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گـام دوم،
 نگاهـی تمـدنی  

ــا  ــوان ب ــاب اســامی را می ت ــه گام دوم انق بیانی

ــا  ــه تحلیــل نشســت. ام رویکردهــای مختلفــی ب

ــات  ــی بیان ــرف فرهنگ ــه را در ظ ــن بیانی ــر ای اگ

مقــام معظــم رهبــری  در خــال یــک ســال 

ــی  ــویه ی نوین ــه س ــم، ب ــی کنی ــته بررس گذش

ــن  ــه در عی ــت ک ــم یاف ــل دســت خواهی از تحلی

طــراوت و نــو بودنــش از آســیب تفســیر بــه رای 

ــان اســت. ــز در ام  نی

 بیانیــه گام دوم منشــوری نــه بــرای صــدور

ــرای خیزش هــای ــی ب ــه الگوی  انقــاب اســت و ن

ــه واقــع بیانیــه گام دوم  ، چریکــی منطقــه ای ؛ ب

ــک ــری ی ــرای راهب ــت  ب ــی اس ــتاندارد های  اس

 انســجام امــت محــور و آرمــان پایــه در دل

آزادی خواهان جهان. 

بلکه در قواره ی تغییر یک  تمدن حاکم.

 نیــروی محــرک جوانــی ، آرمــان انگیــزه آفریــن

 تمــدن ســازی و راهبــرد آفرینــش قــدرت جدیــد

 بیــن المللــی ؛ امــا یــک پیش شــرط بــزرگ دارد،

ــم ــد و فه ــد ش ــن خواه ــه  چنی ــه اینک ــان ب  ایم

 ایــن حقیقــت کــه مــن و تــو آغــاز کننــده ی ایــن

ــده و ــده دهن ــال وع ــدای متع ــتیم و خ  راه هس

 تضمیــن کننــده اش کــه فرمــود : َونُِریــُد  أَن نُّمــنَّ

ــْم ــی األَْرِض َو نَْجَعلَُه ــُتْضِعُفوا فِ ــَن اْس َِّذی ــی ال  َعلَ

ــًة َو نَْجَعلَُهــُم الْواِرثِیــَن )قصــص.5( ؛ آری!  أَئِمَّ

ــا ــی عمیق ــان عملیات ــاغ فرم ــه گام دوم اب  بیانی

 فرهنگــی و فــرا ملیتــی اســت  از ســوی ولــی امــر

ــو؛ فرمــان را بگیــر و ــه مــن و ت  مســلمین ب

بسم اهلل!!

حجت االسام و المسلمین محمد رضا برته  
قائم مقام معاونت بین الملل حوزه های علمیه

جنبشــی  بــرای  اســت  نامــه ای  مــرام 

فرهنگــی کــه انــرژی عظیــم جوانــان ملــت، 

ــا  ــد و نهاده ــن می کن ــروش آن را تضمی خ

و دولت هــا را نیــز بــه  همراهــی وا مــی دارد. 

ایــن بیانیــه یــک پیــام روشــن دارد : »ایجاد 

ــه در  ــار ن ــن ب ــا ای ــدرت« ؛ ام ــت ق و مدیری

ســطح تغییــر یــک واحــد و نظــام سیاســی،  

حجت االسام و المسلمین خسروپناه: 

طلبـگی را شغـل ندانیـد ، رسالـت بدانیـد!!
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استفتاء:

 خارج شدن از مسجد در مدت اعتکاف به جهت انجام غسل و  وضوی 

مستحبی، شستن دست و دندان ها و استحمام چه حکمی دارد؟

جواب:

اشکالی ندارد اما باید به قدر حاجت اکتفا نماید و بیش از آن طول ندهد. 

 ضبط و اجرای همخـوانی قرآنی طاب مدرسه علمیه دارالسـام

در جوار ملکوتی  حضـرت علی ابن موسی الرضا علیه السام. 

*برای دیدن عکس های بیشتر از ضبط همخوانی، بارکد زیر را  اسکن 

کنید.

 * در ماه رجب به ذکر، دعا و توسل اهمیت بدهید.
االن در ماه رجب هستیم؛ ماهی که روزهای متبّرکی دارد. از این ایام استفاده بردن و معنویت را تقویت 

کردن و  با خدا ارتباط برقرارکردن و ذکر و دعا و توّسل را اهمیت دادن، از وظایف است . 

 * از دعاهای ماه رجب معارف الهی را یاد بگیرید.
امروز جامعه ی انقابی ما، مردم مؤمن ما، نیاز به این دارند که این آرامش را، این سکینه را، این طمأنینه و وقار  را در خودشان هرچه بیشتر به وجود 

بیاورند. »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب .«  یاد خدا را مغتنم بشمارید .   دعاهای ماه  رجب یک دریایی از معرفت است. در دعا فقط این نیست که انسان دل 

را به خدا نزدیک میکند؛ این هست،  فرا گیری هم هست. در دعا هم تعلیم است، هم تزکیه هست .   ذکر الهی را خیلی باید مغتنم بشمرید . 

 * توسالت خود را هرچه میتوانید بیشتر کنید.
از ماه رجب قدردانی کنید؛ در این ماه توّسات خودتان به درگاه پروردگار عالم را هرچه میتوانید بیشتر کنید؛  به یاد خدا باشید و کار را برای خدا 

انجام بدهید؛ این تاشی که میکنید، این زحمتی که میکشید، برای خدا قرار  بدهید . 

 * در ماه رجب دائم استغفار کنید.
دائم باید استغفار کنیم. هیچ کس هم خیال نکند که من از استغفار مستغنی ام. پیغمبر خدا میفرماید که: »انّه  لیغان علی قلبی و انّی ألستغفر اهللَّ 

فی کّل یوم سبعین مّرة«. با شک پیغمبر هم حداقل روزی هفتاد مرتبه  استغفار میکرد. استغفار برای همه است . 

*برای ارسال سواالت فقهی خود به آیدی زیر در پیام رسان ایتا 

مراجعه فرمایید.
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توصیه های اخالقی مقام معظم رهربی پیرامون ماه رجب:



 * حجت االسام خاموشی، گفت: 

مگر ما گفتیم کشور معصوم درست کرده ایم؟ 

همیشه متعادل فکر کنید، نظامات ما باید 

توجهات ویژه بکنند و  این رانت خواری ها

 و فساد ها را جلویشان را بگیرند. 

حجت االسام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه ای که در مدرسه علمیه 

دارالسام تهران  در تاریخ94/11/18 تحت عنوان پرسش و پاسخ به سوال هایی پیرامون 

انقاب اسامی برگزار شد، به پاسخ گویی  به سوال های طاب پرداخت که در ادامه یکی از 

آن ها خواهد آمد. 

 * سؤال: شما به فساد در زمان شاه اشاره کردید، مگر اآلن فساد نیست؟

جواب: شما یک عکس از قبل از انقاب 

اسامی بگیرید یک عکس هم از اآلن 

بگیرید، از شهر تهران، آقا تهران  نه، از ایام 

بگیر، مهم نیست، برو از قم بگیر، این عکس 

ها را کنار هم بگذارید می فهمید خیلی 

فرق کرده، یعنی  یک چیز عجیبی است مثل 

سیاه و سفید در کنار رنگی، شما میگویید 

این چی بوده است؟ این ها کجا زندگی 

 میکردند؟ فقط من ظاهر را عرض کردم 

به باطنش کار ندارم. بحث این است که 

نگذاشتند کشور ما بعد از  انقاب رشد بکند. 

اصًا می خواهند ما نباشیم، می خواهند ما 

و تفکر ما در جهان نباشد به همین جهت   

زیر  ساخت های ما را این قدر تضعیف کرده 

پس یکی از عللی که ما نمی توانیم کار 

کنیم این است که نمی گذارند ما کار کنیم، 

ریشه ها را می زدند. علت دوم، نفسانیات 

است این اختاس ها مگر کم است، مگر 

ما گفتیم  کشور معصوم درست کرده ایم؟ 

همیشه متعادل فکر کنید، نظامات ما باید 

توجهات ویژه بکنند و این رانت  خواری 

ها و فساد ها را جلویشان را بگیرند. پس 

اصل اعتراضی که شما کردید درست است، 

بجاست، ولی ما راه  حل هم داریم. 

 *برای مشاهده متن کامل، بارکد زیر را
 اسکن کنید. 

آیت اهلل حسینی همدانی: 

 *کشور انقالبی، نباید رسانه ملی اش لیبرال باشد.

درحالی کــه اآلن مــا در وســط میــدان مبــارزه و جنــگ 

رســانه ای قــرار داریــم، بــا چــه اســتداللی در ســیمای 

جمهــوری  اســامی، برنامه هــای ارزشــی و انقابــی 

کــه روشــن گــری و بصیــرت افزایــی و مطالبــه گــری 

و دشمن شناســی را آمــوزش و  انجــام می دهنــد در 

مســیر تعطیلــی قــرار می دهیــد؟ اگــر کشــور انقابــی، 

ــود  ــتند، نمی ش ــی هس ــردم انقاب ــی و م ــر انقاب رهب

ــه  ــاوت ب ــکوالر و بی تف ــرال و س ــی اش لیب ــانه مل  رس

ارزش هــا و آرمان هــای انقــاب باشــد. گاهــی بــا ژســت 

ــا  ــد ب ــد. بای ــه کاری می کنن ــراد،  محافظ ــت، اف عقانی

عقانیــت کار انقابــی بکنیــد. نکنــد خدای نکــرده 

ــردم را از  ــارج،  م ــار از خ ــران و فش ــر دیگ ــت تأثی تح

ــد. دســت بدهی
)خطبه های نماز جمعه کرج - چهارم بهمن ماه 1۳98( 

 * شما که بلد نیستید به داخل نگاه کنید! چرا با 
کشورهای غیراروپایی تعامل نمی کنید؟! 

واقعــاً جــای تأســف دارد کــه بعــد از ایــن همــه تذکــر 

کــه رهبــر معظــم انقــاب مکــرر در مکــرر در طــول این 

چنــد ســال  داشــتند کــه بــرای برون رفــت از مشــکات 

بایــد بــه داخــل توجــه تــام داشــت و راه نجــات کشــور 

ــان  ــاز بعضــی از آقای ــا ب ــی اســت؛  ام ــی داخل خودکفای

ــره و  ــدون مذاک ــتیم ب ــد نیس ــا بل ــه م ــد ک می گوین

ــل  ــه داخ ــط ب ــم و فق ــل کنی ــکلی را ح ــازش مش س

 نــگاه کنیــم. البتــه راه بــاز بــوده و کســی هــم مخالفــت 

ــل داشــته باشــید. شــما  ــران تعام ــا دیگ ــه ب نکــرده ک

ــا  ــرا کار ب ــد چ ــران کارکنی ــا  دیگ ــد ب ــر می خواهی اگ

ــن  ــکای التی ــایه ها و آمری ــرقی و همس ــورهای ش کش

را حــذف کردیــد؟ بــا ایــن موضعــی کــه  اروپــا گرفــت، 

ــع  ــاره، مناف ــاج دادن دوب ــدون ب ــد ب ــه می خواهی چگون

ملــی را حفــظ کنیــد؟
)خطبه های نماز جمعه کرج -  بیست و هفتم دی ماه98( 

 سخن نویسنده : من علی ام ، رشح حدیث ُمناَشَده است. در این حدیث 

امیراملومنین امام علی علیه السالم با بیان فضایل  و امتیازات خود با استناد به 

آیات قرآن و روایات مشهور و تاریخ اسالم خود را شایسته رهربی امت اسالم و 

 والیت بر آنان بعد از پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم معرفی میکند از آنجا 

که در این حدیث سی و سه  بار اولی را سوگند داده است. فضایل مطرح در آن 

در سی و سه فصل و متاما با مدارک اهل سنت ترشیح  شده است. 

حسین اسکندری

* جهت تهیه کتاب به سایت 
مدرسه علمیه دارالسام 

مراجعه کنید.
www.darussalam.ir
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 * سپهبد، شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان بزرگان

 * حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: 

 * خط قرمز حاج قاسـم سلیـمانی

یــک نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد 

اینهــا نبــود، لکــن بشــّدت انقابــی  بــود. انقــاب و انقابی گــری خــّط قرمــِز قطعــِی او بــود؛ 

ــِت او اســت؛  ذوب در انقــاب  ــن واقعّی ــد، ای ــگ کنن ــد کم رن ــا ســعی نکنن ــن را بعضی ه ای

ــن  ــود. در ای ــز او ب ــود، انقابی گــری خــّط قرم ب

عوالــم تقســیم بــه احــزاب گوناگــون و اســم های 

ــا  ــد اینه ــف و مانن ــای مختل ــف و  جناحه مختل

ــّدت  ــرا، بش ــری چ ــم انقابیگ ــا در عالَ ــود اّم نب

ــارک  ــه خــّط مب ــد ب ــه انقــاب، پایبن ــد ب پایبن

ــود .    ــِی امــام راحــل )رضــوان اهلل علیــه( ب و  نوران
ــم - 98/10/18(  ــردم ق ــا م ــدار ب )دی

 * سیدحسن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان: 

ــاج  ــون ح ــه، مدی ــای منطق ــت ه  *مل

ــد؛ ــدی ان ــم و ابومه قاس

 اگـــر داعـــش شکســـت نمی خـــورد، خیلـــی از کشـــورهای عربـــی منطقـه کـــه پـول

               و انتحــاری مــی فرســـتادند هـــم  بـــه خطـــر مــی افتادنـــد .جــادو، دامـــن جادوگـــر را

 می گرفـــت. امـــا قاســـم ســـلیمانی و ابومهـدی المهنـــدس و  خیلـی از مـــردان بـزرگ

 ایرانی و عراقی و برخـــی از بـــرادران لبنانـــی و خیلـــی از رزمندگان کشـــورهای دیگـــر

  ایـــن شکســـت را بـــه داعـــش تحمیـــل کردند. همـــه ی ملت هـــای منطقه و نـه فقط

 ملـــت عراق بایـــد از حشـــد  الشـــعبی و فرماندهـان خـــود و نیروهـــای امنیتـی تشـکر

 کننـــد. همـــه ی دولــت هـــا و ملــت هـــای منطقــه بایــد از  حــاج قاســم ســـلیمانی و

 ابومهدی المهندس تشـــکر کنند، زیـــرا در ایـــن نبـــرد و رویارویـی بـــا داعش از همه ی

  ملــت هــای منطقـــه از لبنــان تــا اقصـــی نقــاط منطقــه دفــاع کــرده و امنیت و ثبــات را

ــد. )ســید حســن نصــراهلل  در مراســم هفتــم حــاج قاســم ســلیمانی(   حفــظ کردن

ــِه َو  ُ َعلَی ــی اهللَّ ِ )َصلَّ ــوُل اهللَّ ــال: َکاَن َرُس ــاس ق ــن عّب ــِن اب »َع
آلـِـه( یَجلِــُس َعلَــی األرض«  ]پیامبــر[ دنبــال ایــن نبــود کــه 
یــک فرشــی، چیــزی داشــته باشــد؛ در مســجد، در ماقــات 
بــا یــک نفــری کــه در بیــن راه بــا  ایشــان برخــورد میکــرد، 
و میخواســت دو کلمــه حــرف بزنــد، روی زمیــن می نشســت . 
»َو یَــْأُکُل َعلَــی األرض«  گاهــی غذایــش را هــم همیــن طــور 
کــه روی زمیــن نشســته بــود، میخــورد. ســفره ای بیندازنــد و 
آدابــی و تشــکیاتی و حــاال  یــک بشــقابی، کاســه ای، چیــزی 
ــذای  ــتند و غ ــن می نشس ــور روی زمی ــن ط ــه، همی ــًا؛ ن مث
گوســفندی  ــاة «  الشَّ یَعتَِقــُل  میکردنــد . »َو  میــل  ســاده ای 
ــد.  فرضــاً داشــتند، ریســمان گوســفند را دستشــان میگرفتن
»یَعَتِقــل« از   » ِعقــال کــردن« اســت دیگــر، یعنــی  آن را نگــه 
ــاف  ــن خ ــب، ای ــتند. خ ــه می داش ــفند را نگ ــتن، گوس داش
شــأن اســت دیگــر؛ ماهــا اگــر باشــیم، حــاال یــک  گوســفندی 
ــان و  ــوی خیاب ــم ت ــتمان نمی گیری ــیم، دس ــته باش ــم داش ه
ــَوَة  ــُب َدع ــن کار را . »َو یُِجی ــد ای ــوار میکردن ــن بزرگ ــه. ای کوچ
مثــًا  غامــی  یــک  گاهــی  ــِعیر«   الشَّ ُخبــِز  َعلَــی  املَملُــوِک 

ــان جــوی  ــی روی زمیــن و داشــت ن ــود یــک جای نشســته ب
ــا!  ــرد، آق ــارف میک ــد،  تع ــور میکردن ــرت عب ــورد؛ حض میخ
بفرماییــد؛ می نشســتند حضــرت پهلــوی او.  نمیگفتنــد شــأن 
مــا نیســت، نمیشــود، مناســب نیســت .   اینکــه  مــا ایــن قــدر 
میگوییــم و میشــنویم کــه بایــد مردمــی باشــیم، یعنــی ایــن. 
مردمــی بــودن بــه اّدعاکــردن نیســت. بــا مــردم، بــا  زندگــِی 
مــردم کنــار بیاییــم، مثــل مــردم زندگــی کنیــم، بــا طبقــات 
ــودن  ــم. ایــن، معنــای مردمــی ب مختلــف مــردم انــس بگیری

ــت )98/10/0۳(  .   اس

 * مثل مردم زندگی کنیم:

مــن در یــک کلمــه عــرض میکنــم: ملّــت عزیــز ایــران بایــد 

هّمتشــان ایــن باشــد کــه قــوی بشــوند  .   تنهــا راه در پیــش 

پــای  ملـّـت ایــران عبــارت اســت از قــوی شــدن. مــا بحمــداهلل 

دارای قدرتیــم و بــه توفیــق الهــی قوی تــر هــم خواهیــم شــد. 

ــدرت نظامــی نیســت. اقتصــاد کشــور  ــدرت فقــط ق ــه  ق البّت

بایــد قــوی شــود، جهــش علمــی و فّنــاوری بایــد ادامــه پیــدا 

کنــد ؛  پشــتوانه ی همــه ی اینهــا هــم حضــور مــردم عزیزمــان 

در صحنــه اســت. بــا اتّحــاد ، بــا حضــور، بــا صبــر و اســتقامت 

و بــا کار  ســخت و پرهیــز از تنبلــی.
)نماز جمعه تهران - 98/10/27(

 * حاال باید چه کار کنیم؟

eitta.com/m_kheshtebehesht

sapp.ir/m_kheshtebehesht

instagram/m.kheshtebehesht

- جهــت دریافــت اشــتراک مجلــه خشــت 
ــماره  ــه ش ــود را ب ــات خ ــت، اطاع بهش

ــر ارســال فرماییــد. زی

0935 22 55 313
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نفرات اول مدرسه علمیه دارالسالم
 در نیم سال اول تحصیلی 99-98 

قالت فاطمة الزهرا سالم الله علیها فی خطبة الفدکیة: 

یاَم تَْثبیتاً لِاْلِْخالِص، َو الَْحجَّ تَْشییداً لِلّدیِن، َو الَْعْدَل تَْنسیقاً لِلُْقلُوِب،  َو طاَعَتنا نِظاماً لِلِْملَِّة، َو اِماَمَتنا اَماناً لِلُْفرَْقِة، َو الِْجهاَد ِعزّاً لِاْلِْسالِم،  ُه الصِّ  *   َفَجَعَل اللّـَ

رْبَ َمُعونًَة َعلَی اْستیجاِب اْلَْجِر.  َو الصَّ
 * ترجمه: پس خدای متعال، روزه را برای تثبیت اخاص، و حج را برای استحکام دین، و عدالت ورزی را برای  التیام قلبها، و اطاعت ما خاندان را 

برای نظم یافتن ملت ها، و امامتمان را برای رهایی از تفرقه، و جهاد را برای  عزت اسام، و صبر را برای کمک در به دست آوردن پاداش قرار داد.
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  So almighty Allah set fast for fixity of sincerely and Haj for strength and justice for healing the hearts and    

 obdeience of our family to ordering the nations and our Imamate to get rid of division and Jihad for glory of

Islam and patience is help for gaining the reward



 * حجت االسام و المسلمین خسروپناه در جمع طاب مدرسه علمیه دارالسام تهران 

پیرامون موضوع، رسالت  طلبگی بیان داشت:

شــما قبــل از آنکــه وارد حــوزه بشــوید، ورودتــان بــه حــوزه ی علمیــه 
ــوزه  ــه وارد ح ــود ک ــی نب ــوب  عین ــی وج ــت. یعن ــی داش ــوب کفای وج
شــوید. ولــی حــال کــه وارد حــوزه شــدید وجــوب عینــی داریــد. یعنــی 

آنکــه کــه  دروس حــوزه را خــوب بخوانیــد و عالمــی مهــّذب شــوید. 

حجت االسام و المسلمین خسروپناه، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی، 

در جمع طاب  مدرسه علمیه دارالسام تهران به موضوع رسالت طلبگی پرداخت که 

بخش هایی از سخنرانی در ادامه خواهد  آمد . 

* وجوب عینی درس خواندن:

شــما قبــل از آنکــه وارد حــوزه بشــوید، ورودتــان بــه حــوزه ی علمیــه وجــوب کفایــی داشــت. 

یعنــی وجــوب  عینــی نبــود کــه وارد حــوزه شــوید. ولــی حــال کــه وارد حــوزه شــدید وجــوب 

عینــی داریــد. یعنــی آنکــه کــه  دروس حــوزه را خــوب بخوانیــد و عالمــی مهــّذب شــوید. آیــه 

يـــن«)سوره توبه،آیــه22( ابتدایــش  هــوا  فــی الدِّ ی: »فَلَــو ال نََفــَر ِمــن کُلِّ ِفرقَــٍة ِمنُهــم طائَِفــٌة لِيَتََفقَّ

ــَر« اگــر گروهــی از شــما بیاینــد، ولــی وقتــی کــه آمدنــد همــه  بایــد  ــو ال نََف میفرمایــد: »َفلَ

ــن  ــم دی ــه حــوزه بیاینــد و عال ــش الزم نبــود کــه همــه ی مــردم ب »لَِیَتَفقَّهــوا« بشــوند. اول

ــن داشــته باشــند. پــس دیگــر  ــه در دی ــد همگــی تفّق ــد  بای ــی گروهــی کــه آمدن شــوند، ول

نمیتوانیــم بگوییــم؛ حــاال کــه آمدیــم حــوزه پــس اگــر وقتــی درس  خواندیــم یــا یــک وقتــی 

درس نخواندیــم، جــّدی باشــیم یــا نباشــیم مــوردی نیســت. چــرا؟ بلکــه اآلن دیگــر واجــب 

عینــی  اســت. 

 * طلبگی مثل رسالت انبیاست

 جملــه ی دوم اینکــه؛ عزیــزان، طلبگــی را شــغل ندانید
 رســالت بدانیــد. یــک رســالت اســت. همــان رســالتی
ــالت ــی رس ــتند. وقت ــی داش ــای اله ــاء و  اولی ــه انبی  ک
 شــد، دیگــر دغدغــه تــان ایــن نیســت کــه االن درس
ــام  جمعــه بشــوم، ــردا قاضــی بشــوم، ام ــا ف ــم ت  بخوان
 وکیــل بشــوم، جایــی مســئولیتی بگیــرم. البتــه اگر آن
 زمینــه هــا فراهــم شــد ورود بــه آن عرصــه ها اشــکالی
 نــدارد. ولــی وظیفــه ی اصلــی شــما رســالت اســت. 

 چــرا این رســالت الزم اســت؟ بــرای آنکه مــا در عصری
 زندگــی میکنیــم کــه در تاریــخ عمــر بشــر، عصــری بــه
 انحرافــی و  إعوجــاج و ضالــت و بــه تعبیــری گمراهــی
 بدتــر از ایــن عصــر نبــوده اســت. یعنی بدترین شــبهات

در ایــن زمانــه اســت. 

*برای مشاهده متن کامل بارکد زیر را اسکن کنید.

شبهه: بعضی با نقل روایاتی بیان می دارند که تمام قیام های قبل از حضرت مهدی)عج( باطل است و قیام  کنندگان، اهل جهنم هستند 

و به همین دلیل قیام مردم ایران، بحرین و...  را باطل می دانند !!! 

جــواب:   ایــن گونــه ســوء برداشــت هــا و شــبهات ســابقه دیرینــه دارد. در دوره معاصــر شــیخ محمودحلبــی رئیــس انجمــن  حجتیــه بــه ایــن احادیــث اســتناد 

کــرده و قیــام را امــر باطلــی مــی دانــد. چنیــن ادعایــی بــه مثابــه ی تعطیــل کــردن کل  دیــن اســت چــرا کــه دیــن چیــزی جــز کفــر بــه طاغــوت و ایمــان 

بــه اهلل نیســت و بدیهــی اســت کــه تکفیــر طاغــوت مســتلزم  قیــام اســت. وجــوب و ضــرورت قیــام هــر مســلمانی بــر علیــه ظلــم هیــچ نیــازی بــه اســتدالل 

هــم نــدارد چراکــه یــک ضــرورت  عقلــی و انگیــزه فطــری اســت و هــر انســان عاقــل و ســالمی تــا جایــی کــه بتوانــد بــر علیــه ظلــم مــی ایســتد چــه رســد 

بــه یــک  مســلمان کــه بــه آن امــر شــده اســت.این افــراد نــه تنهــا آیــات مربوطــه در قــرآن کریــم و نیــز احادیــث مربوطــه و همچنیــن  کلیــه احــکام اســامی 

از جملــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را تعطیــل نمــی کننــد بلکــه مدعــی هســتند اســام، خــواری،  ذلــت و بردگــی و .... را توصیــه مــی کنــد. دشــمنان 

اســام هــم، اینچنیــن اســام را تحقیــر نکــرده و بــه ســخره نمــی  گیرنــد، آن نــوع از اســام)با دشــمنان اهــل بیــت دشــمنی و بــا دوســتان دوســتی( اســت 

کــه بــرای دشــمنان خــدا خطرنــاک  اســت. عــاوه برایــن بــا دقــت نظــر در فضــای روایــات متوجــه ایــن مــی شــویم کــه علــت صــدور ایــن روایــت بــرای 

ایــن اســت  کــه نهــی کنــد از قیــام همــراه ادعــای امامــت و نــه صــرف قیــام بــرای رفــع ظلــم. 
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ــواره در  ــه هم ــات زمان ــه مقتضی ــد ک ــه می گوین ــي اینگون ــوال: برخ س
حــال دگرگونــي اســت و انســان اگــر بخواهــد در ایــن  دنیــا ترقــي داشــته 
ــوده و تجــدد طلــب باشــد؛  ــا ایــن تغییــرات هــم آهنــگ ب ــد ب باشــد بای
ــي  ــع نوخواه ــوده و مان ــت ب ــري  ثاب ــن ام ــه دی ــت ک ــي اس ــن در حال ای
محســوب می شــود درنتیجــه انســان اگــر میــل پیشــرفت دارد، نبایــد بــه 

دیــن پایبنــد باشــد.

جواب: تغییراتي که در زندگي بشر پیدا مي شود دو نوع است: 
 1-     تغییرات صحیح                 2-     تغییرات ناصحیح 

ــه انســان هماهنگ  ــرار اســت ک ــر ق ــه اگ ــن اســت ک ــا ای ــؤال م ــال س ح
ــي  ــح و منف ــرات  ناصحی ــامل تغیی ــر ش ــن ام ــش رود، ای ــرات، پی ــا تغیی ب
ــان  ــول زم ــزي در ط ــه چی ــید چ ــد پرس ــن بای ــود   ؟    همچنی ــز می ش نی
ــز  ــات انســاني نی ــوان گفــت  کــه خصوصی ــا می ت ــر کــرده اســت؟ آی تغیی
تغییــر کــرده اســت و یــا تغییــر تنهــا در ناحیــه ابــزار انسان هاســت؟ آیــا 
می تــوان گفــت کــه در  زمــان نــزول اســام، جنایــت و ظلــم بــد بــوده و 
دســتوراتي کــه در اســام مبتنــي بــر تنبیــه جانــي و ظالــم تشــریع شــده 
ــي اکنــون جنایــت و ظلــم خــوب  ــه آن زمــان اســت، ول ــوط ب اســت  مرب
اســت و دیگــر نبایــد بــه ایــن تکالیــف دینــي اعتنــا کــرد؟!  و بــراي انطبــاق 
اســام بــا مقتضیــات زمــان و مــکان، در درجــه اول تقاضــاي زمــان و مکان 
ــي  به وســیله آموزه هــا و اهتمامــات  معــارف اســامي به دقــت مــورد ارزیاب
ــاس  ــر اس ــروع و ب ــام مش ــر اس ــا ازنظ ــن تقاض ــر ای ــرد، اگ ــرار می گی ق
مصالــح و مفاســد  انســان و اهــداف خلقــت بــود، بــا اســتفاده از روش هــا و 
ابزارهــاي فقهــي کــه زمینه ســاز پویایــي اجتهــاد در اســام اســت،  حکمــي 
ــا تقاضــاي زمــان و مــکان صــادر می شــود.  ادعــاي  هم جهــت و همســو ب
ــاني  ــای انس ــر ویژگی ه ــي ب ــام مبتن ــتورات اس ــه دس ــت ک ــن اس ــا ای م

ــد.  ــر  نمی کن ــان تغیی ــرور زم ــا م ــا ب ــن ویژگی ه ــوده و ای ب

تعدادی از طاب مدرسه علمیه دارالسام، به مناسبت شهادت حضرت 

 زهرا سام اهلل علیها، اقدام به ضبط یک همخوانی به نام »بانوی کرامت« 

 کرده اند. 

 * برای شنیدن و دریافت صوت، بارکد زیر را اسکن کنید. 

*خط نستعلیق* 
خطاط: سید علیـرضا میررحیـمی

*خط معلی* 
خطاط: مجیـد اکبری

آیت اهلل خامنه ای: 

 *عظمت کار حضرت زینب)سالم اهلل علیها(؛

عظمــت کار زینــب کبــری )ســام اهلل علیهــا( را نمیشــود در مقایســه ی بــا 

بقّیــه ی حــوادث بــزرگ تاریــخ ســنجید؛ بایــد آن  را در مقایســه ی بــا خــود 

حادثــه ی عاشــورا ســنجید؛ و انصافاً ایــن دو ِعدل یکدیگرنــد) 29 /1۳94/08(. 

 *علت ماندگاری حادثه عاشورا در تاریخ؛

اگــر حرکــت و اقــدام حضــرت زینــب نمی بــود و بعــد از آن بزرگــوار 

ــران -  ــجاد و دیگ ــرت  س ــام( - حض ــت )علیهم الس ــل بی ــه ی اه ــم بقی ه

نمی مانــد)1۳84/06/۳1(.  تاریــخ  در  عاشــورا  نمی بودنــد، حادثــه ی 

آیت اهلل مصباح یزدی: 

 *نقش تمام کننده؛

اباعبــداهلل الحســین )علیــه الســام( بعــد از اینکــه جهــاد نظامــی و فیزیکــی 

ــده از  ــرای  بازمان ــت اس ــه دس ــی را ب ــاد فرهنگ ــام داد؛ جه ــودش را انج خ

ــری  ــب کب ــا حضــرت زین ــرا مخصوص ــه اس ــی ک ــپرد؛ فعالیت ــش س خاندان

ــه  ــود ک ــم  نقشــی ب ــد، متم ــول اسارتشــان کردن ــا( در ط )ســام اهلل علیه

ــرد.)64/07/04(  ــاء  ک ــا ایف ــه الســام( در کرب ــداهلل )علی اباعب
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 *حجت االسالم موسوی راد )استاد مدرسه علمیه دارالسالم(: 
به نام خدایی که با قلم تعلیم داد و آنچه را انسان نمی دانست به او آموخت . 

اولین مطلبی که باید مورد بررسی قرار گیرد، ریشه یابی این نکته مهم می باشد که هدف از تحصیل ادبیات  عرب 
چیست؟ و محصل علوم دینی چه نیازی به فراگیری دقیق و عمیق آن دارد؟ باید به این موضوع پرداخت  که ادبیات 

عرب در ساختار اندیشه و بنای علمی اندیشمند اسامی دارای چه مراتبی می باشد تا کامًا علت نیاز  و انگیزه تحصیل 
ادبیات عرب و ارزش و جایگاه آن معلوم گردد و تصویر روشنی از هدف تحصیل آن به دست  آید و محصل علوم اسامی 

بداند در تحصیل ادبیات عرب به دنبال چه باشد و ارزش وجودی و کاربردی و علمی  آن را در مجموعه علوم اسامی 
دریابد تا بعد از این شناخت دقیق و پی بردن به اهمیت ادبیات عرب جهت  کسب آن تاشی هرچه تمام تر و متناسب 

با ارزش وجودی ادبیات عرب در ساختار معارف اسامی نماید. باید  دانست که منشأ نیاز و هدف از تحصیل ادبیات عرب 
در حوزه ها از دو جهت است: 

 1- فهم و درک صحیح و عمیق و مطابق با واقع از منابع علوم اسالمی؛
فهم و درک صحیح و عمیق و مطابق با واقع از منابع علوم اسامی)قرآن و روایات معصومین)علیهم السام(( 
برای  تسلط علمی بر تمامی ابعاد معارف اسامی چه در بعد اعتقادی وچه در بعد رفتاری و تبیین قوانین و 

برنامه های  حیات فردی واجتماعی انسان، تحصیل ادبیات عرب، الزم و ضروری است. زیرا زبان این منابع الهی 
و نورانی  عربی می باشد و دانشمند اسامی که می خواهد معارف اسامی را از این منابع استنباط و استخراج 
نماید باید  قبل از هر چیز با زبان این منابع آشنا باشد. بدیهی است که برای فهم کام هر متکلم نخست باید 
زبان اورا  دانست، در غیر این صورت انتظار فهم کام او انتظاری غیر معقول است؛ از این رو چگونه می توان 

بدون آشنایی  با زبان وحی، پیام قرآن و معانی دقیق و عمیق و مفاهیم ژرف آن را درک کرد و آیا چنین توقعی 
بیجا و منطقی  نیست؟نخستین گام برای دریافت پیام روح بخش این کتاب هدایت، فراگیری زبان قرآن و وحی 

ا لََعلَُّکْم تَْعِقُلوَن )یوسف آیه 2(« و در آیات دیگر نیز بر این مطلب  َّا أَنَْزلْناُه ُقْرآناً َعَربِیًّ است یعنی زبان  عربی: »إِن
تأکید شده است.و در روایات نیز فرمان به تحصیل ادبیات  عرب داده شده است زیرا دریچه ی درک علوم الهی و 
راه ورود به دریای معارف اسامی فهمیدن زبان بیان آن  است. امام صادق )علیه السام( فرمودند: زبان عربی را 

بیاموزید زیرا کام خداوند است که با آن با انسان سخن می گوید. 
گذشته از ضرورت فراگیری زبان عربی و فهم معانی عمیق قرآن درک مفاهیم عالی و معانی واالی روایات، دعاها 

 و مناجات های پیشوایان بزرگ اسام نیز مبتنی بر فراگیری زبان عربی است و زبان عربی چون پلی است که 
 بدون گذر از آن هرگز به ساحل معانی عمیق و ژرف روایات و گفتار معصومین علیهم السام نخواهیم رسید.    
از  این گذشته برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین تمامی مسلمانان با یادگیری زبان عربی به خوبی میسر خواهد 

بود  و این گام بزرگی در راه آشنایی مسلمانان جهان با یکدیگر است و زمینه ترقی و پیشرفت اسام را فراهم 
می  آورد. بنابراین اولین علت تحصیل ادبیات عرب این است که زبان منابع و مآخذ معارف اسامی، عربی است 

و گام  اول به سوی آن مراتب عالیه، فراگیری ادبیات عرب می باشد. 

2-کسب توان و اقتدار علمی برای فهم معارف اسالمی از منابع معتبر؛
  همانطور که می دانید فهم صحیح و دقیق و عمیق قرآن و روایات مبتنی بر تحصیل تعدادی از علوم است که  موجب می شود 
تا محصل علوم اسامی اقتدار و تسلط الزم بر فهم دقیق و عمیق آن منابع گرانقدر را پیدا کند  مانند: علم منطق و اصول فقه 
و فقه و تفسیر و رجال و فلسفه و کام و ... که تعلیم تمامی این علوم در حوزه های  علمیه، عربی است بدین جهت اگر کسی 

تسلط کافی و دقیق بر ادبیات عرب نداشته باشد، توان درک و فهم  صحیح علوم مورد تدریس و تحقیق در حوزه را نخواهد 
داشت و در نتیجه قدرت فهم قرآن و روایات را به علت  ضعف در ادبیات عرب دارا نمی گردد. 

از میان علوم  مختلف در زمینه ادبیات عرب )علم نحو( از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که از طرفی این  علم از جهت 
وضع منسوب به امیر بیان موالی متقیان امیرالمؤمنین)علیه السام( است. و از جانب دیگر گستردگی و  کارآمدی و مباحث 

این علم در مقایسه با علوم دیگر به اندازه ای است که علوم ادبی دیگر تحت الشعاع علم نحو  قرار دارند زیرا که چگونگی ارتباط 
کلمات با یکدیگر و نقش و حرکت آخر آنها بر عهده این علم گذاشته شده  است. با غایت به گستردگی و اهمیت علم نحو 

فراگیری آن به صورت مرحله ای، امری ضروری است . 

سیر مطالعاتی در زمینه علم نحو به 3 بخش مقدماتی و 
متوسط و عالی تقسیم می شود . 

 *منابع پیشنهادی برای سطح مقدماتی عبارت است از : 
 1( سرآغاز نحو -تألیف سید مهدی نقشه چی

 2( زبان قرآن )نحو مقدماتی و متوسط (-حمید محمدی
 ۳( نحو مقدماتی-محمودملکی اصفهانی

 4( آموزش مقدماتی نحو-صفایی بوشهری
 5( مفاهیم علم نحو – محمودرضا عصاری

 6( صرف و نحو کاربردی – نادعلی عاشوری
 7( نحو تشریحی در زبان عربی – عباس جعفریان

 8( دستور کاربردی زبان عربی – عبدالرسول کشفی
 9( نحونوین مقدماتی – سیدرضا موسوی راد
 10( الهدایه فی النحو – ابی حیان االندلسی

 11( الفوائد الصمدیه – شیخ بهایی
 12( بدائة النحو – صفایی بوشهری

 1۳( مبادی العربیه – رشید الشرتونی
 14( الحدائق الندیه – علی ابن احمد الحسینی  

 *منابع پیشنهادی برای سطح متوسط عبارت است از : 
 1( شرح ابن عقیل – بهاءالدین عبداهلل ابن عقیل

 2( أوضح المسالک إلی الفیه ابن مالک – ابن هشام االنصاری
 ۳( البهجة المرضیه فی شرح االلفیه – جال الدین السیوطی
 4( شرح االشمونی علی االلفیة ابن مالک – علی ابن محمد 

االشمونی
 5( حاشیة الصبان علی شرح االشمونی – محمد ابن علی 

صبان  
 6( موسوعة النحو و الصرف و االعراب – امیل بدیع یعقوب

 *منابع پیشنهادی برای سطح عالی عبارت اند از : 
 1( مغنی اللبیب )مغنی االدیب( – ابن هشام االنصاری

 2( االنصاف فی مسائل الخاف – عبدالرحمن ابن محمد ابن 
ابی سعید االنباری

 ۳( النحو الوافی – عباس حسن
 4( شرح الکافیه – محقق الرضی

صاحب امتیاز : مدرسه علمیه دارالسام

مدیر مسئول : حجت االسام احمد شهرابی

سردبیر : محمد مهدی آخوندی * با همکاری 

هیئت تحریریه.

مسئول رسانه : محمدطاها صیادی

امور هنری : ابوالفضل لشگر
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