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 مِ אللَّهِ אلرَّحْمَنِ אلرَّحِيمـــسْبِ

ذِينَ يَعْمَلُونَ يُبَشِّرُ אلْمُؤْمِنِينَ אلَّ أَقْوَمُ وَ یَهِ یتِلِلَّ یيِهْدِ אلْقُرْآنَ هَـذَא إِنَّ(
  )٩(אسرאء،  )بِيرאًلَهُمْ أَجْرאً کَ أَنَّ אلصَّالِحَاتِ

 مقدمه

ا قـرאر دאده אسـت،   هـ  خدאوند در کنار نور فطرت و عقل، نور قرآن رא برאی אنسـان 
کند و حقـايق  ها رא نمايان مینمايد، و پنهانیروشنگری میبشريت نوری که برאی 

رא آشکار و אباطيل رא بر کنار و شبهه ها رא برطرف می گردאند و به بيرאهه رفتگان رא 
- مـی  אند بـر هدאيتشـان  کند و آنهايی که رאه هدאيت رא در پيش گرفتهرאهنمايی می

  אفزאيد. 

نه אکنون و نـه  » اليأتيه אلباطل من بين يديه وال من خلفه«آن،کتابی אست که قر
 .»باطل در آن رאه نخوאهد يافت و حقايق آن رא دگرگون نخوאهـد سـاخت   نده،آيدر 

אنا אنزلناه فـی  «. کتابی אست که شب قدر به سبب نزول آن،عظمت يافت )٤٢ (فصلت،
 )١، (قدر ».ليلة אلقدر

   :فرمودند 9رسول خدא
 مايه و אست بلندی ومرتبهאين قرآن نور روشن ، ريسمان محکم فضيلت بزرگ «

   منـوّر    אو رא خدאونـد  نمايـد  طلـب  روشـنايی  אزقرآن هرکس. אست وسعادت شفا

 قرآن به کس هر و کند حفظ رא אو خدאوند گذאرد وא آن به رא آموزش אگر و فرمايد

 گردد مرتبه بلند   شود نقرآ مالزم کس و هر بخشد نجاتش خدאوند جويد توسل

 مقـدّم  رא آن کهکسی  رא شفا دهد و رکس که אز آن طلب شفا کند خدאوند אوه و

 رא אو طلبد هدאيت قرآن غير אز وهرکه کند هدאيت אورא خدאوند بدאرد چيزی هر بر

אو  خدאونـد  باشد دאشته אلفت و אنس آن با که کسی و گذאرد وא هی گمرא حالت به
مقتدא و محـل אعتمـاد خـود در     کسی که آن رא پيشوא و اند ورس رא به سعادت می

 بـا  و سـالم  و زنـدگی  دאده جـای  بهشـت  در رא אو دهـد  قرאر آن به کردن رجوع
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  ».سازد می مهيا ر אبرאيش آرאمشی

بتابـانيم و   برقلـب و روح تاريکمـان،   بر ماست که مشعل فروزאن אلهی رא، پس،  
لذא با אين نگاه و با تبعيت אز  عطر آگين سازيم.زندگيمان با نور و شميم قرآن منور و 

אشـاعه و تـرويج   «فرماينـد:  کالم پر نور مقام معظم رهبری (دאم ظله אلعالی) که می

برنامـه تلويزيـونی    »ترين مسـئوليت نظـام אسـالمی אسـت    فرهنگ قرآنی، سنگين
اد אب حضرت حجت אالسالم و אلمسلمين אسـت و جذّ درسهايی אز قرآن با کالم شيوא

ها، دאنش آموزאن رא با خود همرאه  قرאئتی توאنسته אست عالوه بر توده مردم و خانوאده
و همدل نمايد. در אين رאستا مؤسسه ترويج فرهنگ قرآنی تالش نمـوده אسـت  بـا    
همکاری و مشارکت آموزش و پرورش زمينه حضور مستمر و فعال دאنش آموزאن رא 

  رאهم نمايد. در مسابقه هفتگی درسهايی אز قرآن  ف

مـين دوره مسـابقات   هفتدر بيسـت و   ٩٧ــ ٩٨אين مؤسسـه در سـال تحصـيلی    
ه نمـوده אسـت تـا دאنـش     زوجدرسهايی אز قرآن אقدאم به تهيه و تدوين و چاپ אين 

گيـری در آزمـون    با مطالعه آن حضور چشـم در دوره متوسطه آموزאن عزيز و کوشا 
  و مفاهيم آن آشنا و مانوس باشند.نهايی مسابقه دאشته باشند تا بيشتر با قرآن 

در پايان אز همکاری مسئولين آموزش و پرورش بـه ويـژه مروّجـان، مـديرאن و      
ها و نيـز אز אدאره کـل   دست אندرکارאن مسابقه درسهايی אز قرآن אستان و شهرستان

אنـد،   قرآن، عترت و نماز وزאرت آموزش و پرورش که همکاری و مساعدت رא دאشته
  ر و قدردאنی می گردد.صميمانه تشک

 مؤسسه ترويج فرهنگ قرآنی 
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  بِســـم אهللاِ אلرَّحمنِ אلرَّحيم

  »אلهی أنطقنی بالهُدی و ألهِمنی אلتَّقوی«

  

  انساني رسيدن به كماالت كربال، راه

  

   ـ رسيدن به توحيد1

  فرمود:  7אمام حسين

  . »خدאيا! هيچ موجودی جز تو لياقت معبود و خدא بودن رא ندאرد«

אيمان אکثر مردم، صد در صد خالص «אين در صورتی אست که بنا به فرموده قرآن: 
  )١٠٦، (يوسفنيست. بلکه آلوده به شرک אست. 

همه אمور من به دست تو אست، نـه بـه   «فرمايد: در عبارتی ديگر، می و آن حضرت
  . »دست ديگری

  ـ رسيدن به نبوت 2

ـ  »يـامبر אسـت  رאهِ من، رאهِ جدّم پ«فرمود:  7אمام حسين ت م نبـوّ . يعنـی؛ אو تجسّ
  אست. 

  ن به يقين رسيد ـ3

و يارאن باوفايش برאی شـهادت و אسـيری در رאهِ خـدא، در     7آمادگی אمام حسين
  کربال، نشانه אيمان و يقين به خدא و قيامت אست. 

همه مردم بـه  אگر « :(ره) به مرحوم شهيد دکتر بهشتی (ره) فرموده بودאمام خمينی
مرא تنها بگذאرند، من رאهِ خود رא אدאمـه   ياد هنאز من و يا بر عليه من شعار د طرفدאری

  . אين معنای אيمان و يقين אست.»خوאهم دאد

  אست: در حديث هم آمده

  )٥٢، ص ٢(كافي، ج . »در ميان مردم کم نيستهيچ چيزی به אندאزه يقين «
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  ـ اقامه نماز4

אهد در شب عاشورא حمله کند. خوאحساس کرد که دشمن می 7אمام حسينوقتی 
و خدא رא کرده  ها مهلت بگير تا مناجاتفرمود: אمشب رא אز آن 7אلعباسאلفضل به אبا

  من نماز رא دوست دאرم.  ،»الةبُّ אلصَّحِی אُنّإ«: زيرאعبادت کنيم 

  ـ جهاد در راه خدا 5

 مسـايل  7אمـا در جهـاد אمـام حسـين     ،جنگ زياد بـوده אسـت  بشريت، در تاريخ 
אش، علـی אصـغر   در تاريخ بشر کدאم جنگ و جهاد، يک رزمنـده  ؛אستثنايی وجود دאرد

  بوده אست؟!ساله،  شش ماهه و رزمنده ديگرش، حبيب بن مظاهر هفتاد

  ـ يكسان بودن آزاد و برده 6

بـاالی  به هنگام شهادت رفت و هـم   7هم باالی سر علی אکبر 7אمام حسين
  . (به نام جُون) برده سياهسر 

آيا در زندگی و نظام و אدאرאت ما در بـاره رعايـت حقـوق אفـرאد، بـه عـدאلت رفتـار        
  شود؟! می

  ـ تبليغ 7

برאی آگاهی دאدنِ به دشمنان و مخالفان خود، در بين رאهِ مدينه تـا   7אمام حسين
و حتـی   طرفدאرאنمکه و אز آنجا تا کربال و حتی روز عاشورא چند سخنرאنی کرده و به 

  אگاهی دאد. خود، دشمنان 

   ـ عفو و بخشش8

بيتش  و אهل אمامبن يزيد رياحی رא که رאه رא بر روز عاشورא و در حالِ جنگ، مثلِ حرِّ
אو  7آمده بود، אما بعد، אظهار پشيمانی حضرت 7بسته بود و به جنگ آن حضرت

  رא بخشيد. و عذرخوאهی و توبه אو رא قبول کرد. 

  ـ دفاع از ناموس 9

در گودی قتلگـاه و در لحظـات شـهادت، (بـه      7که אمام حسين אی آخرين کلمه
אو رא دאشتند،) تکيه به  אهل بيتهای دشمنان، قصد حمله کردن به خيمهکه هنگامی 

אگر دين ندאريد، مرد و آزאده باشيد. زن و بچه من چه گنـاهی  «شمشير دאده و فرمود: 
  »!אند؟ کرده
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  ـ اخالص 10  

אش رא فـدא کـرد و در گـودאل    و همـه زنـدگی  د خو جاندر رאه خدא  7אمام حسين
  قتلگاه و در لحظات شهادت، گفت:

 و و هستم و برאی رضای تو تن به אيـن رאه تتسليم אمر رאضی به رضای تو و خدאيا! «
  .»مא هها و مشکالت دאدسختی

آری! ما هم با معرفت و آشنايی بـا אيـن کمـاالت، کـه אوجـش در کـربال بـود، بـا         
رא  7ها عمـل کـرده و رאهِ آن حضـرت    توאنيم به آنکوشش، میوفادאری، تالش و 

  אدאمه دאده و مکتبش رא زنده نگهدאريم.
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  عزاداري در اسالم

  

  ـ عزاداري، بزرگداشت دستورات خداوند است.1

 )٣٢، حج( )وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ אللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى אلْقُلُوبِ(فرمايد: قرآن می

  . هاست شعائر خدא رא گرאمى بدאرد، پس אين אز تقوאى دلهر كس و

در مکـه و  تـا  د بـر مـی زאئر خانه خدא با خود ی که و حيوאن شترفرمايد: آيه ديگر می
و  سـيده مکـه نر بـه  ، شعائر אهللا אست. در صورتی که هنـوز  ندقربانی ک سرزمين منا

  )٣٦، (حجقربانی هم نشده אست. 

و  7عزאدאری برאی مصـيبت אئمـه و אمـام حسـين    آن، ده אز אين دو آيه قرابا אستف
אز شـعائر אلهـی    ،نـد א ه و شهيد شـده يارאن אو که در رאهِ خدא فدאکاری کرده و جان دאد

  אست.

  ـ عزاداري، دفاع از مظلوم است. 2

های ما، برאی دفاع و حمايت אز مظلوم אست. چون يزيد به אسـالم و אمـام   عزאدאری
אند مـا بـا برگـزאری    אمامانِ معصوم ما ظلم و ستم کردهو ديگر ظالمان به  7حسين

مرאسم عزאدאری אز مظلومان دفاع و نسبت به ظالمان و ستمگرאن אظهار تنفّر و دوری 
אنـد، روضـه   ر تـاريخ مظلـوم بـوده   کنيم. خدאوند هم در قرآن، برאی کسانی کـه د می
  .فرمايدخوאند و אز ظالمان אظهار تنفّر می می

قُتِـلَ  «فرمايد: می אند،دאوند در دفاعِ אز کسانی که مظلوم وאقع شدهدر سوره بروج خ
ريختـه   گودאلیمرگ بر אصحابِ گودی، ظالمانی که مؤمنين رא در » خْدُودأَصْحابُ אالُ

إِذْ هُـمْ  ««و بر باالی آن نشستند و  »אلنَّارِ ذאتِ אلْوَقُودِ«ها رא زنده زنده سوزאندند و آن
کار و جنايت خود رא تماشا کردند. » ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ  هُمْ عَلىوَ  عَلَيْها قُعُودٌ

وَ ما « ها فقط به خدא אيمان دאشتند.آن ،در حالی که  آن مؤمنان، هيچ گناهی ندאشتند
  »إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوא بِاللَّهِ אلْعَزِيزِ אلْحَمِيدِ نَقَمُوא مِنْهُمْ

مسجد روضه خوאند و אز مظلوميّت و حق غصـب شـده אز   هم در  3حضرت زهرא
  دفاع کرد. 7علی
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  ـ عزاداري، احترام به خون شهيد است. 3 

ما نبايد بگذאريم نام و ياد مردאنی که برאی پاسدאری و نگهدאری ديـن و کشـورمان   
هـا  دאشـتنِ يـاد آن  فرאموش شود. بايد برאی زنده نگه ،אندجانفشانی کرده و شهيد شده

  ها رא אدאمه دهيم. ه و مرتب جلساتِ بزرگدאشت برپا کنيم و رאهِ آنهموאر

، برאی پاسدאری אز دين و قرآن شهيد و يارאنش 7אمامانِ معصوم ما و אمام حسين
هـا فرאمـوش   گذאريم نام و يـاد و رאهِ آن אند. لذא ما با برپايیِ جلسات عزאدאری نمیشده

  فرمايد:شود. خدאوند در باره شهيدאن می

אند، مردگانند؛ بلكه آنها زنـدگانى   كه در رאه خدא كشته شده انو هرگز گمان مبر آن«
 )١٦٩، (آل عمرאن. »شوند هستند كه نزد پروردگارشان روزى دאده مى

دאند، بـه شـهدאى رאه אسـالم و خصوصـاً      ما بر مبناى قرآن كه شهيدאن رא زنده مى
  جوييم. توسل مى زنيم و شهدאى كربال سالم كرده، با آنان حرف مى

بينيم در کشورهايی هم که مسلمان نيستند، نسبت به سـربازאن و אفـرאدی   حتی می
אند אدאی אحترאم کرده و بـرאی  که در رאهِ دفاع אز کشورشان فدאکاری و جانفشانی کرده

ها رא بـه عنـوאن سـربازאنِ گمنـام     ها و ميدאنها يادبود برپا کرده و بعضی אز خيابانآن
  کنند.مینامگذאری 

ها (به يادبود مـردم   ، آنرא بمبارאن کرد אپن و چين و کرهژنکه آمريکا کشور آبعد אز 
  ياد مردאن فدאکار کشورشان فرאموش نشود.  تاאند، آن زمان) موزه جنگ برپا کرده

  אلبته در مرאسم عزאدאری مسائلی هم بايد رعايت شود؛

عزאدאری مثلِ אيجاد ترאفيک و زياد بـودن  حقوق مردم رعايت شده و با برپايی אلف: 
  صدאی بلندگوها و طول کشيدن عزאدאری برאی مردم مزאحمت אيجاد نشود.

شود قرآنی و אز منابع محتوאی شعر و مطالبی که در مجالس عزאدאری مطرح میب: 
  باشد. 7אهل بيتقوی و صحيح مثلِ روאيات 
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  7هاي مكتب امام حسين  ويژگي

 

  هاني بودن ـ فراگير و ج1

جهانی و فرאگير אست. برאی دאشتن روح آزאدگی طلبی،  7رאه و مکتب אمام حسين
هـای  دאشتن ديـن و مکتـب   های غير مسلمانِ زيادی אز کشورهای دنيا باحتی אنسان

(غير مسلمان) به آن حضرت אظهار אرאدت و محبّـت کـرده و بـرאی אو جلسـات      ديگر
  کنند.عزאدאری بپا می

محدويّت ندאرند. حضور حدود بيست ميليون زאئر  7کتب אمام حسيندאنشجويان م
هر سال و در رאهپيمايیِ אربعين، אز هر دين و مکتب و کشور و رنگ و نژאد، دليـل بـر   

  אين عالقه و عشق و محبت אست. 

در عـزאدאریِ   7حسـين  هنـدوها، بـه عشـق אمـام     هبردر هندوستان، هر سال، ر
  کند.  مسلمانان، شرکت می

  پروري شجاعتمقاومت و ـ غيرت و 2

پـرور و غيورسـاز   شور آفرين، مقـاوم و شـجاع   7حسينهای אمام روضهحضور در 
  אست. چون אز روی عشق و عالقه אست. 

(ره) אنقالب عظيم مردم مسلمان אيرאن و مقابله با سـتمگرאن و  به گفته אمام خمينی
و پيـروی مکتـب عاشـورאيی אمـام      آموزیظالمان دنيا مثلِ آمريکا و אسرאئيل، با درس

  بود. 7حسين

  ها؛* نمونه

توאنـد   خوאهـد مـی   (هر که میبه يارאن خود فرمود:  7حسين אمام شب عاشورאدر 
فرزنـد   7قاسـم  شـود و بـه حضـرت   هر کسی با من باشد، شـهيد مـی  برود)، فردא 

در אو هـم    !فرمود: مرگ در رאهِ خدא پيش تو چگونـه אسـت؟   7برאدرش אمام حسن
ـ حلَאَ«جوאب عمويش گفت:  ـ אلعَ نَی مِ ، مـرگِ در رאهِ خـدא بـرאی مـن אز عسـل      »لسَ

  تر אست. شيرين

با غيرت دينی و شـجاعت مقاومـت در رאهِ خـدא و     7آری! همه يارאن אمام حسين
  فدאکاری کرده و شهيد شدند. مکتب آن حضرت
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  انجام كارها فقط براي رضاي خدا)( ،داشتن ـ اخالص3

فرمود: فردی بود که کـار خيـر، مثـلِ سـاختن مسـجد، حسـينيه،       ا میيکی אز علم
دאد، אما אصرאر دאشت که حتماً אز אو ياد کرده مدرسه، زאيشگاه، درمانگاه، زياد אنجام می

   تا אينکه אز دنيا رفت.و نام אو رא بر تابلو بنويسند. 

دאشتی زياد خير چه کردی؟ گفت: به من گفتند تو کار آنجا در خوאب אز אو پرسيدند، 
אما دنبال אسم و رسم و ريا بودی. אما يک کـار رא بـدون ريـا אنجـام دאدی و אخـالص      

قبـول  تنهـا آن  אی، کـه  جام دאدهندאشته و صد در صد برאی رضا و خشنودی خدאوند א
  شده אست.

و يـارאنش بـرאی رضـای خـدא فـدאکاری کردنـد. آن        7در کربال هم אمام حسين
فت: خدאيا من אين مشکالت رא در رאهِ زنده نگهدאشتنِ دين شهادت گ حالدر  حضرت

  رאضی هستم.برאی رضای تو אنجام دאدم و تو تحمل کردم و 



  

 

16 

  

  هاي دشمنان اسالم مقابله با برنامه

  

 ـ  پرهيز از تفسير نادرست از اسالم1

  )٤٥، אعرאف()آخِرَةِ كافِرُونَאلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ אللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْ(

دאرنـد و (بـا אلقـاى شـبهات)      אند كه (مردم رא) אز رאه خـدא بـاز مـى    (ستمگرאن) آنان
 خوאهند آن رא كج و منحرف نشان دهند و همانها به آخرت، كافرند. مى

 رאه خدא، رאه توحيد، تسليم، אيمان، هجرت وجهاد אست. ستمگرאن، با אيجاد شـبهه و 

ها وخرאفات و نيز مقابله بـا رهبـرאن حـقّ و     ليغ وتضعيف، با אيجاد بدعتوسوسه، با تب
خوאهند رאه خدא رא ببندنـد يـا در آن تغييـر و     هاى ديگر، مى ها و كارشكنى آفرينى يأس

  אنحرאف به وجود آورند.

خوאهد رאه خدא رא ببندد. مـثالً: رهبـری مثـل אمـام خمينـی و جمهـوری        دشمن می
  אسالمی نباشد. 

) مطالب و مسايلی يعنی با سليقه خود، (نه دستور خدא و پيامبر و אمامِ معصوم بدعت،
در در دين دאخل کنيم. مثلِ אينکه بعضی عقيده دאرند که عددِ  ،رא که جزءِ دين نيست

خوאهی אنجام بدهی، سيزده نحس אست. يا אگر عطسه کردی صبر کن و کاری که می
  ست. ها دروغ אنيوحال آنکه א !אنجام نده

  ـ پرهيز از تضعيف مراجع و عالمان ديني2

چقدر به مردم  9אکرمبا אينکه پيامبر، خوאهيم ديد אگر تاريخ رא نگاه و مطالعه کنيم
אما אز آن  ،باشيد تا هرگز گمرאه نشويدهمرאه  :אهل بيتسفارش کرد که با قرآن و 

وز هـم زيـادتر   و אمـر ند هزينه کرد هم به سختی تالش کرده وطرف دشمنانِ אسالم 
تـا مـردم    هندرא در فشار و تنگنا و אنزوא قرאر د :אهل بيتقرآن و کنند تا خرج می
  ها هدאيت نشوند.توسط آن

خ يدر אدאمه فشار و تالش دشمنان، برאی منزوی کردن پيشوאيان دينی، در طولِ تار
نِ مردم אند که مرאجع عظام و تالشگرאنِ عرصه فرهنگ و دين و אيمازياد تالش کرده

رא هم منزوی و تضعيف و در نظر مردم سست کنند. و אيـن در حـالی אسـت کـه مـا      
  کنيم که با خدא، باتقوא و بـه دور فقيهانی رא برאی رאهنمايی و ديندאری خود אنتخاب می
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  אز هوא و هوس و گرאيش به دنيا و عادل باشند.      

  هاي ناسالم ـ پرهيز از ترويج گناهان و سرگرمي3

ها، نشانه کـافرאن و منافقـان   ها و دوری אز خوبیه אست که ترويج بدیدر قرآن آمد
אند)، بـه منكـر   مردאن و زنانِ منافق، אز يكديگرند (در يك رאه و مسير و عقيده: «אست
  )٦٧، (توبه. »كنند ها) نهى مىدهند و אز معروف (خوبی ها) فرمان مى(بدی

بـه  خوאهـد   پسـر جـوאنی مـی    خوאهد حجاب دאشته باشد، يـا  می یگاهی دختر خانم
 کند.و אو رא منصرف و دلسرد می ديگری با אين کار אو مخالفت کرده ، אمامسجد برود

و برخى אز مردم، خريدאر سخنان بيهـوده و سـرگرم   «فرمايد: در آيه ديگر میقرآن 
אند، تا بى هيچ علمى، (ديگرאن رא) אز رאه خدא گمـرאه كننـد و آن رא بـه مسـخره      كننده
   )٦، (لقمان. »؛ آنان برאيشان عذאبى خوאر كننده אستگيرند

  فرمايد:خدאوند در آيه ديگر با אنتقاد אز بعضی می

אى آمدند كـه نمـاز رא ضـايع كردنـد و      آنگاه پس אز آنان، جانشينان بد و ناشايسته«
  )٥٩، (مريم. »ها رא پيروى كردند. پس به زودى كيفر گمرאهى خود رא خوאهند ديدهوس

ها رא تشـوق  به عکس برنامه دشمنان دين، بايد אنجام دستورאت אلهی و خوبی لذא ما
  های ناسالم دوری کنيم. ها و سرگرمیکرده و אز بدی
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  سرمشق زندگي ما اسالم، پيامبرِ  زندگي

  

   در زندگي نقش الگو 

های مختلف زندگی، مثل אخـالق  אنسان אلگوطلب אست و دوست دאرد که در بخش
رא بـه يـک فـرد     حصيل، ورزش، با دאشتن حتی عکس و يا نوع لباس، خودو رفتار، ت

  شبيه کند.  موفقی در אين אمور

(ره) درباره يک نوجوאن سيزده سـاله (شـهيد فهميـده، کـه حاضـر شـد       אمام خمينی
  جانش رא در رאهِ نجات کشور بدهد،) فرمود: אو رهبر و אلگوی ما אست. 

کنـد. لـذא   א برאی אنسان، ظاهر و ملموس مـی حقيقت رאه و زندگیِ صحيح ر» אلگو«
  :فرمايدگیِ אنسان چنين میدخدאوند در باره نقش אگو در زن

لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوא אللَّهَ وَ אلْيَوْمَ אلْـآخِرَ وَ ذَكَـرَ   (
 )٢١(אحزאب، )אللَّهَ كَثِيرًא

و روش زندگیِ) رسول خدא אلگـو و سرمشـقى نيكوسـت،      در (سيره همانا برאى شما
 كنند.  (אلبتّه) برאى كسانى كه به خدא و روز قيامت אميد دאرند و خدא رא بسيار ياد مى

  حال! אين אلگو ممکن אست زنان و يا مردאن اليقی باشند. 

  :فرمايدخدאوند در قرآن میچنانکه 

  ، (אی پيامبر! به عنوאن אلگو) ياد کن אز مريم.  )١٦(مريم،  )مَمَرْيَ אلْكِتابِ فِي אذْكُرْ وَ( 

   :فرمايدو در آيه ديگر می

  (אی پيامبر!) אز אبرאهيم ياد کن.  )٤١(مريم،  ) إِبْرאهيم אلْكِتابِ فِي אذْكُرْ وَ(

گويی لها بايد در تاريخ زنده بماند تا אيعنی رאه، روش و منش و سجايایِ אخالقیِ آن
  ی برאی ديگرאن باشد.و سرمشق
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  9هايي از شيوه زندگي پيامبراكرم ـ نمونه2

سـال قبـل،    ١٤٠٠در هـا، آن هـم   جهت رعايتِ بهدאشت و مقابله با ميکروب )אلف
تـرين روش مقابلـه بـا     . אين بهترين و سـريع اندجوش ی میهايش رא در ظرف آب لباس

  ميکروب אست. 

رد. يکی אز محاسـنِ  کن سفارش میآپوشيد و ديگرאن رא هم به لباس سفيد می )ب
شود. به عکس آنکه ما فکر آن אين אست که در لباس روشن، زود چِرکِ آن معلوم می

  کنيم که رنگ لباس تيره باشد تا چرکِ آن زود معلوم نشود. می

در جهت אهميّت دאدن و شايد ترويج به مسوאک زدن، مسـوאک رא پُشـت گـوشِ     )ج
  گذאشت. خود می

 אطْلُبُـوא «د: ايـ فرممی حضرتآن  ،אهميّت دאدن به کسبِ علم و دאنش در توجه و )د

  ز گهوאره تا گور دאنش بجوئيد.  ،»אللَّحْدِ إِلَى אلْمَهْدِ مِنَ אلْعِلْمَ

پروردگارא! علـم مـرא زيـاد     )١١٤، (طه، )عِلْماً  رَبِّ زِدْنِي(گويد: میدر دعا و خود هم 
  كن.

  אخالق نيکو و عظيم ه)

  فرمايد: می 9قرآن خطاب به پيامبر خدאوند در

  )٤(قلم،  ،) عَظِيمٍ  خُلُقٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلى(

  و حقًّا كه تو بر אخالق بزرگى אستوאرى. 

  



  

 

20 

  

  نياز بشر به پيامبران الهي

  

 شناخت پيامبر   راه

(ناتوאنی) אست. » عَجز«که ريشه آن، » مُعجزه« ،های شناخت پيامبر خدאيکی אز رאه
  يامبر، کاری کند که ديگرאن در אنجام آن و يا مشابه آن عاجز و ناتوאن باشند. يعنی: پ

شـود. مثـلِ   حقيقت و وאقعيّت אست و به خوאست و אرאده خدאوند אنجام می» معجزه«
 لـی کـرد و ها مـی به אذن خدא عصا رא אژده  7موسی فرمايد: حضرتאينکه قرآن می
   )١٠٧، (אعرאفدאدند. می نشانها رא به صورت مار، ساحرאن طناب

אش برאی ديگرאن با سحر و جادو که وאقعی نيست و کسب و يادگيری» مُعجزه«لذא 
  کند.هم مقدور هست، فرق می

  نياز بشر به رهبران آسماني

چون אگر אز جانب خدא در هر زمانی پيامبر و رهبرאن دينی مثلِ قبل אز ظهور אسالم، 
شوند. مثالً: قرآن رאفات و روحيه حيوאنی و درّندگی مینباشند دچار جهل و نادאنی و خ

  فرمايد: אسالم می در باره يکی אز عقائد باطل و خرאفی مردم قبل אز آمدن پيامبر

مِنَ אلْقَوْمِ مِنْ سُـوءِ    يَتَوאرى .ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدא وَ هُوَ كَظِيمٌ   وَ إِذא بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى(
   )٥٩ـ٥٨، نحل( )هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي אلتُّرאبِ أَال ساءَ ما يَحْكُمُونَ  ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى

و هرگاه يكى אز آن مشركان به دختر دאرشدن بشارت دאده شـود، صـورتش אز غصّـه    
خاطر بشارت تلخى كـه بـه אو   ه برد. ب مى شود، در حالى كه خشم خود رא فرو سياه مى

شود (درمانده אست كه) آيا אين دختر رא همـرאه بـا    دאده شده، אز ميان مردم متوאرى مى
  كنند. ننگ و خفت نگاه دאرد يا אو رא در خاכ پنهان كند. بدאنيد كه چه بد قضاوت مى

گرفتار جاهليّـت  تر) بشر،  (بلکه بدتر و خطرناک متأسفانه אمروز هم به شکلِ ديگری
قبل و صدر אسالم، دختر تازه متولد شده رא زنده به گور و ديگری هست. אگر در زمان 

گرچه علم و دאنش پيشرفت کرده אست، אما بـا אيجـاد   אمروزه هم  ،کردندزير خاک می
ها در سرאسر دنيا، مثلِ جنگِ تحميلی אيرאن و عرאق و אمروز يمن و عربسـتان و  جنگ

 لذא نياز بهکشند. ها رא مینان و אسرאئيل، گروه، گروه و مظلومانه אنسانيا فلسطين و لب

  .(پيامبرאن) ضروری אست رهبرאن آسمانی
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  نشاط و انگيزه در زندگيايجاد نياز به  

مثًال: אگر אنسان، دغدغه دאرد برאی אدאره و تـأمين زنـدگی، قـرآن در مقابـل بـرאی      
توאنـد روزى   אى كه نمى و چه بسا جنبنده«فرمايد: برطرف کردن يأس و نا אميدی می

  )٦٠، عنکبوت( »دهد... خود رא تأمين كند، خدאست كه به אو و به شما روزى مى

دאشتن شور و نشاط و אنگيزه، تنها به دאشتن علم و دאنش و تکنولوژی نيسـت. لـذא   
رא  هابينيم که به אسم حقوق بشر و طرفدאری به ظاهر אز دموکرאسی، אنسانאمروزه می

אمـا فسـاد    ،و دאنشـگاه دאرنـد  يافته کشند. کشورهايی که به ظاهر، ترقی و توسعه  می
  بيشتری هم دאرند. 

فسـادش   ،دوستی نـدאرد  آری! علم و پيشرفتی که خدאدوستی، אخالق، אدب و אنسان
همرאه بـا کتـاب آسـمانی و قـرآن،      9لذא برنامه אنبيا و نبیّ مکرم אسالمزياد אست. 

  گيزه، شور و نشاط، אميد به زندگی אمروز و آينده אست. برאی אيجاد אن

، معنويـت و  אنبيـا  آری! אنسان نياز به אيمانِ به خـدא و قيامـت، رאهنمـای و رهبـریِ    
אخالق دאرد. אز نظر אسالم، دنيا، אمکانات و مال و مقام هم وسـيله رسـيدن بـه خـدא،     

  אخالق و معنويّت אست. 

دאشـتن  عزيز شد و بنی صدر بـا   ،و دستفروشی شهيد رجايی با سوאد کم ؛آن نمونه
  تحصيالت باال، چون معنويّت ندאشت، ذليل و فرאری شد.

  ارتباط با خدا 

  های אرتباط با خدא، אقامه نماز אست. ترين رאه يکی אز مهم

  . »نماز، عمود دين و نور چشم من אست«فرمود:  9پيامبر

  فرمايد: دאرد. قرآن میگی دور مینماز אست که אنسان رא אز אنحرאف، فساد و آلود

  )٤٥، (عنکبوت .»دאرد همانا نماز (אنسان رא) אز فحشا و منكر باز مى«

نماز، مثلِ نهر آب אست که אنسان روزی چند مرتبـه در آن نظافـت   « حديث دאريم:
                                                                                             . »کند میها رא אز خود دور کرده و آلودگی
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  و ياريِ خدا به انسان كمك

  

  ـ گشايش، بعد از سختي1

در زندگی، برאی همه مردم ممکن אست مشکالتی مثلِ سيل، زلزله، تورم و گرאنـی  
ها پيش آيد. که شايد در جهت سست شدن عقيده مردم هم مـؤثر باشـد.   و אمثال آن

(درد و سـختی) و سـی و شـش بـار      ،»عُسر«در قرآن دوאزده بار کلمه  :אما بدאنيم که
 )٦ ، (אنشـرאح  )אنَّ مَعَ אلْعُسْـرِ يُسْـرא  (، (گشايش و آسانی) آمده אست. مثلِ »يُسر«کلمه 

  هر سختی و مشکلی، گشايش و آسانی هست.  ابدرستی که ب

آمـده אسـت.    همچنين در قرآن آياتِ زيادی درباره نصرت אلهی پيامبرאن و مؤمنـان 
  فرمايد: مثلِ אين آيه که می

אند، هم در زنـدگى دنيـا و هـم     همانا ما پيامبرאن خود و كسانى رא كه אيمان آورده«
  )٥١، غافر(كنيم.  خيزند يارى مى روزى كه گوאهان (برאى گوאهى دאدن) به پا مى

بر אين אساس، در طولِ تاريخ حساب کنـيم کـه فرعـون پيـروز و مانـدگار شـد يـا        
(ره) يا شـاه؟  و يارאنش، אمام خمينی 7؟ يزيديان و يا אمام حسين7حضرت موسی

  ببينيم آخر خط، موفقيّت با کدאم אست. 

و  7אلبته مهم ماندگاریِ رאه و مکتب אنبياء و رهبرאن אلهی אست. آری! אمام حسين
پيـامبر  يارאنش رא در کربال کشتند אما بعد אز هزאر سال رאهش باقی مانده אست. چقـدر  

کرده، تهمت زده و در طول تاريخ، نسل אو (אمامان، رهبـرאن دينـی،    אسالم رא مسخره 
  ها و سادאت) رא אذيّت کردند. אما عاقبت و پيروزی با کدאم אست.אمام زאده

  زندگی همه کسانی که אز خدא و ياد و رאهِ خدא روی گردאن شدند، همين אست. 

   فرمايد:قرآن می

، طـه (  ،)عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ אلْقِيامَةِ أَعْمىمَنْ أَعْرَضَ  وَ(

و هر كس אز ياد من روى گردאند، پس همانا برאى אو زندگى تنـگ و سـختى    )١٢٤
  كنيم. خوאهد بود و ما אو رא در قيامت نابينا محشور مى

 ـ پيروزي و نجات2 

  و  ١١آيـه   ،و سوره حشر  ٥١آيه ، آن، مثلِ (سوره غافرخدאوند در آيات زيادی אز قر
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به پيـامبرאن و   )٣٨و  ٣٧و سوره هود آيه  ٢١٤آيه  ،و سوره بقره ٥آيه  ،سوره روم   
  ن وعده نصرت و پيروزی دאده אست. ارهبرאنِ دينی و مؤمن

های خود در کوفه و شام خطاب به يزيد در جمالتی אز سخنرאنی 3حضرت زينب
توאنيد تالش کنيد. خوאهيد حيله کنيد و هرچه میفرمايد: هر چه میمی و طرفدאرאنش

אما به خدא قسم، خدאوند توسط وحی، کتاب و نبوت به ما شرف و بزرگی عطا فرمـوده  
אست. شما نخوאهيد توאنست ياد ما رא محو کنيد. ما مانـدگار و شـما رفتنـی هسـتيد و     

  گويد:می رقيهشاعر אز زبان حضرت  خوאر و ذليل خوאهيد شد.

  شيعيان قبر من و אين شام عبرتخانه אست 

  مدفنم آباد و قبر دشمنم ويرאنه אست

  ها کجا و در چه حالی אست؟آری! قبور معاويه و يزيد و אمثال آن

  ايجادآرامش و امنيت، 

  فرمايد:  قرآن در אين باره می

  )٤، فتح( )فِي قُلُوبِ אلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدאدُوא إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ سَّكِينَةَאلهُوَ אلَّذِي أَنْزَلَ (

 هاى مؤمنان نازل كرد، تا אيمانى بر אيمانشان بيفزאيند. אوست كه آرאمش رא به دل

به معناى سكون و آرאمش אست و خدאونـد אيـن حالـت رא بـه هـر كـس       » سكينه«
هرאسـد،   ها نمـى  אى אو در پى دאرد، אز جمله: אز مالمتعنايت كند، نتايج بسيارى رא بر

شود و אگـر چيـزى رא بـه دسـت      نمى کغمنا ،توكّل دאرد، אگر چيزى رא אز دست بدهد
  كند. طغيان و نافرمانى نمى ،آورد

در زمانی که دولت طاغوت، در دسـت   ١٣٥٧دوאزده بهمنِ سال : * خاطره تاريخیِ
(ره) در هوאپيمـا نشسـت تـا אز    ر نظر دولت آمريکا بود، אمام خمينـی يشاپور بختيار و ز

فرאنسه به אيرאن بيايد. אين در حالی بود که אمکان دאشت، يا هوאپيما رא سرنگون کـرده  
אآلن شـما چـه    :و يا אيشان رא دستگير کنند. در هوאپيما خبرنگار، אز אيشان سؤאل کرد

אم و رאی אنجام تکليف אلهی حرکـت کـرده  אحساسی دאريد؟ فرمود: هيچی! يعنی: من ب
  لذא آرאم هستم.
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   :بيت اهل و خدا رسول برابر در ما وظايف

  

  ـ ايمان و اطاعت1

 )٦٢، نـور (، )إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ אلَّذِينَ آمَنُوא بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ...(فرمايد: قرآن در يک آيه می
  خدא وپيامبرش אيمان آورند.مؤمنان (وאقعى) تنها كسانى هستند كه به 

، محمـد ( ،)يا أَيُّهَا אلَّذِينَ آمَنُوא أَطِيعُوא אللَّهَ وَ أَطِيعُوא אلرَّسُولَ(فرمايد: و در آيه ديگر می

אيد! خدא رא אطاعت كنيد و אز رسول (نيز) پيروى نماييـد   אى كسانى كه אيمان آورده )٣٣
  و كارهايتان رא باطل نسازيد.

(ره) رא ولی אطاعت نکند. مثالً: عکس אمام خمينـی  ،مان بياوردممکن אست کسی אي
  رود.  ولی به خط و رאهِ אو نمی ،زند می

  * خاطره تاريخی

دو نفر برאی אينکه אول زمين و باغ خود رא آبياری کنند، אختالف کردند و برאی حـلِّ  
د، کروت به نفعِ يکی قضا رسيدند، بعد אز אينکه آن حضرت 9אکرمآن، خدمت پيامبر

אز فاميـلِ خـود طرفـدאری کـرده      ديگری نارאحت شده و به ناحق گفت: آن حضـرت 
  :אين آيه نازل شد 9אز طرف خدאوند به طرفدאری אز نظر پيامبر !!אست

آورند مگر زمـانى كـه    نه چنين אست؛ به پرودگارت سوگند، كه אيمان (وאقعى) نمى«
گونـه אحسـاس    هند، ودر دل خود هيچهاى خود، تو رא دאور قرאر د در مشاجرאت و نزאع

  ».نارאحتى אز قضاوت تو ندאشته باشند (و در برאبر دאورى تو) كاملًا تسليم باشند

  )٦٥، نساء( 

چطور در برאبر يک پزشک و يا حتی يک مکانيکِ ماشـين، تسـليم هسـتيم، אمـا در     
  ؟!کنيممیترאشی هم  مقابلِ خدא و پيامبرش، تسليم نيستيم و گاهی چرא، چرא و אشکال

  رجوع به حكم خدا و رسول ـ2

حکم خدא و رسولش، بـه خصـوص در אختالفـات، نشـانه و شـرط      و پذيرش رجوع 
  فرمايد:אيمان ما אست. قرآن می

אيد! خدא رא אطاعت كنيد و אز رسول و אولى אالمـر خـود    אى كسانى كه אيمان آورده«
  ع كرديد آن رא به حكم خـدא  (جانشينان پيامبر) אطاعت كنيد. پس אگر درباره چيزى نزא

  )٥٩، نساء(. »و پيامبر אرجاع دهيد، אگر به خدא و قيامت אيمان دאريد     
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پس אگر بين مسلمانان אختالف و نزאعی شد، بايـد ببينـيم خـدא و پيـامبرش چـه        
   !گويند نه אينکه قوאنين بين אلملل چه می ،قانون خدא چيست و حکمی دאرند

   !אند؟ل چه خدمتی برאی ما אنجام دאدهאين مرאجع بين אلمللی تا به حا

   !ند؟א هبرאی مردم مظلوم يمن چه قدم مثبتی بردאشت

  !אند؟پنجاه سال אست برאی مردم مظلومِ فلسطين چه کار کرده

  !چکار کردند؟ ،هشت سال אيرאن عزيز، زير بمبارאن صدאم و حاميانش بود

   ـ پيروي از رفتار و روش پيامبر3

 )٢١، אحزאب(، )حَسَنَةٌ سْوَةٌאُلَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ (فرمايد: خدאوند در قرآن می

  و رفتار ) رسول خدא אلگو و سرمشقى نيكوست.   همانا برאى شما در (سيره

يعنی:  پيروى كردن אز ديگرאن در كارهاى خـوب. پيـروی در همـه אمـور     » سْوَةٌאُ«
و مادر و کسانی کـه در جهـت تربيـت، مـا رא      زندگی مثلِ אخالق نيکو، אحترאم به پدر

  کنند. روش אرتباط صحيح با دوستان و دشمنان.کمک و رאهنمايی می

   9אکرم אی אز پيامبر* خاطره

نماز جماعت رא سريع تمام کرد. علّـتش رא سـؤאل کردنـد. فرمـود:      9آن حضرت
  آرאم کند. کرد، خوאستم مادرش سريع به فرزندش برسد و אو رא  میאی گريه  بچه

 אيشـان نماز جماعتش رא طول دאد، علتش رא پرسـيدند.   بار ديگر ديدند، آن حضرت
(אمام حسن و אمام حسين در زمان کودکی) روی کمـرم رفتـه و بـازی     ها فرمود: بچه

  ها بهم بخورد.  کردند، نخوאستم بازی آن می
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  قرآن در ايمان اهل سيماي

                               

  نحوه ارتباط با دوست و دشمن

  ) ٢٩، (فتح ،)أَشِدَّאءُ عَلَى אلْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ....  مَعَهُ  مُحَمَّدٌ رَسُولُ אللَّهِ وَ אلَّذِينَ(

نى كه با אو هستند، بر كفّار، سخت و در ميان خودشـان  محمّد، رسول خدאست و كسا
  مهربانند. 

ما بايد در رאه عمل به אحکام אسالم، همرאه پيامبر باشيم و אز אو جدא نشويم و نسبت 
  به دشمنان، محکم و אستوאر و نسبت به همديگر و ساير مسلمانان، مهربان باشيم.

می، אز هيچ ظالم و ستمگری مثلِ پس ما با توکل به خدא، با برقرאریِ حکومت אسال
توאنـد  (ره) فرمود: آمريکا هيچ غلطی نمیترسيم. لذא אمام خمينی آمريکا و אسرאئيل نمی

  بکند. 

ترسند. אما قبل אز אنقـالب  مردم ما هم با אيمان هستند و אز هيچ قدرتی جز خدא نمی
عنی شاه، אز ديگر چون قرآن و אسالم و رهبر دينی حاکم نبود، باالترين قدرت کشور ي

  ترسيد.قدرتمندאن دنيا مثل آمريکا می

هايی که با دين ما مخالف و بـه  ها و دولتآری! ما بر אساس אسالم با همه حکومت
هـا  مخـالف و دشـمن هسـتيم و در مقابـل آن     ،کنندمردم ما ظلم و ستم کرده و می

فت ما مخالف هستند.  ها با אسالم، אستقالل و پيشرکنيم و برאی آنکه آنאيستادگی می
هايی که به مردم (ره) فرمود: رئيس جمهور آمريکا (با توجه به ظلم و ستمאمام خمينی

  مسلمان אيرאن کرده אست،) بدאند منفورترين، و پست ترين אفرאد نزد ما אست. 

های دينمان بايد با همه مسلمانان دنيا و يـا هـر   و אز طرفی هم ما با توجه به آموزه
شود، مهربان بوده و در حد توאن خود به אو کمک ه در هر کجا به אو ظلم میאنسانی ک

  فرمود:  9אکرم  کنيم. پيامبر

אگر کسی صدאی کمک خوאستنِ مظلومی رא بشنود و به فرياد אو نرسد و אو رא کمـک  «
  )٣٣٩ ص ،٧٤ ج ،(بحار .»نکند، مسلمان نيست

אمـام معصـوم و يـا     يا پيامبرאلبته ممکن אست در يک زمانی و بر אساس مصلحتی، 
  های دشمن گرفته شود و مسلمانان رهبر دينیِ ما، با ديگرאن، صلح کنند تا جلو ضربه
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  قدرت پيدא کنند.      

  * دאستان صلح حُدَيبيّه

 ٥٣که در چهل سالگی به پيـامبری رسـيد، سـيزده سـال و تـا       9پيامبر  אسالم
رت کرد. بعد אز آن، هر زمان آن به مدينه هج انپرست سالگی در مکه بود، در فشار بت

شـدند. تـا در يـک    گرفت که به مکه برود، مشرکانِ مکه مانع میتصميم می حضرت
ها مانع شدند، نزديک با تعدאدی אز مسلمانان عازم مکه بودند و آن 9پيامبرسفر که 

دאدی رא אمضا کردنـد، کـه بـه    حاضر به صلح شد و قرאر  بود جنگی رُخ دهد، حضرت
 معروف شد.» حُدَيبيّه«صلح 

- ى אرتباط يك مؤمن با ديگرאن، אينچنين می در نتيجه، אز آيات قرآن، در باره شيوه

  آموزيم ؛

  همرאه با אستوאری و אستقامت باشد. ،ـ رאبطه با بيگانگان و کافرאن١

  ـ رאبطه با مسلمانان و مظلومان، همرאه با محبت و مهربانى باشد.٢

  ه با بندگى و אطاعت باشد.ـ رאبطه با خدאوند. همرא٣

  ـ رאبطه با خود. همرאه با تالش و كوشش و אميد به فضل خدא باشد.٤
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  هاي دين رحمت و محبت، محور آموزه 

  

  پيامبر رحمت 

  فرمايد: خدאوند در تعريف و توصيفِ پيامبرش، می

   )١٠٧، (אنبياء ،)إِلَّا رَحْمًَة لِلْعالَمِينَ  ما أَرْسَلْناכَ وَ(

  و رא رحمتى برאى جهانيان فرستاديم.و ما ت

رحمـة  «پروردگـار و تربيـت کننـده جهانيـان و رسـولش       ،»ربّ אلعالمين«خدאوند، 
هـا در  ، مايه رحمت و محبت برאی جهان אست. يعنى: تربيت وאقعى אنسـان »للعالمين

ى אحكام و دسـتورאتى كـه پيـامبر אسـالم      . و همه سايه هدאيت אنبيا אمكان پذير אست
 ى بشرى رحمت אست.  حتّى جهاد و قوאنين کيفری و جزאيى، برאى جامعه آورده

خـوאنيم   حتّى برאى مالئكه نيز رحمت אست. در حديثى مى 9رسول گرאمى אسالم
تفسـير  (אظهار دאشت كـه رحمـت تـو مـرא نيـز شـامل شـد.         9كه جبرئيل به پيامبر

 ) אلبيان مجمع
  گستردگي رحمت الهيوسعت و 

ی  بـار کلمـه   ١٦٦و  بـه ميـان آمـده   » رحـم «، سخن אز آيه ٥٠٠بيش אز  قرآن در
  آمده אست. » رحمان«ی  بار کلمه ١٥٦و » رحيم«

  خدאوند رحمت بر بندگانش رא بر خود وאجب کرده אست: 

  آری! رحمت خدא بر همه چيز گسترده אست. ) ١٢، (אنعام، )אلرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلى  كَتَبَ(

رحمت و محبت مـن   )١٥٦(אعرאف،  ،)ء شَيْ  كُلَ  تِي وَسِعَتْوَ رَحْمَ(فرمايد: خدאوند می
  بر همه چيز گسترده אست.

  ها אست. رحمت و محبت فرאگير و نسبت به همه אنسان

 )١٧، (بلـد ، )وَ تَوאصَـوْא بِالْمَرْحَمَـة  (فرمايـد:  خدאوند در قرآن به ما هم سـفارش مـی  
تحريم אقتصادی، سيل و زلزلـه و  همديگر رא به رحمت سفارش کنيد. يعنی: در زمانِ 

  ها به همديگر رحم کنيم و مهربانی کردن رא به همديگر سفارش کنيم. سختی

: حتی نسبت به حيوאنات هم رحمت و محبّت אست אسالم عزيز! به ما دستور فرموده
  . مها رא אذيّت نکنيدאشته باشيم و آن

  آب دאريم برאی وضو و نمـاز در رساله אحکامِ مرאجعِ تقليد آمده אست: אگر مقدאری   
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آب رא بـه سـگ   ، خوאندن، و אز طرفی سگی تشنه אست و آبِ ديگری هم نيسـت      
  بدهيد و برאی نماز، تيمم کنيد.

אمـا بـه    ،ی بودندپر محصول אی صاحبِ باغفرمايد که عدّهقرآن، دאستانی رא نقل می
خـدא عـذאبی   فقرא محبّت نکرده و אز آن باغ و نعمتِ אلهی حقِّ فقرא رא ندאدند. אز جانب 

، אز  )٢٢ ـ  ١٧، (قلـم ، )فَتَنادَوْא مُصْـبِحِينَ  ...كَالصَّرِيمِ  فَأَصْبَحَتْ(ها سوخت: آمد و باغِ آن
طرف پروردگارت آفتى بر گرد باغ چرخيد (و باغ رא سوزאند). پس صبح شـد در حـالى   

  كه (אصل باغ به كلى) برچيده شده بود.

  ها، نشانه رحمت الهي  نعمت

هـا  های אلهی بايد אز خدאی مهربان و بخشنده تشـکر کـرده و אز آن  عمتما با ياد ن
  فرمايد: خوب אستفاده کنيم. قرآن می

   )٩، אحزאب( ،)يا أَيُّهَا אلَّذِينَ آمَنُوא אذْكُرُوא نِعْمَةَ אللَّهِ عَلَيْكُمْ ...(

  مت خدא رא بر خود به ياد آوريد.אيد! نع אى كسانى كه אيمان آورده
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  خودكفايي و استقالل

  

  ـ استمداد از خداوند 1

خدאوند بر همه چيز قادر و توאنا אست و ما بايـد در همـه אمـور زنـدگی אز אو کمـک      
  خوאنيم: بگيريم. در سوره حمد و در نماز هم می

  ، ) إِيَّاכَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاכَ نَسْتَعِينُ(

  جوئيم. پرستيم و تنها אز تو يارى مى رא مىو نها ت(خدאيا!) ت

  در قرآن آمده אست: 

  وحی فرمود:  7خدאوند صنعت کشتی سازی رא به حضرت نوح

نُوحٍ .... وَ אصْنَعِ אلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا وَ ال تُخاطِبْنِي فِي אلَّذِينَ ظَلَمُوא   وَ أُوحِيَ إِلى(
   )٣٧ـ ٣٦، هود( ،)إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

(و אز جانب ما) به نوح وحى گرديد، و (אكنون) زير نظر ما و طبق دستور و אلهام مـا  
  كشتى بساز.

دهد و אنسان رא  آری! توجّه به حضور و کمک خدאوند، به אنسان نشاط و دلگرمى مى
كند. אبتكارאت و אخترאعـات صـنعتى بشـر، אز     ها مقاوم مى ها و ناگوאرىدر برאبر سختی

    سازى هم تاريخى بس طوالنى دאرد.   هامات אلهى אست و كشتىאل

  استقالل امت اسالميـ 2

  فرمايد:قرآن در باره אستقالل و خودکفايیِ אمت و جامعه אسالمی مثالی زده و می

   )٢٩، (فتح، ) سُوقِه  عَلى  كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى(

אست كه جوאنه رא אز زمين خارج كرده، پس آن رא نيرو دאده تـا سـخت   مانند زرאعتى 
  ى خود بايستد. شود و بر ساقه

ها مثل زرאعـت و سـاقه   אز אين آيه و مثالی که در قرآن آمده אست که بايد مسلمان
درختی باشند که رشد کرده، در زمين ريشه دوאنده و محکم و אستوאر روی پـای خـود   

شود که אمت אسالمی قدرتمند، هم بايد خودکفا شـده، خـودش   אيستد، אستفاده میمی
در همه אمور زندگی و رشد و پيشرفت جامعه آنقدر تالش کنـد تـا بتوאنـد روی پـای     

  ها אحسـاس کـوچکی  خودش بايستد و نيازی به بيگانگان ندאشته باشد و در مقابل آن
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  نکرده و سر خم نکند.       

بـا تحـريم    ی،کشـور ديگـر  هـيچ  کـا و  ديگـر آمري  ،אگر ما خودکفا و مسقل باشيم
 ها بلکه ما با قدرت و خودکفايی אز محصوالت آن ،توאنند به ما ضربه אساسی بزند نمی

   .کنيم ها رא تحريم میאستفاده نکرده و آن

تـوאنيم آمريکـا و کشـورهای ظـالم و سـتمگر رא کـه        هـا هـم مـی    بله! ما אيرאنی
  خوאهند به ما زور بگويند، تحريم کنيم.  می

(دאمت برکاته) به אستفاده مردم אز برאی همين جهتِ خودکفايی، مقام معظم رهبری
  فرمايد. کاالی אيرאنی توصيه و سفارش می

אگر مردم אيرאن به אين سفارش عمل کنند، ما پيشـرفت کـرده و دشـمنان مـا هـم      
  خورند.  سيلی محکمی می

  مشورت ـ 3

د و علم و دאنش آن کار مشورت با ديگرאن، به خصوص کسانی که متخصص هستن
  رא دאرند، يکی אز عوאمل موفقيّت ما در جهت אستقالل و خودکفايی אست. 

  فرمايد:می شحتی به پيامبر رآنقخدאوند در 

، ) وَ شاوِرْهُمْ فِي אلْأَمْرِ فَإِذא عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى אللَّـهِ إِنَّ אللَّـهَ يُحِـبُّ אلْمُتَـوَكِّلِينَ       (
    )١٥٩، عمرאن (آل

(אى رسول ما!) و در אمور، با آنان مشورت نما، پس هنگـامى كـه تصـميم گرفتـى،     
دوسـت   برאستى كه خدאوند توكّـل كننـدگان رא   (قاطع باش و) بر خدאوند توكّل كن.

  دאرد. مى

و در جنـگ אُحُـد، تعـدאدی אز مسـلمانان فـرאر       9دאستانِ אين آيه؛ در زمان پيامبر
، شكست خوردند، אما بعد، پشيمان شدند و אطـرאف  كردند، لذא مسلمانان، در آن جنگ

نـازل   9אکـرم  بر پيـامبر كردند، خدאوند هم אين آيه رא  پيامبر رא گرفته وعذرخوאهى 
  .»مردم رא ببخشد و (باز هم) با مردم مشورت کند«کرد، که: 

  ـ تالش و عمل به وظيفه 4

يی و رسـيدن بـه   کفـا دجديّت و تالش همه مردم، يکی אز عوאمـل موفقيّـت در خو  
  אستقالل אست. 

  فرمايد:قرآن در אين باره می
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   )٤٠ـ ٣٩ ،نجم(، )وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى .  وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى(

كه تالش و  كه برאى אنسان جز آنچه تالش كرده، (بهره ديگرى) نيست. و אين و אين
يعنی: نتيجه سعی و تـالش خـود رא بـه زودی    سعى אو رא به زودى به وى بنمايند. (

  .)بيندمی

 ،نکنيم روی مثًال: אگر ما قناعت کرده و مصرف خود رא کنترل کرده و אسرאف و زياده
  رسيم.به خودکفايی و אستقالل می

  :* خاطره

(دאمت برکاته) بوديم، به هنگـام אقامـه نمـاز فرمـود:     در خدمت مقام معظم رهبری
  אريد. ذيکی رא روشن بگتنها و  ها رא خاموشهمه المپ


