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درباره ی فانوس
مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، سنگ بنای متفاوتی را 
گذاشته است و با نگاهی عمیق تر به مقوله ی »سبک زندگی اسالمی« فانوسی را 

روشن کرده است.
کتاب چه های »فانوس« هرچند اندازه ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 
اما رسچشمه ی نورشان منبع الیزالی است که همه ی جهان را در متامی زمان ها 

در برمی  گیرد.
»سبک زندگی اسالمی« محــور موضوعات فانـــوس است که از چهار جــــهت 

پنجــــره ای رو به آن گـــــشوده شده: »سیـــــره ی خاندان اهل بیت)علیهمالسالم(« 
]کتاب چه های الجوردی[،»زندگی دینی« ]کـــــتاب چه های آبی[، »مناسبت های 
مذهبی« ]کتاب چه های زرد[ و »رویداد های سیاسی و اجتامعی«]کتاب چه های 

بنفش[.
را  فانوس  تولید  افتخار  با  شبانه روزی  تالشی  در  تبلیغی عقیق،  گروه هرنی  و 
عهده دار شده است تا در این شب های تاریک، خدمتی باشد و چراِغ راهی به 

سوی »خوب زندگی کردن«.
ما فانوس را برای شام روشن کرده ایم. 

خواندن این کتاب چه تنها 14دقیقه طول می کشد.





تاریخچه فلسطین

یک
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فلسطین بهسرزمین ازعراق لوط، وحضرت ابراهیم ازمیالد،حضرت قبل 1900سال
رفتندواهالیآنجارابهتوحیددعوتکردند.مدتیبعد،عبرانیهابهآنجامهاجرتکردند
ودرکنارمردمآنمنطقهبهدامپروریپرداختند.اماروزبهروزبهعدۀعبرانیهاافزودهشد
وکمکمباکنعانیها)فلسطینیها(درگیرشدهوسعیکردندبخشیازمناطقفلسطینرا
تحتتصرفخوددربیاورند.درزمانحضرتسلیماننیز،یهودیهابخشهایبسیاریاز
آنسرزمینرادراختیارخودداشتند.امابهتدریجاختالفاتداخلییهود،باعثتفرقۀآنها
بهکشتار روم، نیزمسیحیاِن دیگر دورهای در پاشید. ازهم آنها کوتاهمدت دولت و شد

یهودیانپرداختندوآنهادراقصینقاطجهان،پراکندهشدند.
دهسالبعدازمبعث،حضرترسولاکرم)ص(ازمسجداالقصیبهمعراجرفتند.مدتیبعد
نیزمسلمانان،فلسطینرافتحکردندومردمآندیاربهاسالمرویآوردندواصالتعرب،
وجهمشترکمسلمانانوفلسطینیانبود،کهاینوجهدراسالمآوردنآنهاتأثیربهسزایی
داشت.درزمانیکهقدس،کهاولینقبلهگاهمسلمیننیزبود،توسطمسلمانانفتحشده
داده تعهد مسلمانان به مسیحیان که چرا نمیکرد. زندگی آنجا در یهودیای هیچ بود،
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از ترتیب،فسلطینجزئی این به بیاورند. بهعمل ازحضورآنهادرقدسممانعت بودند،
خالفتاسالمیشد.

مدتکوتاهیفلسطینتحتاشغالفرانسه،بهرهبریناپلئون،درآمد.امامجددًابهآغوش
بافلسطیناورایاری ناپلئونازیهودیانخواستهبوددرجنگ حکومتاسالمیبازگشت.

کنندوبهآنهاقولحکومتییهودیحامیدولتفرانسهدادهبود.
بریتانیابهدنبالاشغالمصر،قصدتسلطبرسایرنواحیکانالسوئزراداشت.بههمین
دلیل،یهودیانراترغیبکردتاادعایخودرامبنیبرداشتنحقحکومتدرمنطقۀصهیون
)کوهیدرقدس(باردیگرمطرحکنندتابریتانیاازآنانحمایتکردهودولتیطرفداربریتانیا

تشکیلدهند.
باپیگیریهایتئودورهرتسل)خبرنگاریهودیتباراتریشی(نخستینکنگرۀصهیونیستی
درسوئیسبرگزارشد.دراینکنگرهکهیهودیانبسیاریازسرتاسرجهاندرآنشرکتکرده
بودند،موافقتشدکهبرایبازگرداندنیهودیانبهفلسطینتالششودومؤسساتمالی

بسیاریدراینراستا،تأسیسکردند.
بامخالفتسلطانعثمانیبرایسپردنفلسطینبهیهودیاندرازایگرفتنچندینمیلیون
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سکه،هرتسلراهیآلمان،ایتالیاوروسیهشد،اماهیچکدامبااوهمکارینکردندونهایتًا
بریتانیاازطرحتشکیلرژیمصهیونیستیدرفلسطین،حمایتکرد.

باشروعجنگجهانیاول،بیانهایصادرشدمبنیبرتشکیلدولتییهودیدرفلسطین،
بهنامبیانیۀبالفور)کهناموزیرخارجۀبریتانیادرآندورانبود.(جامعۀمللنیزبااینبیانیه
کوچ مقدمات تا فرستاد فلسطین به را یهودی رهبران از چند تنی بریتانیا و کرد موافقت
یهودیانرابهآنجافراهمکنند.بریتانیادرادامه،بهآموزشوتجهیزنظامییهودیانپرداخت

وزمینهاییرابرایاحداثشهرکها،دراختیارآنهانهاد.
فلسطینیانازهمانابتداباتشکیلگروههایجهادیواعتراضواعتصابوراهپیمایی،به
مقابلهوایستادگیپرداختند.آنهاطیدهسال،قیامهایمعروفبهانقالببراقراهانداختند
کهبریتانیاهمۀآنهاراسرکوبکرد.قیامهایمتعددفلسطینیانبهرهبریشیخعزالدین
قسام،حاجامینحسینی،حسنسالمه،عبدالرحیمحاجمحمد،عبدالرحیممسعود،ادامه
داشتوبریتانیابهشدتهرچهتمامترآنهاراسرکوبمیکردودراینبین،کوچیهودیان

بهفلسطیننیز،ادمهداشت.
تازمانیکهبعدازجنگجهانیدوم،آمریکاوبریتانیاقطعنامۀتقسیمفلسطینرادرسازمان
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مللمتحدصادرکردندکهبهموجبآن،سرزمینفلسطینبینیهودیانوفلسطینیانتقسیم
میشد.فلسطینیانبااینقطعنامهمخالفتکردهوبهقیامهایخودادامهدادند.اماکاربه
اینجاپایاننیافتومدتیبعد،یهودیاناینبیانیهرانادیدهگرفتهوتشکیلکشوراسرائیلرا
درسرزمینفلسطین،اعالمکردندوآمریکا،شوروی،کشورهایاروپاییوحتیسازمانملل

متحد،اینکشوررابهرسمیتشناختهوازآنحمایتکردند.
فلسطنیانبانیروهاییازارتشکشورهایمصر،اردن،سوریه،لبنان،عراقوونیروهای
داوطلباخوانالمسلمیننبردیراترتیبدادند،امابهدلیلضعفتدارکاتیوتسلیحاتیشان
وحضوراستعماریبریتانیاوفرانسهدراغلبکشورهایمنطقهوخیانتبرخیازرهبران،
نوارغزههمچناندردست باختری،قدسو اینجنگ،کرانه بهدنبال شکستخوردند.

فلسطینیانبود،اماکرانۀباختریوقدس،تابعاردنونوارغزه،تابعمصرشد.
مدتیبعدفرانسهوانگلیسواسرائیل،بهجنگبامصرپرداختهونوارغزهوبخشیازسینا
رااشغالکردند،امانتوانستندآنارحفظکنندوازآنمناطق،خارجشدند.امااسرائیلبا
کمکآمریکا،جنگیعلیهسوریهومصربهراهانداختوعالوهبربخشهاییازفلسطین،
توانستسینایمصروارتفاعاتجوالنسوریهرااشغالکند.مدتیبعد،سوریهومصربرای
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آزادسازیخاکاشغالشدۀخود،باصهیونیستهاجنگیدندواگردخالتمستقیمآمریکا
درجنگنبود،بهطورقطعصهیونیستهاشکستمیخوردند.درپیاینحوادث،مذاکرات
)رئیس سادات انور و شد آغاز آمریکا نظر زیر صهیونیستی رژیم و مصر میان آتشبس
جمهوروقتمصر(،درسال1987.بهطوریکجانبهودرکمپدیویدآمریکا،صلحیرا
باصهیونیستهاامضاکرد.مصرباامضایاینقرارداد،عماًلازگردونۀدرگیریبادشمن

صهیونیستیخارجشد.
امارهبرعظیمالشأنایران،امامخمینی،سفارتاسرائیلراتعطیلوسفارتفلسطینرابه
جایآندایرفرمودواعالمداشت:»اسرائیلغّدهایسرطانیاستوبایدریشهکنشود«.
همچنینروزجهانیقدسرااعالموسپاهقدسراتأسیسکرد.اینخطمشیوسیاست
شایسته جانشین وسیلۀ به فلسطین، مسلمان مردم بعحق مبارزات از حمایت و حکیمانه

ایشانمقاممعظمرهبریومسئوالننظاماسالمی،باهمانقوتادامهدارد.
رزمندگانفلسطینیکهازلبنانبهعملیاتچریکیبرضّدنیروهایصهیونیستیمشغول
بودند،درسال1982کهاسرائیلبهلبنانحملهکردوبیروترااشغالکرد،ازآنجاخارج
به که بسیاری تلفات و غزه نوار و غربی کرانۀ در فلسطین مردم قیامهای پی در شدند.
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صهیونیستهاواردکرد،آمریکابههدفایجادصلحدرمنطقه،کنفرانسیرادرمادریدبرگزار
کردکهدرطیآنسازمانساف)سازمانآزادیبخشفلسطین(ایجادشد.اینسازمان،
اسرائیلرابهرسمیتشناخت،بهشرطیکهاسرائیلنیزاینسازمانرابهرسمیتبشناسد.
ازآنپس،مذاکراتبیفایدهدربینسافواسرائیلبرقراراستوفلسطینیانهمچنانبه

مقاومت،ادامهمیدهند.
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خمینی)ره( امام اسرائیل، نیروهای توسط لبنان جنوب بمباران از بعد مرداد۱۳۵۸ ۱۶ در
آخرینجمعۀماهرمضانرا»روزقدس«اعالمکرد:

»روزقدسفقطروزفلسطیننیست،روزاسالماست؛روزحکومتاسالمیاست.روزی
استکهبایدجمهوریاسالمیدرسراسرکشورهابیرقآنبرافراشتهشود.روزیاستکه
بایدبهَاَبرقدرتهافهماندکهدیگرآنهانمیتواننددرممالکاسالمیپیشرویکنند.منروز
قدسراروزاسالموروزرسولاکرم)ص(میدانم،وروزیاستکهبایدماتمامقوایخودمان
رامجهزکنیم...روزقدس،جهانیاست،وروزینیستکهفقطاختصاصبهقدسداشته
باشد.روزمقابلهمستضعفینبامستکبریناست،روزمقابلۀملتهاییاستکهدرزیرفشار
مقابل در بشوند، مجهز بایدمستضعفین که است روزی بودند، آمریکا غیر و آمریکا ظلم
مستکبرین،ودماغمستکبرینرابهخاکبمالند...روزقدس،روزیاستکهبایدسرنوشت
ملتهایمستضعفمعلومشود،بایدملتهایمستضعفدرمقابلمستکبریناعالنوجود
بکنند،بایدهمانطورکهایرانقیامکرد،ودماغمستکبرینرابهخاکمالید،وخواهدمالید،

تمامملتهاقیامکنند،واینجرثومههایفسادرابهزبالهدانهابریزند.«
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دراینروز،نهتنهامردمایران،دربسیاریازکشورهایدنیا،مردمبهخیابانهامیآیندو
ازرژیمصهیونیستیاعالمنفرتمیکنندوحمایتخودراازمردمفلسطیننشانمیدهند.
اماچرابایدروزقدسرازندهنگهداریم؟راهپیماییاینروزچهاهمیتیدارد؟وظیفۀمادر
حمایتازمردمفلسطینچیست؟اهمیتروزقدسدراینجاستکهاعالمموضعمامردم
مسلماِنایرانرا،درمقابلمستکبرینواشغالگراننشانمیدهد.شایدبرایعدهایبه
نظربیاید،روزقدسفقطروزیاستکهعدهایازمردم،بهخیابانمیآیندوقدممیزنندو
جمالتیراتکرارمیکنند.امااینحرکت،یکحرکتگویادرجهتاعالمموضعماستوتنها
مربوطبهفلسطیننیست.حمایتازفلسطین،جزئیازپیامیاستکهمردمبهدنیامخابره
میکنند؛اینپیام،یکپیاِمجهانیاست.پیامیدرجهتصلحونوعدوستیومقابلهباظلم
واستکباراست.تاوقتیکهمامردمایران،روزقدسبهخیابانمیآییمواعالممیکنیمکه
اجازهنمیدهیمکسیبهمازوربگوید،اجازهنمیدهیمحتیبهملتهایمسلماِندیگرزور

بگویند،میتوانیممطمئنباشیمازعزتمسلماناندرهمهجایدنیاحمایتکردهایم.
این کار در نباید و است مربوط فلسطین خود به تنها فلسطین، مسألۀ معتقدند عدهای
کشور،دخالتکرد.درصورتیکهبهفرمایشرهبری»فلسطین،مسألۀاولجهاناسالم
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این در ما اگر بدانیم. یکی فلسطین، مردم با را بایدخودمان مامسلمانیم، اگر و است.«
خصوصسکوتکنیم،سکوتمامهرتأییدیاستبرغاصبانصهیونیستیوبیتفاوتیما
بهمسائلاسالم،دردرجۀاول،بهخودماضربهخواهدزدوموضعمارادرمقابلدشمن،

ضعیفمیکند.
»روزقدس،یکروِزبهمعنایحقیقیکلمه،بینالمللِیاسالمیاست؛روزیاستکهملت
ایرانمیتواندباکمکملتهایمشتاقدیگر،کهامروزخوشبختانهتعدادشانهممتعددو
زیادشده،یکحرفحقیرافریادکندکهبرایپنهانکردنآنحرفحقوخاموشکردن
آنفریاد،شصتسالاستکهدستگاهاستکبارداردسرمایهگذاریمیکند-البتهحداقل
شصتسالاست،یعنیاززمانتشکیلدولتغاصب؛وااّلازمقدماتششایدصدسالهم
بیشتراست-شصتسالاستکهدارندسعیمیکنندفلسطینراازنقشۀجغرافیایجهانی
حذفکنند.البتهتاحدودزیادیهمموفقشدهبودند.انقالباسالمیزدتویدهناینها.
بهسفارت تبدیلسفارترژیمغاصب و ایجادنظامجمهوریاسالمیواعالنروزقدس
این مقابل در که بود مهاجمی و متوقفکننده و تهران،حرکتهشداردهنده در فلسطین
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نقشۀاستکباریایستاد.امروزخوشبختانهاینحرکت،روزبهروزتوسعهپیداکرده.1روزقدس
مخصوصایراننیست؛روزدنیایاسالماستولذادرهمۀدنیایاسالم،مسلمانانحضور
خودرابرایدفاعازبرادرانفلسطینیخودنشاندادند.مسلماناندراینروز،ارادۀعمومی
خودرابرایمقابلهباترفندهایامریکاواسرائیلدرفلسطینمظلوموخونینبروزدادند؛اما
ملتمادراینزمینهپیشتازبودهاستوامسالبهشکلنمایانیاینپیشتازیوعظمِتاراده

ملیرادرایراننشانداد.«2
طبقبیاناترهبری،برماستکهباتمامقوادراینمراسمشرکتکنیم،ویکیشویماز
جمعیتکثیریازبرادرانوخواهرانمسلمانمان،کهکنارهمدیگر،یکشعارراویکهدف
راباوحدتکلمهتکرارمیکنیمواینتنهاتکرارکردنوتنهابیانکردننیست؛وقتیما
جزئیمیشویمازکلیکهیکپارچهویکصداست،درراستایآنصداودرراستایآن
هدفنیز،قدمخواهیمبرداشت.بهاینمعنیکهموضعما،هموارهموضعمقابلهبااستکبار
خواهدبودوهرگزبهسستیورخوتیکهماملتمسلمانرا،زیردستوموردظلمواقعشده

.بیاناترهبری:۱۳۹۰/۶/۲ 1
2.بیاناترهبری:۰۵/۰۹/۱۳۸۲
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تاصدای رامیکند تمامتالشش اگرچهدشمن،سالهاست داد. تننخواهیم قراردهد،
و عدالتخواهی فریاد و نمیکنیم ماسکوت کند، خاموش روز، این در را مسلمان مردم
ظلمستیزیمانرا،بهگوششانمیرسانیم.تالشدشمنبرایناستکهفلسطیننادیده
گرفتهشود،وبهفراموشیسپردهشود،درحالیکهروزقدس،درستبرضّداینهدفاقدام
میکند.مردم،فلسطینرابهدنیاگوشزدمیکنندوبایادآوریشانازفراموشیاینحادثۀ

بزرگ،ممانعتبهعملمیآورند.
که میشود برداشت اینگونه نیز خامنهای، آیتالله انقالب، معظم رهبر فرمایشات از
مسئلۀفلسطین،برایملتماوجهنظامیواستراتژیکیندارد،بلکهیکبحثدلیاست
کهمامیخواهیمدرروزقدساینوجهرابهپررنگینشانبدهیم.میخواهیمبهفلسطینیان
نشانبدهیمکهدلهایمابهآنهانزدیکاستوروحیۀآنهاراتقویتکنیم.حتیاگرٌبعد
مسافت،امکانکمکحضوریراازماگرفتهاست،حتیاگرامکانکمکمالیبهآنهارا
نداریم،ازراهدلبهآنهاکمکمیکنیم.ملتایران،باهمانجمعیتیکهدرروز22بهمن
بهخیابانمیآید،درسرماوگرما،زیربرفوباران،تحتهرشرایطیدرروزقدسحضور
پیدامیکندواینبیانگرایننکتهاستکههیچتفاوتیبینبرادرانایرانیوبرادرانفلسطینی
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نیست،واسالم،دلهایمارابهیکدیگرنزدیککردهاست.

بایدکاریکنندکه بهعنوانمتوّلیانروزقدس، ایران مردم
برایدیگرملتهاسرمشقشود؛چونهرسالملتهایدیگر
درگوشهوکنار،حّتیدرخوداروپاوجاهایدیگر،بهتبعشما
را پرچم این روزبهروز باید میدارند.شما گرامی را قدس روز
سرافرازترواینکانوندرخشندگیونوررادرخشانترکنید،تا

عّدۀبیشتریبتواننداستفادهکنند.۳

3.بیاناترهبری:۲۶/۱۰/۱۳۷۶
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دعوت مردم از قدس روز راهپیمایی برای دارد تلویزیون و رادیو که است قبل روز چند از
میکند.تاحاالنرفتهامراهپیماییروزقدس.راهپیمایی22بهمنرا،تقریبًاهرسالمیروم،

امابهنظرمروزقدسدیگرآنقدرهاهمواجبنیست.
با ازشانحمایتشود. باید و قرارگرفتهاند فلسطینخیلیموردظلم دارمکهمردم قبول
آنهاییکهمیگویند»ماکهازفلسطینیهافلسطینیترنیستیم!«خیلیمخالفم.باالخرهما
هممسلمانیمودردینمانآمدهکهبایدبهفکربرادرانمسلمانمانباشیموبیتفاوتنباشیم.
اماهرچهفکرمیکنمکهبهخیابانرفتنوراهرفتنوشعاردادن،چهاهمیتیداردوچه

فایدهایدارد،بهنتیجهنمیرسم.
دوستم،احمد،خیلیوقتاستمیگویدبرایروزقدسباچندتاازبچههابرویمراهپیمایی.
باراولگفتمبازبانروزهکجابرویم،تویگرمابرویمدادبزنیم،تاافطارچطورتحملکنیم؟
گفتخداخودشقدرتشرامیدهد.نگراننباش.میارزدبهخستگیاش.اماوقتیدیدم
خیلیگیرمیدهد،اصلعلتنیامدنمرابهشگفتم.اولرویمنمیشد.احمدخودشخیلی
ازروزقدسحمایتمیکند.وقتیگفتماصاًلنمیدانمبهچهدردمیخورداینکارما،اول
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کمیفکرکردوگفتقانعممیکند.دیگرهمصحبتشرانکرد.فرداروزقدساست.همین
حاالبرایمیکپیامبهتلفنهمراهمفرستادهاست.پیامرابازمیکنم:

و بهتر روزبهروز بحمدالّله و آغازکردند را آن ما بزرگوار امام که اینحرکتی »روزقدس،
سالبهسالگرمتراینحرکتادامهدارد،یکحرکتبسیارعمیقوپرمعناییاست.اینفقط
اگر میدود... اسالمی امت دررگهای روز این در که است نیست؛خونی راهپیمائی یک
هدنیایاسالمروزقدسرابهمعنایدرستکلمهگرامیبداردوبرایفریادکشیدن انشاءاللَّ
برسرصهیونیستهایغاصب،مغتنمبشمارد،بهمیزانزیادیدشمنراشکستخواهددادو
بهعقبنشینیوادارخواهدکرد...روزقدس،پشتوانۀامنیتکشورماهمهست.اینراهمۀ
آحادمردمعزیزمابدانند؛هریکنفریکهروزقدستویخیابانمیآید،بهسهمخوددارد
روز انقالبشکمکمیکند.روزقدس امنیتملتوحفظدستاوردهای و امنیتکشور به

بزرگیاست،روزمهمیاست4«
درجوابشمینویسم:

»جمعه،چهساعتیکجاباشیم؟«

4.ییاناترهبری






