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شــما	جوانان	و	نوجوانانی	که	قرآن	را	فرا	
می	گیرید،	ایــن	را	بدانید	که	یک	ذخیره	
مادام	العمــر	بــرای	اندیشــیدن	و	فکر	
کردن	را	بــرای	خودتان	فراهم	می	کنید.	
این	چیز	بسیار	باارزشــی	است.	ممکن	
است	در	ســنین	جوانی،	معانی	و	معارف	
عمیقی	را	از	آیات	قرآن	استنباط	نکنید	
و	نتوانید	درست	بفهمید	-	فقط	چیزهای	
ســطحی	و	اندکی	از	معارف	را	بفهمید	-	
اما	به	موازات	باال	رفتِن	ســطح	معلومات	
و	پیشــرفت	علمی،	از	آیات	قرآن	که	در	
حافظه	و	ذهن	شــما	قرار	دارد،	بیشــتر	
اســتفاده	می	کنیــد.	حضور	قــرآن	در	

ذهن	انســان،	نعمت	بسیار	بزرگی	است.	
فرق	است	بین	کســی	که	برای	مطلبی،	
بارها	آیات	قرآن	و	فهرســت	های	قرآنی	
را	جســتجو	می	کند	تا	ببیند	در	این	باره	
آیه	ای	وجود	دارد	یا	نه،	با	آن	کســی	که	
آیات	قرآن	در	ذهن	و	دل	و	جلِو	چشــم	
اوســت	و	نگاه	می	کند،	آنچه	را	که	در	هر	
بخشی	از	معارف	اسالمی	به	آن	نیاز	دارد،	
از	قرآن	اســتنباط	و	اســتخراج	می	کند	
و	روی	آن	فکــر	و	تأّمل	می	کنــد	و	از	آن	
اســتفاده	می	برد.	اُنس	با	قرآن	در	دوران	
کودکی	و	نوجوانی،	تا	دوران	جوانی،	یک	

80/6/28	 نعمت	بسیار	بزرگ	است.			

تشکیالتی کار آموزشی احکام

قرآن اخالقتفسیر درس

فساد	گاهی	از	یک	نکته	ی	کوچک	شروع	می	شود،	
بعد	در	انسان	توسعه	پیدا	می	کند	و	متسرب	می	شود.	
یک	وقت	انسان	احساس	می	کند	که	یا	رفته	است،	
یا	در	شرف	رفتن	اســت؛	آن	وقت	تصمیم	گیری	هم	
مشکل	می	شود.	خدای	نکرده	در	هنگامی	که	انسان	
بفهمد	بیماری	نفوذ	کرده،	دیگر	تصمیم	گیری	هم	
سخت	می	شود.	باید	مراقب	بود؛	این	مراقبت	همان	
چیزی	اســت	که	همه	ی	ادیان	و	سرتاســر	قرآن	و	
نهج	البالغه	متوجه	به	آن	اســت؛	یعنی	همان	تقوا.	
این	که	می	بینید	امیرالمؤمنین)ع(	در	دوران	حکومت	
خود	این	همه	به	تقوا	امر	می	کند-	که	شــاید	کمتر	
موضوعی	در	نهج	البالغه	به	قدر	تقوا	مورد	تأکید	قرار	
گرفته	است-	همچنین	در	دعاها	و	روایات	چقدر	از	
خدا	تقوا	خواسته	شده	است	و	نیز	در	فرمایش	های	
امام	رضوان	اهلل	تعالی	علیه	آن	همه	درخصوص	رعایت	
تقوا	تذکر	داده	شده	است،	به	خاطر	همین	است	که	
تقوا	"حصار"	است.	تقوا،	یعنی	همان	مراقبت	دائمی	
شما	از	خودتان.	این	حصاری	است	به	گرد	شما.	مبادا	

۷8/۳/۱0 بگذارید	این	حصار	شکسته	شود!	

مبادا بگذارید
 این حصار شکسته شود!

خیال می کردند مردم از 
جمهوری اسالمی رو برگردانده اند  
سرتاسـر ایـران ملتی اسـت که همانطـور که 
در اول نهضـت، حاضـر در صحنـه بودنـد و با 
حضـور خودشـان بیمه کردنـد این کشـور را 

و اسـام را، اآلن هم در سرتاسـر کشـور همه 
حضـور دارنـد در صحنـه. آنهـا کـه خیـال 
کردنـد یـا تبلیـغ می کننـد بـه اینکـه مردم 
دیگـر در آن مسـائل اسـامی و در جمهوری 
در  و  بی تفاوت ]انـد[  یـا  سسـت  اسـامی 
بعضـی تبلیغـات هـم هسـت کـه مخالـف 

رو  اسـامی  از جمهـوری  شـده اند، مـردم 
برگردانده انـد، اینهـا بیاینـد ببینند سرتاسـر 
کشـور اسـامی را، زن و مـرد مسـلمان ایـن 
کشـور را، و زن و مـرد تمـام فـرق مختلفه ای 

کـه در ایـن کشـور هسـت. 
امام خمینی )ره(؛ 22 فروردین 1360

»سرباز حقیقت« نباید در برابر 
مشکالت، خودش را ببازد 

حقیقت	رو	به	رشد	است،	حقیقت	رو	به	بالندگی	است.	
حقیقت	ممکن	است	دچار	سختی	هایی	در	راه	خود	
بشود	اّما	در	نهایت	پیروز	خواهد	شد.	قرآن	فرمود:	»َفاَمَّا	
بَُد	َفَیذَهُب	ُجفآء«؛	کف	روی	آب	ظاهِر	چشمگیری	 الزَّ
دارد؛	در	رودخانه	ی	روی	آب	وقتی	شما	نگاه	می	کنید،	
وقتی	که	می	جوشــد	این	آب	و	به	همدیگر	می	خورد،	
کف	جلوی	چشم	می	آید	اّما	این	کف	ماندنی	نیست.	
بَُد	َفَیذَهُب	ُجفآء«؛	این	کف	روی	آب	می	رود	 ا	الزَّ »َفاَمَّ
پی	کارش	نابود	می	شود.	»َو	اَّما	مایَنَفُع	الّناَس	َفیمُکُث	
فِی	االَرض«؛)۱(	آن	چیزی	که	نافع	است،	آن	چیزی	که	
حیات	مردم	به	آن	است،	یعنی	آن	آب	روان،	آب	زالل،	
آن	می	ماند.	حقیقت	این	جوری	است،	حقیقت	پیروز	
خواهد	شــد،	حقیقت	به	اهداف	خود	دست	خواهد	
یافت.	بله،	در	راهش	مشــکالتی	وجود	دارد.	شرطش	
این	است	که	در	مقابل	این	مشکالت	خودش	را	نبازد؛	
سرباز	حقیقت،	افسر	حقیقت،	رهرو	حقیقت	خودش	
را	در	مقابل	این	مشکالت	نبازد.	وقتی	نباخت،	ایستاد،	

۹۵/2/۱		 تحّمل	مشکل	کرد،	به	نتیجه	خواهد	رسید.
۱ ( سوره مبارکه الرعد آیه ۱۷
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حزب اهلل این است

امام کالم

یک	تشکیالت	واحد،	اولین	و	واضح	ترین	معنایش	
این	اســت	که	افرادی	که	در	این	تشــکیالت	کار	
می	کنند،	این	ها	به	دنبال	یــک	جهت	واحدی،	به	
دنبال	گمشــده	ی	واحدی	می	گردنــد،	آن	هم	با	
همکاری	و	همراهی	و	همگامــی	با	یکدیگر.	پس	
اخالق	تشــکیالتی	یعنی	اخالق	اسالمی؛	اخالق	
تشکیالتی	یعنی	اخالق	اســالمی	منظم،	یعنی	
چگونگی	برخــورد	دو	برادر،	دو	هم	فکــر،	دو	هم	
آهنگ،	دو	هم	جهت.	اگر	مــا	مجموعه	مقررات	و	
تکالیفی	را	که	در	اسالم	هست،	این	ها	را	مانند	اندام	ها	
و	اجزای	یک	ماشین	در	نظر	بگیریم	که	دارد	با	یک	
نظم	خاصی	حرکت	می	کند،	اخالق	چه	موضعی	
دارد	این	جا؟	در	یک	دید	خیلی	ســطحی	-	عرفی	
قابل	فهم،	اخالق	عبارت	اســت	از	آن	وسیله	ای	که	
موجب	می	شود	این	حرکت	و	هم	آهنگی	میان	این	
اجزا	بدون	اصطکاک،	بدون	سائیدگی،	بدون	زیان	و	

۵۹/۳/2	 خسارت	انجام	بگیرد،	این	اخالق	است.		

باید با قرآن مأنوس شوید

اخالق تشکیالتی
 یعنی اخالق اسالمی منظم 

پایانکاربهسودجبههخداییست

کتابخانه ای که مورد توجه و عنایت امام بود  
در بین کتابخانه هایی که شخصی بود و مال اشخاص بود و از مال شخصی فراهم شده بود، 
تنها این کتابخانه مرحوم بزرگوار ]آیت اهلل مرعشی[ هست که الحمداهلل نشانه ای است از 
اهمیت و عظمت میراث مکتوب ما و امیدواریم ان شاء اهلل روزبه روز این کتابخانه بهتر بشود. 
امام کمك کردند یعنی واقعا توجه امام و عنایت امام به این کتابخانه به نظر من، این کتابخانه 

را نجات داد و کمك کرد به بازماندگان محترم که اینجا را بتوانند ترتیب بدهند . 8۹/۱۱/۱8

حضور رهبر انقالب در کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی

س. آیا در استفاده از اموال دیگران رضایت زبانی 
شرط است یا به صرف احتمال رضایت، می توان 
در آن مال تصرف کرد؟ج.	عالوه	بر	لفظ،	هر	عملی	
که	بر	این	معنا	داللت	داشته	باشد	نیز	کافی	است	
و	الزم	نیست	حتماً	لفظ	باشــد	اما	صرف	احتمال	

رضایت	کافی	نیست.
س. آیا صحبت تلفنــی در مکان های عمومی 
مخصوصا در کتابخانه و محیط کار که نیاز به تمرکز 
دارد، جایز اســت؟ج.	اگر	موجب	اذیت	دیگران	

نشود،	فی	نفسه	اشکال	ندارد.
س. آیا هك کردن وای فای دیگران حرام است؟ 
و اگر هك کنیم باید حاللیت بگیریم؟ و در صورت 
لزوم حاللیت گرفتن اگر شخص را نشناسیم یا 
سخت پیدا شود باید چه کار کنیم؟ج.	جایز	نیست	
و	برای	استفاده	باید	از	صاحب	آن	رضایت	بگیرید	و	
اگر	از	پیدا	کردن	شخص	مأیوس	هستید،	قیمت	
مقدار	مصرفی	را	از	طرف	او	به	فقیر	صدقه	دهید	و	

احتیاط	در	اجازه	از	حاکم	شرع	است.

حکم هك کردن وای فای

دســتهاول، اصحاب راستین: 	این	دســته	از	افراد	کسانی	بودند	
که	تا	آخرین	لحظه	و	قطره	ی	خون،	از	پیامبر	و	دین	اسالم	دفاع		کردند،	
آنها	همان	هایی	بودند	که	قرآن	در	وصف	شــان	چنین	می	فرماید:	»ِمَن	
ِمنُهم	 َ	َعلَیِه	َفِمنُهم	َمن	َقضی	نَحَبُه	و	َ الُمؤِمنیَن	رِجاٌل	َصَدقوا	ما	عاَهُدوا	اهللَّ
لوا	تَبدیاًل«.	امیرالمؤمنین)ع(،	عمار	و	سلمان،	نمونه	هایی	 ما	بَدَّ َمن	یَنَتِظُر	و	َ

از	این	افرادند.
دســته دوم، ضعیف االیمان ها:	افرادی	که	اگرچه	ایمان	آورده	و	به	
پیامبر	گرویده	بودند،	اما	از	آنجا	که	ضعف	در	ایمان	داشتند،	در	حوادث	
و	شداید،	ممکن	بود	پایشان	بلرزد	و	از	راه	به	درشوند.	اینها	همان	کسانی	
بودند	که	در	ماجرای	جنگ	احد	که	پیامبر)ص(،	دستور	مراقبت	از	تنگه	
را	به	آنها	داده	بود،	به	هوای	جمع	آوری	غنائم،	مأموریت	خود	را	رها	کرده	
و	سرنوشت	جنگ	را	تغییر	دادند.	»مسلمان	ها	اول	پیروز	شدند،	بعد	یک	

عده	ای	مأموریتها	را	فراموش	کردند،	تنگه	را	رها	کردند،	رفتند	ســراغ	
غنیمت	جمع	کردن؛	دشمن	هم	توانست	نیروهای	اســالم	را	دور	بزند،	
بیفتد	به	جانشان،	تعدادی	از	آنها	را	بکشد،	آنها	را	منهزم	کند.«	8۹/4/2۳	

روش	پیامبر)ص(،	با	این	گروه،	روش	"تربیت	و	تزکیه	و	تعلیم"	بود.
دسته سوم، انقالبی نماها: کسانی	که	"ظاهرا"	ایمان	آورده	و	ادعای	اسالم	
می	کردند،	اما	رفتار	آنها،	دقیقا	برخالف	ادعای	آنان	بود.	اینان	کسانی	بودند	
که	با	کارهای	خود	مانند	انتشار	شایعه،	دروغ	یا	سیاه	نمایی	از	وضع	موجود،	
موجب	تضعیف	نظام	اسالمی	و	ایجاد	تشویش	در	گروه	دوم	می	شدند.	مثال	
در	ابتدای	جنگ	احد،	پیامبر)ص(	مانند	همیشه	از	اصحاب	خواستند	که	
نظر	خود	را	درباره	ی	چگونگی	جنگ	بیان	کنند.	عده	ای	معتقد	به	جنگ	
در	درون	مدینه	و	عده	ای	موافق	جنگ	در	خــارج	از	مدینه	بودند.	باالخره	
تصمیم	به	جنگ	در	خارج	از	مدینه	گرفته	شد	و	پیامبر	با	سپاه	هزار	نفری	

خود،	به	سمت	خارج	از	مدینه	حرکت	کرد	تا	در	مقابل	سپاهی	چند	برابری	
قرار	گیرد.	اما	در	میانه	ی	راه،	انقالبی	نماها	به	بهانه	ی	آنکه	پیامبر)ص(	حرف	
آنان	را	گوش	نکرده	و	در	درون	مدینه	نجنگیده	است،	ساز	مخالفت	با	پیامبر	

زده	و	300	نفر	از	او	جدا	شدند.
انقالبی	نماها	در	جریان	جنگ	احزاب	هم		چنین	کردند.	»در	جنگ	احزاب،	
همه	ی	قبائل	مشرک	مکه	و	غیر	مکه	و	ثقیف	و	غیره	آمدند	متحد	شدند؛	
ده	هزار	نفر	نیروی	رزمنده	فراهم	کردند؛	یهودی	هایی	هم	که	همسایه	ی	
پیغمبر	بودند	و	امان	یافته	ی	پیغمبر	بودند،	خیانت	کردند؛	اینها	هم	با	آنها	
همکاری	کردند...	یک	جنگ	احزاب	درست	کردند؛	جنگ	احزابی	که	دل	ها	
را	خیلی	ترساند.«	۹۱/۷/۱۹	آن	هنگام	که	پیامبر	بشارت	پیروزی	مسلمانان	
بر	ابرقدرت	های	آن	روز	دنیا	)روم	و	ایران	و	یمن(	را	داد،	این	افراد	با	تمسخر	
یا	ایجاد	ابهام	در	سخنان	او،	این	حرف	ها	را	کذب	و	نادرست	خواندند.	آنها	
سپس	با	ایجاد	تشــویش	و	اضطراب	در	جامعه	ی	اســالمی	)مثال	اینکه	
می	گفتند	راهی	که	پیامبر)ص(	انتخاب	کرده	اشتباه	است	و	این	جنگی	
است	که	در	آن،	شکست	حتمی	است(	ســعی	کردند	افراد	را	از	گرداگرد	
پیامبر)ص(	جدا	کرده	و	آنها	را	از	جنگیدن	منصرف	کنند.	قرآن	درباره	ی	
این	افراد	می	فرماید:	»َقْد َيْعَلُم ٱللَُّه ٱْلُمَعوِِّقنَي ِمنُكْم وَٱْلَقاِئِلنَي ِلِْخَواِنِهْم َهُلمَّ إِلَْيَنا 
وََل َيأُْتوَن ٱْلَبأَْس إِلَّ َقِلياًل«:	»خداوند	کســانی	را	به	خوبی	می	شناسد	که	مردم	

۳ 	را	از	جنگ	باز	می	داشتند،	و	کسانی	را	که	به	برادران	خود	می	گفتند

هفته نامـه خبری-تبیینی نمازهـای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی| سـال سـوم، شـماره ۱2۱| هفته اول اسـفند ۹6
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پایانکاربهسودجبههخداییست

اگر این شهادت ها نبود، این نظام باقی نمی ماند       |   این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید صمداهلل شمس الدینی نژاد 

در	روایات	داریم	که	هنوز	از	این	نَشئه]دنیا[	خارج	نشده،	عالئم	رحمت	الهی	را	مشاهده	می	کند؛	یعنی	در	روایات	دارد	بمجّرد	اینکه	شهید	از	اسب	می	افتد	-آن	وقت	با	
اسب	می	جنگیدند-	هنوز	به	زمین	نرسیده،	وعده	ی	الهی	را	دریافت	می	کند؛	یعنی	حّتی	در	این	نشئه	چشمش	باز	می	شود	و	حقیقت	را	می	بیند	و	رحمت	الهی	را،	فضل	

  ۹۵/۹/۱۵	 الهی	را	به	طور	ملموس	درک	می	کند	و	دریافت	می	کند؛	این	ارزش	شهدا	است.	اگر	این	شهادت	ها	نبود،	اگر	این	فداکاری	ها	نبود،	این	نظام	باقی	نمی	ماند.		

مزار: گلزار شهدای کرمانتاریخ شهادت: ۳0 بهمن ماه ۱۳8۱ شهادت: سانحه هوایی

حکم هك کردن وای فای »سرباز حقیقت« نباید در برابر مشکالت، خودش را ببازدمبادا بگذارید این حصار شکسته شود!

تفسیر قرآن  |  4 احکام آموزشی  |  4درس اخالق  |  4

انقالبینماها
بهدنبالچههستند؟

حکومت پیامبر)ص( در مدینه، فصل دوم رسالت ایشان بود. پیشــتر پیامبر)ص( در مرحله ی سیزده ساله ی مکه، 
شالوده های اولیه ی نظام اســالمی را پی ریزی کرده بود، و حاال در ده سال مدینه، وقت نظام سازی و جامعه سازی بود. 
برای همین، دشمنی با پیامبر)ص( در این مرحله، هم بیشتر و هم پیچیده تر شده بود. از یك سو، دشمنان بیرونی چون کفار مکه یا 
یهودیان مدینه، جنگ هایی را بر پیامبر تحمیل می کردند، و از ســویی دیگر، دشــمنان درون جامعه ی اسالمی، در بزنگاه های 
حساس و سرنوشت ســاز، موجب تحمیل هزینه های زیادی به حکومت نوپای پیامبر)ص( می شدند. از این حیث، می توان افراد 

موجود در جامعه ی پیامبر)ص( را به سه دسته تقسیم کرد.

)(۱0 نکته از زندگی حضرت فاطمه
 به روایت رهبر انقالب
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	به	ســوی	ما	بیائید	و	خود	را	از	معرکه	بیرون	 ۱

بکشید،	و	جز	مقدار	کمی	-آن	هم	از	روی	اکراه	و	یا	
ریا-	به	سراغ	جنگ	نمی	روند.«	پیامبر)ص(	البته	با	
این	جریان،	تا	آنجا	که	می	شد	مماشات	کرده	و	مانند	
سایر	افراد	با	آنها	رفتار	می	کرد	و	حتی	سهم	آنان	از	
بیت	المال	را	نیز	پرداخــت	می	کرد،	اما	آنگاه	که	این	
افراد	تبدیل	به	یک	"جریان	سازمان	یافته	ی	معاند"	

شدند،	پیامبر	نیز	به	شدت	با	آنها	برخورد	کرد.	

انقالب اسالمی، و مواجهه با این دسته از افراد
14	قــرن	بعــد	از	انقــالب	نبــوی،	انقــالب	
اســالمی	ایران	نیز	در	مرحله	ی	دولت	سازی	و	
جامعه	سازی،	با	همین	سه	دسته	از	افراد	مواجه	
است:	"اصحاب	راستین	انقالب	اسالمی"،	که	با	
باور	تام	و	تمام	به	خط	انقالب،	در	همه	ی	شرایط،	
در	کنار	"رهبران	انقالب	اسالمی"	قرار	گرفتند	
و	با	کار	و	تالش	شــبانه	روزی،	کار	انقالب	را	به	
پیش	بردند؛	"ضعیف	االیمان	هایی"	که	به	دلیل	
هوای	نفس،	دنیاطلبی	یا	ترس	از	دشــمن،	در	
رخدادها	و	حوادث	تاریخی،	پایشــان	لرزید	و	یا	
دست	از	انقالبی	گری	برداشته	و	تبدیل	به	یک	
انسان		خنثی	شدند،	یا	حتی	به	سمت	دشمن،	
میل	پیدا	کردنــد؛	و	"انقالبی	نمایی	هایی"	که	
شعار	انقالب	داده	و	می	دهند	و	عکس	آن	عمل	
می	کنند.	»کسی	خیال	نکند	که	مسأله	ی	نفاق	
مربوط	به	صدر	اسالم	یا	مربوط	به	اوج	انقالب	بود،	
نه،	همه	ی	ما،	من	و	شما	در	معرض	این	امتحان	
در	تمام	حاالت	هســتیم،	یک	حقیقتی	مطرح	
می	شود	که	این	حقیقت	ممکن	است	با	گوشه	ای	
از	احساسات	و	دریافتهای	ما	ناسازگار	باشد:	یا	با	
خودپرستی	ما،	یا	با	ادعاهای	درونی	ما،	یا	با	علمی	
که	برای	خودمان	قائلیم،یا		برای	سابقه	ای	که	برای	
خودمان	می	شناسیم،	مثاًل	باسابقه	ی	مبارزه،	یا	
با	توقعی	که	نسبت	به	شخصیت	خودمان	داریم،	
این	ناسازگار	است،	در	مقابل	این	حقیقت	چه	کار	
خواهیم	کرد؟	هم	می	توان	پا	گذاشــت	روی	این	
احساس	غلط	و	درک	باطل	و	تسلیم	شد	و	حرکت	
کرد	و	در	راه	این	حقیقت	رفــت،	و	هم	می	توان	
تسلیم	نشد،	بلکه	تســلیم	آن	احساسات	غلط	
درونی	شد،	که	اگر	این	کار	انجام	گرفت	آن	وقت:	
»فزاد	هم	اهلل	مرضا«	دائم	این	حالت	دومی	یعنی	
نفرت	و	جدائی،	ایجاد	می	شود	و	کار	را	به	جاهای	

بسیار	دشوار	خواهد	رساند.«	۷0/8/2۹
انقالبی	نماها	ســعی	می	کنند	با	ایجاد	شایعه،	
شبهه،	سیاه	نمایی	و	لجن	پراکنی،	در	دل	مردم	
و	جامعه،	"ناامیدی"	به	وجود	آورده	و	نسبت	به	
راهی	که	انتخاب	کرده	اند،	تشویش	ایجاد	کنند.	
این	جریان	را	باید	شناخت	و	نسبت	به	حربه	های	
آنان	آگاه	بود.	هرچند	که	»مردم	قبول	نمی	کنند	
این	را.	حاال	ممکن	است	کســی	خیال	کند	که	
در	مردم	تأثیــر	می	گذارد؛	نه،	مــردم	آگاهند،	

می	فهمند،	نمی	پذیرند	این	حالت	را.«	۹6/۱0/6

)(۱0 نکته از زندگی حضرت فاطمه
 به روایت رهبر انقالب

     بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در 
رسانه های بین المللی

راهپیمایی	میلیونی	مردم	ایران	در	22	بهمن	
امســال،	بازتاب	گســترده	ای	در	رسانه	های	
بین	المللی	داشــت.	برای	مثــال،	خبرگزاری	
آسوشــیتدپرس	نوشــت:	تنها	چند	هفته	از	
اعتراض	های	اخیر	در	چند	شــهر	ایران،	مردم	
این	کشور	برای	بزرگداشــت	سالگرد	انقالب	
اسالمی		که	در	ســال	1979	به	وقوع	پیوست	
به	خیابان	ها	آمدند.	خبرگزاری	شــینهوا	نیز	با	
انتشار	گزارشی	نوشت:	مردم	ایران	در	بسیاری	
از	شــهرهای	این	کشــور	در	خیابان	ها	تجمع	
کردند،	شعارهایی	علیه	اسرائیل	و	آمریکا	سر	
دادند	و	تصاویر	آیت	اهلل	خمینــی،	بنیانگذار	
انقالب	و	آیت	اهلل	خامنه	ای،	رهبری	ایران	را	در	

دست	داشتند.|   ایلنا |

     مخبر: فعالیت های ستاد اجرایی در 
مناطق محروم اجرا می شوند

رئیس	ســتاد	اجرایی	فرمان	امام)ره(	گفت:	
ســتاد	اجرایی	فرمــان	امــام	در	پروژه	ها	و	
فعالیت	های	اقتصادی	حضــور	دارد	اما	تمام	
این	فعالیت	هــا	در	مناطق	محــروم	به	اجرا	
می	رســند.	فعالیت	های	ستاد	اجرایی	فرمان	
امام	برای	شناســاندن	و	معرفی	مزیت	های	
مناطق	کم	برخوردار	و	محروم	است	و	هدف	
اصلی	از	اجــرای	فعالیت	هــای	اقتصادی	در	
ایــن	مناطق	ایجــاد	فرصت	های	شــغلی	و	
اشــتغالزایی	برای	بومی	های	منطقه	است.	
وی	افزود:	در	ســتاد	اجرایی	فرمان	امام	هیچ	
فعالیتی	معــاف	از	مالیات	نیســت	و	مانند	
سایر	شرکت	های	متعلق	به	بخش	خصوصی	

مالیات	می	پردازیم.|  ایلنا |

     خوب جلوه دادن رژیم پهلوی برنامه 
تبلیغاتی آمریکایی ها 

پایــگاه	خبــری	آمریکایی	مینــت	پرس	با	
اســتناد	به	مدارک	و	آمار	و	ارقام	های	وزارت	
امور	خارجه	و	کنگره	ی	آمریکا	از	بودجه	های	
صدها	میلیــون	دالری	این	کشــور	به	ویژه	از	
ســال	200۶	میالدی	با	هدف	براندازی	نظام	
جمهوری	اسالمی	ایران	خبر	داد	و	اعالم	کرد	
تمرکز	روی	اســتفاده	از	انواع	رسانه	ها،	خوب	
جلوه	دادن	رژیم	سلطنتی	و	رژیم	مخلوع	شاه،	
نفوذ	در	میان	خانواده	ها	و	به	ویژه	جوانان،	و	دور	
کردن	آنان	از	ارزش	های	انقالب	اســالمی	از	
محورهایی	است	که	آمریکا	برای	تحقق	اهداف	
خود	بر	روی	آنها	تمرکز	کرده	است.	این	پایگاه	
این	را	هم	نوشــت	که	دولت	دونالد	ترامپ،	از	
زمان	روی	کار	آمدن،	بیش	از	یک	میلیون	دالر	
برای	ایجاد	اغتشاشات	در	داخل	ایران	هزینه	

کرده	است.		|      ایسنا |

در محیط های مراسم مذهبی، مراقب باشید هیچ کاری که از حدود ضوابط شرع ممکن است بیرون برود، رخ ندهد؛ 
این را مراقبت کنید. محیط مّداحی و خوانندگی دینی، یک محیط پاک و مطّهری است؛ نگذاریم آلودگی هایی که 
متأّسفانه در دنیای هنر در  بین مردمان بی قید و بی مباالت رواج پیدا کرده است، به محیط هنر اسالمی و مذهبی در 
محیط های مذهبی رسوخ کند و نفوذ کند؛ این را مراقب باشید. محیط، محیط پاکیزه، طّیب، طاهر، ]همراه با[ عّفت؛ 

این جور محیطی باید باشد محیطی که ما در آنجا معارف اسالمی را می خواهیم با زبان شعر بیان کنیم.  93/1/31

محبت واقعی 
بین زن و شوهر، چه زمانی شکل می گیرد؟ نباید از حدود و ضوابط شرع بیرون بروید

هیئت
انقالبی

امروز	در	دنیا	تعبیر	بدی	از	محّبت	می	کنند،	این	ِعشــقی	که	تعبیر	می	کنند،	اینها،	آن	محّبت	واقعی	نیســت.	این،	
همان	حالت	هیجان	جنسی	است	که	به	یک	شــکل	خاصی	آن	را	ظاهر	می	کنند.	این	ممکن	است	در	خیلی	از	موارد	
پیش	بیاید،	ارزشی	هم	ندارد.	آن	چیزی	که	با	ارزش	است،	آن	محّبت	عمیق	و	صمیمی	و	خدایی	و	همراه	با	احساس	
مسئولیت	متقابل	بین	دختر	و	پسر	اســت	که	بدانند	حاال	بعد	از	این،	یک	واحدند	و	یک	هدف	را	دنبال	می	کنند.	این،	

۷۹/۱0/۱۵ آن	محّبتی	است	که	خانواده	بر	اساس	آن	شکل	می	گیرد.		

خانواده
ایرانی

زندگی با برکت حضرت صدیقه ی طاهره )(، در 
عین کوتاهی با اتفاقات و سختی های بی نظیری 
در تاریخ اسالم همراه بود، دوران تبلیغ اسالم و 
کینه توزی مشرکین، جنگ های صدر اسالم، از 
دست دادن پیامبر و جانشینی پس از ایشان، تنها 
بخش کوچکی از دوران مشقت بار زندگی حضرت 
فاطمه ی زهرا)( بوده است. با این حال عظمت و 
بزرگی شخصیت ایشان آن اندازه است که نه تنها 
برای عموم شیعیان، بلکه برای ائمه نیز الگو و محل 
رجوع هستند. با نزدیك شدن به ایام شهادت و 
ســوگواری حضرت زهرا)(، خط حزب اهلل ده 
نکته از بیانات رهبر انقالب را پیرامون زندگی این 

بانوی بزرگوار را بیان می کند: 

مجاهدت در راه اسالم

ام	ابیها!	نامیدن	آن	حضرت،	به	دلیل	خدمت،	۱0
کار،	مجاهدت	و	تالش	اوســت.	آن	حضرت	
چه	در	دوران	مکه،	چه	در	دوران	شــعب	ابیطالب	و	چه	
آن	هنگام	که	مادرش	خدیجــه	از	دنیا	رفت	و	پیغمبر	را	
تنها	گذاشت،	در	کنار	و	غمخوار	پدر	بود...	فاطمه	ی	زهرا	
)(	در	آن	روزها	قدبرافراشت	و	با	دست	های	کوچک	

خود	غبار	محنت	را	از	چهره	ی	پیغمبر	زدود.	۷۳/۹/۳

همسری  نمونه در درون خانه
امیرالمومنین)ع(	دربــاره	ی	فاطمه	ی	زهرا	۷

)(	فرمود:	»مــا	اغضبنــی	و	ال	خرج	من	
امری.«	یک	بار	این	زن	در	طول	دوران	زناشویی،	مرا	به	خشم	
نیاورد	و	یک	بار	از	دستور	من	سرپیچی	نکرد.	فاطمه	ی	زهرا	
)(	با	آن	عظمت	و	جاللت،	در	محیط	خانه،	یک	همسر	و	

یک	زن	است؛آن	گونه	که	اسالم	می	گوید.	۷۱/۹/2۵

دختر، همسر و مادر نمونه
زندگی	فاطمه	ی	زهــرا	)(	از	همه	ی	ابعاد،	۵

زندگی	ای	همــراه	با	کار	و	تــالش	و	تکامل	و	
تعالی	روحی	یک	انسان	است.	شوهر	جوان	او	دائما	در	جبهه	
و	میدان	های	جنگ	است؛	اما	در	عین	مشکالت	محیط	و	
زندگی،	فاطمه	ی	زهرا	)(،	مثل	کانونی	برای	مراجعات	
مردم	و	مسلمانان	است.	او	دختر	کارگشای	پیغمبر	است	و	
در	این	شرایط،	زندگی	را	با	کمال	سرافرازی	به	پیش	می	برد:	
فرزندانی	تربیت	می	کند	مثل	حســن	و	حسین	و	زینب؛	
شوهری	را	نگهداری	می	کند	مثل	علی	و	رضایت	پدری	را	

جلب	می	کند	مثل	پیغمبر!	۷۱/۹/2۵

دفاع یك تنه از حق
مگر	نمی	گوییم	که	»حّتی	توّرم	قدماها«؟	این	قدر	در	محراب	عبادت	خدا	ایستاد!	ما	هم	باید	در	محراب	عبادت	بایستیم.	ما	4

هم	باید	ذکر	خدا	بگوییم.	ما	هم	باید	محبت	الهی	را	در	دلمان	روزبه	روز	زیاد	کنیم.	مگر	نمی	گوییم	که	با	حال	ناتوانی	به	مسجد	
رفت،	تا	حقی	را	احقاق	کند؟	ما	هم	باید	در	همه	ی	حاالت	تالش	کنیم،	تا	حق	را	احقاق	کنیم.	ما	هم	باید	از	کسی	نترسیم.	مگر	نمیگوییم	
که	یک	تنه	در	مقابل	جامعه	ی	بزرگ	زمان	خود	ایستاد؟	ما	هم	باید	همچنان	که	همســر	بزرگوارش	فرمود	»ال	تستوحشوا	فی	طریق	

الهدی	لقلّة	اهله«،از	کم	بودن	تعدادمان	در	مقابل	دنیای	ظلم	و	استکبار	نترسیم	و	تالش	کنیم.	۷0/۱0/۵	

بی توجهی به تجمالت دنیا در عین امکان 
بهره مندی از آن ها

راه	فتوحات	و	غنایم	که	باز	می	شــود،	دختر	
پیغمبر	ذره	ای	از	لذت	های	دنیا	و	تشــریفات	و	تجمالت	
و	چیزهایی	را	کــه	دل	دختران	جــوان	و	زن	ها	متوجه	
آنهاســت،	به	خود	راه	نمی	دهد.	عبادت	فاطمه	ی	زهرا	

)(،	یک	عبادت	نمونه	است.۷۱/۹/2۵

8.درک مسئولیت مهم در قبال جامعه ی 
اسالمی6

شــما	ببینید	شــوهرداری	فاطمــه	ی	زهرا	
)(	چگونه	بود.	در	طول	ده	ســالی	که	پیامبر	در	مدینه	
حضور	داشت،	حدود	نه	ســالش	حضرت	زهرا	و	حضرت	
امیرالمومنین	)(	با	همدیگر	زن	و	شوهر	بودند.	در	این	نه	
سال،	حدود	شصت	جنگ	اتفاق	افتاده...	حاال	شما	ببینید،	
او	خانمی	است	که	در	خانه	نشســته	و	شوهرش	مرتب	در	
جبهه	است	و	اگر	در	جبهه	نباشد،	جبهه	لنگ	می	ماند	-	این	
قدر	جبهه	وابسته	ی	به	اوســت	-	از	لحاظ	زندگی	هم	وضع	
روبه	راهی	ندارند...	یعنی	حقیقتا	زندگی	فقیرانه	ی	محض	
داشتند؛	در	حالی	که	دختر	رهبری	هم	هست،	دختر	پیامبر	

هم	هست،	یک	نوع	احساس	مسوولیت	هم	می	کند.۷۷/2/۷

یك جهادگر به تمام معنا
در	زندگی	معمولی	این	بزرگوار،	یک	نکته	ی	
مهم	اســت	و	آن	جمع	بین	زندگی	یک	زن	
مسلمان	در	رفتارش	با	شوهر،	فرزندان	و	انجام	وظایفش	
در	خانه	از	یک	طرف	و	بین	وظایف	یک	انســان	مجاهد	
غیور	خســتگی	ناپذیر	در	برخوردش	با	حوادث	سیاسی	
مهم	بعد	از	رحلت	رســول	اکرم)(	که	به	مســجد	
می	آید	و	سخنرانی	و	موضعگیری	و	دفاع	می	کند	و	حرف	
می	زند	و	یک	جهادگر	به	تمام	معنا	و	خســتگی	ناپذیر	و	

محنت	پذیر	و	سختی	تحمل	کن	است.	68/۹/22

بندگی صادقانه ی خدا
اگر	بندگی	خدا	در	فاطمه	ی	زهرا	)(	نبود،	8

او	صدیقه	ی	کبری	نبــود.	صدیق	یعنی	چه؟	
صدیق	کسی	اســت	که	آنچه	را	می	اندیشد	و	می	گوید،	
صادقانه	در	عمل	آن	را	نشــان	دهــد.	هرچه	این	صدق	
بیشتر	باشــد،	ارزش	انسان	بیشتر	اســت...	این	بزرگوار	

صدیقه	کبری	است؛	یعنی	برترین	زن	صدیق.	84/۵/۵

2۳

۱

توجه به  فقرا و محرومان
آن	بزرگـوار	بـرای	خاطر	گرسـنگان،	نـان	را	۹

از	گلـوی	خـود	و	عزیزانـش	-	مثل	حسـن	و	
حسـین)(	و	پـدر	بزرگوارشـان)(	-	بریـد	و	به	آن	
فقیـر	داد؛	نه	یـک	روز،	نه	دو	روز؛	سـه	روز!	مـا	می	گوییم	
پیـرو	چنین	کسـی	هسـتیم؛	ولی	مـا	نه	فقـط	نـان	را	از	
گلوی	خـود	نمی	بریم	که	بـه	فقرا	بدهیـم،	اگـر	بتوانیم،	

نـان	را	از	گلـوی	فقرا	هـم	می	بریـم!	۷0/۱0/۵

انفاق در عین تنگدستی
وقتـی	پیغمبـر	پیرمـرد	مسـتمندی	را	بـه	
فرسـتاد	 امیرالمؤمنیـن)ع(	 درخانـه	ی	
کـه	»بـرو	حاجتـت	را	از	آنهـا	بخـواه«،	فاطمـه	ی	زهـرا	
)(	تختـه	ی	پوسـتی	را	که	حسـن	و	حسـین	روی	آن	
می	خوابیدنـد	و	بـه	عنـوان	زیرانـداز	فرزنـدان	خـود	در	
خانـه	داشـت	و	چیزی	جـز	آن	نداشـت،	بـه	سـائل	داد	و	
گفـت	»ببـر	بفـروش	و	از	پـول	آن	اسـتفاده	کـن!«	این،	
شـخصیت	جامع	االطراف	فاطمـه	ی	زهراسـت.	۷۱/۹/2۵


