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والدتپربرکتمنجیعالمبشریتحضرتولیعصر�مبارکباد
سخن هفته

تواصی؛ زنجیره حفظ مردم مقابل دشمنتواصی؛ زنجیره حفظ مردم مقابل دشمن

همسران همراه، همدیگر را 
بهشتی می کنند

آغاز به کار موج سوم #ایران_همدل

ه ال َیایَئُس ِمن 
َ
در مواجهه با حوادث، دچار نومیدی نباید بشویم: الَتایَئســوا ِمن َروِح اهلِل ِاّن

 الَقوُم الکاِفرون -که در سوره ی یوســف است- مربوط به مسائل دنیایی است؛ 
َّ

َروِح اهلِل ِاال
»ال َتایَئســوا ِمن َروِح اهلل« مربوط به مســائل معنوی نیســت، مربوط به پیدا کردن یوسف 
خیِه َو ال َتایَئســوا ِمن َروِح اهلل ؛۱ »ال َتایَئسوا 

َ
ســوا ِمن یوُســَف َو ا َتَحّسَ

َ
اســت: یا َبِنّیَ اذَهبوا ف

ِمن َروِح اهلل« در پیدا کردن یوسف، که یک امر دنیایی است. البّته در امور اخروی هم همین 
جور است اّما آیه در مورد امور دنیایی است.     23 /9۷/۱2        ۱( سوره یوسف، آیه ۸۷

در مسائل دنیایی هم  نا امید نباید شد

به رسم آیه ها  

ســالروز مبارک والدت با سعادت و پربرکت 
حضرت خاتم االوصیــا و مفخراالولیا حجت 
بــن الحســن العســکریـ  ارواحنالمقدمــه 
الفداءـ  بــر مظلومان دهر و مســتضعفان 
جهان مبــارک باد. و چه مبارک اســت میالد 
بزرگ شــخصیتی که بــر پا کننــدۀ عدالتی اســت که بعثــت انبیاـ  
علیهم الســالمـ  برای آن بود. و زادروز ابرمردی که جهان را از شــّر 
ســتمگران و دغل بازان تطهیر می نماید و چه مسعود و مبارک 
اســت روزی که جهــان از دغلبازیها و فتنه انگیزی ها پاک شــود و 
حکومت عدل الهی بر سراســر گیتی گســترش یابد و منافقان و 
حیله گران از صحنــه خارج شــوند و پرچم عدالــت و رحمت حق 
تعالی بر بسیط زمین افراشته گردد و تنها قانون عدل اسالمی بر 

بشریت حاکم شود.    ۱3۶۰/۰3/2۸ 

مبــارزه،  دوران  از  بعــد  و  مبــارزه  دوران  در  مــا 
آزمایــش کردیــم؛ مردانــی کــه همســران همــراه 
داشــتند، هــم در مبــارزه توانســتند پایــدار بمانند، 
هــم بعــد از انقــالب توانســتند خــط درســت را 
ادامــه بدهنــد. البتــه عکســش هــم بــود. مــن 
گاهــی بــه ایــن دخترهــا و پســرهائی کــه می آمدنــد 
خطبــه ی عقدشــان را میخوانــدم میگفتــم خیلــی 
از خانمهــا هســتند کــه شوهرهاشــان را اهــل 
بهشــت میکننــد؛ خیلــی خانمهــا هــم هســتند 
ــت  ــد؛ دس ــم میکنن ــل جهن ــان را اه ــه شوهرانش ک
آنهاســت. البتــه مردهــا هــم عینــا همیــن نقــش 
را دارنــد. در بــاب خانــواده، نقــش مردهــا را هــم 

بایســتی نادیــده نگرفــت.  ۱39۰/۱۰/۱4 

در آســتانه نخســتین میــالد حضــرت حجــت�در ســال ۱4۰۰، بــرای ســالمتی آن حضــرت همــدل می شــویم. بــا شــماره گیری 
*۱4# می توانیــد در مــوج ســوم پویــش ایــران همــدل همــراه شــوید و صدقــات خــود را بــه نیــت ســالمتی و تعجیــل در ظهــور حضــرت 
امــام زمان�هدیــه کنیــد. هدایــای شــما توســط کمیتــه امــداد امــام خمینــی صــرف کمــک بــه نیازمنــدان خواهــد شــد. مــوج اول 
#ایران_همــدل از نیمــه شــعبان ســال ۱399 در پــی توصیــه رهبــر انقــالب بــه مواســات و همدلــی بــه راه افتــاد و دل هــای میلیون هــا 
نیازمنــد، بــا کمــک و همدلــی مــردم عزیزمــان شــاد و امیــدوار شــد. در مــوج دوم نیــز بــا تاکیــد رهبــر انقــالب بــر ایــن مســئله که #کســی_
از_قلم_نیفتــد و همزمــان بــا عیــد ســعید غدیــر خــم بــا همراهــی مــردم گام بلندتــری برداشــته شــد. اســتقبال مــردم بــه قــدری بــود کــه 

دســت اندرکاران کمیتــه امــداد از آن بــه عنــوان بزرگتریــن پویــش خیریــه کشــور یــاد کــرده بودنــد.

خانواده ایرانی  کالم امام   

پویش  

میخواهــم بــه کســانی کــه داوطلــب ریاســت 
جمهــوری میشــوند بگویــم، بدانیــد چــه چیــزی را 
ــار ســنگینی  ــد، چــه ب ــر دوش بگیری ــد ب میخواهی
اگــر دیدیــد  بگیریــد.  بــر دوش  را میخواهیــد 
اّوًال  انتخاباتــی بشــوید.  میتوانیــد، وارد کارزار 
مشــکالت و مســائل اصلــی کشــور را بشناســید. 
مســائل کشــور یکــی دو تــا کــه نیســت؛ صدهــا 
 ً ّ
مســئله هســت کــه از ایــن صدهــا مســئله اقــال

ده هــا مســئله اش جــزو مســائل اساســی و مهــّم 
کشــور اســت؛ اینهــا را بدانیــد، بدانیــد که مشــکل 
کشــور کجا اســت و مسائل کشــور چیســت، برای 
ــی 

ّ
 آن مســائل هــم یــک برنامــه ای و راه حل

ّ
حــل

داشــته باشــید.    ۱4۰۰/۱/۱

سؤال: اعمالشبنیمه
شعبانچیست؟

جــواب:  غســل کــردن مســتحب 
اســت و زیارت امام حســین �و 
احیاء در این شــب به نماز و دعاء 
و استغفار در روایات توصیه شده 

است.

نامزدها باید برای مسائل کشور 
راه حل داشته باشند

اعمال شب نیمه ی شعبان

دولت جوان حزب اللهی  

احکام  

هّمتهـــای بلنـــد و انگیزه هـــای جـــوان و انقالبـــی، خواهنـــد توانســـت ظرفّیتهـــای انســـانی کم نظیـــر را فّعـــال 
و در پیشـــرفت مـــاّدی و معنـــوی کشـــور بـــه معنـــی واقعـــی جهـــش ایجـــاد کننـــد. مهم تریـــن ظرفّیـــت 
امیدبخـــش کشـــور، نیـــروی انســـانی مســـتعد و کارآمـــد بـــا زیربنـــای عمیـــق و اصیـــل ایمانـــی و دینـــی 
ــده در  ــی ایجادشـ ــوج جمعّیتـ ــه ی مـ ــی از آن نتیجـ ــه بخـــش مهّمـ ــال کـ ــر 4۰  سـ ــوان زیـ اســـت. جمعّیـــت جـ
دهـــه ی ۶۰ اســـت، فرصـــت ارزشـــمندی بـــرای کشـــور اســـت. 3۶ میلیـــون نفـــر در ســـنین میانـــه ی ۱۵ و 4۰ 
ســـالگی، نزدیـــک بـــه ۱4 میلیـــون نفـــر دارای تحصیـــالت عالـــی، رتبـــه ی دّوم جهـــان در دانش آموختـــگان 
علـــوم و مهندســـی، انبـــوه جوانانـــی کـــه بـــا روحیـــه ی انقالبـــی رشـــد کـــرده و آمـــاده ی تـــالش جهـــادی بـــرای 
کشـــورند، و جمـــع چشـــمگیر جوانـــان محّقـــق و اندیشـــمندی کـــه بـــه آفرینشـــهای علمـــی و فرهنگـــی و 
ـــا  ـــاّدی ب ـــه ی م ـــچ اندوخت ـــه هی ـــت ک ـــور اس ـــرای کش ـــی ب ـــروت عظیم ـــا ث ـــد؛ اینه ـــتغال دارن ـــره اش ـــی و غی صنعت

آن مقایســـه نمیتوانـــد شـــد.    22 /9۷/۱۱

نیروی انسانی مستعد و کارآمد مهم ترین ظرفیت کشور است

حزب ا... این است  

ــی  ــد. برخـ ــای خـــودش را بشناسـ ــد بیماریهـ ــان نمیتوانـ ــود انسـ ــوید، هیچ کـــس مثـــل خـ ــان بشـ طبیـــب خودتـ
بیماریهـــا در انســـان هســـت کـــه اگـــر مثـــا شـــما بـــه مـــن بگوییـــد »تـــو دچـــار ایـــن بیمـــاری هســـتی«، عصبانـــی 
ــم،  ــه میکنیـ ــه مراجعـ ــان کـ ــه خودمـ ــا بـ ــم. امـ ــتیم قبـــول کنیـ ــر نیسـ ــری حاضـ ــد... از دیگـ ــوم و بـــدم می آیـ میشـ
میبینیـــم بلـــه؛ متأســـفانه از ایـــن بیماریهـــا داریـــم. ســـر هرکـــس را انســـان کاله بگـــذارد؛ بـــا خـــودش کـــه دیگـــر 
ـــذ!  ـــد روی کاغ ـــتیم. بیاوری ـــان هس ـــد، خودم ـــخیص ده ـــا را تش ـــاری م ـــد بیم ـــه میتوان ـــی ک ـــن کس ـــد! بهتری نمیتوان
بنویســـید: »حســـد.« بنویســـید: »بخـــل.« بنویســـد: »بدخواهـــی بـــرای دیگـــران. وقتـــی کســـی بـــه خیـــری 
میرســـد، مـــا ناراحـــت میشـــویم!« بنویســـید: »تنبلـــی در کار.« بنویســـد: »روح بدبینـــی بـــه نیـــکان و صالحـــان.« 

ــود.«.    ۱3۷۱/۱2/۰4 ــه خـ ــه بـ ــید: »عالقـ ــف.« بنویسـ ــه وظایـ ــی بـ ــید: »بی اعتنایـ بنویسـ

طبیب خودتان بشوید

درس اخالق  

عکس نوشت  

تصویریازرهبرانقالبدرلباسبلوچی-سفراستانیبهسیستانوبلوچستان-۱۰فروردین۱۳۶۵

بازخوانییکمطالبهمهموسرنوشتسازدرگزیدهبیاناتحضرتآیتاهللخامنهای

»جهش تولیـــد« عنوانی بود که رهبـــر انقالب برای  سخن
شعار ســـال 99 برگزیدند و با تأکید بر اینکه »جهش هفتـه

اســـت.« قـــدرت  ابزارهـــای  از  واقـــع  در   تولیـــد 
 ۱399/۰۱/۰3 تصریـــح کردنـــد: »جهـــش تولیـــد خواهـــد 
توانست اقتصاد کشـــور را احیا کند.«  ۱399/۰2/۱۷  ایشان در 
ابتـــدای ســـال ۱4۰۰ نیز بـــا تأکیـــد بر اینکـــه علی رغـــم برخی 
پیشـــرفت ها »آنچه در ســـال 99 هـــدف بود و جهـــش تولید 
نام گذاری شـــده بـــود، به صورت کامـــل صورت نگرفـــت.«    
 ۱4۰۰/۰۱/۰۱ایـــن ســـال را ســـاِل »تولیـــد؛ پشـــتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« نام گـــذاری کردند. اما حمایـــت از تولید و رفع 

موانع پیش روی آن چگونه صورت می گیرد؟
اسالم به ما آموخته است که »"لیس مّنا من ترک دنیاه ألخرته 
و ال ءاخرته لدنیاه" دنیا را بـــرای آخرت نباید ترک کرد، همچنان 
که آخرت را نباید فدای دنیا کرد. در یک روایتی میفرماید "اعمل 
لدنیاک کأّنک تعیش ابدا" یعنـــی برنامه ریزی دنیا را فقط برای 
چندروزه زندگِی خودت نکـــن؛ برای پنجاه ســـال برنامه ریزی 
کن.«    9۱/۰۷/۱9 رســـیدن به هـــر هدفی بـــدون برنامه ریزی 
ممکن نخواهد شد و مسائل اقتصادی  از جمله مسئله تولید 
نیز همین گونه است. اگر می خواهیم که تولید جوری جهش 
پیدا کند که یک تغییر محسوســـی در زندگی مـــردم به وجود 
بیاورد، در درجـــه اول ایـــن کار »احتیاج به برنامه ریـــزی دارد؛ 
ســـازمان برنامه به نحوی، مجلس شـــورا و مرکز تحقیقاتش 
به نحوی، قوه قضائّیه به نحوی، مجموعه های دانش بنیان 
به نحوی. مجموعه های جوان و مبتکر بحمداهلل در کشـــور 
زیادند... این ها باید همه در برنامه ریزی ها شرکت کنند و این 

کار با برنامه ریزی ان شاء اهلل پیش برود.«     99/۰۱/۰۱

    سرمایه گذاری اساس کار است
»بــرای جهــش تولیــد اســاس کار، ســرمایه گذاری اســت.«    
۱399/۰۶/۰2 و از طرفــی »ســرمایه گذاری در کشــور مــا ســالها 

اســت که اختالل پیدا کــرده.«     ۱399/۰۶/۰2. با توجه به اینکه 
»از ویژگی های سیاست های اقتصاد مقاومتی مردم محوری 
اســت«     ۱392/۱2/2۰ بــرای حــل ایــن مشــکل »خــود مــردم 
میتوانند نقش ایفا کنند؛ چــه آنهایی که ســرمایه دارند و این 
سرمایه را در راه مثا بعضی از داد و ســتدها و سوداگری های 
بی مورد مصرف میکنند میتوانند این ها را در راه تولید مصرف 
کنند، چه کســانی کــه میخواهنــد کمک کننــد به دیگــران«    
  ۱4۰۰/۰۱/۰۱ »تجربه هم به ما نشــان میدهد و معارف اسالمی 

هــم تأکیــد میکند کــه هرجــا مــردم می آیند دســت خــدا هم 
هســت«    ۱392/۱2/2۰ البته مســئوالن بایســتی بــرای این ها 
»برنامه ریزی کنند تا هرکسی بداند که با یک سرمایه کم چطور 
میشود به تولید کشــور کمک کرد؛ یعنی همه خیال نکنند که 
بایستی میلیاردی ســرمایه داشته باشــند تا بتوانند در تولید 

وارد بشوند.«    ۱4۰۰/۰۱/۰۱  

    برطرف کردن موانِع درونی
تا وقتی که موانع از سر راه تولید برداشته نشود تولید ملی آن 
جهش الزم را نخواهد کرد. این موانع آنقــدر آزاردهنده اند که 
رهبر انقالب از آن به عنوان صخــره ای در برابر تولید یاد کردند. 
گاهی ممکــن اســت برخی مســئوالن کشــور »به ذهنشــان 
بگذرد که خب موانع ]تولید[ در اختیار ما نیســت، مثا تحریم 
خارجی اســت؛ بله، بعضــی از موانــع این جوری اســت و تحت 
اختیار ما نیســت... لکن بســیاری از موانع هم موانعی اســت 
که در درون کشــور اســت و این هــا به جد موجب مانع شــدن 
از تولیــد و موجــب جلوگیــری از جهــش تولیــد اســت؛ این ها 
را میشــود برطــرف کــرد.«     ۱399/۰۶/۰2 برخــی از مهمتریــن 
موانــع تولیــد عبارت انــد از: »کیفیــت پاییــن برخــی کاالهــای 
داخلی نسبت به خارجی،  تمایل برخی به خرید کاالی خارجی، 
وجــود کاالی قاچــاق در کشــور، وارداتــی که به تولیــد داخلی 
آســیب میرســاند، تفاخر به برندهــای خارجی، تغییــرات مکرر 
در قوانیــن اقتصــادی، ضعیــف بــودن فرهنــگ کار و فــرار از 
کارهای ســخت و وجود مفاســد اقتصــادی«  و »مقــّررات 

زائد و غیر الزم و دســت وپاگیر، یا کمک نکــردن بانک ها و نظام 
بانکــی«     ۱4۰۰/۰۱/۰۱ نگاهــی بــه ایــن فهرســت به ما نشــان 
می  دهد که »هم ســرمایه گذار، هم کارگــر، هم مصرف کننده، 
ی دولتــی ... باید همــه باهم همکاری 

ّ
هم دســتگاه های متول

کنند تا این صخره بــزرگ را از ســر راه حرکت کشــور بردارند.«    
 ۱394/۰2/۰9

    تولید بدون مشوق نمی شود
»ســرمایه گذاری در امــر تولیــد احتیــاج دارد بــه مشــّوق« 
     ۱399/۱2/3۰در حــال حاضر برای تولید »نه آنچنان مشــّوقی 

وجود داشــته و نــه در مورد هزینه هــای تولید فکری شــده«  
  ۱399/۱2/3۰از جمله حمایت هایی که می تواند از تولید صورت 

گیرد »مشــّوق های قانونی یا کمک کردن به وارداتی که تولید 
ف به آنها است؛ ]مثا[ بعضی از موارد تولید ما، احتیاج به 

ّ
متوق

مواد اّولّیه دارد که باید از خارج بیاید یا مثا برخی از ماشین آالت 
و امثــال این ها کــه بایســتی به این ها کمک بشــود و تســهیل 
بشــود.«     ۱4۰۰/۰۱/۰۱ باید »کار تولیدی تشــویق بشود. امروز 
نقدینگی در کشــور به حّد خیلی زیادی رســیده؛ این نقدینگی 
میتواند بال باشــد، مایه توّرم باشــد، به هرجایــی هجوم بکند 
مثل ســیل ویرانگری کند، همین نقدینگی اگر هدایت بشــود 
به ســمت تولید، میتواند مثل یک دریاچه یا مثل یک اســتخر، 
رحمت الهی باشــد«     ۱39۸/۰2/24 در ســوی دیگر »یک کمک 
عمده بــرای تولید این اســت که قــدرت خرید مردم بــاال برود«  
    ۱4۰۰/۰۱/۰۱فرض کنید یک کاالی باکیفیت ایرانی »تولید شــد 
و تقاضای مردمی وجود نداشت« خب طبیعی است که در آن 
صــورت »تولید شکســت می خورد؛ یعنــی قدرت خریــد مردم 
ی اســت«     

ّ
]مهم اســت[ که این همان مســئله ارزش پول مل

۱4۰۰/۰۱/۰۱ پشــتیبانی دیگر از تولید قطع دســت واسطه ها در 

اقتصاد اســت. بســیاری از اوقات به جای اینکــه تولیدکننده از 
زحمتی که کشیده ســود ببرد »متأّســفانه این ســود را داللها 
و واســطه ها و ایــن دســتهای وســط و ســودجو میبرنــد«    
 ۱399/۱2/۱۵»اگــر دســت واســطه های بی مورد قطع بشــود، 

کمک زیادی به تولید خواهد شد«    ۱4۰۰/۰۱/۰۱   

    ارتقای کیفیت کاالهای داخل
اگر اقتصــاد ما جهــش کّمی تولید داشــته باشــد اما »جهش 
کیفی نداشته باشــیم، پیش نخواهیم رفت؛ یعنی اگر جهش 
کیفــی وجــود نداشــته باشــد، در بحــث مصــرف داخلــی هم 
درمی مانیــم«     ۱399/۰2/۱۷»مســئله مرغوبیــت و کیفیــت و 
استحکام ]کاالهای تولید داخل[خیلی مهم است. اگر چنانچه 
جنس تولید داخلی، این خصوصیات را داشــته باشد، به طور 
طبیعی تمایــل پیــدا میشــود.«     ۱3۸9/۰۶/۱۶ اما اگــر خریدار 
داخلی بعد از خرید جنس ایرانی ببیند کــه »محصول داخلی 
کیفیــت نــدارد، به  طــور طبیعی کشــانده میشــود به ســمت 
محصول خارجی«       ۱399/۰2/۱۷آن وقت اگر این اتفاق بیفتد 
دیگر معلوم نیســت که »دولت هم بتواند جلوگیری کند. باید 
کاری کنیم که مصرف کننده داخلی قانع بشــود بــه اینکه این 

کیفیت، کیفیت مطلوبی است...«    ۱399/۰2/۱۷ 

    تولید برای معیشت
باید بدانیم که کشــور ما با حرکت معمولــی به جایی نخواهد 
رسید »جهش الزم اســت، حرکت مضاعف الزم است؛ و زمینه 
این حرکت مضاعف خوشبختانه در کشور وجود دارد. عناصر 
بســیار خوِب مبتکر، جوانهــای آماده بــه کار، جوانها ی تشــنه 
کار در کشــور وجود دارند، میتوانیم از وجود این ها اســتفاده 
کنیــم و تولیــد را بــه معنــای واقعــی کلمــه جهش بدهیــم، و 
جهش تولیــد خواهد توانســت اقتصاد کشــور را احیــا کند.«  
   ۱399/۰2/۱۷اگــر کســانی کــه دســت اندرکار اقتصــاد کشــور 
هســتند جوری عمل کنند که تولید جهش پیــدا کند آن وقت 
قطعا »یک تغییر محسوســی در زندگی مردم ان شــاء اهلل به 
وجود می آید«.      ۱399/۰۱/۰۱و آن وقت اســت که »غصه بزرگ 

معیشت مردم« رفع خواهد شد.

چه مبارک است روزی که حکومت عدل الهی 
در جهان گسترش یابد

در روایات ما وارد است که مؤمنین با یکدیگر تراحم و تعاطف دارند؛ یعنی به هم رحم میکنند و با یکدیگر عطوفت میورزند.این یک 
وظیفه اخالقی است و این امر در پیشرفت و بنای اجتماعی ما تأثیر دارد. مردم به هم رحم کنند تا خدا هم به آنها رحم کند. وقتی که 
در دِل مردم نسبت به یکدیگر تّرحم و عطوفت و ُحسن ظن و محّبت هست، فضای جامعه، فضای بهشت میشود. آن گاه که در دِل 
افراد، با انگیزه های سیاسی یا شخصی، کینه، بددلی و سوءظن وجود داشته باشد، فضای جامعه فضایی تاریک و تلخ میشود. 
با هم همکاری کنیم، به هم کمک کنیم، نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشیم. مجادالت سیاسی برای کشور زیانبار است. برای 
سازندگی و راه انداختن چرخهای اقتصادی مضّر است. اگر بعضیها هر روزی به نحوی مسأله جدیدی درست کنند و افکار عمومی را 

متوّجه به یک مسأله موهوم کنند، اینها به ضرر کشور است.    ۱3۸۱/۰۱/۱۶      بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران 

فضای جامعه اینگونه بهشتی می شود

خطبه های انقالب  

در انتظار  وعده
 تضمین شده

جوان هــا! برادرهــا! شــهادت، مــرگ تاجرانــه و مــرگ آدم هــای زرنــگ اســت. خــدا ایــن هدیــه را ارزان نمیدهــد؛ بــه کســانی میدهــد کــه در راه 
ــدت  ــت مجاه ــه قیم ــد؛ ب ــت نیاوردن ــگان به دس ــان و رای ــی را آس ــه ی اله ــن هدی ــما... ای ــهیدان ش ــما، ش ــای ش ــد. جوان ه ــدت کنن او مجاه

ــا داد.   ۱۳۸۴/۰۲/۱۲  ــه آنه ــه را ب ــن هدی ــدا ای ــتند و خ ــان گذش ــد، از خودش ــاد کردن ــدا جه ــد؛ در راه خ ــت آوردن به دس

جاویداالثر/مزاریادبود:گلزارشهدایقم

خدا شهادت را ارزان نمی دهد
اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرشهیدمدافعحرمحجتاالسالممحمدمهدیماالمیری

شهید هفته  

شهادت:درعا،سوریه تاریخشهادت:۳۱فروردین۱۳۹۴

گزیده بیانات

گزیدهایازبیاناتحضرتآیتاهللخامنهایدربارهیعیدنیمهیشعبانوانتظارفرجحضرتبقیةاهلل�

در انتظار وعدهدر انتظار وعده تضمین شده تضمین شده
شب نیمه شعبان؛ مانند شب های قدر

یکــی از مهمتریــن روزهــای ســال، روز نیمه شــعبان اســت که هــم مصادف بــا والدت 
ذی جود و مســعود حضــرت بقیــةاهلل ارواحنافداه شــده اســت و هم شــب و روز نیمه 

شــعبان - با قطع نظــر از والدت این بزرگــوار در این شــب و روز - از لیالی و ایام متبّرکند. شــب 
نیمه شــعبان، شــب بســیار متبّرکی اســت. تالی تلو لیالی قدر و وقــت توّجــه و تذّکر و 

توّسل به ذیل عنایات باری تعالی  و طلب و درخواست است.     ۷۶/9/2۵

عید رنج دیدگان بشر
موعــود  مهــدی  حضــرت  والدت  روز 

ارواحنافــداه، یــک عیــد حقیقی بــرای همه 
افراد بشر و آن کسانی است که ستمی کشیده اند، 

رنجی برده اند، دلشــان ســوخته اســت، اشکی 
ریخته اند، انتظاری کشــیده اند و یا با مشاهده 
نامالیمــات در طــول حیــات خــود و در هــر 
نقطــه ای از عالــم - و حّتــی در هر نقطــه ای از 
تاریخ - مصیبتــی تحمل کرده انــد. همه آنها 

در مثل چنین روزی و به یاد امروز، احســاس 
شــادمانی و امیــد و نشــاط کرده انــد.      

۷4/۱۰/۱۷

عیداهلل االکبر
روز والدت امــام زمان، برای همه 

بشــر و تاریخ عید اســت. کســانی 
بودند کــه در دوران تاریک فرعونهــا و نمرودها و 

ابوجهل ها و ســالطین ظالم، در فقر و ظلم و تبعیض 
سر کردند و ُمردند و رنج کشیدند و روی خوبی ندیدند؛ 

امروز بــرای آنها هم عید اســت. اگــر روح آنهــا در عالم برزخ، 
از بعضــی از تفّضالتی کــه پــاره ای از ارواح برخوردارنــد، بهره مند 

باشد؛ یقینا مثل چنین روزی، شــادی خواهند کرد. امروز با بقیه ایام و اعیاد، 
تفاوت دارد. واقعا اگر ما امروز را »عید اهلل االکبر« بنامیم، مبالغه و گزاف نیست.   

۷4/۱۰/۱۷   

مثل خورشیدی درخشان
امروز وجود مقّدس حضرت حّجت ارواحنافداه در میان انسانهای روی زمین، منبع برکت، 
منبع علم، منبع درخشــندگی، زیبایی و همه خیرات است. چشــمهای ناقابل و تیره ما آن 
چهره ی ملکوتی را از نزدیک نمیبیند؛ اما او مثل خورشــیدی درخشان اســت، با دلها مرتبط و با روحها و 
باطنها مّتصل است و برای انسانی که دارای معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیست که احساس کند 
ولّی خدا، امام برحق، عبد صالح، بنده برگزیده در میان همه بندگان عالم و مخاطب به خطاب خالفت 

الهی در زمین، با او و در کنار اوست؛ او را میبیند و با او مرتبط است.      ۷۸/9/3

مظهر امید قطعی به آینده
نیمه ی شــعبان، مظهــر امید به آینده اســت؛ یعنی همــه ی امیدهایــی که ما به چیــزی پیدا 
میکنیم، ممکن است بشود، ممکن است نشــود؛ اّما امید به اصالح نهایی به وسیله ی ولّی 
یَک یــا َوعَد اهلِل 

َ
ــالُم َعل ف اســت. الّسَ

ّ
مطلق حضرت حق، حضرت صاحب    الّزمان�امید غیر قابل تخل

ذی َضِمَنه؛ وعده ی تضمین شــده ی خدا اســت. فقط هم ما -شــیعه- نمیگوییــم، فقط هم ما 
َّ
ال

مسلمانها نمیگوییم، ]بلکه[ همه ی ادیان عالم منتظر یک روز آن چنانی هستند.    9۷/2/۱۰

برپایی جمهوری اسالمی از مقدمات ظهور است
انتظــار فــرج معنایــش ایــن نیســت کــه انســان 
بنشــیند، دســت به هیچ کاری نزند، هیچ اصالحی 
را وجهه ی همت خود نکنــد، صرفا دل خوش کنــد به اینکه 
ما منتظر امام زمان � هســتیم. انتظاِر دست قاهِر 
قدرتمنِد الهِی ملکوتی اســت کــه باید بیایــد و با کمک 
همین انســانها ســیطره ی ظلــم را از بین ببــرد و حق را 
غالب کند و عــدل را در زندگی مردم حاکــم کند و پرچم 
توحید را بلند کند؛ انسانها را بنده ی واقعی خدا بکند. 
باید برای این کار آماده بود. تشکیل نظام جمهوری 
اســالمی یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی 
است. هر اقدامی در جهت استقرار عدالت، یک قدم 
به ســمت آن هــدف واالســت. انتظــار حرکت اســت؛ 

۸۷/۵/2۷ انتظار سکون نیست.     

هدف اصلی تعالیم انبیاء
همــه ی حرکتــی کــه بشــریت در ســایه ی 
تعالیــم انبیاء، در طــول این قــرون متمادیه انجــام دادند، حرکت 
به ســمت جاده ی اســفالته ی عریضی اســت کــه در دوران حضرت 
مهدی � به ســمت اهداف واال کشیده شده اســت که بشر در آن 
جاده حرکــت خواهد کــرد... در طول ایــن قرون متمــادی، بشــر از کج راهه ها، 
بیراهه هــا، راه های دشــوار، ســخت، با برخــورد با موانــع گوناگون، بــا بدن رنجــور و پای 
مجروح شــده و زخم آلــود، در بین ایــن راه ها حرکت کرده اســت تــا خودش را بــه این جاده ی 

اصلی برساند. این جاده ی اصلی همان جاده ی زمان ظهور است.    9۰/4/۱۸

حکومت صددرصد مردمی
حکومت آینده حضــرت مهدی موعود ارواحنافــداه، یک حکومت مردمِی به تمام معناســت. 
مردمی یعنی مّتکی به ایمانها و اراده ها و بازوان مردم اســت. امام زمان، تنهــا دنیا را ُپر از عدل 
و داد نمیکند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاســت که بنای عدل الهی را در سرتاســر عالم 
اســتقرار میبخشــد و یک حکومت صددرصد مردمی تشــکیل میدهد.    ۸۱/۷/3۰ احنافداه، دوره آغاز 
زندگی بشــر اســت؛ دوره پایان زندگی بشــر نیســت. از آن جا حیات حقیقی انسان و ســعادت حقیقی این 
خانواده عظیم بشری تازه شروع خواهد شــد و اســتفاده از برکات این کره خاکی و استعدادها و انرژیهای 

نهفته در این فضا، برای انسان ممکن خواهد شد.    ۷9/۱2/24

ایران به همزیستی شیعه  و سّنی افتخار می کند

برای ملت ایران، این همزیستی در مناطقی که شیعه و سّنی در کنار هم زندگی می کنند، 
مایه ی افتخار اســت و ایــن نکته ای اســت که ملت ایــران می توانــد آن را بــه عنوان یک 

نقطه ی درخشان و روشن به دنیای اسالم نشان دهد و به آن افتخار کند.    ۱3۷۸/۰۶/۰9 


