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عمری »یالیتنا کنا معکم« را اینک ادراک کرده اند  |     این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  جانباختگان مسجد  ارک تهران
به یقین آنان که در حال اقامه نماز در وقت فضلیت و جماعت بودند و برای برپائی عزای ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین)( و فراگیری معارف و تعظیم شعائر 
دین در خانه خدا گرد آمده و مشغول بهترین عبادات بودند اینک به جوار رحمت حق پر کشیده و میهمان سرور و موالی خویش اند و عمری یالیتنا کنا معکم را اینک 

ادراک کرده و عند ا... متنعم اند انشاءا...  83/11/27  

مزار : بهشت زهرا)س( تهرانتاریخ حادثه :  5 محرم 1425 هـ .ق، 27  بهمن 1383 آتش سوزی مسجد ارک تهران در حال اقامه نماز جماعت

هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبـی| سـال دوم، شـماره 52| هفتـه دوم مهـر 95
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رهبر انقالب: 

 این راهی که شما جوانان عزیِز امروز ما انتخاب کرده اید، 
راه پُربرکتی است ... شما جوانها به معنای واقعی کلمه 
ثروت بزرگ کشورید. برای هر کشوری، هیچ ثروتی و 
منبع نیرویی ارزشــمندتر از نیروی انســانی کارآمد و 
مؤمن و آزاده و سرافراز نیست؛ و امروز شما مصداق این 

نعمت و ثروت بزرگید؛ این را قدر بدانید.  95/7/7

جوان مومن کارآمد
ثروت واقعی کشور 

برش از دیدار روز گزارش

فرصت هیات در محرم

گریه بر سیدالشهداء 
مسئله سیاسی است

کالم امام  |  4

توجه ویژه رهبر انقالب 
به محرومین

اخبارهفته  |  2

تکّبر بد است مگر برای زن 
در مقابل مرد بیگانه!

خانواده ایرانی  |  4

» امروز جامعه ی مّداح کشور، فرصت بســیار بزرگی را در اختیار دارد؛ شما مجالسی تشکیل میدهید؛ و گاهی جمعّیت های هزاران 
نفری و غالباً هم جوان جمع میشوند پای منبر شــما و پای خواندن شما و مدیحه سرایی و مرثیه خوانی شــما؛ از این فرصت بهتر؟ 

2 ــحاب. این فرصت را مغتنم بشــمرید؛ از این فرصت بهترین اســتفاده را بکنید. 94/1/20«. َّها تَُمرُّ َمرَّ السَّ اِغَتِنُموا الُفَرص َفاِن

اصرار دارم ...

»باید مراقب بود. امروز کشــور به اتحاد نیروهــا احتیاج دارد. 
بخصوص نیروهای مؤمــن. نیروهای پــای کار.95/7/5« زیرا 
دشمنان انقالب »یکی از این ترفندهایی که اخیراً یاد گرفته اند 
و دارند اعمــال میکنند، ایجــاد دوقطبی های کاذب اســت؛ 
دوقطبی های دروغین.94/12/5« اولین بار شــهریور ماه دو سال 
قبل بود که رهبر انقالب از کلیدواژه »دوقطبی« برای هشــدار 
درباره شکل گیری وضعیتی خاص در جامعه استفاده کردند. آنجا 
که در دیدار با رئیس جمهور و هیات دولت یازدهم، تاکید کردند: 
»جناح بندی های سیاسی اشکالی ندارد، اما نباید جامعه را به دو 
قطب تبدیل کرد، زیرا این کار موجب دل زدگی و خستگی مردم 
و شکننده شدن محیط جامعه می شــود. 93/۶/5« البته رقابت 
سیاسی اشکال ندارد. رقابت سیاسی همانند یک مسابقه است. 
در »مسابقه همه تالش میکنند برنده بشوند، همه تالش میکنند 
جلو بیفتند؛ طبیعت مسابقه، شور و نشــاط و دوندگی و مانند 
اینها است؛ انتخابات مسابقه است؛ یکی جلو می افتد، یکی عقب 
میماند؛ این دشمنی نیست، این عناد نیست، این دوقطبی شدن 

نیست.94/12/5«
    دوقطبی مصنوعی در چند معنا

رهبر معظم انقالب در همه سالهای اخیر وقتی از کلیدواژه دوقطبی 
مصنوعی در بیانات خود بهره می برند آن را بر ســه نوع می بینند: 
1. شــکاف در حاکمیت: گاهی مثال های ایشــان برای دوقطبی 
مفهومی شــبیه به حاکمیت دوگانه یا اختالف قوا است که در این 
زمینه در ادوار مختلف قوای سه گانه هشدار داده اند: »قوای سه گانه 
هم باید با هم مّتحد باشند -دولت، مجلس، قّوه ی قضائّیه 95/3/14«

2. شکاف بین حاکمیت و مردم: گاهی ایشان وقتی مسئوالن را از 
شکل گیری دوقطبی برحذر می دارند نگرانی خود را از جدایی مردم 
و حاکمیت اعالم می کنند: »یکی از هدفهای دائمی جبهه ی دشمن 

3 -که در رأســش هم آمریکا اســت- از اّول انقالب تا امروز
بر اتحاد نیروهای مومن و انقالبی و پرهیز از دوقطبی های مصنوعی

اصرار دارم ...

روایت رهبر انقالب
 از زیارت امامزاده داوود)( در سالهای دور

سخن هفته

خبر



 روایت رهبر انقالب
 از زیارت امامزاده داوود)( در سالهای دور

رهبر معظم انقالب اسالمی اخیرا در دیدار با رئیس 
و مسئوالن ســازمان اوقاف فرمودند: امامزاده ها، 
ذخایر معنوی اند، دلها را جــذب و در این زندگی 
مادی، فضا را از لحاظ معنوی تلطیف می کنند و به 
دلها آرامش می دهند. حضرت آیت ا... خامنه ای با 
بیان این توصیه به مسئوالن اوقاف که »هرچه می 
توانید به امامزاده ها برســید. این امامزاده ها خیلی 
قیمت دارنــد« این دیدار خاطــره ای نقل کردند: 
ما سالها قبل رفتیم زیارت امامزاده داوود، آن وقت 
جاده و این حرفها نبود، پیاده باید می رفتیم. ما پنج 
- شش ساعت در این کوهستان رفتیم تا رسیدیم 
امامزاده داوود- شــب جمعه بود به نظرم- بعد که 
برمی گشــتیم من دیدم در این بدنه ی کوه که به 
طرف آنجا مــی رود، همین طــور زن، مرد، پیرزن 
با عصا پیاده دارند می رونــد، زنهایی که بچه های 
شــیرخواره را بغل گرفتند دارند می روند امامزاده 
داوود. اگر یک معنویتی در آنجا نبود این همه دل 
این جور مجذوب نمی شــدند. |   | 

 توجه ویژه رهبر انقالب به محرومین  
سرلشکر رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا: 
وقتی فرمانده سپاه بودم در مالقات حضرت آقا دیدم 
چهره رهبری بسیار گرفته است. گفتم اگر ناخوش 
هستید زمان دیگری مزاحم شوم. گفتند من یک 
هفته است خواب به چشــمم نمی رود. گفتم چرا؟ 
گفتند با این امکاناتی که داریم عده ای سر بی شام 
بر زمین می گذارند و ما نمی توانیم غذای معمولی 
به همه برسانیم که کسی گرسنه نخوابد. این من 
را رنج میدهد و من را بیخواب کرده اســت. ما یک 
رهبر بســیار دلســوز و مردمی داریم. عمق وجود 
رهبری این است که به فکر محرومین است. |   مهر | 

  نصرا...:  شیعه انگلیسی خطرناکتر  از وهابی 
دبیرکل حزب ا... لبنان: وهابیت از اسرائیل بدتر است؛ 
خاصه اینکه آنها خواستار نابودی و از بین بردن هر 
چیزی اند که به اسالم و تاریخ آن ارتباط دارد.شیعه 
انگلیسی از وهابی و صهیونیسم خطرناکتر است... 
کسانی که در ماهواره حضور دارند و با زبان مذهبی 
سخن می گویند جاسوسانی هستند که هدفشان 

نابودی مذهب است.  |     تسنیم| 

 راهبرد جدید آمریکا  برای برنامه موشکی ایران
مشاور ارشد حوزه دفاع موشکی موسسه مطالعات 
راهبردی واشنگتن در نشست اندیشکده شورای 
آتالنتیک در پاسخ به این ســؤال که چرا موضوع 
موشکی ایران در برجام گنجانده نشده، گفت: ایران 
حاضر نیســت از برنامه موشکی اش دست بکشد 
و ما قصد داریم با ایجاد تفرقه و اختالف از ظرفیت 
برخی ها در داخل ایــران برای محدود کردن توان 

موشکی ایران استفاده کنیم.| خ.صداوسیما |

هفته اخبار
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فرصت هیات در محرم
بایدهای استفاده مطلوب از فرصت مغتنم محرم برای هیات های انقالبی

این فرصت را مغتنم بشمرید؛ از این فرصت بهترین استفاده را بکنید

» امروز جامعه ی مّداح کشــور، فرصت بســیار بزرگی را در اختیار دارد؛ شما مجالسی تشــکیل میدهید؛ و گاهی 
جمعّیت های هزاران نفری و غالباً هم جوان جمع میشــوند پای منبر شما و پای خواندن شــما و مدیحه سرایی و 
ــحاب. این فرصت را مغتنم بشمرید؛ از این  َّها تَُمرُّ َمرَّ السَّ مرثیه خوانی شما؛ از این فرصت بهتر؟ اِغَتِنُموا الُفَرص َفاِن
فرصت بهترین استفاده را بکنید. 94/1/20« البته » هر فرصتی همراه اســت با یک مسئولّیت؛ وقتی شما نتوانید با 
کسانی مخاطبه بکنید، مســئولّیتتان در یک حد است؛ وقتی توانســتید مخاطبه کنید، طبعاً فراتر از حّد شخصی 
و به اندازه ی حوزه ی توان تَخاُطب، مسئولّیت گســترش پیدا میکند. شــما که میتوانید با مردم حرف بزنید، این 
مسئولّیت آور است. اگر جامعه ی مّداح کشور آنچنان که شایسته ی این مقام است بتواند مسئولّیت خود را ادا کند، 

تحّولی در سطح کشور اتّفاق میافتد. 93/1/31«

4 از محتوا و مضمون شایسته  استفاده کنید
» این منبرها یکی از آن وسایل منحصربه فرد است. اگر منبرها، مّداحیها، هیئتها و نوحه خوانیهای ما، محتوای شایسته ای 
داشته باشد، هیچ وسیله ای نمیتواند با آنها مقابله بکند، یعنی کاماًل منحصربه فرد است؛ ببینید، فرصت، این است؛ این 

فرصت را نباید ضایع کرد. 93/1/31«

نسل جوان را،  به عمل به دین سوق دهید 1
» بهترین استفاده ی از این فرصت چیست؟ تبلیغ معارف 
دین؛ تبلیغ همان چیزی که این بزرگواران، این نشانه های 
عظمت و فضیلت برای خاطر آن، جانشــان را کف دست 
گرفتند؛ این همه رنج بردند؛ این همه مصیبت کشیدند؛ 
حادثه ی عاشورا به وجود آمد؛ حوادث گریه آور صدر اسالم 
به وجود آمد. ]اینها[ برای چه بود؟ برای ترویج معارف دین 
بود. از این فرصت برای ترویج معارف دین، برای سوق دادن 
نسل جوان به عمل به دین، به عمل به شریعت، به عمل 

به مسئولّیتهای بزرگ این دوران استفاده کنید. 94/1/20«

تبدیل جوانها  به انسانهای کارآمد با عزم جزم 2
»وقتی کــه در یــک جماعتــی ده هــزار جــوان یــا پنــج 
هــزار جــوان جمــع شــدند و دلشــان را دادنــد به شــما، 
ــه و  ــی، هنرمندان ــک اجــرای عال ــا ی ــد ب شــما میتوانی
پُرمغــز، اینهــا را تبدیــل کنیــد بــه انســانهای کارآمدی 
ــم  ــد ه ــال کار، میتوانی ــد دنب ــزم جــزم برون ــا ع ــه ب ک
تبدیــل کنیــد بــه آدمهــای بی خیــال، بی فکــر، 
ناامیــد و از لحــاظ معنــوی تهیدســت؛ ایــن کار را هــم 
میشــود کــرد. شــما از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و 

ــد. 95/1/11« ــاب کنی ــّق اّول را  انتخ آن ش

هر کلمه ی شعرتان آموزنده باشد 3
»سعی کنیم آنچه را به عنوان مضمون و محتوا در شعر خودمان میگنجانیم، هر کلمه ی آن آموزنده باشد. فرق نمیکند؛ گاهی مصیبت 
است، گاهی مدح است؛ همه ی اینها میتواند جوری انتخاب بشود که آموزنده باشد. در دوران شور انقالب و هیجان انقالب، در محّرمی 
که آخرین محّرم دوران طاغوت بود و محّرمی بود که بالفاصله بعد از محّرم و صفر، پیروزی انقالب اتّفاق افتاد، هیئات مذهبی در 
شهرهای مختلف، نوحه هایی را میخواندند که هر یک از این نوحه ها به قدر یک خطابه ی بلند و بلیغ، مردم را روشن میکرد و آگاه 
میکرد و بصیرت میداد. باید همیشه همین جور باشد؛ نوحه ها را ]پرمحتوا کنید[. این کاری که نوحه خوان انجام میدهد، کار بسیار 
جّذاب و جالبی است. این سّنت نوحه خوانی و رفتارهایی که در نوحه خوانی انجام میگیرد، کارهای بسیار مهّمی است؛ اینها استثنائِی 
جامعه ی شیعه است، یعنی مخصوص ما است؛ در جاهای دیگر، به این شکل در مراسم مذهبی وجود ندارد؛ این از امتیازات ما است؛ 

این را باید پرمحتوا کرد، پرمضمون کرد 93/1/31«

یکـی از ترفندهای دشـمنان ایجـاد دوقطبی هـای کاذب و دروغین اسـت... انتخابات مسـابقه اسـت؛ یکی جلـو می افتد، 
یکی عقب میماند؛ این دشـمنی و عناد نیسـت، این دوقطبی شـدن نیسـت. بله، در ایران اسـالمی یک دوقطبی ای وجود 
دارد؛ دوقطبـی انقالب و اسـتکبار. آن کسـانی که تفاله هـای بازمانـده ی از دوران غلبه ی اسـتکبارند و هرکسـی که دنبال 
آنهـا و همفکر آنها اسـت، بله، اینهـا با انقـالب بدند؛ ایـن دوقطبی هسـت اّما قاطبـه ی ملّت ایـران، انقالبـی، عالقه مند به 
نظام اسـالمی، عاشـق امام و توصیه هـا و اصولی که امـام پایه گـذاری کرده ]هسـتند[؛ بله، ]بین [ آن کسـانی که بـه امام و 
انقالب عالقه مندند، با کسـانی که اصل انقـالب و نظام را قبـول ندارنـد، البّته یک دوقطبـی این جوری هسـت. 94/12/5   

# دوقطبی_دروغین     
دوقطبی واقعی بین انقالب و استکبار است

کلید
واژه

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



هفته سخن

1 این بوده است که یک دوقطبِی خطرناک 
بین مردم و نظام به وجود بیاورد؛ درست عکس آن 
چیزی که جمهوری اسالمی بر اساس آن بنا شده 
اســت؛ یعنی آمیختگی کامل نظام با مــردم. آنها 
خواسته اند این شکاف را به وجود بیاورند؛ البّته موّفق 

نشده اند. 94/11/19«
3. شکاف میان نخبگان سیاســی و امتداد آن 
در جامعه: بررســی بیانات رهبر معظم انقالب به 
خصوص در سالهای اخیر نشان می دهد، این مورد 
از پربسامدترین دغدغه های ایشــان برای جامعه 
کنونی ماست.»دوقطبی دروغین... مرتّباً در رادیوها 
و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشان خبر 
از دوقطبی شدن ملّت ایران -یعنی دودستگی ای 
که با همدیگر دشمنند و علیه هم تالش میکنند- 

میدهند. 94/12/5«
     دوقطبی خوب، دو قطبی بد

اما با این معنا آیا همه دوقطبی ها برای نظام و جامعه 
اســالمی خطرناک و هشدارآمیز اســت؟ آیا رهبر 
انقالب هیچ گونه دوقطبی داخلی و یا خارجی را پذیرا 
نیستند؟ »بله، در ایران اســالمی یک دوقطبی ای 
وجود دارد؛ دوقطبی انقالب و استکبار... آن کسانی 
که تفاله های بازمانده ی از دوران غلبه ی استکبارند و 
هرکسی که دنبال آنها است، همفکر آنها است، بله، 
اینها با انقالب بدند؛ این دوقطبی هست اّما قاطبه ی 
ملّت ایــران، قاطبه ی انقالبــی، عالقه مند به نظام 
اسالمی، عاشق امام و خاطرات امام...قاطبه ی ملّت 
ایران به اینها عالقه مندند؛ بله، ]بین [ آن کسانی که به 
امام عالقه مندند، به انقالب عالقه مندند، با کسانی که 
اصل انقالب را قبول ندارند، اصل نظام را قبول ندارند، 

البّته یک دوقطبی این جوری هست... 94/12/5« 
     خطر دوقطبی های مصنوعی

دشمن جمهوری اسالمی در این مواجهه بزرگ با 
نظام اسالمی »زخمهایی را بر پیکر این انقالب میزند 
و وارد میکند، ما باید به این زخمها التیام ببخشیم؛ 
یکی مسئله ی تفّرق مذهبی و طائفی است -شیعه 
و سّنی- یکی مســئله ی اختالفات جناحی است؛ 
یکی مسئله ی دوقطبی کردن های مصنوعِی جامعه 
است؛ اینها زخمهایی است که دارند وارد میکنند؛ 
باید اینها را التیام بخشید. 95/3/14« و این توصیه 
روشــن رهبر حکیم انقالب اســت که : »نگذارید 
احساسات شخصی یا احساسات جناحی یا مطلقاً 
احساســات، بر منطق غلبه کند. منطق این است 
که وقتی دشــمن از دور نگاه میکند، احساس کند 
که اینجا یکپارچه است، احساس یکپارچگی بکند. 
اینکه حرفهایی زده بشود که از آن حرفها دوجریانی 
و دوجهتی و تخاصم و دوقطبی گری در داخل ملّت 
یا در مجموعه ی نظام استفاده بشود، به ضرر کشور 
اســت. 95/3/14« به همین دلیل است که رهبری 
چنین مصرانه می گویند »بنده ی حقیــر ... اصرار 
دارم بر وحــدِت قلوب و حرکت در مســیر واحد و 
اتحاد نیروهای کشور، بخصوص نیروهای مؤمن و 

انقالبی.95/7/5«
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8 باید اخالقیات را تکرار کنید
» اگر گوینده ای مثل ما بنشیند به مردم نصیحت کند، خیلی 
معلوم نیست تأثیر عمیقی ببخشد؛ اما وقتی خواننده ای همین 
مضمون را در یک شعِر زیبا و خوب و با لحن خوب بیان میکند، 
مثل آب گوارائی است که انسان مینوشد؛ تمام سلولهای بدن 
انسان از این آب بهره مند میشــود، تا اعماق وجود انسان اثر 
میگذارد. البته اخالقیات باید تکرار شود. گفتن اثر دارد، شنیدن 
اثر دارد؛ اما این اثر، دائمی و ابدی نیست؛ مؤثرات دیگری هم در 

جامعه هست که در جهت عکس آن کار میکند. 90/3/3«

با قرآن و حدیث انس داشته باشید 9
 » در مطالعات خود، با قرآن و حدیث آشنا شوید. آشنائی با قرآن 
و حدیث توصیه ی ما به همه است؛ اما مبلغان دین و جامعه ی 
مداحان طبعاً مخاطــب ویژه ی این حرف هســتند؛ با قرآن 
باید انس پیدا کنند. قرآن را حتماً بخوانید، با توجه به ترجمه 
بخوانید، این ترجمه را به یاد بســپرید. در آیاتی که نصیحت 
هست، متضمن یک معرفتی است که انسان میفهمد، آنها را 
ثبت کنید، ضبط کنید، یادداشت کنید، از آن بهره مند شوید؛ 

هم بگوئید، هم عمل کنید. حدیث هم همین جور. 90/3/3«

۶ ارتباط هیئت و مردم را نگه دارید
»وقتی کســی وارد هیئت امام حسین میشود هیچ  کس به او 
نمیگوید فالن جا بنشین، فالن جا ننشین؛ فالن جور بنشین، 
فالن جور ننشــین؛ ِکی بیا، ِکی برو؛ کامالً همه  ی تحّرکات، 
برخاسته  ی از اراده  ی مردم و خواست خود مردم است که آن 
هم ناشی از ایمان آنها است؛ این چیز خیلی خوبی است، این 
را باید نگه دارید؛ یعنی ارتباط هیئت را به ایمان مردم و عشق 
مردم، و جاذبه و گیرایی خود هیئت و خود این کانون را برای 
دلهای مردم باید نگه دارید، این را باید حفظ کنید، یعنی جوری 

نشود که حالت اداری و مانند اینها پیدا بکند. 92/8/20  «

با سینه زنی، معرفت افزایی کنید 7
»وقتی  که شــما شــعر میخوانید یا دم میدهید تا مثالً در 
نوحه خوانی  سینه بزنند، چیزی  بگویید که آن کس که سینه 
میزند، بر معرفتش بیفزاید، یک چیز جدیدی  بفهمد. بله، 
میشود گریه گرفت و مصیبت خوانی  کرد بدون بصیرت، آن 
هم بالشک یک مرحله ای  از فضیلت است، اّما آن فضیلت 
برتر، این است که ما بصیرتهایمان افزایش پیدا کند؛ نسبت 
به ائّمه، قرآن، اسالم، نسبت به آینده ی  جامعه ی  جهانی؛ 
اینها هدفهای  اصلی  است، اینها باید ان شاءا...  در شعرهای  ما، 

در خواندن ها و مّداحی  های  ما هم بیاید. 95/4/24«

جاذبه ایمان موجب طمأنینه روح انسان
آن کسـی می توانـد راه خـدا را تـا آخر بپیمایـد، به سـر منـزل و هدف منظـور و مقصـود نائـل آید، کـه مطمئن باشـد حالت 
اطمینان و سـکون در او باشـد. یعنی جاذبه ای او را بکشـاند. جاذبه ایمان، جاذبه عالقه به خدا، جاذبه عالقۀ بـه هدف... اطمینان 
یعنی طمأنینۀ روِح انسـان، آرامِش دل انسـان. نه اینکه بی تحرک باشـد، نه اینکه پیش نرود و پیشـرفت نداشـته باشـد؛ یعنی 
جاذبه های گوناگون او را به این سـو و آن سـو نکشـاند، اسـباب زحمت او نشـود. عشـق ها و ِمهرها و هواها و هوس ها، هر کدامی 
بـر او حکومت نکند، بلکـه بر اثر سـنگینِی بـارِ ایمـان، آرام و مطمئن، اما با سـرعت هـر چه تمام تر به سـوی مقصوِد انسـانیت، 

مقصوِد خلقـت حرکت کند، این اسـت معنـای اطمینان. منبع:کتـاب طرح کلی اندیشـه ی اسـالمی در قرآن

حالت اطمینان الزمه رسیدن به مقصود است
حزب ا... 
این است

باید به قرآن در هیئتها توجه کنید 10
»چقدر خوب اســت که در محافل هیئتها، به مســئله  ی قرآن - قرآن  خوانــی و معارف قرآنــی - اهتمام ورزیده 
بشود؛ چقدر خوب اســت که در این نوحه  خوانیها مضامین اســالمی، مضامین انقالبی، مضامین قرآنی گنجانده 

بشود.92/8/20 « 
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شعر با مضمون خوب و متکی به کتابها و نقل های معتبر 5
» مسئله ی بعد، مضمون است. بهترین مجموعه ی شعری که میشود در یک منبِر مداحی انسان فکر کند، چیزی است که در 
آن، اوالً منقبت اهل بیت )( باشد. ذکر مناقب آنها دلها را روشن میکند، شاد میکند، شوق را در انسان برمیانگیزد، اشک را از 
چشمها جاری میکند. البته منظور، مناقب متقن است. اینجور نباشد که انسان به حرفهای سست تکیه کند. این همه مناقب 
اهل بیت )( در کتابهای معتبر وجود دارد؛ از آنها استفاده بشود؛ از گفته های افرادی که خودشان سندند، ثقه و معتبرند؛ 
مثل همین شعری که امروز یکی از آقایان از مرحوم آشیخ محمدحسین اصفهانی - مفتقر - خواندند. خب، این بزرگوار استاد 
مجتهدین است. مجتهدین بزرگ و مراجع تقلید بزرگ، در فقه و اصول و فلسفه شاگردهای او هستند. ایشان شاعر هم بوده. 
خب، این شعر میشود سند. یا روایات گوناگونی که در کتب مناقب وجود دارد، شرح حال ائمه )(، مناقب معتبر. 90/3/3«



 )(کار امام حسین
سرکوب قدرتهای طاغوتی بود

انبیاء نجات دهندگان انســانند... انزال 
کتابهای الهی و ارســال رسل برای این 
بوده است که قسط و عدل در میان جوامع حاکم 
شــود؛ یعنی نمادهای ظلم و زورگویی و فساد از 
میان برخیزد. حرکت امام حسین علیه الّسالم، 
چنین حرکتی بود. فرمود: »إنَّما َخرجُت لَِطلَِب 
اإلصالِح فی أُمَِّۀ َجّدی«)1(. همچنین فرمود: »َمن 
َرأی ُســلطاناً جائِراً ُمســَتِحالًّ لَِحراِم اهللِ أو تارِکاً 
لَِعهِداهللِ ُمخالِفاً لُِسنَِّۀ َرسولِ اهللِ َفَعِمَل فی ِعباِداهللِ 
بِاإلثِم َو الُعدواِن ثُمَّ لَم یَُغیِّر َعلیه بَِقوٍل َو ال فِعٍل کاَن 
َحّقاً َعلی اهللِ أن یُدِخلَــهُ َمدَخلَه«)2(؛ یعنی اگر 
کسی کانون فســاد و ظلم را ببیند و بی تفاوت 
بنشیند، در نزد خدای متعال با او هم سرنوشت 
است. فرمود: من برای گردنکشی و تفرعن حرکت 
نکــردم. دعــوت مردم عــراق از امام حســین 
علیه الّسالم برای این بود که برود و حکومت کند؛ 
امام هم به همین دعوت پاسخ دادند. یعنی چنین 
نیست که امام حسین علیه الّسالم به فکر حکومت 
نبود، امام حسین علیه الّســالم به فکر سرکوب 
کردن قدرتهــای طاغوتی بود؛ چــه با گرفتن 
حکومت و چه با شهادت و دادن خون.  80/12/27

1( بحاراألنوار، ج 44، ص 329.      |       2( همان، ص 381.

احکام عزاداری 

 س: در روز عاشورا مراسمی مانند قمه زنی 
و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشــن شدن 
برگزار می شــود که عالوه بــر اینکه باعث 
بدنام شدن مذهب شــیعه اثنی عشری در 
انظار علما و پیروان مذاهب اسالمی و مردم 
جهان می شــود، ضررهای جسمی و روحی 
هم به این اشخاص وارد می کند و همچنین 
موجب توهین به مذهب می گردد، نظر شریف 

حضرتعالی در این باره چیست؟

ج: هر کاری که برای انســان ضرر داشته و یا 
باعث وهن دین و مذهب گردد حرام اســت 
و مؤمنین باید از آن اجتنــاب کنند و مخفی 
نیســت که بیشــتر این امور باعث بدنامی و 
وهن مذهب اهل بیت)( می شود و این از 

بزرگترین ضررها و خسارتهاست. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

زن مســلمان، همه ی وظایف مهّم زن را می تواند در عرض هم انجــام دهد؛ و همه را از 
زینب کبری )( یاد بگیرد. هم طهارت و تقوا را - کــه بزرگترین خصوصیت یک زن 
است - و هم عّزت و کبریای مخصوص زنان را در وادی ایمان و تقوا. در روایات است که 
تکّبر از همه کس بد اســت مگر از زن در مقابل مرد بیگانه. زن باید حالت کبریا داشته 

باشد و نباید حالت خضوع و تسلیم بر او مستولی شود. 74/7/12

تکّبر بد است مگر برای زن در مقابل مرد بیگانه

ایـرانی خانواده

انتخاب ماندگار

نظر یکـی از کاربـران ذیل مطلـب  هفته 
گذشـته "مسـجد تراز" در یکی از شـبکه های 
اجتماعـی بـا عنـوان " مسـجد، میتوانـد 
جذاب تریـن مرکـز تجمـع در دانشـگاه و 
مدرسـه باشـد": احسـنت صدرصـد موافقم 
تشـکالت  گرایـش  و  جـذب  راهکارهـای 
مسـاجد  در  آمـوزی  دانـش  و  دانشـجویی 

مبحث مورد توجه ماست. 
بـا سـالم و عـرض ادب. بـا تشـکر از 
زحمـات شـما و مطالـب خـوب و نابـی کـه 
تهیـه می فرمایید. سـالم حقیـر و اقـوام بنده 

و دوستان را به رهبر عزیزمان برسانید.
 غیـر از شـعار ا... اکبـر امام خمینـی)ره( 
کـه معنـای واقعـی انقـالب اسـالمی اسـت 
یـاوری نداریم. شـعار حقیقـی ا... اکبر، جهان 
کفـر را سـنگر بـه سـنگر بـا دسـتان جـوان 
کـرد.  خواهـد  فتـح  ایرانـی  حزب اللهـی 

ان شاا...
هادی حسـینی: خـدا برای سـخت ترین 
امتحانات، بیشـترین امکانات را برای بندگان 
شکسـت  مبـادا  تـا  میکنـد  فراهـم  خـود 
بخورنـد. سـخت تریـن امتحـان خـدا در امر 
والیـت اسـت. بـه همیـن دلیـل اولیائـش را 
مهربـان قـرار داده اسـت و محبـوب. علـت 
اینکـه اولیـاء خـدا اینقـدر دوسـت داشـتنی 
هسـتند ایـن اسـت کـه در امتحـان والیـت 

شکست نخوریم.

مهر ۱۳۶۰، مردم یک انتخاب ماندگار را در خاطره ی انقالب به ثبت رساندند. سومین انتخابات 
ریاست جمهوری در تاریخ انقالب اسالمی برگزار شد و آیت ا... خامنه ای با اقبالی نزدیک به ۱۵ 
میلیون رای از آرای بیش از ۱۷ میلیونی ملت، یعنی چیزی در حدود ۹۴ درصد آراء برگزیده شد.
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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:                     ۱۰۰۰۱۰28 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

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

گریه بر سیدالشهداء 
مسئله سیاسی است  

نه سیدالشهدا احتیاج به این گریه ها دارد و نه این 
گریه ها خودش - فی نفسه - کاری از آن می آید، 
لکن این مجلسها مردم را همچو مجتمع می کنند 
و یک وجهه می دهند ... اینها را در این ماه محّرم، 

خطبا و علما در سرتاســر کشور می توانند بسیج 
کنند برای یک مســئله. این جنبه سیاسی این 
مجالس باالتر از همه جنبه های دیگری که هست. 
بی خود بعضی از ائمه ما نمی فرمایند که برای من 
در منابر روضه بخوانند. بی خود نمی گویند ائمه ما 
به اینکه هرکس که بگرید، بگریاند یا صورت  گریه 

کردن به خودش ]بگیرد[ اجرش فالن فالن است. 
مسئله، مسئله گریه نیست. مسئله، مسئله تباکی 
نیست. مسئله، مسئله سیاسی است که ائمه ما با 
همان دید الهی که داشتند، می خواستند که این 

ملتها را با هم بسیج کنند. 
  امام خمینی )ره(؛ 14 آبان 1359 

برای  وقت گذرانی 
در مجالس عزا  شرکت نکنید

مردم به مجالس عزاداری سیدالشهداء)( دل 
ببندند و این مجالس را هرچه میتوانند بیشتر 
اقامه کنند. مردم باید مخلصانه و برای استفاده، 
در مجالس عزاداری حسینی شرکت کنند؛ نه 
برای وقت گذراندن، یا به صورت عامیانه ای، فقط 
به عنوان ثواب اخروی که نمیدانند هم، این ثواب 
اخروی از کجا می آید؟ثواب اخروی مجالس عزا 
مربوط به جهتی است که اگر نباشد، ثواب هم 
نیست. بعضی از مردم متوجه این نکته نیستند. 
همه باید روحاً و قلباً این مجالس را وســیله ای 
برای ایجاد ارتباط و اتصاِل هرچه محکم تر میان 
خودشان و حسین بن علی )(، خاندان پیغمبر 

و روح اسالم و قرآن قرار دهند. 73/3/17 

شـامل  صفحـه  در ۱۰۴۰  کتـاب  ایـن   
مجموعـه ی تمـام گفتارهـا و مطالـب رهبـر 
انقـالب اسـالمی از سـال ۱۳۵۷ تـا ۱۳۹۰ 
 )( دربـاره  ی وجـود مقدس امـام حسـین
و تحلیـل وقایع قبـل و بعد از عاشـورای سـال 
۶۱ هجری قمری اسـت کـه بـه روش ترتیب 
تاریخی از قدیم به جدید تدوین شـده اسـت. 
البتـه صفحـات ۶۷۹ تـا ۱۰۴۰ این کتـاب در 
لوح فشـرده ای به همراه کتـاب قـرار دارد و به 
صورت مکتوب نیسـت. "آفتاب در مصاف" در 
مدت کوتاهـی بعد از انتشـار سـه بـار تجدید 
چـاپ شـد و بـا اسـتقبال خـوب مخاطبـان 
معارف عاشـورایی مواجه شـد. این کتـاب در 
 ،")( شـش فصل "کلیـات"، "امام حسـین
"عاشـورا"، "یاران عاشـورا"، "دشمنان عاشورا" 

و "زیـارات و ادعیـه" گردآوری شـده اسـت. 

خواندنی پیشنهاد

 به کوشش: موسسه فرهنگی حدیث 
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