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رویش های صدراسالم      |        این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  شهید میثم تمار
شما به صدر اسالم نگاه کنید، ببینید آن کسانیکه در دوران غربت اسالم و غربت علی، از امیرالمؤمنین دفاع کردند، چه کسانی بودند؟ اینها سابقه داران اسالم نبودند. 
سابقه داران اسالم، جناب طلحه و جناب زبیر و جناب سعدبن ابی وّقاص و امثال اینها بودند. بعضی از اینها علی را تنها گذاشتند؛ بعضی از اینها در مقابل علی ایستادند. 

اینها ریزشها بودند. اما رویش کدام است؟ رویش، عبداللَّ بن عّباس است؛ محّمدبن ابیبکر است؛ مالک اشتر است؛ میثم تّمار است. اینها رویشهای جدیدند.  78/9/26

مزار : در نزدیکی مسجد کوفهتاریخ شهادت :  اواخر سال 60 هجری قمری شهادت: به دست ُعمال  ابن زیاد

هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبـی| سـال دوم، شـماره 51| هفتـه اول مهـر 95
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رهبر انقالب اسالمی:

 رهبر انقالب با اشاره به اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت 
پیشرفت برخی کشورها، جمع آوری سازمان های نظامی آنها 
بوده است، تأکید کردند: باور این سخنان از کسانی که به آنها 
نسبت داده شده، بسیار سخت است، اما اگر چنین سخنانی 
واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است. کشورهایی که گفته 
می شود سازمان نظامی خود را جمع آوری کردند، به اختیار 
خود این کار را نکردند بلکه آنها در جنگ جهانی نابود شده 
بودند و به آنها اجازه ندادند که سازمان نظامی داشته باشند. 
هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی گذارد، بنابراین باید 

قدرت دفاعی کشور را روزبه روز استحکام بخشید.  95/6/28

عاقل، نیروی دفاعی  را کنار نمی گذارد

بــرش گزارش

چگونه توانستیم بر توطئه غرب و شرق در جنگ 8 ساله غلبه کنیم؟

داستان دفاع مقدِس ما

دوست داشتن همسر 
دستور شرع است

خانواده ایـرانی  |  4

طرح رهبر انقالب برای تدوین 
کتاب تبلیغی برای غیرمسلمانان

اخبارهفته  |  2

جواب پس دادن به خاطر 
تفسیر آیات بنی اسرائیل!

روایت تاریخی  |  3

رهبر انقالب اسالمی در سال های 
اخیر صحنه سیاســی اجتماعی 
کشــور را صحنه تقابل دو جریان فکری ارزیابی 
کرده اند که یکی راه حل  »مشکالت را تکیه ی به 
بیگانگان و تذلّل در مقابل دیگــران92/06/14« 
میداند و دیگری معتقد است که »مشکالت را با 
نیروی خودمان، با توان داخلی خودمان باید حل 
کنیم. 92/06/14« تقابلی که در واقع، امروز محل 

تالقی جریان اصیل انقالب و جریان غربگرا است. 
سرانجاِم این تقابل و سرنوشت نهایی این مصاف 
فکری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز بر اساس 
آیات محکم الهی برای مؤمنین و مخاطبان کالم 
آن  از  پیــروزی  اســت:  روشــن  الهــی 
حزب اللهی هاست اما واضح است که رسیدن به 
این نتیجه به همین ســادگی نیست و چنین 
نیســت که صرف اهل جبهه حق بودن موجب 

پیروزی بر باطل شود. »یک جبهه ای دارد حق را 
دنبال میکند؛ جبهه ی مقابل او به دنبال باطل 
اســت. یک وقت هســت که این جبهه ی حق 
میترســند؛ خب بله، معلوم است که شکست 
میخورند؛ حقند، اما شکست میخورند. یک وقت 
هست که بی صبری نشان میدهند، البته شکست 
میخورند؛ یک وقــت حرف حق دارنــد، اما به 
لوازمش عمل نمیکنند، دنبــال دنیا و مادیت و 

عشرتند، البته شکست میخورند. خدای متعال 
چک سفیدی نداده است که شما چون برحقید، 
حتماً پیروز خواهید شــد. 90/7/22« سه شرط 
مهم برای تحقق پیروزی جریان حق در مقابل 

باطل وجود دارد:
یک. توکل 

یکی از چالش های اصلــی در برابر جبهه حق، 
3 تزریق یأس و نامیدی از تــداوم مبارزه و   

»جوانهـا امروز در این کشـور بـرای احیاء اسـالم، برای اقامـه ی دین با 
جد مشـغول کارند، بحمـدا... روزبه روز زیاد میشـوند. اینهـا همانهایی 
هسـتند که به فضل الهـی، به حول وقـّوه ی الهی، هر دشـمنی از جمله 
آمریکا و صهیونیسـت را به زانو خواهند فکند.                        95/6/30«

حزب اهلل
 پیروز است
حزب اهلل
 پیروز است

انتشار تصویر آیت اهلل خامنه ای  در مراسم آغاز سال تحصیلی؛

»در سی ام شهریور 59 حمله ی بزرگ متجاوزان عراقی به 
خاک ما آغاز شد. 60/3/31« دشمن تحریک شده توسط 
مستکبرین از این حمله اهدافی داشت: »]حمله ی ارتش 
عراق[ 19 ماه پس از تشــکیل جمهوری اسالمی که با ده 

لشگر و صدها فروند جنگنده از زمین و هوا و دریا انجام 
شد، بجز توسعه طلبی و انضمام بخشی از ایران به عراق... 
شکست انقالب و سرنگونی جمهوری اسالمی را هم هدف 

2 گرفته بوده است. 66/6/31«  | متن کامل در صفحه

هفته سخن



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

»حاکمیت دیـن، هدف مهـم همـه ی ادیان اسـت؛ »لیقـوم الّناس بالقسـط«. قیـام به قسـط، قیام بـه عـدل و حاکمیت 
الهـی، هدف بـزرگ ادیان اسـت. اصـاًل ائمـه ی مـا)( تمام زجـر و مصیبتشـان به خاطـر این بـود که دنبـال حاکمیت 
الهی بودنـد؛ واّل اگـر امام صـادق و امـام باقر)( یک گوشـه می نشسـتند و چند نفـر دور خودشـان جمـع می کردند و 
فقط یک مسـأله ی شـرعی می گفتند، کسـی به آنها کاری نداشـت. 70/5/30« »مـا اگرچنانچه دنبال اقامـه ی حکم الهی 
و دین الهی نباشـیم، چـرا اینجا هسـتیم؟ ... خب همانهایـی که بودنـد .... بیاینـد اداره کننـد حکومت را. ما هسـتیم برای 
اینکه میخواهیم دین خـدا را تحکیم کنیم؛ حاکمّیـت دین خدا باید تحّقـق پیدا کند؛ ما دنبـال این هسـتیم. 95/3/6«     

داستان دفاع مقدِس ما

ابرقدرت ها علیه ایران
ابرقدرت های جهانی و عواملشان در جهت دشمنی با 
ایران با یکدیگر نهایت همکاری را داشتند: »]آمریکا 
و شــوروی[ این دو ابرقدرت که در دهها مسئله باهم 
اختالف داشــتند، در دشــمنی با ایران بــا یکدیگر 
اتحاد کلمه داشــتند و هر دو به رژیم عراق صمیمانه 
و با همه ی وجود کمک و از آن دفــاع می کردند! ناتو 
و قدرتهــای اروپایی به عراق کمــک کردند... اروپای 
شــرقی نیز... هرچه عراق می خواســت، به او داد... و 
همچنین دولتهای عربی منطقه... یک طرف هم نظام 

جمهوری اسالمی بود. 81/3/1«

بزرگترین تجربه دوران نورانِی رهبرِی امام
در چنیــن وضعیتــی بعضی ها بــه ناامیــدی دامن 
می زدند: »کســانی هــم کــه آن روز در راس بعضی 
کارهای موثــر بودند، دائم آیه ی یــاس می خواندند. 
81/7/17« و برخی خواهان مذاکره با دشــمن بودند: 
»دشمن در هزاران کیلومتر زمین ما، از جنوبی ترین 
نقطه تــا شــمالی ترین نقطه ی همســایگی با عراق، 
مســتقر شــده بود؛ اما در این حال به مــا می گفتند 
بیایید مذاکره کنید! مذاکــره از موضع ضعف و ذلت 
و همراه با دســت پر حریف در چانه زنــی. 81/3/1« 
اما: »امام ایســتاد. 81/3/1« »امام بزرگوار، بزرگترین 
تجربه دوران نورانِی رهبرِی خود را در این جا نشــان 
داد و نگذاشــت که ملــت ایران، لحظه ای احســاس 

هزیمت و شکست کند.75/8/30« 

امام)( ملت را به صحنه آورد
ایستادگی امام خمینی )( متکی بر »ایمان به خدا« 
و »باور داشــتن نیروی مردم« بود: »امــام یک لحظه 
دچار تردید نشــد؛ چون به راه خود ایمان داشــت؛ به 

خدا متکی بود و به این ملت باور داشــت. ملت هم امام 
خود را قبول داشــت؛ او را شــناخته بود و پشت سرش 
ایستاده بود. 71/3/13« تشــکیل بسیج سراسری برای 
 )( دفاع از کشــور حاصِل حکمت و مدیریــت امام
برای به عرصه آوردن دریای بی پایــان توان ملت بود: 
»اگر بســیج نیروهای مردم نمی بود و امــام بزرگوار، از 
نیروی ایمان و عشــق مردم، در سازماندهی این عناصر 
مؤمن و نورانی در سراســر کشور استفاده نمیکرد و این 
انبوه عظیم نیــروی فّعال را به وجود نمــی آورد، بدون 
شک جمهوری اسالمی نمیتوانست در مقابل این همه 
توطئه و خباثت و دشــمنی و ســنگ اندازی، مقاومت 
کند. 75/8/30« با این نگاه بود که: »در رفتن به میدان 
جنگ، پدران با فرزندانشان، و فرزندان با یکدیگر مسابقه 
گذاشتند! همسران غصه خوردند و گریه کردند که چرا 
آنها نمی توانند به میدان جنگ بروند؛ و صبر کردند و در 
خانه ها نشستند و پشت جبهه را نگهداشتند. 70/10/11« 
دستاورد این ایســتادگی »پیروزی ای درخشان« بود: 
»بعد از هشــت ســال جنگ تحمیلی، بالخره دشمن 
اعتراف به عجز کرد و نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی 
و ملت ایران، به کوری چشم دشمنان توانستند، سربلند 

و پیروز از این جنگ بیرون آیند. 75/8/30«

تجربه ارزشمند؛ عبرت امروز
»داستان دفاع مقدس ما«، داستان ایستادگی آگاهانه 
و مومنانه یک ملت با اتکاء بــه رهبری الهی بود: »دفاع 
مقدس ما، دوران جنگ هشت ســاله ی پر ماجرای این 
کشور، داســتان ایســتادگی ملت ایران و ایستادگی 
جوانــان ما در مقابــل خباثتها و دشــمنی های کفر و 
اســتکبار جهانی اســت. 93/1/6« امروز این تجربه ی 
گران بهاء پیش روی ماست: »این فصل از تاریخ ایران، 

تجربه ای بسیار ارزشمند و بزرگ است. 91/1/16«

 طرح رهبر انقالب برای تدوین کتاب تبلیغی 
برای غیرمسلمانان

حجت السالم والمسلمین قمی معاون بین الملل 
دفتر مقام معظم رهبری: پس از نامه رهبر معظم 
انقالب بــه جوانان اروپا و آمریکا، ایشــان فرموده 
بودند من طرحی برای تدوین یک کتاب راجع به 
اسالم برای مخاطبان غیر مسلمان در ذهن دارم. 
برای این کار باید ببینیم چه ســؤالتی در ذهن 
مخاطب اســت و در همان مورد کتاب بنویسیم. 
رهبر انقالب فرمودند:  ممکن اســت مثال حقوق 
حیوانات - که باب خیلی وسیعی در روایات ما دارد 
- برای غیرمسلمانان مهم باشد و دلهای بیشتری 
را متوجــه به اســالم بکنــد. |   | 

 پاول: 200 کالهک هسته ای اسرائیل 
به سوی ایران نشانه گیری شده است

طبق ارزیابی کالیــن پاول، وزیر خارجه ســابق 
آمریکا اسرائیل 200 کالهک هسته ای در اختیار 
دارد که به ســوی تهران نشانه گیری شده اند. این 
مطلب از طریق افشای متن نامه های الکترونیکی 
وی توسط هکرها اعالم شده است. |   اسپوتنیک | 

  بی سابقه ترین کمک نظامی تاریخ آمریکا 
به رژیم صهیونیستی 

بی سابقه ترین کمک نظامی تاریخ آمریکا توسط 
دولت اوباما، به رژیم صهیونیســتی تقدیم شد. 
آمریکا با اختصــاص 38 میلیــارد دلر کمک 
نظامی به رژیم صهیونیســتی برای 10 ســال 
آینده موافقت کرد. این مبلــغ در تاریخ آمریکا 

بی سابقه است.  |     العالم|

  حزب ا...: برای مقابله با تروریستها 
هیچ راهی به جز مبارزه فایده ندارد 

حزب الل لبنان در واکنش به جنایت جدید داعش 
اعالم کرد: دیگــر هیچ راهی بــرای مقابله با این 
گروههای جنایتکار و کینه توز به جز جنگ و مبارزه 
و نبرد در میدان و جنگیدن با آنها تا آخر و ریشــه 
کنی کامل این شر و قطع دستهای فتنه گر و قاتل 
و جنایتکار فایده ای ندارد. حزب ا... در ادامه تاکید 
کرد: ســکوت تردید آمیز جهان اسالم، کشورها، 
سازمان ها و افراد و عدم اتخاذ موضعی قوی و جدی 
علیه این قاتالن وحشی، به معنی شریک شدن در 
این جنایتهای وحشتناکی است که عرق شرم بر 
پیشانی انسانیت می نشاند و خطر این سکوت کمتر 

از خود این جنایت نیست.  |     تسنیم|

 مقام آمریکایی: ایران از زمان توافق هسته ای 
تغییری نکرده است

ژنرال جــوزف وتل فرمانده ســتاد مرکزی ارتش 
آمریکا اعالم کرد جمهوری اسالمی ایران از زمان 
حصول توافق هســته ای، تغییری نکرده و رفتار 

جدیدی از خود نشان نمی دهد. |  فارس |  

امام یک لحظه 
دچار تردید نشد؛ 
چون به راه خود 
ایامن داشت؛ به 
خدا متکی بود و 
به این ملت باور 

داشت. ملت 
هم امام خود را 
قبول داشت؛ او 
را شناخته بود 
و پشت رسش 
ایستاده بود. 

71/3/13

هفته اخبار

# حاکمیت_ دین      
میخواهیم دین خدا را تحکیم کنیم

کلید
واژه
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»در سی ام شهریور 59 حمله ی بزرگ متجاوزان عراقی به خاک ما آغاز شد. 60/3/31« دشمن تحریک شده توسط مستکبرین از این 
حمله اهدافی داشت: »]حمله ی ارتش عراق[ 19 ماه پس از تشکیل جمهوری اسالمی که با ده لشگر و صدها فروند جنگنده از زمین و هوا 
و دریا انجام شد، بجز توسعه طلبی و انضمام بخشی از ایران به عراق... شکست انقالب و سرنگونی جمهوری اسالمی را هم هدف گرفته 
بوده است. 66/6/31« از سوی دیگر ایران اســالمی دور از آمادگی های معمول قرار داشت: »امکانات مالی کشور، بسیار ضعیف؛ نیروهای مسلح، 
نامنسجم؛ وسایل نظامی، بعضی کهنه و فرسوده و بعضی منتظر قطعه ای بود که به ما نمی فروختند. هواپیما داشتیم، قطعه نداشت؛ تانک داشتیم، 

قطعه نداشت و دنیا به ما نمی فروخت؛ در داخل هم از این وسایل هیچ چیز تولید نمی شد. 81/3/1«

چگونه توانستیم بر توطئه غرب و شرق در جنگ 8 ساله غلبه کنیم؟



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

هفته سخن

کار است. »از نقشــه های خیلی روشن و از  1

دست های روشده ی شیطان یکی این است: زودتر 
از موعد، شکست جبهه ی الهی و رحمانی را اعالم 
بکند که بله، شما شکســت خوردید، ... بالترین 
بن بست ها ... در این بن بست ها، یک مؤمن متوکل 
چه می کند؟ اتکای به خدا.... بــه نظر من دو باِل 
نیرومند برای پرواز انسان در تالش های زندگی، 
یکی صبر است، یکی توکل. هر امتی که این دو بال 
را داشت، از تیررس دشمن های خاکی به کل دور 

خواهد شد. 53/6/29« 
دو. عمل متعهدانه

ایمان همان حقیقت زللی اســت کــه میتواند 
اهالــی اش را از گردنه های ســخت و چالش های 
دشــوار عبور دهد. اما کدام ایمان؟ »ایمانی از نظر 
اسالم ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف، 
با تعهد همراه است. اگر تعهدی احساس نکردی، 
در مؤمن بودِن خودت شــک کــن. 53/7/31« 
ایمان اگر »با تعهدهای عملی همراه نبود، منتظر 
نتیجه هایش هم نباش، منتظر نصــرت در دنیا 
نباش... آن ایمانی که تعهد در کنارش نیســت...

پیروزِی او را تضمین نمی کند...خالصه یک کالم، 
بهشت دنیوی و اخروی را به او نمی دهد. 53/6/31«

سه. اطاعت 
»َو یَقولوَن آَمّنا بِاا...ِ َو بِالَرسوِل ]عده ای[ می گویند 
ایمــان آورده ایم به خدا و به پیامبــر، »َو اََطعنا« و 
فرمان برده ایــم. این ادعاها را می کننــد، که ادعا 
کردنش آسان اســت، اما »ثَُمّ یََتَولّی َفریٌق ِمنُهم 
ِمن بَعِد ذلَِک« پس از ایــن ادعا، گروهی از آنان رو 
برمی گردانند، وقتی که رو برگرداندند، صحبت از 
کفار نیست، صحبت از مرتدین نیست که یکهو قهر 
می کنند، از عالم اسالم خارج می شوند، می روند؛ 
نه، صحبــت از همین مؤمنیــن معمولی داخل 
جامعه هاست. اینجاست که در کنار توکل و عمل 
صالح، "اطاعت از ولیت"  شرط سوم پیروزی برای 
جریان مومن انقالبی شــکل می گیرد. »این کالم 
مؤمنین است که در قرآن به آن اشاره شده است که 
میگویند »َسِمعنا َو اََطعنا پس از آنکه آگاهانه ایمان 
آوردیم، آن وقت اطاعت هم ورزیدیم. »َو اَولِئَک ُهُم 
الُمفلِحوَن« آنانند آن کسانی که به هدف و مقصود 
دست یافتند. 53/7/1« آزمون اطاعت از احکام خدا 
و رســول و امروز آزمون ولیت پذیری پیش روی 
کسانی است که ادعای ایمان به اسالم ناب و پیروی 

اصول انقالب اسالمی را دارند. 
و در پایان، تحقق وعده پیروزی بسیار نزدیک است. 
چه آنکه در عرصه میدان و عمل »جوانهایی... امروز 
در این کشور برای احیاء اسالم، برای اقامه ی دین 
با جد مشغول کارند، بحمدا... روزبه روز دارند زیاد 
میشوند. اینها همانهایی هستند که به فضل الهی، 
به حول وقّوه ی الهی، هر دشمنی از جمله آمریکا 
و صهیونیست را به زانو خواهند فکند.95/6/30« 
و این جوان مؤمن انقالبی ثابــت خواهد کرد که 

حزب ا... پیروز است. 

از مجاهدت برای اقامه احکام تا مبارزه با ظلم 

هیچ تحولی بدون نقش آفرینی معلم رخ نمی دهد

خداونـد متعـال دربـاره ی اهل بیـت پیغمبـر بـا صراحـت تمـام در قـرآن بیانـی دارد که ایـن بیـان دربـاره ی کمتر 
مجموعـه ای در قرآن تکرار شـده اسـت: انما یریـد الل لیذهب عنکـم الرجس اهل البیـت و یطهرکم تطهیـرا. معرف 
اهل بیت طهـارت آنهـا و تطهیر الهی نسـبت به آنها اسـت... تـالش ائمه )( عبـارت بـود از مجاهـدت در این چند 
 )( هـدف: اول زنده نگه داشـتن معـارف حقه ی اسـالمی، اصـول و مبانی اسـالمی... یکـی از کارهـای دیگر ائمـه
اقامـه ی احکام الهـی بوده اسـت... یـک کار دیگـر ائمـه )( مجاهدت فی سـبیل الل بـود... یـک بخش مهـم از این 
مجاهدت کـه خود یـک سـرفصل جداگانه ای اسـت، مبـارزه ی با ظلـم و مبـارزه ی با ظالـم بـوده اسـت.  94/5/26 

پرسش: آموزش و پرورش عالم و متعهد چه تاثیری در رشد جامعه دارد؟
اعتقاد بنـده به مسـاله ی تعلیـم و تربیت و مسـاله ی معلـم، یک اعتقـاد عمیـق و بنیانی و اصولی اسـت؛ بـه تعبیر 
فرنگی مآبهـا، یـک اعتقـاد ایدئولوژیـک اسـت... مسـاله این اسـت که هیـچ تحولـی - چه مثبـت، چه منفـی - در 
جامعه صـورت نمی گیـرد، مگـر این که معلـم و دسـتگاه تعلیـم و تربیـت در آن نقش اساسـی دارد. اگـر جامعه ی 
آمـوزش و پرورش، یـک جامعـه ی فعال، پرنشـاط، متعهـد، دارای احسـاس مسـوولیت، مبتکـر، عالـم و پرانگیزه 

باشـد، در سـطح کشـور تاثیر بنیانی خواهد گذاشـت. 84/2/12 

)( روز نزول »آیه تطهیر« در شأن اهل بیت

1 مهر »روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی«

بازخوانی

پرسش 
و پاسخ

جواب پس دادن به خاطر تفسیر آیات بنی اسرائیل!
2 مهر سالروز چهارمین دستگیری و زندان آیت ا... خامنه ای 

مـن بارهـا ]در طـول مبـارزات[ بازداشـت شـدم.  ت تاریخی
روای

شـش مرتبـه؛ یک بـار هـم زنـدان بردند، یـک بار 
هم تبعید شـدم. مجمـوع ایـن دورانهـا نزدیک به 
سـه سـال طـول کشـید. دوره زندگـی مـا در آن 
زمانهـا، بـرای ایرانیهـا دوران بسـیار بـدی بـود... مـردم راه 
خودشـان را می رفتند، دولت راه خودش را می رفت، فشـار 
روی مـردم، خیلی زیـاد بـود و آزادی اصـال نبـود... بارها به 
منزل ما ریختند و منزل ما را گشـتند - منزل پـدرم، منزل 
خـودم - کاغذهـا و نوشـته های مـرا بارهـا بردنـد! خیلی از 
نوشـته ها و یادداشـتهای علمـی و غیـر علمـی مـن از بین 
رفته و غـارت شـد؛ بردند، جمع کردنـد و بعد دیگـر ندادند! 
یـا وقتـی دادنـد، همـه اش را ندادنـد! زندگـی از لحـاظ 
سیاسـی، زندگی سـختی بود؛ یعنی زندگی سیاسی بسیار 
زندگـی سـختی بـود. خفقـان بـود و آزادی نبـود. در دوره 
مبـارزات، بـرای جوانـان و دانشـجویان در مشـهد، مدتهـا 
درس تفسـیر می گفتـم. یـک وقـت بـه بخشـی از قـرآن 
رسـیدیم که راجع بـه قضایـای »بنی اسـرائیل« بـود؛ قهراً 
راجع به بنی اسـرائیل هم تفسـیر قـرآن می گفتیـم. راجع 
به بنی اسـرائیل و یهـود صحبت کـردم؛ بعـد از مدت کمی 
مـرا بازداشـت کردند! البتـه نه بـه آن بهانـه، به جهـت و به 
عنـوان دیگـری بازداشـت کردند و بـه زنـدان بردنـد. جزو 

بازجوییهایی کـه از مـن می کردنـد، این بود که شـما علیه 
اسـرائیل و علیه یهود حرف زده اید! توجـه می کنید؟ یعنی 
اگر کسـی آیه قرآنی را که راجع به بنی اسـرائیل حـرف زده 
بـود، تفسـیر می کـرد و دربـاره آن حرف مـی زد، بعـد باید 
جواب می داد کـه چرا ایـن آیه قـرآن را مطرح کرده اسـت! 
چـرا ایـن حرفهـا را زده و چـرا راجـع بـه بنی اسـرائیل، 
بدگویـی کرده اسـت! یعنی وضـع سیاسـی، این گونه وضع 
سـخت و دشـواری بود و سیاسـتها این قـدر ضـد مردمی و 
وابسـته به خواسـت اربابها بود!... و انصافا اگـر ده جلد کتاب 
هم نوشـته شـود و همه آنهـا تشـریح و توصیـف آن دوران 

باشد، باز هم نمی شود بیان کرد!  76/11/14 

اگر کىس آیه قرآىن 

را که راجع به 

بنى ارسائیل حرف 

زده بود، تفسیر 

مى کرد و درباره آن 

حرف مى زد، بعد باید 

جواب مى داد که چرا 

این آیه قرآن را مطرح 

کرده است!
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کمبود آزادی های سیاسی و اجتماعی و ایجاد جو خفقان آلوده برای مردم و فعالین فرهنگی و سیاسی از جمله ویژگی 
های بارز حکومت پهلوی بوده است. حضرت آیت ا... خامنه ای نیز طی دوران مبارزه بارها به دلیل وجود همین فضای 

دیکتاتوری دچار بازداشت، زندان و تبعید شدند. در ادامه روایت ایشان از فضای سیاسی آن دوران را مرور می کنیم.



عبرتی که در دفاع مقدس آموختیم
این جمله ی نهج البالغــه خیلی مهّم 
است که: »إنَّ َمن َصرََّحت لَُه الِعَبُر َعّما 
بَیَن یََدیِه ِمَن الَمُثالت«؛ هر که بتواند رنجها و 
بالها و حوادث و ســختیها را به چشــم عبرت 
ُبهات«)1(؛  ِم الشُّ ببیند: »َحَجَزتُه التَّقوی َعن تََقحُّ
آن قدر از بدی و زشتی و چیزهایی که انسان را 
دچار بدبختی و نابسامانی می کند، رویگردان 
می شود که حّتی از شبهه های آن هم اجتناب 
خواهد کرد؛ چه رســد به خود آن. این جنگ 
هشت ساله با مقّدمات و مؤّخراتش یکی از آن 
صحنه های عبرت است. قبل از انقالب، زندگی 
مردم ایران هم خودش یک صحنه ی عبرت بود 
که آن صحنه امروز هم در نقاطی از دنیا وجود 
دارد: حکومتهایی فاسد، مردمی گرفتار، دنیا و 
آخرتی فنا شده، دستی گشاده از سوی دشمنان 
و بدخواهان و لشــخورهای بیــن المللی در 
زندگی یک ملت و آفاقی بسته و تیره و تار برای 
انسانهایی که در آن جا زندگی می کنند و نه دنیا 
دارند و نه آخــرت!... از آن عبــرت، ملت ایران 
خوب اســتفاده کرد. یکی از این اســتفاده ها، 
 ایســتادگی در میدان جنگ هشــت ســاله 

بود.  74/6/29
1(  نهج البالغه: خطبه 16

احکام نماز جمعه 

 س: نظر جنابعالی در مورد شرکت نکردن 
در نماز جمعه بر اثر بی مباالتی، چیست؟

ج: تــرک حضور و شــرکت نکــردن در نماز 
عبادی سیاسی جمعه به خاطر اهمیت ندادن 

به آن، شرعاً مذموم است.
س: بعضی از مردم به دلیل عذرهای واهی و 
گاهی بر اثر اختالف دیدگاهها، در نماز جمعه 
شرکت نمی کنند، نظر جنابعالی در این باره 

چیست؟
ج: نماز جمعه هرچند واجب تخییری است، 
ولی خــودداری از شــرکت در آن به صورت 

دائمی وجه شرعی ندارد.
س: اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه 
نخواند، آیا مأموم می تواند آن را احتیاطاً به جا 

آورد؟
ج: برای او جایز است. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگهدارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در 
همه ی زمینه ها معین کرده اســت. در زمینه ی اخالق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، 
وقتی شوهر کردید، باید اخالقتان را خوب کنید، باید همکاری کنید، باید گذشت کنید، 
باید محبت کنید، باید او را دوست بدارید و باید به او وفاداری کنید، اینها همه اش احکام 

شرع است، اینها همه اش دستورات است. 72/10/6

دوست داشتن همسر دستور شرع است

ایـرانی خانواده

مسئوالن مدارس، مانع کار انقالبی دانش آموزان نشوند

چـرا کسـی از دلور مـردی هـای ارتش، 
نیـروی دریایـی و ژاندارمـری خوزسـتان و 
خرمشـهر یـادی نمی کنـه. نیـروی هوایـی و 
اگـه  فرامـوش کردیـن  رو  پایـگاه دزفـول 
نبـودن خلبـان هـای پایـگاه چهـارم کـه از 
همـون لحظـه شـروع جنـگ وارد عملیـات 

شدن خوزستانی نمونده  بود.

لعنت خدا بـر امریکا و انگلیـس خبیث و 
اسـرائیل صهیونیسـت کودک کـش کـه بـا 
سیاست هایشـان و همکاری بعضـی در داخل 
جوانـان ایـن مملکـت را از فرهنـگ ایثـار و 
شـهادت و رشـادت دورکردنـد و بـا ایجـاد 
موانـع ایذائـی چـون بیـکاری و اعتیـاد بـه 
موادمخـدر و بی عفتـی دختـران و پسـران و 
سرگرمشـان  خمـر  شـرب  و  بی حجابـی 
کردنـد تـا  ایـن فرهنـگ انسانسـاز ایثـار و 

شهادت به فراموشی سپرده شود.

سـالم  دزفـول:  از  یاقوتپـور  خانـم   
خداقـوت مطالـب هفتـه نامـه خیلـی خوبـه 
کنـم  تهیـه  را  هفته نامـه  میتونـم  چطـور 

تشکر. 
پاسـخ: بـا سـالم شـما میتوانیـد از پایگاه 
اطـالع رسـانی KHAMENEI.IR  و کانـال 
تلگرامـی هفته نامـه خـط   حـزب ا... اقدام 

بـه دریافـت هفتـه نامـه نمایید.

شنیده ام در بعضی مدارس با کارهای انقالبی دانش آموزان مخالفت می شود؛ بچه ها می خواهند 
برای 22بهمن کار کنند، مسئولین به جای کمک مانع تراشی می کنند؛ با این باید برخورد کرد. 

من طرفدار خوب درس خواندن هستم اما در کنارش هم باید کار انقالبی کنند.  95/2/1
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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...                                
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@ khat_admin :حساب تلگرام    

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

اگر والیت فقیه نباشد، طاغوت است  

به حرفهای آنهایی که بر خاف مســیر اســام 
هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند 
و می خواهند والیت فقیــه را قبول نکنند ]اعتنا 
نکنید[ اگر چنانچه والیت فقیه در کار نباشــد، 

طاغوت است. یا خداســت، یا طاغوت. اگر با امر 
خدا نباشــد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، 
غیر مشروع است. وقتی غیر مشــروع شد؛ وارد 
شــدن در حوزه او وارد شــدن در حوزه طاغوت 
است. شــما نترســید از این چهار نفر آدمی که 

نمی فهمند اسام چه است؛ نمی فهمند که والیت 
فقیه یعنی چه. اینها اســام را فاجعه می دانند، 
نه والیت فقیه را. اینها اسام را فاجعه می دانند، 
والیت فقیه فاجعه نیست. والیت فقیه، تََبع اسام 

است .   امام خمینی )ره(؛ 12 مهر 1358 

حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید یکی از مدارس تهران

مسجد، میتواند جذاب ترین مرکز 
تجمع در دانشگاه و مدرسه باشد

 در دانشــگاهها و دیگــر مراکز انســانی انبوه، 
مسجد می تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام 
جماعت، غمگساری و راهنمایی و همدلی را در 
کنار اقامه ی نماز، در آن مهبط رحمت و هدایت 
الهی به نمازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویی 
و دانش آمــوزی در آن صورت، جذابترین مرکز 
تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند 
یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد 
شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآوری 
می کنم که سهم مسجدسازی و مسجدپردازی 
باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف 
اّول و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل 

باشد. 80/6/15 

برای بهره مند شــدن از ســعادت همه 
جانبه و کامــل، آدمی به چــه چیزهایی 
محتاج است؟ انسان برای اینکه سعادتمند 
باشد چه چیزهایی احتیاج دارد؟... ایمان، 
باوِر توأم با عمل، آن چنــان که فرهنگ 
قرآنی معیــن می کند، مساوی ســت با 
تمام شــرایط خوشبختی و ســعادت، از 
نظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان 
برای خود تصور بکنــد... به چه چیزهایی 
محتاج است انسان؟ یک، محتاج است به 
اینکه هدف و سرمنزل سعادت را بشناسد. 
بداند به کجا می خواهد برسد، بداند برای 
چه هدفی می خواهــد تالش بکند، نقطه 

ی اتمام و پایان راه را از آغــاز ببیند و راه 
آن را بداند. عالوه بر اینکه هدف را می داند 
و می شناسد و می فهمد، بداند که به سوی 
این هدف، از کدام راه باید رفت تا رسید و 
زودتر رسید و تحقیقاً رسید. آیا شناخت 
هدف، شــناخت پایان، شناخت سرمنزل 
و شــناخت راهی که به سر منزل منتهی 
می شــود، عنصر اولی و اصلی ســعادت 
انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و 
مادی نیست، مادی هم این را می پذیرد، 

قبول می کند. 
منبع: 

کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن 

عنصر اصلی »سعادت انسان«
انسان محتاج است به اینکه »هدف« را بشناسد

حزب ا...  این است


