
شهادت: به دست تروریست های تکفیری

ساکنان  این اتوبوس...| این شماره تقدیم   می شود به  ارواح طیبه  شهدای حادثه تروریستی فوعه و کفریا

امنّیت برای یک کشور خیلی مهم است. گاهی در یک کشوری نان نیست، قحطی است، مشکالت هست،  نا امنی هست، اگر به مردم بگویند نان میخواهید یا امنّیت قطعاً امنّیت را 
ترجیح میدهند. یعنی همان چیزی که دخالت ابرقدرتها در منطقه ی ما و خیلی از مناطق دیگر موجب شده است که ضعیف شده. یعنی اتوبوسی که فرض بفرمایید حرکت میکند از 

یک جا به جای دیگر خاطر جمع نیست، که ساکنان  این اتوبوس و کسانی که در آن سوار هستند اینها بسالمت به مقصد بتوانند برسند و مورد تهاجم دشمن قرار نگیرند.  96/1/30
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هفته نامه خبری-تبیینـی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی| سـال دوم، شـماره 78| هفته اول اردیبهشـت 96

78

پایانکاربهسودجبههخداییست

    یک. محور همیشگی شرارت
" ایران به شــدت به دنبال سالح های کشتار جمعی 
و صادرکننده تروریســت اســت، در حالی که یک 
اقلیت حاکم، آرزوی مردم ایران برای آزادی را سرکوب میکنند. 
...چنین دولت هایی] ایران، کره شــمالی و عــراق[ یک محور 
شرارت را تشکیل می دهند. آن ها برای به خطر انداختن صلح 
خود را مســلح می کنند..." این جمالت بخشــی از سخنرانی 
معروف و جنگ طلبانه جرج دبلیو بوش در ماه های پایانی سال 
80 است که در آن تالش میکرد مبانی نظری لشکرکشی های 
بعدی آمریکا پس از افغانســتان و چندین و چند سال جنگ 
خانمان ســوز در منطقه ی جنوب غرب آســیا را توجیه کند. 

رهبر انقالب در واکنش به این مسائل، در همان برهه ی زمانی 
خطاب به مسئولین نظام، چگونگی مواجهه با دشمن را اینگونه 
بیان کردند: »بعضی ممکن است هیچ تهدیدی را متوّجه نظام 
ندانند، بگویند نه، هیچ تهدیدی متوجه نظام نیســت. بعضی 
ممکن اســت تهدید را قبول کنند، اما آن را متوّجه به بخشی 
از نظام بدانند، نه به همــه نظام؛ و خود را خــارج از آن بخِش 
مورد تهدید بپندارند. بعضی نیز ممکن اســت تهدید را جّدی 
بدانند، اما راه حّل آن را تســلیم و پوزش خواهی گمان کنند....

] نه[ تهدید هست؛ تهدید، عمومی است. راه حّل آن هم حفظ 
و افزایش "عناصر قدرت در درون نظام" است. ما عناصر قدرت 

فراوانی داریم.« 80/12/27  

  دو. انتخابات و دوقطبی های کاذب
حال سؤال این است که مهم ترین عنصر قدرت کشور چیست؟ 
»مهمترین عنصر قدرت ما، مردم هستند و بزرگترین عاملی که 
این مردم را در صحنه و فّعال نگه میدارد، ایمان و اتّحاد آنهاست.« 
80/12/27 انتخابــات را می توان یکــی از اصلی ترین جلوه های 
حضور و اتحاد مردم دانست. از طرف دیگر، »یکی از ترفندهایی 
که ]دشمنان[ اخیراً یاد گرفته اند و دارند اعمال میکنند، ایجاد 
دوقطبی های کاذب اســت؛ دوقطبی های دروغین« 94/12/05 
نقشه دشــمن برای انتخابات امســال نیز این بار شکل جدید و 
البته کمی پیچیده تر به خود گرفته است: ترکیبی از همین دو 
ترفند "تهدید" و "دوقطبی دروغیِن" یا جنگ یا برجام. »چه در 

 اصرار کردم روایت فتح ادامه پیدا کند

بازخوانی  |  3

اگر فداکاریهای بعداز بعثت نبود، اسالم باقی نمی ماند

کالم امام   |  4شرح حدیث  |  4

خودمان باید کار کنیم تا احتیاج به خارج نداشته باشیم

سـالروز مبعث نورانی رسـول اکرم 
مبـارک باد

هدف دشمن از این غفلت »ایجاد ضعف 
و تزلزل در مسئولین و القای احساس »نمی شود و نمی توانیم« :  

دوقطبی دروغین
برجنگ و برجام
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  آمریکا: تحریم ها نشان دهنده حمایت ما از 
مردم ایران است!

از  بیانیـه ای  وزارت خزانـه داری آمریـکا در 
تحریـم هـای جدیـد علیـه ایـران، خبـر داد. 
دارایی هـای  دفتـر  مدیـر  اسـمیت  جـان 
خارجـی وزارت خزانـه داری آمریـکا مدعـی 
شـد: تحریم هـای امـروز نشـان دهنـده ادامـه 
حمایـت مـا از مـردم ایـران اسـت و تعهد مـا را 
برای واداشـتن حکومـت ایران به پاسـخگویی 
ایـن  شـهروندان  سـرکوب  ادامـه  دربـاره 

کشـور را نشـان می دهـد!  |  خ صداوسـیما |

  شهادت جمعی از شیعیان فوعه و کفریا 
انفجـار یـک دسـتگاه خـودروی بمب گـذاری 
شـده در محـل توقـف اتوبوس هـای حامـل 
شـیعیان بی پنـاه فوعـه و کفریـا، بـه شـهادت 
دههـا غیرنظامـی و مجـروح شـدن جمـع 
ایـن  تروریسـت ها  شـد.  منجـر  بیشـتری 
اتوبوس هـا را متوقف کـرده بودنـد. |  تسـنیم | 

  مقام آمریکایی: دولت ترامپ تحریم ها را 
ابزار مهمی می داند 

وزیـر خزانـه داری آمریـکا: ایـن کشـور قصـد 
ایـران  ضـد  بیشـتری  هـای  تحریـم  دارد 
اعمـال کنـد. وی افـزود ایـن تحریم هـا بـه 
نیسـتند.  مربـوط  ایـران  هسـته ای  برنامـه 
"منوچیـن" بـا بیـان اینکـه دولـت ترامـپ 
تأکیـد  ابـزار مهمـی می دانـد،  را  تحریم هـا 
کـرد: برنامـه تحریـم هـا فـوق العـاده مهـم 
از  مهمـی  بخـش  تحریم هـا  ایـن  و  اسـت 

شـغل مـن هسـتند. |  خبرگـزاری صداوسـیما|

  روایت رئیس سیا از نفوذ منطقه ای ایران
رییس سـازمان سـیا در "مرکـز اسـتراتژیک و 
مطالعـات بیـن الملل" بـه تالش های سـازمان 
CIA بـرای جمـع آوری عملکـرد ایـران بعـد از 
توافـق هسـته ای اشـاره کـرد و گفـت: ایـران 
در یکسـال اخیـر بـر نفـوذ خـود در منطقـه 
افـزوده اسـت. پمپئـو همچنیـن مدعـی شـد: 
کشـورهای خلیج فـارس و کشـورهای اروپایی 
بـا آمریـکا بـرای مقابلـه بـا تهدیدهـای ایـران 

همـکاری خواهنـد کـرد.  |  صـدای آمریـکا |

  توصیه مرکز تحقیقات ملی رژیم 
صهیونیستی به مقامات این رژیم

رژیـم  ملـی  امنیـت  تحقیقـات  مرکـز 
صهیونیسـتی در گزارشـی که به تازگی منتشر 
کـرده اسـت، بـه تل آویـو توصیـه می کنـد، در 
کنـار آمریـکا بـا عربسـتان، کشـورهای عربی 
خلیـج فـارس، ترکیـه، اردن و مصـر ائتالفـی 
منطقـه ای علیـه محـور مقاومـت بـه رهبـری 

ایـران تشـکیل دهـد. |       فـارس|  

هفته اخبار
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فضای انتخابات باید سالم باشد. نباید عّده ای با قلم و بیان و مطبوعات، و عّده ای هم با ابراز مخالفت با فالنی یا طرفداری از این 
نامزد یا آن نامزد، فضا را آلوده کنند. کسانی که به اسالم احترام میگذارند، کسانی که قدر و ارزش جمهوری اسالمی را ارج 
مینهند، کسانی که از ما حرف شنوی دارند، در هر جای کشور هستند، از همین اّوِل کار مراقب باشند. کارشکنی نسبت به 
دیگران، لجن پراکنی علیه این نامزد یا آن نامزد، بدگویی کردن و افشاگریهای بی پایه و اساس نسبت به اشخاص، همه اینها 

کارهای ممنوع و ضّد ارزش و خالف مشی جمهوری اسالمی و خالف حق است. از این کارها اجتناب کنند.  80/2/11

# آفت _های_انتخاباتی                     
پرهیز از کارشکنی و بدگویی علیه نامزدهای انتخابات

کلید
واژه

خدمت به مردم، باالترین عبادت
نیاز اساسی بشر

انسان در زندگی روزمره، با چهار نوع ارتباط مواجه 
است: ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، 
و در نهایت ارتباط با طبیعت. در این میان البته مهم ترین شکل 
ارتباط انسانی، ارتباط انسان با خدا است، از آن جهت که این رابطه 
از نیاز اتصال دائمی مخلوق با خالق خود نشأت گرفته است. »بشر 
در هر برهه ای از زمان و در هر شأنی از شئون اجتماعی که باشد، به 
ارتباط با خداوند و دعا و توجه و تضرع نیاز دارد. این نیاز، یک نیاز 
اساسی است. بدون ارتباط با خدا، انسان در درون خود تهی است؛ 

بی مغز و بی معنا و بی محتواست.«77/7/29 
همین ارتباط معنوی با خالق است که انسان را از غفلت و گمراهی 
مصون می دارد و او را متوجه ضعف وجودی خود در برابر خداوند 
می کند. به همین جهت در انقالب اسالمی، که خود ماهیتی 
الهی دارد، تغییر اساســی، فراهم آمــدن امکان تعالی معنوی 
آحاد جامعه است، امری که بیان گر تمایز ماهیت و کارکرد نظام 
اسالمی و سایر نظام های مادی است. »در نظام اسالمی، تحولی 
که به وجود می آید، صرفا تحول سیاســی نیست. فرق اساسی 
نظام الهی با نظامهای دیگر، همین است. در نظام الهی، انسانها 
تحول معنوی پیدا می کنند. انسان مادی، انسان معنوی و الهی 
می شــود و آرزوهای مادی به آرزوهای واالی انسانی و خدایی 
تبدیل می گردد... نه به معنای این که نیازهای جسمانی و مادی 
را فراموش کند؛ دنیا را هم باید آباد کند... اما در اینها منحصر نشود 
و این تحول را پیدا کند که به آرمانهای معنوی و آرزوهای بزرگ 

الهی دلباخته گردد.«77/7/29 
تخلق به تقوا و خدمت به خلق

اما در این میان، مسئولین و صاحب منصبان حکومتی، پیش 
و بیش از سایر مردم، باید در تقوا، توکل و سایر مظاهر اخالق 
اسالمی کوشا باشــند. این لزوم تخلق از سه جهت ضروری 
است: نخست آنکه برمبنای باور اسالمی، مسئوالن جامعه، 
منعمان نعمت خدمت به خلق هستند: »گفتمان اصلی دولت 
اسالمی خدمت است؛ اصالً فلسفه ی وجود ما جز این نیست؛ 
ما آمده ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این 
وظیفه غافل کند.«92/6/6 بر مبنای همین نعمت هم خداوند 
عملکرد مسئوالن جامعه را زیر نظر دارد. »باید بدانیم که اگر 
خدای متعال با فضل و رحمت و مغفرت خود با ما عمل نکند، 
کار ما خیلی سخت اســت. جزئّیات مخارجی که میکنیم، 
جزئّیات تصّرفاتی که میکنیم، جزئّیات برخورد و رفتاری که با 
مخاطبان خود و با مردم میکنیم، هر کدام از اینها پیش خدای 

متعال حساب دارد.«78/10/4
ثانیا در مسیری که به سوی خدا و ارزش های الهی می رود، 
تقوا عامل پیش برنده و نجات بخش است. »باید دانست که 
تقوا راه را هم باز میکند: »و مــن یتق اللَّ یجعل له مخرجا و 
یرزقه من حیث ال یحتسب«. تقوا موجب میشود که در همه 
بن بستها - بخصوص بن بستهای اجتماعی - شما راه نجات 

پیدا کنید.« 78/10/4
ثالثا به دلیل آنکه مســئوالن حکومت اســالمی، منصوبان و 
منتخبان ملت  اند، به شکل طبیعی وارثان و حفاظت کنندگان 
از اقتدار ملی جامعه ی اســالمی نیز هستند، به همین جهت 
است که لزوم رعایت تقوا در این قشر بسیار حائز اهمیت است. 
»ما ]مسئولین[ بیش از همه مردم به تقوا احتیاج داریم؛ چون 
مسؤولیتمان سنگین است و بخشــی از اقتدار ملی در اختیار 
ماست. اگر تقوا نباشد، این اقتداری که متعلّق به ملت است و 
گوشه ای از آن در اختیار هر یک از افراد جمع حاضر است، ممکن 
است در راه و جای درست خود مصرف نشود. بنابراین، مهمترین 

مسأله برای ما تقواست.« 82/8/11
تفاوت تقوای مردم و مسئوالن

پس از نظر اسالم، تقوای یک مسئول یا مدیر حکومت اسالمی، 
صرفا تقوایی فردی نیست، بلکه تقوایی است که ناظر به اجتماع 
و جامعه ی مسلمین نیز هست. این تفاوت به دلیل منعم شدن 
مسئوالن از نعمت خدمت به خلق خدا است. نکته ای که به زعم 
رهبر انقالب از سوی مسئوالن باید بیش از هرچیز دیگری به یاد 
داشته شود: »بیش از هر چیز، دو عنصر دائم به یاد شما باشد: 
یکی خدا، یکی مردم. اگر خدا و مردم در یاد من و شما باشند، 
خیلی از کارها درست خواهد شد. »مردم« هم که میگوییم، نه 
به خاطر این که آنها را شریک خدا یا در عرض خدا قرار میدهیم؛ 
بلکه به خاطر این که خوِد خدا گفته اســت باید برای مردم کار 
کنید و به فکر آنها باشید. این وظیفه و مسؤولیت ماست.80/9/21 
همچنان که این تقوا باید در نحوه ی کار و عملکرد مسئوالن هم 
ظهور یابد»مسؤوالن باید بزرگترین مظهر تقوایشان این باشد 
که آن مسؤولیتی را که بر حســب قانون بر عهده گرفته اند، به 
بهترین وجه و بدون هیچ نقصی ادا کنند.« 82/8/11 ماه رجب، 
و در امتداد آن، دو ماه شــعبان و رمضان، فرصتی اســت برای 
مسئولین کشور، که با درک صحیح از مختصات تقوای یک مدیر 
اسالمی، در عین توجه به خالق و تقویت ارتباط با خداوند، متوجه 
نیاز های مادی و معنوی مردم باشد و کمر همت به رفع آ نها ببندد 

که »هیچ عبادتی باالتر از خدمت به مردم نیست.« 78/3/4. 

 همین ارتباط معنوی 

با خالق است که 

انسان را از غفلت 

و گمراهی مصون 

می دارد و او را متوجه 

ضعف وجودی خود 

در برابر خداوند 

می کند. به همین 

جهت در انقالب 

اسالمی، که خود 

ماهیتی الهی دارد، 

تغییر اساسی، فراهم 

آمدن امکان تعالی 

معنوی آحاد جامعه 

است، امری که 

بیان گر متایز ماهیت 

و کارکرد نظام اسالمی 

و سایر نظام های 

مادی است

تقوای یک مسئول یا مدیر حکومت اسالمی، صرفا تقوایی فردی نیست



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

هفته سخن

 اصرار کردم روایت فتح ادامه پیدا کند

تجمل گرایی بالی بزرگ جامعه 

آن روز که مـا از آقایـان خواهش می کردیـم و اصرار می کـردم که ایـن روایت فتح ادامه پیدا کند، درسـت نمی دانسـتم 
چگونه ادامـه پیدا کند. بعـد که برنامه ها اجرا شـد، دیدیم همین اسـت. یعنـی زنده کـردن ارزش های دفـاع مقدس در 
خاطرهـا. آن خاطره ها را یکـی یکی از زبان ها بیـرون کشـیدن و آن ها را به تصویر کشـیدن و فضای جنـگ را بازآفرینی 
کردن. ایـن کاری بود که ایشـان داشـت می کـرد و هرچه هم پیـش می رفت، بهتر، یعنـی پخته تر می شـد. من حدس 
می زنم اگر ایشـان زنده می مانـد و ادامه مـی داد، این کار خیلـی اوج پیدا می کـرد. حاال هم بایـد این برنامه دنبال شـود. 

حیف اسـت که این کار تعطیل شـود. 72/2/2

وجودتجملگراییچهتاثیریدرجامعهمیگذارد؟ یکی از عواملی که نمی گذارد دست کسانی که توانایی کمک دارند، 
به یاری فقرا دراز شود، روحیه ی مصرف گرایی و تجمل در جامعه است. برای جامعه بالی بزرگی است که میل به مصرف، 
روزبه روز در آن زیاد شود و همه به بیشــتر مصرف کردن، بیشــتر خوردن، متنوع تر خوردن، متنوع تر پوشیدن و دنبال 
نشانه های مد و  هر چیز تازه برای وسایل زندگی و تجمالت آن رفتن، تشویق شوند. چه ثروتها و پولهایی که در این راهها 

هدر می رود و از مصرف شدن در جایی که موجب رضای خدا و رفع مشکالت جمعی از مردم است، باز می ماند!  81/9/15

دیدار رهبر انقالب با خانواده ی شهید آوینی

مصرف گرایی و تجمل در جامعه

بازخوانی

پرسش
و پاسخ

جهاد از اولین لحظه ی بعثت
)( روایت رهبر انقالب از آغاز ماموریت پیامبر

پیامبر قبل از بعثت، با مشــاهده ی آیات الهی،  سان 250 ساله
ان

روز به روز پربارتر می شد، تا به چهل سالگی رسید. 
»فلّما استکمل اربعین سنة و نظراللَّ عّزوجّل الی 
قلبه فوجده افضل القلوب و اجلهــا و  اطوعها و 
اخشعها و اخضعها«؛ در او در چهل سالگی نورانی ترین، 
خاشع ترین، پرظرفیت ترین دل ها برای دریافت پیام الهی 
بود. »اذن البواب الّســماء ففتحت و محّمد ینظر الیها«. 
وقتی به این مرحله از معنویت و روحانیت و نورانیت و اوج 
کمال رســید، آن وقت خدای متعال درهای آســمان و 
درهای عوالم غیبی را به روی او باز کرد؛ چشم او را به عوالم 
معنوی و غیبی گشــود. »و اذن للمالئکة فنزلوا و محّمد 
ینظر الیهم«؛ او فرشتگان را می دید، با او سخن می گفتند؛ 
کالم آن ها را می شنید، تا اینکه جبرئیل امین بر او نازل 

شد و گفت: »اقرا«؛ سر آغاز بعثت.
این مخلوق بی نظیر الهی، این انسان کامل که قبل از نزول 
وحی الهی به این مرحله ی از کمال رسیده است، از اولین 
لحظه ی بعثت، یک جهاد مرکِب همه جانبه ی دشوار را 
آغاز کرد و بیست و سه سال در نهایت دشواری این جهاد 
را پیش برد. جهاد او در درون خود، جهاد با مردمی که از 
حقیقت هیچ ادراکی نداشتند و جهاد با آن فضای ظلمانی 
مطلق بود، که امیرالمومنین در نهج البالغه می فرماید: 
»فی فتن داستهم بأخفافها و وطئتهم بأظالفها و قامت 
علی ســنابکها« از همه طرف فتنه ها مردم را می فشرد؛ 
دنیا طلبی، شــهوترانی، ظلم و تعــدی، رذائل اخالقی 
در اعماق وجود انسان ها، و دســت تعدی قدرتمندانی 

که بدون هیچ مانع و رادعی به ســوی ضعفا دراز بود. این 
تعدی نه فقط در مکه و در جزیرة العرب، بلکه در برترین 
تمدن های آن روز عالم؛ یعنی در امپراتوری بزرگ روم و 
در شاهنشــاهی ایران، وجود داشت. صفحه ی ظلمانی 
تاریخ، سراسر زندگی بشــر را فراگرفته بود. مجاهدت با 
این قدرت عظیم و تالش بی وقفه و غیرقابل تصور از اولین 
ساعات بعثت و تحمل وحی الهی برای پیغمبر آغاز شد 
و وحی الهی هم پیوسته، مثل آب زاللی که به سرزمین 
مستعدی برسد، بر قلب مقدس آن بزرگوار نازل می شد 
و او را نیرو می بخشید؛ و او همه ی توان خود را به کار برد 
تا اینکه بتواند این دنیا را در آستانه ی یک تحول عظیمی 

قرار بدهد؛ و موفق شد. 

این مخلوق بی نظیر 

الهی، این انسان کامل 

که قبل از نزول وحی 

الهی به این مرحله ی 

از کامل رسیده است، 

از اولین لحظه ی 

بعثت، یک جهاد 

مرکِب همه جانبه ی 

دشوار را آغاز کرد و 

بیست و سه سال در 

نهایت دشواری این 

جهاد را پیش برد
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دوره ی دولــت قبلی آمریکا، چــه در دولت 
فعلی آمریــکا، یکی از ترفندهای دشــمن 
این بوده اســت که مرتّب تهدیــد کنند به 
جنگ؛ و ]اینکه[ گزینــه ی نظامی روی میز 
است. آن مســئول اروپایی هم، میگوید که 
جنگ در ایران حتمی بــود؛ اگر برجام نبود، 
حتماً جنگ بود؛ دروغ محض! چرا میگویند 
جنگ؟ برای اینکه ذهن ما بــرود به جنگ 
]اّما[ جنگ واقعی چیز دیگر اســت؛ جنگ 
واقعی جنــگ اقتصادی اســت« 95/11/27 
در حالی که »یکی از وســایل تشویق و امید 
دادن به دشــمن برای تهاجــم و حمله، این 
اســت که ما به مشــکالت جامعه نرسیم.« 
82/02/22  هدف دشــمن از این غفلت هم 
»ایجاد ضعف و تزلزل در مســئولین و القای 
احساس »نمی شود و نمی توانیم« با استفاده 

از تاکتیک های جنگ روانی است.« 96/01/20

 سه. شجاعت مسئوالن! اما نه فقط در 
جنگ نظامی

در این بین، »برای یک کشور بدترین موقعّیت 
این است که مسئولین کشور از اخم و تهدید و 
تشر دشمن بترسند؛ اگر ترسیدند، در واقع در 
را برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعّرض او باز 
کرده اند. کار را بــا عقل و با منطق و با حکمت 
باید انجام داد، در این تردیدی نیســت، اّما با 
شجاعت باید انجام داد؛ با ترسیدن، با دلهره، با 
تحت تأثیر تشر و بداخالقی و اخم و گرهِ ابروان 
قدرتمندان صاحب قدرت در دنیا قرار گرفتن، 
تحت تأثیــر اینها واقع شــدن، اّول بدبختی 

است.« 96/01/30
مســئول و مدیر تراز انقالب اسالمی، فردی 
است که با شــنیدن تهدید یا تشر دشمن، نه 
تنها عقب نشــینی نکرده و نمی ترسد، بلکه 
با اعتماد و حســن ظن به وعده ی الهی، خود 
را برای نحوه ی درست مواجهه با مشکالت و 
تهدیدات و حل انها آماده می کند: »]در یکی 
از جنگها[ خبر می دادند که دشمن به صورت 
متراکم در انتظار شماست؛ بترسید! در پاسخ 
به این هشــدار و بیم دهی اینهــا می گفتند: 
»حسبنا الل و نعم الوکیل«؛ خدا برای ما بس 
است و پشتیبانی او برای ما کافی است. البته 
»حسبنا الل و نعم الوکیل« را در پستوی اتاق و 
داخل بستِر راحت نمی شود گفت. ما نه کاری 
بکنیم، نه تالشی بکنیم، نه حرکتی بکنیم، ... 
بعد هم بگوییم: »حسبنا الل و نعم الوکیل«! نه، 
خدای متعال آدمی را کــه در راه او مجاهدت 
نمی کند، کفایت نخواهد کــرد. این کفایت 
مربوط به میدان جنگ اســت. مــا امروز در 
یک میدان نبردیم؛ اگرچــه نه نبرد نظامی. ... 
این جاست که آدم می گوید: »حسبنا اللَّ و نعم 

الوکیل« 79/04/19.



اگر فداکاریهای بعداز بعثت نبود 
اسالم باقی نمی ماند

معنای بعثت این است که آنچه پیامبر 
و اسالم به مردم دادند، یک نسخه ی 
شــفابخش برای همه ی ادوار است؛ نسخه ای 
اســت در مقابل جهــل انســانها؛ در مقابل 
اســتقرار ظلم؛ در مقابل تبعیــض؛ در مقابل 
پایمال شدن ضعفا به دســت اقویا؛ در مقابل 
همه ی دردهایی که از آغاز خلقت، بشر از آن 
دردها نالیده اســت. مثل همه ی نسخه های 
دیگر، اگر عمل شــد، نتیجه خواهد داد؛ اگر 
متروک شــد، یا بد فهمیده شــد، یا جرأت و 
گســتاخِی اقــدام بــه آن وجود نداشــت، 
کأن لم یکن خواهد بود... اگر در صدر اســالم 
هــم کالم پیامبر را نمی فهمیدنــد، یا جرأت 
نمی کردند به آن اقدام کنند و می ترسیدند یا 
آنچه را که به دست آمد، اگر برای آن فداکاری 
 )(نمی کردنــد، نمی ماند.امیرالمؤمنیــن
صریحاً بیان می کند: »َو لََعمری لَو ُکّنا نَأتِی ما 
أتَیُتم ما قاَم لِلّدیِن َعمــوٌد َو ال اخَضرَّ لاِلیماِن 
ُعوٌد«؛)1( یعنی اگر در صدر اول در کنار پیامبر، 
ما هم مثل شما - آن کسانی که مخاطبان آن 
بزرگوار بودند - عمل می کردیم، یک شاخه ی 
ایمــان ســبز نمی شــد و یک عمــود دین 

برپاداشته نمی شد. 70/11/13  
1( نهج البالغه: خطبه56.

 س: آیا دســت دادن یا تماس بدنی با اهل 
کتاب حرام است؟

ج( دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم 
حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد، و دست 
دادن مرد مسلمان با مردی دیگر هر چند که از 

اهل کتاب است مانع ندارد.
س: با دختری نامزد هستم خانواده ها هم در 
جریان هستند آیا می شود برای هم از طریق 
اینترنت پیام یا ایمیل بفرستیم؟ روابط ما تا 
چه حّدی شرعی است؟ )عقد یا صیغه هم به 

هیچ وجه فعاًل ممکن نیست(.
ج( باید از بیان مطالبی که محّرک شــهوت و 
یا مناسب زن و شوهر شــرعی باشد، اجتناب 

کنید.  

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

مطلـب اصلـی و اول، این اسـت که ایـن ازدواجـی که خـدای متعال سـنت قـرار داده و 
آفرینش هـم آن را اقتضـا می کند، یکـی از نعمتهـا و اسـرار الهـی و یکـی از پدیده های 
اجتناب ناپذیـر زندگـی بشـری اسـت. می شـد کـه خداونـد در قوانیـن آسـمانی، ایـن 
موضـوع را الزم، واجـب و حتمی و مجـاز کند و مـردم را رها کنـد تا یکی یکـی بروند و با 
هم ازدواج کنند، امـا این کار را نکرده اسـت. بلکـه ازدواج را یـک ارزش قـرار داده، یعنی 

کسـی که ازدواج نمی کنـد خـود را از ایـن ارزش محروم نمـوده اسـت. 72/10/6

ازدواج یک ارزش است

تجلیل سعدی تجلیل معرفت بلیغ و رسا نیز هست

هفتـه  ایـن  بنـده  وخداقـوت.  باسـالم 
۱00عددنشـریه ۷۷ را توزیـع کـردم  ازیکـی 

ازروستاهای اصفهان هستم.
روستای سعادت آباد جرقویه سفلی

بـا سـالم . محمـد اکـوان از اسـتان گیالن 
شهرسـتان فومـن روسـتاي کلرم محـل توزیع 

دفتر دهیاري روستاي کلرم تعداد تکثیر ٥00 
سـالم گـروه فرهنگـی تبلیغـی منتظران 
ظهـور تربت جـام تکثیـر نشـریه شـماره ۷۷به 

تعداد2٥0 انجام شد. 
سـالم،تمایل بـه دریافـت تمـام نسـخه هـای 
خط حـزب ا... دارم ولـی درنمازجمعـه اصفهان 
بـه طورمنظـم توزیـع نمیشـود، در دکـه هـای 
روزنامه فروشـی ها هم موجودنیسـت، خواهشا 

راهنمایـی کنیـد. 
پاسـخ: سـالم. همانطـور کـه پیـش از این در 
نشـریه تاکیـد کردیـم تکثیـر و توزیـع خط 

حـزب ا... داوطلبانـه و خودجـوش اسـت. 
خواهـران  و  بـرادران  کـه  نحـو  بدیـن 
سـایت  از  را  نشـریه  فایـل  گرامـی 
 KHAMENEI.IR یـا کانـال خـط حـزب ا...:
دانلـود،   telegram.me/khattehezbollah
به تعـدادی که امـکان دارند تکثیـر و در محل 
هایـی مثـل مسـجد، پایـگاه بسـیج، هیئت 
هـای مذهبـی، دانشـگاه هـا و حـوزه هـای 

علمیـه توزیـع میکننـد.

تجلیل سعدی، تنها تجلیل شعر و نثر شیوا نیست، تجلیل اخالق و حکمت و معرفت 
بلیغ و رسا نیز هســت، و در این دوران که انقالب مبارک اسالمی پهنه ی زندگی ما 
مردم ایران زمین را قلمرو ارزشهای اسالمی ساخته، و حکمت و معرفت را در جایگاه 
شایسته ی خود نشانیده، به جاســت که ذکر جمیل سعدی بر زبان ارزش گزاران آن 

ارزشها و یاد او در خاطر رهروان آن وادیها مکرر و مؤّکد گردد.  63/9/4 
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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:                     ۱000۱028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
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خودمان باید کار کنیم تا
 احتیاج به خارج نداشته باشیم

مـا در مقابـل امریکا یـک عبـد ذلیـل بودیم، 
ولـی ایـران ایـن ذلـت را ُشسـت و عـزت 
پیـدا کـرد. شـکم و نـان و آب میزان نیسـت، 

عمـده شـرافت انسـانی اسـت، و شـرافت بـه 
این نیسـت که انسـان دسـتش را روی سـینه 
بگـذارد تـا چنـد شـاهی بـه او بدهنـد. بلکـه 
شرافت انسـانی به این اسـت که در مقابل زور 
بایسـتند. و جوانـان مـا ایسـتادند و در مقابل، 

آنها حصر اقتصـادی کردند، کـه همین حصر 
اقتصـادی جوانان مـا را بیدار کـرد و فهمیدند 
که خودشـان باید کار کنند و زحمت بکشـند 

تـا احتیاجـی به خـارج نداشـته باشـند. 
 امام خمینی )ره(؛ 28 شهریور 1362

مسجد  منشأنهضت های
 تاریخی بزرگ  بوده است

مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور 
عزیز اسالمی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و 
در طول تاریخ، منشــأ آثار بزرگ و نهضتها و 
حرکتهای اسالمی بزرگی شــده است. مثاًل 
قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان 
هســتند - مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که 
سالها در زیر سلطه نظامی استعمار فرانسویها 
بودند - از مساجد شروع شد، که به پیروزی هم 
رسید و کشورها استقالل پیدا کردند. انقالب 
در این کشــورها هم، آن روزی رو به شکست 
رفت و دوباره ملّتها اســتقالل خودشان را از 
دســت دادند که رابطه خود را با مساجد و با 

دین و ایماِن مساجد قطع کردند.  75/10/19

»و اصـاح ذات البیـن«؛ میانـه ی افـراد را 
اگـر اختافـی وجـود دارد، اصـاح کنیـم. 
»و افشـاء العارفة و سـتر العائبـة«؛ درباره ی 
اشـخاص، نقـاط مثبـت را، نقـاط خـوب را 
افشـاء کنیـم، منتشـر کنیـم. از کسـی، از 
مسئولی کار خوبی سـراغ دارید، این را بیان 
کنید و بگوئید. نقطه ی مقابـل: اگر چنانچه 
نقطه ی منفی ای سـراغ دارید، این را افشـاء 
نکنید. افشـاء نکـردن معنایش این نیسـت 
کـه نهـی از منکر نکنیـد؛ چـرا، به خـود آن 
کسـی کـه بـه کارش اشـکالی وارد اسـت 
و بایـد ایـراد گرفتـه شـود، گفته بشـود؛ اما 

افشـاء کردن ایـن چیزها مصلحت نیسـت. 
در این بـاره صحبتهـای زیادی هسـت. این 
یـک بخشـی از ایـن دعاسـت. بیسـت و دو 
سـه مطلب بـود کـه حـاال این شـش هفت 
تایش را اجمـاالً عـرض کردیم. دلهامـان را 
به ایـن سـمت ببریـم. از خـدا بخواهیم که 
»البسـنی زینة المّتقیـن«؛ آرایـش متقین 
را بـه مـا بدهـد. باالخـره چـاره جـز ایـن 
نیسـت. روزه هم در قرآن »لعلّکـم تّتقون« 
اسـت؛ روزه را واجـب فرمـود بـرای اینکه ما 
تقـوا پیشـه کنیـم. از جملـه ی مـوارد تقوا 

اینهاسـت. 90/5/16 

از جمله موارد تقوا...

حزب ا...  این است

ارتباط با نامحرم 

 افشاء نکردن معنایش این نیست که نهی از منکر نکنید

حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در سعدیّه شیراز 87/2/14 
 انتشار به مناسبت بزرگداشت روز سعدی

ایـرانی خانواده

تراز مسجد


