
      اول: 13 دی ماه، آغاز یک 
راه مبارک هفتـه

شهادت حاج قاســم »پایان« 
ماجرا نبــود، »آغاز« راهی بود 
که او در تمام این ســال ها به دنبال آن بود. 
راهی کــه در انتهای آن »بایســتی حضور 
فســادبرانگیز آمریکا در ایــن منطقه تمام 
بشود.« 98/10/18 ایضا حمله به عین االسد 
هم نقطه ی شــروع خــروج آمریکایی ها از 
منطقه بود. خروجی که این روزها با پرتاب 
موفقیت آمیــز ماهــواره ی نظامــی »نور 
1«، رنگ و بوی جدی تــری به خود گرفته 
اســت. چرا که با رصد اطالعــات مربوط به 
مســیرهایی که این ماهواره تا به حال طی 
کرده، می توان فهمید کــه چندین مرتبه از 
روی نقاط مختلف خاک ســرزمینی ایاالت 
متحده ی آمریــکا عبور کرده اســت. این 
بدان معنی اســت که از این پــس، نه تنها 
پایگاه های نظامی ایاالت متحده در منطقه، 
بلکه خاک این کشور نیز زیر نظر جمهوری 
اسالمی ایران قرار دارد. شاید به همین علت 
بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
در واکنش به این اقدام سپاه پاسداران و در 
موضعی انفعالی چنین گفت: »این کار صرفا 

یک کار تلویزیونی بوده اســت. ما ایران را به 
دقت زیــر نظر داریم. اطالعــات ما در مورد 
ایران بیش از ]خود[ آنها اســت.« جالب اما 
آنکه چندین ســاعت بعد از این اظهارنظر 
ترامپ، مایک پمپئــو، وزیرخارجه ی او، در 
واکنش به این موضوع گفــت: »ایران باید 
بابت این اقدام پاســخگو شــود. اقدام ایران 
نقض قطعنامه ی شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد اســت«. معلوم نیســت اگر به 
زعــم رئیس جمهــور آمریکا، اقــدام ایران 
صرفا یک نمایش تلویزیونی بوده، پس چرا 
وزیرخارجه ی او سخن از نقض قطع نامه ی 

شورای امنیت توسط ایران می گوید!

      دوم: پیام جدید ایران به ایاالت متحده
جــدای از اظهارات ضــد و نقیض مقامات 
آمریکایــی، پرتاب ماهواره ی نــور، بازتاب 
گسترده ای در رسانه های بین المللی داشت. 
»جاناتان مک  داول«، منجم و اخترشناس 
آمریکایی دانشــگاه  هاروارد با اشاره به این 
موضوع گفت: »قرار دادن ماهواره در مدار، 
کار بسیار دشواری است. ابتدا باید آن را به 
فضا برسانید اما با این حال این اقدام آسان 
است، قســمت ســخت ماجرا آن است که 

برای اینکه ماهواره در مدار بماند شما باید 
آن را به پهلو و به سرعت 27000 کیلومتر 
در ساعت تســریع کنید وگرنه ماهواره در 
مــدار نمی ماند.« »فابیان مینتز«، اســتاد 
مرکز تحقیقاتــی جیمز مارتیــن آمریکا 
معقتد اســت: »موشــکی که برای پرتاب 
ماهواره استفاده شده، نشــان داد ایران در 
ظرفیت علمی خود تکامل یافته اســت. در 
این موشــک از کیس فیبر کربن استفاده 
شده که فن آوری پیشرفته ای است و همین 
نشان می دهد ایران تمام ظرفیت های الزم 
برای توسعه ی برد موشک هایش را دارد.« 
روزنامه ی لوموند فرانسه هم با اشاره به این 
موضوع نوشت: »جمهوری اسالمی ایران، 
پیام خود به دولت آمریکا را تجدید می کند. 
این پیــام این اســت که به رغــم همه ی 
مشکالت جمهوری اسالمی ســپر پائین 
نمــی آورد«. روزنامه ی فیــگارو نیز چنین 
نوشــت: »نور 1، یک ماهواره ی اپتیکی یا 
جاسوسی است که قادر به تصویربرداری و 
رصد است...     ایران به لطف همین ماهواره 
می تواند اســرائیل را رصد کنــد. ظرفیت و 
توانایی قراردادن یک ماهــواره در مدار، خود 

عملی پیچیده است.«

      سوم: اگر قوی نباشید زور خواهید شنفت!
»وقتی نظام اسالمی، این کشــور را تحویل 
گرفت، زیرســاخت ها مطلقاً مناسب با این 
پیشــرفت های علمی نبود. وقتی می گویند 
جمهوری اسالمی با فرستادن ماهواره به فضا 
- که چشم رقبا و دشمنان جمهوری اسالمی 
را خیره کرد - دهمین یا نهمین کشوری است 
که این کار را انجام می دهد، این خیلی حرف 
بزرگی اســت. ایران!؟ کی کرد ایــن را؟ نظام 
اســالمی.« 88/2/23 »یک روزی جوان های 
ما حّتی گلوله ی آر. پی. جی را نمی توانستند 
پرتاب کنند و نمی شــناختند؛ امروز همان 
جوان ها موشک پرتابگر ماهواره می فرستند 
که چشم دانشــمندان جهان را به خود جلب 
می کند، همه را متوجه می کند.« 88/1/1 آن 
هم در شرایطی که تمامی این دانش فنی، در 
زمان تحریم، و توسط جوان های ایرانی تولید 
شده است. فرمانده ی کل سپاه پاسداران، به 
درستی دراین باره گفت: »پیام به ثمر نشستن 
این دستاورد مهم این است که تحریم نه تنها 
مانعی در مســیر پیش روی ما نیســت بلکه 
موجب روشن شدن موتور پیشران فناوری های 
نوین ما برای رسیدن به یک قدرت بزرگ در 
سطح منطقه و در افق نزدیک در سطح جهانی 

است.«
این پیشرفت اما دو شرط اساسی دارد: »قوی 
شدن« و »نترسیدن از دشمن«. باید در همه ی 
عرصه ها قوی شــد، که اگر »اگر قوی نباشید 
زور خواهید شنفت؛ نه از آمریکا و غرب، حّتی 
از موجودی مثل صّدام. اگر قوی نباشــید به 
شما زور می گویند، بر شما تحمیل میکنند. 
باید قوی بشوید.« 93/4/16 و از دشمن نباید 
ترســید »که ما در طول تاریخ هم مشــاهده 
می کنیم کسانی که از این قدرت ها ترسیده اند، 
دچار آزمون های سخت و تلخ زندگی شده اند. 
امروز قدرت های اسالمی، دولت های اسالمی 
مالحظه ی قدرت های ظالم دنیا را می کنند، 
از آنها می ترســند و قدرت خودشان را ندیده 
می گیرند؛ نتیجه این می شود که تو سرشان 
می خورد... قرآن می گوید: »َفال تَخـــافوُهم َو 
خافوِن«؛ »خافون« یعنی مالحظه ی مقّررات 
من را بکنید؛ آنجایی که خدای متعال فرموده 
است مجاهدت کنید، مجاهدت کنید؛ آنجایی 
که فرموده است دست نگه دارید، دست نگه 

دارید؛ معنای خافون این است.« 99/2/6
بر روی ماهواره ی نور 1، اهل ذوق و معرفتی، 
آیه ی 13 سوره ی زخرف را نوشته بود: »لَِتْسَتُووا 
َعَلی ُظُهورِِه ُثمَّ َتْذُکُروا ِنْعَمَة َربُِّکْم إَِذا اْسَتَوْیُتْم َعَلْیِه 

َر لََنا َهَذا َوَما ُکنَّا لَُه ُمْقرِِنیَن؛  َوَتُقوُلوا ُسْبَحاَن الَِّذی َسخَّ

تا چون با کمال تسلط بر آنها نشستید متذکر 
نعمت خدایتان شــوید و بگویید: پاک و منّزه 
اســت خدایی که این )مرکب ها( را مسخر ما 
گردانید، و گرنه ما هرگز قادر بر آن نبودیم«. 
باری، عالم تحت سیطره ی انسان مؤمن است 
به شرط »َفال تَخـافوُهم َو خافوِن«، و به شرط 
ٍة«... چهارده قرن  »وَأَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
پیش رســول مهربانی ها درباره ی مردان این 
سرزمین چنین فرمود: »اگر علم در ثریا باشد 
مردانی از ســرزمین پارس به آن دست پیدا 

خواهند کرد«.  
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حسینیه در همین

البالغه نهج 

اخالق درس

   پیامک:   10001028 
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Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

پیشرفت روایت

حاج قاسم مکتب

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام کالم

با روزه و تالوت قرآن مهیا 
بشوید برای لیلة القدر                   
در یک حدیثی است که پیغمبراکرم فرمودند 
که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. مهمانی 
خدا، مهمانی ای که در آنجا سفره ای که پهن 
کرده است قرآن مجید است و محلی که در 

آنجا ضیافت می کند مهمش »لیلــة القدر« است و ضیافتی که می کند ضیافت تنزیهی 
و ضیافت اثباتی و تعلیمی]اســت[. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضــان به روزه، به 
مجاهده، به ادعیه مهیا می کند تا برسند به آن ســفره ای که از آن باید استفاده کنند و 
آن »لیلة القدر« است که قرآن در آن نازل شده است...  این راه هایی که به دنیا باز است و 

شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیلة القدر.    59/4/21

محبت، احترام و اطاعت پدر و مادر
معلّمین خودشان را برای این مسئولیت بزرگ آماده کنند

رصدی گزارش

پدر و مادرهایتان را هم دوســت بدارید و هم این دوســتی را به آنهــا ابراز کنید؛ هم 
احترام شان کنید. هم اطاعت شان کنید؛ در داخل محیط خانه، اخالق شما، رفتار شما 
می تواند یک خانواده را بســازد. یک جوان گاهی در یک خانواده، پدر، مادر، برادران، 
خواهران را تحت تأثیر قرار می دهد. من گاهی به خانواده ی شــهدا که ســر می زنم، 
پدرها، مادرها - این را من شنیده ام - می گویند این جوان، جوان شهیدشان، در داخل 
خانه با رفتار خود، معلم ما بود؛ نماز خواندنش، نمــاز خواندن را به ما یاد می داد؛ قرآن 
خواندنش، قرآن خواندن را به ما یاد می داد؛ وظیفه شناسی، نشاطش برای کار، نشاط 
و وظیفه شناســی را به ماها تعلیم می داد. یک جوان مؤمن و مهذب در داخل خانواده، 
مثل یک چراغ محیط خانواده را روشن می کند و برادرها، خواهرها از او فرامی گیرند؛ 

86/12/19 در داخل محله، در داخل محیط زندگی، در داخل محیط کار.   

ابالغیه رهبر انقالب اسالمی 
در موافقت با آزادسازی سهام عدالت

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

معلّمین، خودشان را برای این مســئولّیت بزرگ آماده کنند... هر معلّم یک پرورنده 
-یعنی معلّم اخالق- هم هست؛ معلّم ریاضّیات، معلّم فیزیک، معلّم طبیعی، در عین 
حال معلّم اخالق هم هســت. گاهی یک معلّم ســِر کالس، فرض بفرمایید در وسط 
درس هندسه یا درس شیمی، در زمینه ی مسائل معنوی یا در زمینه ی خداشناسی 
یک کلمه بر زبانش جاری می شــود که گاهی آن یک کلمه، بیــش از یک کتاب در 
ذهن دانش آموز اثر می گذارد و باقی می مانَد؛ با اخالق خود، با منش خود؛ معلِّم دارای 
اخالق، پرورنده ی اخالق در دانش آموز اســت. معلّم منیع الّطبــع، معلّم صبور، معلّم 
متدیّن، معلّم متین، این خصوصّیات و خصلت ها را با رفتــار خود به دانش آموز خود 

منتقل می کند ولو یک کلمه هم در این زمینه ها حرف نزند. 96/2/17

هفته خبر

رهبری مطالبه

رهبری خاطرات

انقالبی گری اخالق 

تاریخی روایت 

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای سه شـنبه ی گذشـته، ضمـن ابـراز گالیـه از تأخیـر 
در اجـرای ابالغیـه ی قبلـی ایشـان کـه بـا هـدف گسـترش عدالـت اجتماعـی و 
توانمندسـازی خانوارهـای کـم درآمـد، در سـال 85 دربـاره ی سـهام عدالـت صادر 
شـده بود، با درخواسـت رئیـس جمهـور مبنی بر آزادسـازی سـهام عدالـت موافقت 
کردنـد امـا بـرای اجرایـی شـدن ایـن تصمیـم، سـه اقـدام مهـم را از دسـتگاه های 

اجرایـی مطالبـه کردنـد:
1. دارندگان سـهام عدالـت مجازند در محدوده ی زمانی مشـخص مالکیت مسـتقیم 
سـهام شـرکت های سـرمایه پذیر را انتخـاب نماینـد و بـه تناسـب، نقـش مدیریتی 

خـود را ایفـا کنند.
2. مقـررات مـورد نیـاز جهـت انتقـال سـهام بـه صاحبـان سـهام عدالـت توسـط 
شـورایعالی بـورس تدویـن و تصویب شـود. این مصوبـات بـرای کلیه دسـتگاههای 

الزم االجراسـت. اجرایـی 
3. شـورایعالی بـورس موظـف اسـت ضمـن تشـویق مانـدگاری صاحبان سـهام در 
شـرکت های سـرمایه گذاری اسـتانی، هرچه زودتـر زمینـه ی ورود آن شـرکت ها را 

بـه بـورس فراهـم نماید.
بـا توجه بـه تأخیـری در تحقـق اهـداف این سـهام و بـه دلیـل ضـرورت بهره مندی 
هرچه سـریعتر مـردم از منافع سـهام خـود، الزم اسـت دولـت محترم هرچـه زودتر 

بندهای سـه گانـه فـوق را محقق سـازد.

سروان شیرودی همیشه آماده ی شــهادت بود. به یکی از برادران که از دوستان قدیمی اش و از روحانیون 
متعهد کرمانشاه است گفته بود فالنی بیا یک خداحافظی از روی خاطرجمعی با تو بکنم، زیرا می دانم که باید 
شهید بشوم. این برادرمان گفته بود که خدا کند حفظ بشوی و خدمت کنی. گفته بود نه! شهید کشوری را 
در خواب دیدم که به من گفت: شیرودی یک عمارت خیلی خوبی برایت گرفته ام، باید بیایی توی این عمارت 

بنشینی، لذا می دانم که رفتنی هستم. به یکی از برادران هم گفته بود که دعا کن تا شهید شوم.   60/2/11  

»همیشه« آماده شهادت بود

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر 
شهید شیخ مهدی شاه آبادی 

شهادت : ارتفاعات بازی دراز

تاریخ شهادت:8 اردیبهشت 60

مزار: گلزار شهدای شهر شیرود

عزیزان من! این ایمان آگاهانه در رزمندگان، موجب این می شــد که خطر را به هیچ 
بگیرند. در فرماندهان موجب این می شد که لحظه ای به راحتی خود و یا به خطر برای 
خود فکر نکنند. شب و روز تالش و کار کردند؛ حیثیت حقیر خودی را نادیده گرفتند؛ 
برای خدا و برای اهداف اسالم و برای آزادی و سربلندی ملت مسلمان، حاضر شدند 
جان خودشان را بدهند. هر ملتی که این طور احساسی در او باشد، شکست خوردنی 

نیست.     78/3/3

به مناسبت فرا رسیدن روز معلم

شرط شکست ناپذیری ملت ها

مراسم افطار فرماندهان سپاه از جمله شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حاج مهدی باکری در 
حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای  |  تیر 62

این تحریم هـا می تواند بـه نفع مـا تمام شـود: وقتی مـا تحریم بشـویم، به اسـتعداد 
و ظرفیـت داخلـی رو می آوریـم، از داخل رشـد می کنیم؛ همچنـان که در این سـی 
سـال این مسـئله اتفاق افتاده اسـت... اگـر درهای علـم را بـه روی ما نبسـته بودند، 
مـا در سـلول های بنیـادی و هوافضـا و فرسـتادن ماهـواره بـه آسـمان، بـه اینجاهـا 
نمی رسـیدیم. پـس هرچـه مـا را تحریـم می کنند، ما بـه ظرفیـت داخلـی خودمان 
متوجـه می شـویم و رو می آوریم و ایـن ظرفیت و اسـتعداد روزبه روز مثل چشـمه ی 

جوشـانی شـکوفا می شـود. پس این تحریم بـه نفـع ماسـت.     90/11/14

خداوندا! در دسـتان مـن چیزی نیسـت؛ نه بـرای عرضه ]چیـزی دارند[ و نـه قدرت 
دفاع دارنـد، اما در دسـتانم چیـزی را ذخیره کـرده ام که به ایـن ذخیره امیـد دارم و 
آن روان بودن پیوسـته به سـمت تو اسـت. وقتی آنها را به سـمتت بلند کـردم، وقتی 
آنهـا را برایت بـر زمین و زانـو گـذاردم، وقتی سـالح را برای دفـاع از دینت به دسـت 

گرفتـم؛ اینها ثروِت دسـت من اسـت که امیـد دارم قبـول کرده باشـی.  

تحریم به نفع ماست به شرطی که...

ثروت بزرگی که من دارم

)( ماه رمضان های امام خمینی

برکاتــی کــه روزه بــرای انســان دارد، بــه قــدری ایــن بــرکات از لحــاظ معنــوی و ایجاد 
نورانیــت در دل انســان زیــاد اســت کــه شــاید بشــود گفــت بزرگ تریــن بــرکات ایــن 
مــاه همیــن روزه اســت... لیکــن عــالوه ی بــر روزه گرفتــن تــالوت قــرآن بــا تدبــر. بــا 
ــس  ــرآن، ان ــالوت ق ــب ها ت ــب ها و نیمه ش ــی از روزه داری، در ش ــِت ناش ــت نورانی حال
بــا قــرآن، مخاطــب خــدا قــرار گرفتــن، لــذت دیگــری و معنــای دیگــری دارد... از اینها 
ــه روایتــی  ــا ب ــرک گناهــان اســت... بن ــا، ت ــر از اینه ــه جهتــی باالت ــر، شــاید ب مقدم ت
 )( در خطبــه ی پیامبــر اعظــم، در روز جمعــه ی آخــر مــاه شــعبان، امیرالمؤمنیــن
ــت. در  ــر اس ــل بافضیلت ت ــدام عم ــاه ک ــن م ــه در ای ــر ک ــد از پیغمب ــؤال می کن س
جــواب می فرماینــد: »الــورع عــن محــارم اهلل«. اجتنــاب از گناهــان و از محــارم الهــی، 
بــر کارهــای اثباتــی و ایجابــی مقــدم اســت؛ جلوگیــری از آلودگــی و زنــگار روح و دل 

86/6/23 ــت.   اس

اّولین کسی که ایمان آورد امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه بودند- یک امتیاز بزرگ است... 
عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انســان ســال های متمادی با آنها زندگی کرده 
آسان نیست... ایشان با آن فطرت پاک، صدق قضّیه را، حّقانّیت قضّیه را بالفاصله فهمید؛ تا 
پیغمبر را دید، با آن حال که از ِحرا برگشــته بود فهمید که یک حادثه ی مهم اتّفاق افتاده و 
قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد...]عالوه بر این[ این بزرگوار 
این امتیاز را دارد که از همه ی اموال خودش خارج شد و همه را صرف کرد در راه ترویج اسالم 
و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار آن سختی ها و آن مشــکالت طاقت فرسا ]شد[ که یکی اش 
همین مسئله ی ِشعب ابی طالب بود و آن سه ســالی که آنجا بودند و آن سختی هایی که این 
بزرگوار متحّمل شد و این ایمان را محکم نگه داشت. خب اینها واقعاً فضایل مهّمی است؛ اینها 

مغفولٌ عنه مانده؛ این بزرگوار واقعاً مظلومه است.    95/2/20

ــرای  ــان هســتند کــه ب ــاب تحــّول اخالقــی، مخاطــب اّول و مســؤول اّول جوان در ب
ــت  ــی اس ــان، نوران ــای جوان ــت. دل ه ــر اس ــانتر و راحت ت ــا آس ــه ی کاره ــا هم آنه
و فطرت هــای آنــان، ســالم و دســت نخورده اســت... تحــّول اخالقــی، یعنــی 
ــد  ــه ی ب ــر روحی ــت، ه ــالق زش ــر اخ ــی را - ه ــت اخالق ــر رذیل ــان ه ــه انس این ک
ــت -  ــان اس ــود انس ــی خ ــا عقب ماندگ ــران ی ــب آزار دیگ ــه موج ــندی ک و ناپس
ــد...  ــته کن ــی، آراس ــای اخالق ــل و زیبایی ه ــه فضای ــذارد و خویشــتن را ب ــار بگ کن
ــه  ــود دارد ک ــا وج ــادی در م ــای زی ــت، کمبوده ــا هس ــادی در م ــای زی نقص ه
بایــد ایــن کمبودهــا را جبــران و برطــرف کنیــم. تنبلــی، نومیــدی، بی حوصلگــی، 
ــد دور  ــت، بای ــا هس ــدام در م ــر و... هرک ــان های دیگ ــه انس ــبت ب ــی نس بهانه جوی

ــت.   76/1/1 ــدت اس ــارزه و مجاه ــک مب ــن، ی ــم. ای بریزی

با فضیلت ترین کارها در ماه رمضان چیست؟
)(فضائل استثنایی همسر پیامبر

تحول اخالقی جامعه بر 
دوش جوانان است

نور انقالب به ثریا رسید
علی رغم  تحریم های بی سابقه

 ایران اولین ماهواره نظامی خود را به فضا فرستاد

)(به مناسبت وفات حضرت خدیجه

فرازی از وصیت نامه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی )7(

بنده ایـن را مّکـرر گفتـه ام. معمـوالً امـام در مـاه رمضـان، دیـدار نداشـتند. البته ما 
گاهی بین مـاه رمضـان می رفتیـم و بـا ایشـان مالقـات می کردیـم - افطـاری، یا به 
دلیـل دیگری پهلـوی ایشـان بودیـم؛ یک بـار یـا دو بـار - امـا غالباً مـردم ایشـان را 
نمی دیدنـد؛ ما هم کمتـر از معمـول می دیـدم. بعـد از ماه رمضان که انسـان ایشـان 
را می دیـد، در یـک دیـدار و مالقاتـی کـه بـا مـردم حـرف می زدنـد، آدم بـه طـور 
محسـوس می فهمیـد کـه ایشـان در ایـن یـک مـاه، نورانی تـر شـده اند. آدم، این را 
حس می کـرد. پیرمـرد هشـتاد و چنـد سـاله - نزدیـک نـود سـاله - این یـک ماهه 
حرکـت می کـرد و پیش می رفـت! همیشـه در حال حرکـت بودنـد؛ اّما مـاه رمضان، 

76/11/1 بیشـتر و جّدی تـر! چـون میـدان، میـدان مناسـب تری اسـت. 

»بنده یک ماه رمضان در مســجد امام حسِن مشهد سخنرانِی 
مستمّر   سی جلسه ای داشــتم... این سخنرانی ها منبع خوبی 
برای مچ گیری ماست! در آن سخنرانی ها راجع به توحید، امامت، 
والیت، نبّوت و سایر مباحث اساســی بحث شده است که اآلن 
هم آنها را تأیید می کنم. اینهــا پایه های فکری برای ایجاد یک 
نظام اسالمی بود.« این سخنرانی  ظهرهای ماه رمضان سال 53، 
امروزه با عنوان »طرح کلی اندیشــه ی اسالمی در قرآن« مورد 
مراجعه  و استفاده ی جویندگان معارف قرآنی است. نشریه ی خط 
حزب اهلل در ماه مبارک رمضان کلیدواژه هایی از این سخنرانی ها 
را انتخاب و بخش هایی از دیدگاه های آیت اهلل خامنه ای درباره ی 

این مفاهیم کلیدی در این سخنرانی ها را مرور می کند. 
پس از کلیدواژه های »تقوا« و »انواع ایمان« در 

شماره ی گذشته، اکنون بخش هایی 
از آن درباره ی »مغفرت« و 

»انفاق« را بازخوانی 
کرده ایم.

3- مغفرت: التیام زخم های ناشی از گناه 
مغفرت یعنی پر کــردن آن خألهایی که زخم های 
روح انسانند، با پر کردن آنها انسان به کمال می رسد. 
این، شایسته است که انسان در راهش کوشش کند، 
مسابقه بدهد، ســرعت بگیرد. مغفرت خیلی مهم 
است. مغفرت این نیست که خدای متعال بی حساب، 
از روی دل بخواه، یک کســی را مورد لطف بی جایی 
قرار بدهد، بدون اینکه خود او کوششــی در راه این 
لطف الهی کرده باشد. »َو ساِرعوا اِلی َمغِفرٍَة ِمن َربُِّکم« 
سرعت بگیرید به سوی مغفرتی از پروردگارتان، »َو 
َجَنٍة« و بهشتی، »َعرُضَها الَسامواِت َو االَرض« که پهنا 

و گســتردگی آن به قدر آســمان ها و زمین است، 
»اُِعدَّت« آماده شده است، »لِلُمتَّقیَن« برای متقیان.

4- یکی از نشانه های مؤمن انفاق است
»َو ِماّم َرزَقناُهم یُنِفقوَن «، یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن کسانی هستند که از آنچه ما به آنان روزی کرده ایم، اسِم مال در آن نیست؛ از پول هایی که به آنها دادیم؟ نه؛ 
فرق نمی کند، از پولی که دادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان جســمی ای که دادیم، از زبانی که دادیم، از فکر و مغزی که 
دادیم، از همه ی امکاناتی که دادیم، فرمود »ما َرزَقناُهم« از هر آنچه ما به آنها روزی داده ایم، چه می کنند؟ »یُنِفقوَن«. انفاق می کنند. یعنی بجا خرج می کنند، نه هر 

خرج کردنی. یکی از نشانه های مؤمن انفاق است.

انفاق کار مردمان 
باهوش است

1- توبه، شرط اصلی بهره مندی از مغفرت الهیپای درس تفسیر قرآن آیت  اهلل خامنه ای»2«
اَموَاُت َو األَْرُض  بُِّكْم َو َجنٍَّة َعرُْضَها السَّ ن رَّ »َو َسارُِعواْ إَِل َمْغِفرٍَة مِّ
ْت لِلُْمتَِّقنَي « فالن کس ظلم کرده، گناه کرده، در زمین  أُِعدَّ

فساد آفریده و برانگیخته؛ مستوجب عذاب خداست؛ بعد 
روز قیامت به خاطر قطره ی اشــکی که او داشته است یا 
توجه و توسلی که او کرده است، خدا بگوید... از سر خطایای 
تو گذشتیم، تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این است؟ »سارِعوا 
اٌر« ]یعنی[ما لجباز  اِلی َمغِفرٍَة« این را می گوید؟ نه. »َو اِنّی لََغفَّ

نیستیم، ما غفاریم... ما حاضریم از آن اشتباهات صرف نظر 
کنیم، ]اما[ در صورتی که جبران بشود. نمی گوییم چون 
شما یک روزی اشــتباه کردید، حاال صد برابر مجاهدت 
کردید، مجاهدت شما به خاطر اشتباه شما هیچ؛ نه؛ »َو اِنّی 
اٌر« ما غافریم، ما خألها را پر می کنیم، زخم ها را التیام  لََغفَّ

می دهیم، اما برای چه کسی؟ »لَِمن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صالِحاً ثُمَّ 
اهتَدی«، من بخشنده ام برای آن که توبه کند. 

2- توبه: پشیمانی و جبران خطا
توبه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راهِ تکامل شما اینجا بود، 
شما این طرفی می رفتید؛ حاضریم شــما را ببخشیم، ِکی؟ 
وقتی بروید به طرف تکامل، مجدداً به راه درســت برگردید. 
»لَِمن تاَب« توبه کند، یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایمان 
خود را قوی کند، عمل صالح کند. عمل! نباید از عمل غافل 

بود و سخن گفتن و دل خوش داشتن خود بسنده کرد. 

1- هر بخششی انفاق نیست
ّاِء«  ّاء َو الضَّ چه کسانی هستند باتقوایان؟ »اَلَّذیَن یُنِفقوَن ِفی السَّ
آن کســانی که انفاق می کنند در خوشــی و ناخوشی. انفاق 
کردن یک شرط باتقوا بودن اســت. انفاق با خرج کردن فرق 
دارد. خرج کردن یعنی اینکه انســان یک پولی را خرج کند. 
انفاق خرج کردن است، اما نه هر خرج کردنی. انفاق آن خرج 
کردنی را می گوینــد که با آن، یک خلئی پر شــود، یک نیاز 

راستینی برآورده بشود. 

2- تالش هایی که بی نتیجه است
کجایند آن کســانی که میلیون ها خرج می کنند، به ظاهر 
هم برای کارهای نیک خرج می کنند، تا از زبان قرآن به آنها 
بگوییم که بدبخت ترین مردمند، زیرا کارشان انفاق نیست. 
»قُل َهل نَُنبِّئُُکم ِباالَخَسیَن اَعامالً* اَلَّذیَن َضلَّ َسعیَُهم ِفی الَحیاِة 
نیا َو ُهم یَحَسبوَن اَنَُّهم یُحَسنوَن ُصنعاً«. این پول هایی که خرج  الدُّ

می شــود، این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه ی یک عده 
مردم آویخته می شود، این پیرایه های زیادی و دروغین؛ اینها 
انفاق نیست، چرا؟ چون خلئی را پر نمی کند. بنابراین انفاق 
آن چیزی اســت که یک خلئی را پر می کند. یک نیازی را 

برآورده می کند. 

3- انفاق کار مردمان باهوش است
آن ملتی که امروز به یک چیزی احتیاج دارد، مانند آب و هوا، 
اگر در غیر آن چیز، به همان ملت کمــک کردی، اینجا انفاق 
نکردی، پول حرام کردن انجام دادی. پس انفاق کارِ همه کس 
نیست؛ انفاق کارِ مردمان باهوش اســت. آنهایی که خألها و 
نیازها را می فهمند و حاضر می شوند به جا، آن خألها و نیازها 
ّاِء َو  را پر کنند. انفاق خیلی مهم است. »اَلَّذیَن یُنِفقوَن ِفی السَّ
ّاِء«، یکی از نشانه های با تقواها این است، انفاق می کنند در  الضَّ

خوشی و ناخوشی.

مغفرت

انفاق


