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مردم ایران با انقالب اســالمی مسیِر جدیدی را 
پیش روِی خود گشــودند. هدف، رســیدن به 
»آرمان ها« بود که در واقع »قله های تعالی و پیشرفت« هستند: 
»آرمانها مثل قله اند... آرمانها را به این تشــبیه کنید. انسان 
دوست میدارد به آن قله برســد. 92/5/6« انقالب، اهداف و 
آرمان های مشخصی دارد: »آرمانها چه هستند؟... ایجاد جامعه  
اسالمی و تمّدن اســالمی یعنی احیای تفّکر اسالم سیاسی... 
اعتماد به نفس مّلی و اعتقاد به قدرت و توانایی مّلی... مبارزه با 
نظام ســلطه و اســتکبار... عدالت خواهی... ســبک زندگی 
اسالمی... آزادی خواهی... رشد علمی. 94/4/20« دست یابی به 
این قله ها و طی این مسیِر پُرپیچ و خم فقط با »پرهیزگاری« و 
»تالش« میسر است: »»بَوَرٍع«، با ورع؛ »َو اجِتهاٍد«، با کوشش، با 
تالش، تنبلی ممنوع است، بیکارگی ممنوع است، خسته شدن 
ممنوع اســت. 93/1/31«  البته: »رسیدن به قله، بدون عبور از 
گردنه ها، یک خیال باطل است. 91/7/12« و البته: »اگر بخواهید 
به قله برسید، باید بروید از همین پائین کوه شروع کنید، حرکت 
کنید، ســختی ها را تحمل کنید، عرق بریزید، خسته بشوید، 

مشکالت فراوانی را در راه تحمل کنید. 91/7/12« 

توهِم پایان انقالب
در این مسیر، »خطِر خسته شــدن« خواِص جامعه را تهدید 
مى کند: »کســانى که روى مردم اثــر مى گذارند چند خطر 
بزرگ آنها تهدیدشان مى کند که باید بســیار مراقب باشند. 
یکى خطر خسته شــدن اســت. 79/3/14« در طول این راه: 
»بعضیها در بین راه قوه شــان تمام مى شــود. بله؛ ضعیفترها 
وســط راه آذوقه شــان تمام مى شــود... این همان ارتجاع و 
برگشتن اســت. 78/9/26« در واقع: »اینها به ضرر خودشان 
عمل میکنند... آن کســانى که از راه انقــالب برگردند، مثل 
کسانى هستند که در تابســتان روزه گرفته اند و تا اواخر روز، 
روزه را حفظ میکنند، اما یک ســاعت به غروب، دو ساعت به 
غروب طاقتشــان تمام میشــود؛ افطار میکنند. 87/3/14« 
و صحبت از »پایان انقالب« مى کننــد: »اعالم کردند انقالب 
تمام شد! خودشان تمام شده بودند؛ خودشان ذخیره شان ته 
 3 کشــیده بود، قادر به ادامه  راه نبودند؛ دنیا را، جامعه را،

روحّیه انقالبی کشور را حفظ میکند
پرسش و پاسخ   |  3

خالصه نهضت حسینی در زیارت اربعین
شـرح حدیث  |  4

سهم خانه را در نظر داشته باشید
خانواده ایرانی  |  4
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حرکت قافله انقالب متوقف نمی شود

ما و از نفس افتاده ها 
...........

گزارش هفته

بیآبرو
سخن هفته

رسوایی انتخابات آمریکا دربرابر فکار عمومی مقدمه  اضمحالل امپراطوری

»آنچــه حــاال ایــن دو نامزد محتــرم ریاست جمهوری شــان کــه یکــی از اینها 
 باالخــره چنــدروز دیگــر خواهــد رفــت در کاخ ســفید و رئیس جمهــوِر آنجــا
ــکا و  ــاگری آمری ــرای افش ــد ب ــم داده ان ــت ه ــد... دست به دس ــد ش  خواه

برای نابود کردن آبروی آمریکا و موّفق هم شده اند. 95/8/12«



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

 هشدار به موقع رهبر انقالب 
مانع ازتحقق  نقشه آمریکا در منطقه شد

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
شوراى اسالمى در امور بین الملل: نقشه آمریکا این بود 
که پس از برجام در موضوعات و مواضع قوى منطقه اى 
و مقاومت، جمهورى اسالمى ایران را بى اعتبار سازد و 
بازى باخته خود را در سوریه و منطقه به بازى برد براى 
کاخ سفید تبدیل کند. اما ورود و هشدار به موقع مقام 
معظم رهبرى نقشــه آن ها را برمال ساخت و مذاکره 

منطقه اى مورد نظر آمریکا شکل نگرفت.  |  ایسنا | 

 ریشه وخامت اوضاع منطقه غرب آسیا
 از نگاه رسانه آمریکایی

هافینگتون پست:  امروز خاورمیانه در بدترین 
وضعیت خود پس از جنگ جهانى دوم قرار دارد 
و دلیل اصلى شرایط کنونى چیزى جز حمایت 
آمریکا و کشــورهاى غربى از حاکمان ستمگر 

این منطقه  نیست.   |  جام | 

 سردار سالمی: سیاست های آمریکا درباره 
ایران با تغییر رؤسای جمهور تغییر نمی کند 

جانشین فرمانده کل ســپاه: این نظام سیاسى 
اساساً اهدافش را بر اســاس یک رابطه ظالمانه 
بین آمریکا و بقیه کشــورها تعریف مى کند که 
این گونه مناســبات خارجى آمریکا مستقل از 
نوع حزبى است که بر سرکار مى آید. براى ما هم 
تفاوت معنادارى ندارد که کدام  یک از کاندیداها 
رأى بیاورند و رئیس جمهور شوند چون احساس 
مى کنیم که نه در سیاست هاى منطقه اى و نه در 
سیاســت هاى جهانى و نه در سیاست هاى کلى 
آمریکا براى تعامل با بخش هــاى جهان تغییر 
خاصى رخ نمى دهد؛ این را تجربه 4 دهه گذشته 

ما ثابت مى کند.. |  تسنیم | 

 حزب ا...: هرگز اجازه نخواهیم داد 
سوریه تجزیه شود 

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب ا... لبنان: هرگز 
اجازه نخواهیم داد سوریه تجزیه شــود. حزب ا... به 
حضور در نبرد سوریه ادامه مى دهد حتى اگر در این 
راه قربانى دهیم. ما قصد داریم نقشــه تکفیرى ها را 
شکست دهیم و نشانه هاى پیروزى ما در حال آشکار 
شدن است. نبرد در ســوریه نبرد لبنان، فلسطین و 
منطقه است. هرگز اجازه نخواهیم داد سوریه تجزیه 
شود. ارتش سوریه و مقاومت موفق شدند شکست 
بزرگى را به تروریست ها وارد کنند و عالوه بر محاصره 
آنها در شرق حلب، خطوط کمک رسانى تروریست ها 
را نیز قطع کنند. گروه هاى تروریســتى کنونى به 
دلیل مواضع آمریکا و اسرائیل به فعالیت خود ادامه 
مى دهند. در صورتى که دولت جدید آمریکا نیز روى 
کار بیاید، باید دید قصد دارند تا چه زمانى نبرد سوریه 
را طوالنى کنند. این آمریکایى ها بودند که داعش را 

ایجاد کردند تا مقاومت را سرنگون کنند.  |  مهر | 

هفته اخبار
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بی آبرو

   ماجرای بزک کردن چهره آمریکا
یکى از محورهاى کلیدى در دوران ریاست جمهورى اوباما در 
بیانات رهبر انقالب، تالش دولتمردان این کشور و رسانه هاى 
بین المللى و به تبع آن برخى افراد و گروه هاى داخلى براى تغییر 
تصویر آمریکا در میان مردم دنیا وبه خصوص مردم کشورمان 
اســت: »یکى از کارهاى آمریکایى ها در این سالهاى آخر، این 
است که کسانى را وادار کنند به بََزک کردن چهره ى آمریکا؛ به 
اینکه این جور وانمود بکنند که آمریکایى ها اگر هم یک روزى 
دشــمن بودند، امروز دیگر دشمنى نمیکنند؛ هدف این است 
که چهره ى دشمن براى ملّت ایران پنهان بماند تا از دشمنى او 
غفلت بشود و او بتواند دشمنى خودش را اعمال کند و خنجر را از 
پشت فرو کند؛ هدف این است. 94/8/12«  اما هستند جریانهایى 
که این واقعیت مهم را نمى فهمیدند یا نمى خواستند بفهمند: 
»یک عّده اى البّته مغرضانه این کار را میکنند، یک عّده اى هم 
از روى ساده لوحى این کار را میکنند. واقعّیت قضّیه این است 
که اهداف آمریکا نسبت به جمهورى اسالمى هیچ تغییر نکرده 
است؛ هیچ تغییر نکرده. امروز هم اگر بتوانند جمهورى اسالمى 
را نابود کنند، یک لحظه تأّمل نمیکنند؛ منتها نمیتوانند... البّته 
در عالم سیاست و در عالم گفتگو، جور دیگرى حرف میزنند؛ 
آنجایى که الزم اســت، نرمش در گفتار هم نشان میدهند، اّما 
باطن قضّیه این است، باطن قضّیه این است. این را ملّت ایران 

نباید فراموش بکند. 94/8/12«
   سالهای پایانی یک امپراطوری، روزهای سقوط

رهبر انقالب اما از همان ســالهاى آغازین رهبرى خود روند رو 
به زوال امپراطور مســتکبر دنیاى جدید را مى دیدند و از آن به 
روشــنى خبر مى دادند: »با اســتنباط از اوضاع جهانى نسبت 
به آینده بسیار خوشبین هســتم. دوران امپراطوریهاى قدرت 
و سیادت آمریکا و اروپا در جهان به سر آمده است و محاسبات 
نیز همین امر را اثبات مى کند. وعده الهى در حال تحقق است. 
69/9/18« این هشدارها در همه ســالهاى پس از آن نیز ادامه 

داشت:  »آمریکا روند نابودى رژیم اســتکبارى خودش را آغاز 
کرده، خیلى هم پیش رفته و مردم دنیا شاهد این خواهند بود؛ 
هرچند با استفاده ى از قدرت، سروصدایى مى کند. 83/2/12« 
رهبر انقالب حتى گاهى از پیش بینى فروپاشى و سقوط هم فراتر 
رفته و اضمحالل معنوى و فکرى آمریکا در جهان در سالهاى 

جارى را روایت مى کنند: »آمریکا سقوط کرده. امروز هیچ دولتى 
در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیســت. اگر امروز دولتهاى 
منطقه ى ما و دولتهاى دیگر جرأت کنند و یک روزى را به عنوان 
روز برائت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند و به مردم بگویند 
در این روز بیائید راهپیمائى کنید، بزرگترین راهپیمائى تاریخ در 

دنیا اتفاق خواهد افتاد! این از موقعیت آبروئى آمریکا. 91/8/10«
   آغاز فروپاشی 

»این مناظره ى دو نامزد ]ریاست جمهورى[ آمریکارا دیدید؟ 
حقایقى که اینها بر زبان راندند دیدید؟ شنیدید؟ اینها آمریکا را 
افشا کردند. چند برابر چیزهایى را که ما میگفتیم و بعضى باور 
نمیکردند و نمیخواستند باور کنند، خود اینها گفتند. و جالب 
این است که آن که صریح تر گفت، بیشتر مورد توّجه مردم قرار 
گرفت. آن مرد چون واضح تر گفت، صریح تر گفت، مردم آمریکا 
بیشتر به او توّجه کردند.« این جمالت رهبر انقالب بالفاصله 
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهورى آمریکا 
به عنوان نگاه درســت و واقع بینانه رهبر جمهورى اســالمى 
ایران مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. نتیجه انتخاباتى که براى 
بسیارى از رسانه ها حتى تا ســاعتى پیش از پایان شمارش آرا 
و اعالم نتایج اولیه قابل پیش بینى و فهم نبود. اما رهبر انقالب 
ما با چه استدالل و با چه منطقى به این فهم از دولت و جامعه 
آمریکایى رســیده بودند. »طرف مقابل گفت این پوپولیستى 
کار میکند؛ عوام گرایانه، چرا عوام گرایانــه؟ براى خاطر اینکه 
حرفهایش را مردم نگاه میکردند، میدیدند درســت است؛ در 
واقعّیات زندگى خودشان آن را میدیدند. ارزشهاى انسانى در 
آن کشور نابودشده و لگدمال شده است؛ تبعیض نژادى وجود 
دارد... فقر آمریکایى ها را ]هم گفت[. گفت 44 میلیون نفر در 
آمریکا گرسنه اند. او گفت و دیگران هم گفتند که کمتر از یک 
درصد مــردم آمریکا مالک نود درصد ثروت آمریکا هســتند. 
ارزشهاى انسانى در آنجا لگدمال شده است؛ تبعیض، اختالف، 

نژادپرستى، لگدمال کردن حقوق بشر. 95/8/12«
 بی آبرویی دربرابر فکار عمومی مقدمه  اضمحالل

»یکى از اینها باالخره چندروز دیگر خواهد رفت در کاخ ســفید و 
رئیس جمهورِ آنجا خواهد شد، البد حرف بى حساب نمیزند؛ دوتایى 
باهم بدند، اّما دست به دســت هم داده اند براى افشاگرى آمریکا و 

براى نابود کردن آبروى آمریکا و موّفق هم شده اند. 95/8/12«

 آن که رصیح تر 

گفت، بیشرت مورد 

توّجه مردم قرار 

گرفت. آن مرد چون 

واضح تر گفت، 

رصیح تر گفت، 

مردم آمریکا بیشرت 

به او توّجه کردند. 

طرف مقابل گفت 

این پوپولیستی کار 

میکند؛ عوام گرایانه، 

چرا عوام گرایانه؟ 

برای خاطر اینکه 

حرفهایش را مردم 

نگاه میکردند، 

میدیدند درست 

است؛ در واقعّیات 

زندگی خودشان 

آن را میدیدند. 

ارزشهای انسانی در 

آن کشور نابودشده 

و لگدمال شده 

است

»آنچه حاال این دو نامزد محترم ریاست جمهوری که یکی از اینها باالخره چندروز دیگر خواهد رفت در کاخ سفید و رئیس جمهوِر آنجا خواهد شد، 
البد حرف بی حساب نمیزند؛ دوتایی باهم بدند، اّما دست به دست هم داده اند برای افشاگری آمریکا 95/8/12«  این جمالت درست یک هفته مانده 
به روز برگزاری انتخابات آمریکا ر از سوی رهبر انقالب بیان شد. انتخاباتی که اتفاقات و رویدادهای مربوطه، اظهارات دو کاندیدا و نتیجه آن همگی 

موجب حیرت ناظران بین المللی، رسانه ها و افکار عمومی جهانی شد.

رسوایی انتخابات آمریکا دربرابر فکار عمومی مقدمه  اضمحالل امپراطوری

از درون باید اقتدار بجوشــد... اگر یک ملّتی از درون، خود را قوی کند، علم خود را، صنعــت خود را، ایمان خود را، 
فرهنگ خود را تقویت بکند، نیروهای بیرونی نمیتوانند رویش تأثیر بگذارند. این نســخه ای است که امروز همه  ما 
بایستی به این نســخه عمل کنیم؛ دنیای اسالم هم باید به این نســخه عمل کند. 94/4/27 ما اگر به نیروی داخلی، 
به ابتکار جوانها، به فّعالّیت ذهنها و بازوهــا در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و مّنت دشــمنان خارجی، 

خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است.   93/2/23

# اقتدار_درون زا          
نسخه ای که امروز همه  ما باید به آن عمل کنیم

کلید
واژه



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

هفته سخن

کاری کنید مجموعه های مؤمن حرف اّول را بزنند

یک مدیر طبیعی و سراپا اخالص بود

پرسش: مسئولین کشور نسبت به جوانان مومن و انقالبی چه وظیفه ای دارند؟ 
مســئولین کشــور جوانهای انقالبی را گرامی بدارند؛ این همه جوانهای حزب اللّهی و انقالبی را برخی از گویندگان و 
نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقالبی را باید گرامی داشت، باید به روحّیه ی انقالبیگری تشویق 
کرد؛ این روحّیه است که کشــور را حفظ میکند، از کشــور دفاع میکند؛ این روحّیه اســت که در هنگام خطر به داد 
کشور میرسد. 94/6/18 کاری کنید فضا بیفتد دســت جواِن مؤمِن انقالبِی خوش روحّیه ی  باانگیزه ی  دارای احساس 
عّزت به نفس و متدیّن. یکی از بزرگ ترین مسئولّیتهای شما این است: کاری کنید که این مجموعه های مؤمن و سرشار 

از ایمان به انقالب و به اسالم حرف اّول را بزنند؛ فضای غالب دست اینها باشد؛ این جزو وظایف شما است.    94/8/20

»حادثه ی خونین در یکی از مراکز پشتیبانی سپاه پاســداران انقالب اسالمی که به شهادت جمعی از عناصر ممتاز آن 
سازمان و در پیشاپیش آنان سردار عالی قدر، دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا، سردار حسن مقدم انجامید، واقعیتی 
تلخ و اندوهبار بود. 90/8/25« »شهید طهرانی مقدم سراپا اخالص بود من ۶-۲۵ ساله ایشان را از نزدیک می شناسم. همت 
خیلی بلندی داشت افقهای خیلی بلندی را می دید. یکی از خصوصیات برجسته ایشان مدیریت بود. پدر شما یک مدیر 

طبیعی بود درس مدیریت هم نخوانده بود اما واقعاً یک مدیر بود«.   90/9/1

روحّیه انقالبی کشور را حفظ میکند

درس مدیریت هم نخوانده بود اما ...

پرسش
و پاسخ

بازخوانی

نیاز لحظه را شناخت 
روایت آیت ا... خامنه ای از تالش علمِی تأثیرگذار عالمه طباطبایی

کسـى مثل مرحوم عالمه  طباطبایـى )( در  ت تاریخی
روای

حـوزه  علمیـه  قم پیدا شـد؛ ایشـان، هـم فقیه 
بـود و هـم اصولـى؛ هـم مى توانسـت درس 
خـارج فقـِه مفصلـى بدهد؛ هـم مى توانسـت 
درس خـارِج اصـول مفصلـى ترتیـب دهـد و فضـال را 
جمع کنـد؛ امـا او بـه کارى پرداخـت کـه آن روز آن را 
الزم مى دانسـت. بعد هم حـوادث و وقایع شـهادت داد 
بر اینکـه این هـا الزم اسـت. او گفـت مـن مى بینم که 
دارنـد تفکـرات و فلسـفه  کاذب مارکسیسـتى را در 
ذهنهـا جـا مى دهنـد؛ نمى شـود بـا توضیح المسـائل 
جـاى  المسـائل  توضیـح  دهیـم؛  پاسـخ  را  این هـا 
خـودش را دارد؛ جـواب ایـن شـبهه ها را بـا چیـز 
دیگـرى بایـد داد. ایشـان »اصـول فلسـفه و روش 
او  تربیت شـده هاى  از  یکـى  نوشـت.  را  رئالیسـم« 
هنـر   83/4/15 اسـت.   )(شـهید مطهرى مرحـوم 
بـزرگ مرحـوم عالمـه طباطبایـى)( ایـن بـود کـه 
پافشـارى کـرد و کار خود را در شـرایط مختلـف ادامه 
داد. حّتـى طبـق آن نقلهائى کـه ما شـنیدیم هنگامى 
که ایشـان »اسـفار« را تعطیـل کردنـد، همـان جا در 
همـان مسـجد سلماسـى »شـفاء« را شـروع کردنـد. 
خب، این یعنـى اسـتقامت... مرحوم آقـاى طباطبایى 

خودش فیلسـوف بـود، اهل فلسـفه بـود، بالشـک در 
عرفـان هـم وارد بـود؛ منتهـا آنچـه کـه در عرفـان از 
ایشـان معهـود اسـت، عرفـان عملـى اسـت؛ یعنـى 
سـلوک، دسـتور، تربیـت شـاگرد؛ شـاگرد بـه معناى 
عالمـه  مرحـوم  کـه  روزى  آن   91/11/23 سـالک. 
طباطبایـى در نجـف پیـش مرحـوم آسیدحسـین 
بادکوبـه اى فلسـفه مى خوانـد، آن روز نیـاز به فلسـفه 
اسـالمى به مراتـب کمتـر از امـروز بـود که ایـن همه 
مکاتـب گوناگـون، ایـن همـه افـکار جدید، ایـن همه 
شـبهه، ایـن همـه پیشـنهاد فکـرى در دنیـا مطـرح 
اسـت؛ آن هـم بـا ایـن روابـط و ارتباطـات آسـان و 
سـریع؛ با اینترنـت و با بقیـه وسـائل، کتـاب و مجله و 

چه و چه. بنابراین به فلسفه احتیاج است. 89/8/2   

هرن بزرگ مرحوم 

 )( عالمه طباطبایی

این بود که پافشاری 

کرد و کار خود را در 

رشائط مختلف

 ادامه داد.
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1  انقالب را به خودشــان قیاس کردند؛ 

اشتباه کردند. 89/6/31« 

نشانه خسته شدن
نتیجه این »خسته شــدن« و »بُریدن« در 
»برخورد با دشــمناِن مســتکبر و مشکالِت 
ایجاد شده توســط آنها« نمود پیدا مى کند: 
»بعضیها با نــام عقالنیت... با نــام پرهیز از 
جنجال و دردســر بین المللى، میخواهند از 
مبانى انقالب و اصول انقــالب کم بگذارند! 
این نمى شود. این نشــانه  بى صبرى و نشانه  
خسته شدن اســت. گاهى این خسته شدن 
را - که خودشان خسته شــده اند - به مردم 
نسبت مى دهند. 87/6/19« اینگونه است که 
»ایســتادگى مقابل زیاده خواهى دشمن« را 
»اقدامِى بى منطق« و راه حِل رفع مشکالت 
را »ســازش« معرفى مى کنند. و این دقیقا 
خواسته اســتکبار اســت: »آنچه آمریکا از 
ملت ایــران میخواهد، این اســت که ملت 
ایران وابستگى را قبول کند... فشارهائى که 
مى آورند، براى این اســت. براى این است که 
دولت هاى جمهورى اسالمى را خسته کنند، 
ملت را خسته کنند. 87/8/8« اما ریشه این 
خسته شــدن و رها کردن راهِ انقالب »دورى 
از خدا« و »غلبه ى هوســها« است: »وقتى با 
خدا قطع رابطه شد، انســان حّتى خودش را 
هم درست نمیتواند بشناســد، چه برسد به 
جامعه اش، چه برسد به آرمانهایش. چه جور 
انســان با خدا قطع رابطه میکند؟ وقتى که 
هوس ها، گرایش هاى مادى، خودمحورى ها 
بر جان انســان غلبــه پیدا کــرد... آن وقت 
متوقف مى شــوند... اینها ریزش ها هستند. 

 »89/6/31

وعده الهی
اما نکته مهم این است که: »آینده متعلق به 
ملت ایران است. آینده  ملت ایران، رسیدن به 
قله هاى واالى علم، اقتدار، رفاه و شرف است. 
و این وعده  الهى اســت. 87/8/8« با خسته 
شدن و پشیمانِى »از نفس افتاده ها« حرکِت 
»قافله انقالب« متوقف نمى شــود: »اینجور 
نیســت که بــا روى گرداندن کســانى، این 
حرکت عظیم، این بناى معظم و شامخ تکان 
بخورد. با برگشتن یک عده اى از این قافله ى 
عظیم، هرگز ایــن قافله از راه بــاز نمیماند. 
91/7/22« و البتــه نبایــد فراموش کنیم که 
»ایماِن بــا طراوت دینى« تنهــا راهِ مقابله با 
»آفِت خستگى« در این مسیر است: »هر چیز 
دیگرى قابل خسته شدن است، جز ایمان با 
طراوت دینى. این مى توانــد آن قدرتها را به 
چالش بکشد و تعدیل کند و در نهایت آنها را 

از بین ببرد. 92/2/9« 

سید محمد حسین طباطبایی مشهور به عالمه طباطبایی، فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن و از عالمان بزرگ شیعه 
بود. ایشان صاحب تفسیر المیزان و نویســنده کتبی چون: بدایه الحکمه و نهایه الحکمه، و اصول فلسفه و روش 
رئالیسم است. شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت ا... جوادی آملی، آیت ا... مصباح یزدی و آیت اهلل مکارم شیرازی 

از معروف ترین و موثرترین شاگردان ایشان هستند.



بیان خالصه نهضت حسینی 
در زیارت اربعین

یـک جملـه در زیـارت اربعیـِن امـام 
حسـین)( بسـیار پُرمغـز و در خور 
تأّمل و تدبّر اسـت: »َو بََذَل ُمهَجَتـُه فیَک«. این 
زیارت اربعین اسـت؛ منتها فقره هـاى اّول آن: » 
َو بَـَذَل ُمهَجَتـُه فیَک«؛ یعنى حسـین بن على، 
جان و خـون خـود را در راه تـو داد؛ »لَِیسـَتنِقَذ 
ِعبـاَدَک ِمَن الَجهالَـِة«؛ تا بندگان تـو را از جهل 
اللَـِة«؛ و آنهـا را از  نجـات دهـد؛ »َو َحیـَرةِ الضَّ
سـرگردانِى ناشـى از ضاللت و گمراهى برهاند. 
ایـن یـک طـرف قضیـه، یعنـى طـرِف قیـام 
کننـده؛ حسـین بن على علیه الّسـالم اسـت. 
طـرف دیگـر قضیـه، در فقـره بعـدى معرفـى 
نیـا َو باَع  تُه الدُّ میشـود: »َو َقد تَواَزَر َعلَیـِه َمن َغرَّ
مقابـل،  نقطـه  األدنـى«؛)1(  بِـاألرَذِل  ـُه  َحظَّ
کسـانى بودند که فریب زندگى، آنهـا را به خود 
مشـغول و دنیـاى مـاّدى، زخـارف دنیایـى، 
شـهوات و هواهـاى نفـس، از خود بیخودشـان 
ـُه بِـاألرَذِل األدنـى«؛  کـرده بـود؛ »َو بـاَع َحظَّ
سـهمى را که خداى متعـال براى هر انسـانى 
در آفرینـش عظیم خـود قـرار داده اسـت به 
بهـاى پسـت و ناچیـز و غیـر قابـل اعتنایـى 
نهضـت  خالصـه  ایـن،  بودنـد.  فروختـه 

حسینى است.  79/1/26
1( مصباح المتهجد، ص 788

 سـفر به کربـال بـه صـورت غیرقانونی چه 
حکمـی دارد؟

اجـازه دولـت  بـدون  از کشـور  ج: خـروج 
نیسـت. جایـز  اسـالمى  جمهـورى 

س. نماز مسـافر در حرم امام حسـین)( در 
چه محـدوده مخیر بیـن قصر و اتمام اسـت؟

ج: تمام روضه شـریفه داخل حـرم که منتهى به 
پنجره ها و درهـا و رواق مى شـود از طرف پشـت 

سـر تا مسـجد امتداد دارد، شـامل مى شود.
س. حکـم نمـاز در کربـال )داخـل صحـن 
شـریف( از نظر شکسـته یا کامـل خواندن 

چیسـت؟
ج( نمـاز داخـل صحـن شـریف براى مسـافر 

شکسـته اسـت. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

انقالبی هیات

شما خانمها کار هم دارید، فالن کار علمى را هم میکنید، فالن درس را هم در دانشگاه میدهید، 
همه ى اینها به جاى خود محفوظ اّما بایستى سهم »خانه« را هم در نظر داشته باشید. البّته سهم 
خانه میتواند کّمّیتش فداى کیفّیتش بشود؛ یعنى وقتى از آن بیست و چهار ساعت کم کردید، اّما 
کیفّیتش را باال بردید، آنوقت یک معناى دیگرى خواهد داشت. اگر دیدید آن کارتان به این قضّیه 
ضربه میزند، باید برایش فکرى بکنید. این، مهم و اساسى است؛ مگر در موارد اضطرارى. 70/10/24

سهم خانه را در نظر داشته باشید

ایـرانی خانواده

طرف دار جّدی حمایت از محرومان و مستضعفان

توزیع 250 نسخه از نشریه خط حزب ا... 
در نماز جمعه بخش قلعه نو ، حومه شهررى 

 با عرض سالم و خسته نباشید. بدینوسیله 
به اطالع رسانده مى شود 5000 نسخه از نشریه 
خط حزب ا... در یوم ا... 13 آبان در بین شرکت 
کنندگان توزیع گردید که با اســتقبال بسیار 
گسترده ایى همراه گردید. قالب اصلى غرفه ما 
را نشریه خط حزب ا... تشــکیل داده بود که در 
مسیر اصلى راهپیمایى در معرض دید عمومى 

قرار داده شده بود.
با سالم وتشکر از نشــریه بسیار آموزنده 
شما لطفا جواب دهید کتاب انسان 250ساله 

از کیست وچگونه میتوان تهیه کرد؟
پاسخ: کتاب انسان 250 ســاله برگرفته از 
بیانات مقام معظم رهبــري دربارة زندگي 
 )( سیاســي ـ مبارزاتي ائمه معصومین
است که  انتشارات صهبا آن را منتشر کرده 

است.  

امام طرف دار جـّدی حمایت از محرومان و مسـتضعفان بـود؛ امام نابرابـری اقتصادی 
را با شـّدت و حـّدت رد میکـرد؛ اشـرافیگری را با تلخـی رد میکـرد؛ به معنـای واقعی 
کلمه امـام طـرف دار عدالت اجتماعـی بود؛ طـرف داری از مسـتضعفان شـاید یکی از 
پـر تکرارتریـن مطالبی اسـت که امـام بزرگـوار مـا در بیاناتشـان گفتند؛ ایـن یکی از 

خطوط روشـن امام اسـت. 94/3/14
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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   

خون شهیدان ما امتداد 
خون پاک شهیدان کربالست

اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان )ع( رسید. 
بر ملت رشــید و آگاه ما »اربعین« های سودمندی 
گذشت. ما در این سالها به دنبال بیش از پنجاه سال 

سلطنت غاصبانه سلسله پهلوی با چه مصیبتهایی 
و بی فرهنگیهای خانمان ســوزی مواجه بوده ایم. 
سالهایی بس تلخ و رنج آور در این پنجاه سال و تلختر 
و رنج آورتر در این یکی دو سال اخیر که ملت شجاع 
ما را علیه استبداد و اســتعمار به حرکت درآورد... 

گویی خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان 
کربالست، و اربعین اخیر برادران ما بازتاب اربعین 
آن دالوران می باشــد؛ خون طاهر آنان به حکومت 
طاغوتی یزید خاتمه داد، و خون پاک اینان سلطنت 
طاغوتی را به هم پیچید .   امام خمینی )ره(؛ 26 دی 57

حضور رهبر انقالب در شهر خمین  زادگاه  بنیانگذار کبیر انقالب  79/8/26  

منبری ها و مداح ها  حرف اشتباه نزنند
واقعـاً یکـى از گرفتاریهـاى مـا ایـن اسـت؛ 
حـاال اسـم مّداحهـا بـد در رفتـه، مخصوص 
مّداحها نیسـت، مـّداح و غیـر مّداح نـدارد. از 
کسـانى که در ایـن ماجـراى منبر رفتـن و از 
عاشـورا خوانـدن وارد بوده  اند - اعـم از مّداح 
و منبـرى و ماننـد اینهـا - مـواردى دیـده 
شـده که حرفهـاى نامناسـبى از اینهـا صادر 
شـده.یک وقت حاال من و شـما نشسـته  ایم، 
بنـده  دهـان  از  هـم  غلطـى  حـرف  یـک 
مى آید بیـرون، مهم نیسـت... گاهـى تبدیل 
میشـود بـه جمعّیتهـاى میلیونـى به  خاطـر 
انتشـار... یـک عـّده  اى همـان حـرف غلط را 
قبـول میکننـد، و یـک معرفـت غلطـى پیدا 
میکنند؛ یک عـّده  اى آن را اسـتنکار میکنند 
و ایـن اسـتنکار موجـب میشـود کـه از اصل 

دیـن زده بشـوند. 92/8/20  

 سعی کنید با قرآن آشنا بشوید... خودتان 
را به این گنج بی پایــان و دریای بی  کران 
نزدیک کنیــد. بنده مکرر ایــن توصیه را 
کردم و هر وقتی که این توصیه را نمی  کنم، 
احساس می  کنم باری بر دوش من است. 
اوالً احساس وظیفه می  کنم به شما بگویم 
الزم است به قرآن مراجعه کنید... هر کسی 
با قرآن بنشیند و برخیزد، یک استفاده  ای 
می  کند. هرجــوری، در هر ســبکی، یک 
مایه  ای داشته باشید که بتوانید مختصراً این 
زبان را بفهمید، یک بهره  ای می  برید و هر 
چه بیشتر مراجعه کنید، روشن  تر و آگاه  تر 

می  شوید... این کالم امیرالمؤمنین است. 
می  فرماید هیچ کسی با قرآن مجالست و 
همنشینی نکرد، مگر آنکه چون برخاست از 
کنار قرآن، افزونی در او پیدا شد؛ و کاستی؛ 
یک زیادی در او پیدا شد، افزایش پیدا شد، 
یک کاستی و کمی پیدا شــد؛ »زیاَدهٍ فی 
ُهدًی« آن افزونی در هدایت بود، یک مقدار 
راهیابی  اش و هدایتش بیشتر شد، حتماً »اَو 
نُقصاِن ِمن َعًمی« آن کاستی در کوری دل 
او شد. آن کوردلی، آن نابینایی روح و درک 

و باطن او اندکی کم شد و کاستی گرفت. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

خود را به »گنِج بی پایان قرآن« نزدیک کنید
هر کسی با قرآن بنشیند و برخیزد، یک استفاده ای می کند

حزب ا...  این است

اماکن مذهبی و مقدسات


