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تق جم
ع
س
وای ی الزم ا ت
ما يك تقواى فردىى ىايير ك رر كرد
مداقب

ر خروى يا تتر

ىائ ىاشتر باشد .تقواى امل اين اس

بر طوي ىائ خوى يا تت

مداقب

رر اس را

ىاشتر باشد؛ مثرل

ر

ر ىي يك متوطرر ى پوشردد ى از خايكراى ىامگيدرد ىايى
مي گد ر اين مثالك كر ىي ياايراه ك ر

حد

لماه بزيگا ك
گد .اگد غفل

پايش يا سيا

ر بايد ىائ حواسش باشد؛ يعگر زيرد

گددك خاي ىامن شما يا ميگددىك لباس شما يا پاي مري گردك پراى

شما يا مجداح خواكد دى .تقوا يا تشبدر دى اسد بر حد ر
فدىى اس

ا الزم اس

ك كر ىي

؛ يا ىستداب

ىي خايسرتا  .خراك ايرن تقرواى

بر فوز ا فالح ك فقط كمدن اس

 .اگد

ر بوواكرد

بر فال ح بدسدك بر فوز بدسدك بر سجاه ابدى بدسدك باي ت تقوا ىاشتر باشد .كرد مقرداي ايرن
حال

بدشتد بوىك فوز ا فالح بدشتد اس

.

يك تقواى جمع ك ىايي  .تقواى جمع اين اس
حدث جمعك مداقا خوىشا باشگد .ب مداقبت
ميشوى ر حتّ آىمهائ ك
جمعكا بغلتگد ا بر جائ
خويى اي  .يك از جاكائ

ر جمعكا مداقا خوىشا باشگد .جمع برر
جمعكا س ب

بر مجموعرى خوىشرا ك موجرا

ر ىي بدن آ جمعكا تقواى فدىى ىايسدك برا حد ر

عمروم ن آ

بداسد ر سميخواكگد .ىي طول اين س سالك مرا از ايرن ساحدرر هردبر
ر هعف سشا ىاى اي ك كمدن بوى .

ىي ىكر كاى قبلك يك جدياس ىي شوي اجوى ىاش
ك مي ىاىسدك اما خوىشا يا مداقب

بر سام جديا چپ .آ كا شعايكاى خروب

سكدىسد ا تقواى جمعر برر خردد سداىسرد .ىي مداسشرا

آىمهائ بوىسد ر تقواى فدىى ك ىاشتگدك اما سداشتن تقرواى جمعر ك راي آسهرا يا برر جرائ
يساسد ر فتگر گدن هد امام ح دن ا هد اسالم ا هد امام ا هد اسقالب تواس

بر آسهرا تكدرر

گد! آ كا سدامدسد شعاي هد امام ا هد اسقالب بدكگدك اما شرعاي ىكگرد ى هرد امرام ا هرد
اسقالب تواس
جمع الزم اس

بر آسها تكدر گد؛ اين خدل خطد بزيگ اس
.

 .آ كا غلتددسرد .بگرابداين تقرواى

1

1ر بداساه ىي ىيداي سمايگدگا مجلس شوياى اسالم ك 1390/3/8
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گام ویژه :شعار و هدف گروه
شعايك كدف ا سداس

ياكبدىي گدا فدكگيي يايا خمدگي

(ي

):

زمدگرسازي جامعري مهداي ىي سايري تتقق عملي آيما كاي اماما ام

ك

خمدگي بدد ا خامگراي عزيز.

زمينهسازي جامعهي مهدوي
امام خامنهای  :امام زمان مىآيد انجام مىدهد ،يعنى چه؟! امروز تكليف شما چيست؟ شما امرروز
بايد چه بكنى؟ شما بايد زمينه را آماده كنى ،تا آن بزرگوار بتواند بيايد و در آن زمينرهى آمراده،
اقدام فرمايد .از صفر كه نمىشود شروع كرد! جامعهاى مىتواند پذيراى مهدى موعود ارواحنا فداه
باشد كه در آن آمادگى و قابليت باشد ،و الّا مثل انبيا و اولياى طول تاريخ مىشود.


1

چدا بر صويه جمعي؟

زمينه سازی ظهور ،وظيفه ی هر فرد شيعه در دوران غيبت است؛ اما ما تصميم گرفته ايم كه اير
كار را به صورت جمعي انجام دهيم.
به همديگر كمك كنيم تا جا نمانيم( .توضيح بيشتر در گام سوم و گام پنجم)


شعايتا بزيگ اس

؛ اما چيوسر با ايكاي وچك؟

جزء اعتقادات ما اي است كه هركس در طول تاريخ ،قدمي ولو كوچك در راه ظهرور برردارد ،در
حكومت جهاني حضرت سهيم خواهد بود.

قال االمام الصّادق

علیه السّالم

 :لِیُعِدَّنَّ اَحَدُكُمْ لِخُروجِ الْقائِمِ وَ لَوْ سَهْماً فَإِنَّ اللَّهَ إِذا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نِیَّتِهِ

رَجَوْتُ لِاَنْ يُنْسِئَ في عُمُرِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ وَ يَكُونَ مِنْ اَعْوانِهِ وَ اَنْصارِهِ.

2

 1ر بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميالد حضرت مهدى (عجّل اهلل تعالى فرجه) 1376 /9 /25 ،
1ر بحار االنوار  ،جلد  ، 52ص  366و غيبت نعماني  ،ص 320
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هر يك از شما خودش را برای خروج قائم آماده كند ولو با تهيه يك تير ،كه اگر خداوند اي
آمادگي را در نيت شما ببيند ،اميدوار هستم كه خداوند در اجلتان مهلت دهد تا ظهور او را درک
كرده و از ياران آن بزرگوار باشيد.


فداموشي ؛ آسدا اين شعاي

شعار ،به اندازه ی كافي حركت آفري هست ،فقط بايد حواسمان باشد كه شعار از يادمان نرود.
(هميشه جلوی چشمانمان باشد).


متداى زماسي ا مكاسي كدف چد

؟

اي هدف ،بُعد زماني و مكاني ندارد.
محدوده زماني  :تا زمان ظهور حضرت وليعصر ارواحنا فداه.
محدوده مكاني  :تمام دنيا.
در نتيجه  :كار حدّ يقف ندارد.
امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  :بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجراد حكومرت برزرس اسرالمي
باشند و اي شدني است ،چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسالمي نيسرت .بايرد هسرتههرای
مقاومت را در تمامي جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد.

1

امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  :ما انقالبمان را به تمام جهان صادر مىكنيم؛ چرا كه انقالب ما اسالمى
است .و تا بانگ ال اله اال اللَّه و محمد رسول اللَّه بر تمام جهان طني نيفكند مبارزه هسرت .و ترا
مبارزه در هر جاى جهان عليه مستكبري هست ما هستيم.


بايد خدلي اسدع سيا

2

گد  .ىشمن يا اشتبا سيددي .

جبهه فرهنگي جهاني ضدّ اسالم شكل گرفته اسرت .دشرم را در مقيراق حقيقري خرود بايرد
بشناسيم و خود را برای رويارويي با او آماده كنيم.
ر امام خامنهای  :شما وقتى نگاه ميكنيد به جبههى معارض ،يعنى استكبار ،جبههى ظلم ،جبههى
سرمايهدارهاى كالن بي المللى ،كارتلها ،تراستها و و و ،به چشم يك جبهه به آنها نگاه كنيرد.
يك جبههى بههمپيوستهاى وجود دارد در مقابلهى با انقالب اسالمى ،كه يرك انقرالب معنروى و
2ر صحيفه امام  ،جلد  ، 21ص ( 195پيام به ملت ايران و بسيجيان سلحشور )1367/9/2 ،
3ر صحيفه امام  ،جلد  ، 12ص ( 148پيام به ملت ايران در سالگرد پيروزی انقالب اسالمي )1358/11/22 ،
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دينى و فرهنگى و اعتقادى است .وقتى به چشم يك جبههى بههمپيوسته به اينها نگراه كرديرد،
خيلى از كارهاى اينها معناى واقعى خودش را نشان ميدهد.

1

جایگاه والیت فقيه در جامعه مهدوي
االن صحبت از امام زمان و جامعه مهدوی زياد است .بايد در شعارمان مشخص كنيم كه منظور ما
از جامعه مهدوی چيست؟
اعتقاد ما اي است كه ترسيم ويژگيهای اي جامعه ،به عهدهی ولي فقيه است.


مطدع سايا امام زما ك ميتواسد از امام زما ك اطاع

گد

آيت اهلل شهيد سيّد عبدالحسي دستغيب :
مَ أطاعَ الخُميني فَقَد أطاعَ اهلل  :هر كس از امام خميني اطاعت كند ،قطعاً از خدا اطاعت كرده
است.
هر كس بگويد م امام زمان (عج) را قبول دارم ،ولي امام امت را قبول ندارم ،دروغ ميگويد،
بدانيد امام زمان را هم قبول ندارد .اگر امام زمان هم ميآمد اطاعت او را نميكرد.
هر كس مي خواهد بداند ،اگر امام زمان (عج) ظهور فرمايد ،نسبت به آن حضرت چه موضعي دارد،
ببيند اآل ن با نائب بر حقش چگونه است .اگر توانستيد مطيع ايشان باشيد و هرچه فرمود اطاعت
كنيد ،اطاعت از امام زمان نيز ميتوانيد بكنيد.
بيعشق خميني نتوان عاشق مهدی شد


االي

؛ عظد تدين سعم

خدا

شهيد صياد شيرازی  :عظيمتري نعمت خداوند را ،نعمت عظيم واليت ميدانم.


االي

متويي حتّي ىي آيزاكا

شهيد سيّد مرتضي آويني  :وقتي از او پرسيديم كه چه آرزويي داری ،پيش از آنكه فكر كند
گفت« :رهايي قدق» ،و بعد اضافه كرد« :هر چه امام بفرمايد .او نايب امام زمان است و ما مطيع او

1ر بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان 1390/5/19 ،
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هستيم ».و اي همه اطاعت بهراستي حيرتانگيز است .بسيجي دلباختهی حق و اهل واليت است
و به خود حتّي اجازه نميدهد بهجز آنچه ولي امر ميخواهد آرزويي داشته باشد.
شهيد سيد مرتضي آويني  :پيام بسيجي اطاعت است ،اطاعتي كه از عشق به واليت برميخيزد.
مگر ميشود كه حضرت امام فرماني بدهند و ما اطاعت نكنيم؟
پيام بسيجي اطاعت است ،اطاعتي كه از عشق به واليت برميخيزد .تاريخ جهان هزاران سال در
انتظار ظهور اي جوانان بوده است تا بيايند و امانت ازلي انسان را ادا كنند و آرمانهای هزاران
سالهی انبيا و اوليای خدا را محقق سازند .اي بيابان صحنهی تاريخ است و از اي جنگ نيز در
تاريخ آيندهی سيارهی زمي همانگونه سخ خواهند گفت كه ما از بدر و حني ميگوييم.

انقالب اسالمی ؛ زمينه ساز جامعه مهدوي
امام خميني رضوان اهلل تعالي عليره  :مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست .انقرالب
مردم ايران نقطه شروع انقالب بزرس جهان اسالم به پرچمدارى حضرت حجّت ارواحنا فرداه است كره
خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منّت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد .مسائل
اقتصادى و مادى اگر لحظهاى مسئولي را از وظيفهاى كه بر عهده دارند منصررف كنرد ،خطررى
بزرس و خيانتى سهمگي را به دنبال دارد .بايد دولت جمهورى اسالمى تمامى سعى و توان خود را
در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد ،ولى اي بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقالب كره
ايجاد حكومت جهانى اسالم است منصرف كند.

1

امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  :خداوند همه ما را از اي قيدهای شيطاني رها فرمايد تا بتروانيم اير
امانت الهي را به سرمنزل مقصود برسانيم و به صاحب امانت ،حضرت مهدی موعود
رد كنيم.

ارواحنا لمقدمه الفرداء

2

امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  :ما بايد فراهم كنيم كار را .فراهم كردن اسباب اي اسرت كره كرار را
نزديك بكنيم ،كار را همچو بكنيم كه مهيا بشود عالم برای آمدن حضرت

سالم اهلل عليه 3

.

1ر صحيفه امام  ،جلد  ، 21ص ( 327پيام به مهاجري جنگ تحميلي )1368/1/2 ،
2ر صحيفه امام  ،جلد  ، 18ص ( 471پيام به نمايندگان مجلس به مناسبت گشايش دومي دوره مجلس )1363/3/7 ،
1ر صحيفه امام  ،جلد  ، 21ص ( 17سخنرانى در جمع مسئوالن و كاركنان وزارت پست )1367/1/14 ،
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عظمت امام خمينی

رضوان اهلل تعالی عليه

ر كار بزرس امام خميني اي بود كه جهان را در عصر غربت دي به سمت دي داری حركت داد.
امام خامنهای  :امام خمينى ،شخصيتى آن چنان بزرس بود كه در ميان بزرگان و رهبران جهران و
تاريخ ،به جز انبيا و اولياى معصومي عليهمالسّرالم  ،به دشوارى مىتوان كسى را با اير ابعراد و اير
خصوصيات تصوّر كرد.

1

امام خامنهای  :او ،آن روح اللَّه بود كه با عصا و يد بيضاى موسوى و بيان و فرقران مصرطفوى ،بره
نجات مظلومان كمر بست؛ تخت فرعونهاى زمان را لرزاند و دل مستضعفان را به نور اميد روش
ساخت .او به انسانها كرامت ،و به مؤمنان عزت ،و به مسلمانان قوّت و شوكت ،و به دنياى مرادّى و
بىروح معنويت ،و به جهان اسالم حركت ،و به مبارزان و مجاهدان فىسبيلاللَّه شهامت و شهادت
داد.
او بتها را شكست و باورهاى شرک آلود را زدود .او به همه فهماند كه انسان كامل شدن ،علرىوار
زيست و تا نزديكى مرزهاى عصمت پيش رفت  ،افسانه نيست .او به ملتها نيز فهماند كره قروى
شدن و بند اسارت گسست و پنجه در پنجهى سلطهگران انداخت  ،ممك است.
از اي پس دنيا شاهد شكوفايى روزافزون خمينى كبير خواهد بود .نهالى كه او نشانده و بذرى كه
او پاشيده ،همان كلمهى طيبهاى است كه« :اصلها ثابت و فرعها فى السّماء تؤتى اكلها كرلّ حري
باذن ربّها».
بارى ،خمينى عزيز ما را كيست كه نشناسد؟ و كيست كه بهشايسرتگى بشناسرد؟ الفران مر را
تحمّ ل آن نيست كه آن حقيقت فاخر و آن گوهر نفيس را در خود بگنجاند ،و قلم قاصر اي جانرب
ناتوان تر از آن است كه سوداى ترسيم آن چهرهى ملكوتى را بپروراند .بهترر آنكره عنران قلرم
دركشم.

2

2ر پيام به ملت شريف ايران در تجليل از امام امت 1368/3/18 ،
3ر پيام به ملت شريف ايران در پايان چهلمي روز ارتحال امام خمينى (ره) 1368/4/23 ،
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يايا خمدگي

(ي

)  :زبدالتديد

قال االمام الكاظم علیه السالم  :رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ قُم ،يَدْعُو النَّاسَ اِلَي الْحَقِّ ،يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَومٌ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ،ال

تَزِلُّهُمْ الرِّياحُ الْعَواصِفُ ،وَ ال يَمَلُّونَ مِنَ الْحَرْبِ ،وَ ال يَجْبُنُونَ ،وَ عَلَي اهللِ يَتَوَكَّلُون وَالْعاقِبَۀُ لِلْمُتَّقینَ.

1

حضرت امام موسي كاظم عليهالسالم  :مردی از اهل قم مردم را به حق دعوت ميكند .گروهي از مردم
با او گرد مي آيند كه همانند پارههای آه مستحكمند .بادهای سرخت (ريشره بَررك ) آنهرا را
نميلرزاند و از جنگ و مبارزه به ستوه نميآيند (از پا نميافتند) و نميترسرند و برر خردا توكرل
ميكنند و عاقبت با پرهيزكاران است.


يايا امام زما

حضرت امام صادق

عليه السالم

ايااحگا فدا

 :زبدالتديد

 :مرداني كه گويا دلهايشان پارههای آه است (رِجَالٌ كَأَنَّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ

الْحَدِيدِ) .غبار ترديدِ در ذات مقدّق خداوند ،خاطرشان را نميآاليد .سبُك خواب و شرب زنرده-
دارند .در نماز ،بسان زنبور عسل زمزمه ميكنند .همانند چراغهای فروزاننرد .گويرا دلهايشران
نورباران است .از ناخشنودی پروردگارشان هراق دارند .برای شهادت دعا مريكننرد و آرزومنرد
كشته شدن در راه خدايند.

2

امام خامنهای  :اگر بخواهيد اي حركت با همي شتاب و با همي رفتار تداوم پيدا كند و اثربخش
باشد ،بايستى خودمان را بسازيم .ما بايد « كزبر الحديد » باشيم؛ مثل پارههاى فوالد .ايمانمران را
تقويت كنيم؛ بصيرتمان را زياد كنيم ...

3

شهيد سيد مرتضي آويني  :مردی از اهل قم قيام خواهد كرد و مردم را به سوی حق فررا خواهرد
خواند و بر گرد او قومي همچون پارههای آه اجتماع خواهند كرد؛ قومي كه تندباد عواصف آنان
را نخواهد لرزاند ،از جنگ خسته نخواهند شد ،و بر خداست كه توكل ميكنند.
زبر الحديد ،پارههای آه  .تو گويي از آن زمان كه اي حديث مبارک بر زبان امام موسي ب جعفر
(ع) جاری شده تاكنون ،تاريخ قرنها فاصله را در يك چشم بر هم زدن پيموده است و ترو امرروز
تحقّق فرمايش آن بزرگوار را در برابر چشم ميبيني .خوب نگاه ك  :اي ها همان قوم هستند.

1ر سفينه البحار  ،شيخ عباق قمي  ،جلد  ، 7باب قم  ،صفحهی 358
2ر بحار االنوار  ،عالمه محمّد باقر مجلسي  ،جلد  ، 52ص 308
3ر بيانات در ديدار هزاران نفر از معلمان سراسر كشور 1390/2/14 ،
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سام گدا ك م ئولد

آاي اس

حجت االسالم حاج آقای اسكندری

(ره)

 :نام گروه ر ياران خميني ر برای شما مسئوليتآور است و

وظايفي بنا به نام گروه به دوش شما سنگيني ميكند.

1

ر وظيفهمان خيلي سنگي است  :زبر الحديد  :پارههای آه ( .المؤم كالجبل الراسخ)
ر بايد شأن خود و گروه را در همهی جوانب ظاهری و باطني ،متناسب با نام امام خميني (مردی كه
عالَم را تحت تأثير خود قرار داد) حفظ كنيم.

امام خامنهاي


مدظلهالعالی

اعزام سايا بداي آزمايش امّ

ر هر كدام از ائمّه كه ميخواستند كار بزرگي انجام بدهند ،قبلش بي آن امّت نايب ميفرسرتادند
تا ب ه قول خودمان ببينند ،تا چه مقدار پای كار هستند( .مثال  :اعزام مسرلم ابر عقيرل توسرط
سيدالشّهدا به كوفه).
حاال هم حضرت وليعصر

ارواحنافداه

نائبش را فرستاده است تا ببيند ما چه ميكنيم؟

به همي خاطر اعتقاد داريم ،تعجيل در ظهور بستگي دارد به عملكرد ما نسبت به سرخنان ولري
فقيه.
(زمان جنگ خيلي به ظهور نزديك شده بوديم؛ چون فكر و ذكر همه ،ياد و نام امرام شرده برود.
عكس امام همه جا بود.
اگر االن بر نام و حتي عكس حضرت آقا ،تأكيد ميكنيم به اي دليل است كه اي يك نشانه است
برای اعالم آمادگي.
ما گِرد نايب امام زمان تجمع كرديم تا به او نشان دهيم كه آمادهايم بر محور ولي اهلل االعظم تجمع
كنيم.
و به همي دليل است كه در گروه تمام كارهايمان بر مبنای فرمايشات حضرت آقاست .ميخواهيم
بيانات آقا را عملياتي كنيم.
(بايد بيانات حضرت آقا ،نقل مجالسمان بشود).
1ر جلسه اوّل هيئت مركزی گروه فرهنگي ياران خميني (ره) 1379/11/21 ،
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گالير سايا امام زما ؛ جا ىايى مدتّا گدير گد !

امام خامنهای  :در اي سخنرانيهاى ما هم گاهى حرفهاى خوبى در گوشه كنرار هسرت؛ منتهرا
غالباً دقّت نمىشود و همي طور ناپديد مىگردد!


االي

پذيدي يايا امام زما

1

ايااحگا فدا

قال االمام الصادق علیه السالم  :هُمْ اَطْوَعُ لَهُ مِنَ الْاَمَۀِ لِسَیِّدِها.

2

در برابر فرمان امامشان از بندهی مطيع ،مطيعتر هستند.

جم
ع بندی گام وژيه
ر شعاي ا كدف گدا ك بر طوي ىقدق بدايش تدسد شد اس
رس ب

بر شعاي ا كدفك ىاياي ىلب تيي ا عالقر اس

ر يابطري جاييا االي
امام زما اس

فقدر ا امام عصد

( .بدايش مه باشد).

يا ميىاسد  :سون الي فقدررك سرون

.

ر حديث زبد التديد يا حفظ اس
رس ب

ايااحگا فردا

.

 .اكمد

اي (پاي كاي آكن) يا ميىاسد.

بر گوش ىاى ا پديددي بداساه حضده آقا ح اس اس

ا آ كا يا برر طروي

مدتا ىسبال مي گد.

1ر بيانات در ديدار صميمانه با جوانان 1377/2/7 ،
2ر بحار االنوار  ،جلد  ، 52ص 308

11

گام اوّل  :مسجد
(کانونزمینهسازیجامعهمهدوی)

نماز اوّل وقت


مواظب

بد ااقاه سماز

حضرت اميرالمؤمني عليهالسالم  :هيچ كاری نزد خدای عزوجل محبوبتر از نماز نيست .پس مبرادا
چيزی از امور دنيا ،شما را از اوقات نماز بازدارد؛ زيرا خدای عزوجل مردماني را نكوهيده و فرموده
است « :همانان كه از نمازشان غافلند» ؛ يعني از اوقات نماز غافلند و به آن اهميتي نميدهند.

1

حضرت امام صادق عليهالسرالم  :دو خصلت است كه هركس نداشته باشد از او دوری ك  ،دوری كر ،
دوری ك  .عرض شد :آن دو چيست؟ حضرت فرمود :نماز خواندن بره وقرت و مواظبرت بررآن و
همدردی و كمك مالي (به برادران مؤم ).


2

سدد عملي امام ياح اهلل

خاطره از خانم فريده مصطفوی (دختر امام راحل) :
حضرت امام خيلي به نماز اهميت ميدادند ،خيلي سفارش نماز را ميكردند .هميشه ميگفتند :در
مورد نمازتان اهمال نكنيد .به ما ميگفتند :همي كه شما ميگوييد اول اي كار را بكنم ،بعد نمراز
بخوانم ،اي خالف است ،نگوييد اي حرف را .به نمازتان اهميت دهيد .اول نماز ،خالصره ،خيلري
سفارش نماز را ميكردند.


3

يك جملر زيبا ا تكا ىكگد از مُداىما

امام خامنه ای  :بارها جلسات هيئت دولت يا شورای جنگ را برای نماز قطع كردم و به اير اصرل
معتقد بوده و هستم كه اگر كار به نماز برميخورد ،بايد كار را تعطيل كرد و نماز خواند.

1ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 7ص 3129
 2ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 7ص 3129
 3ر پا به پای آفتاب (گفتهها و ناگفتهها از زندگي امام خميني)  ،گردآوری  :اميررضا ستوده  ،ص 118

12

استداللم هم اي است كه وقتي ندا ميآيد " :حيّ عَلَي الصّاله "؛ اير خيلري تجراهر و وقاحرت
ميخواهد كه خدا شما را به نماز بخواند و شما چشم در چشم ديگران بدوزيد و توجهي نكنيد .اي
لوث كردن ارزش نماز است كه هم به كار لطمه ميزند و هم عوارض وضعي دارد.

نماز جماعت


خاسراش يا آتش بزسدد!
صلي اهلل عليه و آله

پيامبر اكرم

دربارهی عده ای از مسلمانان كه برای نماز در مسجد كندی مريكردنرد،

فرمود :عدهای برای نماز در مسجد فراخوانده ميشوند (و تأخير ميكنند) ،چيزی نمانده كه دستور
دهيم قدری هيمه جمع آوری و بر در خانههای آنها گذاشته شود و آتشي برافروخته گرردد و برا
خانههايشان بسوزند.


1

بد يهوى ام

پيامبر اعظم

سالم سكگدد !

صلي اهلل عليه و آله

 :بر يهود و نصاری سالم كنيد؛ امّا بر يهود امّت م  ،سالم نكنيد.

گفتند :يا رسول اهلل ! يهود امت تو چه كساني هستند؟
حضرت فرمودند  :آنان كه اذان و اقامه را ميشنوند؛ ولي در نماز جماعت حاضر نميشوند.


بيجماع

حضرت امام صادق
رسول خدا

لقمان

عليهالسالم

صلي اهلل عليه و آلره

نماز نگزارد.


ك بيسماز اس

2

!

 :كسي كه با جماعت نماز نخواند ،از نظر مسلمانان بينماز اسرت؛ چره

فرمود :نماز ندارد كسي كه بدون علت و عذری ،در مسجد برا مسرلمانان

3

جماع
سالم اهلل عليه

حتي بر ياي سدز !
در اندرز به فرزندش ،گفت :نماز را با جماعت بخوان ،گرچه روی نيزه باشد.

4

(كنايه از خواندن نماز جماعت حتي در سختتري شرايط)

1ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 7ص 3141
2ر پرسشهای مردم و پاسخهای رسول اكرم  ،شيخ احمد قاضي زاهدی  ،ص ( 538به نقل از لئالي االخبار  ،ج )4
3ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 7ص 3141
 4ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 7ص 3141
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چگد م ئلر از يسالر امام ياحل

ر مستحب است نمازهاى واجب خصوصا نمازهاى يوميه را به جماعت بخواننرد ودر نمراز صربح و
مغرب و عشا خصوصاً براى همسايه مسجد و كسى كه صداى اذان مسرجد را مرىشرنود بيشرتر
سفارش شده است.

1

ر در روايتى وارد شده است كه اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا كند هر ركعت از نماز آنان ثواب
صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا كنند هر ركعتى ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بيشرتر
شوند ثواب نمازشان بيشتر مى شود تا به ده نفر برسند و عده آنان كره از ده گذشرت اگرر تمرام
آسمانها كاغذ و درياها مركب و درختها قلم و ج و انس و مالئكه نويسنده شروند ،نمرىتواننرد
ثواب يك ركعت آن را بنويسند.

2

ر حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بىاعتنايى جايز نيست و سزاوار نيست كه انسان بدون عذر
نماز جماعت را ترک كند.

3

ر مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند .و نماز جماعت از نماز اول وقت كره
فرادى يعنى تنها خوانده شود ،بهتر است .و نيز نماز جماعتى را كه مختصر بخواند ،از نماز فررادى
كه آن را طول بدهند ،بهتر مىباشد.

4

مسجد


م جد؛ خاسري خداس

حضرت امام صادق

عليهالسالم

 :بر شما باد به رفت

مساجد؛ زيرا مساجد خانههای خدا در روی

زمي اند .هر كه پاک و پاكيزه وارد آنها شود خداوند او را از گناهانش پاک گرداند و در زمرهی
زايران خود قلمدادش كند .پس ،در مساجد نماز و دعا بسيار بگزاريد.

5

پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله و سلم  :محبوبتري جای شهرها در پيش خدا ،مسجدهاست.

6

1ر رساله توضيح المسائل  ،امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  ،مسئله 1399
 2ر رساله توضيح المسائل  ،امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  ،مسئله 1400
3ر رساله توضيح المسائل  ،امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  ،مسئله 1401
 4ر رساله توضيح المسائل  ،امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  ،مسئله 1402
 5ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 5ص 2391
6ر نهج الفصاحه  ،ص 595
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يفتن بر م جد

پيامبر خدا

صلي اهلل عليه و آله و سرلم

 :هر كه برای شركت در نماز جماعت به مسجدی رود؛ برای هر قدمي

كه برميدارد هفتاد هزار حسنه منظور شود و به همان اندازه درجاتش باال رود و اگرر در آن حرال
بميرد ،خداوند هفتاد هزار فرشته بگمارد كه در قبرش به عيادت او روند و انيس تنهايي او باشند و
تا زماني كه برانگيخته شود ،برايش آمرزش طلبند.

1

پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله و سرلم  :به آنها كه در ظلمات شب به سوی مسجدها ميروند ،بشارت بده
كه روز رستاخيز روشني كامل دارند.

2

زياد رفت به مسجد و رفت در مسجدى كه نمازگزار ندارد ،مستحب است.و همسايه مسجد اگرر
عذرى نداشته باشد ،مكروه است در غير مسجد نماز بخواند.


3

سش تن ىي م جد

پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم  :ای اباذر ! تا زماني كه در مسجد نشستهای ،خدای تعالي به تعداد هر
نفسي كه ميكشي ،يك درجه در بهشت به تو ميدهد و فرشتگان بر تو درود ميفرستند و بررای
هر نفسي كه در مسجد ميكشي ،ده حسنه برايت نوشته ميشود و ده گناه از تو پاک ميگردد.


شكاي

4

م جد

حضرت امام صادق عليهالسالم  :مسجدها از حاضر نشدن همسايگان خرود بره درگراه خردای تعرالي
شكايت كردند .خداوند عزوجل به آن ها وحي فرمود :به عزت و جاللم سوگند كه حتي يك نماز از
آنان نپذيرم و عدالتي از آنان در ميان مردم آشكار نكنم و رحمت م به آنان نرسد و همسرايهی
م در بهشت نشوند.

5

1ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 5ص 2393
2ر نهج الفصاحه  ،ص 595
3ر رساله توضيح المسائل  ،امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  ،مسئله 896
 4ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 5ص 2393
5ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 5ص 2395
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مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمىشود ،غذا نخورد و در كارها برا او مشرورت
نكند ،و همسايه او نشود ،و از او زن نگيرد و به او زن ندهد.


1

كم اييي م جد

حضرت اميرالمؤمني عليهالسالم  :اگر همسايه ی مسجد بيكار و سالم باشد و برای گزاردن نماز واجب
در آن حاضر نشود ،نمازش پذيرفته نيست.


2

ستدجري م جد يفتن

حضرت اميرالمؤمني عليهالسالم  :هر كه به مسجد رفت و آمد كند ،به يكي از اي هشت چيز دسرت
يابد :برادر ديني سودمند ،يا دانشي جديد ،يا آيتي محكم و استوار ،يا رحمتي منتظره ،يا سرخني
كه او را از هالكت برهاند ،يا شنيدن جملهای كه او را به راه راست هدايت كند ،يا آنكه گنراهي را
از ترق يا شرم ترک گويد.

3

جم
ع بندی گام اول
ر اكمد

سماز اال اق

ر اصل بد آ اس

ك جماع

ا م جد يا ميىاسد.

ر سمازكا يا اال اق

ك جماع

ا ىي م جد ميخواسد.

ر عدم اسجام كد دام از موايى باالك حتماً بر خاطد عذي موجهي بوى اسر
مثال اينقدي مديض بوى اس

( .برر عگروا

ر بايد بچركا بعد از م جد بداي عداىه بر مگزلشا بداسد!)

ر پدام امام خامگراي بر اجالس سماز يا ىقدقاً فهمدد ا سكتر بدىايي دى اس

.

1ر رساله توضيح المسائل  ،امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  ،مسئله 897
 2ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 5ص 2395
3ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 5ص 2397
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پیام امام خامنهای به نوزدهمین اجالس نماز
بسماهللالرحم الرحيم
پديد آوردن هويتي به نام مسجد ،نخست در قبا و سپس در مدينه ،در شرمار زيبراتري و
پرمغزتري ابتكارهای اسالم در آغاز تشكيل جامعهی اسالمي است :خانهی خدا و خانرهی
مردم؛ خلوت اُنس با خدا و جلوت حشر با مردم ،كانون ذكر و معراج معنوی و عرصهی علم
و جهاد و تدبير دنيوی؛ جايگاه عبادت و پايگاه سياست ،دوگانههای به همپيوستهای است
كه تصوير مسجد اسالمي و فاصلهی آن با عبادتگراههرای رايرج اديران ديگرر را نمايران
مي سازد .در مسجد اسالمي ،شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگي پاک و خردمندانه
و سالم ،در هم ميآميزد و فرد و جامعه را به طراز اسالمي آن نزديرك مريكنرد .مسرجد،
مظهر آميختگي دنيا و آخرت و پيوستگي فرد و جامعره در ديردگاه و انديشرهی مكترب
اسالم است.
با اي نگاه ،دلهای ما برای مسجد ميتپد و از شوق و احساق مسئوليت ،لبريز ميگرردد.
امروز در ميان مساجد ما كم نيستند آنهائي كه مي تواننرد نمرائي از اير تصروير زيبرا و
شوق انگيز را به نمايش درآورند .حضور نسل جوان پراکنهراد مرا و حضرور روحرانيون و
معلمان آگاه و د لسوز ،مسجدهائي را به درستي ،كانون ذكر و عبادت و انديشره و معرفرت
ساخته و يادهای عزيز و گرانبها را در دلهای ما برانگيخته است .ليك تا اي وظيفره بره
تمام و كمال گزارده نشود ،هيچيك از ما نبايد و نمي توانيم خطری را كه از كمبود مسرجد
يا ضعف و نارسائي مساجد ،جامعه و جوانان و خانواده هرا و نسرل هرای آينرده را تهديرد
مي كند ،غافل بمانيم و خود را از بركات عظيمي كه مسجدِ طراز اسالمي به كشور و نظرام و
مردم هديه ميكند ،محروم سازيم.
نخستي مطلب مهم ،بنای مسجد و حضور روحاني شايسته در آن اسرت .هرم اكنرون برا
وجود دهها هزار مسجد در كشور ،جای هزاران مسجد ديگر در روستاها ،شهرها ،شهرک-
ها و مجتمع های مسكوني خالي است .دسترسي آسان به مسجد ،نياز ضرروری مؤمنران و
جوانان و نوجوانان ما است .روحاني پرهيزگار ،خردمند ،كارشرناق و دلسروز در مسرجد،
همچون پزشك و پرستار در بيمارستان ،روح و مايهی حيات مسجد است .امامان جماعرت
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بايد آماده سازی خويش برای طبابت معنوی را وظيفه حتمي خود بدانند و مراكز رسريدگي
به امور مساجد و حوزههای علميه در همه جا آنان را ياری دهنرد .مسراجد بايرد مَردرَقِ
تفسير و حديث و منبرِ معارف اجتماعي و سياسي و كانون موعظه و پرورش اخالق باشرد.
زمزمه ی محبت متوليان و مديران و امنای مساجد ،بايد دلهای پاک جوانان را مجرذوب و
مشتاق كند .حضور جوانان و روحيه های بسيجي بايد محيط مسجد را زنرده و پرنشراط و
آينده پو و لبريز از اميد سازد .ميان مسجد و مراكز آموزشي در هر محل ،همكاری و پيونرد
تعريف شده و شايستهای برقرار گردد .چه نيكوست كه دانش آموزان برجسته و ممتراز در
هر محل ،در مسجد و در برابر چشم مردم و از سوی امام جماعت ،تشويق شروند .مسرجد
بايد رابطه ی خود را با جواناني كه ازدواج ميكنند ،با كساني كه به موفقيتهرای علمري و
اجتماعي و هنری و ورزشي دست مييابند ،با صاحب همّتراني كره كمرك بره ديگرران را
وجههی همت ميسازند ،با غمديدگاني كه غمگساری مي جويند ،و حتي برا نروزاداني كره
متولد ميشوند ،برقرار و مستحكم كند .مسجد بايد در هر منطقه و محل ،مرأم و مايرهی
خير و بركت باشد و به طريق اولي ،وسيله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد .پخش صداهای
آزاردهنده بويژه در شب و هنگام آسايش مردم ،كاری نراروا و در مرواردی خرالف شررع
است .تنها صدائي كه بايد از مسجد در فضا طني بيفكند بانرگ اذان برا صروت خروش و
دلنواز است.
عمران مساجد و پرداخت به آرايههای معنوی و ظاهری آن ،وظيفهی همگان اسرت و هرر
كسي به اندازهی توان و همت بايد در آن سهيم گردد .مردم ،شهرداریها و دسرتگاههرای
دولتي هر يك در آن بايد سهمي ايفاء كنند و روحاني دانا و مسرئوليتپرذير و پرهيزگرار
ميتواند و ميبايد محور اي منظومهی تالش مقدق باشد.
از خداوند متعال توفيق همگان را مسألت ميكنم و برای روحراني مجاهرد و خردمتگزار،
جناب حجت السالم والمسلمي آقای قرائتري دوام عمرر و نشراط و توفيرق روزافرزون از
خداوند ميطلبم.
والسالم عليكم و رحمهاهلل
سيدعلي خامنهای  18 /مهرماه 1389
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گام دوم  :خودسازی
(تحقّقجامعهمهدویدربُعدفردی)
پاسخ رهبر عزيزتر از جانمان به نامه يك نوجوان كرماني
بسمه تعالي .جوان عزيز! خدا را شكر كنيد كه شما را از دوران حاكميت دي بهرهمنرد سراخته و
جواني شما را در چني دوراني قرار داده اسرت .از اير سررمايهی عظريم يعنري جرواني بررای
خودسازی علمي ،فكری ،روحي و جسمي استفاده كنيد و مگذاريد حتي يك ساعت از اير بهرار
زندگي به هدر رود و صرف غفلت و لهو شود .ارادهی خود را تقويت كنيد .با قرآن ،عبادت ،دعرا و
كتاب انس داشته باشيد .ورزش روحي و جسمي را هم فراموش نكنيد و اي را به همهی جوانهای
خوب و مؤم بگوييد.
والسالم عليكم ر سيد علي خامنهای


اساس فعّالدّ

كاي گدا

اول :خودسازی علمي ،فكری ،روحي و جسمي؛ بعد فعاليتهای ديگر.
نميخواهيم طبل تو خالي باشيم .طبل فقط صدا دارد ،اما درونش خالي است.
اي اعتقاد ما است كه اگر ميخواهيم برنامه ی بيروني داشته باشيم ،بايد چند برابر آن در داخرل
گروه ،روی خودمان كار كرده باشيم .اگر هم صدا ميكنيم ،بايد پشت اي صردا ،حررف و مطلرب
باشد تا ماندگار شود.
امام خامنهای  :ياد كنيم از مرحروم آقراى نجرومى رضروان اللَّره عليره ؛ عرالم ،فاضرل ،درقخوانرده،
زحمتكشيده ،در عي حال يك قلهى هنرى و حقيقتاً يك هنرمند .بعد از انقالب ،قبرل از دورهى
رياست جمهورى ،م يكى از سفرهائى كه به كرمانشراه آمردم ،منرزل ايشران رفرتم و كارهراى
هنرى اش را از نزديك ديدم .بعد هم پس از رحلت امام ،ايشان يكرى از كارهرايش را برراى مر
فرستاده بود .م از ايشان درخواست كردم كه اي حديث شريف را« :مَ نَصَبَ نَفسَهُ لِلنّاقِ اِماماً
فَليَبدَأ بِتَعلِيمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلِيمِ غَيرِهِ» 1براى م بنويسيد تا جلوى چشم م باشد؛ فراموش نكنيم
وظيفه ى تعليم خودمان را .ايشان با يك خط بسيار زيبائى نوشتند ،م هم تابلو كردم و توى اتاق

1ر نهج البالغه  ،حكمت 73
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جلوى چشم م است« .م نصب نفسه للنّاق اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره»؛ اگر اي
تعليم انجام گرفت ،تعليم غير ،آسان خواهد شد؛ مشكل كار ما اي است.
عزيزان م ! برادران م ! فرزندان م ! جوانان! طالب دختر و پسر! اگر ميخواهيد مثل بوتهى گلى
عطر شما فضا را معطر كند ،اگر ميخواهيد معنويت مثل چشمهاى از شما سررازير شرود و بردون
اجبار ،بدون اكراه ،تشنگان بنوشند و به سوى آن بشتابند ،راهش اير اسرت« :فليبردأ بتعلريم
نفسه».

1

خودسازي علمی (درس)
ياران خميني در مسائل درسي بايد سرآمد و محل رجوع همكالسريهرای خرود باشرند .كسرب
رتبههای ممتاز در مدرسه ،حوزه و دانشگاه ،از وظايف ياران خميني ميباشد.
امام خامنهای  :شما دهها سال در اي دنيا زندگى خواهيد كرد؛ بنابراي خودتان را از لحران علرم
مجهّز كنيد .علم از جمله ى چيزهايى است كه تا آخر عمر براى انسان مفيد است .اگر بر اي علم،
عمل خوب و ماندگارى مترتّب شود ،براى بعد از مرس هم مفيد خواهد بود .درق خوانردن ،يرك
فريضهى اصلى براى شماست.

2

خودسازي فكري (معرفت)
بايد در زمينههای مختلف معرفتي ،سطح شناخت و اطالعات خود را باال ببريم .يراران خمينري از
نظر معرفتي بايد در سطحي باشند كه توانايي پاسخگويي به شبهات مطرح شده در حوزهی دي را
بدهند.

خودسازي روحی (تهذیب نفس ،اخالق)
تقوا و جهاد با نفس ،مي بايست شعار اصلي ياران خميني باشد .بايد بدانيم كارها بردون اخرالق و
تهذيب نفس به پيش نميرود .تمام تالش و همت در جهت اصالح نفس.

1ر بيانات در جمع روحانيون شيعه و اهل سنت كرمانشاه 1390/7/20 ،
2ر بيانات در ديدار اعضاى اتحاديههاى انجمنهاى اسالمى دانش آموزان و مسؤوالن امور تربيتى سراسر كشور 1379/12/8 ،
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امام خامنه ای  :يك خصوصيت ديگر هست كه اگر در شما باشد ،هم در دوران عمرر شرما مفيرد
است ،هم براى ديگران مفيد واقع خواهد شد و هم براى نشئهى آخرت و دوران بىپايران زنردگى
بعد از مرس مفيد است .آن تهذيب نفس است؛ خودتان را پاكيزه كنيد.

1

امام خامنهای  :شرح حال شهيد افشردى (باقرى) را ميخواندم ر به نظرم شرح حرال ايشران يرا
يكى ديگر از همي شهدا بود ر در آنجا ذكر شده بود كه ايشان هر روز خطاهاى خود را مينوشته؛
همي كه در توصيهى علماى اخالق و در توصيههاى بعضى از احاديرث و اينهرا هرم هسرت كره
خطاهاى خودتان را بنويسيد ،هر شب خودتان را محاسربه كنيرد .او اير چيزهرا را روى كاغرذ
مينوشته ...اي محاسبهى نفس ،خيلى چيز خوبى است .انسان بايد خود را محاسبه كند ،بعد يكى
يكى از انجام گناهان خود كم كند .ما به بعضى از گناهها عادت كردهايم .همّت كنيم اينها را يكرى
يكى كنار بگذاريم؛ اي نقاط ضعف را يكى يكى كم كنيم.

2

آيت اهلل سيد محمّد حس لنگرودی :
ر عالمه طباطبايي اهل م راقبه بود .يك وقت خدمت آن بزرگوار رسيديم كه دستورالعملي بره مرا
بدهد .فرمود  :مراقبه و محاسبه؛ اي دو حالت را شخص سالك بايد از ابتدای سير و سلوک تا انتها
ملتزم باشد.
ر باز فرمود  :مراقبه و محاسبه بايد هميشه باشد.
ر حتي در اي اواخر كه نميتوانست درست حرف بزند ،يكي از رفقا از ايشان خواسرته برود كره
توصيههايي بفرماييد ،دوباره فرموده بود :مراقبه ،محاسبه.

3

آيت اهلل حس زاده آملي  :يكي از كلمات قصار عالمه طباطبايي كه مدام بر زبان مريآورد ،اير
جملهی بسيار پر معنا و بلند و عميق است  :ما كاری مهمتر از خودسازی نداريم!

4

1ر بيانات در ديدار اعضاى اتحاديههاى انجم هاى اسالمى دانش آموزان و مسؤوالن امور تربيتى سراسر كشور 1379/12/8 ،
 2ر بيانات در ديدار جمعي از مسئوالن نظام 1390/1/23 ،
3ر آن مرد آسماني (خاطرات عالمه طباطبايي)  ،به اهتمام مرتضي نظری  ،ص 98
 4ر آن مرد آسماني (خاطرات عالمه طباطبايي)  ،به اهتمام مرتضي نظری  ،ص 105
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خودسازي جسمی (ورزش)
ياران خميني از جهت جسمي نيز بايد در نقطه مطلوب باشند كه گفتهاند عقل سالم در بدن سالم
است( .اشاره به ورزش مداوم امام خامنهای)
امام خامنه ای  :براى جوانان ورزش كردن يك سرمايه اندوزى است .م اعتقاد دارم ورزش برراى
همه يك فريضه ى عمومى است .البته منظورم ورزش حرفه اى نيست .ورزش حرفره اى را هرم رد
نمى كنم ،اما توصيه نمى كنم كه همه ى جوانان سراغ ورزش حرفهاى بروند؛ نه .ورزش براى سالمت
و حفظ نشاط است .اي هم سرمايهاى است كه تا اواخر عمر ،براى شما مرى مانرد .تر پررورى و
بيكارگى ،ضايع كردن آن سرمايهى عظيم است.

1

امام خامنهای  :ورزش ،دروازهی ورود به معنويت است.
شهيد بهشتي  :م اگر يك روز ورزش نكنم ،يك روز از انقالب عقب هستم.

پازل
مجموعهی گروه برای اعضای خود در زمينههای مختلف از جمله خودسازیها برنامه دارد و اعضای
گروه با عضويت در مجموعه ،در حقيقت پذيرفتهاند كه مطابق با برنامههای گروه عمل كنند.
وقتي برنامه ای به عنوان برنامهی رسمي گروه اعالم ميشود ،همه ی اعضا موظفند در آن شرركت
نمايند .اي  ،بديهيتري اصلِ عضويت در يك مجموعه است.
برنامههای گروه مثل قطعات يك پازل مي ماند كه در صورت اجرای تمام آنها ،اي پازل تكميرل
ميگردد .به همي دليل حضور در تمامي برنامهها (جلسات ،هيئات ،اردوها و  )...الزامي است.
به عنوان مثال  :بردن اردو كلي زحمت داره .اما قطعا مسئولي گروه از برگزاری يك اردو ،اهدافي
را دنبال ميكنند كه عدم حضور هر يك از اعضا ،موجب نرسيدن به تمام اهداف ميشود.

1ر بيانات در ديدار اعضاى اتحاديههاى انجم هاى اسالمى دانش آموزان و مسؤوالن امور تربيتى سراسر كشور 1379/12/8 ،
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جم
ع بندی گام دوم
ر سام ا مفهوم خوىسازيكاي چهايگاسر يا ميىاسد.
ر خوىسازيكا يا مهمتدين اظدفري فدىي خوى ىاس تر ا ىي جه
ر مفهوم پازل يا بر خوبي فهمدد اس

( .ميىاسد چدا بد ياي شد

تتقق آ كا تالش مي گد.
ىي تمام بدسامركاي گدا ك

اصداي مي گد ).
ر با تقوي اجدايي آشگاس

اس ب

بر يعاي

ىقدق آ ح اس ميباشد.

ر ىي بدسامر كاي عمومي گدا ا كمچگدن بدسامر كاي موصوص بر خوى شرد

مرگظ ا فعرال

ىايى.
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گام سوم  :همدلی
(رابطهبرادرانایمانیدرجامعهمهدوی)


حديث كمدلي

وَ لَوْ أَنَّ اَشْیَاعَنا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطاعَتِهِ عَلَى اجْتِماعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ ،
لَمَا تَأخَّرَ عَنْهُمُ الْیُمْنُ بِلِقائِنا  ،وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ بِمُشاهَدَتِنا  ،عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَۀِ وَ صِدْقِها مِنْهُمْ بِنا ،
فَما يَحْبِسُنا عَنْهُمْ إِلَّا ما يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ وَ لَا نُؤْثِرُهُ مِنْهُم
وَ اهللُ المُستُعانُ ،وَ هُوَ حَسبُنا وَ نِعمَ الوَكیل.

1

توقيع شريف موالنا صاحب الزمان عجل اهلل تعالي فرجه الشريف به جناب شيخ مفيد

رحمه اهلل

:

اگر شيعيان ما ر كه خداوند در طاعتش توفيقشان دهد ر دلهاشان در وفا به عهد و پيماني كه
آنها با ما دارند همدل ميشدند ،از فيض ديدار ما محروم نميشدند و سعادت ديدار ما زودتر
نصيبشان ميشد ،ديداری با معرفت و از روی صداقت،
ما را از آنان چيزی باز نميدارد جز اخبار ناخوشايندی كه از آنها به ما ميرسد.


آير كمدلي

اِنَّمَا المُؤمِنُونَ اِخوَةٌ فَاَصلِحُوا بَینَ اَخَوَيكُم وَاتَّقُوا اهللَ لَعَلَّكُم تُرحَمُون.

2

ر نكات نهفته در واژهی برادری:
الف) دوستي دو برادر ،عميق و پايدار است.
ب) دوستي دو برادر ،متقابل است نه يكسويه.
ج) دوستي دو برادر ،بر اساق فطرت و طبيعت است ،نه جاذبههای مادی و دنيوی.
د) دو برادر ،در برابر بيگانه ،يگانهاند و بازوی يكديگر.
ه) اصل و ريشهی دو برادر ،يكي است.
و) برادر در شادی برادرش شاد و در غم او غمگي است.
ر در مكاتب و فرهنگهای ديگر :اظهار عالقه با كلمات رفيق ،دوست ،همشهری ،هموط و  ...اما
در اسالم با كلمهی برادر كه عميقتري واژههاست.
 1ر بحاراالنوار  ،جلد  ، 53صفحه 176
2ر سوره مباركه حجرات  ،آيه 10
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ر در حديثي ،دو برادر ديني به دو دست تشبيه شدهاند كه يكديگر را شستشو ميدهند.
ر پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله به همراه  740نفر در منطقهی نخيله حضور داشتند كه جبرئيل نازل
شد و فرمود :خداوند ميان فرشتگان ،عقد برادری بسته است .رسول اكرم نيز مسلمي را با هم
برادر نمود :ابوبكر با عمر ،عثمان با عبدالرحم  ،سلمان با ابوذر ،طلحه با زبير ،مصعب با ابو ايوب
انصاری ،ابودرداء با بالل ،مقداد با عمار ،عايشه با حفصه ،اميرالمؤمني با پيامبر.
ر در جنگ اُحُد ،پيامبر اكرم دستور داد دو نفر از شهدا به نامهای عبداهلل اب

عمر و عمر ب

جموح را كه ميانشان برادری برقرار شده بود ،در يك قبر دف كنند.
ر برادری نسبي ،روزی گسسته خواهد شد( ،فال اَنسابَ لهم) 1ولي برادری ديني حتي در قيامت
هم پايدار است( .اِخواناً عَلي سُررٍ مُتقابِلي َ)

2

ر دوستي و برادری ،بايد تنها برای خدا باشد( .اَالَخِلّاءُ يَومَئذٍ بَعضُهم لِبَعضٍ عدوٌ اِلّا المتقي )

3

ر رابطهی برادری ،در گرو ايمان است.
متحد ،جانهرای شيرران خداست

جان گرگان و سگان از هم جداست

ر برادری بر اساق ايمان ،مشروط به س  ،شغل ،سواد و درآمد نيست.
ر هيچكس ،خود را برتر از ديگران نداند :ميان برادران ،برابری است.
ر مهمتر از گرفت برادری ،حفظ برادری است.
ر امام صادق عليه السالم  :مؤم برادر مؤم

است ،مانند يك جسد كه اگر بخشي از آن بيمار

گردد ،همهی بدن ناراحت است.
ر از نعمتهای الهي كه خداوند در قرآن مطرح كرده است :الفت ميان دلهای مسلمان (كنتم
اَعداءً فَاَلَّفَ بَي قُلوبِكم)


4

گدا ؛ متلي بداي ساختن جامعر سموسر اسالمي

ر از حديث امام زمان ارواحنا فداه متوجه ميشويم كه گير غيبت حضرت ،ما هستيم.
ر (شهيد آيت اهلل دكتر بهشتي) به جوانهای ايراني ساك

آلمان گفت « :اگه جامعهی نمونهی

اسالمي بسازيد ،ديگه تبليغ اسالم نيازی نداريد ».گفت « :تالش كنيد اي جامعه رو بسازيد ،اون-
وقت همه ميآن سراغ شما .اي خودش بهتري تبليغه».

5

1ر سوره مباركه مؤمنون  ،آيه 101
2ر سوره مباركه حجر  ،آيه 47
3ر سوره مباركه زخرف  ،آيه 67
4ر سوره مباركه آل عمران  ،آيه 103
5ر كتاب صد دقيقه تا بهشت  ،ص 72
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ر نقل خاطره شهيد چمران :
توی ذهنمان بود كه اگر انقالب نميشد ،ما يك جمعيت محدودی برويم و در يك جزيرهی كوچك
بر مبنای اسالم زندگي كنيم .مطمئ بوديم كه با اي كار ،عالم را تسخير خواهيم كرد.
(همهی هدف ما هم همي است  :ايجاد يك جمع نمونه و الگو بر مبنای اسالم)


پدامك كدير
راههای افزايش همدلي ،تذكر دادن عيوب يكديگر با آداب

به نظر ميرسد يكي از مهمتري

مخصوص اسالمي ميباشد .اي كار ،نشاندهندهی آن است كه برای يكديگر ارزش و اهميت قائل
هستيم.

قال االمام الصادق علیه السالم  :اَحَبُّ اِخوانِي اِلَيَّ مَن اَهدی اِلَيَّ عُیُوبِي.

1

محبوبتري دوستانم نزد م كسي است كه عيبهايم را به م هديه كند.


از يكدييد مداقب

گد

امام خامنهای  :اينى كه ميبينيد يك عدهاى در مقابل دشم منهزم ميشوند ،طاقت نمىآورند،
نميتوانند ايستادگى كنند ،به خاطر آن چيزى است كه قبالً از اينها سر زده است؛ باط خودشان
را با گناه و با خطا خراب كردهاند  ...اي  ،عالجش هم مراقبت از خود است .مراقبت از خود هم
يعنى همي تقوا .بنابراي عالجش تقواست .مراقب خودمان باشيم .نزديكان افراد مراقبت كنند؛
زنها از شوهرهايشان ،شوهرها از زنهايشان ،دوستان نزديك از همديگر؛ «و تواصوا بالحقّ و تواصوا
بالصّبر» .از يكديگر مراقبت كنيم ،براى اينكه دچار نشويم.


بداىيي از سيا پدامبد اعظ

2

صلي اهلل علدر ا آلر

تكريم شخصيت يكديگر ر نقد دلسوزانه و سازنده ر تفقد و ابراز محبت

3

1ر تحف العقول  ،ص 664
2ر خطبههای نماز جمعه تهران 1388/6/20 ،
3ر به نقل از خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت االسالم والمسلمي سيد احمد خاتمي 1389/4/18 ،
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حكوم

مهدي ايااحگا فدا ؛ ااد ىايا كمدلي

قال االمام الباقر علیه السالم  :إِذْ قامَ الْقائِمُ جَاءَتِ الْمُزامَلَۀُ (دوران همدلي)
وَ يَأتِي الرَّجُلُ إِلَى كیسِ اَخیهِ فَیَأخُذُ حاجَتَهُ ال يَمْنَعُهُ.

1

زمان قيام قائم ،دوران رفاقت و همدلي فرا ميرسد .مرد به سراغ مالِ برادر رفته ،حاجت خود را
ميگيرد و احدی او را منع نكند.


جل ر كمدلي

هدف  :همدل شدن بچهها از طريق همفكری (مطمئ هستيم كه اگر بچهها در طول مدت زمان ،با
همديگر همفكری كنند و از يك كالم بهرهمند شوند ،بعد از مدتي ،توانايي انجام كارهای بسيار
بسيار بزرس را خواهند داشت.
به همي دليل اصرار داريم كه همهی اعضا ،در همهی جلسات حضور داشته باشند).

جم
ع بندی گام سوم
ر اكمد
رس ب

كمدلي يا بر عگوا ي ن جمعي زمدگرسازي جامعر مهداي ميىاسد.
بر شد

ىي جل اه كمدلي عالقرمگد شد ا ىلدل ح اسد

س رب

برر

حضوي حدا ثدي يا ميىاسد.
ر اعضاي گدا يا ميشگاسد.
ر آير « مؤمگا با ك بداىيسد » يا حفظ اس

.

1ر بحار االنوار  ،جلد  ، 52ص 372
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گام چهارم  :مسئولیت پذیری
(وظیفهزمینهسازانجامعهمهدویدرسطحجامعه)
ر كسي كه وارد مجموعهی گروه ميشود ،به اي معناست كه نسربت بره امرور فرهنگري و لرزوم
فعاليت در جنگ نرم ،دارای دغدغه ميباشد.
نتيجهی ابتدايي داشت دغدغه آن است كه فرد برای دغدغهی خود سرمايه گذاری كند كه يكي
از نمودهای اي سرمايه ،وقت گذاشت در راستای آن دغدغه ميباشد.
ر برای چني فردی ،فعاليتهای فرهنگي تبديل به يك اولويرت شرده اسرت و قطعراً بخشري از
برنامهی روزانهی خود را به اي امر اختصاص ميدهد.
ر چون با يك هدف مقدق وارد گروه شدهايم ،از اي به بعد ،فعاليتهای گروه برای ما يك اولويت
اساسي ميشود .بايد گروه را وارد برنامهی زندگيمان كنيم و برای كارها وقت بگذاريم.
ر حاج آقای اسكندری  :اگر ميخواهيد كار پيشرفت كند؛ همهی اعضرا بايرد مقرداری از اوقرات
شبانهروز خود را ر نه از وقت درق ،بلكه از وقت تلويزيون و خواب ر صرف كارهای گروه نمايند.

1

ر هدف از فعاليتهای بيروني  :در گام دوم گفتيم كه در مسير جامعه مهردوی ،مهمترري هردف
فردی ،خودسازی مي باشد .فردی كه اي گام را با موفقيت طي كرده است و در مكتب خميني (ره)،
پرورش يافته باشد ،نميتواند نسبت به ديگران بيتفاوت باشد( .خودسازی و ديگرسازی)
ر امام راحل عظيمالشأن در اوج مقامات عرفاني ،هيچگاه از توجره بره هردايت ديگرران دسرت
برنداشت( .برخالف عدهای كه توصيه به گوشهنشيني و حجرهنشيني ميكردند ).و اتفاقراً ويژگري
برتر امام خميني نسبت به ساير علمای شيعه را همي خصوصيت دانستهاند.
ر امام خامنهای :كشور ما اهل معنويت است ،اما معنويت ما همراه و همرروال اسرت برا احسراق
مسئوليت .اي معنويت به هيچ وجه نبايد ما را از مسئوليت عظيم انقالبىِ خودمان جدا كند ،بلكه
كمك به حركت انقالبى است .آن كسانى كه با تكيهى به ديندارى و با عنوان كردن ديندارى ،سعى
ميكنند جامعه را سياستزدائى كنند ،جوانان را سياستزدائى كنند ،جوانان را از حضور در عرصه
هاى كشور دور نگه دارند ،اشتباه ميكنند ،راه خطا ميروند ،دچار انحرافند؛ اي ابعاد با همرديگر
است.

2

1ر سخنان در جلسه اول هي ئت مركزی گروه فرهنگي ياران خميني (ره) 1379/11/21 ،
 2ر بيانات در بيست و دومي سالگرد ارتحال امام خميني (ره) 1390/3/14 ،
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ميخواكد از زيد باي م ئولد

ك شاسر خالي سكگد .

ىا سكتر :
 )1اي ميخواهيم دو آفت دارد  :فراموشي هدف ر تنبلي
الف) فراموشي هدف
در گام ويژه گفتيم ،هدف به اندازهی كافي ،حركت آفري ميباشد؛ فقط بايد مواظب باشيم كه اي
شعار و هدف ،مرتب در جلوی چشمانمان باشد.
ب) تنبلي
امام خامنهای  :يكي از بدتري دشم های انسان كه از درون خود او سرمنشأ ميگيرد ،تنبلي و
بيكارگي و ت به كار ندادن و دل به كار ندادن است؛ بايد با اي دشم مبارزه كرد .اگر با اي
دشم مبارزه كرديد و توانستيد بر او فايق بياييد ،آنگاه اگر دشم خارجي هم به كشور شما
حمله كرد ،مي توانيد بر او نيز فايق بياييد .اگر توانستيد بر دشم غلبه كنيد ،بر آن دشمني هم
كه ميخواهد همه ی امكانات و هستي يك ملت را غصب كند و به يغما ببرد ،غلبه خواهيد كرد؛
و اال اگر انسان بر تنبلي خود غلبه پيدا نكند و تنبلي بر انسان حاكم شود ،در هر ميداني كه
وظيفه ای او را فرابخواند ،انسان در آن ميدان حاضر نخواهد شد .پس اولي

دشم  ،تنبلي و

راحت طلبي انسان است .آن كسي كه ت به درق ،ت به كار ،ت به عبادت ،ت به وظايف گوناگون
خانوادگي و اجتماعي نميدهد و تسليم تنبلي ميشود ،نميتواند ادعا كند كه اگر دشم او را از
بيرون تهديد كند ،خواهد توانست بر او پيروز بشود .چطور پيروز خواهد شد؟!...
خواب ،دشم

بزرگي است .خوابآلودگي ،يعني همان تنبلي ،بيحالي و كسالت .البته ميشود

بهانه آورد كه م حاضرم كار كنم؛ اما از م كار نميكشند؛ اما بايد مواظب بود كه خود اي بهانه،
ظهور و بروزی از آن حالت خصمانهی تنبلي در درون انسان نباشد.
 )2فرق نداشت مسئوليت كوچك و بزرس
امام خامنهای  :بايستى خودمان را براى خدمت در هر جا و به هر گونه آماده كنيم؛ بدون اير كره
قبالً در جايى ،خدمت خود را نشان و مشخص كرده باشيم .از اول انقالب ،خودم اي گونره برودم و
بنايم بر اي بود .هنگامى كه قرار بود امام (ره) تشريف بياورند و مرا در دانشرگاه تهرران تحصّر
داشتيم ،جمعى از رفقاى نزديكى كه با هم كار مىكرديم  ...گفتيم كه امام ،دو سه روز ديگر يا مثالً
فردا وارد تهران مىشوند و ما آمادگى الزم را نداريم .بياييم سازماندهى كنيم كره وقترى ايشران
29

آمدند و مراجعات زياد شد و كارها از همه طرف به اي جا ارجاع گرديد ،معطّرل نمرانيم .صرحبت
دولت هم در ميان نبود.
ما عضو شوراى انقالب بوديم و بعضى هم در آن وقت ،اير موضروع را نمرىدانسرتند  ...گفتريم
بنشينيم براى اي موضوع ،يك سازماندهى بكنيم .ساعتى را در عصر يرك روز معريّ كررديم و
رفتيم در اطاقى نشستيم .صحبت از تقسيم مسؤوليتها شد و در آنجا گفتم كه مسرؤوليت مر
اي باشد كه چاى بدهم! همه تعجب كردند .يعنى چه؟ چاى؟ گفتم :بله ،م چاى درست كرردن را
خوب بلدم .با گفت اي پيشنهاد ،جلسه حالى پيدا كرد .مىشود آدم بگويد كه مثالً قسمت دفترر
مراجعات ،به عهده ى م باشد .تنافس و تعارض كه نيست .ما مرىخرواهيم اير مجموعره را برا
همديگر اداره كنيم؛ هر جايش هم كه قرار گرفتيم ،اگر توانستيم كارِ آنجا را انجام بدهيم ،خروب
است.
اي  ،روحيهى م بوده است .البته ،آن حرفى كه در آنجا زدم ،مىدانستم كه كسى مر را برراى
چاى ريخت معيّ نخواهد كرد و نمىگذارند كه م در آنجا بنشينم و چاى بريزم؛ اما واقعراً اگرر
كار به اي جا مى رسيد كه بگويند درست كردن چاى به عهدهى شماست ،مى رفتم عبايم را كنرار
مىگذاشتم و آستي هايم را باال مىزدم و چاى درست مىكردم .اي پيشنهاد ،نه تنها براى اي بود
كه چيزى گفته باشم؛ واقعاً براى اي كار آماده بودم.
م  ،با اي روحيه وارد شدم و بارها به دوستانم مىگفتم كه آن كسى نيستم كه اگرر وارد اطراقى
شدم ،بگويم آن صندلى متعلق به م است و اگر خالى بود ،بروم آنجا بنشينم و اگر خالى نبرود،
قهر كنم و بيرون بروم .نخير ،م هيچ صندلى خاصى در هيچ اطاقى ندارم .م وارد اطاق مىشوم
و هر جا خالى بود ،همانجا مىنشينم .اگر مجموعه احساق كرد كه اي جا براى مر كرم اسرت و
روى صندلى ديگرى نشاند ،مىنشينم و اگر همان كار را نيز مناسب دانست ،آن را انجام مىدهم.
گفت اي مطالب ،شايد چندان آسان نباشد و ممك است حمل بر چيزهاى ديگر شود؛ اما واقعراً
اعتقادم اي است كه براى انقالب بايد اي طورى باشيم .از پيش معريّ نكنريم كره صرندلى مرا
آن جاست واگر ديديم آن صندلى را به ما دادند ،خوشحال بشرويم و بررويم بنشرينيم و بگروييم
حقمان بود و اگر ديديم آن صندلى نشد و يا گوشهاش ذرهيى ساييده بود ،بگوييم به ما ظلم شد و
قبول نداريم و قهر كنيم و بيرون برويم .م  ،از اول اي روحيه را نداشتم و سعى نكردم اي طورى
باشم .در مجموعهى انقالب ،تكليف ما اي است.

1

1ر بيانات در مراسم توديع كاركنان نهاد رياست جمهورى 1368/5/18 ،
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امام خامنهای :م ا كه در فالن گوشه ،مشغول كار هستيم ،دائم بايد آن شغل را بايد جدی بگيريم و
آن را همان « كار مهمّي » بدانيم كه به ما محول شده و خودمان را در آن شغل بسازيم .در جبهره
به يكي مي گويند ،سر برانكارد را بگير ،به يكي ميگويند :آرپيجي بزن .چنانچه هر كدام اي كار
را نكردند ،جبهه شكست خواهد خورد .در جمهوری اسالمي ،هرجا كه قرار گرفتهايد ،همانجرا را
« مركز دنيا » بدانيد و آگاه باشيد كه همهی كارها ،به سمت شما متوجه است.
حضرت آيت اهلل حاج آقا مجتبي تهراني (ره)  :هيچ گاه بر روی عمل خير ،برچسب كوچك و برزرس
بودن نذار .چرا؟ چون خالصانه بودن خيلي مهمّه .كوچك و بزرس بودن راهي نداره در اي موضوع.
اصالً حجم مطرح نيست .هرچه خلوص بيشتر ،عمرل برزرسترر و هرچره خلروص كمترر ،عمرل
كوچكتر! با عينك مادّيت ،معنويت رو نسنج .متوجه عرض بنده ميشي؟ كار خير كوچك و بزرس
نداره .برای متقي ،نفسِ خير بودنه كه بهشتسازه .اي مهمه.
سر مطلا مه ىييد


اخالص

ر اخالص ،توكل و توسل سه نكتهی كليدی در همهی كارهايمان است.
ر در گروه ،خبری از پول و مقام و شهرت نيست .اگر نيتهايمان هم خالص نباشد ،عمرمان را تلف
كردهايم.
ر اگر نيت خالص باشد ،هم كار ماندگار و تأثيرگذار است ،هم آخرِ كار برای خودمان ،يرك چيرزی
باقي ميماند( .مثال  :مفاتيح الجنان شيخ عباق قمي)
امام خامنهای  :غصّه و درد آنجاست كه تالشى بكنيم ،اما خدا آن را قبول نكند؛ به خاطر اي كره
اخالص ما در آن كم است.


1

اي بر قصد عباىه

ر يك نكته ی خيلي مهم  :ما كار كردن در گروه را يك عبادت ميدانيم .اگر نگاهمان اير طروری
نباشد ،ول معطليم !

1ر بيانات در ديدار مسئوالن سازمان تبليغات اسالمي 1370/12/5 ،
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ر هر كاری كه به ما محول ميشود را به نيت قصد قربت ،با اخالص ،حتي المقدور با وضو و توجره
خاص انجام دهيم تا عالوه بر اثرگذاری در خودمان ،مخاطبمان را هم تحت تأثير قرار دهد.
ر دائم الوضو بود .مخصوصاً هنگام كار .ميگفت عالم تحت واليت تكويني الهي است و لذا هرچره
بيشتر در مسير قرب باشيم ،همه چيز حتي ابزار و ادوات هم بهتر عمل ميكنند.


1

سوآايي ىي كمري ايكا

ر بايد در همهی كارهای گروه ،يك نوع نوآوری و تحول وجود داشته باشد .نميخرواهيم كارهرای
تكراری كه انجام شده و بعضاً جواب هم نداده را دوباره تكرار كنيم.
ر ميخواهيم معارف اهل بيت عليهم السالم را به بهتري صورت و متناسب با شرايط و مقتضيات زمان،
عرضه كنيم.
ر الزمه ی اي كار ،شناخت دقيق مخاطبي و تفكر است .بايد مدام فكر كنيم كه چه كنيم مرردم
دنيا را هرچه بيشتر جذب اسالم كنيم.
ر يك حديث بسيار مهم
حضرت امام رضا عليه السالم  :خداوند بندهای كه امر ما را احيا كنرد مرورد تررحّم قررار دهرد .راوی
مي گويد :از حضرت پرسيدم :چگونه امرتان را احياء كند؟ حضرت فرمودند :علوم ما را فرا بگيرد و
آنها را به مردم بياموزد .چرا كه اگر مردم نيكوييهای كالم ما را بدانند ،از مرا تبعيرت خواهنرد
كرد.

2

امام خامنهای  :برويد سراغ كارهاى نشدنى ،تا بشود .تصميم بگيريد بر برداشت كارهاى سنگي ،
تا برداريد« .و ال يخشون احدا الّا اللَّه» .خب ،زحمتهايش چه؟ رنجهايش چه؟ محروميرتهرايش
چه؟ جوابش اي است كه« :و كفى باللَّه حسيبا»؛ خدا را فراموش نك  ،خردا حسرابت را دارد .در
ميزان الهى ،رنج تو ،محروميت تو ،كفّ نفس تو ،حرصى كه خوردى ،زحمتى كه كشيدى ،كارى كه
كردى ،خون دلى كه خوردى ،دندانى كه روى جگر گذاشتى ،اينها هيچ وقت فراموش نميشود؛ «و
كفى باللَّه حسيبا».

3

1ر كتاب سيد مرتضي آويني (خاطرات شهيد)  ،مجتبي زحمتكش  ،ص 44
 2ر كتاب نظم  ،حجت االسالم مرتضي آقا تهراني  ،ص  37به نقل از كتاب معاني االخبار شيخ صدوق
3ر بيانات در جمع روحانيون شيعه و سني استان كرمانشاه 1390/7/20 ،

32

جم
ع بندی گام چهارم
رس ب

بر لزام فعالد

ىي زمدگركاي فدكگييك امالً توجدر شد اس

.

ر اي ىي گدا يا يك سوع عباىه ا اسدلري تقدب ميىاسد.
ر جه

سوآايي ىي ايكاك اق

ر بر صويه يازاسرك بداي فعالد

كايي بداي فكد ميگذايى.
كاي گدا اق

ميگذايى.
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گام پنجم  :تشکیالت
اهميت جماعت و کار جمعی


ىس

خدا بد سد جماع

اس

قال رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله  :يَدُ اهللِ عَلَي الجَماعَۀِ  ،فَاِذَا اشتَذَّ الشّاذُّ مِنهُم اختَطَفَهُ الشّیطانُ كَما يَختَطِفُ
الذِّئبُ الشّاةَ الشّاذّةَ مِنَ الغَنَم : 1دست خدا بر سر جماعت است؛ هرگاه فردی از جماعت جدا شود
شيطان او را ميرُبايد؛ همچنانكه گرس گوسفند جدا مانده از رمه را.

قال رسول اهلل

صلي اهلل علیه و آله

2

 :مَن خَرَجَ مِنَ الجَماعَۀِ قَیدَ شِبرٍ فَقَد خَلَعَ رِبقَۀَ االسالمِ مِن عُنُقِهِ  :هركس

يك وجب از جماعت جدا شود ،حلقهی اسالم را از گردن خود برداشته است.


از ياح جمعي اسالم ىاي ماسدي

امام خامنهای  :شرقيها يك نوع فردگرايي در تاريخشان هست .اسالم البته درست ،نقطهی مقابل
اي

عمل كرده است .اسالم همه چيز را جمعي دارد؛ حتّي عبادت .ميدانيد عبادت يعني

شخصيتري كار آدم ،كه رابطه انسان است با خدا ،همي را اسالم ميگويد دسته جمعي انجام
بدهيد؛ نماز جماعت ،حج و  ...به هر حال ما از اي روح جمعي اسالم دور مانديم.

3

تشكيالت ؛ لزوم و لوازم آن


تشكدالهك الزمري يك اي جمعي

امام خامنهای  :ما اعتقادمان اي است كه بهتري راهي و برتري حربهای كه ميتواند اي راهها را
باز كند و هدايت الهي را و هدايت انقالبي را در ذه ها و جانها بنشاند و به ميوه بياورد ،مثمِر
بكند؛ يك تشكيالت است .ما عقيده داريم كه اگر چنانچه كساني بخواهند برای انقالب كار كنند

1ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 2ص 758
 2ر ميزان الحكمه  ،حجت االسالم والمسلمي ری شهری  ،ج  ، 2ص 758
3ر 1359/3/2
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و اي ها متشكّل نباشند ،نخواهند توانست از لحان كيفيّت و از لحان كميّت آن كاری را بكنند كه
يك گروه متشكل انجام خواهد داد.

1

امام خامنهای  :تشكيالت يكي از فرائض هر گروه مردمي است كه يك هدفي را دنبال ميكنند.
تشكيالت يعني نظم ،يعني تقسيم وظايف ،يعني ارتباط و اتصال ،و زنجيرهای كار كردن؛ اي
معنای تشكيالت است .اي چيزی است كه نه فقط بد نيست ،بلكه يك چيز خوب و بلكه يك چيز
ضروری است .هيچ كاری در دنيا بدون تشكيالت پيش نميرود؛ انقالب اسالمي ايران هم بدون
تشكيالت پيش نرفت و پيروز نشد.

2

امام خامنهای  :بدون سازماندهى ،بدون تشكيالت ،مديريت امكان ندارد و كار هم پيش نميرود.
بنده معتقد به نظم سازمانى هستم.

3

امام موسي صدر  :اگر ما بخواهيم تك روی كنيم و كار دسته جمعي نداشته باشيم ،در اي دنيای
تشكيالتي كالهمان پس معركه است كه هست.
لزوم كار تشكيالتي و نظم در آن حد است كه حضرت سيد الشهدا عليه السالم در روز عاشورا ،لشكر
محدود خود را نيز سازماندهي كرد.


لزام اطاع

از ىستوي فدماسدكي بر حك عقلك شدع ا تجدبر

در روايت دارد كه در هر سفرى كه پيامبر اكرم

(ص)

سه نفر را مىفرستادند ،يكى را بر آن دو نفر

ديگر امير مىكردند؛ «فليؤمّروا احدهم» .امير قرار مىداد ،يعنى چه؟ يعنى هرچه او گفت ،امرش
براى اي ها واجباالطاعه است .فرق اسالم با غيراسالم اي

است كه در غيراسالم ر در بساط

طاغوت ر آن كسى كه امير شد ،اگر وقت غذا رسيد ،مىگويد چربترش را جلوى م بگذاريد! وقت
غذا پخت هم كه مىشود ،مىگويد م اميرم ،پس شما چهكارهايد ،برويد ظرفها را بشوييد ،غذا
را هم خودتان درست كنيد! در اسالم ،اي طور نيست .امير و غير امير ،غذا را با هم مىخورند؛

1ر 1361/9/18
2ر 1360/11/27
3ر بيانات در ديدار اعضای نمايندگى رهبرى در دانشگاهها 1389/4/20 ،

35

گرسنگى هم باشد ،با هم مىكشند؛ كار هم باشد ،با هم تقسيم مىكنند؛ اما هرچه او گفت ،بايد
آنها عمل كنند .اطاعت از دستور فرمانده ،واجب است؛ حكم عقل و شرع و تجربه است.


1

شكل امل تشكداله  :حل شد فدى ىي جمع

امام خامنهای :يك كار تشكيالتي ،يك كار جمعي خصوصيتش اي است كه فرد بايد خودش را در
جمع حل كند ،گم كند؛ كه اي گم كردن عي بازيافت به نحو درست است .چيزی كم نميشود از
آدم ،چيزها افزوده ميشود ...شكل كامل يك تشكيالت درست ،اي جوری است كه بايد فرد در
جمع حل بشود.


2

ااهح تدين معگاي تشكداله  :كمكايي با يكدييد

امام خامنهای  :يك تشكيالت واحد ،اولي و واضحتري معنايش اي است كه افرادی كه در اي
تشكيالت كار ميكنند ،اي ها به دنبال يك جهت واحدی ،به دنبال يك گمشدهی واحدی
مي گردند ،آن هم با همكاری و همراهي و همگامي با يكديگر .پس اخالق تشكيالتي يعني اخالق
اسالمي؛ اخالقي تشكيالتي يعني اخالق اسالمي منظّم؛ يعني چگونگي برخورد دو برادر ،دو
همفكر ،دو همآهنگ ،دو همجهت .اگر دو نفر از دو طرف كه با هم صد و هشتاد درجه اختالف
جهت دارند ،مي آيند به طرف هم ،اي يك جور برخورد است ،اي
كساني با هم به يك جهت حركت ميكنند ،اي
همگامي و همراهي است.

برخورد اصطكاک است .اگر

نوع ديگر اي برخورد است؛ برخورد همكاری،

3

1ر بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى و رؤساى دفاتر نمايندگى ول ىّ فقيه در اي نهاد 1369/6/29 ،
2ر 1359/3/2
3ر 1359/3/2
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نظم
يكي از لوازم مهم كار جمعي و تشكيالتي ،نظم است.


تعديف سظ

1

نوعي پيوند خاص بي دو چيز و يا اجزای يك چيز با هم است( .چگونه ميتوان بي امور فردی و
اجتماعي خود هماهنگي ايجاد كرد تا هرگز امور مهم را به خاطر امور غير ضروری ترک نكنيم يا
به تعويق نيندازيم).


اكمّد

سظ

قال امیرالمؤمنین علیه السالم  :اُوصیكُما وَ جَمیعَ وَلَدی وَ اَهلي وَ مَن بَلَغَهُ كِتابي ،بِتَقوَی اهللِ وَ نَظمِ اَمرِكُم.

2

شما را و تمام فرزندان و خاندانم را ،و كساني كه اي وصيت به آنها ميرسد ،به ترق از خدا ،و
نظم در امور زندگي ،و ايجاد صلح و آشتي در ميانتان سفارش ميكنم.
ويژگي ياران امام زمان

ارواحنا فداه

خبر امام حس عسكری عليه السالم به فرزند عزيزش:
دوستان باصفا ،كارها را چنان به نظم و ترتيب درآوردهاند كه همچون درّ گرانبها كه در رشتهای
قرار گيرند ،شمع وجودت را احاطه كردهاند.

3

امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  :عدهی قليل با نظم ،به عدهی كثير بينظم ،هميشه غلبه داشته است.


بد اه سظ

4

5

الف) فردی
1ر پاسخگويي به ندای عقل
2ر عمل به وصيّت اميرالمؤمني

عليه السالم

 1ر برگرفته از كتاب نظم آن چه همه دوست دارند ولي  ، ...حجت االسالم دكتر مرتضي آقا تهراني  ،ص 12
2ر نهج البالغه  ،نامه 47
3ر بحار االنوار  ،جلد  ، 52ص 35
4ر صحيفه نور  ،جلد  ، 14ص 187
5ر برگرفته از كتا ب نظم آن چه همه دوست دارند ولي  ، ...حجت االسالم دكتر مرتضي آقا تهراني  ،ص  18الي 22
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3ر استفاده از فرصتها
استاد شهيد مطهری  :استفاده از فرصت يكي از انواع شكرگزاری از نعمتها و موهبتهای الهي
است ،همانطور كه از دست دادن آن ،يك نوع كفران نعمت است.
آيت اهلل قديری :امام ميفرمودند :وقتي اوقات شما بركت پيدا ميكند كه منظم باشيد .اي مطلب
را دقيقاً در مورد خود ايشان ميديديم؛ در وقت مطالعه كسي با ايشان نميتوانست مالقات كند.
سر وقت در كالق درق حاضر ميشدند .سر وقت و مرتب به حرم ميرفتند و ...
4ر محترم شدن انسان
استاد شهيد مطهری  :كسي كه از لحان وقت ،منظم است ،در نظر ديگران ،خودش و كارش محترم
ميگردد( .چون خلف وعده نميكند)
ب) اجتماعي
1ر جلوگيری از هرج و مرج
2ر پيشرفتهای چشمگير
3ر الگو شدن جامعهی منظّم
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« تشكّل » از دیدگاه شهيد مظلوم آیت اهلل بهشتی
شدايط تشكّل حق
ما همچنان بر داشت يك تشكّل پا فشاری ميكنيم .امّا شررط
آن تشكّل اي است كه:
1ر پاسدار ارزشها باشد نه پاسدار خود .نگهبان ارزشها باشد
نه نگهبان خود.
هر وقت اي تشكّل به جای آن كه نگهبران ارزشهرا باشرد و
تالشگر در راه ارزشها باشد ،به جای آن كه خدا پرست و حق
پرست و حق خواه و كمال دوست و كمال خواه باشد ،خود خواه
شد ،آن يك طاغوت ميشود و چه بهتر كه چني طاغوتي برر
سر راه امّت نباشد .بر همهی ماست كه دائماً مراقبت كنيم اي تشكّل ما خود خواه نشود و هميشه
خدا خواه بماند .اي با خود سازی مداوم يك يك ما و با مراقبت يك يك ما بر مجموعهی ما و برر
وجود سيّال تشكيالتي ماست.
2ر تشكل بايد سازندهی ما ،آسان كنندهی خودسازی ما و كمكي به سير الري اهلل بررای شرركت
كنندگان در اي تشكّل باشد.
هر وقت يكي از ما يا جمع ما به تشكّلمان مشغول و سرگرم شديم ،چني تشكّلي لهو ميشرود و
بايد از او پرهيز كنيم؛ زيرا ما را از ياد خدا دور ميكند .اگر همهاش به فكر تشكيالتمان باشريم،
اگر تشكيالت برايمان آن قدر محبوب شد كه جانشي خدا و حق شد ،اي حالت لهو پيدا ميكند
كه يلقي ع ذكر اهلل است و آدم را از ياد خدا غافل ميكند.
چه وقت ما ميفهميم تشكيالت برای ما لهو و سرگرمي نشده و لعب و بازی روزانه نشده؟ وقتي كه
ببينيم در اي تشكيالت داريم ساخته ميشويم يا اي كار تشكيالتي مرا حالرت عبرادت دارد... .
كافي است ما از خودسازیمان باز بمانيم ،كافي است ما از خدا خواهيمان باز بمانيم ،همي خودش
خسارت بزرگيست .جدّاً اي خسارت است و اي است كه بايد دفاتر حزب مراقبت كنند كه آن جا
معبد باشد ،محلّ عبادت باشد و محلّ عبادت بماند .جای خودسازی ما باشد؛ امّا اي هرا برا گفرت
نميشود .اي با اخالص در نيّت و باز با مراقبت بر عمل ميشود .طرز برخوردهايمان ،طرز كارمان،
شور و عشق كارمان ،اي ها ميتواند نشان دهد ما كدام طرفي هستيم.
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بنابراي شرط اوّل اي است كه ما تشكيالت پرست نشويم .طاغوت و خودخواهي تشكيالتي پيدا
نكنيم .شرط دوم آن است كه ما ممك است تشكيالت پرست نباشريم؛ امّرا سررگرم تشركيالت
باشيم (لهو) يا سرگرم هم نشويم ولي از خودسازی باز بمانيم.
 3ر شرط سوم اي است كه اي تشكيالت به درد مردم بخورد ،نه اي كه يك باری باشد برر دوش
جامعه (لغو).
اي تشكيالت االن مقداری هزينه ميبرد ،مقداری نيروی انساني مريبررد ،روی اير تشركيالت
سرمايه گذاری ميشود ،اگر اي تشكيالت به درد مردم نخورد ،لغو ميشود و مرا هرم اگرر اهرل
ايمانيم ،بايد از لغو [بپرهيزيم] «ع اللغو معرضون».
اي تشكيالت نبايد «بت» و نبايد لغو باشد و نبايد لهو باشد .بايد به درد مردم بخورد ،بايد كمرك
كند به جموری اسالمي .بايد روز به روز هر چه بهتر و الهيتر و نورانيتر و سازندهتر و سرافراز تر و
پوياتر و سختكوشتر و پيشتاز تر ادامه بدهيم.
باز هم تكرار ميكنم كه اي صرفاً با گفت نمي شود ... .افراد با آن خصلت های منفيای كه دارند،
وقتي وارد يك تشكيالت ميشوند ،در حقيقت با خودشان اير ميكرروبهرا را وارد تشركيالت
ميكنند .به همي جهت هم هست كه يكي از واجبات تشكيالت ،اي است كه دائماً مراقب باشد تا
ميكروبها از بيرون وارد پيكره و عمق تشكيالت نشود.
افراد را بايد اوّل قرنطينه كنيد و بعد وارد تشكيالت بشوند .البته اي قرنطينه تا حردودی ممكر
است؛ امّا اگر بخواهند افراد را در يك كار تشكيالتي ،خيلي در قرنطينه معطّل كنند ،تقريباً عملي
نيست و دشوار است .اي است كه يك قرنطينهی مستمر ميخواهد .يعني دائماً بايد مراقبت كرد
كه اگر ويروسي ،ميكروبي يا فردی داخل تشكيالت ميآيد ،همان اوّل عالج شود ،قبل از اي كره
خصلت بد او به جای ديگر سرايت كند.
هر يك از ما وظيفه داريم كه آن ضعفهای شخصي خود را سخت مراقبت كنيم .يك نفر تا بيرون
يك تشكيالت است ،ضعف شخصياش ،ضعف شخصي است .وقتي وارد تشكيالت ميشود ،ضعف
شخصياش همراه با يك نوع امكان سرايت و سوار بر مركب تيزپا و تندرو اسرت .در تشركيالت،
گسترش ضعفها ممك است خطرناکتر و شديدتر باشرد و بره همري دليرل مراقبرت از اير
ضعفهای شخصي افراد ،الزم است.
برای ما «عضو» ،مقام سنگيني است .برای اي است كه يك وقتي از خودش سؤال ميكنند و يك
وقت از خودش و هزاران نفر ديگر سؤال ميكنند كه چرا اي ها را به تباهي كشيدی؟
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بنابراي ما همچنان بر ضرورت تشكيالت پافشاری داريم و اي دشواریهايي هم كره برر سرر راه
داشت تشكيالت سازندهی پيشبرنده داشتهايم ،تحمل كرده و ميكنيم و معتقديم اي دشواری-
ها ،همچنان وجود دارد و هست و قابل اجتناب نيست.
 ...ما خيال مي كنيم كه داشت يك تشكيالت اسالمي ،كار آساني است و كاری ندارد كره ده آدم،
دور هم جمع شوند و يك اسم و اساسنامه و نمودار تشكيالتي و تمام شد! خير؛ اي جور نيسرت!
اگر به تجربههای شخصيتان بنگريد ،ميبينيد كه مشكل بزرس ،داشت يك تشركيالت در درون
يكيك ماست .زيرا كه ما به اي آسانيها آدم نميشويم و به اي آسانيها انسان نميشويم .بر سر
راه انسان شدنمان ،صدها عقبه وجود دارد كه «فال اقتحم العقبه» .صدها تنگه وجرود دارد و ترا
وقتي كه بخواهيم از اي تنگهها عبور كنيم ،اوالً بايد تنگهها را بشناسيم ،ثانياً بايد توانرايياش را
داشته باشيم .تازه از يك تنگه عبور ميكنيم ،خيال ميكنيم تمام شد .ميبينيم عجب! تنگههرای
سختتر بر سر راهمان است .اي تا لحظهی مرس انسان است .و حال كه تا لحظهی مررس انسران
هست ،پس همهی تشكيالت ،آفت دارد و دشواری دارد و عقبه دارد.
مهم اي است كه در داخل تشكيالت ،آن آزادیهای انسان ساز حفظ شود .ما از اوّل گفته بروديم
كه امتياز بزرس اسالم ،اي است كه ميخواهد با آزادیهای انسان ،انسانها را بسازد.

1

تشكّل حق استصاي طلا سد
تشكّل حق ،تشكّلي است كه پيرامون آرمانهای حق به وجود بيايد و ما برای اير تشركّل ،يرك
نشانه بارز اعالم كردهايم و آن اي است :تشكّل حق ،تشكّلي است كه انحصار طلب نيست .يعنري
چه انحصار طلب نيست؟ يعني اي منطق خودپرستانه و ضدّ خدا پرستي را ندارد كه هر كرس در
اي تشكيالت است ،آدم خوبي است؛ هر كس در اي تشكيالت نيست ،آدم خروبي نيسرت .اير
تفكّر ،تفكّر شيطاني است و نه رحماني و نه يزداني .تشكّل خوب و سالم ،تشكّلي است كره يرك
نظام ارزشي را روش و صريح مطرح ميكند .ميگويد ما پاسدار اي نظام ارزشي هستيم .پاسدار
اي ازرشها هستيم .هركس اي ارزشها را دارد ،مورد حمايت ماست .خواه عضو تشركيالت مرا
باشد ،خواه نباشد .هر كس اي ارزشها را ندارد مورد انتقاد ماست .خواه عضو تشكيالت ما باشد،
خواه نباشد.

1ر نشريه "خط"  ،شماره  ، 7فرودي  1392به نقل از كتاب «تشكّل حق» ،انتشارات جامعه اسالمي دانشجويان ،سال 1373
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يكي از همي ارزشها نيز تشكّل است .يعني افرادی كه از جهات ديگر خوبند امّا منفردند و به كار
دسته جمعي عادت ندارند ،نسبت به افرادی كه منفرد نيستند و كرار دسرته جمعري مريكننرد،
ميگوييم اي يك امتياز بيشتر دارد؛ امّا يك امتياز ،نه همهی امتيازها.

1

هدايه اي جمعي ا تشكّل
ما بايد نيروهايمان متشكّل باشد .ما بايد سازماندهي داشته باشيم .در برابر عوامل نيرنگ و تشنّج
و تفر قه ،ما راهي را برويم كه ضد تشنّج باشد ،ضد تفرقه باشد .ما به سمت وحدت برويم ،ما برويم
به سمت ثبات و آرامش الزم .البته اي  ،كار ميبرد ،فكر ميبرد ،برنامهريزی ميخواهد ،سازماندهي
ميخواهد ،رهبری ميخواهد ... .با سازماندهي است كه ميشود بهتر رهبری كرد .مرا يرك مقرام
رهبری در كل جامعه داريم كه همان واليت فقيه است كه در قانون اساسي نيز آمده ،ولري وقتري
رهبری واليت فقيه تصميم ميگيرد ،آيا با بيساماني بهتر ميشود آن تصميم را اجرا كررد يرا برا
سازمان و تشكّل؟ جواب خيلي روش است كه وقتي ميخواهيم همان نقطهنظرهای كلّي رهبری و
خطوط كلّي را كه رهبری ترسيم ميكند يا تصميمات جزئي حسّاق فوری و فوتي را كره در يرك
مواقع حسّاق ميگيرد و اعالم ميكند اجرا كنيم ،غير از حمايت و پشتوانه عمومي ،يك سيسرتم
اجرايي الزم دارد.
شاخصر تشكّل حق ا تشكّل باطل
1ر تشكّل دو جور است؛ (برادرها و خواهرها روی اي نكته خيلي دقت كنيد ).يك جرور آن ضردّ
خدا و ضدّ اسالم است و يك جور آن خدايي و اسالمي است .ما اي جا بايد چشم و گوشهايمان را
باز كنيم ... .تشكّل ضد خدا و ضدّ اسالم ،آن تشكّلي است كه با دو نفر يا سه نفر يا ده نفر يا هزار
نفر يا  500هزار نفر يا  2ميليون نفر يا  5ميليون نفر دور هم جمع بشوند و بگويند فقرط مرا ،آدم
خوب كجا پيدا ميشود؟ البته در داخل ما! بيرون چهطور؟ خبری نيست! آقا انديشره خروب كجرا
پيدا ميشود؟ اگر ميخواهي سراغ آن را بگيری ،بيا همي جا دور و بر ما! آن طرفتر چهطور؟ نره
ديگر ،بيرون ما خبری نيست! برنامهريزی خوب ،كجا پيدا ميشود؟ فقط ما! اخالص در نيّرت كجرا
پيدا ميشود؟ البته در جمع ما! بيرون جمع شما چهطور؟ آنها همه شيطاني و اهريمني است .حال
ميخواهد مال يك فرد باشد يا مال يك تشكيالت.

1

نشريه "خط"  ،شماره  ، 7فرودي  1392به نقل از بيانات شهيد در جم ع اعضای حزب جمهوری اسالمي
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تشكّل انحصار طلب و انحصار انديش ،از جانب هر فرد و هر گروه و هر جمرع باشرد ،شريطاني در
ميآيد .معنای طاغوت همي است كه طاغوت ميگويد م ! غير از م  ،هيچ چيز! آن وقت در برابر
حق و در برابر خلق ،كارش به طغيان كشيده ،سركش ميشود .ابليس همي را ميگفت .حال اگرر
جمع هم همي را بگويد ،يك حزب بگويد ،يك سازمان بگويد ،بگويد فقط م  ،اي راهش به دوزخ
است .اي راهش به زندگي شيطاني است .خب اي  ،تشكّل باطلي است ،هر قدر ،تشركّل در اير
زمينه قویتر شود ،باطل قوی شده.
2ر حق كدام است؟ تشكّل الهي كدام است؟ تشكّل الهي آن است كه نيروهای مرؤم بره خردا،
نيروهای مؤم به ارزشهای عالمي الهي و انساني ،بگويند ما متشكّل ميشويم تا در حد توانمان از
اي ارزشها دفاع كنيم و صاحبان اي ارزشها در نظر ما محترم و معتبرند ،هر جا كه باشند ،خواه
داخل تشكيالت ما باشند ،خواه خارج تشكيالت ما؛ اي ميشود تشركّل الهري .آن اولري حرزب
شيطان ميشد ،اي حزب اهلل ميشود.
بي حد تيك مدگ اس
بي حركتي مرس است ،حركت بايد داشت؛ اما از مجاری صحيح آن .ما برای همي منظور دست به
تشكيل يك حزب اسالمي زديم؛ حاال گو اي كه تا قبل از اي كه ما حزب تاسيس كنريم ،تحرزّب
ارزشي عالي بود؛ به محض اي كه حزب جمهوری اسالمي تشكيل شد ،حاال ديگر تحزّب نيز ضردّ
ارزش شده! خيلي واقعاً منطق عالي است! يك بام و دو هوا ،تشكّل شده ضد ارزش! مقاالتي نوشته
ميشود عليه اصل تحزّب ،سخنرانيهايي ميشود بر ضدّ ارزش تشكّل؛ آقا تشكّل ،وحدت بي امام
و امت را بر هم ميزند! وحدت امّت را بر هم ميزند! تفرقه ايجاد ميكند! آن وقرت بري تشركّلي،
وحدت به وجود ميآورد؟ پس اي همه سالها از زبان اميرالمؤمني ميگفتيد« :و نظرم امرركم و
نظم امركم» چي بود؟ كهنه شد اي ها؟ مسئلهها همان مطلب اوّل است ،آن تحزّبي كه ميگويد م
و غير م هيچ ،بله اي ضدّ وحدت است ،اي عامل تفرقه است ،اما اگر در تحزّب و تجمّع ،پاسدار
آن ارزشها هستم و از آنها نگهباني ميكنم ،نه از خودمان.

1

ى توصدر تشكدالتي شهدد بهشتي
آنچه در ادامه ميآيد  10توصيهی اوست كه حدود  30سال پيش در جمع انجمر هرای اسرالمي
سازمان بهزيستي بيان شده :
1
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برادرها و خواهرهايي كه بار سنگي مسئوليت ها را بر دوش داريد و چشرمهرا در انتظرار نترايج
تالش های به همپيوستهی شماست ،خوش آمديد! شماها در اقليت هستيد و ديگر نمريخرواهيم
تعارف بكنيم كه اقليت هستيم .شما اقليت مؤم ميخواهيد چه كار كنيد؟ ميخواهيد بر سرتون
قدرت دولت تكيه كنيد و بگوييد بله ،امروز ديگر دولت ،دولت ماست؟ ميخواهيد بر ستون قدرت
دولت پيروز انقالب تكيه كنيد و كارهايتان را پيش ببريد؟ نظر ماها اي است كه شما يك اقليتري
باشيد كه تكيه كنيد بر:
1ر ايمان هر چه قوی تر به آرمانتان و به كارتان .نگذاريد اي ايمران در شرماها خردای نراكرده،
پژمرده و ضعيف شود .اي ايمان بايد روز به روز تقويت گردد.
2ر برنامههای عملي ای كه در آن ،تفوق و برتری كاركرد ساختار اسالمي و نيروهای مؤم به چشم
بخورد .بايد بهگونه ای باشد كه خواهر مسلمان و برادر مسلمان ما كه از يك همس و همكالسي و
همرتبه ی غير مسلمانش در مقام عمل ديني صالح تر است ،در مقام عمل اجتماعي نيز سودمندتر
باشد .اگر عمل شما به حال مردم سودمند واقع شود ،ماندني خواهيد بود .اي بيان قرآن اسرت «.
فاما الزبد فيذهب جفاءً و اما ما ينفع الناق يمكث في االرض » (كف ميرود و آنچه برای انسانها
سودمند است ،ميماند .رعد  )17 /سودمندی بيشتر ما باعث پيروزی ماست .به همري جهرت در
خودسازی فردی و جمعي انجم هايتان بايد طوری برنامهريزی كنيد كه در صرحنهی خردمت بره
مردم بدرخشيد؛ نه برای تعريف مردم بلكه برای خدا.
3ر ارتباط تان را قوی كنيد .وقتي يك عده در اقليت هستند ،بايد بكوشند تا به كمك ارتباطرات
گسترده ،يك جمع بزرستر شوند .وقتي كه همه يكجا جمع هستيد ،احساق دلگرمري و قردرت
بيشتر ميكنيد.
4ر جذب عناصر جديد .گاهي دافعه خيلي قوی است؛ اما جاذبه چندان قوی نيست .مسلمان ،هرم
دافعه دارد و هم جاذبه .شما بايد جاذبه تان زياد باشد .بايد كالمتان و رفتارتان چنران باشرد كره
اطرافيانتان را يكي يكي جذب كنيد .اصال بايد برنامه داشته باشيد برای جذب آنها .مبرادا فكرر
كنيد كه اي هايي كه با ما مخالف هستند ،ديگر كارشان خراب است و درستشدني نيست .خيرر،
انسان تغيير ميكند .خيلي آدمهای خوبي هستند ،ميلغزند و بد ميشوند .خيليها آدمهای بردی
هستند و در اثر ارشاد و معاشرت ،خوب ميشوند .تعاليم اسالم يادتان نرود .اسالم مريگويرد ترا
آخري لحظات حيات ،درِ توبه باز است.
5ر انضباط .هر كار دستهجمعيای كه انجام مي دهيد ،بايد همراه باشد با انضباط تشكيالتي .بچره
مسلمانها به انضباط مقدار كمي بها مي دهند .بايد يك مقدار به انضباط بيشتر بها بدهيم؛ اما نظم
فرعوني نه؛ زيرا نظم ،گاهي فرعوني و طاغوتي است .نظم ما بايد الهي ،سازنده و نوراني باشد.
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6ر شناسايي و كشف استعدادها .كشف عناصر مدير و بهدرد بخور كه بتوانند پستهای كليردی و
مؤثر را با لياقت اداره كنند .گاه ما يك فرد متدي و خوبي را مي گذاريم رأق كراری ولري چرون
توانايي اش ضعيف است ،اثر بدی ميگذارد .شما بايد مديرهای مؤم و متعهد  10سال آينده را هم
كشف كنيد و هم بسازيد.
7ر معلوماتتان را ببريد باال در كنار مطالعات اسالمي .مطالعاتتان بايد اسالمي باشد ،فني هم بايرد
باشد .هر كدام از شما وظيفهی شرعيتان است كه در هفته يك مقدار روی رشتهی خاص خودتان
مطالعهی فني كنيد ،طوری كه كارداني و كارايي فني شما رو به افزايش پيگير و مستمر باشد.
8ر شيوه های صحيح برخورد با دشم و مخالف را يراد بگيريرد .گراهي برادرهرا و خواهرهرا برا
جريانهای مخالف مي خواهند برخورد كوبنده داشته باشند؛ اما طرز برخورد آنها طوری است كه
در جامعه محكوم ميشوند .شيوه های برخورد بايد صحيح باشد .بايد دربرارهی اير شريوههرای
برخورد بنشينيد و تبادل نظر كنيد.
9ر انتقاد از خويشت  .آيا هيچ وقت دور هم جمع ميشويد ،بگوييد اي يك هفته ،نقايص و عيرب
كارم اي بود .اي كار را مي كنيد يا نه؟ خوب ،شروع كنيد! هيچ اشكالي ندارد « .المرؤم مررآت
المؤم » يعني چه؟ برادر و خواهر مسلمان بايد آينه ی يكديگر باشند .آينه يكي از كارهايش اي
است كه عيبهای آدم را ميگويد .بنابراي هر هفتهای ،دو هفتهای ،يك ساعت دور هم بنشرينيم
با روی باز و گشادهرويي ،هر كسي اول عيبهای خودش را بگويد ،بعد آنهايي كه جرا مريمانرد،
ديگران بگويند ،بعد هم عيب جمعمان را بگوييم.
10ر اميد كامل به آينده .هيچ مسلماني حق يأق و نااميدی ندارد .آدمهايي كره ايمران بره خردا
ندارند ،آنهايي هستند كه از گشايش آفريني خدا در تنگناها مأيوق ميشوند .انسانهای مرؤم
هميشه بايد اميدوار باشند .آنقدر قرآن و اسالم به ما تعليم ميدهد كه نه با يك غوره سردیتان
بشود و نه با يك مويز ،گرميتان.
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