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تبریک سال جدید
ســال جدیــد را بــا تأخیــر خدمــت همــه ی 
عزیــزان تبریــک عــرض می کنــم؛ اگــر چــه 
موفــق شــدیم بــه گروهی از شــما مســئوالن 
ــی عــرض ســام و  ــرم اســتان ها، تلفن محت

تبریک داشــته باشــیم.
امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالی ســالی را 
کــه در پرتــو انــوار حضــرت صدیقــه  طاهره 
)ســام اهلل علیهــا( آغــاز شــده، بر همه ی دوســتان آن 

حضــرت در سراســر عالــم، و نظــام فاطمــی 
مــا و رهبــر عزیــز و عالی قدرمــان و همــه ی 
انجمن هــای  شــما دوســتان و همــه ی 
اســامی، ســال مبارکی قــرار دهد؛ ان شــاءاهلل.

مزیت انجمن اسالمی
 بر سایر تشکل ها

ــا  ــکل م ــی تش ــای عموم ــد هلل فض الحم
فضــای منظمــی اســت و ایــن، جــای شــکر 
ــا خیلــی جا هــا  دارد؛ چراکــه از ایــن نظــر ب
قابــل مقایســه نیســت. در مجموع احســاس 
و  قاعــده  بــه  برنامه هــا  کــه  می کنیــم 
ــاط اســت و برخــی  ــا انضب ــت و ب ســر وق
برنامه هــای مــا از نظــر نظــم برنامــه ای، اعــم 
ــال  ــل مث ــی، قاب ــکلی و محتوای ــم ش از نظ
زدن اســت و ایــن ویژگــی را بایــد حفــظ و 

تقویــت کنیــم.

تقارن دو بهار
بحمــداهلل تقــارن دو بهــار را داریــم؛ هــم بهار 
طبیعــت و هــم نــوروز عارفان و عاشــقان که 
در پیــش اســت و بــا ماه مبــارک رجــب آغاز 
می شــود. ایــن تقــارن پیام هــای زیــادی دارد 
و مــا آن را بــه فــال نیک می گیریــم. دو فصل 
باطــراوت و بانشــاط بــه همدیگــر می رســند 
و ان شــاءاهلل ایــن تقــارن منشــأ برکــت زیادی 

بــرای اهــل معرفــت خواهــد بود.
ــی را در ســال های  ــا معمــوالً بهاریه ای های م
ــتفاده  ــا اس ــاً ب ــما تفصی ــرای ش ــته ب گذش
ــدا  ــای خ ــات اولی ــی و کلم ــات قرآن از آی
داشــته ایم. امــروز هــم مناســب اســت 
یــادآوری داشــته باشــیم و ایــن آیــه ی نورانی 
را از ســوره ی مبارکــه ی حــج بخوانیــم 
ــا  ــإَِذا أَنَزلْنَ ــَدةً َف ِ ــَرى اْلَْرَض َهام ــه: »َوتَ ک
ــْت  ــْت َوأَنبَتَ ــزَّْت َوَربَ ــاء اْهتَ ــا الَْم َعَليَْه
ــَو  َ ُه ـِـأَنَّ اللَّ ـِـَك ب ــٍج ذل مِــن ُكلِّ َزْوٍج بَهِي
ــی  ــکیده می بین ــن را خش ؛]۱[ و زمی ــقُّ الَْح
ــه  ــر آن فــرود آوریــم، ب ــی[ چــون آب ب و]ل
جنبــش درمی آیــد و نمــو می کنــد و از هــر 
ــن  ــد. ای ــوع ]رســتنی های[ نیکــو می رویان ن
ــه  ــت ک ــبب اس ــدان س ــا[ ب ]قدرت نمایی ه
خــدا خــود حــق اســت«. ایــن ترســیم قرآنی 
بهــار را ببینیــد کــه چقــدر عمیق و پــر معنا و 
لطیــف و پــر جاذبــه و زیبــا و شــوق انگیز و 
بیدارکننــده و بــه هوش آورنــده ی مدهوشــان 
عالــم طبیعــت و گرفتــاران در ظلمــات 
ــت. از  ــت اس ــای غفل ــت و حجاب ه طبیع
ــار، مخــزن الهام هــا  ــم، به ــرآن کری منظــر ق
و اشــراق ها و ذکر هــا و فکر هــا بــرای 
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ــدوارم  ــت. امی ــد اس ــن خردمن ــان مؤم انس
همــه ی شــما از گــروه »اولوااللباب« باشــید 
و بــا عبــور از ظاهــر ایــن تحــوالت، بــه معنا 
برســید و معنایــاب باشــید و بــه باطــن ســفر 
ــه ی  ــره ی هم ــاءاهلل به ــید. ان ش ــته باش داش
مــا از ایــن نمایشــگاه عظیــم اســماء الهــی و 
ارائه هــای عظیــم و راهگشــای اســمای الهی 
ــدی خــود را  ــه ی توحی ــراوان باشــد و بنی ف

تقویــت کنیــم.

تشابه بهار و معاد
جالــب اســت کــه یــک جلــوه ی کوچــک 
ــا اســت.  ــری پیــش چشــم م از قیامــت کب
ــدی  ــه تأکی ــن نکت ــم روی ای ــن می خواه م
داشــته باشــم. عــاوه بــر برداشــت های نــاب 
توحیــدی، قــرآن کریم، اصــرار فراوانــی برای 
توجــه بــه معــاد دارد. همــان طور کــه خدای 
متعــال، طبیعــت  »هامــده« بــه معنای افســرده 
ــه شــکوفایی  ــده کــرد و ب و زمســتانی را زن

ــد. ــده می کن ــز زن ــا را نی ــاند، مرده ه رس
ــٌر؛ و بــر هــر  َّــُه َعَلــى ُكلِّ َشــْيءٍ َقدِي »َوأَن
ــی  ــن قدرت نمای ــت«. ای ــا اس ــزی توان چی
ــه  ــت ک ــب اس ــت. جال ــال اس ــدای متع خ
بافاصلــه در آیــه  هفتــم، ایــن مســئله با یک 
ــاَعَة  آیــه  مســتقل تأکیــد می شــود: »َوأَنَّ السَّ
ــن  ــُث َم َ يَبَْع ــا َوأَنَّ اللَّ ــَب فِيَه ــٌة الَّ َريْ آتِيَ
ــی  ــتاخیز آمدن ــه رس ــورِ؛ و اینک ــي الُْقبُ ِ ف
ــد  اســت، و شــکی در آن نیســت؛ و خداون
تمــام کســانی را کــه در قبرهــا هســتند زنــده 
ــی  ــار، ناگهان ــد به ــت، همانن ــد«. قیام می کن
می رســد. انســان بــا تعجــب نــگاه می کنــد 
ــت  ــه ی طبیع ــد روز، صحن ــرف چن ــه ظ ک

چقــدر عــوض می شــود و چــه بــود و چــه 
شــد. سرســبزی ها و زنــده شــدن درخت هــا 
یــک بــاره اتفــاق می افتــد. قیامــت هــم یــک 
بــاره اتفــاق می افتــد؛ البتــه مقّدماتــی دارد، اما 
همــه ی آنهــا در هــم پیچیــده و بــه ســرعت 
ــده  ــا کــه دمی ــد. در صــور احی اتفــاق می افت
شــد، شــما یــک بــاره بــا صحنــه ی بســیار 
عجیــب و عظیمــی روبــرو خواهیــد شــد و 
آن هــم خــروج مــردگان از قبر هــا اســت کــه 
یکــی از آنهــا خــود جنابعالــی هســتید کــه 
ــوید و  ــع می ش ــاز جم ــده اید و ب ــاک ش خ

ــد. ــرون می آیی ــر بی ــد و از قب برمی خیزی
ــا  ــود: »یَ ــه ۵ ســوره حــج فرم ــدای آی در ابت
ــَن  ــٍب مِّ ِــي َريْ ــْم ف ــاُس إِن ُكنتُ ــا النَّ أَيَُّه
ــه  ــاره برانگیخت ــِث؛ ای مــردم، اگــر درب الْبَْع
شــدن در شــک هســتید«، در ادامــه بهــار را 
بــه عنــوان یــک مثــال روشــن بیــان مــی دارد. 
ــد  ــدی می کن ــم جمع بن ــم ه ــه هفت در آی
َ يَبَْعــثُ َمــن فِــي  و می گویــد: »َوأَنَّ اللَّ
الُْقبـُـورِ؛ در حقیقــت  خدا اســت که کســانی 
را کــه در گورهاینــد، برمی انگیــزد«. بنابرایــن 
ــرون  ــا ســال از خــاک بی ــد از هزار ه ــا بع م
خواهیــم آمــد؛ دقیقــاً مثل همیــن بهــار. »این 
بهــار نــو ز بعــد برگ ریــز، هســت برهــان بر 
وجــود رســتخیز«.]۲[ ایــن تأکیدی اســت که 
خــدای متعال داشــته و از پیامبر عظیم الشــأن 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه( هــم نقــل شــده کــه در بهــار، 

ــُم  ــه قیامــت فکــر کنیــد: » اَِذا َرأَيتُ خیلــی ب
بِيــع َفاكثــُروا ذِكــر النُُّشــور؛]۳[ هــرگاه  الَرّ
بهــار را دیدیــد، فــراوان از قیامــت یــاد کنید«؛ 
چراکــه از وجــود شــما رونمایــی می شــود؛ 
همان گونــه کــه در بهــار از اســتعداد های 
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زمیــن رونمایــی می شــود. در قیامــت برخــی 
بــا دســت پــر می آینــد و برخــی بــا دســت 
خالــی. خــار باشــد بــا دســت خالــی و ســر 
بــه زیــر می آیــد و گل باشــد بــا دســت پــر و 

ــد. ــربلند می آی س
درخت هــای خشــک و بی حاصــل در بهــار 
افشــا می شــوند. جالب اســت کــه در بعضی 
مــوارد یــک درخــت هســت کــه نیمــی از 
آن زنــده و نیمــی مــرده اســت. گاهی کســی 
ــود و بخشــی از  ــت می ش وارد عرصــه  قیام
وجــودش خشــک و خالی اســت و بخشــی 

از آن پــر.

نقش فوق العاده یاد
 مرگ در خودسازی

و  غفلت هــا  برابــر  در  ایســتادن  بــرای 
ــا،  ــاه دنی جاذبه هــای گوناگــون زندگــی کوت
چیــزی کــه نجات بخــش اســت، یــاد معــاد 
ــه  ــی ب ــر کس ــه ه ــد ک ــک نکنی ــت. ش اس
ـ در همــه ی  انــدازه ی ســهمش از یــاد معــاد 
ــتـ   ــاد قیام ــا ی ــرگ ت ــاد م ــش، از ی مراتب
می توانــد از مــدت حضــورش در دنیــا 
نصیــب ببــرد؛ چــون ایــن ذکــر و یــادآوری، 
نیروهــای وجــودی او را آزاد می ســازد و 
شــخص در جهــت خلقت حرکــت می کند؛ 
نْيـَـا لَعٌِب  ََّمــا الَْحيـَـاةُ الدُّ و ااّل از آنجــا کــه »أَن
ــٌر  ــْم َوتََكاثُ ــٌر بَيْنَُك ــٌة َوتََفاُخ ــٌو َوزِينَ َولَْه
ــا  ــی دنی ــَوالِ َواْلَْواَلدِ؛]۴[ زندگ ــي اْلَْم ِ ف
فقــط بــازی و ســرگرمی و تجّمل پرســتی و 
فخرفروشــی در میــان شــما و افزون طلبی در 
امــوال و فرزنــدان اســت «، دنیــا بــه هر انــدازه 

کــه بتوانــد، انســان را بــا خــودش می بــرد و 
ــد. لهــو و  ــازی می دهــد و اســتحاله می کن ب
لعــب و زینــت و تفاخــر و تکاثــر مــا را بــا 
خــودش خواهــد بــرد و آنچــه می توانــد در 
ــر جاذبه هــا و پیشــنهاد های شــیطان مــا  براب
را نجــات دهــد و صیانــت کنــد، یــاد معــاد 

اســت.
ان شــاء اهلل ایــام بهــار را از ایــن لحــاظ مغتنــم 
ــود را از آن  ــادی خ ــه مع ــماریم و توش بش
بگیریــم و در طــول ســال، ایــن فهــم و 

ــم. ــه دهی ــت را ادام دریاف

ضرورت آماده شدن
 برای ورود به ماه رجب

ایــن تحــول طبیعــت بــا همــه ی الهام هــا و 
اشــراق ها و درس هــا و فتوحاتــی کــه بــرای 
اهــل راز دارد، امســال بــا فصــل معنویــت و 
ــی دارد کــه آن هــم  نیایــش و رویــش تقارن
جالــب اســت. مثــل بهــار طبیعــت کــه یــک 
ــن  ــا فروردی ــود و ب ــاب می ش ــل حس فص
آغــاز، آن هــم فصلــی اســت بــا ســه مــاه که 
در کنــار هــم چیــده شــده و یکــی زیباتــر از 
ــاه  ــه م ــروع و ب ــب ش ــاه رج ــری. از م دیگ
ــل  ــود. فص ــم می ش ــان خت ــارک رمض مب
ــه خــود آمــدن و بیــداری و  خودســازی و ب
شــیدایی و عاشــقی و تجربه هــای معنــوی و 
اندوختــن تجربه هــای معنــوی و مخصوصــًا 
فتوحــات روحانــی و عرفانــی اســت کــه در 
ایــن مــاه تعبیه شــده و خــدای متعال اینهــا را 

ــرار داده اســت. ــا ق در دســترس م
مــاه رجــب فــرا می رســد و آن ملــک داعــی، 
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از ســوی خــدای متعــال فراخــوان می زنــد و 
آن پیــام شــوق انگیز را مــی آورد. ببینید چقدر 
ــت  ــرت و کرام ــف و مغف ــترس لط در دس
ــن  ــتیم! در نزدیک تری ــال هس ــدای متع خ
حــد بــه جنابعالــی قــرار می گیرد و حســرت 
عظمــی وقتی اســت کــه از ایــن ســفره  آماده 
و جــذاب غفلــت کنیــم و بهــره  الزم را نبریم.
ــن فرصــت بســیار  ــزان در ای ــدوارم عزی امی
ــب،  ــاه رج ــا روز اول م ــده ت ــم باقی مان ک
وقــت  بگذاریــم و خــود را بــرای ورود بــه آن 
آمــاده ســازیم؛ زیــرا در بهره بــرداری معنــوی، 
ــا  ــان ب ــت. انس ــم اس ــاز و ورود مه ادب آغ
ــرع  ــازی و تض ــش و مقدمه س ــوق و عط ش
ــاه رجــب  ــتغفار وارد م ــزی و اس و برنامه ری
شــود. یکــی از بزرگ تریــن شــب های 
ســال، شــب اول مــاه رجــب اســت. اولیــن 
ــه الرغائــب«  ــز کــه »لیل شــب جمعــه آن نی

ــت. ــم اس ــاده مه ــت، فوق الع اس
گاهــی بعضــی افــراد از پاداش هایــی کــه در 
روایــات بــرای برخــی از مراقبــات و اعمــال 
ــه  ــن هم ــه ای ــد ک ــب می کنن ــده، تعج آم
ــک روز روزه  ــه ی ــی ک ــرای کس ــاداش ب پ
بگیــرد یــا فــان دعــا را بخوانــد یــا... بعــد 
می بینیــد همــان کســی کــه تعجــب می کرد، 
موفــق نشــد آن اعمــال را انجام دهــد. معلوم 
ــان  ــد انس ــد. بای ــق می خواه ــود توفی می ش
ــدا و  ــت خ ــّی و حج ــن ول ــه دام ــت ب دس
ــارک  ــاه مب ــب م ــر و صاح ــب عص صاح
رمضــان شــود و از او بــرای یــک ورود 

مناســب کمــک بخواهــد.
اجتمــاع ایــن دو فصــل در کنــار هــم، به ویژه 
بــا مطلــع ســال کــه والدت حضــرت زهــرا 

)ســام اهلل علیهــا( اســت، بشــارت دارد؛ هــم بــرای 

ــت و  ــرای حرک ــم ب ــت و ه ــام فرص اغتن
جنبــش و رویــش.

بســی ُگل بدمــد بــاز و تــو در ِگل باشــی. این 
ــی  ــاه رجب ــو در هــر م ــه ت طــور نیســت ک
ــم  ــاه رجــب ه ــن م ــی در همی ــی. حت باش
ــز  ــو باشــی. دوســت عزی ــوم نیســت ت معل
عضــو انجمــن اســامی مــا در نیشــابور، آقــا 
میکائیــل دهنــوی، کــه مرحــوم شــد و دل ما 
از ایــن بابــت خیلــی ســوخت، به مــاه رجب 
امســال نرســید. شــما که دیگر ســنی از شــما 
ــتید  ــم نیس ــوز ه ــته اســت و دانش آم گذش
و مــن کــه دیگــر هیــچ... از خــدای متعــال 
ــد.  ــب را درک کنی ــاه رج ــه م ــد ک بخواهی
ســال ها مــاه رجــب خواهــد آمــد و تــو دیگر 
ــّرم  ــت خــوش و خ ــال ها طبیع نیســتی. س
می شــود و جنابعالــی در خــاک هســتی. االن 
بــا اقبــال قلبــی از ایــن فرصــت اســتفاده کن؛ 
و ااّل مــرگ خیلــی نزدیک تــر از آن اســت که 
فکــر می کنــی. امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( فرمود: 
»قریــٌب؛ نزدیــک اســت«. مــرگ بــاالی ســر 
مــا ایســتاده و چشــم به هــم بزنی، نیســتی و 
ایــن فرصت هــا و امکان هــا نیســت. در نمــاز 
بایــد بگویــی: خدایــا، تــو بــه مــن وقــت و 
فرصــت دادی کــه بــه رکــوع و ســجده بروم 

و خدمــت کنــم.

بهار الهام بخش کار
 تشکیالتی است

ــه  ــمرد و البت ــت ش ــت را غنیم ــد فرص بای
ابتــکار هــم داشــت. ســال جدید شــد و باید 
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ابتــکاری، حرکتــی، نــوآوری ای داشــت. باید 
ــه گشاده دســتی و  ــو شــد ب ــازه ای آورد و ن ت

مهــرورزی.
فضــای بهــار طبیعــت، الهام بخــش کار 
تشــکیاتی هــم هســت. هــوا و زمیــن و نور 
و بــاران و خــاک در هماهنگــی بــا هــم بهــار 
دلچســب می شــوند. یــک جا هایــی خــدای 
متعــال بــرای اینکــه ما متوجــه بشــویم، یک 
ناهماهنگــی  نشــان می دهــدگ مثــاً ســیلی 
ــد  ــه را منقــص می کن ــش هم ــد و عی می آی
ــان ســرد  ــوا ناگه ــا، ه ــن گرم ــا وســط ای ی
ــزد.  ــم می ری ــه ه ــز ب ــه چی ــود و هم می ش
در جایــی دیگــر همــه چیــز آمــاده اســت، اما 
زمیــن هماهنــگ نیســت. وقتــی همــه چیــز 
منظــم و بــه قاعــده باشــد، می شــود همــان 
چیــزی کــه بایــد بشــود. هماهنگــی و نظــم 
و حرکــت تشــکیاتی و تقســیم کار و با هم 
کار کــردن نیــز این گونــه اســت. اگــر یکــی 
جلــو بزنــد و یکــی عقــب بمانــد، کار به هم 
می ریــزد و چیــز دیگــری از آب در می آیــد.

یادی از بهار حقیقی
ــه محضــر  ــم ب ســامی هــم عــرض می کن
حضــرت بهــار: »الســاُم َعلــى َربيــعِ النام 
و نَْضــَره اليــام«. آمــد بهار و بــی گل رویت 
بهــار نیســت. بــدون ظهــور بــه هیــچ مؤمنی 
خــوش نمی گــذرد، مگــر موفــق بــه جلــب 
رضایــت حضــرت شــده باشــد. شــما هــم 
ایــن احســاس دلتنگــی و غربــت را داریــد؛ 
ــد می شــود.  مخصوصــاً کــه در بهــار تجدی
مثل اینکــه آدم مســافرت یا تفرجی مــی رود، 
امــا عزیزتریــن کــس او همــراه نباشــد. حتی 

ــم  ــم فراه ــش ه ــباب عی ــه ی اس ــر هم اگ
ــاز خــوش نمی گــذرد. باشــد، ب

ــه مهیاســت  ــی  جمل ــاقی و م مطــرب و س
ولــی، عیــش بی یــار مهیــا نشــود، یــار 

کجاســت؟!
»أين بَقيُت الل، أين الُمْضَطر«.

ــا  ــا م ــرت ب ــت حض ــر عنای ــدوارم نظ امی
ــم. کســی  ــور را درک کنی ــام ظه ــد و ای باش
می گفــت: کاش مــا ایــام ظهــور را درک 
ــو  ــا ت ــت: آی ــه او گف ــخصی ب ــم! ش بکنی
ایــام غیبــت را به خوبــی درک کــرده ای 
ــتی؟! کســی  ــور هس ــام ظه ــتاق ای ــه مش ک
می توانــد ایــام ظهــور را به خوبــی درک 
کنــد کــه ایــام غیبــت را به خوبــی درک کرده 
باشــد. در روایــت اســت کــه کســی کــه بــه 
حقیقــت انتظــار برســد، بــه حقیقــت فــرج 
رســیده اســت. اگــر تــو بــه حقیقــت انتظــار 
ــا  ــم معن ــرج در عال ــت ف ــه حقیق برســی، ب
رســیده ای و فــرج شــخصی بــرای تو حاصل 
شــده اســت. تــو بــه انتظــار بــرس، در ایــام 
ظهــور اگــر بــودی کــه خــوش به ســعادتت 
ــو  و واصــل می شــوی. اگــر هــم نبــودی، ت
ــری  ــت صغ ــک قیام ــد و ی را برمی گردانن
شــکل می گیــرد و رجعــت اتفــاق می افتــد. 
اگــر بــه حقیقــت انتظــار برســی و بــه آداب 
ــا آن  ــؤدب شــوی و عمــل متناســب ب آن م
را داشــته باشــی، همیــن االن بــرای تــو فــرج 
ــاءاهلل  ــم ان ش ــی ه ــرج کل ــت و در آن ف اس
ــود؛ چــه اینکــه در دعــای عهــد  خواهــی ب
می خوانیــم: »شــاهراً َســيفى ُمَجــّرداً َقناتى 
ُملبيــاً َدعــَوه الَداعــى«. مــرده بیدار می شــود 
ــار بلنــد می شــود و  و در مقــدم حضــرت ی
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می گویــد خــاک هــم شــده باشــم، به شــوق 
ــزم. ــو برمی خی ت

ــظ  ــه انســان را حف ــا اســت ک ــن یاد ه همی
ــد  ــال جدی ــی دارد. در س ــگاه م ــد و ن می کن
بــا خــود عهــد ببندیــد کــه بیشــتر بــه یــاد 
حضــرت و مأموریت هــا و وظایــف بزرگــی 
باشــید کــه از ســوی حضــرت بــر عهــده ی 

شــما اســت.
ــی  ــزاره ی قطع ــک گ ــوان ی ــه عن ــن را ب ای
ــش  ــروز در رکاب نایب ــر ام ــه اگ ــد ک بدانی
باشــید، بــه حقیقــِت معنــای انتظــار دســت 
پیــدا کرده ایــد. اگــر فکــری و قلبــی و عملی 
همــراه باشــی... ان شــاءاهلل همــراه حضــرت 
هــم خواهی بــود و چنانچه نباشــی، نیســتی. 
ــی، در  ــش باش ــت نایب ــم در خدم ــر ک اگ
ــن  ــود. ای ــی ب ــم خواه ــم ک ــت او ه خدم
ــان  ــرا خودش ــار اســت؛ زی ــاخص و معی ش
َــا  تـِـي  َعَليُْكــمْ  َو أَن َُّهــْم ُحجَّ فرمودنــد: »َفإِن
؛]۵[ آنــان ]علمــا[ حجــت  ِ َعَليْهـِـمْ ــُة اللَّ ُحجَّ
بــر شــمایند و مــن حجــت بــر آنان هســتم«. 
ایــن یــک امتحــان بــزرگ در دوران غیبــت 

اســت.

معرفی آیه سال
ــک  ــت. ی ــدوی اس ــه  مه ــال، آی ــه  امس آی
ــار  ــازی انص ــرای خودس ــی ب ــور قرآن منش
المهــدی اســت. مــا از ســوره  مائــده کــه آیــه  
ــدیم  ــارج نش ــود، خ ــته در آن ب ــال گذش س
و امســال هــم از همــان ســوره برایتــان 
ــی  ــده، ســوره  عجیب ــم. ســوره  مائ می خوانی
اســت و بــه نحــوی، جمع بنــدی کل قــرآن 
اســت؛ چراکــه آخریــن ســوره ای اســت کــه 

نــازل شــده اســت. جمع بنــدی کل جریــان 
بعثــت در ایــن ســوره نهفتــه اســت و حاوی 
نــکات عجیبــی اســت؛ مخصوصــاً در 

ــه الســام(. ــن )علی ــت امیرالمؤمنی موضــوع والی
ــه  ــم، ب ــما می خوان ــرای ش ــه ب ــه ای ک آی
ــه ی  ــر هم ــه محض ــال ب ــه امس ــوان آی عن
عزیــزان معرفــی می شــود کــه آیــه  ۵۴ ســوره  
مبارکــه  مائــده اســت: »يَا أَيَُّهــا الَّذِيــَن آَمنُواْ 
ــْوَف  ــهِ َفَس ِ ــن دِين ــْم َع ــدَّ مِنُك ــن يَْرتَ َم
ــةٍ  َّ ــُه أَذِل ــْم َويُِحبُّونَ ــْومٍ يُِحبُُّه ِــي اللُّ بَِق يَأْت
ــَن  ــى الَْكافِرِي ةٍ َعَل ــزَّ ــَن أَعِ ــى الُْمْؤمِنِي َعَل
ــوَن  ــبِيِل اللِّ َوالَ يََخاُف ــي َس ِ ــُدوَن ف يَُجاهِ
لَْوَمــَة آلئـِـمٍ َذلـِـَك َفْضــُل اللِّ يُْؤتِيــهِ َمــن 
ــٌم؛ ای کســانی کــه  ــٌع َعلِي ــاُء َواللُّ َواِس يََش
ایمــان آورده ایــد! هــر کــس از شــما، از آییــن 
خــود بازگــردد، بــه خــدا زیانــی نمی رســاند؛ 
ــا را  ــه آنه ــی آورد ک ــی را م ــد جمعیّت خداون
دوســت دارد و آنــان )نیــز( او را دوســت 
دارنــد، در برابــر مؤمنــان متواضــع، و در برابــر 
کافــران سرســخت و نیرومندنــد؛ آنهــا در راه 
ــچ  ــد، و از ســرزنش هی ــاد می کنن خــدا جه
ــل  ــن، فض ــد. ای ــی ندارن ــری هراس مامتگ
خــدا اســت کــه بــه هــر کــس بخواهــد )و 
ــد( می دهــد؛ و )فضــل( خــدا  شایســته ببین

ــا اســت«. ــد دان وســیع، و خداون
آیه معلوم شد و اما نکته ها...

در مــورد ســوره  مبارکــه  مائــده، بیــش از ایــن 
عــرض نمی کنــم و ان شــاءاهلل شــما بــا ایــن 
نــگاه کــه جمع بنــدی کل قــرآن اســت، بــه 

ایــن ســوره  مبارکــه مراجعــه کنید.
ــد. آن  ــته را از دســت ندهی ــه  ســال گذش آی
ــوالً  ــت. معم ــردی اس ــه  راهب ــک آی ــه، ی آی
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ســعی می کنــم آیــات انتخابــی بــرای ســال، 
راهبــردی باشــد. آیــه ســال گذشــته همچنان 
در موضــوع تدبــر و اقــدام باشــد. بحث هایی 
تقدیــم شــد و بنــده هم بــه مناســبت ها و در 
جلســات مختلف، مطالبی را عرض کــرده ام. 
منتهــا از نکاتــی که خودم یادداشــت کــرده ام، 
مطالــب زیــادی باقــی مانــد و فرصــت نشــد 
کــه مطــرح شــود؛ مخصوصــاً بــرای برخــی 
نکته هــا حســرت خــوردم کــه فرصت نشــد 
مطــرح شــوند. ان شــاءاهلل در فرصتــی عرض 
خواهیــم کــرد تــا ضمیمــه شــود بــه آنچــه 

گفتــه شــد و یــادگار بــرای دوســتان بمانــد.
آقــای نــوری و دوســتان هــم وعــده داده انــد 
ــه  ــا ب ــد ت ــدی کنن ــب را جمع بن ــه مطال ک
صــورت یــک جــزوه ، یــادگاری پیــش 

ــد. ــتان بمان دوس
از دوســتان مرکــز قــم هــم تشــکر می کنــم 
کــه زحمــت کشــیدند و هــم کتــاب مربــی 
ــاید  ــد. ش ــوزی دادن ــاب دانش آم ــم کت و ه
عرایــض مــا هــم خــوب باشــد بــه عنــوان 
یــک کار جمعــی ضمیمــه آن شــود. بــه هــر 
حــال آن آیــه را همچنــان داشــته باشــید و به 

آن مراجعــه کنیــد و فیــض ببریــد.

تبیین آیه سال
خیلــی  خوانــدم،  برایتــان  کــه  آیــه ای 
ــل  ــوره قاب ــم س ــت و در نظ ــاده اس فوق الع
ماحظــه اســت. خــدا عامــه طباطبایــی )اعلی 

ــد. ــت کن ــریف( را رحم ــه الش اهلل مقام

ــه  ــان توج ــای ایش ــکارات و نوآوری ه از ابت
بــه پیوند هــا و روابــط آیــات در تفسیرشــان 
اســت کــه بــه نوعــی خاتــم التفاســیر زمــان 

ــدی،  ــای بع ــود. کار ه ــوب می ش ــا محس م
ــه اهلل(  ــی )حفظ ــوادی آمل ــه ج ــی کار عام حت
ــاز هــم  کــه کار عظیــم و فاخــری اســت، ب
شــاگردی مکتــب عامــه و بازگشــایی 
ــکارات و  ــا ابت ــه ب همــان اســرار اســت؛ البت
نوآوری هایــی کــه حضــرت آقــای جــوادی 
دارنــد. دعــا می کنیــم کــه تفســیر ایشــان بــه 
ســرانجام برســد و ایــن ســفر آســمانی، بــه 
لطــف خــدای متعــال بــه مقصــد برســد. در 
تفســیر ایشــان نیــز بــه ایــن پیوند هــا توجــه 

شــده اســت.
بســیاری از مفســران ایــن آیه  کریمــه را بدون 
توجــه بــه آیــات قبــل و بعد تفســیر کــرده  و 
آن را جــدا دیده انــد. امــا حضــرت عامه این 

مســئله را مطــرح و تحلیلــی ارائــه می کنند.
ــه لحــاظ ســاختاری،  ــه ب ــه نظــر بنــده، آی ب
ــک  ــد و ی ــان می ده ــتقل نش ــود را مس خ
ــه  ـ ک ــد  موضــوع را شــروع و جمــع می کن
مــا هــم در آیــات ســال معمــوالً همیــن نوع 
ــه  ـ و بعضــی ب ــم  ــات را انتخــاب می کنی آی
خاطــر همیــن مســتقل نمایی آیــه از محیــط 
ــل  ــا تأم ــر ب ــا اگ ــد؛ ام ــت کرده ان ــه غفل آی
بــه آن بنگریــم، حکایــت از ارتبــاط عمیــق 
بیــن آیــات قبــل و آیــات بعــد دارد. آیــات 
ــد اوج  ــات بع ــا و آی ــتر ریزش ه ــل، بس قب

رویش هــا اســت.
ــا  ــود و ب ــروع می ش ــا ش ــا ریزش ه ــه  ب آی
رویش هــا ادامــه می یابــد. آیــات قبــل 
زمینه هــای ارتــداد اســت کــه عمدتــاً مســئله  
نفــاق بــه لحــاظ درونــی و ارتبــاط بــا کفــار 
در خطــوط تمــاس اســت. محصــول نفــاق 
اخاقــی و ارتبــاط بــا جامعــه  کفــر، ارتــداد 
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و ریــزش اســت. آیــات بعــد قلــه  رویش هــا 
اســت و جالــب اســت بافاصلــه آیــه  بعــد، 
ََّمــا َولِيُُّكــُم اللُّ َوَرُســولُُه  ایــن آیــه  اســت: »إِن
ــاََة  ــوَن الصَّ ــَن يُقِيُم ــواْ الَّذِي ــَن آَمنُ َوالَّذِي
َكاةَ َوُهــْم َراكُِعوَن؛ سرپرســت  َويُْؤتـُـوَن الــزَّ
و ولــّی شــما، تنهــا خــدا اســت و پیامبــر او 
ــه  ــا ک ــد؛ همان ه ــان آورده ان ــه ایم ــا ک و آنه
ــوع،  ــد، و در حــال رک ــا می دارن ــاز را برپ نم
زکات می دهنــد«. مســئله  والیــت علــوی، آن 
هــم در شــبکه حــزب اهلل بــه معنــای تــام آن، 

ــا اســت. ــن رویش ه محصــول ای
ایــن آیــه یــک هشــدار نســبت بــه ریــزش 
و خطــر همگانــی اســت و یــک راهنمایــی 
بــرای رویــش؛ یعنــی بــه شــکلی نقشــه  راه، 
ــه  ــه  کریم ــن آی ــو در ای ــای نوبه ن رویش ه

تعبیــه شــده اســت.
ســاختار آیــه مســتقل اســت و واجــد 
ــرد و  ــخصیت ف ــی در ش ــای اصل مؤلفه ه
جامعــه ی مؤمــن اســت. اتفاقــاً آیــه  کریمــه 
از منظــر اینکــه خطــاب عمومــی »يـَـا أَيَُّهــا 
الَّذِيــَن آَمنـُـواْ« دارد، از مؤلفه های شــخصیت 
ــد و در  ــازی می کن ــن تصویرس ــان مؤم انس
عیــن حــال بــه اعتبــار کلمــه ی »قــوم« دقیقــًا 
ــی و شــکل گیری  شــبکه  و اتصــال اجتماع

ــرد. ــر می گی ــه را در ب ــه  مؤمنان جامع
ــه عــرض شــد، هــم حــاوی  همان طــور ک
انــذار اســت و هــم بشــارت. بــا انذار شــروع 
می شــود و بــا بشــارت ختــم. بــه نظــر مــن 
مؤلفه هــای اصلــی و ریشــه های تمــدن 
ــه و  ــه، خاص ــه  کریم ــن آی ــامی در ای اس
جمع بنــدی شــده اســت. ایــن آیــه  کریمــه 
حــاوی آینده شناســی و آینده ســازی اســت.

تبیین و تفسیر مطلع آیه
ایــن یــک بحــث مقّدماتــی بــود. حــاال وارد 
مضامیــن آیــه  کریمــه بشــویم کــه مــن آن را 
در ســه بخــش عــرض می کنــم. یکــی مطلع 
اســت، دیگــری مقصــد آیــه و بخــش ســوم 
هــم خاتمــه اســت. ایــن ســه بخــش در آیــه  

کریمــه خــود را خیلــی نشــان می دهنــد.
ــا  ــا أَيَُّه ــه اســت: »يَ ــن جمل ــه ای ــع آی مطل
الَّذِيــَن آَمنـُـواْ َمــن يَْرتـَـدَّ مِنُكــْم َعــن دِينِهِ 

ــْومٍ«. َفَســْوَف يَأْتـِـي اللُّ بَِق
ــوَن  ــا »َوالَ يََخاُف ــُه« ت ــْم َويُِحبُّونَ از »يُِحبُُّه
لَْوَمــَة آلئِــمٍ« می شــود مقصــد آیــه و 
قســمت پایانــی، ایــن اســت: »َذلـِـَك َفْضــُل 
اللِّ يُْؤتِيــهِ َمــن يََشــاُء َواللُّ َواِســٌع َعلِيــٌم«. 
مــن در ایــن ســه بخــش عرایضــم را تقدیــم 
می کنــم تــا کار دوســتان بــرای طراحــی آیــه 

آســان شــود.

۱. ايمان، ركن اصلى حيات طيبه
ــواْ« حــاوی شناســه   ــَن آَمنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّه »يَ
هویتــی اســت. رکــن حیــات طیبــه در ایــن 
خطــاب هســت کــه مســئله  »ایمــان« اســت. 
ایــن خطــاب مســئولیت آفرین اســت و 
ــر  ــد عنص ــرام و واج ــم و احت در اوج تکری
محــرک و پیش برنــده اســت. تفســیر و تبیین 
ــک  ــم اگــر ی ــه گمان ــی کار دارد و ب آن خیل
ــَن  ــا الَّذِي ــا أَيَُّه ــه خطــاب »يَ عمــر راجع ب

ــواْ« کار بکنیــم، بــاز هــم جــا دارد. آَمنُ
ــرار  ــاب ق ــن خط ــرض ای ــود را در مع خ
ــاءاهلل  ــد. ان ش ــک بگویی ــه آن لبی ــد و ب دهی
مــا هــم جــزء مخاطبــان آیــه  کریمــه باشــیم. 
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ــای خــدا  ــی اولی در روایــت اســت کــه وقت
ــواْ«،  ــَن آَمنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّه ــد: »يَ می خواندن

ــک«. ــد: »لبی می گفتن

۲. هيچ كس نبايد خود را از خطر ارتداد 
مصون بداند

ــن  ــت: »َم ــذار اس ــئله  ان ــدی مس ــه  بع نکت
يَْرتَــدَّ مِنُكــْم َعــن دِينِــهِ«. مســئله، 
ــن اصطــاح  مســئله ی ریزش هــا اســت. ای
ــز  ــر عزی ــر رهب ــا تعبی ــا و رویش ه ریزش ه
ــا  ــان اســت. مســئله ی ریزش ه و عالی قدرم
یــک واقعیــت اســت؛ اگــر چــه تلــخ اســت. 
ممکــن اســت از هــر جــای مســیر ایمــان، 
انســان یــا جامعــه ی مؤمنــان متوقف شــوند 
و حتــی برگردنــد. بازگشــت بــه جاهلیت به 
صــورت جمعــی، واقعیت تاریخــی دارد و به 
صــورت فــردی هــم کــم نبوده انــد افــرادی 
کــه از صــراط مســتقیم خــارج شــده اند. ایــن 
احتمــال همیشــگی اســت و بــرای همــه هم 
هســت؛ چراکــه خطــاب بــه مؤمنــان در تمام 

تاریــخ اســت.
« هــر کســی غیــر از معصومیــن  »َمــن يَْرتـَـدَّ
ــن  ــرض ای ــه در مع ــد. هم ــد باش می توان
ــداری و  ــگ بی ــک بان ــتند و ی ــرداب هس گ
ــا  ــت ت ــان اس ــظ ایم ــرای حف ــاش ب بیدارب
جامعــه ی مؤمنــان دائمــاً نگــران ایمــان خود 
ــت  ــت امنی ــه حال ــت ب ــچ وق ــند و هی باش
خاطــر نرســند. اگــر کســی بــه امنیــت خاطر 
برســد و احســاس کنــد کــه ایمانــش حفــظ 
ــاقط  ــت، س ــه اس ــواره بیم ــود و هم می ش
می شــود. همــه در معــرض خطــر هســتند 
و بایــد همیشــه چشــم خــود را بــاز کننــد؛ 

چراکــه عوامــل ارتداد همیشــه فعال هســتند.
ــرای شــناخت زمینه هــا و  ــاش ب ــن بیدارب ای
عوامــل اســت تــا دائمــاً مراقــب باشــیم چــه 
چیــزی در ایــن راه پوســت خربــزه اســت.

ــداد و  ــرض ارت ــتر در مع ــه بیش ــانی ک کس
ریــزش هســتند، یــا مشــکل شــناختی دارند 
یــا گرفتــار ضعــف بــاور هســتند یــا گرفتــار 
سســتی در عمــل. خاصــه اش همــان 
ــتفاده  ــم اس ــرآن کری ــه ق ــه ای اســت ک کلم
ــی دارد و آن هــم  ــل تفصیل ــد و تحلی می کن
مســئله ی »نفــاق« اســت. نفــاق مراتــب دارد. 
ــت  ــور اس ــن ط ــا ای ــان م ــوالً در زم معم
کــه تــا می گوینــد نفــاق، ذهــن مــا ســمت 
ــرا  ــی رود و خــود را مب ــن م ــازمان منافقی س
می کنیــم؛ امــا تــا بــه ایمــان خالــص کامــل 
نرســیده باشــید، رشــحه ای از نفــاق در قلــب 
شــما اســت. بنابرایــن همــه ی مــا کــه اینجــا 
ــذا زود خــودت را  ــم؛ ل ــاق داری هســتیم، نف
کنــار نگــذار. ایمــان تــا بــه خلــوص کامــل 
نرســد، رشــحاتی از نفاق در آن اســت. وقتی 
غفلــت کنیــم و ایــن ویــروس نفــاق تقویت 
شــود و میــدان پیــدا کنــد و مســتقر شــود، تا 
مــا را مرتــد نکنــد، دســت برنمــی دارد و یک 

ــدی. ــاقط ش ــی س ــه می بین دفع
خــدا مرحــوم آیــت اهلل بهاءالدینــی )اعلــی اهلل مقامه 
ــم  ــود: »فیل ــد؛ می فرم ــت کن ــریف( را رحم الش

بــازی نکنیــد«. انســان وقتــی در شــخصیت 
خــودش بــه نفــاق میــدان دهــد، بــه همیــن 
فیلــم بــازی کــردن مبتــا می شــود. در 
واقــع همــان ادعــای بــدون پشــتوانه اســت 
ــام(  ــه اللس ــن )علی ــر المؤمنی ــرت امی ــه حض ک
فرمــود: »َهَلــَك  َمــنِ  ادََّعــى  َو خــاَب َمــِن 



10

www.OFOGHHA.ir

اْفتـَـرى ؛]۶[ مدعــی بــه ناحــق هاک شــد، و 
ــد«. ــان دی ــاف زی دروغ ب

نفاق بســتر نفــوذ اســت؛ امــا عوامــل بیرونی 
کــه جریــان کفــر باشــد، اعم از شــیاطین جن 
ــه  ــردی و چ ــورت ف ــه ص ــه ب ــس، چ و ان
اجتماعــی، مخصوصــاً در مــدل اجتماعی اش 
کــه شــیطان بــزرگ و اســتکبار باشــد، فعــال 
هســتند و کســی کــه در را بــه روی شــیطان 
ــاز می کنــد، شــیطان داخلــی اســت.  اکبــر ب
اگــر ایــن در را بــاز نکنــد، او نمی توانــد نفوذ 
ــاق  ــوذ اتف ــد. غــرض اینکــه از آنجــا نف کن
ــود؛  ــد بش ــه نبای ــود آنچ ــد و می ش می افت
ــت.  ــم گرف ــت ک ــد آن را دس ــن نبای بنابرای
شــما بایــد خــود را مخاطــب ایــن آیــه قــرار 
دهیــد. خطــر داخلــی که جریــان نفاق باشــد 
و خطــر بیرونــی را کــه جریــان کفــر باشــد، 

هیــچ وقــت نبایــد دســت کــم گرفــت.
ارتــداد موجــب حســرت عظمــی می شــود. 
کســی کــه از اول مؤمــن نبــوده، یــک 
ــن  ــه از اول مؤم ــی ک ــرت دارد و کس حس
بــوده و بعــد کافــر شــده، حســرت او عظمی 
ــی  ــم خیل ــداد ه ــی ارت اســت. احــکام فقه
عجیــب اســت و وقتی احکامــش را بخوانی، 
ــداد  ــی ارت متاشــی می شــوی. احــکام فقه
رمزگشــایی از عمــق خــود فاجعــه می کنــد. 
ایــن خســران دنیایــی اش اســت؛ خســارت 
آخرتــی اش بمانــد. پــس بایــد گفــت: »اعوذ 
ــا در  ــه م ــى« ک ــره العظم ــن حس ــالل م ب
دعای هشــتم صحیفه بــه آن خواهیم رســید.
ــل«  ــی »تبدی ــنت اله ــه س ــا بافاصل اینج
ــدا  ــن خ ــه از دی ــود. چنانچ ــرح می ش مط
خــارج شــدی، کــس دیگــری را جــای تــو 

می گذارنــد تــا راه ادامــه یابد. یعنــی اراده  الهی 
ــه  ــد و هم ــد ش ــق خواه ــران محق ــا دیگ ب
ــماواِت  لشــکر خدا هســتند: »َولِلَِّ ُجنوُد الَسّ
َوالَرِض؛]۷[ لشــکریان آســمانها و زمیــن از 
آِن خــدا اســت«. خــدا دیــن خــود را یــاری 
می کنــد. اگــر تــو دیــن خــدا را یاری کــردی، 
خــوش بــه ســعادت تــو، و اگــر تــو نبــودی، 
ــن در  ــورد و دی ــن نمی خ ــه دی ــه ای ب ضرب
امتــداد تاریخــی خــودش بــه مقصــد خواهد 
رســید و فقــط تــو از شــرف نصرت دیــن اهلل 

محــروم شــدی.
ایــن نــوع تعبیــر، ُعجب شــکن اســت؛ زیــرا 
بزرگ تریــن خطــر بــرای جامعــه ی مؤمنــان 
ــزش اســت، عجــب اســت.  کــه باعــث ری
ایــن آیــه  شــریفه ُعجب شــکن اســت. 
آرمان هــای توحیــدی و ایمانــی بــا همراهانی 
ــه  ــید؛ چ ــد رس ــد خواه ــه مقص ــق ب عاش
جنابعالــی باشــید، چه نباشــید؛ چــه جامعه ی 

شــما باشــد، چــه نباشــد.
ایــن آیــه مصــداق تاریخــی جــدی در صــدر 
اســام دارد و می شــود گفــت آیــه  شــریفه، 
بــه نحــوی آینده نــگاری و پیش گویــی 
کــرده اســت. مصداقــش بازگشــت از والیت 
الهــی و آن فتنــه  عظمــی اســت کــه بعــد از 
ــا  ــات آن ب ــرت رخ داد. مقّدم ــت حض رحل
ــاق در دوران  ــر و نف ــان کف ــتی جری همدس
خــود حضــرت ریختــه شــد و بــا رحلــت 
ــت  ــرد. در روای ــدا ک ــق پی ــرت تحق حض
اســت کــه: »اْرتَــدَّ النَّــاُس؛]۸[ مــردم مرتــد 
شــدند«، البتــه »إاِلَّ ثََاثـَـٌة أَبُو َذرٍّ َو َســْلَماُن َو 
الِْمْقــَداُد« هــم دارد؛ اما شــما خیلــی روی آن 
عــدد دقیــق نشــوید؛ بلکــه ایــن یعنــی واقعًا 
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ــد ده  ــم چن ــل عظی ــد. از آن خی کســی نمان
هــزار نفــری بیعت کــرده در غدیــر، چنــد نفر 

ــتر نماندند. بیش
کلمــه ی فتنــه را هــم از خــود قــرآن کریــم 
ــًة ال  ــوا فِتْنَ وام گرفتــه ام کــه فرمــود: »َو اتَُّق
ــًة؛]۹[  تُِصيبَــَنّ الَّذِيــَن َظَلُمــوا مِنُْكْم َخاَصّ
و از فتنــه ای کــه تنهــا بــه ســتمکاران شــما 
حرکت هــای  در  بترســید«.  نمی رســد 
جمعــی تاریخــی، اگــر جامعــه ای در ارتبــاط 
ــه رخ  ــذارد، فتن ــم بگ ــی ک ــت اله ــا والی ب
می دهــد. فتنــه، تاریخ ســوز اســت، نــه فقــط 
جامعه ســوز. اگــر آتــش فتنــه، یعنــی خروج 
از والیــت الهــی، شــعله ور شــود، تاریخ ســوز 
ــه  ــوزاند. البت ــد س ــه را خواه ــت و هم اس
ــران اســت. ــده  فتنه گ ــه عه مســئولیت آن ب

از کلمــه  فتنــه در مــورد جریــان ۸۸ هــم هیچ 
وقــت عبــور نکنیــد. قصــه شــبیه آن بــود؛ اما 
اینجــا مهــار شــد. آقــا فرمودنــد فتنــه  مهیب 
مــا را بــه لــب پرتــگاه بــرد و دو قــدم دیگــر 
رفتــه بودیــم، جامعــه  مــا فرصــت نصــرت 
دیــن خــدا را ماننــد جامعــه  صــدر اســام از 
دســت مــی داد و آن وقــت جامعــه  دیگــری 

بایــد بــه جــای مــا تعریــف می شــد.

۳. بشارت آينده درخشان
نکتــه ی بعــدی بشــارت اســت کــه در مطلع 
ــن  ــْومٍ«؛ ای ــي اللُّ بَِق ِ ــْوَف يَأْت ــت: »َفَس اس
ــده  درخشــان اســت کــه  بشــارت یــک آین
ــد  ــق خواه ــال محق ــا لطــف خــدای متع ب
ــب  ــی عجی « خیل ِــي اللُّ ــارت »يَأْت شــد. عب
ــه محــو و  ــا اســت ک ــن مدت ه اســت و م
مــات ایــن عبــارت هســتم. از کلمه  »ســوف« 

اســتفاده شــده؛ یعنــی در آینــده کــه هــر چــه 
امتــداد پیــدا کنــد، در آن گنجانــده می شــود. 
ایــن بــه نحــوی ســّر غیــب اســت. بــه قــول 
حافــظ: »مشــو نومیــد چــون واقــف نیــی از 
ــای  ــرده بازی ه ــدر پ ــد ان ــب، باش ــّر غی س
ــت.  ــی هس ــور«. خبر های ــم مخ ــان غ پنه
بــاذن الل تبــارک و تعالــى نطفــه  جامعــه ای 
ــب  ــه مرات ــه ب ــت ک ــد گرف ــکل خواه ش
بهتــر از جامعــه  صــدر و مؤســس اســت و 
آرمان هــای الهــی و توحیــدی را بــه مقصــد 
خواهــد رســاند. خــدای متعــال دین خــود را 
تنهــا نمی گــذارد؛ منتهــا انســان در صــورت 
عــدم یــاری دیــن خــدا، از شــرف ایــن قــوم 

ــد. ــاز می مان ب
مــن از کلمــه ی »يأتــى« ناگهانی بــودن را هم 
ــی  ــوند وقت ــر می ش ــه متحی ــم. هم می فهم
ــه  ــه کریم ــد. در آی ــوم از راه می رس ــن ق ای
دیگر فرمــود: »ثُــَمّ ال يَُكونُوا أَْمثالَُكــْم«]۱۰[ 
اینهــا مثــل شــما نیســتند. تعبیــر می کنیــم به 
ــداداد  ــی خ ــد فان ــداداد. می گوین ــوم خ ق
ــر  ــم فک ــادرش ه ــدر و م ــی پ ــت؛ یعن اس
نمی کردنــد چنیــن چیــزی نصیبشــان شــود.
پــس اینجــا حکایــت از اراده  قطعی و حتمی 
حضــرت حق بــرای رســیدن بــه روز خوش 
و روز موعــود دارد و دیــن خــدا توســط ایــن 

قــوم بــه طــور واقعــی محقــق خواهد شــد.
ــن«؛  ــوده »الذي ــده و نفرم ــوم« آم ــه  »ق کلم
ــه  ــاً ب ــتند؛ ثانی ــع هس ــا جم ــی اوالً اینه یعن
هــم پیوســته اند و حاکمیــت و زمیــن 
ــی از  ــی و جمع ــور گروه ــه ط ــد و ب دارن
ســازماندهی و ارتبــاط ریشــه ای و ســرزمینی 
بهــره دارنــد. مثــاً قــوم بنی اســرائیل ریشــه 



12

www.OFOGHHA.ir

و ســازمان دهی و ســرزمین و تاریــخ و مبنــا 
دارد.

ــدوی  ــات مه ــه از آی ــه ک ــه  کریم ــن آی از ای
قــرآن اســت، اســتفاده می شــود کــه »يَأْتـِـي 
ــور  ــد ظه ــش درآم ــراً پی مٍ« ظاه ــوْ اللُّ بَِق
اســت و قومــی هســت کــه پیشــگامان عصر 
ــان  ــت. آن ــور اس ــاز ظه ــور و مقّدمه س ظه
انصــار المهــدی هســتند و بــا هویــت نــاب 
علــوی، طایــه دار عصر ظهورند و شناســه ی 
ــه   ــزول آی ــه شــأن ن آنهــا، ســلمان اســت. ب
کریمــه مراجعــه کنیــد کــه حکایــت از ایران 
ــگفت انگیز  ــش ش ــک روی ــارس دارد. ی و ف
و اعجــاب آور و ناگهانــی وســط یــک عصــر 
تاریــک، بــه یــک بــاره رخ می دهــد که نفس 
کفــار گرفتــه می شــود و تــا مدت هــا اینهــا 
نمی فهمنــد کــه چــه شــده اســت. زمانــی که 
اصــاً فکــرش را نمی کننــد، ایــن اتفــاق رخ 
می دهــد. هــر وقــت دهــه ی فجــر می شــود، 

ــم. ــر می کن ــى الل« فک ــه »يَأت ب
یــاد حضــرت موســی می افتیــم کــه وقتــی 
آمــد، فرعــون بــه او گفــت: تــو را کــه 
خودمــان بــزرگ کرده ایــم. فکــر نمی کردیــم 
ــو  ــزی! ت ــم می ری ــه ه ــا را ب ــاط م ــه بس ک
ــودی. ــا ب ــودی و دم دســت م ــا ب ــدارم م ژان
ــزول، راهنما هــای عجیبــی  روایــات شــأن ن
ــی  ــه  قرآن ــات کریم ــی آی ــم معان ــرای فه ب
ــای خــودش بحــث  ــد در ج ــتند و بای هس
ــت  ــن ظرفی ــورد ای ــود در م ــتوفی بش مس
عظیــم کــه از طریــق آل اهلل در اختیار مــا قرار 

ــه  اســت. گرفت
ــه  کریمــه، در  ــن آی ــزول ای ــات شــأن ن روای
هــم تنیــده و نیــاز بــه مباحثــه دارد؛ امــا ســه 

کلمــه در کنــار هــم هســت. اول علــی ابــن 
ابیطالــب )علیــه الســام( کــه یکــی از روایات شــأن 
نــزول در مــورد حضــرت اســت کــه وقتــی 
ــر  ــد، پیغمب ــر بریدن ــان خیب ــه در جری هم
گفــت: فــردا کســی می آیــد کــه »يُحــُبّ اللَ 
و رســولَُه ، و يُحبُُّه اللُ و رســولُُه«.]۱۱[ دوم، 
حدیــث امام باقــر )علیه الســام( اســت کــه فرمود: 
خصــال انصــار المهــدی در ایــن آیــه آمــده 
اســت. ســوم ســلمان و قــوم او اســت. ایــن 
ســه کلمــه را بــا هــم ترکیــب کنیــد و ببینید 

ــود. ــه می ش چ

انقالب اسالمی ایران
 و زمینه سازی برای  ظهور

بــر اســاس مقّدمــات و بشــاراتی کــه رخ داده 
اســت، منظــور از »َفَســْوَف يَأْتـِـي اللُّ بَِقْومٍ«، 
ــاب اســامی  ــاد، انق ــی زی ــل خیل ــا دالی ب
ایــران و ایرانیــان ایــن روزگار و امــام راحــل 
عظیــم الشــأن و شــکل گیری ناگهانــی یــک 
حکومــت علــوی و فاطمــی و حســینی در 
عصــری اســت کــه هیــچ کــس فکــرش را 

نمی کــرد.
وقتــی خصــال را می خوانیــم، بــر ایــن قــوم 
ــی  ــعادتمند خیل ــبخِت س ــان دارِ خوش نش
تطبیــق می کنــد. همیــن جــا یــک جملــه را 
ــم:  ــان را راحــت کن ــال خودم ــم و خی بگوی
ــل  ــارت ها و دالی ــه ی آن بش ــم هم ــه رغ ب
ــه لحــاظ حدیثــی و چــه  و شــواهد، چــه ب
ــدَّ  ــن يَْرتَ ــی، »َم ــارات قرآن ــاظ اش ــه لح ب
مِنُكــْم« ســر جــای خــودش هســت. ایــن را 
یادتــان باشــد. ایــن طور نیســت کــه تضمین 
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ــته  ــزش داش ــان ری ــن زم ــر در ای ــود. اگ ش
باشــیم، دوبــاره »ســوف« بــرای عــده ای دیگر 
فعــال می شــود و البتــه ممکــن اســت آنهــا 
هــم طبــق همیــن شــواهد، از ایــران باشــند. 
ــرج  ــان ف ــا زم ــه بار ه ــم ک ــات داری در روای
نزدیــک شــد، امــا کوتاهــی کردیــد و تأخیــر 
ــی بشــارت ها  ــن همیشــه وقت ــذا م ــد؛ ل ش
ــن  ــه »َم ــم ک ــادآوری می کن ــم، ی را می ده
ــدَّ مِنُكــْم« ســر جــای خــودش اســت.  يَْرتَ
ــا  ــا و شــهید دادن ه ــن فداکاری ه همــه ی ای
درســت اســت، امــا بــه شــرط آنکــه بــا وفــا 

ســر پیمــان بماننــد و گرنــه...
ســنت های الهــی ســر جــای خودش اســت 
و بــه وقتــش هــم فعــال می شــود. بعضی هــا 
طــوری مســئله را تحلیــل می کنند کــه انگار 
دیگــر مســئولیتی ندارنــد؛ امــا اگــر ریــزش 
ــب  ــزش جمعــی( رخ بدهــد، ل ــه )ری و فتن
ــه را  ــه جامع ــانی ک ــم. کس ــگاه می روی پرت
لــب پرتــگاه بردنــد، خیلــی کثیــف و پلیــد 
ــه  ــن روز هــا ب و ســیاه و ســاقط هســتند. ای
قــول حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیهــا( می بینیم که 
شــیاطین ســر از ســوراخ ها در آورده و دوباره 
دارنــد در جامعــه نالــه می کشــند. برخــی از 
ــد،  آنهــا کــه از عناصــر خیلــی فعــال بوده ان

ــد. ــد برمی گردن دارن
ــه  ــو ب ــی ت ــت و وقت ــور اس ــن ط ــه ای فتن
ســمت عهدشــکنی با ولــّی رفتــی، مقّدمات 
فتنــه شــکل می گیــرد و ریــزش هــم جمعی 
اســت. در ریــزش فــردی یکــی می افتــد و پا 
ــرد  ــت او را می گی ــری دس ــود و دیگ می ش
ــا  ــود؛ ام ــذف می ش ــا ح ــد ی ــه می کن و توب
ریــزش جمعــی اســمش فتنــه اســت و اگــر 

ــذا بایــد  اتفــاق بیفتــد، تاریخ ســوز اســت؛ ل
مراقــب آن بــود.

ترفندهای جدید استکبار
 برای مقابله با ایران

االن هــم جریــان اســتکبار همــان طــور کــه 
آقــا فرمودنــد، دنبــال فتنــه  تــازه و پیچیده تــر 
اســت و مقّدماتــش را دارد شــکل می دهــد. 
بایــد هــم بیــدار باشــیم و هــم بیــدار کنیــم. 
واضح تــر بگویــم کــه دوســتان مــن بداننــد، 
فتنــه  عظمــی، فتنــه  اتــراف اســت کــه نــص 
ــراف  ــان ات ــر جری ــم اســت و اگ ــرآن کری ق
ــن در جامعــه فعــال شــوند، حتمــًا  و مترفی
ریــزش جمعــی کلــی اتفــاق خواهــد افتــاد. 
آقــا بیدارباش هایــی داده و فرموده انــد ممکــن 
اســت یــک عمامــه بــه ســر هم بــر ســر کار 
ــت  ــر در کار نیس ــیرتی دیگ ــا س ــد، ام باش
ــر  ــاز عص ــد زمینه س ــه نمی توان و آن جامع
ظهــور باشــد. اخیــراً دقــت کردیــد در پیــام 
مربــوط بــه مجلــس، مســئله  خوش گذرانــی 
و خوش گذران هــا را مطــرح کردنــد. آن پیــام 
خیلــی دقیــق اســت و بایــد روی کلمــات آن 
دقــت کــرد. آریستوکراســی بــا لعــاب دینــی! 
خیلــی خطرنــاک اســت؛ لذا وقتــی بعضی ها 
اول ســال می رونــد کیــش، پیامش بــد و تلخ 
ــام خــوب  ــو اگــر می خواســتی پی اســت. ت
ــد  ــود، بای ــش آرام ش ــان دل ــا انس ــی ت بده
همپــای بچه هــای جهــادی می رفتــی اطراف 
ــان و  ــا کرم ــدان ی ــی و نهبن ــان جنوب خراس
سیســتان و بلوچســتان؛ یــا می رفتــی محضر 
ــج  ــن الحج ــرم ثام ــار ح ــا کن ــرت آق حض
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ــا داده  ــر از آنجا ه ــی خب ــا وقت ــام(. ام ــه الس )علی

می شــود، پیــام بــدی اســت و بایــد مواظــب 
ایــن قصــه باشــیم.

ــا  ــه: »أََمْرنَ ــت ک ــی اس ــق قرآن ــر دقی تعبی
ُمتَْرفِيَهــا«،]۱۲[ بخواهیم یک جامعــه را زمین 
بزنیــم، مترفیــن آنهــا را فعــال می کنیــم. ایــن 
یــک امــر تکوینــی اســت کــه دارد از ســنت 
ــان  ــد جری ــر دیدی ــد. اگ ــرداری می کن پرده ب
اتــراف دارد در جامعــه فعــال می شــود، 
خیلــی بترســید. کم کم می شــود گفتمــان در 
جامعــه و بعــد یــک عده هــم اصــاً ناراحت 
ــند.  ــت نمی کش ــاً خجال ــوند و اص نمی ش
کســانی کــه بــا ماشــین های میلیــاردی ویراژ 
می دهنــد، خجالــت نمی کشــند. وقتــی 
از کار کشــور  می خواهیــم پســابرجامی 
گره گشــایی کنیــم، مســئله می شــود خریــد 
ــد  ــارش عکــس هــم انداختن هواپیمــا و کن
و هنــوز هــم نیامــده و معلــوم هــم نیســت 
بیایــد و ان شــاءاهلل هــم نیایــد؛ چــون مشــکل 
مــا ایــن نیســت. ایــن نــگاه کــه حاکم شــود 
ـ مخصوصــاً اگــر در بیــن مســئولین اتفــاق 
ـ بنیــه  کشــور از نظــر قــدرت ملــی  بیفتــد 
ــص  ــر ن ــا ب ــه بن ــود؛ چراک ــف می ش تضعی
قــرآن کریــم اقتصــاد قــوام اســت. چــرا آقــا 
چنــد ســال اســت بــر مســئله  اقتصــاد تأکید 
دارنــد؟! ایــن نــص قــرآن کریــم اســت کــه: 
ــَفَهاء أَْمَوالَُكــُم الَّتـِـي َجَعَل  » َوالَ تُْؤتـُـواْ الُسّ
ـ کــه  اللُّ لَُكــمْ قِيَامــاً؛]۱۳[ و امــوال خــود را 
خداونــد آن را وســیله قــوام ]زندگــی [ شــما 

ـ بــه ســفیهان مدهیــد«. قــرار داده 
ــان  ــای خودت ــد روی پ ــما می توانی ــر ش اگ
بایســتید، بــه خاطــر مالــی اســت که خــدا به 

شــما داده اســت. فقیــر، فقیر نامیده می شــود، 
چــون ســتون فقــرات او شکســته اســت؛ آن 
ــتون  ــت، س ــه می داش ــه او را نگ ــزی ک چی
فقــرات او بــود. قــرآن می گویــد مالتــان را بــه 
دســت ســفها ندهیــد کــه اگر دســت ســفیه 
افتــاد، ســتون فقــرات شــما می شــکند. شــما 
ضعیــف کــه شــدید، کارتــان تمــام اســت. 
هــر چــه قــدر هــم فرهنــگ و اخاق داشــته 

باشــید، بــاز هــم از دســت رفته ایــد.
خــدا نکند بیت المال دســت ســفها و مدیران 
ضعیــف و ترســو و خوش گــذران بیفتــد. آن 
ــوق  ــا ســرمایه های ف ــک کشــور ب ــت ی وق
ــاده ای  ــی فوق الع ــت االرض ــی و تح االرض
کــه دارد و در برابــر مســتکبران عالــم قــدرت 
نمایــی می کنــد، ســتون فقراتــش می شــکند 
و اگــر شکســت، بــه آن قوامــی که بتوانــد در 
امتــداد تاریــخ نقش آفرینــی کنــد، نمی رســد. 
ایــن اســت ســّر اقتصــاد مقاومتــی کــه آقــا 
می گویند نقشــه ی راه اســت و نجات کشــور 
ــه آن اســت. بعضــی ســاده لوح ها  وابســته ب
می گوینــد یــک ذره هــم از فرهنــگ بگویید. 
آقــا جــواب دادنــد کــه حتــی فرهنــگ ما هم 
وابســته بــه اقتصــاد اســت. ایــن آســیب های 
اجتماعــی بــدون اقتصــاد قــوی مگــر قابــل 
مهــار اســت؟ اشــتغال و ســامت و امنیــت 
جامعــه و پژوهش هــا و توســعه  علمــی 
مبتنــی بــر پشــتیبانی های اقتصــادی اســت. 
چقــدر ابتــکارات و اختراعــات جوانــان مــا 
روی زمیــن مانــده و می گوینــد پــول نیســت 
ــی  ــاد مقاومت ــذا اقتص ــم. ل ــه نداری و بودج
کامــل و دقیــق و منطبق بــر اقتصــاد درون زای 
ــر  برون گــرا تعریــف شــده کــه تحریم ناپذی
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باشد.

مرور شعار سال
پــس از تبیین اقتصــاد مقاومتی، آقــا فرمودند: 
اقــدام و عمل. االن کشــور نســخه  خــوب در 
حــوزه  اقتصــادی دارد کــه شســته و رفتــه و 
تمیــز اســت و ممکــن بــود بعضی هــا ســراغ 
ــش و کارگاه و  ــش و همای ــه و پژوه مطالع
هم اندیشــی برونــد و در عمــل مشــغول 
کار هــای دیگــر باشــند؛ لــذا فرمودنــد: اقــدام 
و عمــل و حتــی بــه ایــن هــم اکتفــا نکردند. 
ــم اســت و خــدا  ــدار و حکی ــی بی ــا خیل آق
همــه چیــز بــه ایشــان داده اســت. دشــمنان 
مــا بهتــر می فهمنــد کــه خــدا بــه آقــا چــه 
ــاید  ــد و ش ــوز نفهمیده ان ــتان هن داده و دوس
بــه ایــن زودی هــم نفهمنــد. جریــان نفــوذ 
ــد و  ــا دســت برنمی دارن را کــه حضــرت آق
ــه  ــد ب ــم هــم مطــرح می کننــد و فرمودن دائ
بعضی هــا برمی خــورد و برایشــان گــران 
می آیــد. همــه ی اینهــا درس و مشــق و 
تکلیف مــا در ســال ۹۵ اســت و مجموعه ای 
مثــل مــا وظیفه هــای بــزرگ دارد. بعــد هــم 
ــا  ــد ت ــرای عمــل دادن ــا مصــداق ب ــا ده ت آق
نــه بــرای مجلــس آینــده و نــه بــرای دولــت 
فعلــی و نــه بــرای دســت اندرکاران، حجتــی 

باقــی نمانــد و اتمــام حجــت کامــل شــد.
ــاک اســت.  ــات برجامــی خیلــی خطرن ادبی
اگــر آقــا اجــازه داده بودنــد، برجــام ۲ و ۳ و ۴ 
هــم در پیــش بــود. برجــام ۲ را کــه بعضی ها 
اعــام کــرده بودنــد. برجــام نســخه ای بــود 
ــا نوشــته شــد؛ هــر  ــرای م کــه در بیــرون ب
ــاک  ــن خطرن ــا و همی ــا حضــور م ــد ب چن

اســت. مــا بایــد برنامــه  خوشــبختی خودمان 
را در پیونــد بــا جامعه  جهانی داشــته باشــیم. 
برجــام ۲ یعنــی ادامــه  اعتمادســازی با جامعه  
جهانــی و شــما بخوانیــد آمریــکا. البــد بایــد 
در ۲ و ۳ و ۴ و حقــوق بشــر و... یکــی یکــی 
برجــام درســت کنیــم و فاتحــه  ارزش هــای 

کشــور را بخوانیــم.
بــه هــر حــال، آن چیــزی کــه همــه را ســر 
ــدام  ــی، اق ــاد مقاومت ــی آورد، اقتص ــط م خ
ــان  ــه گفتم ــر ب ــه اگ ــت؛ البت ــل اس و عم
ــه اینجــا  ــل شــود. جــای اتحادی ــی تبدی مل
اســت کــه گرفتــار فریــب نشــوند و خــوب 
بفهمنــد اقتصــاد مقاومتی و شــاخصه های آن 
چیســت. ایــن شــناخت در مطالبه گــری هم 
نقــش دارد. وقتــی ایــن مطالبــه مخصوصــًا 
در نســل جــوان اتفــاق بیفتــد، خیلــی مؤثــر 
اســت. اگــر جــوان بفهمــد کــه آینــده  او در 
گــرو اقــدام و عمــل امــروز مســئولین اســت 
و چنانچــه مســئولین امــروز کوتاهــی کننــد، 
هــم فــردای آرمــان او و هــم فردای معیشــت 
او از دســت رفتــه اســت، دیگــر آرام نخواهد 

نشســت.

وظایف انجمن های اسالمی
 در سال ۱۳۹۵

حــال تصــور کنیــد انجمن هــای مــا مرکــز 
القــای ایــن فهــم در جامعــه  جــوان کشــور 
ــرارگاه  ــد؟ ق ــی می افت ــه اتفاق ــوند، چ بش
جنبــش، دســتور کارش از اول تا آخر امســال، 
»اقتصــاد مقاومتــی« بــا ایــن رویکرد اســت تا 
تیــر خــود را به ســینه  اســتکبار جهانــی بزند. 
آقــا تیــر را از کمانــه رهــا کرده انــد، حــال مــا 
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بایــد آن را بــه هــدف برســانیم.
ــازی و  ــا اول گفتمان س ــات م ــهم عملی س
ــا اوالً  ــر م ــری اســت و ســهم دیگ مطالبه گ
عبــارت از فرهنگ ســازی بــرای مســئله  
صرفه جویــی و قناعــت اســت؛ دقیقــاً نقطــه  
مقابــل گفتمــان اتــراف و تجمل گرایــی 
ــت.  ــه اس ــیل در جامع ــک س ــد ی ــه مانن ک
دوم ترویــج روحیــه  کار از ایــن طریــق کــه 
ــدزا  ــای درآم ــراغ مهارت ه ــا س ــای م بچه ه
برونــد و ایــن را قبــاً بــه دوســتان گفتــه ام؛ 
هــر بچــه  انجمنــی، یــک یــا چنــد مهــارت 

مفیــد داشــته باشــد.
اتــاق فکــر مــا شــما هســتید؛ لــذا دوســتان 
ــن  ــامل همی ــد ش ــک بســته درســت کنن ی
چنــد مــورد کــه عــرض کــردم تــا مبتکرانــه 
ــند.  ــدی برس ــک جمع بن ــه ی ــه ب و خّاقان
همــان طــور کــه آقــا فرمودنــد، بایــد اقــدام و 
عمــل دولــت، پایــان ســال گــزارش شــود و 
ان شــاءاهلل اقــدام و عمــل مــا هــم پایــان ســال 

گــزارش شــود.

پنج ویژگی انصار المهدی
برگردیم به آیه...

فصــل اول آن مطلــع و طلیعــه بــود که بیانش 
گذشــت و مقصــد هــم ویژگی هــای انصــار 
ــج  ــه پن ــود ک ــده ب ــوم برگزی ــا ق المهــدی ی

ویژگــی برایشــان مطــرح شــده اســت:
۱. »يُِحبُُّهــْم َويُِحبُّونـَـُه«؛ خدا آنها را دوســت 

دارد و آنهــا هــم دوســت دار حق هســتند.
ــبات  ــَن«؛ در مناس ــى الُْمْؤمِنِي ــةٍ َعَل َّ ۲. »أَذِل
ــا مؤمنیــن، رام و زیردســت و خاک ســار و  ب
مهربــان هســتند. ایــن یــک معنــای ظریفــی 

دارد و آن هــم اینکــه بــال رحمتشــان  بــاالی 
ــان ضعیــف گســترده می شــود و  ســر مؤمن
کســانی کــه در یمــن و عــراق و ســوریه هــم 
هســتند، زیــر ایــن بــال قــرار می گیرنــد. این 
قــوم مســئولیت جهانــی و ایمانــی دارد؛ زیــرا 
می خواهــد عملیــات تمهیــد انجــام دهــد.

»َعلــی« اینجا معنــای اســتعا دارد و به معنای 
دســت برتــر در محبــت و خاک ســاری 
ــاف و  ــت و انعط ــر محب ــا چت ــت. آنه اس
دوســتی  خــود را بــاالی ســر مؤمنیــن قــرار 

می دهنــد.
ــر  ــَن«؛ نفوذناپذی ــى الَْكافِرِي ةٍ َعَل ــزَّ ۳. »أَعِ

هســتند.
«؛ زندگی شــان  ۴. »يَُجاهـِـُدوَن فِي َســبِيِل اللِّ
روی دوش شــان اســت، نــه زیــر پایشــان. اگر 
زندگــی زیــر پــا باشــد، قاعــد هســتی و اگــر 
زندگی روی دوشــت باشــد، مجاهد هســتی. 
اینهــا اهــل کوشــش و تــاش و اجتهــاد فــی 

ســبیل اهلل هستند.
ــر  ــمٍ«؛ در براب ِ ــَة آلئ ــوَن لَْوَم ۵. »َوالَ يََخاُف
یــک نبــرد بســیار ســنگین و مهیــب و 
زمین گیرکننــده بــه اســم جنــگ نــرم و 
جنــگ ســرد هســتند و در برابــر ایــن نــوع 
جنــگ، شــجاع هســتند و نمی هراســند.
آینــده جنــگ اصلی در امپریالیســم رســانه ای 
و فضای مجازی و رســانه ای اســت. اســمش 
دنیــای مجــازی اســت، امــا جنــگ حقیقــی 
شــما آنجــا اســت. آنــان مجاهــدان ســایبری 
هســتند کــه در برابــر گفتمان ســازی دشــمن 

ــتند. می ایس
ــه،  ــن پنج گان ــه در ای ــد ک ــه فرمودی ماحظ
ــن  ــه  مؤم ــرد و جامع ــی ف ــای اصل مؤلفه ه
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ــن  ــه  ای ــده و از دل ارائ ــه ش ــده ارائ برگزی
مؤلفه هــا، ارکان اصلــی منشــور خودســازی 
ــا  ــر بن ــد. اگ ــت می آی ــه دس ــاران ب مهدی ی
اســت کســی یــا جامعــه ای بــه یــاری امــام 
ــن پنــج ویژگــی را در  ــد ای ــرود، بای ــان ب زم
خــودش ایجــاد کنــد و دائــم روی آنهــا کار 

کنــد.
ــدوی  ــت مه ــور تربی ــا منش ــا از دل اینه م
ــداق  ــک مص ــه ی ــم ک ــتخراج می کنی را اس
برجســته  تاریخــی دارد کــه قله اســت و باید 
دائــم در چشــم باشــد کــه »انصار الحســين« 
ــخ را  ــل تاری ــد و ری ــه بودن ــا قل اســت. آنه
دوبــاره در مســیر صحیــح آوردنــد؛ و ااّل کار 
اســام تمــام بــود. آن کار را حســین بن علی 
بــا یارانــش انجــام داد. آنها عاشق پیشــه بودند 
و بــا عشــق شــروع کردنــد. صــدر اعظــم 
خصــال انصارالحســين و انصارالمهــدى 
»عشــق« اســت و عناصــر عاشق پیشــه 
می تواننــد ایــن راه را بــه ســر انجام برســانند.
شــکل دهنده   اصلــی  ارکان  همین جــا  از 
ســبْک زندگــی و هویــت و ســیرت و 
ــد و  ــه دســت می آی روح تمــدن اســامی ب
ــا تأمــل  اســتخراج می شــود. مــن اینهــا را ب
چندســاله گفتــم. ایــن اتفــاق بزرگ در بســتر 
آن ایمــان باطــراوت و حفاظت شــده رخ 

می دهــد.

سخن پایانی
ــا بحــث  ــود؛ ام ــن هــم بحــث مقصــد ب ای
خاتمــه کــه تشــریح دارد و در وقــت خودش 
انجــام می شــود و خیلــی شــوق انگیز اســت.

در خاتمــه آیــه »َذلـِـَك َفْضــُل اللِّ يُْؤتِيهِ َمن 

يََشــاُء« آمــده اســت. قــرآن از ُعجب شــکنی 
دســت برنمــی دارد. االن می گویــد شــما فکر 
ــد  ــد کــه شــهید دادی ــان بودی ــد خودت کردی
و خدمــات داشــتید و وفــاداری کردیــد و...، 
اینهــا همــه از فضــل خدا اســت؛ همــه  منابع 
را خــدا داده اســت. از زمــان حضــرت رضــا 
ــاظ  ــه لح ــی و ب ــی اله ــا طراح ــام( ب ــه الس )علی

ژنتیــک، جامعــه  ایرانــی بــه اهــل بیــت گــره 
ــد  ــران می آین ــه ای ــادات ب ــورد و س می خ
ــی  ــت کس ــک وق ــد و... ی و ازدواج می کنن
ــران ســید هســتند.  ــر جامعــه  ای گفــت: اکث
ــم: وجــه اســتداللت چیســت؟ گفــت:  گفت
شــما در جمعــی کــه االن نشســته ایم، پنــج 
ــو  ــن و بگ ــان ک ــؤال را امتح ــا س ــش ت ش
ســید ها دســت بلنــد کننــد، بعــد کســانی که 
خانمشــان ســید هســتند و بعد بگو کســانی 
کــه مادربزرگشــان از ســادات هســتند و...، به 
اینجــا کــه رســید، گفتــم: مــن هــم هســتم. 

مادربــزرگ مــا علویــه ای بــود.
غــرض اینکــه اینهــا طراحــی الهــی اســت. 
تطــور تاریخــی و مقّدمــات و رکــن هویــت 
ــع و اســتعداد ها،  رضــوی و ســرزمین و مناب
همگــی را خــدا داده و »فضــل الل« اســت. 
رهبــری الهــی امــام روح اهلل و امام ســیدعلی، 

همــه »فضــل الل« اســت.
عبــارت »َواللُّ َواِســٌع َعلِيــٌم« هــم کــه پایــان 
ــش  ــت و نویدبخ ــف اس ــده، لطی ــه آم آی
توســعه  ظرفیت هــا؛ یعنــی هــر چــه شــما از 
خودتان اســتعداد نشــان بدهید، خدا توســعه 
می دهــد و بیشــتر می کنــد و گســترده تر 
ــد،  ــو می روی ــه را جل ــک جبه ــد. ی می ده
می بینیــد ده تــا جبهــه دیگــر پیــش چشــم 
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شــما بــاز شــد.

معرفی سوره سال
و اما سوره  امسال...

روشــی از ســال گذشــته بــاب شــد کــه بــه 
آیــه اکتفــا نکنیــم و البتــه ذیــل آیــه  امســال، 
ــام داد  ــود انج ــی می ش ــتخراج های زیبای اس
ــود.  ــاخته می ش ــی س ــت های زیبای و فهرس
ایــن آیــه بایــد کامــاً عملیاتــی در دســترس 
ــه  ــال در جلس ــرد. پارس ــرار بگی ــا ق بچه ه
ــان  ــوره  انس ــی، س ــی قبل ــدون هماهنگ و ب
ــف  ــه لط ــال ب ــوره  امس ــد. س ــاب ش انتخ
خــدای متعــال، ســوره  مبارکــه  ُملــک اســت 
ــه  ــت ک ــا اس ــع بعضی ه ــه نف ــه ب ــه البت ک
حفــظ هســتند و بعضی هــا هــم اگــر حفــظ 
نیســتند، امــا انــس داشــته اند. اولیــن ســوره  
جــزء ۲۹ اســت و ۳۰ آیــه دارد. مکــی کامــل 
اســت و فوق العــاده ســازنده و پــر فضلیــت 
ــارف  ــوح فشــرده  مع ــوع ل ــک ن اســت و ی
الهی اســت. در خداشناســی و هستی شناسی 
و معادشناســی فوق العــاده اســت و در انــذار 
ــد.  ــر خــاص را می زن ــه تی ــران هــم ک کاف
جالــب اســت کــه فوق العــاده مــورد تأکیــد 
اولیــای خــدا بــرای تــاوت و حفــظ اســت. 
اســم های متنــوع و جالبــی دارد؛ نظیــر تبارک 
و مانعــه. در روایــت داریــم: »َمــْن َقَرأَ ُســوَرَة 
ــْدرِ«،]۱۴[  ــَة الَْق ــا أَْحيــا لَيَْل ــاَرَک َفَكأَنَّم تَب
اگــر کســی ایــن ســوره را بــا تأمــل و تدبــر 
و فهــم و بــه قصــد عمــل بخوانــد، مثــل آن 
اســت کــه شــب قــدر را احیــا داشــته اســت. 
جالــب اســت کــه ایــن ســوره بــا شــب قدر 

ــورد. ــره می خ گ

ــه:  ــان اســت ک ــر عزیزم ــی هــم از پیامب بیان
ــِب  ــى َقْل ِ ــُك ف ــاَرَک الُْمْل »َودِْدُت أََنّ تَب
ــن  ــت دارم ای ــن دوس ــن«،]۱۵[ م ُكِلّ ُمْؤمِ
ســوره در قلــب همــه ی مؤمنین باشــد؛ یعنی 
حافــظ باشــند. اســم مانعــه را حضــرت امــام 
باقــر )علیــه الســام( روی ایــن ســوره گذاشــته اند؛ 
چراکــه ظاهــراً اگــر کســی اهــل ایــن ســوره 
شــد، برزخــش در صیانــت اســت و مانــع از 
عــذاب قبــر اســت و ســپر حفاظتــی بــرای 
ــرات  ــر از آن مخاط ــود. اگ ــت می ش او درس
ســخت پیــش رو می ترســید، ایــن ســوره را 

دریابید.
امیــدوارم در مــورد ایــن ســوره، هــم در حفظ 
سراســری و هــم کار هــای پیرامونــی، اعــم از 
تفســیر و تدبــر و نکته یابــی، اتفاقــات خوبی 

در مجموعــه  مــا بیفتد.
در جلســه  اول ســال، گلــه نکنــم بهتر اســت؛ 
ــکیات از  ــا در تش ــت م ــاً ظرفی ــی واقع ول
جهــت ســازمان دهی و انســجام و قــرارگاه و 
شــبکه و نیروهــای آمــاده، بــه لطــف خــدای 
متعــال درســت شــده اســت کــه آیه  و ســوره  
ــم ســوره   ــی می گویی ــذا وقت ــم. ل ســال داری
امســال، ســوره  ملــک باشــد، بایــد اتفاقــات 
خیلــی خوبــی بیفتــد؛ نــه اینکــه فقــط حفظ 
کنیــم. حفــظ کافــی نیســت. مگــر نــه اینکه 
ــا کار  ــی م ــات فکــری تربیت ــت عملی اولوی
قرآنــی اســت؛ خــب بســم اهلل. همین ســوره  
مبــارک را بگیریــد. صــد نــوع کار می شــود 
ــر و  ــل و تدب ــابقه و تأم ــرد؛ از مس ــا آن ک ب
نکته یابــی و مصداق یابــی و نگاشــتن و... 
ــر اســت. ــل طوالنی ت ــداری از ســوره  قب مق

ببینیــم ان شــاءاهلل دوســتان بــا ایــن آیــه و این 
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ســوره چــه خواهنــد کرد.

لزوم تبیین و ترویج
 سخنان مقام معظم رهبری

می خواســتیم در مــورد شــعار ســال صحبت 
کنیــم کــه صحبــت شــد. گفتمــان اقتصــاد 
مقاومتــی ذیل گفتمان کان انقاب اســامی 
اســت که هوشــمندانه توســط رهبــری برای 
ــر  ــن دیگ ــود و م ــف می ش ــال ها تعری س
برنمی گــردم، فقــط یــک جملــه شــاید 
گفتنــش خــوب باشــد و آن اینکــه آقــا )روحــی 
ــده در  ــیار تعیین کنن ــخنرانی بس ــداه(، دو س ف

نزدیــک زمــان مــا داشــته اند: یکــی در 
جلســه  خبــرگان کــه بیانــات آنجــا خیلــی 
ــاده اســت. در آن  ــب و فوق الع ــم و عجی مه
رهبــری و افشــاگری و نکتــه و گلــه و همــه 
چیــز هســت و بیانــات بســیار وافی و شــافی 
اســت. دوســتان از آن عبــور نکننــد. پایــان آن 
مطالــب ســه اولویت مطــرح شــد: ۱. اقتصاد 
ــی؛ ۳.  ــتابنده  علم ــت ش ــی؛ ۲. حرک مقاومت
صیانــت از هویــت نســل جــوان و هویــت 
ملــی بــا تأکیــد بــر جــوان. اینهــا اولویت های 
کشــور اســت. آن مطالــب از ایــن جهــت که 
پســا انتخابــات بــود، یــک نــوع جمع بنــدی 
اســت کــه ان شــاءاهلل دوســتان مراجعــه کنند.
ــوروزی در  ــن ســخنرانی، ســخنرانی ن دومی
ــات  ــه بیان ــت ک ــوی اس ــر رض ــرم مطه ح
ــود؛  ــب ب ــی عجی ــا آنجــا خیل حضــرت آق
ــود و  ــح ب ــی صری ــه خیل ــن جهــت ک از ای
ــه  ــدر ک ــت؛ آن ق ــی داش ــت خاص صراح
بعضــی مخاطبــان تــاب نیاوردنــد و ضمیــر 
مرجــع خــودش را پیــدا کــرد. خواهــش من 

ایــن اســت کــه دوســتان، تحلیلــی را کــه بــه 
عنــوان مقّدمــه  شــعار ســال مطــرح شــد، بــه 
عنــوان کار جدی مــا در فضــای دانش آموزی 
بداننــد. خیلــی زیبــا بــود. دشــمن مــا را ســر 
یــک دو راهــی قــرار می دهــد و ایــن دوگانــه 
را مطــرح می کنــد کــه یــا تســلیم یــا تحریم. 
بعــد ایــن را تشــریح کردنــد و فرمودنــد: امــا 
راه مــا مقاومــت اســت و ایــن را اســتخراج 
کردنــد و بــا نیــاز امــروز که عرصــه  اقتصادی 
اســت، تطبیــق دادند. آن تحلیــل، یک تحلیل 

فنــی شســته و رفتــه و کاربــردی اســت.
مــن دائــم نگــران حــال ایشــان بــودم. ایشــان 
کمــی هــم ســرماخوردگی داشــتند و گاهــی 
ســینه هــم مزاحمتــی درســت می کــرد؛ ولی 
ــه و  ــا آن اوضــاع، شســته و رفت ــداهلل ب بحم
ــچ  ــد و هی ــرح کردن ــب را مط ــل، مطل کام
ــا روش  ــه م ــل ب ــد. آن تحلی ــز جــا نمان چی
تحلیــل سیاســی را هــم آمــوزش می دهــد. 
نبایــد بــه آن تحلیــل بی اعتنــا بــود. خیلی هــا 
عاقه منــد هســتند کــه به فراموشــی ســپرده 
شــود. فکــر می کنیــد چنــد درصــد جامعــه  
ــال  ــای اول س ــت را در فض ــن صحب ــا ای م
شــنیده اســت؟ چنــد درصــد خاصــه اش را 
شــنیده اســت؟ چنــد درصــد دریافــت کــرده 
ــیه های  ــن و حاش ــد مضامی ــد درص و چن
آن را گرفتــه اســت؟ همیــن طــور کــه مــن 
ــد. در  ــدا می کن ــل پی ــی روم، تقلی ــو م جل
فضــای عیــد و مســافرت نــوروزی و دیــد و 
بازدیــد و... مــن فکــر می کنــم فقــط همــان 
عــده ای کــه در آن جلســه تشــریف داشــتند، 
ــی  ــذا عــده ای خیل ــد. ل ــت کردن آن را دریاف
خوشــحال می شــوند کــه ایــن بیانــات 
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ــتر  ــد. بس ــال بمان ــای اول س ــان فض در هم
ــا پشــت ســر هــم  ــود؟ آق صحبــت چــه ب
و جامــع همــه چیــز را بیــان کردنــد و مــن 
می ترســم قــدرش دانســته نشــود. ایــن یــک 
صحبــت عادی نیســت. خــود ایشــان گاهی 
ــرای بعضــی صحبت هــا  ــه ب ــد ک می فرماین
دو ســه روز برنامه هــای دیگــر اعــم از درس 
ــخنرانی  ــد. س ــل می کنن ــا را تعطی و دیدار ه

اول ســال ایشــان ایــن طــور اســت.
ــم.  ــان کار کنی ــخنان ایش ــد روی س ــا بای م
خواهــش مــن این اســت کــه دوســتان واقعًا 
روی ســخنرانی اول ســال آقــا کار کننــد. مثًا 
ــد: »مــا می توانیــم«، شــما  ــا فرموده ان اگــر آق
بایــد کار تکمیلی بکنیــد؛ مخصوصاً بــا ذائقه  

دانش آمــوزی.
یــک جا هایــی بایــد بســپریم بــه گروه هــای 
خوش فکــری کــه ادواتــش را دارنــد تــا اینها 
را اســتخراج کننــد و بــه بچه ها برســانیم و در 

صحــن مدرســه ارائــه کنند.
ــیار  ــی، بس ــل سیاس ــتر تحلی ــد در بس بای
دقیــق و ناظــر بــر نقشــه  دشــمن و وضعیت 
داخلــی باشــیم؛ مخصوصــاً شکســتن حصر 
شــیطانی تســلیم یــا تحریــم. آقــا ایــن حصر 

ــد. ــه دادن را شکســتند و راه ارائ

درایت رهبری در تقویت
 توان موشکی ایران

دشــمن طراحی بســیار دقیــق و ســنجیده ای 
بــرای کاهــش پوشــش امنیتــی مــا دارد کــه 
خــودش داســتانی دارد. االن مؤلفــه ی قــدرت 
جهانــی مــا امنیــت مــا اســت و همــه جــا به 
آن می بالیــم. برخــی از تئوری پــردازان غربــی 

گفته انــد کــه شــخصیت آقــای خامنــه ای را 
مطالعــه کنیــم کــه چطــور توانســته ایــران را 
ایــن قــدر امــن نــگاه دارد. پژوهشــکده های 

فراوانــی روی ایــن قصــه کار می کننــد.
یکــی از عناصــر اصلــی قــدرت ملــی مــا در 
ــدا  ــه خ ــت ک ــک اس ــت، موش ــث امنی بح
رحمــت کنــد مجاهدان شــهیدی کــه در این 
عرصــه کار کردنــد؛ مخصوصاً شــهید تهرانی 
ــناخته  ــه ناش ــری ک ــان دیگ ــّدم و کس مق

مانده انــد.
هشــت نــه ســال پیــش رفتیــم بــرای دیــدن 
وضعیــت موشــکی کشــور. وقتــی از آنجــا 
ــروم. حــس  ــودم، نمی توانســتم راه ب آمــده ب
غریــب و عجیبــی داشــتم و هــوش آقــا در 
راهبــری امنیــت کشــور را تحســین می کردم. 
ــا چــه  ــه م ــد ک ــز می دهن ــه پ ــی ک حضرات
می کنیــم و چــه می کنیــم، شــوخی می کننــد. 
اگــر مــا اینهــا را نداشــتیم، اصــاً کســی با ما 
مذاکــره می کــرد؟! آقــا روی بحث هایــی کــه 
بــه امنیت ملــی برگــردد، فوق العاده حســاس 
ــده   ــده، آین ــد آین ــه می گوی اســت. کســی ک
مذاکــره اســت، نــه موشــک؛ چــون کلمــه ی 
موشــک را اســتفاده کــرد، اگــر هدفــش هــم 
ــز دیگــری اســت، اشــتباه کــرده و گــرا  چی
دســت دشــمن داده اســت. در داخــل کشــور 
هــم یــک مــوج راه می افتــد کــه چــه کســی 
گفتــه ما بایــد موشــک داشــته باشــیم. همان 
طــور کــه یــک وقتــی می گفتنــد چــه کســی 
گفته مــا باید انرژی هســته ای داشــته باشــیم. 
ــاز می شــود کــه  ــد قصــه ای دارد ب ــا دیدن آق
می خــورد بــه نامــوس امنیتــی مــا کــه ایــن 
موشــک ها باشــد؛ لــذا فرمودنــد: کســی کــه 
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چنیــن می گویــد یــا نــاآگاه اســت یــا خائن.
فعــاً اســتفاده موشــک بــرای مــا پدافنــدی 
اســت، امــا بــه دســت یــاران مــا در جا هــای 
ــد؛  ــد هــم بکن ــد آفن ــا می توان ــف دنی مختل
ــرائیل را  ــی اس ــر امنیت ــر، چت ــه فج چنان ک

ــرد. ســوراخ ک
یــادم هســت یــک وقــت در جبهــه در 
عملیــات پدافنــد فــاو )والفجر ۸( بــه نقطه ای 
رســیدیم کــه مــن عمامه را اســتتار می کــردم؛ 
ــا را  ــد و م ــا عراقی هــا ایــن را دیدن ــا گوی ام
بــه خمپــاره و آتــش بســتند. خیلــی بــه مــا 
برخــورد. چنــد ســنگر جلوتــر رفتیــم و بــه 
ــا  ــم م ــا گفت ــه بچه ه ــیدیم. ب ــاره رس خمپ
می خواهیم خمپــاره بیندازیــم. گفتند: حاجی 
ولمــان کــن. گفتــم: چــاره ای نیســت، اینهــا 
مــا را غیرتــی کرده انــد، بایــد کاری کنیــم تــا 
دلمــان خالی شــود. قبــول کردند؛ امــا گفتند: 
االن وقــت اســتراحت طرفینــی اســت. کنــار 
خمپاره انــداز رفتــم و ذکــر گرفتــم و گفتــم 
ــاب  ــری اســت. آن را پرت ــن موشــک ذک ای
کــردم، آن طــرف عربــده بلنــد  شــد و آنهــا 
بــه فاصلــه  چنــد دقیقــه ایــن طــرف را زدنــد 
ــه  ــل اینک ــک مث ــا گفتم ــه رفق ــد. ب کوبیدن

فهمیدنــد کــه شــلیک آخونــدی بــود!

چند تذکر تشکیالتی
۱. تــاش بــرای رونق هیئت انصــار المهدی: 
در مــورد هیئــت از شــما خواهــش می کنــم 
ــاال  کــه پرچم هــای هیئــت انصارالمهــدی ب
باشــد و ایــن تشــکیات را جــدی بگیرید تا 
این افتخار تشــکیات، آســیب نبیند. امســال، 
ان شــاءاهلل ســال رونــق هیئت هــای مــا باشــد 

ــی  و در مرکــز هــم دوســتان برنامه ریزی های
دارنــد کــه مــن باخبر هســتم.

۲. اتمــام بحث هــای نظــری الگــوی تعالــی 
ــش  ــاز و انجام ــون آغ ــال چ ــران: امس دخت
ــوده،  ــا( ب ــام اهلل علیه ــرا )س ــام حضــرت زه ــه ن ب
دوســتان همــت کننــد و بحث هــای نظــری 
مــا در موضــوع الگــوی تعالــی را تمــام کنند. 
خــوب نیســت کــه ســال ۹۵ تمــام شــود و 
ــده  ــا مان ــری واجــب م ــوز مباحــث نظ هن
باشــد و در زمینــه  الگــوی تعالــی دختــران به 
اذن حضــرت فاطمه ی زهــرا )ســام اهلل علیهــا( باید 

کار هــای خوبــی انجــام شــود.
۳. بهره بــرداری از ظرفیــت فضــای مجــازی: 
در مــورد فضــای مجــازی گفتیم و اشــاره ای 
رفــت. تشــکیات مــا بایــد از نظــر فهــم و 
فرهنــگ فضــای ســایبر و در بهره بــرداری از 
فضــای مفیــد و صیانــت از مخاطــرات، جزء 
مجموعه هــای رشــید کشــور باشــد. جنــگ 
اصلــی آنجــا اســت. من نگــران ریزش هــا در 
فضــای مجازی هســتم و دســت هــر بچه ای 
کــه یــک موبایــل هســت، دل مــن می ریــزد. 
ــدزاده  ــه ی آخون ــم محجب ــر خان ــک دخت ی
پیــش مــن آمــد و گفــت: همــه چیــز مــن از 
دســت رفــت! گفتم: خــب موبایل را بشــکن 
و خــوردش کــن. ریزش هــا این طــوری 

اســت. هیــچ کــس در امــان نیســت.
حــال چــه بایــد کــرد کــه هــم از ظرفیت هــا 
اســتفاده کنیــم و هــم از آســیب ها صیانــت؟

مــن معتقدم تشــکیات پیشــرو همیــن االن 
ــده  نزدیــک، تشــکیاتی  ــاق در آین ــا ارف و ب
اســت کــه در ایــن زمینــه حرفی بــرای گفتن 

ــس رو می شــود. داشــته باشــد؛ و ااّل پ
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۴. رســیدگی بــه خانــواده: دوســتان موضــوع 
خانــواده را کامــاً جــدی بگیرنــد و مواظــب 
باشــید کار جاری تشــکیاتی، شــما را از کار 

خانــواده بــاز نــدارد.
۵. تکمیــل آرایــش قرارگاهــی: ســخن پایانی 
اینکــه یکــی از افتخارات تشــکیات مــا این 
ــی  ــش قرارگاه ــع، آرای ــه موق ــه ب ــت ک اس
انتخــاب کــرد و االن همــه ایــن را فهمیده اند. 
آن موقــع بعضی هــا می گفتنــد یعنــی چــه؟! 
بعضی هــا هــم رویشــان نمی شــد بگوینــد، 

ــدم. ــان می فهمی ــن از چشم هایش ــا م ام
امــا االن مشــخص اســت که ذائقــه  حضرت 
آقــا )روحــی فــداه( چیســت. آرایــش قرارگاهــی را 
بایــد تکمیــل کنیــم؛ چراکــه مــن بــه زودی 
می خواهــم گــزارش آن را خدمــت حضرت 
ــام  ــت ن ــن اس ــی ممک ــگ حت ــا بدهم آق
ــود.  ــزی ش ــرارگاه مرک ــزی، ق ــورای مرک ش
مدرســه باید قــرارگاه داشــته باشــد. مثال های 
مــن اینجــا مولــوی نبــود و خواســتم بگویــم 

کــه خودتــان فکــر کنیــد.
قــرارگاه یعنــی جنــگ... آقــا فرمودنــد: نمــاز 
ــرارگاه باشــد. اگــر  ــد ق ــا هــم بای جمعــه  م
ــرارگاه  ــا ق چــه ایــن واژه جنگــی اســت، ام

فرهنگــی شــهر بایــد نمــاز جمعــه باشــد.
ــما  ــه ش ــه هم ــال ب ــدای متع ــاءاهلل خ ان ش
توفیــق بدهــد و همه گذشــتگان شــما  را در 
ســال گذشــته غریــق دریــای رحمــت و بــا 
اولیــای خــودش محشــور کنــد، و بــه همــه 
مــا حســن عاقبــت کرامــت کنــد و عاقبــت 
امــر مــا را شــهادت در بهتریــن حــاالت قرار 

دهــد.
والسام علیکم و رحمه اهلل وبرکاته.
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