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قال َر ُس ُ
الل(ص):

إن ّ
ِض ال َب َ
الل يُبغ ُ
ِند َوفاتِهِ
خى ع َ
َّ
خيل فى َحياتِهِ ،ا َ َّ
لس َّ

پیامبـر اکـرم(ص) میفرماینـد :خداونـد از كسـى كـه در زندگـى بخيـل باشـد و در هنـگام مرگ
سـخى شـود ،نفرت دارد.
(بحاراالنوار ،ج  ،74ص )173

					
ارتباط با ما:

آواي قرآن

سـخاوت يعنی آنچه كه انسـان در اختيار دارد
از قبيـل علـم و دانـش ،مال و ثـروت ،قدرت و
نفـوذ كليه امكانـات مادی و معنـوی كه مورد
نيـاز ديگـران اسـت در اختيـار آنان بگـذارد و
نيازمنـدی مادی و معنوی ،فـردی و اجتماعی
مـردم را برطـرف سـازد .در قـرآن کریـم در
مورد سـخاوت و بخشـش بسـيار تأكيد شـده
اسـت .خداونـد متعـال مـی فرمايـد « َمث ُ
َـل
ِيل َّ
الل َك َمث َِل
ُـون أَ ْم َوال َ ُه ْم فِي َسـب ِ
ِيـن يُ ْن ِفق َ
ال َّذ َ
ـب َع َسـ َناب َِل فِي ُك ّ ِل ُسـ ْن ُبلَ ٍة مِائ َ ُة
َح َّب ٍة أَن َْبت ْ
َت َس ْ
ِف ل َِم ْن يَشَ ـا ُء َو َّ
َح َّب ٍة َو َّ
الل يُضَ اع ُ
ِيم؛
الل َواسِ ٌـع َعل ٌ
مثـل كسـانی كـه دارائـی خـود را در راه خـدا
صـرف میكننـد ،هماننـد دانـهای اسـت كـه
هفـت خوشـه برویانـد و در هـر خوشـه صـد
دانـه باشـد و خداونـد برای هر كـه بخواهد آن
را چنديـن برابـر میگردانـد و خـدا (قـدرت و
نعمتـش) فـراخ (و از همـه چيز) آگاه اسـت».
(بقـره .)261/خداونـد يكی از نشـانههای مهم
ايمـان را انفـاق در راه خداوند معرفی میكند،
ب
ـون ب ِالْغ َْي ِ
ِيـن يُ ْؤ ِم ُن َ
چنانكـه میفرمايـد« :الَّذ َ
ِ
ُون؛ آن
ـم يُنفق َ
ِيم َ
ـون َّ
َويُق ُ
الصلا َة َو ِم َّمـا َر َز ْق َنا ُه ْ
كسـانی كه بـه دنيای ناديـده بـاور میدارند و
نمـاز را به گونه شايسـته میخواننـد و از آنچه
بهـره آنـان سـاختهايم میبخشـند»( .بقره)3/
سـخاوت و انفـاق هرچنـد تفـاوت معنایـی بـا
هـم دارنـد ولـی گاهـاً مصادیـق هـر دو یکـی
اسـت .شـخص باید اوالً سـخاوت داشته باشد
تـا بتوانـد انفاق کنـد و اگر چیزی نـدارد جای
انفـاق و سـخاوت نیسـت .اگـر مـا میخواهیم
بـه روش و سـنت اولیـای الهـی عمـل کنیـم
بایـد این صفـت پسـندیده را در خـود تقویت
نماییـم و یقیـن داشـته باشـیم بـا بـذل و

			
تلفن021-42507018 :

گشادهدستی

بخشـش مـال و دارایـی مـا ،کـم نمیشـود
چـون خداونـد تبارک و تعالی وعـده ازدیاد آن
را داده اسـت و خُ لـف وعـده نمیکنـد .بهتـر
اسـت انفـاق به چیـزی تعلـق گیرد کـه مورد
ـون؛ از
عالقـه انسـان اسـت« .تُ ْن ِفقُوا م ِّمـا تُحِ ُّب َ
آنچـه دوسـت مـی داریـد انفـاق کنیـد» (آل
عمـرانّ )92/
وال اگـر چیزی کـه تاریخ مصرف
آن گذشـته و یـا ارزش مالـی چندانـی نـدارد،
بخشـش چنین چیـزی اگر چـه ارزش و ثواب
دارد ولـی نمیتوانـد از مصادیـق «تُ ْن ِفقُـوا م ِّما
ـون» باشـد .اگـر بخواهیـم بدانیـم قـرآن
تُحِ ُّب َ
کریـم میـزان کمـک به دیگـران را چـه مقدار
میدانـد ،در آیـه  39سـوره سـبا آمـده اسـت:
ـي ٍء َف ُه َو يُخْ لِفُـ ُه؛ هر چیزی
ُـم م ْ
« َماأَن ْ َف ْقت ْ
ِـن شَ ْ
را انفـاق کنید پـاداش دارد؛ چه کم باشـد چه
زیـاد» .کمـک زیاد هم میتوانـد در جای خود
نقش داشـته باشـد ،گاهی کمک انـدک مورد
نیـاز اسـت و بیـش از آن لزومـی نـدارد .در
حدیـث میخوانیم :هیـچ کار خوبی را کوچک
نشـمارید ،شـاید همـان شـما را نجـات داد و
هیچ گناهی را سـبک نشـمارید ،شـاید همان
سـبب سـقوط شـما شد.
مقام سـخی آن قـدر بلند و ارجمند اسـت که
در روایـات بـه اکـرم االخالق تعبیر شـده و در
بیـان امام صادق(ع) آمده اسـت کـه فرمودند:
سـخاوت از اخالق انبیا و سـتون ایمان اسـت.
کسـی که مؤمن راسـتین باشـد ،حتماً سـخی
اسـت .انسـان سـخی از نـور یقیـن بهرهمند و
دارای همـت عالی اسـت .آن چیـزی که باعث
شـد بـه حاتـم لقب طائـی دادنـد اطعـام او به
فقـرا و نیازمندان بود و کسـی را از در خانهاش
دسـت خالـی برنمیگرداند.

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

خداوند سخاوت را دوست دارد

گروهـی از اهـل یمـن بـر پیامبـر(ص) وارد شـدند .در میـان ایشـان مـردی بود
کـه سـخنورتر و در گفتگـو بـا پیامبـر(ص) شـدیدتر و تندتر بود ،تـا آنجا که آن
حضـرت را بـه خشـم آورد ،رنـگ چهـره پیامبـر(ص) دگرگون گشـت .جبرئیل
فـرود آمـد و عرض کرد :پـروردگارت به تـو درود می فرسـتد و میفرماید« :این
مـرد سـخی اسـت و بـه مـردم اطعـام میدهـد» پـس خشـم پیامبـر(ص) فرو
نشسـت و سـر برداشـت و فرمـود« :اگـر این نبـود کـه جبرئیل مـرا از جانب
خداونـد خبـر داد کـه اهـل سـخاوت و اطعامی ،تـو را از خـود میراندم و
عبـرت دیگـران میسـاختم!» مـرد یمنـی عرض کـرد :آیا خدای تو سـخاوت
را دوسـت دارد؟ فرمـود :بلـی .یمنـی گفـت :أَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل إِلَـ َه إ ِ َّل َّ
الل َوإن ّـک
ـول َّ
َر ُس ُ
الل .بـه خدایـی کـه تو را بـه حق برانگیخـت هیچ کـس را از مال خود
(جامعالسـعادات ،ج  ،2ص )155
محـروم نسـاختم.

امیرالمؤمنین(ع) همواره به فکر ضعیفترین افراد
جامعه بود

مقـام معظم رهبـری (مدظلهالعالی) :امیرالمؤمنین در تمـام آنات قدرت ،حکومت
و سـلطهای کـه خـدای متعـال در اختیارش گذاشـت ،بـه فکر ضعیفتریـن افراد
جامعـه بـود .هـم خـودش بـه فکر بـود ،هم کسـانی را که بـه جاهـای مختلف به
عنوان حکومت ،اسـتانداری ،سـفارت و غیره میفرسـتاد ،سـفارش میکرد .ایشان
بـه مالـک اشـتر میفرمایـد :بگـرد ،کسـانی را پیدا کن که معموالً چشـم کسـی
مثـل تـو بـه آنهـا نمیافتد ،بعضـی هسـتند کـه دور و بر مالک اشـت ِر نوعـی ،که
حاکـم اسـت ،دایـم میپلکنـد ،خودشـان را بـه او نزدیـک میکنند ،خودشـان را
بـه او میرسـانند ،متمکنینانـد ،زباندارهـا هسـتند ،زرنگهـا هسـتند ،مقامدارها
هسـتند .نمیگویـم آدمهـای بـد .ولـو خـوب .اما دسـت و پـای ایـن کار را دارند.
امـا عـدهای هـم در جامعه هسـتند که دسـت و پـای ایـن کار را ندارنـد ،امکانش
را ندارنـد ،رویـش را ندارنـد ،پولش را ندارند ،آشـنایش را ندارنـد .میفرماید :بگرد
اینهـا را پیـدا کـن و از حال آنهـا تفقد کـن)1372 /10 /6( .

معنای زندگی

مرتضـی آوینـی دلبسـته بود ،نالههـای شـبانهاش دردی جانکاه در دل داشـت،
کـه بـا هقهـق گریه میآمیخت .سـید بارهـا و بارهـا برایمان از شـهادت گفت؛
از رفتـن بـه سـوی نور ،پرواز کردن ،بیدل شـدن ،سـجدهگاه خویـش را با خون
سـرخ نمـودن و راهـی بیپایـان تا اوج هسـتی انسـان گشـودن .به یـاد دارم که
در مـورد زندگـی و مـرگ گفـت« :زندگـی کردن با مـردن معنـی مییابد ،کلید
ماجـرا در مردن اسـت ،نـه زندگی کردن ».چگونه مـردن برایش مهم بود .عاقبت
خداوند آرزویش را به سـر منزل مقصود رسـاند( .همسـفر خورشـید)

استفتاء

سـؤال :در صورتـی کـه مقلـد از مرجـع تقلیـد سـؤال نمایـد ولـی ایشـان بـه
دالیلـی پاسـخ ندهند و از سـایر مراجـع نیز جوابهـای متفاوتـی دریافت کرده
باشـد میتوانـد بـا رجـوع به عقـل خویـش اقـدام نماید؟
جـواب :در فـرض مذکـور جـای رجوع بـه عقل نیسـت و باید احتیاط کنـد یا از
مجتهـد جامعالشـرایط دیگـری که در آن مـورد فتـوا دارد تقلید نماید.
(استفتائات مقام معظم رهبری)

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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مقاومت؛ درس بزرگ امام

ارتش آمریکا توان شکست دادن ایران را ندارد

حضـرت آیتاهللالعظمـی خامنـهای در اجتمـاع عظیم قشـرهای مختلف ملـت در حرم

«یاکـوف کدمـی» رئیس سـابق سـازمان اطالعاتـی «ناتیو» رژیـم صهیونیسـتی اظهار

مطهـر امـام خمینی(ره) با تشـریح ابعاد و اجـزای «راه و منطق مقاومت و ایسـتادگی»

داشـت« :ارتـش آمریـکا تـوان شکسـت دادن جمهوری اسلامی ایـران را نـدارد ».وی

بـه عنـوان درس بـزرگ امـام برای ملت و مسـئوالن بر نـکات زیر تأکیـد کردند:

کـه در میزگـردی در شـبکه یـک تلویزیـون روسـیه صحبـت میکـرد ،دربـاره تهدیـد

ـ «مقاومـت و ایسـتادگی در برابـر موانـع و مشـکالت» امـام(ره) را در زمـان حیـات

نظامـی آمریـکا علیـه ایـران ،گفـت« :از منظـر نظامی ،شکسـت دادن ایـران غیرممکن

ایشـان و نیـز در طـول تاریـخ در هیئـت یـک «مکتـب ،اندیشـه ،راه و تفکـر» مطـرح

اسـت .ایـن کشـور وسـعت عظیمـی دارد و آمریکاییهـا نیروهـای کافی برای اسـتقرار

کرده اسـت؛

در ایـن کشـور ندارنـد .حجم لجسـتیکی که بـرای این کار الزم اسـت ،دیوانهوار اسـت

ـ مقاومـت یعنـی انتخـاب راه صحیـح ،حرکـت در این راه ،مبـارزه با موانـع و ادامه راه

و انجـام آن بـرای آمریکاییهـا غیـر ممکـن اسـت .پنتاگـون بهتـر از هر کـس دیگری

حق بـدون توقف؛

از ایـن موضـوع مطلـع اسـت و در این مورد هشـدار هم داده اسـت ».کدمـی همچنین

ـ هـدف از مقاومـت «رسـیدن به نقطـه بازدارندگـی در عرصههای گوناگـون اقتصادی،

تغییـر نظـام را هـدف اولیـه دولـت آمریکا توصیـف کرد و گفـت« :واشـنگتن اکنون به

سیاسـی ،اجتماعی و نظامی» اسـت؛

ایـن نتیجـه رسـیده کـه ایـن هـدف قابـل تحقـق نیسـت ،بـه همیـن دلیـل در تالش

ـ شکسـت آمریکاییهـا در لبنـان ،عراق ،سـوریه و فلسـطین نشـاندهنده اقتدار جبهه

اسـت ایـران را پـای میـز مذاکـره بکشـاند و توافق بـا ایران را بـه نام خود ثبـت کند».

مقاومت است.
ـ تسـلیم شـدن در مقابـل دشـمن موجـب پیشـروی او میشـود ،امـا اگـر در مقابـل

انتشار پیامهای ضد ایرانی با ربات و سایبورگ!

زیادهخواهـی و باجخواهـی دشـمن مقاومـت شـود ،پیشـروی او متوقـف خواهـد شـد؛

نشـریه «مادرجونـز» معـروف بـه مجلـه حقایـق آمریـکا فاش کـرد« :گروهی متشـکل

ـ هـر جـا کـه ایسـتادگی کردیـم ،موفقیـت و پیشـرفت نصیـب ما شـده اسـت و هرجا

از  ۴۰۰حسـاب کاربـری در توئیتـر هسـتند کـه منظـم پیامهایـی را در مخالفـت

کـه بـر اسـاس میل طـرف مقابـل حرکـت کردیـم ،ضربـه خوردهایم.

بـا جمهـوری اسلامی ایـران منتشـر میکننـد ».ایـن نشـریه افـزود« :برخـی از ایـن

رهبـر معظـم انقلاب در حالـی نظریـه مقاومـت را در روز  14خـرداد امسـال تشـریح

حسـابهای کاربـری ربـات ،عـدهای کاربـران واقعـی و عـدهای دیگـر «سـایبورگ»

میکننـد کـه در  12آبان سـال  1397با تأکیـد بر اصالت و درسـتی «نظریه مقاومت»

(حسـابهایی کـه افـراد واقعـی آن را کنتـرل میکننـد؛ امـا فعالیـت آنها برای انتشـار

از جوانـان خواسـته بودنـد ایـن نظریـه را هـم بـه لحـاظ نظری و هـم عملـی تبیین و

پیامهای بیشـتر و سـریعتر از طریق فعالیتهای ماشـینی تقویت میشـود) هسـتند».

ترویـج کننـد؛ حـال بـه نظـر میرسـد در شـرایط غفلـت و برخـی کمکاریهـا ،رهبـر

بـه نوشـته مادرجونـز« ،ایـن حسـابهای کاربـری اغلـب توئیتهایـی در حمایـت از

معظـم انقلاب خـود در زمـان و مکانی مناسـب به تبییـن عملـی و مصداقیابی نظریه

تغییـر نظـام ایران منتشـر میکنند و بسـیاری از آنهـا حامی گروه تروریسـتی منافقین

مقاومـت پرداختنـد؛ امـا به دلیل ابعـاد مختلف موضـوع ،نظریه مقاومـت همچنان باید

هسـتند کـه حتـی طبق تحقیقـات وزارت خارجه آمریـکا هیچ پایگاهـی در میان مردم

مـورد توجـه نظـری و عملی قـرار گیرد؛ چـرا که توصیـه راهبردی معظملـه ترویج این

ایـران ندارند».

نظریـه بـهگونهای اسـت کـه به چارچوبـی بـرای «گفتمانسـازی»« ،شبکهسـازی» و
«جریانسـازی» مقاومـت در برابـر نظام سـلطه نهتنها در سـطح ملی ،بلکه در سـطوح

اخبار كوتاه

منطقـهای و جهانـی تبدیـل شـود .اکنـون بایـد همـگان و به ویژه مسـئوالن کشـور و

*سـازمان مالیاتـی در روزهـای اخیر از بخشـنامهای رونمایی کرد که بر اسـاس آن افرادی

بخـش علمـی و فرهنگـی جامعـه ،بـر اسـاس نظریـه مقاومـت ،راهبـرد «عمقبخشـی 

کـه در سـال  97سـکههای پیشفـروش شـده را خریـداری و دریافـت کردهاند ،مشـمول

و درونیسـازی مقاومـت» را در دسـتور کار قـرار دهنـد و بـر پایـه آن بـه بازتعریـف و

مالیـات هسـتند .بنـا بـر این بخشـنامه تا  20سـکه مشـمول مالیات نمیشـود؛ امـا مازاد

تبییـن «مقاومـت فرهنگـی ،سیاسـی و اقتصـادی» برای عمقبخشـی هرچه بیشـتر به

 20سـکه تـا میزان  60سـکه به ازای هر سـکه  150هـزار تومان ،مازاد  60سـکه تا میزان

مؤلفههـای قـدرت نـرم انقالباسلامی در درون کشـور اهتمـام بورزند.

 100سـکه بـه ازای هـر سـکه  200هـزار تومـان و مازاد  100سـکه تا  200سـکه به ازای
هـر سـکه  250هـزار تومـان بایـد مالیات بپردازنـد همچنین اشـخاصی که بیـش از 200

اگر «اینستکس» قرار نبود تحریمها را دور بزند برای چه ایجاد شد؟

سـکه دریافت کردهاند ،مشـمول این دسـتورالعمل نبـوده و باید اظهارنامـه مالیاتی مربوط

«والدیمیـر شـیزوف» نماینـده دائـم روسـیه در اتحادیـه اروپا بـه طور خـاص از اینکه

بـه این فعالیـت را در موعـد مقرر قانونی تسـلیم کنند.

سـاز و کار کشـورهای اروپایی برای تسـهیل تجارت با ایران (اینسـتکس) قرار نیسـت

*مقامـات هنـدی اعلام کردنـد دولـت جدیـد هند بـه دنبال برگـزاری هر چـه زودتر

تحریمهـای آمریـکا را دور بزنـد ،انتقـاد کـرد .سـه کشـور اروپایـی طرف برجـام از ۱۱

مذاکـرات بـا ایـران بـرای احیـای واردات نفـت و همچنیـن پرداخـت بهای نفـت ایران

بهمـنمـاه سـاز و کاری بـه نـام اینسـتکس را برای تسـهیل مبـادالت تجاری بـا ایرن

بـا اسـتفاده از ارز روپیـه بـا هـدف عبـور از تحریمهـای آمریـکا اسـت .هندیها سـال

راهانـدازی کردهانـد .ایـن نهـاد در فرانسـه ثبـت شـده و اداره آن بر عهده آلمان اسـت

گذشـته بـه طـور میانگیـن روزانه  552هزار بشـکه نفـت از ایـران وارد میکردند که با

و انگلیـس هـم بـه عنوان سـهامدار در آن مشـارکت میکند .ریاسـت این کنسرسـیوم

کاهـش  ۴۵درصـدی ایـن رقـم به  ۳۰۴هزار و  ۵۰۰بشـکه رسـیده اسـت.

اقتصـادی را «پـر فیشـر» ،مدیـر سـابق کومرتسبانـک آلمان بـر عهده خواهـد گرفت.

*نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران مدعـی شـد :مقامـات ایرانـی بـا فریبـکاری،

گفتنـی اسـت اروپاییهـا ثبـت ایـن کانـال ویـژه را بـا تأخیـر فـراوان آغـاز کردنـد و
ً
فعلا از وعدههـای اولیـه بـرای پوشـش دادن مبـادالت نفـت بـا ایـران عقبنشـینی 

تصویـری اشـتباه از فعالیتهـا و مقاصـد واقعـی خـود نشـان داده و در حالـی که خود
را بـرای مـردم موجـه نشـان میدهنـد ،آمریـکا را متجـاوز میخوانند! «برایـان هوک»

کردهانـد .اینسـتکس قـرار اسـت در مراحـل اول مبادالت مربـوط به مـواد غذایی ،دارو

همچنیـن در اظهاراتـی مضحـک تواناییهای موشـکی ایران را فتوشـاپ خوانـد و ادعا

و تجهیـزات پزشـکی را پوشـش دهـد کـه طبـق ادعـای آمریکاییهـا هـدف تحریمها

کـرد :ایرانیهـا هواپیماهـای قدیمـی خـود را بـا ظاهرسـازی بـه عنوان جنگنده نسـل

قـرار ندارند.

جدیـد ضـد رادار نشـان دادهاند!

