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سیره عملی امام خمینی(ره)درماه رمضان
حضرت امام خمینی (ره) توجه ویژه ای نسبت به ماه رمضان
داشتند .بدین جهت مالقات های خودشان را در ماه رمضان
تعطیل می کردند و به دعا و تالوت قرآن می پرداختند
و خودشان می گفتند« :خود ماه رمضان کاری است»...
یکی از یاران امام در این باره گفته است « :در این ماه
ایشان شعر هم نمی خواندند و نمی سرودند؛ خالصه
دگرگونی خاصی متناسب با این ماه در زندگی خود
ایجاد می کردند و به گونه ای که این ماه را سراسر
به تالوت قرآن مجید و دعا کردن و انجام مستحبات
مربوط به ماه مبارک رمضان سپری می کردند.
از جمله برنامه های ویژه حضرت امام(ره) در ماه
مبارک رمضان  ،عبادت و تهجد بود .امام(ره) عبادت
را ابزار رسیدن به عشق الهی می دانستند و به صراحت
بیان می کردند که در وادی عشق نباید به عبادت
به چشم وسیله ای برای رسیدن به بهشت نگاه کرد.
اکثر آشنایان نزدیک ایشان نقل می کنند که از سن جوانی
 ،نماز شب و تهجد  ،جزء برنامه های ایشان بود و پنجاه
سال است که نماز شب امام ترک نشده است .امام(ره)
در وقت بیماری و در زندان و در خالص و تبعید حتی بر
روی تخت بیمارستان قلب  ،هم نماز شب می خواندند.
حضرت امام(ره) ،توجه خاصی به قرآن داشتند ،به طوری
که روزی هفت بار قرآن می خواندند .بارها دیده می شد
که ایشان حتی دقایقی قبل از آماده شدن برای سفر و یا
بعد از نماز شب تا وقت نماز صبح قرآن تالوت می نمودند...

 21تیر ماه  ،روز عفاف وحجاب
یکی از پلید ترین توطئه های دشمنان اسالم در تاریخ معاصر  ،توطئه کشف حجاب است.رضاخان در صدد
اجرای تز اسالم زدایی و جایگزینی ارزش های لیبرالیستی در جامعه بود از مهم ترین جلوه های این طرح
 ،پدیده کشف حجاب بود .تالش های رضاخان  ،باعث شد تا عده ای از زنان غرب زده به ویژه زنان درباری
به صورت بی حجاب یا بد حجاب  ،در مجامع و معابر عمومی ظاهر شوند .در بهمن،1313در افتتاح دانشگاه
تهران به دختران دستور دادندکه بدون حجاب به تحصیل مشغول شوند .اقدامات رضاخان در این جهت ،
واکنش و مخالفت های مردمی را به رهبری روحانیت باعث شد که از مهمترین آن ها می توان به سرکوب
قیام مسجدگوهرشاد اشاره کرد .رضاخان با بی اعتنایی به علماء و مردم  ،در روز 17دی 1314در جشن
فارغ التحصیلی دختران در تهران  ،مقررات کشف حجاب را به طور آشکار و رسمی اعالم کرد و خود به افاق
همسر و دخترانش که بدون حجاب بودند  ،در این جشن شرکت و سخنرانی کرد و دوره ای سیاه برای زنان
ایران در تاریخ آغاز گردید .شورای فرهنگ عمومی کشور  ،سالروز قیام مردم مشهد را علیه کشف حجاب را
به عنوان روز«عفاف و حجاب» نامگذاری کرده است.قیام مردم مشهد و واقعه مسجد گوهرشاد در مقابله با
کشف حجاب ،مصداق بارز منکری است که هنوز متاسفانه آثار شومش در کشور ریشه کن نشده است . . .

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان  :عدهای طبل نزدیکی به دولت آمریکا به دست گرفتهاند . . .

حجتاالسالم والمسلمین دکتر رضایی در نماز
عبادی سیاسی جمعه این هفته بیرجند خطاب
به برخی افراد و جریانهای سیاسی داخل کشور
که رفتارهای دوگانه دارند ،اظهار کرد :چطور
عدهای در گفتار دم از والیت فقیه میزنند و
در عمل دنباله روی مشی فتنهگران هستند
و بر طبل نزدیکی به دولت آمریکا میکوبند.
وی ادامه داد  :عزت و سعادت ما در سایه
مبارزه و حرام دانستن صیانت آمریکا
است و عهد خدا نیز ایستادگی در برابر
دشمن است ،آمریکا به ایثار و فداکاری رو
نمیآورد بنابراین باید مقابلش بایستیم.
حجت االسالم و المسلمین رضایی گفت :ما هیچ گاه
از ضد آمریکا و ضد استکبار بودن عقبنشینی
نمیکنیم،دشمنبههیچچیزرحمنمیکند،تیزهوشان

میدانند که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی
از یک سرچشمه هستند و لذا با تمام وجود مقابل
استکبار میایستیم.دکتر رضایی با بیان اینکه مردم
ما حمله به هواپیمای مسافربری در کنار دهها
جنایت آمریکا را فراموش نخواهد کرد ،افزود:
مذاکرهای هم که بخواهد عزت ،استقالل و سربلندی
ملت ما را به باد بدهد از نظر ما بیارزش است.
وی با اشاره به فضیلتهای ماه مبارک
رمضان اظهار داشت :روزه در ماه مبارک ایشان با اشاره به اینکه قرآن
رمضان اگر با آداب باشد میتواند بیماری را درمان میکند ،ادامه داد :باید به
انسانرادرصراطمستقیمبهکمالوسعادتبرساند .جمله جمله قرآن دقت کرد و به وسیله قرآن
قائم مقام نماینده ولی فقیه گفت :ماه باید جامعهای سالم داشته باشیم و همچنین
رمضان یک سفره زیباست که متاع سالمت جسمی و روحی را به دست بیاوریم.
این سفره معارف قرآن است ،این ماه
نه تنها ماه روزه بلکه ماه قرآن است.
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اعمال شب های قدر . . .
شب قدر ،شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در شب قدر بهتراز عمل در هزار ماه است.در شب قدر برنامه های یک سال هر کس مقدر می گردد  .درشب قدر
مالئکه و روح که اعظم مالئکه است به اذن پروردگار ،خدمت امام زمان علیه السالم مشرف می شوند و مقدرات هر کس را به امام عرضه می دارند.

اعمال مشترک شب های قدر:

 -1مقارن غروب آفتاب شب قدر غسل شود.
 -2در شب قدر دورکعت نماز اقامه شود ،در هر رکعت بعد از حمد  ،هفت مرتبه سوره توحید خوانده شود.
بعد از نماز هفتاد بارذکر « استغفراهلل و اتوب الیه» گفته شود.
 -3قرآن به سرگرفتن در شب قدر و خدا را به چهارده مصوم سوگند دادن .
 -4خواندن زیارت امام حسین علیه السالم در شب قدر.
 -5احیای این شبها.
 -6یکی دیگر از اعمال شب قدر اقامه صد رکعت نماز به صورت دورکعتی وافضل آن است
که درهر رکعت بعد از حمد  ،ده مرتبه سوره توحید خوانده شود.
 -7یکی دیگر از اعمال شب قدر خواندن دعایی از امام زین العابدین علیه السالم که درمفاتیح الجنان آمده است.اللهم انی امسیت لک عبداً...
 -8قرائت دعای جوشن کبیر در شب قدر.
 -9طلب آمرزش از خدای متعال و در خواست از خدا جهت نیازهای دنیا و آخرت.
 -10ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السالم...

مسجد كوفه نگر عزم سفر كرد علی(ع)
با دل خون ز تو هم قطع نظر كرد علی(ع)
مسجد كوفه مگر مسجداالقصايی تو
كه زمحراب تو تا عرش سفر كرد علی(ع)
رفت آن شب كه به مهمانی ام كلثوم
دخترش را ز غم خويش خبر كرد علی(ع)
خبر از كشتن خود داد به تكبير و قنوت
هر زمان جامه به افالك نظر كرد علی(ع)
كس چو او روزه يك ساعته هرگز نگرفت
چونكه افطار به هنگام سحر كرد علی(ع)
گرچه جانش سپر تيغ بال گرديدی
پيش شمشير ستم فرق سپر كرد علی(ع)
گرچه در هر نفسی بود علی در معراج
غوطه در خون زد و معراج دگر كرد علی(ع)
ريخت بر دامن محراب ز فرق و سر و رو
آن چه اندوخته از خون جگر كرد علی(ع)
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روز قدس از دیدگاه بزرگان . . .
امام خمینی (ره)  :من از عموم مسلمانان جهان و دولت هاي اسالمي ميخواهم كه براي كوتاه كردن دست اين غاصب و پشتيبانان
آن ،به هم بپيوندند و جميع مسلمانان جهان را دعوت ميكنم آخرين جمعة ماه مبارك رمضان را كه از ايام قدر است ،و ميتواند
تعيين كنندة سرنوشت مردم فلسطين نيز باشد ،به عنوان «روز قدس» انتخاب ،و طي مراسمي همبستگي بينالمللي مسلمانان را در
حمايت از حقوق قانوني مردم مسلمان اعالم نمايند .از خداوند متعال پيروزي مسلمانان را بر اهل كفر خواستارم.
مقام معظم رهبری  :روز قدس  ،روزى است كه يادآور يكى از ابتكارهاى امام راحل عظيم الشأن ماست  .اين روز را دنياى اسالم
بايد گرامى بدارد .توده هاى مسلمان نگذارند كه بعضى از دولتهاى خود فروخته در فضاى آرام و سكوت مصنوعى كه به وجود آورده
اند فلسطين را ذره ذره و لحظه به لحظه ذوب كنند و قضيه را به دست فراموشى بسپارند.
خيانت دولتهايى كه با رژيم غاصب ساختند و فلسطينيها را قربانى كردند ،نبايد از ياد برد و فراموش بشود.اين يك قضيه كوچكى
نيست  ،بيش از چهل سال است كه ملت اسالم نام فلسطين را مى آورد.

صداي پاي عيد . . .

صداي پاي عيد ميآيد و دل مومن ،بر سر دو راهي آمدن عيد رمضان و رفتن
ماه رمضان بالتكليف است؛ از آمدن اين عيد ،دلشاد باشد يا از رفتن آن ماه،
محزون؟
عيد فطر ،پاكترين و عيدترين عيدهاست؛ چرا كه پاداش يك ماه عبادت و
شستوشوي جان در نهر پاك رمضان است.
عيد فطر ،عيد پايان يافتن رمضان نيست ،عيد برآمدن انساني نو از خاكسترهاي
خويشتن خويش است ،چونان ققنوس كه از خاكستر خويش دوباره متولد ميشود.
رمضان ،كورهاي است كه هستي انسان را ميسوزاند و آدمي نو با جاني تازه از آن
سر برميآورد.
فطر ،شادي و دستافشاني بر رفتن رمضان نيست ،بر آمدن روز نو ،روزي نو و
انساني نو است .قرار بود كه رمضان ،با سحرها و افطارهايش ،با شبهاي قدر
و مناجاتهايش از ما آدمي ديگر بسازد .اگر درعيد فطر درنيابيم كه از نو متولد
شدهايم ،اگر تازگي را در روح خود احساس نكنيم ،عيد فطر ،عيد ما نيست .از
اينروست كه در دعاي قنوت نماز عيد فطر ميخوانيم« :اسئلك بحق هذا اليوم
الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلّي اهلل عليه و اله ذخر ًا و مزيداً؛ از تو
ميخواهم به حق اين روز كه آن را براي مسلمانان عيد قرار دادي و براي محمد و
آل او ذخيره و فزوني ساختي!»

