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انتخاب درست؛ کار درست   |    ۴ 

انتخابات برای کشور
فرصت و افتخار است

ــر بـــود؛ فکـــر میکـــرد،  ــا تدبیـ ــا هـــم دل و جگـــر داشـــت ... هـــم بـ ــِز مـ ــر بـــود. ایـــن شـــهید عزیـ ــا تدبیـ شـــهید ســـلیمانی، هـــم شـــجاع بـــود، هـــم بـ
ـــم  ـــت ه ـــدان سیاس ـــود، در می ـــم نب ـــی ه ـــدان نظام ـــط در می ـــان، فق ـــِر توأم ـــجاعت و تدبی ـــن ش ـــش. ای ـــرای کارهای ـــت ب ـــق داش ـــرد، منط ـــر میک تدبی
همینجـــور، هـــم شـــجاع بـــود، هـــم بـــا تدبیـــر بـــود؛ ســـخنش اثرگـــذار بـــود، قانع کننـــده بـــود، تأثیر گـــذار بـــود. از همـــه ی اینهـــا باالتـــر، اخـــاص او 

بـــود؛ بـــا اخـــاص بـــود؛ ایـــن ابـــزار شـــجاعت و ابـــزار تدبیـــر را بـــرای خـــدا خـــرج میکـــرد.   ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ 

 مزار: گلزار شهدای کرمان

شجاع و باتدبیر و مخلص
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

شهید هفته  

محل شهادت :فرودگاه بغداد - عراق تاریخ شهادت: ۱۳ دی ۱۳۹۸

بّچه ها حتمًا دست مادر را ببوسند

خانواده ایرانی     |     4  

احکام      |     4  

راه ثابت شدن اول ماه

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 286     |     هفتـه دوم اردیبهشـت 1400     |     

»میخواهیـــد آمریـــکا از نیروی قدس شـــما  سخن
ع دارید آمریکا مثًال هفتـه

ّ
خوشش بیاید؟ شما توق

فرض کنید از فان سردار ما که فّعال است در 
این زمینه، خوشش بیاید؟ خب معلوم است 
که بدش می آید! معلوم است که شرط و شروط میگذارد 
در بخشهای مختلف! خب او میخواهد عوامل اقتدار، در 
ما نباشد. این درست مثل این میماند که به شما بگویند 
تیم ُکشتی شـــما در مســـابقات قهرمانی جهانی شرکت 
داده میشـــود، به  شرط اینکه شـــما آن دو سه کشتی گیر 

ی نگذارید؛ معنایش این اســـت که بیایید 
ّ
َدر را در تیم مل

َ
ق

برای شکست خوردن...«     ۹۶/۰۳/۲۲
تقریبا چهار ســـال از ایـــن بیانـــات رهبر انقـــاب در دیدار 
مســـئوالن ارشـــد نظام می گذرد. حـــاال که حاج قاســـم 
سلیمانی به دستور مســـتقیم رئیس جمهور وقت آمریکا 
به شهادت رسیده و در میان ما نیست، ابعاد این جمات 
خودش را بهتر نشـــان می دهـــد و بهتر می تـــوان درباره 
این سوال ســـخن گفت که منطق سیاستهای جمهوری 
اسامی ایران و نیروی قدس در عرصه ی مسائل امنیتی، 

نظامی و دیپلماتیـــک منطقه ی غـــرب آســـیا از جمله در 
ســـوریه و عراق چه بود؟ اما در ابتدا باید عملکرد و روش 
شهیدســـلیمانی را »به چشـــم یـــک مکتب ، یـــک راه، یک 
مدرسه درس آموز نگاه کنیم« ۹۸/۱۰/۲۷  تا با منطق آن 

آشنا شویم.

    ظلم نمی کنیم و ظلم نمی پذیریم
نسـبت  کشـورها  سـایر  در  ایـران  مستشـاری  حضـور 

... و  دارد  ظلم سـتیزی  بـا  مسـتقیمی 

مکتب  پیـــروزمکتب  پیـــروز

گزیده بیانات     |     2  

»خط حــزب اهلل« در آســتانه ی شــب های قــدر گزیــده ای از بیانات حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای درباره ی اهمیت واالی این شــب ها و توصیه های ایشان برای استفاده ی 

حداکثری از این فرصت معنوی را بازخوانی می کند.

مروری بر توصیه های رهبر انقالب درباره ی بهره برداری معنوی از فرصِت »شب های قدر«

شِب شِب 
  ادامه در صفحه  ۲معراج معراج مومنمومن

نگاهی به منطق حضور راهبردی و نقش جمهوری اسالمی ایران در  منطقه غرب آسیانگاهی به منطق حضور راهبردی و نقش جمهوری اسالمی ایران در  منطقه غرب آسیا

ادامه در صفحه  ۳ 

سالروز شهادت موالی متقیان امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب ؟ع؟ را تسلیت می گوییم
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مروری بر توصیه های رهبر انقالب درباره ی بهره برداری معنوی از فرصِت »شب های قدر«

شِب معراِج مومن
فرصت استثنایی!

ــت.  ــان اس ــرای انس ــال ب ــول س ــتثنایی در ط ــت اس ــک فرص ــدر ی لیلةالق
کــه اگــر انســان توانســته باشــد آن شــب را درک بکنــد، خیــر زیــادی 
گیــرش آمــده. در دعــای وداع مــاه رمضــان در مفاتیح الجنــان اســت، میگویــد: »و 
ان تجعلنــی برحمتــک مّمــن خــرت لــه لیلــة القــدر و جعلتهــا لــه خیــرا مــن الــف شــهر«؛ 
ــد و  ــت آوردن ــه دس ــدر را ب ــق درک لیلةالق ــه توفی ــده ک ــرار ب ــانی ق ــن را از کس ــا ! م خدای
لیلةالقــدر بــرای آنهــا از هــزار مــاه بهتــر و باارزش تــر شــده. لیلةالقــدر بــرای همــه 
این گونــه نیســت... در آن دعــا میخوانیــم کــه خدایــا مــا را از آن کســانی قــرار بــده کــه 

شــب قدرشــان پــوچ نمیشــود؛ از دســت نمیــرود.    ۱۳۶۶/۰۳/۰۷ 

شب قدر، معراج مؤمن است 
 شــب قــدر معــراج مؤمــن اســت. کاری کنیــم عــروج کنیــم و از مزبلــه 
مــادی کــه بســیاری از انســانها در سراســر دنیــا اســیر و دچار آن هســتند، 
هرچــه مــی توانیــم، خــود را دور کنیــم. دلبســتگی هــا، بدخلقــی هــا - خلقیــات 
غیرانســانی، ضدانســانی - روحیــات تجاوزگرانــه، افــزون خواهانــه و فســاد و فحشــا 
و ظلــم، مزبلــه هــای روح انســانی اســت. ایــن شــبها بایــد بتوانــد مــا را هرچــه بیشــتر از 

اینهــا دور و جــدا کنــد.    ۱۳۸۳/۰۸/۱۵ 

شِب قرآن و اهل بیت؟مهع؟
لیلةالقــدر، شــب والیــت اســت. هــم شــب نــزول قــرآن اســت، هــم شــب 
نــزول مالئکــه بــر امــام زمــان اســت، هــم شــب قــرآن و شــب اهــل بیــت 
اســت، هــم شــب قــرآن و هــم شــب عتــرت اســت. لــذا ســوره مبارکــه قــدر هــم، ســوره 

والیــت اســت.    ۱۳۷۵/۱۰/۱9 

با آمادگی وارد شب قدر شوید
ــان را  ــبها - دلهایت ــا و ش ــه روزه ــم - در هم ــان ه ــاه رمض در م

ــرای  ــا ب ــد، ت ــر کنی ــی نورانیت ــر اله ــا ذک ــد ب ــه میتوانی هرچ
ورود در ســاحت مقــّدس لیلةالقــدر آماده شــوید... شــب ســالمت 

دلهــا و جانهــا، شــب شــفای بیماریهــای اخالقــی، بیماریهــای 
و  عمومــی  بیماریهــای  و  مــاّدی  بیماریهــای  معنــوی، 

قــدر  اینهــا، در شــب  از همــه  ... ســالمتی  اجتماعــی 
ممکــن و میّســر اســت؛ بــه شــرطی کــه بــا آمادگــی وارد 

شــب قــدر شــوید.    ۱۳۷۶/۰9/۰۵ 

طلب مغفرت کنید
ــرای  ــی ب ــدر، فرصت ــب ق ش

مغفــرت و عذرخواهــی 
اســت. از خــدای متعــال عذرخواهی 

کنیــد. حــال کــه خــدای متعــال 
بــه مــن و شــما میــدان داده 
او  ســوی  بــه  کــه  اســت 

مغفــرت  طلــب  برگردیــم، 
معــذرت  او  از  و  کنیــم 

کار  ایــن  بخواهیــم، 

 روزی خواهــد آمــد کــه خــدای متعــال بــه مجرمیــن بفرمایــد: »الیــؤذن 
ّ

را بکنیــم، واال
لهــم فیعتــذرون«. خــدای نکــرده در قیامــت، بــه مــا اجــازه عذرخواهــی نخواهنــد 
داد... این جــا کــه اجــازه هســت، این جــا کــه عذرخواهــی بــرای شــما درجــه میآفرینــد، 
ــی  ــال عذرخواه ــدای متع ــد، از خ ــی میکن ــاک و نوران ــما را پ ــوید و ش ــان را میش گناه

کنیــد.    ۱۳۷۶/۱۰/۲۶   

در آیات خلقت تفکر کنید
 از هنــگام غــروب آفتــاب شــب قــدر، تــا وقتــی کــه اذان صبــح آغــاز 
میگــردد. ایــن چنــد ســاعِت ایــن وســط، ســالِم الهــی و امــن الهــی و 
خیمــه ی رحمــت خداســت کــه بــر سراســر آفرینــش زده شــده اســت. آن شــب، شــب 
ــه  ــا و توّج ــه دع ــد و آن را ب ــدر بدانی ــب را ق ــن ش ــاه... ای ــزار م ــر از ه ــت؛ بهت ــی اس عجیب
و تفّکــر و تأّمــل در آیــات خلقــت و تأّمــل در سرنوشــت انســان و آنچــه کــه خــدای 
متعــال از انســان خواســته اســت و بی اعتبــاری ایــن زندگــی مــاّدی و این کــه همــه ی 
ــان دادن،  ــه ی ج ــه لحظ ــت ک ــی اس ــه ی آن عالم ــد، مقّدم ــه میبینی ــی ک ــن چیزهای ای

دروازه ی آن عالــم اســت، بگذرانیــد.    ۱۳۷۵/۱۱/۱۲ 

 بهترین اعمال در این شب، دعاست
 در ســاعت های کیمیایــی لیلةالقــدر، بنــده ی مؤمــن بایــد حداکثــر 
اســتفاده را بکنــد. بهتریــن اعمــال در ایــن شــب، دعاســت... احیــاء 
هــم بــرای دعــا و توســل و ذکــر اســت. نمــاز هــم - کــه در شــب های قــدر یکــی از 

مســتحبات اســت - در واقــع مظهــر دعــا و ذکــر اســت.    ۱۳۸۴/۰۷/۲9 

برای مسائل کشور و مسلمین دعا کنید
قــرآن صریحــا میفرمایــد: »خیــر مــن الــف شــهر«؛ یــک شــب بهتــر از 
ــازل  هــزار مــاه اســت! ایــن خیلــی ارزش دارد. شــبی اســت کــه مالئکــه ن
میشــوند. شــبی اســت کــه روح نــازل میشــود. شــبی اســت کــه خــدای متعــال آن را 
بــه عنــوان ســالم دانســته اســت. ســالم، هــم بــه معنــی درود و تحّیــت الهــی بــر 
انسانهاســت، هــم بــه معنــای ســالمتی، صلــح و آرامــش، صفــا میــان مــردم، 
بــرای دلهــا و جانهــا و جســمها و اجتماعــات اســت. از لحــاظ معنــوی، 
چنیــن شــبی اســت! شــبهای قــدر را قــدر بدانیــد و بــرای مســائل 
کشــور، مســائل خودتــان، مســائل مســلمین و مســائل 

کشــورهای اســالمی دعــا کنیــد.     ۱۳۷۶/۱۰/۲۶

ذخیره تقوا برای حرکتی نو!  
مؤمــن  انســان  قــدر،  شــب  از  حقیقــت  در 
روزه                دار، ســال نــوی را آغــاز میکنــد. در شــب قدر 
ــان الهــی  ــرای او از ســوی کاتب ــر او در دوران ســال ب تقدی
نوشــته میشــود. انســان وارد یــک ســال نــو، 
مرحلــه                ی نــو و در واقــع یــک حیــات نــو 
ــی  ــود. در راه ــو میش و والدت ن
ــا  ــد، ب ــت در می آی ــه حرک ب
ایــن  تقــوا  ذخیــره                ی 
راه را طــی میکنــد.     

۱۳۸۸/۰۶/۲9

گزیده بیانات
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سخن هفته

ادامه از صفحه  ۱ 

و  کــه دولتهــا  بــوده  ایــن  بــه خاطــر  »هرجــا رفته ایــم 
هــم  زورگویــی  خواســته اند؛  مــا  از  منطقــه  تهــای 

ّ
مل

نکرده ایــم... دخالــت در امــور کشــورها هــم نکرده ایــم؛ 
بــا  هــم  را  کمــک  کردیــم؛  کمــک  میخواســتند،  کمــک 
دادیــم.«       انجــام  منطقــی  و  ُعقایــی  انگیزه هــای 

۹۷/۰۱/۰۱
براســاس دســتور قــرآن »نمیتوانیــم زیــر بــار ظلــم برویــم، 
نمیتوانیــم در مقابــل ظالــم َنایســتیم. اینکــه جمهــوری 
اســامی اعــام میکنــد کــه هــر جــا مظلومــی هســت و 
نصرتــی الزم اســت، مــا آنجــا حاضریــم، به خاطــر ایــن اســت؛ 
اینکــه مــا روی مســئله ی فلســطین این جــور اصــرار داریــم، 
به خاطــر ایــن اســت. چــون الزمــه ی توحیــد ایــن اســت کــه 
ــتد...  ــوم ِبایس ــه مظل ــم ب ــی ظال ــل زورگوی ــان در مقاب انس
ایســتادن مــا در کنــار گروه هــای مقاومــت، در منطقــه ی 

ــت.«      ۹۷/۰۱/۲۵  ــل اس ــن دلی ــه همی ــیا ب ــرب آس غ

    دفاع از تمامّیت ارضی همسایه
بــا  نســبت  در  را  خــود  منافــع  اســامی  جمهــوری 
همسایشــگانش تعریــف کــرده اســت و آنچــه در روابــط 
بین الملــل جمهــوری اســامی  »بســیار حائــز اهمیــت 
اســت منافــع، مصالــح، امنیــت، عــزت، اقتــدار منطقــه ای 
و بهبــود شــرایط« ۹۹/۰4/۳۱ کشــورهای منطقــه ازجملــه 

عــراق و ســوریه اســت.
از همیــن رو در شــرایطی کــه آمریکایی هــا دنبــال تجزیــه 
منطــق  براســاس  اســامی  جمهــوری  بودنــد  عــراق 
خــود و بــا سیاســت ورزی خردمندانــه اش از ایــن اتفــاق 
جلوگیــری کــرد چــرا کــه »تمامّیــت ارضــی کشــورهای 
منطقــه و تمامّیــت ارضــی عــراق و ســوریه، بــرای مــا کامــًال 
مهــم  اســت .«     ۹4/۰۵/۲۶   بنابرایــن مــا »از مقاومــت 
و از همــه ی کســانی کــه ]در منطقــه[ در مقابلــه ی بــا 
سیاســتهای تفرقه افکنانــه ی آمریــکا ایســتادگی میکننــد 

حمایــت میکنیــم.«      ۹4/۰۵/۲۶

     عدالت خواهی بدون مرز 
اســامی، مســئله ی  قــّوت جمهــوری  نقــاط  از  »یکــی 
ــی اســت.«    ۹۷/۰۳/۱4 اساســا  عدالت خواهــِی بین الملل
ــزو  ــون »ج ــای گوناگ ــه حوزه ه ــت ب ــئله عدال ــم مس تعمی
عرصــه ی  در  اســامی  جمهــوری  نوآوریهــای  و  افــکار 
سیاســِی دنیــای امــروز اســت کــه غــرب را بــه چالــش 

  ۸۵/۰۸/۱۷ می کشــد.«  
محــور  اســامی،  جمهــوری  امــروز  اینکــه  بنابرایــن 
هــم  و  صهیونیســتی  رژیــم  مقابــل  هــم  را  مقاومــت 
مقابــل عوامــل تروریســت در عــراق و ســوریه تقویــت 
کــرده اســت »ایــن عدالت خواهــی اســت... ایــن دفــاع از 
اســتقال کشــورهای منطقــه اســت، دفــاع از تمامّیــت 
ارضــی کشــورها اســت.«    ۹۷/۰۳/۱4 و نیــروی قــدس 
ســپاه پاســداران »یــک نیرویــی اســت کــه بــا ســعه ی 
صــدر بــه همــه جــا و همــه کــس نــگاه میکنــد. رزمنــدگان 
بــدون مرزنــد. رزمندگانــی کــه هرجــا نیــاز باشــد، آنهــا 
در آنجــا حضــور پیــدا میکننــد؛ کرامــت مســتضعفان را 
حفــظ میکننــد، خــود را باگــردان مقّدســات و حریمهــای 

مقــّدس میکننــد.«    ۹۸/۱۰/۲۷  

     آرمان قدس
»طلــوع انقــاب اســامی در ایــران، فصــل جدیــدی در 
مبــارزه بــرای فلســطین گشــود.«    ۹۹/۰۳/۰۲  راهبــرد و 

سیاســت های جمهــوری اســامی »موجــب پدیدآمــدن 
 

ّ
 منطقــه شــد و امیــد بــه حــل

ّ
جبهــه مقاومــت در کل

  ۹۹/۰۳/۰۲ شــکفت.«    دلهــا  در  فلســطین  مســئله 
و ســردار ســلیمانی نقــش مهمــی در تقویــت جبهــه 
مــورد فلســطین  مقاومــت داشــت. »آمریکایی هــا در 
طرحشــان و نقشه شــان ایــن بــود کــه قضّیــه ی فلســطین 
حالــت  در  را  فلســطینی ها  بســپرند؛  فراموشــی  بــه  را 
ــد.  ــارزه بزنن ــد َدم از مب ــت نکنن ــه جرئ ــد ک ــه دارن ــف نگ ضع
ــر  ــطینی ها را ُپ ــت فلس ــلیمانی[، دس ــهید س ــرد ]ش ــن م ای
کــرد؛ کاری کــرد کــه یــک منطقــه ی کوچکــی، یــک وجــب جــا 
مثــل نــوار غــّزه در مقابــل رژیــم صهیونیســتِی بــا آن همــه 
اّدعــا می ایســتد، کاری و بایــی ســِر آنهــا مــی آورد کــه آنهــا 
ــد؛  ــس بدهی ــد آتش ب ــا بیایی ــد آق ــاعت میگوین ــِر ۸4 س س
ــر کــرد.  اینهــا را حــاج قاســم ســلیمانی کــرد. دستشــان را ُپ
کاری کــرد کــه بتواننــد ِبایســتند، بتواننــد مقاومــت کننــد. 
ایــن چیــزی اســت کــه بــرادران فلســطینی مــا مکــّرر ... 

شــهادت دادنــد.«     ۹۸/۱۰/۱۸ 

     فدایی ایران
خانــه  در  کــه  کســانی  آن  می فرماینــد  مومنــان  امیــر 
ــت شــدند. 

ّ
نشســتند تــا بــه آنهــا حملــه بشــود دچــار ذل

فه هــای قــدرت 
ّ
براســاس ایــن آمــوزه اســامی یکــی از مؤل

نیــروی دفاعــی  از دور اســت...  و عــزت  کشــور»دفاع 
اســت و عمــق راهبــردی مــا اســت -حضــور در کشــورهای 
جمهــوری  از  منطقــه  تهــای 

ّ
مل طــرف داری  و  منطقــه 

اســامی، عمــق راهبــردی جمهــوری اســامی اســت-
جمهــوری اســامی از ایــن نمیتوانــد صرف نظــر کنــد؛ هیــچ 

دولــت عاقلــی صرف نظــر نمیکنــد.«    ۹۷/۰۳/۰۲  
ــران دفــاع از  ــن اســاس منطــق حضــور منطقــه ای ای ــر ای ب
منافــع ملــی خــودش هــم هســت. اگــر آن روزهــا جوانــان 
و رزمنــدگان مــا در شــرایطی کــه برخــی سیاســیون داخلــی 
ــدان  ــه می ــد، ب ــت می کردن ــه ای را مذم ــور منطق ــن حض ای
ــوریه  ــراق و س ــه در ع ــمنی ک ــوی آن دش ــا جل ــد ت نمی رفتن
کســی جلــودارش نبودنــد بایســتند، امــروز »مــا بایــد 
ــا  ــتانها ب ــه ی اس ــدان و در بقّی ــاه و در هم ــا در کرمانش اینج

ــم.« ــا را میگرفتی ــوی اینه ــم و جل ــا میجنگیدی اینه
بنابرایــن »آن کســی کــه جانــش را فــدای ایــران کــرد همین 
شــهید ســلیمانی ها بودنــد؛ اینهــا بودنــد کــه در زمانــی 
ــف  ــان را ک ــان خودش ــود، ج ــور ب ــاع از کش ــه دف ــاز ب ــه نی ک
دســت گرفتنــد و بــه میــدان جنــگ رفتنــد ... اینهــا هســتند 
کــه میتواننــد اّدعــا بکننــد کــه از امنّیــت کشــور دفــاع 

میکننــد.«   ۹۸/۱۰/۲۷ 

    علیه تحریف اسالم
بخــش دیگــری از راهبــرد حضــور منطقــه ای ایــران، مبــارزه 
بــا جریــان تحریــف اســام بــه رهبــری آمریکاســت. مقابلــه 
محــور مقاومــت بــه فرماندهــی شــهید ســلیمانی بــا 
نیروهــای تکفیــری »مقابلــه ی بــا تحریــف اســام بــود؛ 
و  اســامی  اخــاق  از  گــروِه وحشــِی دور  بــا  مبــارزه ی 
مدنّیــت اســامی  و حقیقــت اســام بــود کــه انســانها را 
زنده  زنــده آتــش میزدنــد ، انســانها را زنده زنــده پوســت 
اســارت  بــه  را  مســلمان  خانواده هــای  میکندنــد، 
میگرفتنــد و فســاد سیاســی، فســاد جنســی، مالــی و 
عملــی، همه جــور فســادی، اینهــا را فــرا گرفتــه بــود. اینهــا 

عامــل آمریــکا و صهیونیســم بودنــد.«      ۹۶/۰۹/۱۵

    هفت تریلیون دالر و هیچ
از ســوی دیگــر آمریــکا بــرای منطقــه خواب هــای جــدی 

دیــده بــود. »نقشــه ی آمریــکا ایــن بــود کــه گروه هــای 
شــریر و ظالــم و هّتاکــی از قبیــل داعــش را بــه وجــود 
غاصــب  رژیــم  از  را  تهــا 

ّ
مل ذهــن  اینکــه  بــرای  بیــاورد 

(۹۷/۰۱/۰۱)   »ایجــاد جنگ  صهیونیســتی منصــرف کنــد.«   
داخلــی در منطقــه و نابــودی مقاومــت ضّد صهیونیســتی 
ــداف  ــز از اه ــتقل«  ۹۶/۰۸/۳۰ نی ــای مس ــف دولته و تضعی

اصلــی آمریــکا در ایــن فتنــه منطقــه ای بــود.
بــر همیــن اســاس هــم بــه گفتــه خودشــان بیــش ازهفــت 
خــرج  آســیا  غربــی  جنــوب  منطقــه  در  دالر  تریلیــون 
آمریــکا دربــاره نتایــج  کردنــد. رئیس جمهــوری ســابق 
ایــن خــرج هنگفــت »خــودش میگویــد... هفــت تریلیــون 
دالر در ایــن منطقــه خــرج کرده ایــم و چیــزی دســتمان 
نیامــده اســت. ایــن معنایــش شکســت اســت... شــیطان 
بــزرگ بــا آن همــه تــاش، بــا آن همــه وسوســه و دمدمــه 
نتوانســته اســت بــه مقصــوِد خــود در ایــن منطقــه 

برســد.«      ۹۷/۰۳/۲۵
و نتیجــه ایــن نقشــه چــه شــد؟ »تمــام تاشــهایی کــه 
میکردنــد و نقشــه هایی کــه کشــیده بودنــد بــرای ایــن 
بــود کــه ایــن تفّکــر انقابــی را، تفّکــر مقاومــت را کــه 
گســترش پیــدا کــرده در منطقــه، ایــن تفّکــر را از بیــن ببرند 

و دفــن کننــد، ]ولــی[ بعکــس شــد!«      ۹۶/۰۹/۰۱      

    از خرمشهر تا پشت دروازه های فلسطین
مــردم مــا هنــوز یادشــان نرفتــه کــه پشــت دیوارهــای 
ــروز  ــم. ام ــان می جنگیدی ــظ مرزهایم ــرای حف ــهر ب خرمش
امــا بــه یــاری خــدا و مجاهــدت رزمنــدگان رســیده ایم 
بــه پشــت دروازه هــای اســرائیل. حــاال دیگــر »دعــوای 
اســتکبار بــا مــا ایــن اســت کــه چــرا قــدرت شــما منطقــه را 
ــی اســت، از 

ّ
فــرا گرفتــه... آنچــه از نظــر مــا عنصــر اقتــدار مل

نظر دشــمنان مــا یــک عامــل مزاحــم اســت و بــا آن مبــارزه 
میکننــد. با توســعه ی اقتــدار جمهــوری اســامی در میان 
تهــا در منطقــه و فراتــر از منطقــه مخالفــت میکننــد، 

ّ
مل

چــون عامــل اقتــدار اســت، چــون عمــق راهبــردی کشــور 
ــی 

ّ
اســت... بــا هرآنچــه وســیله ی قــدرت و عنصــر اقتــدار مل

باشــد، دشــمنان مــا مخالفــت میکننــد.«    ۹۶/۰۸/۰۳  

       مکتب پیروز
... و پیـــروز اصلـــی ایـــن میـــدان، شـــهید ســـلیمانی و ایـــن 
ــد در  ــه خداونـ ــنین کـ ــردو حسـ ــه هـ ــه بـ ــت کـ ــب اسـ مکتـ
قـــرآن وعـــده داده بـــود رســـید. هـــم »چنـــد ســـال اســـت 
کـــه در منطقـــه، پیـــروز میـــدان شـــهید ســـلیمانی اســـت، 
در  آمریکاینـــد؛  عوامـــل  و  آمریـــکا  میـــدان،  مغلـــوب 
همـــه ی ایـــن منطقـــه ایـــن  جـــور اســـت- هـــم بـــه شـــهادت 
ـــن  ـــه ای ـــَنَیین را ب ـــا الُحس ـــال ِکلَت ـــدای متع ـــی خ ـــید؛ یعن رس

شـــهید عزیـــز داد.«      ۹۸/۱۱/۲۹ 
ــکا را شکســـت داد.  ــم آمریـ ــهادتش هـ ــا شـ ــم بـ حاج قاسـ
شـــهادتش »اســـم رمـــز برانگیختگـــی و بســـیج مقاومـــت 
در دنیـــای اســـام شـــد.« تشـــییع میلیونـــی  شـــهید 
ســـلیمانی در عـــراق و ایـــران و نقـــاط دیگـــر منطقـــه 
کـــرد...  متحّیـــر  را  اســـتکبار  نـــرم  جنـــگ  »ژنرال هـــای 
اصـــًال متحّیـــر ماندنـــد کـــه ایـــن چـــه وضعـــی اســـت؛  ایـــن 
ــا را  ــه آنهـ ــت کـ ــی اسـ ــت عظیمـ ــه حرکـ ــن چـ ــود؛ ایـ ــه بـ چـ

شکســـت داد.«     ۹۹/۰۹/۲۶ 
و کام آخـــر اینکـــه »هـــر کـــس خـــدا بـــا او اســـت، او پیـــروز 
ـــق بـــه ذات مقـــّدس پـــروردگار 

ّ
اســـت چـــون قـــدرت متعل

ـــروزی،  ـــیم، پی ـــدا باش ـــیم، در راه خ ـــدا باش ـــا خ ـــر ب ـــت. اگ اس
آن  در  تردیـــدی  هیـــچ  اســـت،  صددرصـــد  قطعـــِی 

نیســـت.«      ۹۷/۱۰/۱۹
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
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قرآن ســـّری اســـت بین حق و ولـــّی اهلل  اعظم 
که رســـول خداســـت، به تبع او نازل می شود 
تا می رســـد به اینجایـــی که به صـــورت حروف 
و کتـــاب در می آید که مـــا هم از آن اســـتفاده 
ناقـــص می کنیـــم. و اگر ســـّر »لیلة القـــدر« و 
»نزول مائکه« در شـــبهای قـــدرـ  که اآلن هم 
برای ولّی اهلل  اعظم حضرت صاحبـ  سام اهلل  
علیهـ  این معنـــا امتـــداد داردـ  را بدانیم، همۀ 

مشکات ما آسان می شود.     ۱۳۶4/۰۳/۳۰

کالم امام  

اگر سّر لیلة القدر 
را بدانیم، همه 

مشکالت آسان 
می شود

عکس نوشت  

انتخابات در کشـور ما یک فرصت بسـیار بزرگ است؛ این 
فرصـت را نبایـد از دسـت داد. البّتـه مخالفیـن جمهـوری 
اسـامی نمیخواهند جمهـوری اسـامی از ایـن فرصت 
استفاده کند. انتخابات این خصوصّیات را دارد: این یک 
ت اسـت، یک ظرفّیت بزرگ برای پیشرفت 

ّ
امکان برای مل

کشور است؛ شـور انقابی مردم را نشان میدهد. وقتی 
مردم در انتخابات شرکت کنند و شور انقابی خودشان 
را نشـان بدهنـد، ایـن موجـب امنّیـت کشـور میشـود، 
موجـب پـس زدِن دشـمنان میشـود، طمـع دشـمن را 
در کشـور کم میکنـد. انتخابات هـر چـه ُپرشـورتر، هر چه 
با اقبال عمومی بیشتر همراه باشـد، اثرات و منافعش 

برای کشـور و برای خود مردم بیشـتر خواهد بود. و البّته 
عرض کردیم دشـمنان ایـن را نمیخواهند؛ لـذا هر وقت 
نزدیـک انتخابـات میشـود اینهـا شـروع میکننـد، گاهـی 
میگوینـد آزادی نیسـت، گاهـی میگوینـد دخالـِت فـان 
است، گاهی میگویند مهندسی است، گاهی میگویند 
چنین است، برای اینکه مردم را دلسـرد کنند از حضور در 
انتخابات؛ ایـن، کار دشـمن اسـت. لکن حقیقـت قضّیه 
این اسـت که انتخابات برای کشـور یک افتخار است، یک 
فرصت اسـت، یک امکان اسـت، یـک ذخیره اسـت که اگر 
شـرکت ُپرشـور مردم باشـد، این یقینًا به آینده ی کشـور 

کمـک خواهـد کـرد.   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹   

انتخابات برای کشور فرصت و افتخار است

انتخاب درست؛ کار درست  

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کاالی ایرانی در هفته کارگر              ۱۳۹7/۲/۹  

واقعًا باید دســت هنرمنــد کارگر ایرانــی را بوســید. این تولیــِد داخلِی بــاارزش ازلحــاظ کیفّیت، بــا این همه 
گرفتــاری ای که ما داریم، بــا این تحریمها کــه جلِو مــواّد اّولّیه را میگیرند، جلِو ماشــین پیشــرفته را میگیرند، 
م جلِو پای ما میگذارند؛ در عین حال وقتی انســان به محصول 

َ
انواع و اقســام مشــکات را مســتکبرین عال

نگاه میکند، میبینــد عجب برجســتگی ای دارد! همه چیز ]هم بــود[! دیروز اینجا ده ها شــرکت، محصوالت 
خودشان را -که همین کارهای دست شما اســت- آوردند اینجا ما دیدیم... همه برجسته بود، همه  ممتاز 

بود. انسان واقعًا در مقابِل نیروی کاِر داخلی سر تعظیم فرو می آورد.   ۱۳۹۷/۰۲/۱۰  
از شـــاخصهای دولـــت مطلـــوب... ماحظـــه ی 
جوانـــب و آثـــار و تبعـــات یـــک اقـــدام، و حّتـــی 
اظهارنظـــر  یـــک  تبعـــات  ماحظـــه ی  گاهـــی 
ــک  ــوی یـ ــر از سـ ــک اظهارنظـ ــی یـ ــت[. گاهـ ]اسـ
مســـئوِل دارای جایـــگاه و بـــه اصطـــاح دارای 
تریبـــون، یـــک تأثیـــرات ســـوئی میگـــذارد کـــه 
ــرف  ــد برطـ ــان بخواهـ ــر انسـ ــرات را اگـ ــن تأثیـ ایـ
همـــان  کنـــد؛  کار  بایســـتی  مبالغـــی  کنـــد، 
قضّیـــه ی ســـنِگ تـــوی چـــاه اســـت؛ واقعـــًا 
ــنجیده  ــتی سـ ــد. بایسـ ــاد میکنـ ــکات ایجـ مشـ
مـــا  کـــه  نباشـــد  این جـــور  کـــرد.  اظهارنظـــر 
دربـــاره ی یـــک مســـئله ای یـــک مطلبـــی بـــه 
ذهنمـــان میرســـد، کارشناســـی نشـــده، بررســـی 
نشـــده، جوانـــْب دیـــده نشـــده، ایـــن را نبایـــد 
پرتـــاب کـــرد در فضـــای افـــکار عمومـــی؛ گاهـــی 
ــکلی  ــع کردنـــش کار ســـخت و مشـ ــات جمـ اوقـ
اســـت. ایـــن خردگرایـــی و حکمـــت در مدیرّیتهـــا 

و در کارهـــا اســـت.   ۱۳۹۲/۰۶/۰۶   

باید سنجیده اظهارنظر کرد

راه ثابت شدن اول ماه

دولت جوان حزب اللهی  

از سالهای ۱۳۳4 و ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۵۸ که ایشان 
به شـــهادت رســـید، در هر موقعیـــت زمانـــی، با آن 
ط کامل هم بر فضای 

ّ
بینش عمیق خود - که تســـل

فکری و فرهنگی کشور داشت - هرجا در عرصه فکر، 
هجمه ای را به اســـام و به احکام و اصول اســـامی 
مشـــاهده می کرد، به مقابله می شـــتافت و سّدی 
مثل کوه در مقابل اشـــکاالت می آفرید. امام درباره 
کتابهای این بزرگوار، تعبیـــری قریب به این مضمون 
دارند که »همه آنها خوب و مفید است«. این تعبیری 

بسیار مهم از کسی مثل امام است.    ۱۳۷۸/۲/۱۵
۱۲ اردیبهشت: سالروز شهادت استاد شهید  مطهری

زن اگـــر چنانچه در محیـــط خانـــواده، محترم و 
مکّرم شمرده بشود، بخش مهّمی از مشکات 
جامعه حل خواهد شـــد. بایـــد کاری بکنیم که 
بّچه ها دســـت مادر را حتمًا ببوســـند؛ اســـام 
دنبال این اســـت. کمـــا اینکـــه در خانواده های 
مذهبیتـــر و اخاقیتـــر و نزدیکتـــر بـــه مفاهیم 
مذهبـــی، اینهـــا مشـــاهد میشـــود. فرزنـــدان 
خانواده نســـبت به مادر تکریم داشته باشند. 
هیچ منافاتی ندارد این تکریِم نســـبت به مادر، 
با آن حالـــت عاطفی و خودمانیگـــری ای که بین 
فرزند و مادر وجود دارد؛ هیـــچ منافاتی ندارد؛ 
این احترام باید باشـــد؛ محترم باید باشد زن در 

درون خانواده.    ۱۳۹۲/۰۲/۲۱       

شهید مطهری با هر هجمه فکری به 
اسالم مقابله کرد

بچه ها حتما دست مادر را ببوسند

روایت تاریخی  

احکام  

خانواده ایرانی  

اول ماه از پنج راه ثابت میشود:

١    |    دیدن ماه توسط شخص مکلف
2    |    شــهادت دو فرد عادل، در صورتی که جمع 
زیادی رؤیت هال را انکار نکنند و گمان اشــتباه 

در آن دو عادل تقویت نشود
3    |    شهرتی که موجب علم یا اطمینان باشد

4    |    گذشت سی روز از اول ماه قبل
ع 5    |    حکم حاکم شر

   مسئله ۹۶۰ کتاب رساله نماز و روزه


