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 در حـرم حضرت زینـب)؛اه؛( در سـوریه

در ایام سالگرد سفر حضرت آیت ا... خامنه ای به سوریه؛
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 زیر آفتاب و با لب تشنه، مظلومانه جان باختند      |   این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  شهدای حادثه منا
اکنون قریب یک سال از حوادث ُمدهش  منا میگذرد که در آن، چند هزار نفر در روز عید و در لباس احرام، در زیر آفتاب و با لب تشنه، مظلومانه جان باختند؛ اندکی پیش از آن 
در مسجدالحرام نیز جمعی در حال عبادت و در طواف و نماز به خاک و خون کشیده شدند. حّکام سعودی در هر دو حادثه مقّصرند... مردان قسیّ القلب و جنایت کار سعودی 

آنان را با جان باختگان، در کانتینرهای دربسته محبوس ساختند و به جای درمان و کمک یا حّتی رساندن آب به لبان تشنه ی آنان، آنها را به شهادت رساندند.    95/6/12

سراسر ایران اسالمیتاریخ شهادت :  2 مهر 1۳94  برابر  با عید قربان 14۳6 قمری شهادت  در اثر ازدحام جمعیت، گرما و عطش
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رهبر انقــاب در دیــدار خانــواده های شــهدای ِمنا و 
مسجدالحرام، کوتاهی و بی کفایتی آل سعود در این حادثه 
را، اثبات مجدد بی لیاقتی این شجره خبیثه ی ملعونه در 
تصدی و اداره حرمین شریفین خواندند و تأکید کردند: 
اگر راست می گویند و در حادثه بی تقصیرند، بگذارند یک 
هیأت حقیقت یاب اسامی- بین المللی، واقعیات مسئله 
را از نزدیک بررسی و روشن کند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
افزودند: حادثه منا و جان باختن حاجیان ایرانی در حال 
عبادت و با لبان تشــنه و در زیر آفتاب سوزان، حادثه ای 

عمیقاً غم انگیز و فراموش نشدنی است.   95/6/17

حادثه منا، اثبات بی لیاقتی 
شجره خبیثه  ملعونه

بــرش گزارش

»اسالم اُموی« رژیم سعودی عامِل حفظ منافع »نظام سلطه«

در خدمت شیطان
»آنان که حـج را به یک سـفر زیارتیـ  سـیاحتی فروکاسـته و دشـمنی و کینه خـود با مّلـت مؤمن و انقالبـی ایران 
را در زیـر عنـوان »سیاسـی کردن حـج« پنهـان سـاخته اند، شـیطانهایی ُخـرد و حقیرنـد که از بـه خطـر افتادِن 
مطامع شـیطان بزرگ، آمریکا، به خـود میلرزنـد. 95/6/12« این فـراز از پیـاِم حج رهبر انقالب اشـاره بـه »واقعیت آل 

  ۳ سـعود«به عنوان »شـیطان حقیر« دارد... 

زنهایی که شوهران 
خود را بهشتی می کنند

خانواده ایـرانی  |  4

پوسترهای#الشجرة_امللعونة
 در خیابان های بغداد

خبر ویژه  |  2

توصیه رهبر انقالب برای 
استفاده از روز "عرفه"

بازخوانی  |  ۳

1. این روزها بحث بر سر موضوع 
تفاهم های مربوط به روابط بانکی 
و تعهدات به تبــع آن، در محافل اجتماعی و 
سیاسی کشور بر ســر زبان ها است. اما در یک 
نگاه کان تر، باید دید که نقشــه ی دشــمن 
چیســت و چه طرحی را در نظر گرفته است. 
پیش از این، تجربه ی برجام به ما نشــان داده 
اســت که مقامات آمریکایی »در ظاهر وعده 

می دهند، با زبان چرب و نرم حرف می زنند اّما 
در عمل توطئه می کننــد، تخریب می کنند، 
مانع از پیشرفت کارها می شوند. 95/5/11« مثا 
اینکه طبق برجام، قرار بود تحریم ها برداشته 
شود؛ »برجام اصًا برای برداشتن تحریم ها بود؛ 
برای اینکه تحریم های ظالمانه برداشته بشود... 
خب برداشته نشــده؛ حاال می گویند بتدریج، 
یواش یواش دارد درست می شود! 95/5/11« و یا 

روابط بانکی ایران با بانک های جهان به حالت 
پیش از تحریم برگردد و عادی شود. این اتفاق 
هم به دلیل کارشکنی مقامات آمریکایی نیفتاد. 
پس این تجربــه به ما نشــان داده که به »این 
دولت یا یک دولت دیگری در آمریکا یا در فان 
کشــور یک وعده ای به ما بدهد و یک حرفی 
بزند، به این وعده و مانند اینها هیچ نمی شــود 

اعتماد کرد. 95/6/۳«

2. استراتژی شیطان در مواجهه ی با انسان چند 
چیز اســت. اول آنکه »کار شــیطان اغوا کردن 
است. 9۳/4/16« او به عزت خداوند قسم یاد کرده 
است که انسان  را اغوا کند مگر بندگان مخلص را 
»اغوا یعنی چه؟ یعنی ایجاد اختال در دستگاه 
محاسبه ی شما... سعی شیطان این است که شما 
را اغوا کند، یعنی دستگاه عقل را، دستگاه فطرت 

۳ را، دستگاه سنجش صحیح را که در  

چشمان باز
در مواجهه های بین المللی می بایست

 از عجله در امضای قراردادها و توافقات پرهیز کرد
 و مسئولین »کارها را با صبر و بدون شتابزدگی انجام دهند.« 



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

سال دوم،  شماره 49|  هفته چهارم شهریور 95 2    

»اسالم اُموی« رژیم سعودی عامِل حفظ منافع »نظام سلطه«

]ایـن حادثه ی منـا [ بـرای مـا از دو جهـت عزا بـود، مصیبـت بـود: ]یکـی[ از جهـِت چندصد نفـر حاجیـان عزیز 
خودمان کـه مظلومانه ]و[ ای بسـا عـّده ای از آنهـا با زبان تشـنه از دنیـا رفتنـد... دّوم بـرای دنیای اسـام؛ آن طور 
که بـه ما گـزارش داده انـد بیش از پنـج هزار کشـته از دنیـای اسـام و از کشـورهای مختلف وجود داشـته اسـت. 
حج، جایـگاه امنّیـت اسـت: َو اِذ َجَعلَنا الَبیـَت َمثابًَة لِلّنـاِس َو اَمنا؛ قـرآن میگوید مـا خانه ی کعبـه را محل اجتماع 
و رجـوع اّمت اسـامی و محـّل امنّیـت قـرار دادیـم؛ باید امـن باشـد؛ کو امنّیـت؟ ایـن امنّیت اسـت کـه در حین 

مناسـک حج، بر جان انسـانها دسـت تطـاول گشـوده بشـود؟   94/7/8

در خدمِت شیطان

شیطانهای حقیر 
»کاری که امروز دولت ســعودی در یمــن انجام میدهد، 
عیناً همان کاری اســت که صهیونیســت ها در غّزه انجام 
دادند.20 /94/1« عاوه بر این »تشــکیل و تجهیز گروه های 
تکفیری« نیز برگ دیگری از کارنامه این دولت است: »حّکام 
فتنه انگیزی که با تشکیل و تجهیز گروه های تکفیری، دنیای 
اســام را گرفتار جنگهای داخلی و قتل و جرح بی گناهان 
کرده اند و یمن و عراق و شــام و لیبی و برخی از کشورها را 
به خون آغشــته اند. 95/6/15« ماهیت حقیقِی این جریان 
در یک جمله »اســام اموی« است: »این اســام وّهابی و 
تکفیری همان اســام اموی  و مروانی است، اسامی است 
که با اسام حقیقی فرسنگها فاصله دارد. 95/5/11« و در واقع 
ریشه های تاریخی و اعتقادی آن به امثال »عبدالملک مروان« 
برمی گردد که: »خلیفه ی مقتدر اموی بــود... از جبارترین 
پادشاهان بنی امیه هم بوده. کســی است که به کلی بساط 
امامت و خافت را تبدیل کرد به سلطنت کامل. 6۳/8/18« 
در واقع آنچه که امام خمینی )ره( »اسام آمریکایی« نامید 
در ماهیت و عملکرد این جریان تبلور یافته اســت: »اسام 
آمریکایی، اسامی است که با طاغوت  و صهیونیسم میسازد، 
در خدمت هدفهای آمریکا قرار میگیرد، ظاهر و  اســم آن 
هم اسام است، شــاید بعضی از مراسم اسامی را هم انجام 

میدهند. 9۳/4/8«

در خدمِت شیطان بزرگ
اما ماجرا به اینجا ختم نمی شــود. آل ســعود بــه عنوان 
پرچمداراِن »شاخه متحّجِر اسام آمریکایی 95/۳/14« در 
واقع عامل پیشبرد سیاست های دولت آمریکا هستند: »اینکه 
دولت ســعودی علناً با رژیم صهیونیستی بنا کند به ُمغازِله 
کردن و رفت وآمد را علنی بکند، خنجری است بر پُشت اّمت 
اسامی... لکن اینجا هم دست آمریکا در میان است. دولت 
سعودی چون تابع آمریکا اســت، چشمش به دهان آمریکا 
اســت، این غلط بزرگ را انجام داد؛ اینجا هم پای آمریکا در 
میان اســت. 95/5/11« آمریکا به عنوان »رأس اســتکبار 

جهانی« اهداف کانی در جهان اسام و منطقه غرب آسیا 
دارد و آل سعود ابزار پیاده سازی این اهداف، درست برخاف 
منافع و مصالح امت اســامی و به نفع رژیم صهیونیستی 
است: »آمریکا به اینها به چشم ابزار نگاه میکند؛ ابزار حفظ 
رژیم صهیونیســتی و حفظ خوی و منافع استکباری خود 
آمریکا در منطقه.... برای اینکه یک حفاظی درســت کند، 
رژیم صهیونیستی را حفظ کند و اهداف استکباری خودش 
را در منطقه نگه بدارد.95/5/11« راهبرد کان »نظام سلطه« 
در این منطقه مبتنی بر »اختاف افکنی« و »نفوذ« است: 
»نقشه ی این دشمن در این منطقه عمدتاً بر دو پایه استوار 
اســت یکی ایجاد اختاف، دّومی نفوذ. 94/5/26« و حّکام 
سعودی با تجهیز و پشــتیبانی از گروه های تکفیری، صّد 
عن سبیل ا... و بستن راه حّجاج ایرانی به خانه خدا، حمات 
وحشیانه به مردم یمن و بحرین و... به صورت تمام و کمال در 

خدمت »شیطان بزرگ« قرار دارند.

از همه ی مظلومان دفاع میکنیم
از ســوی دیگر جمهوری اســامی به مقابله ای همه جانبه 
در برابر توطئه های شیطانِی اســتکبار و عواملش پرداخته 
و از امنیت و منافع و مصالح ملت خود و ســایر مظلومین و 
مسلمانان دفاع می کند: »سیاستهای ما در منطقه، نقطه ی 
مقابل سیاستهای آمریکا است. ما تمامّیت ارضی کشورهای 
منطقه برایمان بسیار مهم  ]است [... ما از مقاومت در منطقه 
دفاع میکنیم... از تمامّیت ارضی کشورها حمایت میکنیم؛ از 
همه ی کسانی که در مقابله ی با سیاستهای تفرقه افکنانه ی 
آمریکا ایستادگی میکنند حمایت میکنیم؛ با همه ی کسانی 
که این تفرقه افکنی را به وجود می آورند طرفیم و مقابلیم... 
از همه ی مظلومان دفاع میکنیــم. 94/5/26« و در این راه 
ملت ایران »به توفیق الهی« بر دشمنانش غلبه خواهد کرد: 
»به توفیق الهی و به کوری چشم دشمنان، این راه به نتایج 
خود خواهد رسید و ملّت ایران موّفق خواهد شد؛ و دشمنان 
خواهند دید که نتوانســته اند علیه ملّت ایران اهداف شوم 

خودشان را عمل کنند. 94/2/16«

»آمریکا به اینها 
به چشم ابزار نگاه 
میکند؛ ابزار حفظ 
رژیم صهیونیستی 
و حفظ خوی و 
منافع استکباری 
خود آمریکا در 
منطقه.... برای 

اینکه یک حفاظی 
درست کند، رژیم 

صهیونیستی 
را حفظ کند و 

اهداف استکباری 
خودش را در 
منطقه نگه 

بدارد.95/5/11«

# فاجعه_منا  
بیش از هفت هزار کشته از دنیای اسالم

کلید
واژه

»آنان کـه حج را بـه یک سـفر زیارتـیـ  سـیاحتی فروکاسـته و دشـمنی و کینه خـود با مّلـت مؤمـن و انقالبـی ایـران را در زیـر عنوان 
»سیاسـی کردن حج« پنهـان سـاخته اند، شـیطانهایی ُخـرد و حقیرند کـه از به خطـر افتـادِن مطامع شـیطان بـزرگ، آمریـکا، به خود 
میلرزنـد. 95/6/12« این فـراز از پیـاِم حج رهبر انقالب اشـاره بـه »واقعیت آل سـعود«به عنوان »شـیطان حقیـر« دارد. حّکامـی که صحنه 

امروز وقایـِع جهان اسـالم به خوبـی پـرده از چهـره ی ُمزورانه شـان انداخته اسـت.

   حضور سرزده رهبر معظم انقالب در مشهد 
اردهال و امامزاده آقا علی عباس نطنز

مدیر آســتان مقــدس امامــزادگان آقا علی 
عباس و شــاهزاده محمد)( گفــت: رهبر 
معظم انقاب حدود ساعت 11 صبح یکشنبه 
به آســتان وارد شــدند و حــدود 10 الی 15 
دقیقه ای را در آســتان حضور داشتند و ضمن 
زیارت، نماز به جــا آوردند. همچنین حضرت 
آیت ا... العظمی خامنه ای به صورت ســرزده 
به آســتان مقدس امامــزاده واجب التعظیم 
حضرت علی بن امام محمد باقر)( در مشهد 
اردهال کاشان شرفیاب شدند. در حاشیه این 
شــرفیابی رهبر انقاب، خادمین آســتان، و 
زائران حاضر در حرم مطهر مورد تفقد معظم 

له قرار گرفتند. |  | 

   رسانه صهیونیستی: پیش بینی ها درباره 
شرایط پس از برجام غلط از آب در آمد

یدیعوت آحارونوت: بیشتر پیش بینی ها درباره 
شرایط بعد از توافق هسته ای غلط از آب درآمد. 
آنها که می گفتند ایران بــه مذاکرات با آمریکا 

ادامه می دهد در اشتباه بودند.  | فارس| 

    پوسترهای#الشجرة_امللعونة 
در خیابان های بغداد

بــرادران عراقی با بــه تصویر کشــیدن طرح های 
کمپین #الشــجرة_امللعونة در تابلوهای شهری 
بغداد، اعتراض به جنایات آل سعود در فاجعه منا و  
تنفر خود از این شجره  خبیثه  ملعونه را ابراز کردند.  

   اعتراف برژینسکی به نقش غرب 
در افزایش خشونت در منطقه

برژینســکی استراتژیســت آمریکایی با اعتراف به 
نقش غرب در گســترش خشــونت در غرب آسیا 
گفت: بخشی از خشــونت در جهان اسام واکنش 
به ســتمی اســت که قدرتهای اروپایی مسبب آن 
بوده اند. انگیزه های دینی این احســاس را به وجود 
آورده که باید جهان اســام در برابــر تهدیدهای 

خارجی یکپارچه شود. | ایران هسته ای |   

هفته اخبار
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هفته سخن

وجود انســان گذاشته شده اســت، از کار  1  
بیندازد؛ یعنی انســان را دچار خطای در محاسبه 
کند.« حال اگر دستگاه محاســباتی انسان دچار 
خطا و اختال شد، چه اتفاقی می افتد؟ »دستگاه 
محاسباتی وقتی دچار اختال شــد، از داده  های 
درست، خروجی  های غلط به  دســت خواهد آورد؛ 
یعنی تجربه ها هم دیگر بــه درد او نخواهد خورد. 
9۳/5/1« دیگر اینکه از راه "تــرس و تطمیع" وارد 
می شود. »از یک طرف ما را می ترســاند... از سوی 
دیگر وعده می دهد شیطان، وعده های فریبنده... 
یک آینده ی رنگی و دروغین و خیالی مثل سراب 
در مقابل چشم مؤمنینِ  به خود می گذارد. 9۳/4/16«

۳. »شیطان که فقط شیطان جّنی نیست؛ ابلیس 
که فقط نیســت؛ َجَعلنا لُِکلِّ نَِبیٍّ َعُدوًّا َشیطیَن 
؛ شیاطین انس و جن به هم کمک  االِنِس َو الِجنِّ
هم می کنند. 9۳/4/16« سّر اینکه آن حکیم الهی، 
آمریکا را "شیطان بزرگ" نامید نیز همین است. 
پس اگر مقامات آمریکایی مظهر شــیطان انس 
در عصر ما هستند، نباید از اغوا، ترس و وعده های 
دروغین آنها غافل شــد. »هدف این اســت که 
محاسبات مسئوالن را عوض کنند و تغییر بدهند؛ 
یعنی مسئول جمهوری اســامی به این نتیجه 
برســد که با ماحظه ی هزینه و فایده احساس 
کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند... 
آن وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و 
اراده ی مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر 
الزم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ 
نه، مسئول کشور همان تصمیمی را می گیرد که 
او می خواهد. وقتی محاســبه ی این حقیر عوض 
شــد، تصمیمی را می گیرم که او می خواهد؛ من 
همان کاری را که او می خواهد مفت و مّجانی انجام 
می دهم؛ گاهی بدون اینکــه خودم بدانم -یعنی 
اغلب بدون اینکه خودم بدانم- ایــن کار را انجام 

می دهم. 94/12/20«
4.عقل و تجربه پیش رو اقتضاء می کند که برای 
حفظ منافع ملی در قراردادها یا تعهدات بین المللی 
دیگر)مانند قراردادهای نفتی یا مســائل بانکی( 
»مسئولین دولتی هوشیار باشند؛ این جور نباشد 
که قرارداد بســتن 94/10/۳0« هــای بین المللی 
به کشور لطمه بزند. باید با چشمانی باز در عرصه 
دیپلماسی و تجارت بین المللی قدم گذاشت.»هیچ 
انســانی را، هیچ مجموعه ای را مردم ســتایش 
نمی کنند وقتی که از وجود دشمن غفلت کند... 
خب بله، او لبخند می زند، شما هم لبخند می زنی 
اّما مواظب باش که پشــت این لبخند چیست! 
94/11/19« در مواجهه با چنین دشمنی می بایست 
از "عجله و شــتابزدگی" در امضــای قراردادها و 
توافقات پرهیز کرد و مسئولین »کارها را با صبر 
و بدون شتابزدگی انجام دهند؛ گام ها را محکم و 
مطمئن بردارنــد. 92/5/12« چرا که »آن چیزی 
که مورد اعتماد است در دیپلماسی، آن کار ثابت 
مسلّم امضاشده ی قابل احتجاج است. 95/6/۳«  

آیت ا... طالقانی، اهِل درد و مبارزه

»عرفه«   فرصتی برای اعتراف پیش خدا

آقای طالقانی اهل فکر نو بر محور دین و با تمرکز بیشتر بر روی قرآن و نهج الباغه ]بود[. لکن همه ی ابعاد شخصیت 
ایشان بعد روشنفکری دینی نیست. یک بعد مهم بعد مبارزه است. خیلی ها روشنفکر بودند اهل مبارزه نبودند... اهل 
عمل بود...  احساس درد میکرد حقیقتا؛ این را ما که با ایشان معاشر بودیم - رفت و آمد میکردیم- میدیدیم،  واضح 
بود که آدمی اهل درد بود و میخواســت مبارزه کند؛ لذا تبعات مبارزه راهم قبول کرد ]و به[ زندان افتاد... یک بعد 
دیگر آقای طالقانی که به نظر من نباید فراموش بشــود، صفای این مرد بود. به قدری این آدم با صفا و روراست و در 

معاشرتها صادق بود که انسان از این همه زاللی حیرت میکرد. آدم زاللی بود آقای طالقانی.    89/12/9

پرسش: چه توصیه ای در رابطه با استفاده از فرصت »روز عرفه« دارید؟
پاسـخ : روز عرفـه را قـدر بدانیـد. در روایتی دیـدم که »عرفـه و عرفـات را بدیـن خاطر چنیـن اسـمی داده اند که 
در ایـن روز و آن مـکان، موقعّیتـی برای اعتـراف به گنـاه در نزد پـروردگار پیـش می آیـد.«... بین خودتـان و خدا، 
بین خودمان و خـدا، خلوت کنیم و بـه قصورهایمان، بـه تقصیرهایمـان، به خطاهایمـان و به گناهانمـان که مایه 
روسـیاهی ما، مایه بسـته شـدن پروبال مـا و مانع پـرواز ماسـت، اعتـراف نماییـم و از آنها توبـه کنیـم... عرفه روز 

بزرگی اسـت. 7۳/2/28

شخصیت آیت ا... طالقانی از زبان رهبر انقالب

توصیه رهبر انقالب برای استفاده از روز عرفه

بازخوانی

مطالبه
رهبری

مبارزه فرهنگی برای  برپایی حکومت اسالمی
اولین کاِر امام باقر)سالم ا... علیه( در جهت برقراری نظام علوی

ــام در دوران  ــا علیهم الّس ــه ی م ــه ی ائم هم سان 250 ساله
ان

ــط  ــاق - خ ــدت اختن ــی در ش ــی - حت زندگ
اصلــی زندگیشــان مبــارزه با دشــمنان خــدا و 
طاغوتهــا بــود... گاهــی مبــارزه بــا کار 
فرهنگــی اســت، کار علمــی اســت، گاهــی بــا کار 
ــت،  ــزب اس ــکل و تح ــا تش ــی ب ــت، گاه ــی اس سیاس
ایجــاد ســازماندهی اســت؛ گاهــی بــا کارهــای خونین 
ــر  ــت، و ه ــکار اس ــرد آش ــی و نب ــای جنگ و فعالیته
زمانــی مبــارزه بــه نحــوی اســت.... ائمــه می خواهنــد 
حکومــت اســامی درســت رابرپــا کننــد؛ می خواهنــد 
ــد؟  ــد بکنن ــه بای ــد، چ ــرار بکنن ــوی را برق ــام عل نظ
ــوض  ــردم را ع ــت م ــه ذهنی ــت ک ــن اس ــن کار ای اولی
کننــد؛ فرهنــگ بــه اصطاح اســامی ضــد اســامی را 
ــد و  ــا بگیرن ــرده، از آنه ــردم رســوخ ک ــن م ــه در ذه ک
ــرآن  ــی و ق ــی و صحیح ــگ خوب ــا فرهن ــای آن را ب ج
حقیقــی و توحیــد واقعــی جایگزیــن کنند؛ ایــن همان 
ــارزه ی فرهنگــی  ــارزه ی فرهنگــی اســت. پــس مب مب
ــان  ــی را بی فقــط نشســتن و از احــکام اســام چیزهای
کــردن بــدون یــک جهتگیــری، بــدون یــک 
َســْمت گیری انقابــی و مبــارزی نیســت، ایــن مبــارزه 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــارزه ی فرهنگ ــه مب ــت. بلک نیس
ــر  ســعی کننــد ذهنیــت مــردم را و فرهنــگ حاکــم ب
ذهنهــای مــردم را عــوض کننــد، تــا راه را بــرای 
ــت  ــر حکوم ــد؛ و راه را ب ــوار کنن ــی هم ــت اله حکوم
ــن کار را  ــر ای ــام باق ــد و ام ــیطانی ببندن ــی و ش طاغوت

ــن؛ حضــرت  ــی ای ــن یعن ــرد. باقرالعلم االولی شــروع ک
شــکافنده ی حقایــق قرآنــی و دانشــهای اســامی بود. 
ــذا  ــرد؛ و ل ــن می ک ــردم تبیی ــرای م ــرآن را ب ــاً ق واقع
امام باقــر  نََفــس  کــه  کســی  هــر  کــه  بــود 
علیه الّصاةوالّســام بــه او می خــورد و او وابســته 
نبــود، ســر ســپرده نبــود، ســرش در آخــور جایــی بند 
نبــود، ایــن یقینــاً نســبت بــه وضــع حاکمیــت زمــان 
ــه  ــی ک ــیاری از مردم ــذا بس ــت. ل ــرش برمی گش نظ
ــر  ــام باق ــان ام ــد در زم ــم بودن ــطی ه ــراد متوس اف
گرایــش پیــدا کردند بــه مکتــب اهل بیــت، بــه مکتب 
امامــت، بــه همــان چیــزی کــه در عــرف رائــج امــروز 
ــه او تشــیع گفتــه می شــود، تشــیع یعنــی ایــن،  مــا ب
ــاد  ــرای ایج ــت ب ــل بی ــب اه ــروی از مکت ــی پی یعن
حاکمیــت حقیقــی اســام بــرای اعــاء حقیقــی 
کلمــه ی قــرآن و بــرای روشــن کــردن و پیــاده کــردن 

معارف قرآنی در میان مردم .  66/5/9

مبارزه ى فرهنگى 

اين است كه سعى 

كنند ذهنيت مردم 

و فرهنگ حاكم بر 

ذهنهاى مردم را 

عوض كنند، تا راه را 

براى حكومت الهى 

هموار كنند



 تعهـدات یـک فـرد مومـن، گاه گاهی و 
دل بخواهـی نیسـت. ایـن جـور نیسـت 
آن کسـی کـه می خواهـد خـود را مومن 
قلمـداد بکنـد، هر جـا که نفـع و سـود و 
بهره ی شـخصِی تجاوزکارانـه ی خودش 
ایجـاب کـرد، مومـن باشـد؛ هـر جـا بـه 
نام ایمـان و به تظاهـِر به عمل، توانسـت 
بـر َخـِر مـراد سـوار شـود، اسـم از ایمان 
و عمـل بیـاورد، امـا در آن مـواردی کـه 
ایمـان و عمـل بـرای او سـود شـخصی، 
تولیـد  متعدیانـه  و  متجاوزانـه  سـوِد 
نمی کنـد، از نـام اسـام و نـام ایمـان و از 
عمـل بـه تعهدهـای ایمانـی روگـردان 

باشـد. 

اینجـا مـا ایـن صفـت را بـه نفع طلبـان 
نسـبت دادیـم، گفتیـم نفع طلبـان ایـن 
جورنـد... منظـور مـا از نفع طلبـان، آن 
کسـانی هسـتند که بـرای نفع شـخصی 
خـود، حاضرنـد منافـع دنیایـی را فـدا 
کننـد؛ نفع طلباِن متجـاوز. سـیره ی آنها 
ایـن اسـت کـه ایمـان و عمـل را تـا آنجا 
می خواهنـد و دوسـت می دارنـد کـه بـه 
سـود شـخص آنهاسـت و بـا نـام ایمـان 
و تظاهـر بـه عمـل می تواننـد بهـره ای، 
کافـی ببرنـد. این گونـه افـراد از نظـر 

اسـام مومـن نیسـتند. 
منبع:

کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن  

نماد گذشت انسان برای پیمودن 
راه حقیقت

اگر به حکمت منــدرج در عید قربان 
توجه شــود، خیلی از راهها برای ما باز 
میشود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی 
نهفته است از حضرت ابراهیم )( که آن روز 
ایثار کرد. باالتر از ایثار جــان، در مواردی ایثار 
عزیزان است. او در راه پروردگار، به دست خود 
عزیزی را قربان میکرد؛ آن هم فرزند جوانی که 
خدای متعال بعد از عمری انتظــار، در دوران 
پیری به او داده بود؛ که فرمود: »الَحمُد ِلِ الّذی 
َوَهَب لی َعلَی الِکَبِر إســماعیَل و إسحاَق«)1(. 
حضرت اباعبدا... الحسین )( در دعای شریف 
عرفه از این حادثه یاد میکند؛ »و ُممِسَک یََدی 
إبراهیَم َعــن ِذبِح ابِنِه بَعــَد ِکَبِر ِســنِِّه و َفناِء 
ُعُمِرهِ«)2(. این ایثار و این گذشــت، یک نماد 
است برای مؤمنانی که میخواهند راه حقیقت را، 
راه تعالــی را، راه عروج به مــدارج عالیه را طی 
کنند. بدون گذشــت، امکان نــدارد. همه ی 
امتحانهائی که ما میشــویم، در واقع نقطه ی 
اصلی اش همین اســت؛ پای یــک ایثار و یک 

گذشت به میان می آید.   89/8/26
1( ابراهیم : ۳9

2( البلد األمین، ص 254.

احکـام حج 
 س: کسي که از وجوه شرعي نظیر خمس و 
زکات ارتزاق مي کند، اگر از آن خمس یا زکات 
اضافه آید که به قدر مخارج حّج باشــد، آیا با 

وجود سایر شرایط مستطیع خواهد بود یا نه؟
ج: اگر اســتحقاق دریافت را به وجه شــرعي 
داشــت و باقیمانده وافي به هزینه حج بود و 

سایر شرایط را هم دارا بود، مستطیع است.

س: اگر زن براي به جا آوردن حّج مســتطیع 
باشد، اما شــوهرش به او اجازه ندهد، زن چه 

وظیفه اي دارد؟
ج: اجازه ي شوهر براي انجام حّج واجب شرط 
نیســت، اما اگر رفتن زن به حّج بدون کسب 
اجازه ي شــوهر، موجب عسر و حرج براي زن 
شود، مستطیع نخواهد بود و حّج بر او واجب 

نیست. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

طراز مسجد

ازدواج و اختیار همسر، گاهی در سرنوشت انســان مؤثر است. خیلی از زنها هستند که 
شوهرانشان را بهشــتی می کنند. خیلی از مردها هم هســتند که زنهایشان را بهشتی 
می کنند. عکس آن هم هست. اگر زن و شوهر این کانون خانوادگی را قدر بدانند و برای 
آن اهّمیت قائل باشند، زندگی، امن و آسوده خواهد شد و کمال بشری برای زن و شوهر 

در سایه ی ازدواج خوب ممکن خواهد شد.    75/2/10

زنهایی که شوهران خود را بهشتی می کنند

ایـرانی خانواده

این است حزب ا...

»نفع طلباِن متجاوز« مؤمن نیستند
تعهدات فرد مؤمن، دل بخواهی نیست

سـام خدا برخـط حـزب ا... بـا همکاری 
مدیرتعلیـم و تربیـت بسـیج سـپاه جیرفت در 
حلقه هـای صالحیـن مسـاجد، نشـریه مـورد 
مطالعـه و تبـادل نظـر قـرار می گیـرد. اللهـم 

عجل لولیک الفرج .
داســتان از تهدید گذشته است اساس 
خانواده نابود شده است و این به دلیل غفلت ما 
ملت اســت. االن برای هر شخصی از مضرات 
ماهــواره میگی شــروع میکنه به مســخره 
کردنت بیچاره نمیدونــه داره چه جنایتی در 

فکر و عقاید خانوادش خودش میشه.
عکس های زیر توزیــع خط حزب ا... در 
مسجدقدس توسط بســیجیان پایگاه شهید 

اصغر صبور در شهر اردبیل است. 

نخســتین ســفر خارجی یک رئیس جمهور در تاریخ ایران؛ حضرت آیت ا... خامنه ای 
رئیس جمهور وقت، به دعوت حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه،   راهی دمشق شدند. 

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    سال دوم شـماره 49|  هفته چهارم شـهریور 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   

هنوز الت و ُهَبل در کعبه اند 

 )(مســلمانان آمده بودند که دوباره به محمد
بگویند که از مبارزه خسته نشــده اند و به خوبی 
می دانند که ابی سفیان و ابی لهب و ابی جهل برای 
انتقام در کمین نشسته اند؛ و با خود می گویند مگر 

هنوز الت و ُهَبل در کعبه اند. آری، خطرناکتر از آن 
بتها، اما در چهره و فریبی نو. آنها می دانند که امروز 
َحَرم، َحَرم است اما نه برای ناس، که برای امریکا! 
و کسی که به امریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه 
رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد. انتقام از زائرانی 

که همــه ذرات وجود و همه حرکات و ســکنات 
انقالبشان مناســک ابراهیم را زنده کرده است؛ و 
حقیقتاً می رود تا فضای کشــور و زندگی خویش 
را با آوای دلنشــین »لَبَّیَک، اللُهمَّ لَبَّیَک« معطر 

سازد.  امام خمینی )ره(؛ 29 تیر 1367 

مسجدی باشید  
مســاجد را رها نکنید. نیروی مقاومت بسیج، 
بهترین جایی که دارد، همین مســاجد است. 
منتها مســاجد را مســجد نگه دارید. با امام 
جماعت مســجد، بــا عبادت کننــدگان و با 
مؤمنینی که در مســجدند، برادرانه صمیمی 
باشــید و آن را حفظ کنید و بیشتر کنید. اّول 
وقت، نماز را به جماعت، پشت سر پیشنماز هر 
مسجدی که در آن هستید، بخوانید. در مراسم 
دینی مســجد و تبلیغات آن شرکت کنید. در 
مراسم دعا و قرآن و مراســم مذهبی شرکت 
کنید. شــما و امام جماعت مشترکاً مسجد را 
حفظ کنید. برای مسجد، جاذبه درست کنید 
تا بچه ها، جوانــان و زن و مرد محله، مجذوب 

مسجد شوند. 71/8/27

6۳/6/16

حضرت آیت ا... خامنه ای در حرم حضرت زینب)س(


