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                                           ماهنامه فرهنیگ، اجتماعی  اسوه
مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه تهران/شماره 93/ ماه محرم 12/1442 صفحه

امام صادق)ع( فرمود:
ــه خدمــت  ــه ب ــى)ع( ـ ك ــن عل ــه حســين ب ــر)ص( ب  »پيامب
ــگاه  ــود ـ ن ــر دامنــش نشــانده ب ايشــان آمــده و ايشــان او را ب
ــاى  ــى در دل ه ــين، حرارت ــدن حس ــود: از كشته ش ــرد و فرم ك
ــود:  ــود«. آن گاه فرم ــرد نمى ش ــز س ــه هرگ ــت ك ــان اس مؤمن
ــه ايشــان گفتــه شــد:  ــدرم فــداى كشــته هــر اشــكى!« . ب »پ
كشــته هــر اشــكى، يعنــى چــه اى پســر پيامبــر خــدا؟ فرمــود: 
ــد«.  ــه مى ِگري ــر اينك ــد، مگ ــاد نمى كن ــى از او ي ــچ مؤمن »هي
ص318( ج10،           )مستدرك الوســائل، 

ــرم،  ــول ماه مح ــا حل ب
و  شــجاعت  و  حماســه  مــاه 
فــداكارى آغــاز شــد، ماهــى كــه خــون 
بــر شمشــير پيــروز شــد، ماهــى كــه قــدرت 
ــر  ــه ب ــوم و داغ باطل ــد محك ــا اب ــل را ت ــق، باط ح
جبهــه ســتمكاران و حكومت هــاى شــيطانى زد، ماهــى 
كــه بــه نســل ها در طــول تاريــخ، راه پيــروزى بــر ســرنيزه 
ــل  ــا را در مقاب ــت ابرقدرت ه ــه شكس ــى ك ــت، ماه را آموخ
كلمــه حــق بــه ثبــت رســاند، ماهى كــه امــام مســلمين، راه 
مبــارزه بــا ســتمكاران تاريــخ را بــه مــا آموخــت، ماهــى كه 
بايــد مشــت گــره كــرده آزاديخواهــان و اســتقالل طلبــان و 
ــس  ــود ابلي ــل ها و جن ــا و مسلس ــر تانک ه ــان ب حق گوي
ــام  ــد. ام ــو نماي ــل را مح ــق، باط ــه ح ــد و كلم ــه كن غلب
مســلمين بــه مــا آموخــت كــه در حالــى كــه ســتمگر زمان 
بــر مســلمين حكومــت جابرانــه مى كنــد، در مقابــل او اگــر 
چــه قــواى شــما ناهماهنگ باشــد بــه پاخيزيــد و اســتنكار 
ــداكارى  ــد، ف ــر ديدي ــالم را در خط ــان اس ــر كي ــد، اگ كني

كنيــد و خــون نثــار نماييــد.
منبع: صحيفه نور امام خمينى)ره(، ج3، ص225
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می شــوند! از آدم هــای فاســد، اصــًا دیــن صحیــح صــادر نمی شــود. 
قــرآن و حقایــق را تحریــف می کننــد؛ خوب هــا را بــد، بدهــا را خــوب، 
منکــر را معــروف و معــروف را منکــر می کننــد! خّطــی را کــه اســام 
ــه  ــه ب ــتاد درج ــت، صدوهش ــیده اس ــمت کش ــن س ــه ای ــاً- ب -مث
ــه  ــه و نظــام اســامی ب ــر جامع ــد! اگ ســمت دیگــر عــوض می کنن

چنیــن چیــزی دچــار شــد، تکلیــف چیســت؟ 
...پیغمبــر، ایــن تکلیــف را فرمــوده اســت -قــرآن و حدیــث 
گفته انــد- امــا پیغمبــر کــه نمی توانــد بــه ایــن تکلیــف عمــل کنــد. 
ــل  ــود عم ــی می ش ــف را آن وقت ــن تکلی ــون ای ــد؟ چ ــرا نمی توان چ
کــرد کــه جامعــه، منحــرف شــده باشــد. جامعــه در زمــان پیغمبــر 
و زمــان امیرالمؤمنیــن کــه، بــه آن شــکل منحــرف نشــده اســت. در 
ــه  ــت اســت، اگرچ ــه در رأس حکوم ــه معاوی ــام حســن ک ــان ام زم
خیلــی از نشــانه های آن انحــراف، پدیــد آمــده اســت، امــا هنــوز بــه 
ــی اســام وجــود  ــل کلّ آن حــّدی نرســیده اســت کــه خــوف تبدی

داشــته باشــد. 
ــم مناســب  ــت ه ــد. موقعی ــف را انجــام ده ــد آن تکلی ــس بای ...پ
ــر و  ــذا عبداللَّ بن جعف ــدارد. ل ــود ن ــذری وج ــر ع ــس دیگ ــت؛ پ اس
محمدبن حنفیــه و عبداللَّ بن عبــاس این هــا کــه عامــی نبودنــد، 
همــه دین شــناس، آدم هــای عــارف، عالــم و چیزفهــم بودنــد- وقتــی 
بــه حضــرت می گفتنــد کــه »آقــا! خطــر دارد، نرویــد« می خواســتند 
بگوینــد وقتــی خطــری در ســرراه تکلیــف اســت، تکلیــف، برداشــته 
اســت. آن هــا نمی فهمیدنــد کــه ایــن تکلیــف، تکلیفــی نیســت کــه 

بــا خطــر برداشــته شــود. ایــن تکلیــف، همیشــه خطــر دارد. 
ــه  ــه حکومــت نمی رســد؛ ب ...یــک وقــت اســت کــه ایــن قیــام، ب
ــه  ــا در ایــن صــورت، واجــب نیســت؟ چــرا؛ ب شــهادت می رســد. آی
ــه  ــه ب ــی ک ــن صورت ــا در ای ــم برســد واجــب اســت. آی شــهادت ه
ــی  ــچ فرق ــرا؛ هی ــدارد؟ چ ــده ای ن ــام فای ــر قی شــهادت برســد، دیگ
نمی کنــد. ایــن قیــام و ایــن حرکــت، در هــر دو صــورت فایــده دارد 
- چــه بــه شــهادت برســد، چــه بــه حکومــت - منتهــا هرکــدام، یــک 

نــوع فایــده دارد. بایــد انجــام داد؛ بایــد حرکــت کــرد.

کالم نـــور

ــد این طــور  اگــر بخواهیــم هــدف امــام حســین)ع( را بیــان کنیــم، بای
ــود از انجــام دادن یــک واجــب  بگوییــم کــه هــدف آن بزرگــوار عبــارت ب
عظیــم از واجبــات دیــن کــه آن واجــب عظیــم را هیچ کــس قبــل از امــام 
حســین -حّتــی خــود پیغمبــر- انجــام نــداده بــود. نــه پیغمبــر ایــن واجب 
را انجــام داده بــود، نــه امیرالمؤمنیــن، نــه امــام حســن مجتبــی. واجبی بود 
کــه در بنــای کلـّـی نظــام فکــری و ارزشــی و عملــی اســام، جــای مهمــی 
دارد. بــا وجــود اینکــه ایــن واجــب، خیلــی مهم و بســیار اساســی اســت، تا 
زمــان امــام حســین، بــه ایــن واجــب عمــل نشــده بــود. امــام حســین باید 
ایــن واجــب را عمــل می کــرد تــا درســی بــرای همــه تاریــخ باشــد. مثــل 
اینکــه پیغمبــر حکومــت تشــکیل داد؛ تشــکیل حکومــت، درســی بــرای 
همــه تاریــخ اســام شــد و فقــط حکمــش را نیــاورد. یــا پیغمبــر، جهــاد 
فی ســبیل اللَّ کــرد و ایــن درســی بــرای همــه تاریــخ مســلمین و تاریــخ 
بشــر -تــا ابــد- شــد. ایــن واجــب هــم بایــد بــه وســیله امــام حســین)ع( 
انجــام می گرفــت تــا درســی عملــی بــرای مســلمانان و بــرای طــول تاریــخ 
باشــد. حــاال چــرا امــام حســین ایــن کار را بکنــد؟ چــون زمینــه انجــام ایــن 
واجــب، در زمــان امــام حســین پیــش آمــد. اگــر ایــن زمینــه در زمــان امــام 
حســین پیــش نمی آمــد؛ مثــاً در زمــان امــام علی النّقــی)ع( پیــش می آمــد، 
همیــن کار را امــام علی الّنقــی می کــرد و حادثــه عظیــم و ذبــح عظیــم تاریــخ 
اســام، امــام علــی النقــی)ع( می شــد. اگــر در زمان امام حســن مجتبــی یا در 
زمــان امــام صــادق)ع( هــم پیــش می آمــد، آن بزرگــواران عمــل می کردنــد. 
در زمــان قبــل از امــام حســین، پیــش نیامــد؛ بعــد از امــام حســین هــم در 

تمــام طــول حضــور ائمــه تــا دوران غیبــت، پیــش نیامد! 
ــه راه  ــط ب ــن خ ــرروی ای ــرم ب ــر اک ــه پیغمب ــاری را ک ــن قط ــر ای ...اگ
انداختــه اســت، دســتی، یــا حادثــه ای آمــد و آن را از خــط خــارج کــرد، 
تکلیــف چیســت؟ اگــر جامعــه اســامی منحــرف شــد؛ اگــر ایــن انحــراف 
بــه جایــی رســید کــه خــوف انحــراِف کّل اســام و معــارف اســام بــود، 
ــد  ــردم فاس ــت م ــک وق ــم. ی ــراف داری ــوع انح ــت؟ دو ن ــف چیس تکلی
ــکام  ــا اح ــد- ام ــش می آی ــزی پی ــن چی ــا چنی ــی وقته ــوند -خیل می ش
اســامی از بیــن نمــی رود؛ لیکــن یــک وقــت مــردم کــه فاســد می شــوند، 
ــن هــم فاســد  حکومت هــا هــم فاســد می شــوند، علمــا و گوینــدگان دی

هـــدف امام حسین)ع( 
و همۀ ائمه، یکی است

بيانات مقام معظم رهبرى 
در خطبه  نماز جمعه، 1374/3/19
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پرسش های قرآنی،  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

ــرش  ــان ها پذي ــى از انس ــراى برخ ــرا ب ــش: چ پرس

واقعيــت تلــخ اســت؟

پرسش های قرآنی
  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

پرسش: ايمان به دليل آثارش واجب است يا خود ايمان ارزش ذاتى دارد؟

ــه وســيله. ايــن خالصــه  پاســخ: از نظــر مــا »ايمــان« در اســالم »هــدف« اســت ن
حــرف اســت. 

در اینجــا ســؤالی مطــرح می شــود و آن اینکــه وقتــی می گوییــم: »یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا 
آِمُنوا« ای کسانی که ایمان آورده اید! ایمان بیاورید. )سوره نسا، آیه136(

آیــا ایمــان، هــدف اســت یــا وســیله؟ شــک نــدارد کــه ایمــان آثــار زیــادی هــم دارد، ولــی 
آیــا ایمــان را بــه خاطــر آثــارش گفته انــد؟ و انســان بایــد ایمــان داشــته باشــد تــا از اضطــراب 
رهایــی پیــدا کنــد؛ ایمــان داشــته باشــد تــا بــه دیگــران تعــدی نکنــد؛ ایمان داشــته باشــد تا 
افــراد بــه هــم اعتمــاد متقابــل داشــته باشــند و...؟ آیــا ایمــان مقدمــه این هاســت یــا این هــا 
آثــار آن اســت و ایمــان قطــع نظــر از این هــا خــود هــدف اســت، چــون ایمــان پیونــد انســان 

بــا حــق و حقیقــت اســت.
از نظــر مــا، خــود ایمــان بــه خــدا هــدف اســت و بــه عبــارت دیگــر خــود خــدا هــدف اســت و ایمــان بــا ایــن همــه آثــار زیــادی 
کــه دارد، در اســام بــه ایــن دلیــل واجــب نشــده اســت کــه آن آثــار پیــدا بشــود. چــون آن آثــار، فوایــد ایمــان اســت. ایمــان از آن 
جهــت واجــب اســت کــه خــودش پیونــد انســان بــا حــق اســت و نفــس پیونــد انســان بــا حــق از نظــر اســام کمــال اســت. نــه علــم 
هــدف اســت )علــم بــه یــک معنــا همــان حکمــت اســت کــه علــم بــه حقایــق اشــیا اســت( نــه زیبایــی هــدف اســت، نــه عدالــت 
هــدف اســت و نــه محبــت؛ بلکــه هــدف فقــط و فقــط خداســت و حقیقــت، ولــی حقیقتــی کــه تــوأم اســت بــا ایــن چیزهایــی دیگر 

یــا از بــاب مقدمــه و یــا از بــاب نتیجــه.

منبع: مرتضی مطهری، تکامل اجتماعی انسان، صص 161.

تقويم و روزشمار ماه مــــــــحرم 
1 شهريور: روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

2 شهريور: آغاز هفته دولت

5 شهريور: روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز

9 محرم )8 شهريور(: تاسوعای حسینی

8 شــهريور: انفجــار در دفتــر نخســت وزیری جمهــوری اســامی ایــران، 
روز مبــارزه با تروریســم

10 محرم )9شهريور(: عاشورای حسینی

12 محرم )11 شهريور(: شهادت امام زین العابدین )علیه السام(

17 شهريور: سالگرد قیام 17 شهریور

نوزده شهريور: درگذشت آیت الل سید محمود طالقانی

21 شــهريور: حملــه بــه بــــــرج های دوقلــوی مرکــز تجــارت 
جهانی)11ســـــپتامبر(
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تربیت در محیط خانوادگی 

آیت اهلل مجتبی تهرانی

 امــر قــرآن كريم بــه اجــازه خواســتن كــودكان 
نابالــغ هنــگام ورود بــه خلوتــگاه پــدر ومادر

در بــاب محیــط خانوادگــی در ارتبــاط بــا اطفــال مــی روم 
ــور اســت:  ــرآن هســت. در ســورۀ ن ــه در ق ــی ک ــراغ آیات س
»یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا لَِیْســَتأِْذنُْکُم الَّذیــَن َملََکــْت أَیْمانُُکــْم 
اٍت ِمــْن َقْبــِل  َــْم یَْبُلُغــوا الُْحُلــَم ِمْنُکــْم ثَــاَث َمــرَّ َو الَّذیــَن ل
هیــَرۀِ َو ِمــْن  َصــاۀِ الَْفْجــِر َو حیــَن تََضُعــوَن ثِیابَُکــْم ِمــَن الظَّ
ــْم َو ال  ــَس َعلَْیُک ــْم لَْی ــْوراٍت لَُک ــاُث َع ــِد َصــاۀِ الِْعشــاءِ ثَ بَْع
اُفــوَن َعلَْیُکــْم بَْعُضُکــْم َعلــي  بَْعٍض  َعلَْیِهــْم ُجنــاٌح بَْعَدُهــنَّ َطوَّ
ُ َعلیــٌم َحکیــٌم َو إِذا بَلـَـَغ  ُ لَُکــُم اْلیــاِت َو اللَّ َکذلـِـَک یَُبیِّــُن اللَّ
الْْطفــاُل ِمْنُکــُم الُْحُلــَم َفلَْیْســَتأِْذنُوا َکَمــا اْســَتأَْذَن الَّذیــَن ِمْن 
ُ َعلیــٌم َحکیــٌم«  ــْم آیاتِــِه َو اللَّ ُ لَُک ــُن اللَّ ِــَک یَُبیِّ ــْم َکذل َقْبلِِه

ــه58و59( )ســوره نور، آی
ــان  ــه ایم ــانی ک ــت؛ ای کس ــن اس ــه مؤمنی ــاب ب خط
آورده ایــد بایــد مملوک هــای شــما )چــون مملــوکات 
َمحــَرم بودنــد( و کــودکان نابالــغ شــما در ســه وقــت اجــازه 
ــد در  ــه می خواهن ــی ک ــی هنگام ــد. یعن ــدن بگیرن وارد ش
ــور  ــد. منظ ــما را آگاه کنن ــوند ش ــما وارد ش ــای ش اتاق ه

ــت! ــغ اس ــودکان نابال ک
ــه  ــروز ک ــگام نیم ــح. دوم- هن ــاز صب ــش از نم اول- پی
جامه هــای خویــش را می نهیــد. ســوم- بعــد از نمــاز عشــاء، 

ــوید. ــواب می ش ــاده خ ــه آم ــی ک ــی وقت یعن

ــه  ــا، س ــْم« این ه ــْوراٍت لَُک ــاُث َع ــد: »ثَ ــد می فرمای بع
وقــِت خلــوت شماســت. »لَْیــَس َعلَْیُکــْم َو ال َعلَْیِهــْم ُجنــاٌح 
«؛ در غیــر ایــن ســه وقــت بــر شــما و آن هــا باکــی  بَْعَدُهــنَّ
نیســت کــه بــدون اجــازه و آگاه ســاختن، ســرزده بــر شــما 
ــاد ارتبــاط  ــا یکدیگــر زی وارد شــوند. چــون آن هــا و شــما ب
داریــد؛ ایــن اشــاره بــه رابطــه تنگاتنــِگ داخــل خانــه بیــن 
ــد  ــد و پــدر و مــادر اســت. در ادامــه می فرمایــد: خداون فرزن
آیــات را چنیــن بیــان می کنــد، خداونــد دانــا و حکیم اســت. 
آیــه بعــد »َو إِذا بَلـَـَغ الْْطفــاُل ِمْنُکــُم الُْحُلــَم« چــون کودکان 
ــه حــّد بلــوغ رســیدند، بایــد ماننــد دیگــران اجــازه  شــما ب
ورود بگیرنــد. دیگــر بیــن آن هــا و دیگــران فرقــی نمی کنــد.

ســه مطلــب را کــه مربــوط بــه بحــث مــن اســت می گویم؛ 
اول آیــه شــریفه می گویــد در ســه نوبــت فرزنــدان شــما اگــر 
بخواهنــد در اتاق هــای شــما وارد شــوند کســب اجــازه کننــد. 
ــن جهــت  ــه ای ــم، ب ــاق می کن ــه ات ــر ب ــن تعبی ــه م ــن ک ای
اســت کــه در آیــات قبــل می فرمایــد: »یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا 
ــلُِّموا  ــوا َو تَُس ــي تَْسَتأْنُِس ــْم َحتَّ ــَر بُُیوتُِک ــاً َغْی ــوا بُُیوت ال تَْدُخُل
ــُروَن« کــه مســئله  َعلــي  أَْهلِهــا ذلُِکــْم َخْیــٌر لَُکــْم لََعلَُّکــْم تََذکَّ
ــی  ــت. »حتَّ ــدن اس ــن در واردش ــاختن و اجازه گرفت آگاه س
تَْسَتأنُِســوا َو تَُســلُِّموا َعلــي  أَْهلِهــا« یعنــی شــما ســرزده وارد 
نشــوید. در آیــه بیــت داریــم، بیــت آن موقــع بــه اتــاق اطاق 
می شــده امــا »دار« خانــه اســت کــه صحــن و حیــاط دارد. 

 امــر قــرآن كريــم در ايــن آيــات بــه پــدر ومادر 
ــدان!  ــت نه فرزن اس

ــرح  ــدان مط ــدن فرزن ــرای واردش ــت ب ــه نوب ــا س اینج
ــن خطــاب  ــا ای ــا در اینج ــر، شــب. اّم ــح، ظه ــد: صب می کن
ــدر  ــه پ ــه بزرگ ترهاســت، ب ــاب ب ــا نیســت، خط ــه بچه ه ب
ــدارد  ــَن آَمنــوا« ن ــا أَیُّهــا الَّذی ــد: »ی مادرهــا اســت. می فرمای
ــد  ــان بای ــا! بچه های ت ــا و مادره ــال. ای پدره ــا الطف ــا أَیُّه ی
در ســه نوبــت کــه در اتــاِق شــما وارد می شــوند از شــما اجازه 
ــاق  ــد وارد ات ــه می خواهن ــد ک ــما را آگاه کنن ــد و ش بگیرن
شــوند. ســه نوبــت چــه وقــت اســت؟ صبــح، ظهــر، شــب. در 
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نشانه های ایمان

نشــانه ایمــان آن اســت کــه راســت بگویــی، آنــگاه کــه تــو را زیــان رســاند و دروغ نگویــی زمانــی 
کــه بــه تــو ســود رســاند و آنکــه بیــش از مقــدار عمــل ســخن نگویــی و چــون از دیگــران ســخن 

گویــی از خــدا بترســی!

حکمت 458

زندگی به سبک موال

اینجــا شــاید کســی بگویــد آخــر چــرا؟ بچــه ام اســت، آن هم 
بچــه نابالــغ. صریــح آیــه اســت: »َو الَّذیــَن لـَـْم یَْبُلُغــوا الُْحُلــَم 
ِمْنُکــْم«، بچــه هــای نابالــغ شــما، یعنــی هنــوز بالــغ نشــده 
اســت، او بایــد اجــازه بگیــرد و تــو بایــد ایــن روش تربیتــی را 

ــد اجــازه بگیــرد؟  ــد چــرا بای ــه او بدهــی. می گوی ب
مــن اینجــا یــک توضیحــی بدهــم: ایــن آیــات در حجــاز 
نــازل شــده، و حجــاز منطقــه حــاّره )گــرم( اســت. نیمــروز 
ــه  ــتند ب ــر کار برمی گش ــا از س ــی این ه ــد وقت ــه می ش ک
ــاس رو را  ــد؟ لب ــود چــه می کردن ــرم ب ــوا گ ــه، چــون ه خان
ــه  ــود. کأنّ ــان ب ــد، گرم ش ــف می دانن ــد و تخفی در می آوردن
ــاِت  ــت، اوق ــه وق ــن س ــد ای ــدند. می گوی ــان می ش نیمه عری
خلــوت شماســت، یعنــی صبــح قبــل از نمــاز فجــر کــه بلنــد 
می شــوی، از کجــا بلنــد می شــوی؟ از داخــل بســترت 
ــا  ــت م ــم: هیچ وق ــر روز می گوی ــه تعبی ــی. ب ــرون می آی بی
نشــنیدیم کســی بــا لبــاس بیــرون از منــزل بخوابــد. موقعــی 
ــو  ــی ت ــواب می آی ــوی، از رختخ ــد می ش ــواب بلن ــه از خ ک
نیمه عریانــی یعنــی لبــاس خــواب تــن تــو اســت. بعــد از نماز 
عشــاء چــه؟ چــون آن موقــع نمــاز عشــاء را کــه می خواندنــد، 
می رفتنــد در بســتر کــه بخوابنــد. موقــع خــواب در لبــاس 
ــغ در  ــای نابال ــْوَراٍت« بچه ه ــُث َع ــد. »ثَلَ ــف می دهن تخفی
ایــن ســه موقعیــت اگــر بخواهنــد وارد شــوند در اتــاِق شــما 
کــه خلوتــگاه شماســت، بایــد بــه آن ها یــاد بدهــی و تربیتش 
کنــی کــه بــا اجــازه و آگاه ســاختن شــما وارد بشــوند. بــه در 
بزنــد و کســب اجــازه کنــد؛ چــون تــو نیمه عریانــی و در ایــن 

حالــت شــما را نبینــد.

ــِت امــر بــه اجــازه خواســتن؛ دريده نشــدن   عّل
حيــاى فرزنــدان 

چــرا؟ این هــا همــه بــرای ایــن بــوده اســت کــه وقتــی تــو 

ــای او  ــرده حی ــن حــال وارد شــود پ ــا ای ــی و او ب نیمه عریان
ــی کــه  ــت نیمه عریان دریــده می شــود. معمــوالً در ایــن حال
آدم هســت چــه بســا یــک ســنخ اعمــال قبیحــه هــم از او 
ــا  ــال این ه ــی و امث ــی و عرف ــح عقل ــه قب ــود ک ــادر بش ص
دارد. در جلســه قبــل گفتــم، نســبت بــه فرزندان تــان 
شــماها پــرده داری را بیاموزیــد نــه پــرده دری را. نــگاه کنیــد 
ــوره  ــه در س ــات هم ــن آی ــد. ای ــغ را می گوی ــای نابال بچه ه
نــور اســت کــه مســئلۀ عّفــت و عفــاف را مطــرح می کنــد. 
عّفــت را گفتــم کــه شــاخه حیــاء اســت؛ کــه مــن بعــداً در 
بــاب مســئلۀ عّفــت وارد می شــوم. »یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا ال 
تَْدُخُلــوا بُُیوتــاً َغْیــَر بُُیوتُِکــْم َحتَّــی تَْسَتأْنُِســوا َو تَُســلُِّموا َعلی 
ــُروَن«، همیــن کاری را  أَْهلِهــا ذلکــم َخیــٌر لَُکــم لََعلَُّکــم تََذکَّ
کــه پیغمبــر می کــرد، درِب خانــۀ دختــرش کــه می رســید 
ــَل  ــا اَه ــم ی ــاُم علیک ــود: »الّس ــرد و می فرم ــام می ک س
ــُدوا  ــْم تَِج َ ــإِْن ل ــوۀ« ســرزده داخــل نمی شــد. »َف ــِت النُّب بَی
فیهــا أََحــداً َفــا تَْدُخُلوهــا َحتَّــی یـُـْؤَذَن لَُکــْم َو إِْن قیــَل لَُکُم 
اْرِجُعــوا َفاْرِجُعــوا ُهــَو أَْزکــی لَُکــْم«، بــدون اجازه وارد نشــوید 
ــه  ــما گفت ــه ش ــر ب ــوا« اگ ــوا َفاْرِجُع ــُم اْرِجُع ــَل لَُک »َو إِْن قی
شــد بازگردیــد، بــاز گردیــد. الن در یــک حالــی نیســت کــه 
بتوانــد تــو را بپذیــرد. بعــد در آنجــا وقتــی یــک ســنخ احکام 
ــه آن کســانی  را مطــرح می کنــد، در آخــر حتــی نســبت ب
ــل  ــت، مث ــا نیس ــد ازدواج آن ه ــاب ازدواج امی ــه در ب را ک
عجوزه هــا )پیرزن هــا(، می گویــد: »َو لَْیْســَتْعِفِف الَّذیــَن 
ال یَِجــُدوَن نِکاحــاً« و کســانی کــه دیگــر امیــد ازدواج بــرای 
ــد  ــت دارد دور می زن ــد. روی عّف آن هــا نیســت عفــاف بورزن
»َو لَْیْســَتْعِفِف« عّفــت را بــرای آن کســانی کــه دیگــر عجوزه 
شــده و دیگــر امیــد اینکــه او ازدواج کنــد نیســت. می گویــد 

او هــم عّفــت! هــم از بچــه عّفــت، هــم از پیــرزن عّفــت.
ادامه دارد... 
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ــرام و  ــن و م ــن و آيي ــدس از دي ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــن هايى  ــش، ُحس ــا و ناماليمت هاي ــه نامرادى ه ــا هم ــلک، ب مس
ــاى  ــاِن هجمه ه ــه طوف ــه؛ در ميان ــت. اينك ــز داش ــان ني براى م
ــا  ــيارى ب ــباهت بس ــه ش ــتند ك ــى سربرافراش ــر، مردان نابراب
ــان روى  ــى خلقت ش ــه گوي ــتگانى ك ــتند. فرش ــک داش مالئ
ــا هدفــى مقــدس همــراه بــوده و قــرار اســت بــركات  زميــن ب

ــند. ــته باش ــگان داش ــراى هم ــيارى ب بس
 و كــم نبودنــد از ايــن دســت فرشــتگان كــه در دل ســنگرها، 
ــدا و  ــان خ ــون چن ــش و خ ــه آت ــا و در ميان ــت خاكريزه پش
ــا  ــان ت ــش سازنده ش ــه نق ــاختند ك ــنود س ــش را خش بندگان

ــت. ــد رف ــا نخواه ــخ از ياده ــه تاري هميش
ــت.  ــتگان اس ــى از آن فرش ــز يك ــى ني ــر ابوتراب حاج على اكب
يكــى از مــردان نيــک روزگار كــه در راه اعتــالى اســالم تــا پــاى 

جــان كوشــيد.  
ــزت در  ــد، ع ــان مى آي ــه مي ــه ب ــع ك ــاى تواض ــان، پ بى گم
ــت  ــب دوس ــگاه در قل ــه جاي ــود آن هم ــل نب ــايد. بى دلي مى گش
ــده  ــى؛ دي ــه نبين ــت را ك ــت، مقام ــودت، جايگاه ــمن. خ و دش
مى شــوى؛ چــه بخواهــى، چــه نــه. آن قــدر كــه حتــى دشــمن در 
ــور  ــى متص ــت جايگاه ــز براي ــراق ني ــور ع ــارتگاه هاى منف دل اس

ــد. ــدا مى كن ــگان ج ــابت را از هم ــود و حس مى ش
حاج على اكبــر! آن روزهــا آسايشــگاه هاى بغــداد بــا تــو 
ــراى  ــودى ب ــى ب ــتگرمى محكم ــى. پش ــت و صفاي ــى داش رونق
ــک  ــل ي ــدى و مث ــان مى ش ــدر تكيه گاه ش ــک پ ــل ي ــرا. مث اس
ــط  ــد. فق ــت بودن ــت فرمان ــه دل، تح ــه ب ــان. هم ــراد، رهبرش م

نويسنده : ليلى زهدى

آزاده سرافراز حاج علی اکبر ابوترابی از قاب اسوه
طریـــق عاشقی

ــت.  ــيفته مرام ــد؛ ش ــيفته ات بودن ــه، ش ــه ن ــان ك ــت فرم تح
شــيفته انســانيتت كــه برايــش كمتــر نظيــرى را مى شــد يافــت. 
شــيفته مــردم دارى ات كــه حتــى ســربازان و افســران عراقــى از 
ــتگى ات.  ــار و ازجان گذش ــيفته ايث ــد. ش ــب نمى ماندن آن بى نصي
مگــر نــه اينكــه در عبــور از داالن عراقى هــاى باتــوم بــه 
ــدى  ــان مى ش ــان و مجروح ــت ضعيف ــر و دس ــاه س ــت، پن دس
ــى ات. شــيفته  ــه ســالمت عبورشــان دهــى. شــيفته مهربان ــا ب ت
خوشــخويى و خيرخواهــى بى دريغــت. شــيفته ارادتــت بــه اهــل 
ــدازت. ــوز و گ ــر س ــاى پ ــيفته تهجده ــالم(. ش بيت)عليهم الس

ــه  ــر ن ــود. مگ ــو ب ــواى ت ــون تق ــيفتگى ها مدي ــن ش ــه اي و هم
ــزد  ــما ن ــن ش ــم« گرامى تري ــد اهلل اتقاك ــم عن ــه؛ »ان اكرمك اينك
خــدا باتقواتريــن شماســت. به يقيــن روح بلنــد و منــش خدايى ات 
تــو را حــاج ابوترابــِى معــروف كــرد. همــان كــه وصفــش دهــان 
ــه دهــان در اردوگاه هــاى عــراق بيــن اســرا و افســران عراقــى  ب
پيچيــده بــود. همــان كــه در كمــال صبــورى و مهربانــى، راســخ و 

پــراراده بــود و ســرش بــر فــراز. 
ــامل  ــدا ش ــه خ ــود ك ــى ب ــو نعمت ــارت ت ــال اس ــد! 10س مجاه
حــال اســرا كــرد. علــم و عمــل كــه بــه اخــالص بــه هــم آميختــه 
ــل  شــود، اســم و رســمت آوازه شــهر خواهــد شــد؛ درســت مث

ابوترابــى. حاج على اكبــر 

خاطرات سبز
* دوازده نفــر بودنــد؛ همــه مجــروح. جلــوی اردوگاه همــه را 
پیــاده کردنــد و گفتنــد بریــد اتاقــک نگهبانــی. اتاقــک نگهبانی 
پنجــاه متــر آن طرف تــر بــود. یکی یکــی همــه را بــه پشــتش 
ــی داد و  ــاژ م ــان را ماس ــاق. پاهای ش ــه ات ــان ب ــت و بردش گرف
ــا  ــین ت ــا حس ــد ی ــت: »بگی ــید و می گف ــان را می بوس روی ش

دردتــون آروم شــه.«
* ُمحــّرم بــود. عــزاداری ممنــوع شــده بــود. نه می توانســتیم 
ســینه بزنیــم، نــه نوحــه بخونیــم. حاج آقــا کفش هایــش را زد 
زیــر بغلــش و گفــت: »بــه احتــرام آقــا اباعبــدالل بــا پــای برهنه 

تــو محوطــه راه می ریــم.«
* هــر وقــت بــا خیــزران می زدنــد، بعــدش روضــه حضــرت 
زینــب)س( می خوانــد و گریــه می کــرد: »مــا َمردیــم و 

ــا...« ــا و بچه ه ــال زن ه ــه ح ــاده رزم. وای ب ــون آم بدن م
ــود. خیلی هــا از ایــن  ــه ب ــه عراقی هــا صادقان * احترامــش ب
کار او خوش شــان نمی آمــد. می گفــت: » مــا بــرای نجــات 
این هــا اومدیــم. این هــا آدم هــای بدبخــت و مســتضعفی 
هســتن. مــا بایــد راه درســت رو نشون شــون بدیــم؛ البتــه نــه از 

ســر ضعــف، بلکــه بــه ایــن نیــت کــه بــه راه بیانــد.«

  راسخ،  اما مهربان
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رهاورد )انقالب(

                                                                لزوم احیاء حسینیه های مجازی در ایام عزاداری سیدالشهدا علیه السالم

خبرگــزارى دفاع پــرس: امســال بــا توجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و محدودبودن 
ســاعات عــزاداری و یــا ممنوعیــت در برخــی شــهرهای پرجمعیــت، الزم اســت متولیان 
امــر و دوســتداران اهــل بیــت نبــی مکــرم اســام)ص( و عاشــقان حضرت سیدالشــهداء 
ــری از  ــه در فضــای مجــازی مهیاســت، جهــت جلوگی ــی ک ــه قابلیت های ــا توجــه ب ب

شــیوع ویــروس کرونــا، از فضــای مجــازی جهــت عــزاداری اســتفاده بهینــه کننــد. 
ــای بیشــماری دارد: نخســت اینکــه در بحــث  ــن مزای تأســیس حســینیه های آنای
تهاجــم فرهنگــی و در مقابــل آن دفــاع فرهنگــی، حســینیه  آنایــن بهتریــن ســنگرها 
هســتند. بهتریــن گزینــه بــرای مقابلــه بــا دشــمن؛ فرهنــگ غنــی اســامی و ایرانــی اســت و صــد البتــه مراســم عــزاداری ســید و 
ســاالر شــهیدان امــام حســین)ع( بهتریــن و شــاخص ترین گزینــه  فرهنگــی بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی اســت. از نــکات دیگــر 
کــه جــزء مزایــای حســینیه مجــازی اســت، حفــظ بهداشــت عمومــی اســت. ایــن روزهــا بــا شــیوع گســترده  ویــروس کرونــا، اکثــر 
قریــب بــه اتفــاق متخصصیــن اعــام داشــته اند کــه مانــدن در خانــه و عــدم شــرکت در مجامــع عمومــی می توانــد بهتریــن ســنگر 

و روش جهــت مبــارزه بیولوژیــک باشــد.

انقــاب بــرای ایــن نیســت کــه کســانی برونــد و کســان دیگــری بیاینــد. انقــاب بــرای ایــن اســت کــه ارزش هــا در جامعــه تغییــر 
کنــد. اعتبــار و ارزش انســان بــه عبودیــت خــدا باشــد. انســان بنــده خــدا باشــد، بــرای خــدا کار کنــد، از خــدا بترســد، از غیرخــدا 
نترســد، از خــدا بخواهــد، در راه خــدا کار و تــاش کنــد، در آیــات خــدا تدبــر کنــد، عالــم را درســت بشناســد، کمــر به اصاح مفاســد 

جهانــی و بشــری ببنــدد و از خــود شــروع کنــد. هرکــدام از مــا از خودمــان شــروع کنیــم.
)بیانات مقام معظم رهبری، در خطبه های نماز جمعه تهران، 1370(

ایستگاه مقدس)خبر(

دریــــــادالن
عاشورا نهضتی فرامکانی و فرازمانی

 از امتیــازات حماســه بــزرگ عاشــورا، قــدرت تأثیرگــذاری آن در افــکار عمومــی مســلمانان، بلکــه آزادمــردان جهــان در طــول تاریخ 
اســت. بــه جرئــت می تــوان گفــت کــه ایــن بُعــد از قیــام عاشــورا در طــول تاریــخ بی نظیــر اســت. یعنــی نمی تــوان قیــام و نهضتــی 
را در عالــم پیــدا کــرد کــه تــا ایــن انــدازه الگــو و اســوه آزادمــردان و ســبب حرکــت و جوشــش مبــارزان در برابــر ظالمان و ســتمگران، 
آن هــم از زمــان وقــوع حادثــه تــا عصــر حاضــر باشــد. بــه تعبیــر دیگــر: ایــن نهضــت یــک نهضــت فرازمانــی و فرامکانــی اســت. نفــوذ 
نهضــت عاشــورا در طــول و عــرض و عمــق شــگفت آور اســت. بــه یقیــن، کمتــر نهضتــی را هماننــد نهضــت حســینی می تــوان یافــت 
کــه از همــان روز شکســت، فاتــح وپیــروز باشــد و از همــان روز مغلوب شــدن غالــب گــردد و از همــان ســاعت کــه دشــمن، کار مخالف 

خــود را تمــام شــده می دیــد، کار خــودش بــه پایــان رســیده باشــد. 
تومــاس کارالیــل می نویســد: »بهتریــن درســی کــه از تــراژدی کربــا می گیریــم، ایــن اســت کــه 
حســین و یارانــش ایمــان اســتوار بــه خــدا داشــتند. آن هــا بــا عمــل خــود روشــن کردنــد کــه تفــّوق 
ــا وجــود  ــدارد و پیــروزی حســین ب ــه رو می شــود، اهمیــت ن ــا باطــل روب عــدد در جایــی کــه حــق ب

اقلیتــی کــه داشــت، باعــث شــگفتی مــن اســت«. 
از جلوه هــای دیگــر نفــوذ و تأثیــر ایــن حادثــه غم انگیــز آن اســت کــه پــس از قرن هــا، میلیون هــا 
عاقمنــد بــه آن حضــرت، هــر ســال در ایــام محــرم و بــه خصــوص در تاســوعا و عاشــورای حســینی، به 
عــزاداری بــرای آن حضــرت و یارانــش، و تجلیــل و تکریــم از آنــان می پردازنــد و در ایــن راه هزینه هــای 
ســنگینی می کننــد و زحمــات و رنج هــا را بــه جــان می خرنــد و کــودک و جــوان و پیــر، زن و مــرد 

مشــتاقانه بــه اقامــه هــر چــه باشــکوه تر عــزای حســینی بــر می خیزنــد. 
آیت الل مکارم شیرازی
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وضو و سالمتی جسم و روح انسان

ــه  ــت)ع( در توصی ــل بی ــت اه ــماره روای ــن ش در ای
ــی  ــم بررس ــل و عل ــدگاه عق ــا دی ــزاران را ب ــه نمازگ ب
خواهیــم کــرد و بــا تأملــی بــر ایــن روایــات درخواهیــم 
یافــت کــه اهــل بیــت بزرگ تریــن مربــی انســان و آگاه 
ــوده و هســتند. مطالبــی در  ــی انســان ب ــه اســرار نهان ب
کام معصــوم)ع( اســت کــه در هیــچ کاســی و هیــچ 
دانشــگاهی چنیــن ســخنانی یافــت نمی شــود. ایشــان 
ــان،  ــر انس ــان اند؛ اگ ــم انس ــن معل ــن و اولی بزرگ تری

ــان بســپرد. ــه کام ش ــان ب ــوش ج گ

            

امام صادق)ع(:

هــرگاه نمــاز صبــح خوانــدى، اندكــى غــذا بخــور تــا دهانــت خوش بــو و 
حرارتــت خامــوش و دندان هايــت محكــم و لثــه ات ســفت و روزى ات جلــب 

ــو گردد. ــت نيك و اخالق
)الدعوات، ص140(

امــراض را یافتــه و ســال ها اســت کــه از آن اســتفاده مــی کنــد. اســاس 
معالجــات او عبــارت از ایــن اســت کــه بزرگ تریــن نــوک مرکــز عصبی 
ســمپاتیک کــه بــه محیــط خــارج تمــاس دارد، در میــان ســوراخ های 
بینــی واقــع اســت و ترتیــب معالجــه آن چنیــن اســت کــه دو میلــه 
باریــک را کــه ســر آن هــا گــرد اســت داخــل دو ســوراخ بینــی بیمــار 
می کننــد. بیمــار ابتــدا احســاس ناراحتــی می کنــد. امــا پــس از چنــد 
ثانیــه نتیجــه مطلــوب انجــام می گیــرد، زیــرا دکتــر در میــان مخــاط 
بینــی مریــض ســر عصــب ســمپاتیک را یافتــه و میلــه را بــه آن تماس 
می دهــد. بیمــار دفعتــاً مقــدار زیــادی هــوا استنشــاق کرده چشــمانش 
ــی عطســه  ــردد و گاه ــره اش ســرخ می گ ــر از اشــک می شــود، چه پ
می زنــد، ولــی عمــل دیگــر تمــام شــده بیمــار شــفا یافتــه اســت. بــا 
ایــن طریــق دکتــر ژیــه، بســیاری از مبتایــان بــه امــراض عصبــی را 
معالجــه کــرده کــه واقعــاً تعجــب آور اســت و رمــز کار او در تحریــک 
نــوک عصــب ســمپاتیک در بینــی اســت که اســام بــرای ایــن تحریک 
استنشــاق آب خنــک را تجویــز کــرده اســت. وقتی که شــما استنشــاق 
می کنیــد و بــا بینــی خــود، آب را بــاال می کشــید، فــوراً بــر روی عصــب 
ســمپاتیک شــما اثــر کــرده و بــه جهــت آن ســوزش و اشــک چشــم 
ــا  ــر این ه ــاوه ب ــد، ع ــود احســاس می کنی ــره را در خ و ســرخی چه
ســردردهایی کــه بــر اثــر هــوای ناســالم و خســتگی بــه وجــود می آیــد 
را از بیــن می بــرد و ایــن کاری اســت کــه یــک نمازگــزار واقعــی هــر 
ــه  ــوای آنچ ــد. س ــام می ده ــن انج ــگام وضوگرفت ــار هن ــد ب روز چن
گذشــت استنشــاق بــا آب ســرد فوایــد دیگــری نیــز دارد کــه از جملــه 
آن هــا ایــن اســت کــه استنشــاق نمازگــزار را از مبتاشــدن بــه امراضی 
چــون ســل و آســم و امــراض ریــوی و زکام، مصــون داشــته و تعــادل 
عصبــی حالــت نشــاط، تعــادل و فــرح در نهــاد آدمــی ایجــاد می نمایــد. 

منبع: گودرز نجفی، فواید طبی و درمانی نماز

بررسی علمی استنشاق

ــاق چيست؟  استنش
مایــع دیگــری  یــا  آب 
بینی کشــیدن.  بــه  را 
استنشــاق )شست وشــوی 
ــات نمــاز  ــی( از مقدم بین
اســت. رســول گرامــی 
همیشــه  اســام)ص( 
ــد و  ــاق می نمودن ــی استنش ــل بین ــن آب در داخ ــگام وضوگرفت هن
مکــرراً ایــن امــر مســتحبی را بــه مســلمین توصیــه می کردنــد. نظافت 
مجــرای تنفــس بینــی یکــی از مســتحبات وضوگرفتــن و نمــاز اســت. 
ــی وارد  ــا تنفــس از راه بین ــا ب ــد میکروب ه ــه می دانی همان طــور ک
بــدن انســان می شــوند و بینــی ماننــد صافــی عمــل می کنــد، یعنــی 
ــع ورود  ــوب مان ــاط مرط ــی و مخ ــل بین ــای داخ ــا و موه پیچ وخم ه
ــدن می شــوند، پــس الزم می آیــد کــه انســان  ــه داخــل ب میکــروب ب
همیشــه ایــن عضــو از صــورت را کــه در حقیقــت راه تنفســی اســت 
بــه وســیله شستشــو بــا آب ســرد پاکیــزه نــگاه دارد تــا النــه کثافــت و 
میکروب هــا نگــردد. دربــاره انعکاس هــای اعصــاب ســمپاتیک ســال ها 
بــود کــه اطاعــات مبســوطی کشــف کــرده بودنــد، ولــی اخیــراً یکــی 
از پزشــکان بــزرگ فرانســه دکتــر »پــول ژیــه« رئیــس ســابق کلینیک 
دانشــگاه لیــون، کشــف های عجیبــی دربــاره اعصــاب ســمپاتیک کرده 
اســت. او می گویــد: امــراض بســیاری ماننــد ضعــف اعصــاب، قانقاریــا 
ــی،  ــای پوســت، بی خواب ــی، ترک ه ــراض عصب ــوک انگشــتان، ام در ن
مالیخولیــا، هیســتری، درد ســینه، دردهــای روماتیســمی، ســردردهای 
ســخت یــا فلــج و... ممکــن اســت بــر اثر اعصــاب ســمپاتیک بــه وجود 
آیــد. اکنــون دکتــر ژیــه پــس از ســال ها تحقیــق طریقــه معالجــه ایــن 
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کالم رحماین            

اميرالمؤمنين)ع(:
 بــه راســتی زن ریحانــه )شــاخه گل( اســت و قهرمــان نیســت. پــس در هــر حــال 

بــا وی مــدارا کــن و همراهــی نیکــو داشــته بــاش تــا زندگــی ات باصفــا گــردد.
)الفقيه، ج4، ص392(

بانوی بهشیت

بازتاب ابعاد وجودی ائمه  هدی در کالبد یک زن

مــن، شــما را صبورتریــن زن عالــم می دانــم بانــو جــان. بــر هیچ کــس رابطــه شــما و برادرتــان پوشــیده 
نیســت کــه همــه وجــود شــما بــود. از زمــان تولــدش تــا زمــان شــهادت، برای تــان از جــان عزیزتــر بــود. 
ــرادر کریم تــان را از دســت  ــان، پــدر عظیم الشــأن تان، ب ــان، مــادر مهربان ت آن زمــان کــه جــد بزرگوارت

ــود.  ــان حســین)ع( ب ــد، پناه ت می دادی
آن زمــان کــه در آن شــرایط ســخت و آن هــم از کنــار گــودال قتلــگاه، جایــی کــه پیکــر بی جــان 
بــرادر، مــورد حملــه و تاخت وتــاز دشــمن تــا دنــدان مســلح شــده بــود، همان هــا کــه کیــن علــی)ع( 
را بــه دل داشــتند، و حســد و کینــه نســبت بــه پــدر را بــا پســر تافــی کردنــد، بــر شــما چــه گذشــت؟ 
چگونــه بــا آن همــه ســختِی مصیبــت و داغ عظیمــی کــه بــر دل شــما و دل آســمان ها و زمین ســنگینی 
می کــرد، زنــان و دختــران و اهــل بیــت رســول الل را بــا دســتور ملعون هــای دنیــا و آخــرت بــه ســوی 
کوفــه و شــام حرکــت دادیــد؟ بــرای هــر زنــی تصــور چنیــن صحنــه ای طاقت فرساســت. امــا شــما روح 

صبــر و مقاومــت بــودی و از شــما جــز ایــن انتظــار نمی رفــت.
باید ساعت ها و روزها از عمق سختی ها و مصیبت های شما در روز عاشورا و پس از آن نوشت. 

شما بارزترین شاخصه و الگوی حق طلبان عالم، فراتر از هر دین و مذهب و نژاد هستید.
خانــم جــان! بفرماییــد آن زمــان کــه در کنــار جســم مطهــر بــرادر قــرار گرفتیــد، چــه دیدیــد کــه رو 
بــه خــدا گفتیــد خدایــا ایــن قربانــی را از خانــدان پیامبــر)ص( قبــول فرمــا؟ و یــا آنجــا کــه در مقابــل 
طعنــه ابــن زیــاد فرمودیــد »مــا رأیــت اال جمیــا« چــه چیــز را مشــاهده کردیــد؛ عالمــه بی معلمــه؟ 

وقتــی وارد کوفــه شــدید در میــان کوفیــان بی وفــا، وقتــی وارد شــام شــدید در میــان دســتگاه فاســد 
ــا صفــت »ابــن  یزیــد آن قــدر شــجاعانه و عالمانــه، پــرده از ریــا و تزویــر و دروغ ابــن زیــاد )کــه او را ب
مرجانــه« خواندیــد( و دســتگاه فاســد یــزدی برداشــتید و ســخن گفتیــد کــه همــه نشــانه های پــدر را 

در شــما دیدنــد؛ حیــدر کــرار!
و همــان باعــث شــد کــه بــرای همیشــه قیــام ســرخ امــام)ع( در پهنــه تاریــخ، جاودانــه و اثرگــذار باقی 

ند.  بما
ــان را درک  ــت ایم ــه »انســان حقیق ــد ک ــنیده بودی ــب)ع( ش ــن علی ابن ابیطال ــدرت امیرالمؤمنی از پ
نمی کنــد، مگــر آنکــه ســه ویژگــی در او باشــد؛ آگاهــی بــه دیــن، صبــر بــر دشــواری و تدبیــر نیکــو در 
ــر و اســتقامت، مســئولیت های ســخت و دشــوار را پذیرفتیــد و  ــوی صب امــور زندگــی«. و شــما ای بان
صبــر، چــون گوهــری، روح و جان تــان را زینــت بخشــید. چــه می گویــم؟! بهتــر اســت بگویــم کــه شــما 

صبــر را زینــت دادیــد. 
شــخصیت شــما ای بانــوی بــزرگ مــن، بــه نوعــی بازتــاب ابعــاد وجــودی ائمــه  هــدی در کالبــد یــک 

زن اســت و بــرای مــن و همــه زنــان مســلمان، جــای افتخــار اســت بــه چنیــن الگــوی عظیمــی.

نويسنده : فخرى مرجانى
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بریگ از 
یک  نوشته

ارزش خون شهید

کالم موال
علل شكست و نابودى كوفيان

ــه از  ــم، و عاجزان ــاد می کش ــته فری ــا خاس ــه پ ــما ب ــان ش در می
شــما یــاری می خواهــم، امــا بــه ســخنان مــن گــوش نمی ســپارید 
و فرمــان مــرا اطاعــت نمی کنیــد، تــا آنکــه پیامدهــای ناگوار آشــکار 
شــد. نــه بــا شــما می تــوان انتقــام خونــی را گرفــت و نــه بــا کمــک 

شــما می تــوان بــه هــدف رســید.
خطبه 39

ــن همــه خــون  ــت دارد؟ چــرا ای ــه قداس ــن هم ــهيد[ اي ــرا ]ش چ
ــودش ارزش  ــون خ ــه خ ــهید ب ــه ش ــرای اینک ــت؟ ب ــرم اس ــهید محت ش
ــی  ــم چاقوکش ــا ه ــر ب ــود؛ دو نف ــه می ش ــا ریخت ــی خون ه ــد. خیل می ده
ــی آن  ــود، ول ــام می ش ــزد و تم ــری را می ری ــون دیگ ــی خ ــد، کس می کنن
ارزشــی نــدارد. شــهید خونــش را در راه حقیقــت فــدا می کنــد. در راه دیــن 
ــه  ــن اســت ک ــد. ای ــدا می کن ــا ســتمکاران ف ــارزه ب ــد، در راه مب ــدا می کن ف
ــد.  ــدا می کن ــا ارزش پی ــک دنی ــره از خــون او ی ــر قط ــه ه ــم ک ــا می بینی م
ــه مــا می گوینــد آقــا اگــر می خواهیــد  آن چنــان ارزش پیــدا می کنــد کــه ب
ــا در  ــد، ام ــد ســجده کنی ــر هــر ســنگ و خاکــی می توانی ــد، ب نمــاز بخوانی
میــان خاک هــای دنیــا یــک خــاک اســت کــه ارزش ســجده بــر آن خــاک از 
هــر خــاک دیگــری بیشــتر اســت و آن خــاک کربــای حســین اســت. چــرا؟ 
ــه اســت؛ واال خــاک ســرزمین  ــن خــاک خــون شــهید ریخت چــون روی ای
ــد.  ــی نمی کن ــر فرق ــای دیگ ــا زمین ه ــه ب ــی ک ــر معرفه االرض ــا از نظ کرب

ــت. ــرده اس ــت ک ــین بن علی دریاف ــش را از حس ارزش
ــد. از  البتــه شــهدا در یــک درجــه نیســتند. شــهدا درجــه و مراتبــی دارن
چــه نظــر؟ از دو نظــر. بــه هــر درجــه کــه ایمــان شــهید قوی تــر و نیرومندتــر 
ــر و بیشــتر  ــر می شناســد و بهت ــش را بهت ــه هدف ــر درجــه ک ــه ه اســت، ب

ایمــان دارد و بــه هــر درجــه کــه بهتــر فــداکاری کــرده باشــد.
از نظــر درجــه ایمــان بــا اینکــه ایــن هفتــاد و دو نفــر کــه در کربــا بودنــد، 
ــود:  ــجاد)ع( فرم ــام س ــال ام ــن ح ــان. در عی ــه هســتند در جه ــا نخب این ه
یــک عــده در میــان این هــا بودنــد کــه هرچــه کــه ســاعت شــهادت و مــرگ 
ــع این هــا افــزوده می شــد  ــه عشــق و شــوق و ول آن هــا نزدیک تــر می شــد ب
ــا شــخص  ــه در رأس آن ه ــه البت ــه می شــد ک ــا برافروخت ــای آن ه و چهره ه
مقــدس اباعبــدالل اســت. ســاالر شــهیدان باالدســتی دیگــر نــدارد در میــان 

همــه شــهیدان عالــم.
منطــق شــهید، منطــق ســوختن و روشــن کردن اســت. منطــق حل شــدن 
و جذب شــدن در جامعــه بــرای احیــای جامعــه اســت. منطــق دمیــدن روح 
ــای انســانی اســت، منطــق حماســه آفرینی اســت،  ــرده ارزش ه ــدام م ــه ان ب

منطــق دورنگــری، بلکــه بســیار دورنگــری اســت.
اســام اصلــی دارد بــه نــام مبــارزه بــا ظلــم و ســتمگری، اصلــی دارد بــه 
نــام حماســه شــهادت. حســین ســمبل احیــای عدالت اســام اســت. حســین 
ســمبل مبــارزه بــا ظلــم در دنیــای اســام اســت. حســین حماســه شــهادت 

اســت. حســین، شــعار عدالــت اســامی اســت، شــعار عدالــت اســت. 
تــا شــما نــام حســین را زنــده نگــه می داریــد، یعنــی مــا طرفــدار عدالــت 
ــی  ــد؛ یعن ــان می زنی ــاالی خانه ت ــیاه ب ــم س ــه پرچ ــتیم. اینک ــامی هس اس
مــن وابســتۀ بــه حســینم. کــدام حســین؟ همــان حســینی کــه در راه عدالت 
ــه  ــن وابســته ب ــت اســامی ام. م ــه عدال ــن وابســتۀ ب ــس م شــهید شــد. پ
حســینم. کــدام حســین؟ همــان حســینی کــه در راه خــدا هرچــه داشــت 
داد، آن حســیِن پاکباختــه در راه خــدا. پــس مــن طرفــدار پاکباختگــی در راه 
خــدا هســتم. خــود همیــن شــعار اســت. اســم بچه تــان را هــم کــه حســین 

ــد. ــه داری ــده نگ ــعار را زن ــن ش ــد ای ــد، می خواهی می گذاری
ــه فرامــوش شــود.  ــن حادث ــد ای ــد نگذاری ــا گفته ان ــه م ــن اســت کــه ب ای
ــه ســال ایــن خاطــره را تجدیــد کنیــد. وقتــی کــه ایــن خاطــره را  ســال ب
ــگاه  ــد؛ آن ــو می کنی ــر بازگ ــرای یکدیگ ــع را ب ــن وقای ــد، مت ــد می کنی تجدی
ــرد و  ــام ک ــدل اســامی قی ــرای ع ــه حســین ب ــه اســت ک ــد چگون می بینی
ــه  ــد ک ــه ای می بینی ــه ای و حماس ــرد. صحن ــتادگی ک ــم ایس ــل ظل در مقاب
نظیــرش در همــه دنیــا هرگــز وجــود نــدارد. ایــن هم خــودش تنظیم شــعائر 
اســت. هرکســی کــه شــعارهای الهــی را زنــده کنــد و بــزرگ بشــمارد، ایــن 

نشــانه آن اســت کــه قلبــی پــاک و متقــی و پرهیــزکار دارد.
مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، صفحات 148، 171 و 197
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ختم کالم
نويسنده : ل. ز )اوج(

پیام مهم امام حسین)ع( در شب و روز عاشورا

ــه  ــم ب ــام خــود می دانیــم و دوســت داری ــام حســین)ع( را ام ــا ام اگــر م
یــاران او ملحــق شــویم، اگــر واقعــاً نگــران هســتیم که مبــادا جــزء مخالفین 
آن حضــرت یــا جــزء کســانی باشــیم کــه از امــام حســین)ع( کناره گیــری 
کردنــد، اگــر در ایــن گفتــه خــود صــادق هســتیم کــه »یــا لیتنــی کنــت 
معکــم فأفــوز معکــم«، چــاره کار در ایــن اســت کــه از دارویــی کــه حضــرت 
سیدالشــهدا)ع( معرفــی کــرده اســت، اســتفاده کنیــم. چــه باید کنیــم؟ ابتدا 

بایــد ســعی کــرده ایمــان خــود را بــه آخــرت تقویــت کنیــم. 
مؤمنــان کســانی هســتند کــه »باالخــرۀ هــم یوقنــون«. کســب یقیــن کار 
ســاده ای نیســت، آن هــم در دورانــی کــه اکثریــت اندیشــمندان و فیلســوفان 
عالــم چنیــن القــا می کننــد کــه هیــچ امــر یقینــی در عالــم وجــود نــدارد. 
ــا  ــید. ب ــته باش ــن داش ــرت یقی ــه آخ ــد نســبت ب ــد بای ــرآن می گوی ــا ق ام
ــا بحــث،  ــم ب ــم. ســعی کنی ــه ســادگی برخــورد نکنی ــادی ب مســائل اعتق
مطالعــه، تشــکیل جلســات مذهبــی و پاســخ دادن بــه شــبهات، نســبت بــه 
آن هــا یقیــن حاصــل کنیــم. در مرحلــه دوم بایــد خودســازی کــرده، ســعی 
کنیــم از حــرام دنیــا و گنــاه احتــراز کنیــم. از حــال دنیــا اســتفاده کنیــم 
امــا از حــرام آن دوری کنیــم. ســعی کنیــم مرتکــب حــرام نشــویم، از کار 
خــود کــم نگذاریــم، از بیت المــال در جهــت منافــع شــخصی خــود اســتفاده 
نکنیــم، بــه فکــر خویشــاوند و همســایه فقیــر خــود باشــیم. آنچــه عشــق 
بــه دنیــا را از دل انســان بیــرون می کنــد، انفــاق مــال اســت. چیزهایــی را 
کــه بــه آن هــا عاقــه داریــد، انفــاق کنیــد تــا عشــق آن در دل شــما نمانــد. 
اگــر عشــق بــه مــال، عشــق بــه مقــام، عشــق بــه آبــروی دنیایــی و حیثیــت 
اجتماعــی و امــوری از ایــن قبیــل، در دل انســان رســوخ کــرد، بــه طــور قطع 
در معــرض خطــر خواهــد بــود و روزی کــه بــرای او امــر دایــر بیــن لــذت 
دنیــا و انجــام وظیفــه الهــی، مبــارزه، جهــاد، زنــدان رفتــن یــا کشته شــدن 
ــرد  ــوی او را می گی ــد، جل ــان باش ــا در دل انس ــه دنی ــق ب ــر عش ــد، اگ باش
ــتانه  ــار دنیاپرس ــف رفت ــای مختل ــه صورت ه ــان ب ــود انس ــب می ش و موج
خــود را توجیــه کنــد. هــر انســانی ظرفیتــی دارد کــه بایــا نیــز بــه انــدازه 
ــت محــدودی  ــا از ظرفی ــد. م ــد آم ــر ســر انســان خواه ــت ب ــان ظرفی هم
برخــوردار هســتیم و بایــی کــه بــر مــا نــازل می شــود متناســب بــا خــود 
ــه  ــان ب ــان متاشــی، و فرزندان م ــه خانواده م ــر می ترســیم ک ــا اســت. اگ م
مــواد مخــدر مبتــا  شــوند و فســادهای دیگــری... اگــر می خواهیــم چنیــن 
گرفتاری هایــی بــرای مــا پیــش نیایــد، از ابتــدا بایــد از دارویــی کــه حضــرت 

سیدالشــهدا)ع( بــرای دوســت و دشــمن تجویــز کــرد، اســتفاده کنیــم. 
 آيت اهلل مصباح يزدى، در پرتو آذرخش، پيش مقدمه

ــر  ــارت قب ــه زی ــا را ب ــروان م ــر)ع(: پی ــام باق ام
ــن کار، روزی را  ــه ای ــد ک ــان دهی ــین)ع( فرم حس
می افزایــد و عمــر را طوالنــی می کنــد و موقعیت هــای 
بــد را دور می ســازد. بــه زیــارت حســین)ع( رفتــن بــر 
هــر مؤمنــی کــه بــه امامــت ایشــان از ســوی خداونــد 

ــاور دارد، واجــب اســت. ب
.كامل الزيارات، ص150، باب61، ح1. . . یادشبخیر

این روزها دلم تنگ شده برای بی بی 
برای آقاجون

برای اون خونه باصفا و بید مجنون
بساط چای دیشلمه و تخت و ایوون

واسه بارون، واسه ناودون
دلم لک زده 

که چهارزانو بشینم شونه به شونه خان جون
چه صفایی داشت اون روزا، چه مرامی بود...

یادش بخیر خاطرات آقاجون!
کاسه ی توت خشک و قیصی و انار دون دون 
دل شون پر از محبت، خالی از رنج و عنا بود

سفره شون بی ریا بود
در خونه شون وقت و بی وقت روی همه وا بود

کجا رفت اون حیاط چون دشت
حوض کاشی، جارو و طشت 

ُخمره های سرکه های بی بی
کشمش های آفتابی تو جیبی 

کجا رفت صندوقخونه
 کجا رفت عطر نعنا پونه

بی بی و آقاجون که رفتن 
خیلی چیزا تموم شدن و شکستن

برکت رفت
سادگی رفت 

صفا رفت
ایمان ها لنگید

باورها لغزید
همه چیز یادمون رفت

حتی اون آقایی که منتظره و هنوز مونده تو غیبت...

در انتظار
           آفتاب
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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(

خبرآموزش، همیشه و همه جا 
آغاز به كار مركز آموزش الكترونيک اسوه به زودى

بنــا بــه مقتضيــات زمان)شــيوع بيمــارى كرونــا(، بــا هــدف بهره منــدى بهينــه از اوقــات 
فراغــت هموطنــان گرامــى، مركــز آمــوزش الكترونيــک مؤسســه فرهنگــى قــرآن و عتــرت 
ــاً موضــوع دلخــواه خــودرا  ــد. لطف ــه زودى فعاليــت خــود را آغــاز مى كن انتخــاب نمــوده.  اســوه تهــران ب

و در فضاهاى مجازى »واتساپ«، »تلگرام« 
و »بله« به شماره 09334482323

 ارسال نماييد. 

1- خانواده متعالى
2- مهدويت

3- معارف اسالمى
4- جوانان

5- سواد رسانه  اى

خبر خوشحال کننده براتون داریم
ــام مرحلــه دوم وام هــاى 5، 15، 30 .40 ميليــون  ــه اســتقبال و درخواســت مكــرر اعضــاى محتــرم وام قرض الحســنه ثبت ن بنــا ب

تومانــى بــدون ســود و كارمــزد  آغــاز گرديــد.
 بشتابيد كه ظرفيت تكميلى محدود است.

قرعه كشى تمام وام ها، همان ماه اول به شرط حضور كليه اعضا در جلسه توجيهى
پرداخــت وام بــه عضــو برنــده، حداقــل 15 الــى 30 روز پــس از تكميــل پرونــده )در صورتــى كه ســاير اعضــاى وام معوقه نداشــتند 

باشــند و حادثــه غيرمترقبــه اى ماننــد دوران ويــروس كرونــا و تعطيلى پيــش نيايد( 
جهت آسودگى خاطر عضو محترم، قبل از زمان پرداخت وام به هر عضو مابقى وام بيمه مانده بدهكار مى گردد.

جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام مى توانيد از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 4 بعدازظهر با شماره هاى زير تماس حاصل فرماييد يا 
به لينک https://t.me/vam_osveh مراجعه نماييد.

                                                                                                                         55390120  - 55482025 تلفن- داخلى)1(
                                                                                                                   واحد وام مؤسسه فرهنگى قرآن و عترت اسوه تهران


