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 والدت  
                                                                                        امام حسن عسکری)علیه  السالم(

 مبارک باد



ــراغ راه  ــه چ ــگاهیانی ک ــگاه و دانش ــش و دانش ــر دان ــام ب  س
هدایــت و راهنمــای ملــت بــه ســوی     تعالــی و ســعادت و فضــل و 

ــند.           ــت می باش فضیل
ــا توطئه هــا و نیرنگ هــا  دشــمنان اســام و     غارتگــران کشــور ب
ــز    ــت و مرک ــد مل ــه امی ــم، ک ــنگر عظی ــن س ــد در ای می خواهن
سرنوشــت کشــور اســت، رخنــه نمــوده و بــا عّمــال خــود، شــما 
را از راه خــود کــه راه حــق و راه     محرومیــن و مســتضعفین اســت، 
منحــرف، و بــا اخالگــری در مراکــز علم، شــما را از هــدف     بازدارند. 
الزم می دانــم نکاتــی چنــد را بــا شــما عزیــزان در میــان گــذارم، 
باشــد کــه قســمتی از     ِدیـْـن خــود را بــه اســام و طبقــۀ محــروم و 
شــما عزیــزان ادا نمایــم؛ و از زیــر بخشــی از     مســئولیت های خــود 

نــزد خالــق و خلــق بیــرون آیــم: 
وابستگی فكری بزرگ ترین وابستگی ها       

  همان طــور کــه کــراراً تذکــر داده ام بزرگ تریــن وابســتگی 
ــا     و مســتکبرین؛ وابســتگی  ــه اَبَرقدرت ه ــای مســتضعف ب ملت ه
فکــری و درونــی اســت، کــه ســایر وابســتگی ها از آن سرچشــمه   
ــود،  ــل نش ــی حاص ــرای ملت ــری ب ــتقال فک ــا اس ــرد و ت   می گی

در ابعــاد دیگــر حاصــل     نخواهــد شــد. بــرای بــه اســتقال 
دســت آوردن اســتقال فکــری و بیرون رفتــن 
از زنــدان وابســتگی بــه     غیــر، بایــد از خــواب 
مصنوعــی کــه بــر بعضــی از قشــرهای ملت 
ــر  ــمند و     متفک ــۀ دانش ــاً طبق و خصوص
و روشــنفکر تحمیــل شــده اســت، 
برخیزیــد و خــود را و مفاخــر و َمآثــر 
ملّــی و فرهنگــی     خــود را دریابیــد. 
ــت  ــرای مل ــه ب ــن فاجع بزرگ تری
مــا ایــن وابســتگی فکــری اســت 
ــز  ــد     همه چی ــان می کنن ــه گم ک
ــۀ  ــا در هم ــت  [  ، و م ــرب   ]  اس از غ
ابعــاد فقیــر هســتیم، و بایــد از خارج 
وارد کنیم. شــما     استادان و فرهنگیان 
و دانشــجویان دانشگاه ها و دانشسراها، 
و    روشــنفکران  و  نویســندگان  و 

  دانشــمندان معّظــم باید کوشــش کنیــد، و مغزهــا را از این وابســتگی 
فکــری شست وشــو دهیــد. و بــا     ایــن خدمــِت بــزرگ و ارزنــده، ملت و 

کشــور خــود را نجــات دهیــد. 
کوشش در علم آموزی و کسب تخصص ها       

بایــد کوشــش در راه علــم و به دســت آوردن تخصــص در 
رشــته های مختلفــه اســاس     فعالیــت دانشــجویان عزیــز باشــد؛ که 
ــرآورده و کشــور    ــه دســت خــود آن هــا ب نیازمندی هــای میهــن ب
  مــا بــا کوشــش شــما خودکفــا شــود. مع األســف در دوران گذشــته 
اســاس بــر آن بــود کــه مــا را در     هــر چیــز وابســته کننــد؛ و با ملت 
ــرای هــر چیــز پیــش دیگــران دراز  مــا آن کننــد کــه دســتش ب
باشــد.     شــما عزیــزان کوشــش کنیــد کــه از ایــن وابســتگی بیــرون 
آییــد و احتیاجــات کشــور خودتان را     برآوریــد. و از نیروی انســانی و 
ایمانــی خودتــان غافــل نباشــید، و از اتـّـکال بــه اجانــب     بپرهیزید؛ و 
اســتقال خــود را در تمــام ابعــاد بیمــه کنیــد. و از هیاهــوی غرب و 

غربــزدگان  نهراســید کــه خداونــد متعــال بــا شماســت.  
ضرورت تغییرات بنیادی در مراکز آموزشی          

   یکــی از مســائل بســیار مهــم در تمــام دســتگاه ها، خصوصــاً 
دانشــگاه ها و دبیرســتان ها،     تغییــرات بنیــادی در برنامه هــا و 
خصوصــاً برنامه هــای تحصیلــی، و روش آمــوزش و پــرورش     اســت، 
کــه دســتگاه فرهنــگ مــا از غربزدگــی و از آموزش هــای اســتعمار 
نجــات یابــد. اجانــب،     خصوصــاً امریــکا، در نیــم قرن اخیر کوشــش 
داشــتند و دارنــد فرهنــگ و برنامه هــای فرهنگــی     و علمــی مــا را 
از محتــوای اســامی، انســانی، ملــِی خــود خالــی، و بــه جــای آن 
فرهنــگ     اســتعماری اســتبدادی بنشــانند. فرهنــگ زمــان طاغوت، 
ــی  ــد تعال ــگاه ســقوط     کشــاند؛ و خداون ــب پرت ــا ل ــا را ت کشــور م
بــه داد ایــن کشــور اســامی رســید، ولــی بــدون تغییــرات صحیــح   
  بنیــادی و تحــول فرهنگــی و علمــی امکان تحــول فکــری و روحی 
نیســت. و بایــد بــا کوشــش     همــه جانبــه از طــرف دولت و رؤســای 
دانشــگاه ها و فرهنگیــان و جوانــان دانشــجو بــه مقصــود     نزدیــک 
شــویم؛ و ان شــاءاهلل تعالــی از پیوســتگی و وابســتگی نجــات پیــدا 

کنیــم، و کشــور   عزیزمــان را نجــات دهیــم.  )31 شــهریور 1358( 

 منبع: صحیفه نور، ج10، صفحات78 تا 82.
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برگـی  از  یک  نوشته

خداونــد ســاختار وجــودی تــو را بــه گونــه ای خلــق کــرده کــه 
ــو وجــود دارد. خواســته هایی کــه بعضــاً  هزارهــا »خواســته« در ت
ــن  ــه ای ــن هم ــه بی ــری ک ــو متحّی ــم متضــاد هســتند. و ت ــا ه ب

ــه »رشــد« برســی. ــه ب ــی ک ــدام را انتخــاب کن خواســته ها ک
بایــد شــاخص داشــته باشــی کــه »خواســتۀ برتــر« را تشــخیص 

دهــی. 
تا بتوانی به انتخاب برتر دست بزنی.

خداونــد آن شــاخص و ابــزار ســنجش را در تــو قــرار داده اســت. 
آن شــاخص و ابــزار ســنجش »عقــل« تــو اســت.

همانــی کــه پیامبــران الهــی آمدنــد تــا آن را کــه در زیــر خروارها 
عــادت، تعصــب و هــوا و هــوس مدفون شــده اســت بیرون بکشــند؛ 

»َو یُِثیــُروا لَُهــْم َدَفائـِـَن اَلُْعُقــوِل« )خطبــه1 نهج الباغه(.
ــودش و  ــن خ ــه بی ــه مقایس ــت ب ــه دس ــی ک ــا زمان ــان ت انس
ــد؛  ــد، نزن ــا می کن ــه خــودش را خــرج آن ه ــای دیگــری ک چیزه

ــرد. ــه در بب ــالم ب ــان س ــد ج نمی توان
در مقایســه ها اســت کــه انســان »کاالی برتــر« را کشــف می کند 
و بــرای گزینــش آن اقــدام می کنــد. ایــن مقایســه کار فکــر اســت 

و انتخــاب برتریــن خواســته کار عقل اســت.
ــش  ــی خوی ــر و متعال ــته های برت ــح خواس ــی ترجی ــال یعن کم

ــود.  ــت وج ــذر و پس ــته های زودگ ــه خواس ــبت ب نس
ــت  ــذر و پس ــته های زودگ ــاره خواس ــتوراتی درب ــن دس ــر دی اگ
انســانی دارد بــه منظــور ایــن اســت کــه آن هــا بایــد پلکانــی بــرای 
ــر  ــه ه ــی او باشــند؛ وگرن ــر و متعال ــه خواســته های برت رســیدن ب
خواســته ای کــه انســان را از خواســته های برتــر دور کنــد، خواســته ای 
مضر اســت کــه دیــن دســتور اجتنــاب حتمی)حــرام( از آن هــا را داده 

اســت. 

سید جعفر حسینی
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کــــــالم مطهر شاخص و ابزار سنجش در 
درون انســـان

منابــع: کتــب »آزادی انســان«، »عقــل وعلــم« و 
مطهــری«. شــهید»مرتضی  »فطــرت«؛ 



سوره فلق :
اصــل و اســاس ســوره فلــق هــم ماننــد ســوره نــاس )معوذتیــن(، »قــل اعــوذ« اســت، 
کــه اســاس تربیــت ایــن دو ســوره اســت تــا انســانی را کــه »وَإِْن َکانُوا ِمــْن َقْبــُل لَِفــي َضَاٍل 
ُمِبیــٍن« بــود، فقــط بــا اعتمــاد بــه ســر دادن »ُقــِل« ســوره نــاس بــا اســتعاذه بــه رب و ملک 
و الــه از شــر وسوســه خنــاس رهایــی دهــد و بــا پناه بــردن بــه »رَِبّ الَْفلَــِق«،  از »َشــِرّ َمــا 

ــَق« تعویــذ نماید. َخلَ
ابتــدا از شــر »َغاِســٍق إَِذا وََقــَب«، غاســق شــامل همه آن چیزی اســت کــه وی را از ادامه 
مســیر، بازمــی دارد، »وََقــَب« همــان عمــل توقــف را انجــام می دهــد، ماننــد زمین خــوردن، 
طلبــکار پشــت در، بیمــاری، تصــادف و فــرو رفتن مــژه در چشــم و... کــه در طول روز و شــب 
شــاید صدهــا یــا بیشــتر در زندگــی هــر فــردی اتفــاق می افتــد، و کافــی ا ســت او هــر روز و 

شــب از شــر ایــن غاســق ها بــه »رَِبّ الَْفلـَـِق« کــه شــکافنده تاریکی هاســت، پنــاه بــرد.
اثـَـاِت فـِـي الُْعَقــِد« کــه متأســفانه ترجمه و تفســیر غلــط »زنــان دمنــده در گره ها«  امــا »نََّفّ
بــه عــدم درک ایــن ســوره مظلــوم انجامیــده، از »نفــث« کــه همان نفس اســت که بــه دلیل 
کثــرت، تــای گــرد گرفتــه و بــا »ات« جمــع بســته شــده اســت؛ گروه هــای بســیار بــزرگ 
جاسوســی عالــم مثــل ســیا و موســاد و حتــی داعــش را شــامل می شــود کــه نفس نفــس 
زنــان در تــالش بســیار بــرای از بین بــردن عقــد و اخــوت بیــن مســلمین هســتند و 
همــواره راه دینــداری انســان ها را مختــل می نماینــد و نفاثــات کــه همیشــه از جهــل 
بشــر بــرای پنهان کــردن ماهیــت خــود اســتفاده می کنــد و پیوســته زاده یهــود اســت کــه 
دشــمنی بــا بشــریت، وی را بــه مــرز جنــون کشــانده، لحظــه ای نفســش از دشــمنی بــا ناس 

بــاز نمی ایســتد؛ فلــذا از شــر بــزرگ وی نیــز فقــط بایــد »ُقــْل أَُعــوُذ« ســر داد.
و امــا از بیــن همــه صفــات رذیلــه، حســادت به عنــوان شــری کــه ویرانگــر دو ســویه 
اســت و نقصــان در نعمــت را طلــب می کنــد، شــر بزرگی اســت کــه اســتعاذه »بـِـَرِبّ الَْفلَِق« 
را می جویــد. جالــب آنکــه در آســمان، اولیــن حســادت از ســوی ابلیس نســبت بــه آدم و حوا 
روی داد و در روی زمیــن، قابیــل بــه هابیــل حســادت ورزیــد کــه هــر دو مــورد فــوق، منشــأ 

شــر و مصیبــت برای بشــر شــد.
ایــن دو ســوره چــون دو بــرادر هســتند و راهــکار عملــی »ُقــْل أَُعــوُذ« را ارائــه می دهنــد 
و بــه دنبــال مســتمع واقعــی هســتند تــا انســان را از شــر درونی وسوســه و شــرور بیرونی 
حفــظ نماینــد و وی را بــرای مقــام واالی بنــده  خــدا شــدن آمــاده نماینــد تــا بــه تناســب 

حــد و انــدازه ایــن اســتعاذه، توحیــد را در قلــب او عرضــه نمایند. 
پــس هــر صبــح و شــام بــا قرائــت ایــن دو ســوره، خــود را از همه شــرور بــا اســتعاذه واقعی 

بــه خــدا، بیمه نماییــم. 

سبک زندگی کـوثری

 دکتر زهرا خلخالی
zmnyhi@gmail.com
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سبــک زندیگ قرآین

)از ناس تا نباء(

سوره کریمه فلق

از آغاز: ترتیب 
 113 
از پایان:  ترتیب 
دوم
آیات:  تعداد 
پنج آیه و مکی
پایانی آیات: فلق، خلق، 
وقب، عقد، حسد
سوره زوج: 
ناس
گروه: 
معوذات و قاقل
محور موضوعی: 
پناه بردن به ربّ الفلق از شر 
ما خلق
لغت:
 فلق:

 شکافتن تاریکی شب با 
سپیده صبح
غاسق:
شب بس تاریکی و هر نوع   
سختی و نامایمات
وقب:
هر نوع بازدارندگی  
نفاثات: 
جمع نفث، نفس و دمیدن
عقد:
 جمع عقد، پیوند و اخوت
فضیلت:
 ابی بن کعب: هر کس 
معوذتین را بخواند، مانند این 
است که همه کتاب هایی که 
خدا نازل کرده، خوانده باشد. 



در شــماره های قبــل عــرض شــد کــه خداونــد متعــال رســیدن بــه 
آرامــش در زندگــی را یــک پدیــده ای قــرار داده اســت کــه زن و مرد در 
کنــار هــم می تواننــد بــه ایــن آرامــش و ســکینه دســت پیــدا کننــد. 
زیــرا در ســایه ایــن پیونــد و ایــن عقــد زناشــویی یکــی از خلقت هــای 
ــرد  ــات و مســلمات اســت، در زن و م ــه از بدیهی ــد ک ــزرگ خداون ب
ــد می شــود. طــوری  ــم بن ــه جــان ه جــاری می شــود. جان شــان ب
کــه حتــی نمی تواننــد دوری هــم را تحمــل کننــد و جایگزینــی غیــر 

ــان بیابند.  از همسرش
ایــن پدیــده مهــم خلقــت، مســئله ای جدی اســت کــه نبایــد آن را 
در زندگــی فرامــوش کــرد. لــذا وقتــی شــما همســرتان را در اولویــت 
قــرار می دهیــد، درواقــع بــه نــدای درونــی خودتــان، بــه ایــن مســئله 
کامــاً طبیعــی و فطــری کــه در خلقــت اســت، توجــه می کنیــد و 
درواقــع بــه خودتــان بهــا می دهیــد، بــه فرمــان الهــی بهــا می دهیــد 
و یقینــاً بازتــاب ایــن عمــل را بــرای خودتــان هــم مشــاهده خواهیــد 
کــرد. زیــرا زن و شــوهر تنهــا کســانی هســتند کــه قــرار اســت تمــام 
لحظــات زندگــی را در ســختی ها و شــادی ها تــا آخــر عمــر کنــار هم 
باشــند. بنابرایــن زمانــی کــه بچــه دار شــدید باید همســرتان همچنان 
اولویــت اول تــان باقــی بمانــد و ایــن را تحت تأثیــر عوامل دیگــری قرار 
ندهیــد. عشــقی کــه شــما بــه فرزندتــان داریــد بایــد حاصل عشــقی 
ــذا از مســائل مبنایــی در  ــد.  ل ــه همســرتان داری باشــد کــه شــما ب
زندگــی زناشــویی همیــن مســئله اســت؛ رعایــت اولویــت اول زندگی 
زن و مــرد در همــه شــرایط؛ چــه بــا حضــور فرزنــدان و چــه بــا رفتــن 

فرزنــدان در زندگــی.
بــا اطمینــان می تــوان گفــت کــه علــت ســختی بعضــی زندگی هــا 
همیــن مســئله اســت؛ »وََمــْن أَْعــَرَض َعــْن ِذْکــِري َفــإَِنّ لـَـُه َمِعیَشــًۀ 
َضْنــًکا« )ســوره طــه، آیــه124(؛ اعــراض و فراموشــی از یــاد خداونــد. 
ــا  ــه م ــن اســت ک ــه ســبک اســامی در همی ــی ب ــارت زندگ مه

ــی  ــگاه اصل ــم. جای ــدا کنی ــان پی ــی خودم ــگاه خــدا را در زندگ جای
خــدا یعنــی همــان عمل کــردن بــه دســتورات قــرآن و ســیره اهــل 

ــت.  ــا اس ــتان م ــا در دس ــه این ه ــه هم ــام( ک بیت)علیهم الس
وقتــی انســان از همســرش کــه یکــی از آیــات الهــی اســت و خــدا 
او را بــه عنــوان یــک محــور اساســی بــرای ســکینه و آرامــش او یــاد 
ــه مســائل حاشــیه ای مشــغول  می کنــد، دوری کنــد و خــودش را ب
ــن خــود  ــل می شــود. ای ــر انســان تحمی ــد، آرام آرام ســختی ها ب کن

نمونــه ای از اعــراض و غفلــت از آیــات الهــی اســت. 
 در عصــر حاضــر یکــی از سیاســت های جــدی شــیطان و تبلیغــات 
رســانه ای معانــد، علیــه نظــام زوجیــت پــاک و زیبای اســامی همین 
اســت کــه بیــن زن و شــوهر فاصلــه ایجــاد کنــد و بــا ایجــاد عداوت ها 
ــی، شــالوده اولویت هــا را از هــم بپاشــد. در زمــان  و مشــکات دنیای
حاضــر کــه طــاق زیــاد شــده اســت و ایــن فاصله هــا بیــن زن و مــرد 
ــرای دور  ــی اســت کــه شــیطان ب ــاً مجرای عادی ســازی شــده، دقیق
کــردن زن و شــوهر بــا انــواع حربه هــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگی 
ــه ســبک اســامی را  وارد عمــل شــده و اولویت هــای اول زندگــی ب
جابه جــا و حتــی معکــوس جلــوه می دهــد. زوج هــای جــوان مؤمــن 
مــا بایــد نســبت بــه ایــن هشــدار قرآنــی توجــه کننــد و از آن غافــل 
نباشــند. رعایــت ایــن اولویــت کــه با یــاد و محبت خــدا همراه اســت، 
ــرت  ــا و آخ ــی دنی ــرد در زندگ ــه زن و م ــود ک ــن می ش ــب ای موج

موجــب آرامــش هــم شــوند. 
قــرآن کریــم حــدود رابطــه همســری و نقــش همســر مســلمان 
در زندگــی را مرزهــای محبــت بــه خــدا معرفــی می کنــد. ایــن 
ــی  ــارض و ناهمگون ــر تع ــذا اگ ــی اســت. ل ــاه کلید اصل ــان ش هم
در ایــن جهــت باشــد، قــرآن وظیفــه زن و مــرد مســلمان را ایــن 
ــر محبــت و  ــد کــه هرگــز زندگــی و تعلقــات دنیــوی را ب می دان

انتخــاب الهــی مقــدم نکننــد. 
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همســــــــــرداری

موّدت بین زوجین
دکتر ندا ایلیات

امــام خامنــه  ای: »متأســفانه غــرب، خانــواده را، یعنــی کانونــی را کــه بــرای مــرد و به خصــوص 
بــرای زن محیــط امــن و آرامــش اســت، از دســت داده. بســیاری از خانواده هــا متالشــی شــده اند. 
بســیاری از زنــان تــا آخــر عمــر تنهــا زندگــی می کننــد. بســیاری از مــردان، زِن مــورد نظــر خــود 
را نمی یابنــد و بســیاری از ازدواج هــا در اولیــن ســال های پیدایــش از بیــن مــی رود.« 1376/07/30

قسمت سوم



قسمت پانزدهم
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تربیــــت فــــرزند

آموزش حیا، در خانواده با پدر و مادر است
ــت.   ــده اس ــاب ش ــاً حس ــا، دقیق ــی م ــتورات دین ــام دس تم
تمامــش بــرای حفــظ انســانّیت مــن و تــو اســت؛ و بعــد از آن هم 
بــرای حفــظ الهّیــت اســت. هــم بعــد انســانی، هــم بعــد الهــی 

اســت.
نگاه کنید از کجا هم شروع می کند؟!

ــی  ــع کودک ــان موق ــواده؛ هم ــط خان ــان اول، از محی از هم
ــرآ. ــا آخرآخ ــده ت ــتورات داده ش دس

اینکــه مــن عــرض کــردم  ای پــدر، ای مــادر!  بــدان تــو غیرت 
داری؟ گفتــم: غیــرت، حالتــی روحــی اســت که از محّبت نســبت 

بــه فرزنــد نشــأت گرفته اســت.
بــه ایــن می گوینــد »غیرت بــرای حفــظ و حراســت محبوب«. 
بایــد هرکــس دیگــری را کــه دوســت داری، نســبت بــه او غیــرت 

داشــته باشــی و او را حراســت کنی.
پدر که به بچّ  ات عاقه مندی!

مادر که به بچه ات عاقه مندی!
غیرت داشته باش!

او را در بُعد انسانی و الهی اش حفظ کن!
نگذار مثل حیوانات شود.

»إِنَّ الَغیــَرةَّ ِمــَن االیمــان« اگــر دیــن داری بایــد غیرت داشــته 
باشــی و از انســانیت و الهیــت وجــودی فرزنــدت حفاظــت کنــی. 

بحــث مــا اینجا اســت.

منشأ بی عفتی، رواج بی حیایی در جامعه است
ــگ  ــاً هماهن ــم تمام ــا ه ــرت و مســئله حی ــان غی رابطــه می
ــن  ــی م ــک انســان )حت ــه اســت، ی ــا این گون ــارف م اســت. مع
می خواهــم بگویــم، انســان نــه مؤمــن( هــر آدمــی کــه بخواهــد 
انســانیت خــودش را حفــظ بکنــد، بایــد یــک همچنیــن غیرتــی 
نســبت بــه بچــه اش داشــته باشــد؛ چــه دختــرش، چــه پســرش. 
اگــر بخواهیــد فرزندان تــان را عفیــف بــار بیاوریــد، بدانیــد عفــت 

از حیــا نشــأت گرفتــه اســت، شــاخه ای از حیــاء اســت.
ــا اســت. هــر  ــود: »ســبب عفــت، حی  علی)علیه الســام( فرم
ــاال  ــم ب ــی ه ــت و پاکدامن ــطح عف ــرود، س ــاال ب ــا ب ــدار حی مق

ــی رود.« م
ــردم را  ــی اســت. م ــا، بی حیای ــه م ــی در جامع ــأ بی عفت منش
دریــده کردنــد. عواملــی هــم کــه ایــن پــرده را می درنــد، متعــدد 
ــم  ــچ کار ه ــد؛ هی ــان بزنن ــر سرش ــد ب ــادر بای ــدر و م ــت. پ اس

ــد.  ــد بکنن نمی توانن
تــا آن موقــع کــه در محیــط خانــواده اســت، در دســت والدیــن 
ــرار  ــی ق ــط آموزش ــرون و در محی ــت بی ــه رف ــی ک ــت. وقت اس

گرفــت، بدبختــی او بــاال مــی رود.
بدتــر از همــه هــم محیــط حاکم بــر جامعه اســت. رســانه های 
ــر  ــم دیگ ــتند. نمی توان ــه هس ــای جامع ــری، جنایتکاره تصوی

حــرف بزنــم.
بفهمید چه کار دارند می کنند. 

ادامه دارد...

عالمــه شــهید مرتضــی مطهری)رحمت اهلل علیــه( می فرمایــد: ِســیر 
یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــای نــوع و ســبک راه رفتن اســت.

ــا،  ــا و عمل کردن ه ــاب الگوبرداری ه ــده در ب ــه ش ــا توصی ــه م ــه ب آنچ
شــناختن ســبک پیغمبــر )و بــزرگان دیــن( اســت.

ســؤالی کــه بایــد بایــد بایــد از خــود بپرســیم اینکــه: چــرا بایــد ســیرة 
معصومیــن، اولیــا و شــهدا را دانســت؟

گاهــی بســیار از شــهدا گفتــه می شــود و اشــک ها ریختــه می شــود و 
ــد و... ــان می افتن ــه غلی ــا ب خون ه

خــوب اســت، امــا اگــر بــه الگوبــرداری و عمــل منجــر نشــود؛ چــه بــه 
ــم؟ ــت می آوری دس

و کســانی همیشــه هســتند کــه می داننــد مبــارزه علیه باطــل همچنان 
ــرباز  ــی س ــند؛ گاه ــگ را می شناس ــای جن ــس میدان ه ــه دارد. جن ادام
مدافــع حــق در شــهر هســتند و گاهــی میــدان دار جنــگ نــرم و گاهــی 

ــد... پشــت مرزهــا می جنگن
ــد  ــه کمک خواهــی برخواســت بای ــدای مظلومــی ب ــد هرجــا ن معتقدن

. بند بشتا
ایــن اســت خاصیــت اســام نــاب محمــدی؛ حســاس اســت بــه صــدای 
مظلــوم؛ حــاال هــر کجــای دنیــا کــه می خواهــد باشــد یــا از هر مســلکی... 

و اما مدافع حرم، »رسول خلیلی«...
بعضی ها...

از آســمان کــه بــه دنیــا می آینــد انــگار تکــه ای از آســمان را از همــان بــدو 
ورود بــا خودشــان بــه دنیــا می آورنــد و در قلــب خودشــان نگــه می دارنــد...

ــودن و  ــیر عبدب ــن، در مس ــاز زمی ــتر انسان س ــا بس ــه ب ــد در مواجه بع
خوب بــودن، آرام آرام آن تکــه آســمان در قلب شــان، وجودشــان را پــر می کنــد...

زبان شان به راه خداست...
پاهای شان در راه خداست...

دست های شان...
نگاه های محجوب شان...

را هم با پاسبانی از قلب شان در برابر سیاهی ها...
در مسیر موال نگه می دارند...

رسول خلیلی، شهید دهه شصتی مدافع حرم از این دسته بود...
دهــه شــصتی عمیقی کــه والیــت را فهمید و تمــام زندگــی و جوانی اش 

را در مــدار والیــت اهلّل گذراند...
شهید هم کسی است که مثل من، مثل تو، دنیا را تجربه کرده...

ــگ  ــا خــودش جن ــته... ب ــن داش ــاال و پایی ــته... ب ــتنی هایی داش خواس
داشــته... دلگرفتگــی داشــته... روزی هفتــاد بــار در انتخــاب بیــن خــوب و 
بــد رنــج کشــیده... گاهــی پیــروز شــده... گاهــی شکســت خــورده، امــا از 
مســیر خــارج نشــده... جهــاد بــا خــود داشــته... و از خــود هجــرت و عبــور 
کــرده... از بدهــا کــه هیــچ... از خوب هــا گذشــته تا خوب تریــن را انتخــاب کند...

تربیت در محیط 
خانـواده 

آیت اهلل مجتبی تهرانی
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طریق عاشقی

عالمــه شــهید مرتضــی مطهری)رحمت اهلل علیــه( می فرمایــد: ِســیر 
یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــای نــوع و ســبک راه رفتن اســت.

ــا،  ــا و عمل کردن ه ــاب الگوبرداری ه ــده در ب ــه ش ــا توصی ــه م ــه ب آنچ
شــناختن ســبک پیغمبــر )و بــزرگان دیــن( اســت.

ســؤالی کــه بایــد بایــد بایــد از خــود بپرســیم اینکــه: چــرا بایــد ســیرة 
معصومیــن، اولیــا و شــهدا را دانســت؟

گاهــی بســیار از شــهدا گفتــه می شــود و اشــک ها ریختــه می شــود و 
ــد و... ــان می افتن ــه غلی ــا ب خون ه

خــوب اســت، امــا اگــر بــه الگوبــرداری و عمــل منجــر نشــود؛ چــه بــه 
ــم؟ ــت می آوری دس

و کســانی همیشــه هســتند کــه می داننــد مبــارزه علیه باطــل همچنان 
ــرباز  ــی س ــند؛ گاه ــگ را می شناس ــای جن ــس میدان ه ــه دارد. جن ادام
مدافــع حــق در شــهر هســتند و گاهــی میــدان دار جنــگ نــرم و گاهــی 

ــد... پشــت مرزهــا می جنگن
ــد  ــه کمک خواهــی برخواســت بای ــدای مظلومــی ب ــد هرجــا ن معتقدن

. بند بشتا
ایــن اســت خاصیــت اســام نــاب محمــدی؛ حســاس اســت بــه صــدای 
مظلــوم؛ حــاال هــر کجــای دنیــا کــه می خواهــد باشــد یــا از هر مســلکی... 

و اما مدافع حرم، »رسول خلیلی«...
بعضی ها...

از آســمان کــه بــه دنیــا می آینــد انــگار تکــه ای از آســمان را از همــان بــدو 
ورود بــا خودشــان بــه دنیــا می آورنــد و در قلــب خودشــان نگــه می دارنــد...

ــودن و  ــیر عبدب ــن، در مس ــاز زمی ــتر انسان س ــا بس ــه ب ــد در مواجه بع
خوب بــودن، آرام آرام آن تکــه آســمان در قلب شــان، وجودشــان را پــر می کنــد...

زبان شان به راه خداست...
پاهای شان در راه خداست...

دست های شان...
نگاه های محجوب شان...

را هم با پاسبانی از قلب شان در برابر سیاهی ها...
در مسیر موال نگه می دارند...

رسول خلیلی، شهید دهه شصتی مدافع حرم از این دسته بود...
دهــه شــصتی عمیقی کــه والیــت را فهمید و تمــام زندگــی و جوانی اش 

را در مــدار والیــت اهلّل گذراند...
شهید هم کسی است که مثل من، مثل تو، دنیا را تجربه کرده...

ــگ  ــا خــودش جن ــته... ب ــن داش ــاال و پایی ــته... ب ــتنی هایی داش خواس
داشــته... دلگرفتگــی داشــته... روزی هفتــاد بــار در انتخــاب بیــن خــوب و 
بــد رنــج کشــیده... گاهــی پیــروز شــده... گاهــی شکســت خــورده، امــا از 
مســیر خــارج نشــده... جهــاد بــا خــود داشــته... و از خــود هجــرت و عبــور 
کــرده... از بدهــا کــه هیــچ... از خوب هــا گذشــته تا خوب تریــن را انتخــاب کند...

ــدن  ــزوم گذران ــوغ ل ــه بل ب
می دانــد  رســیده...  زمیــن  رنج هــای 

ــج را... رن
ــاد  ــادر را ش ــد؛ دل م ــال ۶5 آم ــاه س ــول آذرم رس

ــش  ــم و قوت ــدای فه ــی. از ابت ــدر را نوران ــب پ ــرد و قل ک
ــدوزی  ــت... علم ان ــرد... رزم آموخ ــرد... ورزش ک ــت ک فعالی

ــود... ــاع حاضــر ب ــرد... در اجتم ــرد... معاشــرت ک ک
دغدغــه داشــت، دغدغــه رفاقــت را... درد داشــت، درد گرفتاری 

مــردم را... چشــم هایش در تمــام جمع هــای دوســتانه و تفریحــات 
ــود، امــا همیشــه  ــود... خســته ب ــود و خســته از فعالیت هایــش ب خواب آل
شــوخ طبع و خنــده رو و همــراه... می خندیــد... زیــاد می خندیــد... حــدود 
الهــی را خــوب فهمیــده بــود... غیــرت را خوب بلــد بــود... مــادر را از بچگی 

در جمــع نامحــرم بــا وقــار صــدا مــی زد...
حســاس بــود و باغیــرت... حتمــاً روضــه علمــدار را خــوب فهمیــده بــود 
کــه خــود را آمــاده می کــرد... مهربــان بــود... عاشــق اباعبدهلّل)علیه الســام( 

و حــرم اهلّل بــود...
ــدر در مســیر دغدغه هــا و  ــت... آن ق ــگاه والی ــع جای ــود، مداف ــع ب مداف

ــل شــد. ــک تخریب چــی قاب ــا ی ــش نفــس زد ت ارزش های
ــان و  ــر مهاجم ــوری را در براب ــای س ــه نیروه ــی ک ــی قابل تخریب چ

ــی داد. ــوزش م ــش آم ــلمان نمای داع ــرور مس ــوش آمریکاپ وح
اینگونه انــد مــردان خــدا... از ســیم خــاردار نفس شــان گذشــته اند و 
مشــغول گــذر از ســیم خــاردار توطئه هــای لحظــه بــه لحظــۀ دشــمن اند...

ــا شــهدا  شــهید رســول، روزهــای دلتنگــی اش در گلــزار شــهدا و خلــوت ب
ــد شــهادت« ــه امی ــر، ب ــای بهت ــد روزه ــه امی ــرد: »ب گذشــت. آرزو می ک

روحش بزرگ و بزرگوار شد... از خودش که گذشت،
در خطوطــی دلنشــین بــرای تمــام آرزومنــدان مســیر عبودیــت این طور 

نوشت:
»ایــن دنیــا بــا تمــام زیبایی هــای آن، محــل گــذر اســت... همــه مــا بــه 
هــر حــال رفتنــی هســتیم؛ دیــر یــا زود فرقــی نمی کنــد؛ راه ایــن اســت؛ 

امــا چــه بهتــر کــه زیبــا برویــم...«
اللّهم الحقنا بالّشهدا...

آنان که وامدارشان هستیم
شهید » رسول خلیلی«  از قاب اسوه

ت
س ا ص خد

مخل لشکر 
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بهداشت و سالمت

ــود  ــه خ ــن کام حکیمان ــام( در ای امام)علیه الس
ــد  ــان می کن ــازی را بی ــم و کارس ــی مه ــتور طب دس
ــا  ــیاری بیماری ه ــد از بس ــات آن می توان ــه مراع ک
ــر نشــاط و نمــو جســم و روح  ــد و ب پیشــگیری کن
ــاز آن  ــرما در آغ ــد: »از س ــد، می فرمای ــان بیفزای انس
ــار(  ــک به ــد و در آخــرش )نزدی ــز( بپرهیزی )در پایی
از آن اســتقبال کنیــد، زیــرا در بدن هــا همــان 
ــا درختــان انجــام می دهــد؛ آغــازش  می کنــد کــه ب
ــی آورد.  ــرگ م ــد و ب می ســوزاند و آخــرش می رویان
ــا  ــه ب ــرمایی آمیخت ــرما اســت؛ س ــاز س ــز آغ پایی
خشــکی هــوا کــه از گرمــای تابســتان و نبــودن باران 
ــای  ــل برگ ه ــن دلی ــه همی ــه و ب ــمه گرفت سرچش
درختــان پژمــرده می شــوند و می ریزنــد و بــه 
ــان  ــد. هم ــرا می رس ــت ف ــرگ طبیع ــاح، م اصط
ــود خشــکی و ســردی اســت، ولــی  مرگــی کــه مول
در آغــاز بهــار هــوا رو بــه گرمــی مــی رود و معمــوالً 
و  رطوبــت  آن  می بــارد.  پربــاری  باران هــای 
ــد و ســبب  ــم می دهن ــه دســت ه ــی دســت ب گرم
شــکوفه کردن درختــان و بــرگ آوردن آن هــا و حیــات 
ــد  ــرآن مجی ــه ق ــه ک ــوند. همان گون ــت می ش طبیع
می فرمایــد: »َوتـَـَری االَْرَض َهاِمــَدًة َفــإَِذآ أَنَزلَْنــا َعلَْیَها 
َــْت َوأَنَْبَتــْت ِمــْن ُکلِّ َزْوج بَِهیــج«  الَْمــآَء اْهَتــزَّْت َوَرب
و همچنیــن زمیــن را )در فصــل زمســتان( خشــک 
ــر آن  ــاران ب و مــرده می بینــی و هنگامــی کــه آب ب
فــرو می فرســتیم، بــه جنبــش در مــی آیــد و رویــش 
مــی کنــد و از هــر نــوع گیاهــان بهجــت انگیــز مــی 

رویاند«)ســوره حــج، آیــه5(.
ــت و  ــن طبیع ــی از ای ــز جزئ ــان ها نی ــدن انس  ب
ــز،  ــار آن اســت؛ ســرمای خشــک پایی ــه آث ــر ب متأث

بدن هــا را ضعیــف و نحیــف و آمــاده بیماری هــا 
می کنــد، بنابرایــن بایــد خــود را پوشــانید و از آن دور 
داشــت، ولــی ســرمای مایــم آغاز بهــار بعــد از فصل 
ــت  ــم و رطوب ــا حــرارت ک ــه ب ــه آمیخت زمســتان ک
ــرو می دهــد و  ــه انســان نشــاط و نی بســیار اســت ب
ــد  ــن رو بای ــردد، ازای ــدن می گ ــّو و رشــد ب ــه نم مای
بــه اســتقبال آن رفــت. از آن گذشــته در آغــاز پاییــز 
چــون انســان بــه گرمــای تابســتان عــادت کــرده و 
ــال  ــت و انتق ــوده اس ــوا آل ــده ه ــر باری ــاران کمت ب
انســان از آن گرمــا بــه ســرما هرچنــد تدریجی اســت 
در بــدن تأثیــر می گــذارد و میکروب هــای بیمــاری زا 
در آن نفــوذ می کنــد و ازایــن رو آگاهــان می گوینــد: 
ــم  ــا ک ــارد بیماری ه ــی بب ــز باران های ــاز پایی ــر آغ اگ
می شــود، امــا در پایــان زمســتان و آغــاز بهــار، بــدن 
در مقابــل ســرما مقــاوم شــده، عوامــل بیمــاری زا بــر 
ــاران بســیار کــم شــده و اســتقبال از  ــر ســرما و ب اث
ســرمای بهــار نــه تنهــا ضــرری نــدارد؛ بلکــه عامــل 

ــود.  ــان می ش ــو جســم و ج نم
بوعلــی ســینا در کتــاب طبــی خــود، قانــون نیــز 
بــه همیــن نکتــه اشــاره کــرده می گویــد: »بدن هــا از 
ســرمای بهــار آن احساســی را ندارنــد کــه از ســرمای 
ــدن  ــرا هنــگام ســرمای بهــار، ب پاییــز می کننــد، زی
عــادت به ســرمای زمســتان کــرده و ازآن رو از آن آزار 
نمی بینــد، ولــی بــه هنــگام ســرمای پاییــز بــدن کــه 
ــد«.  ــراوان می بین ــا دارد از آن آزار ف ــه گرم ــادت ب ع
)کتــاب قانــون، ج1، ص83(  البتــه خداونــد ورود در 
فصــول مختلــف را تدریجــی قــرار داده تــا مشــکات 

انتقــال بــه حداقــل برســد. 

 : لســام( علی)علیه ا َقاَل  َو 
ِفي  یَْفَعُل  ــهُ  َّ ِن َفإ  ، ِه ِخِر آ ِفي  ُه  ْو تََلقَّ َو  ــهِ  لِ وَّ أَ ِفي  َد  لَْبْر ا ا  قَُّو »تََو
ُق«.  رِ یُو ُه  ِخُر آ َو  ُق  یُْحِر ــهُ  لُ وَّ أَ  ، رِ ا ــجَ الْْش ِفي  َکِفْعِلِه  ِن  ا لْبَْد ا

نهج الباغه(  127 )حکمــت 
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نگــــــــاه ویژه

امــام عسکری)علیه الســام( در فرمایشــی گهربــار، وصــول بــه 
خــدا و نِیــل بــه مقــام ُقــرب الهــي را یــک راه طوالنــي دانســته و 
ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َســَفٌر الَ یـُـْدَرُک  بیــان داشــتند: »إِنَّ اَلُْوُصــوَل إِلـَـی اهلَلَّ
إاِلَّ بِاْمِتَطــاء اَللَّْیــِل«؛ وصــول بــه خــدا و نِیــل بــه مقام ُقــرب الهي 
ــب  ــی مرک ــن راه طوالن ــودن ای ــت و پیم ــي اس ــک راه طوالن ی
ــاز  ــفر، نم ــن س ــب ای ــن مرک ــن و راهوارتری ــد و بهتری مي خواه

شــب اســت. 
ســفر بــا مرکــب قابــل طــي اســت و بــدون وســیله نقلیــه، آدم 

ســفر طوالنــي را چطــور طــي کنــد؟ 
ایــن راه، راه طوالنــي اســت. ایــن ســفر، ســفر طوالنــي اســت؛ 
ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َســَفٌر« کــه ایــن بــدون مرکــب  »إِنَّ اَلُْوُصــوَل إِلـَـی اهلَلَّ
نمي شــود، مرکبــش هــم نمــاز شــب اســت. نمــاز شــب یــک 
مرکــب خوبــي اســت. ســوار ایــن مرکــب شــوید و برویــد. اگــر 
مي خواهیــد عزیــز و گرامــي شــوید بایــد از خیلــي چیزهــا صرف 

ــر کنید.   نظ
جریــان شــب زنــده داري در حقیقــت آمــوزش و پــرورش روز 
اســت، بــراي اینکــه وقتــي مــا شــب برخاســتیم و حداقــل چهل 
نفــر را دعــا کردیــم، روز هــم حداقــل بــه فکــر حــل مشــکات 
ــداي  ــزد و از خ ــب برخی ــي ش ــر کس ــتیم، اگ ــر هس ــل نف چه
ســبحان حــل مشــکات چهــل نفــر را طلــب کنــد یقینــاً روز 
بــه فکــر آن چهــل نفــر هــم هســت، چنیــن انســاني نــه بیراهــه 
مــي رود نــه راه کســي را مي بنــدد، آن وقــت ایــن نظــام مي شــود 
نظــام والیــي، مي شــود نظــام قــرآن و عتــرت و منشــأ برکــت. 
بیــان نورانــي امــام حســن عسکري)ســام اهلل علیه( ایــن 
ــْدَرُک  ــَفٌر الَ یُ ــلَّ َس ــزَّ َو َج ِ َع ــی اهلَلَّ َ ــوَل إِل ــه »إِنَّ اَلُْوُص اســت ک
إاِلَّ بِاْمِتَطــاء اَللَّْیــِل«؛ َمطّیــه یعنــی مرکــب راهــوار. انســان وقتــی 
ســحر برمي خیــزد و بــا خدایــش گفت وگــو مي کنــد و خــودش 

ــد.  ــه برکــت او از لغزش هــا مصــون مي مان ــه او مي ســپارد، ب را ب
کســاني کــه ایــن راه را طــي مي کننــد بــه قــدري از زندگــي لذت 

ــرد.  ــّذت نمي ب ــدازه آن هــا ل ــه ان ــد کــه هیــچ کســي ب مي برن
اگــر آدم بینــي اش بســته باشــد وقتــي یــک سلســله غذاهــاي 
بــه حســب ظاهــر شــیرین را مي بینــد طمــع مي کنــد، امــا وقتي 
شــاّمه اش بــاز باشــد و بــوي بــد این هــا را استشــمام کنــد اصــًا 
رغبــت نــدارد و خــودش را بــه زحمــت نمي انــدازد. ایــن بازبــودن 
شــاّمه و بینــي و بــاز بــودن باصره و ســامعه همین اســت. در قرآن 
کریــم فرمــود یــک عــده چشم شــان بســته اســت »أَْعُیُنُهــْم فـِـي 
ِغَطــاءٍ َعــن ِذْکــِري« اگــر کســي بــوي غــذاي خوبي به مشــامش 
برســد، امــا چشــمش بســته باشــد ندانــد کــه ایــن آلــوده اســت 
و نبینــد آلــوده اســت، هــوس مي کنــد. لــذا ایــن نمــاز شــب آدم 
ــاال  ــه آدم مي دهد؛ح ــاز ب ــاّمه ب ــد، ش ــر مي کن ــمیع و بصی را س
آن مراحــل عالــي اش مخصــوص انبیــا و اولیاســت امــا مراحــل 

ابتدایــي کــه مشــکل مــا حــل مي شــود بــه مــا مي رســد. 
ذلـّـت مؤمــن بــه چیســت؟ ذلـّـت مؤمــن بــه ایــن اســت کــه نزد 
کســي مثــل خــودش َســر خــم بکنــد، نــزد غیــر خــدا ســر خــم 
بکنــد و بــه غیــر خــدا محتاج باشــد ایــن ذلـّـت اســت بنابراین هم 
قــرآن کریــم فرمــود: تنهــا محــور عــّزت، ذات اقــدس الهي اســت ، 
حــاال اگــر مؤمــن بخواهــد عزیــز بشــود بایــد نــزد عزیــز بــرود باید 
ایــن راه را طــي کنــد و تــا بــه لقــاي الهي نرســد تــا مقــّرب عنداهلل 
ــي  ــز نمي شــود ایــن راهــش چیســت؟ در بیــان نوران نشــود عزی
امــام حســن عسکري)ســام اهلل علیه( ایــن اســت کــه »إِنَّ اَلُْوُصوَل 

ِ َعــزَّ وَ َجــلَّ َســَفٌر الَ یـُـْدرَُک إاِلَّ بِاْمِتَطــاء اَللَّْیــِل«.  إِلـَـی اهلَلَّ
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شــخصیت جنــاب عبدالعظیــم بــرای اغلــب مردم ناشــناخته اســت. 
جنــاب عبدالعظیــم مــرد بســیار بزرگــی اســت. مــردم مقامــات علمی 
ــاب  ــت جن ــک وق ــد ی ــرم می آی ــه نظ ــد. ب ــوار را نمی دانن ــن بزرگ ای
آقــای »ری شــهری« احادیــث ایــن بزرگــوار را اســتخراج کــرده بودنــد 
و شــما مثــل اینکــه روی آن دیــوار همــه اش را نوشــتید. ایــن خیلــی 
کمــک می کنــد بــه اینکــه مــردم از مقــام محّدثِی ایشــان آگاه باشــند. 
ــد و  ــاد و زه ــم و جه ــل از عل ــم، تجلی ــاب عبدالعظی ــل از جن تجلی

تقواســت. ایشــان صائــم الّنهــار و قائــم الّلیــل بــوده اســت. 
در حــاالت ایشــان نوشــته اند: در مدتــی کــه ایشــان در ری زندگــی 
می کــرد، همــه  روزهــا را روزه می گرفــت و همــه شــب ها را مشــغول 
عبــادت بــود. این هــا حّقــاً و انصافــاً چیزهــای خیلــی مهمــی اســت. 
ــرت  ــت. حض ــده اس ــی وارد ش ــات معروف ــان روای ــت ایش در فضیل
هادی)علیه الســام( بــه یکــی از اهالــی ری کــه از زیــارت امــام حســین 
ــم  ــی عبدالعظی ــر می رفت ــود: »اگ ــد، فرم )علیه الّصاةوالســام( می آم
ــام حســین نصیبــت  ــارت ام ــی را کــه از زی ــارت میکــردی، ثواب را زی
ــم  ــاب عبدالعظی ــوار جن ــا در ج ــد.« م ــو می دادن ــه ت ــت ب ــده اس ش
زندگــی می کنیــم، شــوق کربــا هــم داریــم؛ امــا کمتــر توفیــق پیــدا 
ــه  ــت، ک ــک روای ــن ی ــم. ای ــوار بروی ــن بزرگ ــارت ای ــه زی ــم ب می کنی
مقــام معنــوی حضــرت عبدالعظیــم را نشــان می دهــد. آن روز، امــام 
هادی)علیه الســام( می خواســتند ایــن مشــعل در ایــن نقطــه از ایــران 
بدرخشــد. بیخــود تعریــف نمی کردنــد. می خواســتند دل هــای آحــاد 
ملّــِت مســلمان را در ایــن نقطــه  عالــم بــه وســیله  نــور این مشــعل که 
از انــوار اهــل بیــت علیهم الســام اســت و آن روز از دنیــا هــم رفتــه بود 

و دیگــر خطــری او را تهدیــد نمی کــرد، روشــن کننــد. 

از ســوی دیگــر ایشــان بــه دلیــل شــخصیت جهــادی خــود، بــا حال 
اختفــاء و فــرار بــه ری آمــده اســت. شــیخ نجاشــی می گویــد: »حاربــاً 
مــن الّســلطان«؛ ایشــان از دســت خلیفــه عّباســی از عــراق و حجــاز 
گریخــت و بــه ری آمــد؛ چــون ری مرکــز و محــل تجّمــع شــیعیان 
بــود. هــم در مدینــه و هــم در عــراق، همــه این هــا مجبــور نبودنــد از 
دســت خلیفــه بگریزنــد. ایــن، مبــارز بــودن ایشــان را نشــان می دهــد. 
مشــخص می شــود ایشــان اهــل نشــر معــارف امامــت بــوده؛ بخصوص 
در دوران حضــرت جــواد و حضــرت هادی)علیهماالســام( کــه ایشــان 
حداقــل راوی ایــن دو امــام اســت. دوران عجیبــی بــوده اســت؛ دوران 
اختنــاق شــدید نســبت بــه ائمــه و درعین حــال دوران نشــاط عجیــب 
شــیعه در سراســر دنیــای اســام. ایــن چیــز مهمی اســت کــه در هیچ 
زمانــی از دوران زندگــی ائمــه، شــیعیان ایــن همــه فعالیــت و نشــاط و 
تحــرک و ســازماندهی و گســترش در دنیــای اســام نداشــته اند کــه 
در دوران ایــن ســه امــام یعنــی حضــرت جــواد و حضــرت هــادی و 
حضــرت عسکری)علیهم الســام( داشــته اند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ایــن ســه امــام خودشــان در مدینــه و بغــداد و در ســامرا زیــر نظــر و 
تحــت فشــارهای خیلــی شــدیدی قــرار داشــتند. معلــوم می شــود در 
ــورد  ــه م ــوده ک ــی ب ــوار شــخصیت مهــم و فعال ــن بزرگ آن دوران، ای
توجــه خلیفــه قــرار گرفتــه و تحــت تعقیــب بــوده و بــه ری گریختــه 
ــخصیت  ــم ش ــت، ه ــادی اس ــخصیت جه ــم ش ــن ه ــت. بنابرای اس
علمــی اســت و هــم محــدث اســت و حداقــل از امــام جــواد و امــام 

هادی)علیهماالســام( روایــت نقــل کــرده اســت. 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای برگزارکننده  کنگره 
حضرت عبدالعظیم الحسنی 1382/3/5
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برگـی  از  یک  نوشته

حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم(؛ 

شخصیتی علمی

 و مجاهد
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در انتظار آفتاب

خواهد آمد

هستید و هستید و هستید؛
از ابتدا بوده اید و تا انتها نیز...

زمین بر مدار شما می چرخد.
قطب عالم امکان، اینکه اگر شما نباشید را حتی به خیال 

نمی توان آورد!
وقتی جان های نورانی، واژه های شما را به دل تنگ ما رسانده اند تا 

جان بگیریم، نمی توان از نبودن شما حرف زد. آنجا که فرموده ای:» با غم تان 
محزونیم و با شادی تان شاد...«، یا آنجا که فرمودید:» گمان می کنید از حال شما 

بی خبریم؟!«، این ها را که می شنویم ذره ذره مان هوایی شما می شود موال جانم؛
زمین با اینکه هنوز زیبایی های خودش را دارد، اما کدورتی گرفته که کسی برای رفعش 

به تنهایی توان ندارد. دعای شما را می طلبد و نگاهت را...
و البته اگر بیایی...

اگر بیایی...
هزاران خط می توانم بنویسم اگر بیایی چطور می شود؛

چنین می شود، چنان می شود، اما به این جمله که تمام کام را می رساند اکتفا می کنم: »اگر 
بیایی همه چیز خوب می شود.«

می دانم، می دانم، ما باید کاری کنیم، اما موالجان، بی تو حقیقتاً سخت می گذرد.
َمَثل ما مثل طفلی ست که خودش را میل راه رفتن نیست و تکیه بر پدر کرده، مهر و نگاه و 

حضور پدر باعث می شود برخیزد.
ما هم ایستاده ایم، خواسته ایم، ولی دست پدرانه ات اگر نباشد می افتیم.

نگاهت اگر نباشد، امید، هرگز در خانۀ ما را نخواهد زد.
روزِی نظرت را بر ما زیاد کن یا ایهاالعزیز...

به حق عمو جانت...
به حق علمدار...

دارم امید که موکول به فردا نشوددارم امید که موکول به فردا نشود
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کاس های هنری کانون دختران  زهرایی اسوه

اول: خبر خوب 
در جریان کالس های هنری ما که هستی،

اگر هنوز ثبت نام نكردی فرصت را از دست نده،
اما خبر خوب اینه که 

ــه کالس هــای مــا دعــوت کنــی، 30درصــد تخفیــف  اگــر ســه نفــر از دوســتانت رو ب
ــری. ــا می گی ــرکت در کالس ه ــرای ش ب

و اگــر پنــج نفــر از دوســتانت رو دعــوت کنــی، می توانــی کامالً رایــگان تــوی کالس های 
هنــری مــا شــرکت کنی.

: خبر خوب دوم 
اگــر نتونســتی یــا ســختت بــود هزینــه کالس هــای هنــری مــا را یكدفعــه پرداخــت 

کنــی.
صنــدوق وام مؤسســه اســوه از 200 تــا 400 هــزار تومــان بهــت وام مــی ده کــه بتونــی 
تــوی کالس هــا شــرکت کنــی و وســایل مــورد نیــاز کالس هــا رو بخــری و بعــد بــا مبلــغ 

ناچیــز ماهانــه 20هــزار تومــان قســطات رو تســویه کنــی
ــگاه  ــوی فروش ــت ت ــوالت هنری ــروش محص ــی از ف ــی می تون ــگ باش ــه زرن ــه اگ البت

مجــازی مــا قســطت رو پرداخــت کنــی
البته این وام به ده نفر اول که درخواست بدهند داده می شود.


