
بیست و دو بهمن سرآغاز پیروزی ملت اریان رب مستکبران و غارتگران

گاه ستمگری طاغوتیان  بیست و دو بهمن سرآغاز ربچیده شدن دست

ه رب جهان  و   بیست و دو بهمن سرآغاز حکومت اللَّ

 بیست و دو بهمن سرآغاز ربافراشته شدن رپچم عدالت اسالمی و بیداری مستضعفان

 رب کشور و ملت زبرگ اریان و رب جمیع مسلماانن و مستضعفان و محرومان مبارک باد.
روحاللهَّالموسویالخمینی
)صحیفهامام،ج17،ص298(

در سالماللعلیها زهرا فاطمه حضرت
مناجاتگفت:

بارخدایا!تورابهعلمغیبتوتواناییات
تا مرا که میدهم آفرینش،سوگند بر
بهتر برایم زندهبودن میدانی وقتی
برایم بداریوهرگاهمرگ زنده است،

بهتربود،بمیرانی.
محمدمحمدیریشهری،میزانالحکمه،ج8،ص137

امامهادیعلیهالسالم:
و میآورد تنگدستی والدین، نافرمانی

بهذلتمیکشاند.
منبع:بحاراالنوار،ج74،ص84،ح95
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»امروزملتایرانخودراباوردارد؛درمیدانعلمواردمیشود،در
میدانسیاستواردمیشود.درهرمیدانیکهملتایرانبهجدوارد
میشود،درصفوفمقدمملتهاقرارمیگیرد.وضعامروزملتمادر
نوآوریهایعلمی،درقدرتسیاسی،درعزتبینالمللی،بادوران
قبلازانقالبقابلمقایسهنیست؛اینملتبیدارشدهاست،زنده
شدهاست؛اینبهخاطرانقالباست...امام)ره(باانقالباسالمی
وباتشکیلجمهوریاسالمیراهِمیانهعقبماندگیوغربزدگیرا
ترسیمکرد.ملتهاتصورمیکردندیابایدعقبماندهبمانندیاباید
غربزدهشوند؛امامنشاندادندکهنه،یکراهمستقیم،یکصراط
مستقیموجودداردکهانساناسیرغربهمنشود،غربزدههمنشود،
اماراهِترقیوپیشرفتوتعالیراطیکند.ملتایراناینراهراطی
کردهاست.«بیانات1387/3/14



زهرا حضرت شهادت )8بهمن(: الثانی جمادی 3
سالماللعلیها)بهروایت95روز()سال11هجریقمری(

به رحمتاللعلیه خمینی امام بازگشت بهمن: 12
ایران

13جمادیالثانی)18بهمن(:وفاتحضرتامالبنین
علیهاالسالم)سال64هجریقمری(

22بهمن:روزپیروزیانقالباسالمی

19جمادیالثانی)24بهمن(:ازدواجعبداللبنعبدالمطلبباآمنه،
والدینرسولخداصلیاللعلیهوآله

20جمادیالثانی)25بهمن(:میالدفرخندهحضرتفاطمهزهرا
سالماللعلیها)سال5هجریقمری(تولدامامخمینیرحمتاللعلیه

)سال1320هجریقمری(
26جمادیالثانی)1اسفند(:شهادتامامهادیعلیهالسالم)به

قولی()سال254هجريقمري(
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پرسش های قرآنی
 پاسخ های شهید مرتضی مطهری 
پرسش:منظور از اینکه انسان نفس اماره، لوامه و مطمئنه 
دارد چیست؟ آیا انسان چند نفس دارد یا نفس واحد است؟
پاسخ:اینجورنیستکهانسانچند»خود«جداداشتهباشد.
لوامهو امارهمیکند،یککاردیگررانفس یککاررانفس
یککاردیگررانفسمطمئنه.نه،نفسانسانگاهیدریک
حدپاییناست؛درآنحدپایینکهکارمیکند،آنجاکهتحت

فرمانعقلنیست،اسمشمیشود»نفساماره«.
و بازمیکند را باالترچشمهایش نفسدریکدرجه همین
هوشیارترمیگردد،میشود»نفسلوامه«کهخودشخودش
رامالمتمیکند.اگردوتابودکهدیگرمالمتمعنینداشت.
محاکمه ]را خودش خودش، بعد کرده، بدی کار خودش
میکند،[درآنواحدخودشمیشودقاضی،خودشمیشود
مدعی،خودشمیشودمدعاعلیهوعلیهخودشحکمصادر

میکند.محاسبهنفسمعنایشهمیناست.
اَمِة«)سورهقیامت،آیات »الأُْقِسُمبَِیْوِمالِْقیاَمِةَوالأُْقِسُمبِالنهَّْفِساللهَّوهَّ
1و2(اینرادرردیفقیامتهمذکرکردهکههمانطورکهدر
به قیامتخداستکهبهحسابهارسیدگیمیکند،خداوند
انسانیکدرجهایازروحورواندادهکهازخودانساندردنیا

حسابمیکشد.
ِِّک«)سورهفجر،آیات27و28( »یاأَیهَُّتَهاالنهَّْفُسالُْمْطَمِئنهَُّة،اْرِجعيإِليَرب
ایناستکهانسانیکشخصواحدویکشیءواحداستکه
اینپلههاراطیمیکند.نفسامارههماننفسلوامهاستونفس
لوامههماننفسمطمئنهاست،
مختلف درجات در اینها اما
هستند.درجاتشهممربوطبه
ایناستکهدرچهدرجهایاز
توجهوآگاهیوتذکروصفاو
نبودنحجابهاوداشتنایمانو
یقینبیشتروامثالاینهاباشدو

االهمانیکیاست.
پرسشهایقرآنی،پاسخهایمطهری
حمیدکمالی،صص81تا82

میقات

به رفت موسی حضرت چطور است. میقات وقت نماز، وقت
میقاتودرآنمیقاتباخداصحبتکردوخدابااوصحبت
کردوآدابیداشت،میقاتیبود؛یعنییکوقتگذاشتنیبود

کهبروددرمحضرخداوباخدامناجاتکند.
میقاتیعنیآنموعدوآنوقتمعینکهقرارگذاشتهمیشود
کهدرآنموقعدوموجودباهمبرخوردکنندوصحبتهایشان
رابکنند.وقتنمازمیقاتیاستبینخداوبنده.پنجوقتنماز،
میفرمایدحضرت قرآن در که میقاتی آن است. میقات پنج
موسیداشتوبهمیقاترفتوباخدامناجاتراشروعکرد،
آنرابهنظربیاورید!هروقتنمازبرایمنوشمامیقاتیاست
وقت خدا، و ما بین که است وعدهگاهی یک خدا، و ما بین
معینیاستکهوعدهگذاشتهشدهاستکهمادرمحضرخدا

حاضرباشیموبهمناجاتبپردازیم؛میقاتاست.
خوبتوجهکنید!فرضکنیدظهرمیشودفوریبرودباعجله
مثاًلیکوضوبگیرد،حواسوفکرشایندروآندرباشدو
پراکندهوهیچنداندچهکارمیکند؟!اینجوربهمیقاتآمدن
هیچنمیشوداسمیبرآنگذاشت!انسانهیچنمیداندچهکار
است،موقعوضوگرفتن میقات دارد توجه وقتیکه میکند!

میشود،اوضاعشعوضمیشود،افکارشعوضمیشود.
درصحبتهایمشنیدهایدکهدرروایتآمده،عایشهگفتهاست
کهرسولاللصلواتاللعلیهوآلهمارا؛یعنیعیاالتشرامیدید
وصحبتمیکرد،ولیوقتنمازکهمیشد،وقتیمارامیدید،
کاَنّهمارانمیشناسد!یعنیآنچنانمجذوبآنمیقاتوآدابو
حدود]میشد[!آنمیقاتبهجانبحقبودکهعیالشمیگفت
وقتنمازکهمیشدوقتیمارامیدیدکانّهماراندیدهاست،

اصاًلمارانمیشناسد،اینجوربود.
وقتنمازکهمیشود،وقتوضوکهمیشود،خودتانراخوب
میقاتی است، وعدهگاه به میروید. میقات به که کنید جمع
استبینشماوخدا.خودتانراجمعکنیدوباحضوروضو
رابگیرید،دروضوآندعاهارابخوانید.بدانیدکجاایستادهاید،
میقاتاست.ازاولدرخلقتایندرنظرگرفتهشدهاستکه
منتظر خدا کنید. صحبت خدا با شما است قرار ساعت این
ایناستکهشماچهآوردید،میقاتاست،کلمه»میقات«را

فراموشنکنید.
جمعه13مرداد1391-آیتاللسیدمحمدشجاعی



بسماللالرحمنالرحیم

ملّتعزیزایران!
سرداربزرگوپرافتخاراسالمآسمانیشد.

دیشبارواحطّیبهشهیدان،روحمطّهرقاسمسلیمانی
رادرآغوشگرفتند.

میدانهای در شجاعانه و مخلصانه مجاهدت سالها
مبارزهباشیاطینواشرارعالموسالهاآرزویشهادت
درراهخدا،سرانجامسلیمانیعزیزرابهاینمقامواال
رسانیدوخونپاکاوبهدستشقیترینآحادبشربر

زمینریخت.
اینشهادتبزرگرابهپیشگاهحضرتبقّیةاللارواحنا
ایران ملّت به و تبریک او خود مطّهر روح به و فداه

تسلیتعرضمیکنم.
اونمونهبرجستهایازتربیتشدگاناسالمومکتبامام
خمینیبود،اوهمهعمرخودرابهجهاددرراهخدا
گذرانید.شهادتپاداشتالشبیوقفهاودرهمهاین
سالیانبود،بارفتناوبهحولوقّوهالهیکاراووراه

در انتقامسختی ولی شد، نخواهد بسته و متوّقف او
انتظارجنایتکارانیاستکهدستپلیدخودرابهخون
اوودیگرشهدایحادثهدیشبآلودند.شهیدسلیمانی
چهرهبینالمللیمقاومتاستوهمهدلبستگانمقاومت

خونخواهاویند.
همهدوستان-ونیزهمهدشمنان-بدانندخّطجهاد
مقاومتباانگیزهمضاعفادامهخواهدیافتوپیروزی
قطعیدرانتظارمجاهداناینراهمبارکاست.فقدان
و مبارزه ادامه ولی است تلخ ما عزیز و فداکار سردار
دستیافتنبهپیروزینهاییکامقاتالنوجنایتکارانرا

تلخترخواهدکرد.
ملّتایرانیادونامشهیدعالیمقامسردارسپهبدقاسم
سلیمانیوشهدایهمراهاوبهویژهمجاهدبزرگاسالم
جنابآقایابومهدیالمهندسرابزرگخواهدداشتو
اینجانبسهروزعزایعمومیدرکشوراعالممیکنمو
بههمسرگرامیوفرزندانعزیزودیگربستگانایشان

تبریکوتسلیتمیگویم.
سّیدعلیخامنهای
13دیماه1398

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی شهادت سردار شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او

جمادی الثانی 1398-1441/سال ششم/شماره 12/86صفحه



رسولخداصلیاللعلیهوآلهمیفرماید:ازغذایداغبپرهیزید،زیرابرکترامیبردوغذایسردبخورید،چرا
کههمگواراستهمبرکتشبیشتراست.

منبع:مفاتیحالحیات،آیتاللجوادیآملی،ص142

خانوادگی  محیـــط  در  تربیت 
ادب؛ ارثی جاودانه برای فرزندان
قسمت ششم
آیت اهلل مجتبی تهرانی

رابطه عقل و ادب
»اَلَأَْدُبفِياَْلِنَْساِنَکَشَجَرٍةأَْصُلَهااَلَْعْقُل«ادبدرانسان
ماننددرختياستکهریشهاشعقلاست.حضرتادبرا
درانسانبهدرختیتشبیهفرمودهاستکهریشهاوعقل
بهروایاتمانمراجعهمی-کنیم،میبینیم ماوقتي است.
می¬شود. مطرح ادب و عقل بین مستقیم رابطه یک
روایاتمتعدديداریمکهدرآنهارابطهبینعقلوادب
از روایتی در مثال میکند. مطرح مختلفه تعبیرات با را
َشْيٍءیَْحَتاُجإِلَیاَلَْعْقِلَو علیعلیهالسالمآمدهاست:»ُکلُّ
اَلَْعْقُلیَْحَتاُجإِلَیاَلَأَْدِب«هرچیزيبهعقلاحتیاجداردو

عقلمحتاجادباست.
مطرح ادب به را عقل احتیاج روایت این در حضرت
می¬فرماید،یعنیاگرعقلبودوادبنبود،اینعقلبی-
فایدهاست.اینمفهومروایتاست.درروایتيدیگرازعلی
ادب اَلَْعْقُل« یَُقاِرنَُه َحتهَّی اَلَأَْدُب یُْنِجَع »لَْن : علیهالسالم
باعقلشود.ادببهعقل سودنميدهدمگرآنکههمراه
تنگاتنگ رابطه ادب.حضرتیک به وعقل است محتاج
بینعقلوادببرقرارمی¬کند.تعبیراتزیاددیگريدر

بهترین اَلَأَْدُب« اَلَْعْقِل َقِریُن »نِْعَم مانند داریم. رابطه این
همنشینعقلادباست.»الَأََدَبلَِمْنالََعْقَللَُه«کسي

کهعقلندارد،ادبندارد.امثالاینتعبیراتزیاداست.

عقل نظري و عملي با ادب به فعلّیت می رسد
از اعّم اینعقل اینمطالباشارهکردهامکه به منقباًل

عقلنظریوعقلعملیاست.عقلنظریقوةتشخیص
حقازباطلاستکهجنبههایاستداللیداردودرارتباط
باتشخیصحقازباطلپیشميآید.مثاًلراجعبهتوحید،
باطل شرک و است حق توحید که ميکند اقامه برهان
است،وليدرتشخیصافعالظالمانهوعادالنهعقلعملی
ميگویدکهچهخوباستوچهبداست.خوبیوبدی
راماباعقلعمليمانتشخیصميدهیم.مثاًلامانتداری
خوباست،خیانتبداست،دروغگفتنزشتاست،راستی
ودرستیزیباستو...هیچکدامازاینها،جنبهاستداللی
اثباتکنیم.عقلعملی باعقلنظري نداردکهبخواهیم

اینهاراميفهمد.
درروایاتماکهرابطهبینعقلوادبوبالعکسرامطرح
ميکند،اینهاگویایاینمطلباستکهآنبذرالهیکه
دردرونانسانپاشیدهشدهاست-اعمازعقلنظریکه
تشخیص نیروي و قوه که عملی عقل و است استداللي
است-ایننشایالهیبایدباادبوتربیتبهفعلّیتبرسد
وبارورشود.هرکودکیکهبهدنیاميآید،هردوگونهعقل
رادارد.پدرومادربایدچهکنند؟بایدکاریکنندکهاین
بذربیرونبیاید،ایننشارشدکند،باروربشودوبهفعلّیت

برسد،کاریندارد.

تربیت از راه سمع و بصر، روش خداوند است
ميگیرد؛ صورت طریق دو از عمدتاً تربیت که گفتیم
سمعیوبصری.اینروشتربیتیراکهمنعرضکردم،

تربیتميکند. است؛خداهمهمینطور الهي یکروش
تربیتیراکهپدرومادردرارتباطبافرزندشانبایدپیش
بگیرند،همانروشتربیتاستکهخدابرایتربیتابناء
بشراستفادهکردهاست.چهدربعدمسائلعقلنظریکه
جنبههایاعتقادیاست،چهازنظربُعدعملیکهجنبههاي

جمادی الثانی 1398-1441/سال ششم/شماره 12/86صفحه

داغ نبودن 
غذا



هشدار از غرور زدگی ها
هر توجیه از عذرش و است برهانها نادرستترین گناهکار، برهان

فریبخوردهایبیاساستروخوشحالیاوازعدمآگاهیاست.
مغرور پروردگارت برابر در و داده گناهجرئت بر را تو چیز انسان!چه ای
ساخته؟وبرنابودیخودعالقهمندکردهاست؟آیابیماریتورادرمانینیست
وخوابزدگیتوبیداریندارد؟چراآنگونهکهبهدیگرانرحممیکنی،به

خودرحمنمیکنی؟
ناتوان بیماریرامینگریکهسخت یا اوسایهمیافکنی بر چهبساکسانیرادرآفتابسوزانمیبینی،
است،ازرویدلسوزیبراواشکمیریزی،اماچهچیزتورابربیماریخودبیتفاوتکردهوبرمصیبتهای
خودشکیباوازگریهبرحالخویشتنبازداشتهاستدرحالیکههیچچیزبرایتوعزیزترازجانتنیست!
چگونهترسازفرودآمدنبال،شبهنگامتورابیدارنکردهاست،کهدرگناهغوطهورودرپنجهقهرالهی

مبتالشدهای؟
خطبه223
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رفتاريدارد.خداچهکارکردهاست؟البتهمننميرسمو
جایآنهمنیستکهاینبحثهارابهطورکاملبشکافم،
االْنَساَنِمن َخلَقنا هَّا اشارهميکنم»إِن بهمقداربحث فقط
انسان، )سوره بَِصیًرا« َسِمیَعاً َفَجَعلَْناُه هَّْبَتلِیِه ن أَْمَشاٍج ُّْطَفٍة ن
آیه2(هماناماانسانراازنطفهايآمیختهآفریدیمواورا

پروراندیم،پساوراشنواوبیناقراردادیم.
ميگویدماانسانراازنطفهکذاییخلقکردیم،تااینکه

همسمیعشکردیمهمبصیر.شنیداریودیداری.
چرافقطاینرامطرحميکند؟وفقطسراغهمیندومورد
رفتهاست؟»َفَجَعلَْناُهَسِمیَعاًبَِصیًرا«یعنینیرویشنوایی
ودیداری.جهتایناستکهاینهادووسیلهالهیبرای

تربیتانسانهستند.براياینکهانسانتربیت
بشودوبهغایتیکهبرایشدرنظرگرفتهشدهاست-که
دو اینها برسد، است- الهیشدن و انسانشدن همان
وسیلههستند.اگرانسانبخواهدبهآنغایتازخلقتش
برسد،بابهرهگیريازایندووسیلهميرسدوبایدازاین

دووسیلهاستفادهکند.
ببرد. پی او به و ببیند را الهّیه آیات دیداری بُعد در
و آسمان و )زمین الهی آفریدههای و خلقت نشانههای
پی معلول طریق از تا ببیند را و...( کهکشانها و کرات
بهعلّتببردوبهوسیلةآنپیبهمبدأومعادببرد،که
ازچهوسیلهایدارد برهانیاست. و استداللی اینروش
استفادهميکند؟بهطورغالبدیداریاست.ازآنطرف
انزال و ارسالرسل وسیله به ازطریقوحی که را آنچه
به که را الهی پیام و است فرستاده بشر ابناء برای کتب
وسیلهگفتاربهابناءبشرميرسانندوارائهميکنند-جنبه

و سمعی راه دو این از خدا بشنود. را آنها شنیداری-
را انسان که است وسیله دو این از استفاده با و بصری
که هم خدا یعني است. الهی روش این ميکند. تربیت
ميخواهدانسانرابهغایتخلقتشبرساند،تدبیرربوبی
)تربیت(کند،کارهایشازطریقسمعیوبصریاست.از

همیندوراهاست.شنیداریودیداریاست.

بذر هدایت در همه وجود دارد
اگرانسانبخواهدبهغایتتربیتبرسد،یعنیانسانیبشود
»إنّا ميفرماید: بعد وقت آن است. همین آن راه الهی،
راه، به را انسان ما آیه3( انسان، )سوره بیل« السهَّ َهَدیناُه

هدایتکردیم.
ضمناًاینیادتنرود،اینهادووسیلههستند،دووسیله
بسیارخوب،اماآنچهکهاصلاستآنبذرالهیاستکه
است الهی نشاء آن و است پاشیده انسان درون در خدا
که بیل« السهَّ َهَدیناُه »إنّا است نهاده انسان درون در که
آن نظری بُعد در چه است، عقل همان از عبارت این
بُعدعملیآن،که  باطلاستچهدر از کهتشخیصحق

تشخیصخوبیازبدیاست.
اکرم پیغمبر از آیهشریفهیکعبارتیاست این درذیل
َمولوٍدیولَُدَعلَیالِفطَرة«هرفرزنديبرفطرت دارد:»ُکلُّ

الهيزادهميشود.
روایتدرذیلاینآیه،اشارهبههمینمعناداردکهخدا
فطرترادرجانآدميآمیختهاست.امااینبایدبهفعلّیت
به تا بشود تربیت بصری و ازطریقسمعی باید و برسد

هَّاَهدیْناُه«مااوراهدایتکردیم. فعلّیتبرسد.»إِن
ادامهدارد...



 رهاورد                                                                                        
منمشتاقمکهجوانهایماقصهجنگتحمیلیهشتسالهرابدانندکهچهبود.اینرابارها
گفتهایم؛افرادهمگفتهاندوتشریحکردهاند،امایکنگاهکالنبهاینهشتسال،بااطالعاز

جزئیاتیکهوجودداشتهاست،خیلیبرایبرنامهریزیآیندهجواندرروزگارمامهماست.
بیاناتمقاممعظمرهبری،088/08/1387

سبز
ت 
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کنار در که بود گفته من *به
که را آب مّد و وجذر بمان اروند
بنویس. میشود، ثبت میله روی
مأموریت برای خودش هم بعد
نیمههای کرد. حرکت دیگری
25 فقط هم آن برد. خوابم شب
زمانی فاصله این برای بعداً دقیقه.
نوشتم. را ازپیشخودمعددهایی
برگشتند، ودوستش وقتیحسین
بیمقدمهبهمنخیرهشدوگفت:
»توشهیدنمیشوی.«باتعجببهاو
نگاهکردم،مکثیکردوگفت:»چرا
خودت پیش از را دقیقه 25 آن
برد خوابم مینوشتی اگر نوشتی؟!
از بود.«]او نوشتن دروغ از بهتر
کجامیدانست[آنشبودرآنجا

هیچکسجزخداهمراهمننبود...
به شیمیایی عوارض درمان *برای
دوستان از یکی آنجا رفت. آلمان
کرد رو او دید. را تحقیقش دوران
اندازه به »تو گفت: و حسین به
کافیجنگیدهایوتکلیفتراانجام
دادهای،همینجابمان....«وحسین
برای »اینجا بود: گفته جوابش در
داغ دشتهای و است خوب شما
پسِر من. برای جنوب جبهههای
غالمحسینآفریدهشدهبرایجنگ
وتاجنگهستومنزندهامتوی

جبهههامیمانم.«
روی بودم انداخته را *اورکت
شانهام.میخواستمبهمالقاتیکی
را کهدستهایم بروم روحانیون از

درازکردمتویآستینهایاورکتو
آنرامنظمکردم.محمدحسینکه
داشتکنارمراهمیرفتوحرکات
منرامیدید،گفت:»برگردیماین
نماز وقتی نیست. خالصانه تو کار
شانهات روی اورکت میخواندی
بروی میخواهی که حاال اما بود،
و میپوشی درست را آن مالقات

مرتبمیکنی.«
*هرچهاصرارمیکردیمبهعضویت
رسمی پاسدار و درنمیآمد سپاه
شهید من »اگر میگفت: نمیشد.
بنویسند قبرم سنگ روی و شوم
را جلویتان قیامت روز »پاسدار«

میگیرم.منبسیجیام.«

شهید محمدحسین یوسف الهی

بااخالص و بی ریا
راهراازبیراههشناختهبودی،نشانیمسیریراکهمیرفتیدرسِتدرست
بود.تومقصدتخدابود.توخوبمیدانستیکهچهمیخواهیوبرای
رسیدنبهخواستهاتازهرچهجزاو

دلکندهبودی.
یافته پرورش که جایی بیشک
بودیمأمنیپاکوسالمبود؛دامان
پرمهرخانوادهاهلِعلمت؛همانها
تو به هم با را عمل و علم که
آموختهبودندوتوباتکیهبرآنها
َعلَمحسینرابرافراشتهبودی؛
همانَعلَمیکهتاآخریننفس
خانواده، نگذاشتی. زمین بر
هادی تو و شد تو هادی
آنجا تا دیگران.
بحبوحه در که
شعار روزهای
خون و
عامل انقالب
ی ها کت حر
کرمان دانشآموزی
شدی.محمدحسین!
توازهماناولراهرا
شناختهبودی.تکلیفت
و خالیق خودت، با

خدایتروشنبود.لحظهایازپاننشستی.نهالانقالبکهبه
ثمرنشستازتالشتبرایدراهتزازماندنپرچمساالرشهیدان
دستنکشیدی،راهیجبهههاینورشدیودرطولاینمسیر
ازیکچیزهرگزغافلنشدی؛ازعلیعلیهالسالموکالمش،
ازعلیعلیهالسالمومردانگیومرامش.انستوبانهجالبالغة

حضرتامیرتورادرراهیکهمیرفتیثابتقدمکرد.
چشم به جمالت...همه گوشه به گلی برادر! محمدحسین،
دیدند،حتیلشکر41ثاراللکهچطورمراتبکمالرابهسرعت
پیمودیوچگونهسالکطریقحقشدی.کنِجدنِجسنگرهاهم
شاهداست.هنوزرملهاینرمجنوب»اللهماغفر«هایت،رکوع
وسجودهایت،شفعووترهایتهجدهایتراخوببهخاطردارد.
هنوزعطرنفسهایتدردلشبهایمهتابیسرزمینهاینور

باقیاست.زمزمه»هذامقامالعائذبکمنالنار«هایتهم...
عارفجبهههاینور!رفیقخوبخدا!توخداراباقلبوروحت
درککردهبودی.توراهراشناختهبودی.نهدنیاومافیهابرایت
مهمبود،نهاسمورسمش.حجابهاراکنارزدیومراتب
کمالرابهسرعتنورپیمودیوبهشوقوصالگویسبقت
راازهمسنگرانتربودی.چهنیکگفتامامکهتورهصدساله
رایکشبهپیمودی.محمدحسینتوخوبدانستهبودیکه
حجابهاهمانموانعاند.آنهاراکهازمیانبرداشتیمحبوب
خداوخالیقشدی.همرزمدیرینت،سرداردلهاحاجقاسم
سلیمانی؛هموکهخلقیدرفراغشسوختهماینرافهمیده
بودوسّراینکهخواستخانهابدیاشفقطدرجوارمزارتو
باشدهمینبود.پسِرغالمحسین،خواستهبودیاسمورسمت
گمنامباشد!امادیدیکهپسازاینهمهسالرفیقدیرینت
چطورنامترابرسرزبانهاانداختودوبارهمحبوبخالیق
شدی.محمدحسین!بسیجِیبیریا،پاسدارِمخلصیقیندارم

کهاخالصتتورابرصدرنشاند.

لیلی زهدی



   ایستگاه مقدس )خبر(
نیروی  تاکتیکی  جراحی  سامانه های  استقرار 

زمینی سپاه در مناطق سیل زده
استحکامنظامجمهوریاسالمیمتکیبهگزارش
گروهدفاعیامنیتیدفاعپرس،سردار»علیاکبر
نیروی هماهنگکننده معاون پورجمشیدیان«
در نیرو این اقدامات درباره سپاه زمینی
بلوچستان و سیستان سیلزدگان به کمکرسانی
این در سپاه زمینی نیروی فرمانده داشت: اظهار
تا نیرو این باید که داشتند جدی تأکید زمینه
عادیشدنشرایطدرمنطقه،اقداماتالزمراانجام

دهد.
ویازاستقرارسامانههایجراحیتاکتیکیمعاونت
بهداریرزمینیرویزمینیسپاهدرمناطقسیلزده
جنوبشرقکشورخبردادوافزود:بیمارستانهای
صحرایینیرویزمینیسپاهباحداکثرامکاناتبرای
استقرار منطقه این عزیز مردم به خدمترسانی
و خدماتی مختلف بخشهای شامل که یافته
درمانیسیسییو،آیسییو،سیتیاسکن،امآرآی،

اورژانس،درمانگاهوداروخانهو...است.
معاونهماهنگکنندهنیرویزمینیسپاهبااشاره
بهتوزیعبیشاز10هزاربستهمعیشتیتأکیدکرد:
پنجهزارتختهپتووهزارانواحدلوازمگرمایشی
ما است. شده توزیع منطقه سیلزدگان بین در
تالشمیکنیمتاباحداکثرامکاناتاقداماتالزم

راانجامدهیم.
سردارپورجمشیدیانادامهداد:چهارفروندبالگرد
هوانیروزسپاهدههاسورتیپروازدرروزهایاخیر
تأمین را منطقه مردم احتیاجات تا دادند انجام
انواع از دستگاه دهها کنند. توزیع را آن و کرده
ماشینآالتکشاورزی،ماشینآالتمهندسی،لودر،
بیلمکانیکی،کامیوندرمنطقهبرایخدمترسانی
رزمندگان از نفر ششصد همچنین دارند. حضور
باهمهتواندر قرارگاهقدسنیرویزمینیسپاه

منطقهبهخدمترسانیپرداختهاند.
پورجمشیدیانخاطرنشانکرد:سپاهکمک سردار
و وظیفه را بلوچستان و سیستان عزیز مردم به
تکلیفخودمیداندودراینزمینهتاهرزمانکه
الزمباشددرمنطقهبرایخدمترسانیخواهدماند
وتالشمیکنیمکهنسبتبهمردمکهولینعمتان
ماهستندباحداکثرتوانخدمترسانیکنیمچون
یک را مهم این اسالمی انقالب پاسداران سپاه

فریضهوعبادتمیداند.

 دریادالن
دفاع  در  زنان  مشارکت  ارزش های  و  آثار  نشر  سازمان  بیانیه 

مقدس در شهادت سپهبد سلیمانی:

مایه »سلیمانی« سپهبد شهادت
خواهد اسالمی ایران قوام و همبستگی

شد

متناینبیانیهبهشرحزیراست:
»بسماللالرحمنالرحیم

بَِأْموالِِهْمَوأَنُْفِسِهْمأَْعَظُم الَِّذیَنآَمُنواَوهاَجُرواَوجاَهُدوافِیَسِبیِلالَلِّ
َوأُولِئَکُهُمالْفائُِزوَن َدَرَجًةِعْنَدالَلِّ

شهادتسردارسلیمانیچهرهکریهایاالتمتحدهودولتآمریکارابرای
همهنسلهایجدیدقرائتکردونشانداد.

سرفراز فرمانده شهادترساندن به در آمریکا دولت جنایتکارانه اقدام
سپاهقدس،سردارسپهبدحاجقاسمسلیمانی،نقطهتاریکدیگریدر
دشمنیهمیشگیاینرژیممتجاوزبامردمخداجویایراناسالمیو
نظامجمهوریاسالمیایرانودلیلروشنیبرحقانیتمبارزاتمردم

منطقهبرعلیهحضورنامشروعتجاوزگرانآمریکاییاست.
سردارسلیمانینمادبارزعزت،غیرت،اخالص،استکبارستیزی،دفاع
ازمظلومووطندوستیبود.همانطورکهزندگیسراسرافتخاراوبه
عنوانبخشیازگفتمانانقالباسالمی،برایآحادملتدرسآموزاست
شهادتشاننیزنورفروزاناندیشهمتعالیآنانراروزبهروزتابندهتر

مینماید.
با مبارزه و حقطلبی مسیر شهادتها این که بدانند جهانی استکبار
ازبیننمیبردوعزمحقجویانرادردفعسلطهشیاطین ظالمانرا

محکمترخواهدکرد.
سرخوردگی از دیگری نشانه بزدالنه، و خباثتبار اقدام این بیتردید
انزجارازسویملتهای ناتوانیآمریکادرمنطقهواحساس وعجزو

منطقهنسبتبهاینرژیممتجاوزاست.
بهیقینشهادتاومثلزندگیاشمایههمبستگیوقوامهرچهبیشتر
ملتشریفایرانوهمهجوامعمظلومومقاوممنطقهوآزادگانسراسر

جهانخواهدبود.
سازماننشرآثاروارزشهایمشارکتزناندردفاعمقدساینشهادت
انقالب پاسداران سپاه اسالمی، انقالب معظم رهبر به را افتخارآمیز
اسالمی،همهانقالبیونمنطقهوجهانوخانوادهسربلندشتبریکو

تسلیتمیگوید.«
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زندگیانسان،وابستهبهعواملمتعددیاستکهازآنجملهخوراک
)شاملغذاوآب(،هوا،خواب،پوشاکو...میباشد.راهنمایمیزان
خوراکانسان،نیازبدناوودرنتیجهمیلواشتهایطبیعیاستو
قاعدتاًهرچهخوراکاوطبیعیترباشدباقوانینطبیعتبیشترسازگار

است.
مواد از میکند، انتخاب خوراک عنوان به طبیعت در بشر را آنچه
یاآباست.آبوموادمعدنیبهصورت حیوانی،گیاهی،معدنیو
نوشیدنیهاویاجزئیازموادگیاهیویاحیوانیواردبدنمیگردد.

حیواناتنیزازگیاهانوآبوموادمعدنیاستفادهمیکنند.بنابراین
اساسیترینموادخوراکیموجوددرطبیعتبرایانسان،موادگیاهی
استکهشاملتمامقسمتهایگیاهان)ریشه،ساقه،برگ،میوهو
دانه(میباشدوطبیعیاستکهمتعادلترینوکاملترینقسمتهای
گیاه،دانهآنخواهدبود)همانطورکهمتعادلترینوکاملترینماده
تخم یا دانه باید نیز بشر خوراک بنابراین میباشد(. شیر حیوانی،
گیاه،تخمپرندگانوشیر،وبعدبهترتیبمیوههاوسبزیجاتوسایر
فراوردههایگیاهیمانندغده)مثالدرسیبزمینی(یاریشه)هویجو
چغندر(یاساقههاوبرگهاودرمرتبهبعدیگوشتوموادحیوانی

باشد،تاسازگاریوموافقبودنآنهاباطبیعتحفظگردد.
چوناخالطمتشکلهبدنانسانبرمیزانونوعخوراکویبناشده
انسانی مزاجهای شبیه مزاجهایی دارای نیز غذاها باید پس است،
باشند،یعنیآنهانیزتولیدکننده»صفرا،بلغم،خونوسودا«هستند.
برخیگیاهانگرموخشکند،بلغمسازوضدصفرا.برخیدیگرسردو

خشکند،سودازاوضدخون.

طبایع اربعه )اخالط چهارگانه(
انسانازنظرساختمانبدنیودرونیخویش،کموبیشدچارغلبه
طبیعییکیازاخالطچهارگانه)صفرا،بلغم،خونوسودا(استکه
نسبت به اخالط این امتزاج و ترکیب گویند. مزاج اصطالحاً را آنها
معینیسبباعتدالمزاجوغلبهیکیازآنهابردیگریموجبپیدایش

بیماریسوءمزاجمیگردد.
مزاج در انسان ها

مزاجازنظرزیستشناختیعبارتاستازساختمانجسمیودرونی
خاصهرفردکهجداکنندهویازدیگرافرادمیباشدواغلباین

خصوصیاتمیتواندبهطریقهارثی)ژنتیک(منتقلشود.
سادهترینراهتشخیصمزاجها،طعمدهانشخصموقعبیدارشدناز

خواباست.بدینترتیبکه:
طعم اگر
دهانتلخ

باشد،عالمتغلبهصفراست.گویندصفراویمزاجاست.

اگرطعمدهانشیرینباشد،غلبهخوناست.گوینددمویمزاجاست.
درصورتشوربودنطعمدهان،سوداییمزاجاست.

واگرطعمدهانترشباشد،بلغمیمزاجاست.

ازسویدیگرمزاجهادرخلقوخویافرادمؤثرند،بدینترتیبکه:
صفراوی:معموالمزاجیآتشیدارد،تندخووعصبیودائماًدرجنگ

وستیزاست.
و دارند کمتری تحرک سازگارند، و خونسرد تنبل، و کند بلغمی:

زندهدلنیستند.
دموی یا خونی:فردیخوشخواست،تحرکداردوزندهدل،مالیم

ومعتدلاست.
خیاالتی، اندوهگین، و مغموم که سودا افزایش با فردی سودایی:

وسواسیودرونگراست.

انجام هستند آنها ضد که داروهایی تجویز با اخالط غلبه درمان
سنتی درمان فلسفه اساس که گویند ضد عالج آن به و میپذیرد

میباشد.
گیاهانتواناییغلبهبرهرمزاجیرادارند.بدینترتیبدرمییابیمکه
حکمتخلقتگیاهانفراترازآناستکهتاکنونکشفشدهاست.
ایننگرشمارابهوجودرموزیآگاهمیسازدکهکلیدآنرابایداز

حافظاسرارجست.
درشمارههایبعد،موارداستفادهچندگیاهدردرمانبیماریهاذکر

خواهدشد.
درمانبیماریهاباگیاهکتان
دکترعبداللپورعبدالل،چکیدهایازصفحات53تا57

   درمان با گیاهان

طرز تهیه یک خوراک رژیمی از دانه کتان
دانههایکتانرسیده،سالمودرشترادریککیسهپارچهای
کتانیضخیمریختهوتوسطکوبیدندریکهاونچوبیبهحالت
پودرنرموکامالًیکنواختدرمیآوریم.پودرتهیهشدهدارای
طعممغزگردو،معطروخوشمزهمیباشد.بدینترتیبهرقاشق
غذاخوری)15میلیلیتر(ازدانهکتانخردشدهمحتویمقادیر

تقریبیزیرازاسیدهایچربمیباشد:
|560میلیگرم )امگا-3( اسید لینولنیک آلفا 2200میلیگرم
لینولئیکاسید)امگا-6(|170میلیگرماولئیکاسید)امگا-9(

360میلیگرمپالمتیکواستئاریک
و معدنی امالح ویتامینها، دارای شده کوبیده دانههای این
پروتئینهاییکهقابلیتجذبراافزایشمیدهد،میباشد.این
پودرمقویرامیتوانهمراهساالد،آبلیموویاپاشیدنرویپوره
غالتیامخلوطکردنباپنیرکمچربیاماستکمچربمورد

استفادهقرارداد.
اینترکیب،یکخوراکبسیارخوببااثراتتقویتیمیباشدکه
دارایپروتئینبهمقدارکافیباخواصکاهشدهندهکلسترول
خون،مقداریکمیکالریوغنیازاسیدهایچرباست.این
خوراکمناسبوباارزشرامیبایدتازهتهیهومصرفنمودو
مصرفآنرافقطدرمواردلزومبهویژهجهتبیمارانچاقکه
نیازبهکمنمودنوزنبدندارندبارعایتکاملموازینبهداشتیو
بامقدارخوراکمعین،بهعنوانجایگزینیکوعدهغذایروزانه

مورداستفادهقرارداد.

تهیه یک مکمل غذایی با استفاده از دانه کتان
موادالزم:

دانهکتانمعمولیکوبیدهشده،دوقاشقسوپخوری)30میلیلیتر(| 
حبههایسیربهصورتخردشده،دوعددبزرگ| سبزیجاتتازه
)جعفری،ریحان،آویشن(چهارقاشقسوپخوری| روغنزیتون،
یکقاشقسوپخوری| سرکه،دوقاشقغذاخوری| مقدارکمی

نمکوفلفل
مقادیرنامبردهرادریکظرفمناسبریختهمخلوطمینماییم.
اینمیزانجهتیکنوبتبراییکنفرمیباشد.اینمخلوطیک

مکملغذاییبسیارمقویواشتهاآوراست.
درمانبیماریهاباگیاهکتان،دکترعبداللپورعبدالل،صفحات64-62

    درمان با نوشیدنی ها

میکنند؛ تقسیـم عمــده گروه دو به را نوشیدنـیها
گرم. نوشیدنیهای و نوشیدنیهایسرد

هرنوعنوشیدنیجایگاهخاصخودراداردواگربهموقع
استفادهشود،نتیجهجالبیدربرخواهدداشت.نوشیدنیها
میکنند، تأمین را بدن نیازمندیهای اینکه بر عالوه
برطرفمیسازند. نیز را ناراحتیهاوکسالتها از بسیاری

دراینستون،نوشیدنیهاییکهبرایشماخوانندهگرامی
این از استفاده با است امید کنیم. معرفی را است مفید
برخودار کامل نشاط و سالمتی از همواره نوشیدنیها،

شوید.

خرما شیر 
موادالزم:مغزبادامخاموشیرین50گرم| عسلدوقاشق

غذاخوری| خرمایرسیده10عدد| آبسرد3لیوان
طرزتهیه:پوستبادامهاراجداکنیدوآنهارابههمراهآب
مخلوط کامل طور به مخلوطکن در عسل و خرما و سرد
شیر این )در درآید. شیر بهصورت کاماًل مخلوط تا کنید

میتوانازشیرهخرمابهجایخرمااستفادهکرد.(
خواص:

ایننوشیدنینشاطآوربرایآرتروزوپوکیاستخوانبسیار
است. مفید

لیموعمانی و  گاوزبان  دم کرده گل 
موادالزم:گلگاوزبان3قاشقغذاخوری| لیموعمانی2عدد
| عسل2قاشقمرباخوریدرهرلیوان| آبجوش4لیوان
طرزتهیه:لیموعمانیهاراسوراخویاازوسطنصفکنید،
بریزید قوریچینی در وآبجوش گاوزبان بههمراهگل
دم دقیقه سی مدت به مالیم حرارت روی دهید اجازه و
بزرگ فنجان یا و لیوان یک در را دمکرده سپس بکشد.
بریزید،عسلرابیفزاییدوهمبزنیدتاکاماًلحلشودوبه

آرامیآنرامیلکنید.
خواص:

فشار پایینآوردن برای و است آرامبخش نوشیدنی این
ناراحتیپروستاتبسیارمفیداست. نیزرفع خونو

تغذیهدرطبایرانیاسالمی،دکترغالمرضاکردافشاریو...،صفحات183و188

امامصادقعلیهالسالممیفرماید:]کمی[بهپشتدرازکشیدنپسازسیری،
بدنرافربه،غذاراگواراودردراریشهکنمیکند.

الدعوات،ص80
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پیامبرخداو بود،همسران افتاده بیماری هنگامیکهفاطمهعلیهاالسالمدربستر
دیگرزنانقریش،بهعیادتاورفتندوگفتند:چگونهای؟فرمود:»بهخداسوگند،
بادرِددلهایی را او پیامبر و ازجدایِیشماشادمان.خدا و بیزارم ازدنیایشما
کهازشمادارم،مالقاتمیکنم؛زیرانهحّقمنحفظشدونهعهدمرعایتشد

ونهوصّیتبهگوشگرفتهشدونهحرمتمپاسداشتهشد.«
دانشنامهقرآنوحدیثجلددهم،محّمدمحّمدیریشهری،ص540

کالم رحمــانی

جمادی الثانی 1398-1441/سال ششم/شماره 12/86صفحه

که کوچکی مجموعه به سالماللعلیها، زهرا فاطمه فیوضات
درمقابلمجموعهانسانیت،جمعمحدودیبهحسابمیآید،
منحصرنمیشود.اگربایکدیدواقعبینومنطقینگاهکنیم،
این -و است زهراسالماللعلیها فاطمه مرهون یکجا بشریت
مرهون بشریت که همچنان است- حقیقتی نیست؛ گزاف
خاتم پیامبر و انبیا تعلیمات مرهون قرآن، مرهون اسالم،

صلّیاللعلیهوآلهوسلّماست.
...آنچهماوظیفهداریم،ایناستکهخودراشایستهانتساب
بهآنخاندانکنیم.البتهمنتسببودنبهخاندانرسالتواز
جملهوابستگانآنهاومعروفینبهوالیتآنهابودن،دشوار
است.درزیارتمیخوانیمکهمامعروفینبهدوستیومحبت

شماهستیم؛اینوظیفهمضاعفیرابردوشمامیگذارد.
اینخیرکثیریکهخداوندمتعالدرسورهمبارکهکوثرمژده
آنرابهپیامبراکرمدادوفرمود:»انّااعطیناکالکوثر«-که
تأویلآن،فاطمهزهراسالماللعلیهااست-درحقیقتمجمع
همهخیراتیاستکهروزبهروزازسرچشمهدیننبوی،برهمه
بشریتوبرهمهخالیقفرومیریزد.خیلیهاسعیکردندآن
راپوشیدهبدارندوانکارکنند،امانتوانستند؛»واللمتّمنورهو

لوکرهالکافرون«
مابایدخودمانرابهاینمرکزنورنزدیککنیم.نزدیکشدن
بهمرکزنور،الزمهوخاصیتش،نورانیشدناست.بایدباعمل
محبت همان که عملی بشویم؛ نورانی خالی، محبت با نه و
و میکند امالء ما به را آن ایمان، همان و والیت همان و
وابسته و اینخاندان بایدجزو اینعمل، با مامیخواهد. از
علی خانه دِر قنبِر که نیست اینطور بشویم. خاندان این به
علیهالّسالمشدن،کارآسانیباشد.اینگونهنیستکه»سلمان
و موالیان جامعه ما باشد. آسانی کار اهلالبیت«شدن، مّنا
داریم توقع بزرگواران آن از علیهمالّسالم، اهلبیت شیعیان
بدانند؛ خودشان حاشیهنشینان از و خودشان جزو را ما که
»فالنزگوشهنشینانخاکدرگهماست«.دلمانمیخواهد
آسان این اما کنند؛ قضاوت اینطور ما دربارهی اهلبیت که
نیست؛اینفقطباادعابهدستنمیآید؛این،عملوگذشتو

ایثاروتشبهوتخلقبهاخالقآنانراالزمدارد.
مابایداینراهرابرویم.ماهمبایدگذشتکنیم،ایثارکنیم،
اطاعتخداکنیم،عبادتکنیم.مگرنمیگوییمکه»حّتیتوّرم
قدماها«؟اینقدردرمحرابعبادتخداایستاد!ماهمبایددر
محرابعبادتبایستیم.ماهمبایدذکرخدابگوییم.ماهمباید
محبتالهیرادردلمانروزبهروززیادکنیم.مگرنمیگوییم
کهباحالناتوانیبهمسجدرفت،تاحقیرااحقاقکند؟ما
همبایددرهمهحاالتتالشکنیم،تاحقرااحقاقکنیم.ما
همبایدازکسینترسیم.مگرنمیگوییمکهیکتنهدرمقابل
جامعهبزرگزمانخودایستاد؟ماهمبایدهمچنانکههمسر
بزرگوارشفرمود»التستوحشوافیطریقالهدیلقلّةاهله«،
ازکمبودنتعدادماندرمقابلدنیایظلمواستکبارنترسیمو
تالشکنیم.مگرنمیگوییمکهآنبزرگوارکاریکردکهسوره
به نسبت ایثار نازلشد؟ فرزندانش و اووشوهر درباره دهر
فقراوکمکبهمحرومان،بهقیمتگرسنگیکشیدنخود؛»و
یؤثرونعلیانفسهمولوکانبهمخصاصه«.ماهمبایدهمین

کارهارابکنیم.
به باطل اگر که نکنید گمان باشد. مرتفع باید حق بنای ...
خاطرزوالپذیریشازبینرفت،حقبهخودیخودوبدون
سر دیگری باطل - ابداً - شد خواهد َعلَم دنیا در تالش،
که آنچنان را خود حق، که وقتی آن مگر میآید؛ جایش
میآیند هم پشتسر مرتب باطلها این کند. عرضه هست،
ومیروند؛مرتببهوجودمیآیندوازبینمیروند.طبیعت
باطل،زایلشدنوازبینرفتناست.گماننشودکهاگرباطل
ازبینرفت،ممکناستاسالمیاحق،بدونتالشومجاهدت،
بدونتعریفوتبیین،بدونزحمتکشیدِنمنوشما،دردنیا
جایگزینباطلهابشود؛نه،بستهبهایناستکهمنوشما

چهکارکنیم.
این همچنان گرفت؛ درس همچنان اهلبیت از باید پس،
این اثر بر تا کرد؛ تربیت همچنان داد؛ مردم به را درسها

کوششها،ُمّرحقولُّبحقبتواندجانشینباطلهابشود.
بیاناتدردیدارجمعیازمداحان1370/10/05

نزدیک شدن به مرکز نور فاطمی با تالش و مجاهدت



کالم موال
حارثبنحوتنزدامامآمدوگفت:
اصحاب من که پنداری چنین آیا
َجَملراگمراهمیدانم؟چنیننیست.
پای زیر تو حارث! ای فرمود: امام
نگاه پیرامونت به اما دیدی، را خود
نکردی،پسسرگردانشدی،توحق
حق اهل که بدانی تا نشناختی را
نیز را باطل و میباشند؟ کسانی چه

نشناختیتاباطلگرایانرابشناسی.
و سعدبنمالک، و من گفت: حارث
عبداللبنعمر،ازجنگکنارمیرویم.
امامفرمود:هماناسعیدوعبداللبنعمر،
نهحقرایاریکردندونهباطلراخوار

ساختند.
حکمت262

پُر و پُرمغز آیه ...یک
بقّیه -مثل مضمونی
سوره در قرآن- آیات
امروز هست. ابراهیم
این پیرامون بحثمن
ازاین آیهوآیاتبعد

است. لََقدآیه »َو که میفرماید
بِآیاتِنا ِمَنأَرَسلناموسی َقوَمَک أَخِرج أَن

َو الّنوِر إِلَی ُلماِت توصیهمیکند،الظُّ ِ« اللهَّ بَِأیّاِم َذکِّرُهم
دستورمیدهدحضرتموسیراکه»َذکِّرُهمبَِأیّاِمالل«.

...ایندوهفتهایکهبرماگذشت،دوهفتهپُرماجراواستثنائی
در ماجراهایشیرین،حوادثدرسآموز تلخ، ماجراهای بود؛
چه؟ یعنی یومالل آمد. پیش ایران ملّت برای هفته دو این
حوادث در انسان را خدا قدرت دست که روزی آن یعنی
مشاهدهمیکند؛آنروزیکهدههامیلیوندرایرانوصدها
هزاردرعراقوبعضیکشورهایدیگربهپاسخوِنفرمانده
را جهان بدرقه بزرگترین و آمدند خیابانها به قدس سپاه
کار افتاد، اتّفاق آنچه است. ایّامالل از یکی این دادند، شکل
هیچعاملیجزدستقدرتخدانمیتوانستباشد.آنروزی
پایگاه اسالمی، انقالب پاسداران سپاه موشکهای که هم
است. ایّامالل از یکی هم روز آن کوبید، هم در را آمریکایی
ایّاماللدرهمینچندروزگذشته،در ایندوروزراجزو ما
همیندوهفتهگذشته،درمقابلچشمخودمان،ماملّتایران
تاریخند،روزهای اینهاروزهاینقطهعطف مشاهدهکردیم؛
تاریخسازند،روزهایعاّدینیستنداینها.اینکهیکنیرویی،
یکملّتی،اینقدرترادارد،اینتوانروحیراداردکهبهیک
بزند،نشاندهنده اینجورسیلی قدرتمتکّبرزورگویعالم
دستقدرتالهیاست،پسآنروزجزوایّاماللاست؛روزها
تماممیشوند،لکنتأثیراتاینروزهادرزندگیملّتهاباقی
میمانند؛درروحیهملّتها،درمنشملّتها،درمسیرملّتها،
آثاریکهاینروزهاباقیمیگذارندآثارماندگاروبعضاًجاودانه

است.

...درچندروزقبلازاینحادثهوبعدازاینحادثه،امپراتوری
خبریصهیونیسمدرهمهدنیاسعیکردندسرداربزرگوارعزیز
مارامّتهمکنندبهتروریست؛خودرئیسجمهورآمریکاگفت،
وزیرخارجهاشگفت،دستگاههایخبریصهیونیستیدرهمه
دنیاتکرارکردند»تروریست،تروریست«؛خدایمتعالصفحه
رادرستبهعکسآنچهکهآنهامیخواستندترتیبداد؟نه
فقطدراینجادرایران،درکشورهایمختلفمردمبهروحاین

شهیدبزرگدرودفرستادندوپرچمآمریکاوصهیونیستهارا
آیا»ال بهوضوحنمیشوددید؟ را آیادستخدا آتشزدند.
اللََمَعنا«راکهدربارهپیغمبر،درنهایتشّدت،در تَحَزناِنهَّ
اللَ غارثَورتنها،بیکس،بههمراهشمیگوید»التَحَزناِنهَّ

َمَعنا«خدابامااست؛اینرانشاننمیدهد؟

یومالل این است. تدبّر درخور هم سپاه قدرتمندانه پاسخ ...
قضّیه طرف یک عزیز شهید بزرگ شهادت و جنازه تشییع
است،عکسالعملوواکنشقدرتمندانهسپاهطرفدیگرقضّیه
است،آنهمدرخورتدبّراست،اینضربهبهآمریکابود.البّته
باالتر و مهمتر اّما بود، نظامی مؤثّر ضربه بود، نظامی ضربه
ابرقدرتِی ازضربهنظامی،ضربهحیثّیتیبود،ضربهبههیبت

آمریکابود.

مجاهدت پاسخ که است الهی کمک جلوه یک هم این ...
نمازگزار! خواهران و برادران من، عزیزان است. مخلصانه
اخالصبرکتدارد.هرجااخالصبود،خدایمتعالبهاخالص
بندگانمخلصشبرکتمیدهد،کاربرکتپیدامیکند،رشد
بههمه اثرآن بهنحویمیشودکه پیدامیکند،کار نمو و
میرسد،برکاتآندرمیانمردمباقیمیماند.اینناشیاز
اخالصاست.نتیجهآناخالص،همینعشقووفاداریمردم،
همیناشکوآهمردم،همینحضورمردم،همینتازهشدِن
را اینحوادث بیاییم ما اینکه اّما است. انقالبیمردم روحیه
تقویمکنیم،قیمتگذاریکنیم،قدرآنهارابدانیموببینیم
کهاندازهوقیمتاینحوادثچقدراست؛درصورتیتحّقق
پیدامیکندکهمابهحاجقاسمسلیمانی-شهیدعزیز-وبه
ابومهدی-شهیدعزیز-بهچشمیکفردنگاهنکنیم؛بهآنهابه
چشمیکمکتبنگاهکنیم.سردارشهیدعزیزماراباچشم
یکمکتب،یکراه،یکمدرسهدرسآموز،بااینچشمنگاه

کنیمآنوقتاهمیتاینقضیهروشنخواهدشد.

...سپاهقدسرابهعنوانیکمجموعهوسازماناداریصرفاً
انگیزههای دارای و انسانی نهاد یک عنوان به بلکه نبینیم؛
آن شد، جور این اگر کنیم. مشاهده انسانی روشن و بزرگ
وقتایناجتماعمردم،اینتجلیلوتعظیممردم،تکریممردم
از ما مسلّح نیروهای همه البّته میکند. پیدا دیگری معنای
الهیاست، ارتش،سپاه،بسیجزیربنایفکریشانهدفهای
بدونتردید.امروزدرکشورمامسئلهایناست.زیربنایفکری
همهنیروهایمسلّحما،همیناهدافالهیوبلنداست.سپاه
قدسیکنیروییاستکهباسعهصدربههمهجاوهمهکس

نگاهمیکند.رزمندگانبدونمرزند؛رزمندگانبدونمرز.
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ختمکالم
از تبار حسین)ع(

ل-ز)اوج(
یابنالحسن!

صحابهایدیگرازصحابهحسین)ع(
بهخیلعاشقانشپیوست

اوکهعمریدرپیشگاهحضرتحقمشق
بندگیکردهبود

اوکهروزگارشراگرهزدهبودبهراهسید
وساالرش،حسین)ع(

به جان خوب و زیست خوب که همو
جانانتسلیمکرد

همانحیاتیکهانتخابشتنهاهنرمردان
خداست

آقاجان!حکایت،حکایتفقداناست
فقدانیجگرسوز...

فقدانمردیازساللهبیبی)س(
مردیازتبارحسین)ع(

را رشادت،خودش بعدعمری که همو
وقفحرمآلالل)ع(کردهبود

هموکهبراتپروازشبهسرزمینمالئک
راازدستانبیبیزینب)س(گرفت

آقاجان،پسربرومندفاطمه)س(!ناگفته
میدانیکهتابودهچنینبوده

دیروزشمرویزیدخّناسوامروزترامپو
نتانیاهویوبنسلمانملعون

آقاجانسگزردبرادرشغالاست
اینانازهمانتیروطایفههستند

خون منتقم همیشه از محکمتر ما اما
حسینیم

منتقمخونرهروش؛حاجقاسم....
ما در دفاع از حق

 همه حاج قاسمیم!
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...سخنگویاندولتشریرآمریکامدامتکرارمیکنندکهمادرکنارمردمایرانیم.
دروغمیگویید!اگردرکنارمردمایرانهمباشیدبرایایناستکهخنجرزهرآلود
خودرابهسینهمردمایرانفروکنید.البّتهتاحاالنتوانستهاید،بعدازاینهمحتماً

نخواهیدتوانستهیچغلطیبکنید.

...یکنکتهدیگریکهبایدبهآنتوجهکرددراهمیتاینیومالل،ایناستکه
بایددریاد ایّامالل بِاَیّاِمالل؛یعنی َوَذکِّرُهم خدایمتعالبهموسیمیفرمایدکه
مردمباقیبماند؛یکعدهایسعیمیکننداینیوماللهایحساساینروزهارابه
دستفراموشیبسپارند،مسائلدیگریرامطرحکنند،شایدبتوانندیاداینیومالل
بزرگراتحتالشعاعقراربدهند.یکیهمینقضیهتأسفانگیزحادثهسقوطهواپیما
بود.خبسقوطهواپیماحادثهتلخیبود؛دلمارابهمعنایحقیقیکلمهسوزانید.
ازدستدادنجوانهایعزیز،مردمخوبمانوکسانیکهازکشورهایدیگراینجا
اینهیچشکینیست؛لکنیکعدهایبهتبع بودند،حادثهبسیارتلخیبود.در
وهدایتتلویزیونهایآمریکاییورادیوهایانگلیسیسعیکردنداینقضیهرابه
نحویآرایشبدهندکهماجراییوماللناشیازشهادتبزرگایندوشهیدعزیزرا
بهدستفراموشیبسپارند.سعیکردندکاریکنندکهبهخیالخودشانآنرابه
دستفراموشیبسپارند.افرادیکهانسانهیچعالقهایدراینهانسبتبهمنافع
ملّیونسبتبهمصالحکشوراحساسنمیکند؛واقعاًانسانتعجبمیکند.حاالیک
نیستند؛ نه،جوانهم عّدهایجوانند،احساساتیاند،فریبمیخورند؛یکعدهای
انسانمیبیندکهاینهاهیچحاضرنیستندمنافعملّیرادرککنند،فهمکنند،
پایاینمنافعبِایستند.آنچهکهدشمنمایلاستاززباناینهاسرمیزند،درعمل

اینهاخودشراظاهرمیکند.

...بندهازاّولهمگفتم،بعدازخروجآمریکاازبرجامکهاینسهدولتمدامحرف
میزدند،مدامیاوهگوییمیکردند،بندههمانروزهمگفتممنبهاینهااعتمادی
ندارم،اینهاکارینخواهندکرد،درخدمتآمریکاخواهندبود؛امروزکاماًلواضح
شدهاست،بعدازگذشتحدودیکسالمعلومشدهاستکهاینهابهمعنایواقعی
کلمه،پادوآمریکاهستند؛اینهاپادِوآمریکاهستند.آنوقتایندولتهایحقیر
انتظاراینهستندکهملّتایرانرابهزانودربیاورند.آمریکاکهبزرگتِرشما در
بود،پیشرِوشمابود،اربابشمابود،قادرنبودملّتایرانرابهزانودربیاورد؛شما

کوچکترازآنهستیدکهبخواهیدملّتایرانرابهزانودربیاورید.

...تنهاراهدرپیشپایملّتایرانعبارتاستازقویشدن؛بایدتالشکنیمقوی
بشویم؛ماازمذاکرههمابائینداریم؛البّتهنهباآمریکا،بادیگران؛اّمانهازموضع
ضعف،ازموضعقّوت،ازموضعقدرت.مابحمداللدارایقدرتیموبهتوفیقالهی
قویترهمخواهیمشد.البّتهقدرتفقطقدرتنظامینیست؛اقتصادکشوربایدقوی
شود،وابستگیبهنفتبایستیتمامشود،نجاتپیداکنیمازوابستگیاقتصادمانبه
نفت؛جهشعلمیوفّناوریبایدادامهپیداکند؛پشتوانههمهاینهاهمحضورمردم
عزیزماندرصحنهاست.بایدملّتایرانومسئولینکشورتالششانبرایقویشدن
کشوروقویشدنملّتباشد،بااتّحاد،باحضور،باصبرواستقامتوباکارسخت
وپرهیزازتنبلی؛ایناگر]محّقق[شد،بهتوفیقالهی،بهفضلالهی،ملّتایراندر
آیندهنهچنداندوریآنچنانخواهدشدکهدشمنانحّتیجرئتتهدیدهمپیدا

نکنند.
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