 
بــه میــدان بیاینــد ،آن وقتــی کــه مــا موجــودی خودمــان را
وارد میــدان کنیــم ،نصــرت الهــی قطعــی اســت .خــدای
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ّ
متعــال راه را هــم بــه مــا نشــان میدهــد؛ «والذیــن جاهــدوا
ّ
لهندینــم ســبلنا» .خــدا ،هــم هدایــت میکنــد ،هــم
فینــا
کمــک میکنــد ،هــم بــه اهــداف عالــی میرســاند؛ شــرطش
ایــن اســت کــه مــا در میــدان باشــیم».

ن
ا� در د�یدار ش�رک�تکن� ن� ن
�بی�ان� ت
دگا� در ا�جالس �جها�ی « ج�وان� نا� و
ب�ی�داری اسالمی»1390/11/10 ،
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22
عزت و مقاومت

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ

کســی کــه عــزت میخواهــد ،پــس [بایــد آن را از خــدا
بخواهــد ،ز یــرا] همــه عــزت و یــژه خداســت .حقایــق پــا ک
[چــون عقایــد و اندیش ـههای صحیــح] بهســوی او بــاال
م ـیرود و عمــل شایســته آن را بــاال میبــرد؛ و کســانی کــه
حیل ههــای زشــت بــه کار میگیرنــد بــرای آنــان عذابــی
ســخت خواهــد بــود و بیتردیــد حیلــه آنــان نابــود میشــود.

آ
سوره ف�اطر� ،ی�ه 10
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از دیــدگاه قــرآن یکــی از مهمتریــن اصــول معرفتــی،
انحصــار «عــزت» در نــزد خــدای متعــال اســت .کســی
کــه بــه دنبــال عــزت باشــد بایــد بدانــد کــه جــز در بــارگاه
الهــی نمیتــوان بــه عــزت دســت یافــت .حقیقــت عــزت،
شکس ـتناپذیری اســت کــه در درجــه نخســت قدرتــی
اســت کــه در دل و جــان انســان مؤمــن ظاهــر میشــود و او
را از ســازش و کرنــش در برابــر طاغیــان و زورگویــان و نیــز
اســارت شــهوت و زر و زور بازم ـیدارد .بــر اســاس ایــن آیــه
در مرحلــه عمــل نیــز عــزت از اعمــال صالحــی سرچشــمه
میگیــرد کــه ریش ـهدار و برخاســته از باورهــای درســت
توحیــدی باشــد.
ّ
پیــام ایــن آیــه آن اســت کــه نبایــد عــزت خــود را در
امکانــات و داراییهــای مــادی ،شــهرت ،مقــام یا وابســتگی
بــه بیگانــگان بجوییــم .عـ ّـزت از آن خــدا اســت و تنها آنانی
کــه هماننــد شــهید ســلیمانی در راه خــدا مقاومــت میکننــد،
بــه عـ ّـزت دســت خواهنــد یافــت.
پیامبر ا کرم ؟ص؟ فرمودهاند:
«خــدای تعالــی هــر روز میفرمایــد :مــن پــروردگار عزیــز
شــما هســتم ،پــس هــر کــس خواهــان عـ ّـزت دو جهــان اســت
بایــد کــه از خــدای عز یــز اطاعــت کنــد».

ف
ن
ب�حاراال�وار� ،جلد  ،68ص�حه 120
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ݨݨݨَ
ݧݩ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«در منطــق قــرآن ،عــزت واقعــی و کامــل متعلــق بــه
خداونــد و متعلــق بــه هــر کســی اســت کــه در جبهــۀ خدائــی
قــرار میگیــرد .در مصــاف بیــن حــق و باطــل ،بیــن جبهــۀ
خــدا و جبهــۀ شــیطان ،عــزت متعلــق بــه کســانی اســت کــه
در جبهــۀ خدائــی قــرار میگیرنــد .ایــن ،منطــق قــرآن اســت.
ّ
در ســورۀ فاطــر میفرمایــد« :مــن کان یر یــد العـ ّـزة فللــه العـ ّـزة
ً
مجیعــا».

� ن ت م س ب�یس ت س می� ن لگ حل ت �خ ن
� امام م�ی�ی
بی�ا�ا� در را م � و و � سا رد ر
؟ره؟1391/3/14 ،
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23
سنت الهی ،پیروزی سپاه حق

ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ
ﯜﯝ
و وعــده مــا بــرای فرســتادگانمان ،از پیــش قطعــی شــده
اســت * .کــه بیتردیــد آنــان [در همــه زمینههــا] جــزء یــاری
ً
شــدگاناند * ،و قطعــا لشــکر مــا [در تمــام صحنههــا] پیروزند.

سوره ف
ا�،آ��ی ت
صا� ت
ا�  171ت�ا 173

هــدف اصلــی از ســوره مبارکــه صافــات ،تثبیــت جبهــه
حــق و تأ کیــد بــر نصــرت الهــی اســت .خداونــد ایــن هــدف
را بــا ذ کــر ماجراهــای زندگــی نــه نفــر از پیامبــران گذشــته
و رویارو یــی آنــان بــا مخالفانشــان دنبــال میکنــد .از
نــوح؟ع؟ گرفتــه تــا ابراهیــم؟ع؟ و موســی ؟ع؟ و لــوط؟ع؟ و
یونــس؟ع؟ همگــی در پرتــو یــاری خداونــد بــر دشمنانشــان
پیــروز شــدند .در پایــان ایــن داســتانها ،از ســنت الهــی
َ
پیــروزی ســپاه حـ ّـق خبــر میدهــد و میفرمایــد«َ :و ِإ ّن
71

نور در حرم نور

ً
ُج َند َنــا ُهلـ ُـم ْال َغ ِال ُبـ َ
ـون»؛ «و قطعــا لشــکر مــا (در تمــام
صحن ههــا) پیروزنــد».
پیــام ایــن آیــه آن اســت کــه شــرط برخــورداری از
نصــرت و پیــروزی الهــی ،عبــادت و جهــاد اســت .بایــد
ـدان مجاهــد ،همگــی در کنــار هــم باشــند تــا
مؤمنــان و عابـ ِ
ُ َ
«جندنــا» (ســپاه الهــی) شــکل بگیــرد .آنــگاه وعــده نصــرت
ّ
و پیــروزی محقــق خواهــد شــد.
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«هر کس با حق درافتاد هال ک شد».

ن�ه ل� غ خ
بال�ه� ،طب�ه 21
�جا
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
ّ
«پیــروزی ملــت ایــران و پیــروزی بســیج و پیــروزی ایــن
جر یــان عظیــم انقالبــی در ایــران ،تضمینشــده اســت.
َ ُ ُ ُ ُ َ
اهلل فــا
خــدای متعــال در قــرآن میفرمایــدِ :ان ینصرکــم
َ ُ
غالـ َـب لکــم؛ (آلعمــران )160 ،ا گــر خدا شــما را یــاری کند،
ِ
چکــس بــر شــما غلبــه نمیکنــد .خــب ،یار یکــردن خــدا
هی 
َ ُ ُ َ َ ُ ُ
چــه جــوری اســت؟ ِان تنصــر وا اهلل ینصرکــم؛ (محمــد)7 ،
ا گــر شــما یــاری کردیــد دیــن خــدا را ،جهتگیــری الهــی را،
منطــق خدایــی را ،راه خــدا را ،خــدا هــم شــما را نصــرت
خواهــد کــرد و یــاری خواهــد کــرد».

�
ب�ی�ان� ت
ا� در د�یدار بسی��جی� نا�1398 /9/6 ،
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24
بشارتهای راه

َّ ݗ َّ َ ُ
ُ ُ َّ ݗ ْ َ ُ َ َ ُ
ُ
قاموا ت َت َن ّــز ل
ذیــن قالــوا َر ّب َنــا اهلل ث اســت
ِان ال
َ َ ُ َ ٰݖ َ ُ َ َّ َ خ ُ َ َ َ َ َ
عل ِهیــم امللـ ِــئکة ال تافــوا و التزنــوا و ا ِبشــروا
َ َّ َّ ُ ُ َ َ َ َ ݖ ُ ُ
ــدون * ن ُــن ا ْو ِلیاؤکــم ِف
الن ِــة الــی کنــم توع
ِب ج
َ
َ
ُ
ُ
َْ
ّ
َ
َ َ
َ
َ ٰ
َ
ـهی
احلیــو ِة ُالدنیـ َـا ُو ِف األ ِخــر ِة ولکـَـم ِفهیــا مــا ت ًشـ ِ
َ ُ
َّ َ ُ
ــون * ن ُــزال ِمــن
انف ُســکم َو لکــم ِفهیــا مــا تدع
َغف َ
حــم؛
ــور ر ٍ
ٍ
بیتردیــد کســانی کــه گفتنــد :پــروردگار مــا اهّلل اســت،
ســپس پایــداری نمودنــد ،فرشــتگان بــر آنهــا فــرود آینــد [و
گوینــد] کــه هرگــز نترســید و غمگیــن نشــوید و شــما را مــژده
بــاد بــه بهشــتی کــه وعــده داده میشــدید * .مــا در دنیــا و
آخــرت اولیــاء شــما هســتیم؛ و بــرای شــما در آنجــا هــر چــه
بــدان میــل داشــته باشــید و هــر چــه طلــب کنیــد ّ
مهیاســت.
* [ایــن] پذیرایــی ابتدایــی اســت از [جانــب خــدای]
آمرزنــدهای مهربــان.

ف
�،آ��ی ت
سوره �صل ت
ا�  30ت�ا 32
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خداونــد در ایــن آیــات بــه مؤمنــان اهــل مقاومــت،
شــش موهبــت بــزرگ را از زبــان فرشــتگان بشــارت میدهــد:
 .1خــوف و ترســی نخواهنــد داشــت .2 ،انــدوه و غمــی
نخواهنــد داشــت .3 ،اهــل بهشــت خواهنــد بــود.4 ،
فرشــتگان ،در مراحــل مختلــف زندگــی دنیایــی و آخرتــی
یــار و مددکارشــان هســتند .5 ،در بهشــت ،هــر چــه بخواهنــد
برایشــان فراهــم اســت و  .6مهمــان ویــژه خــدا هســتند کــه
همــه ایــن نعمتهــا ،بهعنــوان پذیرایــی اولیــه اســت.
پیــام ایــن آیــات آن اســت کــه ایمــان بــه خــدا پایــان کار
نیســت ،بلکــه آغــاز راه اســت؛ مؤمــن بایــد در مســیر ّ
حــق
اســتقامت ورز یــده و از مشــکالت ،نامالیمــات ،کاســتیها
و تحری مهــا نهراســد و بــه بشــارتهای الهــی امیــدوار باشــد.
امام عیل؟ع؟ پس از تالوت این آیه فرمودهاند:
«شــما گفتیــد پــروردگار مــا اهَّلل اســت؛ ا کنــون بــر ســر ایــن
ســخن اســتقامت بورز یــد ،بــر انجــام دســتورهای کتــاب او
و در راهــی کــه فرمــان داده و در طریــق پرســتش شایســته
او ،اســتقامت بــه خــرج دهیــد ،از دایــره فرمانــش خــارج
نشــوید ،در آئیــن او بدعــت مگذاریــد و هرگــز بــا آن مخالفــت
نکنیــد».
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مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
یهــای دنیــا وقتــی کــه از دوران
«بســیاری از انقالب 
یشــوند و بــه پیــری میرســند ،دچــار
جوانــی خــارج م 
ّ
یشــوند ،دچــار محافظ ـهکاری میشــوند؛ حتــی
تردیــد م 
گاهــی حرفهــای اصلــی خودشــان را هــم پــس میگیرنــد.
بیانیههــای امــام در ســالهای آخــر عمــرّ ،
حتــی از ســخنان
یتــر بــود ،تندتــر بــود ،قویتــر
ســال  ۴۲ایشــان گاهــی انقالب 
بــود؛ پیــر میشــد ،امــا دل او جــوان بــود ،روح او زنــده بــود؛
ایــن همــان اســتقامتی اســت کــه در قــرآن کریــم میفرمایــد:
«و ان لــو اســتقاموا علــی ّ
الطریقــة الســقیناهم مــاء غدقــا» .در
ّ
آیــۀ دیگــر میفرمایــدّ :
«ان الذیــن قالــوا ّربنــا اهلل ّمث اســتقاموا
تتنـ ّـز ل علهیــم املال ئکــة».

� ن ت م س ب�یس ت � می� ن لگ حل ت �خ ن
� امام م�ی�ی
بی�ا�ا� در را م � و چهار � سا رد ر
؟ره؟1392/3/14 ،
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25
وحدت با محوریت دین

َ ݖُ
َ َٰ َ َ ݗ ݗ
َ ََ
ک فا ْد ُع َو َا ْس َت ِق ْم ک َما أ ِم ْر َت َول ت ّت ِب ْع
ف ِل ذ ِل
ݖ
ُ
ْ
أه َوا َءه ْم؛

نهــا را ب هســوی ایــن آئیــن واحــد الهــی دعــوت
تــو نیــز آ 
کــن و آن چنــان کــه مأمــور شــدهای اســتقامت نمــا و از هــوا و
سهــای آنــان پیــروی مکــن.
هو 

ش آ
سوره �وری� ،ی�ه 15

در آیــات قبــل از ایـ َـن آیــه ،تمامــی پیامبــران بــه دو امــر
َََ ُ
ّ
الد َ
یــه؛
یــن َو ال تتف َّرقــوا ِف ِ
مهــم توصیــه شــدهاند :أ ِق ُیمــوا ِ
نخســت برپاداشــتن آئیــن خــدا در همــه زمینههــا (نهفقــط
عمــل کــردن ،بلکــه اقامــه و احیــای آن) .دوم پرهیــز از بــای
بــزرگ ،یعنــی تفرقــه و نفــاق در دیــن .ایــن توحیــد اســت
کــه مایــه اتحــاد مســتضعفان و قیــام آنــان میگــردد و محــور
وحــدت و همدلــی آنــان خواهــد بــود و جلــوی هواپرســتیها
و مظالــم را میگیــرد؛ بنابرایــن دیــن میتوانــد محــور اتحــاد
و همدلــی باشــد .در آیــه فــوق نیــز خداونــد بــه پیامبــر ؟ص؟
دســتور میدهــد کــه بــرای حــل اختالفــات بــر محــور دیــن
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بکوشــد و در ایــن راه نهایــت اســتقامت را بــه خــرج دهــد.
ا گــر دیــن کنــار بــرود و خواســتههای شــخصی بــه میــان آیــد،
اختــاف و تفرقــه حا کــم میشــود چــون هــر گروهــی جامعــه
را بــه ســمت تمایــات و منافــع شــخصی خــود دعــوت
میکنــد و ســرانجام ایــن دعــوت ،تفرقــه و پرا کندگــی و نفــاق
اســت ،از همیــن رو پیامبــر را از پیــروی هــوی و هوسهــا
بازم ـیدارد.
تمــدن نو یــن اســامی ،تمدنــی خدامحــور ،دینبنیــاد
و حقگراســت و یکــی از ملزومــات و راهبردهــای مهــم
آن ،ایجــاد همگرایــی در جهــان اســام اســت .از یکســو
وحــدت ،زمین هســاز تحقــق تمــدن نویــن اســامی اســت و
از ســوی دیگــر تمــدن نو یــن اســامی نیــز بسترســاز تحکیــم
و تقو یــت اتحــاد و انســجام بیــن مســلمانان و کشــورهای
اســامی اســت کــه میتوانــد جوامــع اســامی را بــه ســمت
ســاخت یــک قــدرت بــزرگ در جهــان بــه حرکــت درآورد.
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
شــما بــر مبنــای دیــن خــدا بــرادر هســتید ،چیــزی جــز
تهــا شــما را از هــم جــدا نکــرده،
نهــا و بــدی ّنی 
آلودگــی درو 
بــه ایــن لحــاظ یکدیگــر را یــاری نمیدهیــد و خیرخواهــی
نمیکنیــد و بــه هــم بــذل و بخشــش نداریــد و بــا یکدیگــر
دوســتی نمیکنیــد».
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مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«نبایــد بــه وحــدت بــه چشــم تا کتیــک نــگاه کــرد؛
وحــدت یــک اصــل اســامی اســت« :واعتصمــوا بحب ـلاهَّلل
ً
ً
ً
جمیعــا»؛ یعنــی اعتصــام بــه حبــلاهَّلل ،جمیعــا و مجتمعــا
الزم اســت .اعتصــام بــه حب ـلاهَّلل ،بهصــورت تکتــک
ممکــن نمیشــود« :وال ّ
تفرقــوا».

را� م�ج ا ه� ن
� ا ف��غ ان�ست� نا� و ر ه� ب� ن
ا� در د�یدار ر ئی�سج�مهور مو�ق ت
ب�ی�ان� ت
دا�
ف ن
ا��غ ا�ی1368/7/11 ،
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شاخصهایرزمندگانمقاومت

َ
ُ َ َّ ٌ َّ ُ ُ ݗ َ ݗ َّ َ َ َ ُ َ ٓ
ــهو ا ِش ّــدا ُء َعــی
ممــد رســول ا ِهلل و الذیــن مع 
َ
ً
َ
ّ
ݗا ْل ُک ّفــار ُر َ َ
ینــم َت َر ُاهــم ُر َّک ًعــا ُســجدا َیبتغـ َ
حـ ݖـا ُء َب َ ُ
ـون
َ ً ِ َ ݗ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
وه ِهــم ِمــن
فضــا ِمــن ا ِهلل و ِرضوانــا ســیماهم یف وج ِ
ݗ َّ ْ ٰ َ َ َ ُ
ٰ َ َُ
ََ ݗ ُ
ُ
ـک َمثل ُهــم ِف التو رىـ ِـة و مثلهــم
ـجود ذ ِلـ
اثـ ِـر ا ّلسـ ِ
ݗ ْ
َ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َݗ ََْ
هو
ِف ا ِال ِ جنیـ ِـل کــز ٍرع اخــرج شــطئ 
فآز َر ُ هو فا ْسـ َـتغلظ
َ
ُ ُّ َ
ــی ُس ِ ُ
َف ݗا ْس َــت ٰ
وی َع ٰ
الــز ّر َاع ِل َیغیــظ
عجــب
ــوق ِ هݡی َّی ِ
ݗ
ُ
ُ ُ
الک ّف َ
ــار َو َع َــد ا ُهلل الذیـ َـن َء َام ُنــوا َو َع ِملــوا
ِ ِبــم
َ
ً
ً
َ
ّ
غف َــرة َو ا ً
جــرا عظیمــا؛
ــات ِم ُهنــم َم ِ
الص ِال ِ
ّ
محمــد فرســتاده خداســت و کســانی کــه همــراه
ّ
اوینــد در برابــر کفــار نیرومنــد و سرســخت و در میــان
خودشــان مهربانانــد ،آنهــا را همــواره در حــال رکــوع و
ســجود میبینــی کــه پیوســته فضــل و بخشــش خداونــد
و خشــنودی او را میطلبنــد ،نشــانه [عبــادت و خشــوع]
آنهــا در اثــر ســجده در رخسارشــان پیداســت ایــن صفــت
آنهاســت در تــورات [موســی] و صفــت آنهــا در انجیــل
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[عیســی] هماننــد زرعــی اســت کــه [خداونــد] جوانههــای
آن را [از اطرافــش] بــرآورده و تقو یــت کــرده تــا ضخیم و ســتبر
شــده و بــر ســاقههای خــود ایســتاده بــه طــوری کــه کشــاورزها
را بــه اعجــاب وام ـیدارد[ ،خــدا چنیــن کــرده] تــا بهوســیله
ّ
آنهــا کفــار را بــه خشــم و غیــظ آورد .خداونــد بــه کســانی از
آنــان کــه ایمــان آورده و عملهــای شایســته انجــام دادهانــد
آمــرزش و پاداشــی بــزرگ را وعــده داده اســت.

فآ
سوره ��تح� ،ی�ه 29

در ایــن آیــه ترســیم بســیار گویایــی از اصحــاب و یــاران
خــاص پیامبــر ؟ص؟ بیــان کــرده کــه در حقیقــت بیانگــر
شــاخصههای رزمنــدگان مقاومــت اســت .1 :شــدت در
برابــر کفــار .2 ،مهربانــی بــا اهــل ایمــان .3 ،عبادتــی دائمــی
و تســلیم در برابــر فرمــان حــق .4 ،نیــت پــا ک و خالــص،
 .5ســیمای مؤمنانــه .6 ،نشــاط و حرکــت .7 ،خوداتکایــی
و خودکفایــی .8 ،مقاومــت و اســتحکام .9 ،رشــد یافتگــی
خیرهکننــده و  .10مایــه خشــم دشــمنان بــودن.
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«هــر کــس ســرنیزه خشــم را بــه خاطــر خداونــد ســبحان
تیــز کنــد ،بــر نیروهــای باطــل چیــره شــود».
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مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«انقــاب چــون موجــود زنــده اســت ،پــس افزایــش
دارد ،رشــد دارد ،قوامیافتگــی و کمالیافتگــی بــرای آن
َُ
وجــود دارد .ببینیــد ،قــرآن کر یــم میفرمایــد«َ :و َمثل ُهــم ِف
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّْ
وی
ِاال جنیـ ِـل کــز ٍرع اخــرج شــطئه فئــاز ره فاســتغلظ فاســت
َ ّْ
ـوقه»؛ یعنــی َم َثــل اصحــاب پیغمبــر ،جامعــۀ
عـ
ـی سـ ِ
ّ
انقالبیــون -مثــل یــک گیاهــی
اســامی -یعنــی همــان
اســت کــه از زمیــن ســر میزنــد ،خــودش را نشــان میدهــد،
بعــد بهتدر یــج رشــد میکنــد ،بهتدریــج ســاقۀ آن محکــم
یشــود ،بهتدر یــج قــد میکشــد ،بهتدریــج تبدیــل
م 
ّ
بابرکــت شــگفتانگیز».
ـتقر
م 
ِ
یشــود بــه یــک موجـ ِ
ـود مسـ ِ

ش
ن
ا� در د�یدار ف�رمان� ن
ب�ی�ان� ت
داه� و کارک ن� نا� �ی�روی ه�وای�ی ار�ت�،
1396/11/19
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27
نقش مردم در مقاومت

َ ْ
َل َقــد َا َرســلنا ُر ُس َــلنا ب َ َ
ــت َو ا َنزلنــا َم َع ُهـ ُـم
الب ِّین ٰــ ِ
َ َ
َ ٰ َ َ َ َ َ ُ ِ َ َّ ُ ْ
َ
َ
الکتــــب و ا ِملیــزان ِلیقــوم النــاس ِبال ِقسـ ِـط و انزلنــا
ِ
َ
َ
ٌ
َ
ّ
ُ
َ
فیــه َب ٌ
ــاس َو
ــأس ش ِــدید َو َم ِ
احلدیــد ِ
نافــع ِللن ݗِ
َ
َ
َ
ِل َی َعلـ َـم ݗا ُهلل َمــن َی ُ
نصـ ُـر ُ هو َو ُر ُســل ُ هو ِبالغیـ ِـب ِا ّن ا َهلل
َقــو ٌّی َعز ٌ
یــز؛
ِ
همانــا مــا پیامبــران خــود را بــا دالیــل روشــن فرســتادیم
و بــا آنــان کتــاب و میــزان [تشــخیص حــق از باطــل] نــازل
کردیــم تــا مــردم بــه عدالــت برخیزنــد و آهــن را کــه در آن
بــرای مــردم قــوت و نیرو یــی ســخت و منافعــی وجــود دارد
فــرود آوردیــم و تــا خــدا مشــخص بــدارد چــه کســانی او و
ً
پیامبرانــش را یــاری میدهنــد؛ یقینــا خــدا نیرومنــد و توانــای
شکس ـتناپذیر اســت.

آ
سوره حد�ید� ،ی�ه 25

در میــان همــه معــارف دیــن ،تحقــق «عدالــت» از
جایــگاه و یــژهای برخــوردار اســت .لکــن بــدون همراهــی
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«مــردم» در اقامــه قســط و عــدل توفیــق چندانــی حاصــل
نخواهــد شــد .آنگا هکــه «عدالــت» تبدیــل بــه گفتمانــی
عمومــی شــود و مــورد اتفــاق همــگان قــرار گیــرد و پایــداری
و عــزم عمومــی بــا محور یــت انبیــا و اولیــاء الهــی بــرای اقامــه
عــدل ایجــاد شــود ،امــکان برپایــی آن میســر میگــردد .در
ایــن آیــه هــم از هــدف بعثــت انبیــاء چنیــن یــاد میشــود« :تــا
ْ
َ ُ َ َّ
الن ُاس ِبال ِق ْسـ ِـط).
مــردم بــه عــدل و داد قیام کننــد» ِ(لیقوم
نمیفرمایــد :هــدف ایــن بــوده کــه انبیــاء انســانها را وادار
بــه اقامــه قســط کننــد ،بلکــه میگو یــد :هــدف ایــن بــوده کــه
مــردم مجــری قســط و عــدل باشــند! آری مهــم ایــن اســت
کــه مــردم چنــان ســاخته شــوند کــه خــود مجــری عدالــت
گردنــد و ایــن راه را بــا پــای خو یــش بپوینــد.
پیــام ایــن آیــه آن اســت کــه بــرای رســیدن بــه حکومــت
عــدل جهانــی ،تنهــا امیــدوار بــودن ،انتظــار کشــیدن و حتــی
دعــا کــردن کافــی نیســت ،بلکــه بایــد در مســیر برقــراری
عدالــت حرکــت کنیــم و تــوده مــردم را در ایــن جهــت همــراه
کــرده و یــک خواســت عمومــی و بســیج همگانــی را شــکل
دهیــم.
امام عیل؟ع؟ به مالک اشتر میفرماید:
«توجــه و میــل تــو بــه تــوده مــردم باشــد؛ زیــرا آنهــا بــا
اســتقامت خــود و مهیــا بــودن در برابــر دشــمن ،جامعــه
ّ
جمعیــت
اســامی را حفــظ میکننــد .همانــا ســتون دیــن و
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مســلمانان و ّ
مهیــا شــدگان بــرای جنــگ بــا دشــمن تــوده
مردمانــد ،پــس بایــد ّ
توجــه و میــل تــو بــه آنــان باشــد».

ن�ه�جال� غ
بال�ه ،ن�امه 53
ݨݨݨَ
ݩݧ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
در طــول تار یــخ مــا ،هیــچ حادثــهای مثــل حادثــۀ
پیــروزی انقــاب اســامی و حــوادث بعــد از آن نبــوده اســت
کــه مــردم در آن ،نقــش مســتقیم داشــته باشــند .در انقــاب
اســامی مــردم آمدنــد؛ همــۀ مــردم ،همــۀ قشــرهای مــردم و
توانســتند یــک رژ یـ ِـم تادندانمســلح متکــی بــه قدرتهــای
اســتکباری را بهکلــی از پــا دربیاورنــد و انقــاب را پیــروز
کننــد .منتهــا نکتــۀ اساســی در انقــاب مــا ایــن بــود کــه
نقــش مــردم بــا پیــروزی انقــاب تمــام نشــد؛ از آن تاریــخ تــا
امــروز ،در طــول ایــن سـیودو ســال ،مــردم خودشــان هســتند
کــه تصمیــم میگیرنــد ،شــرکت میکننــد ،انتخــاب میکننــد؛
کار دســت مــردم اســت .حضــور مــردم ،یــک چنیــن حضــور
برجســتهای اســت».

�ن ت ت
ا� در ا ج��ماع ب��ز رگ مردم کرما� شن�اه1390/7/20 ،
بی�ا�
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28
بانوانمقاومت

ݗ َ
َ
ْ
َو َض َر َب ُ
اهَّلل َم َث ًل ِل ّل ِذ َ
ین َء َام ُنوا ا ْم َرأ َت ِف ْر َع ْو َن ِإذ
ݗْ َ َ
ݗ
َ َ
قال ْت َر ِّب ا ْب ِن ِل ِع ْن َد َک َب ْی ًتا ِف ا ج َل ّن ِة َو ِجّن ِن ِم ْن
َ
َّ
ݗْ َ
ِف ْر َع ْو َن َو َع َم ِل ِه َو ِجّن ِ َن ِم َن الق ْو ِم الظ ِ ِال نَی * َو َم ْر َی َم
َّ
ݗ
َ
َ َ ْ
ا ْب َن َت ِع ْم َر َان ال ِت أ ْح َص َن ْت ف ْر َج َها ف َنفخ َنا ِف ِیه
َّ َ ْ َ
ُ
َ َ
م ْن ُر َ
ات َر ِ ّ َبا َوک ُت ِب ِه َوکان ْت
وحنا َو َصدقت ِبک ِل َم ِ
ِ
ِ
ݗ
ْ
َ
َ
ِم َن القا ِن ِـت نی؛

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

سوره ت�حری�م،آ��ی ت
ا�  11و 12
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خداونــد متعــال ،در ایــن آیــات از دو بانــو بهعنــوان
ـان اســوه و نمونــه مقاومــت یــاد میکنــد .1 :آســیه همســر
زنـ ِ
فرعــون کــه بــه موســی ؟ع؟ ایمــان آورد و در برابــر فشــارهای
همســرش فرعــون تســلیم نشــد .ســرانجام فرعــون دســتور
داد دســت و پاهایــش را بــا میخهــا بســته ،در زیــر آفتــاب
ســوزان قــرار دهنــد و ســنگ عظیمــی بــر ســینه او بیندازنــد.
آســیه در آخر یــن لحظههــای عمــر خــود چنیــن نــدا داد کــه:
«پــروردگارا! بــرای مــن خانـهای در بهشــت در جــوار خــودت
بنــا کــن و مــرا از فرعــون و اعمالــش رهایــی بخــش و مــرا از
ّ
ایــن قــوم ظالــم نجــات ده .2 ».مریــم مقــدس و پا کدامــن
کــه پیوســته مطیــع فرمــان پــروردگار بــود و در ایــن راه،
تهمتهــا و ســختیهای فــراوان کشــید.
ایــن آیــات ایــن پیــام را بــرای بانــوان مســلمان دارد کــه
بایــد ایمــان و ارزشهــای دینــی را بــر لذتهــای دنیاطلبــان
ترجیــح داده و ّ
حتــی در آلودهتر یــن محیطهــا و دشــوارترین
شــرایط ،پا کدامنانــه و صبورانــه از دیــن و ارزشهــای دینــی
دفــاع کننــد ،همانگونــه کــه صحنههــای فــدا کاری بانــوان
را در دفــاع مقــدس و بیمــاری کرونــا فــراوان دیدیــم.
پیامبر ا کرم ؟ص؟ فرمودهاند:
«برتر یــن زنــان اهــل بهشــت چهــار نفرنــد« :خدیجــه»
ُ
دختــر خ َو ِیلــد و «فاطمــه» دختــر محمــد و «مریــم» دختــر
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عمــران و «آســیه» دختــر مزاحــم همســر فرعــون».

ف
�خصال ش�ی�خ� ق
صدو�� ،جلد  ،1ص�حه 206
ݨݨݨَ
ݧݩ ّݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ݩُهـالی :
«در ایــن حرکــت عظیـ ِـم بیــداری اســامی ،نقــش زنــان،
یــک نقــش بیبدیــل اســت و بایــد ادامــه پیــدا کنــد .زنــان
هســتند کــه همســران خــود را و فرزنــدان خــود را بــرای حضــور
نهــا و جبهههــا آمــاده میکننــد و
در خطرنا کتر یــن میدا 
تشــجیع میکننــد ....ا گــر در جنگــی کــه هشــت ســال بــر مــا
تحمیــل شــد ،زنــان مــا ،بانــوان کشــور مــا در میــدان جنــگ،
در عرصــۀ عظیــم ملــی حضــور نمیداشــتند ،مــا در ایــن
آزمایــش دشــوار و پــر محنــت پیــروز نمیشــدیم».

ن
ا� در د�یدار ش�رک�تکن� ن� ن
�بی�ان� ت
دگا� در ا�جالس �جها�ی «�ز ن� نا� و �بی�داری
اسالمی»1391/4/21 ،
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29
نوح ؟ع؟ ،اسوه مقاومت

َ َ
َ
َ
إ َّنا أ ْر َس ْل َنا ُن ً
وحا إ َ ٰل َق ْو ِم ِه أ ْن أ ْن ِذ ْر َق ْو َم َ
ک ِم ْن ق ْب ِل
ِ
َِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
أ ْن َیأ ِت َ ُی ْم َعذ ٌ
اب أ ِل ٌمی * قال َیا ق ْو ِم ِإ ِ ݧ ݐں لک ْم ن ِذ ٌیر
َ
َ
ُّمب ٌنی * أن ݗا ْع ُب ُدوا ݗا َهَّلل َو ݗا َّت ُق ُوه َوأ ِط ُ
ون؛
یع
ِ
ِ
ِ

مــا نــوح را بهســوی قومــش فرســتادیم و گفتیــم :قــوم
خــود را انــذار کــن پیــش از آنکــه عــذاب دردنــا ک بــه
سراغشــان آیــد * .گفــت :ای قــوم! مــن بــرای شــما بیــم
دهنــده آشــکاری هســتم * .کــه خــدا را پرســتش کنیــد و از
مخالفــت او بپرهیز یــد و مــرا اطاعــت نماییــد.

سوره ن�وح،آ��ی ت
ا�  1ت�ا 3

بــر اســاس آیــات ســوره نــوح ؟ع؟ ایــن پیامبــر بــزرگ
خــدا بــا نهایــت دلســوزی ،ســالیان دراز انــواع ابزارهــا و
راهکارهــای تبلیغــی را بــرای دعــوت قومــش بــه کار گرفــت:
ترســاندن و بشــارت دادن ،دعــوت شــبانه و روزانــه ،دعــوت
آشــکارا و پنهــان؛ امــا قومــش بــا انــواع حربههــا بــه مخالفــت
پرداختــه و از او میگریختنــد و حتــی انگشــتان خــود را در
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گوشهایشــان کــرده و لباسهــای خویــش بــر ســر کشــیدند و
ّ
متکبرانــه از شــنیدن ســخن حـ ّـق ســر بــاز میزدنــد.
پیــام زندگــی نــوح ؟ع؟ و تــاش  950ســاله او ،اســتقامت
در مســیر دعــوت بــه حــق و عدالــت اســت .آری! مــا نیــز
نبایــد نــه از کمــی یــار و یــاور بهراســیم و نــه از کثــرت و
قــدرت دشــمن؛ و هرگــز از طوالنــی شــدن مقاومــت ملــول و
خســته نگردیــم.
امــام عــی ؟ع؟ در پاســخ بــه فــردی کــه دربــاره نــام
نــوح پیامبــر پرســید ،فرمودهانــد:
«نامــش ســکن بــود و چــون  950ســال بــر گمراهــی قومش
گریســت و انــدوه خــورد ،نــوح نامیده شــد».

ف
ن
ب�حاراال�وار� ،جلد  ،11ص�حه 286
ݨݨݨَݨ
ݩݧ ّ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ُݩهـالی :
«آن چیــزی کــه امــام را در هیئــت یــک مکتــب ،یــک
ّ
اندیشــه ،یــک تفکــر ،یــک راه ،مطــرح کــرد بــرای زمــان
ّ
ّ
خصوصیت
خصوصیــت بــود؛
خــود و در تار یــخ ،بیشــتر ایــن
ایســتادگی ،مقاومــت ،عــدم تســلیم در مقابــل مشــکالت و
موانــع .در برابــر طاغوتهــا امــام مقاومــت خــودش را بــه رخ
همــۀ دنیــا کشــید».

� ن ت م س س می� ن لگ حل ت �خ ن
� امام م�ی�ی ؟ره؟،
بی�ا�ا� در را م یا � سا رد ر
98/3/14
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قرآن کتاب استقامت

َ
َ
َفأ ْی َن َت ْذ َه ُب َ
ون إ ْن ُه َو إ ّل ِذ ْک ٌر ِل ْل ٰع َال نَی ِ َلنْ
ِ
* ِ
َّ* َ
َ ْ ُْ َْ َْ َ َ َ َ ََ ݖ
َ
ُ
شاء ِمنکم أن یستقمی * و ما تشاءون ِإل أن
َ ݗ
ݗْ َ
َیش َاء ا ُهَّلل َر ُّب ال َع ِال نَی؛

پــس بــه کجــا میرو یــد؟! * ایــن جــز یــادآوری بــرای
جهانیــان نیســت * .بــرای آن کــس از شــما کــه بخواهــد
اســتقامت ورزد * و شــما اراده نمیکنیــد مگــر آنکــه خداوند،
پــروردگار جهانیــان ،بخواهــد.

سوره ت�کوی�ر،آ��ی ت
ا�  26ت�ا 29

کافــران بــا مجنــون خوانــدن پیامبــر ؟ص؟ ،ارتبــاط
حضــرت بــا عالــم غیــب و انتســاب قــرآن بــه پــروردگار
عالمیــان را دروغ پنداشــته ،آن را القائــات شــیطانی معرفــی
مینمودنــد .خداونــد پــس از توبیــخ کافــران تأ کیــد
میفرمایــد کــه قــرآن ،مایــه تذکــر همــه جهانیــان اســت،
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آنانــی کــه میخواهنــد در مســیر ّ
حــق اســتقامت ورزنــد؛
بنابرایــن ،خداونــد قــرآن را کتــاب اســتقامت و مقاومــت
معرفــی کــرده اســت.
پیــام ایــن آیــات آن اســت کــه مــردم ا گــر بخواهنــد
اســتقامت داشــته باشــند ،بایــد مراقــب باشــند تــا دچــار
غفلــت نشــوند و همــواره نیــاز بــه توجــه و تذکــر دارنــد،
یــادآوری نســبت بــه اهــداف ،آرمانهــا ،وظایــف ،دشــمن
و ...کــه همگــی بــا رجــوع بــه قــرآن حاصــل میشــود«ِ :إ ْن
ُ َ َّ ْ ٌ ْ َ
عالـ نَ
ـ�»
هــو ِإال ِذ کــر ِلل
امام عیل ؟ع؟ فرمودهاند:
«برتر یــن ذ کــر قــرآن اســت ،بهوســیله آن ســینهها گشــاده
شــده [و قابلیــت هدایــت بیشــتر مییابــد] و درونهــا نورانــی
میشــود».

ف
�غ
ررالحکم ،ص�حه 429
ݨݨَ
ݩݧ ّݨݨ
ُمد

مقام معظم رهبری ݧ ݧالع ݧ ظݧـ ݧِـݧٰ�ـــ ِّــل ُݩهـالی :
«در ایــن راه عظمــت و ّعزتــی کــه ملــت ایــران در پیــش
ّ
داردّ ،
توجــه بــه خــدا و تــوکل بــه خــدا و ارتبــاط بــا خدا ،یک
ّ
نقــش بــزرگ و اساســی دارد .عــدهای غافلانــد ،همــهاش
روی محاســبات مـ ّ
ـاد ِی محــض محاســبه میکننــد؛...
خــب ایــن محاســبات مـ ّ
ـادی را مســتکبرین عالــم هــم
دارنــد میکننــد ،بهتــر از شــما هــم [محاســبه] میکننــد ،چــرا
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روزب ـهروز عقــب میرونــد؟ چــرا دچــار اینهمــه مشــکالت
یشــوند ظلــم کننــد؟ ...ایــن بــه
یشــوند؟ چــرا مجبــور م 
م 
خاطــر قطــع ارتبــاط بــا مبــدأ هســتی اســت؛ ایــن بــه خاطــر
قطــع ارتبــاط بــا معــدن نــور و عظمــت اســت».

ق �خت
�بی�ان� ت
ا� در د�یدار ا� ش�ار م�ل ف� مردم1392/3/22 ،
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