
تحصيلی  و  علمی   جريان   دو 
در كشور ما هست  كه  يكی  به  
می پردازد  ارزشی   جنبه های  
دين   معارف ،  خدمت   در  و 
در  ديگری   و  است   اخالق   و 
جامعه ،  عادی   نيازهای   جهت  
تازه   پيشرفت های   و  صنعت  

است . علمی  
همان قدر  كشور، 
علمای   و  علم   به  
دارد  نياز  حوزه  
اوليه   ضروريات   به   كه  
زندگی . حتی  هنر و ادبيات ، 
بدون  علم  و توجه  به  پيشرفت های  روز، زندگی  انسان  تلخ  و سست  

بود. خواهد 
علت  اين  كه  امام  بزرگوار بر وحدت  حوزه  و دانشگاه  تأكيد داشتند 
آن   بركات   و  آثار  خاطر  به   می كنيم   اصرار  آن   روی   بر  نيز  ما  و 
حوزه   اگر  باشند،  هم   كنار  در  بايد  علمی   جريان   دو  اين   است . 
و  ايران   عقب ماندگی   گرفتاری ها،  آن   نتيجه   نباشد،  دانشگاه   باشد، 
گذشته ،  رژيم   مثل   فقط  نه   كه   بود،  خواهد  ما  بر  بيگانگان   تسلط 
معنويات   بلكه   رفت ،  خواهد  آنها  جيب   به   ما  ملت   پول   و  ذخاير 
خوب   علميه   حوزه   ولی   باشد  دانشگاه   اگر  و  برد.  خواهند  هم   را 
نداشته  باشيم ، بدتر از حالت  قبلی  است ، چون  علم  در جهت  خالف  
ملی   آرمان های   به   خيانت   و  بی عفتی   تبعيض ،  دينی ،  ارزش های  

پيش  خواهد رفت .
)27 آذر 1373 در ديدار طالب و دانشجويان(

كه  می آورند  هجوم  االن  اينها  را،  خودتان  وحدت  اين  كنيد  حفظ 
و  مستقل  كشور  كشورتان  بخواهيد  را.  اين  بگيرند  دست تان  از 
قشر  دو  شما  و  كنيد.  تعقيب  را  اين  باشيد،  آزاد  اشخاص  خودتان 
دانشگاهی ها  خود  را  برنامه ها  و  باشيد.  داشته  دائم  ارتباط  هم  با 
آموزش  يک  كه  كنند،  تنظيم  را  برنامه ها  حوزه ها  علمای  خود  و 
موافق با احتياج مملكت داشته باشيد، نه يک چيزهايی را بخوانند 

كه اصاًل به درد ما نمی خورد. 
صحيفه امام، ج12، ص341

امام حسن عسكری فرمود:
نيكويی چهره؛ زيبايی ظاهری است و نيكويی خرد؛ 

زيبايی باطنی.
)الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة، جلد1، صفحه 46(

امام رضا، خطاب به عبدالعظيم حسنی فرمود: 
ای عبدالعظيم! از طرف من به دوستانم سالم برسان 
و به آنان بگو: شيطان را بر خويش مسلط مگردانيد. 
آنان را به راستگويی در گفتار، ادای امانت، خاموشی 
و ترک جدال بی فايده، روی آوردن به يكديگر و به 
به  تقرب  باعث  آن  بده، كه  فرمان  رفتن  ديدار هم  
من است. و ا ينكه خودشان را به پرده دری يكديگر 
ياد  سوگند  خود  جان  به  من  كه  نسازند،  مشغول 
كرده ام كه هركس چنين كند و يكی از دوستانم را 
خشمگين كند، از  خدا بخواهم كه او را در دنيا به 
شديدترين عذاب كيفر دهد و در آخرت، از زيانكاران 
سازد و آنان را آگاه كن كه خداوند، نيكوكارشان را 
بخشيده و از بدكارشان گذشت كرده است، مگر آنكه 
به او شرک ورزيده، يا يكی از دوستانم را آزرده، يا 
نسبت به او بدبين باشد، كه خداوند او را تا وقتی 
اگر  پس  نمی بخشد.  برندارد،  دست  كار  اين  از  كه 
بازگردد كه هيچ؛ وگرنه روح ايمان از جانش خارج 
گردد و از واليت من بيرون رود و از واليت ما بهره ای 

ندارد. من از چنين فرجامی به خدا پناه می برم. 
محّمد محّمدی ری شهری، تبليغ بر پايه قرآن و حديث، صفحه120
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 چهارم ربيع الثانی: والدت حضرت عبدالعظيم حسنی
دهم آذر: شهادت آيت اهلل حسن مدرس و روز مجلس
  هشتم ربيع الثانی: والدت امام حسن عسكري

  دهم ربيع الثانی: وفات حضرت معصومه
بيستم آذر: شهادت آيت اهلل دستغيب

بيست و هفتم آذر: شهادت آيت اهلل دكتر مفتح، روز وحدت حوزه و دانشگاه
چهارم دی: روز ميالد حضرت مسيح

پرسش های قرآنی، پاسخ های شهید مرتضی مطهری

توجه به امور معنوی
ما  برای  ماديات  كه  كند  خدا 
وقتی  كه  به گونه ای  باشند،  وسيله 
كردند،  اقبال  ما  به  دنيويه  امور 
امور  به  ما  اقبال  و  تأكيد  سبب 

گردند. آخرت  و  معنويه 
ص53 وصال،  جرعه  بهجت،  محمدتقی 

من از حسینم
يعلی عامری برای رفتن به مهمانی از نزد رسول خدا بيرون آمد. ناگاه چشمش به 
حسينافتاد كه با بچه ها بازی می كرد. در اين هنگام پيامبر مردم را كنار زد وجلوتر از 
همه، دستانش را برای درآغوش گرفتن حسين از هم گشود. اما كودک اين طرف و آن طرف 
می دويد و می گريخت. رسول خدا شروع به خنداندن حسين كرد و سرانجام خود را به او 
رساند و در برش گرفت. يک دست خود را زير چانه و دست ديگر را پشت گردن او گذاشت و 
دهان خود را بر دهانش نهاد و او را بوسيد. آنگاه فرمود: حسين از من است و من از حسينم. 

خدا دوستدار حسين را دوست می دارد. حسين، امتی از امت های نيک است.
منبع: كامل زيارات، ص52، باب14، ح12
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شمــــــار
روز 

پرسش های قرآنی، پاسخ های شهيد مرتضی مطهری
علت جهنمی شدن افراد، از زبان خودشان چيست؟

يک موضوع پرسش و پاسخی را قرآن در ميان اصحاب يمين 
و اصحاب شمال در قيامت نقل می كند كه وقتی اينها، آنها را 
می گويند:  می بينند،  آن(  گرفتاری های  و  )جهنم  حال  آن  در 
»ما َسلََكُكْم في  َسَقَر« چه چيز شما را در اين جايگاه قرار داد و 

آورد؟... )مدثر، 42( 
يک چيزی هست، عملی هست كه انسان را به اينجا آورده و 
كشانده است. آنها جوابی می دهند كه قرآن مخصوصاً آن جواب 
بيداری  و  تنّبه  مايه  ديگران  برای  اينكه  برای  نقل می كند،  را 
باشد.چند مطلب را آنها می گويند: قالُوا لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّيَن َو 
ُب  لَْم نَُک نُْطِعُم الِْمْسكيَن َو ُكنَّا نَُخوُض َمَع الْخائِضيَن َو ُكنَّا نَُكذِّ

يِن )مدثر، آيات 43 تا 46( بَِيْوِم الدِّ
می گويند چهار چيز ما را به اينجا آورد. اولين حرفی كه می زنند 
اين است كه ما از نمازگزاران نبوديم. ما از نمازگزاران نبوديم، 
انسان  است  ممكن  نمی خوانديم.  نماز  ما  كه  است  آن  از  غير 
نماز بخواند، ولی در زمره نمازگزاران شمرده نشود. مضمون اين 
جمله با مضمون آنچه در سوره مباركه ماعون آمده است يكی 
می شود. در آنجا هم مقصود از »كسانی كه قيامت را تكذيب 
می كنند« اين نيست كه منكر قيامت اند، بلكه كسانی كه عماًل 
كارشان كار منكر قيامت است، ولو به لفظ می گويند قيامت را 
قبول داريم، به زبان می آورند، ولی عمل شان عمل قبول كننده 

قيامت نيست.

خيلی افراد نماز می خوانند. می فرمايد وای به حال گروهی از 
نمازگزاران كه از نماز خود غافلند. اينجا هم منحصر نيست به 
نمازگزاران  از  ما  بلكه می گويند  نماز نمی خواندند،  كسانی كه 
نبوديم. تيپ نمازگزاران تيپی است كه حق نماز را ادا می كنند. 

نماز به گردن انسان حق دارد.
يكی از حقوق نماز، احترام نماز است كه نقطه مقابلش می شود 
را  نماز  انسان  اينكه  نماز.  نماز؛ يعنی سبک شمردن  استخفاف 
سبک بشمارد، می خواند و سبک می شمارد و شكل امری كه 

انسان خيلی مهم نيست، تلقی می كند. اين  نيست«،  »مهم 
زمره  از  است،  نمازخوان  كه  را 

می كند؛  خارج  نمازگزاران 
آدمی  صورت  به  يعنی 
همان  كه  درمی آيد 
قيامت  روز  در  نمازش 
خصمش  و  دشمن 

دائماً  چون  بود،  خواهد 
استخفاف  و  تحقير  را  نماز 
شأنش  به  و  می كرده 

بی اعتنايی می كرده است.

قرآنی،  »پرسش های  كتاب 
پاسخ های مطهری«، حميد 

كمالی، ص 23 تا 25



رهبر معظم انقالب اسالمی در تاريخ26آبان 13۹۸ در ابتدای 
جلسه درس خارج فقه در پی حوادث رخ داده پس از افزايش 
قيمت بنزين، مطالبی بيان كردند، كه مشروح بيانات ايشان به 

شرح ذيل است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
در اين يكی دو روز يک حوادثی به دنبال مصوبه  سران كشور، 
از  برخی  در  پريشب،  ديشب،  ديروز،  افتاد؛  اتفاق  قوا  سران 
شهرهای كشور، متأسفانه مشكالتی درست شد، تعدادی جان 
باختند و مراكزی تخريب شد، از اين كارها هم شد در اين يكی 

دو روزه. 
مصوبه   يک چيزی  وقتی  اوالً  داشت؛  توجه  بايد  را  نكته  چند 
سران كشور هست، آدم بايد با چشم خوش بينی به او نگاه كند، 
را  كار  اين  تخصص  يعنی  ندارم؛  سررشته  قضيه  اين  در  بنده 
ندارم، گفتم هم به آقايان؛ گفتم من چون نظرات كارشناس ها 
و  را الزم  بعضی ها آن  بنزين مختلف است،  اين قضيه   هم در 
كه  هم  من  بنابراين  می دانند،  مضر  بعضی ها  می دانند،  واجب 
اين قضايا؛ گفتم من صاحبنظر نيستم،  صاحب نظر نيستم در 
می كنم.  حمايت  من  بگيرند  تصميم  قوه  سه  سران  اگر  لكن 
من اين را گفتم، حمايت هم می كنم. سران قوايند، نشستند با 
پشتوانه  كارشناسی يک تصميمی برای كشور گرفتند، بايد عمل 

بشود به آن تصميم؛ اين يک نكته.
نكته  دوم اينكه خب بله، يقيناً بعضی از مردم از اين تصميم يا 
نگران می شوند يا ناراحت می شوند يا به ضررشان است يا خيال 
می كنند به ضررشان است، به هر تقدير ناراضی می شوند، لكن 
اشرار  كار  اين  نيست،  مردم  كار  اين  بانک  فالن  به  آتش زدن 
بايد  را  اين  است،  اشرار  كار  است؛ 
حوادثی  چنين  يک  در  داشت.  توجه 
انسان های  كينه ورزان،  اشرار،  معموالً 
گاهی  می شوند،  ميدان  وارد  ناباب 
از روی هيجان  از جوان ها هم  بعضی 
اين جور  و  می كنند  همراهی  اينها  با 
مفاسد را به بار می آوردند. اين مفاسد 
درست  را  مشكلی  هيچ 
عالوه   اينكه  جز  نمی كند 
بر هر مشكلی كه هست، 
اضافه  هم  را  ناامنی 

می كند.

هر  برای  است،  كشوری  هر  برای  مصيبت  بزرگ ترين  ناامنی 
است. شما مالحظه كنيد  اين  اينها قصدشان  است،  جامعه ای 
در اين دو روز تقريباً يعنی دو شب و يک روزی كه از اين قضايا 
تشويق  را  كارها  اين  ما  عليه  دنيا  شرارت  مراكز  همه   گذشته 
تا مجموعه   پهلوی  از خانواده  منحوس خبيث خاندان  كردند، 
خبيث و جنايتكار منافقين، اينها دارند مرتباً در فضای مجازی 
اين  كه  می كنند  ترغيب  می كنند،  تشويق  ديگر  جاهای  در  و 

شرارت ها انجام بگيرد. 
من عرضم اين است هيچ كس به اين اشرار كمک نكند، هيچ 
انسان عاقل و شايسته ای كه به كشور خودش عالقه مند است، به 
زندگی راحت خودش عالقه مند است، به اينها نبايد كمک بكند؛ 

اينها اشرارند، اين كارها كار مردم معمولی نيست.
ممكن  هرچه  كنند،  مواظبت  كنند،  دّقت  البته  هم  مسئولين 
اين كار كم كنند. حاال من ديروز ديدم در  از مشكالت  است 
ما  كه  گفتند  آمدند  محترم  مسئولين  از  بعضی  كه  تلويزيون 
مراقبيم كه اين افزايش قيمت موجب افزايش قيمت اجناس و 
كاالها نشود؛ خب بله اين مهم است، چون االن گرانی هست، 
بنا باشد باز اضافه بشود، خب اين برای مردم خيلی مشكالت 
درست می كند، بايد مراقبت كنند. اين مراقبت ها را اينها بكنند، 
كنند،  عمل  وظايف شان  به  هم  كشور  امنيت  حفظ  مسئولين 
مردم عزيز ما هم كه خوشبختانه در قضايای گوناگون اين كشور 
بصيرت خودشان را، آگاهی خودشان را نشان دادند بدانند كه 
اين حوادث تلخ از ناحيه  كيست و چگونه است، اين آتش زدن و 
خراب كردن و ويران كردن و دعوا كردن و ناامنی ايجاد كردن مال 
چه كسی است، اين را بفهمند توجه كنند كه می فهمند هم 
مردم ملتفت اند، و از اينها فاصله بگيرند. اين آن توصيه  ما است، 

مسئولين كشور هم به وظايف شان به طور جدی عمل كنند.
باالخره وقتی يک تصميمی گرفته شد از ناحيه  سران سه قوه، 
بحث دولت نيست، بحث يک وزارتخانه نيست، سران سه قوه  
كشور نشستند يک تصميمی گرفتند؛ به يک پشتوانه  كارشناسی 
هم متكی است. گفتم من صاحب نظر نيستم در اين قضيه؛ لكن 
به عنوان يک آدمی كه می بيند مسئولين كشور تصميم گرفتند. 
كارهايی  يک  بود،  همين جور  هم  )رضوان اهللّ عليه(  امام  زمان 
را مسئولين، سران سه قوه تصميم می گرفتند و اجرا می شد، 
حاال هم همين جور است. اميدواريم ان شاء اهلّل به كمک مردم، به 
هم فكری و هم افزايی مسئولين و دلسوزی و پيگيری آنها و لطف 

الهی ان شاء اهلّل اين كار به بهترين وجهی پيش برود.

سران قوا با پشتوانه کارشناسی تصمیمی گرفته اند،
باید به آن عمل شود
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خانوادگی  محیـــط  در  تربیت 
ادب؛ ارثی جاودانه برای فرزندان
قسمت چهارم
آیت اهلل مجتبی تهرانی

تأثیر اعمال دیداری در تربیت فرزند
از آنجايی كه در مقابل كارهای گفتاری و شنيداری، كرداری 
)ديداری(  بصری  اقدامات  و  اعمال  به  ما  است؛  رفتاری  و 

می پردازيم. 
راجع به اقدامات ديداری، در روايات اشاره شده به اينكه وقتی 
سال  هفت  وارد  می خواهد  و  شد  تمام  سالش  شش  كودک، 
بشود، اينجا مقتضی آموختن را دارد. قبل از هفت سالگی بحث 
گفتار بود، اينجا بحث اعمال است. در يک روايتی پيغمبر اكرم 
را  فرزندتان  َسبعاً«  بَلَغوا  إِذا  الَة  ألصَّ أَوالَدُكُم  فرمودند: »علِّموا 

آنگاه كه به هفت سالگی وارد می شوند نماز بياموزيد.
شش سال او كه تمام می شود و وارد هفت سال می شود، جنبه 
ديداری و رفتاری دارد. به پدر و مادر می گويد: بايست و نماز 
را بخوان و به او اين عمل را بياموز! بحث آموزش رفتاری است 

نه گفتاری.
می فرمايد بعد از آموزش عملی رهايش نكن، بيا سراغ آموزش 
بابا جان! مرا نگاه  گفتاری. ايستادی نماز خواندی، به او بگو: 

امام باقر فرمود:
 درگذشت، اميرالمؤمنين برای زنی شفيعی مؤثرتر از رضايت همسرش نيست. وقتی كه حضرت فاطمه

بر سر تربت او گفت: »خدايا! من از دختر پيامبرت راضی هستم.«
نيكی و اطاعت از شوهر و برخورد شايسته با او به قدری مهم است كه در روايات، جهاد زن قلمداد شده 

است.

منبع: مفاتيح الحيات، آيت اهلل جوادی آملی، ص263

كن! به اين می گويند نماز. بابا جان نماز می خوانم، نگاه كن!
ياد  اين سنين سريع  در  ياد می گيرد.  را  تو  اين عمل  كم كم 
می گيرد و گيرنده اش بسيار قوی، سريع و عميق است و فوراً 
به حافظه می برد. حافظه هم اتاق بايگانی است. آن را در اتاق 
فيلم  می كند،  عكسبرداری  قشنگ  می دارد.  نگاه  بايگانی اش 

می گيرد.

تأکید و تکرار با روش های صحیح در تربیت مؤثر است
دوباره  نكن،  رهايش  هم  باز  دادی،  آموزش  كه  را  عمل  اين 
كه  است   علی از  روايت  يک  گفتاری.  اقدامات  سراغ  بيا 
ُهور«  الِة َو الطَّ فرمود: »أَّدَب ِصغاَر أَهِل بَيِتَک بلِسانَِک َعلَی الصَّ
كودكاِن خانواده ات را با زبانت به نماز و وضو تربيت كن. گر 
با  كه  بدان  بسازی،  را  روح  اين  او  معنوی  بُعد  در  می خواهی 
تكرار ملكه می شود. تربيت خيلی ظرافت دارد. برخالف آنچه 
همه می گويند اين مباحث خيلی مشكل نيست، ولی به نظر 
من از نظر مباحث علمی ظرافت دارد و ظرافتش اين است كه 
در اين سنين كه داری عماًل به او آموزش می دهی، و بعد هم 
لفظاً روی آن تأكيد می كنی، مواظب باش يک وقت روشی غير 
الهی و غير انسانی به كار نگيری. نعوذ باهلل با خشونت رفتار 
نكنی! وگرنه بَری می شود از هر چه دين است. اگر به اين نحو 

باشد، كشف از جهالت تو است.

تفاوت میان اصِل تربیت و روش تربیت
يک بحث ديگری هم هست كه من فقط تذكر می دهم و آن 

اينكه روِش در تربيت، جدای از اصل تربيت است.
اينها.  امثال  و  الفاظ خشن  با  نه  ولی  كنی،  تربيت  بايد  را  او 
اينها روش تربيتی است.  او را به شوق بياوری، كه  بايد  بلكه 
ما  بكنيم.  جداسازی  تربيت،  روش  و  تربيت  اصل  ميان  بايد 
آموزش  مسئله  اصل  كه  قرآن  آيات شريفه  از  داريم  آيه  يک 
و تربيت را، چه نسبت به خود، چه نسبت به كسانی كه جزو 
به  كلی  طور  به  و  می كند  مطرح  می شوند،  محسوب  خاندان 
داريم، خطاب  معاد  و  مبدأ  به  اعتقاد  و  مؤمن هستيم  كه  ما 
نَارا«  أَْهلِيكُم  َو  أَنُفَسكُم  ُقوا  َءاَمُنوا  َِّذيَن  ال ا  يَاأَيهُّ می كند كه: » 
ای كسانی كه ايمان آورديد، جان های خودتان و خاندان تان را 
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روش برخورد با دنیا 
ای مردم! دنيا آرزومندان و خواهان خود را فريب می دهد، برای شيفتگان خود ارزشی قائل نيست و آن كس را 
كه بر دنيا پيروز شود مغلوب گرداند. به خدا سوگند! هرگز ملتی از ناز و نعمت زندگی گرفته نشدند، مگر به كيفر 

گناهانی كه انجام داده اند؛ زيرا خداوند بر بندگان خود ستم روا نمی دارد.
اگر مردم به هنگام نزول بالها و گرفته شدن نعمت ها، با درستی نّيت در پيشگاه خدا زاری كنند و با قلب های پر از 
محبت از خداوند درخواست عفو نمايند، آنچه از دست شان رفته، بازخواهد گشت و هرگونه فسادی اصالح خواهد 
شد. من بر شما ترسناكم كه در جهالت و غرور فرو رفته باشيد، چه اينكه در گذشته به سويی كشيده شديد كه 

قابل ستايش نبود؛ اما اگر در زندگانی خود اصالحاتی پديد آوريد، سعادتمند خواهيد شد.
وظيفه من جز تالش و كوشش در اصالح امور شما نيست، اگر می خواستم بی مهری های شما را بازگو می كردم. 

خدا آنچه را گذشت ببخشايد.
خطبه 17۸

از آتش جهنم حفظ كنيد. اين يک فرمان كلی است. 

راه های نجات خود و خانواده از آتش
امام صادق  آمده است كه حضرت فرمود:  از  در روايتی 
قاَل  نارا  أهليُكم  و  أنُفَسُكم  قوا  اَمنوا  الَّذيَن  ايُّها  يا  لَت  نَزَّ »لَّما 
شد،  نازل  آيه  اين  وقتی  أهلينا«  و  أنُفَسنا  نقی  َكيَف  الّناس 
مردم گفتند: چگونه ما خودمان و خانواده مان را از آتش جهنم 
حفظ كنيم؟ پيغمبر اكرم جواب دادند: »إعمُلوا الَخيَر َو َذكِّروا 
بُوُهم َعلی َطاَعِة اهلل« كارهای خير انجام دهيد  بِه أَهليُكم و أَدِّ
و خانواده های تان را به آن يادآور شويد و آنها را بر بندگی خدا 
اكرم  پيامبر  كه  مي دهم  توضيح  فهرست وار  من  نماييد.  ادب 

چه می فرمايند:
می فرمايد:  اشاره  رفتاری  و  كرداری  راه  به  اول  خير  عمل 
بكنيد  رفتاری  را، يک  رفتارتان  و  الخير« شما كردار  »إِعَمُلوا 
يک  خانواده،  در  عمل  اين  خود  باشد.  پسنديده  و  خوب  كه 
تير و دو نشان است؛ در بعد الهی و انسانی خودت را از آتش 
مستمندان  به  كمک  می خوانی،  نماز  مثاًل  می دهی؛  نجات 
می كنی و... با اين كار، هم خودت را از آتش نجات می دهی، 
هم خانوادهات را. چون داری آنها را آموزش می دهی و وظيفه 

تو هم آموزش دادن بوده است. 
يَا أيُّها الَّذيَن َءاَمُنواْ ُقواْ أَنُفَسُكم َو أَْهلِيُكم نَارا به همه مؤمنين 
خطاب می كند كه هم خودت را بايد از آتش نجات بدهی، هم 
سؤال  بعد  است.  تو  دست  با  آنها  نجات  يعنی  را؛  خانواده ات 

می كنند آقا! چگونه اين كار را انجام دهيم؟ می فرمايد:
پيدا  نجات  آتش  از  او  من  خير  كار  با  آيا  بكنيد!  خير  كار 
می كند؟ بله! ببينيد چگونه پيغمبر مسئله را روشن می فرمايد. 
هم  كار  اين  با  كنی.  خير  كار  كه  است  بوده  اين  وظيفه ات 
خودت نجات پيدا می كنی، هم او را عمال تأديب می كنی و به 
او می آموزی. اين كه تعبير كردم يک تير و دو نشان است؛ هم 

خودت را از آتش نجات می دهی، هم او را. چون داری آموزش 
عملی می دهی.

یادآوری و تذکر
بعد می فرمايد: »َو َذكِّروا به أَهلِيُكم« يادآور شو به خانواده ات! 
آنها  به  بعد  گرفت،  ياد  هم  او  و  كردی  خير  كار  وقتی  يعنی 
هم  آنها  به  می دهی،  ادامه  را  عمل  كه  خودت  كن.  يادآوری 
يادآوری بكن كه نكند آنها ترک كنند. تا شاكله و ملكه برای 

آنها بشود و شاكله وجودی آنها را تشكيل دهد.

کار خیر را با دست کودک انجام دهید
»و َذكِّروا بِه )أَی بِالَخير( أَهليُكم.« يادآورشان كن به كارهای 
به طور عملی و  نيک داريم كه خير،  اعمال  باب  ما در  خير. 
تربيت كسانی كه تحت  به  نسبت  باشد.  كنار هم  بايد  لفظی 
تربيت انسان قرار می گيرند مثل فرزند انسان، بايد با هم باشد 
تا خوب تأثير بگذارد. در يک روايتی از امام رضاآمده كه 

بیَّ حضرت فرمود: »ُمرِّ الصِّ
كودک  َقّل«  إن  َو  یِء  والشَّ َوالَقبَضِة  بِالَكسَرِة  بَِيِدِه  ق  َفلَيَتَصدَّ
باشد.  كم  اگرچه  بدهد،  صدقه  خود  دست  با  تا  كن  امر  را 
كه  حال  بكند!  را  كار  اين  كن  امر  او  به  گفتاری  صورت  به 
می خواهی دستگيری از مستمند كنی و صدقه بدهی با دست 
او بده! پول را بده به او بگو: تو بده! صدقه را تو می دهی؛ اما 

به دست او بده!
ق  ببينيد چقدر زيبا می آيد مطلب را بيان می فرمايد: »َفلَيَتَصدَّ
كنی،  انفاق  خدا  راه  در  می خواهی  بّچه ات  دست  با  بَِيِده« 
دستگيری از مستمندان بكنی، هم به او امر كن، هم با دست 
او اين كار را بكن! يعنی هم گفتاری، هم كرداری؛ هر دو با هم.

ادامه دارد...
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 رهاورد                                                                    بيانات مقام معظم رهبری در هفته دفاع مقدس، 4مهر 13۹7 
در روايت دفاع مقّدس بايد روح و عظمت پيام اين دفاع خودش را نشان بدهد. اين دفاع مقّدس در مجموع، يک روح واحد و 
يک زبان واحد و يک پيام واحدی دارد؛ اين بايد منعكس بشود؛ آن پيام و روح، روح ايمان است، روح ايثار است، روح دلدادگی 
است، روح مجاهدت است، پيام شكست ناپذيرِی ملّتی است كه نوجوان هايش هم مثل جوانها و مثل مردهای ميان سال و مثل 
پيرمردها با شوق و ذوق ميروند داخل ميدان و ميجنگند؛ اين خيلی مهم است. در همان وقتی كه جوانهای معموِل دنيای 
ماّدی، هيجانهای خودشان را به يک شكلهای ديگری فرومی نشانند، جوان شانزده هفده ساله ی ما ميرود در ميدان جنگ، اين 

هيجان جوانی را با جهاد در راه خدا اشباع ميكند و تأمين ميكند؛ اينها خيلی مهم است، اينها خيلی ارزش است.

سبز
ت 

خاطرا

ربیع الثانی 1398-1441/سال ششم/شماره12/84صفحه

* پدرم توجه خاصی به خانواده شهدا داشت. سال 70، 
شب  يک  می كرديم.  زندگی  شيراز  موقع  آن  بود،   71
وقتی بابا به خانه آمد همسر و فرزند شهيد عباس دوران 
هم همراهش بودند. آن شب پدرم خيلی به پسر شهيد 
دوران محبت كرد، او را صندلی جلوی ماشين نشانده 
بودند، آن شب من چون  به گردش رفته  با هم  و  بود 
سنم خيلی كم بود و از طرفی عالقه عجيبی به پدرم 
داشتم، خيلی به پسر شهيد دوران غبطه خوردم. پدرم 
زبان  به  فقط  نه  می گذاشت.  احترام  شهدا  خانواده  به 

تا  گذشت  موضوع  اين  داد.  نشان  را  اين  عمل  در  كه 
بعد از شهادت پدرم كه من كالس پنجم دبستان بودم، 
ابوطالبی  روح الدين  آقای  نام  به  او  همرزمان  از  يكی 
انجام  دوران  شهيد  پسر  برای  پدر  كه  كارهايی  همان 
داد؛ همان توجه ها و محبت ها را در حق من كرد. هر 
وقت به مسافرت و گردش می رفتند مرا هم به همراه 
برای من درس  اين ها همه  با خود می بردند.  پسرشان 
شد و فهميدم؛ از هر دستی بدهی از همان دست هم 

می گيری.

مرِد آسمان
 خلبان علیرضا یاسینی

   
    لیلی زهدی

خيلی وقت بود كه غزل خداحافظی با زمين خوانده بودی و همه ذكر و فكرت آسمان شده بود. تو 
بنِد زمين نشدی. اصاًل تو متعلق به زمين نبودی. تو، نظر كرده بودی به »وجه اهلل« و همه خواسته ات 

»فنای فی اهلل« بود و چه نيک پلكان زمين تا آسمان را يكی يكی در انديشه وصال، به وجد 
پيمودی. نصرت و عزت ميهنت را خواستی، خودت در نظر همگان عزيز شدی؛ »ان 

تنصروا اهلل ينصركم«.
مرِد آسمان! تو روی زمين هم مشق پرواز می كردی؛ همان وقت كه مردانگی و مرامت جلوه 
می كرد به عشق و پروازهای برون مرزی دوستان خلبانت را كه از پرواز هراس داشتند تو به 
جای شان می رفتی و خطر را به جان می خريدی. همان وقت كه منافع كشورت را به دوری از 
دلبندانت؛ بهزاد، مهدی و زهرای دردانه ات ترجيح می دادی و خودت را از لذت  در كنارشان 
بودن با نبودنت محروم می كردی. همان وقت كه بهشت كوچكی را كه با همدم و همقدم روزهای 
عاشقی ات ساخته بودی رها می كردی و خط شكن عمليات های غرور آفرين می شدی و مرد و 

مردانه بی هيچ هراسی به دل دشمن می زدی.
روايت تو روايت اوج است، روايت بی پروايی يک مرد... روايت عروج تا ملكوتيان. روايت هبوط نفس و 

صعود جان به جانان. دست خوش مرد...! شوريده حالی ات برای رسيدن به محبوب ديدنی بود و 
قصه عشق بازی ات با او شنيدنی... . راستی، بگو چند بار سفره دلت را آن باال وسط آسمان برای 
محبوب گشوده بودی و از درد هجر برايش گفته بودی؟ چند بار گله كرده بودی از عقب ماندنت 
از قافله رفقا؟ بين تو و محبوب چه گذشته بود كه در هوای كويش همان جا در آسمان اقامت 
كردی برای هميشه. چه شد كه زمزمه مفارقت با زمين و مجالست با محبوب خواب و خوراک 

و همه ديدنی های اين دامگه بال را از تو گرفت. ُحسن نيتت كارگر افتاد، يا ُحسن عملت؟!
خط شكن! همسر هميشه همراه و فرزندان قدرشناست هنوز با خيال تو ايام سپری می كنند و 
ياد و خاطراتت بعد از اين همه سالدوری ذره ای در يادشان كم رنگ نشده، برای شان دعا كن، 

برای مان دعا كن... .

قصه پُردلی شيرمردان اين سرزمين كهن قصه تازه ای نيست؛ حكايت عشق بازی شان هم... .
عليرضای ياسينی اين چرخ كبود عاشق بود. 

عاشق پرواز... عاشق پرواز در كهكشان. اما نه... عشق به پرواز در آسمان برای او فقط يک بهانه بود. 
او عاشق پرواز بود تا بِر دوست... او تشنه وصال بود، تشنه ديدار يار.



  ایستگاه مقدس )خبر(
دشمن  است  سال   40 همدانی:  نوری  آيت اهلل 

به دنبال براندازی است
گردهمايی  در  همدانی  نوری  حسين  آيت اهلل 
اظهار  حوزه  ارتباطات  و  تبليغ  انجمن  اعضای 
و  علم  و  جهاد  لحاظ  از  بايد  مسلمين  داشت: 
اسالم  عظمت  تا  باشند  مقتدر  و  قوی  عزت 
نقشه  تمامی  امروز  شود؛  نمايان  دنيا  كل  در 
دشمنان در نتيجه نداشتن فرهنگ و عدم درک 
بنابراين بيش از 40 سال  از اسالم است؛  آنان 
اخير  جريان  در  و  بودند  براندازی  دنبال  است 
هم خيلی سرمايه گذاری مالی و انسانی كردند.

اروپا  اسرائيل،  افزود:  علميه  حوزه  استاد  اين 
جنگ  در  سال  هشت  كه  كسانی  و  آمريكا  و 
ايران  ملت  سر  بر  بمب های شان  تحميلی، 
ايران  مردم  حال  به  دل شان  امروز  می ريخت 
اينها  سوخته است! و از حقوق بشر می گويند! 
خواستند  سلطنت طلبان  و  منافقان  كمک  با 
جريانی ايجاد كنند تا كار تمام شود، ولی درک 
نمی كنند كه اسالم در عمق وجود مردم نفوذ 

دارد و مردم از اسالم حمايت می كنند.
اين مرجع تقليد تصريح كرد: نقشه های دشمن 
نقش بر آب شده و با صبر و آگاهی مردم نقش 

بر آب خواهد شد.
آيت اهلل نوری همدانی با بيان اينكه فقها كسانی 
هستند كه خدا به آنان لطف و عنايت دارد و او 
خودش را در برابر مردم مهيا كرده تا پاسخگوی 
آنان بوده و از اسالم دفاع كند بيان كرد: حوزه ها 
آگاه  علمای  و  مراجع  قضات،  تربيت  در  بايد 

تالش واسعی داشته باشند.
اينكه دشمنان چقدر  با بيان  اين مرجع تقليد 
افزود:  نرسيدند  نتيجه  به  و  كشيدند  نقشه 
برپا  كشور  در  آشوب  داشتند  تصور  دشمنان 
كرده و مردم را به خيابان خواهند كشاند ولی 
نقشه آنان بر آب شد؛ كسانی كه خودشان ظلم 

و جنايت می كنند دم از حقوق بشر می زنند.
دشمنان  اينكه  بيان  با  همدانی  نوری  آيت اهلل 
باز شده و هزينه های زياد كردند و  مشت شان 
باز  دشمن  اگر  كرد:  اظهار  نرسيدند  نتيجه  به 
هم نقشه بكشد ذليالنه در آن شكست خواهد 

خورد.

 دریادالن
شهدا وقف خداوند هستند

در زندان بودم كه شنيدم مرحوم مادرم كسالتی دارد. به من اجازه دادند 
كه از زندان با مادرم تلفنی صحبت كنم. در آن حال از خدا خواستم كه بر 

زبانم مطالبی جاری كند كه كيد آنها را خنثی كند.
شما  اگر  »مادر  گفتم:  مادرم  به  عادی،  احوالپرسی  و  سالم  يک  از  بعد 
خواستی با قيچی چادرت را دو نيم كنی، كسی می تواند به تو بگويد چرا؟«

مادرم گفت: »برای چه اين سؤال را می كنی؟«
گفتم: »گفتم شما جواب مرا بدهيد!«

گفت: »نه، اين چادر مال من است و به كسی مربوط نمی شود.«
گفتم: »مادر، من مال كی هستم؟«

گفت: »مال خدايی!«
گفتم: »شما اختيار مال خودت را داری، ولی خدا اختيار مال خودش را 

نداشته باشد؟!«
به  تو  ندارم.  حرفی  من  بگويد  خدا  هرچه  نگفتم.  چيزی  كه  »من  گفت: 

وظيفه خودت عمل كن.«
ما بايد حداقل به اندازه ِملک خودمان برای خدا حق قائل باشيم. اين را 
نه خطاب به شما خانواده های شهدا می گويم، بلكه به شما می گويم كه به 
ديگران بگوييد. آنهايی كه می آيند و چيزی می گويند، محكم بگوييد: ما 
خدا را مالک خود و اينها را ِملک او می دانيم. اگر اينها ِملک اوست و تنها 
انسان  بايد  برگردانيم.  مالک  به  را  ِملک  بايد  ما  ماست،  دست  در  امانتی 

خودش را وقف خدا و راه خدا بكند.
وقتی انسان وقف راه خدا شد، موقوفه خداست و خدا اگر خواست يكباره 
شما  آنكه  مثل  می كند؛  مصرف  تدريج  به  خواست  اگر  و  می كند  مصرف 
اعتباری را در اختيار كسی قرار دهيد، اگر دلش خواست حواله می فرستد 

و يكجا می گيرد و اگر دلش خواست به تدريج حواله می كند. 
حواله  يكجا  خداوند  و  گذاشتند  خدا  اختيار  در  را  خودشان  ما  شهيدان 
كرد؛ ديگران كه هنوز شهيد نشده و خود را در اختيار او گذاشته و وقف او 

كرده اند، خداوند صالح را در اين ديده كه اينها را به اقساط مصرف كند!
حكومت جهانی خدا، آيت اهلل حائری شيرازی، صص 32 و 33
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زندگی انسان، وابسته به عوامل متعددی است كه از آن جمله خوراک 
)شامل غذا و آب(، هوا، خواب، پوشاک و... می باشد. راهنمای ميزان 
خوراک انسان، نياز بدن او و در نتيجه ميل و اشتهای طبيعی است و 
قاعدتاً هرچه خوراک او طبيعی تر باشد با قوانين طبيعت بيشتر سازگار 

است.
مواد  از  می كند،  انتخاب  خوراک  عنوان  به  طبيعت  در  بشر  را  آنچه 
يا آب است. آب و مواد معدنی به صورت  حيوانی، گياهی، معدنی و 

نوشيدنی ها و يا جزئی از مواد گياهی و يا حيوانی وارد بدن می گردد.
حيوانات نيز از گياهان و آب و مواد معدنی استفاده می كنند. بنابراين 
اساسی ترين مواد خوراكی موجود در طبيعت برای انسان، مواد گياهی 
است كه شامل تمام قسمت های گياهان )ريشه، ساقه، برگ، ميوه و 
دانه( می باشد و طبيعی است كه متعادل ترين و كامل ترين قسمت های 
گياه، دانه آن خواهد بود )همانطور كه متعادل ترين و كامل ترين ماده 
تخم  يا  دانه  بايد  نيز  بشر  خوراک  بنابراين  می باشد(.  شير  حيوانی، 
گياه،  تخم پرندگان و شير، و بعد به ترتيب ميوه ها و سبزيجات و ساير 
فراورده های گياهی مانند غده )مثال در سيب زمينی( يا ريشه )هويج و 
چغندر( يا ساقه ها و برگ ها و در مرتبه بعدی گوشت و مواد حيوانی 

باشد، تا سازگاری و موافق بودن آنها با طبيعت حفظ گردد.
چون اخالط متشكله بدن انسان بر ميزان و نوع خوراک وی بنا شده 
انسانی  مزاج های  شبيه  مزاج هايی  دارای  نيز  غذاها  بايد  پس  است، 
باشند، يعنی آنها نيز توليدكننده »صفرا، بلغم، خون و سودا« هستند.  
برخی گياهان گرم و خشكند، بلغم ساز و ضد صفرا. برخی ديگر سرد و 

خشكند، سودازا و ضد خون.

طبایع اربعه )اخالط چهارگانه(
انسان از نظر ساختمان بدنی و درونی خويش، كم و بيش دچار غلبه 
طبيعی يكی از اخالط چهارگانه )صفرا، بلغم، خون و سودا( است كه 
نسبت  به  اخالط  اين  امتزاج  و  تركيب  گويند.  مزاج  اصطالحاً  را  آنها 
معينی سبب اعتدال مزاج و غلبه يكی از آنها بر ديگری موجب پيدايش 

بيماری سوءمزاج می گردد.
مزاج در انسان ها

مزاج از نظر زيست شناختی عبارت است از ساختمان جسمی و درونی 
خاص هر فرد كه جداكننده وی از ديگر افراد می باشد و اغلب اين 

خصوصيات می تواند به طريقه ارثی )ژنتيک( منتقل شود.
ساده ترين راه تشخيص مزاج  ها، طعم دهان شخص موقع بيدار شدن از 

خواب است. بدين ترتيب كه:
طعم  اگر 
دهان تلخ 

باشد، عالمت غلبه صفراست. گويند صفراوی مزاج است.

اگر طعم دهان شيرين باشد، غلبه خون است. گويند دموی مزاج است.
در صورت شور بودن طعم دهان، سودايی مزاج است.

و اگر طعم دهان ترش باشد، بلغمی مزاج است.

از سوی ديگر مزاج ها در خلق و خوی افراد مؤثرند،  بدين ترتيب كه:
صفراوی: معموال مزاجی آتشی دارد، تندخو و عصبی و دائماً در جنگ 

و ستيز است.
و  دارند  كمتری  تحرک  سازگارند،  و  خونسرد  تنبل،  و  كند  بلغمی: 

زنده دل نيستند.
دموی یا خونی: فردی خوش خو است، تحرک دارد و زنده دل، ماليم 

و معتدل است.
خياالتی،  اندوهگين،   و  مغموم  كه  سودا  افزايش  با  فردی  سودایی: 

وسواسی و درونگراست.

انجام  هستند  آنها  ضد  كه  داروهايی  تجويز  با  اخالط  غلبه  درمان 
سنتی  درمان  فلسفه  اساس  كه  گويند  ضد  عالج  آن  به  و  می پذيرد 

می باشد.
گياهان توانايی غلبه بر هر مزاجی را دارند. بدين ترتيب درمی يابيم كه 
حكمت خلقت گياهان فراتر از آن است كه تاكنون كشف شده است. 
اين نگرش ما را به وجود رموزی آگاه می سازد كه كليد آن را بايد از 

حافظ اسرار جست.
در شماره های بعد، موارد استفاده چند گياه در درمان بيماری ها ذكر 

خواهد شد.
درمان بيماری ها با گياه كتان
دكتر عبداهلل پورعبداهلل، چكيده ای از صفحات 53 تا 57

   درمان با گیاهان

سیستم  و  ادراری  مجاری  تنفسی،  ناراحتی های  درمان 
اعصاب مرکزی

250سانتی متر  در  را  معمولی  كتان  دانه  گرم   15 مقدار 
دقيقه   15 مدت  به  آرامی  به  امالح  بدون  آب  مكعب 
ظرف  در  و  كنيد  صاف  و  نموده  سرد  سپس  بجوشانيد، 
سرفه  برطرف نمودن  برای  معجون  اين  بريزيد.  مناسبی 
برای  همچنين  و  تنفسی  مجاری  سوزش  و  تحريكات  و 
بسيار  ادراری  مجاری  دستگاه  عفونت های  بين بردن  از 

است. مناسب 
تازه كتان معمولی  از گل های  10گرم  اگر مقدار  همچنين 
)گل های آبی آسمانی( كه معموال فقط صبح ها باز می شود 
آب  مكعب  250سانتی متر  مقدار  با  و  نموده  جمع آوری  را 
روی  دقيقه  بيست  مدت  به  مناسب  ظرف  يک  در  جوش 
بخار آب دم نماييد و سپس به مقدار 70گرم عسل طبيعی 
كنيد، شربت  و خوب مخلوط  كرده  اضافه  دم كرده  اين  به 
حاصل به مقدار يک قاشق مرباخوری روزی سه بار مصرف 
اعصاب  سيستم  و  گوارش  نارسايی های  درمان  برای  شود، 

است. مفيد  مركزی 

تهیه ضماد دانه کتان جهت  کاربرد 
آب  ليتر  نيم  در  را  شده  كوبيده  كتان  دانه  25گرم  مقدار 
سرد بدون امالح حل نموده تا به حالت نسبتاً خميری شكل 
نازكی  آرامی حرارت داده و اليه  به  را  درآيد و سپس آن 
در  نماييد.  وارد  خمير  اين  داخل  به  را  كتانی  پارچه  از 
معمولی  گچی  مانند  تقريباً  كتانی  پارچه  اين  حالت  اين 
درمی آيد و موقعی كه اين اليه پارچه ای نسبتاً گرم است، 
آن را بر روی پوست محل ورم يا آبسه يا زخم قرار دهيد.
چركی  آبسه های  بازكننده  خاصيت  كتان،  دانه  ضماد  اين 
زخم ها  دردناک  محل  در  را  عضو  كشيدگی  و  داشته  را 
برطرف نمودن  جهت  همچنين  مرهم  اين  می برد.  بين  از 
كاربرد  جوش ها  و  پوستی  سطحی  سوختگی های  عاليم 
زيادی دارد. اين ضماد با مرهم برای تسكين درد و التهاب 

است. بسيار مفيد  الجنب(  )ذات  پلور 
به  هميشه  را  كتان  دانه  ضماد  كه  نمود  توجه  بايستی 
است  ممكن  اين صورت  غير  در  ببريد،  كار  به  تازه  حالت 
را  پوستی  ناراحتی  های  گاهی  و  باشد  نداشته  مفيدی  اثر 

شود. سبب 
با گياه كتان، دكتر عبداهلل پورعبداهلل، صفحات 5۹ و 60 درمان بيماری ها 

    درمان با نوشیدنی ها

می كنند؛  تقسيم  عمده  گروه  دو  به  را  نوشيدنی ها 
گرم. نوشيدنی های  و  نوشيدنی های سرد 

هر نوع نوشيدنی جايگاه خاص خود را دارد و اگر به موقع 
استفاده شود، نتيجه جالبی در برخواهد داشت. نوشيدنی ها 
می كنند،  تأمين  را  بدن  نيازمندی های  اينكه  بر  عالوه 
برطرف می سازند. نيز  را  ناراحتی ها و كسالت ها  از  بسياری 

در اين ستون، نوشيدنی هايی كه برای شما خواننده گرامی 
اين  از  استفاده  با  است  اميد  كنيم.  معرفی  را  است  مفيد 
برخودار  كامل  نشاط  و  سالمتی  از  همواره  نوشيدنی ها، 

شويد.

گردو شیر 
مواد الزم: مغز گردوی سالم خام 50 گرم، عسل سه قاشق 

غذاخوری، آب سرد 3 ليوان
همراه  به  را  آنها  و  كنيد  جدا  را  گردوها  پوست  تهيه:  طرز 
آب سرد و عسل در مخلوط كن به طور كامل مخلوط كنيد 

تا مخلوط كاماًل به صورت شير درآيد.
مشكل  رفع  در  بوده،  آرام بخش  نوشيدنی  اين  خواص: 
يک  خواب  از  قبل  منظور،  اين  برای  است.  مؤثر  بی خوابی 
ليوان از آن را به آرامی و جرعه جرعه طوری ميل كنيد كه 

انجامد. به طول  10دقيقه  نوشيدن آن 
شير  اين  از  استفاده  از  صرع  بيماری  به  مبتال  افراد  تذكر: 

كنند. خودداری 

شربت زرشک
مواد الزم: زرشک آبگيری 50 گرم، عسل به مقدار الزم

بشوييد  سرد  آب  با  كنيد،  تميز  را  زرشک  ابتدا  تهيه:  طرز 
برابر  پنج  تا  چهار  و  دهيد  قرار  پيركس  ظرف  در  سپس  و 
وزنش به آن آب اضافه كنيد و برای چند دقيقه بجوشانيد. 
جدا  آنها  هسته  تا  بماليد  را  زرشک ها  خنک شدن،  از  پس 
شود و مدت 24ساعت كنار بگذاريد تا رنگ خود را به آب 
بريزيد و  را صاف كنيد و درون بطری  دهد. سپس مخلوط 
در يخچال نگهداری كنيد. در هنگام مصرف آن را با عسل 

كنيد. ميل  كرده  مخلوط 
هستند  مزاج  صفراوی  كه  افرادی  برای  شربت  اين  خواص: 

است. مفيد  بسيار 

ايرانی اسالمی تغذيه در طب 
دكتر غالمرضا كردافشاری و... ، صفحات 1۸2، 1۸3 و1۸6
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. الّديِن  بِذاِت  َفَعلَيَک  تِها.  ولَذَّ ونََسِبها،  وَجمالِها،  لِمالِها،  أِلَربََعٍة:  الَمرأَُة  تُنَكُح  ال   :عنه
پيامبر خدا فرمود: به خاطر چهار چيز نبايد با زن ازدواج كرد: ثروتش، زيبايی اش، حسب و نسبش، و لّذتش. 

پس بر تو باد )ازدواج با( زن متديّن !
تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، محّمد محّمدی ری شهری، صفحه 76

پنج نکته الگویی از سیره حضرت فاطمه معصومه سالم علیها

کالم رحمــانی
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به مناسبت وفات حضرت معصومه سالم اهلل عليها و برای الگوگيری 
از زندگی پربركت ايشان، پنج نكته الگويی را كه در ايشان وجود 

داشته است، بررسی می كنيم:
 1- عالقه و تبعیت از خانواده

از صفات پسنديده و نيكوی اين بانوی عظيم الشأن، عالقه و دوستی 
ايشان نسبت به خانواده، پدر و مادر و به  زايدالوصفی است كه 
خصوص به برادر محبوب شان امام رضا عليه السالم داشتند. ايشان 
ده ساله بودند كه پدر بزرگوارشان در زندان هارون الرشيد به شهادت 
رسيد و از آن به بعد در آغوش پرمهر امامت و واليت تربيت يافتند.

2- یک دانشمند واقعی
از مشخصات بارز اين الگوی به تمام معنا، علم و دانش ايشان بود. 
در تاريخ برای اثبات اين موضوع روايات متعددی آمده است: زمانی 
جمعی از شيعيان برای دريافت پرسش های خود به مدينه وارد 
شدند تا به محضر امام موسی كاظم عليه السالم برسند. وقتی به 
منزل آن حضرت رسيدند، باخبر شدند كه آن بزرگوار در مسافرت 
هستند. ناگزير سؤاالت را نوشتند و به خانواده امام سپردند تا در سفر 
بعدی پاسخ ها را دريافت كنند. چند روز بعد كه برای خداحافظی 

سالم اهلل عليها به در خانه امام آمدند، ديدند حضرت  معصومه 
آماده  و  نوشته  را  سؤاالت  شادمان پاسخ  است.  نموده 
عليه السالم جواب ها را گرفتند. هنگام مراجعت،  كاظم  امام 

امام پاسخ های حضرت را ديدند و ماجرا را تعريف كردند. 
حضرت معصومه را خواندند و به تمجيد  آن  از 

فرمودند: پدرش به فدايش باد.

3- شجاعت در دفاع از اسالم
حضرت معصومه سالم اهلل عليها 
محدثه وامينی برای پدرشان

از  احاديثی  می شدند.  محسوب 
قول ايشان به ما رسيده است از 
حديثی  منزلت،  حديث  جمله: 
را  پيامبر  معراج  از  قسمتی  كه 
بيان می كند. حديثی در حاالت 
تولد امام حسين عليه السالم و 
در  همه  كه  ديگری  احاديث 

است.  اسالم  بزرگان  وصف 

اين امر نشانگر شجاعت و جرئت اين شيرزن است. با وجود خفقان 
حاكم در زمان هارون، كه نقل احاديث ممنوع بود، ايشان در همه 
حال از اسالم واقعی دفاع كردند و تا آنجا كه توانستند پيام واليت 
را به گوش مسلمانان رساندند. اين درسی برای دختران ماست كه 

هميشه و همه حال در فكر احياء اسالم باشند.

4- حجاب و عفاف
حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها در تمام زندگانی خود مظهر 
يک بانوی مسلمان به تمام معنا بود. رفتار و كردار او حتی تا واپسين 
روزهای عمر مبارک شان يادآور حجب و حيا و عفت مادران مؤمنين 
و فاطمه زهرا سالم عليهما بود. شخصيت ايشان نه تنها در زمان 
حيات شان برای زنان و دختران روزگار خود الگو و اسوه ای بود، بلكه 
پس از گذشت قرن ها نيز برای دختران و زنان امروز هم الگويی 
مناسب هستند و رفتار و كردارشان نمونه ای واال است از درس های 

معرفتی و رفتاری يک زن مسلمان.

5- عبودیت خداوند
درس ديگری كه دختران ما می توانند از اين بانوی ارجمند بگيرند اين 

باالی است كه ايشان خود با تالش  درجات  به  پشتكار خويش  و 
عليه السالم دختران معنوی دست يافته اند، چرا  كاظم  امام  كه 
ولی  داشت،  هم  هيچ كدام شان به چنين درجه ای از ديگری 
و كمال و معنويت نرسيدند.  عبوديت خداوند  گذر همين  از 

و  اقامه نماز و كمک به نيازمندان و شب زنده داری ها 
گرفتن بود كه متخلص به القاب دست خلق اهلل را 

ن  گو نا چون »معصومه« و »كريمه اهل گو
بيت« شدند.

 
خصوصياتی     آنكه  سخن  كوتاه 

همچون تابع خانواده بودن، علم و 
دانش بسيار، شجاعت و دليری، 
حجب و حيا، عبوديت خداوند 
ما  ديگر،  خصوصيت  صدها  و 
را به سمت الگوپذيری از اين 
بانوی يگانه می كشاند. به اميد 
ادامه دهندگان  از  بتوانيم  آنكه 
راهشان باشيم.                سايت 



کالم موال
حارث بن حوت نزد امام آمد و گفت: 
اصحاب  من  كه  پنداری  چنين  آيا 
َجَمل را گمراه می دانم؟ چنين نيست.

پای  زير  تو  حارث!  ای  فرمود:  امام 
نگاه  پيرامونت  به  اما  ديدی،  را  خود 
نكردی، پس سرگردان شدی، تو حق 
حق  اهل  كه  بدانی  تا  نشناختی  را 
نيز  را  باطل  و  می باشند؟  كسانی  چه 

نشناختی تا باطل گرايان را بشناسی.
و  سعد بن مالک،  و  من  گفت:  حارث 
عبداهلل بن عمر، از جنگ كنار می رويم.
و  سعيد  همانا  فرمود:  امام 
ياری كردند  را  نه حق  عبداهلل بن عمر، 

و نه باطل را خوار ساختند.
حكمت262

سرانگشت تدبیر
چندی پيش لوله های آب منزل ما پوسيده بود و از آب، استخری 
را كه  راه  از دوستان می خواستيم يک تكه  با چندنفر  بود.  ساخته 
اول  در ضربه  آوردند.  كلنگی  بشكافيم.  بود  با سيمان محكم شده 

دسته اش شكست.
و  قوی  كه  دوستانم  بود،  الزم  دسته كردن  برای  كه  فاصله ای  در 
نيرومند هم بودند مدت ها با تيشه ای سبک، با چوب، با دست، به 
سيمان ها ور می رفتند؛ اما سيمان ها به روی خود نمی آوردند و تكان 
نمی خوردند و حتی تيشه را شكستند. تا اينكه كلنگ با دسته اش 

آمد و با چند ضربه، كار يک ساعت آنها انجام شد.
من از اين صحنه به اين فكر افتادم كه هنگام ضربه زدن ها بايد وسيله، 
وزنه ای باشد و مهم تر همراه دسته ای و مهم تر بر جای مناسب و سر 
را  وقت  ضربه ها  وگرنه  آگاهی؛  كارگر  دست  با  هم  آن  و  بزنگاهی 
می كشند و كلنگ ها شست پايت را می برند و سرت را می شكنند...

اين است كه روحيه های مغرور را بايد ضربه زد؛ اما اين ضربه بايد 
از كسی باشد كه وزنه ای باشد و دسته ای و بينشی كه سر بزنگاه را 

بشناسد.
علی صفايی حائری، مسئوليت و سازندگی، ج2، صص 234 تا 235

ما آرزو داريم روزی برسد كه با مردم آمريكا زير يک سقف عبادت 
كنيم

درسی كه واقعه عاشورا و كربال به ما می دهد اين است؛ ای انسان، 
و  كن  رجوع  خودت  به  شناختی،  را  باطل  و  حق  عاشورا  در  اگر 
حسين خودت را بشناس و از او تبعيت كن. حسيِن تو حق گويی و 
درستكاری توست. حسيِن تو نور و عقل توست. درسی كه عاشورا به 
ما می دهد اين است كه يزيد درون خود را بشناسيم و يزيد بيرون 
جمهور  )رئيس  بوش  امثال  اگر  كنيم.  شناسايی  هم  را  خود  عصر 
از  كرده ايم،  آماده  يزيد  بر  آنچه  ما  می كنند،  را  يزيد  كار  آمريكا( 
او دريغ نكنيم. كسانی كه مرگ بر يزيد می گويند، امروز مرگ بر 
آمريكا هم می گويند. منظور از مرگ بر آمريكا هم رژيم آمريكا است، 
نه مردم آمريكا. ما آرزو داريم روزی برسد كه با مردم آمريكا زير يک 

سقف عبادت كنيم و آن روز دور نخواهد بود.
كتاب آيينه تمام نما، آيت اهلل حائری شيرازی، فصل2، ص65

مراحل امربه معروف و نهی ازمنکر

ای مؤمنان! هركس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منكری باشد و در دل آن را انكار كند خود را از آلودگی سالم 
داشته است و هركس با زبان آن را انكار كند، پاداش داده خواهد شد و از اّولی برتر است و آن كس كه با شمشير به 

انكار برخيزد تا كالم خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را يافته و نور يقين در دلش تابيده.
حكمت373

کالم مـــــوال

رابطه خودشناسی 
و تعقل و تفکر صحیح

آن  حقيقی  نيازهای  و  حقيقی  خود  شناخت  به  وقتی  تا 
از سردرگمی  باشيم كه  توقع داشته  نبايد  آگاه نشده ايم، 
ديگران  و  خود  به  آسيب  و  تلف كن  عمر  اشتباهات  و 
و  اشتباه  همه  اين  بشر  كه  اينجاست  جالب  شويم.  دور 
سردرگمی را با وجود عشق عميق و بی نهايت به خود و 
ديگران  و  خود  سعادت  برای  طاقت فرسا،  و  پيگير  تالش 
مرتكب شده و می شود! او هرچه بيشتر فكر و استعداد و 
اطالعات خود را برای رسيدن به خوشبختی و آرامش به 
كار می گيرد، بيشتر به خود و ديگران آسيب می زند، زيرا 
برای خدمت به كسی تالش می كند كه درک درستی از 
آن ندارد و فكر كردن درباره موجودی كه فهم و شناخت 
و  سردرگمی  جز  نتيجه ای  ندارد،  وجود  آن  از  صحيحی 
اشتباه نخواهد داشت. بدون شناخت صحيح از خود، تفكر 

و تعقل صحيح و برنامه ريزی درباره خود ممكن نيست.
به همين دليل است كه حضرت رضا عليه السالم می فرمايد: 

باالترين عقل خودشناسی انسان است.
تعقل  و  تفكر  به درک،  با شناخت ساير موجودات  انسان 
صحيحی درباره آنها رسيده است، ولی چون هنوز از خود 
با  ندارد،  خود  از  صحيحی  و  كامل  درک  و  است  بيگانه 
وجود عشق به خود و قصد خدمت به خود، تفكر و تعقل او 

از نتايج نادرست و راه های غلطی سر درآورده است. 
را  خود  هركس  عليه السالم  اميرالمؤمنين  فرمايش  به 
شناخت خرد ورزيده و هركس خود را نشناخت گمراه شد.
باشد، عقل نيز در كمک به  هرچه خودشناسی ضعيف تر 

انسان ناتوان تر است.
و عامی در  دانشمند  بين  فرقی  نشد  وقتی خود شناخته 

شكست و گمراهی وجود ندارد.
بديهی است نجات »خود« زمانی ممكن است كه »خود« 
شناخته شده باشد. بدون شناخت يک موجود، راهنمايی و 

نجات او ممكن نخواهد بود.
محمد شجاعی، ضرورت خودشناسی و مطالعات انسانی، صص 30 و 31
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انتظار فرج و انواع انتظار

اميد و آرزوی تحقق نويد كلی جهانی انسانی، در زبان روايات اسالمی »انتظار فرج« خوانده 
شده و عبادت، بلكه افضل عبادات شمرده می شود. اصل »انتظار فرج« از يک اصل كلی 

اسالمی و قرآنی ديگر استنتاج می شود و آن اصل »حرمت يأس از روح اهلل« است.
مردم مؤمن به عنايات الهی، هرگز و در هيچ شرايطی اميد خويش را از دست نمی دهند و 
تسليم يأس و نااميدی و بيهوده گرايی نمی گردند. چيزی كه هست اين »انتظار فرج« و اين 
»عدم يأس از روح اهلل« در مورد يک عنايت عمومی و بشری است نه شخصی يا گروهی. و 
به عالوه توأم است با نويدهای خاص و مشخص كه به آن قطعّيت داده است. انتظار فرج 
و آرزو و اميد و دل بستن به آينده دو گونه است؛ انتظاری كه سازنده و نگهدارنده است، 
به گونه ای است كه می  تواند نوعی عبادت  نيروآفرين و تحرک بخش است،  تهدآور است، 
است،  اسارت بخش  است،  ويرانگر  است،  گناه  كه  انتظاری  و  شود،  شمرده  حق پرستی  و 

فلج كننده است و نوعی اباحی گری بايد محسوب گردد.
صرفاً  كه  است  اين   موعود مهدی  انقالب  و  قيام  و  مهدويت  از  مردم  قشری  برداشت 
ماهيت انفجاری دارد، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعيض ها و اختناق ها 
و حق كشی ها و تباهی ها ناشی می شود؛ نوعی سامان يافتن است كه معلول پريشان شدن 
است. آنگاه كه صالح به نقطه صفر برسد، حق و حقيقت هيچ طرفداری نداشته باشد، باطل 
يكه تاز ميدان می گردد، جز نيروی باطل نيرويی حكومت نكند، فرد صالحی در جهان يافت 
زيرا  اهل حقيقت،  –نه  نجات حقيقت  برای  غيب  و دست  رخ می دهد  انفجار  اين  نشود، 
حقيقت طرفداری ندارد- از آستين برون می آيد. عليهذا هر اصالحی محكوم است، زيرا هر 
اصالح يک نقطه روشن است؛ تا در صحنه اجتماع نقطه روشنی هست دست غيب ظاهر 
نمی شود. پس بهترين كمک به تسريع در ظهور و بهترين شكل انتظار، ترويج و اشاعه فساد 
است. اين نوع برداشت از ظهور و قيام مهدی موعود و اين نوع انتظار فرج كه منجر به 
نوعی تعطيل در حدود و مقررات اسالمی می شود و نوعی »اباحی گری« بايد شمرده شود، 

به هيچ وجه با موازين اسالمی و قرآنی وفق نمی دهد.
اما از آيات متعدد قرآن استفاده می شود كه ظهور مهدی موعود حلقه ای است از حلقات 

مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزی نهايی اهل حق منتهی می شود.
منبع: مهدويت، شهيد مرتضی مطهری، چكيده صفحات 175 تا 1۹۸

چرا تا سفیانی نیاید، امام زمان ظهور نمی فرمایند؟ 

اينكه می گويند تا سفيانی نيايد امام زمان ظهور نمی فرمايند، به دليل اين است كه اهل 
ظلم و فساد كاماًل در عالم معرفی شوند! در خبائث معاويه و يزيد تفاوتی نيست؛ اما معاويه 
ظاهر را رعايت می كرد. بسياری هم فكر می كردند كه او برای عزت اسالم كار و خدمت 
می كند. اما يزيد بی باک بود، به حرف های پشت سرش هم كار نداشت. ميمون باز بود. شرب 
خمر علنی می كرد. اين باعث شد خيلی ها بيدار شوند. سفيانی از يزيد واضح تر كار می كند؛ 
يعنی فساد و خباثتش روشن تر است. اين باعث می شود مردم عالم خباثت اهل ظلم را بهتر 

بفهمند و تشنه امام زمان شان شوند.

آيت اهلل حائری شيرازی حكومت جهانی خدا، ص147

امام صادق  فرمود:
ياران  از  دارد  دوست  هركس 
بايد  باشد،   قائم حضرت 
به  انتظار  و در حال  باشد  منتظر 
رفتار  نيكو  اخالق  و  پرهيزكاری 

كند.
غيبت نعمانی، باب 11، ح16، ص 207

ای منجی دل های خزان ديده كجايی
كی می رسد آن جمعه موعود بيايی

ای نبض زمان ذكر دعای فرج تو
مافوق مكان در نظر اهل واليی

كنُز الفقرايی و همانند نداری
تو رحمت موصوله احسان خدايی

عيب از دل ما نيست گرفتار تو هستيم
عيب است كريمان كه برانند گدايی

ای زائر تنهای سحرهای مدينه
دلسوخته از روضه اُم النجبايی

بايد كه تقاص دم مظلوم بگيری
چون منتقم خون امام الشهدايی

يک جمعه بيايی همه باشيم كنارت
گر ميل كنی يا كه اراده بنمايی

احسان محسنی فر

ربیع الثانی 1398-1441/سال ششم/شماره12/84صفحه
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www.osveh.org:پايگاه اينترنتی
www.toplife4you.com:سايت انگليسی

http://www.osveh.org : درگاه الكترونيكی
osveh_org :كانال تلگرام

osveh_org :آدرس اينستاگرام موسسه اسوه
 chashni_zoodpaz  :آدرس صفحه اينستاگرام چاشنی زودپز
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