
گزیده بیانات

شـهید غـرق در نعمـت اسـت و از همـان لحظـه ی اّول، رنـج او تمـام شـده اسـت... وقتـی ضربـه وارد می آید و شـهید به خـاک می افتـد، هنـوز روح 
از تـن او خارج نشـده اسـت که فرشـتگان رحمـت الهـی احاطـه اش می کننـد. شـهید در همیـن نشـئه ی مادّیتـی کـه مـن و شـما در آن گرفتاریم - 

همیـن جـا - بهشـت و نعیـم خـدا یعنـی آن »مـاال عیـن رأت وال اذن سـمعت« را می بینـد.  ۱۳۷۴/۰۷/۲۲  

مزار: گلزار شهدای کوهنجان

شهید غرق در نعمت است

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم آزاد خشنود کوهنجانی

شهید هفته  

محل شهادت: منطقه حماه - سوریه تاریخ شهادت:۱۳۹۶/۱/۸  

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 283     |     هفتـه سـوم فروردیـن 1400     |     

283283

سخن هفته

بازخوانی توصیه های رهبر انقالب درباره اهمیت ماه مبارک رمضان و فرصت های بهره بردارِی معنوی از آن

این ماه را  از دست ندهیداز دست ندهید
در آستانه ی ورود به ماه ضیافت الهی »خط حزب اهلل« گزیده ای از

 بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره اهمیت این ماه و راهکارهای بهره برداری معنوی از آن را مرور می کند:

تواصی؛ زنجیره حفظ مردم مقابل دشمنتواصی؛ زنجیره حفظ مردم مقابل دشمن

 یک مجموعه جوان، مؤمن و دانا
 می تواند مشکالت اقتصادی را حل کند

به آدم ظالم اعتماد نکنید

ــی  ــور ملت ــت و این ج ــوان اس ــاط و ج ــا نش ــا، ب ــزرگ، توان ــگ، ب ــا فرهن ــتعداد، ب ــا اس ــت ب ــک مل ــران ی ــت ای مل
صبــر نمیکنــد کــه اجــازه بدهنــد تــا بــه فــان پیشــرفت علمــی یــا فــان پیشــرفت فنــاوری دســت پیــدا کنــد؛ 
ــودش را  ــد و خ ــور میکن ــکند و عب ــم میش ــش را ه ــای دان ــود، مرزه ــودش وارد میش ــی خ ــور ملت ــه، این ج ن
ــاب  ــل از انق ــِر قب ــال اخی ــد س ــن ص ــه در ای ــد ک ــمنان میبینن ــا، دش ــا، رقب ــم خارجیه ــر ه ــد. اگ ــان میده نش
ــته ی  ــت شایس ــران حرک ــت ای ــتند مل ــا نمیگذاش ــه در آن وقت ه ــد ک ــد بدانن ــده، بای ــش نیام ــت پی ــن حال ای
 ملــت ایــران همیشــه یــک ملــت بااســتعداد بــوده اســت. مــا همــان ملتــی هســتیم 

ّ
خــودش را بکنــد؛ واال

کــه در همــه ی دوران اســامی، از همــه ی ملتهــای مســلمان، بــدون اســتثناء، پیشــروتر بودیــم. ایــن، 
همــان ملــت اســت؛ منتظــر نمی مانــد.   1384/07/29 

ملت ایران از مرزهای دانش عبور خواهد کرد

خطبه های انقالب  

را  خودتـــان  مبـــارک  مـــاه  ایـــن  در 
ــی.  ــای روحانـ ــه قّوتهـ ــد بـ ــت کنیـ تقویـ
شـــما دعـــوت شـــده اید بـــه مهمانـــی 
خـــدا و شـــما در مـــاه رمضـــان مهمـــان 
خـــدا هســـتید. مـــاه شـــعبان مقدمـــه 
اســـت بـــرای مـــاه مبـــارک رمضـــان کـــه 
مـــردم مهیـــا بشـــوند بـــرای ورود در مـــاه 
مبـــارک رمضـــان و ورود در »ضیافـــة 
اهلل «. شـــما وقتـــی کـــه می خواهیـــد 
وضـــع  یـــک  برویـــد،  مهمانـــی  بـــه 
دیگـــری خودتـــان را درســـت می کنیـــد. 
آنطـــوری کـــه در خانـــه هســـتید یـــک 
مـــاه شـــعبان  تغییـــری می دهیـــد. 
ـــت.   1359/04/21  ـــدن اس ـــا ش ـــرای مهی ب

همـــه راه حل هـــا در داخـــل کشـــور اســـت. اینکـــه کســـی گمـــان کنـــد کـــه 
ـــت تحریـــم هـــم 

ّ
»مشـــکات اقتصـــادی صرفـــا ناشـــی از تحریـــم اســـت و عل

مقاومـــت ضـــّد اســـتکباری و تســـلیم نشـــدن در برابـــر دشـــمن اســـت؛ پـــس 
راه حـــل، زانـــو زدن در برابـــر دشـــمن و بوســـه زدن بـــر پنجـــه ی گـــرگ اســـت« 
ــان  ــد گاه از زبـ ــط، هرچنـ ــراپا غلـ ــل سـ ــن تحلیـ ــت. ایـ ــودنی اسـ ــی نابخشـ خطایـ
و قلـــم برخـــی غفلـــت زدگان داخلـــی صـــادر میشـــود، اّمـــا منشـــأ آن، کانونهـــای 
فکـــر و توطئـــه ی خارجـــی اســـت کـــه بـــا صـــد زبـــان بـــه تصمیم ســـازان و 
 مشـــکات 

ّ
تصمیم گیـــران و افـــکار عمومـــی داخلـــی القـــاء میشـــود. راه حـــل

اقتصـــادی، سیاســـتهای اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت کـــه بایـــد برنامه هـــای 
اجرائـــی بـــرای همـــه ی بخشـــهای آن تهّیـــه و بـــا قـــدرت و نشـــاط کاری و 
احســـاس مســـئولّیت، در دولتهـــا پیگیـــری و اقـــدام شـــود. درون زایـــی اقتصـــاد 
ـــد شـــدن و دانش بنیـــان شـــدن آن، مردمـــی کـــردن اقتصـــاد و 

ّ
کشـــور، مول

ــا  ــه قبـ ــی کـ ــتفاده از ظرفّیتهایـ ــا اسـ ــی بـ ــت، برون گرایـ ــردن دولـ ــری نکـ تصّدیگـ
بـــه آن اشـــاره شـــد، بخشـــهای مهـــّم ایـــن راه حل هـــا اســـت. بی گمـــان یـــک 
ط بـــر دانســـته های اقتصـــادی در 

ّ
مجموعـــه ی جـــوان و دانـــا و مؤمـــن و مســـل

درون دولـــت خواهنـــد توانســـت بـــه ایـــن مقاصـــد برســـند.     22/11/97

بعضـی از آیـات هسـت کـه مربـوط بـه تنظیـم مناسـبات اجتماعـی اسـت؛ ایـن 
ـی 

َ
دسـتورهای کاربـردی مربـوط اسـت بـه مناسـبات اجتماعـی... »ال َترَکنـوا ِال

موا«؛)1( به کسـی که سـتمگر اسـت، به ظالـم اعتماد نکنیـد، گرایش 
َ
ذیـَن َظل

َّ
ال

پیدا نکنیـد -»رکـون« یعنی میـل پیدا کـردن و گرایـش پیـدا کـردن و اعتماد به 
او کـردن- بـه آدم ظالم اعتمـاد نکنیـد. نتیجـه ی اعتماد کـردن به ظالـم همین 
میشـود کـه شـما می بینیـد؛ دولتهـای مسـلمان، مجموعه هـای اسـامی بـه 
ـم اعتمـاد میکننـد و نتیجـه اش را دارنـد 

َ
ظالم تریـن و سـتمگرترین عناصـر عال

مشـاهده میکننـد و می بیننـد.   1399/2/6            1( سـوره هـود، آیـه 113

حزب ا... این است  کالم امام   

به رسم آیه ها   

ـــه ی  ـــروز هم ـــا ام ـــه ی ـــتند ک ـــانی هس کس
امکانـــات مدیرّیتـــی کشـــور در اختیـــار 
اینهـــا اســـت یـــا دیـــروز تمـــام امکانـــات 
مدیرّیتـــی در اختیـــار اینهـــا بـــوده، اینهـــا 
دیگـــر حـــق ندارنـــد علیـــه کشـــور حـــرف 
ـــد موضـــع  ـــد[؛ بای ـــد، موضـــع ]بگیرن بزنن
ــخگو  ــد پاسـ ــد[، بایـ ــئوالنه ]بگیرنـ مسـ
در  امکانـــات  کـــه  بنـــده ای  باشـــند. 
مّدعـــی  نمیتوانـــم  اســـت،  اختیـــارم 
ـــم و  ـــخگو باش ـــد پاس ـــه[ بای ـــم، ]بلک باش
جـــواب بدهـــم کـــه چـــه  کار کـــردم بـــا ایـــن 
ـــه جـــای اینکـــه پاســـخگویی  ـــات. ب امکان
کننـــد، بیاینـــد نقـــش مّدعـــی را ایفـــا 
کننـــد علیـــه ایـــن، علیـــه آن حـــرف بزننـــد؛ 
ـــد  ـــول نمیکنن ـــردم قب ـــود؛ م ـــن نمیش ای

ایـــن را.    1396/10/06

سؤال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است، روزه گرفتن در ماه رمضان 
چه حکمی دارد؟

جواب: روزه از ضروریات ارکان شریعت اسام است و ترک روزه ماه رمضان جایز نیست مگر 
آنکه فرد، گمان عقایی پیدا کند که روزه گرفتن  یا موجب ایجاد بیماری شود و یا تشدید بیمار 
و یا افزایش طول بیماری و تأخیر در سامتی میشود. در این موارد روزه ساقط ولی قضای آن 
الزم است. بدیهی است در صورتی که این اطمینان از گفته پزشک متخصص و متدین نیز به 
دست آید، کفایت میکند. بنابراین اگر فردی نسبت به امور یادشده خوف و نگرانی داشته و 

این خوف منشأ عقایی داشته باشد، روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.

 باید پاسخگو باشید؛ 
نه مدعی!

حکم روزه ماه رمضان در هنگام شیوع بیماری کرونا

دولت جوان حزب اللهی  

احکام  

قرار  را ساده  زندگی  قرار ندهید،  اسراف  پایه ی  بر  را  زندگیتان 
دهید. زندگی را آن طوری که خدای متعال می پسندد قرار دهید 
و از طّیبات الهی بهره مند شوید بر حسب اعتدال و عدالت. هم 
اعتدال و میانه روی و هم عدالت. یعنی ماحظه ی انصاف را 
بکنید، ببینید دیگران چطوری اند. خیلی بین خودتان و دیگران 
فاصله درست نکنید. 72/3/8 البته ما خیلی هم اهل زهد و تقوا 
نیستیم. خیال نکنید. این سادگی، آن سادگی ُزّهاد و اینها نیست. 
 

ّ
سادگی به نسبت این کارهایی است که مردِم امروز می کنند. و اال
نه، سادگی ما را اگر چنانچه آن مردان خدا بیایند نگاه کنند شاید 

هزار تا ایراد هم به آنچه که ما سادگی می دانیم بگیرند.  74/05/11

ما تقریبا از اوایل انقاب با ایشان آشنا شدیم. آن موقع با بعضی از دوستانشان 
از اصفهان پیش ما آمدند. از آن زمان تا وقت شهادت، حّقا و انصافا جز خیر از 
این مرد چیزی ندیدیم. آنچه در میدانهای جهاد از او بروز کرد، کارهای بزرگی بود؛ 
بعضی را مردم می دانند، بعضی را نمی دانند، بعضی را هم یادشان رفته؛ ولی ما 
در طول سالهای متمادی، به کارهای بزرگی که این شهید عزیز انجام داد، توّجه 
داشتیم و می دانیم واقعا ایشان چه کارهای بزرگی انجام داده؛ هم در میدان 
جنگ و هم بیرون ازمیدان جنگ. چیزی که مهّم است، این است که یک نفر عاوه 
بر جنگ با دشمنان، در جهاد با نفس هم پیروز شود. ایشان اینگونه بود؛ برای 

خود هیچ چیز نمی خواست .  دیدار خانواده  شهید صیاد شیرازی 1381/03/01 

زندگی بدون اسراف منافاتی با رفاه ندارد

خانواده ایرانی  

امیرالمؤمنیـــن میفرمایـــد: بـــدان کـــه پیـــش روی تـــو راهـــی وجـــود دارد کـــه مســـافت خیلـــی 
ــه راه  ــی کـ ــخت و طوالنـ ــن راه سـ ــد از ایـ ــما ناچاریـ ــت. شـ ــدیدی در آن هسـ ــقت شـ ــی و مشـ طوالنـ
ــات و  ــاب از محّرمـ ــن راه. اجتنـ ــور از ایـ ــرای عبـ ــه الزم داری بـ ــدان چـ ــد. بـ ــور کنیـ ــت، عبـ ــت اسـ قیامـ
انجـــام واجبـــات. یعنـــی آن انـــدازه ی الزم، و بـــه قـــول پزشـــکان، آن دوز الزم از ذخیـــره ای کـــه شـــما 
الزم داریـــد بـــرای اینکـــه بتوانیـــد ایـــن راه را طـــی کنیـــد، همیـــن واجبـــات اســـت. هرچـــه بیشـــتر 
کردیـــد و بـــر ایـــن واجبـــات افزودیـــد، امکانـــات بیشـــتری خواهیـــد داشـــت. محّرمـــات هـــم همیـــن 
ــن راه  ــه در ایـ ــت کـ ــیبهائی اسـ ــز از آسـ ــِل آن پرهیـ ــات، حداقـ ــاب از محّرمـ ــی اجتنـ ــت. یعنـ ــور اسـ جـ

ــد.   1392/04/23 ــش بیایـ ــا پیـ ــرای مـ ــت بـ ــن اسـ ممکـ

ذخیره الزم برای عبور از راه قیامت

درس اخالق  

عکس نوشت  

۲۱ فروردین ۱۳۷۸ سالروز شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی به دست عوامل گروهک منافقین

»عالج مســائل کشــور پافشــاری بر همین مسائل  سخن
هفتـه

انقالبی و شــعارهای انقالبی و راه انقالبی است.«  
1398/07/04 این جمله ی رهبر انقالب خط روشــنی را 

در فهم مســائل کشــور و انتخاب رویکرد و مســیر صحیح در 
اختیــار مــا می گــذارد: »پایبنــدی بــه تفکــر و روحیــه و عمل 
انقالبــی«. اما انقالبیگــری چه تعریفــی دارد و شــاخص های 
انقالبــی بودن چیســت؟ این تفکــر و روحیه چــه عرصه هایی 
برای ظهور و ُبروز و عملیاتی شدن دارد؟ و این جهت گیری چه 

نتایج و ثمراتی در پی دارد؟

ف راضی نشوید...
ّ

   انقالبیگری یعنی به توق
انقابیگری در منظومه ی فکری و ارزشــی انقاب دارای تعریف 
روشــنی اســت: »انقابیگــری برخــاف نظــر و تبلیــغ برخی ها، 
تندروی نیســت بلکه انقابیگــری یعنی عادالنــه، خردمندانه، 
دقیق، دلســوزانه، منصفانه، قاطعانــه و بدون رودربایســتی 
عمــل کــردن.«   1395/04/09 و در این نــگاه »انقابیگری به  این  
نیست  که  ما آن  جایی که  نباید پرخاش  کنیم ، بیخودی پرخاش  
کنیم . انقابیگری به  آن  اســت  که  ما مواضع  اسامی و انقابی 
را قاطعانه  و بدون  رودربایســتی و مرعوب  شــدن  و خام  شدن  
در مقابل  برخی از چهره های امیدبخش  کاذب ، حفظ کنیم .«  
 1368/05/31و انسان انقابی، انسانی است »دارای سواد، دارای 

انضبــاط، دارای تدّیــن، دارای حرکــت، دارای عقــل، خردمند.« 
  1395/07/28 در ایــن چارچــوب »روحیه ی انقابــی یعنی ترس 
نداشته باشید، ماحظه کاری نداشــته باشید، محافظه کاری 
نداشــته باشــید؛ وقتی تشــخیص دادیــد، عمل کنیــد، اقدام 
ف راضی نشوید.«    1398/02/11 نکته ی 

ّ
کنید؛ پیش بروید، به توق

مهم دیگر اینکه »گرایش ها و جهت گیری های انقابی، واقعی 
و کاما روشــن و واضح و مبتنــی بر بیانات امام�اســت.«   
1394/11/14  و این تفکر شــاخص های مشخصی دارد: »شاخص 

اّول، پایبندی به مبانی و ارزشــهای اساســی انقاب؛ شــاخص 
دّوم، هدف گیری آرمانهای انقاب و هّمت بلند برای رسیدن به 
آنها... شاخص سّوم، پایبندی به استقال همه جانبه ی کشور، 
استقال سیاسی، استقال اقتصادی، استقال فرهنگی -که 
مهم تر از همــه اســت- و اســتقال امنّیتی؛ شــاخص چهارم، 
حّساســّیت در برابر دشــمن و کار دشــمن و نقشــه ی دشمن 
و عدم تبعّیــت از او... شــاخص پنجم، تقوای دینی و سیاســی 
است. این پنج شاخص اگر در کسی وجود داشته باشد، قطعا 
انقابی است.«   1395/03/14 البته باید دانست که »انقابیگری 
با زبان نیست، با عمل است؛ عمل جلوتر از زبان بایستی انسان 

را راه ببرد.«  1399/05/10  

   الگوی انقالبیگری امام� است
در میدان عمل نیز تفکر انقابی و روحیــه ی انقابیگری دارای 
الگو اســت: »یکی از عناوین و اوصافی که دربــاره ی امام راحل 
عظیم الّشــأن ما، کمتر به کار رفته اســت و کمتــر از این عنوان 
اســتفاده کرده ایم، عبارت اســت از یــک عنوان جامــع که من 
این جور تعبیر میکنم: مؤمِن متعّبِد انقابی... قدرتهای ماّدی 
هم که نسبت به امام همواره غضبناک بودند، عصبانی بودند 
و البّته می هراسیدند از امام بزرگوار، بیشتر به خاطر این صفت 
بــود: صفت انقابیگــری امــام؛ با ایــن خصوصّیِت او دشــمن 
بودند.«  1395/03/14  و در سطح دیگر نیز اسوه ای چون شهید 
ســلیمانی تجســِم عملِی انســان انقابی اســت که »بشّدت 
انقابی بــود. انقاب و انقابیگــری خّط قرمِز قطعــِی او بود... 

ذوب در انقاب بود.«  1398/10/18 

   انقالبّیوِن مثبت؛ انقالبّیوِن منفی
با نگاهی بــه تاریــخ انقاب می تــوان »دوگونــه انقابــی« را از 
هم تفکیــک کــرد: »از اّوِل انقــاب دوگونه انقابی داشــتیم و 
انقابّیون ما دو گونه نقــش ایفا کردند. بعضــی از انقابّیون، 
انقابّیوِن مثبت بودنــد؛ بعضــی از انقابّیون هــم انقابّیون 
منفی بودند. در اوایل انقــاب، انقابِی منفی به آن انقابی ای 
میگفتیم که از میدان کار و تاش و حرکت، آن جایی که دردسری 
داشت، عقب میکشید. انقابی بود، اما انقابِی وجاهت طلب 
و راحت خــواه... یــک عــّده هــم انقابِی مثبــت بودنــد. حاضر 

بودند آبرویشــان را هم خرج کننــد. آن جایی کــه فکر میکردند 
وجودشان میتواند کمکی بکند، با همه وجود حاضر بودند... 
انقابِی منفی، خــودش را از کار کنــار میگیرد؛ امــا اگر یک وقت 
کاری هــم به دســتش افتاد، مثــل آدمهایــی که هیــچ کاری در 
دستشــان نیســت، حالت منفی بافی و شــکل اپوزیسیون به 
خودش میگیرد؛ کأّنه در هیچ کاری مســؤولیت ندارد! انقابِی 
مثبت حّتی اگــر هیچکاره هم باشــد، خودش را مســؤولترین 
افــراد میدانــد و وارد میــدان میشــود«  09 /12/ 1379»انقابی 
مثبت« انســانی اســت که با »مســئولیت پذیری« اهــل »کار و 
تاش و حرکــِت امیدوارانــه« اســت و از »یــأس و منفی بافی« 
به دور است. در این نگاه انقابیگرِی حقیقی، همراه کردن نقد 
و اعتراض و مطالبه گــری با ارائــه ی راه حل و کار ایجابی اســت: 
»در اســام هم نهی از منکر با امر به معروف همراه است، نهی 
از منکر همــان اعتراض اســت، امر به معروف یعنــی ارائه ی راه 
حل... بنابرایــن مطالبه گــری را حتما بــا ارائه ی راه حــل همراه 

کنید.«1399/02/28   

   انقالبیگرِی واقعی اینهاست...
در یک نــگاه کان »انقــاب تمام نمیشــود، انقاب اســتمرار 
ــف نمیشــود. یــک 

ّ
دارد، انقــاب ادامــه دارد، انقــاب متوق

صیرورتــی وجــود دارد؛ صیــرورت یعنی شــدن، شــدِن دائم، 
تحّول دائمی؛ در مسیر انقاب یک صیرورت دائمی ای وجود 
دارد که این صیرورت دائمی، بتدریــج آن آرزوهای بزرگ را، آن 
ارزشــهای واال را، آن آرمانهــا را در جامعــه تحّقق میبخشــد.«   
  1397/03/07در مســیر این سیِر تکاملی، عرصه های گوناگون 

و متنوعی برای حرکت انقابی و فعالیت هاِی ایجابی سازنده 
»در بستر نظام اسامی« وجود دارد. به عنوان مثال فعالیت 
در زمینــه ی تولیــد ملی یــک حرکــت انقابی اســت: »شــعار 
جهش تولیــد بــه معنــای واقعی کلمــه یک شــعار بــه تمام 
معنــا انقابی اســت... جهــش تولید اگر بدرســتی در کشــور 
اّتفــاق بیفتد هــم تأثیــرات عمیق اقتصــادی در کشــور و هم 
ی میشود، موجب 

ّ
عاوه ی بر آنها موجب اعتماد به نْفس مل

رضایتمندی عمومی مردم میشود، تضمین کننده ی امنّیت 
ی میشود.«   1399/12/30 یا در عرصه ای دیگر »فّعالّیتهایی 

ّ
مل

که در مــورد فضای ســبز و درخــت و گیــاه و محیط  زیســت و 
جنگل و بقّیه ی ]این امــور[ انجام میگیــرد، فّعالّیتهای دینی 
اســت، فّعالّیتهای انقابــی اســت.«   1399/12/15در نمونه ای 
دیگــر اقداماتــی از جنــس »کمــک مومنانه« و »مواســات« 
حرکت هایی انقابی اســت: »این اطعامهای محــّرم را هم که 
در آن اّیام بعضی از هیئات، بعضی از مــردم که توانایی هایی 
دارند و نذری و اطعام و مانند اینها درســت میکنند، میشــود 
بــه ایــن شــکل کمــک مؤمنانــه بــه خانواده هــا انجــام داد. 
انقابیگــرِی به معنــای واقعــی کلمه اینهــا اســت؛ اینها جزو 

مسائل قطعی انقابیگری است.«  1399/05/10 

   عالج مشکالت کشور
امروز کشور درگیر مشــکات مختلفی به خصوص در زمینه ی 
اقتصاد و معیشت مردم است. راه حل غلبه بر مشکات همین 
تفکر و روحیه و عمل انقابی است: »اگر می خواهیم مشکات 
این کشور حل بشود، اگر می خواهیم این کشور عّزت پیدا کند، 
رفاه پیدا کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشرفت های ماّدی و 
معنوی و اخاقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه انقاب را ادامه 
بدهیم؛ انقــاب، راه عــاج منحصر این کشــور بود و هســت و 
در آینده هم خواهد بود.«    1395/8/26 و تجربه هم به روشــنی 
نشــان داده که: »هرجــا به انقــاب تکیــه کردیم، بــه روحّیه ی 
انقابی تکیه کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا از ارزشها کوتاه آمدیم، 
انقاب را ندیده گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از آن گوشه اش 
زدیــم... عقــب ماندیــم.«    1395/4/5  بر همین اســاس اســت 
که »عاج مشــکات کشــور، دولت جوان حزب اللهــی و جوان 
مؤمن است که میتواند کشور را از راه های دشوار عبور بدهد.« 
  1399/02/28 و بــرای بهبــود اوضــاع و حــل مشــکات به رئیس 
توکشــیده نمیشود 

ُ
جمهوری انقابی نیاز داریم: »با عملکرد ا

کار کرد؛ با این همه مسائل اساسی ای که در کشور وجود دارد، 
یک حرکت جهادی و انقابی الزم است.«   1400/01/01

 خود را برای
  ضیافت خدا

 مهیا کنید

رهبرانقـــاب: بعـــد از پیـــروزی انقـــاب، رابطـــه مـــا بـــا آمریـــکا، از طـــرف مـــا قطـــع نشـــد. یعنـــی ملـــت ایـــران در حـــال اقتـــدار، 
مظلومیتهـــای گذشـــته خـــودش را ندیـــده گرفـــت و دولـــت آمریـــکا را عفـــو کـــرد. دیگـــر از ایـــن بزرگـــواری باالتـــر!؟ امـــا آنهـــا از 
 توطئـــه علیـــه نظـــام جمهـــوری اســـامی کردنـــد. 

ّ
 ســـفارت را محـــل

ّ
همـــان روزهـــای اّول کـــه خیالشـــان آســـوده شـــد، محـــل

ــد  ــت بلنـ ــه آن حرکـ ــردم علیـ ــم مـ ــروش خشـ ــا خـ ــه در این جـ ــام داد کـ ــتی انجـ ــت زشـ ــت حرکـ ــکا آن وقـ ــنای امریـ ــس سـ مجلـ
شـــد. دشـــمنان جمهـــوری اســـامی را دیدنـــد و آنهـــا را بـــه کارهایـــی وادار کردنـــد؛ مقدمـــات کودتایـــی را فراهـــم آوردنـــد؛ 

ــکا ــران و آمریـ ــه ایـ ــع رابطـ ــن 1359: قطـ ــد!    1376/10/26                      20 فروردیـ ــته درس نگرفتنـ ــی از گذشـ یعنـ

از همان روزهای اّول انقالب آمریکا علیه نظام توطئه کرد

روایت تاریخی  

بازخوانی توصیه های رهبر انقالب درباره اهمیت
 ماه مبارک رمضان و فرصت های بهره بردارِی معنوی از آن

این مـاه را این مـاه را از دست ندهیداز دست ندهید

         انتشار برای اولین بار؛
جز خیر از صیاد  چیزی ندیدم

ماه فرصتها
از قبل از شــــروع ماه مبارک، پیامبر معظم اســــام مردم را آماده میفرمود برای 
ورود در این عرصــــه ی خطیر و واال و پربرکت؛ »قد اقبل الیکم شــــهر اهَّلل بالبرکة و 
الّرحمة«. در خطبه ی روز جمعه ی آخر ماه شــــعبان، بنا به روایتی اینطور فرمود: خبر داد، توجه 
داد به مردم که ماه رمضان فرا رسید. اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم، باید 
عرض کنیم ماه فرصتها... اگر از این فرصتها بتوانیم درست استفاده کنیم، یک ذخیره ی عظیم و 

بسیار ارزشمندی در اختیار ما خواهد بود.   ۱۳۸۶/۰۶/۲۳ 

ضیافِت خاصان پروردگار 
شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که 
مؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده ی هرچه بیشتر 
از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت الهی است، در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود 

در این ضیافتند، بر سر سفره ی پروردگار منان و کریم مینشینند. این، غیر از سفره ی عام کرم 
الهی است که همه ی انســــانها، بلکه همه ی موجودات عالم از آن بهره مندند؛ این، 

   ۱۳۶۹/۰۱/۱۰ سفره ی خواص و ضیافت خاصان پروردگار است. 

این ماه را از دست ندهید!
گرفتــــاری زندگــــی؛ گرفتاری معــــاش؛ گرفتاری 
امور شــــخصی؛ گرفتاری اهــــل و اوالد، و انواع 
گرفتاریهــــا مانع میشــــود که ما بــــه خودمــــان، آن چنان که 
شایسته است، برسیم. لذا یک ماه رمضان را که خدای متعال 

قرار داده اســــت، فرصت مغتنمی است. این ماه را از دســــت ندهید. مقصودم این است 
که اگر نمیتوانیم به طور دائم در حال مراقبت و ساخت وســــاز خودمان باشــــیم، اقًالّ ماه 

رمضان را مغتنم بشماریم.  ۱۳۷۱/۱۲/۰۴  
 

روزه، قرآن و دعا؛ مائده های ماه رمضان
این که میگوینــــد ماه رمضان، ماه ضیافت الهی اســــت و ســــفره ی ضیافت 
الهی پهن اســــت، محتویات این سفره چه چیزهایی اســــت؟ محتویات این 
سفره که من و شما باید از آن اســــتفاده کنیم، یکی اش روزه است؛ یکی اش فضیلت قرآن 

است . قرآن را گذاشتند در این ســــفره ی با فضیلِت زیاد، بیش از ایام دیگر؛ و به 
ما گفتند که تاوت قرآن کنید  اینها همان مائده هایی اســــت که ســــر این 

سفره گذاشته شده.  ۱۳۸۴/۰۷/۱۷ 
   

نورانیت به برکت روزه داری
ریاضتی که در میهمانی این ماه وجود دارد

- که ریاضت روزه و گرســــنگی کشیدن است - 
شاید بزرگترین دســــتاورد این ضیافت الهی است. برکاتی که 
روزه برای انســــان دارد، به قدری این برکات از لحاظ معنوی و 

ایجاد نورانیت در دل انســــان زیاد است که شاید بشود گفت 
بزرگترین برکات این ماه همین روزه است.   ۱۳۸۶/۰۶/۲۳ 

اشکاالت تان را پیدا و برطرف کنید
در ماه رمضان در حــــد توان خودمان باید مراقبت کنیم، رفتــــار خودمان را تصحیح 
کنیم؛ فکرمان را، قولمان را، عملمان را تصحیح کنیم؛ بگردیم اشکاالتش را پیدا کنیم، 

آن اشکاالت را برطرف کنیم. این تصحیح در چه جهتی باشد؟ در جهت تقوا.    ۱۳۸۹/۰۵/۲۷
 

ماه توبه و بازگشت به سوی خدا
یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه اســــت. در دعای وداع ماه مبارک 
ذی فتحت لعبادک بابا الی 

ّ
رمضان، امام سجاد به پروردگار عالم عرض میکند: »انت ال

عفوک و سّمیته الّتوبة«؛ این باب را باز کردی به روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و 
رحمت تو بهره ببریم. این در، دِر توبه است.    ۱۳۸۸/۰۶/۲۹

خواسته هایتان را با خداوند مطرح کنید
ماه رمضان یک فرصت الهی اســــت، که در اختیار ما قرار داده شــــده؛ استفاده 
کنید از این ماه مبارک، از این فرصت بســــیار بزرگ؛ دلها را بــــه خدا نزدیک کنید، 
آشنا کنید؛ با اســــتغفار، دلها و جانها را پاکیزه کنید؛ خواســــته هایتان را با خدای متعال مطرح 

کنید.    ۱۳۸۶/۰۶/۲۳

سحرهای ماه رمضان را از دست ندهید
سحر ماه رمضان همه پا میشــــوند؛ نباید این سحر را از دســــت داد؛ سحر فرصت 
خیلی خوبی است... اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ، وقت 
دیگری نداریم برای خلوت با خودمان، با دلمان، با خدای خودمان.    

۱۳۹۸/۰۲/۱۰

  
فرصِت تلطیف روابط اجتماعی

سعی کنیم از این فضاى معنوّیت و صفا که 
در ماه رمضان در سطح جامعه عمومّیت 
دارد، براى ارتباطات صحیح و معنوى میان خودمان و دیگران اســــتفاده کنیم 
و تصمیم هاى درست بگیریم، اقدامهاى درست بکنیم؛ خوشبینی را، اعتماد را، 
ایجاد محّبت را، خیرخواهی نســــبت به یکدیگر را در ارتباطات خودمان دخالت 
بدهیم، و این بهره را از ماه رمضان ببریم که در روابط اجتماعی و روابط انســــانی یک 

تلطیفی به وجود بیاوریم.    ۱۳۹۳/۰۴/۱۱  

آمرزِش گناهان، پاداش ماه رمضان
کمترین پاداشی که خدای متعال برای مردان و زنان روزه دار در... روز آخر ماه رمضان 
عطا خواهد کرد، این اســــت که »ان ینادیهم ملک فی آخر یوم من 
شهر رمضان«؛ فرشــــته ای در آخرین روز ماه رمضان، آن ها را 
مخاطب قرار دهد و گوید: »ابشروا عباد اهَّلل«؛ بشارت بر شما 
باد ای بندگان خدا! »فقد غفر لکم ما ســــلف من ذنوبکم«؛ 
گناهان شــــما آمرزیده شــــد. این، پاداش ماه رمضان است... 

آمرزش گناهان گذشته، پاداش کمی نیست!    ۱۳۷۲/۱۲/۲۲


