
عزیز و عزیزتر، آن کسی است که فداکاری می کند |      این شماره تقدیم   می شود به ا رواح پرفتوح   بهنام میرزاخانی و همه آتش نشانان فداکار

در همه ی ملتها، عزیز و عزیزتر، آن کســی اســت که فداکاری می کند. در میان همه ی اقوام و ملل عالم، آن جوانی که جان خود را در عنفوان جوانی بر کف 
دست می گیرد و فداکاری می کند، عزیزترین است 78/6/9 شهامت و فداکاری آتش  نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه  ی خطیر شده و در 

حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده  اند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده میسازد.  95/10/30

شهادت:حادثه  ی دردناک آتش  سوزی و فروریختگی ساختمان در مرکز شهر،ساختمان پالسکوتاریخ شهادت : 1395/11/1
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ک

 امروز، روزش نیست همه هماهنگ باشید

یکم. حکمای قدیم، "آب" و "آتش" را در کنار "باد" و "خاک"، چهار 
عنصری می دانســتند که جهان بر مبنای آن ســاخته شده است. 
آب و آتش در تضاد با هم اند، اما گویا ماجرای ایــن دو عنصر، در دو 
حادثه، به هم نزدیک می شــود و مکمل یکدیگر. بهار سال گذشته، 
خبری به ســرعت منتشر شــد: "کشــف پیکر مطهر 175 شهید 
غواص دفاع مقدس با دستان بسته". شــهدای عملیات کربالی 4 

که عملیاتشان توســط آواکس های آمریکایی لو رفت و ارتش بعثی 
پس از اسارت آنان، دســت ها و بعضا پاهایشان را بست و در یک گور 
دسته جمعی زنده دفن شان کرد. شــهدایی که برای دفاع از مردم و 
انقالب، این چنین خود را در معرض "امتحان" قرار دادند و مردم هم 
مانند همیشه، حق مطلب را آنگونه که باید ادا کردند و چنان تشییعی 
کردند که در تاریخ ماندگار شــد. وقتی پیکر پاک این »شــهیدان 

مظلوم غّواص«، بر روی دستان هزاران هزار تن از مردم ایران تشییع 
شد، رهبر انقالب در پیامی، زبان به حمد الهی گشودند بابت »ملِّت 
خداجوی و خدابــاور« کــه در »لحظه های نیاز«، »بشــارت های 
تردیدناپذیر را بر دل های بیدار نازل می فرماید و غبارها را می زداید.« 
ملتی که »وفادار«، »آگاه« و »مسئولیت پذیر« است.  مردم گویا بهتر 
از هر کســی، قدر و اهمیت کاری که این شهیدان غواص انجام داده 
بودند را می دانســتند و برای همین، تشییع این شهدا، مراسمی بود 
آکنده از شور و شعور و شعف و حماســه. آن هم درست در ایامی که 
دشمن تصور می کرد به بهانه مذاکر ه می تواند این مردم را از انقالب 
و روحیه ی انقالبی جدا کند.  این ماجرای آب بود و دریادالنی که به 
آب زده بودند بــرای انقالب و مردم، و اما آتش، ســهم آتش، 18 ماه 

3  بعد، خودش را در ماجرای ســاختمان پالســکو نشــان داد.

12 بهمن روز شروع قدرت اسالم

بازخوانی   |  3

سخنرانی در مسجد از فضای مجازی مؤثرتر است

نماز جمعه  |  4

گزارش هفته

حّجت بر شما تمام است
»جوانان مومن انقالبی« در میدان جنگ نرم وظایف سنگینی بر عهده دارند

هر سازه و ساختمانی را  ستون هایی است که عامل ماندگاری آن است. ســتون ها هر اندازه که از "استحکام" بیشتری برخوردار 
باشند، عمر بیشتری خواهد داشت. گرچه ســتون ها، در ظاهر پیدا نیســتند و معموال ناظرین، به جلوه های بیرونی و بصری 
ساختمان نگاه می کنند، اما در حوادثی چون زلزله، سیل و ... است که اهمیت ستون ها مشخص می شوند. بی شک، سازه هایی که 
دارای "ستون های مستحکم" هستند، در برابر این حوادث، مقاومت نشان داده و از ریزش جلوگیری می کنند. جامعه هم به مثابه هر سازه ی 

دیگری، دارای ستون هایی است که عمر جامعه، به آن بستگی دارد. پس برای تشخیص پویایی و مانایی جامعه، باید به آنها مراجعه کرد. 

روایت تاریخی  |  3

نهضت امام خمینی )( برکِت حوزه علمیه قم

سخن هفته

مر دان آب و آتش
فداکاری ها، ایثارگری ها و شهادت طلبی ها علت ماندگاری انقالب اسالمی است

بنیامیـن نتانیاهو، نخسـت وزیر رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی 
بـا انتشـار فیلمـی خطاب بـه ملـت ایـران مدعـی شـده: ما 
]اسرائیل[ دوست شـما هسـتیم نه دشـمنتان. این پیام یکبار 
دیگر درگیری بیـن دو جبهه ی »حـق و باطل« را به مـا یادآوری 

کرد: »امروز درگیـری جهانی، بین حرکت اسـتکباری و حرکت 
ارزشـی و اسـتقالل مّلـی و هویّتی اسـت که مظهـرش انقالب 
اسـالمی یـا جمهـوری اسـالمی اسـت... دعـوای اصلـی این 

  2 اسـت.« 94/9/4    



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

  آمریکا حدود 30هزار سرباز در منطقه دارد
هفته نامه لوپوئن: عربستان سعودی نازپرورده 
ایاالت متحده آمریکا وبیمنــاک از هدر دادن 
جایگاه ویژه اش است؛ با این وجود در دوره اوباما 
حضور نظامی ایاالت متحــده در خلیج فارس 
تقویت شد و این کشــور حدود 30 هزار سرباز 
در منطقه دارد. اگر آمریکایی ها کمی بیشــتر 
در آسیا مستقر شده اند به معنی کاهش حضور 

نظامی شان در خلیج فارس نیست.  |  ایرنا |

  ستمگری رژیم صهیونیستی
الجزیره: گزارش های متعدد رسانه ها از مصادره 
زمین های فلســطینیان توسط اســرائیلی ها، 
تخریب منازل فلســطینیان، محاصــره غزه و 
خشونت در شــهرک های کرانه باختری همگی 
به تقویــت حس همــدردی مــردم بریتانیا با 
مردم فلســطین و افزایش خشــم و انزجار آنان 
از ستمگران اســرائیلی منجر می شود. در واقع، 
شکســت دولت هــای غربــی در محافظت از 
فلسطینی ها در مقابل چپاول و غارتگری بی پایان 
اسرائیل موجب شده اســت تا فعالیت های ضد 
یهود در ســطح جامعه مدنی تا به این حد رشد 
و گسترش یابد. روشــن ترین جلوه این خشم 
علیه اســرائیل را می تــوان در جنبش بایکوت، 
عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل )BDS( به 

خوبی مشاهده کرد.  |       دیپلماسی ایرانی|

  دولت اوباما به ما دروغ گفت
الوروف: دولت اوباما درباره جدا کردن مخالفان 
میانه روی سوری از جبهه النصره و داعش به ما 
دروغ گفت. دولت باراک اوباما درباره جدا کردن 
مخالفان میانه روی ســوری از جبهــه النصره و 
داعش به ما دروغ گفت. دولــت کنونی آمریکا 
)دولت اوباما( برای جلوگیری از حمالت به جبهه 
النصره تالش می کرد. |  خبرگزاری صداوســیما | 

  گزارش سی.ان.ان درباره دیدگاه مردم 
نسبت به رئیس جمهور جدید آمریکا

ســی.ان.ان : در تهران برای اهالی این شــهر 
چندان فرقــی نمی کند که چه کســی رییس 
جمهور آمریکا باشــد و از نــگاه آن ها هرکه در 
قدرت باشد همان چشــم انداز را در قبال ایران 

خواهد داشت. |  فارس | 

  هاآرتص: 
مشکل با ایران، برنامه هسته ای این کشور نیست

هاآرتص با انتشار یادداشتی تحت عنوان مشکل با 
ایران، برنامه هسته ای این کشور نیست، عنوان کرده 
است که حضور ایران در سوریه موضوعی است که 
باید از بیش از مسئله هسته ای مورد توجه قرار گیرد 
و تمامی نیروهای تحت حمایت ایران باید از سوریه 

خارج شوند. |  جام نیوز | 

هفته اخبار
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دشمنان میخواهند حقایق انقالب تحریف بشود، به دست فراموشى سپرده بشود؛...کار دارند میکنند. کسى که آشنا باشد، آگاه 
باشد با دنیاى کتاب و مطبوعات و مقاله،  میبیند که دشمنان چه کار دارند میکنند؛ امروز اینها سعى میکنند چهره ى خاندان 
خبیث و منحوس پهلوى را.... که کشور ما را سالهاى متمادى به عقب انداختند و ملّت ایران را آن جور دچار مشکالت عظیم کردند  
بَزک کنند، آرایش کنند، امروز سعى مى شود ]توّسط[ همان جبهه ى مقابل نظام اسالمى. پشتیبانها همان کسانى هستند که با 

اصل انقالب مخالف بودند، با مردمى که انقالب کردند مخالف بودند، با وفادارى این مردم به انقالب بشّدت مخالفند.   93/10/17

# بزکـ  پهلوی                  
میخواهند حقایق انقالب تحریف بشود 

کلید
واژه

حّجت بر شما تمام است

ما را »هدف« گرفته اند
دشـمنی که علی رغم همـه ی توطئه هـای نتوانسـته به ملت 
ضربه وارد کند حـاال با تمام قـوا به میدان آمـده تا با »نفـوذ« به 
مقصود خود برسـد: »مـا در جنِگ نرمیـم؛ در جنِگ سیاسـی 
هستیم، در جنِگ فرهنگی هستیم، در جنِگ امنّیتی و نفوذی 
هسـتیم؛ فکرها و اراده هـا دارنـد با هـم میجنگنـد.« 95/3/31 
دشـمنان در این عرصه »تغییر باورها، آرمانها و سبک زندگی« 
را »هدف« گرفته اند: »عمده ترین وسـیله دو چیز ]است [؛ یکی 
پول، یکی هم جاذبه های جنسـی... ]بـرای اینکه افـراد مؤثّر را[ 
بکشانند به آن سـمت مورد نظر خودشـان. آن سمت مورد نظر 
چیسـت؟ آن عبارت اسـت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر 
نگاه ها، تغییر سـبک زندگـی« 94/9/4 و به دنبال این هسـتند: 
»کاری کنند که این شـخصی که مورد نفوذ قرار گرفته اسـت، 
تحت تأثیر نفـوذ قرار گرفتـه، همان چیـزی را فکر کنـد که آن 

آمریکایی فکر میکند.« 94/9/4
شمشیر کشیده ام

امـا در سـوی دیگـرِ ایـن میـدان، حضـرت آیـت ا... خامنه ای 
خود بـا تمام قـوا به میـدان آمـده: »من شمشـیر را کشـیدم، 
مشـغولیم، ما از چپ و راسـت داریـم میزنیـم« 95/3/31 تنها 
راهِ مقابلـه »جهاد« اسـت: »جهاد همیشـه الزم اسـت. گاهی 
جهـاد، جهاد سیاسـی اسـت، گاهـی جهـاد فرهنگی اسـت، 
گاهی جهاد نرم اسـت... اّمـا در همه ی اینها باید توّجه داشـت 
کـه ایـن جهـاد، علیـه دشـمن اسـت.« 95/9/27 در زمانه ای 
که رهبر انقـالب به عنـوان مقتدا اینگونـه در میانـه ی میداِن 
»مجاهدت« وارد شـده تکلیِف مومنین انقالبی و به خصوص 
»جوانـاِن مومـن انقالبـی« روشـن و »حجـت تمـام اسـت«: 
»حّجت بر شما تمام اسـت. انتظار از شـما عزیزان کاری بیش 
از خودسـازی علمی و دینی و اخالقی اسـت؛ انتظار آن اسـت 
که بر محیط پیرامونـی خود اثـر گذارید و بـر رهـروان راه خدا 
با گفتار و عمل خـود بیفزائید. در نبرد نامتقـارن جبهه ی کفر 
و اسـتکبار با پرچم برافراشـته ی اسـالم نـاب، ایـن وظیفه ی 

همه ی مـا اسـت.« 95/11/1
هم خودسازی، هم دگرسازی

خطـاب رهبـر انقـالب بـه جوانـان مومـن انقالبی این اسـت 

که: »هـم خودسـازی کنید، هـم دگرسـازی کنیـد.« 95/2/1 
»تربیـت و پـرورش« جوانانی با »هویّت و شـاکله ی اسـالمی 
و انقالبـی« وظیفه اسـت و اگـر: »چنانچه حرکتـی در جهت 
عکـس بکنـد یـا در ایـن جهـت کوتاهـی بکنـد، برخـالف 
وظیفـه اش عمـل کـرده اسـت؛ برخـالف آنچـه خـدا از او 

میخواهـد، عمـل کـرده اسـت.« 95/2/1 
بـرای حضـور موثـر و مفیـد در عرصـه ی »جنـِگ نامتقـارن 
اسـالم و کفـر« امـا بایـد الزاماتـی را رعایـت کـرد. اول اینکه: 
»اگـر میخواهیـم در مقابـل جبهـه ی اسـتکبار ایسـتادگی 
کنیم، مقاومـت کنیـم، بـه آن عـّزت، آن شـرف، آن اقتداری 
که جمهوری اسـالمی الیـق آن اسـت و انقالب به مـا وعده ی 
آن را داده برسـیم، احتیـاج داریم بـه اینکه در رفتار شـخصی 
خودمان رعایت هـای الزم را بکنیـم؛ آن تقـوا را حفظ کنیم.« 
95/4/12 و دوم اینکـه بایـد »اراده و عـزم راسـخ« را حفظ کرد: 
»در جنـگ نامتقـارن اراده ها هسـتند کـه با هـم میجنگند... 
نگذاریـد اراده تان سسـت بشـود، نگذارید تبلیغات دشـمن و 
وسوسـه های دشـمن، در اراده و عزم راسـخ شـما تزلزل ایجاد 
کند؛ این اراده ی مسـتحکم را نگـه دارید؛ این ضامـن پیروزی 
اسـت.« 95/3/3 عـالوه بـر این بایـد »دایـره ی مخاطبـان« را 
در این جهاد گسـترش داد و حتی برای »قشـر خاکسـتری« 
جامعـه هـم کار موثـر انجـام داد: »مخاطبانتـان را افزایـش 
بدهید... گاهی اوقـات حّتی الزم میشـود که انسـان ]فقط[ با 
یک مخاطب حـرف بزند؛ یعنـی بـرای اقناع یـک مخاطب.« 
95/4/12 طـوری کـه: »"گـر آن بیگانه هم با ما نشـیند آشـنا 
خیـزد"؛ این جـوری بایـد باشـد. آن بیگانـه هـم اگـر با شـما 

نشسـت، باید آشـنا بلند شـود.« 95/8/19
عاقبت ایستادگی پیروزی است

اگـر بـا فهـم درسـت و عمـل به هنـگام در »میـدان جهـاد 
فرهنگـی و تبیینـی« حاضـر شـویم و »ایسـتادگی« کنیـم 
وعـده ی رهبـر بـه مـا »پیـروزی« اسـت: » بنـده ی حقیـر 
وظیفه ی دینـی ای دارم، وظیفـه ی شـرعی ای دارم، وظیفه ی 
اخالقـی ای دارم؛ در مواجهـه ی بـا ضـّد انقـالب و معارضیـن 
انقالب ایسـتاده ام و تا جـان در بدن دارم این ایسـتادگی وجود 

دارد... و عاقبـت ایسـتادگی هـم پیـروزی اسـت.« 95/4/12

»من شمشیر را 

کشیدم، مشغولیم، ما 

از چپ و راست داریم 

میزنیم« 95/3/31 تنها 

راِه مقابله »جهاد« 

است: »جهاد همیشه 

الزم است. گاهی 

جهاد، جهاد سیاسی 

است، گاهی جهاد 

فرهنگی است، گاهی 

جهاد نرم است... اّما 

در همه ی اینها باید 

توّجه داشت که این 

جهاد، علیه دشمن 

است.« 95/9/27

»جوانان مومن انقالبی« در میدان جنگ نرم وظایف سنگینی بر عهده دارند

بنیامین نتانیاهو، نخسـت وزیر رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی با انتشـار فیلمی خطـاب به ملت ایران مدعی شـده: ما ]اسـرائیل[ دوسـت 
شـما هسـتیم نه دشـمنتان. این پیـام یکبار دیگـر درگیـری بیـن دو جبهه ی »حـق و باطـل« را بـه ما یـادآوری کـرد: »امـروز درگیری 
جهانـی، بین حرکـت اسـتکباری و حرکت ارزشـی و اسـتقالل مّلـی و هویّتی اسـت کـه مظهرش انقـالب اسـالمی یا جمهوری اسـالمی 

است... دعوای اصلی این است.« 94/9/4



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

هفته سخن

دو مطالبه رهبر انقالب از مسئوالن در عرصه فرهنگ 

12 بهمن روز شروع قدرت اسالم

دو کار اساسی و اصلی ]درمسائل فرهنگی[ است که باید انجام بگیرد؛ یکی تولیدات فرهنگی سالم در زمینه های مختلف، 
و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر و به اصطالح متاع و کاالی مضر فرهنگی؛ به نظر من این جزو کارهای اساسی است. در 
همه ی دنیا مراقبت از محصوالت فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد... هر کشوری یک اصولی دارد که این اصول باید 
مراقبت بشود و دستگاه های حاکمیتی باید این اصول را رعایت کنند؛ رودربایستی ندارد. اگرچنانچه می بینید فالن تئاتر، 
فالن فیلم، فالن کتاب، فالن نشریه با مبانی انقالب و مبانی اسالم مخالف است، جلویش را بگیرید و با آن برخورد بکنید... 

خوراک فرهنگی سالم و جلوگیری از خوراک فرهنگی ناسالم و مضر، اساس کار است.      94/6/4

روز دوازدهم ]بهمن[ به یک معنا، روز شروع قدرت اسالم است. اگرچه در دوازدهم بهمِن سال ۵۷، هنوز ظاهراً نظام 
طاغوت سِر کار بود؛ اما در واقع نبود. در واقع با ورود امام بزرگوار، این نظام پوسیده ی فاسد و اصل نظام پادشاهی - 
که یک رژیم ارتجاعی و غلط و غیر انســانی و غیر قابل قبول بود - پوچ و نابود و دود شد و از بین رفت... در واقع »فاذا 
دخلتموه فانّکم غالبون«. با ورود امام همان مطلبی که خدای متعال به اصحاب موسی فرمود، در مورد اصحاب امام 

بزرگوار ما تحّقق پیدا کرد. وقتی وارد شد، خدای متعال غلبه را ثبت کرد و تمام شد. روز مهّمی است.  75/11/12

خوراک فرهنگی سالم و جلوگیری از خوراک فرهنگی ناسالم اساس کار است

سالروز ورود امام خمینی )( به کشور

مطالبه
رهبری

بازخوانی

نهضت امام خمینی )( برکِت حوزه علمیه قم
10 بهمن سالروزوفات شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم

تقریبا هفتاد ســال قبل از این، شهر قم، حوزه ی  ت تاریخی
روای

علمیه ای راکه به وسیله ی مرحوم آیت ا... العظمی 
حاج شــیخ عبدالکریم حائری تاســیس شــد، 
صمیمانه در آغوش گرفت. بعد از تشــکیل این 
حوزه، تقریبا چهل سال که گذشت، اولین نشانه های برکات 
جهانگیر آن - یعنی نهضت اسالمی و گوهر یکتای درخشان 
امام عظیم الشان - درخشید. اگرچه در آن چهل سال هم 
علما و بزرگانی از حوزه ی قم بیرون آمده بودند و برکاتی بر 
آن مترتب شده بود؛ اما در مقطع تقریبا چهل سالگی حوزه 
که امام قد برافراشــت و حوزه ی علمیه وارد یک مرحله ی 
جدید تاریخی شد، داستان دیگری است. تقریبا شصت سال 
بعد از تشکیل حوزه ی علمیه به وســیله ی آیه ا...حائری، 
بزرگترین ثمــره ای که ممکن اســت بر وجــود همه ی 
حوزه های علمیه و علمای دین مترتب شود - یعنی تشکیل 
نظام اسالمی - مترتب شد. هیچ حوزه ی علمیه یی در تاریخ 
تشــیع و غیر تشیع از محیطهای اســالمی، هرگز چنین 
برکتی را به جهان اسالم نداده بود که حوزه ی علمیه ا ی قم 
داد. سال 1340 هجری قمری حوزه تشکیل شد و در سال 
1400 نظام اسالمی از حوزه درخشید و جوشید. در تمام 
این مدت، قم و اهــل قم، مانند یار وفــاداری، صمیمانه و 

مهربانانه، این حوزه را در آغوش گرفتند، آن را حفظ کردند و 
از آن حراست نمودند. 69/10/19 اساسا حوزه   ی علمیه، یک 
وجود مثمر و دارای برگ و بار بوده است؛ »َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍَة 
ــاِء. ُتؤتی اُُکَلها ُکلَّ حیٍن ِباِذِن  َطيَِّبٍة أَصُلها ثاِبٌت َوَفرُعها ِف السَّ

َربِّها«؛و تا امروز این   گونه بوده است... ببینید چقدر این ثمره 

به اصل نزدیک است و چطور آن اخالصی که نشاننده   ی این 
نهال یعنی نهال حوزه   ی علمیه در وجود خود داشت، به ثمر 

70/12/1 نشست، تا این نهضت پدید آمد. 

تقریبا شصت سال 

بعد از تشکیل 

حوزه ی علمیه به 

وسیله ی آیت ا... 

حائری، بزرگرتین 

مثره ای که ممکن 

است بر وجود 

همه ی حوزه های 

علمیه و علامی دین 

مرتتب شود - یعنی 

تشکیل نظام اسالمی 

- مرتتب شد

    3سال دوم ،  شماره 67|  هفته دوم بهمن 95

1 آنجــا که آتش نشــانانی با »شــهامت« و 

»فداکار«، همه ی قوانین نوشته شده  سازمانی را 
کنار گذاشتند و برای نجات مردم و "مال مردم" 
به دل آتش  زدند. قوانیــن بین المللی درباره ی 
کارکرد آتش نشان ها می گوید که آتش نشان ها 
"جان خود را برای نجات افراد یا اموالی که شانس 
نجات آنها وجود ندارد، به خطر نیندازند."  با این 
حال، آتش نشانانی که مأمور خاموش کردن آتش 
ساختمان پالسکو و نجات جان و اموال ساکنان 
آن بودند، کاری فراتر از وظیفه ی قانونی و حتی 
منطقی خود نشــان دادند.  بالفاصله بعد از این 
حادثه، رهبر انقــالب، بار دیگر، دســت به قلم 
بردند و پیامی نوشتند حماسی، که این حادثه، 
گرچه »مایه ی اندوه و تأسف و نگرانی« است، اما 
»شهامت و فداکاری آتش  نشانانی که در عملیات 
نجات مردم، خود دچار حادثه  ی خطیر شده و در 
حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار 
آمده اند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی 

و اندوه، آکنده می سازد.«
دوم. باری، آب و آتــش گرچه در تضاد با هم اند، 
اما اینجا، در عصر انقالب اســالمی، مکمل هم 
شدند برای تداوم انقالب. آنها که دل به آب و آتش 
زدند برای مردم، از شهدای غواص تا آتش نشانان 
پالسکو، به تعبیر رهبر انقالب، دچار »امتحانی 
دشوار« بودند که هسته مرکزی آن »شهامت«، 
»ایثار« و »فداکاری« بود: »همه ی امتحان هائی 
که ما می شویم، در واقع نقطه ی اصلی اش همین 
اســت؛ پای یک ایثــار و یک گذشــت به میان 
می آید... یک محنتی را، یک شدتی را جلوی پای 
یک انســانی یا یک ملتی می گذارند؛ عبور از این 
محنت، امتحان است. اگر توانست عبور کند، به 

آن منزل مقصود می رسد... 89/8/26«
برای همین، مردان آب و آتش را می توان انسان های 
تراز انقالب اســالمی نامید. اتفاقا مــردم، بیش از 
هر کسی، با این انسان هاســت که احساس قرابت 
می کنند و برای همین هم قدر آنــان را بیش از هر 
کس دیگری می دانند. شهدای غواص و آتش نشانان 
پالسکو، حکم همان ستون ها و »ارکان نگهدارنده ی 
جامعه« را دارند. برای شناخت جامعه ی ایران، باید 
به این ستون ها و ارکان توجه کرد نه صرفا مشکالت 
ظاهری روبنایی و بصری. سّر بقای این نظام، وابسته 
به چنین انسان ها و روحیه هایی است. »فالن گوشه 
یک ضعف هست، فالن آدم سست هّمت و  اراده ای 
هم هست که دچار اعتیاد می شود... در هر جامعه ای 
هست؛ مهم این اســت که یک جامعه از آن ارکان 
نگهدارنده ای برخوردار باشد که بتواند آن را پیش 
ببرد و در مقابل حوادث حفظ کند و مثل صخره ای 
آن را نگه دارد؛ این ســتون های صخره وار همین 
شــهدای ما هســتند... همین ایثارگران هستند؛ 
برای همین هم هســت که جمهوری اسالمی در 
چالش های گوناگون، غالباً بــر این چالش ها غلبه 

کرده.« 95/4/5  

عبدالکریم حائری یزدی معروف به آیت ا... موسس و حاج شیخ،  بنیانگذار و زعیم حوزه علمیه قم از سال 1301 تا 1315 
هجری شمسی است. ایشان پس از سالها تحصیل علوم دینی در کربال، سامرا و نجف به ایران بازگشت. در سال 1300 
به دعوت عالمان قم به آن شهر رفت و با شکل دادن به حوزه علمیه قم و برعهده گرفتن ریاست آن در قم ماندگار شد. 

امام خمینی )( یکی از شاگردان ایشان بوده است.



روش مناجات
 امیرالمومنین )( با خداوند

»کاَن أمیَرالمؤمنیـن علیه السـالم یَقوُل 
فـي ُسـجوِدهِ أُناجیـَک یـا َسـّیدی َکمـا 
لیـُل َمـواله«، روش مناجـات با  یُناِجـی الَعبـُد الذَّ
خـدای متعـال ایـن اسـت، بنـده ی خاکسـار بـا 
مـوالی خـود و سـرورِ خـود چگونـه سـخن 
می گوید؟ سـخن گفتن مـا در دعـا و مناجـات با 
خدای متعـال اینجـوری باید باشـد، ایـن درواقع 
یک تعلیـم و درس اسـت... »َو أطُلُب إلَیـَک َطلََب 
َک تُعِطـی َو ال یَنُقـُص ِمّمـا ِعنَدک  َمـن یَعلـُم أنَـّ
َشـیٌء«، طلب از خدای متعال هم اینجـوری باید 
باشـد... طلِب کسـی که می داند آن شـخصی که 
مورد طلـب او قـرار گرفتـه اسـت، غنی اسـت، به 
نحـوی کـه هـر چـه عطـا بکنـد چیـزی از او کم 
َُّه ال  نمی شـود... »َو أسَتغِفُرَک اسـِتغفاَر َمن یَعلَُم أن
نـوَب إالّ أنت«، از خـدای متعال اینجوری  یَغِفُر الذُّ
اسـتغفار کنید... یعنـی با کمـال الحاح، بـا کمال 
َل َمن یَعلَـُم أنََّک  ُل َعلَیَک تَـَوکُّ اخـالص. »َو أتَـَوکَّ
َعلی ُکلِّ َشـئٍ َقدیٌر«)1(، اعتماد و توّکل و اتّکالتان 
به پروردگار هم اینجوری باشـد، توّکل آن کسـی 
کـه می دانـد او بـر همه چیـز تواناسـت... بـر هـر 
مانعـی، بـر هـر دشـمنی ای فائق اسـت، یعنـی با 
دِل قرص و محکم بـه خدای متعال تـوّکل کنید، 

وارد میدان های زندگی بشوید. 95/8/11
1( أمالی صدوق، ص 255

 س: اســتعمال دخانیات در اداره های دولتی و 
اماکن عمومی چه حکمی دارد؟ج: اگر بر خالف 
مقّررات داخلی ادارات و اماکن عمومی باشــد و یا 
موجب اذیت و ناراحتی دیگران و یا ضرر رساندن به 

آنان شود، جایز نیست.
س: برادر من معتاد به مواد مخّدر است و قاچاقچی 
مواد مخّدر نیز هســت، آیا بر من واجب است او 
را به مقامات رســمی مربوطه معرفی کنم تا از 
کار او جلوگیری کنند؟ج: بر شــما نهی از منکر 
واجب است و باید او را در ترک اعتیاد یاری کنید 
و همچنین او را از قاچاق و فــروش و توزیع مواد 
مخّدر منع نمایید و اگر اعالم وضعیت او به مقامات 
مربوطه، به او در این باره کمک کرده یا مقدّمه نهی 

از منکر محسوب شود واجب است اعالم نمایید.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

جمعه مناز

بگذارند ازدواج برای دختر مسلمان و زن جوانی که در محیط اسالمی است، مثل ازدواج 
فاطمه ی زهرا)( باشد؛ ازدواجی با پیوند عشقی معنوی و الهی و جوششی بی نظیر 
میان زن و مرد مؤمن و مسلمان و همکاری و همســری به معنای واقعی بین دو عنصر 
الهی و شریف، اّما بیگانه از همه ی تشریفات و زر و زیورهای پوچ و بی محتوای ظاهری. 

این است ازدواج درست.  68/10/26

)(ازدواج دختر مسلمان،  مثل ازدواج فاطمه زهرا 
ایـرانی خانواده

انتشار نشریه روزانه توسط رهبر انقالب در بهمن ۵۷

ضمن عرض ســالم و تســلیت بمناسبت 
شهادت آتشنشانان قهرمان. آخرین شماره نشریه 
خط حزب ا...جمعه ي گذشــته در پایگاه مسجد 
صاحب الزمان )( اهواز بصورت سیاه سفید در 
تعداد توزیع شــد.از لطف و عنایت شــما عزیزان 

صمیمانه سپاسگذاریم.

 با سالم و خدا قوت هر هفته تعداد 100نسخه 
خط حزب ا... در شــرکت پتروشیمی جم عسلویه 

توزیع شد.
ســالم نماز جمعه زارچ یزد.به دلیل نداشتن 
هزینه تکثیر نشــریه مجبوریم در سایزA3 چاپ 
کنیم و در دیوار مقابــل ورودی نماز جمعه نصب 

کنیم. 

اگر سخنرانیها و اعالمیه ها نبود مفهوم نمیشد که چکاری انجام گرفته، نه مردم در جریان قرار 
میگرفتند و تبلیغات دستگاه هم میتوانست شاید آن را جور دیگری جلوه بدهد لذا بود که چند 
تا برنامه در دانشگاه بود. یکی سخنرانی هایی بود که مستمراً در مسجد دانشگاه انجام میگرفت که 
همه ی ماها هر کدام یک برنامه ی سخنرانی را این جا گذاشتیم و دیگران سخنرانی میکردند. یکی 

اعالمیه ها بود، یکی هم یک نشریه، یک بولتن روزانه ما منتشر میکردیم.   63/11/11
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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:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

 امروز، روزش نیست همه 
هماهنگ باشید  

نروید سـراغ اختالفاتـی که خودشـان دارند 
بـا هـم، شـما بیـن راه هسـتید. اختالفهـا را 
کنـار بگذاریـد. یـک روزی بـرای اختالفات 

بخواهیـد  نخواسـته  خـدای  اگـر  هـم- 
اختـالف کنیـد- هسـت بـاز. امـروز، روزش 
نیسـت ... همـه هماهنـگ باشـید. اگـر هـم 
بـا هـم یـک حسـابهایی داریـد، بگذاریـد 
کنار این حسـابها را. شـما اگر دو نفر باشـید 

بـا هـم یـک نزاعـی داشـته باشـید و خدای 
نخواسـته، زلزله بیاید، شـما باز می نشـینید 
آنجـا بـه اختـالف؟! نـه، رهـا می کنیـد و پـا 

ید.  می شـو
  امام خمینی )(؛ 6 مرداد 1366

سخنرانی در مسجد
 از فضای مجازی مؤثرتر است

حرفی که شــما با مأمومین و مســجدی های 
خودتان میزنیــد، از نطق تلویزیونــی و مانند 
اینها به مراتب کارآمدتر و مؤثّرتر اســت؛ نگاِه 
چشم درچشــم و جلســه ی نزدیک که نَفس 
گوینده به شــنونده میخوَرد، یک چیز دیگری 
است... این مجالس روضه خوانی، مجالس وعظ 
و خطابه، مجالس گوناگــون خیلی چیزهای 
مهّمی است؛ اینها را دست کم نباید گرفت، هم از 
فضای مجازی و هم از صداوسیما مؤثّرتر است، 
منتها خب دایره اش محدود اســت... میتوانید 
شــما این جوان و مخاطب را به معنای واقعی 
کلمه مصونّیت ببخشید و میتوانید او را در مقابل 
این میکروب ها و ایــن ویروس هایی که به طور 
دائم دارد سرازیر میشــود به طرف این کشور و 

طرف این نظام واکسینه کنید. 95/5/31  

انسان موحد از جملة تأثیراتی که روح او از ناحیه 
و قَِبل توحیــد میبرد، یکی این اســت؛ دارای 
وسعت افق دید میشود. موحد از تنگ نظریها، 
از نزدیک بینی ها آسوده و راحت است. آدم موحد 
نمیگوید من در این میدان شکست خوردم یا 
جبهه ی ما در این زمینه عقب نشست و کار به 
زیان ما تمام شد. او این قدر نزدیک بین نیست. 
او میداند که فکر توحیدی به درازای عمِر بشر 
دارای قلمرو است، عمِر بشریت؛ با مقیاس عمِر 
بشریت، ده سال و بیست سال و پنجاه سال و صد 
سال، یک لحظه و یک دقیقه بیش نیست. به بیان 
دیگر و ازدیدگاه دیگر، آدم موحد افق دیدش در 

مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خالصه 
نمیشود، متوقف نمیگردد. آدم موحد در مقابل 
خود وقتی نگاه میکند، در کنار نیازهای مادی، 
دهها نیاز، صدها نیاز از عظیمترین و عزیزترین 
نیازهای انسان را میبیند. تمام ذهنش و فکرش 
و حواسش، منحصر و متوقف نیست در نیازهای 
پست و حقیر و کوچک، آن  گونه که انسانهای 
در باطن مادی، اگر چه در ظاهر الهی، در ظاهر 
معنوی، خودشــان را در آن محبوس و زندانی 
کرده اند. آدم موحد وقتی که نگاه میکند، آینده را 

در مقابل خود بینهایت   وسیع میبیند. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

انسان موحد از منظر بینش قرآنی

حزب ا...  این است
دو سوال درباره دخانیات مواد مخدر

افق دیِد »آدم موحد« در مسائل مادی خالصه نمیشود

تحصن جمعی از روحانیون انقالبی در اعتراض به بسته شدن فرودگاه ها  57/11/8


