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 فـي القـدس. نحـن نؤمـن أّن هـذا اليوم 
ً

قيمـون فيـه الصـاة جماعـة
ُ
»نأمـل إن شـاء اللـه أن نـرى وتـرون ذلـك اليـوم الـذي ت

 
ً
آٍت. وسـرعان ما سـيحّل هـذا اليـوم دون تأخير. قبـل سـنوات قالت الدولـة الصهيونيـة بأننا سـوف نفعل بإيـران بعـد 25 عاما

كذا وكـذا، فقلـت بأنكم ال تـرون مـا بعد خمسـة وعشـرين سـنة.. هـذا مـا سـيتحقق إن شـاء اللـه.«       اإلمـام الخامنئـي ٢٠١٨/٣/١
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أحكام االعتكاف

انتصر اإلمام في الظاهر والباطن

ال يتأتى ألي رجل...

توصيات اإلمام اخلامنئي 
لالنتهال من شهر رجب املبارك

رسائل لقاء متفاوت

ما الفرق بين عراق صدام حسين وعراق الشهيد الحكيم؟

إن أغلبيــة أبناء شــعبنا يجهلــون حقيقة ما جــرى في 
العــراق، ومــا أراد األمريكيــون النهــوض بــه فــي هــذا 
البلد، وكيف ارتطموا بالجدار، وها هي األسباب التي 

، وهي أن 
ً
آلت إلى ذلــك. بيد أنهــا قضية مذهلــة حقــا

يتبّدل عراق صدام حســين إلى عراق الشهيد الحكيم! 
فانظروا كم هي المسافة بينهما؟ )2001/11/3(

لقاء ملفت من حيث الشكل والمضمون

اللقاء التأريخي الذي جمع اإلمام الخامنئي بوزير األوقاف 

السوري والوفد المرافق له - ومعظمهم من علماء أهل 

 
ً
السنة في ســوريا - كان من حيث الشكل والمضمون ملفتا

 قلمــا يوجد لــه من نظيــر. وقــد نّوهــت قنــاة العربية 
ً
بديعا

الحديث إلى شكل هذا اللقاء مشيرة إلى أن طريقة جلوس 

آية الله الخامنئــي وضيوفه الســوريين في هــذا االجتماع 

يختلــف عــن باقــي االجتماعــات. ففــي االجتماعــات األخرى 

يجلس الضيــوف أمام الســيد، ولكن في هــذا االجتماع نجد 

 من الضيــوف اآلخرين قد جلســوا إلى 
ً
وزير األوقاف وعــددا

جانبه وفي أريكــة واحدة. وهذا الشــكل المتفــاوت بالطبع 

يحمل رســائل عديــدة لألصدقــاء وألعــداء محــور المقاومة 

، ولكن األهم من شــكل الجلســة، مضمون مــا أدلى به 
ً
أيضا

ســماحته من أقوال خال هذا اللقاء الوّدي الــذي البد وأن 

3 نعتبره نقطة مفصلية في رسم مستقبل المنطقة.
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نهدي هذا العدد إلى روح الشهيد السيد محمد باقر الحكيم 

 إلحقاق 
ً
 كافح نظام صدام الخبيث سنوات طواال

ً
 مجاهدا

ً
»كان هذا الشهيد العزيز عالما

 بوجه 
ً
 منيعا

ً
حقوق الشعب العراقي، وبعد سقوط صنم الشر والفساد هذا، وقف سدا

 ضد مخططاتهم المشؤومة وأعّد نفسه 
ً
 مريرا

ً
المحتلين األمريكيين واإلنجليز، وبدأ كفاحا

للشهادة في سبيل هذا الجهاد الكبير.«         اإلمام الخامنئي 2003/8/29

العالقة بين األستاذ والطالب

بيـــــــن  العاقـة 
األسـتاذ والطاب 
مـع  األب  عاقـة 
أبنائـه،  نحــــــــــــــن 
للسـيد  بالنسـبة 
بالنجـف  عبـاس 
ويتفقدنـا  يرّبينـا  أوالده،  كنـا  األشـرف 
ويسـأل عـن صحتنـا فـي حـال مـرض أحـد 
منـا، فـي حـال كان أحـد ليـس معـه مـال، 
فـي حـال أحـد نـام بـا أكل، فـي حـال أحـد 
. نحـن مـع السـيد عبـاس 

ً
لـم يـدرس جيـدا

لـم نكـن نشـعر بأننـا طـاب عنـد أسـتاذ، 
كنـا نشـعر بأننـا عائلـة ويوجـد أب يرعاهـا 
ويحمـل  عليهـا  ويحـّن  بهـا  ويهتـم 
هّمهـا، أكلها وشـربها وثيابها وصحتها 
ودرسـها وعافيتهـا، وحتـى فيمـا بعـد 
زواجهـا وعائلتهـا وغيـره. هـذه العاقـة 
هـي سـر حوزاتنـا طـوال التاريـخ، العاقـة 
التاريـخ،  والطـاب طـوال  أسـاتذتنا  بيـن 
لذلك ترون تعلق الطـاب والتامذة في 
تعلـق  بأسـاتذتهم،  العلميـة  الحـوزات 
عاطفـي ومعنـوي ووجدانـي وليـس 
  .

ً
 وثقافيـا

ً
 وفكريـا

ً
 علميـا

ً
تعلقـا فقـط 

السـيد حسـن نصـر اللـه  2018/2/24

يوم األرض الفلسطيني

 تحت نير الهيمنة االستعمارية لقرون طويلة 
ً
لقد كان العراق رازحا

تتاعب به القوى وتســتحوذ على خيراته وتســتحقر شــعبه. فإن 

المستكبرين في العراق كانوا قد »أقاموا حكومة ملكية وجاءوا 

بشــخص غيــر عراقــي )حيــث لــم تكــن عائلــة فيصــل عائلــة ملكية 

 على الناس، بيد أّن اإلنجليز هم الذين كانوا 
ً
عراقية( ونصبوه حاكما

يحكمون في حقيقة األمر. فالسياســة كانت سياســة بريطانية، 

 
ً
واإلرادة إرادة البريطانييــن، والشــعب العراقــي كان مستســلما

 لقبضة حكومــة أجنبية. فانظــروا، هل توجد إهانة لشــعٍب 
ً
خاضعا

أشد من هذه اإلهانة؟« )2001/11/3(

وهكــذا اســتمر الوضــع حتــى ظهــور حــزب البعــث فــي العــراق 

وإمســاك صــدام حســين بزمــام الحكــم، حيــث تدعــي أمريــكا بأن 

وكالة المخابــرات األمريكية كان لهــا دور في االنقاب الــذي دّبره 

حــزب البعــث العراقــي فــي 17 تمــوز 1968، وواصلــت دعمهــا بعد 

ذلك والســيما للرئيس صــدام التكريتــي بكل مــا أوتيت مــن قوة. 

 القاســي 
ً
فــإن األمريــكان واإلنجليــز »هــم الذیــن جّهــزوا صدامــا

د له القیام بتلك األعمال اإلجرامیة  الظالم ودعموه بکّل ما ُیمهِّ

هم هم الذین أرخوا له العنــان لیقوَم بمذبحة عام 
ّ
القاســیة، وأن

واحــد وتســعین الرهیبــة ولــم یزجــروه حتی برمشــة عیــن. وهم 

الذین ســاعدوه لیســتخدم الســاَح الکیمیاوي ضّد اإلیرانیین، بل 

ــوا الطرف عنــه، وهم الذين 
ّ

وضّد شــعب العراق في حلبجة وغض

قّدموا له في حرب السنوات الثمان التي فرضها علی الجمهوریة 

اإلســامیة کّل مــا یدعمــه مــن ســاح وإعــام، وتغاضــوا عــن کل 

 ».
ً
 ونهــارا

ً
المصائــب التــي کان یصّبها علی الشــعب العراقــي لیا

)2003/4/11(

 
ً
ل خطرا

ّ
ولكن بعد أن تضاربت مصالحهم ووجدوا أن صدام راح يشك

لهم والســيما بعد الهجــوم علــى الكويت والتخطيــط للهجوم 

على سائر بلدان المنطقة التي تعتبر حليفة ألمريكا، عزموا على 

إزاحتــه ليتعّبد لهــم طريق الســيطرة على هــذا البلد واالســتياء 

على ثروته وموارده الطبيعية الهائلة ومحو هويته اإلسامية 

هم في الواقع یعملون للســیطرة علــی العراق 
ّ
والوطنيــة. »إن

طون لمحو الهوّیة اإلسامیة 
ّ
هم یخط

ّ
وللسیطرة علی النفط... إن

والوطنیة للعراق وتحویله إلی مرکز للتسلط األمریکي علی کل 

الشرق األوسط.« )2003/4/11(

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أّن االستكبار هل نجح في 

تحقيق مآربه وأهدافه؟

منذ سنوات طوال والعراق لم يشهد أي انتخابات، والناس كانوا 

شــين بالكامــل، ال يمارســون أّي دور فــي تقريــر مصيرهــم  مهمَّ

وفــي تعييــن الحاكــم عليهــم، وكان الحــكام علــى مــدى هــذه 

األزمنة خاضعين لهيمنة االستكبار، واليوم نجد الشعب العراقي 

يحضر عند صناديق االقتراع ويشارك في االنتخابات ويحّدد مصيره 

 فــي العراق هو 
ً
بنفســه. وإّن »الهدف األســاس مما يجري راهنا

حرمــان الشــعب العراقــي مــن مكاســبه التي حصــل عليهــا رغم 

التواجــد األمريكــي وتدخاته ومــن أهمها ســيادة الشــعب. فإن 

أمريكا مســتاءة من المســار الحالي الذي يجري في العراق بما 

في ذلك إجراء االنتخابات وتعيين الخيارات التي يثق بها الشعب، 

ألنها تصبو إلى عراق خاضع لهيمنتها يحكــم فيه من هو منقاد 

لــإرادة األمريكيــة.« )2014/6/22( وهذا خير دليل على فشــلها في 

هذا المضمار.

 لفرض السيطرة 
ً
ومن أهم أهداف أمريكا تقسيم العراق تسهيا

. »يجتمع 
ً
عليه والتغلغل إليه، ولكنها أخفقت في هذا الجانب أيضا

 بضرورة تقســيم العراق.. 
ً
مجلس الشــيوخ األمريکي ويصّدر قرارا

وما شأنکم؟! وما دور الشعب العراقي إذن؟ إن تجزئة بلد إسامي 

مهــم وتقســيمه وتحويلــه إلــی ثاثــة بلــدان ممکنــة االحتــال 

والتوغل وجعلها ألعوبة في أيديهــم... تعتبر أکبر خيانة للعالم 

اإلســامي ولشــعب العراق.« )2007/10/13( »يهــدف األمريكان إلى 

تقسيم العراق وتأسيس دوليات صغيرة تكون طوع أمرهم، وهذا 

أمٌر لن يتحقق بحول الله وقوته.« )2015/8/17(

ومن أهدافهم دحر روح المقاومة في نفوس العراقيين وعدم 

تصّديهــم للمؤامــرات االســتكبارية، ونحــن نــرى ظهــور جماعات 

وفصائل مقاومة منذ الهجوم األمريكي، ولقد بلغت ذروتها بعد 

دخول داعش أرض العراق - داعش التي قامت أمريكا بتأسيســها 

ودعمها وتمويلها وتسليحها - وتشكيل الحشد الشعبي الذي 

يحتفل اليوم بالقضــاء على هــذه الجرثومة الخبيثة. »لقــد أفاق 

شباب العراق وال يوجد أدنى شك في أنهم لن ينصاعوا لهيمنة 

أمريكا. فإن قوات الحشد الشــعبي في العراق رمز جلي وواضح 

لصحوة الشباب العراقي وقوته.« )٢٠١٥/١١/٢٤(

ومن أكبر أهــداف االســتكبار إبعاد الشــعبين اإليرانــي والعراقي 

عن بعضهــم اآلخر وتشــويه صــورة الثــورة اإلســامية فــي إيران 

لــدى أبناء الشــعب العراقــي، ولقــد أخذت تلــوح اليوم مؤشــرات 

ى هذا التقارب 
ّ
التقارب بين الشعبين في مختلف الســاحات وتجل

بأبهى صوره في المسيرة األربعينية. فإن »المسيرة األربعينية 

نموذج من التواصل النابع عن الود والوئام بين الشعبين اإليراني 

والعراقي.« )٢٠١٥/١١/٢٤(

وفــي نهاية المطــاف نقــول بــأن األمريكييــن فيما يخــص جبهة 

المقاومــة كانــوا »قد عزمــوا علــى اقتــاع جــذور المقاومة في 

منطقة غرب آسيا، وكانوا على ثقة بأنهم سيحققون هذا األمر، 

ولكننا وقفنا وقلنا ال نسمح بذلك. ولقد ثبت اليوم للعالم أجمع أن 

أمريكا أرادت ولم تستطع ونحن أردنا واستطعنا..« )2018/2/8(

في يوم 30 مارس / آذار، هبت الجماهير 
الفلســطينية داخل أراضــي 1948، معلنة 
صرخــة احتجاجيــة ضــد االســتياء علــى 
التــي  والتهويــد  واالقتــاع  األراضــي 
انتهجتهــا إســرائيل، وتمخــض عــن هــذه 
الهّبــة ذكــرى تأريخيــة ُســميت بـ»يــوم 

األرض«.
وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976، بعد 
استياء سلطات االحتال اإلسرائيلي على 
آالف الدونمات من أراضي الفلسطينيين 
داخل أراضي عام 48، وقد عم إضراب عام، 
ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت 
مواجهــات أســفرت عن استشــهاد ســتة 

فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.
»فلســطين قطعة من التراب اإلسامي. 
جميــع  بيــن   

ً
أبــدا اختــاف  ثمــة  وليــس 

المذاهــب اإلســامية المعروفــة، وقــد 
ت 

ّ
ل

ُ
أجمع الفقهاء كلهم علی أنــه إذا احت

قطعــة مــن التــراب اإلســامي بواســطة 
األعداء، فعلی الجميع أن يعتبروا الجهاد 
والسعي إلعادة تلك القطعة إلی األرض 

اإلسامية واجبهم.«
 اإلمام الخامنئي 2000/12/15 

شهداؤنا

مـكان االستشـهاد: استشـهد بعـد إقامتـه مراسـم صـاة الجمعـة فـي حـرم أميـر 
خة بالقرب من الصحن العلوي الشريف.

ّ
المؤمنين )ع( بانفجار سيارة مفخ

زمان االستشهاد: 1 رجب 1424 
المصادف 2003/8/29

نهج املقــــــــاومة

ما الفرق بين عراق صدام حسين وعراق الشهيد الحكيم؟
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أحداث ومحطات الثورة اإلسالمية
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1    سوريا، خط الكفاح األمامي

»نحن نقف إلى جانب سوريا.. سوريا اليوم تقف في 

الخطوط األماميــة، ومن واجبنــا أن ندافع عن صمود 

ســوريا واســتقامتها.« )2018/3/1( »اإلعــام الغربــي 

والمأجــورة  التابعــة  اإلقليميــة  اإلعــام  ووســائل 

ي 
ّ
يصّوران الحرب المدّمرة في سوريا بأنها صراع سن

ــران بذلــك مســاحة آمنــة للصهاينة 
ّ

ــــ شــيعي، ويوف

وأعــداء المقاومة في ســوريا ولبنــان.  بينمــا الصراع 

فــي ســوريا ليــس بيــن طرفيــن ســني وشــيعي، 

بــل بيــن أنصــار المقاومــة المناهضــة للصهيونيــة 

ومعارضيها.« )2013/4/29( 

المقاومة، سّر عزة الشعوب والحكومات

»أهــم ما تتســم به ســوريا مــن خصيصــة بيــن الدول 

العربيــة، هــو صمودهــا واســتقامتها، وهــذا هــو 

السبب الذي يقف وراء مناوءة أمريكا وسائر القوى 

المستكبرة لها.« )2009/8/19( »حضرة السيد بشار األسد 

رئيس الجمهورية السورية المحترم، ظهَر كشخصية 

مناضلة ومقاومــة كبيرة، وصمــد واســتقام دون أن 

يترّدد. هذه الشعوب المســلمة التي ترونها تعيش 

الذّل، ليســت ذليلة، وإنما قادتها أذالء. فإن كان لدى 

شــعٍب قادة يشــعرون بالعــزة ويفتخــرون باإلســام 

. والعــدّو ال 
ً
وبهويتهم، ســيغدو ذلك الشــعب عزيــزا

يستطيع ارتكاب شيء ضد هكذا شعب.« )2018/3/1(

ً
إّن کید الشیطان کان ضعیفا

إّن مــا ُمنيــت بــه مخططــات أمريــكا والصهاينــة في 

 لتجربة 
ً
ل في الحقيقة تكــرارا

ّ
ســوريا من هزيمة، يمث

الشــعب اإليراني في صمــوده وجهاده ضــّد القوى 

 حيــث 
ً
االســتكبارية. »نحــن جّربنــا كام القــرآن عمليــا

ــا﴾.« )2004/1/28( 
ً

ِعيف
َ

اَن ض
َ
اِن ك

َ
ــْيط

َّ
ْيــَد الش

َ
يقــول: ﴿ِإنَّ ك

لقد أثبتــت أربعة عقود مــن تجربــة الثورة اإلســامية 

فــي إيران لجميــع الشــعوب المناضلــة أن »مــا تريده 

القوى الكبرى ال يتحقق بالضرورة، فقد عزم الجميع 

على إبادتنا ولم يتحقق ذلك. فمن الواضح إذن بأن ما 

تبتغيه أمريكا، ليس من المحتــوم أن يتحقق. وعليه 

فلو كان قرارنا وقراركم وسائر عناصر أهل المقاومة 

، لن يســتطيع العدو ارتكاب أية 
ً
في المنطقة حاسما

حماقة.« )2018/3/1(

شرط االنتصار، اإليمان والجهاد

هزيمــة محــور االســتكبار وانتصــار جبهــة المقاومة 

ــِه 
َّ
الل ِمــَن   

ُ
ْصــَدق

َ
أ »﴿َوَمــْن  محتــوم.  إلهــي  وعــٌد 

﴾، ومــن أعلــم مــن اللــه بالمســتقبل؟ وقــد قال 
ً

ِقيــا

تعالــى شــأنه أن المســتقبل للمؤمنيــن والصالحين 

والمجاهدين في ســبيل اللــه، وهذا ما ال شــك فيه، 

فهــو وعــد إلهــي.« )٢٠١7/٧/٢٧( بيــد أن الوعــد هــذا 

مشــروط بشــرطين: اإلیمــان والجهــاد. »النصر حليف 

ِقد اإليمان ال يتحقق النصر 
ُ
المؤمن المجاهد، فإن افت

التــام، وإن ُوِجــد اإليمــان ولكــن كان الجهــاد والجهد 

 ال تتحقق النتيجة )المرجّوة(.« )2018/3/1(
ً
مفقودا

حفظ الوحدة ومواجهة المثيرين للفرقة

االستراتيجية الصائبة لألمة اإلسامية في مواجهة 

األعداء تتمثل في الحفاظ على الوحدة. ولكن »مما 

ام 
ّ
يؤســف له أن هناك اليوم في هذه المنطقة حك

ــذون كل ما 
ّ

ونخب يرقصون على أنغــام أمريكا! وينف

يبتغيه األمريكيــون ويعملــون لصالحهم ضــّد األمة 

اإلسامية وضّد اإلسام!.« )2017/12/6( ويعتبر مثل 

 الفرقة في صفوف األمة 
ّ

ام مدعاة لبــث
ّ
هؤالء الحك

 االختاف هــذا ناجم عن 
ّ

اإســامية. ولذا »فإن كان بث

السياســات االســتكبارية، كما يقوم به الســعوديون 

وغيرهم، فابد من مواجهتهم ومجابهتهم بقوة 

وصابة.« )2018/3/1(

ً
ستقيمون الصالة في القدس قريبا

في ظّل إيمان الشــعوب وجهادهم، والحفاظ على 

وحدة األمة اإلسامية، ومواجهة المؤججين لنيران 

الفرقــة الذيــن يخدمون أهــداف جبهــة االســتكبار، ال 

ع إلى مســتقبل مشرق. 
ّ
مراء في أن المنطقة تتطل

الغــدة  هــذه  إســرائيل،  شــأفة  ســتأَصل 
ُ
ت وســوف 

الســرطانية، أســرع بكثيــر ممــا يزعمــون. وســوف 

تســود الحضــارة اإلســامية الحديثــة فــي المنطقة. 

وهنا يكمن ســّر التأكيدات المتكررة لســماحة اإلمام 

القائد على سقوط إســرائيل المحتوم وإقامة صاة 

الجماعــة فــي القــدس. »نأمــل إن شــاء اللــه أن نــرى 

 
ً

قيمون فيه الصاة جماعة
ُ
وترون ذلك اليوم الذي ت

فــي القــدس.. نحــن نؤمــن أّن هــذا اليــوم آٍت دون 

تأخير.« )2018/3/1(

انتصر اإلمام في الظاهر والباطن

»فــي المواجهة التــي دارت بين اإلمــام الهادي عليه الســام وبين خلفاء عصــره، ذلك الــذي انتصر في  تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

الظاهر والباطن هو اإلمام عليه السام... فقد اجتمع في مدينة ســامراء عدد ملحوظ من كبار الشيعة 
في عهد اإلمام الهادي عليه الســام، وتمكن اإلمام من إدارتهم وإيصال رســالة اإلمامة بواسطتهم 
إلى مختلف بقاع العالم اإلســامي. حيث اســتطاعت هذه الشــبكات الشــيعية في قم وخراســان والري 
والمدينة واليمن وفي مناطــق نائية بل في جميع أقطــار العالم أن تــرّوج لهذه المدرســة وأن تزيد من 
 بعد آخر. وقد تمكن اإلمام الهادي عليه الســام أن يقوم بكل هــذه األعمال تحت ظّل بريق 

ً
المؤمنين بها يوما

 على أنفهم.«     المصدر: كتاب إنسان بعمر 250 سنة 
ً
السيوف الحادة والدموية للخلفاء الستة الذين عاصرهم رغما

يعتبـر اليـوم األول مـن أبريـل / نيسـان 
يـوم  هـو   )1358 فرورديـن   12(  1979
اإلسـامية  الجمهوريـة  نظـام  إعـان 
فـي إيـران عبـر اسـتفتاء شـعبي كبيـر 
صـّوت فيـه 98,2 بالمائـة مـن الشـعب 
الجمهوريـة  نظـام  لصالـح  اإليرانـي 
لهـذا  دعـا  قـد  وكان  اإلسـامية. 
)رض(،  الخمينـي  اإلمـام  االسـتفتاء 
وذلـك بعـد اإلطاحـة بالنظـام الملكـي 
البائـد، وتجّسـدت فـي مثـل هـذا اليوم 
لشـعٍب  المشـاركة  مظاهـر  أسـمى 
االعتمـاد  دون  بنفسـه  مصيـره  اختـار 

الكبـرى. القـوى  علـى 
اإلسـامية  الجمهوريـة  يـوم  »يمثـل 
فـي  لـه  نظيـر  ال   

ً
تأريخيـا  

ً
مقطعـا

تأريـخ بلدنـا. فإنـه للمـرة األولـى بعـد 
صـدر اإلسـام وبعـد الفتـرة القصيـرة 
للسـنّي األولـى مـن تحريـر إيـران علـى 
يد المسـلمين، تـم اإلعـان عـن حكومة 
ينطـوي علـى صبغتيـن:  نظـام  وعـن 
أي  إلهيـة،  وصبغـة  شـعبية  صبغـة 
الجمهوريـة اإلسـامية. وإن النقطـة 
انتصـار  ليـوم  والمتممـة  المكّملـة 
الثـورة اإلسـامية وخاصتهـا هـو يوم 

اإلسـامية.«  الجمهوريـة 
 اإلمام الخامنئي 1985/3/30

يوم الجمهورية اإلسالمية

کلمـــــــــتنا

رسائل لقاء متفاوت

يتحدث اإلمام الخامنئي عن يـوم االقتراع 

)يـوم  فرورديـن  مـن  عشـر  الثانـي  فـي 

 ذلك اليوم 
ُ

الجمهورية اإلسالمية(:»كنت

فنـي 
ّ
فـي كرمـان، حيـث كان اإلمـام قـد كل

بمهمـة الذهـاب إلـى بلوشسـتان واللقـاء 

بأهاليها عـن كثـب وإيصـال رسـالته إليهم، 

وهـي رسـالة ودٍّ ومحبـٍة وإخـاص. وفـي 

وسـط الطريـق وصلـت إلـى كرمـان حيـث 

كان يـوم االقتراع. فجـاء الشـباب الوالئيون 

بالصنـدوق  المطـار  فـي  المتحمسـون 

إلـّي، وكانـت هنالـك عـدة صناديـق، وكّل 

واحـد منهـم كان يريـد أن يأتـي بنفسـه 

بالصنـدوق ألدلـي بصوتـي فيـه. فكانـت 

وهـي  الروعـة،  منتهـى  فـي  لحظـة 

 بصوتي فـي صندوق 
ُ

اللحظـة التي أدليـت

االقتـراع، وما شـاهدته مـن اشـتياٍق ورغبٍة 

بأصواتهـم.  لـإدالء  كرمـان  أهالـي  لـدى 

تسـعة  أن  بعـد  فيمـا  تبّيـن  وبالتالـي 

األصـوات  مـن   )
ً
)تقريبـا بالمائـة  وتسـعين 

اإلسـامية.« الجمهوريـة  لصالـح  كانـت 

1985/3/30

القائد مع

يوم االقتراع
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نشــــــرة الواليـــة واملقاومـــــة والبصرة

يوم الجمهورية اإلسالمية من أسمى 

األعياد الدينية والوطنية  

فرورديــن  مــن  عشــر  الثانــي  صبيحــة  إن 

األول  اليــوم  يمثــل  الــذي   ،)1979/4/1(

من حكومــة اللــه، يعّد مــن أســمى أعيادنا 

الدينيــة والوطنيــة. وعلــى أبنــاء الشــعب 

ــدوا ذكــراه، 
ّ
أن يحتفلــوا بهــذا اليــوم ويخل

فهو اليوم الذي تهّدم فيه صرح حكومة 

الطاغوت التــي طالــت 2500 عــام، وتبّددت 

ت 
ّ
فيه الهيمنة الشــيطانية إلى األبد، وحل

وهــي  المســتضعفين  حكومــة  هــا 
ّ
محل

حكومة الله. إنني أمضــي األيام المتبقية 

من عمري في خدمتكم التــي هي خدمة 

لإلســام، وأتوقــع مــن أبنــاء الشــعب أن 

يحرســوا اإلســام والجمهورية اإلسامية 

بكل قدراتهم.  

اإلمام الخميني )ره(: 1979/4/6

پایانکاربهسودجبههخداییست

1. فرصة للتقرب

»يمثل شهر رجب فرصة للتقرب إلى 

القيم اإللهية والتقــرب إلى الباري 

الــذات.«  وبنــاء  أســماؤه  تقدســت 

)2015/04/26(

..
ً
2. طّهر نفسك أوال

»علــى المــرء أن يطّهر نفســه خال 

شــهري رجــب وشــعبان كي يســعه 

اإللهيــة  المائــدة  علــى  الجلــوس 

فــي شــهر رمضــان والتنّعــم بهــا 

واالستزادة منها.« )2001/9/26(

3. اعرفوا قدر هذه األيام

فــإن  األيــام،  هــذه  قــدر  »اعرفــوا 

بمقــدور اإلنســان الواعــي والبصير 

والذكــي أن يكســب فــي كل ســاعة 

 تضمحّل 
ً
من هــذه الســاعات مكســبا

أمامــه جميــع النعــم الدنيويــة، أال 

وهو نيــل رضا اللــه ولطفــه وعنايته 

وتوجهه.« )1991/2/8(

4. أعظم هدية

»األدعية الــواردة في هذا الشــهر، 

إنما هــي دروٌس تربوية. فلــو تدّبرنا 

في مضامين هــذه األدعية، لوجدنا 

المعنويــة  الهدايــا  أعظــم  فيهــا 

اإللهية.« )1998/10/21(

5. شهر جاء القلب

»إن شــهر رجــب هــو شــهر جــاء القلــب 

وتطهيــر الــروح، وكل مــا فــي شــهر رجب 

من األدعية واالعتــكاف والصاة إنما هي 

وسائل وســبل تســاعدنا على جاء قلوبنا 

وأرواحنا.« )2005/8/19(

6. تعزيز الصلة بالله

»ال تقتصــر بــركات شــهر رجــب علــى هــذه 

الوالدات. وإنني أوصي نفسي وأوصيكم 

باالنتهــال من بركات شــهر رجب عبــر تعزيز 

الصلــة والعاقــة القلبيــة باللــه ســبحانه 

وتعالى.« )2015/04/29(

7. فرصة للعبودية

ــل فرصــة للعبوديــة. وإن 
ّ
»شــهر رجــب يمث

جميع حياتنا بعرضها وطولها تستطيع أن 

تمّهد األرضيــة للعبوديــة الصحيحــة التي 

تمثل السعادة الحقيقية.« 2014/5/7

8. مقدمة لشهر شعبان ورمضان

»يظهــر مــن األدعيــة الــواردة فــي شــهر 

رجــب أن هــذا الشــهر هــو مقدمــة لشــهر 

شــعبان ومــن بعــده لشــهر رمضــان، وأن 

هذه األشــهر الثاثة فرصة لتزكية النفس 

طوال السنة.« 1993/1/12

9. شهر مبارك

»شــهر رجــب شــهر مبــارك، وهــو شــهر 

والتضــّرع  والتوجــه  والذكــر  التوســل 

القلــوب  عــرى  وتوثيــق  واالســتغاثة 

اللــه  ألطــاف  إلــى  والفقيــرة  المحتاجــة 

وأفضاله.« 1991/2/8

10. فرصة ثمينة

»يعــد شــهر رجــب فرصــة ثمينــة للقلــوب 

المؤمنة مــن أجل توطيــد ارتباطهــا بالله. 

فاإلنســان بحاجة لهــذا االرتبــاط المعنوي 

والروحــي، والقلب الغافل هــو الذي يقع 

عرضة لغارات الشيطان.« 2001/9/26

شهر جالء القلب
توصيات اإلمام الخامنئي لانتهال 

`من شهر رجب المبارك:

التــي تقــوم  »ليســت األعمــال 
بهــا المــرأة داخــل البيــت بأقــّل 
أهمّيــة وال أقــّل تعبــًا مــن األعمــال التــي 
ُتمــاَرس خــارج البيــت، بــل لربمــا يكــون 
تعبهــا أكبــر. فالمــرأة ولكــي ُتديــر البيــت 
تحتــاج إلــى الســعي وبــذل الجهــد، ألّن 
المديــر فــي داخــل البيــت هــو المــرأة، 
فرّبــة البيــت تعنــي ذلــك الشــخص الــذي 
إشــرافه  تحــت  األســرة  محيــط  يكــون 
فــي  عمــٌل  وهــذا  وإدارتــه،  وتدبيــره 
والظرافــة  والمشــقة،  الجهــد  غايــة 
النســائية هــي الوحيــدة القــادرة علــى 
القيــام بمثــل هــذا العمــل، وال يتأتــى 
أليِّ رجــل أن يقــوم بمثــل هــذه األعمــال 

الظريفة والدقيقة.« 
اإلمام الخامنئي 2002/8/28

املسلمة األرسة 

ال يتأتى ألي رجل... 

س: متـى يسـتحب االعتـکاف وفـي أي 

اسـتحبابه؟ يؤکـد  وقـت 

ج: ليـس لالعتـکاف وقـت خـاص وإن کان 

فـي العشـرة  األخيـرة مـن شـهر رمضـان 

أفضـل. المبـارك 

 عـن 
ً
س: لـو تأخـر المعتكـف سـاعة مثـا

بـدء اليوم بعـد طلـوع الفجـر، هل ُيحسـب 

هـذا اليـوم األول أم ال؟

ج: البـّد مـن البـدء فـي االعتـكاف مـن بـدء 

اليـوم األول فال يحسـب الناقـص من يوم 

االعتـكاف وإن كان التأخيـر عـن اضطـرار.

س: مـا هـو حکـم اختيـار أقصـر الطـرق 

والمشـي تحـت الظـل عنـد الخـروج مـن 

للضـرورة؟ المسـجد 

 اختيـار أقصـر الطـرق، 
ً
ج( األحـوط وجوبـا

ويجـب عليـه أن ال يجلـس تحـت الظـالل مـع 

تحـت  بالمشـي  بـأس  ال  ولکـن  اإلمـکان، 

 ترکـه.
ً
الظـالل، وإن کان األحـوط اسـتحبابا

األحکام تعلیم

أحكام االعتكاف


