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یک روز قبله مسلمانان را 
آتش زدند!
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حدیث رشح

خوانی باز

مسجد فقط برای نماز 
نیست !

هیچگاه خستگی به خود راه نداد... این شماره 
تقدیم   می شود
به روح   پرفتوح

شهید  سید
 اسدا... الجوردی 

این شهید عزیز در تمام دوران مبارزات اسالمی به اخالص و صبر و مقاومت و روشن بینی شناخته 
شده بود. در راه خدا بالهای بزرگ را به جان میخرید و در میدانهای سخت حاضر بود. پس از پیروزی 
انقالب در همه ی مسؤلیتهایی که در راه خدمتگزاری به مردم و کشور به او محول شد با قدرت و ایثار 

و بدور از اغراض و مطامع مادی ادای وظیفه کرد و هیچگاه خستگی به خود راه نداد. 77/6/2

خبـر
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تاکید   رهبر انقالب بر استفاده 
حداکثری  ازفضای مجازی

    انقالب ضّدامریکایی
انقالب اســالمِی ملت ایران هرچند مبارزه 

با رژیم پهلوی را در بَطن خود داشــت اما در 
واقع مبارزه با ُســلطه و نفــوذ بیگانگان و به 

خصوص آمریکایی ها بود. از این منظر، این 
انقالب ضّدامریکایی بود: »وقتی در ســال 
پنجاه و هفــت مبارزه پیروز شــد و انقالِب 
پیروزمند بــه ثمر رســید، در حقیقت یک 
انقــالب ضّدامریکایی به ثمر رســیده بود. 
73/8/11« امــا چرا انقالب اســالمی مبارزه 
با آمریکا را در دســتور کار خود قرار داد؟ با 
نگاهی به ســیر دخالت هــا و زورگویی های 
دولت مســتکبر آمریکا در ایران می توان به 

این سوال پاسخ داد.

   حکومِت کودتایی
ایراِن قبل از انقالب کشوری سلطه پذیر و تحت 
مدیریت مستکبرین بود: »ســلطه گری یعنی 
سرنوشت یک ملت را در دست گرفتن. همچنانی 
که در دوران طاغوت، امریکائیها و رژیم امریکا بر 
کشور ما سلطه داشتند و ملت هم هیچ کاره بود. 
87/1/1«   اساسا حکومت پهلوی توسط بیگانگان 
بر ســر کار آمــد: »در دوره ی حکومت پهلوی 
و مقداری قبــل از آن اّول انگلیس هــا، بعد هم 

3 آمریکایی ها زمام امور را در دست داشتند... 
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هفته سخن

فرار بدون کمترین مقاومت!

مأموریت  بچه مسجدی ها
انتظار رهبر انقالب اسالمی از» مسجد تراز انقالب اسالمی«

مزار: بهشت زهرای تهرانشهادت:  1 شهریور 1377  ترور توسط منافقین در بازار تهران

 »حضـور جوانـان و روحیه هـای بسـیجی بایـد 
محیـط مسـجد را زنـده و پرنشـاط و آینده پـو و 
لبریـز از امیـد سـازد. 89/7/18« از منظـر رهبـر 
انقـالب جایگاه مسـجد در سـاختن آینده نقش مهمی اسـت. 
»مسـجدی که جایـگاه نماز اسـت و مظهـر آمیختگـی دنیا و 

آخرت و پیوسـتگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشـه ی مکتب 
اسـالم اسـت. 89/7/18« حضور و فعالیت جوانان مومن انقالبی 
در مسـجد  باید آینده را بسـازد. »آشـنا کردِن جوانان، با صفا و 
بهجتی کـه در نمـاز و ذکر هسـت، خدمتی بـزرگ به آنـان و به 
آینده ئی اسـت کـه باید با دسـت توانـا و عـزم جوانانـه ی آنان 

ساخته و پرداخته شـود. سـفارش اینجانب آن است که مسجد 
را نیز همچون دلهای جوان، پاکیزه و پیراسـته، و لبریز از شـور و 
انگیزه  و نشـاط کنید.88/8/12«.»بـا این نگاه، دل هـای ما برای 
مسـجد می تپـد و از شـوق و احسـاس مسـئولیت، لبریـز 

2 می گردد. 89/7/18«   

شاه پهلوی،  مأمور آمریکایی
به بهانه سالگرد کودتای آمریکایی 28 مرداد

»درست است که انقالب اسالمی ایران رژیم پهلوی را از بین برد، اما این مبارزه، 
فقط مبارزه با رژیم پهلوی نبود؛ مبارزه با حضور امریکا و با سلطه و نفوذ امریکاییها 

بود که تا مغز استخوان این ملت نفوذ کرده بودند. 79/5/5«  

به مناسبت سالروز اشغال ایران
 توسط متفقین و اخراج رضاخان؛

#روز_جهانی_مسجد

خط حزب ا... منتشر کرد



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

سال دوم،  شماره 46|  هفته اول شهریور 95 2    

انتظار رهبر انقالب اسالمی از» مسجد تراز انقالب اسالمی«

»یک اصل مهم، مسـئله ی اسـتقالل اسـت؛ که اگر این نباشـد پیشرفت نیسـت، سراِب پیشـرفت اسـت. 88/2/27«  
»اسـتقالل اقتصـادی، یعنـی ملـت و کشـور، در تـالش اقتصادی خـود روی پـای خـود بایسـتد و به کسـی احتیاج 
نداشـته باشـد. معنایـش ایـن نیسـت کـه ملتـی کـه اسـتقالل اقتصـادی دارد، بـا هیچ کـس در دنیـا داد و سـتد 
نمی کند... امـا باید طوری باشـد که یـک ملـت، اّوالً نیازهـای اصلی خـودش رابتوانـد خودش فراهـم کند. ثانیـاً، در 
معادالت اقتصادی دنیا و مبـادالت جهانی، وزنه ای باشـد. نتوانند او را به آسـانی کنـار بگذارند؛ نتوانند او را به آسـانی 

محاصره کننـد... و هـر چـه می خواهند بـه او امـال کننـد. 72/2/15«  

مأموریت  بچه مسجدی ها
1 برای رســیدن به »مســجد طراز اســالمی«، 

»امامان جماعــت، هیئتهای امنــاء، خادمان موظف 
و متبّرع، هــر یک باید بخشــی از ایــن کار بزرگ و 
اثرگــذار را بر دوش خــود حس کننــد. 88/8/12« 
در ادامــه مســئولیت هــر یــک از خدمتگــزاران 
مســجد یــا همــان "بچــه مســجدی ها" می آید.

1.  امام جماعت
ــرای  ــش ب ــازی خوی ــد آماده س ــت بای ــام جماع  »ام
طبابــت معنــوی را وظیفــه حتمــی خــود بدانــد. ]زیرا[ 
روحانــی پرهیــزگار، خردمند، کارشــناس و دلســوز در 
مســجد، همچــون پزشــک و پرســتار در بیمارســتان، 
روح و مایــه ی حیــات مســجد ]اســت[. روحانــی دانــا و 
مســئولیت پذیر و پرهیــزگار میتوانــد و میبایــد محــور 
ــاجد  ــران مس ــرای عم ــدس ب ــالش مق ــه ی ت منظوم
و پرداختــن بــه آرایه هــای معنــوی و ظاهــری آن 
باشــد. 89/7/18«  »ائمــه ی محتــرم جماعــات، 
مســاجد را از همیشــه فعال تــر کننــد و آمــوزش 
ــن و  ــکل نوی ــه ش ــاز را ب ــوم و روح نم ــه و مفه ترجم
ــد.76/7/7«   ــود بگنجانن ــای خ ــذاب، در برنامه ه ج
ــی  ــی و همدل ــاری و راهنمای ــت، غمگس ــام جماع »ام
را در کنــار اقامــه ی نمــاز، در آن مهبــط رحمــت 
و هدایــت الهــی )مســجد( بــه نمازگــزاران هدیــه 
ــر  ــت اگ ــرم جماع ــان محت ــد. 80/6/15«   »امام کن
ــه ی  ــد وظیف ــره نمی توانن ــت و غی ــر کهول ــر اث خــود ب
رابطــه و اُنــس و راهنمایــی را بــرای نمازگــزاران بویــژه 
جوانــان فراهــم کننــد، در کنــار خــود فضــالی جــوان 
ــود  ــا خ ــان را در کار ب ــد و آن ــه کار گیرن ــاط را ب و پرنش
ــی و  ــت محتوای ــازند. 80/06/15«   »مدیری شــریک س
معنــوِی مســجد کــه بــر دوش روحانــی مســجد اســت 
بایــد خردمندانــه و مســئوالنه، و حتی عاشــقانه باشــد. 
ــا  ــه ب ــاس و رابط ــه تم ــت ب ــام جماع 90/7/19«   »ام
مأمومیــن بپــردازد. 92/6/13«    »نمــاز صبــح در 
ــت  ــه نیکوس ــود. 75/6/31«   »چ ــه ش ــاجد اقام مس
کــه دانــش آمــوزان برجســته و ممتــاز در هــر محــل، 
ــام  ــوی ام ــردم و از س ــم م ــر چش ــجد و در براب در مس

ــوند. 89/7/18« ــویق ش ــت، تش جماع

2. متولیان ومدیران مساجد
 »بصــورت کامــل از ظرفیت شــوق آوری و شــورآفرینی 
مســاجد بــرای جــذب قشــرهای مختلــف مــردم و 
ــود.  ــری ش ــالمی بهره گی ــارف اس ــم و مع ــغ مفاهی تبلی
84/5/30«  »دســت اندرکاران اداره ی مســاجد بــرای 
رونــق بخشــیدن روزبــه روز بــه نمــاز، بــا کیفیــت 
ــان  ــان و نوجوان ــژه جوان ــردم به وی ــان م ــوب،  در می مطل
احســاس مســئولیت کننــد. 91/6/15«    »زمزمــه ی 
ــد  ــاجد، بای ــای مس ــران و امن ــان و مدی ــت متولی محب
دلهــای پــاک جوانــان را مجــذوب و مشــتاق کنــد. 
ــح و اســتفاده  ــزی صحی ــا برنامه ری ــد ب 89/7/18«   »بای
از ابزارهــای فرهنگــی، هنــری، عمــران معنوی مســاجد 
ــت شــوق آوری و شــورآفرینی  ــرد و از ظرفی ــت ک را تقوی
مســاجد بــرای جــذب قشــرهای مختلــف مــردم و 
تبلیــغ مفاهیــم و معــارف اســالمی، بهره گیــری کامــل 
کــرد.84/5/30«   »پخــش صداهــای آزاردهنــده بویــژه 
در شــب و هنــگام آســایش مــردم، کاری نــاروا و در 
مــواردی خــالف شــرع اســت. تنهــا صدائــی کــه بایــد از 
ــا صــوت  ــگ اذان ب ــد بان مســجد در فضــا طنیــن بیفکن
خــوش و دلنــواز اســت. 89/7/18«     »مســجد در همــه 
ــد. 90/7/19«  ــش باش ــا و آرامبخ ــزه، زیب ــد پاکی ــا بای ج

3. مجموعه فعاالن مسجد
»حضــور جوانــان و روحیه هــای بســیجی بایــد 
ــز  ــو و لبری ــده و پرنشــاط و آینده پ ــط مســجد را زن محی
ــز  ــجد و مراک ــان مس ــازد. 89/7/18«  »می ــد س از امی
ــف  ــد تعری ــکاری و پیون ــل، هم ــر مح ــی در ه آموزش
شــده و شایســته  ای برقرار گــردد. 89/7/18«  »مســجد 
بایــد رابطــه ی خــود را بــا جوانانــی کــه ازدواج میکننــد، 
ــی و  ــی و اجتماع ــای علم ــه موفقیته ــه ب ــانی ک ــا کس ب
هنــری و ورزشــی دســت می یابنــد، بــا صاحــب هّمتانی 
کــه کمــک بــه دیگــران را وجهــه ی همــت میســازند، با 
ــا  ــی ب ــد، و حت ــاری می جوین ــه غمگس ــی ک غمدیدگان
نوزادانــی کــه متولــد میشــوند، برقــرار و مســتحکم کند. 
89/7/18«  » مســاجد، ]بایــد[ بــه شــکل شایســته 
ــجد،  ــه مس ــت ب ــود.75/6/31«   »خدم ــی ش غبارروب

ــود. 75/6/31« ــمرده ش ــی ش ــی و همگان کاری مردم

 سید حسن نصرا...:  
به دوره پیروزی ها قدم گذاشته ایم

دبیرکل حــزب ا... لبنــان: ما بــه دوره پیروزی ها 
قدم گذاشــته ایم و دوران شکســت ها ســرآمده 
است. پژوهش های انجام شــده در آمریکا حاکی 
اســت که آینــده اســرائیل طوالنی نیســت، از 
لبنانی ها می خواهیم که اظهارات آمریکایی ها در 
خصوص مســئولیت دولت این کشور در تاسیس 
و حمایت از داعــش را پیگیری کننــد. آمریکا با 
القاعده در عــراق ارتبــاط دارد و ابوبکر البغدادی 
در زندان هــای آمریکا حضــور داشــت. |   مهر| 

  اندیشکده آمریکایی: 
استراتژی فشار نمی تواند مانع ایران شود

مؤسســه کاتو: اگر ایاالت متحده برجــام را لغو و 
تحریم های ضدایرانی خود را از سر بگیرد، تهران 
نیز تعهدی به ادامه اجرا نخواهد داشت و احتماال 
متحدان اصلی واشــنگتن نیز بار دیگر حاضر به 
همراهی با تحریم های جدید نیستند. استراتژی 
فشــار به احتمال فراوان نمی تواند مانع ایران در 
حمایت از ســازمان های نظامی شیعه در سراسر 
خاورمیانه شود. سیاســت تعاملی پایدار با ایران 
می تواند موجــب افزایش هرچه بیشــتر اعتماد 
و اســتفاده از راه حل هــای مســالمت آمیز برای 
بحران هــای جــاری خاورمیانه گــردد.|    فارس| 

  اعتراف پنتاگون 
به نگاه مثبت قبایل عراقی به ایران

وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگــون( در یک گزارش 
مطالعاتی، مسلح کردن عشایر سنی عراق را توسط 
واشــنگتن خطری بزرگ خوانــد و تجربه بومی 
تشکیالت مردمی الحشد الشعبی را بهترین شیوه 
برای بسیج عشایر در جنگ با تروریست ها به شمار 
آورد و اعتراف کرد که نگرش عشــایر سنی عراق 
از 2014 نسبت به جمهوری اسالمی ایران بطور 

مثبتی تغییر کرده است. |    تسنیم|

باید با برنامه ریزی 

صحیح و استفاده از 

ابزارهای فرهنگی، 

هرنی، عمران 

معنوی مساجد را 

تقویت کرد و از 

ظرفیت شوق آوری و 

شورآفرینی مساجد 

برای جذب قرشهای 

مختلف مردم و 

تبلیغ مفاهیم و 

معارف اسالمی، 

بهره گیری کامل 

کرد.84/5/30

هفته اخبار

# استقالل _ اقتصادی  
 تأمین نیازهای اصلی و جلوگیری از زورگویی بیگانگان

کلید
واژه

در دیدار فعاالن فرهنگی خارج از کشور مطرح شد؛

رهبر معظــم انقالب اخیرا در دیــدار جمعی از 
فعاالن فرهنگی در خارج از کشــور بر حداکثر 
استفاده از ابزارهای جدید و پیشرفته رسانه ای 
تاکید کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: 
ما باید از این فضای مجازی حداکثر اســتفاده را 
بکنیم. البته دشــمن هم دارد حداکثر استفاده 
را می کند... این ابزارهای جدید فکرهای جدید 
بوجود می آورد. انگیزه های جدید به وجود می 
آورد. به این باید توجه داشت. سعی کنید به روز 

| باشید. |    

تاکید   رهبر انقالب بر استفاده حداکثری 

از فضای مجازی/   به  روز  باشید

روایت ویژه



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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هفته سخن

حکومت پهلوی را ســِر کار آوردند؛ رضاخان  1

را ســِر کار آوردند و بعد که به جهتــی از او دلخور 
شــدند، او را بردند، محّمدرضا را آوردند. 95/1/1« 
و پس از تحوالت نهضت ملی شدن صنعت نفت و 
با نقش آفرینی مســتقیم آمریکایی ها »حکومِت 
کودتایی پهلــوی« ادامه یافــت: »]آمریکائی ها[ 
کودتای 2۸ مرداد سال ۳2 را در اینجا راه انداختند... 
عنصر اصلی کودتا در تهران، یک فرد آمریکائی بود... 
بعد که کودتا را به ثمر رساندند و شاه را که فرار کرده 
بود، به اینجا برگرداندند، شدند همه کاره ی کشور. 
91/8/10« حکومت کودتایــی روند اختناِق داخلی 
و چپاول کشور توســط بیگانگان را شدت بخشید: 
»]آمریکایی ها [ محّمدرضای پهلوی را که از ایران 
فرار کرده بود، برگرداندند، به سلطنت نشاندند؛ و 2۵ 
سال از ۳2 تا ۵۷ این ملّت، زیر یوغ حکومت تحمیلی 
و وابسته ی پهلوی به انواع خّفتها، انواع فشارها، انواع 
سختی ها مبتال شد... مستشاران نظامی شان ارتش 
ما را تصّرف کردند، عوامل اقتصادی شان سیاستهای 
اقتصادی خود را پیش بردند... 2۵ سال اختناق، فشار 
بر ملّت ایران، ضایع کردن منابع انسانی این کشور، 
غارت منابع طبیعِی این کشــور، بدنام کردن ملّت 
ایران در میان ملّتهای مسلمان در منطقه، کارهایی 
بود که آمریکایی ها در این مّدت کردند. 94/8/12« 
در واقع به معنی دقیِق کلمه رأس حکومت پهلوی 
در اختیار آمریکایی ها بود: »محمدرضا، واقعا مثل 
یک مأمور امریکا در ایران عمل می کرد. یک عامل 
امریــکا در راس یک رژیم وابســته... آنها هر کاری 

می خواستند، می کردند. 73/11/14« 

)( شیطان بزرگ: ابداِع عجیب امام   
»رژیم طاغوت مهم ترین سنگر آمریکا و انگلیس 
در این کشور بوده اســت... انقالب آمد، این سنگر 
را نابود کرد. 95/1/1« و اُبهت آمریکا توســط ملت 
شکســته شــد: »ملت ما، اول ملتی بود که ثابت 
کرد امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. 69/11/10« 
و این به برکت جهت گیرِی ضداســتکباری امام 
خمینی)( بود: »واژه ی »شیطان بزرگ« برای 
آمریکا، یک ابداع عجیبی از سوی امام بود... امام تا 
روز آخر، نسبت به آمریکا همین احساس را داشت... 
در مقابل از اّول انقالب کســانی بودنــد که توّجه 
نمیکردند که آمریکا عقبه ی تغذیه کننده ی رژیم 
طاغوتی است که به وســیله ی ملّت ایران برافتاد... 
امام این عقبه را از روز اّول دید، با آن مقابله کرد؛ لذا 
تا آخر، امام علیه آمریکا و دستگاه سیاسی و امنّیتی 
آمریکا موضع داشت. 94/3/14« با گذشت سالیانی 
از پیروزی انقالب و علی رغــم همه ی توطئه های 
دشمن، ملت ایران توانست مسیر موفقیت را طی 
کند و اینچنین بود که »پیشــرفت بدون اتکاء به 
آمریکا« دستاورد بزرگ ما شد: »ملت ایران اثبات 
کرده است که بدون آمریکا، بلکه با دشمنی آمریکا 
میتواند به پیشرفت دســت پیدا کند. این درس 

بزرگی است. 91/3/14«  

رضاخان  در مقابل 

یک پیغام ساده ی 

انگلیسی ها که گفتند 

»باید از سلطنت کناره 

بگیری«، مثل موش 

مرده از سلطنت کناره 

گرفت و از کشور 

خارج شد!

توطئه علیه» مسجداالقصی«

»قدرت نظامی خودکفا«  از واجب تریِن واجبهاست

همه علمای شیعه، سنی، گذشته و قدما، تصریح دارند که اگر بخشی از میهن اسالمی در تصرف دشمنان اسالم قرار گرفت، 
این جا وظیفه همه است که دفاع کنند، تا سرزمینهای غصب شده را برگردانند. هرکس هرطور، به هر کیفیتی که می تواند، در 
قبال مسأله فلسطین وظیفه دارد. اوالً  از جهت اسالمی.  زمین اسالمی در تصرف دشمنان اسالم است و باید برگردانده شود. 
ثانیاً هشت میلیون مسلمان، بعضی آواره اند و بعضی داخل سرزمینهای اشغالی وضعشان از آواره بدتر است... مسجداالقصی 
را که قبله مسلمانان است، تهدید کردند؛ یک روز آن را آتش زدند؛ بعد هم به اصطالح به حفاری پرداخته اند و کارهای خالف 

انجام می دهند و می خواهند اصالً مسجداالقصی - قبله ی مسلمانان - را از شکل اسالمی خارج کنند.  78/10/10 

قدرت نظامـی برای کشـوری کـه مـورد تهدیـد قدرتهاسـت، یکـی از واجبتریـِن واجبهاسـت. امروز ایـن نکته 
مخصـوص جمهـوری اسـالمی هـم نیسـت. همـه ی کشـورهایی کـه میخواهنـد از آسـیب دخالـت قدرتهـای 
بـزرگ محفـوظ باشـند، اّوالً بایـد نظامهـای سیاسـی آنهـا مّتکی بـه مـردم باشـد؛ ثانیـاً بایـد از قـدرِت نظامِی 
مردمـِی خودکفاِی کارآمـد برخوردار باشـند... امـروز جوانان، صنعتگـران، مهندسـان و فن آوران ما، بـا ابتکاری 
 کـه مخصـوص ملـت ماسـت در زمینـه ی سـاخت تجهیـزات نظامـی، توانسـته اند بـه پیشـرفتهای زیـادی 

نائل آیند. 76/7/5 

هریک روز قبله مسلمانان را آتش زدند...

 مطالبه رهبر انقالب در زمینه افزایش توان نظامی کشور

بازخوانی

مطالبه
رهبری

فرار بدون کمترین مقاومت!
به مناسبت 3 شهریور سالروز اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان

پس از آغاز جنگ جهانی دوم، آتش نبرد متحدین و متفقین، دامان ایران را هم گرفت. در روز 3 شهریور 1320 
نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای انگلیس از جنوب و غرب، با هواپیماها و نیروی زمینی خود آسمان 
و زمین کشورمان را اشغال کردند. ارتش رضاخان از هم پاشید و دست بیگانه، با جایگزینی پسر به جای پدر، 

برگ دیگری از تاریخ غم انگیز معاصر را ورق زد.

»روزی ظواهـر ارتش ایـران خوب بـود و خیلی  ت تاریخی
روایـ

بـه آن می رسـیدند؛ امـا در لحظه ی حسـاس و 
وقتی که دشـمن در سـالهای 1۳20 شمسـی 
بـه مرزهـای ایـن کشـور حملـه کـرد، ارتـش، 
کمترین مقاومتـی نکرد. ادعایـی که سـردمداران رژیم 
فاسـد پهلوی می کردنـد و می گفتنـد که »ما بـه ارتش 
رسـیدگی و ارتـش را اداره کرده ایم«، رسـواییهایش در 
آن لحظـه ی حسـاس آشـکار شـد. بـه خیـال خـود، 

ارتش را بـا خرج زیاد درسـت کردنـد؛ اما سـودش برای 
کشـور، برابـر صفـر بـود؛ چـون از ایـن مملکـت دفـاع 
نکردنـد. 73/7/13 رضاخانـی کـه بخصـوص در نیمه ی 
دوم سـلطنتش آن جور با مـردم خود با خشـونت رفتار 
کـرده بـود... در مقابل یـک پیغام سـاده ی انگلیسـی ها 
کـه گفتنـد »بایـد از سـلطنت کنـاره بگیـری«، مثـل 
موش مـرده از سـلطنت کناره گرفـت و از کشـور خارج 

شد!« 88/2/22 



 این کتاب ارزشمند به زبان فارسي براي 
مطالعه همگان آمــاده دانلــود در فضای 

مجازی شده است.
 »از ژرفــای نمــاز« در حقیقت شــرح و 
تفســیری اســت بر ارکان مختلــف نماز 
همچون: حمد و سوره، تســبیحات اربعه، 

رکوع، سجود، تشهد و سالم. 
این اثر بیــش از همه به خوبی نمایشــگر 
این اســت که چگونه در دین عبادی ترین 
و فردی تریــن اعمال به مسائل سیاســی و 
اجتماعی گره خورده و روح توحید،ضرورت 

مقابله با طاغوت را ایجاب می نماید.
کتــاب »از ژرفای نماز«، اثــری از حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای اســت که پیش 
از انقالب درباره اجزای مختلف نماز نوشته 

شده است.  

مسجد فقط برای نماز نیست!
ملت ایــران باید مســاجد را مغتنم 
بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بینی 
و روشنگری و استقامت ملی به حساب آورند. 
اگر کسی خیال کند که در مسجد، فقط چند 
رکعت نماز می خوانند و بیرون می آیند و این 
چه تأثیری دارد، خطاست. اّواًلً اگر همان چند 
رکعت نماز هم با چشم بصیرت نگاه شود، خوِد 
نماز که به زبان ُمَشّرع مقّدس نماز و اذان، خیر 
العمل و فالح اســت، مایه ی بــرکات زیادی 
می شــود. نماز یک ملت را به قیــاِم هلّل وادار 
می کند. نماز انسانها را از فساد دور و به خلوص 

و فداکاری نزدیک می کند.
عالوه بر آن، مســجد فقط برای نماز نیست؛ 
در مسجد انواع عبادات هست. از جمله ی آن 
عبادات، تفّکر اســت که »تفّکر ساعة خیر ِمن 
عبادة ســنة«)1( -البته فکر کردن درســت- 
افراد مســجد برو، ایــن فکر را به وســیله ی 
شــنیدن ســخنان عالم دین و فقیه به دست 
می آورند. بنابراین مســجد، هم مدرسه است، 
هم دانشگاه، هم مرکز تفّکر و تأمل، هم مرکز 
تصفیه ی روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال 

بنده به خداست.   75/10/19
1(بحاراألنوار، ج 6، ص 133

»توکل« مسئولیت گریزی نیست

»توکل«  یعنی
اتکاء به خدا  در همه حال  

نشانه ی دیگر مومنین این است که بر پروردگار 
خود توکل و اتکاء می کننــد. یعنی چه توکل 
می کنند؟ یعنی دست روی دست میگذارند و 
میگویند خدا خودش درست میکند؟ نه. معنای 
توکل این نیســت. آن کســی که دست روی 
دست میگذارد، در مقابل تعهدها و تکلیف ها و 
مسئولیت ها، به جای اینکه نیروی خود را مسئول 
بداند، معجزه ی خدایی را مسئول فرض میکند؛ 
این چنین آدمی باید بداند که قرآن این عمل را 
رد کرده است... توکل یعنی در همه حال اتکا و 

امیدت به خدا باشد. 53/6/29  

احکام مسجد 

 س: با توجه به استحباب اقامه نماز در مسجد محله، 
آیا خالی کردن مسجد محل و رفتن به مسجد جامع 

شهر برای خواندن نماز جماعت، اشکال دارد یا خیر؟
ج: اگر ترک مســجد محله برای خواندن نماز 
جماعت در مســجد دیگر به خصوص مسجد 

جامع شهر باشد، اشکال ندارد.
س: آیا نمایش فیلم های ســینمایی که توســط 
وزارت ارشــاد توزیع می شــود، در مسجد برای 

شرکت کنندگان در جلسات قرآنی، اشکال دارد؟
ج: تبدیل مســجد بــه مکانی بــرای نمایش 
فیلم های سینمایی جایز نیست، ولی نمایش 
فیلم های مذهبی و انقالبــی دارای محتوای 
مفید و آموزنده به مناسبت خاصی و بر حسب 
نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال 

ندارد.
منبع:اجوبة االستفتائات

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

این است حزب ا...

خانواده، محیط امن تعالی انسان برای تربیت است؛ انسان برای هدایت و تعالی و کمال است. 
این نمی شــود مگر در یک محیط امن؛ محیطی که در آن عقده به وجود نیاید، انسان اشباع 
بشود، درآن تعلیمات هر نسلی به نسل بعد منعکس بشود و از کودکی یک انسان تحت تعلیم 
صحیح، روان، طبیعی و فطرِی دو معلم که نسبت به او از همه ی انسانهای عالم مهربان ترند 

یعنی پدر و مادر قرار بگیرد. 76/12/18  

خانواده محیطی امن برای تعالی انسان

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

ارکان علمی و عملی حوزه علمیه

 نشر: دف ت ر ن ش ر ف ره ن گ  اس الم ی 
 تعداد صفحات: 52 صفحه

از ژرفای نماز

بهیار جمالی : )ذیــل مطلب حزب ا... 
این اســِت شــماره 4۵ با عنوان باید گناه را 
جبران کنیــد(  توبــه کردن هم ســعادت 
میخواهد . خداونــد توبه را نصیب کســانی 
میکند که از گناه خود شرمسار و پشیمانند... 
حضرت موســی آدم کشــت ولی چون برای 
یاری مظلوم از ظالم بود خداوند او را بخشید و 
پیغمبر هم شد... إنا فتحنا لک فتحا مبینا. اگر 

میدانستند خدا چقدر توبه پذیر است. 
  رضا برزگر:  با سالم و خدا قوت . پیام زیر از 
زبان یکی از کسبه بلوار پیروزی مشهد است که در 
راســتای منویات رهبر و به پیشنهاد من تبلیغ 
چهره به چهره با مشتریان خود در خصوص فرزند 
آوری و ازدیاد نســل میکند و در طول یکســال 
گذشــته در تشــویق افــراد موثر بوده اســت. 
خواهشمند اســت پیام ایشــان در نشریه خط 
حزب ا... درج تــا دیگران هــم در اینگونه موارد 
تشویق شوند. با تشکر جواد میثاقی. دانشجوی 
دکتری مدیریت "میوه فروشــی در مشهدم، با 
تاکید رهبرم در افزایش اوالد ونسل، مشتریانم را 
به این کار تشویق می کنم و به لطف خدا موثر بوده 
است. اگر کسبه دیگر هم همت کنند تاثیری که 
داریم از صدا وسیما و حرفهای دکترها هم بیشتر 

است." 
  با سالم 1۵0 نسخه نشریه خط حزب ا... در 
اردوی جهادی سفیران والیت، در روستای حمید 

آبادشهرستان دلگان پخش شد. 2۵ مرداد ماه  

آن  بزرگوار یکی  از اســاطین  حوزه ی  علمیه  و از ارکان  علمی  و عملی  آن  محسوب 
 می شدند و عمر بابرکت  خود را به  تعلیم  و تدریس  و تربیت  و تزکیه  مصروف  نمودند.

پیام تسلیت در پی ارتحال آیت ا... العظمی سّید شهاب الّدین مرعشی نجفی  69/6/۸
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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:                     1000102۸ 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

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

باید جلوی  معصیت خدا را گرفت

 همـه ما همانطـور کـه مکلفیم کـه خودمان را 
حفـظ کنیـم و خـارج کنیـم از ظلمت بـه نور، 
مکلف هسـتیم کـه دیگـران را هـم همین طور 
دعـوت کنیم. هـر مقـدار کـه می توانیم. شـما 

نبایـد بگوییـد کـه خـوب، مـن کـه خطیـب 
نیسـتم، من کـه اهـل منبـر نیسـتم، مـن که 
اهـل محراب نیسـتم. شـما اهـل این هسـتید 
کـه در خانواده تـان بـا آن پسـرتان و بـا آن 
دخترتـان و بـا آن عیالتـان، بـا آن کسـی کـه 

رفیـق شـما هسـت، می توانیـد کـه حـرف را 
بزنیـد. همین مقـدار شـما مکلفید. اگر انسـان 
دید معصیـت خـدا می شـود، بایـد جلویش را 

بگیـرد. نگـذارد معصیـت خدا بشـود. 
  امام خمینی )(؛ ۲ دی ۱۳۵۸ 


