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اگر حکومت امیرالمؤمنین)( ادامه پیدا می کرد...جوانی امیرالمؤمنین را  الگوی خودتان قرار دهید
2 ۴مطالبه رهبری  |   انسان250 ساله  |   ۴ حزب اهلل این است  |  

اطالع نگاشت

    اول: »دوربین« به جای »اسلحه«
جنگ که شروع شد و ارتش بعث عراق به ایران حمله هفتـه

کرد، انقالب در سال های ابتدایی خودش بود و نیروی 
نظامی مجهز و منسجمی نداشــت. برای همین، به 
تنهایی قادر به مقابله با دشــمنی که حمایت دو جبهه ی شرق و 
غرب آن روزگار را داشت نبود. امام خمینی)(با هوشیاری درست 

از شرایط کشور، از همه ی مردم خواست که برای دفاع از کشور به 
جبهه ها بشتابند. به تبع این دعوت، سیل »نیروهای مردمی« به 
سمت جبهه ها روانه شد و از دل آن حضور، حماسه های بی نظیری 

خلق شد که امروزه مقابل چشم همگان قرار دارد.    
همه ی جنگ اما، تفنگ گرفتن و سینه به سینه ی دشمن شدن 
نبود. در کنار جنگ نظامی، جنگ مهم دیگری هم در جریان بود 

که کمتر کسی، به اهمیت آن واقف بود: »جنگ روایت ها«. سید 
شــهیدان اهل قلم اما جزو همین معدود افرادی بود که از همان 
ابتدای جنگ، به اهمیت این ماجرا پی برد. او به خوبی می دانست 
که برای انتقال و روایت آنچه در »خط مقدم« جبهه ها در جریان 
است، باید »هنر« را به خدمت گرفت و محصول هنری جذاب تولید 
کرد. برای همین هم بود که به جای اسلحه، »دوربین فیلم برداری« 
به دست گرفت و دوربینش شد اســلحه. سید مرتضی، خود این 
ماجرا را چنین روایت می کند: »در سال 58 به روستاها رفتیم که 
برای خدا بیل بزنیم. بعدها ضرورت های موجود رفته رفته ما را به 
فیلمسازی برای جهاد سازندگی کشاند. در ســال 59 به عنوان 
نمایندگان جهاد ســازندگی به تلویزیون آمدیم و در گروه جهاد 
سازندگی که پیش از ما بوسیله ی کارکنان خود سازمان صداوسیما 
تأسیس شده بود، مشغول به کار شدیم. تقدیر این بود که بیل را کنار 

بگذاریم و دوربین برداریم.«

     دوم: غلبه »ایمان« بر »ابزار« 
»روایت فتح« آوینی اما با همه ی روایت های دیگری که از جنگ ها 
تا آن روز در جهان شده بود، تفاوت داشت. روایت او، روایت جنگ 
نبود، »روایت ایمان« بود. او دراین باره می گوید: »ما در ســاخت 
روایت فتح غالبا بــر وجوه تمایز جبهه های جنــگ خود با دیگر 
جنگ ها و ابعاد عرفانی جنگ تکیه داریم و معتقدیم که ریشه ی 
پیروزی های ما نیز در همین جاست. این مسأله در تدوین فیلم ها 
تأثیر رکنی و بنیادی دارد. ما هرگز به ابزار جنگ و یا ماشین جنگ 
در فیلم های خود اصالت نمی دهیم. در تدوین فیلم ها ما هرچه را 
که ریشه در غیر ایمان داشته باشد حذف می کنیم. در برابر ماشین 
جنگ و ابزار جنگ به ایمان بچه ها اصالت می دهیم... فیلم ساختن 
درباره ی آدم های جنگ با توجه به روحیات حاکم بر آنها که   همان 
روحیات مجاهدان صدر اســالم اســت، تنها از عهده ی کسانی 
برمی آید که خود، جهاد در راه خدا را بشناسند و به آن معتقد باشند 

و راه های جبهه را بهتر از راه های شهر بشناسند.«
در حقیقت کار بزرگ آوینی، روایت همین موضــوع بود. روایت 
وجوه متمایز دفاع مقدس نســبت به ســایر جنگ های متداول 
در دنیا. بعدهــا رهبر انقالب، بعد از شــهادت ســید، در دیدار با 
تولیدکنندگان مجموعه ی روایت فتح، دربــاره ی آوینی چنین 
فرمودند: »من تا مدت ها که روایت فتح پخش می شد، اصالً شهید 
آوینی را نمی شناختم؛ ولی از مشتری های همیشگی روایت فتح 
بودم. یعنی هر شب جمعه، حتماً می نشستم و این برنامه را نگاه 
می کردم. یک وقت همان جوانــان آمدند پیش من، من در همان 

3  جلســه گفتم: این صدای نجیبی که این ها را بیان می کند، 
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شهادت مظلومانه ی امام جمعه ی فّعال و موّفق کازرون، جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد خرسند رضوان اهلل علیه را به عموم مردم مؤمن و انقالبی کازرون بویژه ارادتمندان و 
مستفیدان از آن عالم بزرگوار و باالخص خانواده ی گرامی و بازماندگان ایشان تبریک و تسلیت عرض می کنم. ایشان در شب قدر و پس از ساعاتی توّسل و تضّرع به لقاءاهلل پیوست و این 
نشانه ی پاداش بزرگ الهی به آن روحانی با اخالص و پرتالش است ان شاءاهلل.    98/3/11     |       * شهید حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه کازرون پس از مراسم سومین شب از شب های 

قدر، مقابل منزلش توسط دشمنان اسالم و روحانیت مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهادت، پاداش احیای شب های قدر     |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید حجت االسالم محمد خرسند *

مسئوالن باید با هم همدل باشند

شب قدر، آغاز حیات معنوی انسان

مثل آوینی
مطالبه رهبر انقالب برای ثبت و روایت جهاد 

عظیم مردم ایران در مقابله با کرونا

اهمیت شب های قدر به روایت رهبر انقالب
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وعده ای که پیامبر به 
حضرت علی)( داده بود
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خنـدق،  جنـگ  هنـگام  بـه  پیامبـر،  زمـان  در 
امیرالمؤمنیـن - کـه جوان نوخاسـته ی بیسـت و چند 
سـاله ای بـود - بـا عمرو بـن عبـدود مبـارزه کـرد و آن 
پهلـوان معـروف عـرب را - کـه قریـش و غیرقریـش، 
بزرگـش می شـمردند و یقیـن داشـتند کـه او دیگـر 
کار پیامبـر و مسـلمانان را یک سـره خواهـد کـرد - به 
درک واصـل کـرد و برگشـت و در این مبارزه، پیشـانی 
حضـرت زخـم برداشـت و خـون از پیشـانی مبـارک 
امیرالمؤمنیـن جاری شـد. او خدمـت پیامبـر آمد. آن 
حضرت، نگاهـی کـرد. خـوِن چهـره ی امیرالمؤمنین، 
دل پیامبـر را سـوزاند. ایـن جـوان مبـارز، ایـن جـوان 
فـداکار، ایـن جـوان محبـوب و عزیـز، رفتـه ایـن کار 
بـزرگ را هـم کـرده و برگشـته و حـال پیشـانیش 
خون آلـود شـده اسـت. پیامبـر فرمـود: علـی جـان! 
بنشـین. امیرالمؤمنیـن نشسـت. پیامبـر دسـتمال 
خواسـت. خـود آن حضـرت شـاید خون هـا را تمیـز 
کـرد و بعـد هـم بـه دو نفـر از خانم هایـی کـه مأمـور 
بسـتن زخم هـا بودنـد، فرمـود که زخـم علـی را خوب 
ببندیـد و مرتّـب کنیـد. وقتی ایـن سـفارش ها را کرد، 
ناگهان مثـل این که چیـزی به یـاد پیامبر آمد و شـاید 
چشـم های آن حضـرت پـر از اشـک شـد. نگاهـی بـه 
امیرالمؤمنین کـرد و فرمود: علـی جان! امـروز زخم تو 
را بسـتیم؛ اّمـا آن روزی که محاسـن تو از خون سـرت 
خضـاب خواهـد شـد، مـن کجـا هسـتم؟... بنابرایـن، 
همـه چنیـن روزی را انتظـار داشـتند؛ خـود حضـرت 
هم بارهـا می فرمـود... حضرت منتظـر بـود و نزدیکان 
هم می دانسـتند؛ اّمـا حادثـه آن قدر بـزرگ بـود که با 
این کـه از پیـش خبـر داده شـده بـود، همـه را منقلب 

کـرد. 75/11/12

از قبـل از انقـالب ایـن شـهر ]کـرج[ را در مایه هـای 
انقالبـی، در زمینه های مربـوط به نهضـت و حرکت، از 
نزدیک دیـده بـودم. در سـال 1345 در مسـجد جامع 
این شـهر جمعیـت پرشـور و مؤمنی جمع می شـدند، 
تا در آن ایـام اختناق مطلق، سـخنانی را بشـنوند. من 
روزهـا و شـب های مـاه رمضـان از تهـران می آمـدم و 
با ایـن مـردم حـرف میـزدم. البتـه پلیـس و دسـتگاه 
امنیـت آن رژیـم اختناقـی و خفقان بـار و ضـّدآزادی، 
اجـازه ندادنـد کـه آن مـاه رمضـان بـه شـکل مطلوب 
تمام شـود، و جلسـات را قطع کردنـد. مـن از آن وقت، 
مـردم کـرج و روحیـه کـرج و نشـاط و سـرزندگی را 
در ایـن شـهر می شـناختم؛ لـذا تعّجبـی نمی کنـم. از 
لحظـات پیـروزی انقالب هـم هر چه گذشـته اسـت، 

 76/7/2۴ همیـن روحیه تکـرار شـده اسـت. 

یک ماه رمضان، مهمان مردم کرج

نشریه ی خط حزب اهلل به مناسبت فرارســیدن ایام و لیالی قدر 
برخی توصیه های رهبر انقالب درباره ی این شب های پرفضیلت را 

مرور می کند:

شب قدر 
آغاز حیات 
معنوی انسان

روز آغاز سال نوی معنوی
در حقیقت از شب قدر، انســان مؤمن روزه                دار، سال 
نوی را آغاز می کند. در شــب قدر تقدیر او در دوران 
سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشــته می شود. انسان وارد 
یک ســال نو، مرحله                ی نو و در واقع یک حیات نــو و والدت نو 
می شود. در راهی به حرکت در می آید، با ذخیره                ی تقوا این راه 
را طی می کند، در اثنای این راه هم مقاطع گوناگون برای تجدید 

خاطره و یادآوری مجدد برای او قرار داده                اند.  88/6/29 

شب قدر، فرصت عذرخواهی
شب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی است.  از خدای متعال عذرخواهی کنید. حال که خدای 2
متعال به من و شما میدان داده است که به سوی او برگردیم، 
طلب مغفرت کنیم و از او معذرت بخواهیم، این کار را بکنیم، 
وااّل روزی خواهد آمد که خدای متعال به مجرمین بفرماید: 
»الیؤذن لهم فیعتــذرون«. خدای نکــرده در قیامت، به ما 

اجازه عذرخواهی نخواهند داد.   76/10/26

1

رهربی خاطرات 

اهمیت شب های قدر 
به روایت رهبر انقالب
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1  چیز خیلی جالبی اســت؛ این را نگهدارید. خودش 

هم قاعدتاً در آن جلسه بود. کســی هم به من نگفت که 
»این آقاســت.« اما بعدها خود ایشان به من نوشت: »آن 
کســی که اینها را تهیه می کند، من هستم.« کسی که 
می خواهد چنین برنامه هایی بســازد، باید آن نجابت و 
معصومیت و استحکام و اطمینان به سخن را داشته باشد. 
گاهی حرفی را کســی می زند و حرف بزرگی اســت؛ اما 
پیداست که خودش اعتقادی به این حرف ندارد. اما این 
صدا، آن صدایی اســت که بزرگ ترین حرف ها را می زد و 
خودش اعتقاد داشت. مثالً می گفت: »این جوانان ما، به 
راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین.« این را چنان 
می گفت که گویا راه های آسمان را خودش رفته، دیده و 

می داند که این ها آشناتر هستند!« 72/6/11

      سوم: حماسه انسان مؤمن ایرانی
یکشنبه ی هفته ی جاری، رهبر انقالب در ارتباط تصویری 
با ستاد ملی مبارزه با کرونا، از »یک مطالبه و آرزو« سخن 
گفتند: »این رزمایش عمومی ای که در بخش های مختلف 
]برای مقابله با کرونا[ انجام گرفت، در بســیاری از موارد 
به معنای واقعــی کلمه یک کار اســالمی و خدایی بود، 
این افتخارات باید ثبت بشود، باید بماند. حّس بسیاری 
از فّعاالن این جبهه ی وســیع، همان حّس دوران دفاع 
مقّدس بود؛ یعنی کسانی که این ها را از نزدیک دیده اند، 
می گویند که رایحه ی خوش خدمات و پشتیبانی ها در 
دوران دفاع مقّدس را در اینجا هم حس کردند. من حاال 
این را می خواهم عرض بکنم -که این هم یک مطالبه ی 
جّدی و یک آرزو است، ان شاءاهلل این آرزو برآورده بشود- 
کاش کسانی بتوانند مثل شهید آوینی این جهاد عظیم 
و عمومی را روایت کنند؛ همچنان  که شهید آوینی با آن 
بیان شــیرین و زیبا و اثرگذارِ خودش توانست جزئّیات 
جبهه را برای ما روایت بکنــد و آن را ماندگار بکند. کاش 
کســانی بتوانند این کار را بکنند؛ هم در گفتار و هم در 
نوشــتار و هم در کارهای هنری و نمایش ها و پدیده های 

هنری.« 99/2/21
ماجرای »کرونا« هم مانند ماجرای »جنگ«، ظاهرش در 
همه ی دنیا یکی است، ویروسی است میکروسکوپی، که 
انسان مدرن امروز را با همه ی تبختر و ادعایی که داشت، 
به چالش کشیده و حکومت ها هم در حال دست و پنجه 
نرم کردن با آن اند. مبارزه ی با کرونا هم اما مانند جنگ، در 
کشور ما »باطن« دیگری دارد که نیازمند »روایت فتح« 
دیگر اســت. روایت تالش های مجاهدانه  و شبانه روزی 
»انسان مؤمن ایرانی«، که به دور از هرگونه چشمداشت 
مادی، پا به عرصه ی میدان این مبارزه گذاشت و در این 
سه ماه، حماسه های بی نظیری آفرید. روایت این حماسه و 
ایمان، نیازمند آوینی های دیگری است که آن را با همه ی 
جزئیاتش ثبت کرده و منتشر کنند. روزهای جنگ، اگر 
آوینی »روایت فتح« را نمی ساخت، شاید این روزها چنین 
حماسه هایی که ریشه در همان فرهنگ دفاع مقدس دارد 
با این شکل، خلق نمی شد. حماسه ی این روزها نیز باید 
برای ثبت در تاریخ روایت شود. روایت غلبه ی »اراده های 

ایمانی« بر »موانع دنیایی«.    

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

به برکت این شب ها از آلودگی های روحی دور شویم
می بینیم که مردم مــا، جوان های ما، زن و مرد ما با این شــب ها حقیقتاً قصد پاالیش خــود را دارند؛ دل ها نرم  می شود، چشم ها اشکبار می شود، روح ها لطیف می شــود؛ روزه هم کمک کرده است. ما باید امیدوار باشیم، دعا 3
کنیم و بکوشیم از این شب ها برای عروج معنوی خود اســتفاده کنیم؛ چون نماز معراج و وسیله ی عروج مؤمن 
است. دعا هم معراج مؤمن است، شب قدر هم معراج مؤمن است. کاری کنیم عروج کنیم و از مزبله ی مادی که بسیاری از 
انسان ها در سراسر دنیا اسیر و دچار آن هســتند، هرچه می توانیم، خود را دور کنیم. دلبستگی ها، بدخلقی ها - خلقیات 
غیرانسانی، ضدانسانی - روحیات تجاوزگرانه، افزون خواهانه و فساد و فحشا و ظلم، مزبله های روح انسانی است. این شب ها 

باید بتواند ما را هرچه بیشتر از اینها دور و جدا کند. 83/8/15

شب قدر شب والیت است
لیلةالقدر، شب والیت است. هم شب نزول  قرآن است، هم شــب نزول مالئکه بر امام 4
زمان است، هم شب قرآن و شب اهل بیت است، هم 
شب قرآن و هم شب عترت است. لذا سوره ی مبارکه 

قدر هم، سوره ی والیت است.
شــب قدر خیلی ارزش دارد. همه ی مــاه رمضان، 
شب ها و روزهایش ارزش واال دارد. البته لیلةالقدر نسبت 
به روزها و شب های ماه رمضان، خیلی فاخرتر است؛ 
اما شــب ها و روزهای ماه رمضان، نسبت به روزها و 
شب های بقیه ی سال، خیلی فاخرتر است. باید قدر 
بدانید. در این روزها و در این شــب ها، همه بر ســر 

سفره ی انعام الهی حاضرید؛ استفاده کنید. 75/10/19

روز قدر هم مانند
 شب قدر بافضیلت است

این روز جمعه، جزو روزهای بســیار بزرگی  است که شبیه آن، کمتر پیش می آید. هم روز 6
بیست و یکم ماه رمضان است - که روز قدر هم دارای 
فضیلتی مانند شــب قدر اســت - هم روز شــهادت 
امیرمؤمنان اســت که جزو خاطرات تلخ تاریخ اسالم 
به شمار می آید... یعنی چندین مناسبت مهم با هم جمع 
شده است که باید قدر آن را بدانیم... از اّول شب بیست 
وسوم، از هنگام غروب آفتاب، سالم الهی - »سالم هی 
حّتی مطلع الفجر«- شروع می شــود، تا وقتی که اذان 
صبح آغاز می گردد. این چند ساعِت این وسط، سالِم 
الهی و امن الهــی و خیمه ی رحمت خداســت که بر 

سراسر آفرینش زده شده است. 75/11/12

شــب قدر فرصتی برای تفکر در آیات 
خلقت و سرنوشت انسان

ایـن یـک شـب، بهتـر از هـزار مـاه اسـت.  این، خیلـی اهمّیـت دارد. این شـب را  قدر 5
بدانیـد و آن را به دعـا و توّجه و تفّکر و تأّمـل در آیات 
خلقـت و تأّمـل در سرنوشـت انسـان و آنچـه کـه 
خدای متعال از انسـان خواسـته اسـت و بی اعتباری 
ایـن زندگـی مـاّدی و این که همـه ی ایـن چیزهایی 
کـه می بینیـد، مقّدمـه ی آن عالمـی اسـت کـه 
اسـت،  عالـم  آن  دروازه ی  دادن،  لحظـه ی جـان 
بگذرانید. عزیـزان من! لحظـه ی جـان دادن، ما وارد 
عالـم دیگـری می شـویم. بـرای آن روز، خودمـان را 

باید آماده کنیم. 75/11/12

به برکت امام زمان خواسته هایتان را از 
خدای متعال بگیرید

مـن بـه همـه شـما مـردم عزیزمـان توصیه  می کنـم، امشـب را که شـب قدر اسـت، قدر 7
بـه  توّجـه  و  انابـه  و  توبـه  تضـّرع،  دعـا،  بدانیـد. 
پروردگار،جـزو وظایـف همـه ی ماسـت. مشـکالت 
عمومـی مسـلمین، مشـکالت کشـور، مشـکالت 
شـخصی تان و مشـکالت دوسـتان و برادرانتـان را بـا 
خدای خودتـان مطـرح کنید. از خـدای متعـال توّجه 
بخواهید؛ از خدای متعـال مغفرت بخواهیـد؛ از خدای 
متعـال انابـه و حـال و توّجـه بخواهیـد... بـه ولیّ عصر، 
ارواحنافـداه، توّجـه کنیـد... و بـه برکـت امام زمـان از 
خـدای متعـال خواسـته هایتان را بگیرید. بنـده هم از 

همه ی شما ملتمس دعا هستم. 71/1/7
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کتاب معرفی

ایرانی خانواده

تصمیم بگیرید که به تکالیف 
الهی عمل بکنید                             
از همـه باالتـر این اسـت کـه انسـان خودش 
را اصـاح کنـد در مـاه رمضـان، مـا محتـاج 
بـه اصـاح هسـتیم، محتـاج بـه تهذیـب 

نفس هسـتیم، تـا آن دم آخـر مـا محتاجیم. 
پیغمبرها هـم محتاجنـد. انبیاى بـزرگ هم 
محتاجنـد، منتهـا آنها احتیـاج خودشـان را 
فهمیـده  اند و دنبالـش عمل کرده  انـد، و ما از 
باب اینکه حجـاب داریم نتوانسـتیم بفهمیم 
و به تکالیـف خودمان عمـل نکردیـم. در این 

ماه مبـارک دعـا کنیـد که خـداى تبـارک و 
تعالـى شـما را موفـق کنـد بـه اینکـه در این 
خدمتـى کـه  متکفـل او هسـتید، مطابـق 
رضـاى او عمـل کنیـد. از خـدا بخواهیـد 
محـروم خـودش  عنایـت  از  را  مـا   کـه 

 نفرماید.  63/3/9

اخالق رهربیدرس مطالبه

250 ساله انسان

حزب اهلل این است

جوانی امیرالمؤمنین را الگوی خودتان قرار دهید
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )( یک قله ی 
مرتفع است؛ هم برای حاکم اسالمی و حکومت 
اســالمی، هم برای هر فرد مسلمان. جوانی آن 
بزرگوار، الگوســت برای جوان های امت اسالم؛ 
آنجور با صفا و صداقــت و بصیرت، حقیقت را 
دیدن، شــناختن، به دنبال آن دویدن، از آن با 
همه ی وجود دفاع کردن، میدانهای خطر را طی 
کردن، خطر را ندیده گرفتن و به هیچ انگاشتن، 

از راه صحیح یک سر ســوزن منحرف نشدن، 
چشم به پیغمبر داشتن، »یحذو حذو الّرسول«؛ 
دنبال پیغمبر قدم به قدم حرکــت کردن، در 
مقابل امر الهی و اوامر پیغمبر تســلیم محض 
بودن، در عین حال لحظه به لحظه بر دانش خود 
افزودن، عمل را با علم خــود منطبق کردن در 
همه ی آنات زندگی. این، جوانی امیرالمؤمنین 

است. یک الگوی کامل.     88/9/15

بزرگ تریـن درس مـاه رمضـان، خودسـازی 
اسـت... بـه مـردم عـرض می کنـم: بـه هـم 
رحـم کنید تـا خـدای متعـال بـه شـما رحم 
کند. کسـانی که دستشـان باز اسـت، دسـت 
تعـّدی بـه سـمت منافـع و مصالـح دیگـران 
دراز نکنند...خـود را بنـده خـدا بدانیـم؛ در 
مقابل بقیـه بنـدگان خـدا، خـود را موّظف به 
همراهـی، احسـان، نیکـی و رعایـت انصـاف 
بدانیـم؛ آن گاه بـاران رحمـت و فضـل خـدا بر 
سـر ما خواهد بارید؛ ما را شستشـو خواهد داد 
و برکات خـود را بر ما نـازل خواهد کـرد. البته 
ایـن وظیفه همـه اسـت؛ ولی کسـانی کـه در 
جامعه تمّکـن و قدرت و مقـام و ثـروت و نفوذ 
کلمه ای در میان مردم دارند، بیـش از دیگران 
در مقابـل این بـار سـنگین - بار خودسـازی و 
محدود کـردن قوای خـود از تجاوز بـه دیگران 

80/9/25 - مسـئولند.

برخوردارها بیش از بقیه 
نسبت به خودسازی فردی و 

این روزها گرچه وارد فضای دهه ی ســوم ماه اجتماعی مسئولند
مبارک رمضان شــده و فرصت چندانی از این 
ماه باقی نمانده است، اما از فرصت ایام باقیمانده 
می توان برای بهره برداری بیشتر معنوی استفاده 
کرد. یکی از کارها می تــوان کتاب های خوب 
معنوی، با توجه به فضای مــاه مبارک رمضان 
باشد. در زیر، چهار عنوان از مجموعه ی کتبی که 
انتشارات انقالب اسالمی، با موضوع فوق منتشر 

کرده است، معرفی می شود:
1.دعا: ایــن کتاب در 5 فصل تنظیم شــده که 
عبارتنــد از: »معانی دعــا، اجابت و ذکـــر«، 
»اهمیت دعـا و ذکـــر«، »شرایط دعا، شروط 
اجابت«، »فواید و دستاوردهای دعا« و »در دعا 
از خدا چه بخواهیم؟ نمونه هایــی از کتاب ها و 

دعاهای برجسته«. 
2. آداب روزه داری، احــوال روزه داران: این کتاب 
مجموعه ای از توصیه ها، نصایــح، تحلیل ها و 
مواعظی اســت که رهبر انقالب در ماه  رمضان 

22سال  )از 13۶9 تا 1390( به آن پرداخته اند.
3. احکام روزه: کتاب »احکام روزه« مجموعه ای 
از احکام شــرعی مرتبط با موضــوع روزه و ماه 
مبارک رمضان، مطابق بــا فتاوای رهبر انقالب 

است.  
۴. نسیم سحر: کتاب نسیم سحر مجموعه ای از 
احادیثی با موضوعات علم آموزی، معرفت اندوزی 
و بصیرت سیاسی نسبت به شــرایط جهان و 
انقالب، و اهتمام در تهذیب اخالقی اســت که 
رهبر انقالب در ابتــدای درس خارج فقه خود، 

آنها را بیان فرموده اند.

...

البالغه نهج

مسئوالن باید با هم همدل باشند معرفی چهار کتاب، برای روزهای ماه مبارک

اعضای خانواده همدیگر را به 
رعایت تقوا توصیه کنند

 )(اگر حکومت امیرالمؤمنین
ادامه پیدا می کرد...

این کشــور با اتحاد مســئولین، بــا همدلی 
مســئولین، با همدلی ملت با مســئولین، با 
اتحاد عظیــم ملت ایران پیــش خواهد رفت. 
همه ی تالش امام بزرگوار مــا در طول آن ده 
ســال زندگِی بابرکت خود در رأس جمهوری 
اسالمی، بر همین تأکید و بر همین نکته بود؛ 
اتحاد مردم، همدلی مردم. امــروز هم همان 
است؛ باید کاری کنیم و ملت ایران کاری بکنند 
که مسئولین کشور با هم همدل باشند، همراه 
باشند، اختالف و شقاق و درگیری و مچ گیری 
و دســت به یقه شــدن و ایراد بنی اسرائیلی از 
یکدیگر گرفتن، این چیزها نباشد. باید همه در 

صراط واحد باشند.   87/2/۴

ــم عباداهلل  ــود: »اوصیک امیرالمؤمنین)( فرم
بتقــوی اهلل«؛ بنــدگان خــدا! شــما را بــه 
پرهیــزکاری و رعایــت تقــوا ســفارش می کنــم. 
ــه  ــم ک ــفارش می کن ــه«؛ و س ــام طاعت »و اغتن
ــا  ــمارید. »م ــم بش ــروردگار را مغتن ــت پ اطاع
ــوان و  ــه در ت ــداری ک ــا آن مق ــتطعتم«؛ ت اس
ــه  ــن! زاد و توش ــزان م ــت... عزی ــدرت شماس ق
ــه  ــم ب ــد و یکدیگــر را ه ــوش نکنی ــوا را فرام تق
تقــوا و پرهیــزکاری ســفارش نماییــد. در داخل 
خانــه، پــدران و مــادران بــه فرزنــدان؛ فرزنــدان 
ــرادران؛ در  ــران و ب ــادران و خواه ــدران و م ــه پ ب
محیــط کار، همــکاران بــه یکدیگــر و در محیط 
ــه  ــم خیرخواهان ــه ه ــه نســبت ب ــه، هم جامع
ــدای  ــد خ ــد. نگذاری ــوا کنن ــه تق ــت ب نصیح
ناکــرده بی تقوایــی در مــا شــکل بگیــرد، یــا در 

77/8/8 ــد.     ــدا کن ــترش پی ــه گس جامع

درباره ی شــهادت امیرالمؤمنیــن )(، این 
شــهادت، مصیبتی نیســت که در برهه  ای از 
زمان اتفاق افتاده باشــد و االن ما بــه یاد آن 
اشک بریزیم؛ نه، این مصیبِت همیشه ی زمان 
است. مصیبت شــهید کردن امیرالمؤمنین، 
این »تهّدمــت واهلَلّ ارکان الهدی«، فقط برای 
آن زمان خســارت نیافرید؛ برای طول تاریخ 
 )(بشر خســارت ایجاد کرد. فاطمه ی زهرا
بیســت وپنج ســال قبل از این تاریخ در بستر 
بیماری به زنان مدینه فرمود اگر علی را بر سر 
کار می گذاشتند، »لساربهم ســیراً ُسُجحاً« - 
»ُســُجح« یعنی هموار - راه زندگی را بر مردم 
هموار می کرد... و از هر آسیبی هم جلوگیری 
می کرد... امیرالمؤمنین در همین چند ســال؛ 
یعنی از ذی حّجه ی ســال 35 تــا ماه رمضان 
سال 40 - چهار سال و نُه ماه یا ده ماه - کارهای 
بزرگی انجام داد. کارهایــی را پایه گذاری کرد 
که اگر شمشــیر غدر و خیانت نمی بود و این 
جنایت بزرگ به وســیله ی ابن ملجم و عناصر 
پشــت پرده ی این جنایت صورت نمی گرفت، 
امیرالمؤمنین ایــن راه را ادامه مــی داد و باز 
 دنیای اســالم شــاید تا قرن ها بیمه و تأمین 

 83/8/15 می شد.  


