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 نظر کرده... )چه چیزی حاج قاسم را حاج قاسم کرد و من را شیفته او؟!(

 سبک زندگی کوثری )این شماره: سوره توحید( 

 موّدت بین زوجین)پرتوی از انسان سازی قرآن  و انسان سازی زن(

 تربیت در محیط خانواده )نهی از تربیت در حالت خشم(

 شهید »محسن فخری زاده« از قاب اسوه

 نتیجه ناپرهیزی

 بخشی از وصیت نامه روشنگرانه شهید حاج قاسم سلیمانی

 حفظ تعادل در ارتباط و معاشرت با دیگران

 زمانه عجیبی شده...

تقویم و روزشمار ماه جمادی االول

ــرزای  ــط می ــو توس ــم تنباک ــم تحری ــدور حک ــادی االول: ص 1 جم
شــیرازی )1۲ آذر 1۲۷۰ش() ســال 1۳۰۹ هجــري قمــري(

ــام اهلل علیها( در  ــب کبری)س ــرت زین ــادی االول: والدت حض 5 جم
ــتار. ــری. روز پرس ــری قم ــال 5 هج س

1۳ جمــادی االول: شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا بنــا بــه روایــت۷5 
روز )ســال 11 هجــری قمــری(

ــه  ــام( ب ــام سجاد)علیه الس ــعادت ام ــا س ــادی االول: والدت ب 15 جم
روایتــی )ســال۳8 هجــری قمــری(

4 دی: میاد حضرت عیسی)علیه السام(
۹ دی : حماسه روز نهم دی

ــف  ــه گورباچ ــه( ب ــام خمینی)رحمت اهلل علی ــی ام ــام تاریخ 1۳ دی: پی
رهبــر شــوروی ســابق )1۳6۷ هجــری شمســی(

1۳ دی: ســالروز شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس 
ــان. و یاران ش

1۹ دی: قیام خونین مردم قم)1۳56 هجری شمسی(
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زینــب کبــری یــك 
ــخ  ــته  تاری ــه  برجس نمون
اســت کــه عظمــت حضور 
از  یکــی  در  را  یــك زن 
مهم تریــن مســائل تاریــخ 

می دهــد.  نشــان 

ــر  ــا، خــون ب ــه  كرب ــورا، در حادث ــود در عاش ــه می ش ــه گفت اینك
شمشــیر پیــروز شــد -كــه واقعــاً پیــروز شــد- عامــل ایــن پیــروزی، 
حضــرت زینــب بــود؛ واّل خــون در كربــا تمــام شــد. حادثــه  نظامــی 
ــه پایــان  ــا شكســت ظاهــری نیروهــای حــق در عرصــه  عاشــورا ب ب
ــِی  ــت نظام ــن شكس ــد ای ــب ش ــه موج ــزی ك ــا آن چی ــید؛ ام رس
ظاهــری، تبدیــل بــه یــك پیــروزی قطعــِی دائمــی شــود، عبــارت بود 
از منــش زینــب كبــری ؛ نقشــی كــه حضــرت زینب بــر عهــده گرفت؛ 

ایــن خیلــی چیــز مهمــی اســت. 
ایــن حادثــه نشــان داد كــه زن در حاشــیه  تاریــخ نیســت؛ زن در 
متــن حــوادث مهــم تاریخــی قــرار دارد. قرآن هــم در مــوارد متعددی 
بــه ایــن نكتــه ناطــق اســت؛ لیكــن ایــن مربــوط بــه تاریــخ نزدیــك 
اســت، مربــوط بــه امم گذشــته نیســت؛ یــك حادثــه زنــده و ملموس 
اســت كــه انســان زینــب كبــری را مشــاهده می كنــد كــه بــا یــك 
ــود؛  ــر می ش ــه ظاه ــنده ای در عرص ــده و درخش ــت خیره كنن عظم
كاری می كنــد كــه دشــمنی كــه بــه حســب ظاهــر در كارزار نظامــی 
پیــروز شــده اســت و مخالفیــن خــود را قلــع و قمــع كــرده اســت و 
بــر تخــت پیــروزی تكیــه زده اســت، در مقــر قــدرت خــود، در كاخ 
ریاســت خــود، تحقیــر و ذلیــل شــود؛ داغ ننــگ ابــدی را بــه پیشــانی 
او می زنــد و پیــروزی او را تبدیــل می كنــد بــه یــك شكســت؛ ایــن 

كارِ زینــب كبــری اســت. 
ــك  ــه ی ــازار كوف ــری در ب ــب كب ــدنی زین ــه  فراموش نش ...خطب
ــك شــخصیت  ــی ی ــی نیســت، اظهارنظــر معمول حــرف زدن معمول
بــزرگ نیســت؛ یــك تحلیــل عظیــم از وضــع جامعــه اســامی در آن 
دوره اســت كــه بــا زیباتریــن كلمــات و بــا عمیق تریــن و غنی تریــن 
مفاهیــم در آن شــرایط بیــان شــده اســت. قــّوت شــخصیت را ببینید؛ 

چقــدر ایــن شــخصیت قــوی اســت. 

...همــان لحنــی را بــه كار می بــرد كــه پــدرش امیرالمؤمنیــن بــر 
ــرد؛ همــان  ــه كار می ب ــل امــت خــود ب ــت در مقاب ــر خاف روی منب
جــور حــرف می زنــد؛ بــا همــان جــور كلمــات، بــا همــان فصاحــت و 
باغــت، بــا همــان بلنــدی مضمــون و معنــا: »یــا اهــل الكوفه، یــا اهل 
ــد!  الغــدر و الختــل«؛ ای خدعه گرهــا، ای كســانی كــه تظاهــر كردی
ــه رو اســام و اهل بیــت  ــاور هــم كردیــد كــه دنبال ــان ب شــاید خودت
ــد، در فتنــه این جــور  هســتید؛ امــا در امتحــان این جــور كــم آوردی
كــوری نشــان دادیــد. »هــل فیكــم اّل الّصلــف و العجــب و الّشــنف و 
ــان  ــان، زبان ت ــما رفتارت ــداء«؛ ش ــز الع ــاء و غم ــق الم ــذب و مل الك
بــا دل تــان یكســان نبــود. بــه خودتــان مغــرور شــدید، خیــال كردیــد 
ــال  ــی هســتید، خی ــان انقاب ــد همچن ــال كردی ــد، خی ــان داری ایم
كردیــد همچنــان پیــرو امیرالمؤمنیــن هســتید؛ در حالــی كــه واقــع 
ــا فتنــه بربیاییــد،  ــه  ب ــن نبــود. نتوانســتید از عهــده  مقابل قضیــه ای
نتوانســتید خودتــان را نجــات دهیــد. بــا بی بصیرتــی، بــا نشــناختن 
ــان را،  ــای خودت ــل، كرده ه ــق و باط ــخیص ندادن ح ــا تش ــا، ب فض
گذشــته  خودتــان را باطــل كردیــد. ظاهــر، ظاهــر ایمــان، دهــان پر از 
ادعــای انقابیگــری؛ امــا باطــن، باطــن پــوك، باطــن بی مقاومــت در 

ــل بادهــای مخالــف. ایــن، آسیب شناســی اســت.  مقاب
بــا ایــن بیــان قــوی، بــا ایــن كلمــات رســا، آن هــم در آن شــرایط 

ــرد.  ــت می ك ــه صحب ــوار، این گون دش
...حضــرت زینــب كبــری بــا یك عــده  ناهمگــون و غیرقابــل اعتماد 
ــخ  ــد. او زن تاری ــرف می زن ــم ح ــور محك ــا این ج ــت، ام ــه اس مواج
ــه  ــود زن را ضعیف ــت. نمی ش ــه نیس ــر ضعیف ــن زن، دیگ ــت؛ ای اس
دانســت. ایــن جوهــر زنانــه  مؤمــن، این جــور خــودش را در شــرایط 
دشــوار نشــان می دهــد. ایــن زن اســت كــه الگوســت؛ الگو بــرای همه  
مــردان بــزرگ عالــم و زنــان بــزرگ عالــم. انقــاب نبــوی و انقــاب 
ــد شــماها نتوانســتید در  ــد؛ می گوی ــوی را آسیب شناســی می كن عل
فتنــه، حــق را تشــخیص بدهیــد؛ نتوانســتید بــه وظیفه تــان عمــل 
كنیــد؛ نتیجــه ایــن شــد كــه جگرگوشــه  پیغمبــر ســرش بــر روی 

نیــزه رفــت. عظمــت زینــب را اینجــا می شــود فهمیــد.

بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور )1۳8۹/۲/1(
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برگـی  از  یک  نوشته

بــه ایــن فكــر می كــردم چــه چیــزی حــاج قاســم را حــاج قاســم كــرد 
و مــن را شــیفته او؟!

ــِی شــیوه های جــذب را  ــه كتاب هــای پرطمطــراق غرب حــاج قاســم ن
ــه مخاطــب  ــرق »چگون ــر زرق و ب ــای پ ــه در همایش ه ــود و ن ــده ب خوان

خــود را مجــذوب كنیــم؟« شــركت كــرده بــود. 
ایــن روزهــا چقــدر بــازار ایــن چیزهــا زیــاد شــده اســت. واقعــاً انســان 
بایــد یك بــار بــرای همیشــه بــه ایــن مســئله فكــر كنــد كــه چــرا بشــر 
ــد  ــدون اینكــه بدان ــد؛ آن هــم ب ــه »چشــم« بیای این قــدر دوســت دارد ب

»چگونــه« ایــن احســاس درونــی اش را ارضــا كنــد؟  
ــی اش را  ــن احســاس درون ــد ای ــه می توان ــد چگون ــه نمی دان بشــری ك
ــمایلی  ــر شــكل و ش ــه ه ــد؛ ب ــواری می زن ــر در و دی ــه ه ــد، ب ارضــا كن
ــته  ــه خواس ــا ب ــی رود ت ــر درســتی م ــر راه باطــل و غی ــد و از ه درمی آی

ــی اش برســد.  درون
از شــما چــه پنهــان شــاید هــم برســد، ولــی اگــر هــم برســد گــذرا و 

ــر. ــاً جبران ناپذی ــزرگ و عمدت ــای ب ــا تاوان ه ــه ب ــی اســت و البت مقطع
بگذریم.

مــن جــواب ســؤالم یعنــی »حــاج قاســم چگونــه حــاج قاســم شــد؟« را 
در یكــی از كتاب هــای شــهیدمطهری یافتــم.

شهیدمطهری در كتاب جاذبه و دافعه علی)علیه السام( می فرماید:
ــی  ــردی اله ــت و م ــدا« نمی داش ــگ خ ــر »رن ــام( اگ »علی)علیه الس
ــخ بشــر قهرمان هــای بســیار ســراغ  ــود. تاری ــود، فرامــوش شــده ب نمی ب
ــای  ــفه، قهرمان ه ــم و فلس ــای عل ــخن، قهرمان ه ــای س دارد؛ قهرمان ه
ــاد  ــی همــه را بشــر از ی قــدرت و ســلطنت، قهرمــان میــدان جنــگ، ول
بــرده اســت و یــا اصــاً نشــناخته اســت. امــا علی)علیه الســام( نــه تنهــا با 

ــد.« ــر ش ــه زنده ت ــرد؛ بلك ــدنش نم كشته ش
تمــام هّمــت حــاج قاســم ایــن بــود كــه »رنــگ الهــی« بگیــرد. او یافتــه 
بــود كــه اگــر قــرار اســت تاطــم وجــودش بــه آرامــش مبــدل شــود و 
زنده تــر از همیشــه شــود بایــد كاری كنــد كــه بــه چشــم خــدا بیایــد نــه 

بنــده خــدا. 
تمــام راز و رمــز آرامــش و تاطــم درونــی بشــر هــم از همیــن نقطــه 
آغــاز می شــود؛ چشــمان خــدا. عجیــب اســت ایــن دو كلمــه. صعــود یــا 
ســقوط انســان هــم بــه همیــن دو كلمــه وابســته اســت؛ چشــمان خــدا.
اگــر كاری كردیــم چشــمان او خریدارمــان شــد، وجودمــان آرام و اگــر 
خــدای ناكــرده از چشــمان او افتادیــم هیــچ چشــمی نمی توانــد آرام بخش 

ــد.  ما باش
حاج قاسم این گونه حاج قاسم شد.

به چشمان خدا آمد.
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کــــــالم مطهر
سید جعفر حسینی

نظر کرده...



سبــک زندیگ قرآین

احد اهلل  هو  قل  سوره 

نام های دیگر: 
قل هو اهلل، نسبة الرب، صمد، 
توحید، اخاص.

شماره سوره:  
۱۱۲)سوم از پایان(
آیات: تعداد 
 ۴ آیه؛ احد، صمد، )یلد( یولد، 
احد.
سوره زوج: 
مسد
گروه: 
معوذات
محور موضوعی: 
اخاص در توحید
لغت:
احد: 
یكتا، یگانه.
صمد: 
پایدار، جسم پر و فشرده، 
بدون خلل
شأن نزول: طبرسی: 
درخواست یهود و مشركین از 
رسول اهلل برای معرفی خدا 
فضیلت: 
قرائت قل هو اهلل احد معادل 
یك سوم قرآن است و قرائت 
آن به هنگام ورود  به خانه 
روزی را فراوان می كند و فقر 
را دور می گرداند.
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توحید: سوره 
ــروی  اســت كــه انســان از دنیــای  ــق زیربنــای بنده پ ــاس و فل ــا عظمــت ن دو ســوره ب
ــا  ــت ب ــر كلِّ خلق ــاس و از ش ــوره ن ــه س ــتعاذه ب ــا اس ــش ب ــه گر خوی ــاِس وسوس پرخن
ــر و  ــه بزرگ ت ــتعاذه هرچ ــن اس ــتره  ای ــد و گس ــت می یاب ــق، امنی ــه رب الفل ــتن ب پناه جس
ــی  ــان و روح وی عملیا ت ــِت اهللَّ در ج ــه احدی ــاد ب ــد؛ اعتق ــر باش ــر و عینی ت دقیق ت
ــَو  ــل ُه ــاز و اساســی ســروده می شــود: »ُق ــل« بســیار سرنوشت س می شــود و ســومین »ق

.» ــدٌ اهللُ اَح
 مصــداق بندگــی، رســیدن بــه ایــن مهم اســت كــه خــدای او احدی اســت كــه ثانــی و ثالث و 
رابــع نــدارد و در عیــن حــال ایــن اهلل احــد، صمــد و بی نیــاز بــه هــر چیــزی اســت كــه انســان ها 
بــه آن  دل می بندنــد و امیــد خیــر و دفــع شــر از ایشــان دارنــد. وقتــی اهلل در قلــب و جــان بنــده، 
احــد و صمــد گردیــد، او بــه خــدا رســیده و بــه او وصــل گردیــده، شــرور و مصائــب و نامایمــات، 
حتــی بــه انــدازه ذره ای، او را نمی لرزانــد و مســحور و تســلیم خــود نمی كنــد، زیــرا او الهــی دارد 
كــه زیــر چتــر ولیــت او، بــا اتصــال بــه او، وی نیــز عــزت و عظمــت و شــكوه می یابــد تــا آنجــا 
كــه امــام رضا)علیه الســام( می فرمایــد: هــر كــس »ُقــل ُهــو اهلل احــد« را بخوانــد و بــه آن ایمــان 

آورد، توحیــد را فهمیده اســت.
گرچــه دو ســوره معوذتیــن نیمــی بــه تجلــی خداونــد و نیمــی دیگــر بــه توصیــف انســان 
پرداخته انــد، ولــی در ســوره اخــاص جــز وصــف اهلل كــه احــد اســت و صمــد، پدیــده دیگــری 
مطــرح نیســت و ایــن نهایــت خلــوص در توحیــد اســت كــه دقیقــاً زمانــی شــكل می گیرد 
ــق و  ــه ذات مطل ــود ب ــرون خ ــاً از درون و ب ــود كام ــری خ ــه ولیت پذی ــان در دامن ــه انس ك
مقدس»ُهــو اهلل اََحــٌد« تعویــذ شــده باشــد. اینجــا اســت كــه اهلل بــرای او بــه عنــوان »صمــد« 
كــه »لـَـم یَلـِـد وَ لـَـم یولـَـد« اســت جایــگاه خــاص خــود را خواهــد یافــت كــه در واقــع در تعریف 
صمــد، »لـَـم یَلـِـد احــد وَ لـَـم یولـَـد احــد« می باشــد كــه جریــان »وَ لـَـْم یَُكــْن لـَـُه ُكُفــواً أََحــٌد« 
را تكمیــل می نمایــد؛ یعنــی نــه احــدی زاده شــده و نــه زاده خواهــد شــد كــه بــرای اهلّل كفــو و 
همتایــی تصــور نمایــد و ایــن مفهــوم از پاســخ امــام حسین)علیه الســام( بــه اهــل بصــره كــه از 
معنــای »صمــد« كــه دچــار جــدل شــده بودند، منتــج می شــود؛ كه حضــرت ضمن پرهیــزدادن 
ایشــان بــه خــوض و مجادلــه در بــاره فهــم آیــات، تفســیر »صمــد« را »لـَـْم یَلـِـْد وَ لـَـْم یُولـَـْد وَ لَْم 

یَُكــْن لـَـُه ُكُفــواً أََحــٌد« معرفــی فرمودنــد. 
بــا توجــه بــه آیــات پایانــی و حتــی دو فــراز آیــه ســوم كــه همــه بــه »د« ختــم می شــوند، و 
ایــن حــرف مفیــد تأكیــد اســت، شــعار ماننــد بــودن آیــات ایــن ســوره بیانگر شــعار جــاودان 

توحیــد اســت كــه كوتــاه ولــی محكــم و قاطــع فقــط »اهلل« را فریــاد می زنــد!
عامــه طباطبایــی حــق كام را در معرفــی محــور ایــن ســوره این چنین بیــان می فرمایــد: این 
ســوره )اخــاص( خــدای تعالــی را بــه احدیّــت ذات و بازگشــت ماســوی اهلل در تمامــی حوائــج 
وجــودي اش بــه ســوی او و نیــز بــه اینكــه احــدی نــه در ذات و نــه در صفــات و نــه در افعــال 
شــریك او نیســت می ســتاید، و ایــن توحیــد قرآنــی، توحیــدی اســت كــه مختــص بــه خود 
قــرآن كریــم اســت، و تمامــی معــارف )اصولــی و فروعــی و اخاقــی( اســام بــر ایــن اســاس 

ــزی شــده اســت. پی ری

سبک زندگی کـوثری

 دکتر زهرا خلخالی
zmnyhi@gmail.com

)از ناس تا نباء(



خانم هایــی كــه بــا قــرآن مأنــوس هســتند، بســیاری از مشــكات و 
مســائل خانه شــان خودبه خــود برطــرف می شــود.

ــا مفاهیــم آن، خیلــی  ــوس و متفاهــم ب ــرآن و مأن ــا ق زن آشــنا ب
ــق باشــد.  ــش موف ــا همســر و فرزندان ــد در تعامــل ب بیشــتر می توان
ــد »از  ــه( كــه فرمودن ــام خمینی)رحمت اهلل علی ــه معــروف ام جمل
ــن  ــر مهم تری ــع بیانگ ــی رود«؛ در واق ــراج م ــه مع ــرد ب ــن زن، م دام
ویژگــی خانم هایــی اســت كــه قــرآن را بــه عنــوان ســرلوحه اصلــی 
زندگــی خــود، قــرار داده باشــند. چیــزی كــه مــا بــه عنــوان مقــام زن 
در اســام از آن یــاد می كنیــم دقیقــاً از همیــن جــا نشــأت می گیــرد. 
زن مســلمان باهــوش، كــه خــوب می دانــد چگونــه از  قــرآن هدایــت 

و نــور را طلــب كنــد.
ــن  ــد از دام ــه می توان ــود ك ــودی می ش ــا موج ــی، یكت ــن زن چنی
خــود افــرادی بــه جامعــه تحویــل دهــد كــه از بركاتــش یــك جامعه، 
بلكــه جامعه هــا بــه ارزش هــای والی انســانی كشــیده شــوند و البتــه 

می توانــد عكــس آن هــم باشــد.
امــام خمینی)رحمت اهلل علیــه( نقــش زن را در خانــواده و ســپس در 
جامعــه تــا جایــی پیــش می برنــد كــه گرفتــن زنــان انسان ســاز را از 
جامعــه، مایــه انحطــاط و شكســت آن می دانــد؛ آنجــا كــه می فرمایند 

»قــرآن كریــم انسان ســاز اســت و زن هــا نیــز انسان ســاز«.
لــذا زنــان مــا بــا آگاهــی به مقــام و نیــروی طبیعــی خــدادادی خود 
ــرو را در  ــر دو نی ــد و ه ــام ورزن ــرآن بیشــتر اهتم ــس ق ــه  ان ــد ب بای
ــل  ــرآن غاف ــر این صــورت اگــر از ق ــد. در غی ــرار بدهن یــك راســتا ق
شــوند، متأســفانه از بســیاری از برخورداری هــای تضمین شــده الهــی 

ــد.  بی نصیــب خواهنــد مان
كدام برخورداری ها؟ 

ــا قــرآن مأنــوس اســت در مواقــع مشــكات متزلــزل  زنــی كــه ب
ــد،  ــه اش را از دســت نمی ده ــازد، روحی ــودش را نمی ب ــود، خ نمی ش
ــِه  ــِد اهلَلِّ یُْؤتِی ــَل بَِی ــد »إَِنّ الَْفْض ــون می دان ــد، چ ــم نمی كن راه را گ
ــع  ــرای رف ــه73(. او ب ــٌم« )آل عمــران، آی ــٌع َعلِی ــاُء وَاهلَلّ وَاِس ــْن یََش َم

ــرد. ــاه می ب ــرآن پن ــه ق ــش ب ــتجابت حاجات ــا و اس گرفتاری ه
ــْم«  ــَكْرتُْم َلَزِیَدنَُّك ــْن َش ــه »لَِئ ــد ك ــكات می دان ــوم مش در هج
)ابراهیــم، آیــه7(. بــا تمــام ایمانــش می دانــد كــه اگــر شــكر كنــد از 
خــدا بیشــتر دریافــت خواهــد كــرد. چنیــن زنــی می دانــد كــه ذكــر 

خــدا را نبایــد تــرك كنــد. 
ــد  ــه می كن ــش توصی ــر و فرزندان ــه همس ــختی ب ــع س و در مواق
»َفاْذُكُرونـِـي أَْذُكْرُكــْم« )بقــره، آیــه۱5۲(، بایــد خــدا را یــاد كنیــم تــا 

خــدا هــم بــه یــاد مــا بیفتــد. 

ــدال را  ــش راه اعت ــرز عزیزان ــد و م ــی ح ــای ب ــل آرزوه او در مقاب
ــر  ــا ه ــد، ام ــان را بكنی ــد: تاش ت ــاید و می گوی ــان می گش برای ش
مســئله ای و هــر چیــزی را كــه می خواهیــد از خــود خــدا بخواهیــد 

»اْدُعونـِـي أَْســَتِجْب لَُكــْم« )غافــر، آیــه60(. 
ــه دارد، او هرگــز اســتغفار را تــرك  چنیــن زن رســالتی پیامبرگون
نمی كنــد،  چــون خــوب می دانــد كــه خداونــد بــه واســطه اســتغفار 
ــْم  بَُه ــا َكاَن اهلَلّ ُمَعِذّ ــاز می كنــد »وََم گره هــا و مشــكات زندگــی را ب
وَُهــْم یَْســَتْغِفُروَن« )انفــال، آیــه33(؛ خداونــد تــا  زمانــی كه اســتغفار 

ــرد. ــد ك ــان نخواه ــز عذاب ت ــد هرگ می گویی
ــرآن، خصوصــاً  ــا ق ــا مأنوس شــدن ب ــه ب ــد ك ــی می دان ــن زن چنی
ــود و  ــرد، و خ ــك بگی ــدا كم ــد از خ ــك می توان ــوره های كوچ س

ــد. ــوی خــاص كن ــش را  از شــّر مســائل و مشــكات دنی عزیزان
ــد.  ــان را ادب می كن ــس انس ــاص، نف ــق و اخ ــاس و فل ــوره ن س
راه درســت اندیشــیدن را همــوار می كنــد. زنــی كــه ســوره مســد را 
بشناســد، كامــاً می دانــد انــرژی حقیقــی از خــدا اســت نــه از پــول، و 

نــه از كســب مــادی.
انــس بــا ســوره كوثــر او را قــدردان نعمــات الهــی می كنــد. زنــی كــه 
نــگاه كوثــری بــه زندگــی دارد، قــدردان نعمــات و بــه ویــژه شــكرگزار 
نعمــت همســر و فرزندانــش می شــود. او بــا ســوره كافــرون، بصیــرت 
را در وجــودش تقویــت می كنــد و خاقانــه و هنرمندانــه آن را انتقــال 
ــا زرق و بــرق دنیایــی كــه مــدام در كمیــن  می دهــد. چنیــن زنــی ب
همســر و فرزندانش نشســته مقابلــه می كند تا مبــادا گرفتارش شــوند.

حال چطور این سامانه فعال می شود؟
ــه شــدت مراقــب ایــن  ــه قلــب زن. او ب همــه چیــز برمی گــردد ب
قلــب اســت كــه بــه هــر چیــزی دل نبنــدد. ایــن قلــب از نگهبانــان 
ــوٍب  ــی ُقُل ــْرآَن أَْم َعلَ ــُروَن الُْق َّ ــَا یََتَدب ــی برخــوردار اســت؛ »أََف فراوان

أَْقَفالَُهــا« )محمــد، آیــه۲۴(.
جایگاه قرآن در قلب انسان است.

اگــر نمی توانیــم بــا قــرآن مأنــوس شــویم و تدبــر كنیــم و 
ــه  ــا دوســت داریــم ولــی نمی توانیــم؛ ب حوصله مــان ســر مــی رود، ی
ایــن خاطــر اســت كــه ایــن قلــب دچار قســاوت شــده اســت. بــا توبه 
و اســتغفار و تكــرار معــوذات، قلب مــان را بــه آرامــش برســانیم كــه 
ــه  ــش آن اســت ك ــب و آرام ــظ قل ــا حف ــالت خانم ه ــن رس مهم تری
خــود نوعــی جهــاد اســت. ایــن قلبــی كــه جهــان بــه شــدت دنبــال 

آن اســت. 
آری قلب شما خانه خدا و قرآن است.

همســــــــــرداری
مودت بین زوجین

)پرتوی از انسان سازی قرآن  و انسان سازی زن(

دکتر ندا ایلیات قسمت چهارم

مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه 
تهران/شماره97/ ماه جمادی االول1442

5



تربیــــت فــــرزند

نهی از تربیت در حالت خشم
یكــی از مــواردی كــه در بــاب تربیــت مطرح شــده اســت این اســت 
كــه مربــی در یــك حــال خاصــی، از تربیت دیگران نهی شــده اســت؛ 
كــه در ایــن حــال دیگــری را تربیــت نكــن! خــود ایــن یــك مســئله 
اســت. جهــت آن هــم ایــن اســت كــه ممكــن اســت در ایــن حــال، 
نتیجــة مطلــوب را نگیــری، بلكــه نتیجــه عكس شــود. دربــارۀ پیغمبر 
ــلم(  ــوُل اهلل)صلّی اهلل علیه وآله وس ــی َرُس ــه  نََه ــده ك ــل ش ــرم نق اك
َعــِن الََدب ِعنــَد الَغَضــب. رســول خــدا از تأدیــب بــه هنــگام خشــم، 

ــی فرمودند. نه
ــن! ادب  ــت نك ــگاه تربی ــه خشــمگین شــدی، آن ــگاه ك ــی آن یعن

ــت اســت. ــان تربی هم
ــَع  ــت: ل أََدَب َم ــده اس ــام( آم ــت از علی)علیه الس ــی اس در روایت

الَغَضــب. ادب كــردن، هنــگام خشــم ممكــن نیســت.
ــو  ــد ُرو در روی ت ــت فرزن ــن اس ــم، ممک ــال خش در ح

ــتد! بایس
تربیــت همــراه غضــب، اصــاً تربیــت نیســت. چــون آنچــه در بــاب 
تربیــت نقــش زیربنایــی دارد و بــرای تأدیــب و تربیــت می خواهیــم 
ــرده داری اســت. اگــر بخواهــی در آن  ــا و پ از او اســتفاده كنیــم، حی
حــال كــه خشــمگین هســتی، فرزنــدت را تربیــت كنــی، چــون هنوز 
نتواســتی خــودت را كنتــرل كنــی، ممكــن اســت حركتــی از تــو ســر 
ــی شــده ای  ــرده دری شــود. چــون عصبان ــن موجــب پ ــه ای ــد ك بزن
ممكــن اســت یكدفعــه یــك حركتــی از تــو ســر بزنــد -اعــّم از گفتــار 
و كــردار- كــه موجــب پــرده دری و بی حیایــی شــود. مثــاً موجــب 
شــود كــه طــرف مقابــل، جلــوی تو بایســتد؛ یعنــی بــر اثر ایــن روش 
ــرده دری كــردی. آن  ــن كارت پ ــا ای ــو ب ــو نتیجــة عكــس دهــد. ت ت
پــرده داری و حیایــی كــه بــرای تربیــت فرزنــد زیربنــا بــود را دریــدی. 
تربیــت در ایــن موقعیــت دیگــر فایــده نــدارد. چــون محــور و زیربنــا، 

پــرده داری اســت نــه پــرده دری.
ببینیــد ایــن مســئله ای را كــه من مطــرح كــردم، جنبه عینــی دارد 
و مربــوط بــه معــارف مــا اســت. مربــوط بــه معــارف قرآنــی و روایــی 
مــا اســت. مــن خطابــه بلــد نیســتم. شــعار هــم بلــد نیســتم؛ مــن 
ضــّد شــعارم و اهــل شــعورم. آدم بایــد نســبت بــه معــارف دینــی اش 
شــعور پیدابكنــد. اگــر می خواهــد اصــاح بكنــد، بدانــد كــه اصــاح 
ــه شــعار. در ایــن حــال خشــم و غضــب،  ــر محــور شــعور اســت ن ب

ــد. بــدان كــه روایــات از تربیــت نهــی كرده ان

دلیــل آن را هــم گفتــم؛ بــرای ایــن اســت كــه بایــد در تربیــت 
حیــا و پــرده داری در فــرد شــكوفا شــود. در تربیــت محور پــرده داری 

و حیــا اســت.
ــد،  ــه نباش ــد، چ ــت باش ــد تربی ــه قص ــد اول: چ تأکی

می شــود. داده  آمــوزش 
ایــن را عــرض كــردم كــه در هنــگام تربیــت دیگــران چــه قصــد 
بكنــی، چــه نكنــی، تربیــت صــورت می پذیــرد و فرزنــد روش عملــی 

ــوزد. ــو می آم را از ت
امــا اگــر یــك وقــت هــم قصــد كــردی، بــاز هــم تربیــت صــورت 

می پذیــرد.
مــن گفتــم كــه قصــد در تربیــت مدخلّیــت نــدارد، یعنــی تربیــت 
نســبت بــه قصــد »ل بــه شــرط« اســت؛ یعنــی لزم نیســت نّیــت و 

قصــد باشــد تــا
تربیــت انجــام شــود. بــه شــرط »ل« نیســت؛ یعنی لزم نیســت كه 

نیــت و قصد نشــود تــا تربیــت صــورت پذیرد. 
آدم چه قصد بكند، چه قصد نكند، آموزش داده می شود.

چه آموزش دیداری، چه گفتاری، و چه كرداری اش.
ــن دیگــر  ــن نیســت كــه اگــر قصــد كــردی ای امــا معنــای آن ای

تربیــت نیســت. یــك وقــت اشــتباه نشــود.
تأکید دوم: برخورد تربیتی با اشاره و کنایه باشد!

ــی  ــه قصــد می كن ــی ك ــد آنجای ــا آموخته ان ــه م ــان ب در معارف م
دیگــری را بــا گفتــارت تربیــت كنــی كــه گاهــی هم بــا كــردار ممكن 
ــر؛  ــش بگی ــت دو راه را پی ــن تر اس ــار روش ــا گفت ــی اینج ــت؛ ول اس
ــد  ــر بخواه ــان اگ ــه انس ــرای اینك ــه!( ب ــاره(، تعریض)كنای تلویح)اش
دیگــری را تربیــت كنــد و قصــد تربیــت داشــته باشــد، در خانــواده بــا 
كســی مواجــه اســت كــه هنــوز خوبــی را از بــدی تشــخیص می دهد.
می خواهــی بــه او بگویــی: ایــن كار زشــت اســت؛ نكــن! یــا ایــن كار 

خــوب اســت؛ انجــام بــده! او هنــوز حســن و قبــح را می فهمــد.
ــداده. مــا می گوییــم عاقــل اســت.  عقــل عملــی اش را از دســت ن
ــت.  ــده اس ــخ نش ــداده و مس ــت ن ــی اش را از دس ــل عمل ــوز عق هن
خصوصــاً در  محیــط خانــواده، بچــه هنــوز خــوب و بــد را می فهمــد و 

ــود. ــَرش می ش ــتی س ــی و زش خوب
ــا مكان هــا  در اینجــا می گوینــد، روش تربیتــی چــون متناســب ب

اســت تلویحــی یــا تعریضــی باشــد. 
ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 
آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت شانزدهم
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طریق عاشقی

حاج قاسم نام و یاد شما در عمق لحظه ها جاری است! 
دلم می خواهد همگام با قلمم فغان سر دهم كه كاش بودید! 

كاش بودید و آرامش خاطر رهبر عزیزمان می شدید!
ــگاه دیگــر غمــی نبــود.  ــا چشــم می دیدیــم، آن كاش حضــور شــما را ب

بــود امــا اینچنیــن غریبانــه نبــود! 
بودید و خونخواه بودید.

 بودیــد و در غــم جانــكاه آسمانی شــدن شــهید هســته ای دكتــر 
»فخــری زاده« تســای دل ایــران می شــدید. امــا چــه كنیــم كــه هنــوز داغ 

ــر پیكــر مــا وارد شــد. شــما ســرد نشــده، داغ دیگــری ب
ــا  ــه زیاده خواهی ه ــد! درســت اســت ك ــش بدانی ــكا و مزدوران ــا آمری  ام
و زیاده روی هــا، شــما را بــه خــود مشــغول كــرده اســت، امــا »َكَاّ َســْوَف 
ــد،  ــه می پنداری ــن نیســت ك ــوَن« چنی ــْوَف تَْعلَُم ــَمّ َكَاّ َس ــوَن«، »ثُ تَْعلَُم
ــا شــهادت عزیزان مــان، از پــای خواهیــم نشســت.  گمــان مبریــد كــه ب

»َكَاّ لـَـْو تَْعلَُمــوَن ِعلـْـَم الَْیِقیــِن« شــما فكــر می كنیــد كــه نابــودی مــا را 
می توانیــد بــه نظــاره بنشــینید؟ امــا تنهــا چیــزی كــه مشــاهده خواهیــد 
ــا چشــم ســر و حــواس بی حــواِس  ــه ب ــَرُوَنّ الَْجِحیــَم« اســت. ن كــرد »لََت

مادی تــان؛ بلكــه »ثُــَمّ لََتَرُونََّهــا َعْیــَن الَْیِقیــِن«.
آن روز تمــام جهــان و جهانیــان از شــما خواهنــد پرســید »ثـُـَمّ لَُتْســأَلَُنّ 
ِعیــِم« و بترســید از آن روز كــه جنایــات بی شــمار شــما را  یَْوَمِئــٍذ َعــِن الَنّ

طاقــت نیاورنــد و زبــان بگشــایند.
مــن گواهــی می دهــم آن روز را كــه »الَْقارَِعــُة، َمــا الَْقارَِعــُة، َوَمــا أَْدَراَك 
ــد  ــم مانن ــما داده ای ــه ش ــده اش را ب ــه وع ــاعات ك ــُة«! در آن س ــا الَْقارَِع َم
پروانه هــای پراكنــده، امــا واحــد؛ بــه ســمت شــما خواهیــم آمــد و شــما را 
بــه »َو تَُكــوُن الِْجبــاُل َكالِْعْهــِن الَْمْنُفــوِش« تبدیــل خواهیــم كــرد، امــا بــاز 
ــْت َمَوازِیُنــُه« اســت؛  هــم كافــی نیســت؛ چــرا كــه تــرازوی شــما »َمــْن َخَفّ
امــا ایــن ســبكی نتیجــه ســنگینی تمــام خون هــای مطهــری اســت كــه بر 

ــُه َهاوِیَــٌة«.  روی زمیــن جــاری كردیــد؛ پــس» َفأُُمّ
»َو الْعاِدیــاِت َضْبحــاً، َفالُْمورِیــاِت َقْدحــاً، َفالُْمغیــراِت ُصْبحــاً، َفأَثَــْرَن بـِـِه 
نَْقعــاً، َفَوَســْطَن بـِـِه َجْمعــاً« و قســم بــه تمــام چیزهایــی كــه یــاد كــردم آن 

روز دور نیســت.
ــا  ــران، ملــت امــام حســینیم و یــك روز سر به ســر ب ــا ملــت ای ــرا م  زی

شــور شــهادت بــه ســوی شــما می شــتابیم. آن روز صــدای قدم های مــان 
هماننــد »إَِذا ُزلِْزلـَـِت الْْرُض زِلَْزالََهــا« ســرزمین تان را تســخیر خواهــد كرد.
ــه  ــه ای ك ــان نقط ــان در هم ــك روز صاحب المر م ــم ی ــن می دان  و م
ــن  ــد حاضــر می شــوند و از آن زمی ــر »فخــری زاده« را شــهید كردی دكت
مقــدس می پرســند كــه »َوَقــاَل اْلِنَْســاُن َمــا لََهــا« و پــس از مــرور چنــد 

ا یَــَرُه«. بــاره آن حادثــه تلــخ اســت كــه »َوَمــْن یَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذَرّۀٍ َشــًرّ
ــحر  ــردار مان در س ــهادت س ــه ش ــتید ك ــم می دانس ــما ه ــاً ش  حتم
جمعــه چقــدر قلــب مــا را ســوزاند! كــه بــاز هــم جنایــت دیگــری را در 
ــی آن دو  ــی كــه ب ــاً تمــام جمعه های ــد و حقیقت ــم زدی آن روز و شــب رق
ــْن  ــٌر ِم ــه »َخْی ــدری ك ــب ق ــت؛ ش ــدر اس ــب ق ــون ش ــذرد همچ می گ
ُل  أَلـْـِف َشــْهٍر« اســت و مــا از عطــر دل انگیــز ســحر درمی یابیــم كــه »تََنــَزّ
وُح« اســت و ایــن عطــر خــوش عطــر گاب بهشــت اســت  الَْمَائَِكــُة َوالــُرّ
كــه بــا آنــان همــراه شــده اســت و »َســَاٌم ِهــَي َحَتّــی َمْطلـَـِع الَْفْجــِر« تــا 

فجــر ظهــور...
ــِذي  َّ ــَك ال ِّ ــِم َرب ــَرأْ بِاْس ــد »اْق  و آن روز می شــنویم كــه كســی می گوی
َخلَــَق« و مــا بــا نــام خــدا عملیــات نابودی تــان را آغــاز خواهیــم كــرد و 

پــس از پیــروزی، رهبــر عزیزمــان امــر بــه ســجدۀ خــدا خواهــد داد.
 دكتــر فخــری زاده عزیــز! شــهید هســته ای برجســته  مجاهــد و بی ادعــا! 
اگــر گــوش مــا یــارای شــنیدن صداهــای حقیقــی را داشــت، می شــنیدیم 
كــه خداونــد بــه شــما می فرمایــد »أَ لـَـْم نَْشــَرْح لـَـَك َصــْدَرَك، َو َوَضْعنــا 

َعْنــَك وِْزَرَك، الَّــذي أَنَْقــَض َظْهــَرَك، َو َرَفْعنــا لـَـَك ِذْكــَرَك«.
 جــای خالــی شــما برای مــان ســخت اســت، امــا هــر شــب را بــا رؤیــای 
ــَع الُْعْســِر یُْســراً، إِنَّ  ــإِنَّ َم شــیرین انتقامــی ســخت می گذرانیــم كــه »َف
َمــَع الُْعْســِر یُْســراً. بافاصلــه پــس از رســیدن خبر شــهادت شــما رهبرمان 
امــر كردنــد بــه خونخواهــی از شــما و فرمودنــد »َفــإِذا َفَرْغــَت َفانَْصــْب، َو 

ِّــَك َفاْرَغــْب«. إِلــي  َرب
ــا  ــردار، ب ــد از س ــان بع ــه ایران م ــی«! ك َح ــهید»فخری زاده«؛ »َوالُضّ ش
وجــود شــما گــرم و روشــن بــود، امــا چــه كنیــم كــه تاریــخ بــار دیگــر 
ــا  ــید و م ــر كش ــه تصوی ــان ب ــی را برای م ــس از ضح ــل پ ــت لی حقیق

همچنــان ایســتاده ایم و ایســتاده ایم بــرای »َواللَّْیــِل إَِذا یَْغَشــی«... 

آنان که وامدارشان هستیم
شهید » محسن فخری زاده«  از قاب اسوه
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آیت اهلل مکارم شیرازی

نتیجــه ناپرهیزی بهداشت و سالمت

امام)علیــه الســام( در ایــن كام حكیمانــه بــه 
ــئون  ــه ش ــه در هم ــد ك ــاره می كن ــه ای اش نكت
زندگــی ســاری و جــاری اســت. می فرمایــد: 
ــك وعــده غــذا )غــذای  »بســیار می شــود كــه ی
نامناســب( از وعده هــای فــراوان غــذا )غــذای 
ــة  ــْن أَْكلَ ــْم ِم ــد«؛ )َك ــری می كن ــوب( جلوگی خ
ــی را كــه  ــْت أََكاَت(. چــه بســا انســان غذای َمَنَع
دوســت دارد بیــش از حــد تنــاول می كنــد و 
ــه  ــا میــل ب ــی ی بیمــار می شــود و روزهــای متوال
ــای  ــب، او را از غذاه ــه طبی ــا اینك ــدارد و ی ــذا ن غ
مختلــف چــرب و شــیرین بــاز مــی دارد، بنابراین در 
هیــچ كار نبایــد افــراط كــرد كــه این افــراط ممكن 
اســت او را از همــان كار در آینــده بــه كلی بــاز دارد.

ــرای تمــام  ــی اســت ب ــن ســخن ضرب المثل ای
كســانی كــه راه افــراط را پیــش می گیرنــد؛ 
ــدر در دوســتی پافشــاری  ــاً كســی كــه آن  ق مث
می كنــد، آن دوســت از او منزجــر می شــود و 
بــرای همیشــه از وی فاصلــه می گیــرد و یــا اینكه 
ــد  ــوت می كن ــادت دع ــه عب ــدر ب دیگــری را آن ق
ــردد.  ــزار می گ ــادت بی ــه از عب ــرای همیش ــه ب ك
شــبیه ایــن ســخن گفتــار حكیمانــه دیگــری 
اســت كــه از آن حضــرت نقــل شــده كــه 
ــْت  ــاَعة أْوَرثَ ــْهَوۀ س ــْن َش ــْم ِم ــد: »َك می فرمای
ــاً َطویــاً؛ چــه بســا یــك ســاعت هوســرانی  ُحْزن
كــه موجــب انــدوه طولنــی )بــرای ســالیان دراز( 

ص۴5۱(. ج۲،  كافــی،  می شــود«.) 
ــان،  ــا محدث جمعــی از شــارحان نهج الباغــه ی

ــه  ــام( را ب ــه امام)علیه الس ــار حكیمان ــن گفت ای
عنــوان دســتوری طبــی مطــرح كــرده و حتــی آن 
را جــزء مجموعه هایــی كــه مربــوط بــه دســتورات 
ــان  ــر منظورش ــد. اگ ــرار داده ان ــت ق ــی اس طب
ــخن  ــن س ــی ای ــی مطابق ــه معن ــت ك ــن اس ای
دســتوری طبــی اســت هرچنــد معانــی التزامــی 
ــی  ــه زندگ ــوط ب ــائل مرب ــام مس ــامل تم آن ش
ــی  ــت ول ــی نیس ــود، بحث ــان می ش ــادی انس م
ــه دســتور طبــی  اگــر بخواهنــد آن را منحصــر ب
كننــد اشــتباه روشــنی اســت و از این رو بســیاری 
ــی  ــی تلق ــه را ضرب المثل ــن جمل ــان ای از محقق
ــتفاده  ــف از آن اس ــوارد مختل ــه در م ــد ك كرده ان
می شــود. حتــی بعضــی گفته انــد كــه ایــن 
ضرب المثــل در میــان عــرب در عصــر جاهلیــت 
را  آن  امام)علیه الســام(  و  اســت  بــوده  نیــز 
ــعار  ــه گاه از اش ــه ك ــوده همان گون ــاس فرم اقتب
ــود  ــخنان خ ــام( در س ــز امام)علیه الس ــعرا نی ش
ــْم  اســتفاده می كنــد. شــاعر عــرب می گویــد: َوَك
ۀِ ســاَعة أَكاِت  ِمــْن أْكلـَـة َمَنَعْت أخاهــا *** بِلـَـذَّ
ــْیء ***  ــعی بَِش ِــب یَْس ــْن طال ــْم ِم ــِری َوَك َدْه
ــْدرِی و چــه بســیار كــه  َــْو كاَن یَ ــُه ل َوفیــِه َهاُك
یــك وعــده غذایــی از وعــده غذایــی دیگــر منــع 
ــك ســاعت  ــذت ی ــه ل ــد و چــه بســیار ك می كن
ــه  ــازد. و چ ــروم می س ــان را مح ــر انس ــك عم ی
ــزی  ــه چی ــرای رســیدن ب ــه ب بســیار كســانی ك
تــاش می كننــد؛ درحالی كــه هاك شــان در 

ــت. آن اس

َو َقاَل علی)علیه السالم(: 

»َکْم ِمْن أَْکَلٍة َمَنَعْت ]َتْمَنعُ [ أََکاَلٍت «
)حکمت 1۷1 نهج الباغه(
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بخشـی از 
وصیت نامه 
روشنگرانه 
شهـــید 

حاج قاسم سلیمانی

خطاب به برادران و خواهران مجاهدم
ــه  ــانی ک ــم،  ای کس ــن عال ــدم در ای ــرادران مجاه ــران و ب خواه
ــا را  ــد و جان ه ــه داده ای ــد عاری ــرای خداون ــود را ب ــر های خ س
بــر کــف دســت گرفتــه و در بــازار عشــق بازی بــه ســوق فــروش 
ــام و  ــز اس ــامی، مرک ــوری اس ــد: جمه ــت کنی ــد، عنای آمده ای
تشــّیع اســت. امــروز قــرارگاه حســین بــن علــی، ایــران اســت. 
بدانیــد جمهــوری اســامی حــرم اســت و ایــن حــرم اگــر مانــد، 
دیگــر حرم هــا می ماننــد. اگــر دشــمن، ایــن حــرم را از بیــن بــرد، 
حرمــی باقــی نمی مانــد، نــه حــرم ابراهیمــی و نــه حــرم محّمــدی 

)صلی اهلل علیه وآلــه(. 
بــرادران و خواهرانــم! جهــان اســام پیوســته نیازمنــد رهبــری 
اســت؛ رهبــری متصــل و منصــوب شــرعی و فقهــی بــه معصــوم. 
ــکان  ــان را ت ــه جه ــن ک ــم دی ــن عالِ ــد منّزه تری ــوب می دانی خ
ــا،  ــاک م ــزرگ و پ ــی ب ــی خمین ــرد، یعن ــا ک ــام را احی داد و اس
ــرار داد؛  ــن امــت ق والیــت فقیــه را تنهــا نســخه نجات بخــش ای
ــی  ــاد دین ــه آن اعتق ــیعه ب ــوان ش ــه عن ــه ب ــما ک ــه ش ــذا چ ل
داریــد و چــه شــما کــه بــه عنــوان ســّنی اعتقــاد عقلــی دارید، 
بدانیــد ]بایــد[ بــه دور از هرگونــه اختــاف، بــرای نجــات اســام 
خیمــه والیــت را رهــا نکنیــد. خیمــه، خیمــۀ رســول اهلل اســت. 
ــش زدن و  ــامی، آت ــوری اس ــا جمه ــان ب ــمنی جه ــاس دش اس
ویران کــردن ایــن خیمــه اســت. دور آن بچرخیــد. واهلل واهلل واهلل 
ایــن خیمــه اگــر آســیب دیــد، بیــت اهلل  الحــرام و مدینــه حــرم 
ــی  ــهد باق ــامرا و مش ــن، س ــا، کاظمی ــف، کرب ــول اهلل و نج رس

ــد.  ــیب می بین ــرآن آس ــد؛ ق نمی مان
خطاب به برادران و خواهران ایرانی

ــار و  ــر افتخ ــردم پ ــن، م ــی م ــز ایران ــران عزی ــرادران و خواه ب

ســربلند کــه جــان مــن و امثــال مــن، هــزاران بــار فــدای شــما 
ــام و  ــدای اس ــان را ف ــزار ج ــا ه ــما صد ه ــه ش ــا اینک ــاد، کم ب
ایــران کردیــد؛ از اصــول مراقبــت کنیــد. اصــول یعنــی ولــّی فقیه، 
خصوصــاً ایــن حکیــم، مظلــوم، وارســته در دیــن، فقــه، عرفــان، 
معرفــت؛ خامنــه ای عزیــز را عزیــِز جــان خــود بدانیــد. حرمــت او 

را حرمــِت مقدســات بدانیــد.
برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من! 

ــی  ــود را ط ــربلندترین دوره خ ــروز س ــامی، ام ــوری اس جمه
می کنــد. بدانیــد مهــم نیســت کــه دشــمن چــه نگاهــی بــه شــما 
دارد. دشــمن بــه پیامبــر شــما چــه نگاهــی داشــت و ]دشــمنان[ 
ــا پیامبــر خــدا و اوالدش عمــل کردنــد، چــه اتهاماتــی  چگونــه ب
بــه او زدنــد، چگونــه بــا فرزنــدان مطهــر او عمــل کردنــد؟ مذمــت 
دشــمنان و شــماتت آن هــا و فشــار آن هــا، شــما را دچــار تفرقــه 
نکنــد. بدانیــد کــه می دانیــد مهم تریــن هنــر خمینــی عزیــز ایــن 
بــود کــه اّول اســام را بــه پشــتوانه ایــران آورد و ســپس ایــران را 
در خدمــت اســام قــرار داد. اگــر اســام نبــود و اگــر روح اســامی 
بــر ایــن ملــت حاکــم نبــود، صــدام، چــون گــرگ درنــده ای ایــن 
کشــور را می دریــد؛ آمریــکا، چــون ســگ هــاری همیــن عمــل را 
می کــرد، امــا هنــر امــام این بــود کــه اســام را بــه پشــتوانه آورد؛ 
عاشــورا و محــّرم، صفــر و فاطمیــه را بــه پشــتوانه این ملــت آورد. 
انقاب هایــی در انقــاب ایجــاد کــرد. بــه ایــن دلیــل در هــر دوره 
هــزاران فــداکار جــان خــود را ســپر شــما و ملــت ایــران و خــاک 
ــادی را  ــای م ــن قدرت ه ــد و بزرگتری ــوده ان ــام نم ــران و اس ای

ــد.  ــود نموده ان ــل خ ذلی
عزیزانم، در اصول اختاف نکنید.



آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی

برگـی  از  یک  نوشته

چنانكــه تاریــخ گواهــی می دهــد و در آیــات و روایــات نیــز ذكــر شــده، 
ــزوای از  ــت و ان ــام(، رهبانی ــرت عیسی)علیه الس ــاران حض ــاب و ی اصح
جامعــه را برگزیدنــد و بــا تلقــی رهبانیــت به عنــوان ارزش، كوشــیدند كه 
هرچــه بیشــتر از  جامعــه و شــهرها دور شــوند و در بیابان هــا، غارهــا و در 
دیرهایــی كــه می ســاختند، بــه گــذران عمــر و عبــادت خــدا بپردازنــد. 

امــروزه گرچــه بــا گرایــش شــدید جهــان مســیحیت بــه دنیــا و مظاهر 
ــار  ــا در گوشــه و كن ــت كاســته شــده، ام ــه رهبانی ــه ب ــوی، از توج دنی
كشــورهای مســیحی، هنــوز هــم راهبانــی یافت می شــوند كــه بــه دور از 

جامعــه و در دیرهــا عمــر خــود را می گذراننــد. 
تشــخیص آنــان ایــن اســت كــه بــرای تقرب بــه خــدا و اجــرای صحیح 

آییــن مســیحیت، باید به رهبانیــت و دوری از دنیــا روی آورد. 
افــزون بــر گرایــش بــه رهبانیــت در بیــن پیــروان حضــرت 
ــت،  ــه رهبانی ــده ای ب ــز ع ــلمانان نی ــن مس ــام(، در بی مسیح)علیه الس
عزلت گزینــی و دوری از دنیــا گرایــش دارنــد و اندیشــه انــزوای از اجتمــاع 
را ترویــج می كننــد. برخــی از فرقه هــای انحرافــی و متصوفــه نیــز در عمل 
و اندیشــه، انزواگزینــی از اجتمــاع را ترویــج می كننــد و بدیــن وســیله از 
زیــر بــار مســؤولیت های اجتماعــی، سیاســی و عمــل بــه وظایــف خویش 
ــی  ــا دشــمنان اســام شــانه خال ــه ب ــر دیگــر مســلمانان و مقابل در براب

می كننــد. 
آن هــا نــه فقــط در عرصه هــای جهــاد علمــی و فرهنگــی و جهــاد بــا 
دشــمنان اســام كــه كیــان اســام را تهدیــد می كننــد وارد نمی شــوند، 
بلكــه بــا ارائــه چهــره واژگونــه از اســام، عمــاً هم ســوی بــا دشــمنان، به 
مقابلــه بــا كیــان اســام برخاســته اند. ایــن عده بــرای توجیــه مــرام خود، 
بــه برخــی از روایــات، از جملــه روایاتــی كه درباره شــرایط آخرالزمــان وارد 
شــده )و در آن هــا توصیــه شــده كــه بــرای مصــون مانــدن و آلوده نشــدن 
بــه انحرافــات و مفاســدی كــه در آخرالزمــان عالم گیــر می گــردد، 

مســلمانان از اجتمــاع كناره گیــری كننــد( تمســك می جوینــد.

تعیین حد و مرز ارتباط با دیگران 
ــی و  ــتور اّول ــده دس ــی آم ــاره انزواطلب ــال درب ــت ب ــا آنچــه در روای آی
ــه شــرایط اســتثنایی اســت كــه  ــوط ب ــا مرب ــی اســام اســت، ی همگان
ضــرورت ایجــاب می كنــد مؤمنــان بــرای مصون مانــدن عقایــد و 

اخاق شــان، از اجتماعــات فاســد دوری كننــد؟ 
در  كــه  راهــی  معرفــی می كنــد، همــان  میانــه ای  راه  اســام 
روایــات  در  و  شــریعت حضــرت موسی)علیه الســام(معرفی شــده 
اهل بیت)علیهم الســام( نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و آن اینكــه 
ــح معاشــرت و ارتبــاط  ــا انســان های صال ــد ب مؤمنــان در درجــه اول بای
داشــته باشــند و ارتبــاط آنــان بــا ناصالحــان بــه عنــوان ثانــوی و در حــد 
ضــرورت باشــد؛ یعنــی بــرای هدایــت و ارشــاد یــا كمــك بــه آن هــا. چون 
ممكــن اســت افــراد ناصالــح، ضعیــف و فقیــر و نیازمنــِد یــاری و كمــك 
مــا باشــند و كمــك بــه آن هــا و حتــی كمــك بــه كفــار غیــر حربــی كــه 

بــا مــا در حــال جنــگ نیســتند جایــز اســت.
ــل نشــدن در معاشــرت و  ــرز قائ ــد حــد و م روشــن شــد كــه خداون
هم نشــینی بــا انســان های آلــوده و فاســق را روا نمی دانــد و بــه مؤمنــان 
فرمــان می دهــد بــا افــراد صالــح معاشــرت داشــته باشــند. ایــن بــه دلیل 
تأثیــر و نقشــی اســت كــه معاشــرت و هم نشــینی بــا دیگــران در اخــاق 
و رفتــار انســان و حتــی در دیــن و باورهــای انســان دارد. بــر ایــن اســاس 
رســول خدا)صلــی اهلل علیــه وآلــه( فرمودنــد: اَلَْمــْرُء َعلَــی دیــِن َخلیلِــِه 
َفلَْیْنُظــْر أََحُدُكــْم َمــْن یُخالـِـُل؛ انســان بــر دیــن رفیــق و دوســتش اســت، 
پــس هــر یــك از شــما بنگــرد بــا چــه كســی پیمــان دوســتی می بنــدد. 
بنابرایــن، دوســتی و معاشــرت بــا كســی لزم و بایســته اســت كــه باعــث 
رشــد و كمــال انســان و تقــرب بیشــتر او بــه خداونــد گــردد و معاشــرت بــا 
كســانی كــه باعــث توجــه و گرایــش بیشــتر انســان بــه دنیــا و غفلــت از یاد 
خــدا و عصیــان از دســتورات الهــی می گــردد، حاصلــی جز تباهــی و گرفتار 

شــدن انســان بــه آتــش قهــر الهــی و در نتیجــه پشــیمانی ابدی نــدارد.

حفظ تعادل در ارتباط و معاشرت با دیگران
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در انتظار آفتاب

خواهد آمد

زمانه عجیبی شده...
انگار همه به دنبال گمشده ای می گردند...

كسانی می دانند تو را...
دل هایی نمی دانندت...

اما هر دو در جست وجو هستند...
مولجان، مددی كه بشناسمت و بشناسانمت...

یاأیّهالعزیز،
جز رحمت چشمان تو، دنیا چه می خواهد

تشنه به غیر آب، از دریا چه می خواهد
حال كه موسایم شدی راهی نشانم ده

غیر از نجات، این قوم از موسی چه می خواهد
شاید بپرسی از چه دنبال َدَمت هستم

دل مرده نوعاً از َدم عیسی چه می خواهد؟
پیغام و پس پیغام یعنی یاد ما هستی

مجنون جز این پیغام، از لیا چه می خواهد
پیراهنی بفرست شاید زنده ماندم من

جز دل خوشی، یعقوب نابینا چه می خواهد
تا كیسه ما پر شود احسان تو كافی است

مسكین به جز خیرات از آقا چه می خواهد
چیز مهمی نیست این كه ما چه می خواهیم

باید ببینیم آن جناب از ما چه می خواهد
ای انتقام پهلوی پشت درِ خانه

غیر از ظهور تو مگر مادر چه می خواهد

دارم امید که موکول به فردا نشوددارم امید که موکول به فردا نشود

شعر از :
علی اکبر لطیفیان
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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(

قابل توجه مؤمنین و مؤمنات
مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت اســوه تهــران زیــر نظــر اســاتید حــوزه و طــاب محتــرم خانــم و آقــا بــرای خیرات 
ــرم  ــان محت ــی بانی ــرای حاجت روای ــد و ب ــدا رفته ان ــت خ ــه رحم ــام ب ــن ای ــه در ای ــی ک ــادی ارواح مؤمنین ــوات و ش ام
ــا ســعادت رفتــن بــر ســر قبــور عزیزان مــان نصیب مــان  )خصوصــاً در ایــن ایــام کــه بــه دلیــل وجــود ویــروس کرون
ــزی  ــوان »باقیــات و صالحــات« برنامه ری ــر می توانیــم برای شــان خیــرات کنیــم( طرحــی را تحــت عن نمی شــود و کمت
کــرده اســت. در ایــن طــرح بــرای امــوات شــما عبــادات اســتیجاری، ختــم قــرآن، ختــم صلــوات، ختم زیــارت عاشــورا و 

ختومــات دیگــر و همچنیــن پخــت غــذای گــرم )زیــر نظــر آشــپز ماهــر( انجــام می گیــرد.
اگــر تصمیــم داریــد کــه بــرای عزیــزان از دســت رفتــه یــا بــرای حاجت روایــی خــود ختمــی را انجــام دهیــد مــا در 

کنــار شــما و یاریگــر شــما هســتیم و در اســرع وقــت بــا نازل تریــن قیمــت ختومــات شــما را انجــام خواهیــم داد.
ــه شــماره تلفــن  09126895521   فیــش آن را واتســاپ و مــورد  ــرای هماهنگــی می توانیــد بعــد از واریــز وجــه ب ب

انتخــاب را عنــوان فرماییــد.
شماره کارت 6272121184056596 

بانك اقتصاد نوین به زهرا بادی برای واریز مبالغ اختصاص دارد.

- هدیه یک سال نماز و روزه قضا دو میلیون و هشت صد هزار تومان 

- هدیه ختم قرآن350 هزار تومان 

- هدیه ختم 14 هزار صلوات 100 هزار تومان

- هدیه ختم 40 مرتبه سوره مبارکه یس 150هزار تومان

- هدیه ختم 40 مرتبه سوره واقعه 120 هزار تومان

- هدیه ختم 40 مرتبه سوره ملک 120 هزار تومان

- هدیه ختم 40 مرتبه زیارت عاشورا 80 هزار تومان

- هدیه ختم 40 روزه زیارت عاشورا صد لعن و صد سالم همراه با نماز و دعای علقمه 300 هزار تومان

خداونــد ان شــاءاهلل اجــر عظیــم و ِخیــر کثیــر بــه شــما خوبــان و بانیــان محتــرم عنایــت فرمایــد. تقاضــا دارم ایــن تبلیغ 
ــاری رســانده شــود و شــما نیــز در ختم هــا  ــاری دارد ی ــه ی ــا هــر کــس کــه نیــاز ب ــان قــرار دهیــد ت را در گروه های ت

شــریك شــوید.
جزاکم عند اهلل

واحد جذب کمك های مردمی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران

ــادات و  ــن عب ــت ای ــرع وق ــه در اس ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

ــد. ــد ش ــام خواه ــان انج ــا  برایت ختم ه


