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این دعا فقط برای خواندن نیست!گفتم مارک خارجی را از کاپشن های ایرانی بکنند
2 ۴برش دیدار  |   مطالبه رهبری  |   2 خاطرات رهبری  |  

اطالع نگاشت

     تولید، سیستم امنیت بخش اقتصاد است
»تولید« را می توان به سیســتم ایمنی و دفاعی بدن تشبیه کرد؛ این 
روزها که مسئله ی کرونا هم مطرح است، نقش سیستم دفاعی بدن در 
مواجهه ی با ویروس ها، با میکروب ها و مهاجم های ضّدســامت نقش 
خیلی مهّمی است. همین ویروس کرونا باشک وارد خیلی از بدن ها شد، 
لکن آنها مریض نشدند؛ چرا؟ به خاطر اینکه یک سیستم دفاعی سالِم 
خوبی داشتند که توانست دفاع کند و امنّیت بدن را تأمین بکند. اگر ما در 
اقتصاد کشور، اقتصاد را به یک بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم دفاعی 
و امنّیت ّبخِش اقتصاد عبارت از تولید است؛ یعنی آن چیزی که می تواند 
ویروس های مهاجم و میکروب های مهاجم به اقتصاد را خنثی بکند و آن 
را سالم نگه دارد تولید در کشور است. اگر ما همواره تولید خوب و مناسب 

و شایسته و رو به  رشد در کشور داشته باشیم، در مقابل این ویروس هایی 
که طبیعتاً وجود دارند -که البّته اقتصاد ما متأّسفانه دچار میکروب ها و 
ویروس های طبیعِی متعّددی است؛ ویروس های دست ساز هم هستند، 
مثل تحریم، مثل همین مسئله ی قیمت نفت؛ اینها حوادثی هستند که 
به اقتصاد ضربه می زنند- می توانیم مقاومت بکنیم. اگر ما بتوانیم این 
سیستم دفاعی و ایمنِی پیکره ی اقتصاد کشور را تأمین کنیم و از همه 
جهت، آن را آماده نگه بداریم، باشــک این مشــکات، این تکانه های 
گوناگون بین المللی و تکانه های مختلف اقتصادی نخواهد توانست به 

کشور صدمه ی اساسی و مهّمی وارد کند.
     »تولید« کشور را عزتمند می کند

تولید برای اقتصاد، حیاتی اســت؛ تولید داخلی برای اقتصاد کشــور و 

اقتصاد سالم، حیاتی است، لکن فقط این نیست. تولید از لحاظ سیاسی، 
یک کشور را دارای اعتماد به نْفس میکند، ملّت را دارای احساس عّزت 
می کند. اینکه ملّت احســاس کنند که نیازهایشــان در داخل کشوِر 
خودشان به وسیله ی خودشــان تأمین می شود، برای یک ملّت خیلی 
مایه ی عّزت و افتخار است؛ تا اینکه ببینند هر چه الزم دارند، بایستی از 
دیگران بگیرند؛ بایستی از دیگران آن را التماس بکنند؛ ]دیگران هم [

گاهی بدهند، گاهی هم ندهند؛ و انواع و اقسامش را بدهند؛ یعنی گاهی 
خوبش را بدهند، گاهــی بدش را بدهند؛ اینکه خــود یک ملّت بتواند 
تولیدکننده و تأمین کننده ی نیازهای خودش باشد، به او اعتماد به  نْفس 
می دهد، به او احساس عّزت می دهد... خب حاال ما گفتیم جهش تولید؛ 
چرا می گوییم جهش تولید؟ به خاطر اینکه ما از لحاظ تولید عقبیم... ما 
نیاز به توسعه ی بیشتر تولید و تقویت بیشتر تولید و پیشرفت بیشتر تولید 

داریم که حاال من نکاتی را در این زمینه عرض می کنم:
     بدون مشارکت مردم امکان ندارد

 نکته ی اّول این اســت که این را بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر 
نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛ هیچ 
دولتی بدون مشــارکت مردم نمی تواند اقتصاد کشور را سامان بدهد... 

3  امکان ندارد، و بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست 

2

آن روزی که همین شهدای عزیز ما در جبهه به شهادت رسیدند، همه که به جبهه نرفتند؛ عّده ای هم بودند که مشغول کاسبی شدند... این شهدا، بدون آنکه به آن ها اعتنا کنند، رفتند و 
نتیجه این شد که توانستند نظام اسامی را حفظ کنند و امروز هرکدام یک ستاره و یک خورشیدند.   76/2/17     

* رهبر انقالب در سفر به قم در سال 89 در منزل خانواده ی شهیدان کارکوب زاده حضور یافتند و از پدر و مادر 3 شهید تجلیل نمودند. زندگی پرفراز نشیب مادر این شهیدان در کتابی با عنوان »خانم 
کارکوب« گردآوری شده و در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

به دنیازدگان اعتنایی نکردند     |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید عبدالجلیل کارکوب زاده*

همان که ماهواره می سازد، از عهده ساخت خودرو هم برمی آید

فقط در جامعه عادالنه است که 
انسان ها به تکامل می رسند

واکسن »تولید«
نسخه رهبر انقالب برای مقابله با ویروس های اقتصادی

پای درس تفسیر قرآن آیت اهلل خامنه ای»3«

صبح روز چهارشنبه )17 اردیبهشت ماه( رهبر انقالب به مناســبت هفته ی کار و کارگر و در راستای شعار سال یعنی »جهش تولید«، در دیدار  هفتـه
تصویری با هفت مجموعه ی تولیدی با آنها به گفتگو نشستند.در این دیدار که سه ساعت طول کشید، ابتدا نمایندگان بخش های تولیدی کشور به 
مدت دو ســاعت نظرات و مطالبات خود در زمینه ی مســائل تولیدی را مطرح کردند و بعد از آن، رهبر انقالب نیز در بیانات 57 دقیقه ای خود، 
کالبدشکافی دقیقی از اهمیت مســأله ی کار و کارگر، مفهوم جهش تولید، وظایف مردم و دولت در قبال آن، و راه حل های ممکن برای رهایی از 
چالش های اقتصادی پیش رو را ارائه فرمودند. نظر به اهمیت این موضوع، خط حزب اهلل در شماره ی این هفته ی خود، به جای »سخن هفته«، بخش هایی از بیانات 

ایشان که مرتبط با وظایف دولت )به معنای سه قوه( در قبال این موضوع است را مورد بازخوانی قرار می دهد:
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نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

همان که ماهواره می سازد، از 
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کارهای بزرگ را می توانیم انجام دهیم
ما باید امید به کار و تاش را در کشــور روزبه روز افزایش 
بدهیم. ...یک عّده ای دائم دارند مثل زمزمه های خطرناک 
و مضر به گــوش مــردم می خوانند که فایــده ای ندارد، 
نمی توانیم، امکان ندارد؛ در حالی که امکان دارد، ما خیلی 
کارهای بزرگ را میتوانیم انجام بدهیم. ما وقتی می توانیم 
یک ماهواره ّبر با این کیفّیت درست کنیم که بتواند با این 
سرعت، یعنی ۷۵۰۰ متر بر ثانیه حرکت بکند -یعنی در 
یک ثانیه هفت ونیم کیلومتر- وقتی می توانیم ماهواره ی 
خودمان را در مدار مورد نظرمان قــرار بدهیم، پس باید 

بتوانیم خیلی از کارهای دیگر را هم انجام بدهیم.
هدف ما مدار 36 هزار کیلومتر است

آن کســی که امروز این ماهواره بر را تولیــد میکند و این 
ماهواره را به فضا می رساند، همین آدم، همین نّیت، همین 
دست خواهد توانست چند صباح دیگر همین ماهواره را 
به مدار ۳۶ هزار کیلومتری برساند که مورد نظر ما است؛ 
ما می خواهیم ماهواره به مدار ۳۶ هزار کیلومتری ]برسد[؛ 
این قطعاً خواهد شد، این امکان قطعاً وجود دارد. وقتی امید 
بود، وقتی احساس پیشــرفت بود، وقتی احساس توانایی 

بود، این پیش می آید؛ عرض من این است.  
همان که ماهواره می سازد، از عهده ساخت خودرو هم 

برمی آید
من میگویم وقتی که میتوانیــم در بخش نظامی یا فرض 
کنیــد در بخش پرتــاب ماهواره ی فضائــی یک چنین 
حرکت بزرگــی را انجام بدهیم، چــرا نتوانیم اتومبیلی، 
خودرویی تولید کنیم کــه در صد کیلومتر مثاً پنج لیتر 
بنزین الزم داشته باشد؟ دائم متوّقف بشویم در اتومبیلی 
یا خودرویی که مثاً فرض کنیــد دوازده لیتر یا ده لیتر یا 
هشــت لیتر مصرف می کند. یعنی این توانایی وقتی در 
ما وجود دارد، این روحیه ِی ابتکار وقتی در ما وجود دارد، 
در همه ِی بخشهای کشــور وجود خواهد داشت؛ هم در 
بخش صنعتی، هم در بخش های گوناگون دیگر ]نظیر[ 

کشاورزی و خدماتی. حرف ما این است. 99/2/17

خداوند، ای عزیز! من سال ها است از کاروانی به جا مانده ام 
و پیوسته کسانی را به ســوی آن روانه می کنم، اما خود جا 
مانده ام، اما تو خود می دانی هرگز نتوانستم آنها را از یاد ببرم. 
پیوسته یاد آنها، نام آنها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم، 
با اشک و آه یاد شدند. عزیز من! جسم من در حال علیل شدن 
است. چگونه ممکن ]است[ کســی که چهل سال بر درت 
ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من 
که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به 

خودت کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.  

مرا در فراق خود بسوزان و بمیران
فرازی از وصیت نامه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی )8(

حاج قاسم مکتب

نشریه ی خط حزب اهلل در ایام ماه نزول قرآن، بخش هایی از مجموعه سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در ماه مبارک رمضاِن سال  
53  در مسجد امام حسن ع مشهدکه با عنوان »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« شناخته می شود، مرور می کند. برای این کار در 
هر شماره دو کلیدواژه ی شاخص از محتوای این سخنرانی ها را بررسی کرده ایم. »هجرت« و »هدف های انبیاء« موضوع این بخش از 

نشریه ی این هفته است.

فقط در جامعه عادالنه است که انسان ها به تکامل می رسند
پای درس تفسیر قرآن آیت اهلل خامنه ای»3«

2- هجرت یعنی خروج از
 والیت طاغوت و ورود به والیت اهلل

اگر پذیرفتیم که انسان می باید همه ی نیروهایش، همه ی 
نشــاط های جمعی و فکری و روانی او، با اراده ی ولی الهی 
به کار بیفتد و خاصه، انسان باید با جمیع عناصر وجودش 
بنده ی خدا باشد، نه بنده ی طاغوت؛ این را هم باید قبول 
کنیم که اگر یک جایی وجود ما و هستی ما تحت فرمان 
والیت طاغوتی و شیطانی بود، تعهد الهی ما این است که 
ما خودمان را از قید و بند والیت طاغوت نجات بدهیم، آزاد 
کنیم و برویم تحت ســایه ی پرمیمنت والیِت اهلل. خارج 
شدن از آن والیت ظالم و وارد شــدن به آن والیت عادل، 
اسمش هجرت است. می بینید که مسئله ی هجرت، یکی 

از مسائلی  است که در دنباله ی والیت مطرح است.

3- آیــا نمی توانســتید از زنــدان 
استضعاف خارج شوید؟

فرشتگان پروردگار می گویند، »قالوا اَلَم تَُکن اَرُض اللِه 
واِســَعًة فَتُهاِجرُوا فیها« بابا آنجا مســتضعف بودید، زمین 

پروردگار هم منحصــر به همان جا بــود؟ همه ی دنیا 
خاصه شــده بود در همان جامعه ای که شــما در آن 
جامعه، مســتضعفانه زندگی می کردید؟ سرزمین خدا 
گسترده نبود تا شــما از این زندان خارج بشوید، بروید 
به یک نقطه آزادی؟ به یک نقطــه ای که بتوانید خدا را 
عبادت بکنید، به یک نقطه ای کــه بتوانید نیروهایتان 
را در راه صحیح بــه کار بیندازید، به یــک نقطه ای که 
مســتضعف در آن نقطه نباشــید، در دنیا چنین جایی 
نبود؟... دیگر جواب ندارند بدهند، چه بگویند بیچاره ها، 

معروف است که حرف حساب، جواب ندارد.

1- هجرت یعنی دست شستن از همه چیز به خاطر هدف
»اِنَّ الَّذیَن آَمنوا« همانا آن کسانی که ایمان آوردند، »َو هاَجروا« و هجرت کردند. هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از مشهد 
رفتند تهران؟ از شــهری به شــهری مهاجرت کردند و بس؟ نه. اوالً هجرت کردن به معنای یک باره از همه چیز دســت 
شســتن به خاطر هدف، به خاطر پیوستن به جامعه ی اســامی، به خاطر قبول تعهد در مجموعه ی تشکیات جامعه ی 
اسامی}اســت{. از مکه که بلند می شــدی شــما بیرون می آمدی، دیگر چیزی در مکه برای تو وجود نداشت. به سود 
چپاول گران خون خواره ی متجاوز مکه، همه چیز شما ضبط می شد و اموالتان به تاراج می رفت. اگر از مکه می آمدید مدینه، 
پدرتان یا پسرتان یا همســرتان در آنجا مانده بود، عزیزترین عزیزانتان به صورت دشمن خونین شما در آمده بود؛ هجرت 

یعنی این. آن کسانی که هجرت می کردند، همه ی این محرومیت ها و ناکامی ها را به جان می پذیرفتند.

هجرت

رهبر انقالب در دیدار تصویری با هفت مجموعه تولیدی
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هفته سخن
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1  اقتصاد کشــور را ســامان بدهد و موتور اقتصــاد را ]راه 

بیندازد[...خب، در عین حال که این کار، کار مردم است، دولت 
هم وظایف مهّمی دارد.  دولت که می گوییم، منظور ســه قّوه 
است، نه فقط قّوه ی مجریّه... از جمله ی این وظایف -که اگر این 
وظایف را دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش 
تولید صورت نخواهد گرفت- این است که دولت بایستی از تولید 
و تولیدکننده حمایت بکند... منظور از حمایت، تزریق منابع 
مالی صرفاً نیست بلکه میدان را باز کردن است... اگر چنانچه این 
کار از ســوی دولت انجام بگیرد آن وقت این حرکت به صورت 
صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که می گوییم، 

یعنی برداشتن موانع.
     مبارزه با قاچاق، و جلوگیری از واردات بی رویه

یکی از حمایتها که بسیار مهم اســت، مبارزه با قاچاق است؛ 
یعنی واقعاً قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای 
حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد. یکی از کارهای الزم، منع 
جّدی واردات بی رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی 
مســئله ی واردات؛ باز هم انسان می بیند به بهانه های مختلف 
یک جاهایی واردات ]صورت می گیرد[. به ما نامه می نویسند و 
شکایت می کنند؛ یک دستگاهی می گوید که ما مثاً این وسیله 
را با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سّوم 
قیمت، ]اّما[ فان دستگاه دولتی که به این وسیله احتیاج دارد، 
می رود با تولیدکننده ی خارجی قرارداد می بندد... اگر چنانچه 
این کار در یک موارد مهّمی انجام بگیرد، باید اسمش را گذاشت 
جنایت، خیانت. البّته همیشه این جور نیست، و از روی غفلت 

گاهی انجام می گیرد، اّما گاهی هم واقعاً جنایت و خیانت است.
     مبارزه با فساد مالی

یکی از حمایتها مبارزه ی جّدی با فساد مالی است. ببینید این 
دستگاه هایی که امروز گزارش دادند -و صدها دستگاه از قبیل 
اینها- در کشور دارند با سامت، کار اقتصادی انجام می دهند. 
اگر شما بخواهید این کسانی که دارند کار سالم اقتصادی انجام 
می دهند، بتوانند به مقصود برسند، بایستی با آن کسی که از راه 
فساد، از راه رشوه، از راه اختاس کار را پیش می برد، مبارزه ِی 

جّدی بکنید. 
یک مســئله ی مهم، رعایت حقوق مالکّیت اســت که این از 
وظایف قّوه ی قضائّیه است. یک مسئله ی مهم پرهیز از کمک 
به سفته بازی و سوداگری های زیان بخش است که این، قانون 
الزم دارد و مربوط به مجلس شــورای اسامی است؛ بایستی 
در قوانینی که وضع می کننــد، مراقبت بکنند که به این گونه 
سوداگری ها کمک نشود، بلکه در نقطه ی مقابل به فّعالّیتهای 
صحیح کمک بشود. در یک مواردی معافیتهای مالّیاتی الزم 
اســت، همچنان که در نقطه ی مقابل، در یــک مواردی وضع 

مالّیات الزم است؛ مثل ثروت های بادآورده.
     با حرکت معمولی به جایی نمی رسیم

بنابراین حرکت تولید در کشــور بحمداهلل آغاز شده؛ ولیکن 
میخواهم ایــن را عرض بکنم: ما با حرکــت معمولی به جایی 
نمی رسیم، جهش الزم اســت، حرکت مضاعف الزم است؛ و 
زمینه ی این حرکت مضاعف خوشبختانه در کشور وجود دارد. 
عناصر بسیار خوِب مبتکر، جوان های آماده ی به کار، جوان ها ی 
تشــنه ی کار در کشــور وجود دارند، می توانیم از وجود اینها 
استفاده کنیم و تولید را به معنای واقعی کلمه جهش بدهیم، و 

جهش تولید خواهد توانست اقتصاد کشور را احیا کند.   

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

3- جز با تشــکیل نظــام توحیدی، 
آزادی انسان حاصل نمی شود

»َو یََضـُع َعنُهـم ارِصَُهـم« از جملـه ی خصوصیـات پیغمبـر 
ایـن اسـت کـه بـار گـران را برمـی دارد، بـار گـران 
گـران  بـار  غلـط،  گـران سـنت های  بـار  جهالت هـا، 
نظام هـای پلیـد غیرانسـانی، بـار گـران دیکتاتوری هـا 
بـار  هـر  اسـتثمارها،  و  زورگویی هـا  و  اسـتبدادها  و 
گرانی را از دوش شـان بـر مـی دارد. »َو االَغـاَل الَّتـی کانَت 
َعلَیِهـم« غـل و زنجیرهایـی کـه بـه پـای اینهـا اسـت باز 

می کنـد. چـه غـل و زنجیـری مگـر بـوده؟ آیـا وقتـی 
پیغمبـر مبعـوث شـد، بـه پـای همـه ی مـردم مکـه، 
هرکـدام یـک زنجیـر بسـته شـده بـود؟... خـب معلـوم 
اسـت که غـل و زنجیـر آهنـی نبـود. غـل و زنجیـر بود، 
چـه غـل و زنجیـری؟ غل هـا و زنجیرهـای اسـارت، 
غـل و زنجیـر زورشـنوی ها، غـل و زنجیـر سـنت ها و 
مقـررات و تحکمات بشـری؛ پیغمبـر می آید اینهـا را باز 
می کنـد. اینها چیسـت جز تشـکیل یـک نظام انسـانی 

توحیـدی. و 

1- هــدف انبیــاء ایجــاد 
کارخانه آدم سازی است

»لََقد َمنَّ اللـُه َعلَی املُؤِمنیـَن اِذ بََعَث فیِهم رَسـوال 
ِمـن اَنُفِسـِهم یَتلـوا َعلَیِهـم آیاتِـِه ُو یَُزکّیِهـم«، 

تربیـت  و  موعظـه کاری  و  مدرسـه بازی 
فـردی، کار انبیاء نیسـت. انبیـاء می گویند 
محیـِط  بایـد  انسـان  سـاختن  بـرای 
متناسـب، محیـط سـالم، محیطـی کـه 
بتواند او را در خـود بپرورانـد، تربیت کرد و 
بـس. انبیـاء می گوینـد دانه دانه نمی شـود 
درسـت  بایـد  کارخانـه  گرفـت،  قالـب 
کـرد. انبیـاء می گوینـد اگـر بخواهیـم مـا 
یکی یکـی آدم هـا را درسـت کنیـم، عمـر 
می گـذرد؛ جامعـه الزم اسـت، نظامی الزم 
اسـت، باید در محیـط یک نظام، انسـان ها 
بـه شـکل دلخـواه سـاخته بشـوند و بس.

2- فقط در جامعه عادالنه اســت که 
انسان ها به تکامل می رسند

»لََقْد أَرَْسلَْنا رُُسلََنا بالْبَيَِّناِت َوأَنزَلَْنا َمَعُهُم ٱلِْكتاَب َوٱلِْميزَاَن لِيَُقوَم 
ٱلنَّاُس بالِْقْسِط َوأَنزَلَْنا ٱلَْحِديَد«،  »لِيَُقوَم ٱلنَّاُس بالِْقْسِط« حاصل 

معنایش این اســت که انســان ها در یک محیط عادالنه 
زندگی بکنند، پیغمبر برای ایــن آمده اصًا. پس پیغمبر 
آمده برای چه؟ برای تشکیل نظام و محیط عادالنه. آمده تا 
جامعه و نظام عادالنه به وجود بیاورد، البته در نظام عادالنه 
است که انسان ها فرصت پیدا می کنند به تکامل و تعالی 
برسند. در جامعه ی اســامی همه ی چیزهایی که برای 
انســان، برای فکرش، قلبش، روحش، یا برای جسمش 
خوب است در دســترس و اختیار همه است. علم، سواد، 
تقوا، پول، هرچه که برای انســان خوب و مفید است، در 
اختیار همه است. هرچه که برای انسان بد است، در اختیار 
هیچ کس نیست. »َو یَُحرُِّم َعلَیِهم الَخبائَِث« یا دم دستشان 
نیســت، یا به صورت قانون های الزامی از دسترس شــان 

خارج شده. 

حکومت اسالمی و 
   هدف انبیا
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ایرانی خانواده

کنار گذاشتن غیرخدا 
شرط ورود به ضیافت اهلل                             
آن چیزی که انســان را به ضیافتــگاه خدا راه 
می دهد این اســت که غیرخدا را کنار بگذارد 
و این برای هرکس میسور نیســت؛ برای افراد 

انگشت شماری که در رأس آنها رسول اهلل  است 
میسور بوده. آن توجه قلبی به مبدأ نور و اِعراض از 
ماورای او، او را الیق کرد به ضیافت اهلل  و الیق کرد 
برای اینکه، قرآن یکمرتبه به طور بسیط در قلب 
او وارد بشود. لیله ی مبارکه یکی از احتماالتش 
بنیه ی خود رسول اکرم است که مشکات نوراهلل  

است و احتماالت دیگر هم هست. مهم ادراک 
این معناست که مراتب کماالت انسان برای ورود 
در ضیافت خدا زیاد است، و باید از مقدمات شروع 
بشود. مقدمات هم همانی است که توجه به غیر 
نداشــتن و غیری را ندیدن و جز خدا ندیدن و 

توجه به هیچ چیز غیر از او نداشتن.     62/3/21

اخاق رهربیدرس مطالبه

250 ساله انسان

هنر امام حسن )(، جلوگیری 
از جریان سلطنت در اسالم

حزب اهلل این است

قدر دل باطراوت خود را بدانید
فرمود »لیلةالقدر خیر من الف شهر«؛ شبی 
که به عنوان لیلةالقدر شناخته شده است 
و مردد اســت بیــن چند شــب در ماه 
رمضان، از هزار ماه برتر و باالتر اســت. 
در ساعت های کیمیایی لیلةالقدر، بنده ی 
مؤمن بایــد حداکثر اســتفاده را بکند. 
بهترین اعمال در این شــب، دعاست... 
اولین شرط استجابت دعا هم این است 
که با دِل باطراوت و بیآالیش درخواست 

شود؛ مثل دل جوان ها؛ لذا دعای جوانان 
اقبال و احتمال اجابــت را بیش از همه 
دارد. گاهی بعضی هــا به بنده می گویند 
برای جوان های مــا دعا کــن. البته ما 
همیشــه برای همــه ی جوان هــا دعا 
می کنیم؛ اما در واقع این جوان ها هستند 
که اگر قدر دل بی آالیش و باطراوت خود 
را بدانند، دعای آنها از هر دعایی میتواند 

به استجابت نزدیکتر باشد.    8۴/7/29

به خانواده های خودتان هم برسید؛ به زن، به فرزند برسید. گاهی آنها بهتر از ما هستند، گاهی 
هم احتیاج دارند به این که ما حفظشان کنیم. اگر بهتر از ما بودند، کاری نکنیم که خراب شوند؛ 
اگر دیدیم خدای نکرده طوری هستند که احتیاج به کمک ما دارند، کمکشان کنیم؛ مراقب 
باشید. »قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الّناس والحجارة«)تحریم/۷(؛ از آتشی که آتشگیره ی 
آن انسان ها و سنگ ها هســتند، خودتان و زن و بچه ی تان را حفظ کنید؛ معلوم می شود که 
وظیفه ی حفظ زن و بچه هم به عهده ی ماهاست. البته این کارها با کمک خوِد خدای متعال 

 83/7/13 میسر می شود؛ این را هم بدانیم.   

وظیفه حفظ زن و بچه بر عهده همه ماست

شــب قــدر، فرصتــی بــرای مغفــرت و 
متعــال  خــدای  از  اســت.  عذرخواهــی 
عذرخواهــی کنیــد. حــال کــه خــدای 
ــت  ــدان داده اس ــما می ــن و ش ــه م ــال ب متع
ــرت  ــب مغف ــم، طل ــوی او برگردی ــه س ــه ب ک
ــن کار را  ــم، ای ــذرت بخواهی ــم و از او مع کنی
ــدای  ــه خ ــد ک ــد آم ــم، وااّل روزی خواه بکنی
ــؤذن  ــد: »الی ــن بفرمای ــه مجرمی ــال ب متع
لهــم فیعتــذرون«. خــدای نکــرده در قیامــت، 
بــه مــا اجــازه عذرخواهــی نخواهنــد داد. 
کــه  نمی دهنــد  اجــازه  مجرمیــن  بــه 
ــا  ــد؛ آن ج ــاز کنن ــی ب ــه عذرخواه ــان ب زب
جــای عذرخواهــی نیســت. این جــا کــه 
ــازه هســت،  ــه اج ــا ک ــدان هســت، این ج می
ــرای شــما درجــه  این جــا کــه عذرخواهــی ب
ــما را  ــوید و ش ــان را می ش ــد، گناه می آفرین
ــال  ــدای متع ــد، از خ ــی می کن ــاک و نوران پ

76/10/26 عذرخواهــی کنیــد. 

نگاه محبت الهی را متوجه 
قرآن، هم کتاب علم و معرفت خودتان کنید

اســت یعنی دل را و اندیشه ی 
انســانی را ســیراب می کند 
-قرآن برای آن کســانی که 
هســتند  معرفت آموزی  اهل 
تمام نشدنی  سرچشمه ی  یک 
اســت- لکن عالوه ی بر اینها 
قرآن دستور زندگی هم هست؛ 
قرآن عــالوه ی بــر جنبه ی 
معرفتــی و معرفت آمــوزی 
برای  دارد  کاربردی  دستورات 
زندگی؛ یعنی محیط زندگی را 
آباد می کند، زندگی را از امنّیت 
و سالمت و آسایش برخوردار 

می کند.      99/2/6

قرآن کتاب زندگی است

محفل قرآنی ماه مبارک رمضان در حسینیه  امام خمینی)ره( در دهه  هفتاد

...

الباغه نهج

بعــد از صلــح امــام حســن مجتبــی  )(، کار 
ــم  ــه تنظی ــمندانه و زیرکان ــکلی هوش ــه ش ب
شــد کــه اســام و جریــان اســامی، وارد 
ــت -و در  ــام خاف ــه ن ــه ب ــوده  ای ک ــال آل کان
معنــا ســلطنت- بــه وجــود آمده بــود، نشــود. 
ــود.  ــام حســن مجتبــی  )(ب ــر ام ــن، هن ای
امــام حســن مجتبــی  کاری کــرد کــه جریان 
ــده  ــروع ش ــه ش ــه از مک ــام -ک ــل اس اصی
ــان  ــه زم ــامی و ب ــت اس ــه حکوم ــود و ب ب
امیرالمؤمنیــن و زمــان خــود او رســیده بــود- 
ــد؛  ــدا بکن ــان پی ــری، جری ــرای دیگ در مج
ــرا  ــت -زی ــکل حکوم ــه ش ــه ب ــر ن ــا اگ منته
ممکــن نبــود- الاقــل دوبــاره بــه شــکل 
ــن، دوره ی  ــد. ای ــدا کن ــان پی ــت جری نهض

ــت.     69/1/22 ــام اس ــوم اس س

این دعا فقط برای خواندن نیست!

گفتم مارک خارجی را از 
کاپشن های ایرانی بکنند

یکــی از درس هــای بــزرگ مــاه رمضــان 
کــه در خــال دعــا و روزه و تــاوت قــرآن در 
ایــن مــاه بایــد آن را فــرا بگیریــم و اســتفاده 
کنیــم، ایــن اســت کــه بــا چشــیدن 
ــنگان  ــر گرس ــه فک ــنگی، ب ــنگی و تش گرس
و محرومــان و فقــرا بیفتیــم. در دعــای 
ــم  ــم: »الّله ــان می گویی ــاه رمض ــای م روزه
اغــن کّل فقیــر. الّلهــم اشــبع کّل جائــع. 
ــط  ــا فق ــن دع ــان«. ای ــم اکــس کّل عری الّله
ــت  ــن اس ــرای ای ــت؛ ب ــدن نیس ــرای خوان ب
ــر و  ــا فق ــارزه ب ــرای مب ــود را ب ــه خ ــه هم ک
ــار محرومیــت  مجاهــدت در راه ســتردن غب
مســتضعفان  و  محرومــان  چهــره ی  از 

موّظــف بداننــد.  81/9/15

)(به مناسبت میالد امام حسن
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ــه یــک  مــا ]اخیــراً[ احتیــاج پیــدا کردیــم ب
تعــدادی کاپشــن بچه گانــه؛ مــن گفتــم 
ــازار نخریــد، بدهیــد تولیــد کننــد  اصــًا از ب
ــد،  ــه کردن ــس را تهی ــد جن ــد. رفتن و بدوزن
خّیــاط را تهیــه کردنــد، مبالغــی تولیــد 
ــر  ــی اش بهت ــواع خارج ــاً از ان ــد؛ قطع کردن
بــود؛ یعنــی زیباتــر، محکم تــر و بهتــر. 
ــل  ــا در داخ ــم م ــه می توانی ــی ک ــب وقت خ
تولیــد کنیــم چــرا از خــارج وارد کنیــم؟ 
خــود مــن دو تــا کاپشــن داشــتم کــه گاهــی 
ــردم،  ــتفاده می ک ــم اس ــه می رفتی ــوه ک ک
ــن  ــرای م ــوغاتی ب ــود و س ــی ب ــا خارج اینه
ــم  ــد و گفت ــا را دادم رد ش ــد؛ اینه آورده بودن
از ایــن داخلی هــا تهّیــه بشــود. ...مــن 
دیــدم کــه روی آن یــک چیــزی زده انــد کــه 
ــود؛  ــه دروغ ب ــد خارجــی اســت ک ــن تولی ای
خّیاطــش را میشــناختیم، می دانســتیم 
ــت  ــی درس ــرده و ِک ــت ک ــی درس ــه کس چ
کــرده، و گفتیــم کندنــد آن را. بنابرایــن، 
یکــی از بخش هــای پیشــرو هــم همیــن 
 99/2/17 ــت. . ــاک اس ــد پوش ــش تولی بخ


