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                                       ماهنامه فرهنیگ، اجتماعی  اسوه
مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه تهران/شماره 92/ ماه ذی الحجه12/1441 صفحه

ــا  ــه دع ــت ك ــب اس ــج ش ــه(: پن ــرم )صلى اهلل عليه وآل ــر اك پيامب
ــه  ــب نيم ــب، ش ــاه رج ــب از م ــتين ش ــود؛ نخس ــا رد نمى ش در آن ه

شــعبان، شــب جمعــه، شــب عيــد فطــر و شــب عيــد قربــان. 
)تاريخ دمشق، ج10، ص408(

مســئله »غدیــر« یــک مســئله  تاریخــِى صــرف نيســت؛ نشــانه ای از 
جامعيــت اســام اســت. اگــر نبــى مکــرم - كــه در طــول ده ســال، یــک 
ــای  ــا آن مجاهدت ه ــات را ب ــات و خراف ــه تعصب ــوده  ب ــدوِی آل ــه  ب جامع
ــش  ــاب باوفای ــک اصح ــه كم ــام داد و ب ــوار انج ــه آن بزرگ ــى ك عظيم
بــه یــک جامعــه  مترقــى اســامى تبدیــل كــرد - بــرای بعــد از ایــن ده 
ســال، فکــری نکــرده بــود و نقشــه ای در اختيــار امــت نگذاشــته بــود، 
ایــن كار ناتمــام بــود. رســوبات تعصبــات جاهلــى بــه قــدری عميــق بــود 
ــود.  ــاز ب ــى ني ــيار طوالن ــال های بس ــا س ــرای زدودن آن ه ــاید ب ــه ش ك
ظواهــر، خــوب بــود؛ ایمــان مــردم، ایمــان خوبــى بــود؛ البتــه همــه در 
یــک ســطح نبودنــد؛ بعضــى در زمــان وفــات پيغمبــر اكــرم یــک ســال 
بــود، شــش مــاه بــود، دو ســال بــود كــه اســام آورده بودنــد؛ آن هــم 
ــا جاذبه هــای اســام، این هــا  ــر همــراه ب ــدرت نظامــى پيغمب ــه  ق هيمن
را بــه اســام كشــانده بــود. همــه كــه جــزو آن مســلمانان عميــِق دوران 
اول نبودنــد. بــرای پاک كــردن رســوبات جاهلــى از اعمــاق ایــن جامعــه 
ــان  ــاِل زم ــد از ده س ــامى بع ــت اس ــط هدای ــتن خ و مستقيم نگه داش
پيغمبــر، یــک تدبيــری الزم بــود. اگــر ایــن تدبيــر انجــام نمى شــد، كار 
ناتمــام بــود. اینکــه در آیــه  3 مباركــه  ســوره  مائــده مى فرمایــد: »الَْيــْوَم 
أَْكَمْلــُت لَُکــْم دیَنُکــْم َو أَتَْمْمــُت َعَلْيُکــْم نِْعَمتــي«، تصریــح بــه هميــن 
ــت  ــت، نعم ــت هدای ــام، نعم ــت اس ــت - نعم ــن نعم ــه ای ــت ك معناس
ــه جامعــه بشــریت - آن وقتــى تمــام و  نشــان دادن صــراط مســتقيم ب
كامــل مى شــد كــه نقشــه  راه بــرای بعــد از پيغمبــر هــم معيــن باشــد؛ 

ایــن یــک امــر طبيعــى اســت.
بیانات مقام معظم رهبری در ديدار مردم قم در سال روز عید سعید غدير خم ، 1385/10/18 

از باند پرواز

 تا  همسایگی خدا...



ــرمايه گذاری  ــه س ــم، ب ــت ندادي ــد اهمی ــه تولی ــد ب ــرض کنی ــًا ف مث
اهمیــت نداديــم، ناگهــان مواجــه شــديم بــا شکســت کارخانه جــات ِمن 
ــا فــرض کنیــد کــه مشــکات تولیــد در کشــور. خــب  ــاب مثــال، ي ب

وقتــی انســان کار نکنــد، نتیجــه  کار نکــردن مشــهود اســت. 
 بــرای خــدا، يعنــی حقیقتــاً بــا نیت خالــص، تصمیــم بگیريــد برای 
مــردم کار کنیــد. اســیر َجــّو و ماننــد ايــن چیزهــا هــم نشــويد. گاهــی 
ــاند  ــه انســان را می کش ــد ک ــود می آي ــه وج ــّوی ب ــود ج ــات می ش اوق
بــه يــک طرفــی؛ نــه، نــگاه کنیــد ببینیــد تکلیــف چیســت، چــه چیزی 
ــد،  ــم باش ــم ه ــّو حاک ــر خــاف َج ــو ب ــد اســت؛ ول ــردم مفی ــرای م ب
ــر  ــه تعبی ــّو نشــويد و ب ــال بکنیــد. اســیر َج ــدارد، آن را دنب اشــکالی ن

معــروف، َجــّوزده نشــويد.
 يــک مطلــب، مســئله  ســوگند شــما اســت. ايــن ســوگندی کــه در 
آغــاز مجلــس دســته جمعی ادا می شــود، يــک ســوگند شــرعی اســت و 
بــه هیــچ وجــه تشــريفات ظاهــری نیســت؛ ايــن قســم خوردن اســت، 
يعنــی تعّهــد ايجــاد می کنــد. شــما در ايــن ســوگند تعهــد کرديــد کــه 
پاســدار حريــم اســام باشــید، نگاهبــان دســتاوردهای انقــاب باشــید؛ 
اين هــا در متــن ســوگند شــما آمــده. بايســتی بِِجــد پايبنــد ايــن معنــا 
باشــید؛ يعنــی نگاهبــان دســتاوردهای انقــاب و پايبنــد جــّدی بــه ايــن 
ــت  ــوگند، بازخواس ــن س ــف از اي ــام. تخل ــم اس ــدار حري ــد و پاس تعه
شــرعی دارد،  بازخواســت الهــی دارد؛ يعنــی روز قیامــت خــدای متعــال 
از انســان ســؤال می کنــد. ايــن مثــل يــک قســم معمولــی عــادی هــم 
نیســت؛ آن هــم البتــه تخلف کردنــش کفــاره دارد،  آن هــم ســؤال دارد 
از طــرف خــدای متعــال، امــا ايــن خیلــی فــرق می کنــد بــا اينکــه مثــًا 
مــا يــک قســمی بخوريــم بــرای يــک کار شــخصی؛ ايــن يــک مســئله  
عمومــی اســت، مســئله مردمــی اســت، بايــد جــواب داد و ايــن ســوگند، 

ســوگند مهمــی اســت.
ــه  ــدی توّج ــه مســائل کلی ــه ب ــن اســت ک ــا اي ــدی م ــه  بع  توصی
ــی و  ــه مســائل فرع ــد. ب ــدی بدهی ــه مســائل کلی ــت را ب ــد، اولوي کنی
درجــه  دو گاهــی انســان الزم اســت برســد، لکــن جــوری برخورد نشــود 
بــا مســائل درجــه  دو کــه مانــع از حرکــت جــدی و متمرکــز بــه ســمت 

مســائل کلیــدی بشــود.

مشروح اين بیانات را در سايت )www.khamenei.ir( ماحظه بفرمايید.

کالم نـــور

 ايــن مجلــس، مظهــر امیــد مــردم اســت، مظهــر انتظــار مــردم اســت؛ 
ايــن بســیار نکتــه  مهمــی اســت.

ــن  ــن و انقابی تري ــی از قوی تري ــِس تشکیل شــده يک ــبختانه مجل  خوش
ــای  ــم هســت. بحمــداهلل سرشــار اســت از نیروه ــاب ه ــس دوران انق مجال

ــوان.  ــای ج ــوان، نیروه ــای پُر ت ــان،  نیروه ــزه و پُر ايم پُر انگی
 خوشــبختانه بــه مســائل انقــاب هــم ايــن مجلــس حّســاس اســت. در 
همیــن يــک مــاه و انــدی کــه گذشــته، انســان احســاس می کنــد بــه مســائل 
انقــاب حّســاس اند. ســرعت عمــل هــم بــه خــرج داديــد؛ هــم در تشــکیل 
هیئت رئیســه، هــم در تشــکیل کمیســیون های تخّصصــی و تعییــن رؤســای 
ــه  در  ــا هم ــد و اين ه ــش بردي ــداهلل کار را زود پی ــن کمیســیون ها، و بحم اي

خــور تحســین اســت.
 خــب! چهــار ســال شــما در پیــِش رو داريــد؛ چهــار ســال زمــان کمــی 
نیســت، زمــان زيــادی اســت. بلــه؛ شــما مجــری نیســتید، اّمــا ريل گــذار اجــرا 
ــادی در مســائل کشــور و پیشــرفت  هســتید، می توانیــد تأثیــرات بســیار زي
کشــور و آينــده  کشــور بگذاريــد، آن  هــم در چهــار ســال؛ چهــار ســال زمــان 

کمــی نیســت. 
 امــا در مــورد وضعیــت عمومی کشــور، خب در کشــور مشــکاتی هســت 
کــه از ديــد شــماها پنهــان نیســت؛ مشــکات اقتصــادی. حــاال بحــث فرهنگ 
بحــث جداگانــه ای اســت کــه بــه يــک بــاب واســع ديگــری احتیــاج دارد؛ من 
امــروز بیشــتر روی مســائل اقتصــادی تکیــه می کنــم. مشــکات فراوانــی در 
کشــور از لحــاظ اقتصــادی هســت، ولــی بنیــه  کشــور قوی اســت؛ ايــن خیلی 
ــه؛ بیمــاری هســت، امــا بنیــه بیمــار قــوی اســت و قــدرت  مهــم اســت. بل

دفاعــی او زيــاد اســت و تــوان غلبــه  بــر بیمــاری در او وجــود دارد. 
 مشــکات مــا هــم حقیقتــاً ناشــی از ايــن اســت کــه خودمــان کم توجهی 
کرديــم: َظَهــَر الَفســاُد فـِـی الَبــرِّ َو الَبحِر بِما َکَســَبت اَيــِدی الّناس؛)ســوره روم، 
ــم.  ــم، کم توجهــی کردي ــی بی توجهــی کردي ــک جاهاي ــا ي ــه41( خــود م آي

 

توصیه به پاسداران حریم اسالم 
و نگاهبان دستاوردهای انقالب

خــدا را شــاكر هســتيم كــه ایــن توفيــق را بــه ملــت ایــران داد كــه در 
موعــد مقــرر و معيــن بتواننــد مجلــس شــورای اســامى را تشــکيل بدهنــد 
و نماینــدگان منتخــب خودشــان را بــه ایــن مجمــع مهــم و تأثيرگــذار ملــى 
ــق  ــده توفي ــه بن ــروز ب ــه ام ــتيم از اینک ــاكر هس ــدا را ش ــتند، و خ بفرس
ــه شــرایط جــاری كشــور، شــرایط بيمــاری و  ــا توجــه ب داد كــه بتوانيــم ب
محدودیت هــای موجــود، ایــن دیــدار را بــا شــما داشــته باشــيم و عرایضــى 

را عــرض بکنيــم. 

)گزیــده ای از بيانــات مقــام معظم رهبــری در 
ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان یازدهميــن 
دوره مجلــس شــورای اســامى، 1399/4/22(
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پرسش های قرآنی،  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

ــرش  ــان ها پذی ــى از انس ــرای برخ ــرا ب ــش: چ پرس

واقعيــت تلــخ اســت؟

پرسش های قرآنی
  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

پرسش: دعوت به حق از دیدگاه قرآن از چه راه هایى امکان دارد؟

َّتي  ِهَي أَْحَســُن«  »اْدُع إِلــي  َســبيِل َربِّــَک بِالِْحْکَمــِة َو الَْمْوِعَظــِة الَْحَســَنِة َو جاِدلُْهــْم بِال
ــوره نحل، آيه125( )س

ايــن آيــه کريمــه بــه اتفــاق مفســرين، ســه وســیله مختلــف بــرای دعــوت و هدايــت مــردم 
ذکــر کــرده و هــر يــک از ايــن ســه وســیله بــرای يــک مــورد مخصــوص اســت.

می فرمايد: مردم را به راه پروردگارت بخوان.
کلمــه »رب« هرجــا ذکــر می شــود، عنايتــی اســت بــه معنــی تربیــت. چــون مقــام، مقــام 
ــه راه پــروردگارت  ــا کلمــه »رب« تعبیــر شــده اســت؛ مــردم را ب دعــوت و تربیــت اســت، ب
بخــوان؛ آن راهــی کــه مــردم بايــد پــرورش داده شــوند و تربیــت شــوند بــه آن راه. مــردم را 

بخــوان. بــا چــه وســیله؟
بــه وســیله حکمــت. حکمــت يعنــی ســخن متقــن و محکــم کــه قابــل خدشــه و تشــکیک 
نیســت و بــه اصطــاح منطقییــن و حکمــا يعنــی ســخنی کــه مقدماتــش صددرصــد يقینــی 

اســت. يعنــی مــردم را بــه راه پــروردگارت بخــوان و بــا برهــان و حکمــت و علــم صددرصــد خالــص و عقــل خالــص.
ــرای يــک دســته خــاص اســت کــه  ــه وســیله حکمــت و برهــان و دلیــل عقلــی و علمــی ب ــد دعوت کــردن ب مفســرين گفته ان
اســتعداد آن را دارنــد.»َو الَْمْوِعَظــِة الَْحَســَنِة« يعنــی مــردم را بــه راه پــروردگارت بخــوان بــه وســیله موعظــه خــوب و پنــد و اندرزهای 
دلپســند. بعضــی از مــردم اســتعداد بیــان عقلــی و علمــی ندارنــد؛ اگــر مســائل علمــی بــرای آن هــا طــرح شــود، گیــج می شــوند. راه 
هدايــت آن هــا پنــد و انــدرز اســت. بــا تمثیــل و قصــه و حکايــت و هــر چیــزی کــه دل آنــان را نــرم کنــد، بايــد آن هــا را هدايــت کرد. 
ســر و کار موعظــه و انــدرز بــا دل اســت و امــا ســر و کار حکمــت و برهــان بــا مغــز و عقــل و فکــر اســت. اکثريــت مــردم در مرحلــه 

دل و احساســات اند، نــه در مرحلــه مغــز و عقــل و فکــر.
َّتــي  ِهــَي أَْحَســُن« اگــر بــا کســی روبــه رو شــديد کــه غرضــش کشــف حقیقــت نیســت، غرضــش ايــن نیســت کــه  »َو جاِدلُْهــْم بِال
حقیقتــی را بفهمــد، آمــده بــرای مجادلــه و حــرف زدن و ايرادگرفتــن؛ در کمیــن اســت يــک کلمــه ای بشــنود آن را مستمســک قــرار 
دهــد و هــو کنــد و مجادلــه کنــد؛ تــو هــم بــا اين چنیــن شــخصی مجادلــه کــن. امــا تــو بــه نحــو احســن مجادلــه کــن. در مجادلــه 
کــن. در مجادلــه از راه حــق و حقیقــت خــارج نشــو، در مجادلــه بی انصافــی نکــن، حق کشــی نکــن، دروغ بــه کار نبــر، و امثــال آن هــا.

ــوم می شــود  ــس معل ــوردی خــاص اســت. پ ــرای م ــی ب ــر طريق ــد و ه ــر می کن ــت ذک ــرای هداي ــی ب ــه طــرق مختلف ــن آي اي
ــرد، يکســان و يکنواخــت نیســت. ــه کار ب ــد در مقــام هدايــت ب وســیله ای کــه باي

منبع: مرتضی مطهری، ده گفتار، صص 197 تا 199
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14 ذی الحجــه: خــروج پیامبــر)ص( از مکــه بــه ســمت مدينــه در حجــة 
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ــام هــادی)ع( )ســال212 ه.ق(،  ــرداد(: والدت ام ــه )15 م 15 ذی  الحج
ســالروز شــهادت امیــر خلبــان عبــاس بابايــی

18 ذی الحجه: عید غدير )سال10 ه.ق(
20 ذی الحجه: والدت امام موسی کاظم)ع(
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تربیت در محیط خانوادگی 

آیت اهلل مجتبی تهرانی

 پرده داری در درون فرزند موجود است
 هــر بچــه ای کــه بــه دنیــا می آيــد، از نظــر درونــی نهــاد 
او ايــن چنیــن اســت. پــرده دار اســت، نــه پــرده َدر و همــان 
ــه طــرف فعــل قبیــح و  ــرده داری موجــب می شــود کــه ب پ

زشــت نمــی رود.
مــن عــرض کــردم »حیــای مــن اهلل« داريــم، »حیــا مــن 
النــاس« داريــم، »حیــا مــن النفــس« داريــم. اين هــا در جای 
خــودش بحــث دارد، ولــی بدانیــد ريشــه ايــن اســت. اينکــه 
مــن عــرض کــردم راجــع بــه حیــا، هم نســبت به پیشــگیری 
نســبت بــه افعــال زشــت اســت، هــم قبــل از آن اســت، هــم 
بعــد از آن اســت. کارســازی دارد. قبــل از آن مانعّیــت دارد؛ 
ــمت کار  ــه س ــان ب ــه انس ــود ک ــب می ش ــن موج ــی اي يعن
بــد و زشــت نــرود، يعنــی همیــن شــرم کــه درونــی اســت 
موجــب می شــود شــرم او  آيــد. اگــر يــک وقتــی هــم  نعــوذ 
بــاهلل  فــرض کنیــد يــک کار زشــتی از او ســر زد تــا آنجايــی 
کــه هنــوز مســخ نشــده اســت و ايــن پــرده بــه طــور کلــی 
ــوِد او  ــود. خ ــر می ش ــه، متأثّ ــن نرفت ــده و از بی ــده نش دري
خجالــت می کشــد؛ خــودش، خــودش را ســرزنش می کنــد. 
الزم نیســت ديگــران بــه او بگوينــد. کــه مــا تعبیــر می کنیــم 
می گويیــم: وجدانــاً ناراحتــم. ايــن وجدانــاً ناراحتــم؛ معنــای 
ــد در درون او  ــه خداون ــوده ک ــاء ب ــئله حی ــان مس آن، هم
گذاشــته بــوده اســت. ايــن پــرده را دريــد و مرتکــب ايــن کار 
زشــت شــد؛ يعنــی ايــن مرزشــکنی را کــرد، چــه مــرز الهــی 

باشــد، چــه مــرز انســانی باشــد، تــا برســد بــه عرفــی آن، در 
هــر رابطــه ای، هــم قبــل را می گیــرد، هــم بعــد را می گیــرد؛ 
ايــن تــا آنجايــی اســت کــه مــن عــرض کــردم و آن اينکــه 
بــه طــور کلــی بــر اثــر تکــرار قبائــح ايــن پــرده حیــا از بیــن 
نرفتــه باشــد. ايــن را می خواســتم بگويــم خیــال نکنیــد کــه 
ــم  ــد از عمــل او ه ــر، بع ــل اســت نخی ــه قب ــط راجــع ب فق
ــر مســخ  ــاهلل  اگ ــوذ ب ــه  نع ــت اينجاســت ک هســت. آن وق
ــه  ــت، دســت ب ــرده داری او از بیــن رف ــا و پ ــن حی شــد و اي
ــد. مــا تعبیــر می کنیــم می گويیــم: آدم  هــر جنايتــی می زن
دريــده ای اســت. چــه را دريــده اســت؟ پــردة حیــا را دريــده 

و پــاره کــرده اســت. 
لــذا مــا ايــن را در روايــات متعــدده داريــم و ايــن روايــات را 
هــم خاصــه نقــل می کننــد، هــم عامــه. خیــال نکنیــد فقــط 
ــد.  ــل می کنن ــم نق ــّنت ه ــل س ــه! اه ــت. ن ــق ماس از طري
آن هــا هــم متعــدد نقــل می کننــد، مــا هــم متعــدد داريــم. 
دارد از پیغمبراکــرم )صلی اهلل علیه وآله وســلم(: »لَــم يَبــِق 
ِمــن أَمثــاِل األَنبیــاء إِّل َقــوُل الّنــاس إِذا لـَـم تَْســَتْحِی َفاْصَنــْع 

مــا ِشــْئَت«.
ــی  ــران اله ــه پیامب ــی را ک ــد از مثال هاي ــرت فرمودن حض
ــد مگــر ايــن حرفــی کــه حــرف همــه  ــد باقــی نمان می زدن
مــردم اســت، ايــن را خــوب دقــت کنیــد، قــول همــه مــردم. 
چــرا؟ چــون همــه انســان اند، حیــوان نیســتند. و آن مثــال 
شــايع در میــان مــردم ايــن اســت: وقتــی کــه بنــا شــد شــرم 

نداشــته باشــی هــر جنايتــی می خواهــی بکــن. 
)علیه الســام(  هشــتم  امــام  از  ديگــر  روايــت  يــک 
دارد. حضــرت فرمــود: »مــا بَِقــَی ِمــن أَمثــاِل األَنبیــاِء 
)علیهم الســام( إِّل َکلَِمــٌة: إِذا لـَـم تَْســَتْح َفاْعَمــْل مــا ِشــْئَت« 
ــت.  ــل« اس ــن »َفاعَم ــود اي ــع« ب ــی »َفاصَن ــت قبل در رواي
ــد و آن  ــه از مثال هــای انبیــا در میــان مــردم مان يــک جمل
اينکــه وقتــی کــه بنــا شــد شــرم نداشــته باشــی هــر چــه 
ــد. در دو جــای  ــل می کنن ــم نق ــه ه ــی بکــن. عاّم می خواه
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شناخت قرآن

ايــن قــرآن اســت کــه بــا آن می توانیــد راه حــق را بنگريــد و بــا آن ســخن بگويیــد و بــه وســیله 
آن بشــنويد. بعضــی از قــرآن از بعضــی ديگــر ســخن می گويــد و برخــی بــر برخــی ديگــر گواهــی 
می دهــد. آياتــش در شناســاندن خــدا اختافــی نداشــته و کســی را کــه همراهــش شــد از خــدا جــدا 

نمی ســازد.

نامه                 134

زندگی به سبک موال

کنــز العّمــال دارد و آن ايــن اســت از پیغمبــر اکــرم »آَخــُر ما 
أَدَرَک الّنــاس ِمــن َکاِم نُُبــوَّة االولــی: إِذا لـَـم تَســَتح َفاصَنــع 

مــا ِشــئت«

 وظيفــه پــدر و مــادر در رشــددادن حيــای 
فرزنــدان 

در همــه ابعــاد، مســئله حیــا در بــاب تربیــت يــک نقــش 
زيــر بنايــی دارد. بــه ايــن معنــا کــه پــدر و مــادر کــه بــه طور 
معمــول و متعــارف دو مربِّی دســت اول برای انســان هســتند، 
اين هــا آنچــه را کــه بايــد روی آن دّقــت کننــد ايــن اســت 
کــه نکنــد مــن پــرده حیــای ايــن بچــه را بــدرم، بلکــه پــردة 
حیــای او را حراســت و حفاظــت و رشــد بدهنــد. نمی خواهــد 
تــو بــه او حیــا بیامــوزی نــه! ســرکوبش نکــن، خــود او شــرم 
ــات،  ــد ديداري ــه در بُع ــده. چ ــن را رشــدش ب ــی دارد. اي ذات
ــا  ــات، چــه ب ــد رفتاري ــد شــنیداريات، چــه در بُع چــه در بُع
هیــکل ات، چــه بــا لباســت، چه بــا لباســش. باالتريــن جنايت 
پــدر و مــادر در بــاب تربیــت نســبت بــه فرزند اينجاســت که  
نعــوذ بــاهلل  در ايــن ســه رابطــه پــرده حیــای الهــی ايــن بچه 
ــد  ــد بکن ــر کاری دل او می خواه ــه ه ــه بچ ــد. اينک را بدرن
ــد.  ــد ببین ــه می خواه ــد و هرچ ــد بگوي ــه می خواه و هرچ
لــذا در بــاب تربیــت ايــن مســئله را داريــم هیــچ قابل شــبهه 
هــم نیســت، کــه آن هســته مرکــزی کــه کاربــرد زيــاد دارد 
ــاب تربیــت اينجاســت. ايــن را بدانیــد آن کســانی کــه  در ب
ــد در  ــه می خواهن ــتند ک ــان هس ــای نفسانی ش ــیر هواه اس
جامعــه بــه اهــداف شیطانی شــان برســند از همیــن راه وارد 
می شــوند: ترويــج الابالی گــری، چــه در بُعــد الهــی آن، چــه 
در بُعــد انســانی آن، در هــر دو بُعــد. همیــن کار را می کننــد 
و بــه اهداف شــان می رســند، جامعــه را ســوق می دهنــد بــه 

بی بندوبــاری بــه معنــای پــرده دری، پــرده حیــای جامعــه را 
ــد الهــی آن،  ــد چــه در بُعــد دينــی آن، و چــه در بُع می درن
ــد انســانی آن و ديگــر هــر جنايتــی بخواهنــد  و چــه در بُع

ــع مــا ِشــئت.«  می کننــد؛ »َفاصَن

 ذكر توّسل 
و ايــن را هــم بگويــم کــه از کجــا شــروع شــد؟ مــن چنــد 
جملــه ذکــر مصیبــت بیشــتر نــدارم. بعــد از وفــات پیغمبــر 
ــی آن،  ــد اله ــه در بُع ــرمی چ ــی بی ش ــد يعن ــر دو بُع در ه
ــای آن  ــا؟ ج ــا. کج ــاس دع ــانی آن. التم ــد انس ــه در بُع چ
ــد در  ــد آمدن ــم. می گوين ــما بگوي ــرای ش ــم ب را می خواه
ــد، در  ــی جمــع شــدند، زهــرا )ســام اهلل علیها( آم ــه عل خان
را بــاز نکــرد، در را آتــش زدنــد. مــن دو ســه جملــه بیشــتر 
نمی گويــم در آن روايتــی کــه از خــود زهــرا )ســام اهلل علیها( 
اســت، ببینیــد اين هــا نــه حريــم الهــی را حفــظ کردنــد، نــه 
از خــدا خجالــت کشــیدند و شــرم کردنــد، نــه از بُعد انســانی 
ــن در زد  ــه اي ــدی ب ــان لگ ــه« چن ــاَب بِِرجلِ آن. »َو َرَکَل الب
ــن »َو  ــت روی م ــوخته را انداخ ــی« درب نیم س ــَردهَّ َعلَ »َف
أَنــا َحاِمــٌل« مــن بــاردار بــودم، حاملــه بــودم »َو الّنــاُر تَســَعُر 
َو تَْســَفُع َوجِهــی« آتــش زبانــه می کشــید و صــورت مــن را 
ــق خــدا،  ــه از خل ــه از خــدا، ن ــن بی حیاهــا ن می ســوزاند. اي
از هیچ کــدام شــرم نکردنــد. بعــد می دانیــد چــه می گويــد؟ 
زهــرا می گويــد: » َفَضَربَِنــی بَِیــِده« چنــان ســیلی بــه 
صورتــم زد »َحتــیَّ انَْتَثــَر ُقْرِطــی ِمــْن اُُذنـِـی« گوشــواره هايم 

پراکنــده شــد.

ادامه دارد... 



ــایگى  ــى همس ــدا... یعن ــه خ ــى كوچ ــمان یعن و آس
ــکونت  ــى س ــو همان جای ــت ت ــک اس ــه ني ــب! و چ حبي

ــت. ــار آنجاس ــه ی ــه خان ــى ك كن
بــه ســر دویــدی. تنهــا بــا یــک اشــاره. و همــه چيــز از آن » یک 
اشــاره« آغــاز شــد. همان جــا كــه فصــل شــيدایى ات ورق خــورد و 
دیگــر روی پاهایــت بنــد نبــودی و همــه آرزویــت وصــال طبيــب 
شــد. مگــر نــه اینکــه گفتــه بــودی: » دردم از یــار اســت و درمــان 

نيــز هــم«.
و چــه خــوش درخشــيدی در پروانگــى یــار؛ آن قــدر كــه نيــک 

معنــا كــردی: »دل فــدای او شــد و جــان نيــز هــم...«
بــه ایــن در و آن در نــزده بــودی. مســتقيم رفتــه بــودی دِر خانه 
خــدا. تــو عبــد بــودی. عطــش دیــدار تــو را تــا او بــرده بــود. تــا 
آن باالهــا. تــا خــال آســمان. ســفره دلــت را در دل آســمان فقــط 
پيــش یــار گشــوده بــودی و مى دانــم كــه جــز او كســى از دلــت 
ــى داده  ــاال چــه قول ــا بگــو آن ب ــه نشــد... . ام ــر نشــد ك ــا خب ب
و چــه قولــى گرفتــه بــودی دالور كــه پــای محبــوب مانــدی تــا 
لحظــه آخــر. حتــم دارم تــا دقایــق آخــر سرســپرده بــودی و دل... 
و »در مــرام دوســت« اگــر جــز ایــن باشــد جــای تعجــب اســت. 
ــوب  ــا محب ــيد ب ــى خورش ــد قدم ــاعت ها در چن ــو س ــم ت مى دان
خلــوت كــرده بــودی. از اوج گفتــه بــودی و از اوج شــنيده بــودی.

عبــاس جــان! حکایــِت »تــو« و »پــرواز« و آن »پرنــده آهنــى« 
و »اوج« حکایــت شــيرینى اســت و صدالبتــه شــنيدنى. تــو بانــد 
ــود  ــن صع ــودی و ای ــبه پيم ــمان را یک ش ــا دل آس ــن ت زمي
ــده در  ــه ش ــتگى نهادین ــا از خودگذش ــر ب ــود مگ ــر نب امکان  پذی
ــا ایثــار دســتان ســخى تــو در حــق همنوعانــت.  گل وجــودت. ب
اصــاً، عشــِق بــه همنــوع از تــو »عبــاس بابایــى« ســاخته بــود و 
ــودی كــه فقــط دســت بگيــری  ــده ب ــو آم ــه ت ــدارم ك ــد ن تردی
ــو از  ــرد. ت ــى نمى ك ــو را راض ــن، ت ــز ای ــه ج ــم ك ــوب مى دان و خ
خــودت، حتــى از خانــواده ات گذشــته بــودی تيمســار! تــو همانــى 
ــه  ــت را ب ــرگرمى طفان ــا س ــه و تنه ــون خان ــه تلویزی ــودی ك ب

نویسنده : ليلى زهدی

از زمينى مانــدن تــا آسمانى شــدن تنهــا یــک گام بــه 
عــرض دو شــانه ات فاصلــه اســت. پــای دلــت را كــه از 
زميــن بگيــری، همــه چيــز حــل اســت؛ تــو مى مانــى و 
آســمان. مى گویــى نــه! امتحــان كــن. حتــم دارم دلــت 
ــه،  ــه ن ــى چ ــه بخواه ــود، چ ــده ش ــن كن ــه از زمي ك

ــود...  ــاز مى ش ــمان ب ــه آس ــت ب پای

خلبان شهید عباس بابایی از قاب اسوه
طریـــق عاشقی

ــيدی. آب  ــا بخش ــای بى باب بچه ه
ــى  آشــاميدنى روســتایيان اصفهان
را خــودت لوله كشــى كــردی و 
ــناس  ــتایيان حق ش ــان روس هم
نــام روستای شــان را نــام تــو 
ــاد«. و همــه  گذاشــتند؛ »عباس آب
ایــن دســتگيری ها ریشــه در 
ــع  ــان موق ــت. هم ــته داش گذش
ــودی  ــش نب ــى بي ــه نوجوان ك
و كمــردرد بابــای مدرســه از 
فکــرت نرفــت و هــر روز صبــح زود 
ــدی و  ــن مى پری ــه پایي ــوار مدرس از دی
حيــاط مدرســه را جــارو مــى زدی كــه مبــادا 
مدیــر عــذر ســرایدار مدرســه را بخواهــد. بابایــى 
ــه نگذاشــتى نمــازت  ــودی ك ــى ب ــو همان ــاک! ت بى ب
از وقتــش بگــذرد و در دفتــر مســئول دانشــکده پيــش چشــمان 
آن ژنــرال آمریکایــى روی یــک تکــه روزنامــه بــه نمــاز ایســتادی. 
ــاد نبــردی؛ حتــى در  ــو خــدا را هيــچ گاه از ی ــزرگ! ت بابایــى ب

ــى...  ــای زندگ بزنگاه ه

خاطرات سبز
* عبــاس بــه پايــگاه رســید. 48 ســاعتی می شــد کــه 
نخوابیــده بــود. دنبــال کســی می گشــت. دنبــال باغبــان 
عیالــوار پايــگاه بــود کــه بــه تازگــی مريــض شــده بــود؛ 
پیرمــرد خمیــده ای کــه هنــوز کار می کــرد. عبــاس کــه 
ــرط  ــود، از ف ــان نشــده ب ــردن باغب ــدا ک ــه پی ــق ب موف
خســتگی همان جــا کنــار چمن هــا خوابــش بــرد. 
ــش را پرســید،  ــد. احوال ــرد را دي ــه شــد پیرم ــدار ک بی
پیشــانی اش را بوســید و بیلــش را گرفت. کمــی خاک ها 
را جابه جــا کــرد. می دانســت کــه پیرمــرد بــا آن چهــره 
تکیــده نیاز بــه اســتراحت دارد. پیرمــرد دربــاره ناراحتی 
کلیــه اش و مخــارج درمــان گفــت. حرفــش کــه تمــام 
شــد بســته پولــی را بــه طــرف او گرفــت. از او خواســت 
همراهــش بیايــد دفتــر تــا برايــش مرخصی بنويســد. به 

او گفــت تــا درمــان نشــدی، نیــا. 
اشــک در حلقــه چشــمان پیرمــرد نشســت. خواســت 
دســت عبــاس را ببوســد کــه او دســتش را عقب کشــید.
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از باند پرواز تا همسایگی خدا...
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رهاورد )انقالب(

اخطار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح

ــه  ــخ ب ــلح در پاس ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش ــکارچی« س ــل ش ــرتیپ »ابوالفض ــردار س س
ياوه گويی هــا و دروغ پردازی هــای رژيــم جعلــی صهیونیســتی مبنــی بــر بمبــاران و هــدف قــراردادن 
محــل اســتقرار مستشــاران ايرانــی در ســوريه، اظهــار داشــت: امپراطــوری رســانه ای صهیونیســتی 
ــی پوشــالی  ــرای ترســیم قدرت نماي ــی هســت ب ــان مدت ــاب و پادوهــای منطقــه ای آن ــی، اذن غرب
ــه فعالیــت  ــوان رژيــم ضــد بشــری، اشــغالگر و کودک کــش صهیونیســتی ب و نمايــش کاذب از ت
مذبوحانــه جنــگ رســانه ای، عملیــات روانــی و دروغ پــردازی متوســل شــده اند و اينگونــه وانمــود و خبرســازی می کننــد کــه صدهــا 

ــی را تاکنــون در ســوريه کشــته ايم.  ــا هــزاران ايران ي
ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح خاطرنشــان کــرد: لــذا بــه دروغ پــردازان و خیمه شــب بازان صهیونیســت اخطــار می کنیــم، 
اقتــدار محــور مقاومــت و جمهــوری اســامی ايــران را بار ديگــر بیازمايند کــه در اين صورت، دســت برتــر و قدرتمنــد و غافلگیرکننده 

را در میــدان عمــل لمــس خواهنــد کــرد.

ــد از[:  ــم داد ]عبارتن ــرح خواه ــا را ش ــه اين ه ــودن[ ک ــاخص ]انقابی ب ــج ش ــمن پن ــردن از دش ــی تبعّیت نک ــر يعن ــاد کبی جه
ــی و ارزش هــای اساســی انقــاب؛ شــاخص دوم، هدف گیــری آرمان هــای انقــاب و همــت بلنــد  ــه مبان شــاخص اول، پايبنــدی ب
بــرای رســیدن بــه آن هــا کــه آرمان هــای انقــاب و اهــداف بلنــد انقــاب را در نظــر بگیريــم و همــت بــرای رســیدن بــه آن ها داشــته 
باشــیم؛ شــاخص ســوم، پايبنــدی بــه اســتقال همه جانبــه کشــور، اســتقال سیاســی، اســتقال اقتصــادی، اســتقال فرهنگــی -که 
مهم تــر از همــه اســت- و اســتقال امنّیتــی؛ شــاخص چهــارم، حساســیت در برابــر دشــمن و کار دشــمن و نقشــه  دشــمن و عــدم 
تبعیــت از او، کــه البتــه بايــد دشــمن را شــناخت، نقشــه او را فهمیــد و از تبعیــت دشــمن ســر بــاز زد -عــرض کرديــم کــه قــرآن اين 
عــدم تبعیــت را »جهــاد کبیــر« نــام نهــاده اســت؛ )ســوره فرقــان، آيــه22( مــن ايــن چنــد وقــت دو ســه بــار در اين بــاره صحبــت 
کــردم- شــاخص پنجــم، تقــوای دينــی و سیاســی کــه ايــن بســیار مهــم اســت. ايــن پنــج شــاخص اگــر در کســی وجــود داشــته 

باشــد، قطعــاً انقابــی اســت؛ حــاال درجــات انقابــی بــودن، همان طــور کــه عــرض کرديــم، مختلــف اســت. )1395/3/14(

آزادگان دفاع مقدس و رسالت زینبی
 ناصر مالیی 

»اگر روزی اسرا برگشتند و من نبودم سام من را به آن ها برسانيد و بگویيد خمينى در فکرتان بود.«
2۶ مــرداد مــاه ســالروز آغــاز بازگشــت آزادگان ســرافراز دفــاع مقــدس بــه کشــورمان اســت. آزادگانــی کــه تا آخريــن گلولــه و تا پای 
جــان بــا دشــمن جنگیدنــد بنابرايــن اســارت آن هــا نــه بــه معنــای تســلیم به معنــای اخــص آن، بلکــه ادامــه مقاومــت در دل دشــمن 
بــود. آزادگان بــه عنــوان پیــام آوران انقــاب اســامی در دفــاع مقــدس، در دوران اســارت نیــز از آزادی و اســتقال میهــن اســامی 
بــا وجــود شــرايط ســخت حاکــم بــر اردوگاه رژيــم بعثــی دفــاع کردنــد. دفاعــی کــه ســاختار آن مبتنــی بــر آموزه هــای اســامی و 
جلــوه بزرگــی از دســتاوردهای انقــاب اســامی در تثبیــت ارزش هــای متعالــی دينــی و ملــی و نمــاد اراده ملتــی بپــا خواســته در برابر 
اســتکبار جهانــی بــود؛ اســتکباری کــه بــا تحمیــل جنــگ نابرابــر بــه ايــران تــازه انقــاب کــرده قصــد اعــاده منافــع نامشــروع از دســت 
رفتــه اش را داشــت. آزادگان کشــورمان در بدتريــن شــرايط حاکــم بــر اردوگاه هــای مخــوف رژيــم بعــث عــراق هیــچ گاه از ارزش هــا و 
آرمان هــای انقــاب اســامی کــه بــا فرمــان رهبرشــان بــرای دفــاع از آن در جبهه هــا حضــور يافتــه بودنــد دســت بــر نداشــتند و بــه 
جرئــت می تــوان گفــت کــه بعــد از جنــگ ســخت در پشــت خاکريزهــا، مقابلــه بــا جنــگ نــرم را در دل خــاک دشــمن بــا توســل 
بــه آموزه هــای اســام از جملــه صبــر و مقاومــت آغــاز کردنــد. آزادگان در دفــاع مقــدس بــا تأســی بــه عاشــورا جنگیدنــد و بعــد از 
اســارت نیــز زينــب وار در جهــت حفــظ آرمان هــای اســام نقــش خــود را ايفــا کردنــد. چــون مرحــوم ابوترابــی پــس از حضــور در جمع 
اســیران بــا رهبــری خــاص خــود و همچنیــن بــا تمســک بــه ائمــه معصومیــن)ع(، معنويــت و ســعه صــدر، مکــر دشــمنان را نقــش 
بــر آب کــرد. همان طورکــه دفــاع مقــدس مــردم ايــران باعــث شــد ديگــر ملت هــای تحــت ســتم بــا الگوگیــری از ايــن دفــاع بــرای 
دســتیابی بــه عدالــت بــا ديکتاتورهــا مبــارزه کــرده و بــه پیــروزی برســند، نــوع مقاومــت آزادگان کشــورمان نیــز افــق روشــنی بــرای 

مقاومــت آزاديخواهــان دربنــد رژيم هــای خونريــز ايجــاد کــرده اســت.

ایستگاه مقدس)خبر(

دریــــــادالن
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»تمامــی گیاهانــی کــه در زمیــن می روينــد، از هــر نظــر مهــم و آيــات 
ــی از  ــد کم ــه درص ــروز اگرچ ــتند. ام ــدی هس ــت خداون ــنی از عظم روش
ــی  ــای حیات ــر داروه ــا اکث ــد، ام ــکیل می ده ــی تش ــواد گیاه ــا را م داروه
ــا ارزش همچــون داروهــای قلــب، چشــم، فشــار خــون، ضــد ســرطان و  ب
مســکن ها چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه بــه صــورت غیرمســتقیم، منشــأ 
گیاهــی دارنــد. تــا کمتريــن عارضــه و بهتريــن اثــر درمانی را داشــته باشــند. 
هــر گیــاه حــاوی چنديــن مــاده مؤثــره اســت کــه هرکــدام اثــرات مختلف و 
جالبــی دارنــد، بــه عــاوه هر گیــاه دنیايــی از رمــز و راهای ناشــناخته اســت 
کــه بشــر را در مقابــل ايــن دنیای شــگفت قــرار داده اســت.« )مقدمــه کتاب 
 پیشــگیری و درمــان بیماری هــا بــا پیــاز و ســیر، تألیــف دکتــر پورعبــداهلل(
مرحــوم دکتــر عبــداهلل پورعبــداهلل بــا مطالعــه کتاب هــای قديــم و جديــد، 
ــای  ــه داروه ــون تهی ــای علمــی پیرام ــی و کاره ــر بین الملل نشــريات معتب
گیاهــی چنديــن کتــاب بــه تألیــف رســانده اســت کــه بــه دلیــل علمی بودن 
و مؤثربــودن ايــن داروهــا »نشــريه اســوه« ايــن مطالــب را در چندين شــماره 
در ايــن ســتون درج کــرده اســت. باشــد کــه بــه امیــد خــدا درمان بســیاری 

از دردهــای شــايع باشــد.

اثرات شفابخش پیاز
پیــاز يــک داروی خانگــی اســت. 
ــراه  ــه هم ــاه ب ــن گی ــی اي از عصــاره آب
ــه  ــود ک ــه می ش ــربتی تهی ــل، ش عس

مصــرف يــک قاشــق غذاخــوری آن ســه بــار در روز در پیشــگیری و 
ــت. ــر اس ــیت مؤث ــم و برونش ــرماخوردگی و آس ــان س درم

ــث  ــذا باع ــد، ل ــاد می کن ــده را زي ــید مع ــح اس ــام ترش ــاز خ پی
ــود. ــذا می ش ــر غ ــم بهت ــز هض ــتها و نی ــش اش افزاي

ــای  ــا در غذاه ــرب و ي ــای چ ــراه غذاه ــه هم ــاز ب ــوردن پی خ
بیــرون از طريــق دو اثــر هضــم بهتــر چربی هــا و ضدعفونی کننــده 
دســتگاه گــوارش توصیــه می شــود کــه مانــع از ايجــاد ســوء هضم، 

ــردد. ــای گوارشــی می گ ــز عفونت ه ــده و نی ســنگینی مع
بــوی پیــاز باعــث افزايــش ســطح هوشــیاری در بیمــاری کــه در 

حالــت بیهوشــی اســت، می شــود.
ــت و  ــع يبوس ــرای رف ــره ب ــا ک ــراه ب ــه هم ــاز پخت ــرف پی مص

ــت. ــد اس ــا مفی ــخ روده ه ــردن نف ــرف ک برط
ــح آن  ــد موجــب ســردرد شــود کــه مصل ــاز می توان مصــرف پی

ســرکه اســت.
ــا عســل و در حــرارت مايــم تهیــه  شــربت پیــاز کــه همــراه ب
شــده باشــد، جهــت رفــع نارســايی کلیــه، دســتگاه مجــاری ادراری 

مؤثــر اســت.
ــداهلل  ــر عب ــير، دكت ــاز و س ــا از پي ــان بيماری ه ــگيری و درم ــع: پيش منب

ــات 46 و 47 ــداهلل، صفح پورعب

درمان با نوشیدین ها درمان با گیاهان

            
رهنمود امام حسن مجتبى عليه السام درباره سفره مى فرماید: 

دربــاره ســفره دوازده نکتــه اســت كــه هــر مســلمانى بایــد آن هــا را بدانــد. چهار نکتــه فرض 
و الزم، چهــار نکتــه مســتحب و چهــار نکتــه از ادب اســت. امــا الزم: شــناخت خــدا، خشــنودی 
خــدا، بســم اهلل گفتــن و الحمــدهلل گفتــن. امــا ســنت: دســت شســتن پيــش از غــذا، نشســتن 
بــر ســمت چــپ بــدن، بــا ســه انگشــت خــوردن و ليســيدن انگشــتان )اگــر با دســت بخــورد.( 
و امــا ادب: از نــزد خــود خــوردن، لقمــه كوچــک برداشــتن، خــوب جویــدن و كــم نگریســتن بــه 

ــران. چهره دیگ
منبع: الفقيه، ج3، ص359

ــیدنی های  ــد؛ نوش ــیم می کنن ــده تقس ــروه عم ــه دو گ ــیدنی ها را ب نوش
ــرم. ــیدنی های گ ــرد و نوش س

هــر نــوع نوشــیدنی جايــگاه خــاص خــود را دارد و اگــر بــه موقــع اســتفاده 
ــر اينکــه  شــود، نتیجــه جالبــی در برخواهــد داشــت. نوشــیدنی ها عــاوه ب
نیازمندی هــای بــدن را تأمیــن می کننــد، بســیاری از ناراحتی هــا و 

ــازند. ــرف می س ــز برط ــالت ها را نی کس
در ايــن ســتون، نوشــیدنی هايی کــه بــرای شــما خواننــده گرامــی مفیــد 
اســت را معرفــی کنیــم. امیــد اســت بــا اســتفاده از اين نوشــیدنی ها، همــواره 

از ســامتی و نشــاط کامــل برخــودار شــويد.

شربت مخصوص نیروزا
ــام  ــادام خ ــز ب ــواد الزم: مغ م
ــز  ــدد، مغ ــردو 4ع ــز گ ــدد، مغ 20ع
ــادام هنــدی  پســته خــام 15عــدد، ب
ــازه 10عــدد،  5عــدد، چلغــوز خــام ت
عســل 3 قاشــق غذاخــوری، خرمــای 
رطــب 7عــدد، مــوز متوســط 1عــدد، 

ــل 1 قاشــق  ــودر نارگی ــده 1قاشــق غذاخــوری، پ کنجــد خــام پوســت کن
ــران نصــف قاشــق چايخــوری. ــوان، زعف ــرد 5لی ــوری، آب س غذاخ

طــرز تهيــه: مغــز بادام هــا را خیــس کنیــد و پوســت بکنیــد. هســته 
خرماهــا را درآورده و چلغوزهــا را هــم از پوســت جــدا کنید. حال تمام مــواد را 

در مخلوط کــن کامــاً مخلــوط کنیــد تــا بــه صــورت شــیر درآيــد.
ــه  ــت ک ــکارانی اس ــوص ورزش ــروزا مخص ــیدنی نی ــن نوش ــواص: اي خ

ــد. ــام می دهن ــنگین انج ــای س ورزش ه

دم کرده فلوس
مغــز فلوس يک قاشــق غذاخــوری، 
در دو لیــوان آب جــوش در قــوری 
ريختــه و بــه همــراه مقداری نبــات دم 

کــرده و میــل کنیــد.
گــرم،  طبیعــت  خــواص: 

ــده فشــار خــون، برفــک دهــان، ملیــن، مســهل قــوی، ضــد  پايین آورن
احشــا. و  امحــا  تــورم  مزمــن، ضــد  يبوســت های  صفــرا، ضــد 

ــاری و... ،  ــا كردافش ــر غامرض ــامى، دكت ــى اس ــب ایران ــه در ط ــع: تغذی منب

ــات 184 و 194 صفح
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کالم رحماین

پاداش همسران صبور
ــان  ــته از زن ــه دس ــر را از س ــذاب قب ــدا ع ــود: خ ــه( فرم ــدا )صلّی اهللّ علیه وآل ــول خ رس
برمــی دارد و در روز قیامــت بــا فاطمــه دختــر رســول خــدا محشــور خواهنــد شــد؛ زنــی کــه 
بــر غیــرت شــوهرش شــکیبايی کنــد و زنــی کــه در برابــر بداخاقــی شــوهرش شــکیبايی 
کنــد و زنــی کــه مهريــه اش را بــه همســرش ببخشــد. خــدا بــه هــر يــک از آنــان ثــواب هزار 

ــد. ــهید می ده ش
)ارشادالقلوب، ص 175(

بانوی بهشیت

تقلید از دختر پیامبر 

خواســتگارانش فــراوان بــود. نقــل اســت عــده اي از نامــداران صحابــه از او خواســتگاري کردنــد. عــده اي ديگــر نیــز از 
میــان نامــداران مهاجريــن، بــراي خواســتگاري فاطمــه)ع( بــه نــزد پیامبــر)ص( رفتنــد و گفتنــد حاضريــم بــراي ايــن 
وصلــت، مهــر ســنگیني تقبــل نمايیــم. اما رســول خــدا)ص( بــه آن هــا فرمــود اختیار فاطمــه در دســت خداســت. چگونه 

اختیــار ســرور زنــان عالــم در دســت خــدا نباشــد کــه او بنــده واقعــی خداســت!
ــو ســام مي رســاند و  ــر ت ــود: »اي محمــد! خــدا ب ــازل شــد و فرم ــر)ص( ن ــر پیامب ــل ب ــا ســرانجام، آن روز جبرئی ت
مي فرمايــد فاطمــه را بــه عقــد علــي درآور. خداونــد علــي را بــراي فاطمــه و فاطمــه را بــراي علــي پســنديده اســت.«
امیرالمؤمنیــن)ع( نیــز از خواســتگاران فاطمــه)س( بــود، امــا شــرم و حیــا مانــع از عنوان کــردن ايــن مطلــب بــه رســول 
خــدا می شــد، تــا بنــا بــر امــر الهــی ايــن وصلــت صــورت گرفــت. بديــن ترتیــب بــود کــه مقدمــات زفــاف فراهــم شــد و 
حضــرت فاطمــه)س( بــا مهــري انــدک )بــر خــاف رســوم جاهلــي کــه مهــر بــزرگان بســیار بــود( بــه خانــه امام علــي)ع( 

ــذارد. قدم گ
در روايات متعددي نقل است که پیامبر اکرم)ص( فرمود: اگر علي نبود، فاطمه همتايي نداشت. 

فاطمــه)س( بــا آن همــه فضیلــت، همســري نیکــو بــراي امیــر مؤمنــان بــود. روايــت شــده هنگامــي کــه علــي)ع( بــه 
ــم و اندوهــش زدوده مي شــد.  ــه)س( مي نگريســت، غ فاطم

مقــام معظــم رهبــری در توصیــه بــه جوانــان در امــر ازدواج می فرمايــد: »بهتريــن دخترهــای عالــم، حضــرت زهــرا)س( 
بــود. بهتريــن پســرهای عالــم و بهتريــن دامادهــا حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( بــود. ببینیــد اين هــا چگونــه ازدواج کردنــد؟ 
هــزاران جــوان زيبــا و بــا اصــل و نســب و قدرتمنــد و محبــوب بــه يــک تــار مــوی علی بن ابیطالــب)ع( نمی ارزنــد. هــزاران 
دختــر زيبــا و بــا اصــل و نســب هــم بــه يــک تــار مــوی حضــرت زهــرا)س( نمی ارزنــد. آن هايی کــه هــم از لحــاظ معنوی 
و الهــی آن مقامــات را داشــتند، هــم بــزرگان زمــان خودشــان بودنــد. ايشــان دختــر پیامبــر)ص( بــود. رئیــس جامعــه 
اســامی، حاکــم مطلــق. او هــم کــه ســردار درجــه يــک اســام بــود. ببینیــد چطــوری ازدواج کردنــد؟ چــه جــور مهريــه 
کــم، چــه جــور جهیزيــه کــم. همــه چیــز بــا نــام خــدا و بــا يــاد او. اين هــا بــرای مــا الگــو هســتند. همــان زمــان هــم 
جاهانــی بودنــد کــه مهريــه دختران شــان بســیار زيــاد بــود مثــًا هــزار شــتر. آيــا اين هــا از دختــر پیامبــر)ص( باالتــر 

بودنــد؟ از آن هــا تقلیــد نکنیــد. از دختــر پیامبــر)ص( تقلیــد کنیــد، از امیرالمؤمنیــن)ع( تقلیــد کنیــد.« )1375/2/17(
و اينگونــه و بــا رهنمودهــای ارزشــمند، زن و شــوهر بايــد بــا همدلــی و همــکاری، حافــظ راه خــدا باشــند و هــم را در 
امــر بندگــی خداونــد يــاری رســانند؛ بــا توصیــه بــه صبــر و حــق؛ کــه اگــر هــر يــک در ايــن امــر کوتاهــی کننــد، ضــرر و 

زيــان آن شــامل خودشــان و نسل شــان خواهــد شــد.

نویسنده : فخری مرجانى
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بریگ از 
یک  نوشته

مهم تريــن عامــل نفــود روحانــی و معنــوی اســام در آغــاز ظهــورش دو چیــز بــود؛ يکــی خــود قــرآن کــه خــود بــه خــود نفــوس مســتعده را 
مطیــع و منقــاد می ســاخت و يکــی ديگــر ســیره و طــرز اخــاق و رفتــار ملکوتــی و آســمانی پیغمبــر اکــرم)ص(. پیغمبــر اکرم مجســمه ای بود 
از مــکارم اخــاق و بــه طــوری بــود کــه خــواه ناخــواه هــر بیننــده ای را مؤمــن می ســاخت کــه ايــن مــرد مــردی اســت الهــی و ملکوتــی. اهــل 
بیــت پیغمبــر نمونه هايــی از همــان اخــاق آن حضــرت بودنــد. آن هــا عــاوه بــر آنچــه از راه زبــان بــه تعلیــم و تدريــس شــاگردان و بســط و 

نشــر معــارف اســامی می پرداختنــد، طــرز رفتــار مقــرون بــه حقیقــت و ايمان شــان بــرای عمــوم آموزنــده و پروش دهنــده بــود.
شــما دو ســنت را در میــان همــه ائمــه)ع( می بینیــد کــه بــه طــور وضــوح و روشــن هويداســت. يکــی عبــادت و خــوف از خــدا و خدابــاوری 
ــت را  ــد، قیام ــدا را می بینن ــی خ ــد، گوي ــد و می لرزن ــدا می گرين ــوف خ ــت، از خ ــا هس ــود اين ه ــب در وج ــاوری عجی ــک خداب ــت. ي اس
مــوِع الَغزيــره«  ويلَــِه َوالدُّ ــجَدهِ الطَّ می بیننــد، بهشــت را می بیننــد، جهنــم را می بیننــد. دربــاره موســی بن جعفر)ص( می خوانیــم: »َحلیــِف السَّ

يعنــی هــم قســم ســجده های طوالنــی و اشــک های جوشــان. تــا يــک درون منقلــِب جوشــان نباشــد کــه انســان نمی گريــد.
ســنت دومــی کــه در تمــام اوالد علــی)ع( ديــده می شــود همــدردی و همدلــی بــا ضعفــا، محرومــان، بیچــارگان و افتــادگان اســت. اصــًا 
انســان بــرای اين هــا يــک ارزش ديگــری دارد. امــام حســن)ع( را می بینیــم، امــام حســین)ع( را می بینیــم، زين العابديــن)ع(، امــام باقــر)ع(، 
امــام صــادق)ع(، امــام کاظــم)ع( و ائمــه بعــد از آن هــا؛ در تاريــخ هرکــدام از اين هــا کــه مطالعــه می کنیــم، می بینیــم اصــًا رســیدگی بــه 
احــوال ضعفــا و فقــرا برنامــه اين هاســت. آن هــم بــه ايــن صــورت کــه شــخصاً رســیدگی کننــد، نــه فقــط دســتور بدهنــد، يعنــی نايــب 

نپذيرنــد و آن را بــه ديگــری موکــول نکننــد.
امــام رضــا)ع( در دســتگاه مأمــون ســخنانی ايــراد نمــود کــه مضمونــش ايــن اســت: »مــا )يعنــی مــا اهــل بیــت، مــا ائمــه( حقــی داريــم 
بــر شــما مــردم بــه اينکــه ولــی امــر شــما باشــیم؛ معنايــش ايــن اســت کــه ايــن حــق اصــًا مــال مــا هســت و چیــزی نیســت کــه مأمــون 
بخواهــد بــه مــا واگــذار کنــد. و شــما در عهــده مــا حقــی داريــد. حــق شــما ايــن اســت کــه مــا شــما را اداره کنیــم و هــرگاه شــما حــق مــا 
را بــه مــا داديــد )يعنــی هــر وقــت شــما مــا را بــه عنــوان خلیفــه پذيرفتیــد( بــر مــا الزم می شــود کــه آن وظیفــه خودمــان را دربــاره شــما 

انجــام دهیــم. والســام.«
منبع: مرتضى مطهری، سيره معصومين، صفحات 56، 141

پـــیامبر)ص(صبحگاهان، در حالــی کــه حســین)ع( در آغوشــش بــود و دســت حســن)ع( را در دســت گرفتــه بــود و فاطمــه)ع( پشــت ســِر 
وی و علــی)ع( پشــت ســِر فاطمــه)ع( حرکــت می کردنــد، آمــد و می فرمــود: »هــرگاه مــن دعــا کــردم، شــما آمیــن بگويیــد«. اُســقف نَجــران 
گفــت: ای مســیحیان! مــن چهره هايــی را می بینــم کــه اگــر خداونــد بخواهــد کوهــی را از جايــش بَکنــد، بــه خاطــر ايــن چهره هــا خواهــد 

َکنــد. بــا آنــان مباهلــه نکنیــد کــه نابــود خواهیــد شــد و تــا روز قیامــت بــر روی کــره زمیــن، مســیحی ای باقــی نخواهــد مانــد.
)منبع: تفسير الفخر الرازي، ج8، ص88(

اهل بیت )ع( حافظان قرآن
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کالم موال

ارزش واالی اهل بيت پيامبر
ــدگان  ــم. عقب مان ــه گاه میانه اي ــا تکی م
بــه مــا می رســند و پیش تاختــگان بــه مــا 

بازمی گردنــد.
حکمت 109
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ختم کالم
نویسنده : ل. ز )اوج( مقام والیت در قرآن

يکــی ديگــر از مقام هايــی کــه خداونــد بــزرگ بــه پیامبــر 
اکــرم)ص( عطــا فرمــوده، مقــام واليــت و حاکمیــت بــر اّمــت اســت: 
ــاَة  َِّذيــَن يُِقیُمــوَن الصَّ َِّذيــَن آَمُنــوا ال ُکــُم اهللُّ َو َرُســولُُه َو ال َّمــا َولِیُّ »إِن
َِّذيــَن  َو يُْؤتـُـوَن الــزَّکاَة َو ُهــْم راِکُعــوَن َو َمــْن يََتــَولَّ اهللَّ َو َرُســولَُه َو ال
آَمُنــوا َفــإِنَّ ِحــْزَب اهللِّ ُهــُم الْغالُِبــوَن.« )مائــده، 55 و 5۶( ولــّی امــر 
شــما فقــط خــدا و رســول و مؤمنانــی هســتند کــه نمــاز را بــه پــا 
می دارنــد و بــه فقیــران در حــال رکــوع زکات می دهنــد، و کســانی 
کــه واليــت و فرمانروايــی خــدا و رســول و اهــل ايمــان را بپذيرنــد، 
]پیروزنــد؛ چــرا کــه[ لشــکر و حــزب خــدا، همــواره پیــروز و غالــب 

خواهنــد بــود. 
ــی  ــر و نه ــت در ام ــر و والي ــِت ام ــت در اطاع ــت، والي ــن والي اي
اســت؛ از همیــن رو در آيــه ديگــری می فرمايــد: »أَِطیُعــوا اهللَّ َو 
ُســوَل َو أُولـِـی األْْمــِر ِمْنُکــْم.« )نســا، 59( از خــدا اطاعــت  أَِطیُعــوا الرَّ
کنیــد و از رســول و اولواالمــر خودتــان نیــز پیــروی کنیــد. »الَّذيــن 
آمنــوا« کــه در دو آيــه پیشــین بــدان اشــاره شــد، همیــن »اولــی 
االمــر« اســت و طبــق رواياتــی کــه شــیعه و ســّنی نقــل کرده انــد، 
ــن  ــتند. ممک ــه)ع( هس ــان دوازده گان ــر، امام ــی االم ــور از اول منظ
اســت کســی بگويــد کــه ايــن مقــام، الزمــه مقــام نبــّوت اســت.آن 
حديــث را همــه شــنیده اند کــه اســام بــر پنــچ چیــز مبتنــی اســت 
کــه مهم تريــن آن هــا واليــت اســت، يــا فرمــود: کســی کــه امامــش 
را نشناســد، يعنــی ندانــد از چــه کســی بايــد اطاعــت کنــد، اگــر در 

ايــن حــال بمیــرد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت.
شــناختن امــام عصر)عــج( ايــن نیســت کــه آدم اســمش و اســم 
ــه  ــه ايــن معنــا اســت کــه او را ب ــد؛ بلکــه ب پــدر و مــادرش را بدان
واليــت و امامــت بشناســد. او را ولــّی امــر و واجــب اإلطاعــه بدانــد؛ 
ــد، در بازی هــای  ــد اطاعــت کن ــد از چــه کســی باي ــر ندان ــرا اگ زي
ــامی  ــه اس ــد و آن گاه جامع ــد ش ــراه خواه ــم و گم ــی هض سیاس
بــه تفرقــه و از هــم پاشــیدگی تهديــد خواهــد شــد. بــر ايــن مقــاِم 
مطــاع بــودن، اســم های گوناگونــی را می تــوان اطــاق کــرد. اســمی 
کــه در فرهنــگ مــا پــس از انقــاب رايــج شــده، »واليــت« اســت. 
پیامبــر اکــرم)ص(، مقــام واليــت امــر مســلمانان را داشــت و از ايــن 
ــا  ــده م ــه عقی ــود. ب ــب ب ــلمان ها واج ــه مس ــر هم ــش ب رو اطاعت
شــیعیان، ايــن مقــام، پــس از رســول خــدا)ص( بــه امیرمؤمنــان)ع( 
ــای  ــا فرقه ه ــیعیان ب ــراِق ش ــه افت ــان نقط ــن هم ــد. اي ــل ش منتق

ديگــر اســامی اســت. 
منبع: مصباح یزدی، آفتاب والیت، چکيده صفحات 54 تا 58

امــام باقــر عليــه الســام: روز عرفــه؛ 
روز دعــا و درخواســت اســت. 

)بحاراألنوار، ج97، ص124(

لمتاب عا شید ر خو
چند روزی است که خورشید در قاب آبی آسمان نیست 

زمین روی آفتاب را نديده
و زمان در تیک تاک عقربه ها گم شده
خورشید که نباشد، نه فقط من و تو 
که زمین و زمان هم سردرگم است

کدورت می نشیند بر قلب زمین 
و کسالت فرامی گیرد زمینیان را

مگر نه اينکه خورشید سرمايه بزرگ زمین است؟
همة دارايی خاک!

همة دارايی ريشه های تاک و ستاک
سهم غنچه های باغ

سهم ُقمری و کبوتر و زاغ 
سهم دستان پینه بسته دهقان

حتی سهم پاهای نیمه جان آن پیرزن چارقد به کمر بسته ناتوان
خورشید سهم من است، سهم تو، سهم زمین

سهم جوانه 
سهم بذر و دانه

سهم نخل های جنوب
سهم آب های شمالی

سهم خوشه   گندم های طايی
 و خدا نکند که نباشد، اين ضرورت ماورائی 

آقاجان!
 زمین بدون خورشید، يعنی غروب

و غروب يعنی دلتنگی...
خورشید عالم تاب!

دلتنگیم
سردرگمیم

حیرانیم
اين زمین فرای خورشید آسمانی، خورشید وجودت را کم دارد

بیا و از گرمای وجودت به تن سرد زمین و به دِل تنگ زمینیان ببخش 

در انتظار
           آفتاب
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بنــا بــه درخواســت مکــرر اعضــای محتــرم وام، ثبــت نــام دوره جدیــد وام هــای 5، 15، 30 و 50 ميليــون تومانى 
صنــدوق قرض الحســنه مؤسســه فرهنگــى قــرآن و عتــرت اســوه تهــران بــا شــرایط جدیــد و ویــژه )بــدون ســود و كارمــزد( 

آغــاز گردیــد.
 قرعه كشى تمام ماه ها همان ماه اول به شرط حضور كليه اعضای وام در جلسه توجيهى.

 پرداخــت وام بــه حســاب افــراد 15 تــا 30 روز پــس از قرعه كشــى )بــه شــرط آنکــه همــه اعضــا اقســاط خــود را بــدون تأخيــر 
واریــز نماینــد و حادثــه غيرمترقبــه ای ماننــد دوران ویــروس كرونــا و تعطيلــى پيــش نيایــد.(

 بيمه مانده بدهکار وام زمان پرداخت وام جهت آسودیگ خاطر سایر اعضای وام.

در راه نيکى و پرهيزكاری با هم تعاون كنيد. )سوره مائده، آیه2(

شما هم مى توانيد از هم اكنون عضو صندوق وام ما باشيد و از بهره معنوی وام قرض الحسنه بهره مند گردید.

ــد آن را  ــا خداون ــد وام دهــد، وامــی نیکــو ت ــه خداون کیســت کــه ب
بــرای او چنديــن برابــر بیفزايــد و خداونــد )روزی بنــدگان را( محــدود و 

ــويد. ــده می ش ــوی او بازگردان ــه س ــازد و ب ــترده می س گس
سوره مبارکه نور، آيه245

وام قرض الحسنه اسوه

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران

تعداد نفرات )تعداد ماه(مبلغ اقساطميزان سود و كارمزدمبلغ وامردیف

50010 هزار تومانصفر درصدوام 5 ميليون تومانى1

50030 هزار تومانصفر درصدوام 15 ميليون تومانى2

75040 هزار تومانصفر درصدوام 30 ميليون تومانى3

40یک ميليون و250 هزار تومانصفر درصدوام 50 ميليون تومانى4

راه های ارتباطی با مؤسسه فرهنیگ، قرآن و عترت اسوه تهران

www.osveh.org :پایگاه اینترنیت
 http://www.osveh.org :درگاه الکترونییک

 osveh_org :کانال تلگرام
osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه

chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشین زودپز

نشاین: تهران- خیابان کارگر جنویب- پایین تر از چهار راه لشکر- روبه روی دانشگاه پردیس عالمه طباطبایی- کوچه شهید عیل غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پالک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنیگ، قرآین عترت اسوه تهران

سردبیر: سرکار خانم زهرا بادی

دبیر تحریریه: فخری مرجاین

صفحه آرا: سعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمیین)ره(

جهــت كســب اطاعــات بيشــتر و ثبــت نــام مى توانيــد 
ــا 4  ــح ت ــاعت 8 صب ــنبه از س ــا چهارش ــنبه ت از ش
ــر تمــاس حاصــل فرمایيــد: ــا شــماره های زی بعدازظهــر ب

 55390120  - 55482025 تلفن- داخلى)1(

ــى،  ــه طباطبای ــگاه عام ــه روی دانش ــى، روب ــر جنوب ــران، كارگ ــانى: ته نش
ــا، پــاک6، زنــگ ســوم ــن بســت آری ــد قيصــری، ب كوچــه شــهيد غياثون

osveh_org@ :اینستاگرام  osveh_org@ :تلگرام  www.osveh.org :نشانى سایت


