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شوق زیارت خانه خدا
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 َخـــوف
ّ
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َ
ـــم َیلَحقـــوا ِبِهـــم ا

َ
ذیـــَن ل

َّ
ضِلـــه  َو َیسَتبِشـــروَن ِبال

َ
ِرحیـــَن ِبمـــآ ءاتاُهـــُم اهلُل ِمـــن ف

َ
ِهـــم ُیرَزقـــون  ف حیـــآٌء ِعنـــَد َرِبّ

َ
شـــهدا مـــرده نیســـتند، َبـــل ا

ــا زنده انـــد، پیـــش خداینـــد، مـــورد لطـــف الهـــی  و رزق الهی انـــد، خرســـندند،  یِهـــم َو ل ُهـــم َیحَزنـــون... مـــژده ی خـــدا اســـت کـــه میگویـــد اینهـ
َ
َعل

خوشـــحالند... راه را درســـت رفتنـــد، صحیـــح رفتنـــد، درســـت حرکـــت کردنـــد.        ۱۳۹۵/۰۴/۰۵  

مزار: گلزار شهدای »ِده امام« پاکدشت

شهدا زنده و در پیشگاه خداوند خرسندند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهید مدافع حرم امید کریمی

شهید هفته  
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بزرگان علما جزء شاگردان امام باقر؟ع؟ بودند

روایت تاریخی     |    ۴   با افتخار ایرانی      |     ۴  

هدایت نقدینگی به سـمت تولید، تبدیل تهدید به فرصت است

مسیر اقتصادی کشور چگونه هموار می شود؟ 

به توان ایران اسالمی 

سخن هفته

بیـــکاری  مـــردم  اصلـــی  »مســـئله   سخن
جوان هاســـت، مســـئله  اصلی مردم هفتـه

معیشـــت طبقـــات ضعیـــف جامعه 
اســـت، مســـئله  اصلی مردم مافیای 
وارداتی اســـت که کمـــر تولید داخلی را می شـــکند، 
مســـئله  اصلی مردم سیاســـت های غلطی است که 
فـــان جوان مبتکـــر را که می توانـــد کار انجام بدهد 
مأیـــوس می کنـــد.«     ۱4۰۰/۰3/۰۶ این جمات رهبر 
انقـــاب در فضـــای رقابت هـــای انتخاباتـــی ۱4۰۰ از 
اهمیت قابل توجه و بسیار باالی مسئله  »اقتصاد و 

معیشت« در نگاه ایشان حکایت می کند.
امـــروز آحاد افـــراد جامعه نیز جنس مطالباتشـــان 
اقتصادی اســـت و از مســـئوالن توقع دارند در حوزه 
معیشـــت، اشـــتغال و تولید ملی اقدامات اساسی 
انجـــام دهنـــد و در رفـــع کاســـتی ها همـــت کننـــد، 
مطالبـــه ای که حتـــی در برخی اقشـــار جامعه به یک 
گایه تبدیل شده است: »بعضی از قشرهای محروم 
عات به جایی دارند 

ّ
جامعه هستند که اینها خب توق

عات برآورده نشـــده؛ 
ّ

و گایه دارنـــد از اینکه این توق
مسئله  معیشت، مسئله  مسکن، مسئله اشتغال 
کـــه خب واقعًا بایســـتی مســـئولین کشـــور به این 
مســـائل برسند و باید می رســـیدند به این مسائل؛ 

اینها گایه مندند«      ۱4۰۰/3/2۶

    مساله اصلی رونق تولید است 
توجه به مشکالت، کمبودها و رصد مستمر نواقص 
از الزامات یک حرکت روبه رشد است و با شناسایی هر 
پدیده علت اصلی را می توان شناسایی و برای اصالح 
آن اقـــدام کرد. در حوزه اقتصـــاد نیز یکی از علت های 
اصلی مشـــکالت موجود مردم، کم توجهی به تولید 
ملی اســـت. امروز »مســـئله  اصلی و اساســـی، رونق 
تولید اســـت. اگر تولید شـــد، آن وقت در بخش های 

مختلفی تحـــّول ایجاد خواهد 

سا عتهای سا عتهای 
بهشتـــــیبهشتـــــی

یادداشت رهبرانقاب بر حاشیه کتاب سفر به قبله

ادامه در صفحه 3
2

نگاهی به فرصِت معنوی
 »روز عرفه« و بهره برداری از آن
 براســـاس بیانات رهبـــر انقالب
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نگاهی به فرصِت معنوی »روز عرفه« و بهره برداری از آن براساس بیانات رهبر انقاب

سـاعتهای بهشتـــی
اطالع نگاشت

ساعتهای بهشتی 
بعدازظهِر روز عرفه، یکی از آن ساعات بهشت است، اگر ما بتوانیم آن 
را درک بکنیم. بیخود نیســـت که یک شخصّیتی مثل حسین  بن  علی با 

آن عظمت، آن نصفه  روز را صرف میکند با آن دعا.    72/۳/۵

روِز برکت و رحمت الهی
برکات عظیم روز عرفه، در حقیقت چنین روزی را به معنای روز عید، روز 
برکت و روز رحمت از طرف پروردگار به ما معرفی میکند... این فرصتها 
را برای توّجه به پروردگار مغتنم بشـــمارید... ملتی که راه دشـــواری را در پیش روی 
خود دارد و میخواهد کار بزرگی را انجام دهد، در کنار کار و تالش و مجاهدت، لزم 
اســـت که باب گشـــاده ای برای دعا و توّجه به پروردگار و اســـتمداد از خداوند قرار 

دهد.    7۳/2/28

فرصِت توبه
در روایتی دیدم که »عرفه و عرفات را بدین خاطر چنین اسمی داده اند 
که در این روز و آن مکان، موقعّیتی برای اعتراف به گناه در نزد پروردگار 
پیش می آید.« اســـالم، اعتراف به گناه را در پیش بندگان، مجاز نمیداند. اما پیش 
خدا، چرا. بین خودتان و خدا، بین خودمان و خدا، خلوت کنیم و به قصورهایمان، 
به تقصیرهایمان، به خطاهایمان و به گناهانمان که مایه روسیاهی ما، مایه بسته 
شدن پروبال ما و مانع پرواز ماست، اعتراف نماییم و از آنها توبه کنیم.    7۳/2/28

روز دعا و ذکر و راز و نیاز
ع و ابتهال و راز و نیاز اســـت؛ بخصوص  روز عرفـــه، روز دعا و ذکر و تضر
شـــما جوان ها قدر این روزهای بزرگ و این ســـاعات باارزش را بدانید. 
همین رابطه ی با خداست که سینه ها و دل ها را منشرح میکند؛ راه را برای انسان 
باز میکند؛ عزم و اخالص به انســـان میدهد؛ به کارها برکت میبخشـــد؛ توفیق الهی 
را بر ســـر انسان سایه گستر میکند و نتیجه ی آن، پیشرفت در خط اصیل ارزش های 

اسالمی است.     8۴/۱۰/۱۹

روح دعای عرفه در ماجرای کربال جاری شد...
قضیه عاشـــورا و کربال با این که میدان حماســـه و جنگ اســـت، اما از 
ع و یاد و توّســـل همراه اســـت. از  لحظه اّول تا لحظه آخر با ذکر و تضر
وقت خروج از مکه که فرمود: »من کان فینا باذًال مهجته موطنًا علی لقاءاهلل نفسه 
فلیرحل معنا«، با دعا و توسل و وعده لقای الهی و همان روحیه دعای عرفه شروع 
میشود، تا گودال قتلگاه و »رضًا بقضائِک« لحظه آخر. یعنی خود ماجرای عاشورا 
هم یک ماجرای عرفانی اســـت. جنگ اســـت، کشـــتن و کشته شدن است، حماسه 
اســـت اما وقتی شـــما به بافت اصلی این حادثه حماســـی نگاه میکنید، میبینید 

ع و روح دعای عرفه هست.    76/۹/۱۳ که عرفان هست، معنوّیت هست، تضّر

این فرصتها را کوچک نشمارید
عرفه روز بزرگی است. تطهیر روح و صفا دادن به نفس، برای یکایک ما در 
هر جا که هستیم مسأله اساسی و مهّمی است. این فرصتها را کوچک 
نشـــمارید و این مســـائل را ناچیز ندانید. در راه حرکِت بزرگ ملت ایران و ســـازندگی و 
پیروزی بر دشمنان و ایستادگی در مقابل زورگویان و رسیدن به اهداف عالیه نظام 

ع به پروردگار نقش دارد.    7۳/2/28 اسالمی، ارتباط با خدا و توّجه و توّسل و تضّر

پیروان اهل بیت در روز عرفه باید اهل دعا باشند
روز عرفه، روز دعا و استغفار و توجه است. دعای سراسر عشق و شور و سوز 
در روز عرفه، که سیدالشـــهداء امام حســـین؟ع؟ در مراسم عرفات انشاء 
فرموده اســـت، نشـــان دهنده ی آن روحیه ی شیدائی و عشق و شوری است که پیروان 

اهل بیت ؟مهع؟در یک چنین ایامی باید داشته باشند. این ایام را قدر بدانید.    ۹۰/8/۱۱

بدانید با مخاطبی سخن می گویید
ت کنید ببینید چه 

ّ
حتمًا سعی کنید به معانی دعای عرفه توّجه کنید؛ دق

میگوید. نه اینکه بنشینید رویش فکر کنید -اینها فکر کردن نمیخواهد- 
فقط وقتی حرف میزنید، بدانید دارید با مخاطبی سخن میگویید، و معناى آن کلمه را 

بفهمید که چیست.    72/۳/۵

مثِل اکسیر و کیمیا  
روز عرفـــه را قدر بدانید؛ خود را برای ورود به درگاه خشـــوع در مقابل 
پـــروردگار آماده کنیم. روز بزرگی اســـت روز عرفه. ما دچار غبارگرفتگی 
ع، خشـــوع، ذکر، توّســـل، ایـــن زنگها را و  و زنگ زدگی در دلهایمان میشـــویم؛ تضّر
ایـــن غبارها را میزداید و روزهای مشـــّخصی، فرصتهای برتری برای این زنگ زدایی و 
رنگ زدایی و غبارروبی هســـت که از جمله ی برتریِن آنها عرفه اســـت. روز عرفه را قدر 
بدانید. از ظهر عرفه تا غروب عرفه ساعات مهّمی است؛ لحظه لحظه ی این ساعات 

مثل اکسیر، مثل کیمیا حائز اهّمّیت است؛ اینها را با غفلت نگذرانیم.    ۹۴/6/2۵

دعای عرفه را باتوجه به معنای آن بخوانید
دعای عرفه ی امام حســـین ؟ع؟ ُپر از معارف اســـت. من به شما عزیزان 
واقعًا با قاطعیت عرض می کنم: بپذیرید که هر کس دعای عرفه را با توجه 
به معنایش بخواند، از وقتی که این دعا را شروع به خواندن می کند تا به آخرش برسد، 
ی 

ّ
با آن آدمی که قبل از خواندن دعا بود - ولو قبًال ده بار این دعا را خوانده باشد - به کل

تفاوت می کند.    7۹/۱۰/27

بهترین خواسته ها برای انسان
دعاهایـــی کـــه از ائمـــه رســـیده اســـت، بهتریـــن دعاهاســـت. اول 
خواســـته هایی در این دعاها گنجانده شـــده است که به ذهن امثال 
ماها اصال خطور نمی کند و انســـان از زبان ائمه ؟مهع؟ آنها را از خدا طلب می کند. در 
دعای ابوحمزه و دعای افتتاح و دعای عرفه بهترین مطالبات و خواســـته ها برای 
انسان مطرح می شود؛ که اگر انسان اینها را از خدا بخواهد و بگیرد، می تواند برای 
ع وجود دارد. مطلب،  او ســـرمایه باشد. ثانیا در این دعاها مایه های خشوع و تضر

با زبان و لحن و بیانی ادا شده است که دل را خاشع و نرم می کند.    8۴/7/2۹

شرحی بر دعای امام حسین؟ع؟
دعاى امام ســـّجاد ؟س؟ در روز عرفه، مثل شـــرح دعاى امام حسین؟س؟  
است؛ گویی این پسر یک ذیلی، تعلیقی، تبیین و شرحی براى کلمات پدر 
در ذیل دعا و با زبان دعا نوشته؛ هر کدام یک طعمی دارد.    72/۳/۵ من یک وقت این 
دو دعا را با هم مقایسه میکردم؛ اّول دعای امام حسین ؟س؟  را میخواندم، بعد دعای 
صحیفه ســـّجادیه را. مکّرر به نظر من این طور رســـیده است که دعای حضرت سّجاد، 
ع  مثل شرح دعای عرفه است. آن، متن است؛ این، شرح است. آن، اصل است؛ این، فر

است.    76/۹/۱۳
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شــیعه معتقد بــه علی بن  ابــی طالب ؟ع؟ باید از شــجاعت 
آن حضــرت درس بگیرد. »لتستوحشــوا فــی طریق الهدی 
ِاعــراض  و  روگردانــدن  از  نکنیــد.  اهلــه«؛ وحشــت  ــة 

ّ
لقل

دشــمن  تمســخر  از  نکنیــد.  تنهایــی  احســاس  دشــمن 
دربــاره آنچــه در دســت شماســت - کــه گوهــر گرانبهایــی 
اســت - عقیده تان سســت نشــود. شــما گوهــر گرانبهایی 
را در مشــت گرفتیــد و کار عظیمــی انجــام دادیــد. گنجــی 
تمــام نشــدنی را در داخــل کشــوِر خودتان کشــف کردید، 
و  رســیدید  آزادی  و  اســتقالل  بــه  رســیدید،  اســالم  بــه 
ج کنید... شــما امروز  توانســتید خود را از یــوغ قدرتها خار
یک ملــت و دارای یــک رأی مهّمید. در هــر قضیه مهــمِّ  دنیا 
که ملت ایــران بــا آن جــّدًا مخالف باشــد، آن قضیــه پیش 

نمیرود.     ۱۳7۴/۱۱/2۰

در مسیر حق وحشت نکنید

خطبه های انقالب  

 در خدمت گذاری به مردم 
رقابت کنید 

به رسم آیه ها  

ــاد خــدا  ــک فــی نفســک تضّرعــا و خیفــة«؛ ی فرمــود: »و اذکــر رّب
ــرات و همــه ی برکاتــی اســت  ع، پشــتوانه ی همــه ی خی ــا تضــر ب
ــاورد.  ــت بی ــه دس ــی ب ــت زندگ ــن مهل ــد در ای ــان میتوان ــه انس ک
ایــن یــاد خــدا نبایــد اختصــاص داشــته باشــد بــه دورانهــای 
شــدت و محنــت و زحمــت و فشــار؛ نــه، در دوران راحــت، در 
ــن  ــدارد، ای ــم ن ــادی ه ــی م ــه و نگران ــان دغدغ ــه انس ــی ک دوران
یــاد خــدا را بایــد در دل نگــه دارد. وقتــی ســختی هائی بــه مــا 
افــراد بشــر روی مــی آورد، بــه یــاد خــدا می افتیــم. فرمــود: 
ــا  ــن فلّم ــه الّدی ــن ل ــوا اهلل مخلصی ــک دع ــی الفل ــوا ف ــاذا رکب »ف
ــه  ــان ب ــال، انس ــن ب ــرکون«؛ در حی ــم یش ــّر اذا ه ــی الب ــم ال نّجاه
خــدا متوجــه میشــود؛ وقتــی بــال برطــرف شــد، انســان یــادش 
ــما  ــت ش ــد، حرک ــدود میکن ــما را مس ــن راِه ش ــب، ای ــرود... خ می

را متوقــف میکنــد.    ۱۳۹2/۰۴/۳۰

 یـــــاد خـــــدا 
پشتوانه همه خیرات و برکات است

درس اخالق  

گزارش هفته

خدمــت  مــردم  ایــن  بــه  بایــد  دارنــد  نفــس  تــا  مســئولین 
کننــد. بایســتی در بیــن مســئولین مســابقه ی خدمتگــزاری 
و خدمت رســانی بــه مــردم برقــرار باشــد. ایــن مســابقه و 
ــت  ــی و رقاب ــی و جناح ــای سیاس ــت. رقابته ــت اس ــت درس رقاب
بــر ســر قــدرت و تکالــب در امــر دنیــا و امــور دنیــوی مــردود 
اســت. رقابــت، مســابقه و مبــارزه ای درســت اســت کــه در 
ــابقوا  ــد: »س ــرآن می فرمای ــد. ق ــردم باش ــه م ــذاری ب خدمت گ
ــرت  ــمت مغف ــه س ــابقه ب ــن مس ــم«)۱(؛ ای ــن رّبک ــرة م ــی مغف ال
و رحمــت الهــی اســت. »واســتبقوا الخیــرات«)2( بــرای کارهــای 

نیــک، مســابقه بگذاریــد.      82/۱/۱
۱( سوره حدید، آیه 2۱

2( سوره بقره، آیه ۱48

شـــد؛ اگر رونق تولید وجود داشـــته باشـــد، هم تأثیر 
می گذارد در اشتغال، هم تأثیر می گذارد در کم کردن 
توّرم، هم حّتی تأثیر می گذارد در وضع توازن بودجه، 
ی.«    

ّ
هم تأثیـــر می گذارد در بالرفتـــن ارزش پول مل

۱۳۹8/۱/۱ فهـــم دقیق قوت ها و ضعف ها به ما کمک 
می کند تا با تکیه بر فرصت ها از آســـیب ها گذر کنیم و 
به رغم همه مشکالت طاقت فرسا روزبه روز گام های 
بلندتر و استوارتری به جلو برداریم. »اگر ما اعتماد به 
نفس ملی پیدا کردیم، استعدادها خواهد جوشید؛ 
آن وقـــت خواهیم دید که می توانیـــم؛ برای ما اثبات 

خواهد شد که می توانیم.«        ۱۳86/۱۰/۱۳
آنچـــه مهـــم اســـت ایـــن اســـت کـــه در کنـــار فهـــم 
ضرورت های کشور و شناسایی موانع به واقعیت ها 
و توانمندی هـــای کشـــور بـــرای حل مشـــکالت هم 
توجه داشـــته باشـــیم: »یک واقعیت عبارت است از 
ظرفیت هـــای فـــراوان و ســـرمایه های فراوانی که در 
کشور ما وجود دارد؛ هم سرمایه های طبیعی داریم، 
هم ســـرمایه های انســـانی داریم، هـــم فرصت های 
بین المللـــی داریـــم. امـــروز کشـــور ما به خاطـــر این 
سرمایه ها ظرفیت پیشرفت فوق العاده ای را در درون 

خود دارد«    ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

    در مسائل اقتصادی کشور بن بست ندارد 
امروز وفاق عمومی وجود دارد که در کشور مشکل 
غیرقابل حل نداریم و اعتقاد به وجود راه حل و عدم 
وجود بن بست در مســـائل اقتصادی کشور در نظر 
تمامی نامزدهای انتخابات ریاســـت جمهوری ۱۴۰۰ 
مشـــهود بود. »خب تنـــّوع ســـلیقه ها در مناظرات 
مشـــاهده شـــد و پیدا بود؛ اّما همـــه  این نامزدهای 
محتـــرم بـــر این معنـــا مّتفـــق بودند که مشـــکالت 
اقتصادی کشـــور راه حل دارد؛ درست نقطه  مقابل 
ی 

ّ
آن چیزی که دشمن می خواهد اعالم کند که راه حل

وجود ندارد. همه مّتفـــق بودند راه حل دارد، منتها 
 من درســـت اســـت، آن 

ّ
ایـــن ]یکی[ می گفت راه حل

 من درست است؛ اّما همه 
ّ

]دیگری[ می گفت راه حل
وجود بن بســـت را انکار کردند؛ این خیلی چیز مهّمی 
اســـت.«    ۱۴۰۰/۴/7 اّما برای حل مســـائل کشـــور، 
استفاده از ظرفیت جوانان در عرصه  اقتصاد، تقویت 
تولید با روحیـــه و مدیریت جهادی و توجه به رویکرد 
تحولی در حل مسائل ویژگی مهمی است که کشور 
به آن احتیاج دارد. امروز لزم است برای حل مشکالت 
اقتصـــادی »یـــک مجموعه  فّعـــال شـــبانه روزی از 
عناصـــری که اهـــل کار جهادی باشـــند، یعنی واقعًا 
بخواهند کار بکنند، شب و روز نشناسند، اهل ابتکار 
و مانند اینها هم باشند.«    ۱۳۹7/۰6/۰7و به مسائل 
کشـــور بپردازند، چراکه کشـــور ما با »استعدادهای 
سرشـــار معنـــوی و مـــادی و ذخائر و منابـــع غنی و 
متنوع و زیرســـاخت های گســـترده و مهم تر از همه، 
برخورداری از نیروی انســـانی متعهد و کارآمد و دارای 
عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی 
و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان 
اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند بر همه  مشکالت 

اقتصادی فائق می آید. «     ۱۳۹2/۱۱/2۹ 

    ضرورت تمرکز  مسئوالن بر اولویت های اصلی کشور 
اقتصـــاد متکی بـــه دانـــش و فنـــاوری، عدالت بنیان، 
درون زا و برون گرا، پویا و پیشـــرو می تواند نسخه گذر از 
شـــرایط کنونی اقتصادی باشـــد که در این میان بدون 

شـــک »اولویت اصلی کشور برطرف کردن موانع تولید 
و پشـــتیبانی از تولید اســـت، زیرا اگر تولید احیاء شود، 
اقتصـــاد کشـــور جان خواهـــد گرفـــت. «      ۱۴۰۰/۳/6 
در شـــرایط فعلـــی، غفلـــت از اولویت هـــا و همچنین 
کم توجهـــی به فرصت هـــای کشـــور در حل معضالت 
کشـــور پذیرفته شده نیست. »بر اثر همین غفلت های 
ما، بســـیاری از ظرفّیت ها معّطـــل مانده. ظرفّیت های 
بســـیاری در کشـــور وجود دارد، فرصت های به معنای 
حقیقی کلمه فراوان بلکه بی شـــمار در کشـــور هست 
که اینها بدون استفاده مانده و این مایه  خسارت برای 
ی اســـت. خب این مشـــکالت را با یک حرکت 

ّ
منافـــع مل

عاّدی نمی شـــود برطرف کرد، بـــا این حرکت معمولِی 
عاّدی که در کار اداره  حکمرانی کشور هست نمی شود، 

یک حرکت فوق العاده لزم است«     ۱۴۰۰/۰2/2۱
توجه مســـئولن بـــه برنامه های اولویـــت دار باعث 
می شـــود کـــه از اتـــالف وقت در مســـائل غیـــرلزم و 
فرعی جلوگیری شـــود. ازایـــن رو، در حوزه اقتصادی 
عرصه های مهم و اثربخشی هست که نیازمند تدبیر 
و اقدام فوری مسئولن است. »اولوّیت را به مسائل 
کلیدی باید داد. به مســـائل فرعـــی و درجه  دو گاهی 
انســـان لزم است برسد، لکن جوری برخورد نشود با 
مســـائل درجه دو که مانع از حرکـــت جّدی و متمرکز 
به سمت مسائل کلیدی بشـــود. مثًال حال در مقوله  
اقتصاد اگر بخواهیم مســـائل کلیدی را مطرح کنیم، 
مسئله  تولید یک مسئله  جّدًا کلیدی است... مسئله  
اشـــتغال جزو مسائل کلیدی اســـت که البّته با تولید 
ارتباط پیدا می کند. مســـئله  مهار توّرم مســـئله  جّدًا 
کلیدی است که علل زنجیره  توّرم و گرانی را شناسایی 
کنید و بروید ســـراغ ایـــن علل. مدیرّیـــت نظام پولی 
و مالی جزو مســـائل کلیدی اســـت؛ عدم وابســـتگی 
اقتصاد کشـــور به نفت جزو مســـائل کلیدی اســـت؛ 
اینها مســـائِل مهـــم اســـت. «     ۱۳۹۹/2/2۴ از طرفی 
تمرکز مســـئولن بر کارهای مهم و اساســـی موجب 
می شـــود تا ظرفیت های کشـــور در خدمت این امور 
قرار گیرد. »یک کشـــوری با ایـــن همه ظرفّیت، اگر یک 
برنامه ریزی درســـت اقتصادی داشـــته باشـــد و یک 
مدیرّیت قوی هم بالسرش باشد ... می تواند به یک 

کشور پیشرفته  اقتصادی تبدیل بشود«     ۱۴۰۰/۱/۱

    ساخت ایران با عزم جهادی میسر است
بر اســـاس منطق این دیدگاه ذکرشـــده، برای ساخت 
ایـــران »اقتصاد کشـــور را مطلقًا به تحـــّولت خارجی 
نبایـــد پیونـــد زد«      ۱۳۹۹/۰6/۰2 و بایـــد در برخـــورد با 
چالش های درونی و ساختاری اقتصاد کشور و مسائل 
ناشـــی از تحریم های ظالمانه آمریکا برای گره گشـــایی 
پایدار از زندگی مردم و ناامیدشدن دشمن از اثرگذارِی 
حربـــه تحریم با به کاربســـتن راه حل هـــای خردمندانه 
دشـــدن 

ّ
کار را پیـــش بـــرد و از اقداماتی همچون »مول

و  اقتصـــاد  مردمی کـــردن  دانش بنیان شـــدن،  و 
تصّدی گری نکردن دولت در کارهای جزئی، برون گرایی 
درکنار اســـتفاده از ظرفّیت های داخلی« استقبال کرد. 
سخن پایانی اینکه »اگر واقعًا ما بتوانیم تولید را رونق 
بدهیم، اگـــر بتوانیم موانع تولید را کـــه خیلی هم زیاد 
اســـت در کشور، از ســـر راه تولید برداریم -که این کار با 
عـــزم جهادی ممکن اســـت، با به کارگیـــری جوان های 
متخّصص ممکن است- بسیاری از مشکالت ]مانند[ 
مســـئله ی اشـــتغال حل می شود، مســـئله  توّرم حل 
می شود، مسئله  رفاه مردمی حل می شود، ]مسئله [ 

درآمدهای مردم حل می شود.«     ۱۳۹8/۰2/2۴

ادامه از  صفحه ۱



نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال ششم، شماره 297  |  هفته آخر تیر ۱4۰۰    |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقابی

به مسئولن کشــــور این را تأکید میکنم که باید 
بــــا منتقدین خود و با کســــانی که از آنهــــا انتقاد 
میکنند رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر 
نکنند، به آنهــــا اهانت نکنند؛ تحقیــــر مخالفان از 
ســــوی مســــئولن، خالف تدبیر و خالف حکمت 
است. من مردم عزیزمان را به بی تفاوتی دعوت 
نمیکنم، به نظارت نکردن دعــــوت نمیکنم؛ آنها 
را به اهتمام در مســــائل اساســــی کشور دعوت 
میکنم؛ اّما اصرار میکنم که برخوردها نه از سوی 
مردم نسبت به مسئولین و نه از سوی مسئولین 
نســــبت به منتقدیــــن، تخریبی نباید باشــــد؛ نه 

تحقیر باشد، نه اهانت باشد.     ۱۳۹۴/۰۱/۰۱

در اســالم دو عیــد اســت کــه بــه عنــوان عیــد 
بــه رســمیت شــناخته شــده اســت:  اســالمی 
ــة اهلل ،  ــرای ضیاف ــت ب ــد اس ــر عی ــریف فط ــد ش عی
و عیــد شــریف قربــان عیــد اســت بــرای لقــاءاهلل . 
ــت  ــه اس ــت، مقدم ــة اهلل  اس ــه ضیاف ــد ک و آن عی
بــرای لقــاءاهلل ، و اینکــه امــر شــده اســت بــه 
حضــرت ابراهیــم کــه فریــاد بــزن تــا بیاینــد پیــش 
تــو، بــرای اینکــه راه، راهــی اســت کــه از طریــق 
ولــی اهلل  بایــد طــی بشــود، از طریــق اولیــاءاهلل  
بایــد طــی بشــود، و حضــرت ابراهیــم ؟س؟ولــّی 
ــل ها، و  ــۀ نس ــرای هم ــت ب ــّی اس ــود و ول ــت ب وق
رســول اکــرم ؟ص؟ ولــّی اعظــم اســت و ولــّی اســت 
بــرای همــۀ عالــم، و از راه اینهــا بایــد رســید بــه 

آنجایــی کــه بایــد رســید.    ۱۳62/۰6/27

تخریب منتقدان و اهانت به مخالفان 
خالف تدبیر است 

 مسیر الهی
  از طریق اولیاء اهلل 

طی می شود

دولت جوان حزب اللهی  

کالم امام  

ســـؤال: اگر مشـــاهده کنم شـــخصی بعضی 
از افعـــال نمازش را اشـــتباه انجـــام می دهد، 

وظیفه شرعی من چیست؟

جواب: اگر اشـــتباه به گونه ای اســـت که موجب 
بطالن نماز است، باید حکم صحیح را به او بگویید.

ارشاد جاهل به حکم شرعی

احکام  

روایت تاریخی  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

» ایــن کتاب مرا بــاز در شــور و حال حســرت آلود 
زیارت خانــه  خدا و حرم رســول اهلل؟ص؟ فــرو برد. 
شور و حال و اشــتیاقی که دیگر امیدی هم با آن 
نیســت. تا به یاد دارم -از سال های دور جوانی- 
هرگــز دل خــود را از آتــش ایــن اشــتیاق، رهــا 
نیافته ام. اما حتی در دوران ســیاه اختناق که هر 
روحانی بامعرفت و بی معرفتی، با رغبت و یا حتی 
از سر سیری، آسان می توانســت در خط حج قرار 
بگیرد .. و من نمی توانســتم! یا بهتر بگویم: هیچ 
حمله دار و رئیس کاروانی از ترس ســاواک شــاه، 
نمی توانست و جرأت نمی کرد نام مرا در فهرست 
حاجی های خــود - چه رســد به عنــوان روحانی 
کاروان- بگــذارد. بله، حتی در آن دوران ســخت 
هم دلم از امید زیارت کعبه و بوســه زدن بر جای 
پای پیامبــر؟ص؟ در مکــه و مدینه، خالــی نمانده 
بــود ... و این امیــد، اگرچه بــا حج ده روزه  ســال 
۵8 که به فضل شــهید محالتی قســمتم شــد، 
برآورده گشــت، اما آتش آن شــوق ســوزنده تر و 
مشتعل تر شد ... در سال های ریاست جمهوری 
چشــم امید بــه پــس از آن دوران دوختــه بودم 
... اما امــروز ...؟ شــور و اشــتیاقی بی ســکون و 
امیدی تقریبا فــرو مرده .. تنها تســال به خواندن 
اینگونــه ســفرنامه ها یا شــنیدن آنها اســت که 
خود بازافزاینده  شوق نیز هست.«     ۱۳7۰/۱2/۱۰

درس  باقــر  امــام  پیــش  زمــان،  علمــای  بــزرگان 
میخواننــد و اســتفاده میکننــد. شــخصّیت معروفی 
وقتــی می آیــد  ابن عّبــاس  مثــل عکرمــه شــاگرد 
خدمــت امــام باقــر، بــرای اینکــه از آن حضــرت حدیــث 
بشــنود -شــاید هــم بــرای اینکــه امتحانــش بکنــد- 
ــد؛  ــام می افت ــوش ام ــرزد و در آغ ــش میل ــت و بال دس
بعــد خــودش تعّجــب میکنــد، میگویــد یــا ابــن 
رســول اهلل! مــن بزرگانــی مثــل ابن عّبــاس را دیــدم 
و از آنهــا حدیــث شــنیدم ]اّمــا[ هرگــز ایــن حالتــی کــه 
ــت  ــن دس ــرای م ــت داد، ب ــن دس ــه م ــو ب ــل ت در مقاب

ــدر  ــش چق ــر در جواب ــام باق ــد ام ــود؛ و ببینی ــداده ب ن
ــَک 

َ
هــِل الّشــاِم! ِاّن

َ
ــَک یــا ُعَبیــَد ا

َ
صریــح میگوینــد »َویل

ــَع َو ُیذَکــَر ِفیهــا 
َ

ن ُترف
َ
ِذَن اهلُل ا

َ
َبیــَن َیــَدِی ُبُیــوٍت ا

اســُمه«؛ ای بنــده ی کوچــک شــامیان! تــو در مقابــل 
ــه  ــور ب ــوری این ج ــه مجب ــت ک ــت اس ــت معنوّی عظم
ــرزی. کســی مثــل ابوحنیفــه کــه از فقهــا و  خــودت بل
بــزرگان زمــان اســت، می آیــد خدمــت امــام باقــر؟ع؟ 
و از آن حضــرت معــارف و احــکام دیــن را فــرا میگیــرد، 

جــزو شــاگردان امــام باقــر؟ع؟ هســتند. 
به مناسبت هفتم ذی الحجه، شهادت  امام محمد باقر ؟ع؟

اگر مســــئولین کشــــور بتوانند راه هایــــی پیدا 
کنند و ایــــن نقدینگی را هدایت کنند به ســــمت 
اقتصــــاد تولیــــدی، چــــه در صنعــــت، چــــه در 
کشاورزی، چه در مســــکن و امثال اینها، همین 
نقدینگی که امروز تهدید است، تبدیل خواهد 
شــــد به فرصت؛ مؤّکــــدًا ســــفارش میکنم که 
بنشــــینند فکر کنند، از آدمهــــای وارد و مّطلع و 
باهوش کمک بگیرند و راه هایی پیدا کنند برای 
هدایت ایــــن نقدینگِی عظیم به ســــمت تولید؛ 
میشــــود، این کار شدنی اســــت، این کار عملی 
اســــت؛ وظیفه ی مســــئولین محتــــرم دولتی و 

اقتصادی است.      ۱۳۹7/۰۵/22

هویت اســـالمی این اســـت که زن در عین این که 
هویـــت و خصوصیـــت زنانـــه ی خـــود را حفـــظ 
می کنـــد؛ یعنی آن احساســـات رقیـــق را، عواطف 
جوشـــان را، آن مهر و محبت را، آن رقت را، آن صفا 
و درخشـــندگی زنانه را برای خود حفـــظ می کند، 
درعین حال، هم باید در میدان ارزشـــهای معنوی 
پیشـــروی کند، هم در عرصه ی مسائل اجتماعی، 
سیاســـی، ایســـتادگی، صبـــر، مقاومـــت، حضور 
سیاســـی و خواســـت سیاســـی، درک و هـــوش 
سیاسی، شناخت کشور خود، شـــناخت آینده ی 
خود، شـــناخت هدفهای ملـــی و بـــزرگ و اهداف 
اسالمی مربوط به کشـــورهای اسالمی و ملتهای 
اسالمی، شـــناخت توطئه های دشمن، شناخت 
دشمن، شناخت روشهای دشـــمن باید روزبه روز 
پیشرفت کند و هم در زمینه ی ایجاد عدل، انصاف 
و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده باید 

پیشرفت داشته باشد.     ۱۳7۹/۰6/۳۰

بزرگان علما جزء شاگردان امام باقر؟ع؟ بودند 

شوق زیارت خانه خدا

هدایت نقدینگی به سمت تولید 
تبدیل تهدید به فرصت است

بانوان جامعه باید روز به روز در 
همه عرصه ها پیشرفت کنند

عکس نوشت  

یادداشت رهبر انقاب در حاشیه ی کتاب سفر به قبله

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــابــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     
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