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اســام یــک روش زندگــی اســت. انســانی کــه اســام می خواهــد 
بســازد، انســانی اســت کــه نســبت بــه والیــت بی تفــاوت نیســت. 
ــی  ــن اخاق ــد؛ بنابرای ــت می دان ــاق را در والی ــأ اخ ــام سرمنش اس
ــه  ــت؛ بلک ــاق نیس ــد، اخ ــاوت باش ــت بی تف ــه والی ــبت ب ــه نس ک
ــه از  ــیم ک ــی باش ــال اخاق ــه دنب ــد ب ــا بای ــت. م ــاق اس ــد اخ ض
ــم و  ــت رفته ای ــه راه را درس ــت ک ــرد. آنجاس ــأت می گی ــت نش والی
ــه ســر منــزل مقصــود برســیم. روح والیــت در  ــم کــه ب امیــد داری
درون انســان مؤمــن متعهــد، خاصیــت رویشــی دارد و اگــر بــه عهــد 

و پیمــان بــا موالیــش عمــل کنــد، او را رشــد خواهــد داد.
از طرفــی روایت هــای بســیاری داریــم کــه مــاه رجــب و شــعبان 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــس، مقدم ــه نف ــه و تزکی ــرای توب را ب
ــدد از  ــا م ــه ب ــت ک ــته اس ــته و بایس ــس شایس ــته اند، پ دانس
ــرت  ــز؛ حض ــاه عزی ــن دو م ــای ای ــوص مولوده ــت و به خص ــل بی اه
امیرالمؤمنیــن، امــام محمدباقــر، امــام جــواد، امــام حســین، حضرت 
ابالفضــل و بقیــه اهلل االعظــم روحــی فــداه )علیهم الســام(، بــا دعــا 

ــم. ــه ســوی خــود ســرازیر کنی ــه رحمــت حــق را ب و ندب
ــورت  ــعبان ص ــاه ش ــاد م ــه در اعی ــال ک ــی از اعم برخ
ــای  ــزرگ، چراغانی ه ــای ب ــه کیک ه ــد تهی ــرد، مانن می گی
زیبــا و شــادباش گفتن، درســت اســت کــه باعــث 
ــی  ــا تداع ــان در ذهن ه ــارک ایش ــاد مب ــود ی می ش
شــود، امــا در برخــی مــوارد کامــاً بی ارتبــاط بــه 
میــاد شــریف عصاره هــای هســتی اســت، 
درحالی کــه بایــد ایــن جشــن های 
بــزرگ و ایــام خجســته را بــه 
برنامه هــا و اعمالــی زینــت 
ــود آن  ــا مول ــه ب داد ک

عیــد پیونــد داشــته باشــد و چــون از دســتاوردهای ظهــور حضرت 
ــای  ــف گنجینه ه ــان ها و کش ــول انس ــوغ عق ــم، بل ــة اهلل االعظ بقی
ــه امــوری  ــی ســزاوار اســت ب فهــم بشــر اســت؛ در چنیــن روزهای
ــان ها و  ــل انس ــم و عق ــل فه ــد و تکام ــه رش ــود ک ــه ش پرداخت
منتظــران آن حضــرت را تأمیــن کنــد. بایــد بــه دنبــال ایــن بــود کــه 
چگونــه و بــا چــه روش درســت و صحیحــی می تــوان فهــم و عقــل 

ــد داد. ــان ها را رش انس
ــد.  ــخص می کنن ــان را مش ــد انس ــت رش ــات جه ــک روای تک ت
زراره  جنــاب  بــه  صادق)علیه الســام(  امــام  کــه  همان طــور 
فرمودنــد در زمــان غیبــت ایــن دعــا را بخوانیــد کــه بــرای اســتواری 
ــارت زندگــی  ــن عب ــد اســت. حضــرت می خواهــد در ای ایمــان مفی
انســان را در زمــان غیبــت جهــت دار کنــد و راهــش را بــه انســان ها 
ــي نَْفَســَک  َــْم تَُعرِّْفِن َّــَک إِْن ل ــي نَْفَســَک َفإِن ــمَّ َعرِّْفِن بیامــوزد: »اَللَُّه
َّــَک إِْن لـَـْم تَُعرِّْفِنــي  ــَک، اَللَُّهــمَّ َعرِّْفِنــي َرُســولََک َفإِن لـَـْم أَْعــِرْف نَِبیَّ
ــَک إِْن  َّ ــَک َفإِن َت ــي ُحجَّ ــمَّ َعرِّْفِن ــَک، اَللَُّه َت ــِرْف ُحجَّ ــْم أَْع َ ــولََک ل َرُس
َتــَک َضَلْلــُت َعــْن ِدیِنــي«؛ »خدایــا، خــودت را بــه  لـَـْم تَُعرِّْفِنــي ُحجَّ
مــن بشناســان، چــون اگــر خــودت را بــه مــن نشناســانی، پیامبــرت 
را نخواهــم شــناخت، خدایــا رســول خــود را بــه مـــن معرفــی کــن 
چــون اگــر رســول تــو را نشناســم، حجــت تــو را نخواهــم شــناخت، 
خدایــا حجــت خــود را بــه مــن معرفــی کــن زیــرا اگــر حجــت تــو را 

نشناســم از دیــن خــود گمــراه شــده ام.«
حضــرت، در ایــن حدیــث، ســه محــور خیلــی محکــم که رســیدن 
بــه آن هــا در زمــان غیبــت بــرای حیــات و زندگــی انســان ضــرورت 
دارد را بیــان فرمــود کــه اگــر در هــر کــدام ضعفــی باشــد، گرفتــار 
ــت  ــان غیب ــر در زم ــد و اگ ــد ش ــا خواه ــرگردانی ها و ضالت ه س
حتــی تمــام عالــم هــم جمــع شــود تــا او را بــه آرامــش برســاند بــه 
جایــی نخواهــد رســید؛ ایــن ســه محــور، معرفــت توحیــدی، معرفت 

رســول و معرفــت حجــت خداونــد اســت.
اگــر روی ایــن ســه محــور بــه صــورت اصولــی و صحیــح کار شــود 
و انســان در راســتای حقیقــت شــناخت و عرفــان و معرفــت موفــق 
شــود، آن وقــت بقیــه مســائل، اخاقیــات، اجتماعیــات، سیاســیات، 

همــه بــر ایــن مبنــا جهــت پیــدا خواهــد کــرد.
و اینــک کــه در آغــاز نــوروز 1400 هجــری شمســی هســتیم، آغــاز 
نــو ســال شمســی بــا حلــول مــاه شــعبان را بــه فــال نیــک گرفتــه 
و از خداونــد می خواهیــم کــه مــا را نیــز ماننــد ســال نــو، بهــاری و 

تــازه کنــد. تــا خــود را بســازیم آنگونــه کــه او می پســندد.
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لزوم آمادگی 
برای فرج 

مهدی موعود )علیه السالم( 

کـــــالم نــــــور
3

بشــر. و مــا بایــد خودمــان را مهیــا کنیــم از بــرای اینکــه اگــر چنانچــه 
موفــق    شــدیم ان شــاءاهلل بــه زیــارت ایشــان، طــوری باشــد که روســفید 
ــه  ــه کار گرفت ــه اآلن ب ــام     دســتگاه هایی ک ــش ایشــان. تم باشــیم پی
ـ و امیــدوارم کــه در ســایر کشــورها هــم     توســعه  شــده اند در کشــور مــا 
ـ بایــد توجــه بــه ایــن معنا داشــته باشــند کــه خودشــان را  پیــدا بکنــد 

مهیــا کننــد بــرای ماقــات     حضــرت مهدی)ســام اهلل علیه(. 

صحیفه امام خمینی)رحمت اهلل علیه(، ج12، ص482

عیــد شــعبان، عیــد تولــد حضــرت مهدی)ســام اهلل علیه( بزرگ ترین 
عیــد اســت بــرای تمام     بشــر. وقتــی که ایشــان ظهــور کنند. ان شــاءاهلل 
ـ تمــام بشــر را از     انحطــاط بیــرون  خداونــد تعجیــل کنــد در ظهــور او
مــی آورد، تمــام کجی هــا را راســت می کنــد:   »یَْمــأُ األَرَْض َعــْدالً بَْعــَد 
مــا ُملَِئــْت َجــْوراً«     همچــو نیســت کــه ایــن عدالــت همــان کــه ماهــا از 
آن می فهمیــم کــه نــه یــک حکومــت عادلــی     باشــد کــه دیگــر جــور 
نکنــد آن، ایــن هســت امــا خیر، باالتــر از ایــن معناســت. معنــی »  یَْمَأُ 
ً  « اآلن زمیــن و بعــد از ایــن، از ایــن  األَرَْض َعــْدالً     بَْعــَد مــا ُملَِئــْت َجــْورا
هــم بدتــر شــاید بشــود، پــر از جــور اســت، تمــام     نفوســی که هســتند 
انحرافــات در آن هــا هســت. حتــی نفــوس اشــخاص کامــل هــم در آن   
  انحرافاتــی هســت ولــو خــودش ندانــد. در اخاق هــا انحراف هســت، در 
عقایــد انحــراف هســت،     در اعمــال انحــراف هســت و در کارهایــی هــم 
کــه بشــر می کنــد انحرافــش معلــوم اســت. و ایشــان     مأمورنــد بــرای 
اینکــه تمــام ایــن کجی هــا را مســتقیم کننــد و تمــام ایــن انحرافــات را 
برگرداننــد بــه     اعتــدال کــه واقعــاً صــدق بکنــد »  یَْمــَأُ األَرَْض َعــْدالً بَْعَد 
مــا ُملَِئــْت َجــْوراً«.   از ایــن جهــت، ایــن عیــد، عید تمام     بشــر اســت بعد 
از اینکــه آن اعیــاد، اعیــاد مســلمین اســت. ایــن عیــد، عیــد تمام بشــر 
اســت. تمــام     بشــر را ایشــان هدایــت خواهنــد کــرد ان شــاءاهلل، و ظلــم و 
جــور را از تمــام روی زمیــن بــر  می دارنــد به همــان معنای مطلقــش. از 
ایــن جهــت، ایــن عیــد، عیــد بســیار بزرگــی اســت که بــه     یک معنــا از 
عیــد والدت حضــرت رســول)صلی اهلل علیه و آله( کــه بزرگ تریــن اعیــاد 

اســت،     ایــن عیــد بــه یــک معنــا بزرگ تــر اســت. 
ــام اهلل توجــه کنیــم  ــد در این طــور روزهــا و در این طــور ای و مــا بای
کــه خودمــان را مهیــا کنیــم از     بــرای آمــدن آن حضرت. مــن نمی توانم 
ــم  ــن اســت.     نمی توان ــر از ای ــر روی ایشــان بگــذارم؛ بزرگ ت اســم رهب
ــرای اینکــه دومــی در کار نیســت.  ــم کــه شــخص اول اســت؛ ب بگوی
ایشــان را     نمی توانیــم مــا بــا هیــچ تعبیــری تعبیــر کنیــم االّ همیــن که 
مهــدی موعــود اســت. آنــی اســت کــه خــدا     ذخیــره کــرده اســت برای 
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انســان حالتــی دارد کــه از یکنواختــی ملــول می شــود، طالــب تجدد و 
تنــوع اســت .  تجــدد و نوخواهــی احتیاجــی اســت در وجــود بشــر. بعضی 
گمــان می کننــد کــه ایــن خصیصــه ذاتــی بشــر اســت. بشــر همیشــه 
مشــتاق و آرزومنــد چیزهایــی اســت کــه نــدارد. داشــتن، مدفــن عشــق 
و عاقــه و خواســتن اســت ، امــا بعضــی دیگــر نظــر دقیق تــری دارنــد؛ 
ــد،  ــی بشــر باش ــزی و ذات ــوب  غری ــزی مطل ــاً چی ــر واقع ــد اگ می گوین

ممکــن نیســت کــه وصــال او را ســرد و افســرده بکنــد.
ــر  ــر و عالی ت ــی کامل ت ــوق و محبوب ــر معش ــزه بش ــاد و غری در نه
اســت، محبوبــی کــه کمــال الیتناهــی اســت. بــه دنبــال هــر محبوبــی 
کــه مــی رود، در حقیقــت، نشــانی از محبــوب اصلــی و واقعــی  خــود در او 
می بینــد و بــه گمــان محبــوب اصلــی بــه ســراغ او مــی رود، امــا پــس از 
وصــال چــون خاصیــت آن محبــوب اصلــی را در او نمی بینــد و احســاس 
می کنــد کــه ایــن  موجــود قــادر نیســت خلــع وجــودی او را پــر کنــد، 
بــه ســراغ محبوبــی دیگــر مــی رود و همیــن طــور...؛ مگــر آنکــه روزی به 
محبــوب اصلــی و حقیقــی خــود نائــل گــردد، آن  وقــت بــه کمــال واقعی 
خــود کــه اتصــال به کمــال الیتناهــی اســت، خواهــد رســید و در بهجت 
ــرد و  ــه آرام می گی ــرای همیش ــردد و ب ــرق می گ ــل غ ــعادت کام و س
دیگــر خســتگی و افســردگی و کســالت در او راه نمی یابــد و بــه عبارتــی 

»أاََل بِِذْکــِر اهلَلّ تَْطَمِئــنُّ الُْقُلــوُب«.
در تشــریع نیــز ایــن نکتــه رعایــت شــده، در هفتــه، روزی و در ســال، 
ــه  ــرای عبــادت اختصــاص داده شــده اســت؛ یعنــی تشــریع ب ماهــی  ب
بدرقــه تکویــن رفتــه  اســت. روز جمعــه در هفته، و مــاه رمضان در ســال، 
اوقــات تجدیــد حیــات  معنــوی و زدودن خاطــر از مال هــا و کدورت های 
مــادی اســت. در حدیــث اســت: »لـِـکِلّ َشــْيءٍ َربیــٌع َو َربیــُع الُْقْرآِن َشــْهُر 
َرَمضــاَن«؛ یعنــی هــر چیــزی بهــار و فصــل تجدیــد حیاتــی دارد، بهــار 

و فصــل تجدیــد حیــات  قــرآن در دل اهــل ایمــان، مــاه رمضــان اســت.
بهــار طبیعــی را خورشــید بــه وجود مــی آورد که پــس از مدتــی دوری 
و فاصلــه بــا اشــعه گــرم خــود طبیعــت مــرده را زنــده و زمیــن خفتــه را 
بیــدار می کنــد، و بهــار معنــوی را خورشــید تابنــده قــرآن در دل هــای 
مــرده و روح هــای افســرده ایجــاد می کنــد. هــم از فرصــت بهــار معنــوی 
بایــد اســتفاده کــرد و هــم از فرصــت بهــار طبیعــی. در قرآن کریــم مکرر 
از ایــن تجدیــد حیاتــی کــه بــرای زمیــن رخ می دهــد یــاد شــده، امــا بــه 
عنــوان یــک درس و تعلیــم و بــه عنــوان راهنمایی بشــر، کــه از این فصل  

چــه اســتفاده ای بایــد بکنــد و چــه الهامــی بایــد بگیرد.

بهار؛ فصل حیات بخش 
و الهام دهنده برای 

انسان متعالی
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گل هــا و ســبزه ها در ایــن فصــل خــود را بــه کمــال رشــد می رســانند، 
بــه حــد اعلــی جمــال خــود را طــراوت می دهند، اســب و گاو و گوســفند 
ــه می ســازند، جســت  ــه آب و علــف می رســانند، خــود را فرب خــود را ب
و خیــزی  می کننــد، انســان هــم از آن جهــت کــه انســان اســت، عقلــی 
دارد و فهمــی، دلــی  دارد و احساســاتی و عواطفــی، او هــم از ایــن فیــض 

عــام ســهمی دارد .
بــرای بعضــی از مــردم فصــل حیات بخــش بهــار الهام د هنــده 
اســت، درس اســت، آموزنــده اســت، نکته هــا و رمزهــا و حقیقت هــا در 
می یابنــد، امــا متأســفانه  اســتفاده بعضــی دیگــر از افــراد از حــد اســتفاده 
یــک حیــوان تجــاوز نمی کنــد. حاصــل بهــره آن هــا از ایــن تجلــی بــا 
ــتی کردن و  ــیدن و بدمس ــردن و عربده کش ــکم پرک ــت، ش ــکوه خلق ش
ســقوط در منتهــا درجــه حیوانیــت اســت. آن هــا در ایــن فصــل الهــام 
ــد  ــکات پلی ــات و مل ــه  از صف ــل؛ بلک ــن فص ــه از ای ــا ن ــد، ام می گیرن
ــد؛ امــا چــه چیــز الهــام می گیرنــد؟ جنایــت  خودشــان الهــام می گیرن
و آدمکشــی، فحشــا و فســاد اخــاق، شکســتن قیــود و حــدود انســانی. 
آیــا ایــن منتهــای بدبختــی نیســت کــه محصــول رســیدن ایامــی بــه 
ــاوت  ــی روح و قس ــی دل و تاریک ــراوات، تیرگ ــا و ط ــف و صف ــن لط ای
قلــب باشــد؟ آری هــر کســی بــر طینــت خــود می تنــد. بــه هــر حــال، 
بهــار فصــل تجدیــد حیــات و زندگــی از ســرگرفتن زمیــن ماســت، فصل  
ــن در شــرایط  ــه زمی ــی اســت ک ــن اســت، فصل ــی زمی نشــاط و خرم
ــن  ــه بزرگ تری ــرد و مســتعد می شــود ک ــرار می گی ــدی ق ــازه و جدی ت

ــه  او افاضــه شــود. موهبت هــای الهــی یعنــی حیــات و زندگــی ب
شهید مرتضی مطهری)رحمت اهلل علیه(،
 کتاب »بیست گفتار«.

کـــــالم مطــــــهر
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ــوده  ــدک ب ــم و ان ــیار ک ــن بس ــداد مؤمنی ــه تع ــازل شــده ک ــی ن ــرون زمان ســوره کاف
ــدا  ــول خ ــا رس ــا ب ــرعبادت اهلل و بت ه ــر س ــی ب ــه و چانه زن ــرای مصالح ــار ب ــزرگان کف و ب
)صلوات اهلل علیه وآلــه( بــه مذاکــره پرداختنــد و هرگــز بــاور نداشــتند کــه پاســخ »ال أَْعُبــُد مــا 
ــُدوَن« را بشــنوند و ایــن دقیقــاً مفهــوم اســاس دیــن اســت کــه چنیــن پایــدار و اســتوار  تَْعُب
اســت کــه هرگــز قابــل مذاکــره و تعامــل نیســت و ایــن نهایــت مفهــوم توحیــد مطلــق عملــی 

و اعتقــادی اســت.
تکــرار »ُقــل« در ســورۀ کافــرون، تأکیــد و تشــریحی بــر »ُقل«هــای معــّوذات اســت، 
ــه اهلل اســتعاذه می نمایــد،  یعنــی آن هنــگام کــه انســان از شــّر درون خــود و همــۀ خائــق ب
هرگــز بــه ضعــف و مصالحــه در برابــر کفــار دچــار نخواهــد شــد و حــق تعالــی، نصــرت وی را بــا 
تبــاب دشــمنان دیــن، محقــق می کنــد و فتــح و پیــروزی حاصــل می شــود. ضامــن بقــای ایــن 
ــا اعــان محکــم و  پیــروزی، تسلیم نشــدن در برابــر کفــار و خواســته های ایشــان اســت کــه ب
قاطــع »ال أَْعُبــُد مــا تَْعُبــُدوَن« تجلــی می یابــد. تصریــح بــه »لَُکــْم ِدیُنُکــْم َو لـِـَي ِدیِن«، تســامح 
ــی و  ــه در رویاروی ــد را جلوه گــر می ســازد کــه ن ــا و اســتقامت در توحی ــر باورهــای آنه در براب
مبــارزۀ مســتقیم بــا دشــمن، بلکــه در قاطعیــت در توحیــد و خدابــاوری بــه کمــال می رســد. 
ــد  ــرون، برآین ــورۀ کاف ــوذات و س ــی مع ــل عقیدت ــد، حاص ــورۀ توحی ــن، س بنابرای
ــدا در ســورۀ احــد،  ــد ابت ــارت دیگــر، خداون ــه عب ــه شــمار مــی رود. ب ــی آن ب ــت عمل دریاف
مفهومــی را تبییــن می کنــد و ابعــاد نظــری آن را شــرح می دهــد و در ســورۀ پســین، نمودهــا 
و مصداق هــای عینــی و عملــی آن را تبییــن می کنــد تــا بــر گســترۀ درک مخاطبــان بیفزایــد. 
تــا مؤمنــان از ســوره کافــرون دریابنــد کــه در هیــچ شــرایطی در برابــر کّفــار در موضــع ضعــف 
نیســتند کــه بــه ناچــار بخواهنــد بــا ایشــان مصالحــه کننــد. ســوره نصــر پایــه فتــح پیــروزی را 
نویــد می دهــد و ســوره کافــرون بــا »ُقــل« تبعیــت از خــدا و رســولش، کنــار نیامــدن بــا کّفــار را 
ســر می دهــد، چــرا کــه اگــر »اِذا جــاَء نَصــُر اهللِ« شــکل بگیــرد فاتحــه کّفــار خوانــده  شــده و اگر 
ــْت  ــْت یـَـَدا« اجــرا شــود دیگــر مهلتــی بــرای عــرض انــدام کّفــار نخواهــد مانــد. امــا اگــر »تََبّ »تََبّ
یَــَدا« بــه هــر دلیــل و مســامحه ای شــکل نگیــرد؛ کّفــار ســربلند می کننــد و ادعــای مصالحــه 
و صلــح دروغیــن دارنــد. در ایــن زمــان هــم بایــد اســتقامت ورزیــد، تســبیح و اســتغفار دقیقاً 
در ایــن زمانــه کاربــرد دارنــد .در ســوره کوثــر تأثیــر کنــار نیامــدن بــا کّفــار بیــان خواهــد شــد.

َمُد«وحدت دو سوره ناس و فلق از نظر عقیدتی سوره توحید: »اهلَلّ الَصّ

سوره کافرون: »لَُکْم ِدیُنُکْم َو لَِي ِدیِن«وحدت دو سوره ناس و فلق از نظر عملی

5
سبک زندیگ قرآین
)قسمت   ششم
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آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت نوزدهم

تربیـــــــت فرزند
6

همنشینی با خوبان مایة نجات
یــک روایتــی را مــن از علی)علیه الســام( عــرض کنم: »لَیــَس َشــٌئ أَدَعی 
لَِخْیــٍر َو أَنَْجــی ِمــْن شــرٍّ ِمــْن ُصْحَبــِۀ األَْخیــارِ« چیــزی به اندازۀ همنشــینی 

بــا خوبــان، انســان را بــه خیــر نخوانــده و از بــدی نجــات نمی دهد.
ــاح  ــر و ص ــوی خی ــه س ــر ب ــر و جاذب ت ــزی دعوت کننده ت ــچ چی هی
از همنشــینی بــا خوبــان نیســت. همنشــینی بــا نیــکان آدم را بــه ســمت 

ــد. ــی می کش خوب
زبانــی نیســت، عملــی اســت. خــواه ناخواهــی اســت. رابطــه تنگاتنــگ اثر 
ــه صــاح  ــو را ب ــراد نیکــو و وارســته ت ــا اف حســن می گــذارد. مصاحبــت ب

ــد. ــات می ده ــّر نج ــد و از ش می کش
همیــن مصاحبــت و همراهــی؛ خــود او، اتوماتیــک وار و ناخــودآگاه روی تو 

ــذارد. ــر می گ اث
ــح  ــن را توضی ــا ای ــی زیب ــام( خیل ــی علی)علیه الس ــک روایت ــد در ی بع
ــرَّ  ــِح إِذا َم ــِر کالّری ــُب الشَّ ــرارِ تَْکِس ــُۀ األَْش ــد: »ُصْحَب ــد؛ می فرمای می ده
لـَـْت نَْتنــاً« همنشــینی بــا بــدان، بــدی مــی آورد؛ مانند نســیمی  بِالنَِّتــن َحمَّ

ــرد. ــد می گی ــوی ب ــذرد و ب ــن زار می گ ــه از لج ک
اگــر بــا آدم هــای فاســد رابطــه تنگاتنــگ پیــدا کــردی -کــه ایــن رابطــه 
چاشــنی محّبــت هــم داشــته باشــد- روی تــو اثــر می گــذارد، و تــو را هــم 

ــد. ــد می کن فاس
ــاد  ــک ب ــل ی ــا او، مث ــو ب ــت ت ــد: مصاحب ــد. می گوی ــال می زن ــد مث بع
می مانــد کــه اگــر بــه یــک شــیء بدبویــی برخــورد کنــد، ایــن بــاد، بــوی 
بــد را همــراه خــودش می بــرد؛ خــواه ناخــواه. همیــن کــه از روی نجاســت رد 

شــد، -همیــن مصاحبــت- بــوی بــد را همــراه خــودش می بــرد.
بــدان تــو هــم بــا افــراد فاســد مصاحبــت داشــته باشــی –چــه رســد کــه 

چاشــنی محبــت هــم باشــد و تنگاتنــگ باشــد- بــوی بــد آن، بــه تــو هــم 
ــو می شــوی! ــم بدب ــو ه ــد، ت می رس

نشست و برخاست با علما، مایة تزکیه نفس
در بــاب مجالســت، علی)علیه الســام( می فرمایــد: »جالـِـِس الُعلََمــاء یَزَدْد 
ِعلُمــَک َو یَْحُســُن أََدبـُـَک َو تـُـَزکَّ نَْفُســَک« با علما نشســت و برخاســت کن 

کــه علمــت را زیــاد، ادبــت را نیکــو و جانــت را پــاک می ســازد.
بــا افــراد فهمیــدۀ وارســته رابطــه تنگاتنــگ برقــرار کــن! به فهم و شــعور 

تــو می افزایــد. ادب همــان تربیــت اســت. خــوب تربیــت می شــوی.
ــد.  ــه می کن ــو را تزکی ــس ت ــۀ نف ــن رابط ــانی ات، ای ــور نفس ــر ام از نظ
یعنــی ایــن نفســی کــه خبیــث و ســرکش اســت، همیــن رابطــه او را مهــار 
می کنــد؛ ِصــرف رابطــه! یعنــی چــه بخواهــی، چــه نخواهــی، ایــن ارتبــاط 

ــذارد. ــر می گ اث
ــّر  ــٌۀ، َجلیــُس الشَّ حضــرت در جایــی می فرمایــد: »َجلیــُس الَخیــِر نِْعَم

نِْقَمــۀ« همنشــین خــوب نعمــت و همنشــین بــد باســت.
ــوا  ــرار و جالُِس ــوا األَْش ــف دارد علی)علیه الســام(؛ »جانُِب ــرات مختل تعبی

األَْخیــار« از بــدان کنــاره بگیریــد و بــا خوبــان درآمیزیــد.
ایــن روایــات گویــای همیــن مطلــب اســت کــه، در تربیــت تــداوم مطرح 
اســت. مصاحبــت، تــداوم دارد. مجالســت هــم تــداوم دارد. اینکــه می گویــم 
ــر  ــات، هــم غی ــن روای ــن خاطــر اســت. ای ــه ای تدریجی الحصــول اســت ب
ارادی بــودن را می رســاند، هــم تدریجی الحصول بــودن را. نفــِس ایــن رابطــه 
تنگاتنــگ -خصوصــاً کــه چاشــنی محّبــت هــم داشــته باشــد- اثــر خودش 
را می گــذارد. هــم نقــش ســازندگی دارد. هــم نقــش تخریبــی دارد. حــال 
اگــر آن رابطــه دیــداری، گفتــاری و کــرداری تــو بــا یــک انســان وارســته 

باشــد، بــرای تــو وارســتگی مــی آورد.
»نعــوذ بــاهلل« اگــر از آن طــرف باشــد، مثــل اینکه بــادی از روی نجاســت 

بگــذرد، یــک چیــز بدبــو همــراه خــودت می بــری؛ بخواهــی یــا نخواهی.
بحثــم را خاصــه کنــم. اول؛ مســأله تربیــت بــر محــور حیــا و پــرده داری 
اســت و اســاس کار ایــن اســت. دوم؛ قصــد و نّیــت در مســأله تربیــت -چــه 
در ارتبــاط بــا مربـّـی و چــه در ربــط بــا مربـّـا- نقــش نــدارد. ســّوم؛ تربیــت 

تدریجی الحصــول اســت، دفعی الحصــول نیســت.
ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 
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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.

امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا بایــد ســیره معصومیــن، اولیا و شــهدا را 
دانســت؟ آیــا دانســتن ســیره بــه مــا انگیــزه عمــل در زندگــی می دهــد؟ 
آیــا ســیره ها را بدانیــم تــا فقــط گاهــی نقــل قولــی زیبــا بــرای ســخنوری 
و جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟ آنچــه قــرآن در این بــاب از مــا مطالبه 
دارد چیســت؟ مــی فرمایــد: »لَُکــْم فـِـي َرُســوِل اهلَلّ أُْســَوٌۀ َحَســَنٌۀ«. بحث 
الگــو و اسوه داشــتن در یــک کام؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی 

اســت کــه از آن الگــو یــاد گرفتــه ام.
گاهــی بســیار از شــهدا گفتــه می شــود و اشــک ها ریختــه می شــود و 
خون هــا بــه غلیــان می افتنــد و... خــوب اســت، امــا اگــر بــه الگوبــرداری 

و عمــل منجــر نشــود، مــا چــه بــه دســت می آوریــم؟
روز جمعــه مــاه محرم ســال 1336 در اصفهــان خانواده با ایمــان »خرازي« 

مفتخر به قدوم ســربازي از عاشــقان اباعبداهلل)علیه الســام( گشت.
ــام  ــان ای ــود و در هم ــي او ب ــش دوران کودک ــوش و ادب، زینت بخ ه
همــراه پــدر بــه نمــاز جماعــت و مجالــس دینــي راه یافــت و بــه تحصیل 
علــوم در مدرســه اي کــه معلمــان آنجــا افــرادي متعهــد بودنــد، پرداخــت.
اکثــر اوقــات پــس از تکالیــف مدرســه به مســجد محلــه به نام مســجد 

»ســید« رفتــه بــا صــداي پرطنینــش اذان و تکبیــر مي گفت.
در ســال 1355 پــس از اخــذ دیپلــم طبیعي بــراي طي دوران ســربازي 
بــه مشــهد اعــزام گشــت. او ضمــن گذرانــدن دوران خدمــت، فعاالنــه بــه 

تحصیــل علــوم قرآنــي در مجامــع مذهبــي مبــادرت ورزید.
ــاع شــهري مســئولیت  ــه دف از همــان روزهــاي اول انقــاب در کمیت
پذیرفــت و بــراي مبــارزه بــا ضــد انقــاب داخلــي و جنگ هاي کردســتان 

قامــت بــه لبــاس پاســداري آراســت و لحظــه اي آرام نگرفــت.
بــا شــروع جنگ تحمیلي بــه تقاضاي خــودش راهي خطه جنوب شــد. 
در ســال 1360 پــس از آزادســازي بســتان تیپ امام حسین)علیه الســام( 
را رســمیت داد کــه بعدهــا بــا درخشــش او و نیروهایــش در رشــادت ها و 

جانفشــاني ها، بــه لشــکر امــام حسین)علیه الســام( ارتقــا یافت.
ــا  ــرد و ب ــاوت مي ک ــوب ت ــیار خ ــداي بس ــا ص ــرآن را ب ــین، ق حس
ــادي در  ــت زی ــاده و دق ــیت فوق الع ــود. حساس ــوس ب ــم آن مأن مفاهی

ــت. ــي داش ــتورات اله ــراي دس ــال و اج ــرف بیت الم مص
از ســال 1358 تــا لحظــه آخــر حضــورش در صحنــه مبــارزه تنهــا ایــام 
مرخصــي کاملــش هنــگام زیــارت خانــه خدا)شــهریور مــاه ســال 1365( 
بــود. در ســایر مــوارد، ســالی یکبــار بــه مرخصــي مي آمــد و پــس از دیدار 
بــا خانــواده شــهدا و معلولیــن، بــا یــاران باوفایــش در گلســتان شــهدا بــه 

خلــوت مي نشســت و در اســرع وقــت بــه جبهــه بــاز مي گشــت.
در طول مدت حضورش در جبهه 30 ترکش میهمان پیکر او شد.

دور تــا دور نشســته بودیــم؛ نقشــه، آن وســط پهــن بود. حســین گفت: 
»تــا یــادم نرفتــه اینــو بگــم، اونجــا که رفتــه بودیــم بــرای مانور؛ یــه تیکه 
زمیــن بــود. گنــدم کاشــته بــودن. یــه مقــدار از گندم هــا از بیــن رفتــه. 
بگیــد بچه هــا ببینــن چقــدر از بیــن رفتــه، پولشــو بــه صاحبــش بـِـدن«.

ــه  ــاک نقش ــود، روی خ ــتش ب ــه دس ــک تَرک ــردم. ی ــش می ک نگاه
ــرد. ــه می ک ــه را توجی منطق

بِِهــم برخــورده بــود. فرمانــده گــردان نشســته، یکــی دیگــر دارد توجیه 

ــده  ــته. ندی ــا دس ــان اســت ی ــده گروه ــردم فرمان ــر می ک ــد. فک می کن
ــتش را  ــرود، دس ــت ب ــدیم. می خواس ــد ش ــع. بلن ــا آن موق ــش ت بودم

گرفتــم. گفتــم: »شــما فرمانــده گروهانــی؟« خندیــد...
گفت: »نه یه کم باالتر«. دستم را فشار داد و رفت.

حاج حسن گفت: »تو اینو نمی شناسی؟«
 گفتم: »نه. کیه؟«

گفت: »یه ساله جبهه ای، هنوز فرمانده تیپت رو نمی شناسی؟«
ــده  ــاورش نش ــود ب ــوم ب ــرد. معل ــگاه می ک ــین را ن ــور حس همین ط
ــاورم  ــودم، ب ــده ب ــده تیــپ اســت. مــن هــم اول کــه آم حســین فرمان

نشــده بــود.
حسین آمد، نشست روبه رویش.

گفت: »آزادت می کنم بری«. به من گفت: »بهش بگو«.
ترجمه کردم. باز هم معلوم بود باورش نشده.

حســین گفــت: »بگــو بــره خرمشــهر، بــه دوســتاش بگــه راه فــراری 
نیســت، تســلیم بشــن. بگــه کاری باهاشــون نداریــم. اذیت شــون 

نمی کنیــم«.
خودش بلند شد دست های او را باز کرد.

افســر عراقــی می آمــد؛ پشــت ســرش هــزار هــزار عراقــی بــا 
تــکان می دادنــد. بــاالی سرشــان  کــه  زیرپیراهن هــای ســفید 

داییــش تلفــن کــرد و گفت: »حســین تیکه پــاره رو تخت بیمارســتان 
افتــاده، شــما همین طور نشســتین؟«

ــراش  ــه خ ــتش ی ــت: دس ــرد.  گف ــن ک ــودش تلف ــه. خ ــم: »ن گفت
کوچیــک برداشــته پانســمان می کنــه مــی آد. گفــت: شــما نمی خــواد 

ــود«. ــن. خیلــی هــم ســرحال ب بیای
گفت: »چی رو پانسمان می کنه؟ دستش قطع شده«.

همان شب رفتیم یزد، بیمارستان.
به دستش نگاه می کردم. گفتم: »خراش کوچیک!«

خندید...
گفت: »دستم قطع شده، سرم که قطع نشده«.

در عملیــات خیبــر دســت راســتش را بــه خدا هدیــه کــرد. در عملیات 
کربــاي 5 زمانــي کــه در اوج آتــش توپخانــه دشــمن، انفجار خمپــاره اي 
ــه ســربازان شــهید  ــزرگ را در روز جمعــه 1365/12/8 ب ایــن ســردار ب
لشــکر امــام حسین)علیه الســام( پیونــد داد و روح عاشــورایي او بــه ندبه 
شــهادت، زائــر کربــا گشــت و بنــا بــه ســفارش خــودش در قطعه شــهدا 

و در میــان یــاران بســیجي اش میهمــان خاک شــد.
اللّهم ألحقنا بهم...

7
طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم

شهید » حسین خرازی«  از قاب اسوه

ــیره  ــف س ــه( در تعری ــی مطهری)رحمت اهلل علی ــهید مرتض ــه ش عام
ــبک  ــوع و س ــای ن ــه معن ــیره ب ــا س ــن، ام ــی رفت ــیر یعن ــد: »س می فرمای

ــت.« ــن اس راه رفت
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ــا َحــّق بَْطِنــَک«، »بَطــن« بــه معنای شــکم و یکی  »َو أَمَّ
از مهم تریــن مباحــث در حقــوق اعضــا اســت. در کلمــه به 
کلمــه ایــن تعابیــر بایــد دقــت شــود؛ چــون رســاله  حقوق، 
متــن موَجــز و خاصــه ای دارد کــه کلیدواژه هــای اصلــی 
ــده شــده اســت. اصــًا  ــه صــورت فشــرده گنجان در آن ب
ــر ایــن اســت کــه یــک فهرســت  بنــای رســاله  حقــوق ب
ــا یــک فهرســت کلیــدی از  ــی از حقــوق را همــراه ب اصل
عناویــن زیرمجموعــه  هــر حقــی در اختیــار مــا بگــذارد. 
بنــا بــر ایجــاز و ســخن کوتــاه بــوده؛ بنابرایــن روی کلمات 

و تعابیــر و واژه هــا بایــد دقــت کــرد.
1- خودداری از خوردن مال حرام

ــٍل  ــاًء لَِقلِی ــُه وَِع ــأَْن اَل تَْجَعلَ ــَک َف ــّق بَْطِن ــا َح »َو أَمَّ
َــُه فِــي الَْحــَاِل«،  ــَراِم َو اَل لَِکِثیــٍر َو أَْن تَْقَتِصــَد ل ــَن الَْح ِم
فرمودنــد: حــّق شــکم تــو ایــن اســت کــه هیــچ گاه و هرگز 
آن را ظرفــی بــرای حــرام قــرار ندهــی؛ نــه کــم و نــه زیــاد. 

بــه هیــچ وجــه، حــرام وارد شــکم شــما نشــود.
۲- پرهیز از زیادخوردن

ــُه  َ ــَد ل ــه »َو أَْن تَْقَتِص ــّق دوم اینک ح
ــه خــوردن  ــَاِل«، در آنچــه ک ــي الَْح فِ
نیــز  اســت  حــال  آشــامیدنش  و 
ــه  ــاد ب ــی. اقتص ــه کن ــه روی پیش میان
ــدازه نگه داشــتن  ــه روی، ان ــای میان معن

ــت. ــدال اس و اعت
را  بخــش  ایــن  امام)علیه الســام( 
تُْخِرَجــُه  اَل  »َو  می دهنــد:  تفصیــل 
ْقِویـَـِۀ إِلـَـی َحــّد التَّْهِویــِن َو  ِمــْن َحــّد التَّ
َذَهــاِب الُْمــُروَّۀِ«، مراقــب بــاش شــکمت 
و خــوردن و آشــامیدن کــه موجــب 
ــش و  ــث کاه ــت، باع ــو اس ــت ت تقوی
تنــّزل شــخصیت تــو نشــود و بــه حدی 
ــو از  ــرّوت ت ــردی و م ــه جوانم ــد ک نرس

ــت  رود. دس
َمــإِ«،  »َو َضْبُطــُه إَِذا َهــّم بِالُْجــوِع َو الظَّ
تهویــن، همــان اهانــت اســت. بنــا اســت 
شــما از طریــق خــوردن و آشــامیدن 
ــه  ــه اینک ــد، ن ــت کنی ــان را تقوی خودت
ــاِب  ــد. »َو َذَه ــت کنی ــان اهان ــه خودت ب
الُْمــُروَّۀِ«، حضــرت در اینجــا حــّد تهویــن 
ــُروَّۀِ«  ــاِب الُْم ــد: »َذَه ــح می دهن ــه توضی ــک کلم ــا ی را ب
ــرّوت و  ــه ســبب شــود م ــی ک ــه آنجای ــی برســانی ب یعن

جوانمــردی و حــّد انســانی در تــو تخریــب شــود و از بیــن 
رود.

ــه  ــی ک ــإِ«، هنگام َم ــوِع َو الظَّ ــّم بِالُْج ــُه إَِذا َه »َو َضْبُط
گرســنه یــا تشــنه می شــوی، بایــد مراقــب شــکمت باشــی 
ــتن،  ــای نگه داش ــه معن ــط، ب ــی. ضب ــرل کن و آن را کنت

ــت. ــردن اس ــت و کنترل ک حفاظ
ــه  ــک جمل ــد؛ ی ــه می آورن ــام( دو جمل امام)علیه الس
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــک جمل ــا و ی ــا خوردنی ه ــاط ب در ارتب
آشــامیدنی ها. امــا در بخــش خوردنی هــا فرمودنــد: »َفــإِنَّ 
ــَبَع« یعنــی ســیرخوری و زیاده خــواری کــه شــخص  الشَّ
ــای  ــت مصیبت ه ــن حال ــاند. ای ــکم بارگی برس ــه ش را ب
زیــادی بــرای شــخص بــه همــراه خواهــد داشــت. »َفــإِنَّ 
ــَبَع الُْمْنَتِهــَي بَِصاِحِبــِه إِلـَـی التََّخــِم«، تََخــم بــه معنای  الشَّ
ــد،  ــور  کن ــرز عب ــه از م ــیری ک ــت. س ــکم بارگی اس ش
ــه  ــت شــود ک ــاند. دق ــه شــکم بارگی می رس شــخص را ب
این هــا همــه اش بحــث حــال اســت، حــرام را کــه همــان 

اول گفتیــم و تمــام شــد.
ــدازه نگــه دار،  ــد اقتصــاد و ان در آنجــا حضــرت فرمودن
حــاال جوانبــش را پــرورش می دهنــد و تبییــن می کننــد. 
بنابرایــن می فرماینــد چنیــن ســیری کــه بــه شــکم بارگی 
ــت.  ــد داش ــی خواه ــی را در پ ــود، مصیبت های ــر ش منج
»َمْکَســلٌَۀ َو َمْثَبَطــٌۀ َو َمْقَطَعــٌۀ َعــْن ُکّل بـِـرٍّ َو َکــَرٍم«، مانــع 
خیــر می شــود و جســم، روان و اندیشــه  تــو را متوقــف و 
ــر  ــو را از ه ــر، وجــود ت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــل می کن تنب
خوبــی جــدا خواهــد کــرد و از هــر کرامتــی دور خواهــد 
ســاخت. ایــن در بــاب زیاده خــواری بــود کــه قســمت اّول 

اســت.
در بــاب نوشــیدِن اضافه فرمودنــد: »َو إِنَّ الــّرّي الُْمْنَتِهَي 
ــرز  ــه از م ــدر بخــورد ک ــر کســی این ق ــْکِر«، اگ ــی الّس َ إِل
نوشــیدن عــادی عبــور کنــد و بــه حالــت مســتی برســد، 
ایــن نیــز پســندیده نیســت. البتــه ایــن مســتی،  مســتی 
مرســوم شــراب نیســت؛ بلکــه حالتــی اســت کــه شــخص 
اعتدالــش را از دســت می دهــد. بــه ســخن دیگــر، خــروج 
ــَخَفٌۀ َو  ــد: »َمْس ــرت فرمودن ــت. حض ــدال اس ــّد اعت از ح
ــه  ــود ک ــث می ش ــن باع ــُرّوۀِ«، ای ــٌۀ لِلُْم ــٌۀ َو َمْذَهَب َمْجَهلَ
شــخص، ســخیف و پســت شــود، ذهنــش آســیب ببینــد، 
ــگ  ــردی در او کمرن ــد و جوانم ــعه یاب ــی در او توس نادان

شــود یــا از بیــن  بــرود.
شرح رسالۀ حقوق امام سجاد)علیه السام(، حجت االسام 
محمدجواد حاج علی اکبری

بهداشت و سالمت
8

حــّق شـکم
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نـــــــــــــگاه ویژه

نیــمه عاشــقی
فضیلت شِب نیمه شعبان

شــب نیمــه شــعبان، یکــی از شــب های قــدر شــمرده می شــود. پیامبــر 
اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( در روایتــی فرمــوده اســت:

شــب نیمــه شــعبان در حــال اســتراحت بــودم کــه جبرائیــل مــرا صــدا 
ــه مــن  ــه قبرســتان بقیــع رفتــم. جبرئیــل خطــاب ب زد. بلنــد شــدم و ب
گفــت: ای رســول خــدا! می دانــی امشــب چــه شــبی اســت؟ امشــب شــبی 
ــر کســی از اشــقیا باشــد و از خــدا کمــک بخواهــد، خــدا  ــه اگ اســت ک
ــد.  ــهدا می نویس ــره ش ــد و در زم ــو می کن ــقیا مح ــمار اش ــش را از ش نام
امشــب شــبی اســت کــه درهــای آســمان بــه روی بنــدگان بــاز می شــود: 
بــاب الّتوبــه، بــاب الّرضــوان، بــاب اإلحســان، بــاب المغفــره و... .) بحاراالنوار، 

ج 98، ص 413(
قــدر امشــب را بدانیــد و آن را بــه عبــادت احیــا کنیــد. ســاعات این شــب را غنیمت بشــمارید. 
روایــات فراوانــی دربــاره اعمــال ایــن شــب وارد شــده اســت. از جملــه آن اعمــال، صــد رکعــت 
نمــاز بــا هــزار قــل هــو اهلّل اســت کــه در هــر رکعــت بعــد از حمــد ده بــار خوانــده می شــود. 
شــما کــه جوانیــد و انــرژی داریــد، فرصــت را غنیمــت بشــمارید. کار ســختی نیســت. مقایســه 
کنیــد کــه اگــر امشــب، شــب امتحــان بــود و احتمــال داشــت کــه فــردا در امتحــان رد بشــوید، 
آیــا حاضــر بودیــد امشــب را تــا صبــح درس بخوانیــد تــا تحصیــل یــک ســال تان هــدر نــرود؟ 
بــه طــور قطــع ارزش ایــن نمــاز و دیگــر عبادت هــای امشــب، از درس خوانــدن شــب امتحــان 

ــت. کمتر نیس

عهد و میثاق با امام زمان)علیه السام(
عزیــزان! بیاییــد فرصــت را غنیمــت بشــماریم و ارتباط مــان را بــا خــدا و اولیــای او قوی تــر 
کنیــم. از خــدا بخواهیــم توفیــق دهد عهــد و میثاقــی جّدی بــا امــام زمان)علیه الســام( ببندیم. 
بگوییــم آقــا! مــا می خواهیــم نوکــر و خدمتگــزار شــما باشــیم. بــه طــور جــّدی می پذیریــم کــه 
در ایــن راه نقــص داریــم و الیــق نیســتیم؛ اّمــا شــما از خــدا بخواهیــد کــه ایــن لیاقــت و توفیــق 

را بــه مــا بدهــد تــا در راه شــما گام برداریــم و بــه گونــه ای ســیر کنیــم کــه شــما بپســندید!
گمــان نمی کنــم کســی از روی صــدق و خلــوص قلبــی بــا امــام زمان)علیه الســام( چنیــن 
قــراری بگــذارد و از همــان لحظــه، مشــمول امدادهــا و عنایت هــای ویــژه حضــرت نشــود. بــا 
اینکــه خــودم لیاقتــش را نــدارم، ایمــان دارم کــه اگــر شــما ایــن پیمــان را به زبــان هــم نیاورید، 
ــال،  ــه ح ــا ب ــر ت ــود و اگ ــوض می ش ــگاه ورق ع ــد؛ آن ــخ می ده ــم پاس ــوراً ه ــنود و ف او می ش

ــود. ــوض می ش ــا ع ــود، از همین ج ــا ب ــی م ــی در زندگ تاریکی های
ــن ســرمایه ها  ــد بهتری ــم، بای ــداه می کنی ــاه ف ــان ارواحن ــام زمان م ــم ام ــه تقدی ــه ای ک هدی
ــات  ــن اوق ــد بهتری ــام(، بای ــام زمان)علیه الس ــه ام ــت ب ــرای خدم ــد. ب ــا باش ــای م و دارایی ه
و ســرمایه های مان را هزینــه، و جوانــی خویــش را در ایــن راه فــدا کنیــم و لحظــه ای از 
خدمتگــزاری و جلــب رضایــت حضــرت غافــل نشــویم. اگــر در همیــن لحظــه، بــه شــما جــواز 
شــرفیابی بــه محضــر امــام زمان)عّجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( را عطــا کننــد، آیــا بــرای 
ــا بهتریــن دارایــی  ــد ی ــا لباســی وصلــه دار می بری ــه حضــرت تکــه نانــی خشــکیده ی ــه ب هدی

ــد؟! ــه می کنی ــه محضــر مقّدســش هدی ــش را ب خوی
آنــان کــه می خواهنــد فرزندانشــان را بــه پیشــگاه خداونــد متعالــی و امــام زمان)علیه الســام( 
ــن، مســتعدترین و  ــد بهتری ــران نصیب شــان شــود، بای ــت پیامب ــا افتخــار وراث ــد ت ــه کنن هدی
ــر  ــان از ه ــویق ایش ــد و در تش ــن راه برگزینن ــرای ای ــش را ب ــدان خوی ــت ترین فرزن پاک سرش

راهــی بکوشــند واز هیــچ مســاعدتی بــرای تربیــت و رشــد ایشــان آن هــا فروگــذار نکننــد.
عامه محمدتقی مصباح یزدی، آفتاب والیت، صفحات 33 و 34
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In the calendar of our country, Iran, simultaneously with the Month of Sha’ban and the blessed 
births of the Imams, we also celebrate the days of the Revolutionary Guards, veterans and 
youth, days that are considered blessed for us Muslims and Shiites to prepare this month and 
Practice as much as possible to welcome a month of servitude.
The 11th of Sha’ban is the birth of Hazrat Ali Akbar PBUH and the day of youth.
Ali Akbar (pbuh) was like the best people to the Messenger of God (pbuh) in form, image and 
temperament, and his character and behavior kept the morality of the Prophet (pbuh) alive in 
his memories, and whenever Ahl al-Bayt (PBUH) eager to meet their ancestor, the Messenger 
of God (PBUH), you say, you will saw in his face.
Talking about the character and behavioral personality of Hazrat Ali Akbar (AS) inevitably leads 
us to the Holy Prophet (PBUH) and reminds him of his moral and practical life, and our youth as 
a “local spring” by appealing to Hazrat Ali Akbar (AS). They are connected to the boundless sea 
of   Prophet Mohammad (PBUH) and fill them with purity and spirituality.
After the birth of Ali ibn al-Husayn (AS), everyone who had met the Holy Prophet (PBUH) before, 
when they looked at him, they looked at the person most similar to the Holy Prophet (PBUH), 
hence anyone who wishes He was seeing the Messenger of God (PBUH) looking at the bright, 
beautiful and tall face of Rashid’s son Leila.
Also, another important feature of Imam Ali ibn al-Hussein (AS) was his orbital guardianship at 
the height of his youth.
Along with the warrior who learned the school of his father and uncle, religious and political 
insight, courage and bravery of Imam Ali Akbar (AS) famous and general from Medina to Karbala, 
from Karbala to Sham, from Sham to Hijaz, from Hijaz to Iran And all Turkish lands were and are 
non-Arabs and Arabs.
Reading the Qur’an is one of the valuable deeds that Imam Ali (AS) should also pay attention 
to, so by following their example, by reciting and appealing to him, you can avoid error, ruin 
and misguidance, as well as attention. It is good to have a good friend and companion, which 
is the concern of parents today, and young people should pay attention to what is important, 
because it is a good friend and companion of a person who, if he approaches  good aides and 
at the same time does not like it, obeys. That man is healthy and right.
If you want to get closer to God, you have to stay away from sinners and at the same time try to 
get closer to God. There were two types of youth on the scene of Ashura, the erring youths like 
the son of Omar Sa’d who became a lesson and another youth named Hazrat “Ali Akbar (AS)” 
who is mentioned as a role model.
 Translate & collected by:faeghe.ebrahimpour

Be like Ali Akbar
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برگـی  از  یک  نوشته

متن کامل این مقاله در سایت اسوه انگلیسی بارگزاری شده است.  برای مطالعه بیشتر به سایت اسوه )www.osveh.org(مراجعه بفرمایید.
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برای آمدنت دلم را 
خانه تکانی می کنم

اسفند ماه است و زماِن فقط به تو فکرکردن...

و حساب کتاب با دل خودم...

و پرسیدن اینکه چه کردم که نیامدی!

و چه کنم که بیایی؟

کم کم بهار می رسد و سال نو می شود...

در خیالم،

بهار جدید زمین را،

با حضور تو تصور می کنم...

و ناگاه صفحة خیالم

بهترین رنگ را به خود می گیرد...

حتی خیال آمدنت

هم بهترین رنگ ها را دارد...

اگر بیایی 

اگر این بار بیایی

زمین و اهلش قرار می گیرند

و هر روز آسمانی می شود...

برای آمدنت

دارم دلم را خانه تکانی می کنم...

تقّبل مّنی...

11
کــــــــالم آخر

اعظم خوبرو
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