
ـــن  ـــش. ای ـــرای کارهای ـــت ب ـــق داش ـــرد، منط ـــر میک ـــرد، تدبی ـــر میک ـــود؛ فک ـــر ب ـــا تدبی ـــم ب ـــت ... ه ـــر داش ـــم دل و جگ ـــا ه ـــِز م ـــهید عزی ـــن ش ـــود. ای ـــر ب ـــا تدبی ـــم ب ـــود، ه ـــجاع ب ـــم ش ـــلیمانی، ه ـــهید س ش
ـــذار  ـــود، تأثیر گ ـــده ب ـــود، قانع کنن ـــذار ب ـــخنش اثرگ ـــود؛ س ـــر ب ـــا تدبی ـــم ب ـــود، ه ـــجاع ب ـــم ش ـــور، ه ـــم همینج ـــت ه ـــدان سیاس ـــود، در می ـــم نب ـــی ه ـــدان نظام ـــط در می ـــان، فق ـــِر توأم ـــجاعت و تدبی ش

ـــرد.   ۱۳۹۸/۱۰/۱۸  ـــرج میک ـــدا خ ـــرای خ ـــر را ب ـــزار تدبی ـــجاعت و اب ـــزار ش ـــن اب ـــود؛ ای ـــاص ب ـــا اخ ـــود؛ ب ـــاص او ب ـــر، اخ ـــا باالت ـــه ی اینه ـــود. از هم ب

 مزار: گلزار شهدای کرمان

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

شهید هفته  
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سالروز شهادت موالی متقیان امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب ؟ع؟ را تسلیت می گوییم

»میخواهید آمریکا از نیروی قدس شـــما  سخن
ع دارید آمریکا هفتـه

ّ
خوشش بیاید؟ شـــما توق

مثًال فـــرض کنیـــد از فـــان ســـردار ما که 
فّعـــال اســـت در ایـــن زمینه، خوشـــش 
بیاید؟ خب معلوم اســـت که بدش می آید! معلوم 
اســـت که شـــرط و شـــروط میگذارد در بخشـــهای 
مختلـــف! خب او میخواهـــد عوامل اقتـــدار، در ما 
نباشـــد. این درســـت مثل این میماند که به شـــما 
بگویند تیم ُکشـــتی شـــما در مســـابقات قهرمانی 
جهانی شـــرکت داده میشود، به  شـــرط اینکه شما 
ی نگذارید؛ 

ّ
َدر را در تیم مل

َ
آن دو ســـه کشـــتی گیر ق

معنایـــش این اســـت کـــه بیاییـــد برای شکســـت 
خوردن...«     ۹۶/۰۳/۲۲

تقریبـــا چهار ســـال از ایـــن بیانـــات رهبـــر انقاب 
در دیدار مســـئوالن ارشـــد نظام می گـــذرد. حاال 
که حاج قاســـم ســـلیمانی به دســـتور مســـتقیم 
رئیس جمهور وقت آمریکا به شهادت رسیده و در 
میان ما نیســـت، ابعاد این جمات خودش را بهتر 
نشـــان می دهد و بهتر می توان درباره این سوال 
ســـخن گفت کـــه منطـــق سیاســـتهای جمهوری 
اســـامی ایران و نیروی قدس در عرصه ی مسائل 
امنیتی، نظامی و دیپلماتیک منطقه ی غرب آسیا 
از جمله در ســـوریه و عراق چه بود؟ امـــا در ابتدا 
باید عملکرد و روش شهیدسلیمانی را »به چشم 
یک مکتب ، یـــک راه، یک مدرســـه درس آموز نگاه 

کنیم« ۹۸/۱۰/۲۷  تا با منطق آن آشنا شویم.

ظلمنمیکنیموظلمنمیپذیریم
حضور مستشـــاری ایران در ســـایر کشورها نسبت 
مســـتقیمی با ظلم ســـتیزی دارد و »هرجا رفته ایم 
تهای منطقه از ما 

ّ
به خاطر این بوده که دولتها و مل

خواســـته اند؛ زورگویی هم نکرده ایم... دخالت در 
امور کشـــورها هم نکرده ایم؛ کمک میخواســـتند، 
کمک کردیم؛ کمـــک را هم با انگیزه هـــای ُعقایی و 

منطقی انجام دادیم.«    ۹۷/۰۱/۰۱  
براســـاس دســـتور قرآن »نمیتوانیم زیـــر بار ظلم 
برویم، نمیتوانیم در مقابل ظالم َنایســـتیم. اینکه 
جمهوری اسامی اعام میکند که هر جا مظلومی 
هســـت و نصرتـــی الزم اســـت، مـــا آنجـــا حاضریم، 
به خاطـــر ایـــن اســـت؛ اینکـــه مـــا روی مســـئله ی 
فلسطین این جور اصرار داریم، به خاطر این است. 
چون الزمه ی توحید این است که انسان در مقابل 
زورگویی ظالم به مظلوم ِبایستد... ایستادن ما در 
کنار گروه های مقاومت، در منطقه ی غرب آسیا به 

همین دلیل است.«      ۹۷/۰۱/۲۵ 

دفاعازتمامّیتارضیهمسایه
جمهـــوری اســـامی منافـــع خـــود را در نســـبت با 
همسایشـــگانش تعریـــف کـــرده اســـت و آنچه در 
روابط بین الملل جمهوری اســـامی  »بســـیار حائز 
اهمیت است منافع، مصالح، امنیت، عزت، اقتدار 
منطقه ای و بهبود شـــرایط« ۹۹/۰4/۳۱ کشـــورهای 

منطقه ازجمله عراق و سوریه است.
از همیـــن رو در شـــرایطی کـــه آمریکایی هـــا دنبال 
تجزیه عـــراق بودند جمهوری اســـامی براســـاس 
منطق خـــود و با سیاســـت ورزی خردمندانه اش از 
این اتفاق جلوگیری کـــرد چرا کـــه »تمامّیت ارضی 
کشورهای منطقه و تمامّیت ارضی عراق و سوریه، 
برای ما کامًال مهم  اســـت .«     ۹4/۰۵/۲۶   بنابراین ما 
»از مقاومت و از همه ی کســـانی کـــه ]در منطقه[ 
در مقابله ی با سیاســـتهای تفرقه افکنانه ی آمریکا 

ایستادگی میکنند حمایت میکنیم.«      ۹4/۰۵/۲۶

عدالتخواهیبدونمرز
»یکی از نقاط قّوت جمهوری اســـامی، مســـئله ی 
عدالت خواهـــِی بین المللـــی اســـت.«   ۹۷/۰۳/۱4  
اساســـا تعمیـــم مســـئله عدالـــت بـــه حوزه های 
گوناگـــون »جـــزو افـــکار و نوآوریهـــای جمهـــوری 
اسامی در عرصه ی سیاسِی دنیای امروز است که 

غرب را به چالش می کشد.«  ۸۵/۰۸/۱۷  
بنابرایـــن اینکه امـــروز جمهـــوری اســـامی، محور 
مقاومـــت را هـــم مقابل رژیـــم صهیونیســـتی و هم 
مقابل عوامل تروریســـت در عراق و سوریه تقویت 
کرده است »این عدالت خواهی است... این دفاع از 
استقال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامّیت 
ارضی کشـــورها اســـت.«    ۹۷/۰۳/۱4 و نیروی قدس 
سپاه پاسداران »یک نیرویی است که با سعه ی صدر 
به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون 
مرزند. رزمندگانی کـــه هرجا نیاز باشـــد، آنها در آنجا 
حضور پیـــدا میکنند؛ کرامت مســـتضعفان را حفظ 
میکنند، خـــود را باگـــردان مقّدســـات و حریمهای 

مقّدس میکنند.«    ۹۸/۱۰/۲۷  

آرمانقدس
»طلوع انقاب اسامی در ایران، فصل جدیدی در 
مبارزه برای فلسطین گشـــود.«    ۹۹/۰۳/۰۲  راهبرد 
»موجـــب  اســـامی  جمهـــوری  سیاســـت های  و 
 منطقه شـــد و 

ّ
پدیدآمدن جبهـــه مقاومت در کل

 مســـئله فلســـطین در دلها شکفت.«  
ّ

امید به حل
 ۹۹/۰۳/۰۲  و ســـردار ســـلیمانی نقـــش مهمـــی در 
تقویت جبهه مقاومـــت داشـــت. »آمریکایی ها در 
مورد فلســـطین طرحشان و نقشه شـــان این بود 
که قضّیه ی فلســـطین را به فراموشـــی بســـپرند؛ 
فلســـطینی ها را در حالـــت ضعـــف نگـــه دارند که 
جرئت نکنند َدم از مبـــارزه بزنند. این مرد ]شـــهید 
ســـلیمانی[، دســـت فلســـطینی ها را ُپر کرد؛ کاری 
کرد که یک منطقـــه ی کوچکی، یـــک وجب جا مثل 
نوار غّزه در مقابـــل رژیم صهیونیســـتِی با آن همه 
اّدعا می ایســـتد، کاری و بایی ســـِر آنها می آورد که 
آنها ســـِر ۸4 ســـاعت میگویند آقا بیایید آتش بس 
بدهیـــد؛ اینهـــا را حـــاج قاســـم ســـلیمانی کـــرد. 
دستشـــان را ُپر کرد. کاری کرد که بتوانند ِبایستند، 
بتوانند مقاومت کنند. این چیزی است که برادران 

فلسطینی ما مکّرر ... شهادت دادند.«     ۹۸/۱۰/۱۸ 

فداییایران
امیر مومنان می فرمایند آن کســـانی کـــه در خانه 
ت شدند. 

ّ
نشستند تا به آنها حمله بشـــود دچار ذل

فه های 
ّ
براســـاس این آموزه اســـامی یکـــی از مؤل

قدرت و عزت  کشـــور»دفاع از دور اســـت... نیروی 
دفاعی اســـت و عمـــق راهبردی ما اســـت -حضور 
تهای منطقه 

ّ
در کشـــورهای منطقه و طرف داری مل

از جمهوری اســـامی، عمـــق راهبـــردی جمهوری 
اسامی است-جمهوری اســـامی از این نمیتواند 
صرف نظـــر کنـــد؛ هیـــچ دولـــت عاقلـــی صرف نظر 

نمیکند.«    ۹۷/۰۳/۰۲  
بـــر این اســـاس منطـــق حضـــور منطقـــه ای ایران 
دفاع از منافـــع ملی خـــودش هم هســـت. اگر آن 
روزهـــا جوانـــان و رزمنـــدگان مـــا در شـــرایطی که 
برخی سیاســـیون داخلی این حضـــور منطقه ای را 
مذمت می کردنـــد، به میدان نمی رفتنـــد تا جلوی 
آن دشـــمنی که در عراق و سوریه کسی جلودارش 
نبودنـــد بایســـتند، امـــروز »مـــا بایـــد اینجـــا در 
کرمانشـــاه و در همدان و در بقّیه ی استانها با اینها 

میجنگیدیم و جلوی اینها را میگرفتیم.«
بنابراین »آن کســـی که جانش را فـــدای ایران کرد 
همین شهید سلیمانی ها بودند؛ اینها بودند که در 
زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشان 
را کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند ... اینها 
هستند که میتوانند اّدعا بکنند که از امنّیت کشور 

دفاع میکنند.«   ۹۸/۱۰/۲۷ 

علیهتحریفاسالم
منطقـــه ای  حضـــور  راهبـــرد  از  دیگـــری  بخـــش 
ایران، مبارزه بـــا جریان تحریف اســـام بـــه رهبری 
آمریکاســـت. مقابله محور مقاومت به فرماندهی 
شـــهید ســـلیمانی با نیروهای تکفیری »مقابله ی با 
تحریف اســـام بود؛ مبارزه ی با گروِه وحشِی دور از 
اخاق اسامی و مدنّیت اسامی  و حقیقت اسام 
بود که انســـانها را زنده  زنده آتش میزدند ، انسانها 
خانواده هـــای  میکندنـــد،  پوســـت  زنده زنـــده  را 
مسلمان را به اســـارت میگرفتند و فساد سیاسی، 
فســـاد جنســـی، مالی و عملی، همه جور فسادی، 
اینهـــا را فـــرا گرفتـــه بـــود. اینهـــا عامـــل آمریـــکا و 

صهیونیسم بودند.«      ۹۶/۰۹/۱۵

هفتتریلیوندالروهیچ
از سوی دیگر آمریکا برای منطقه خواب های جدی 
دیده بود. »نقشـــه ی آمریکا این بود که گروه های 
شـــریر و ظالم و هّتاکی از قبیل داعـــش را به وجود 
تهـــا را از رژیـــم غاصب 

ّ
بیاورد بـــرای اینکـــه ذهن مل

(۹۷/۰۱/۰۱)   »ایجاد  صهیونیســـتی منصرف کنـــد.«   
جنـــگ داخلی در منطقـــه و نابـــودی مقاومت ضّد 
صهیونیســـتی و تضعیـــف دولتهـــای مســـتقل« 
 ۹۶/۰۸/۳۰ نیـــز از اهـــداف اصلی آمریـــکا در این فتنه 

منطقه ای بود.
بر همین اســـاس هـــم بـــه گفته خودشـــان بیش 

ازهفت تریلیون دالر در منطقه جنوب غربی آســـیا 
خرج کردنـــد. رئیس جمهوری ســـابق آمریکا درباره 
نتایج این خرج هنگفت »خودش میگوید... هفت 
تریلیون دالر در این منطقه خـــرج کرده ایم و چیزی 
دســـتمان نیامده اســـت. این معنایش شکســـت 
است... شـــیطان بزرگ با آن همه تاش، با آن همه 
وسوســـه و دمدمه نتوانســـته اســـت به مقصوِد 

خود در این منطقه برسد.«      ۹۷/۰۳/۲۵
و نتیجه این نقشـــه چه شـــد؟ »تمام تاشهایی که 
میکردند و نقشـــه هایی که کشیده بودند برای این 
بود که ایـــن تفّکر انقابـــی را، تفّکـــر مقاومت را که 
گســـترش پیدا کرده در منطقه، این تفّکـــر را از بین 
ببرند و دفن کنند، ]ولی[ بعکس شد!«      ۹۶/۰۹/۰۱      

ازخرمشهرتاپشتدروازههایفلسطین
مردم ما هنوز یادشـــان نرفته که پشت دیوارهای 
خرمشـــهر برای حفـــظ مرزهایمـــان می جنگیدیم. 
امروز امـــا به یـــاری خـــدا و مجاهـــدت رزمندگان 
رســـیده ایم به پشـــت دروازه های اســـرائیل. حاال 
دیگر »دعـــوای اســـتکبار با مـــا این اســـت که چرا 
قدرت شـــما منطقـــه را فـــرا گرفته... آنچـــه از نظر 
ی اســـت، از نظر دشـــمنان ما 

ّ
ما عنصر اقتـــدار مل

یک عامل مزاحم اســـت و با آن مبـــارزه میکنند. با 
تها 

ّ
توسعه ی اقتدار جمهوری اسامی در میان مل

در منطقـــه و فراتر از منطقـــه مخالفـــت میکنند، 
چون عامـــل اقتدار اســـت، چون عمـــق راهبردی 
کشـــور اســـت... بـــا هرآنچه وســـیله ی قـــدرت و 
ی باشـــد، دشـــمنان مـــا مخالفت 

ّ
عنصر اقتدار مل

میکنند.«    ۹۶/۰۸/۰۳  

مکتبپیروز
... و پیروز اصلی این میدان، شهید سلیمانی و این 
مکتب اســـت که به هردو حســـنین که خداوند در 
قرآن وعده داده بود رســـید. هم »چند سال است 
که در منطقه، پیروز میدان شهید سلیمانی است، 
مغلوب میـــدان، آمریـــکا و عوامـــل آمریکایند؛ در 
همه ی این منطقه این  جور است- هم به شهادت 
رسید؛ یعنی خدای متعال ِکلَتا الُحسَنَیین را به این 

شهید عزیز داد.«      ۹۸/۱۱/۲۹ 
حاج قاســـم با شـــهادتش هـــم آمریکا را شکســـت 
داد. شـــهادتش »اســـم رمز برانگیختگی و بســـیج 
مقاومت در دنیای اسام شـــد.« تشییع میلیونی  
شـــهید ســـلیمانی در عراق و ایـــران و نقـــاط دیگر 
منطقـــه »ژنرال های جنگ نـــرم اســـتکبار را متحّیر 
کرد... اصًال متحّیر ماندند که این چه وضعی است؛  
این چه بود؛ این چه حرکت عظیمی است که آنها را 

شکست داد.«     ۹۹/۰۹/۲۶ 
و کام آخر اینکه »هر کس خدا با او اســـت، او پیروز 
ق به ذات مقّدس پروردگار 

ّ
است چون قدرت متعل

است. اگر با خدا باشیم، در راه خدا باشیم، پیروزی، 
قطعـــِی صددرصـــد اســـت، هیـــچ تردیـــدی در آن 

نیست.«      ۹۷/۱۰/۱۹

گزیده بیانات

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

مومنمومن شــِبشــِبمعرامعراججِِ

از سالهای ۱۳۳4 و ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۵۸ که ایشان به شهادت رسید، در هر موقعیت زمانی، 
ط کامل هم بر فضای فکری و فرهنگی کشور داشت - هرجا 

ّ
با آن بینش عمیق خود - که تسل

در عرصه فکر، هجمه ای را به اسام و به احکام و اصول اسامی مشاهده می کرد، به مقابله 
می شتافت و سّدی مثل کوه در مقابل اشــکاالت می آفرید. امام درباره کتابهای این بزرگوار، 
تعبیری قریب به این مضمون دارند که »همه آنها خوب و مفید اســت«. این تعبیری بســیار 

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

شهیدمطهریباهرهجمهفکریبهاسالممقابلهکرد

روایت تاریخی  

انتخابــات در کشــور مــا یــک فرصــت بســیار بــزرگ اســت؛ ایــن فرصــت را نبایــد از 
ــامی از  ــوری اس ــد جمه ــامی نمیخواهن ــوری اس ــن جمه ــه مخالفی ــت داد. البّت دس
ایــن فرصــت اســتفاده کنــد. انتخابــات ایــن خصوصّیــات را دارد: ایــن یــک امــکان 
ــی  ــور انقاب ــت؛ ش ــور اس ــرفت کش ــرای پیش ــزرگ ب ــت ب ــک ظرفّی ــت، ی ــت اس

ّ
ــرای مل ب

مــردم را نشــان میدهــد. وقتــی مــردم در انتخابــات شــرکت کننــد و شــور انقابــی 
خودشــان را نشــان بدهنــد، ایــن موجــب امنّیــت کشــور میشــود، موجــب پــس 
ــه  ــر چ ــات ه ــد. انتخاب ــم میکن ــور ک ــمن را در کش ــع دش ــود، طم ــمنان میش زدِن دش
ُپرشــورتر، هــر چــه بــا اقبــال عمومــی بیشــتر همــراه باشــد، اثــرات و منافعــش بــرای 
کشــور و بــرای خــود مــردم بیشــتر خواهــد بــود. و البّتــه عــرض کردیــم دشــمنان 
ایــن را نمیخواهنــد؛ لــذا هــر وقــت نزدیــک انتخابــات میشــود اینهــا شــروع میکننــد، 
گاهــی  اســت،  فــان  گاهــی میگوینــد دخالــِت  نیســت،  آزادی  گاهــی میگوینــد 
میگوینــد مهندســی اســت، گاهــی میگوینــد چنیــن اســت، بــرای اینکــه مــردم را 
ــه  دلســرد کننــد از حضــور در انتخابــات؛ ایــن، کار دشــمن اســت. لکــن حقیقــت قضّی
ــک  ــت، ی ــت اس ــک فرص ــت، ی ــار اس ــک افتخ ــور ی ــرای کش ــات ب ــه انتخاب ــت ک ــن اس ای
امــکان اســت، یــک ذخیــره اســت کــه اگــر شــرکت ُپرشــور مــردم باشــد، ایــن یقینــا بــه 

آینــده ی کشــور کمــک خواهــد کــرد.   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹   

انتخاباتبرایکشورفرصتوافتخاراست

انتخاب درست؛ کار درست  

اول ماه از پنج راه ثابت میشود:
١    |    دیدن ماه توسط شخص مکلف

2    |    شــهادت دو فرد عادل، در صورتی که جمع زیادی رؤیت هــال را انکار نکنند و گمان 
اشتباه 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

راهثابتشدناولماه

احکام  

قرآن ســّری اســت بین حق و ولّی اهّلل  اعظم که رســول خداســت، به 
تبع او نازل می شــود تا می رســد به اینجایــی که به صــورت حروف و 
کتاب در می آید که ما هم از آن اســتفاده ناقص می کنیم. و اگر سّر »لیلة القدر« و »نزول 
مائکه« در شبهای قدرـ  که اآلن هم برای ولّی اهّلل  اعظم حضرت صاحبـ  سام اهّلل  علیه 

ـ این معنا امتداد داردـ  را بدانیم، همۀ مشکات ما آسان می شود.     ۱۳۶4/۰۳/۳۰

کالم امام   

رابدانیم،همه لیلةالقدر اگرسّر
مشکالتآسانمیشود

یــک  تبعــات  و  آثــار  و  جوانــب  ماحظــه ی  مطلــوب...  دولــت  شــاخصهای  از 
اقــدام، و حّتــی گاهــی ماحظــه ی تبعــات یــک اظهارنظــر ]اســت[. گاهــی یــک 
اظهارنظــر از ســوی یــک مســئوِل دارای جایــگاه و بــه اصطــاح دارای تریبــون، 
یــک تأثیــرات ســوئی میگــذارد کــه ایــن تأثیــرات را اگــر انســان بخواهــد برطــرف 
ــا  ــت؛ واقع ــاه اس ــوی چ ــنِگ ت ــه ی س ــان قضّی ــد؛ هم ــتی کار کن ــی بایس ــد، مبالغ کن
مشــکات ایجــاد میکنــد. بایســتی ســنجیده اظهارنظــر کــرد. این جــور نباشــد 
ــی  ــد، کارشناس ــان میرس ــه ذهنم ــی ب ــک مطلب ــئله ای ی ــک مس ــاره ی ی ــا درب ــه م ک
نشــده، بررســی نشــده، جوانــْب دیــده نشــده، ایــن را نبایــد پرتــاب کــرد در فضــای 
ــن  ــت. ای ــکلی اس ــخت و مش ــش کار س ــع کردن ــات جم ــی اوق ــی؛ گاه ــکار عموم اف

خردگرایــی و حکمــت در مدیرّیتهــا و در کارهــا اســت.   ۱۳۹۲/۰۶/۰۶   

بایدسنجیدهاظهارنظرکرد

دولت جوان حزب اللهی  

زن اگـــر چنانچـــه در محیط خانـــواده، محترم و مکّرم شـــمرده بشـــود، بخـــش مهّمی از 
مشـــکات جامعه حل خواهد شـــد. بایـــد کاری بکنیـــم که بّچه ها دســـت مـــادر را حتما 
ببوســـند؛ اســـام دنبال این اســـت. کما اینکه در خانواده هـــای مذهبیتـــر و اخاقیتر و 
نزدیکتر بـــه مفاهیم مذهبی، اینها مشـــاهد میشـــود. فرزندان خانواده نســـبت به مادر 
تکریم داشته باشـــند. هیچ منافاتی ندارد این تکریِم نســـبت به مادر، با آن حالت عاطفی 
و خودمانیگری ای که بین فرزند و مادر وجود دارد؛ هیچ منافاتـــی ندارد؛ این احترام باید 

باشد؛ محترم باید باشد زن در درون خانواده.    ۱۳۹۲/۰۲/۲۱       

بچههاحتمادستمادرراببوسند

خانواده ایرانی  

فرصت استثنایی!
لیلةالقدر یک فرصت استثنایی در طول سال برای انسان است. که اگر انسان توانسته 
باشــد آن شــب را درک بکند، خیر زیــادی گیرش آمــده. در دعــای وداع مــاه رمضان در 
مفاتیح الجنان اســت، میگوید: »و ان تجعلنی برحمتک مّمن خرت له لیلة القدر و جعلتها له خیرا من 
الف شــهر«؛ خدایا ! من را از کســانی قرار بده که توفیق درک لیلةالقدر را به دســت آوردنــد و لیلةالقدر 
برای آنها از هزار ماه بهتر و باارزش تر شده. لیلةالقدر برای همه این گونه نیست... در آن دعا میخوانیم 

که خدایا ما را از آن کسانی قرار بده که شب قدرشان پوچ نمیشود؛ از دست نمیرود.    ۱۳۶۶/۰۳/۰۷ 

شب قدر، معراج مؤمن است 
 شــب قدر معراج مؤمن اســت. کاری کنیم عروج کنیم و از مزبله مادی که بســیاری از 
انسانها در سراسر دنیا اســیر و دچار آن هســتند، هرچه می توانیم، خود را دور کنیم. 
دلبستگی ها، بدخلقی ها - خلقیات غیرانسانی، ضدانسانی - روحیات تجاوزگرانه، افزون خواهانه 
و فساد و فحشا و ظلم، مزبله های روح انسانی است. این شبها باید بتواند ما را هرچه بیشتر از اینها 

دور و جدا کند.    ۱۳۸۳/۰۸/۱۵ 

شِب قرآن و اهل بیت؟مهع؟
لیلةالقدر، شب والیت است. هم شب نزول قرآن است، هم شب نزول مائکه بر امام 
زمان اســت، هم شــب قرآن و شــب اهل بیت اســت، هم شــب قرآن و هم شب عترت 

است. لذا سوره مبارکه قدر هم، سوره والیت است.    ۱۳۷۵/۱۰/۱۹ 

با آمادگی وارد شب قدر شوید
در مــاه رمضــان هــم - در همه روزهــا و شــبها - دلهایتــان را 

هرچه میتوانید بــا ذکر الهی نورانیتــر کنید، تا بــرای ورود در 
ساحت مقّدس لیلةالقدر آماده شــوید... شب سامت دلها و جانها، 

شــب شــفای بیماریهای اخاقی، بیماریهای معنوی، بیماریهای 
مــاّدی و بیماریهــای عمومــی و اجتماعــی ... ســامتی از همه 

اینها، در شــب قــدر ممکن و میّســر اســت؛ به شــرطی که با 
آمادگی وارد شب قدر شوید.    ۱۳۷۶/۰۹/۰۵ 

طلب مغفرت کنید
بــرای  فرصتــی  قــدر،  شــب 

عذرخواهــی  و  مغفــرت 
اســت. از خــدای متعــال عذرخواهــی 

کنید. حال که خــدای متعال به من و 
شما میدان داده است که به سوی 

او برگردیــم، طلب مغفــرت کنیم و 
از او معــذرت بخواهیــم، ایــن 

 روزی خواهد آمد که خدای متعال بــه مجرمین بفرماید: »الیــؤذن لهم فیعتذرون«. 
ّ

کار را بکنیــم، واال
خدای نکــرده در قیامــت، به ما اجــازه عذرخواهی نخواهنــد داد... این جــا که اجازه هســت، این جا که 
عذرخواهی برای شــما درجــه میآفرینــد، گناهان را میشــوید و شــما را پــاک و نورانی میکنــد، از خدای 

متعال عذرخواهی کنید.    ۱۳۷۶/۱۰/۲۶   

در آیات خلقت تفکر کنید
 از هنگام غروب آفتاب شــب قدر، تا وقتی که اذان صبح آغاز میگردد. این چند ساعِت 
این وســط، ســاِم الهی و امن الهی و خیمه ی رحمت خداســت که بر سراسر آفرینش 
زده شده است. آن شب، شــب عجیبی است؛ بهتر از هزار ماه... این شــب را قدر بدانید و آن را به دعا 
و توّجه و تفّکر و تأّمل در آیات خلقت و تأّمل در سرنوشت انســان و آنچه که خدای متعال از انسان 
خواســته اســت و بی اعتباری این زندگی ماّدی و این که همه ی این چیزهایی که میبینید، مقّدمه ی 

آن عالمی است که لحظه ی جان دادن، دروازه ی آن عالم است، بگذرانید.    ۱۳۷۵/۱۱/۱۲ 

 بهترین اعمال در این شب، دعاست
 در ســاعت های کیمیایــی لیلةالقــدر، بنده ی مؤمــن باید حداکثــر اســتفاده را بکند. 
بهترین اعمال در این شب، دعاســت... احیاء هم برای دعا و توسل و ذکر است. نماز 

هم - که در شب های قدر یکی از مستحبات است - در واقع مظهر دعا و ذکر است.    ۱۳۸4/۰۷/۲۹ 

برای مسائل کشور و مسلمین دعا کنید
قرآن صریحــا میفرماید: »خیر من الف شــهر«؛ یک شــب بهتر از هزار ماه اســت! این 
خیلی ارزش دارد. شــبی اســت که مائکه نازل میشــوند. شــبی اســت که روح نازل 
میشود. شــبی اســت که خدای متعال آن را به عنوان ســام دانسته است. ســام، هم به 
معنی درود و تحّیت الهی بر انسانهاســت، هم به معنای سامتی، صلح و آرامش، صفا 
میان مردم، بــرای دلها و جانها و جســمها و اجتماعات اســت. از لحــاظ معنوی، 
چنین شــبی اســت! شــبهای قــدر را قــدر بدانیــد و برای مســائل کشــور، 
مسائل خودتان، مسائل مسلمین و مســائل کشورهای اسامی دعا 

کنید.     ۱۳۷۶/۱۰/۲۶

ذخیره تقوا برای حرکتی نو!  
در حقیقت از شــب قدر، انســان مؤمن روزه                دار، ســال 
نوی را آغاز میکند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال 
برای او از ســوی کاتبان الهی نوشــته میشــود. انســان 
وارد یک ســال نــو، مرحله                ی نــو و در واقع یک 
حیــات نــو و والدت نــو میشــود. در 
راهــی بــه حرکــت در می آیــد، با 
ذخیره                ی تقوا ایــن راه را طی 

میکند.    ۱۳۸۸/۰۶/۲۹ 

عکس نوشت  

بازدید رهبر انقالب از نمایشــگاه کاالی ایرانی در هفته کارگر             ۱۳۹7/2/۹   

ــید.  ــی را بوسـ ــر ایرانـ ــد کارگـ ــت هنرمنـ ــد دسـ ــا بایـ واقعـ
بـــا  کیفّیـــت،  ازلحـــاظ  بـــاارزش  داخلـــِی  تولیـــِد  ایـــن 
این همـــه گرفتـــاری ای کـــه مـــا داریـــم، بـــا ایـــن تحریمهـــا 
ماشـــین  جلـــِو  میگیرنـــد،  را  اّولّیـــه  مـــواّد  جلـــِو  کـــه 
مشـــکات  اقســـام  و  انـــواع  میگیرنـــد،  را  پیشـــرفته 
میگذارنـــد؛  مـــا  پـــای  جلـــِو  ـــم 

َ
عال مســـتکبرین  را 

نـــگاه  محصـــول  بـــه  انســـان  وقتـــی  در عین حـــال 
میکنـــد، میبینـــد عجـــب برجســـتگی ای دارد! همـــه چیـــز 
ــوالت  ــرکت، محصـ ــا شـ ــا ده هـ ــروز اینجـ ــود[! دیـ ــم بـ ]هـ
ـــت-  ـــما اس ـــت ش ـــای دس ـــن کاره ـــه همی ـــان را -ک خودش
بـــود،  آوردنـــد اینجـــا مـــا دیدیـــم... همـــه برجســـته 
همـــه  ممتـــاز بـــود. انســـان واقعـــا در مقابـــِل نیـــروی کاِر 

داخلـــی ســـر تعظیـــم فـــرو مـــی آورد.   ۱۳۹۷/۰۲/۱۰  

مکتب  پیـــروزمکتب  پیـــروز
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


