
امیراملؤمنین علی ابن ابیطالب علیه السالم:

 اى مؤمن! هامنا اين دانش و ادب، بهاى نفس توست. پس در آموخنت آن بكوش كه هر آنچه بر دانش و 

ادبت بيفزايد، بر بهاى تو مى افزايد كه با دانش به سوى پروردگارت ره مى برى. 

محمد محمدی ری شهری، دانش نامه عقايد اسالمی، ج 2، ص 272

این روز، روزی است که علی بن ابیطالب علیه السالم که باب وحی و امانتدار وحی بود، 

متولد شد و این روزی است که قرآن کریم و سنت رسول اکرم به والدت این مولود 

بزرگ، مفرس پیدا کرد و پشتوانه وحی و پشتوانه اسالم به وجود این مبارک مولود، قوی 

شد. که امتام بعثت به وجود این مولود بزرگ شد و باید بگوییم فتح باب وحی و تفسیر 

وحی و ادامه وحی، به وجود مقدس این رسور ]متحقق[ شد. من این روز را که هم روز بعثت 

است و هم روز والیت است و هم روز نبّوت است و هم روز امامت، به همه آقایان و همه ملت 

تربیک عرض می کنم.
روح اللّه  املوسوی الخمینی   1360/2/28



نی قرآ پرسش های 
 پاسخ های شهید مرتضی مطهری

پرسش:

از  جامعه ها  بدبختی  و  عقب افتادن  رمز 

نظر قرآن کریم چیست؟

بدبختی  و  نیکبختی  درباره  )قرآن( 

جامعه ها می گوید:

ما  ُوا  يَُغيرِّ َحتَّي  ِبَقْوٍم  ما   ُ يَُغيرِّ ال  اللََّه  »إِنَّ 

ِبأَنُْفِسِهْم« )سوره رعد، آیه11(

خداوند وضع هیچ ملتی را عوض منی کند 

تا که خودشان تغییری در خود ایجاد کنند.

و  جلوافتادن  رمز  کریمه،  آیه  این 

عقب افتادن ملت ها را بیان می کند. هیچ 

مردمی از بدبختی به خوشبختی منی رسند، 

مگر اینکه عوامل بدبختی را از خود دور سازند، و بالعکس، یک ملت خوشبخت را خدا بدبخت 

منی کند، مگر آنکه خودشان موجبات بدبختی را برای خویش فراهم آورند.

ما ناله داریم که چرا خدا یک مشت یهودی ژاندارم آمریکا را بر هفتصد میلیون مسلامن به 

صورت های مختلف نظامی، سیاسی، فکری و اقتصادی مسلط می کند؟ چرا صد میلیون عرب در 

جنگ پنجم ژوئن شکست خوردند؟ چرا خدا مسلامنان را عزت منی دهد؟ چرا قوانین طبیعت را 

به نفع مسلمین منی چرخاند؟ عصبانی می شویم، شب از غصه بی خواب می مانیم، رنج می بریم، 

ناله می کنیم، دعا و استغاثه می کنیم، ولی مستجاب منی شود. پاسخی که قرآن به ما می دهد، 

یک جمله است.

خدا قانون خود را عوض منی کند. ما باید خودمان را عوض کنیم. ما غرق در جهالتیم، در فساد 

اخالق غوطه وریم، هیچ گونه وحدت و اتفاق نداریم و در عین حال توقع داریم که خدا نارص 

ما و یاور ما باشد! 

ما برای یک حادثه کوچک، هزار ِقسم شایعه می سازیم، دروغگویی و نادرستی را شیوه خود 

قرار داده ایم و از هر فضیلتی تربی جسته، استعفا کرده ایم و در عین حال می خواهیم بر دنیا 

هم آقایی و سیادت داشته باشیم! این نشدنی است.

در کتاب های آسامنی گذشته، برای ملت یهود –که در میان شان به خاطر پلیدی و ناپاکی بیش 

از هر ملت دیگر، پیغمرب برانگیخته شده است، زیرا بیشرت احتیاج به مربی داشته  اند- آری برای 

این ملت، دو جریان اجتامعی، دو انقالب و تحول پیشگویی شده بود، که هر دو وقوع پیدا 

کرد و قرآن جریان این پیشگویی ها و سپس تحقق  یافنت این ها را در تاریخ یهود یاد می کند. در 

این پیشگویی آمده است که ایشان دو نوبت در زمین فساد می کنند و خدا آنان را رسکوبی 

می دهد. قرآن سپس یک فرمول کلی را یادآوری می کند. آن فرمول این است که هر فسادی، 

می کند.  تجدید  را  خدا  رحمت  اصالحی،  تجدیدنظر  هر  و  است  بدبختی  و  مقدمه شکست 

]رجوع شود به سوره ارساء، آیات 4 تا 8[

در حققیت این آیات، بسط و گسرتش هامن فرمول کلی است که:

ُوا ما ِبأَنُْفِسِهْم« ُ ما ِبَقْوٍم َحتَّي يَُغيرِّ »إِنَّ اللََّه ال يَُغيرِّ
کتاب »پرسش های قرآنی، پاسخ های مطهری«، حمید کاملی، صص 121 تا 124

1 رجب: والدت امام باقر علیه السالم )سال 

57 هجری قمری(

2 رجب: ميالد مسعود امام هادي علیه السالم 

)سال 212 هجری قمری( )به قولی(، درگذشت 

ابوریحان بیرونی)سال 440هجری قمری(

3 رجب: شهادت امام عيل النقي علیه السالم 

)سال 254 هجری قمری(

امام کاظم )ع( )به قولی(  7 رجب: شهادت 

)سال ۱۸۳ هجری قمری(

8 رجب: صدور حکم ارتداد سلامن رشدی توسط 

 ۱۴۰۹ ۱۳۶۷ش()سال  بهمن  امام خمینی)۲۵ 

هجری قمری(

علیه  اصغر  علی  حرضت  والدت  رجب:   10

امام  میالد  قمری(،  هجری   60 )سال  السالم 

جواد علیه السالم )سال 195 هجری قمری(

امیراملؤمنین  والدت  اسفند:   18 رجب-   13

علی )ع( )۲۳ سال قبل از هجرت( )سال 30 

عام الفیل(، آغاز ایام البیض و ایام اعتکاف

به  املقدس  بیت  از  قبله  تغییر  رجب:   15

سوی کعبه )سال ۲ هجری قمری(، درگذشت 

قمری(،  )سال ۶۲ هجری  زینب)س(  حرضت 

شهادت امام صادق)ع( )به قولی( )سال ۱۴۸ 

هجری قمری(

29 اسفند: روز ملی شدن صنعت نفت

)سال۱۸۳  کاظم)ع(  امام  شهادت  رجب:   25

هجری قمری(، تأسیس حوزه علمیه قم توسط 

۱۳۰۱ش(  فروردین   ۳( حائری  عبدالکریم 

)سال۱۳۴۰ هجری قمری(

27 رجب: بعثت پیامرب )ص( )۱۳سال قبل از 

هجرت(

28 رجب: خروج امام حسین )ع( از مدینه به 

سوی مکه )سال ۶۰ هجری قمری(

29 رجب: درگذشت خدیجه همرس پیامرب)ص( 

)۳سال قبل از هجرت(
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امیرالمؤمنین؛ امیر همیشه مؤمنان| زندگی  ویژگی   ۲۰|
صفاتی از سلوک شخصی و اجتامعی-حکومتی امیراملؤمنین علیه السالم 
را که می توان به آن ها اقتدا منود، بر اساس بیانات حرضت آیت الله 

خامنه ای مرور می کنیم. 

۱- شجاعت و ایستادگی در دین با وجود آماج بال
این را درست در ذهن تان تصّور کنید؛ در و همسایه اهانت می کنند، 
و سختگیری می کنند، شاعر مسخره می کند،  اهانت  بزرگان جامعه 
رذل  و  پست  آدم  می کند،  مسخره  پولدار  می کند،  مسخره  خطیب 
اهانت می کند، ولی انسانی نوجوان در میان امواج سهمگیِن مخالف، 
محکم و استوار مثل کوه می ایستد و می گوید: »من خدا و این راه 
را شناخته ام« و بر آن پافشاری می کند. شجاعت این است. در متام 
منایان  شجاعت  این  علیه الّصاله والّسالم،  امیراملؤمنین  زندگی  مراحل 

بود.) بیانات در خطبه های منازجمعه۱۳۷۴/11/20(

۲- تالش برای پیرشفت اسالم
پیغمرب  آنچه  برای  است  وقف  است.  اسالم  وقف  وجودش  همه 
می خواهد و خدا را خشنود می کند. امیراملؤمنین علیه الّصاله والّسالم 
-10سال  10سال  آن  در  نگذاشت.  خود  شخص  برای  مایه ای  هیچ 
کرد،  که  کاری  هر  علیه الّصاله والّسالم  امیراملؤمنین  پیغمرب-  حیات 
و  زهرا  فاطمه  می گفتند  می بینید  اینکه  بود.  اسالم  پیرشفت  برای 
امیراملؤمنین و فرزندان شان گرسنه ماندند، علّتش همین است. وااّل 
این جوان اگر به فکر کاسبی بود، می توانست بهرت از هر کاسبی، به 

کسب بپردازد.) بیانات در دیدار جمعی از مداحان۱۳۷۳/9/3(

۳- مراقبت از افعال، گفتار و ذهنیات
وجود مقّدس مولی املوّحدین و امیراملؤمنین و امام املتّقین، علی بن 
 ابی طالب علیه الّصاله والّسالم در گفتار و کردار خود، تقوا را مجّسم 
فرمود. حقیقتاً او امام متّقین و مجّسمه تقوا و پرهیزکاری است. من 
به شام برادران و خواهران مناز گزار و به همه ملّت، توصیه می کنم 
که دنباله روی و تبعیّت از آن بزرگوار را، بیش از همه چیز در زمینه 
تقوا و پرهیز از گناه و مراقبت از افعال و گفتار و حتّی ذهنیّات و 
آنچه در دل خطور می کند، پیشه کنید و تقوا را رعایت منایید. )بیانات 

در خطبه های منازجمعه7 /۱۳۷۱/1(

۴- عبادت عاشقانه
در  صلی الله علیه وآله  اکرم  رسول  زمان  در  می کند:  نقل  ابودرداء 
نیمه های شبی دیدم در یکی از نخلستان های مدینه صدای مناجات 
طالب  ابی  بن  علی  دیدم  رفتم،  نزدیک  می آید.  ناله  و  ترضع  و 
شدت  به  و  است  مشغول  دعا  و  مناجات  به  که  است  علیه السالم 
در  و  کرد  دعا غش  و  مناجات  و  گریه  کرثت  از  هم  بعد  می گرید، 

هامن جا افتاد. درحالی که متوحش بودم و فکر می کردم که علی از 
اما  دادم،  خرب  علیهاالسالم  زهرا  فاطمه  به  و  رفتم  است،  رفته  دنیا 
این  چون  نشد،  پاچه  دست  من  قدر  به  علیهاالسالم  زهرا  فاطمه 
)بیانات در دیدار با  مطلب را از علی علیه السالم بارها تجربه کرده بود. 

خانواده های شهدای هفتم تیر ۱۳۶۲/4/12(

۵- حاکمیت اخالص در کارها
بکنم،  تکیه  قدری  آن  روی  بر  می خواهم  امروز  من  که  نکته ای  آن 
کارهای  روح  و  جوهر  را  این  باید  ما  است.  امیراملؤمنین  اخالص 
خودمان قرار بدهیم؛ کاماین که شاید در زندگی علی بن  ابی طالب 
فقط  را  کار  یعنی  بود؛  حرضت  آن  کار  روح  و  جوهر  اخالص  هم، 
برای رضای خدا و برطبق تکلیف الهی و اسالمی و بدون هیچ انگیزه  
شخصی و نفسانی و امثال این ها انجام می داد. به گامن اینجانب، در 
)بیانات در خطبه های  است.  این  اصل قضیه  امیراملؤمنین،  باب شخصیت 

منازجمعه ۱۳۷۰/1/16(

۶- ایثار و گذشنت از خودخواهی ها
7- بی اعتنایی نسبت به مظاهر دنیا

۸- ترحم و عطوفت در زندگی
۹- صرب و بصیرت در کارها

۱۰- انتخاب سخت  ترین کارها
۱۱- حضور در خطوط مقدم در متام زمینه ها

10ساله  دوران  در  صلی الله علیه وآله  اکرم  پیامرب  که  جنگ هایی  در 
با گروه های مختلف داشت، همه جا امیراملؤمنین علیه السالم  مدینه 
پیدا  علیه السالم  علی  برای  فکر  این  دیدگاه  بود.  مقدم  صفوف  در 
نشد که من مبانم تا برای آینده  اسالم مفید باشم، همیشه در خطوط 
مقدم خطر جان خودش را در کف دست گرفت و در آمادگی کامل 
برای نثار جان خود تردیدی به خود راه نداد. )بیانات در خطبه های مناز جمعه 

تهران ۱۰/۱۰/ ۱۳۸۷(

۱۲- اقامه حق و دوری از قدرت طلبی
۱۳- جهاد مخلصانه

 ۱۴- خودمنایی شجاعانه در مقابل دشمنان
۱۵- خدمتگزاری برای مردم
۱۶- رصیح و صادق با مردم

۱۷- طرفداری از مردم به معنای واقعی
۱۸- مراقبت از اموال عمومی

۱۹- نهراسیدن از دشمن در راه حق
۲۰- تالش برای تحقق عدالت اجتامعی

مرشوح این نکات را در لینک ذیل می توانید مشاهده کنید:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42649
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|آموزش علوم دینی|

امام حسن عسکری علیه السالم به نقل از پیامرب اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: 

هرکس از پیروان ما به علوم ما دانا باشد و جاهلی را هدایت و ارشاد کند و رشیعت ما را به او بیاموزد، در بهشت 

همراه ما خواهد بود. 
مفاتیح الحیات، آیت الله جوادی آملی، ص78

محیط خانوادگی | در  |تربیت 
        قسمت هفتم

        آیت اهلل مجتبی تهرانی

انسان بر اثر کارهاي زشت مسخ می شود

گفتم روايات زياد داريم که رابطه بني عقل و ادب و تربيت را مطرح 

مي کند. مي گويد اين بدون او يب فایده است، او بدون اين يب فایده 

است، يا او به اين محتاج است و اين به آن. توجه کنيد که رصف آن 

استعدادی که در نهاد انسان است برای اينکه شخص را انسان کند 

و الهی کند، کافی نيست. رصف اينکه آيات را ببيند و بشنود، ولی 

آن طرف خراب شده باشد، کارساز نيست. گاهی انسان بر اثر افعال 

قبيحه مسخ مي شود و هرچه به او بگويی يا به او نشان بدهی به تو 

مي خندد. هر دو بايد باشد، هم عقل هم ادب.

اما آنچه را که الهی است و موهبتی است، خدا به همه ابناء برش 

داده است؛ استثناء هم قائل نشده، چون بحث خلقت است. به آيه 

به  را  موجود  اين  وجود  من  مي گويد  خلقت  بحث  در  کنيد،  نگاه 

فطرت آميخته ام و به او ارائة طريق کردم؛ چه ارائه طريق به حق-

بیل« اين  نظري- ، چه ارائه طريق به خويب ها -عميل- »إنّا َهَدیناُه السَّ

کار را در نهاد او من کردم. اين بذر را من پاشيدم. اين نهال را من 

کاشتم. بحث اين طرف است و آن مسئله تربيت است. در تربيت، 

روش  اين  شود.  بارور  تا  بشود  گرفته  کار  به  دروين  طريق  آن  بايد 

تربيت، روش تربيت الهی است و اين سنخ کار کردن و اين ابزار را 

ابناء برش به کار  به کار گرفنت هامن روشی است که خداوند براي 

گرفته است.

 

انسان راه را خودش انتخاب می کند

ا کَُفوًرا«  ا َشاکِرًا َو إِمَّ اما بدان که اختيار هم در کنار آن داده است »إِمَّ

يا سپاسگزار مي شود و يا کافر.

انسان در انتخاب راه مجبور نيست. هرطور که خودش انتخاب کرد. 

بذر را من پاشيدم، ارائه طريق هم چه از نظر

سمعی و از نظر برصی کردم، حاال انتخاب با توست. ببينم تو با ادب 

مي شوی يا بی ادب؟! انتخاب اين با تو است.

در گذشته روايتی را مطرح کردم که:

» إِنَّ ِبَذوي الُعُقوِل ِمَن الحاجِة إِلَی األََدِب کَام يَظأمُ الزَّرُع إلَی املَطَر« 

نياز ذوی العقول به ادب مانند نياز کشت است به باران.

مثال مي زند که اين کسانی که عقل آن ها کار مي کند و هنوز از کار 

باران  به  بذر  و تشنگی  احتياج  ادب مثل  به  آن ها  احتياج  نيفتاده، 

که  کردم  تعبي  من  که  مني کند،  رشد  اين  نبارد  باران  اگر  که  است 

تربيت نسبت به بذر الهی و نشائی که خدا در درون انسان نشاء 

اين مثل آن مي ماند. هر طفلی در  دارد.  آبياری  کرده است، نقش 

در  او هست؛ چه  در  الهی  بذر  اين  دنيا مي آيد  به  خانواده ای  هر 

باطل و  از  او. هم تشخيص حق  بُعد عملی  او، چه در  بعد نظری 

هم تشخيص افعال خوب از بد را. خدا گذاشته است، جزء فطريات 

روش  هامن  بايد  مادر  و  پدر  که  است  اين  تربيت  نقش  و  اوست 

را  فرزند  اين  برص  و  سمع  طريق  از  و  کنند  پياده  را  الهی  تربيت 

تربيت کنند.

تأثیرگذاری تربیت در سه رابطۀ دیداری-گفتاری-کرداری

اشاره شد که طریق و راه تربیت عبارت است از دو راه سمعی و برصی، 

که این روش، روشی الهی است.

معنای تربیت

از این جلسه به بعد به طور مستقل وارد اصل بحث تربیت می شویم 

که اوالً تربیت یعنی چه؟ اگر بخواهیم تربیت را در یک مرتبۀ نازله و در 

بُعد اخالقی تعریف کنیم -زیرا در بُعد معرفتی هم بحث شده است- 

معنای تربیت در dک عبارت این است؛ روش رفتاری و گفتاری دادن 

به غیر، به طوری که این روش، ملکه او بشود. این را تربیت می گویند.

کسی را تربیت کردن؛ یعنی اینکه روش رفتاری و گفتاری به او یاد داده 

شود. تربیت در بُعد اخالقی این است و اگر این ملکۀ او شد، به این 

معنا که هر وقت کاری انجام می دهد، بر اساس روش رفتاری و گفتاری 

باشد که مربّی به او آموزش داده، ملکۀ او شده است و می گویند: 

مربّی او را تربیت کرده است.

سبک 
|رجب 1441|12 صفحه|زندگی اسالمی
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|اقسام ظلم و ستم|

آگاه باشید که ظلم بر سه قسم است؛ ظلمی که نابخشودنی است و ظلمی که بدون مجازات منی ماند و ظلمی که بخشودنی و جربان شدنی 

است، اما ظلمی که نابخشودنی است، رشک به خدای سبحان است که فرمود: »خداوند هیچ گاه از رشک به خود، درمنی گذرد.«

و اما ظلمی که بخشودنی است، ستمی است که بنده با گناهان بر خویشنت روا داشته است، و ظلمی که بدون مجازات نیست، ستمگرِی 

بعضی از بندگان بر بعض دیگر است که قصاص در آنجا سخت است؛ مجروح کردن با کارد، یا تازیانه زدن نیست؛ بلکه این ها در برابرش کوچک 

است! پس مبادا در دین دورویی ورزید که همبستگی و وحدت در راه حق –گرچه کراهت داشته باشید- از پراکندگی در راه باطل »گرچه 

مورد عالقه شام باشد« بهرت است، زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آیندگان، چیزی را با تفرقه عطا نفرموده است. 
خطبه 176

نتیجۀ تربیت

بد  تربیت  تربیت َحَسن داریم و هم  تربیت داریم؛ هم  دو گونه 

داریم. می گویند: مربّی او خوب یا بد بود که این طور تربیت شد. 

این ها  می گویند:  می بینند،  بّچه  از  را  خوب  کار  یک  وقتی  مردم 

مثرات تربیت است. مثالً فرض کنید اگر فرد، عملی یا حرفی، رفتار 

و رشعاً  عقالً  و  است  هیئت حسنه  بر  که  بدهد  انجام  گفتاری  و 

است؛  تربیت  مثرۀ  این  می گویند:  مردم  است،  سزاوار  و  پسندیده 

یعنی این کار از آن ملکه ای که برای او حاصل شده است، تراوش 

یعنی کارهایی که می کند، کارهایی است که هم عقل و  می کند. 

هم رشع می پسندد.

این مثرۀ تربیت است که از او دیده می شود. بعد هم می گویند: آدم 

مؤدبی است. اگر هم کارهایش از جنبۀ رشعی خوب بود، می گویند: 

مؤّدب به آداب رشعی است.

تربیت از دیدگاه اهل معرفت

اهل معرفت تعریف خاصی از تربیت دارند و بحث هایی دارن. آن ها 

رابطه مطرح می کنند. می گویند:  را در سه  ادب  و  تربیت  مسئله 

تربیت در ربط با قلب و عقل و نفس آدمی است. آدم باید هم 

قلب خودش را تربیت کند، هم عقلش را و هم نفسش را. چگونه 

قلب تربیت و ادب می شود؟ یا اینکه چگونه عقل ادب می شود؟ 

و... آنها در یک مرحله باالتری وارد می شوند که منی خواهم به آن 

بحث بپردازم؛ فقط تذکر دادم که آن مباحث جای خودش را دارد و 

اصطالحات خودش را هم دارد. ما فعالً بحث مان راجع به تربیت، 

در یک سطح پایین تر، در بُعد اخالقی به معنای روش رفتاری دادن 

به غیر و روش گفتاری دادن به دیگری است.

روِش یاد دادن روش

روش  یک  دادن،  غیر  به  گفتاری  روش  و  رفتاری  روش  این  خوِد 

می خواهد. من چگونه به بّچه بگویم آنگونه که عقل می پسندد و 

آن طور که رشع می پسندد، حرف بزن و عمل کن؟ همین گفنت و یاد 

دادن چه روشی دارد؟ چگونه به او بیاموزم؟ این هامن مطلبی است 

که جلسه گذشته اشاره کردم. این باید به روش الهی باشد که البته 

روش الهی، عقالنی هم هست. خدا از دو راه سمعی و برصی، ابناء 

برش را تربیت کرده است. این روش تربیت الهی است.

زبان حال گویاتر از زبان قال است

اگر برای تربیت هر دو راه برصی و سمعی ممکن باشد، این بحث 

مطرح است که کدام مؤثرتر است؟ گفتیم که روش رفتاری و گفتاری 

برای آموخنت به غیر، باید با هم باشد؛ اما اینجا بحث در تأثیرگذاری 

بیشرت است. کدام یکی، اثرش قوی تر است؟ حاال جواب را در یک 

قالب تقریباً همگانی می ریزم.

یک زبان حال داریم و یک زبان قال داریم. زبان حال، گویاتر است یا 

زبان قال؟ زبان حال برُدش قوی تر از زبان قال است. البته این بحث 

که اشاره می کنم، متام این ها منت معارف ماست و از روایات گرفته 

شده است. زبان حال در رابطه کارهای دیداری و شنیداری و رفتاری 

مطرح است.

الله  رَسوَل  یا  »قیل:  می گوید:  می کند،  نقل  عباس  بن  عبدالله 

صلّی الله علیه وآله وسلّم أَیُّ الُجلَساِء َخیٌر؟ قال: َمن تَُذکرِّرُکُم الله ُرؤیَتُه 

َو یَزیُد فی ِعلِمُکم َمنِطُقه و یُرَغبرُُِّکم فی اآلِخرَِة َعَملُُه« به پیغمرب اکرم 

گفته شد: بین همنشین ها، کدام یک از آن ها خوب است؟ حرضت 

فرمود: آنکه دیدارش شام را به یاد خدا بیندازد، کالمش فهم شام را 

بارور کند و کردارش رغبت شام را به آخرت بیفزاید.
ادامه دارد... 

|رجب 1441|12 صفحه|



تا آسمان | قدم  |قدم 
لیلی زهدی        

بودنت برکتی بود برای این رسزمین، رفتنت نیز. البته نه فقط برای 

این رسزمین، که فرا سوی مرزها.

بیقرار! تو  امیر دل های  نیز.  افتاد رسدار، شهامتت   خلوصت کارگر 

در بزم رزمت آزادی و آزادگی را از نو معنا کردی و رسم مردی و 

مردانگی را بار دیگر به خاطرها آوردی. نان حالل پدرت، دامن مطهِر 

بودی  برگرفته  که  توشه ای  بی شک  و  مادرت  ایامن  عطر  به  معطر 

تکلیفش روشن است.  نان حالل پدرت که  بر فراز آسامنت نشاند. 

دامان طاهر مادرت هم. اما توشه ات چه بود رسدار؟ مگر نه اینکه؛ 

به  عاطفه هدیه  بغل بغل  در دل سیاهی شب،  رکعت رکعت عشق 

دفاع  سنگر  سنگر  دین،  دشمنان  بر  گلوله گلوله خشم  شهر،  یتیامن 

بندگی محبوب...  به رس  از ولی و رس  اطاعت  مو  به  از مظلوم،مو 

تا جبهه های هشت سال دفاع  از زادگاهت قنات ملک  این گونه؛  و 

مقدس و تا جبهه سوریه و ایستگاه آخر؛ بغداد قدم قدم تا آسامن 

آمدی.

پای ننشسنت  از  برای  الهام  الهام بود؛  پر کشیدنت  اَبرمرد! بی تردید 

به  رفته  وجدان های  شدن  بیدار  و  بسته  همت،  به  مجاهدانکمر 

خلسه. محبوِب خدا! بودنت نعمت بود و رفتنت برکت؛ برکتی که 

این رسزمین برای تلنگر به نسل یزیدیان به آن نیازمند بود. برکتی 

که به واسطه آن چشامن کور دشمن را بار دیگر بر اتحاد و اقتدار 

ملت ایران باز کرد. حاج قاسم! ظلم،مقهورت شد، آن دیوانه زنجیری 

مدیون  مدیونت.  جهانی  البته؛  و  هم...  ادعاهایش  همه  آمریکاییبا 

ایثار و ازجان گذشتگی ات. مدیون پیکر به خون نشستةپرپرت...

رسدار دل ها! در آیین بدرقه ات ما با تو وداع نکردیم؛ هر چه بود 

سالم و بود و درود بود؛ درود بر اخالصت که نظیرش را کمرت می توان 

از مردانگی  که  آنان  بر  بر مردانگی اتکه طعنه می زند  یافت. درود 

فقط به نامش دل خوش کرده اند. درود بر غیرتت که جهانی را آباد 

کرد... درود بر شهامتت و درود بر همت واالیت.

رسدار آسامنی دعا کن مردمان این رسزمین پای پیامن شان با تو برای 

ادامه رسافرازی هایش  برای  این رسزمین  بایستند.  تو شدن  همچون 

قاسم های سلیامنی می خواهد.
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وصیت نامه شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی  ز  ا ی  گوشه ا
خدایا! به عفو تو امید دارم. 

ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا! دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی، من بدون برگ و توشه ای 

به امید ضیافت عفو و کرم تو می آیم. من توشه ای برنگرفته ام؛ چون فقیر ]را[ در نزد کریم چه حاجتی استبه 

توشه و برگ؟!

سارُق، چارُقم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو؛ همراه خود دو چشم بسته آورده ام که ثروت آن در کنار 

همه ناپاکی ها، یک ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه است؛ گوهر اشک بر اهل بیت 

است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از محصوِر مظلوم در چنگ ظامل.

خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم 

چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت تو است. وقتی آن ها را 

به سمتت بلند کردم، وقتی آن ها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سالح را برای دفاع از دینت به دست 

گرفتم؛ این ها ثروت دست من است و امید دارم قبول کرده باشی. خداوندا! پاهایم سست است، رمق ندارد. 

جرئت عبور از پلی که از جهنم عبور می کند ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می لرزد، وای بر من و رصاط 

تو که از مو نازک تر و از شمشیر برنده تر]است[؛ اما یک امیدی به من نوید می دهد که ممکن است نلرزم، 

ممکن است نجات پیدا کنم. من با این پاها در َحرمت پا گذارده ام دور خانه ات چرخیده ام و در حرم 

اولیایت در بین الحرمین حسین و عباست آن ها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طوالنی، 

خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و 

گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به ُحرمت آن 

حریم ها، آن ها را ببخشی.

خداوندا! رس من، عقل من، لب من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین 

امید به رس می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچنان بپذیر که شایسته 

دیدارت شوم. جز دیدار تو را منی خواهم، بهشت من جوار توست. یا الله.



|استقرار حاکمیت الهی|

ذی حجر یا هامن رزمنده مجاهد در راه حق و حقیقت، اراده و 

حاکمیت الهی را خوب می فهمد و این را هم خوب می داند که اگر 

طاغوت ها بر گوشه و کنار عامل مسلط هستند، به دلیل کوتاهی 

کسانی است که نام خود را مؤمن گذاشته اند، اما از حقیقت ایامن 

بی اطالع هستند. کسانی که منی دانند یا منی خواهند بدانند که جز 

استقرار  ادعای  منی توان  عامل،  بر  الهی  احکام  مطلق  حاکمیت  با 

توحید کرد. 

ذی حجر تشکیل حکومت الهی را از آیاتی می فهمد که به حاکمیت 

مطلق الهی بر عامل داللت دارند )و جاء ربک وامللک صّفاً صّفا( و 

استقرار این حکومت را از اولین جایی رشوع می کند که در آنجا 

و مسجد  محله  و  خانواده  از  عامل خود،  و  نفس  از  دارد؛  حضور 

و شهر و کشور و منطقه و نهایتاً همه عامل. ذی حجر به گونه ای 

زندگی منی کند و چنان برنامه منی ریزد و سیاست منی ورزد که انگار 

تشکیل  دربیاید.  اهتزاز  به  عامل  همه  بر  اسالم  پرچم  نباشد  قرار 

از  مهم  عنرصی  و  است  ذی حجر  زندگی  فلسفه  الهی،  حکومت 

حیات او را تشکیل می دهد.

اول از شهر ایامنش حراست می کرد و بعد از خرمشهر؛ می گفت: 

»بچه ها اگر شهر سقوط کرد، دوباره آزادش می کنیم مراقب باشید 

ایامن تان سقوط نکند.« می خواست در شهر ایامنش حکومت الهی 

مستقر باشد.

از  ببیند بعد  تا  نبود  محمد جهان آرا  ظاهراً  که  شهادتش هم 

شهر آزاد گشته، امامش گفت: »خرمشهر را خدا آزاد 

کرد«.

بعدها که ظاهراً محمد نبود که ببیند، ولی فقیه 

او تصدیق کرد، که خرمشهر را ایامن آزاد می کند 

الهی  حاکمیت  استقرار  به  ایامن  را  شهرها  و 

درمی آورد. این خداست و ایامن بندگانش به او 

که در محل اراده او استقرار می یابد؛ نه سالح و 

قدرت مادی، و حتی اگر عامل کفر بسیج شود برای 

بی تجربه  بسیجیان  الهی،  حکومت  ساقط کردن 

خمینی را صفوف مالئکه یاری می منایند... 

رسدار فدوی در گفت وگو با دفاع پرس: 

فعالیت های جبهه مقاومت گسرتش می یابد 

جانشین فرمانده کل سپاه از گسرتش فعالیت های جبهه مقاومت 

خرب داد و گفت: رسدار شهید سلیامنی در باالترین، زیباترین و با 

عظمت ترین وجه ممکن جبهه مقاومت را فرماندهی کرد.

سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی«  »علی  پاسدار  دریادار  رسدار 

امنیتی  دفاعی  خربنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 

دفاع پرس، در پاسخ به این سؤال که جبهه مقاومت پس از شهادت 

رسدار سپهبد شهید حاج قاسم سلیامنی چه وظیفه ای دارد، اظهار 

جبهه  و  می شود  مشخص  خداوند  جانب  از  تکلیف ها  داشت: 

مقاومت می بایست همچون گذشته به تکلیف خود عمل کند.

وی ادامه داد: شهید سلیامنی این توفیق را داشت که در باالترین، 

زیباترین و با عظمت ترین وجه ممکن، جبهه مقاومت را فرماندهی 

کرد.

رسدار فدوی گفت: روند رو به رشد جبهه مقاومت، پس از شهادت 

حاج قاسم نیز ادامه دارد و ان شاءالله عنایت های خداوند همچنان 

شامل حال جبهه مقاومت باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد: فعالیت های جبهه مقاومت 

وسیع تر و گسرتده تر خواهد شد.

       7

|رجب 1441|12 صفحه|

باید مسئله فرهنگ را با کلیتش، مسئله اول این کشور به حساب آورد. ما اگر توانستیم فرهنگ این کشور را با پایه های مستحکم و قَویم 

)استوار( و نهادهای صحیحی که کارآیی الزم را داشته باشند، پشتیبانی و تقویت کنیم، کار این کشور روی غلتک خواهد افتاد و پیرشوی این 

کشور در همه زمینه های موردنظر تضمین خواهد شد. چنانچه ما فرهنگ را اصالح و دنبال نکردیم، به احتامل زیاد برنامه ریزی های مان اَبرت 

خواهد بود؛ یعنی مدتی تالش می کنیم، زحمت می کشیم، اما منی توانیم به نتایج قطعی آن امیدوار باشیم. 
بیانات مقام معظم رهربی، 1375/9/20
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|توجه به مصلح غذایی|

امام صادق علیه السالم می فرماید: 

هرگاه پنیر و گردو با هم خورده شوند در هر یک شفایی هست، ولی اگر جداگانه خورده شوند در هر یک دردی 

است. 
الکافی، ج 6، ص 340

اثرات روغن دانه کتان در درمان التهابات کلیه و دستگاه تناسلی
گرفتار  را  کلیه ها  بافت های  که  منترش  مخرب،  است  بیامری ای 
می مناید. انسداد یک کلیه عفونی توسط سنگ و عوامل دیگر نیز 
می تواند منجر به عفونت در خون و ضایعه پیش رونده و تخریب 
فضای  به  تبدیل  انسداد،  فوقانی  قسمت  چون  گردد.  کلیه  بافت 
نیمه بسته یا تقریباً بسته می گردد، لذا می تواند به صورت آبسه درآید. 
در ورم مثانه، دفع ادرار با سوزش و تیرکشیدن بسیار آزاردهنده ای 
به  است  ممکن  لگنچه(  و  کلیه  )التهاب  پیلونفریت  است.  همراه 
عفونت های مکرر کلیه منجر شود و ضایعات کلیوی ایجاد مناید. ورم 
پروستات که معموالً در اثر التهاب یا عفونت غده پروستات ایجاد 
می شود مشکلی است که جریان ادرار را متوقف می سازد و باعث 

جمع شدن ادرار در مثانه می گردد.
روغن دانه کتان با اثر ضد میکروبی و کاهش دهندگی فشار و چربی 
خون، موجب کاهش آسیب های فیلرتاسیون لوله های کلیه می گردد. 
سیستم  پروستاگالندین های  در  مناسبی  و  مطلوب  اثرات  همچنین 
مجاری ادراری دارد. به دلیل اینکه دانه کتان محتوی آلفالینولینک 
اریتامتوز  لوپوس  ضایعات  درمان  جهت  است،  لیگنان  و  اسید 
با  اریتامتوز  لوپوس  بیامری  درمان  در  می رود  کار  به  سیستمیک 
این  درباره  مخترصی  رشح  است.  گردیده  توصیه  کلیه ها  گرفتاری 

بیامری بدین ترتیب است:
لوپوس اریتامتوز منترش، بیامری مزمن و عمومی بافت همبند است 
که طیف آن از فرم خفیف تا شدید معترب بوده با بثورات جلدی، 
درد مفصلی، لکوپنی، آمنی، ضایعات احشایی، تظاهرات عصبی، لنف 

آدنوپانی، تب و سایر عالئم عمومی مشخص می شود.
این بیامری بیشرت زنان جوان را مبتال می    سازد. هورمون های جنسی 
تأثیر زیادی در وقوع این بیامری دارند و ترشح زیاد اسرتوژن یکی 
از عوامل مهم آن به شامر می آید. لوپوس تنها یک بیامری جلدی 
نیست و شکل های بالینی بسیار متنوعی دارد، مانند التهاب مفاصل، 
ریزش موی رس، گرفتاری یا درگیری کلیه ها )SLE( از جمله آن است. 
است،  موجود  کتان  دانه  در  که  گیاهی  اسرتوژن  یا  فیتواسرتوژن 
جهت  باره  این  در  می گردد.  اسرتوژن  زیادی  ترشح  تنظیم  موجب 
با اشکال مختلف دارویی استفاده  درمان این بیامری از دانه کتان 

می شود.
بار هر دفعه 25  کتان روزی سه  دانه  از پوست  تهیه شده  عصاره 
التهاب  درمان  و  جلوگیری  جهت  هفته  سه  مدت  به  قطره   30 تا 

پروستات ارزش زیادی دارد.

درمان بیامری ها با گیاه کتان، دکرت عبدالله پورعبدالله، صفحات 93 و 94

نوشیدنی ها را به دو گروه عمده تقسیم می کنند؛ نوشیدنی های رسد 
و نوشیدنی های گرم.

هر نوع نوشیدنی جایگاه خاص خود را دارد و اگر به موقع استفاده 
شود، نتیجه جالبی در برخواهد داشت. نوشیدنی ها عالوه بر اینکه 
نیازمندی های بدن را تأمین می کنند، بسیاری از ناراحتی ها و کسالت ها 

را نیز برطرف می سازند.
در این ستون، نوشیدنی هایی که برای شام خواننده گرامی مفید است 
را معرفی کنیم. امید است با استفاده از این نوشیدنی ها، همواره از 

سالمتی و نشاط کامل برخودار شوید.

شیر فندق
مواد الزم: مغز فندق خام 50 گرم، عسل سه قاشق غذاخوری، آب 

رسد 3 لیوان
طرز تهیه: پوست فندق ها را جدا کنید و آن ها را به همراه آب رسد 
و عسل در مخلوط کن به طور کامل مخلوط کنید تا مخلوط کامالً 

به صورت شیر درآید. 
خواص: این نوشیدنی بسیار گوارا و خوش طعم است. مرصف دو الی 
پایین آوردن فشار خون و رفع ناراحتی های  سه لیوان در روز برای 
گواراشی بسیار مفید و مؤثر واقع می شود. این شیر برای افرادی که 

از فشار خون باال رنج می برند بسیار مفید است.

دم کرده کاکوتی
مواد الزم: کاکوتی 3 قاشق غذاخوری، عسل 2 قاشق مرباخوری در 

هر لیوان، آب جوش 4 لیوان
طرز تهیه: کاکوتی را به همراه آب جوش در قوری چینی بریزید و آن 
را به مدت سی دقیقه روی حرارت مالیم دم کنید. سپس دم کرده را 
در یک لیوان و یا فنجان بزرگ بریزید، عسل را بیفزایید و هم بزنید 

تا کامالً حل شود و به آرامی آن را میل کنید.
خواص: این نوشیدنی بسیار خوش طعم، برای رفع خستگی مناسب 

بوده و ضدعفونی کننده خوبی نیز محسوب می شود.

تغذیه در طب ایرانی اسالمی، دکرت غالمرضا کردافشاری و... ، صفحات 183 و 190

|رجب 1441|12 صفحه|تغذیه و بهداشت



       9

حرضت فاطمه عليهاالسالم:

پيامرب خدا صىل الله عليه وآله سه بار فرمود: خدايا! جانشينان مرا رحمت كن. عرض شد: ]اى رسول خدا![ جانشينان شام چه كساىن هستند؟ 

فرمود: آن ها كه بعد از من مى آيند و احاديث و سّنت مرا روايت مى كنند و پس از من، آن ها را به مردم آموزش مى دهند.
محّمد محّمدی ری شهری، ميزان الحكمه، ج 2، ص 518

بانوی بهشتی |رجب 1441|12 صفحه|

همسر مقاوم| از  |قدرشناسی 
از باب حق گزاری باید کمی هم شده، به نقشی که همرسم در زندگی من 

داشته اشاره کنم.

ایشان –قبل از هر چیز- از یک طأمنینه و آرامش و روحیه قوی برخوردار 

است؛ لذا با آنکه خانه ما بارها مورد یورش 

دژخیامن واقع شد و با آنکه من بارها در 

برابر او بازداشت شدم و حتی در نیمه شب 

که برای دستگیری من به خانه ما ریختند، 

علی رغم  شدم.  واقع  جرح  و  رضب  مورد 

یا  یا ضعفی  ترسی  هیچ گاه  این ها،  همه 

افرسدگی و ماللتی در او مشاهده نکردم.

با روحیه ای عالی و قوی در زندان به مالقات 

من می آمد. در این مالقات ها، به من اعتامد 

و اطمینان می داد. هرگز نشد وقتی من در 

من  به  ناراحت کننده ای  خرب  بودم،  زندان 

بدهد. به یاد ندارم که مثالً خرب بیامری یکی 

از فرزندان را به من داده باشد؛ یا مطلبی را 

که برایم ناخوشایند باشد، درباره خانواده و 

بستگان و والدین گفته باشد.

همچنین باید به صرب و شکیبایی فراوان او 

در تحمل سختی و مشقت زندگی در دوران 

پیش از انقالب و ارصار او بر ساده زیستی در 

دوران پس از انقالب، اشاره کنم.

بحمدلله خانه ما همواره تاکنون، از زوائد زندگی و زرق و برق های دنیوی 

–که حتی در خانه های معمولی مردم یافت می شود- به دور مانده است و 

همرسم در این امر، باالترین سهم و مهم ترین نقش را داشته است. درست 

است که من زندگی ام را به همین شکل آغاز کردم و همرسم را نیز در این 

مسیر هدایت کردم و این روحیه را در او زنده کردم، اما صادقانه می گویم 

که او در این زمینه، بسیار از من پیشی گرفته است.

من درباره زهد و پارسایی این بانوی صالحه، تصویرهای بسیاری در ذهن 

خود دارم که بیان برخی از آن ها خوب نیست. از جمله مواردی که می توانم 

بگویم، این است که هرگز از من درخواست خرید لباس نکرده است، بلکه 

نیاز خیلی رضوری خانواده به لباس را به من یادآور می شد و خود می رفت 

و می خرید.

هیچ وقت برای خود زیورآالت نخرید. مقداری زیورآالت داشت که از خانه 

پدری آورده بود و یا هدیه برخی بستگان بود. همه آن ها را فروخت و پول 

آن ها را در راه خدا رصف کرد. او اینک حتی یک قطعه زر و زیور و حتی 

یک انگشرت معمولی هم ندارد. 

به یاد دارم از جمله مواردی که زیورآالت خود را فروخت، زمانی بود که 

و  شد  نزدیک  زمستان  مشهد  در  سالی 

رسما شدت یافت و مردم برای گرم کردن 

سوختی  مواد  خرید  به  خود،  خانه های 

–که در آن زمان ذغال بود- روی آوردند. 

در چنین مواقعی، تعدادی از مؤمنین به 

من مراجعه می کردند و پولی در اختیار 

من می گذاشتند تا با آن ذغال بخرم و بین 

نیازمندان توزیع کنم. معموالً ذغال را از 

ذغال فروشی می خریدم، بعد به کسانی که 

نیاز داشتند، حواله می دادم تا ذغال را از 

ذغال فروشی بگیرند.

در آن سال، پولدارها به من مراجعه نکردند، 

بلکه فقرایی مراجعه کردند که معموالً در 

دِر خانه  برای گرفنت ذغال،  ایامی،  چنین 

علام را می زنند.

ناامید  از خانه من  افراد  این  اما آن سال 

بازمی گشتند و این امر مرا بسیار اندوهگین 

می ساخت.

همرسم که این حال را دید، به من پیشنهاد کرد دستبندی را که برادرش به 

مناسبت تولد یکی از فرزندان به او هدیه کرده بود، بفروشم. من مخالفت 

کردم، ولی او ارصار ورزید. دستبند را گرفتم و خواستم آن را به قیمت 

هرچه بیشرت بفروشم. معموالً زرگرها طال را براساس وزن می خرند و 

یکی از همسایگان و  اتفاقاً  دستمزد ساخت آن را حساب منی کنند. 

دوستان به خانه ما آمد. من جریان را برایش تعریف کردم تا تشویق 

شود که دستبند را به قیمت هرچه بیشرت بفروشد. او رفت و آن را به 

هزار و چند صدتومان فروخت و گفت: من هم به اندازه همین پول 

روی آن می گذارم. لذا مبلغ خوبی فراهم شد و با آن ذغال خریدم و 

نگرانی همرسم هم برطرف گردید.

این رهایی از قید و بند زوائد زندگی، بیشرتین تأثیر را در زندگی من 

داشته. همین زوائِد بیرون از حّد رضورت است که انسان را به بردگی 

می کشاند.

خون دلی که لعل شد/خاطرات حرضت آیت الله خامنه ای از دوران مبارزات انقالب اسالمی، صفحات 159 تا 161
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|ضرورت رازداری و کنترل زبان|

و درود خدا بر او فرمود: سخن  در بند توست، تا آن را نگه نگفته باشی، و چون گفتی، تو در بند آن هستی، پس زبانت را نگهدار چنان که 

طال و نقره خود را نگه می داری، زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب کرد.

حکمت 381

|»امامت« یعنی پیروی|
 هامن طور که می دانید، ما علی را »امام« می نامیم. این مشهورترین

 نام و یا صفت اوست. معنای کلمه »امام« چیست و چگونه می توان

 به حقیقت آن پی برد؟ امام را از آن جهت »امام« گفته اند که به امور

 .مأمومان اهتامم دارد و آنان را رهربی می کند

ما برای  علی  امامِت  زمانی  ایشان.  از  ما  پیروی  یعنی  علی   امامت 

 محقق است که به ایشان اقتدا کنیم. در غیر این صورت، علی امام

 ما نیست. علی در صورتی امام ماست که از او پیروی کنیم، وگرنه

 تفاوتی میان ما و دیگران نیست. بنابراین باید بدانیم خط مشی علی

 چگونه بوده است؛ رفتار او چگونه بوده؛ چگونه صحبت می کرده؛

 عملکرد او چگونه بوده است. اگر مانند علی عمل کنیم و مانند او

 رفتار کنیم و مانند او سخن بگوییم، از پیروان او خواهیم بود و در

.غیر این صورت سخن ما درباره پیروی از امام ادعایی بیش نیست

منبع: امام موسی صدر، انساِن آسامن، ص 170

مبعث؛ واسطه رحمت الهی| |عید 
حرضات معصومین به اذن خداوند سبحان واسطه فیض الهی در عامل 

هستی و هادی افراد به سوی مسبب االسباب می باشند و با وساطت 

ایشان موانع دریافت فیوضات الهی مرتفع می گردد.

و  حرضات  این  میالد  مثل  خاص  اعیادی  واسطه  به  میان  این  در 

باالخص مبعث حرضت رسول صلی الله علیه وآله فیض الهی 

معصومین  می شود. حرضات  دنیا رسازیر  عامل  به سوی 

خانه ای دو در هستند. از یک در ابتدا متام رحامت و 

خیرات و برکات از جانب خدای سبحان بر ایشان نازل 

می شود و سپس از در دیگر به همه عامل صادر می شود. 

ناحیه  از  می رسد  مردم  به  که  رشدی  و  کامل  و  خیر  هر 

آن هاست و به دست آن ها موانع و مشکالت رفع می شود تا به 

کامالت و خیرات برسند. 

اول  در خطبه  پیامرب  بعثت  درباره  علیه السالم  امیراملؤمنین  حرضت 

نهج البالغه می فرماید: »خدای سبحان برای وفای به وعده خود و کامل 

مبعوث  را  محمد صلی الله علیه وآله  نبوت، حرضت  دوران  گردانیدن 

کرد؛ پیامربی که از همه پیامربان پیامن پذیرش نبوت او را گرفته بود، 

نشانه های او شهرت داشت و تولدش بر همه مبارک بود. در روزگاری 

که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده، خواسته های گوناگون و 

روش  های متفاوت بودند؛ عده ای خدا را به پدیده ها تشبیه کرده و 

انکار و به بت ها نسبت می دادند  گروهی نام های ارزشمند خدا را 

و برخی به غیر خدا اشاره می کردند. پس خدای سبحان، مردم را به 

وسیله محمد صلی الله علیه وآله از گمراهی نجات داد و هدایت کرد و از 

جهالت رهایی بخشید. سپس دیدار خود را برای پیامرب صلی الله علیه وآله 

برگزید و آنچه نزد خود داشت برای او پسندید و او را با کوچ دادن از 

دنیا گرامی داشت و از گرفتاری ها و مشکالت رهایی بخشید 

و کریامنه قبض روح کرد.«

اعتقاد ما در مورد ایشان این است که هرکس عاشق و زائر 

و هواخواه کوی آن ها باشد، نوشیدنی ای به او می دهید 

و  ماده  اسیر  و  درآید  پرواز  به  راحت شده   و  تا سبک 

مادیات نگردد.  

حرضت در خطبه 106؛ درباره ره آورد بعثت پیامرب صلی الله علیه وآله 

می فرماید: »مردم از رس نعمت بعثت پیامرب صلی الله علیه وآله و لطف 

گرامی  را  شام  کنیزان  حتی  که  رسیده اید  مقامی  به  بزرگ  خداوند 

می دارند و به همسایگان شام محبت می کنند. کسانی برای شام احرتام 

قائلند که شام از آن  ها برتری نداشته و بر آن ها حقی ندارید؛ کسانی 

از شام می ترسند که نه ترس از حکومت شام دارند و نه شام بر آن ها 

حکومتی دارید.«

بنابراین با توسل به درگاه حرضت رسول صلی الله علیه وآله و اهل بیت 

ایشان، خواستار توجه ویژه در این اعیاد بسیار مبارک هستیم تا ما را 

به مسیری که شایسته بندگی است رهنمون سازند.

برگی
|رجب 1441|12 صفحه|از یک نوشته
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مصباح املتهّجد به نقل از مقاتل بن مقاتل ابوالحسن رضا عليه السالم فرمود: 

»در دعاى قنوت مناز جمعه چه مى گوييد؟« گفتم: آنچه بقيّه مردم مى گويند. فرمود: »تو چون آنان مگو؛ بلكه بگو: 

بار خدايا! بنده و خليفه ات امام زمان عليه السالم را به سالمت و محفوظ دار، بدانچه پيامربان و فرستادگانت را به 

سالمت و محفوظ داشتى. و با فرشتگانت او را در ميان گي و با روح القدس خود، تقويتش فرما، و پيش رو و پشت 

رسش مراقباىن بگامر كه او را از هر گزندى حفظ كنند، و ترس او را به امنيّت مبّدل گردان، تا تو را بپرستد و چيزى را 

رشيكت نگرداند، و براى هيچ يك از خلقت بر وىّل خود، سلطه اى قرار مده، و به او اجازه جهاد با آنان -كه دشمن تو 

و او هستند- عطا فرما، و مرا از ياران او قرار ده. هامنا تو بر هر كارى توانايى.«
محّمد محّمدی ری شهری، حکمت نامه رضوی، ج 3، ص 56

|قاصدک بگو...|
اوج )ل.ز(

در گوشش گفتم؛

از تأمل مادر شهیدی که

چادرش  گوشه  با  را  چشامنش  نم 

می سرتد

او دلش به درد آمده بود از این همه 

بی مباالتی

آخر وقتی پاره تنش را راهی می کرد

برای دفاع از ناموس کشورش بود

اما این روزها بدحجابی برخی از زنان و 

دخرتان شهرش

دلش را بد آتش می زند

در گوشش گفتم؛

از دوری پدرش  از بی تابی کودکی که 

شب ها با قاب عکسش رؤیا می بافد

و از همرسی که طفالن یادگارش را یّکه 

و تنها به دامن گرفته 

و شب و روز با خاطرات سفرکرده اش 

بغض در گلو می شکند

قاصدک!

برسان پیغامم را...

امام  آقا  به  امام عرصم،  به  به موالیم، 

زمانم سالم برسان و بگو:

شهدا  رشمنده  کنید  دعا  جان  آقا 

نشویم...

شکیبایی  و  صرب  برای  کنند  دعا  بگو 

خانواده های معزز شهدا 

به سمت مردم  ید  با
 امام زمان شان حرکت کنند

چه  می رفتند،  جبهه  به  وقتی  شام  بچه های 

جاذبه ای آن ها را به سمت جبهه می کشید؟ چه 

یک شهید  پیش  سال  در صد  که  افتاد  اتفاقی 

نداشتیم، حاال سیصد هزار شهید داریم؟ هزار 

به  حاال  بود.  شهید  بدون  شهرهای مان  سال 

بهشت زهرای خودتان نگاه کنید!

بر اثر محبت بود که این ها اتفاق افتاد. این ها 

عاشق امام شدند. وقتی حرضت امام می گفت 

»به جبهه بروید«، مردم رس از پا منی شناختند؛ 

مجذوب امام شده بودند. ممکن است بپرسید 

فرق امام با مراجع تقلید قبل از خودش چه بود؟ 

چطور جاذبه ای که در امام بود، در بقیه نبود؟

مسئله این است؛ یعقوب علیه السالم از دوری 

یوسف علیه السالم کور شده بود. از بس غصه 

خورده بود و گریه کرده بود، چشامنش سفید 

بعد  سال ها  را منی دید.  چیز  و هیچ  بود  شده 

و  بود  شده  مرص  عزیز  علیه السالم  یوسف 

یعقوب  بیاید.  مرص  به  پدرش  که  می خواست 

نابینا که منی توانست  این چشم  با  علیه السالم 

کار  چه  یوسف  برود.  یوسف  مرِص  سمت  به 

کرد؟ لباس و پیراهنش را به برادرانش داد که 

به پدر بدهند و بعد دسته جمعی پیش یوسف 

علیه السالم بازگردند.

است.  یوسف  زمان،  امام  کنید  فرض  اینجا  در 

هستند،  امام  عاشق  که  امتی  کنید  فرض 

می خواهند  حال  و  کرده اند  گریه  سال  هزار 

زمان شان  امام  رساغ  و  شود  بینا  چشامن شان 

زمان  امام  خب،  هستند.  یعقوب  بروند، 

می کند؟  کار  چه  عجل الله تعالی فرجه الرشیف 

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الرشیف پیراهنی 

مسلامن  امت  برای  سال  هزار  از  پس  را 

هامن  رحمت الله علیه  خمینی  امام  فرستاد. 

زمان عجل الله تعالی فرجه الرشیف  امام  پیراهن 

شد.  بینا  افتاد،  که  هر  چشم  به  که  بود 

زمان  امام  سمت  به  شدند،  بینا  امت  وقتی 

کردند.  حرکت  عجل الله تعالی فرجه الرشیف 

به  عجل الله تعالی فرجه الرشیف  زمان  امام  آیا 

سمت مردم آمد یا مردم به سمت آن حرضت 

رفتند؟ مردم رفتند. اما  مردم چگونه می روند؟ 

اول بصیر می شوند، بعد می روند. این پیراهن 

بینا می شوند و  روی چشم های شان می افتد و 

به سمت امام زمان خودشان می روند. محبت 

یعنی همین.

آیت الله حائری شیرازی، حکومت جهانی خدا، صفحات 123 و 124

در انتظارآفتاب |رجب 1441|12 صفحه|



|سفارش رهبر برای دفع بالیا|
منت عربی و ترجمه دعای هفتم صحیفه سجادیه سفارش شده توسط 

رهرب معظم انقالب برای دفع بالی ویروس کرونا :

مـتـن عربی : 

ٌة أَْو نَزَلَْت ِبِه،  َو کاَن ِمْن ُدَعائِِه علیه السالم إَِذا َعرََضْت لَُه ُمِهمَّ

ٌة َو ِعْنَد الْکرْب: ُملِمَّ

َدائِِد، َو یا َمْن  )۱( یا َمْن تَُحلُّ ِبِه ُعَقُد الَْمکارِِه، َو یا َمْن یْفثَأُ ِبِه َحدُّ الشَّ

یلْتََمُس ِمْنُه الَْمْخَرُج إِلَی َرْوِح الَْفَرِج. 

َعاُب، َو تََسبَّبَْت ِبلُطِْفک اأْلَْسبَاُب، َو َجَری ِبُقدرَتِک  )۲( َذلَّْت لُِقْدرَتِک الصرِّ

الَْقَضاُء، َو َمَضْت َعلَی إَِراَدتِک اأْلَْشیاُء.

)۳( فَِهی مِبَِشیِتک ُدوَن قَْولِک ُمْؤمَتِرٌَة، َو ِبِإَراَدتِک ُدوَن نَْهیک ُمْنزَِجرٌَة. 

ِت، اَل یْنَدِفُع ِمْنَها  ِت، َو أَنَْت الَْمْفَزُع ِفی الُْملِامَّ )۴( أَنَْت الَْمْدُعوُّ لِلُْمِهامَّ

إاِلَّ َما َدفَْعَت، َو اَل یْنکِشُف ِمْنَها إاِلَّ َما کَشْفَت.

)۵( َو قَْد نَزََل بی  یا رَبرِّ َما قَْد تَکأََّدنِی ثِْقلُُه، َو أَلَمَّ بی َما قَْد بََهظَِنی َحْملُُه.

ْهتَُه إِلَی. )۶( َو ِبُقْدرَتِک أَْورَْدتَُه َعلَی َو ِبُسلْطَانِک َوجَّ

ْهَت، َو اَل فَاتَِح لاَِم أَْغلَْقَت،  )۷( فاََل ُمْصِدَر لاَِم أَْورَْدَت، َو اَل َصارَِف لاَِم َوجَّ

َْت، َو اَل نَارِصَ لَِمْن َخَذلَْت. َ لاَِم َعرسَّ َو اَل ُمْغلَِق لاَِم فَتَْحَت، َو اَل ُمیرسرِّ

ٍد َو آلِِه، َو افْتَْح لِی یا رَبرِّ بَاَب الَْفَرِج ِبطَْولِک، َو  )۸( فََصلرِّ َعلَی ُمَحمَّ

اکرِسْ َعنرِّی ُسلْطَاَن الَْهمرِّ ِبَحْولِک، َو أَنِلِْنی ُحْسَن النَّظَِر ِفیاَم َشکْوُت، َو 

ِمْن لَُدنْک رَْحَمًة َو فَرَجاً  ِفیاَم َسأَلُْت، َو َهْب لِی   ْنعِ  أَِذقِْنی َحاَلَوَة الصُّ

َهِنیئاً، َو اْجَعْل لِی ِمْن ِعْنِدک َمْخرَجاً َوِحیاً.

ُسنَِّتک.  اْسِتْعاَمِل  َو  فُُروِضک،  تََعاُهِد  َعْن  ِباالْهِتاَمِم  تَْشَغلِْنی  اَل  َو   )۹(

َحَدَث  َما  ِبَحْمِل  اْمتََلُْت  َو  َذْرعاً،  رَبرِّ  بی یا  نَزََل  لاَِم  ِضْقُت  فََقْد   )۱۰(

َوقَْعُت  َما  َدفْعِ  َو  ِبِه،  ُمِنیُت  َما  کْشِف  َعلَی  الَْقاِدُر  أَنَْت  َو  َهاّمً،  َعلَی 

الَْعِظیِم.   الَْعرِْش  َذا  یا  ِمْنک،  أَْستَْوِجبُْه  لَْم  إِْن  َو  بی َذلِک  فَافَْعْل  ِفیِه، 
 

ترجمه :
دعای او هنگامی که برایش مهمی دست می داد یا رنجی فرود می آمد:
)۱( ای کسی که گره هر سختی به دست تو گشوده شود و  ای که تندی 
شدائد به عنایتت می شکند،  ای که راه بیرون شدن از تنگی و رفنت به سوی 

آسایش از تو خواسته شود، 
)۲( دشواری ها به لطف تو آسان گردد و وسایل زندگی و اسباب حیات به 
رحمت تو فراهم آید و قضا به قدرتت جریان گیرد و همه چیز به اراده تو 

روان شود، 
)۳( تنها به خواست تو بی آنکه فرمان دهی، همه چیز فرمان برد، و هر چیز 

محض اراده ات بی آنکه نهی کنی از کار بایستد، 

)۴( در متام دشواری ها تو را می خوانند و در بلیات و گرفتاری ها به تو پناه 
جویند، غیر از بالیی که تو دفع کنی بالیی برطرف نگردد و گرهی نگشاید 

مگر تواش بگشایی، 
)۵( الهی بالیی بر من فرود آمده که سختی و ثقل آن مرا در هم شکسته و 

گرفتاری هایی بر من حمله ور شده که تحملش برای من دشوار است 
)۶( و آن را تو از باب قدرتت بر من وارد کرده ای و به اقتدار خود متوجه 

من منوده ای، 
)۷( اله من، چیزی را که تو آورده ای کسی نربد و آنچه تو فرستاده ای دیگری 
باز نگرداند و بسته تو را کسی نگشاید و چیزی را که تو بگشایی دیگری نبندد 
و آنچه را تو دشوار منوده ای کسی آسان نکند و آن را که تو ذلیل کرده ای 

یاوری نباشد، 
)۸( پس بر محمد و آلش درود فرست و به رحمتت الها - در آسایش را به 
رویم باز کن و به قدرتت صولت سلطان غم را در میدان حیات من بشکن 
و مرا در موردی که از آن شکوه دارم به عنایت و احسانت کامیاب کن و به 
درخواست من شیرینی اجابت بچشان و از سوی خودت رحمت و گشایشی 

دلخواه نصیبم فرما و برایم نجات و خالصی رسیع از گرفتاری ها مقرر کن 

)۹( و مرا به خاطر چیرگی غم از رعایت واجبات و به کار بسنت مستحبات 

خود باز مدار؛

)۱۰( چرا که من به سبب آنچه 

به رسم آمده بی تاب و توان شده، 

و قلبم از تحمل آنچه در زندگیم 

اندوه گشته و  از  لربیز  رخ منوده، 

و  گرفتاری هایم  رفع  به  تو 

در  آن  در  آنچه  دفع 

توانایی  افتاده ام 

قدرتت را  پس 

من  درباره 

به کار بر، 

از  گرچه 

جانب تو 

مستحق آن 

نیستم ،  

ای 

صاحِب

 عرش عظیم...

راه های ارتباطی با موسسه فرهنگی-قرآن و عرتت اسوه تهران

 osveh_org :کانال تلگرام

www.osveh.org :پایگاه اینرتنتی

www.toplife4you.com :سایت انگلیسی

osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه

chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشنی زودپز
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