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 برای ایجاد حکومت اسالمی

4

شهيد دوران غربت، وحشت و اختناق      |        این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  شهيد طيب حاج رضایي
یکی از باالترین و بافضیلت ترین شهادتها، شهادتی است که مرحوم طیب به آن شهید شد؛ در دوران غربت، وحشت و اختناق؛ آن هم تنها. یک وقت انسان با هزار 
نفر به میدان جنگ می رود؛ یک وقت انسان، تنها در مقابل دشمن قرار میگیرد؛ این یک طور دیگر است. دوره ی اختناق واقعاً خیلی سخت بود؛ بخصوص نسبت به 

اینها که وضع عجیبی داشتند. خداوند ان شاءا... درجاتشان را عالی کند.  75/10/10
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ایمان متعهدانه ویژگی سرنوشت ساز برای مردم و مسئوالن در مواجهه با دشمن

2 درس مهم از جنگ های احد و احزاب
آن چيزی که  انسان را خجلت زده می کند!  

کالم امام  |  4

مدرس هيچ گاه مرعوب نمی شد
بازخوانی  |  3

مهریه ازدواج را یک داد و ستد نمی کند
خانواده ایرانی  |  4 رهبر انقالب در دو دیدار مهم رمضانی امسال خود یعنی دیدار 

کارگزاران نظام و هم چنين دیدار دانشجویان برش های کوتاهی 
از تاریخ صدر اســالم را با محوریت دو جنــگ احد و احزاب 
بيان کردند . ایشــان ، ایمان و تقوا را به عنوان دو  عامل مهم 

و  سرنوشت ساز برای مردم و مسئوالن در مواجهه با دشمن در 
این دو واقعه مهم تاریخی برشــردند که به جهت اهميت، این 

فرازها از بيانات رمضانی در این شماره بازخوانی می شود.  
2   بخوانید متن کامل را در صفحه 

این دوره از انتخابــات آمریکا از حیث بی نزاکتی های سیاســی و 
رســوایی های اخالقی یک رکورد محســوب می شــود؛ حمالت 
ستادهای تبلیغاتی دو حزب این کشــور به یکدیگر و تنزل سطح 
مناظرات سیاســی-انتخاباتی دو نامزد اصلی انتخابات به مسائلی 

چون "رســوایی های جنســی" ، "تهدید به زندانی کردن رقیب 
در صورت پیروزی در انتخابات"، "تشــویق بــه ترور کردن رقیب 
انتخاباتی" و یا اتهام زنی ها و حمالت لفظــی دو نامزد به یکدیگر 
به ســطح بی ســابقه ای در این مرحله از انتخابات رسیده است. 

"چنــدش آور"، "فاجعه بار"، "افتضاح تاریخی"، "زشــت ترین در 
تاریخ انتخابات آمریکا"، "مبتذل" و صحنه ای سرشــار از "توهین 
و اهانت" مهمترین توصیف های رســانه ای در مورد مناظره های 

سه گانه میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است.

صدای رسانه های آمریکایی هم بلند شده
روزنامــه آمریکایی وال اســتریت ژورنال مناظــره دو کاندیدا را 
چندش آور توصیف کرده و در این باره نوشــته است: "بیش از یک 
ربع قرن اســت که رابطه های تلخ و کینه های شــخصی به طور 

3 مستمری مانند علف های هرز ساختار دولت آمریکا را   

    سخن هفته 

گزارش

 فروپاشی
»این وضع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را شما نگاه کنيد مناظرات اینها را، ببينيد با هم چه کار دارند ميکنند، به هم چه 
ميگویند! یکی از این دو نفر هم رئيس جمهور خواهد شد؛ در کجا؟ در یک کشــور بزرگ، پُرجمعّيت، ثروتمند و قّله ی دانش 
بشری. یکی از همين دو نفری که هستند، رئيس جمهور این کشور خواهد شد؛ بيشترین سالح اتمی در اختيارش، بيشترین ثروت عالم در 
اختيارش، بزرگ ترین رسانه های دنيا در مشتش. رئيسش یکی از این دو نفری اند که شــما می بينيد چه هستند و که هستند. این به خاطر 

نبودن معنویّت است، این به خاطِر نبودن ایمان است. 95/7/28« 



 نشریه خبری-تحليلی نمازهای جمعه، مساجد و هيات های مذهبی

 انتظار رهبر انقالب از حوزه های علميه 
به روایت آیت ا... اعرافی

آیت ا... اعرافــی، مدیر حوزه هــای علمیه: رهبر 
انقالب اخیراً فرمودند برخالف نظرات غلطی که 
مطرح می شود نظر درست این است که مهمترین 
وظیفه حکومت دینی انفاذ دیــن با یک منطق 
صحیح در تمام شئون زندگی بشر است. حضرت 
آقا همچنین فرمودند که این انفاذی که حکومت 
دینی می خواهــد ایجاد کند پشــتوانه فکری و 
تئوریک می خواهد و این کاری است که فقط از 

عهده حوزه های علمیه بر می آید. |  فارس | 

 تأثير ایستادگی کشور بر عقب نشينی 
قدرت های بزرگ در مذاکرات لوزان

سعدا... زارعی با اشاره به مذاکرات اخیر لوزان 
پیرامون ســوریه: منع رهبر معظــم انقالب از 
شــرکت در مذاکراتی که تــوازن در آن برقرار 
نیســت، بعضی ها را دلخور کــرد ولی پذیرش 
بعدی آمریکا و تغییر چینش مذاکرات مطابق 
نظر ایران، باید به ایــن مقامات یادآوری کرده 
باشــد که اگر ما روی مواضع خود بایســتیم 
قدرتهای بــزرگ قادر بــه تصمیم گیری برای 

جبهه مقاومت نخواهند بود.  |  روزنامه کیهان | 

 رمضان عبدا...: برخی درصددند ایران را به 
عنوان دشمن جایگزین اسرائيل کنند

دبیــرکل جنبش جهاد اســالمی فلســطین 
مراســم  جریــان  در  خــود  ســخنرانی  در 
ســالگرد تأســیس این جنبش، گفــت: برخی 
در تــالش هســتند تــا ایــران را بــه عنوان 
دشــمن، جایگزین اســرائیل کننــد. |   مهر | 

 فارن پاليسی: کنگره آمریکا طرح ترور بشار 
اسد را بررسی می کند!

فارن پالیســی: تندرو ها در کنگره آمریکا بررسی 
گزینه هــای خشــن تر را در خصــوص بحران 
ســوریه از جمله ترور بشار اســد آغاز کرده اند. 
این نشــریه آمریکایی افزود: نماینــدگان تندرو 
کنگره آمریکا پیشــنهاد ترور "بشار اسد" رئیس 
جمهور سوریه را برای حل بحران سوریه بررسی 
می کند. این پیشنهاد غافلگیر کننده پنجشنبه 
گذشــته در جلســه غیرعلنی شــورای روابط 
بین الملل کنگره آمریــکا مطرح شــد. |   ایرنا | 

  توصيه اندیشکده آمریکایی
 برای مقابله با محور مقاومت 

اندیشکده امریکایی دفاع از دموکراسی: آمریکا باید 
با شــرکای منطقه ای همکاری کرده تا جابجایی 
رزمندگان و ارســال مهمات بــه مناطق جنگی 
حزب ا... را ممنوع کنــد. این امــر نیازمند رصد 
شــرکت های هواپیمایی ایران چون "ایران ایر" و 

"ماهان" است.   |     جام نیوز|

هفته اخبار
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2 درس مهم از جنگ های احد و احزاب

جنگ احزاب، نتيجه ایمان به وعده خدا و رسول
»احزاب -یعنی کّفار و مشرکین مّکه- از تمام اقوام موجود 
در آن منطقه، مردان زبده ی جنگی شان را انتخاب کردند، ده 
هزار نفر شدند! حمله کردند به مدینه؛ این قضّیه ی کوچکی 
نبود. گفتند میرویم مدینه، همه را قتل عام میکنیم؛ هم خود 
آن مّدعی نبّوت را -یعنی پیغمبر را- هم اصحابش را؛ قال 
قضّیه را میَکنیم، تمام میکنیم قضّیه را. با اینکه َدأب پیغمبر 
این بود که وقتی جنگ میشــد، این جنگ را بیاورد بیرون 
شهر و در شهر نمانَد، اّما این حادثه این قدر ُمهیب و هولناک 
و سریع اتّفاق افتاد که پیغمبر مجال نکرد نیروهای خودش 
را ترتیب بدهد و بیاورد آماده کند برای مثالً یک بسیِج بیرون 
شهر مدینه، مجبور شــد ]ُدور[ شهر مدینه را خندق بزند 
که به جنگ خندق معروف اســت. حادثه ی بسیار مهّمی 
بود. خب مؤمنین در مقابل این حادثه قرار گرفتند. مردم 
-همانهایی که تحت لواء پیغمبر زندگی میکردند- دو دسته 
شدند: یک دسته آنهایی هســتند که در همین سوره ی 
احزاب حدود هفت هشت ده آیه قبل از این آیه ای که من 
خواندم، از قول آنها نقل شده: َو اِذ یَقوُل الُمنافِقوَن َو الَّذیَن فی 
ُقلوبِِهم َمَرض،)احزاب، 12( کسانی که دلهایشان مریض بود، 
اینها گفتند که پیغمبر به ما راست نگفت، گفت شما پیروز 
میشوید؛ بفرما! لشکر دشمن آمده و دارد می آید، پدر ما را 
در می آورند. یعنی یأس و ناامیدی و خودکم بینِی در مقابل 
دشمن و یک گرایش قلبی پنهان به دشمن در آنها وجود 
داشت؛ اّما عّده ی دیگر که اکثریّت بودند گفتند نه، قضّیه 
این جوری نیست، هذا ما َوَعَدنَا ا... َو َرسولُه؛ این دشمنی را 
قبالً خدا و پیغمبر به ما گفته بودند؛ گفته بودند که شما وقتی 
وارد این میدان شدید، همه ی عوامل کفر و استکبار با شما 
دشمنی میکنند... همانی که پیغمبر به ما گفته بود، همانی 
که خدا گفته بود، همان اتّفاق افتاده؛ یعنی آمدن دشمن 
و حمله ی دشمن، به جای اینکه روحّیه ی اینها را تضعیف 
کند، ما زاَدُهم اِّل ایمانًا َو تَســلیًما،)احزاب، 22( ایمانشان را 
تقویت کرد؛ تسلیمشان در مقابل خدا را تقویت کرد؛ عزم 
و جزم آنها را نســبت به مواجهه و مقابله تقویت کرد؛ این 

به خاطر ایمان است؛ ایمان این است. 95/4/12«

جنگ احد، نتيجه عمل نکردن به تعهد  الهی
»در جنگ اُحد، آن کسانی که نتوانستند طاقت بیاورند و 
دلشان در هوای غنیمت آن چنان تپید که فراموش کردند 
چه مسئولّیت حّساسی برعهده ی آنها است و جنگ پیروز 
َُّهُم الّشیطاُن بَِبعِض  را به جنگ مغلوب تبدیل کردند، اِسَتَزل
ما َکَسبوا؛ اینها قبالً خطاهایی انجام دادند، آن خطاها اینجا 
خودش را نشــان داد. این یک مرحله است؛ یعنی گناه ما 
موجب میشود که در یک نقطه ی حّساس، در یک نقطه ی 
بزنگاه، نتوانیم تاب بیاوریــم، نتوانیم مقاومت کنیم. خب، 
ما مسئول کشــور هســتیم؛ از این بنده ی حقیر گرفته تا 
مسئولین دولتی، مسئولین قضائی، مسئولین قّوه ی مقّننه 
و همین طور سلسله مراتب مسئولّیتها، همه مسئولیم؛ اگر 
َُّهُم  ََّما اسَتَزل چنانچه کاری بکنیم که نتیجه آن باشد که »اِن
یطان« و پایمان بلغزد و نتوانیم طاقت بیاوریم در آنجایی  الشَّ
که باید تاب آورد و طاقت آورد، خطــر بزرگی ما را تهدید 
میکند. مرحله ی باالتر از این و بدتر از این، آن اســت که ما 
گاهی خطائی میکنیم، آن خطا موجب میشود که ما دچار 
نفاق بشــویم؛ یعنی دلمان با زبانمان اختالف پیدا کند. ... 
َفاَعَقَبُهم نِفاًقا فی ُقلوبِِهم اِلی  یَوِم یَلَقونَــه ُ بِمآ اَخلَُفوا ا... ما 
َوَعدوه)توبه، 77( ]اگر[ انسان با عهد خدایی در یک جا وفادار 
نمانَد و تعّهدی را که پیش خدا کرده عمل نکند، این موجب 
میشود که »َفاَعَقَبُهم نِفاًقا فی ُقلوبِِهم«... از این باالتر، گاهی 
اوقات گناه ما و خطای ما و کج روی ما موجب میشــود که 
-پناه بر خدا- به تکذیب ماانزل ا... مبتال بشویم؛ ثُمَّ کاَن عاقَِبَة 
بوا بِآیاتِ ا...)روم، 10(  راه عالج  الَّذیَن اَسآُءوا الّســوأَی  اَن َکذَّ
هم مراقبت است؛ باید مراقبت و نظارت کنیم بر خودمان، 
بر مجموعه مان، انگیزه مان را افزایــش بدهیم، کارمان را 
متراکم تر کنیم، پُرکاری، پرهیز از لغزشگاه ها، خالصه در 
یک جمله تقوا؛ تقوا. 95/3/25« و »اگر میخواهیم در مقابل 
جبهه ی استکبار ایســتادگی کنیم، مقاومت کنیم، به آن 
عّزت، آن شرف، آن اقتداری که جمهوری اسالمی الیق آن 
است و انقالب به ما وعده ی آن را داده برسیم، احتیاج داریم 
به اینکه در رفتار شخصی خودمان رعایتهای الزم را بکنیم؛ 

آن تقوا را حفظ کنیم 95/4/12«|

همه رصدگران 

تحوالت بین املللی 

دریافتند که رشایط 

ایران از سوی 

برگزارکنندگان 

پذیرفته شده است 

که تغییر ترکیب 

کشورهای حارض در 

اجالس به نفع محور 

مقاومت و تقویت 

موضع حامیان 

دولت قانونی 

سوریه عینی ترین 

آنها بود، اقدامی 

که خشم رژیم های 

مرتجع و کودک کش 

منطقه را به دنبال 

داشت

»در مقام مقایسه، اگر بخواهيم جبهه ی امروز دشمن عليه جمهوری اسالمی را در صدر اسالم مشابه سازی بکنيم، ميشود جنگ احزاب. 
امروز خب مشاهده ميکنيد دیگر؛ همه ی دنياپرستان و قدرت طلبان و جنایت کاران و اهل زور و ظلم و طغيان در سرتاسر عالم، در رده های 
مختلف اقتدار، در مقابل جمهوری اسالمی صف کشيده اند و حمله هم کرده اند و دارند از همه ی جوانب حمله هم ميکنند؛ عين همين قضّيه 
در جنگ احزاب اتّفاق افتاد. 95/4/12« رهبر انقالب در دو دیدار مهم رمضانی امسال خود یعنی دیدار کارگزاران نظام و هم چنين دیدار دانشجویان 

برش های کوتاهی از تاریخ صدر اسالم را با محوریت دو جنگ احد و احزاب بيان کردند که به جهت اهميت این فرازها از بيانات ایشان بازخوانی می شود.

ایمان متعهدانه ویژگی سرنوشت ساز برای مردم و مسئوالن در مواجهه با دشمن

آمریکا به عنوان قدرت اوِل ثروت و علم و فناوری و نظامی دنیا، چندین دهه با وجهه زندگی کرد؛ که همین وجهه موجب شد نفوذ 
پیدا کند. در دهه های اوِل نیمه ی دوم قرن بیستم، این وجهه در اوج بود. در ایران خود ما همین جور بود؛ دولت ملی ای مثل دولت 
مصدق که از زیر بار انگلیس میگریخت، به دامن آمریکا پناه میبرد؛ این وجهه بود. در همه  دنیا یک چنین حالتی بود. امروز این وجهه 
به طور کامل از بین رفته است؛ یعنی آمریکا به عنوان یک متهم در دنیا مطرح است. دولت آمریکا در هیچ کشوری، میان هیچ ملتی، 

91/5/22 یک وجهه  عمومی ندارد. »مرگ بر آمریکا« دیگر جزو شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست. 

# افول_آمریکا        
وجهه آمریکا در دنيا از بين رفته است

کليد
واژه



 نشریه خبری-تحليلی نمازهای جمعه، مساجد و هيات های مذهبی

هفته سخن

در خود گرفته است و شاید بتوان گفت این  1

خود سیاست آمریکاست که چنین مناظره ای را 
رقم زده اســت. در این مناظره دو تن از نامحبوب 
ترین نامزدهای انتخابات در تاریخ مدرن به جان 
هم افتادند تا نقاط ضعف یکدیگر را به رخ بکشند؛ 
از توهین های جنســی و دفاع از تجاوز جنســی 
گرفته تا متهم کــردن یکدیگر بــه فریبکاری و 

دروغگویی."
نشــریه  پولیتیکــو نیــز مناظــره دو کاندیدا را 
زشــت ترین مناظره در تاریخ آمریــکا توصیف 
کرده و با بیان اینکــه "طی این 90 دقیقه، ترامپ 
و کلینتون یکدیگــر را دروغگو، غیرقابل اعتماد و 
ناالیق خواندند." افزوده است: "این مناظره تقریبا 
ســخنرانی های بی وقفه ای پر از کلمات زننده و 
سراسر رذالت بود که در برابر عده بسیار زیادی از 

رای دهندگان برگزار شد."

چه بر سر " ارزش های آمریکایی" آمده است؟
»بنیان گذاران آمریکای مستقل، در قرن هجدهم 
)هنگامی(که آمریکا از اســتعمار انگلیس خارج 
شد... ارزشهایی را گذاشتند؛ اسم اینها ارزشهای 
آمریکایی است. خود آن ارزشها در مقام ارزیابی، 
خیلی هایش چیزهای مشکل داری است؛ همان 
چیزهایی است که منتهی میشود به این وضعّیت 
جهان خوارگی امــروِز نظام ســلطه؛ لکن همان 
ارزشها -همان چیزهایی اش هم که مثبت است، 
همان چیزهایی اش هم که خوب اســت- امروز 
در جامعه ی آمریکایی نظام سیاســِی آمریکای 
امروز، به فراموشی سپرده شده. 94/4/20« چراکه 
»نظم هفتادســاله آمریکایی و نظام اســتکباری 
برای مدیریت جهان دو پایه ی اساســی داشت: 
یک پایه ی فکری و ارزشــی، و یک پایه ی عملی، 
یعنی نظامی و سیاســی... که هــردو پایه امروز 
دچار چالش شده، دچار تزلزل شده. اما آن پایه ی 
اخالقی و فکری عبارت بود از ادعای برترِی فکری 
و ارزشی غرب - شــامل اروپا و آمریکا - بر بقیه ی 
مناطق جهــان و بقیه ی ملل عالــم... 93/6/13« 
با این حــال مناظره های اخیــر انتخاباتی کوس 

رسوایی آمریکا را در جهان به صدا درآورده است.
افول اخالقی، مقدمه سقوط نظم آمریکایی

واقعیت این اســت که افول معنویت و ســقوط 
اخالقی و فکری در عرصه سیاســی و اجتماعی 
آمریکا مقدمه سقوط نظام استکباری و فروپاشی 
نظم آمریکایی است. بی شــک از همین رو است 
هیالری کلینتــون در مناظــره آرزو می کند که 
این روزهای ســیاه از تاریخ آمریکا به پایان برسد 
و پل رایان، رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا در 
توصیف اوضاع این روزهای کشــورش می گوید: 
"به اندازه ای آمریکا از هم گسیخته و قطبی شده 
که بیشــتر آمریکایی ها یعنی 7 نفر از هر 10، در 
چیزی اساسی باهم توافق دارند ، آنها موافقند که 

کشور ما در مسیر اشتباهی قرار گرفته است." 

مدرس هيچ گاه مرعوب نمی شد

کتاب باید وارد زندگی مردم شود

خصوصیت مدرس چه بود؟ از مدرس عالم تر هم داشتیم. مدرس خصوصیت عمده اش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید 
و تطمیع و فریب گری در او اثر نمی کرد. همان وقتی که علی الظاهر فضا را بر ضد او آن چنان متشنج کرده بودند که علیه ش 
شعار می دادند، او ایستاد و حرف خودش را زد. این خصوصیت یک نماینده ی خوب در مجلس است. بعضیها زود مرعوب 
می شوند! من بارها عرض کرده ام که قدرتهای استکباری یعنی همین قدرتهای سلطه گر جهانی که مرتب روی این کشور 
و آن کشور دســت می اندازند و دولت ها و ملتها را زیر یوغ خودش می کشانند، عمده  کارشان از ترساندن می گذرد. قدرت 

واقعیشان آن قدر نیست که بر زبان می آورند... چه کسی مرعوب نمی شود؟ آدمی که دلش به خدا متکی باشد.   78/11/26

پرسش: برخورد مردم با مقوله کتاب و کتابخوانی باید چگونه باشد؟
مردم باید به کتابخوانی عادت کنند و باید کتاب وارد زندگی آنان شــود... اگر بخواهیم بدانیــم که در دنیای معارف چه 
می گذرد، راهش این است که کتاب بخوانیم. هر کس کتاب بخواند، به بخشی از معارف موجود عالم دست خواهد یافت و 
از خبرهایی که در دنیا هست از خبرهایی که بوده است و حتی از آنچه که در همه ی زمینه ها خواهد بود مطلع خواهد شد. 

لذا، کتابخوانی را باید جزو عادات خودمان قرار دهیم. به فرزندانمان هم از کودکی عادت بدهیم کتاب بخوانند.    72/2/21

سالروز ترور ناموفق شهيد آیت ا... مدرس توسط رضاخان

7 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

بازخوانی

پرسش
و پاسخ

3 کار مهم امام سجاد)( برای ایجاد حکومت اسالمی
 )( روایت حضرت آیت ا... خامنه ای از زندگی و مجاهدت امام سجاد

دوره امـام سـجاد  )( کار با دشـواری فراوان  سان 250 ساله
ان

آغاز می شـود، حادثـه کربال یک تکان سـختی 
در ارکان شـیعه - بلکـه در همـه جـای دنیـای 
اسـالم - داد... امام سـجاد  )( سـه کار اصلی 
دارد: اول: تدویـن اندیشـه  اسـالمی بصـورت درسـت و 
طبـق ماأنـزل ا...، پـس از آن کـه مدت هایی بـر تحریف 
یـا فراموشـی ایـن اندیشـه گذشـته اسـت. دوم: اثبات 
حقانیت اهل بیـت و اسـتحقاق آن ها نسـبت به خالفت 
و والیـت و امامـت. سـوم: ایجـاد تشـکیالت منسـجم 
بـرای پیـروان آل محمـد )( یعنی پیـروان تشـّیع... 
در کنار ایـن سـه کار، کارهای دیگـری هم وجـود دارد 
که اینهـا کارهای حاشـیه ای یـا ضمنی اسـت. از جمله 
اینکـه گاهـی اظهاراتـی و حرکاتـی از خـود امـام یـا از 
طرف یـاران ایشـان انجام بگیـرد که آن فضـای اختناق 
را تـا حـدودی بـاز کنـد. مـا می بینیـم در ماجراهـای 
متعـددی کـه یـاران امـام یـا خـود امـام در مجامـع به 
اظهاراتی دسـت می زننـد که ایـن اظهارات فقـط برای 
این اسـت که آن فضای مختنـق را بشـکند و یک هوای 
لطیفـی در بین ایـن جو گرفتـه به وجـود بیایـد... یکی 
پنجـه  و  دسـت  حاشـیه ای،  کارهـای  از  دیگـر 
نرم کردن هـای خفیفـی بـا دسـتگاه های حکومتـی یـا 
وابسـتگان بـه آنها اسـت، مثـل قضایایـی که بیـن امام 
سـجاد )( و عبدالملـک بارهـا اتفـاق افتاده اسـت و 
مثـل امـوری کـه بیـن حضـرت بـا علمـای منحـرف 
وابسـته بـه عبدالملـک ُرخ داده و همچنیـن بعضـی از 

درگیری هایـی کـه بیـن یـاران ائمـه و خلفـا گذشـته 
اسـت، که اینها بـه منظور ایـن بوده کـه مقـداری از آن 
جـو گرفتـه را بـاز کننـد... اینهـا در کل بـرای ایجـاد 
حکومت اسـالمی اسـت، البته امـام در فکر ایـن نبودند 
که حکومت اسـالمی در زمان خودشـان تشـکیل شود 
چـون مـی دانسـتند کـه ایـن در آینـده – یعنـی در 
حقیقـت در دوران امـام صـادق )( تشـکیل خواهد 
شـد. بـا ایـن سـه کار زمینـه بـرای تشـکیل حکومـت 
اسـالمی و نظـام علـوی امـکان پذیـر می شـد... امـام 
سـجاد )( بر خالف امام صـادق )( نظرشـان این 
نبود کـه در زمان خودشـان ایـن حاکمیـت تبدیل پیدا 
کنـد و حکومت اسـالمی برقـرار شـود، زیرا معلـوم بود 
کـه زمینـه در دوران زندگـی امـام سـجاد )( آمـاده 

نمی شد. منبع: کتاب انسان 250 ساله  

ما می بینیم در 

ماجراهای متعددی 

که یاران امام یا خود 

امام در مجامع به 

اظهاراتی دست 

می زنند که این 

اظهارات فقط برای 

این است که آن 

فضای مختنق را 

بشکند و یک هوای 

لطیفی در بین این 

جو گرفته به وجود 

بیاید...
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)(مصيبت امام حسين
 باالتر از همه مصيبت هاست

امام رضا)( می فرمایند: »یَا ابَن َشبیٍب، 
اِن ُکنَت باکیاً لَِشی ءٍ َفابِک لِلُحَسین«)1( به 
هر چیزی خواستی گریه کنی، برای حسین گریه 
کن. این درس است. نه این که گریه بر چیزهای دیگر 
ممنوع است؛ نه، انسان فرزندش، پدرش، برادرش، 
دوستش بمیرد، هرچند شهید هم نشود، گریه کند، 
اشکالی ندارد؛ شهید هم بشــود، همین طور. چرا 
می گویند » اِن ُکنَت باکیاً لَِشی ءٍ«؛  اگر بر کسی گریه 
کردی، »َفابِک لِلُحَسین«؛ برای حسین هم گریه 
کن؟ برای این که یک مقایسه ای به وجود بیاید بین 
مصیبت امام حســین)( و مصیبت شــما. هر 
مصیبتی داشته باشید، تا این مقایسه به وجود بیاید، 
می بینید آن باالتر است. اصالً برای او باید گریه کرد. 
یعنی برای او باید غصه خورد، برای او باید غمگین 
شد، برای او باید متأثر شد. اصالً همه چیز در مقابل او 
هیچ است، حتی مصیبت انبیاء و اولیاء؛ مثالً مصیبت 
امیرالمؤمنیــن)(، در مقابــل مصیبــت امام 
حســین)( هیچ اســت؛ مصیبــت حمزه ی 
 )(سیدالشهداء، در مقابل مصیبت امام حسین
صفر است؛ مصیبت امام حسن)( همین طور، 

مصیبت ائمه ی دیگر همین طور.  67/6/6
1( عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج  1، ص 299.

آنتن های ماهواره ای

 س: آیا خرید و نگهداری و استفاده از دستگاه 
گيرنده برنامه های تلویزیونــی از ماهواره جایز 
است؟ ج: دستگاه آنتن ماهواره ای از این جهت که 
صرفاً وسیله ای برای دریافت برنامه های تلویزیونی 
است که هم برنامه های حالل دارد و هم برنامه های 
حرام، حکــم آالت مشــترک را دارد. لــذا خرید و 
فروش و نگهداری آن برای اســتفاده در امور حرام، 
حرام است و برای اســتفاده های حالل جایز است. 
ولی چون این وسیله برای کسی که آن را در اختیار 
دارد زمینه دریافت برنامه های حرام را کامالً فراهم 
می کند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در 
بر دارد، خرید و نگهداری آن جایز نیست مگر برای 
کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام 
از آن نمی کند و بر تهیه و نگهداری آن در خانه اش 
مفسده ای هم مترتّب نمی شود. لکن اگر قانونی در 

این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

انقالبی هیات

اسالم مهریه را قرار داده است؛ اما مهریه ازدواج را به  صورت یک معامله  دادوستدی نمی کند. 
این جا دادوستدی نیست؛ بلکه طرفین در یک جای مشترک سرمایه گذاری می کنند. این طور 
نیست که شما مثل خرید و فروش، یک چیز بدهید و یک چیز بگیرید. نه، این جا چیزی دادن 
و چیزی گرفتن نیست؛ بلکه هر دو نفر موجودی خودشان را در صندوق و کاسه ی مشترکی 

می گذارند و هر دو از آن استفاده می کنند. در ازدواج، قضیه این است. 70/4/20 

مهریه ازدواج را یک معامله یا داد و ستد نمی کند

ایـرانی خانواده

از دانشوران موفق و پر تالش

تشکر میکنم از همت شما که زحمت تهیه را 
متحمل میشوید انصافا با مسائل روز آشنا میشویم. 

 بســم رب الصالحین. خداوند را شاکرم که 
نشریاتي با بصیرت امثال نشریه خط حزب ا... مواضع 
انقالب و رهبري عزیز را به موقع نشر میدهد لکن 
انتظار میرود بیش از این نسبت به نشر و تبلیغات 
قویتري چه فضاي مجازي و چه رسانه هاي جمعي 
وهنري و ســمعي بصري براي رساندن به جمع 
گسترده تري از جامعه کار شود. هرچه کار شود باز 

کم خواهد بود یاعلي خدا قوتتان دهد...

تعــداد ٥0 نســخه در مســجد صاحب 
الزمان)( به واســطه پایگاه بســیج شهید 
بهشتي چاپ و توزیع میشود / مسجد صاحب 

الزمان  - تهران 

 )( عالم فرزانه جناب حجت االسالم  والمسلمین آقای حاج شیخ عباسعلی عمید زنجانی
ایشان از دانشوران موفق و پرتالشــی بودند که تألیفات و افاضات باارزش و عالمانه ئی از خود 
باقی گذاشته و منشأ خدمات فکری در دانشگاه و در میان نخبگان و عموم مردم بوده اند.90/8/9
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صاحب امتياز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

آن چیزی که انسان را 
خجلت زده میکند!

باید همـه اسـتانها و شهرسـتانها و روسـتاها 
بـرای  بشـوند  مشـغول  هـم  بـا  یکدسـت 
سـاختن. من ایـن را باز هـم گفتم بـه بعضی 

می کشـد  خجلـت  انسـان  کـه  گروههـا، 
کـه یـک کشـوری کـه بایـد صـادر کنـد و 
صادرکننده باشـد؛ دسـتش را پیـش امریکا- 
آن دشـمن ملت و دشمن بشـریت- دراز کند 
و از او کمـک بخواهد، و او هـم کمک را همین 

طـوری بـه مـا نمی دهـد. آنهـا روی مقاصـد 
خودشـان اگر بخواهند کمـک بکنند، کمک 
به خودشـان هسـت؛ نـه کمک بـه مـا. و باید 
مـا ایـن عـار را از کشـور خودمـان بُِزداییم.   

امام خمینـی )(؛ 6 آبـان 1358 
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ارتباط هيئت با
 عشق و ایمان مردم حفظ شود

امـام حسـین   وقتـی کسـی وارد هیئـت 
میشـود هیچ  کـس بـه او نمیگویـد فالن جـا 
فـالن جـور  ننشـین؛  فـالن جـا  بنشـین، 
بنشـین، فـالن جـور ننشـین؛ ِکـی بیـا، ِکی 
بـرو؛ کامـاًل همـه  ی تحـّرکات، برخاسـته  ی 
از اراده  و خواسـت خـود مـردم اسـت کـه آن 
هـم ناشـی از ایمـان آنهـا اسـت؛ ایـن را باید 
نگـه دارید؛ یعنـی ارتبـاط هیئت را بـه ایمان 
مردم و عشـق مـردم، و جاذبـه و گیرایی خود 
هیئـت و خـود ایـن کانـون را بـرای دلهـای 
مـردم بایـد نگـه داریـد، ایـن را بایـد حفـظ 
کنیـد، یعنی جوری نشـود کـه حالـت اداری 

و ماننـد اینهـا پیـدا بکنـد. 92/8/20 

 در یـک جامعـه ای که مردم بـا بینش 
هـر  از  نمی کننـد،  زندگـی  درسـت 
طـرف نـگاه می کننـد، نـزد نگاهشـان 
چیـزی جـز دنیـا و بهره هـای دنیـوی 
نیسـت... وقتـی کـه انسـان مسـلمان 
شـد، همه چیـز بـرای او مقدمه اسـت، 
وسـیله اسـت. برای چـه؟ وسـیلة چه؟ 
وسـیلة رسـیدن بـه جهانـی پهنـاورـ  
نمی  گویـم جهان بعـد از مـرگـ  جهان 
فکـر و بینـش و دیِد خـود انسـان که به 
وسـعت خدا وسـیع و گسـترده اسـت. 
همه چیز برای انسـان وسـیله هسـتند، 
را  بتوانـد رضـای خـدا  اینکـه  بـرای 

بـه دسـت بیـاورد. زندگـی دنیـا، پـول 
دنیا، آسـایش دنیـا، محبت هـای دنیا، 
برایـش ارزش و اصالت نـدارد. آن وقتی 
برایـش ارزش پیـدا می کنـد کـه در راه 
خـدا باشـد، »فـی َسـبیِل ا...«. امـا اگر 
چنانچـه ایـن محبـت، ایـن مـال، ایـن 
مقـام، ایـن زندگـی، ایـن فرزنـد، ایـن 
آبـرو، ایـن حیثیـت، در راه خـدا و در 
راه وظیفـه نبـود و قرار نگرفـت، برایش 

هیـچ قیمتـی و ارزشـی نـدارد. 
منبع: 

کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی 
در قرآن

»دنيا« برای انساِن مسلمان 
»وسيله جلب رضایت خدا« است

کسِب رضای خدا اصل است

حزب ا...  این است


