
اگر جمهوری اسالمی
شکست بخورد...

از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اساتید محترم 
و معلمـان و دانشـمندان کشـور تقاضـا دارم کـه در هـر 
مسـلک و گروهـی هسـتند، بـه یـک مطلب مهـم توجه 
نمایند که اگر خـدای نخواسـته جمهوری اسـامی، این 

دسـترنج توده هـای عظیـم رنـج کشـیده و سـتمدیده، 
شکسـت بخـورد، هرگـز گمـان نکننـد کـه به جـای آن 
یـک رژیـم متعهدتـر و غمخوارتـر و ملی تر و اسـامی تر 
روی کار می آیـد؛ و بـه یقیـن بداننـد کـه یـک رژیم صد 
درصد غربـی امریکایی یا شـرقی کمونیسـتی به دسـت 
یکـی از دو ابرقـدرت، جایگزیـن آن می گـردد، اگـر چه با 
صورت ملـی و اسـامی. پـس در این صورت، کارشـکنی 

یـا بی تفاوتی در ایـن امـر، نزدیک کردن کشـور اسـت به 
سـوی دو قطب جهانخوار و به هـدر دادن خونهای جوانان 
و زحمتهـای طاقـت فرسـای ملـت... امید اسـت خداوند 
متعال، امت اسـامی را موفـق فرماید که برای پیشـرفت 
مقاصد اسـامی هر چه بیشـتر کوشـش نمایند و توفیق 

خدمـت به همـه ما مرحمـت فرمایـد. 
  امام خمینی )ره(؛ 02 مهر 1360

)(شبیه ترین فرد به پیغمبر
درباره ی فاطمه ی زهرا )(، هرچه بگوییم، 
کم گفته ایم و حقیقتاً نمی دانیم که چه باید 
بگوییم و چه باید بیندیشــیم... اگر به کتابهایی که 
درباره ی فاطمه ی زهرا )(به وسیله ی محّدثین اهل 
سّنت نوشته شده است، نگاه کنید، روایات بسیاری را 
می بینید کــه از زبــان پیغمبر)( در ســتایش 
صّدیقه ی طاهره )( صادر شــده اســت و یا رفتار 
پیغمبر با آن بزرگوار را نقل می کننــد... این حدیث 
معروف از عایشه است که گفت: »وا... ما رأیت فی سمته 
و هدیه اشبه برسول ا... )( من فاطمة«؛ هیچ کس را 
از لحاظ هیأت، چهره، سیما، درخشندگی و حرکات و 
رفتار، شبیه تر از فاطمه به پیغمبر اکرم ندیدم. »و کان 
اذا دخلت الیه، اذا دخلت علی رسول ا... قامت قام الیها«؛ 
وقتی که فاطمه ی زهرا بر پیغمبر وارد می شــد، آن 
حضرت برمی خاست و مشتاقانه به سمت او می رفت. 
این معنای تعبیِر »قام الیها« اســت. این طور نبود که 
وقتی فاطمه ی زهرا )( وارد اتاق می شود، پیغمبر 
جلو پای او فقط بلند شود. قام الیها؛ برمی خاست و به 
سمت او می رفت. در بعضی از این نقلها، باز از همین 
راوی این گونه آمده اســت: »و کان یقبلها و یجلسها 
مجلسه«)۱(؛ فاطمه زهرا )( را می بوسید، دست او را 
می گرفت و می آورد در جای خودش می نشــاند. این 

مقام فاطمه ی زهراست .  73/9/3
۱( سنن ابی داود، ج ۲، ص ۵۲۲.                           

878۵***9۱۲ : با سالم و تشکر از نشریه 
بی نظیرتــون. یکی از نکات مثبت این نشــریه 
تحلیل آخرین بیانات رهبری است و تطبیق این 
صحبتها با رســانه ها و اظهارات شــخصیتهای 
داخلی و خارجی است.به نظرم این بخش جای 

گسترش و توسعه دارد. ممنون

043۱***9۱۱ : جای خــط حزب ا... خالی 
بود در" کارفرهنگی قرارگاهی" 

7799***93۵ : باعرض ســالم وخسته 
نباشــید وتبریک عید نوروز برای نوروز آفرینان 

نشریه خط حزب ا....
گزارش مســجدجامع امام حســن مجتبی)ع(

شهرستان بهارســتان بخش گلستان، درنصب 
این نشــریه در تابلــو اعالنات مســجد از پیش 
شــماره ی9 تا هــم اکنون. چــاپ هفتگی20 
الی100نسخه و توزیع عمومی بین نمازگزاران 
و همچنیــن توزیع ثابت برای شــخصیت های 
خاصی که خود دارای مســئولیت های مختلف 
هستند، همچون امام جماعت، مداح، فرهنگی 
یا مدیرمدرســه یا ارگان های دیگــر وتریبون 

یامنبر  ومخاطب دارند.

۱38۲***936 : سالم علیکم؛ من فرمانده 
یکی از پایگاه های بســیج مــدارس علمیه قم 
هســتم. ما هر هفته نســخه تابلو اعالنات آن را 
بحــول ا... نصب میکنیم.یک تابلــو هم طراحی 
گزیــده  پوســترها،  مخصــوص  کردیــم 
سخنرانی های رهبر معظم انقالب، نمودارهایی 
کــه میگذاریــد، داده نماهــا کــه از ســایت 
KHAMENEI.IR همیشــه میگیریــم مگر در 

مواردی.یعنی قبل از انتشار نشریه ی شما، ما هم 
تقریبا کاری مثل نشریه شما داشتیم ولی به یه 
صــورت دیگــه.و اینکــه صوتهــای گزیــده 
سخنرانی ها و کلیپ های صوتی و بعضا تصویری 
هــر روز ظهر پــس از نماز ظهر و عصــر در کل 
فضای مدرسه پخش میشد و برای طالب بسیار 
فائده داشت. إن شاءا... این سه ماه هم قرار هست 

پخش بشه. متشکرم از فعالیت هایتان. 
وّفقکم ا... و إیّانا لما یحّب و یرضی

3046***9۱6 : سالم من می خوام از اخبار 
شما مطلع بشم .ممنون.

پاسخ : شما میتوانید با مراجعه به لینک زیر و ثبت 
شــماره تلفن همراه خود، از اخبار خط حزب ا... 
مطلع شوید:http://khl.ink/khat.reg و یا در کانال 
تلگرام نشــریه خط حزب ا... به آدرس اینترنتی: 

Telegram.me/KhatteHezbollah عضو شوید.
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حکم استفاده از میوه ی باغات 
 س:  بعضی مردم به دلیل عدم آشــنایی با 
مسیرها ممکن است وارد مسیر و باغ شخصی 
شده باشند و از درختان میوه و اموال خصوصی 

استفاده کنند. حکم این مسئله چگونه است؟
درباره ی خوردن میوه یــک حکم کلی داریم به عنوان 
»حق الماره«. افرادی که در یک راه و مســیری دارند 
می روند، می توانند از میوه ی درختان آن مسیر بخورند؛ 
البته شرایطی دارد: این گونه نباشــد که افراد به قصد 
میوه خوردن مسیر را عوض کنند، به درخت، زمین و 
محصول ضربه ای نزنند و همچنین میوه ای را همراه 
خود نَبرند و فقط بخورنــد؛ آن هم در صورتی که آنجا 
حصاری نداشته باشــد یا منعی از طرف صاحب باغ یا 
زمین نشده باشد. اگر هم عرف محل به گونه ای است 
که زمین ها و باغ ها حصار ندارد ولــی ما می دانیم که 
صاحبانشان راضی نیستند که ما میوه ها را بخوریم، در 
این جاها هم خوردن میوه جایز نیست و به طورکلی در 
موارد مشکوک احتیاط خوب است. اما تصرفات جزئی 
مثل عبور کردن، نمازخواندن و نشستن در زمین های 
وســیعی که چیزی در آن کاشته نشده و حصاری هم 

ندارد اشکال ندارد.

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

عروســی و عقد و شــادی چیز خوبی اســت. حتی پیامبر اکرم )( هم برای دختر مکرمه ی  
خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند. زن ها دست زدند و خوشی 
کردند. اما نباید در این مجلِس عقد و عروسی و اینها اسراف انجام بگیرد. یکی از اسراف ها همین 
مجالس عقد و عروسی گران قیمت اســت. در هتل ها، در این ســالن های گران قیمت مجالس 
درست می کنند. مبالغ زیادی شــیرینی و میوه و خوراکی حرام می شــود، از بین می رود، روی 
زمین ریخته می شود و ضایع می گردد. برای چه؟ برای چشم و هم چشمی!؟ برای عقب نماندن از 

قافله ی اسراف!؟   خطبه ی عقد 7۲/۱/۵

برای چشم و هم چشمی!؟
ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حضور رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای  در اجتماع یکصدهزارنفری بانوان 
 )(در ورزشگاه آزادی به مناسبت میالد حضرت زهرا

رهبر انقالب در ورزشگاه آزادی

30 مهرماه سال ۱376

  نویسنده: محمدحسین قدمی
  ناشر: سوره مهر

 تعداد صفحه: 4۱۵ صفحه
  تاریخ چاپ: ۱390

 کتاب »جشن حنابندان« شامل 2 گزارش 
از دو عملیات در مناطق جنوب و غرب کشور 
است که محمدحسین قدمی این گزارش ها 
را از میان خاطرات رزمندگان »لشــگر 27 
محمد رســول ا...« گردآوری نموده اســت. 
رهبر معظم انقالب در تقریظی بر این کتاب 
نوشته اند: »روز و شــبی چند در لحظه های 
پیش از خواب، در فضائی عطرآگین و مصفا 
و در معراج شــور و حالی که سطور و کلمات 
نورانی ایــن کتاب به خواننــده ی خود عطا 
می کند، ســیر کردم و خدا را سپاس گفتم، 
هم بر آن قطره ی عشــقی کــه در جان این 
نویســنده افکنده و چنین زالل اندیشــه و 
ذوقی را بر قلم او جاری ســاخته است، و هم 
بر آن دســت قدرتی که نقشی چنان بدیع و 
یکتا بر صفحه ی تاریخ معاصر پدید آورده و 
صحنه هائی که افسانه وار از ذهن و چشم بشر 
این روزگار بیگانه اســت، در واقعیت زندگی 
این نســل از ملت ایران نقش زده است ... له 

الحمد حمد الحامدین ابدا آالبدین.«  

جشن حنابندان

گویی راه های آسمان را خودش رفته بود
این شماره تقدیم می شود
 به روح پرفتوح   شهید  
سید مرتضی آوینی

محل شهادت:  فکه تاریخ شهادت: ۲0 فروردین ۱37۲ علت شهادت: اصابت ترکش مین

»گاهی حرفی را کسی می زند و حرف بزرگی است؛ اما پیداست که خودش  اعتقادی به این حرف ندارد. اّما این صدا )صدای شهید آوینی در برنامه روایت 
فتح( آن صدایی اســت که بزرگترین حرف ها را می زد و خودش  اعتقاد داشــت. مثاًل می گفت: »این جوانان ما، به راه های آسمان آشناترند تا به راه های 

زمین.«  این  را چنان می گفت که گویا راه های آسمان را خودش رفته، دیده و می داند که این ها آشناتر هستند! 72/6/11 «

 هفته نامه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی| شماره ۲6| هفته دوم فروردین 9۵

طی ســال های 1296  تا 1298  ایران با وجود اعالم 
بی طرفی در جنگ جهانی اول، آسیب وحشتناکی از 
این جنگ ویرانگر دید و جمعیت زیادی از مردم ایران 
تلف شدند. یکی از پژوهشگران تاریخ تهران و شاهد 
این قحطی بزرگ می نویســد:»در همین قحطي نیز 
بود که نیمي از جمعیت پایتخت از گرسنگي تلف شده، 
اجساد گرسنگان در گوشه و کنار کوچه و بازار هیزم  
وار بر روي هم انباشته شــده، کفن و دفن آنها میسر 

نمي گردید و...«  
ملت ایران تجربیــات تاریخی مهمــی دارد. همین 

مردمی که این چنین تحت ظلم اســتعمارگران قرار 
گرفتند و مانند برگ پاییزی بر زمین ریختند به امام 
خمینی در مقابل استبداد و اســتعمار »با جان خود 
لبیک گفتند... سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، 
که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد 
و اســتقامت میداد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به 
خود... امام با دل خود با مــردم حرف زد.« و مردم »به 
وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند... همین سه باور 
بتدریج در مردم ما همگانی شد؛ امید پیدا شد، اعتماد 
به نفس پیدا شــد، توکل به خدا پیدا شد؛ اینها جای 

یأس را گرفت... مردم ایران روحیات خودشان را تغییر 
دادند، خدای متعال هم وضع آنهــا را تغییر داد: اّن ا... 

الیغّیر ما بقوم حّتی یغّیروا ما بانفسهم 9۲/3/۱4«.
این سه باور، سازنده اصول امام بود. اصول هفتگانه امام 
که دو سال بعد در حرم امام خمینی)ره( از سوی رهبر 
انقالب اسالمی مطرح شد. همان چیزی که »نقشه ی 
راه ما« است. نقشه ای که با »تکیه ی بر آن توانست آن 
ملت عقب افتاده ی ســرافکنده تبدیل ]شود[ به این 

ملت پیشرو  و  سرافراز. 9۲/3/۱4« 
 

  اعالم خطر
زمانی بود که ملت ضعیف بــود و مثل همان خروس، 
هم در عزا و هم در عروســی باید ذبح می شد. چنان 
ملتی بود که یکی از نویســندگان در شــرح عواقب 
حضور اســتعمارگران در همان ایام جنــگ اول و در 
ناحیه استان فارس می نویسد که "در دل شبي تاریک 
و هولناک سه سوار ترســناک که هر کدام شمشیر و 
شالقي به بر داشتند به آرامي از دیوارهاي شهر عبور 
کردند و به آن وارد شــدند. یک سوار نامش قحطي، 
دیگري آنفلوآنزاي اسپانیایي و آخري وبا بود. طبقات 
فقیر، پیر و جوان، همچون برگ پاییزي در برابر حمله 

این سواران بي رحم فرو مي ریختند."
تجربیات تاریخی از ماجراهای شــاه سلطان حسین 
تا قاجاریه و پهلوی نشــان می دهد که اگــر روزی آن 
»اصول امام منحرف شود« آن وقت چنان عقب گردی 
برای ملت به وجــود می آید کــه در نتیجه اش »ملت 
ســیلی خواهد خورد94/3/۱4«. به همین دلیل است 
که رهبر انقالب اســالمی دائم به مردم و افکار عمومی 
هشــدار می دهند. اعالم »خطر« می کنند و آن هایی 
را که ناآگاهانــه این اصــول را مخــدوش می کنند 
»ســاده لوح« و آنانی که آگاهانه چنیــن می کنند را 
»خائن« می دانند. در طول سال های 93 و 94 چندین 
مرتبه رهبر انقالب اسالمی به صراحت از واژه خیانت 
یا ســاده لوحی برای اقداماتی که خدشــه بر باورها و 
اصول امام وارد می کند؛ اســتفاده کرده انــد.  »ما در 
داخل کشور عناصر دلسردکننده داریم؛ مراقب باشید؛ 
مسئولین مراقب باشــند. چه جوری دلسرد میکنند؟ 
موجودی ها را نفی میکنند... در تریبون های رســمی 
و غیر رسمی این دســتاوردها را انکار میکنند، اینها را 
توّهم میشمرند!... ســلّول های بنیادی واقعّیت است، 
نانوی پیشــرفته واقعّیت است، پیشرفتهای هسته ای 

3  واقعّیت اســت؛ همه ی دنیــا آن را میدانند؛ 

عروسی و عزای استعمار
هفته سخن

3 ْبَطْيِ اْلَحَسِن َو اْلُحَسْيِ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَل َفاِطَمَة ِبْنِت َنِبيَِّك َو َزْوَجِة َولِيَِّك َو أُمِّ السِّ

رَِة التَِّقيَّــةِ النَِّقيَِّة الرَِّضيَِّة  اِهرَِة اْلُمَطهَّ ْهرَِة الطَّ َســيَِّدْي َشــَباِب أَْهِل اْلَجنَِّة الطُّ

َدِة ِنَســاِء أَْهِل اْلَجنَِّة أَْجَمِعَي َصالًة ال َيْقَوى َعَل إِْحَصاِئَها َغْيَُك  ِكيَِّة َســيِّ الزَّ

»گفته می شود که خروس، هم در عزا و هم در عروسی ذبح می شــود.« این تعابیر، تعابیر
 امام خمینی)( است از ملت ایران در روزهای قاجار و پهلوی. »من هر دو جنگ بین المللی را 
یادم هست، و گمان ندارم هیچ کدام از شما جنگ بین المللی اول را یادش باشد. ما در جنگ 
بین المللی هم مشاهده می کردیم، من کوچک بودم لکن مدرسه می رفتم... مورد تاخت وتاز ما واقع شدیم 
در جنگ بین المللی اول. جنگ بین المللی دوم را بسیاری از شماها یادتان است که ما مورد تاخت وتاز این 
سه قوه واقع شدیم؛ امریکا، انگلستان، شوروی... ما باید مورد تاخت وتاز بشویم تا آقایان پیروز بشوند. بعد 
هم که پیروز شــدند و حال صلح پیــش آمد باز ما ذبح شــدیم. کشــورهای ضعیــف اینطورند.« 

نگاهی کوتاه به رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی 
حضرت زهرا)( در بیان رهبر انقالب

)(مثل زندگانی حضرت زهرا

حضورتان در اردوهای 
جهادی خیلی خوب است

برای تقویت روحّیه  جهادی:
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نگاهی کوتاه به رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی حضرت زهرا)(در بیان رهبر انقالب؛

# نظام_جمهوري_اسالمي |   نقطه ی مقابل آن چیزی که امروز نظام جهانی بر آن استوار است
»یک نظامی در دنیا، در این بلبشو، در این جنگل به هم ریخته ی به هم آمیخته و ظلم و زور، به وجود آمده است که یک پایه هایی  کـلــیـد  واژه

دارد که این پایه ها درست نقطه ی مقابل آن چیزی است که امروز نظام جهانی بر آن استوار است؛ نقطه ی مقابِل ظلم است، نقطه ی 
مقابِل استثمار است، نقطه ی مقابِل جنگ طلبی است، نقطه ی مقابِل فساد است؛ آن نظام، نظام جمهوری اسالمی است. این نظام 
براساس اسالم، براساس دین، براساس تفّکرات اسالمی ناب به وجود آمده... 9۵/۱/۱۱ « »امروز در سرتاسر دنیای اسالم، جمهوری 
اسالمی مطرح است؛ علت هم این است که برسر حرف و شعار اصلی خود -که اسالم است- ایستاده است. 83/۱۲/۲7« »عدالت، 

شعار اصلی و هدف بزرگ انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی بوده و هست. 84/۵/۱۲«  

)(
مثل زندگانی حضرت زهرا 

 درس اول: مقامات معنوی، ایستادگی و موقع شناسی در جوانی
»در قضیه ی حضرت صّدیقه ی طاهــره)(، نکات خیلی 
مهّمی وجود دارد؛ لیکن یک نکته که با وضع شــما جوانان 
مؤمــن و انقالبــی تطبیق می کند، این اســت کــه همه ی 
این افتخــارات و کارهای بــزرگ و مقامات عالــِی معنوی و 
دســت نیافتنی، و ضمناً همه ی آن صبرها و ایســتادگیها و 
موقع شناســیها و کلمات پرباری که در این زمانها از ایشــان 
صادر شده است -همه ی این حوادث بزرگ- در دوران کوتاه 

جوانی این بزرگوار اتّفاق افتاده است. 76/6/۲6«

   درس دوم : الگوی عبادت، حق طلبی و شجاعت
»ما باید راه فاطمه ی زهرا)( را برویم. مگر نمی گوییم که 
»حّتی توّرم قدماها« این قدر در محراب عبادت خدا ایستاد! 
ما هم باید در محراب عبادت بایســتیم. ما هم باید ذکر خدا 
بگوییم و محبت الهی را در دلمــان روزبه روز زیاد کنیم. مگر 
نمی گوییم که با حال ناتوانی به مسجد رفت، تا حقی را احقاق 
کند؟ ما هم بایــد در همه ی حاالت تالش کنیــم، تا حق را 

احقاق کنیم. ما هم باید از کسی نترسیم. 70/۱0/۵«

  درس سوم : ایثار نسبت به فقرا و کمک به محرومان
»ایثار نســبت بــه فقــرا و کمک بــه محرومان، بــه قیمت 
گرسنگی کشــیدن خود؛ »و یؤثرون علی انفســهم ولو کان 
بهم خصاصه«)حشر: 9( ما هم بایــد همین کارها را بکنیم. این 
نمی شــود که ما دم از محبت فاطمه ی زهــرا)( بزنیم، در 
حالی که آن بزرگوار برای خاطر گرسنگان، نان را از گلوی خود 
و عزیزانش برید و به آن فقیر داد؛ ما میگوییم پیرو چنین کسی 
هستیم؛ ولی ما نه فقط نان را از گلوی خود نمیُبریم که به فقرا 
بدهیم، اگر بتوانیم، نان را از گلوی فقرا هم میُبریم! این روایاتی 
که در باب عالمات شیعه هســت، ناظر به همین است؛ یعنی 
شیعه بایســتی آن طوری عمل کند. ما باید زندگی آنها را در 

زندگی خود -ولو به صورت ضعیف- نمایش بدهیم. 70/۱0/۵«

  درس چهار:  اول دیگران بعد خودمان!
»امام حسن مجتبی)( می گوید: شب جمعه ای مادرم به 
عبادت ایســتاد و تا صبح عبادت کرد. تا وقتی که طلوع فجر 
شد. مادر من از سر شب تا صبح مشــغول عبادت بود و دعا و 
تضرع کرد. امام حسن)( می گوید شنیدم که دائم مؤمنین 
و مؤمنات را دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مســائل عمومی 
دنیای اسالم دعا کرد. صبح که شد گفتم: »یا اماه!«؛ »مادرم!« 
»لم ال تدعین لنفســک کما تدعین لغیرک« »یک دعا برای 

خودت نکردی! یک شب تا صبح دعا، همه برای دیگران!؟« در 
جواب فرمود: »یا بنی، الجار ثم الدار، اول دیگران بعد خود ما!  

این، آن روحیه ی واالست. 7۱/9/۵«

   درس پنجم: مهریه و جهیزیه ساده
 ،)(بــا علی بن ابیطالب ،)(وقتــی فاطمــه ی زهــرا«
ازدواج می کند، آن مهریه و آن جهیزیه ی اوســت؛ که همه 
شــاید می دانید که با چه ســادگی و وضع فقیرانه ای، دختر 
اول شــخص دنیای اســالم، ازدواج خود را برگــزار می کند. 
زندگی فاطمه ی زهرا)( از همه ی ابعاد، زندگی ای همراه 
با کار و تــالش و تکامل و تعالی روحی یک انســان اســت. 
71/9/25« »مگــر نمیگوییم کــه جهیزیــه ی آن بزرگوار 
چیزهایی بود که انسان با شنیدن آنها اشکش جاری میشود؟ 
مگر نمیگوییم که ایــن زن واالمقام، برای دنیــا و زیور دنیا 
هیچ ارزشی قائل نبود؟ مگر میشود که روزبه روز تشریفات و 
تجمل گرایی و زر و زیور و چیزهای پوچ زندگی را بیشتر کنیم 

و مهریه ی دخترانمان را زیادتر نماییم؟! 7۱/۱0/0۵«

  درس ششم : الگوی تعامل زن و شوهر
»مگر هر کسی می تواند همسر امیرالمؤمنین باشد؟ عظمت علی 
آن گونه اســت که کوه های عظیم را در مقابل خود آب می کند. 
نَْفس همسری امیرالمؤمنین، یک نشانه ی بزرگ عظمت است؛ 
لیکن شما ببینید تعامل این زن و شوهر چگونه است و دو بزرِگ 
خارج از ابعاد ذهن انســان، چگونه با هم حرف می زنند؛ چگونه 
زندگی می کنند؛ چگونه این زندگِی الگو و نمونه ی تاریخ را اداره 

می کنند و چگونه هرکدام نقشی به عهده می گیرند. 77/07/۱9«

   درس هفتم:ازدواجی بیگانه از همه ی تشریفات
»ازدواجها در دوران انقالب و به برکت آن آســان شــد؛ چون 
تشریفات و سخت گیریها کم شــد. نگذارید دوباره به خانه ی 
اول برگردیم. پدران و مادران، نســبت بــه مقّدمات غیر الزِم 
ازدواج سخت گیری نکنند؛ جوانان که سخت گیری یی ندارند. 
بگذارند ازدواج اسالمی انجام بگیرد. بگذارند ازدواج برای دختر 
مسلمان و زن جوانی که در محیط اسالمی است، مثل ازدواج 
فاطمه ی زهرا)( باشــد؛ ازدواجی با پیوند عشقی معنوی 
و الهی و جوششــی بی نظیر میان زن و مرد مؤمن و مسلمان 
و همکاری و همســری به معنای واقعی بین دو عنصر الهی و 
شــریف، اما بیگانه از همه ی تشــریفات و زر و زیورهای پوچ و 
بی محتوای ظاهری. این اســت ازدواج درســت زن مسلمان. 

اسالم، این است. 68/۱0/۲6«

  رسانه های رژیم صهیونیستی: حزب ا... 
هیچ خط قرمزی در جنگ احتمالی با ما ندارد

یک رسانه اســرائیلی با اشــاره به سخنان سید 
حســن نصرا... در گفتگو بــا المیادین که در آن 
فهرســت کاملی از مناطق و اماکن هســته ای 
اســرائیل را که تحت اشراف موشــکی حزب ا...  
قرار دارد برشمرده بود، گفت: او فقط از انبارهای 
آمونیاک صحبت نکرد بلکــه از تالش خود برای 
هدف قــرار دادن مواد هســته ای موجود و غیر 
موجود در اسراییل ســخن گفت. از سوی دیگر 
کانال دوم تلویزیون اســراییل گفــت که نصرا... 
اسراییل را تهدید کرد که هیچ خط قرمزی را در 
جنگ احتمالی آینده با اسراییل پیش روی خود 

نمی بیند.|  فارس|

  اسد: پیروزی های ارتش سوریه
به راه حل سیاسی سرعت می بخشد

بشار اسد رئیس جمهور ســوریه در گفت وگو با 
خبرگزاری روسی  اسپوتنیک اعالم کرد موضع 
این کشــور در قبال راه حل سیاســی برای حل 
مساله ســوریه،  بعد از عملیات نظامی روسیه در 
این کشــور نســبت به قبل از آن تغییری نکرده 
است. وی افزود: برخی کشورها مانند عربستان، 
ترکیــه، انگلیس و فرانســه به دنبال شکســت 
ارتش کشــور ما با هدف تحمیل  شروطشــان 
در مذاکرات صلح هســتند. پیروزی های ارتش 
سوریه نه تنها راه حل سیاســی را به تاخیر نمی 
اندازد بلکه به آن ســرعت می بخشــد و حمایت 
نظامی روســیه و دیگر دوستان ســوریه به حل 
سریعتر وضعیت کنون ســوریه خواهد انجامید.     

|  ایسنا|

  سردار حاجی زاده: رسانه ای نشدن 
رزمایش ها آمریکایی ها را پر رو کرده است

ســردار امیرعلی حاجــی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه پاســدران انقالب اسالمی: ما 
در 10 سال گذشــته هر سال رزمایش داشتیم، 
رسانه ای هم می کردیم و اتفاقی هم نمی افتاد، 
امســال که اواخر اســفندماه رزمایش موشکی 
داشــتیم، بعد از گذشــت 2 ســال از رسانه ای 
نشدن رزمایش هایمان، آن را رسانه ای کردیم. 
اگر این اشــتباه در کشــور ما رخ نمــی داد و 
رزمایش ها رسانه ای می شــد، به نظر می رسد 
که این زیاده خواهی هــای آمریکایی ها مطرح 

نمی شد. |  مهر|

  تحریم های تازه دولت آمریکا
 علیه جمهوری اسالمی

وزارت خزانه داری آمریکا، 2 تبعه انگلیســی و 
6 شــرکت ایرانی و خارجی را به اتهام همکاری 
با شــرکت هواپیمایــی تحریم شــده ماهان و 
برنامه موشــکی پیشــرفته ایران، تحریم کرد. 
همچنین پایگاه واشــنگتن فری بیکن نوشت 
اعضای کنگره آمریکا در حال بررســی راه های 
جلوگیری از دادن حق استفاده از دالر به ایران 

هستند. |  فارس|

»جوانان عزیز! امروز در دوران جمهوری اسالمی این فرصت برای آحاد جامعه هست که درست حرکت کنند، درست زندگی کنند، مؤمنانه زندگی 
کنند، با عّفت زندگی کنند. درس زندگی صّدیقه ی طاهره، فاطمه ی زهرا)( این اســت برای ما: تالش، اجتهاد، کوشــش، پاک زندگی کردن. 
93/۱/3۱« برای درس گرفتن از زندگی بزرگان و معصومین علیهم السالم الزم است کیفیت زندگی و سیره ی آنان را به دقت مطالعه کنیم و خودمان را 
با مسیری که آنان ترسیم کرده اند مطابقت دهیم. در این نوشتار با توجه به ایام والدت حضرت صدیقه طاهره)( 7 درس کوتاه  از زندگانی پر نکته و درس دختر 

گرامی پیامبر اسالم)( در بیانات رهبر انقالب با نگاه به اصالح سبک زندگی امروز ما مرور شده است:

»مگر هر کسی 

می تواند همرس 

 )( امیراملؤمنین

باشد؟ عظمت علی 

آن گونه است که 

کوه های عظیم را 

در مقابل خود آب 

می کند. َنْفس همرسی 

امیراملؤمنین، یک 

نشانه ی بزرگ عظمت 

است؛ لیکن شام ببینید 

تعامل این زن و شوهر 

چگونه است و دو 

بزرِگ خارج از ابعاد 

ذهن انسان، چگونه 

با هم حرف می زنند؛ 

چگونه زندگی می کنند؛ 

چگونه این زندگِی 

الگو و منونه ی تاریخ را 

اداره می کنند و چگونه 

هرکدام نقشی به عهده 

می گیرند. 77/7/19«

هفته اخبار

 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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جمهوری اسالمی  همان است که انسان از قرآن می گیرد
پرســش: دلیل تأکید و اصرار امام خمینی )( بر  ش و پاسخ

پرس

عنوان »جمهوری اسالمی؛ نه یک کلمه کم، نه یک 
کلمه زیاد« چه بود؟

و  رهبـران  و  مسـووالن  انقالبهـا[،  کـه  ]آفتـی 
می کنـد،  تهدیـد  را  اجتماعـات  گرداننـدگان 
ایـن اسـت کـه آنهـا را دچـار انفعـال و خودباختگـی کنند 
و و در موضـع تاثیرپذیـری ناخواسـته از اراده ی دیگـران 
قـرار دهنـد... خطـر بزرگـی کـه انقالبهـا و اصالـت ملتهـا 
را تهدیـد می کنـد، ایـن خطـر اسـت. خطـر بزرگـی کـه 
صاحبـان فکـر و اندیشـه را در کشـورها تهدیـد می کنـد، 
ایـن خطـر اسـت. امـام، در مقابـل ایـن خطـر، مثـل کـوه 
اسـتوار ایسـتاد؛ »کالجبـل ال تحرکه العواصـف«. از سـاعت 
اول، از نـام نظـام جمهـوری اسـالمی بگیریـد، تـا بقیـه ی 

قضایـا. آن روزها معمـول بود که کلمـه ی »دمکراتیـک« را 
در کنـار نـام جمهـوری بیاورند؛ یعنـی یک کلمـه ی غربی، 
دارای محتـوای دوگانـه. هـم غربیهـا ادعـا می کردنـد کـه 
مـا دمکراتیـک هسـتیم، هـم کشـورهای سوسیالیسـتی و 
شـرقی آن روز می گفتنـد مـا دمکراتیکیـم! در دنیا مـد بود 
که اسـم کشـورها و نظامهای سیاسـی را دولـت دمکراتیک 
فالن جا بگذارنـد. اصرار داشـتند که این کلمـه را بر کلمه ی 
جمهوری اسـالمی اضافه کننـد. البتـه صرف اضافـه کردن 
یک کلمه نبـود؛ دنباله ی ایـن اضافه کردن، خیلـی از حرفها 
و مسـائل وجود داشـت که امام بـا آن دید تیزبین خـود دید. 
امـام از اول اعـالم کـرد: »جمهوری اسـالمی؛ نه یـک کلمه 
کم، نه یـک کلمـه زیـاد«. جمهوری اسـالمی، همان اسـت 

کـه انسـان از قـرآن می گیـرد.      76/03/۱4   

حضورتان در اردوهای 
جهادی خیلی خوب است

روحّیه ی جهـادی را بر روحّیـه ی تافتـه ی جدابافته بـودن ترجیح بدهیـد. یکی از خطراتـی که گریبان کسـانی را  ت
حزب ا... این اس

که یـک امتیـازی دارنـد میگیـرد، این اسـت که احسـاس کننـد تافتـه ی جدابافته انـد، احسـاس کنند یک سـر و 
گردن از همـه باالترنـد؛ این خطـر بزرگی اسـت، این یک خطر شـخصّیتی اسـت، یک بیمارِی شـخصّیتی اسـت؛ 
نگذاریـد ایـن بیمـاری در شـما رشـد بکنـد و راهـش هـم ایـن اسـت کـه کار جهـادی و روحّیـه ی جهـادی را در 
خودتـان تقویـت کنیـد. روحّیـه ی جهـادی یعنـی کار را بـرای خـدا انجـام دادن، کار را وظیفـه ی خود دانسـتن، 
همـه ی نیروهـا را در راهِ کاِر درسـت به میـدان آوردن؛ ایـن روحّیه ی جهادی اسـت. بـرای اینکه ایـن روحّیـه ی جهادی در 
شـما تقویت بشـود، حضورتـان در اردوهـای جهـادی خیلی خـوب اسـت. نگوییـد وقتمان تلـف میشـود؛ نه، بیشـترین و 
بهترین اسـتفاده از وقت همین اسـت. درسـتان را بخوانید، پژوهشـتان را بکنید، کارتـان را بکنید، در اردوهـای جهادی هم 
کـه در دوره ی سـال، چند هفتـه ای انسـان را مشـغول میکند شـرکت کنیـد. این شـما را با متـن مردم آشـنا میکنـد، این 

شما را با مشکالت و معضالت جامعه که غالباً از چشم مسئولین دور میماند، آشنا میکند.      94/07/۲۲  

هفته سخن

شوهر جوان او دامئا 

در جبهه و میدانهای 

جنگ است؛ اما در 

عین مشکالت محیط و 

زندگی، فاطمه ی زهرا 

)(، مثل کانونی 

برای مراجعات مردم 

و مسلامنان است. او 

دخرت کارگشای پیغمرب 

است...

:)(روایت رهبر انقالب از ابعاد معنوی حضرت فاطمه زهرا

برای تقویت روحّیه  جهادی:

فرشته نجات پیامبر، کانون مسلمانان
دختری حدودا هفت، هشت ساله یا دو، سه ساله -  ت تاریخی

روای

بنابر اختالف روایات، کمتر و بیشتر - در شرایطی که 
خدیجه و ابوطالب از دنیا رفتند، آن شرایط دشوار را 
تحمل کرد. پیغمبر تنهاســت، بی غمگسار است، 
همه به او پناه می آورند؛ ولی کیست که غبار غم را از 
چهره ی خود او بزداید؟ یک وقت خدیجه بود، که حاال نیست. 
ابوطالب بود، که حاال نیست. در چنین شرایط دشواری، در 
عین آن گرسنگیها و تشــنگیها و ســرما و گرمای دوران 
سه ساله ی شــعب ابی طالب که از دورانهای سخت زندگی 
پیغمبر اســت و آن حضرت در دره ای با همه ی مسلمانان 
معدود، در حال تبعید اجباری زندگی می کردند؛ این دختر 
مثل یک فرشته ی نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری برای پدر 
خود؛ مثل پرستار بزرگی برای آن انسان بزرگ، مشکالت را 
تحمل کرد. غمگسار پیغمبر شــد، بارها را بر دوش گرفت، 
عبادت خدا را کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی کرد 
و راه معرفت و نور الهی را به قلب خود باز کرد. اینهاست آن 
ویژگیهایی که آدمی را به کمال می رساند. بعد هم در دوران 

پس از هجرت، در آغاز سنین تکلیف، وقتی فاطمه ی زهرا 
)(، با علی بن ابیطالب )(، ازدواج می کند، آن مهریه و 
آن جهیزیه ی اوســت؛ که همه شــاید می دانید که با چه 
سادگی و وضع فقیرانه ای، دختر اول شخص دنیای اسالم، 
ازدواج خود را برگزار می کند. زندگی فاطمه ی زهرا )( از 
همه ی ابعاد، زندگی ای همراه با کار و تالش و تکامل و تعالی 
روحی یک انسان اســت. شــوهر جوان او دائما در جبهه و 
میدانهای جنگ است؛ اما در عین مشکالت محیط و زندگی، 
فاطمه ی زهرا )(، مثل کانونی بــرای مراجعات مردم و 
مسلمانان است. او دختر کارگشــای پیغمبر است و در این 
شرایط، زندگی را با کمال سرافرازی به پیش می برد: فرزندانی 
تربیت می کند مثل حسن و حســین و زینب؛ شوهری را 
نگهداری می کند مثل علی و رضایت پدری را جلب می کند 
مثل پیغمبــر! راه فتوحات و غنایم که باز می شــود، دختر 
پیغمبر ذره ای از لذتهــای دنیا و تشــریفات و تجمالت و 
چیزهایی را که دل دختران جوان و زنها متوجه آنهاست، به 

خود راه نمی دهد.    7۱/09/۲۵  

۱ ]اّما اینها[ منکر میشــوند... این را همه ی دنیا 
میدانند، آن وقت کســانی بیایند جوانهای ما را دلسرد 
کنند؛ هم دلســردی از حال، هم دلســردی از آینده؛ 
]این که بگویند[ »آقا چه فایــده دارد؟ برای که؟ برای 
چه؟« اینها دلســردکننده اســت، اینها خیانت است. 
هرکس بکند، خیانت اســت... خیانت به ناموس ملّی 
است94/7/۲۲«. بزک و ساختن »چهره موجه از امریکا 
94/4/6« یا »ســازش« دو رفتاری است که نتیجه  اش 
پایان انقالب اســت. که در آن صورت »سرنوشت این 
انقالب و مســئوالن و مدیران این انقالب، یا شکســت 
اســت یا خیانت 9۲/۱۱/۱9«. تخریب شــورای نگهبان 
برای تضعیف مردم ســاالری دینی، تهاجــم به یکی از 
مهمترین ارکان اصول امام است. رهبر انقالب اسالمی 
یک ماه پیش واکنش جدی ای به این اقدام داشــتند. 
زیرا »تخریب شورای نگهبان معنا دارد. آمریکایی ها از 
اّول انقالب با چند نقطه ی اساســی در کشور و در نظام 
جمهوری اسالمی بشــّدت مخالف بودند که یکی اش 
شــورای نگهبان بود؛ ســعی کردند، تالش کردند و از 
بعضی افراد داخلی غافل و بی توّجه هم سوءاســتفاده 
کردند بلکه بتوانند بســاط شــورای نگهبان را جمع 
کنند -البّته نتوانســتند و نمیتوانند- حاال درصددند 
تصمیم های شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند. معنای 
این کار چیســت؟... تخریب انتخابات اســت، تخریب 
مجلس است، تخریب چهار سال قانون گذاری در مجلس 
است... آن کسی که علیه شورای نگهبان حرف میزند، 
خودش ملتفت نیســت و توّجه ندارد کــه چه کار دارد 
میکند اّما کار این است. تالش دشمن متمرکز است بر 
اینکه جمهوری اسالمی را از مردم ساالری دینی محروم 
کنند... باید حواسمان جمع باشد 94/۱۱/۲8«. یا آنجا که 
تئوریزه می کنند اقداماتی را تا اصل »رد سلطه پذیری« 
امام منحرف و زمینه عقب نشــینی ملت فراهم شود. 
مانند »اینکه بعضی هــا بیایند بگویند "فــردای دنیا، 
فردای مذاکره است، فردای موشک نیست"، این حرف 
اگر از روی ناآگاهی گفته شــده باشــد، خب ناآگاهی 
است، اگر از روی آگاهی گفته شده باشد، خیانت است. 
چطور]چنین چیزی[ ممکن است؟ اگرچنانچه نظام 
جمهوری اسالمی دنبال علم برود، دنبال فّناوری برود، 
دنبال مذاکره ی سیاسی برود، دنبال کارهای گوناگون 
تجاری و اقتصادی برود اّما قدرت دفاعی نداشته باشد، 
توانایی دفاع کردن نداشته باشد، هر بی َسروپایی و ]هر[ 
دولت فزرتی کذائی ای او را تهدید میکند که اگر فالن کار 
را نکردید، ما موشک میزنیم؛ خب اگر شما امکان دفاع 

نداشته باشید، مجبورید عقب نشینی کنید 9۵/۱/۱۱«.

  رعب و بدبختی
در زمان جنگ اول جهانی، وقتی آن سه سوار مرگ از 
عقب استعمار وارد کشور شد؛ وقتی کشور متحمل آن 
خسارات فراوان شد و آن همه تلفات انسانی بر کشور 
آمد؛ در عوضش باید بعد از پایان جنگ به ایران غرامت 
پرداخت می کردند. اما ملت ضعیف چون خروس عزا 
و عروسی است، ذبح می شــود و حقش را نمی دهند و 
حتی نمایندگان ایران را به جلسه سازمان بین الملل 
هم راه نمی دهند تا از اســتیفای حقش سخن بگوید. 
پیامد آن رعب از نظام سلطه، بدبختی ملت بود. امروز 
هم اگر آن نقشــه راه و آن اصول امام که ما را به اینجا 
رسانده است؛ مخدوش شود، تحریف شود و حاکمان 
»مرعوب آمریکا« بشــوند؛ آنگاه »کشــور را بدبخت 
ُر ما بَِقوٍم َحّتی یَُغِیّروا  خواهند کرد 94/۱۱/۲8« که »ال یَُغِیّ

ما بِأَنُفِسِهم«. 

امام با آن دید تیزبین 

خود دید. امام از اول 

اعالم کرد: »جمهوری 

اسالمی؛ نه یک کلمه 

کم، نه یک کلمه زیاد«. 

جمهوری اسالمی، 

هامن است که انسان از 

قرآن می گیرد

»یکی از خطراتی که 

گریبان کسانی را که یک 

امتیازی دارند میگیرد، این 

است که احساس کنند  

تافته ی جدابافته اند،  

احساس کنند یک رس و 

گردن از همه باالترند؛ 

این خطر بزرگی است، 

یک بیامرِی شخصّیتی 

است«


