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اگر خواص، مسلم را تنها 
نمیگذاشتند...
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حدیث خانواده

خوانی باز

خودنمایی زنان 
خانواده ها را متزلزل میکند

پیروزی شما پیروزی اسالم بود این شماره 
تقدیم   می شود
به ارواح طیبه 

شهدای جنگ 
سی و سه روزه

شهادت: تیر و مرداد 1385

آنچه شما با جهاد و مقاومت بی نظیر خود به امت اسالمی هدیه کرده اید از حد توصیف این جانب 
باالتر است. جهاد دالورانه و مظلومانه ی شما که نصرت الهی را به شما ارزانی داشت،  بار دیگر ثابت 
کرد که سالح های مدرن و مرگبار در برابر ایمان و صبر واخالص  ،  ناکارآمد است و ملتی که ایمان و 

جهاد دارد، مغلوب سیطره ی قدرتهای ستمگر نمی شود. پیروزی شما پیروزی اسالم بود. 

خبـر
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  بیانات منتشرنشده
 رهبر معظم  انقالب پس از روضه 

 )(روز شهادت امام صادق

»آن شــبی که بازی ایران و 
امریکا بــود ... تلویزیون را 
روشن کردم و ناگهان با گل ایشان مواجه 
شدیم و دیگر خواب از سرم رفت و نشستم 
تا آخر بازی را تماشــا کردم ... بنا بود پیام 
رئیــس جمهــور امریــکا از تلویزیون 
سراسری شان پخش شود 77/11/13« اما...

ورزش قهرمانــی از این جهت که می تواند 
»مکنونات یک ملت را جلوی چشم مردم 
دنیا قرار بدهد 84/8/30« اهمیت فراوانی 
دارد. با بررســی ســخنان حضرت آیت ا... 
خامنه ای برخی فرصت های ویژه ای که از 
ورزش قهرمانی برای کشور و جامعه ایجاد 

می کند عبارتند از :  
 1. ظهور هویت ملی

»امروز در دنیا مســأله ی ورزش و ورزش 
قهرمانی جایگاهــی دارد کــه در واقع از 
ایــن تریبون، بــرای نشــان دادن هویت 
83/7/14« ملت ها استفاده شده و »مظهر 
تمایالت و اســتعدادها و تشّخص و هویت 
یک ملت است. 91/12/21« »اگر یک ملتی 
... میگوید شجاعم، اگر میگوید به فرهنگ 
خود مطمئن و دلگرمم، اگر میگوید قدرت 
تربیت انسان های بزرگ را دارم، اگر میگوید 
در من عزم و اراده موج میزنــد ... ]اگر این 
را[ در یــک میدانی نشــان بدهد و جلوی 
چشــم مردم دنیا بگیرد، ارزش این کار از 
ده ها کتابی که در فضیلت این ملت نوشته 
بشود، بیشتر است. 84/8/30« ملت ایران 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. »ارزشهای 
دینی و اخالقی و معنــوی 68/11/20«   از 
مبانی هویتی انقالب اسالمی است. از این 
رو »وقتی یک قهرمان کشور ما جلِو چشم 
میلیونها و شــاید صدها میلیون جمعیت 
دنیا، بعد از پیروزی، خدا را شکر می کند و 

3 دستش را به آسمان بلند می کند  

3

مهم تر از 
افر اشته شدن پر چم 

2 هفته سخن

 )( چرا امام رضا
 والیت عهدی را 

پذیرفتند؟

نصر من اهلل

به بهانه آغاز 
مسابقات المپیک

حـزب اهلل مصـداق تحقـق وعـده الهی در عـرصه جهـاد کبیـر

"شکست اسرائیل در رویارویی نظامی باحزب 
اهلل، ما را ناامید کــرد." این جمله فراز مهمی از 
یادداشت مشــاور امنیت ملی آمریکا در دوره 
جرج بوش پسر است. او مسئول سیاست های 
خاورمیانه ای آمریکا در زمان جنگ 33 روزه 
بوده که حاال و پس از 10 ســال از آن شکست 

تاریخی یادداشتش در پایگاه مرکز مطالعات 
امنیت ملی تل آویو منتشر شده است. الیوت 
آبرامز می افزاید: "اهــداف جنگ 33 روزه به 
معادالت منطقه ای نیز مربوط بود و تالش می شد 
با این جنگ ایران ضعیف و جایگاه اسرائیل در 
منطقه تقویت شــود. اما ضعیف کردن ایران 

مشــروط به این بود که ارتش اسرائیل بتواند 
ضربه سختی به حزب اهلل وارد کند تا در نهایت 
نیروهای بین المللی یا شــاید ناتو در مرزهای 
سوریه و لبنان مستقر شوند تا به حزب اهلل اجازه 
داده نشود که توانایی های نظامی خود را بازیابد 

و آنها را گسترش دهد."

اهدای قرآن توسط رهبر معظم انقالب به آقای سید حسن نصراهلل با حضور سردار قاسم سلیمانی  1379
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حزب اهلل مصداق تحقق وعده الهی در عرصه جهاد کبیر

ورزش همگانـی را ترویـج کنیـد؛ ورزش همگانـی، سـالمت همگانـی اسـت... ورزش همگانـی، یعنـی سـالمت 
جسـمانی عمومی ملّـت که ایـن متأّسـفانه امـروز آن چنـان کـه باید، نیسـت. خـب، زندگـی شـهری را مالحظه 
میکنیـد؛ عدم تحـّرک، غذاهـای نامناسـب... اینها جسـم ملّـت را ضعیـف میکند؛ جسـمها بایـد قوی باشـد؛ باید 
سـالم باشـد. 93/11/1 من اعتقاد دارم ورزش بـرای همه یک فریضـه عمومی اسـت. البته منظـورم ورزش حرفه ای 
نیسـت. ورزش حرفه ای را هـم رد نمیکنم، امـا توصیه نمیکنـم که همه جوانـان سـراغ ورزش حرفه یـی بروند؛ نه. 

ورزش بـرای سـالمت و حفظ نشـاط اسـت  79/12/8  

نصـر من اهلل
ــه  ــک نقش ــر ی ــود آغازگ ــرار ب ــگ ق ــن جن 1 ای

شــوم در منطقــه باشــد امــا در حقیقــت پایان بخــش 
ــر  ــی از پ ــه در آن یک ــی ک ــد. جنگ ــه ش ــان نقش هم
ــه  ــان حمل ــه لبن ــان ب ســروصداترین ارتش هــای جه
ــا  ــه ب ــود ک ــته ب ــط پنداش ــه غل ــمن »ب ــرد. دش ک
ــورهای  ــه ی کش ــن حلق ــان ضعیفتری ــه لبن ــه ب حمل
ــود  ــرح وهم آل ــد و ط ــرار میده ــدف ق ــه را ه منطق
میزنــد.  کلیــد  را  خــود  دلخــواه  خاورمیانــه ی 
85/5/26« »اگــر لبنــان تســلیم تجــاوز اســرائیل 
ــزب ا...  ــد ح ــان مجاه ــر جوان ــد و اگ ــکا می ش و امری
ــدس را  ــاع مق ــن دف ــج ای ــوب رن ــوم جن ــردم مظل و م
بــه جــان نمــی خریدنــد ... ادامــه ایــن رونــد تهاجمی 
ــت.85/5/26«  ــر می گرف ــه را در ب ــن منطق ــام ای تم
ــه  ــخت و البت ــای س ــال از آن روزه ــا 10 س ــاال ام ح
افتخارآفریــن گذشــته اســت. جنگی کــه قرار بــود در 
آن بــا »بریــدن ایــن بــازوی توانــا و کارآمــد85/5/26« 
نســخه مقاومــت را در منطقــه و بعدهــا ایــران 
ــت حــزب ا...  ــد، نتیجــه ای جــز تقوی اســالمی بپیچان
لبنــان در مناســبات داخلــی لبنــان و بلکــه مناســبات 
منطقــه ای نداشــت. »علیــه حــزب ا... در لبنــان 
چقــدر اینهــا فّعالّیــت تبلیغــی و عملــی کردنــد، 
تهدیــد کردنــد، تهدیدهــا را بــه عمــل آوردنــد. 
ــود را در  ــید خ ــره ی رش ــزب ا... پیک ــال ح درعین ح
ــا  ــد... حــزب ا... آنج ــای اســالم دارد نشــان میده دنی
مثــل خورشــیدی دارد میدرخشــد. حــزب ا... مایــه ی 

ــت. 95/2/1« ــالم اس ــای اس ــار دنی افتخ

موفقیــت جوانــان حــزب ا... در جنــگ 33 روزه، 
اعتمــاد بــه نفــس جوانــان مبــارز فلســطینی را 
از  صهیونیســتی  رژیــم  بعــدی  جنگ هــای  در 
جملــه جنــگ 22روزه علیــه غــزه افزایــش داد و 
بعــد »جوانــان مصــر و تونــس هــم از حــزب ا... و 
ــد 90/9/6«  ــام گرفته ان ــالمی اله ــاد اس ــاس و جه حم
ــری از  ــرای جلوگی ــل، ب ــه مقاب ــن، جبه ــرای همی ب
ــه تبــع آن مــوج بیــداری  قــدرت محــور مقاومــت و ب
ــی  ــازی گروه های ــتیبانی و فعال س ــا پش ــالمی، ب اس
ــان  ــا جری ــرد ت ــالش ک ــده ت ــش و القاع ــون داع چ
ــر،  ــان تکفی ــاند: »جری ــراف بکش ــه انح ــداری را ب بی

ایــن حرکــت عظیــم ضّداســتکباری و ضّدآمریکایــی 
و ضّداســتبدادی را تغییــر جهــت داد بــه جنــگ بیــن 
مســلمانان و بــه برادرکشــی 93/9/4« حــزب ا...ی کــه 
ــش ســفاک و خونخــوار  ــر ارت ــا افتخــار دربراب روزی ب
صهیونیســتی می جنگیــد و در برابــر آن دفــاع 
جانانــه ای می کنــد بــا ایــن هــدف متعالــی کــه »خّط 
مقــّدم مبــارزات در ایــن منطقــه مرزهــای فلســطین 
ــود 93/9/4«، حــاال می بینــد کــه »جریــان  اشــغالی ب
ــه  ــرد ب ــل ک ــّدم را تبدی ــّط مق ــن خ ــد ای ــر آم تکفی
خیابانهــای بغــداد و مســجد جامــع ســوریّه و دمشــق 
و خیابانهــای پاکســتان و شــهرهای مختلــف ســوریّه، 

ــارزه! 93/9/4« ــّدم مب ــّط مق ــد خ ــا ش و اینه

اگــر حــزب ا... ده ســال پیــش بــا عملــش ســبب ایجاد 
انگیــزه بــرای ملت هــای منطقــه در شــکل گیری 
ــد  ــدان جدی ــروز در می ــد؛ ام ــالمی ش ــداری اس بی
ــا فتنــه تکفیــر در ســوریه  ــه ب مبــارزه، در حــال مقابل
بــرای ایجــاد امنیــت اســت. هرچنــد بعضی هــا 
ــن نقــش تاریخــی نشــوند.  ممکــن اســت متوجــه ای
»اینکــه می بینیــد فــالن مّدعــی روشــنفکری 
مثــاًل فــرض بفرماییــد در مــورد حــزب ا...ِ لبنــان 
دیگــری  پدیــده ی  یــا  سّیدحســن نصرا...  یــا 
ازاین قبیــل، ابــراز شــبهه میکنــد، ایــن بــر اثــر 
ــد در منطقــه  نشــناختن محیــط اســت ... کــه نمیدان
ــد سّیدحســن نصرا... یعنــی  ــر اســت، نمیدان چــه خب
ــا ایــران چــه  چــه، حــزب ا... یعنــی چــه، ارتباطــش ب
ــالب  ــت انق ــور و سرنوش ــت کش ــی در سرنوش تأثیرات

ــت. 95/4/12« ــتن اس ــر ندانس ــر اث ــن ب دارد؛ ای

ــدرت  ــه ق ــاد ب ــوّکل... اعتم ــا »ت ــون ب ــزب ا... تاکن ح
ــاد  ــه »جه ــن 95/3/3« در عرص ــان مؤم اراده ی انس
ــده  ــروز ش ــود پی ــد خ ــمن قدرتمن ــر دش ــر« ب کبی
ــد:  ــت می نویس ــنگتن پس ــه واش ــان ک ــت. آنچن اس
ــا  "حــزب ا... اینــک یــک قــدرت نظامــی منطقــه ای ب
ــن تســلیحات  ــا مجهزتری ــه ب ــرو اســت ک ــزاران نی ه
هوشــمند بزرگتریــن تهدیــد علیــه اســرائیل اســت." 
ــت  ــرآن اس ــی ق ــن کالم نوران ــداق ای ــزب ا... »مص ح

ــاُء85/5/26«  ــن یَش ــِرهِ َم ــدُ بَِنص ُ یَُؤیِّ ــه اللَّ ک

  توصیه رهبر انقالب درباره جمع خوانی 
آیات قرآنی مرتبط با مسائل روز

رهبــر معظــم انقــالب در حاشــیه دیــدار 
اخیــر جمعی از اقشــار مــردم پــس از اجرای 
تواشــیح  و  قــرآن  جمع خوانــی   گــروه 
توصیــه ای  در    ،)(...رســول ا محمــد  
خطاب بــه اعضای این گــروه فرمودنــد:» من 
هم ســفارش می کنــم یــک کار جمع خوانی 
قــرآن بــا آیــات مربــوط بــه مســائل روز 
| ]جهادکبیــر[ اجرا کنیــد«.|    

  دستور رهبر انقالب درباره 
شورای فقهی بانک مرکزی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی: رهبر معظم انقالب 
در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور درخصوص 
اصالح قانــون بانکداری بدون ربا دســتوری صادر 
کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به 

عنوان یکی از ارکان این بانک تأسیس شود.|    مهر|

 موضع گیری براساس حقوق بشر اسالمی
محمدجواد الریجانی،دبیر ســتاد حقوق بشــر 
قوه قضائیه: در جلسه ای که خدمت رهبر معظم 
انقالب بودیم ایشان سیاستهای جدیدی را ترسیم 
کردند که مبتنی بــر آن برنامه های تفصیلی در 
حال انجام است. ایشــان فرمودند همانطور که 
غربیها براساس تفکر خود دنیا را پاالیش میکنند 
و براســاس آن نظر میدهند، ما هم باید براساس 
حقوق بشــر اســالمی به دنیا نگاه کنیم، موضع 

گرفته و اظهارنظر کنیم. |   میزان| 

اینکه می بینید 

فالن مّدعی 

روشنفکری مثاًل 

فرض بفرمایید در 

مورد حزب ا...ِ لبنان 

یا سّیدحسن نرصا... 

یا پدیده ی دیگری 

ازاین قبیل، ابراز 

شبهه میکند، این بر 

اثر نشناخنت محیط 

است ... که منیداند 

در منطقه چه 

خرب است، منیداند 

سّیدحسن نرصا... 

یعنی چه، حزب ا... 

یعنی چه، ارتباطش 

با ایران چه تأثیراتی 

در رسنوشت کشور 

و رسنوشت انقالب 

دارد؛ این بر اثر 

ندانسنت است. 

95/4/12

هفته اخبار

# ورزشـ  همگانی 
 »فریضه عمومی« برای سالمت و نشاط

کلید
واژه

  بیانات منتشرنشده رهبر انقالب 

رهبر معظم انقالب پس از روضه روز شهادت 
امام صادق)( در ســخنانی فرمودند: »با 
دعا و با توسل و با اخالص و با درست کردن 
جامعه می شــود تقدیر الهی را عوض کرد. 
یعنی االن هم مــا اگر آدم بشــویم و آدم وار 
عمل بکنیم، اگــر تقدیر الهی بــرای ظهور 
حضرت )(، مثال فرض کنید هزار ســال 
دیگر باشد ممکن است تبدیل بشود به زمانی 
بســیار نزدیک تر. یعنی اگر مــا خوب عمل 
بکنیم، این، تقدیرات الهی را عوض می کند، 
اگر بد عمل کنیم همان »اشــتّد غضب ا...« 
می شود، یعنی کار عقب می افتد...«  پس از 
این بیانات یکی از حضار گفت: " انشاءا... پشت 
سر حضرت آقا در مسجدالحرام نماز بخوانیم" 
که رهبر معظم انقالب فرمودند: »چرا نگفتی 

| مسجداالقصی!؟« |    

چرا نگفتی مسجداالقصی!؟

روایت ویژه
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هفته سخن

یا ســجده می کند 83/7/14« و یا وقتی »در  1

مقابل چشمهای مالمتگر و پرسشگر دنیای ماّدی 
که افتخار زن به این است که حتماً لخت بیاید ... یک 
خانمی با چادر یا با یک حجاب کامل اسالمی میرود 
روی آن سّکو می ایستد و جایزه ی قهرمانی اش را 
میگیرد 94/10/21«، »از نظر بینندگان بین المللی، 
که امروز دیگر میلیونها و در مــواردی میلیاردها 
تماشاچی وجود دارد و مطلع میشــوند، پیام آور 
یک حقیقتی اســت از داخل کشــورتان، که این 
حقیقت را با هیچ زبان دیگری نمیشد تبلیغ کرد. 
91/12/21« »ایــن از آن پرچم که میرود باال مهم تر 
است. 94/10/21« و در حقیقت »نمادهای هویّت و 
شخصّیت ایران اسالمی است. 94/10/21« به عبارت 
دیگر ورزشکار ما به عنوان »سفیران ایران و هویت 
و تشــّخص ایرانی 91/12/21«، »پیام معنویت را در 
دنیا پخش می کند؛ دنیایی که بــا میلیاردها دالر 
سعی شده که معنویت در آن بی فروغ شود و چراغ 

معنویت آن خاموش شود. 83/7/14«
 2. به مثابه بازوی دیپلماسی

ورزش قهرمانی می تواند سوءاســتفاده سیاســی 
دشــمن را از ورزش خنثی کند. یکی از نمونه های 
بارز آن، بــازی تاریخی تیم های فوتبــال ایران و 
آمریکا در مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه بود 
که رســانه های غربی از آن به عنوان بازی قرن و یا 
سیاسی ترین بازی قرن یاد می کردند: »قبل از آن 
دیدار رسانه های وابســته به امپراتوری رسانه ای 
خبری روی این بازی تبلیغ میکردند که این بازی، 
بازی سیاسی اســت! ... بنا بود آن شب پیام رئیس 
جمهور امریکا از تلویزیون سراسریشان پخش شود. 
این گل و بعد دنباله بازی ای که بچه های عزیزمان 
ادامه دادند، قضایا را صدوهشتاد درجه تغییر جهت 
داد ... این گل هویت سیاســی ای را کــه در دنیا به 
این بازی داده بودند [مسأله تعامل ایران و امریکا]، 
به کلّی به عکس خواست آنها عوض کرد. 77/11/13« 
نمونه دیگر آن درباره رژیم اشــغال گر قدس است. 
وقتی برخــی قهرمانان ما »در میدان مســابقه، با 
طرف صهیونیسم مســابقه ندادند ... مستکبران 
عالم را بشــدت عصبانی کرد ... واقعــاً یک تالش 
دیپلماتیِک بسیار حساس و مهم در مقابله ی با رژیم 

صهیونیستی، همین کار است. 91/12/21«
 3. نشانه یک ملت زنده

موفقیت های ورزشــی نمادی از رشد و پیشرفت 
کشور اســت؛ یعنی وقتی قهرمانی ها و افتخارات 
ورزشی، در کنار پیشــرفت های دیگر ملت ایران 
نظیر حوزه های »علمی«، »فنی«، »هســته ای«، 
»سلول های بنیادی« و... دیده شود، آنگاه می توان 
گفت که »این ملت مثل جسمی که نبض آن میزند 
و از همه طرف در حال رشد است، دارد کار میکند. 
این، نشان دهنده ی یک ملت زنده است. 84/8/30« 
بنابراین وقتی ظرفیت ورزش قهرمانی در خدمت 
ارزش های هویتی و ملی قرار بگیرد، می تواند مبلّغ 

عملی و عینی خصائص ملت شریف ایران باشد.

تریبون عظیم خالفت 

در اختیار امام قرار 

گرفت و امام در آن 

سخنانی را که در طول 

یکصد و پنجاه سال 

جز در خفا و با تقیه و 

به خصیصین و یاران 

نزدیک گفته نشده 

بود به صدای بلند 

فریاد کرد

چرا امام رضا )( والیت عهدی را پذیرفتند؟
روایت آیت اهلل خامنه ای از تدبیر الهی امام رضا )( در قبوِل ولیعهدی و نتایج آن

اگر خواص، مسلم را تنها نمیگذاشتند... 

»صنایع متوّسط و کوچک« اشتغال ایجاد می کنند

]خواص و و برجســتگان کوفه[ به امام حسین)( نامه نوشــتند و آن حضرت در نخستین گام، مسلم بن عقیل را 
به کوفه اعزام کرد... اگر خواص، مسلم را تنها نمیگذاشــتند و مثاًل، عّده به صد نفر میرسید، آن صد نفر دور مسلم را 
میگرفتند. خانه ی یکیشان را مقّر فرماندهی میکردند. می ایستادند و دفاع میکردند... مگر میتوانستند دستگیرش 
کنند؟! باز مردم دورشــان جمع میشــدند. پس، خواص در این مرحله، کوتاهی کردند... ببینید! از هر طرف حرکت 
میکنیم، به خواص میرسیم. تصمیم گیری خواص در وقت الزم، تشخیص خواص در وقت الزم، گذشت خواص از دنیا 

در لحظه ی الزم، اقدام خواص برای خدا در لحظه ی الزم. 75/3/20 

پرسش: چرا بر حمایت از »صنایع متوّسط و کوچک« تاکید می کنید؟

پاسـخ : االن چندیـن هـزار کارگاه و کارخانـه ی متوّسـط و کوچـک در کشـور هسـت؛ اگرچنانچـه ایـن آمـاری 
که به مـن داده اند و بنـده گفتم که شـصت درصـد از اینهـا االن دچـار بیکاری و تعطیل هسـتند درسـت باشـد، 
خسـارت اسـت. آن چیزی که در متـن جامعه اشـتغال ایجـاد میکنـد، تحّرک ایجـاد میکنـد و طبقـات پایین را 

بهره منـد میکنـد، همین صنایـع کوچک و متوّسـط اسـت؛ اینهـا را تقویـت کننـد و پیـش ببرنـد.  95/1/1     

روایت رهبر انقالب از حضور حضرت مسلم )( در کوفه

 تعطیلی کارگاه ها خسارت است

امـام )( بـا قبـول ولیعهـدی، دسـت بـه  سان 250 ساله
ان

حرکتی می زنـد کـه در تاریخ زندگـی ائمه پس 
از پایـان خالفـت اهـل بیـت در سـال چهلـم 
هجـری تـا آن روز و تـا آخـر دوران خالفـت 
بی نظیـر بـوده اسـت و آن برمال کـردن داعیـه ی امامت 
شـیعی در سـطح عظیـم اسـالم و دریـدن پـرده غلیظ 
همـه  گـوش  بـه  تشـیع  پیـام  رسـاندن  و  تقیـه 
مسلمانهاسـت. تریبـون عظیم خالفـت در اختیـار امام 
قرار گرفت و امام در آن سـخنانی را کـه در طول یکصد و 
پنجاه سـال جز در خفا و بـا تقیه و به خصیصیـن و یاران 
نزدیک گفته نشـده بـود به صـدای بلنـد فریاد کـرد و با 

اسـتفاده از امکانات معمولـی آن زمان که جـز در اختیار 
خلفا و نزدیـکان درجه یـک آنها قـرار نمی گرفـت آن را 
به گوش همـه رسـاند. مناظرات امـام در مجمـع علما و 
در محضر مأمون که در آن قویترین اسـتداللهای امامت 
را بیان فرموده اسـت، نامه ی جوامع الشـریعه کـه در آن 
همه رئـوس مطالـب عقیدتـی و فقهـی شـیعی را برای 
فضل بن سـهل نوشـته اسـت، حدیث معروف امامت که 
در مـرو بـرای عبدالعزیزبن مسـلم کـرده اسـت، قصائد 
فراوانـی کـه در مـدح آن حضـرت بـه مناسـبت والیت 
عهدی سـروده شـده... نمایشـگر ایـن موفقیـت عظیم 

امام است.63/5/18  

بازخوانی

پرسش
و پاسخ

تریبون عظیم خالفت در 

اختیار امام قرار گرفت و امام 

در آن سخنانی را که در طول 

یکصد و پنجاه سال جز در 

خفا و با تقیه و به خصیصین 

و یاران نزدیک گفته نشده 

بود به صدای بلند فریاد کرد 



کتاب »تن تن و ســندباد« اثــری خیالی 
از تقابل دو شــخصیت تن تن و ســندباد به 
نمایندگی از دو فرهنگ غرب و شرق است. 
این کتاب در سال 13۷0 و ســال ها پس از 
پایان مجموعه داســتان های تن تن، توسط 

»محمد میرکیانی« نگارش شده است.
جالب آنکــه علی رغــم تأکیدات فــراوان 
رهبرانقالب در ابتدای دهه ی هفتاد درباره ی 
تهاجم فرهنگی و واضح نبودن این امر برای 
همگان، این کتــاب موجبات خرســندی 

رهبری را در پی داشته است:
»من هم همیــن قصه را همیشــه تعریف 
می کــردم! حیف کــه خیلی هــا آن را باور 
نداشــتند... حاال دیگر کار من آســان شد! 
همین بس است که نسخه ی این کتاب را به 

همه ی بچه ها بدهم«. 

برترین دوران امامت
 )( اگرچه در زندگی مبارک ائّمه
در طــول 2۵0 ســال دوران امامت، 
نقاط برجسته و ممتاز زیاد است که هرکدام از 
اینها درخور آن است که مورد تحلیل و توّجه و 
تفســیر و بازیابی قرار بگیرد، ولی دوران امام 
هشــتم )( یکی از برترین دورانها در این 
زمینه است. شروع امامت امام هشتم )( در 
دوران سلطه ی قاهرانه ی هارون الّرشید بود، 
بعد از شهادت مظلومانه ی موسی بن جعفر در 
زندان، و فشار عجیبی بر هر کسی که اندکی از 
خواســته های دســتگاه حکومت سرپیچی 
میکرد برقرار بود. در یک چنین موقعّیتی امام 

هشتم )( به امامت رسیدند.
در روایت دارد که کسی از اصحاب گفت که این 
جوان، این فرزند موسی بن جعفر این مسئولّیت را 
به عهده گرفته است درحالی که »َو َسیُف هاروَن 
م«؛ )1( خون از شمشیر هارون میچکد،  ُر الدَّ یَُقِطّ
در یک چنین وضعّیتی. این بزرگوار توانستند در 
همان شرایط دشوار، خّط روشن سیره ی نبوی و 
معارف قرآنی و اسالمی را بین جامعه ی مسلمین 
توســعه بدهند و دلها را به مکتب اهل بیت و به 

خاندان پیغمبر نزدیک کنند.   93/6/16
1( الکافي، ج  8، ص 257.

ُغفران یعنی برطرف کردن نقیصه ناشی از گناه

باید »گناه« را جبران کنید  

گنـاه، هـر آن چیـزی اسـت کـه روح انسـانی 
را یـک گام از تعالـی و تکامـل مـورد نظـرش 
بازمـی دارد. درمقـام مثل و تشـبیه، می شـود 
همیـن زخـم خـوردن، همیـن شـکاف را بـر 
پیکـره ی روح تـو بـه وجـود آوردن. ایـن گناه 
که شـد، این نقیصه انجـام گرفت... ایـن گناه 
حـاال بایـد مغفـرت پیـدا کنـد. غفـران یعنی 
چه؟ غفران یعنی ایـن خأل، این کمبـود روح، 
ایـن زخـم روان، ایـن نقیصـه ای کـه در نفس 
او به وجـود آمـده اسـت، ایـن برطـرف شـود، 
ایـن را می گویند غفـران. چه جـوری برطرف 

می شـود؟... بـا جبـران کـردن. 53/6/28  

احکام نماز جماعت 

 س: اگــر امام جماعت در رکعت ســوم یا 
چهارم نماز عشا باشد و مأموم در رکعت دوم، 
آیا بلند قرائت کردن حمد و ســوره بر مأموم 

واجب است؟
ج: در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره 

را آهسته بخواند.

س. اگر انســان نماز جماعت را به طور کامل 
درک نکند و به آخر آن برســد و برای درک 
ثواب آن، تکبیرة االحرام را گفته و بنشیند و 
تشهد را با امام بخواند و بعد از سالم او برخیزد 
و رکعت اول را بخواند، آیا این کار را در تشهد 
رکعت دوم نمازهای چهار رکعتی هم می تواند 

انجام دهد؟
ج: این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت 

و برای درک ثواب جماعت است.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

این است حزب ا...

تبّرج، یعنی همان خودنمایی زنان در مقابل مردان، برای جذب و فتنه انگیزی. خیلی اشکاالت 
دارد. اشکالش فقط این نیست که این دختر جوان، یا این پسر جوان به گناه می افتند، دنباله اش 
به خانواده ها می رسد. اساساً آن گونه رابطه بی قید و بند، برای بنای خانواده سمِ ّ مهلک است؛ 
چون خانواده با عشق زنده است. اگر این عشق - عشق به زیبایی، عشق به جنس مخالف - در 

صد جای دیگر تأمین شد، پشتوانه قوی  استحکام خانواده از بین خواهد رفت. 77/2/7  

خودنمایی زنان بنای خانواده ها را متزلزل میکند

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

)( زیارت حضرت شاهچراغ

 تعداد صفحه: 160 
 نویسنده: آقای محمد میرکیانی
 ناشر: موسسه انتشارات قدیانی

تن تن و سندباد

ساراسـادات.ت: نمیدونم چـرا ]برخی[  
فقط تو مسـائل فرهنگی و اقتصادی عرضه اندام 
میکنن...ولی وقتی به مسـائل نظامی و امنیتی و 
دفاعی که میرسـن همشـون فـرار میکنن....هر 
جـا حـزب ا... بـوده عالـی کار کـرده نمونـه اش 

امنیت مملکت.
آسـوده: ایـن آل سـعود لکه ننگی شـده 
بر پیشـانی اسـالم و مسـلمین و هـر چـه زودتر 
باید گـورش را از سـرزمین وحـی گم کنـد برود 

پیش اربابش آمریکا...
سـعید یوسـفی: با سـالم خدمت دست 
انـدرکاران هفته نامه ارزشـمند "خط حـزب ا...". 
بنده دانـش آموخته رشـته حقوق بیـن الملل و 
پژوهشـگر در حـوزه معـارف انقـالب و مسـایل 
سیاسي هسـتم.با 20 سـال سـابقه در این حوزه 
هر هفته منتظـرم شـماره جدید نشـریه جامعه 
مومن و انقالبي منتشـر گردد.صادقانـه و به پاس 
قدردانـي از همت بلند دسـت اندرکاران نشـریه 
مي گویـم همـواره و در هـر مراجعه بـه صفحات 

آن بهره ها برده ام .خدا عزت تان دهد.یا علي.
اگـر بـه تاریخ اسـالم نگاهـی بیندازیـم از 
صدر اسـالم واز دوران پیامبر ص همیشه خیانت 
ودشـمنی مسـلمان نماها بود کـه ضربه آنهـا از 
دشـمن و کافران دردنـاک وشـدید تر بـود که با 
شکسـت  موجـب  دشـمن  سـپاه  همـکاری 
مسـلمین میشـدند .مرگ بر آل سـعود و وهابی 

داعش پرور. 

حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در حرم حضرت شاهچراغ)( در شیراز. 
این تصویر برای اولین بار در هفته نامه خط حزب ا... منتشر شده است. 

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    سـال دوم شـماره 45|  هفته چهارم مرداد 95     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

صاحب امتیاز: 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   

آمريكا در مقابل مسلمين 
نمى تواند خودنمايى كند

اين منازعه بين ما و آمريكا نيست، بين اسالم است 
و كفر. چنانچه خداى نخواسته اينها غلبه كنند بر 
نهضت ما- كه نخواهند كرد-  غلبه بر اسالم است... 

همه مسلمين در اين مســأله با هم بايد شركت 
كنند. من از همه ملتهاى اســالمى، مسلمين، 
ارتشهاى اسالمى، قواى انتظامى اسالمى، رؤساى 
جمهور ممالك اسالمى مى خواهم كه با نهضت 
ما همراه باشند. برخيزند و در اين معارضه پيروز 

شوند... نترسند كه امريكا يك قدرت بزرگ است، 
»يك قدرت شيطانى است و مى تواند در يك روز 
همه را به هم بزند«! اينها تبليغات اســت. امريكا 
نمى تواند ايــن كار را بكند. در مقابل مســلمين 

نمى تواند آمريكا خودنمايى كند.  1 آذر 58
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