
 )( روایتی از والدت و مجاهدت حضرت محمد
به مناسبت17 ربیع االول سالروز والدت نبیّ مکّرم اسالم
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برادران اهل سنت همراه ما در دفاع از حرم اهل بیت    |      این شماره تقدیم   می شود به شهید عمر مالزهی و  ارواح طیبه  شهدای اهل سنت مدافع حرم

ما امروز در کنار خود، از برادران اهل سّنت کسانی را داریم که با ما و همراه ما دارند در دفاع از حرم اهل بیت می جنگند و کشته می دهند، شهید می دهند. خانواده هایی از شهدای مدافع 
حرم پیش من آمدند که در بینشان چند خانواده سّنی بودند. خوب، این برادر اهل سّنت که برای دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم امیرالمؤمنین یا حرم سّیدالّشهدا جوان خودش را 

گسیل می کند به جبهه، بعد هم که پیش ما می آید، به جای اظهار تأّسف، به جای اظهار غم و اندوه یا گله و شکایت، ابراز افتخار می کند که پسر من در این راه شهید شده است.     94/12/20

مزار: شهرستان نیک شهر، استان سیستان و بلوچستانتاریخ شهادت :  آذرماه 1394 شهادت:  گردان نبویون، سوریه  به دست تروریست های تکفیری
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دیر شده بود، چرا که »استکبار جهانی و استعمار، از 
یکی دو قرن پیش، مصلحت خود را در این دانست 
که بین ملّتهای مســلمان اختالف بیندازد. چرا؟ 
چون در این صورت میتوانســت ثروتهای اینها را 
غارت کند، اینها را از پیشرفتهایی که حّق آنها بود 
باز بدارد؛ استثمار کند. 95/5/11«  دیر شده بود و در 
شرایطی تلخ، آن آیه قرآن "اگر با هم اختالف کنید 

فشل می شوید و ابهت و قدرت تان از بین می رود" 
) انفال،٤٦( برایمان ترجمه عملی شد!  گویی علما 
با چشمان بصیرشــان می دیدند که وقتی دشمن 
بر جان و مال و ناموس مســلمین حاکم شود، در 
پایتخت بزرگترین امپراطوری سنی یعنی استانبول 
همان فجایعی رخ می دهد که در پایتخت بزرگترین 

3  امپراطوری شــیعی، یعنی تهــران رخ داد  

همان ایــام، کاندولیــزا رایــس، وزیرخارجه 
وقــت ایــاالت متحــده صراحتا اعــالم کرد: 
"سیاســت خارجی مــا به طــور قطــع یــک 
سیاست خارجی مداخله گرا است و این سیاست 
برخاسته از منافع ملی ماســت و نه برخاسته از 
منافع جامعــه موهوم بین المللی." داســتان از 
حمله و اشغال افغانستان و عراق به بهانه جنگ 
بر تروریســم آغاز شد و به کشــتار صدها هزار 
زن و کودک و مرد بی گناه کشــیده شد. آمریکا 
برای رســیدن به مقاصد طرح خــود، نیازمند 

"ناامنی" همیشــگی در منطقه ی غرب آســیا 
بود. پرده ای از طــرح خاورمیانه بزرگ که رهبر 
انقالب بعدها به آن اشــاره کرد و گفت: »یادتان 
هســت که چند ســال قبل از این، آمریکایی ها 
گفتند خاورمیانه ی جدید؛ ما آن وقت درســت 
نفهمیدیم چه کار می خواهند بکنند که اسمش 
را خاورمیانه ی جدید می گذارند؛ حاال فهمیدیم 
خاورمیانــه ی جدیــد چیســت: خاورمیانه ی 
خاورمیانه ی  تروریســت،  جنگ،خاورمیانه ی 
 2 تعّصــب و تحّجــر، خاورمیانــه ی...   

»سّنت وقف« نباید در جامعه تعطیل شود

بازخوانی   |  3

نصیحت پدرانه  رهبر انقالب به یک دختر شهید

خبر ویژه  |  2

اسیر رقابت برای تجمالت نشوید

خانواده ایرانی  |  4

ه وحدت
هفت

روایت ویژه

صدای مهیب انفجارهای پیاپی و بمباران های جنگ جهانی اول که بلند شد، همه فهمیدند 
که این بار دشمن، برای از بین بردن همه عزت و قدرت مسلمین و بردگی آنان به میدان 
آمده است. از همین رو علمای بزرگ شیعه و سنی، فتاوای وجوب دفاع از مرزهای اسالم را 

صادر کرده و جوانان مسلمان را به مبارزه با فرانسه و انگلیس فراخواندند اما حیف که دیر شده بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشــته در ابتدای درس خارج به تحوالت یمن اشاره 
کردند و فرمودند: »برادران مظلوم ما در یمن قیام کردند و خدای متعال تا کنون نصرت به 
آنها داده است«. ایشان همچنین از مقام جناب زید فرزند امام سجاد )( تجلیل کردند.

 آمریکایی ها  در سالهای اولیه قرن 21، که تصور می کردند با فروپاشی شوروری، قدرت 
بالمنازع جهان هستند، طرح »خاورمیانه ی بزرگ« را آغاز کردند. »خاورمیانه ی بزرگ 
یعنی چه؟ یعنی ... آمریکا برای همه ی این منطقه یک نقشه ی کّلی کشیده بود که همه ی اینها را با 

محوریّت اسرائیل توی مشت نگه دارد؛ خاورمیانه ی بزرگ یعنی این. 95/8/12« 

وحدت  در برابر آمریکا و رژیم های خودفروخته

آزادسازی حلب
خداحافظی با خاورمیانه بزرگ

)( بیدار کردن بشریّت کار بزرگ پیامبر اکرم

بخشـی از بیانـات معظـم لـه در ابتـدای درس 
خارج ایشـان عینا به شـرح زیر نقل می شـود: 
»... جنـاب زید، ایـن بزرگـوار که جـزو برترین 
شـخصیتهای خانـدان پیغمبـر)( اسـت، 
جـزو شـهدای نامـدار عتـرت طیبـه اسـت. 
شـخصیت بسـیار بزرگـی اسـت و انسـان واال. 
دربـارۀ ایـن شـهید بزرگـوار)( بعضی هـا 
دچار اشـتباهند به تصـور اینکـه ایـن بزرگوار 
بر خـالف ممشـای ائمـه حرکـت کرده اسـت 
و قیـام کـرده اسـت. یـک روایتـی هـم از امـام 
باقـر)( نقـل می شـود کـه ایشـان را منـع 
کردنـد از قیـام، کـه اگـر ایـن روایـت، روایـِت 
درسـتی باشـد؛ کـه حـاال محـل کالم اسـت، 
خوب، ایشـان گـوش کردنـد دیگر، زمـان امام 
باقـر حرکتـی نکردنـد، حرکـِت ایشـان زمان 

امـام صـادق)( بود. کسـی شـرح حـال این 
بزرگـوار را بخوانـد، خواهـد دیـد که ایشـان، از 
شـاخص ترین و نورانی تریـن چهره هـای اهـل 
بیت)( اسـت... حـاال بعضی ها به مناسـبت 
قضایای یمن و زیدیۀ یمـن و این حرفها، دنبال 
بهانـه می گردنـد که یک جـوری خـراب کنند 
دیگر. اینجوری اسـت دیگر؛ دسـتگاه استعمار 
از همۀ وسـائل اسـتفاده می کند برای رسیدن 
بـه مقاصـد خـودش. حـاال هـم کـه بـرادران 
مظلوم ما در یمن قیـام کردند و خـدای متعال 
تاکنون نصرت بـه آنها داده اسـت و توانسـتند 
اهدافشـان را دنبال کنند، باالخـره می خواهند 
یک جوری در وسـط یـک اختالفـی بیندازند، 
یـک اشـکالی ایجـاد کننـد لـذا بـه بدگوئـِی 

می پردازنـد...«  زیدیـه 

 )(زید بن علی
از شاخص ترین چهره های اهل بیت است

سخن هفته

روایت رهبر انقالب از طرح دشمنان برای ضربه به قیام یمن؛



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

 نصیحت پدرانه  رهبر معظم انقالب 
به یک دختر شهید

رهبـر انقـالب اسـالمی در دیـدار هفتـه گذشـته 
خود با خانـواده هـای معظم شـهیدان در پاسـخ به 
درخواسـت یـک از  دختـران شـهدا، بـرای دریافت 
نصیحتـی پدرانـه فرمودند: شـما قـدر خانـواده ی 
شـهادت را بدانیـد، قـدر پـدر شـهیدتان را بدانیـد. 
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در ادامـه ی توصیـه 
خـود فرمودنـد: همیشـه در میدانهـای اجتماعـی 
به صـورت مهاجـم وارد شـوید نـه مدافع و سـپس 
 | تاکید کردنـد: این یادتان باشـد. |   

  شیخ سلمان: حبس تنها ثباتم را  بیشتر می کند
  شـیخ علـی سـلمان روحانـی مبـارز شـیعه و 
دبیـر کل بزرگ تریـن جمعیت معارض سیاسـی 
بحریـن در واکنـش بـه حکـم دادگاه اسـتیناف 
درباره تائیـد حبـس 9 سـاله وی تاکید کـرد که 
این حکـم تنها ثبات مرا بیشـتر می کنـد.|  العالم |

  رهبر انقالب یمن: ملت یمن ثابت کرد قدرت 
واقعی در پایبندی به ارزشهاست

  سـید عبدالملـک بدرالدیـن الحوثی، دبیـر کل جنبش 
انصـارا... یمن، طی سـخنانی رژیم سـعودی را دنباله روی 
بـه  جهانـی  اسـتکبار  جنگ طلبانـۀ  سیاسـت های 
سـرکردگی امریـکا و اسـرائیل دانسـت. وی افـزود: ملت 
یمن نمونـه ی بـارزی از ارزش هـا و اصـول اسـالمی را به 
جهانیـان ارائـه داد و ثابـت کـرد قـدرت واقعـی ملت هـا 
در پایبنـدی بـه ارزش هـا نهفتـه اسـت |  پـرس تـی وی | 

  الشرق االوسط: سردرگمی سیاستمداران 
غربی به خاطر آیت ا... خامنه ای است

از  بسـیاری  لنـدن:  چـاپ  الشرق االوسـط  روزنامـه 
سـر درگمی هـای سیاسـتمداران غربـی و شکسـت 
سیاسـت های آنهـا در قبـال خاورمیانـه، بـه خاطـر 
رهبـر عالـی ایـران، آیـت ا... خامنـه ای و سیاسـت ها 
| جام نیـوز    | اسـت.  وی  منطقـه ای  راهبردهـای  و 

  نومسلمانان زیر نظر ایران  
در حیاط خلوت واشنگتن

از  دفـاع  بـه  موسـوم  آمریکایـی  اندیشـکده  
دموکراسـی: انفعـال مقابـل گسـترش مراکـز اسـالمی 
خطـای  التیـن،  آمریـکای  در  ایـران  بـا  مرتبـط 
تحـت  نومسـلمانان  آمریکاسـت.  جبران ناپذیـر 
لشـکر  پیش آهنـگ  اسـالمی،  جمهـوری  تعلیـم 
تهـران در حیـاط خلـوت واشـنگتن اند. |  جـام نیـوز |

  دیده بان حقوق بشر: آمریکا شریک جنایات 
عربستان در یمن است

  سـازمان دیده بـان حقوق بشـر تحریـم تسـلیحاتی 
عربسـتان سـعودی را بـه دلیـل جنایـات جنگـی در 
یمـن خواسـتار شـد و اعـالم کـرد آمریـکا شـریک 

جـرم عربسـتان در ایـن جنایـات اسـت. |  العالـم | 

هفته اخبار
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آزادسازی حلب، خداحافظی با خاورمیانه بزرگ

1 مشغول به هم؛ در سوریه جنگ است، در عراق جنگ 

است، در لیبی جنگ است، تروریسم در همه ی این کشورها 
گسترده است، در ترکیه تروریسم اســت، در جاهای دیگر 
تروریسم اســت؛ این خاورمیانه ی جدید است. 94/10/30«

ماجرا اما آنگونه کــه آمریکایی ها پیش بینی می کردند جلو 
نرفت. ظهور محور جدید مقاومت و در کنار آن شکل گیری 
نیروهای مردمی جهت مبارزه با گروهک های دست ساخته 
داعش و جبهه النصره و... معادالت آمریکا و غرب را بر هم زد. 
چندی پیش، روزنامه ی آمریکایی واشنگتن تایمز به همین 
موضوع اشاره کرد و نوشت: "داســتان بزرگ خاورمیانه در 
سال 201٦ لزوما جنگ داخلی سوریه نخواهد بود بلکه ظهور 
محور جدیدی متشکل از اسالم شــیعی و روسیه است که 
شامل ایران، سوریه، حزب ا... و دیگر شبه نظامیان ]نیروهای 

مردمی نظیر حشد الشعبی[  مورد حمایت تهران است.
اندیشــکده هریتیج نیز با بیان اینکه "مواضــع راهبردی و 
نظامی ایران در حال تقویت است" نوشت: تمام بخش های 
نظامی ایاالت متحده اعم از نیروی زمینی، دریایی و هوایی 
تا تفنگداران دریایی تا حد زیادی تحلیــل رفته  که قادر به 
پیروزی در دو نبرد هم زمان منطقه ای نخواهند بود... ایران 
با نیروهای نیابتی خود در سطح خاورمیانه در صورت افزایش 
توانمندی ها تهدید بزرگ تری برای ایاالت متحده به نسبت 

زمان حاضر خواهند بود."
  پیروزی در حلب نقطه عطف جنگ سوریه

پیروزی نیروهای مقاومت در حلب و پاکســازی این شهر از 
گروهک های تروریســتی را می توان نقطه عطفی در چند 
سال اخیر دانست. آمریکایی ها تا همین چندی پیش، تصور 
می کردند هم چنان دست برتر را در سوریه و منطقه دارند. 
همین چند ماه پیش بود که"مایک مورل"، معاون پیشین 
سیا که همچنان در رویای تسخیر سوریه بود، گفته بود که 
"واشنگتن باید با تسلیح بیش از پیش گروه های مسلح فعال 
در سوریه، آمار کشــته های ایران و روسیه را افزایش دهد." 

او که با شــبکه ی پی.بی.اس گفت وگو می کــرد، در مورد 
پیشنهادش برای پایان بحران سوریه گفت: "ما باید به آنها 
)گروه های تروریســتی( چیزهایی را که نیاز دارند بدهیم تا 
هم با اسد مبارزه کنند و هم به ایران و روسیه هزینه تحمیل 
کنند. زمانی که ما در عراق بودیم، ایرانی ها به شبه نظامیان 
شیعه که نیروهای ما را می کشتند، سالح می دادند تا به ما 
هزینه تحمیل کنند. ما هم باید کاری کنیم که ایرانی ها در 
سوریه متحمل هزینه شوند. مورل به همین موضع بسنده 
نکرد و باز هم ادامه داد که مــن "از این دفاع می کنم که آن 
چیزهایی را که او ]بشار اسد[ آنها را مبانی قدرتش می داند 
و تصور می کند برای بقای او الزم هستند، هدف قرار دهیم... 
می خواهم او را تحت فشار قرار دهیم، ایرانی ها را تحت فشار 
قرار دهیم، روس ها را تحت فشــار قرار دهیم تا حاضر شوند 

راهکار دیپلماتیک)حرف ما( را بپذیرند."
  در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی و باالسر آنها!

حاال بعد از گذشت چند سال از حوادث سوریه و منطقه، نه 
تنها تصور توهمی مایک مورل بیش از پیش مشخص شده، 
بلکه طرح خاورمیانه بزرگ هم با شکست مواجه شده است. 
البته از جذابیت ها و در عین حال از پیچیدگی های سیاست، 
وابستگی و درهم تنیدگی مسائل منطقه ای و بین المللی به 
یکدیگر است. هم زمان با تحوالت حلب و موصل، بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای از تحوالت یمن و بحرین نیز غافل 
نیستند چراکه  سرنوشــت حلب و موصل سرنوشت تمام 
منطقه اســت، بنابراین می توان گفت سرنوشــت این دو، 
تأثیرات منطقه ای و جهانی تعیین کننده ای خواهد داشت. 
شــاید به همین دلیل بود که نوری المالکی، نخســت وزیر 
ســابق عراق گفته بود: "عملیات قادمون یــا نینوا )نینوا ما 
داریم می آئیم( معنایش این است که ای حلب، رقه و یمن 
ما داریم می آئیم«. همه ی اینها البته از افتخارات ایران است 
که به عنوان یکی از اصلی ترین و محوری ترین بازیگران این 
عرصه محسوب می شود. »افتخار جمهوری اسالمی، امروز 
این اســت که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی و 
باالسر آنها نیروهای حزب ا... یا نیروهای مقاومت یا نیروهای 
اََمل را داریم. اینکه اینها این قدر ناراضی هستند و می گویند 
جمهوری اسالمی چرا دخالت می کند، به این خاطر است. 
این خیلی افتخار بزرگی برای اســالم و جمهوری اسالمی 
اســت. جوان هایی که رفتند به ســوریه و عراق و عمدتاً به 
سوریه، این بصیرت را داشــتند. 95/9/1« الشرق االوسط: 
سردرگمی سیاســتمداران غربی به خاطر آیت ا... خامنه ای 

است

افتخار جمهوری 

اسالمی، امروز 

این است که ما در 

مجاورت مرزهای 

رژیم صهیونیستی و 

باالرس آنها نیروهای 

حزب ا... یا نیروهای 

مقاومت یا نیروهای 

اََمل را داریم. اینکه 

اینها این قدر ناراضی 

هستند و می گویند 

جمهوری اسالمی 

چرا دخالت می کند، 

به این خاطر است. 

این خیلی افتخار 

بزرگی برای اسالم و 

جمهوری اسالمی 

است. جوان هایی 

که رفتند به سوریه 

و عراق و عمدتاً به 

سوریه، این بصیرت 

را داشتند. 95/9/1

]یک معلم[ گاهی در خالل صحبت، با یک کلمه ی بجا - حقیقتاً یک کلمه - میتواند تأثیری در روح کودک و نوجوان و جوان بگذارد که 
او را به معنای واقعی کلمه متدین و پابند کند. بچه ها را متدین بار بیاورید. متدین بار آوردِن بچه ها همان چیزی است که میتواند آینده ی 
این کشور را آباد کند. اگر ما میخواهیم این کشور پیشرفت صنعتی کند، پیشرفت مادی کند، پیشرفت فرهنگی کند، رتبه ی اول 
منطقه را - همان طور که در سند چشم انداز آمده - حائز شود، این در سایه ی انگیزش دینی و ایمان امکان پذیر است. وقتی ایمان بود، 

انسان دنبال ایمان حرکت میکند و با همه ی سختیها هم میسازد... انسان وقتی خدا را داشته باشد، امید و افق روشنی دارد .   84/2/12

# تربیت_کودکان              
بچه ها را متدین بار بیاورید

کلید
واژه



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

فرصت بزرِگ رونق اقتصادی

»سّنت وقف« نباید در جامعه تعطیل شود

پرسش: چرا مســئله ترانزیت و حمل و نقل برای کشور ما یک فرصت اســت؟  در جغرافیای منطقه و جهان، ما نقطه ی 
اتّصال شمال به جنوب و شرق به غربیم که این برای مسئله ی ترانزیت، برای حمل ونقل انرژی و کاال و غیره دارای 
اهّمّیت بسیار فوق العاده ای است. 94/4/2 ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینها رفت وآمد دارند. حمل و نقل 
ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هســت و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به 
آبهای محدود منتهی میشود. در این همسایه های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعّیت زندگی میکنند که این مقدار 

ارتباطات و همسایه ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است.   93/1/1 

در جامعه ما باید عادِت کمک به ضعفا که یک عادت اسالمی است، روزبه روز بیشتر شود... کارهای بزرگی از قبیل وقف و حبس و امثال 
آنها که انجام میشود، از سّنتهای حسنه اسالمی است. این سّنتها به حیات اجتماعِی طّیب کمک میکند. لذا نباید بگذارید در جامعه 
تعطیل شود. وقتی که مردم خود را در رفع گرفتارِی مستضعفان و ضعفا و مستمندان سهیم بدانند، کارها اصالح میشود. 73/4/29 
مهمترین مسئله در وقف، عمل امینانه نسبت به موضوع وقف اســت. عرصه های متعددی برای وقف وجود دارد که از جمله آنها، 

پزشکی، علم و آموزش، تحقیقات و پژوهش، علوم جدید، محیط زیست و ترویج دین به شکل های مدرن است.   90/12/23

26 آذر روز حمل و نقل و رانندگان

29 آذر روز وقف

پرسش 
و پاسخ

بازخوانی

)( بیدار کردن بشریّت« کار بزرگ پیامبر اکرم«
روایتی از والدت و مجاهدت حضرت محمد )( به مناسبت سالروز والدت ایشان

در مقیاس های بشری، مبارک بودن یک مولود  سان 250 ساله
ان

و یک والدت، به آثاری اســت که بر آن والدت 
مترتّــب می شــود؛ چــه مســتقیم و چــه 
غیرمستقیم. اگر این مقیاس، مقیاس درستی 
اســت - که هســت - باید عرض کنیــم، مبارکترین 
مولودی که در طول تاریخ متولّد شــده اســت، وجود 
مقّدس نبیّ مکّرم اسالم  )( اســت. این برکات، از 
لحظه والدت شروع میشــود؛ این عجیب هم نیست. 
حضرت عیسی )( در آغاز والدت فرمود: »و جعلنی 
مبارکاً این ما کنــت«. مبارک بودن خــود را از اّولین 
ســاعات یا اّولین روزهای والدت اعــالم کرد. در مورد 
پیامبر ما نیــز همین طور اســت. آنچــه تواریخ ثبت 
کرده اند که کنگره کاخ کسری فرو ریخت، یا آتشکده 
قدیمی خاموش شد - و از این قبیل عالئم و نشانه هایی 
که ثبت شده است - اینها همه مبّشرات برکات وجود 
این موجود عظیم است. هر آنچه در این عالم بر اساس 
حاکمیت شرک و کفر و اســتبداد و ظلم و تفرقه بین 
آحاد انسان وجود داشته است، باید به برکت وجود این 
انســان واال و ممتاز و بی نظیر، بتدریج زایل شود. آنچه 
آن بزرگوار در مقام عمل و مجاهــدت برعهده گرفت، 
سنگین ترین بخش این کار بود. شــروع این راه و آغاز 
این دعوت، مهمترین بخش این کار محســوب میشد. 
اشکال دنیای آن عصر این بود که آحاد مردم و طبقات 
جامعه در همــه جای عالم، به حاکمیــت غیر خدا، به 
حاکمیت طاغوتها، بــه حاکمیت ظلــم و به اختالف 
طبقات خو گرفته بودند. چه کسانی باید در مقابل این 

مظاهر بایســتند؟ قاعدتاً مظلومــان. وقتی مظلومان 
خودشان هم باور میکنند که باید حاکمیت ظلم مستقر 
باشــد، امید اصالح از بین میرود. بیــدار کردن مردم، 
بیدار کردن دنیا و بیــدار کردن بشــریّت، کار بزرگ 
پیامبــر اکرم و دعــوت نبوی بــود؛ »ان هــو ااّل ذکر 
للعالمین«. این ذکر اســت، یاد اســت، تذّکر است... 
تعّصب ها، قبیله گری ها، مســائل شخصی و فردیتهای 
گوناگون، کار آن بزرگوار را دشــوار میکرد. آن حضرت 
مجاهدت ســختی را متحّمل شــد، تا توانســت این 
بن بست بشری را باز کند و این صخره عظیم را بشکافد. 
بعد از آن تا امروز، هر کس هر حرکتی کرده اســت، به 
دنبال آن بزرگــوار و در ادامــه آن راه و با کمک ضرب 

دست این انسان واال بوده است.  78/4/10   

مبارکرتین مولودی که 

در طول تاریخ متوّلد 

شده است، وجود 

مقّدس نبىّ مکرّم 

اسالم  )( است
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1   و حتی چادر را هم از سر زن مسلمان کشیدند! 
دوران تلخ استعمار غارتگر بتدریج  سپری شد. خیلی ها 
به بازخوانی علل شکســت پرداخته و بــرای جبران، 
اقداماتی را هــم آغاز کردند. امام که بــه میدان آمد و 
انقالب که به ثمر رسید دلهای مسلمین پر از نور امید 
شد که ما نیز می توانیم بار دیگر به قدرت و شوکتمان 
بازگردیم و عزتمان را احیا کنیم.  دشــمن البته بیدار 
بود. از همــان فردای پیروزی انقــالب، از همه ابزارها 
بهره برد تا شــیعیان را فرقه ای متفاوت از مسلمانان و 
ایرانی ها را مجوس و آتش پرست معرفی کند و سنیان 
را نیز دشمنان اهل بیت )ع( و دنباله روی وهابیت؛ تا 
از نزدیک شدن این دو بازو به یکدیگر جلوگیری کند.  
سالها بعد، وقتی مســلمین با بیداری اسالمی خود 
دیوارهای ترس از دیکتاتوری های وابسته را شکستند 
و به خیابان ها ریخته و در کشورهای مختلف خواستار 
حاکمیت مردم و اجرای احکام اسالم شدند هم، شاهد 
بودیم که دشمن بیشتر از همیشه ترسید و هر روز از 
گوشه و کنار جهان، شبکه ای ماهواره ای به اسم اسالم 
سر بر آورد. یکی از لندن به مقدسات اهل سنت حمله 
می کرد و دیگری از نیویورک، شیعه را کافر می خواند!  
داعش که سر بر آورد به مصداق "عدو شود سبب خیر 
گر خدا خواهد"، همه فهمیدند که سالح های آمریکایی 
که از کانال ســعودی به اینها رسیده اصال مذهب ما را 
تشخیص نمی دهد: »شیعه و سنی فرق ندارد برایشان/ 
وقت بریدن سرمان تیغ شــان یکی است«  شیعیان 
دائما در صحن های حرم مطهر رضوی، اهل سنتی که 
برای ابراز ارادت به آن مقــام آمده بودند را می دیدند و 
نیز حضور اهل سنت در کربال و نجف را در ایام اربعین 
شاهد بودند لذا براحتی میان اقلیت افراطی و اکثریت 
اهل ســنت تفکیک می نمودند.  اهل ســنت نیز که 
تصریح رهبر انقالب اسالمی و مراجع شیعه مبنی بر 
حرمت اسائه به مقدسات اهل سنت را شنیده و رفتار 
آنان در قبال برادران خــود را دیده بودند، کمتر تحت 
تاثیر رسانه های نفرت زا و تفرقه افکن قرار می گرفتند 
و بین اقلیت شیعه انگلیسی با اکثریت شیعیان تفکیک 
می کردند. امروز همه به خوبی می بینند که دشــمن 
ابزاری جز یک اقلیت جاهل یا وابسته که با زور سالح 
یا پول غربی ها تالش می کند تا مسلمانان را از هم دور 
کند، چیزی در اختیار نــدارد. مقابله با این ابزار گرچه 
آسان نیست ولی ممکن است. فتح حلب و فتح قریب 
الوقوع موصل که با حضور گردان های شــیعه و سنی 
از سوریه و عراق در حال وقوع است نشانه ای از همین 
امکان غلبه بر جریانات مســلح تکفیــری در صورت 
اتحاد و بیداری مسلمانان است و حاال رسالت بدنه های 
مردمی و نخبگانی و رســانه های جهان اسالم خیلی 
سنگین است. باید و می توان تیر خالص را بر پیکر بی 
رمق استکبار زد و بار دیگر توجه همه را به سمت آرمان 
کنونی جهان اسالم یعنی آزادسازی قدس بازگرداند 
چرا که »رژیم صهیونیستی همچنان که قبالً گفته ایم 
به شــرط مبارزه ی همگانی و متحد فلسطینی ها و 
مسلمانان با صهیونیســت ها در 2۵ سال آینده وجود 

خارجی نخواهد داشت. 95/9/24«



بزرگترین عیِد تاریخ بشریت
ما مسـلمانها بـرای اینکـه راه هدایت را 
پیـدا کنیـم، کافـی اسـت شـخصیت 
پیغمبـر را بشناسـیم. عقیـده ی مـا البتـه ایـن 
اسـت که همه ی بشـریت از وجـود پیغمبر باید 
اسـتفاده کنند و میکنند، امـا اولی  به اسـتفاده، 
ما امت اسـالمی هسـتیم. ایـن موجـود عظیم، 
دارای ُخُلـق عظیم، این شـخصیتی کـه خدای 
متعـال او را بـرای بزرگتریـن رسـالت دوران 
)(تاریـخ بشـر تربیت کـرد که امـام صـادق

َب نَِبیَّـُه َفأحَسـنَ  فرمـود: »إنّ اهللَ َعـزَّ و َجـلَّ أدَّ
َک لََعلی ُخُلٍق  أَدبَُه َفلَّمـا أکَمَل لَـُه األَدَب قاَل إنَـّ
َعظیـٍم ثُـمَّ َفـوََّض إلَیـِه أمـَر الّدیـِن َو الِعبـاِد 
ایـن  متعـال  خـدای  ِعبـاَدُه«؛)1(  لَِیسـوَس 
شـخصیت عظیم را پروریـد، تربیت کرد، رشـد 
داد، همـه ی لوازم یـک کار عظیم تاریخـی را در 
ایـن وجـود مطهـر و مقـدس فراهـم کـرد، بعد 
این بار سـنگین را بـر دوش او گذاشـت؛ این بار 
هفـده  لـذا  را.  تاریخـی  رسـالت  سـنگین 
ربیـع االول ]کـه[ روز والدت نبـی مکرم اسـت، 
شـاید بتوان گفـت بزرگتریـن عید بشـریت در 
طـول تاریـخ انسـانی اسـت کـه یـک چنیـن 
انسـان عظیمـی را خدای متعـال هدیـه کرد به 
بشـر، به تاریخ بشـر؛ و ایـن بزرگوار هم بـه لوازم 

این کار قیام کرد.  90/11/21
1( الکافی، ج 1، ص266

 هنگام شرکت در نماز جماعت با برادران اهل 
سنت، چسباندن انگشتان کوچک پا در حال 
قیام به انگشتان پاهای دو نفری که در دو طرف 
نمازگزار ایستاده  چنانچه آنان ملتزم هستند 
چه حکمی دارد؟این کار واجب نیست، ولی انجام 

آن به صّحت  نماز ضرر نمی رساند.
س: برادران اهل ســنت در ایام حج یا غیر آن، 
نماز مغرب را قبل از اذان مغرب می خوانند، آیا 
برای ما اقتدا به آنان و اکتفا به آن نماز صحیح 
است؟ج: معلوم نیســت که آنان نماز را قبل از 
وقت بخوانند، ولی اگر مکلّف دخول وقت را احراز 
نکند، نمی تواند داخل شــود، مگر آنکه رعایت 
وحدت آن را اقتضا کند که در این صورت شرکت 

در نماز جماعت آنان و اکتفا به آن اشکال ندارد. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

مواظـب باشـید در دام رقابتهـا و چشـم و همچشـمي هایي کـه متأّسـفانه در بعضي 
از محافـل زنانـه رایـج اسـت، نیفتیـد. رقابـت بـراي تجّمـالت، رقابـت بـراي به رخ 
کشـیدن و بعضـي از زیـاده طلبی هـا کوچکتـر از ایـن اسـت کـه بتوانـد زنهـاي 
شایسـته و واال را اسـیر خود کند. هر انسـاني- چه مـرد و چـه زن- اگر بـه دام زواید 
زندگـي بیفتـد و اسـیر اینهـا شـود، بتدریـج معنویّـات بـا ارزش در وجـود او افـول 

خواهـد کـرد و ضعیف و کـم خواهـد شـد. 81/7/18

اسیر رقابت براي تجّمالت نشوید
ایـرانی خانواده

ایشان واعظ درجه یک کشور بود

تـوی ایـران فقـط مـردم رنـج دیـده و 
ایـن  جلـوی  حزب اللهی هـا  و  انقالبی هـا 
آمریکایی ها و قدرتهـا قد علم می کننـد و اقتدا 
میکنند به موالشـون امام حسـین)( و یاور 
رهبرشـون هسـتند، نه یه عده اشـرافی و ترسو 
کـه فکـر میکننـد آمریـکا ابرقدرتـه، خـدارو 
نمیبینند اما آمریکارو میبیننـد و فکر میکنند 
اگر جلـوی اون کوتاه بیاینـد اون هم ول میکنه 
میره، فکر میکنند کوتـاه اومدن نشـانه بزرگی 
و نشـانه خوش برخوردیـه اما اینا نشـانه ذلت و 

خواری و بدبختیه.
از زحمـات شـما  حسـن یارمحمـدي:   
بینهایـت  خـودم  ارزشـي  دوسـتان 
سپاسـگذاریم. با آرزوي سـالمتي و طول عمر 

مقام معظم رهبري . 
محمـدی از المـرد: نشـریه بـه صـورت 
هفتگـی بـا میانگیـن ٤0 عـدد در مسـجد و 
همچنیـن با مقـداری بیشـتر از ایـن در نماز 
جمعـه المـرد توزیـع مـی گـردد.  مطالـب 

عالی است. 
با سـالم از نشـریه خط حـزب ا... هر هفته 
بخـش  جمعـه  نمـاز  نمازگـزارای  بیـن  در 
پاسـارگاد بـه تعداد٤00نفـر زن و مـرد توزیـع 
می گردد.بسـیجی محمدرضـا فـالح اسـتان 

فارس شهرستان پاسارگاد.

مـا در دوران جوانی و نوجوانـی هرگز ندیـده بودیم که منبـری از جیبش کاغـذ در بیاورد، حدیـث را از 
رو بخواند؛ ایـن را بد میدانسـتند. مرحوم آقای فلسـفی )رضـوان ا... علیه( این سـنت غلط را شکسـت؛ 
از جیبـش کاغـذ در آورد، روایـت را از رو خوانـد. خـب، ایشـان واعـظ درجـه ی یـک کشـور بـود. حاال 
هم وعـاظ یـاد گرفته اند. بـرای اینکـه درسـت بخوانند، بـرای اینکـه بجـا بخوانند، بـرای اینکـه آنچه 

میخواهند بخواننـد، بخواننـد، کاغـذ را از جیبشـان در می آورند، حدیـث را میخواننـد.90/3/3

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی    |    سـال دوم شـماره 61|  هفته چهارم آذر 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   

می خواهیم بفهمانیم که 
اسالم دین وحدت است

عرب و عجم هر دو زیر پرچم توحید و در پناه رسول 
خدا)( می خواهند زندگــی کنند. و جمهوری 
اســامی می خواهد مطلبی را که قــرآن فرموده 

است، مطلبی را که رسول خدا فرموده است در همه 
کشورها پیاده کند و ایران مقدمه اوست؛ می خواهد 
که به همه کشــورها بفهماند که اسام بنایش بر 
برادری و برابری و وحدت ]است [ و همه مسلمین 
ید واحده هستند بر دیگران. ما می خواهیم به همه 

ملتها بفهمانیم که اســام یک دین وحدت است، 
یک دین برادری است، دین برابری است. هیچ یک 
از قشــرهای او بر دیگری تفّوق ندارند مگر به تقوا، 

مگر به پیروی از احکام اسام.   
امام خمینی )ره(؛ 5 دی 1359

تصویر سخنرانی حجت االسالم فلسفی)وفات: 27 آذر 1377( در مراسم دعا برای سالمتی
 امام خمینی)ره( در مسجد امام بازارکه  ازسوی آیت ا... خامنه ای رئیس جمهور وقت برگزار شد

نماز جماعت در مسجد
 بهترین شیوه نمازگزاردن است

در وظیفه ]اقامه نماز[ هرکســی سهم ویژه ای 
دارد: پــدران و مادران با گفتــار و کردار خود، 
فرزندان را به نماز تشــویق و راهنمائی کنند... 
در مــدارس، معلمان و مدیــران، و در همه ی 
مراکز، مسئوالن، با حضور خود در صفوف نماز، 
نمازگزاران را تشویق کنند. در گردهمائی های 
علمی و فرهنگی و آموزشــی و تبلیغی، نماز را 
در وقت خود همچــون الهام بخش صداقت و 
هدایت به جای آورند. نویسندگان و گویندگان 
دینی در باره ی نماز و مفهوم و فلســفه و هدف 
و آثار و برکات و احکام آن بگویند و بنویســند. 
مردم، مساجد را با حضور در نمازهای جماعت 
که بهترین شــیوه ی نماز گزاردن است، رونق 

بخشند. 71/6/16  

 »َو اَِنّ الَشــیاطیَن لَیوحوَن اِلــی اَولیائِِهم 
لُِیجاِدلوُکم« شیطان ها و قطب های شرارت 
به دوستان و هم جبهگان و هم بستگان خود 
الهام می دهند تا با شما مجادله کنند. شیطان 
و قطب های فســاد و تباهی، اَیــادی خود، 
اولیای خود، هم جبهگان و پیوســتگان خود 
را پر میکنند تا بیایند با شما بحث کنند، سر 
به سر بگذارند و مجادله کنند. شما تکلیفتان 
چیست در مقابل این اولیای شیطان؟ »َو اَِنّ 
الَشیاطیَن لَیوحوَن اِلی اَولیائِِهم لُِیجاِدلوُکم«، 
اما شــما، »َو اِن اََطعُتموُهم اِنَُّکم لَُمشِرکوَن« 
اگر شما از آنها اطاعت کردید، پیروی کردید، 
مشرکید. ببینید؛ مشرک، خیلی صاف. پس 

اطاعت شیطان، یعنی قطب شرارت در مقابل 
رحمان، شیطان در مقابل رحمانست دیگر، 
شــیطان در مقابل خداســت دیگر، اطاعت 
شیطان، یعنی قطب شرارت، یا اطاعت اولیای 
شیطان، یعنی مزدورانش، آلِت فعل هایش، 
دوستانش، هم جبهگانش، نوکرانش؛ اطاعت 
اینها موجب می شود که شما مشرک بشوید. 
»َو اِن اََطعُتموُهم« و اگر اطاعت کنیدشــان، 
»اِنَُّکم« همانا شــما، »لَُمشــِرکوَن« حتماً 
مشــرکانید... »َو بُِرَزِت الَجحیُم ِللغاویَن« و 
نمودار و پدیدار شد دوزخ از برای گمراهان و 

فریب خوردگان. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

تکلیِف ما در مقابل »اولیای شیطان«
شیطان ها به دوستان خود الهام می دهند تا با شما مجادله کنند 

حزب ا...  این است
شرکت در نماز جمعه اهل سنت


