
ــه و  ــرگ تاجرانـ ــهادت، مـ ــا! شـ ــا! برادرهـ ــد... جوان هـ ــی نمیدهنـ ــه کسـ ــان بـ ــه را آسـ ــن هدیـ ــت؛ ایـ ــه ی خداسـ ــت و هدیـ ــهادت، نعمـ شـ
ـــه در  ـــد ک ـــانی میده ـــه کس ـــد؛ ب ـــه را ارزان نمیده ـــن هدی ـــدا ای ـــد؟ خ ـــی میده ـــه کس ـــه چ ـــدا ب ـــه را خ ـــن هدی ـــت. ای ـــگ اس ـــای زرن ـــرگ آدم ه م

ــد.   ۱۳۸۴/۰۲/۱۲ ــدت کننـ راه او مجاهـ

مزار:   بهشت معصومه � قم

هدیه خدا
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           رحلت بزرگ پیام آور کربال، حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها را تسلیت می گوییم

سخن سالح هسته ای برای هیچکس
هفتـه

ایـن  میگوینـد،  »دروغ 
بسـیاری  نیسـت.  مسئله شـان 
از آنهـا یـا همه شـان میداننـد کـه مـا دنبـال 
بـا  حتـی  آنهـا  نیسـتیم.  هسـته ای  سـاح 
سـاح متعـارف مـا و امکانـات دفاعـی مـا 
قـدرت  مؤلفه هـای  میخواهنـد  مخالفنـد. 
را از ایـران بگیرنـد.«   ۹۹/۱۲/۰۴. ایـن جملـه، 
کلیـد فهـم علـت باج خواهـی و مناقشـه ی 
غربی هـا بـا جمهـوری اسـامی در مسـئله 
هسـته ای اسـت. واضـح اسـت کـه »واقعـا 
نیسـت؛  مـا  صرفـه ی  بـه  هسـته ای  سـاح 
نظـری  و  فکـری  لحـاظ  از  اینکـه  بـر  عـاوه 
میدانیـم،  خـاف  را  کار  ایـن  مـا  فقهـی،  و 
گنـاه  را  تسـلیحات  ایـن  از  اسـتفاده ی 
یـک کار  را  بـزرگ میدانیـم و نگهداشـتنش 
بیهـوده ی پرضـرِر پرخطـر میدانیـم و هرگـز 
دنبالـش هـم نمیرویـم.«    ۹۰/۱۲/۰۳ . اینکـه 
»مـا نمیخواهیـم سـاح هسـته ای درسـت 
ایـن  از  آمریـکا  اینکـه  خاطـر  بـه  نـه  کنیـم، 
ناراحـت میشـود؛ بلکـه عقیـده ی خـود مـا 
۹۱/۱۱/۲۸. مـا هرگـز دنبـال  ایـن اسـت.«     
سـاح هسـته ای نخواهیـم رفـت »به خاطـر 
به خاطـر  و  دینمـان  به خاطـر  خودمـان، 
عقلمـان. هـم فتـوای شـرعی مـا ایـن اسـت، 
هم فتـوای عقلـی مـا ایـن اسـت.«    ۹۴/۰۱/۲۰
کـه  سـاحی  میگویـد  مـا  اسـامی  »فکـر 
و  نظامی هـا،  غیـر  حین، 

ّ
مسـل غیـر  آن،  در 

مـردم عـاّدی تلـف میشـوند، ممنـوع اسـت. 
هسـته ای باشـد یـا شـیمیایی یـا غیـر اینهـا؛ 
 . ۹۹/۱۲/۰۴ اسـت.«     ممنـوع  سـاح  ایـن 
پس همـه بایـد بداننـد کـه مـا »امـروز و فردا 
و هیـچ وقـت بـه سـاح هسـته ای احتیـاج 
نداریـم.«     ۹۴/۰۱/۲۰ و همچنیـن معتقدیـم 
بشـریت  علیـه  »جنایـت  اینهـا  از  اسـتفاده 
اسـت و نبایـد تولیـد شـود؛ آنچـه هـم کـه در 
دنیا هسـت، باید محو شـود و از بیـن برود.«  

 ۹۱/۱۱/۲۸  

فتوای هسلته ای رهبر انقلالب تردیدناپذیر 
ست ا

کـه  انقـاب  رهبـر  هسـته ای  فتـوای  در 

کنفرانـس  نخسـتین  بـه  پیامشـان  در 
بین المللـی "خلـع سـاح هسـته ای و عـدم 
اشـاعه" در فروردیـن ۸۹ منتشـر شـد و پس 
از آن بـه صـورت رسـمی در سـازمان ملـل 
هـم ثبت شـده آمـده که مـا عـاوه بـر اعتقاد 
بـه حرمـت سـاح هسـته ای، کاربـرد »دیگـر 
نظیـر  جمعـی،  کشـتار  سـاح های  انـواع 
سـاح شـیمیایی و سـاح میکروبـی را نیـز... 

حـرام میدانیـم.«    ۸۹/۱/۲۸
و »ملـت ایـران که خـود قربانـی کاربرد سـاح 
شـیمیایی اسـت، بیـش از دیگـر ملت هـا خطر 
تولیـد و انباشـت ایـن گونـه سـاح ها را حـس 
می کنـد و آماده اسـت همـه ی امکانـات خود 
را در مسـیر مقابله با آن قرار دهد.«    ۸۹/۱/۲۸
این یعنی کـه »ما به خاطر نظر اسـام اسـت 
 

ّ
کـه نخواسـتیم دنبال ایـن سـاح برویـم َوال

اگر میخواستیم برویم شـماها کی هستید، 
جلوگیـری  بتوانیـد  کـه  هسـتید  کاره  چـه  
کنیـد.«    ۹۹/۱۲/۰۴. آن دلقـک صهیونیسـت 
بین الملـل و حامیـان غربـی اش بداننـد »ما 
اگـر تصمیـم داشـتیم بـه سـاح هسـته ای 
دسـت پیدا کنیـم، شـما و بزرگ تر از شـما هم 

نمیتوانسـتید مانـع بشـوید.«    ۹۹/۱۲/۰۴ .
غربی هـا  تـاش  و  دشـمنی  همـه  ایـن  امـا 
بـرای سـنگ اندازی در مسـیر حرکـت جمهوری 

اسـامی چـه دلیلـی دارد؟

هسته ای بهانه است
و  دشـمنی ها  ریشـه ی  حقیقـت  در 
ایـران  پیشـرفت علمـی  کارشـکنی ها توقـف 
کـه  اسـت  ایـن  دشـمن  »برنامـه ی  اسـت. 
را  اسـامی  جمهـوری  توانمندی هـای 
ف کنـد؛ یـا از بین ببـرد یا اقـًاّ از رشـد آنها 

ّ
متوق

جلوگیـری کنـد... بـا پیشـرفت علمـی، بشـّدت 
یکـی  هسـته ای  بخـش  بـر  فشـار  مخالفنـد. 
از عوامـل عمـده اش به خاطـر ایـن بـود.«   
۹۵/۰۳/۲۵. چون »دسـتاورد کنونی هسـته ای 

هسـته ای  صنعـت  اسـت؛  باارزشـی  چیـز  مـا 
برای یـک کشـور، یک ضـرورت اسـت؛ هـم برای 
هـم  هسـته ای،  داروهـای  بـرای  هـم  انـرژی، 
بـرای تبدیـل آب دریـا بـه آب شـیرین، و هـم 
نیازهـای دیگـر در زمینـه ی  از  بـرای بسـیاری 

کشـاورزی و غیرکشـاورزی.«    ۹۴/۰۱/۲۰ . مگـر 
مهمـی  منافـع  چنیـن  از  می توانـد  کشـوری 
چشم پوشـی کنـد؟ در رونـد تحـولت علمـی 
و صنعتـی »تـا چنـد سـال دیگـر باشـک ... 
کـه سـالم تر، تمیزتـر  نیروگاه هـای هسـته ای 
و ارزان تـر انـرژی را تولیـد میکننـد، در کشـورها 
از  رایـج خواهنـد شـد.«     ۹۹/۱۲/۰۴ و یکـی 
مهم تریـن منابـع انـرژی در کشـورها خواهنـد 

بـود.
 ،۸۴ سـال  در  رسـمی  برآوردهـای  طبـق 
تولیـد انـرژی کشـور مـا در سـال ۱۴۰۴ بایـد 
طریـق  از  مـگاوات  هـزار  »بیسـت  حداقـل 
 مـا بایـد بـرق را از 

ّ
انـرژی هسـته ای باشـد؛ و ال

دیگران گدائـی کنیـم.«.    ۸۶/۱۰/۱۳  کشـور ما 
آن روز حداقـل بـه ایـن مقـدار انـرژی احتیـاج 
نمیشـود  روز  آن  را  »غنی سـازی  امـا  دارد 
شـروع کـرد؛ بایـد از امـروز شـروع کنیـم کـه 

آمادگـی داشـته باشـیم.«    ۹۹/۱۲/۰۴  
عـاوه بـر ایـن دشـمنان به دنبـال ضعیـف 
بـه  مـا  وابسـتگی  و  ایـران  داشـتن  نگـه 
حـرف  »خاصـه ی  هسـتند.  خودشـان 
ایـران  ملـت  بـه  کـه  اسـت  ایـن  دشـمن 
میگویـد شـما فنـاوری هسـته ای را نداشـته 
باشـید. چرا؟ بـرای اینکه فنـاوری هسـته ای، 
نیرومنـد  مختلـف  عرصه هـای  در  را  شـما 
میکند؛ شـما ایـن فنـاوری را نداشـته باشـید 
بـه  راحت تـر  بتـوان  تـا  بمانیـد،  ضعیـف  تـا 
کـرد.«     ۸۵/۰۱/۰۱ چـون  زورگویـی  شـما 
هسـته ای  انـرژی  توانسـته اند  کـه  کسـانی 
را بـه دسـت بیاورنـد و از آن اسـتفاده کننـد 
خواهنـد  دوری  نه چنـدان  آینـده ی  »در 
توانسـت سرنوشـِت انـرژی دنیـا را در دسـت 
داشـته باشـند.«      ۸۵/۱۱/۲۸و مسـتکبران 
مـی خواهنـد اختیـار انـرژی دنیـا در دسـت 
دنیـا  بـر  »تسلطشـان  کـه  چـرا  باشـد  آنهـا 
انحصـار  و  علـم  انحصـار  واسـطه ی  بـه  را 
چنانچـه  اگـر  کرده انـد...  تعریـف  فنـاوری 
ملتهـا بتواننـد در قضیـه ی هسـته ای ... در 
مسـائل گوناگون صنعتـی، فنـاوری و علمی 
پیـش برونـد، راهـی بـرای سـیادت زورگویانه 
نخواهـد  باقـی  دنیـا  بـر  اینهـا  قلدرانـه ی  و 

مانـد.«     ۹۰/۱۲/۰۳

گزیده بیانات

توصیه های حضرت آیت اهلل خامنه ای برای بهره برداری معنوی از ماه رجب؛

ر ــا ستغفـ را ــا ستغفـ ، ا ــل ســ ، تو ــا عــــ ، د ــل ســ ، تو ــا عــــ د

امـروز جامعـه ی انقابـی مـا، مـردم مؤمـن مـا، نیـاز 
بـه ایـن دارنـد کـه سـکینه را، طمأنینـه و وقـار را در 
خودشـان هرچه بیشـتر بـه وجـود بیاورنـد. »ال بذکر 
اهلل تطمئـن القلـوب«. یـاد خداسـت کـه دلهـا را در 
ماجراهـای طوفانـی دنیـا و زندگـی حفـظ میکنـد. یاد 
خـدا را مغتنـم بشـمارید... در دعـا فقـط ایـن نیسـت 
کـه انسـان دل را بـه خـدا نزدیـک میکنـد؛ این هسـت، 
فراگیـری هـم هسـت. در دعـا هـم تعلیـم اسـت، هـم 
تزکیـه هسـت. دعا هـم ذهـن را - ایـن دعاهـای مأثور 
از ائمـه )علیهم الّسـام( - روشـن میکنـد، حقایقی را، 
معارفـی را بـه مـا می آمـوزد کـه در زندگی بـه آنهـا نیاز 
داریـم، و هـم دل را متوجـه بـه خـدا میکند. ذکـر الهی 

را خیلـی بایـد مغتنـم بشـمرید.     ۱۳۸۸/۰۳/۲۹  

سکینلللله قلبلللی بلللا دعللا 
بللللله دسللللللت مللللی آیللللللد

درس اخالق  

این حـرف که »انقـاب تمام شـد« حـرف امروز نیسـت.  
در سـال ۵۸ آقایانـی کـه شـوراى انقـاب، دولـِت آنهـا 
را تشـکیل داد؛ گفتنـد کـه انقـاب تمـام شـد!  هنـوز 
انقـاب، یک سـاله نشـده بـود، گفتنـد: »آقـا! انقـاب 
تمام شـد؛ امام بـه قـم برونـد.« اّتفاقـا امام هـم به قم 
رفتـه بودنـد. گفتنـد: »امـام دیگـر مشـغول کارهـاى 
خودشـان باشـند؛ چـرا بـه کار مـا دخالـت کننـد؟! امام، 
رهبر انقاب بود؛ انقـاب هم تمـام شـد!      13۷۷/۰۲/۲۴ 
معنایـش ایـن بـود کـه همـان کاری کـه در مشـروطیت 
بزرگـوار  امـام  انقـاب اسـامی هـم بشـود.  شـد، در 
مـا، ملـت مؤمـن، بـزرگان سیاسـتمدار انقـاب؛ ترفنـد 

دشـمن را فهمیدنـد.     13۸۰/۰۸/۲۰

 اعضای دولت موقت گفتند
 انقالب تمام شد!

روایت تاریخی  

آینـده  بـه  خوش بینانـه  نـگاه  و  امیـد  مـن  توصیـه ی 
اسـت. بـدون ایـن کلیـد اساسـِی همـه ی قفلهـا، هیـچ 
امیـد  یـک  میگویـم  آنچـه  برداشـت.  نمیتـوان  گامـی 
صـادق و مّتکـی بـه واقعّیتهـای عینـی اسـت. اینجانـب 
همـواره از امیـد کاذب و فریبنـده  دوری جسـته ام، اّمـا 
خـود و همـه را از نومیـدی بیجـا و تـرس کاذب نیـز برحذر 
داشـته  ام و برحـذر میـدارم. در طـول ایـن چهـل سـال 
فّعال تریـن  و  دشـمن  رسـانه ای  و  تبلیغـی  سیاسـت 
برنامه هـای آن، مأیوس سـازی مـردم و حّتـی مسـئولن 
و مدیـران مـا از آینـده اسـت. خبرهـای دروغ، تحلیل های 
مغرضانـه، وارونـه  نشـان دادن واقعّیتهـا، پنهـان کـردن 
جلوه هـای امیدبخـش، بـزرگ کـردن عیـوب کوچـک و 
کوچـک نشـان دادن یـا انـکار محّسـنات بـزرگ، برنامـه  ی 
ت ایران اسـت؛ 

ّ
همیشـگی هزاران رسـانه ی دشـمنان مل

و البّتـه دنباله هـای آنـان در داخـل کشـور نیـز در خدمـت 
دشـمن حرکـت میکننـد. شـما جوانـان بایـد پیـش گام 
در شکسـتن ایـن محاصـره ی تبلیغاتـی باشـید. در خـود 
و دیگـران نهـال امیـد بـه آینـده را پـرورش دهیـد. تـرس 
و نومیـدی را از خـود و دیگـران برانیـد. ایـن نخسـتین 
نشـانه های  اسـت.  شـما  جهـاد  ریشـه ای ترین  و 
امیدبخش در برابر چشـم شـما است. رویشـهای انقاب 
امیـن  دسـت ودلهای  و  اسـت  ریزشـها  از  فراتـر  بسـی 
و خدمتگـزار، بمراتـب بیشـتر از مفسـدان و خائنـان و 

۹7/۱۱/۲۲ اسـت.    کیسـه دوختگان 

 پیش گام شکستن 
محاصره تبلیغاتی باشید

حزب ا... این است  

شـــرطی  فشـــارهای  بـــا  اســـامی  نظـــام  وقتـــی 
دشـــمن مواجـــه میشـــود؛ -یعنـــی یـــک فشـــاری را 
وارد میکننـــد، مثـــًا تحریـــم را، بعـــد میگوینـــد ایـــن 
انجـــام  کار  فـــان  اینکـــه  شـــرط  بـــه  برمیداریـــم  را 
ــرط های  ــت شـ ــن اسـ ــرط ها ممکـ ــن شـ ــه ایـ ــرد، کـ بگیـ
بشـــّدت گمراه کننـــده و هاک کننـــده ای باشـــد- در 
یـــک چنیـــن وضعـــی انســـان چـــه  کار بایـــد بکننـــد؟ 
اینجـــا انســـان متوّجـــه میشـــود کـــه عـــاج ایـــن، 
ِمـــرَت َو َمـــن تـــاَب َمَعـــک« اســـت؛ 

ُ
 ا

ٰ
اســـَتِقم َکمـــا

َ
»ف

ــتید؛  ــد ِبایسـ ــه بایـ ــد، همـ ــتقامت کنیـ ــد اسـ ــه بایـ همـ
یعنـــی یـــک حرکـــت جمعـــِی صبـــر و اســـتقامت را از 
بـــر«؛ تواصـــی  ِبالّصَ یـــا »َوَتواَصـــوا  مـــا میخواهـــد. 
بـــه صبـــر، یکدیگـــر را وادار کـــردن بـــه ایســـتادگی 
و مقاومـــت و تحّمـــل و پایـــداری. مـــا امـــروز بـــا ایـــن 

  ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ مســـئله مواجهیـــم.     
ـــوره ی عصر، بخشی از آیه ی ۳ سوره ی هود، بخشی از آیه ی ۱۱۲/ س

راه مواجهه با فشار 
شرطی دشمن، استقامت است

به رسم آیه ها  

ســـؤال: اگـــر بـــا درآمـــد بیـــن ســـال در بـــورس، 
ــا بـــه آن خمـــس  ســـهام خریـــد و فـــروش کنیـــم، آیـ

می گیـــرد؟ تعلـــق 

ــد  ــی بایـ ــال خمسـ ــر سـ ــؤال سـ ــرض سـ ــواب:  در فـ جـ
قیمـــت روز ســـهام در بـــورس، محاســـبه شـــده و 

خمـــس آن پرداخـــت شـــود.

خمس سهام

احکام  

پیـروزى  و  اسـت  شـده  عمـل  کـه  قـدر  آن  تاكنـون 
بحمـداهلل حاصل شـده اسـت، رمز ایـن پیـروزى وحدت 
اقشـار  همـه  ایرانی هـا-  کلمـه  وحـدت  اسـت.  کلمـه 
ایـران- موجب شـد کـه ابرقدرتهـا را بـه زانـو درآورد؛ آن 
ض کـرد. قدرتهـاى بزرگ شـیطانی 

ْ
قـدرت شـیطانی را َرف

ـض کـرد، همـه 
ْ

کـه پشـت سـر او بوده انـد، همـه را َرف
را کنـار زد. ایـن رمـز وحـدت کلمـه اسـت. ایـن وحـدت 
کلمـه را بایـد حفـظ کنیـد؛ و بـا حفـظ وحـدت کلمـه تـا 

آخـر ان شـاء اهلل خواهیـد رفـت.   ۵7/۱۱/۱7

کالم امام   

 رمز پیروزی 
بر قدرت های بزرگ، 

وحدت کلمه است

ایـــن  کشـــور  مســـؤولن  وظیفـــه ی  مهمتریـــن 
اســـت کـــه در جامعـــه عدالـــت را معنـــا ببخشـــند 
تـــا مـــردم عدالـــت را احســـاس کننـــد؛ عدالـــت در 
تقســـیم  در  عدالـــت  قضـــا،  در  عدالـــت  قانـــون، 
منابـــع حیاتـــی کشـــور، عدالـــت در برخورداریهـــا و 
ــور.  ــات کشـ ــه امکانـ ــراد بـ ــه ی افـ ــیهای همـ دسترسـ
کشـــور مـــا امکانـــات زیـــادی دارد؛ ایـــن امکانـــات 
و  پیشـــرفته  و  مرفـــه  جامعـــه ی  یـــک  میتوانـــد 
توســـعه یافته را بـــرای ملـــت ایـــران ایجـــاد کنـــد؛ 
منتهـــا شـــرط اصلـــی ایـــن اســـت کـــه در اســـتفاده ی 
نظـــام  شـــود.  رعایـــت  عدالـــت  منابـــع،  ایـــن  از 
جمهـــوری اســـامی پرچـــم عدالـــت را بلنـــد کـــرده 
ــیار  اســـت؛ مـــردم هـــم مجـــذوب همیـــن شـــعاِر بسـ

مهـــم و اساســـی هســـتند.      13۸۴/۰۲/1۸

مهمترین وظیفه
برقراری عدالت است

دولت جوان حزب اللهی  

زن را بـــه چشـــم یـــك انســـان وال نـــگاه کنیـــد، تـــا معلـــوم 
را  زن  چیســـت.  او  آزادى  و  او  حـــق  و  تکامـــل  کـــه  شـــود 
بـــراى صـــاح  به عنـــوان موجـــودى کـــه می توانـــد مایـــه اى 
کنیـــد،  نـــگاه  شـــود  وال  انســـان هاى  پـــرورش  بـــا  جامعـــه 
تـــا معلـــوم شـــود کـــه حـــق زن چیســـت و آزادى او چگونـــه 
اســـت. زن را بـــه چشـــم آن عنصـــر اصلـــی تشـــکیل خانـــواده 
در نظـــر بگیریـــدـ  کـــه خانـــواده اگرچـــه از مـــرد و زن تشـــکیل 
موجودیـــت  و  خانـــواده  تشـــکیل  در  دو  هـــر  و  می شـــود 
آرامـــش  خانـــواده،  فضـــاى  آســـایش  امـــا  مؤثرنـــد،  آن 
و  زن  برکـــت  بـــه  اســـت،  خانـــه  فضـــاى  در  کـــه  ســـکونتی  و 
طبیعـــت زنانـــه اســـت ـ بـــا ایـــن چشـــم بـــه زن نـــگاه کنیـــد 
و  می کنـــد  پیـــدا  کمـــال  چگونـــه  او  کـــه  شـــود  معلـــوم  تـــا 

7۵ /۹ /۲۵ چیســـت.       در  حقوقـــش 

آسایش خانواده به برکت زن است

خانواده ایرانی  

ــوی  ــلوک معنـ ــن از سـ ــی امیرالمؤمنیـ ــلوک سیاسـ سـ
ــن  ــت امیرالمؤمنیـ ــت؛ سیاسـ ــدا نیسـ ــی او جـ و اخاقـ
هـــم، آمیختـــه     ی بـــا معنویـــت اســـت، آمیختـــه     ی بـــا 
اخـــاق اســـت، اصـــًا منشـــأ گرفتـــه     ی از معنویـــت 
اخـــاق  از  اگـــر  سیاســـت  اوســـت.  اخـــاق  و  علـــی 
بشـــود،  ســـیراب  معنویـــت  از  بگیـــرد،  سرچشـــمه 
سیاســـتند،  آن  بـــا  مواجـــه  کـــه  مردمـــی  بـــرای 
امـــا  اســـت؛  بهشـــت  راه  اســـت،  کمـــال  وســـیله     ی 
معنویـــت  از  شـــد،  جـــدا  اخـــاق  از  سیاســـت  اگـــر 
جـــدا شـــد، آن وقـــت سیاســـت     ورزی میشـــود؛ یـــک 
وســـیله     ای بـــرای کســـب قـــدرت، بـــه هـــر قیمـــت؛ 
بـــرای کســـب ثـــروت، بـــرای پیـــش بـــردن کار خـــود 
ــود  ــرای خـ ــت؛ بـ ــود آفـ ــت میشـ ــن سیاسـ ــا. ایـ در دنیـ
سیاســـت     ورز هـــم آفـــت اســـت، بـــرای مردمـــی هـــم 
ــا ایـــن سیاســـت ورزیـــده  ــه     ی زندگـــی آنهـ ــه در عرصـ کـ
میشـــود هـــم آفـــت اســـت.   بخشـــی از خطبه هـــای نمـــاز 

۸۸/۰۶/۲۰ تاریـــخ  در  تهـــران  جمعـــه 

سیاسِت منهای اخالق
 آفلللللت اسللللت

خطبه های انقالب  

قدر ماه رجب را بدانید  
مـــاه رجـــب یـــک فرصـــت تقـــّرب بـــه ارزشـــهای الهـــی 
پـــروردگار و فرصـــت  بـــه ذات مقـــّدس  و تقـــّرب 
خودســـازی اســـت. ایـــن اّیامـــی کـــه در روایـــات مـــا به عنـــوان 
اّیـــام برجســـته معّرفـــی شـــده اند، اینهـــا همـــه فرصتنـــد؛ هـــر 
فرصتـــی هـــم نعمـــت اســـت و هـــر نعمتـــی هـــم نیازمنـــد شـــکر 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــم ایـ ــت هـ ــپاس نعمـ ــکر و سـ ــت. شـ ــپاس اسـ و سـ
انســـان نعمـــت را بشناســـد، بـــر طبـــق اقتضـــای ایـــن نعمـــت 
ــد و آن را در  ــدا بدانـ ــت را از خـ ــرد، نعمـ ــره ببـ ــد، از آن بهـ ــار کنـ رفتـ
راه خـــدا بـــه کار ببـــرد؛ مـــاه رجـــب از ایـــن نعمتهـــا اســـت... از مـــاه 

رجـــب قدردانـــی کنیـــد.    ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ 

 براى یکدیگر دعا کنید 
ــرض  ــه ى عـ ــت. همـ ــی اسـ ــت بندگـ ــب فرصـ ــاه رجـ مـ
و طـــول زندگـــی مـــا میتوانـــد زمینـــه اى باشـــد بـــراى 
بندگـــی درســـت، کـــه ســـعادت واقعـــی هـــم در همیـــن اســـت. 
ــا را افزایـــش میدهنـــد، کـــه از  بعضـــی از مناســـبتها، فرصتهـــاى مـ
ـــراى  ـــم، ب ـــاده کنی ـــان را آم ـــت. خودم ـــب اس ـــارک رج ـــاه مب ـــه م جمل
هـــم دعـــا کنیـــم کـــه خداونـــد توفیـــق بدهـــد در ایـــن مـــاه و مـــاه 
شـــعبان و مـــاه مبـــارک رمضـــان خودمـــان را بســـازیم، یـــک قـــدم 

ــم.      ۱۳۹۳/۰۲/۱7 ــال برویـ ــم، بـ پیـــش برویـ

دائم استغفار کنید 
مـــاه رجـــب فرصـــت خوبـــی اســـت؛ 

توســـل  مـــاه  دعاســـت،  مـــاه 
اســـتغفار  مـــاه  اســـت،  توجـــه  مـــاه  اســـت، 
اســـت. دائـــم هـــم بایـــد اســـتغفار کنیـــم. هیـــچ 
ــتغفار  ــن از اسـ ــه مـ ــد کـ ــال نکنـ ــم خیـ کـــس هـ

مســـتغنی ام. پیغمبـــر خـــدا میفرمایـــد کـــه: 
ــتغفر اهلل  ــی ألسـ ــی و اّنـ ــی قلبـ ــان علـ ــه لیغـ »اّنـ

ــر  ــک پیغمبـ ــّرة«. باشـ ــبعین مـ ــوم سـ  یـ
ّ

ــی کل فـ
اســـتغفار  مرتبـــه  هفتـــاد  روزی  حداقـــل  هـــم 
میکـــرد. اســـتغفار بـــرای همـــه اســـت؛ بخصـــوص 
ماهـــا کـــه در ایـــن تحـــرکات مـــادی، در ایـــن دنیـــای 

بخشـــی  اســـتغفار  آلوده ایـــم.  و  غرقیـــم  مـــادی 
میبـــرد.  بیـــن  از  و  میکنـــد  پاكیـــزه  را  آلودگـــی  ایـــن  از 
مـــاه اســـتغفار اســـت؛ ان شـــاءاهلل فرصـــت را مغتنـــم 

   ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ بشـــماریم.  

 رابطلله خود را بللا خللللدا مسللتحکم کنید
مـــاه رجـــب، فرصـــت مغتنمـــی اســـت بـــرای 
همـــه دلهـــای مؤمـــن کـــه رابطـــه خـــود 

را بـــا خـــدا مســـتحکم کننـــد. انســـان بـــه ایـــن ارتبـــاط 
ــرض  ــل در معـ ــت. دل غافـ ــد اسـ ــی نیازمنـ ــوی و روحـ معنـ

ــر دل و  ــیطان بـ ــی شـ ــرد و وقتـ ــرار میگیـ ــیطان قـ ــوم شـ هجـ
ــه  ــا بـ ــاد در دنیـ ــّر و فسـ ــرد، شـ ــدا کـ ط پیـ

ّ
ــل ــی تسـ ــان آدمـ جـ

وجـــود می آیـــد. راه عـــاج عمیـــق و حقیقـــی در برخـــورد 
بـــا هرگونـــه شـــّر و فســـادی در عالـــم، ارتبـــاط بـــا خـــدا و 
و  نفـــوذ  از  خـــود  جـــان  و  دل  بـــه  بخشـــیدن  مصونیـــت 
ــرای  ــذا در اســـام فرصتهایـــی بـ چیرگـــی شـــیطان اســـت... لـ

ارتبـــاط ویـــژه بـــا خداونـــد متعـــال معّیـــن شـــده اســـت. 
ــت.    ۱۳۸۰/۰7/۰۴  ــاه رجـــب اسـ ــا مـ ــن فرصتهـ ــی از ایـ یکـ

 خودسازی کنید
طــراوت  و  دل  بــه  دادن  صفــا  مــاه  رجــب، 
بخشــیدن بــه جــان اســت؛ مــاه توســل، خشــوع، 
و  دل  زنگارهــای  بــه  پرداختــن  و  خودســازی  توبــه،  ذکــر، 
ــب،  ــاه رج ــای م ــت. دع ــان اس ــا از ج ــیاهیها و تلخیه زدودن س
ــت  ــیله یی اس ــه وس ــب، هم ــاه رج ــاز م ــب، نم ــاه رج ــکاف م اعت
ــی  ــا و طراوت ــود را صف ــان خ ــم دل و ج ــا بتوانی ــه م ــرای این ک ب
دور  خــود  از  را  گرفتاریهــا  و  تاریکیهــا  ســیاهیها،  ببخشــیم؛ 

کنیــم و خودمــان را روشــن ســازیم.    ۱۳۸۴/۰۵/۲۸ 

گی هللا را از خللللدا بخواهید...  این ویژ
ارزقنـــی  و  المهتدیـــن،  هـــدی  اهدنـــی  »اللهـــم 
ایـــن  در  کـــه  چنـــان  المجتهدیـــن.«  اجتهـــاد 
مـــاه رجـــب میخوانیـــم، دعـــا کننـــده از خـــدای متعـــال بـــه 
وســـیله ی ایـــن دعاهـــا درخواســـت میکنـــد کـــه بـــه او نـــور 
ــوزد و  ــش بیامـ ــاد و کوشـ ــاش و اجتهـ ــد؛ او را تـ ــت بتابانـ هدایـ
توفیـــق آن را بـــه او بدهـــد - »و ل تجعـــل لـــی مـــن الغافلیـــن 
المبعدیـــن« - و او را از غفلـــت برحـــذر دارد. یـــا در دعـــای دیگـــر 
ایـــن مـــاه میخوانیـــم: »اللهـــم انـــی اســـئلک صبـــر الشـــاكرین 
لـــک و عمـــل الخائفیـــن منـــک و یقیـــن العابدیـــن لـــک« اینهـــا 

قدرت ایرانقدرت ایران نشانه است نشانه است
 مروری بر فتوای قاطع حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در منع تسلیحات هسته ای

 و بهانه جویی کشورهای غربی علیه پیشرفت هسته ای ایران

اگر تصمیم داشتیم به سالح هسته ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگ تر از شما هم نمیتوانستید 
مانع بشوید اما فکر اسالمی ما میگوید این سالح ممنوع است.

ـــتید  ـــه  کاره هس ـــماها چ  ش
ّ

ـــم و ال ـــته ای نمی روی ـــالح هس ـــال س ـــالم دنب ـــر اس ـــر نظ ـــه خاط ـــا ب م
ـــد.  ـــری کنی ـــد جلوگی ـــه بتوانی ک

دستخط  

توصیه  رهبر انقالب 
برای مشتاقان محروم از 

مراسم اعتکاف

ــدان  ــیاری از متعّب ــز بس ــال نی امس
اعتــکاف محرومنــد.  از فضیلــت 
ــک  ــر ی ــه در ه ــود ک ــنهاد میش پیش
از ســه روز نمــاز جنــاب جعفــر طیــار 

را به جــا آورنــد. ســّیدعلی خامنــه ای

برایـن اسـاس »امـروز بهانـه ی آنهـا بهانـه ی 
هسـته ای اسـت؛ تحریـم میکننـد، بـه بهانـه ی 
چندسـال  مگـر  امـا   ۹۰/۱۲/۰۳ هسـته ای«    
آمـده؟  پیـش  هسـته ای  مسـئله  کـه  اسـت 
»آن وقتـی کـه مسـئله ی هسـته ای نبـود، چرا 
تحریم میکردند؟ مسئله، مسـئله ی مقابله و 
معارضـه ی بـا ملتـی اسـت که خواسـته اسـت 
مسـتقل باشـد، خواسـته زیـر بـار ظلم نـرود و 

در مقابـل ظلـِم ظالـم بایسـتد.«     ۹۰/۱۲/۰۳ 

دشمنی با مولفه های قدرت
نتیجـه اینکـه دشـمن بـه دنبـال نابـودی هـر 
نقطـه قوتـی اسـت کـه بـه مولفه هـای قدرت 
آمریـکا  »مسـئله ی  شـود.  افـزوده  ایـران 
سـِر  کـه  نیسـت  ایـن  اسـامی  جمهـوری  بـا 
قضّیـه ی هسـته ای یا سـِر قضّیه ی موشـک یا 
مانند اینها باشـد؛ نخیـر... بـرای این اسـت که 
فه ی قـدرت جمهـوری اسـامی را 

ّ
عناصـر مؤل

اینهـا میخواهنـد از بیـن ببرنـد.«    ۹7/۰۳/۰۲ .
فه هـای 

ّ
مؤل از  یکـی  هسـته ای  توانمنـدی 

ـت 
ّ
مل اقتـدار  و  اسـامی  جمهـوری  قـدرت 

ایران اسـت که فعًا سـنگر اول مبارزه اسـت. 
اگـر بـه فـرض روزی مسـئله ی هسـته ای حـل 
»قضّیـه ی  کـه  دیـد  خواهیـم  بشـود،  هـم  
موشـکها پیـش می آیـد؛ قضّیـه ی موشـکها 
اسـت؛  بشـر  حقـوق  قضّیـه ی  بشـود،  حـل 
قضّیـه ی حقـوق بشـر حـل بشـود، قضّیـه ی 
شـورای  قضّیـه ی  اسـت؛  نگهبـان  شـورای 
نگهبـان حـل بشـود، قضّیـه ی اصـل رهبـری 
و ولیـت فقیـه اسـت؛ قضّیـه ی ولیـت فقیـه 
حل بشـود، قضّیـه ی اصـل قانون اساسـی و 
حاكمّیت اسـام اسـت؛ اینها اسـت، دعوا سر 
چیزهـای جزئـی نیسـت.«     ۹۵/۰۳/۲۵ دعـوا 
بـر سـر عناصـری اسـت کـه باعـث شـده ملـت 
ایـران »سـر بلنـد کـرده، قـد برافراشـته، رشـد 
کرده و با ظلمهـای آمریکا مخالفـت میکند.«  
   ۹7/۰۳/۰۲ مسـئله ی آنهـا ایـن اسـت کـه ایـن 
ایـران اسـامی نبایـد قوی و مسـتقل باشـد.

به سوی ایران قوی
قـدرت،  بـرای  امـروز  هسـته ای،  مسـئله 
ایرانیـان  ملـی  نفـس  بـه  اعتمـاد  و  عـزت 
ارزشـمند اسـت. »این حرکـت، بـه جوانهای 
ایـن کشـور، دانشـمندان ایـن کشـور، آحـاد 
مـردم ایـن کشـور، عـزم و تصمیـم راسـخ 
ثابت قـدم  راه  ایـن  در  را  آنهـا  و  میبخشـد 
ایسـتاده  ایـن  اسـت.  مهـم  ایـن  میـدارد؛ 
نگهداشـتن  پرانگیـزه  و  نگهداشـتن ملـت 
از  اسـتفاده هایش  و  منافـع  ملـت،  آحـاد 
خود این صنعـت مهمتر اسـت.«    ۹۰/۱۲/۰۳ 
پـس در قبـال ایـن قضیـه هسـته ای هـم 
قدرتمنـد  را  خودشـان  کـه  عـّده ای  »یـک 
و  کننـد  زورگویـی  میخواهنـد  میداننـد، 
جمهوری اسـامی را بـه عقب نشـینی وادار 
عقب نشـینی  اسـامی  جمهـوری  کننـد، 
نخواهـد کـرد. مـا بـه توفیـق و کمـک الهـی 
آنچـه را نیـاز کشـور اسـت، چـه نیـاز امـروز 
کشـور، چه نیاز آینـده ی کشـور، تـا آن قدری 
کـه تـوان مـا اجـازه میدهـد تـا آنجایـی کـه 
خواهیـم  پیـش  ان شـاء اهلل  میتوانیـم، 
بـرد.«    ۹۹/۱۲/۰۴ . چـرا کـه »ملـت ایـران بایـد 
خـود را قـوی کنـد... اگـر یـک ملتـی بـه خـود 
نیاید، خـود را قـوی نکنـد، دیگـران بـه او زور 

میگوینـد«    ۹۳/۱/۱ 

پـــرواز  میتوانـــد  آنهـــا  بـــا  انســـان  یـــک  کـــه  اســـت  بالهایـــی 
کنـــد. صبـــر شـــکرگزاران، تـــاش و عمـــل خائفـــان و یقیـــن 
عبادتگـــران، ویژگیهایـــی اســـت کـــه هـــم در ایـــن مـــاه از خـــدا 
آنهـــا را میطلبیـــم و درخواســـت میکنیـــم و هـــم از ایـــن ادعیـــه 
درس میگیریـــم کـــه در ایـــن مـــاه بایـــد اینهـــا را در خودمـــان 

فراهـــم کنیـــم.    ۱۳7۱/۱۰/۲۳ 

ذکر الهی را خیلی مغتنم بشللمرید
معرفـــت  از  دریائـــی  یـــک  رجـــب  مـــاه  دعاهـــای 
اســـت. در دعـــا فقـــط ایـــن نیســـت کـــه انســـان دل 
را بـــه خـــدا نزدیـــک میکنـــد؛ ایـــن هســـت، فراگیـــری هـــم هســـت. 
در دعـــا هـــم تعلیـــم اســـت، هـــم تزکیـــه هســـت. دعـــا هـــم 
ذهـــن را - ایـــن دعاهـــای مأثـــور از ائمـــه �- روشـــن میکنـــد، 
حقایقـــی را، معارفـــی را بـــه مـــا می آمـــوزد کـــه در زندگـــی بـــه 
آنهـــا نیـــاز داریـــم، و هـــم دل را متوجـــه بـــه خـــدا میکنـــد. ذکـــر 

الهـــی را خیلـــی بایـــد مغتنـــم بشـــمرید.

در معانی دعاهای ماه رجللب تدّبر کنید
دعاهایـــی کـــه در ایـــن مـــاه وارد شـــده، درســـهای 
تربیـــت اســـت. دعـــا را بایـــد شـــناخت. دعـــا در عیـــن 
ــار  ــی را سرشـ ــان آدمـ ــل و جـ ــدا مّتصـ ــا خـ ــان را بـ ــه دِل انسـ این کـ
از صفـــا و معنویـــت میکنـــد، فکـــر و ذهـــن او را هـــم هدایـــت 
مینمایـــد. ایـــن دعاهـــا درس اســـت. اگـــر در معانـــی ایـــن دعاهـــا 
تدّبـــر کنیـــم، بزرگتریـــن هدیه هـــای معنـــوی الهـــی را در اینهـــا 
خواهیـــم یافـــت. انســـان بـــه ایـــن درســـها کمـــال احتیـــاج را 
ــاِت  ــردم در اجتماعـ ــرای مـ ــال بـ ــر سـ ــه هـ دارد.     ۱۳77/۰7/۲۹ آنچـ
ـــن  ـــت لک ـــال نیس ـــود، امس ـــر ب ـــه میّس ـــر و توّج ـــال و ذک ـــادی و ح عب
در خانه هـــا از دعاهایرجـــب غفلـــت نشـــود؛ دعاهـــای بســـیار 
ـــِت اجتماعـــات نبایســـتی 

ّ
خوبـــی اســـت، و ایـــن تعطیلـــی موق

موجـــب بشـــود کـــه مـــا از بـــرکات ایـــن مـــاه و از عبـــادت و دعـــا و 
توّســـل بـــه درگاه الهـــی غافـــل بشـــویم.    ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 

 صحیفه سللجادیه بخوانید و در آن تأمل کنید
ـــجادیه  ـــه ی س ـــکاف، صحیف ـــام اعت ـــن ای ـــن در ای م
را توصیـــه میکنـــم. ایـــن صحیفـــه ی ســـجادیه 
ــارف موجـــود  ــانی اســـت.... از ایـــن معـ ــا کتـــاب معجزنشـ واقعـ
صحیفـــه ی  در  علی بن حســـین�  حضـــرت  دعاهـــای  در 
ســـجادیه، اســـتفاده کننـــد؛ بخواننـــد؛ تأمـــل کننـــد. اینهـــا 
فقـــط دعـــا نیســـت؛ درس اســـت؛ ایـــن کلمـــات امـــام ســـجاد - 
و همـــه ی ادعیـــه ای کـــه از ائمـــه � مأثـــور اســـت و بدســـت 

مـــا رســـیده اســـت - پـــر اســـت از معـــارف.    ۱۳۸7/۰۴/۲۶ 

خود را در محضر علم الهللی ببینید
بـــزرگان و اهـــل معنـــا و اهـــل ســـلوک، مـــاه 
رجـــب را مقدمـــه ی مـــاه رمضـــان دانســـته اند. 
ــه  ــرای اینکـ ــاه شـــعبان، یـــک آمادگاهـــی اســـت بـ ــاه رجـــب، مـ مـ
انســـان در مـــاه مبـــارک رمضـــان - کـــه مـــاه ضیافـــت الهـــی 
اســـت - بتوانـــد بـــا آمادگـــی وارد شـــود. آمادگـــی بـــه چیســـت؟ 
در درجـــه ی اول، آمادگـــی بـــه توجـــه و حضـــور قلـــب اســـت؛ 
خـــود را در محضـــر علـــم الهـــی دانســـتن، در محضـــر خـــدا 
 - علمـــه   شـــیء   

ّ
کل احصـــی  مـــن  »ســـبحان   - دانســـتن 

همـــه ی حـــالت خـــود را، حـــرکات خـــود را، نّیـــات خـــود را، 
ــی  ــم الهـ ــر علـ ــرض و محضـ ــود را در معـ ــی خـ ــورات قلبـ خطـ
ــن  ــر ایـ ــت؛ و اگـ ــم اسـ ــن مهـ ــه ی اول، ایـ ــتن؛ در درجـ دانسـ
حاصـــل شـــد، آن وقـــت توجـــه مـــا بـــه کارهایمـــان، بـــه 
حرفهایمـــان، بـــه رفت وآمدهایمـــان، بـــه ســـکوتمان، 
بـــه گفتنمـــان، بیشـــتر خواهـــد شـــد... مـــاه رجـــب را 

بـــا ایـــن چشـــم نـــگاه کنیـــد.     ۱۳۹۲/۰۲/۲۵


