
مؤسسه فرهنیگ قرآن و عترت اسوه تهران

شماره 102/ ماه شوال 12/1442 صفحهماهنامه فرهنیگ، اجتماعی  اسوه

تقویم و روزشمار ماه شوال

1 شوال: عید فطر

8 شوال: تخریب قبور ائمه بقیع)علیهم السالم( به دست وهابی ها)یوم الهدم(، )سال 1۳۴۴ هجری قمری(

۳ خرداد: روز مقاومت و فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس، روز  ایثار و پیروزی

۴ خرداد: روز مقاومت و پایداری

1۵ شوال: درگذشت حضرت عبدالعظیم حسنی)علیه السالم( )سال ۲۵۲ هجری قمری(

1۴ خرداد: رحلت حضرت امام خمینی)رحمت اهلل علیه(

1۵ خرداد: قیام خونین 1۵ خرداد

۲۵ شوال: شهادت امام صادق )علیه السالم( )سال 1۴8 هجری قمری(

سخن نخست: در سوگ انسان متمدن غربی

روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی امام)رحمه اهلل علیه(

مراقب واردات قلبت باش

سبک زندگی کوثری )این شماره: سوره مبارکه سوره مبارکه ماعون(

تربیت در محیط خانواده )انسان به سوی فساد سریع تر کشیده می شود تا به سوی صالح(

شهید »عباس صابری« از قاب اسوه

تأثیر غذا و تغذیه بر اخالق و رفتار

وصیت امام صادق)علیه الّسالم( به عبداهلل بن جندب

روایت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در نقش مؤثر شهید باقری در فتح خرمشهر

»قدر« هم آمد

در این شماره اسوه می خوانیم:



ــان  ــد پای ــاه مغفــرت و رحمــت خداون ــاه بندگــی، م ــارک رمضــان، م ــاه مب م
ــازۀ بندگــی شــد... ــی شــروع ت ــه عبارت یافــت و ب

بندگــی یک ماهــه، دل را لطیــف و رقیــق کــرده اســت تــا جایــی کــه می توانــد 
یــازده مــاهِ پرمشــغله را حمایــت کند.

و اینــک عیــد بــزرگ فطــر، عیــدی خداونــد بــه بندگانــش، بازگردانــدن آن هــا 
بــه فطــرت انســانی اســت، بــرای انســان هایی کــه فطرت شــان را در ایــن مــاه بــا 

مغفــرت و رحمــت خداونــد شــکوفا و پــاک کردنــد.
تمریــن بیدارشــدن های ســحرگاهان، عــادت نیکویــی اســت تــا همیشــه ســال 
بــه دور از هیاهــوی روز، دل هــا را متوجــه خالــق و پــروردگار نمایــد و ایــن توجــه 

باعــث نشــود کــه دل زنــگار بگیــرد و قســاوت پیــدا کنــد.
ــه  ــد؛ چ ــم می زن ــی را رق ــر جنایت ــروردگار، ه ــدن از پ ــاوت دل و غافل ش قس
ایــن جنایــت در حــق خــود انســان باشــد، چــه جنایــت در حــق دیگــران؛ زیــرا 

دورشــدن از یــاد و ذکــر خــدا، یعنــی دورشــدن از انســانیت.
بشــری کــه امــروز وحشــیانه دســت بــه کشــتار انســان های مظلــوم و بی پنــاه 
می زنــد، جــز قســاوت دل و دوری از یــاد خــدا، چــه چیــز او را بــه ایــن سمت وســو 

کشــانده کــه خــوی گــرگان گرفته اســت؟!
ــرفته  ــر پیش ــه بش ــی ک ــیند از جنایت های ــوگ می نش ــم و س ــه غ ــا ب دل ه
امــروزی )بخوانیــد جاهــل منافــق( بــه بشــر می کنــد و حتــی از قتــل و کشــتار 

ــود... ــیراب نمی ش ــز س ــوم روزه دار نی ــرکان مظل ــیانه دخت وحش
و این است رهیافت تمدن غرب اتوکشیده... 

فخری مرجانی

در سوگ انسان
 متمدن غربی
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مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره102/ ماه شــــوال1442 2



3

روحیه تحول خواهی و 
تحول انگیزی امام )رحمه اهلل علیه(

کـــــالم نــــــور
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اســتقالل، آزادی؛ یعنــی ]آرمان هــای[ عظیــم. یــا شــعار »نــه شــرقی، نــه 
غربــی«؛ در خواســته های مــردم آن چنــان تحولــی بــه وجــود آمــد کــه 
از ایــن چیزهــای حقیــر، کوچــک، محلــی و محــدود تبدیــل شــد به یک 

امــور اساســی، بــزرگ، انســانی، و جهانی.
 یــک تحــول دیگــری کــه امــام بــه وجــود آورد، تحــول در نــگاه بــه 
ــازی و  ــازی و تمدن س ــالت نظام س ــن، رس ــرای دی ــام ب ــود... ام ــن ب دی
ــردم  ــرد؛ م ــف ک ــا تعری ــد این ه ــازی و مانن ــازی و انسان س جامعه س
نگاه شــان بــه دیــن بــه کلــی متحــول شــد. یــک تحــول دیگــر، تحــول 
در نــگاه بــه آینــده بــود... یعنــی شــما امــروز بــه ملــت ایــران نــگاه کنید، 
ــه وجــود آورده؛  ــت را ب ایــن دســت مبــارک امــام اســت کــه ایــن حال
مــردم دنبــال ایــن هســتند که تمــدن نویــن اســالمی را تشــکیل بدهند 
و بــه وجــود بیاورنــد؛ اتحــاد عظیــم اســالمی را بــه وجــود بیاورنــد، امــت 
اســالمی را تشــکیل بدهنــد. نــگاه عامــه  مــردم، تــوده  مــردم ایــن اســت.
ــردی  ــِی کارب ــی معرفت ــول در مبان ــر، تح ــوزه  تخصصی ت ــک ح در ی
اســت؛ امــام ایــن را بــه وجــود آوردنــد؛ کــه ایــن تخصصــی اســت، جــزو 
مســائل حــوزوی و کســانی اســت کــه دســتی در کار فقــه و در کارِ علــم 

ــد. ــا دارن ــد این ه اصــول و مانن
... یــک نمونــه  دیگــر از ایــن تحــول در نــگاه بــه دیــن و مســائل دینی، 

پافشــاری بــر تعبــد بــود در عیــن نــگاه نوگرایانــه به مســائل.
 ... حــوزه دیگــر از تحولــی کــه ایشــان بــه وجــود آوردنــد، تحــول در 
نــگاه بــه نســل جــوان بــود؛ نــگاه بــه جوانــان. ایشــان بــه فکــر و عمــِل 
جوانــان اعتمــاد کردنــد؛ ایــن بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک تحــول بود.
 ... ایــن تحــوالت ]را بــه وجــود آوردنــد[ لکــن تحــول مهــم دیگــری 
کــه بــه وجــود آوردنــد کــه شــاید از بعضــی از ایــن تحــوالت مهم تــر بود، 
عبــارت اســت از تحــول در نــگاه بــه قدرت هــای جهانــی و ابرقدرت هــا. 
آن وقــت هیــچ  کــس تصــور نمی کــرد کــه بشــود روی حــرف آمریــکا 
حرفــی زد، بــر خــالف اراده  آمریــکا بشــود حرکتی انجــام داد؛ امــام کاری 
کردنــد کــه خــود رؤســای جمهــور آمریــکا گفتنــد کــه خمینــی مــا را 

ــرد. تحقیر ک
ــه مناســبت ســی ویکمین  ــی مقــام معظــم رهبــری ب ســخنرانی تلویزیون
ســالگرد رحلــت امــام خمینی)رحمــه اهلل(، 14 خــرداد 1399

ــته   ــات برجس ــاد و دارای خصوصی ــان ذوابع ــک انس ــوار ی ــام بزرگ ام
متعــددی بودنــد؛ ایــن خصوصیتــی کــه امــروز بحــث می کنیــم، جــزو 
مهم تریــن و برجســته ترین خصوصیــات امــام بزرگــوار اســت و آن 
عبــارت اســت از روحیــه  تحول خواهــی و تحول انگیــزی امــام بزرگــوار. 
امــام، روحــاً، هــم یــک انســان تحول خــواه بــود، هــم تحول آفریــن بــود. 
ــاً نقــش یــک معلــم و اســتاد و  در مــورد ایجــاد تحــول، نقــش او صرف
مــدرس نبــود؛ نقــش یــک فرمانــده داخــل در عملیــات و نقــش یــک 
رهبــر بــه معنــای واقعــی بــود. ایشــان بزرگ تریــن تحــوالت را در دوران 
خودشــان، در زمــان خودشــان در حوزه هــای متعــددی و در عرصه هــای 

متنــوع زیــادی ایجــاد کردنــد.
... مخاطــب ایشــان در ایــن تحــول، عبــارت بــود از ملــت ایــران. قبــل 
از شــروع نهضــت امــام، مبارزاتــی وجــود داشــت، مبــارزات سیاســی در 
ایــران وجــود داشــت، ده هــا ســال بــود کــه گروه هــای مختلــف ]مبــارزه 
می کردنــد[، منتهــا حــوزه  کار آن هــا حداکثــر محــدود می شــد مثــالً بــه 
یــک تعــدادی دانشــجو. بحــث امــام، بحــث یــک گــروه محــدود یــا یــک 
جمــع محــدود یــا یــک حرفــه  معین نبــود؛ بحــث ملت ایــران بــود. ملت 
مثــل یــک اقیانــوس اســت؛ بــه طوفــان درآوردن یــک اقیانــوس کار هــر 
ــا مّواج کــردن  ــّواج کــرد، ام کســی نیســت. یــک اســتخر را می شــود م
یــک اقیانــوس، کار عظیمــی اســت. ملــت یــک اقیانــوس اســت و امــام 

ایــن کار را انجــام داد؛ تحوالتــی را بــه وجــود آوردنــد.
... یک تحول، تحول در روحیه  خمودگی و تسلیم ملت بود.

... تحــول دیگــر، تحــول در نــگاه مــردم بــه خودشــان و به جامعه شــان 
بــود؛ ملــت ایــران نســبت بــه خــود یــک نــگاه حقارت پندارانــه داشــت؛ 
یعنــی اینکــه ایــن ملــت بتوانــد بــر اراده  قدرت هــا، بــر اراده ابرقدرت هــا 

فائــق بیایــد، مطلقــاً بــه ذهــن احــدی خطــور نمی کــرد.
... یــک تحــول دیگــر، تحــول در مطالبــات اساســی مــردم بــود؛ یعنــی 
اگــر چنانچــه فرض کنیــد آن وقــت یک گروهــی از مردم یــک مطالبه ای 
هــم از دســتگاه داشــتند یــا از قدرتمنــدان آن زمان داشــتند ایــن بود که 
مثــالً ایــن کوچــه آســفالت بشــود یــا ایــن خیابــان ایــن جــوری کشــیده 
شــود؛ مطالبــات در ایــن حــد ]بــود[؛ ایــن را تبدیــل کردنــد بــه مطالبــه  
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خــدا رحمــت کنــد حضــرت آیــت اهلل بهجــت را. ایشــان مي فرمودنــد: 
ــا  ــراي م ــي ب ــرآن[ را در دســت نداشــتیم، ول ــاب ]ق ــن کت ــر ای ــا اگ م
خصوصیــات ایــن کتــاب را مي گفتنــد کــه »شــفاي هــر دردي اســت«، 
ــه در  ــری ک ــاد دیگ ــات زی ــت« و خصوصی ــا اس ــده دل ه »آرامش دهن
روایــات وارد شــده اســت، اگــر بــر مــا خصوصیاتــش را می گفتنــد حاضر 
بودیــم چقــدر خــرج بکنیــم تــا برویــم در دور دســت ها ایــن کتــاب را 
از پشــت ویتریــن ببینیــم کــه ایــن چــه حقیقتــي اســت کــه ایــن همه 
ــت و در  ــا اس ــه  م ــترس هم ــي در دس ــه راحت ــون ب ــا چ ــار دارد؛ ام آث
خانه هــاي مــا متعــدد از مجلداتــش موجــود اســت، ایــن عــادت باعــث 

شــده کــه قــدر کاملــي از ایــن کتــاب را ندانیــم.
ــدا  ــکار خ ــه ان ــت ب ــا دس ــرا بعضی ه ــی چ ــد می دان ــرآن می گوی ق
ــی  ــه زندگ ــی چگون ــد؟  می دان ــروع ش ــا ش ــی از کج ــد؟ می دان زدن

ــاه«. ــه، »گن ــک کلم ــت؟ از ی ــاد رف ــر ب ــان ب ایمانی ش

ــَرک  ــا َس ــه همه ج ــد. ب ــود نبودن ــی« خ ــب »واردات قلب ــی مراق یعن
ــرای ارتباطــات خــود نداشــتند، بیشــتر  ــرزی ب می کشــیدند. حــد و م
ــد،  ــق میــل عمــل می کردن ــق خیــر عمــل کننــد مطاب از اینکــه مطاب
ــن و  ــزرگ باشــد، خوشــایند ای بیشــتر از اینکــه خــدا در چشم شــان ب
آن برای شــان بــزرگ بــود. اینجــا بــود کــه در یــک ســرازیری خطرنــاک 
ــراد  ــدر اف ــردم«. چق ــرف م ــام »ح ــه ن ــد ب ــرار گرفتن ــی ق و بی انتهای
ســراغ داریــم کــه خــود بــه خــود آدم بــدی نبودنــد، ولــی چــون حــرف 
ــواره  ــای ماه ــه ای پ ــه بهان ــود، ب ــا ب ــی آن ه ــده زندگ ــردم جهت دهن م
ــار و  ــم معی ــر کم ک ــوق کف ــن ب ــی ای ــد و وقت ــاز ش ــان ب در زندگی ش
مالک هــای زندگی شــان را عــوض کــرد؛ حجاب شــان آب رفــت، 
ــان  ــی و عریانی ش ــد، برهنگ ــیر ش ــی تفس ــان بددل ــاف و غیرت ش عف
ــه  ــد چ ــا می دانی ــه این ه ــول هم ــی محص ــد، ول ــا ش ــودن معن به روزب

ــواده...  ــراد خان شــد؟ بدبینــی بیــن زن و شــوهر و کالً اف
یعنــی خانــواده ای کــه قــرار بــود مایــه آرامــش باشــد، شــد برهم زنندۀ 

آرامش.

این نتیجه همان ضرب المثل معروف ما ایرانی هاست که:
خشت اول چون نهد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج 
خشــت اول مهــم اســت؛ خیلــی مهــم. اگــر بخواهیــم دیــوار زندگــی 
ســالم بــاال بــرود، بایــد محــور، حــرف خالــق باشــد، نــه مخلــوق. اگــر 
ــت  ــیطانی؛ آن وق ــه ش ــود، ن ــی می ش ــه رحمان ــط خان ــن شــد، محی ای
اســت کــه هــر چــه از عمــر ایــن خانــواده می گــذرد  بــه هــم نزدیک تــر 
می شــوند، نــه دورتــر. روی خشــت اول کار کنیــم کــه اگــر خشــت اول 
در زندگــی درســت حاکــم شــود، خشــت بهشتی ســازی خواهــد شــد. 

چــه زیبــا گفــت کــه: 
اگر از گناه، مطهری

رجایی هست که بهشتی شوی 
و اگر باهنر شهادت آشنا هستی 

ُمفّتح درهای بهشت خواهی شد...
به امید زندگی نورانی و قرآنی و رحمانی شما.
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سوره مبارکه ماعون
آثــار رحمــت کوثــر و شــکرانه آن بــا »فصــلِّ لربـِـک و انَحــر« باعث تســلط بهتریــن  بنــدگان خداوند 
ــرای  ــاق ب ــذب و نف ــتن او، ک ــار گذاش ــر و کن ــا قدرناشناســی از کوث ــی ب ــردد؛ ول ــه می گ ــر جامع ب
خودنمایــی در جامعــه شــروع بــه رشــد می کنــد. عــده ای کــه دیــن را وســیله ای بــرای خواســته های 
شــیطانی خــود قــرار داده انــد، از نردبــان دیــن بــاال رفتــه و خــود را دیــن دار معرفــی کــرده و بیــش از 
هــر دیــن داری بــه  دیــن می چســبند، نمــاز را بــرای ریــا بــه جــا می آورنــد، رکــن مهــم عملــی نمــاز 
یعنــی انفــاق را وارونــه می کننــد و بــرای به دســت آوردن هــم ثــروت و هــم حکومــت دینــی، اقتصــاد 
نمایشــی و دروغیــن بــه راه می اندازنــد کــه اولیــن نتیجــه آن ظلــم بــه یتیــم و عــدم اطعــام مســاکین 
و منــع ماعــون اســت. اگــر نمــازی برپــا دارنــد، دروغیــن اســت و کم کــم همــان نمــاز دروغیــن هــم از 
بیــن مــی رود. چــرا چنیــن می شــود؟ چــون بــا اجرانشــدن »تبــت یــدا« کوثــر منفعــل شــده، اجــرای 
ــن صــورت »نصــراهلل« شــکل  ــر ای ــرآن از بیــن مــی رود؛ کــه در غی ــی ســوره های ق صحیــح و عمل
ــرده، »الذی«هــای  ــدا ک ــر جــای خــود را پی ــد و در نتیجــه کوث ــح ظاهــر می گردی ــت و فت می گرف

تکذیب  کننــده دیــن بــه وجــود نمی آمــد! کــه در طــول زمــان »الذیــن« شــوند و تکاثــر یابنــد!
ــد:  ــان می کن ــن بی ــر را چنی ــون و کوث ــل از فخــر رازی تناســب دو ســوره ماع ــه نق ــیوطی ب س
خداونــد در ســوره ماعــون در چهــار امــر منافقیــن را نکوهــش کــرد: بخــل، تــرک نمــاز، ریــای در آن، 
َّــا أَْعَطْینــاَک الَْکْوثـَـَر« در مقابلــه بــا تــرک صــالت  تــرک زکات. و در ســوره کوثــر در مقابلــه بخــل »إِن

ِّــَک« و در مقابلــه بــا تــرک زکات »انَْحــْر« را آورده اســت. ۱ « در برابــر ریــا »لَِرب »َفَصــلِّ
 نکتــه مهمــی کــه در درک صحیــح ایــن ســوره مهــم اســت درک معنــای »ماعــون« اســت. از امــام 
ــروف  ــی و کار مع ــری می ده ــه دیگ ــه ب ــرض اســت ک ــون ق ــده اســت: ماع صادق)علیه الســالم( آم
اســت کــه انجــام می دهــی و متــاع خانــه اســت کــه عاریــه می دهــی و از آن جملــه اســت زکات 2. از 
دیگــر مصادیــق ماعــون ســالم اســت. بــا درک چنیــن مفهــوم گســترده ای از ماعــون بــه خوبــی درک 
می شــود کــه منــع آن چــه عواقــب ســختی بــرای جامعــه بــه بــار خواهــد آورد کــه دقیقــاً از فــرج در 
ظهــور معصــوم می کاهــد و آن را بــه عقــب می انــدازد و درک لــذت یــک جامعــه مبتنــی بــر ســبک 
زندگــی کوثــری و نظــام اســالمی کارآمــد را مانــع می شــود، فلــذا ماعــون بــا درک کوثــر والیــت و 
ــا حــذف کوثــر، منــع ماعــون تســری خواهــد یافــت.  عملیاتی شــدن آن جریــان خواهــد یافــت و ب
بنابرایــن، می تــوان ســورۀ ماعــون را اســتداللی بــرای ســورۀ کوثــر دانســت؛ طــوری کــه مخاطــب بــا 
اســتقراء از جــزء بــه کل، مفاهیــم مطرح شــده را درمی یابــد و بــه درک درســتی از موضوعــات عمیــق 

معرفتــی و اعتقــادی ســازنده یــک جامعــه دینــی والیــی، منجــر می شــود. 3 

۱. سیوطی، عبد الرحمن، تناسق الدرر فی تناسب سور، ص۱46. رک:فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج32 ،ص: 3۰۷
2. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ج3 ،ص2

3. - بهترین مثال و مصداق: زندگی در ایام اربعین در زیارت امام حسین )ع(
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آیت اهلل مجتبی تهرانی
قسمت  بیست و یکم

تربیـــــــت فرزند
6

انسان به سوی فساد سریع تر کشیده می شود
 تا به سوی صالح

مروری بر مباحث گذشته 
بحــث مــا راجــع بــه تربیــت در بعــد اخالقــی، بــه معنــای روش رفتــاری و 
گفتــاری دادن اســت. عــرض کــردم در بیــن محیط هایــی کــه انســان از آن هــا 
روش می گیــرد، اولیــن محیــط »محیــط خانوادگــی« اســت. بــه طــور غالــب 
آنجایــی کــه انســان در ایــن جهــان مادیــت چشــم می گشــاید و در آن بســتر 
رشــد می کنــد، محیــط خانــواده اســت؛ خصوصــاً کــه ایــن محیــط بــا محبت 
آمیختــه اســت. در خانــواده رابطــه تنگاتنــگ همــراه بــا محبــت وجــود دارد 
و ایــن نــوع رابطــه، روی انســان نقــش ســازندگی دارد؛ اعــم از اینکــه نقــش 

تخریبــی داشــته باشــد و اثــرش فســاد باشــد یــا اثــر صــالح داشــته باشــد.
محیط های پنج گانه تربیتی

در ابتــدای بحــث ایــن تذکــر را بدهــم کــه انســان معمــوالً در محیط هایــی 
کــه ســاخته می شــود، اولیــن محیــط، محیــط خانوادگــی اســت، بعــد محیط 
آموزشــی، بعــد محیــط شــغلی، بعــد محیــط رفاقتــی و بعد هــم محیط پنجم 
یعنــی فضــای کلــی جامعــه اســت کــه در تربیــت او نقــش دارد. جــّو پنجــم 
حتــی بــر دیگــر فضاهــا نیــز غالــب و حاکــم اســت. مــن نمی توانــم در بحــث 
تربیــت، آنچــه مربــوط بــه محیــط آموزشــی اســت را در خــالل بحــث خانواده 
کــه مربــوط بــه بچــۀ در دامــن پــدر و مــادر اســت بیــاورم. ابتــدا آنچــه مربوط 
بــه محیــط خانوادگــی اســت را بحــث می کنیــم و بعــد به ســراغ محیــط دوم 
کــه محیــط آموزشــی اســت می رویــم کــه بچــه در آن بــزرگ می شــود و او را 

بــه مدرســه می فرســتند؛ بعــد هــم محیط هــای باالتــر را بحــث می کنیــم.
ــد  ــی دارد و بای ــائل خاّص ــنخ مس ــک س ــودش ی ــرای خ ــی ب ــر محیط ه
آن را از نظــر تربیتــی جداگانــه بررســی کــرد. ایــن را از ایــن جهــت عــرض 
می کنــم کــه یــک عــده کــه گویــا کم حوصلــه هســتند یــا گرفتاری هایــی 
ــر  ــای دیگ ــه محیط ه ــوط ب ــائل مرب ــد، از مس ــر دارن ــای دیگ در محیط ه
می پرســند؛ حــال آنکــه بحــث مــا فعــالً در رابطــه بــا محیــط خانــواده اســت.

جامعه را نمی توان با »شعار« اداره کرد
ایــن را بدانیــد کــه شــعار بی شــعور یعنــی شــعاری کــه همــراه بــا عمــل 
ــری هــم داشــته باشــد،  ــدون شــعور، اگــر اث ــدارد. شــعار، ب ــر ن نباشــد اث

ــود. ــت و رد می ش ــر اس ــرش مختص اث
گاهــی هــم اثــر عکــس دارد. شــعاری کــه همــراه بــا عمــل نباشــد، اگــر 
خیلــی خــوب و درجــه یــک هــم باشــد، یــک شــعله ای می گیــرد و بعــد 

ــود. ــوش می ش ــم خام ه
ایــن را هــم بگویــم کــه یکــی از مشــکالت جامعــه مــا همیــن اســت؛ 
ــه،  ــرای اصــالح جامع ــرد. ب ــر محــور شــعار اداره ک ــه را ب نمی شــود جامع
شــعارها بایــد بــا شــعور و همــراه بــا عمل باشــد؛ چــه در بُعــد دنیــوی و چه 
در بُعــد اخــروی، چــه مــادی و چــه معنــوی. بــا ِصــرِف شــعار کــه چیــزی 

ــود. ــالح نمی ش اص
اگــر انســان بــرای اصــالح مشــکالت جامعــه فقــط شــعار بدهــد، گاهــی 
ــه چنــد روز هــم نمی کشــد کــه  اثــرش چنــد ســاعت بیشــتر نیســت؛ ب

اثــرش از بیــن مــی رود.
بــه خصــوص اگــر در کنــار آن شــعار، عمــل هــم نباشــد کــه دیگــر هیچ! 

گاهــی نتیجــه عکــس هــم می دهــد.
همنشینی با بدان و خوبان، هر دو اثرگذار است 

بحثــی کــه مــا در جلســه گذشــته داشــتیم ایــن بــود کــه مســئله تربیت  
کــه از عناویــن قصدیـّـه هــم نیســت، تدریجــی الحصــول اســت. چــه در بُعد 
فســاد انســان و چــه در بُعــد صــالح او، هــر دو تدریجــی الحصــول اســت و 
ایــن روش بــر اثــر تکــرار بــه صــورت ملکــه بــرای انســان حاصــل می شــود.
روایاتــی را هــم کــه آنجــا مطــرح کــردم، در بُعد فســاد بــود. حــاال در بُعد 

صــالح هــم روایتــی را می خوانــم.
روایــات متعــددی هــم تحــت عنــوان مصاحبــت و مجالســت هســت کــه 

مــن آنهــا را جلســه گذشــته عــرض کــردم.
در بُعــد فســاد ایــن روایــت از علــی را عــرض کــردم کــه حضــرت فرمــود: 
ــت نَتنــاً،  ــن َحَملَ ــرَّت بِالنَِّت ــر َکالّریــح إِذا َم ــْۀ األَشــرار تَکِســُب الشَّ »ُصحَب
همنشــینی بــا بــدان، بــدی را بــه همــراه دارد، ماننــد بــادی کــه اگــر از روی 

شــیئی بدبــو بگــذرد، بــا خــود بــوی بــد را می بــرد.«
ــت؛  ــاره داش ــت اش ــی در تربی ــه تخریب ــاد و جنب ــه فس ــت ب ــن روای ای
ــا چاشــنی  ــا، آن هــم ب ــا بده یعنــی نقــش تخریبــی رابطــه تنگاتنــگ ب
محبت)همنشــینی( مطــرح شــده بــود. کامــالً عکــس آن هــم از علــی نقل 
شــده اســت که »ُصحَبــُۀ األَخیــار تَکِســُب الَخیــر َکالّریــح إِذا َمــرَّت بِالّطیب 
َحَملـَـت طیبــاً؛ همنشــینی بــا خوبــان، خوبــی بــه دســت مــی آورد، ماننــد 
بــادی کــه چــون بــر بــوی خوشــی گــذر کنــد، بــوی خــوش می گیــرد.«

ــود را  ــاره فســاد گفتــه ب ــی کــه درب ــاره عیــن مثال یعنــی حضــرت دوب
ــوش. ــوی خ ــد؛ ب می زن

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 اینجــا اســت کــه چــرا بایــد ســیره معصومیــن، اولیا و شــهدا 
را دانســت؟ آیــا دانســتن ســیره بــه مــا انگیــزه عمــل در زندگــی می دهد؟ 
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 اهلَلِّ أُْســَوٌۀ َحَســَنٌۀ«. بحث 
الگــو و اسوه داشــتن در یــک کالم؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی 

اســت کــه از آن الگــو یــاد گرفتــه ام.

شــهید »عبــاس صابــری« در هشــتمین روز از فصــل پاییز ســال ۱3۵۱ 
بــه دنیــا آمــد. مــادرش از قبــل در عالــم رؤیــا دیــده و شــنیده بــود کــه 
نامــش عبــاس اســت. او مبــارزی کوچــک بــود که در ســنگر انقالب رشــد 
کــرد و بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی وارد مدرســه شــد. عباس از ســال 
۱363 در بســیج مســجد نارمــک شــروع بــه فعالیت کــرد. در طــول مدت 
جنــگ در عملیات هــای کربــال۵، بیــت المقــدس2،4،۷ و تــک عــراق در 
ابوغریــب بــا عنــوان بســیجی، با ســمت تخریبچی و بیســیم چی شــرکت 
کــرد و بعــد از جنــگ نیــز در عملیات هــای برون مــرزی بحــران خلیــج 
فــارس حضــور داشــت و دچــار موج گرفتگــی شــد. عبــاس بــا عضویــت 
در کمیتــه جســت وجوی مفقودیــن، مأمــور گــروه تفحــص لشــکر2۷ در 
ســمت مســئول تخریــب شــد. همیشــه در جســت وجوی شــهدا بــود. او 

پیوســته دعــا می کــرد تــا بــه بــرادر شــهیدش »حســن« بپیونــدد. 
روز تولــد حضــرت علــی اکبر)علیه الســالم( بــه دنیــا آمــد و روز پنجــم 
خــرداد ســال ۱3۷۵ همزمــان بــا روز هفتــم محــرم کــه بــه نــام حضــرت 
علــی اکبــر اســت، بــر اثــر انفجــار میــن در منطقــه عملیاتــی والفجــر یک 
ــه  ــه شــهادت رســید و پیکــرش در قطعــه 4۰ بهشــت زهــرا ب )فکــه( ب

خــاک ســپرده شــد.

تا زنده بود دنبال درصد جانبازی اش نرفت
تیرمــاه ۱36۵ بــود و هــوا گــرم. عبــاس تــازه از جبهــه آمــده بــود روی 
ــد  ــان بلن ــت ناگه ــان می گف ــت و هذی ــب داش ــم ت ــت بام خوابیدی پش
شــد و رفــت پاییــن. دیــدم خــون زیــادی بــاال آورد. گفتــم چــه شــده؟ 
گفــت ســرما خــورده ام. فــردا بــا اصــرار، او را به بیمارســتان بردم. دســتگاه 
شست وشــو بــه بینــی اش وصــل کردنــد. بعــد از آندوســکوپی دکتــر بــه او 
گفــت شــیمیایی هســتی؟ عبــاس با اشــاره گفــت: نگو کــه جبهه بــوده ام. 
دکتــر مــن را صــدا کــرد و پرســید جبهــه بوده اســت؟ مــن گفتم بلــه فاو 

بــوده. وقتــی برگشــتم عبــاس گفــت مــادر کار خــودت را کــردی؟ گفتم 
بایــد راســتش را می گفتــم. دکتــر نوشــت تــا برایــش پرونــده تشــکیل 
بدهنــد. گفــت مــن هیــچ جایــی نمــی روم، اگــر نســخه ای داریــد بدهید، 
بعــد هــم مــدارک را پــاره کــرد. مدتــی درمــان کــرد. کمــی کــه روی پــا 
شــد دوبــاره بــه جبهــه رفــت. تــا زنــده بــود هــم دنبــال کارت و درصــد 

ــازی اش نرفت. جانب

شــب ها می رفــت پشــت بام و پشــت کولرهــا مشــغول عبــادت 
ــا؟  ــی روی آنج ــه م ــت ک ــدا نیس ــا خ ــر اینج ــم مگ ــد. می گفت می ش
ــه  ــه در کمیت ــم ک ــی ه ــت دارم. زمان ــوری دوس ــن این ط ــت م می گف
ــردار  ــود: »س ــته ب ــرش نوش ــرد. در دفت ــن کار را می ک ــود ای ــص ب تفح
باقــرزاده! فرمــوده بودیــد کســی پشــت بام نــرود، امــا هیــچ جایــی بهتــر 
از گوشــه و کنــار پشــت بام بــرای عمــل مســتحبی نمــاز شــب و زیــارت 
عاشــورا نیســت. ســردار عزیــز از مــن راضــی بــاش«. او در خانــه گاهــی 
ــد. دســتمالی  ــا می خوان ــوه  دع ــور چــراغ ق ــا ن ــاق را می بســت و ب در ات
روی پایــش می انداخــت، قــرآن را روی رحــل می گذاشــت و بــا احتــرام 

می خوانــد.

پــس از نمــاز و ناهــار گفــت چــه کســی می آیــد برویــم؟ گفتــم مــن 
می آیــم. یــک بیــل دســتی بــه مــن داد و یکــی هــم خــودش برداشــت. 
یکــی از بچه هــا مــا را رســاند. عبــاس می خواســت روی کانالی معــروف به 
والمــری معبــر بزنــد. گفــت امروز به عشــق حضــرت عباس)علیه الســالم( 
کار می کنیــم، بــه مــن الهــام شــده کــه امــروز یک شــهید پیــدا می کنیم، 
تــو اینجــا بــاش تــا برگــردم. پــس از ده دقیقــه صــدای انفجــار شــنیدم. 
هرچــه صــدا زدم عبــاس، صدایــی نشــنیدم. بــاالی ســرش کــه رســیدم 
صورتــش ســوخته و بدنــش پــر از ترکــش بــود. دســت و پایش قطع شــده 
و از شــدت درد دندان هایــش را روی هــم می فشــرد. وقتــی بــه بیمارســتان 

مخبری رســیدیم، گفتند شــهید شــد.

اللّهّم الرزقنا توفیق شهادۀ فی سبیلک...

7
طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم

 شهید»عباس صابری«  از قاب اسوه

ــیره  ــف س ــه( در تعری ــی مطهری)رحمت اهلل علی ــهید مرتض ــه ش عالم
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

محیا خوبرو
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خداونــد بیــن تغذیــه کافــران و مؤمنــان تفــاوت قائــل 
شــده اســت. 

َکَفــُروا  »َوالَِّذیــَن  می فرمایــد:  کافــران  مــورد  در 
ُعــوَن َویَأُْکُلــوَن َکَمــا تـَـأُْکُل األْنَْعــاُم؛ کافــران همواره  یََتَمَتّ
ســرگرم بهره گیــری از ]کاال و لذت هــای زودگــذر[ 
دنیاینــد و می خورنــد، همان گونــه کــه چهارپایــان 

ــه۱2( ــد، آی ــوره محم ــد.« )س می خورن
ــه  ــد بی آنک ــف می خورن ــات عل ــه حیوان ــح آنک توضی
بداننــد از کجــا آمــده، حــالل اســت یــا حــرام؟ غصبــی 
اســت یــا مبــاح؟ کافــران نیــز غــذا می خورنــد بی آنکــه 
ــه  ــودن آن توج ــدی و حالل و حرام ب ــس و پلی ــه رج ب
داشــته باشــند. لــذا فرجــام مشــابهی دارنــد. امــا مؤمنان 
ــد،  ــذا توجــه دارن ــوی غ ــی و معن ــر اخالق ــه تأثی ــه ب ک

مقیــد بــه رعایــت غــذای پاکیــزه و حــالل هســتند. 
مــردی خدمــت پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( گفــت: 
دوســت دارم دعایــم مســتجاب شــود، حضــرت فرمــود: 
»غــذای خــود را پاکیــزه کــن و از هرگونــه غــذای حــرام 

بپرهیــز.«
لــذا بــه مؤمنــان دســتور داده شــده فقــط از غذاهــای 

پاکیــزه و حــالل اســتفاده کننــد.
َبــاِت َمــا َرَزْقَناُکْم  »یـَـا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا ُکُلوا ِمــْن َطِیّ
ــُدوَن؛ ای اهــل ایمــان،  ــاُه تَْعُب ــْم إِیَّ ِّ إِْن ُکْنُت ــُکُروا هلِلَ َواْش
روزی حــالل و پاکیــزه ای کــه مــا نصیــب شــما کرده ایم 
بخوریــد و شــکر خــدا بــه جــای آریــد اگــر شــما خالص 

خــدا را می پرســتید.« )ســوره بقــره، آیــه ۱۷2(
ــذای  ــن غ ــی بی ــاط تنگاتنگ ــات ارتب ــی آی و در برخ

ــود. ــده می ش ــح دی ــل صال ــزه و عم پاکی
َبــاِت َواْعَمُلــوا َصالًِحا؛  ِیّ ُســُل ُکُلــوا ِمــَن الَطّ »یـَـا أَیَُّهــا الُرّ
از غذاهــای پاکیــزه بخوریــد و عمــل صالــح انجــام 

ــه ۵۱( ــون، آی ــوره مؤمن ــد.« )س دهی
زیــرا همچنــان کــه ســخن پاکیــزه، عمــل صالــح را به 
آســمان عــروج می دهــد، غــذای پاکیــزه نیــز انســان را 
در جهــت کســب کمــاالت معنــوی و حفــظ ارزش هــای 
ــزه  ــاران پاکی ــد ب ــه مانن ــاری می بخشــد و ب ــی ی اخالق
ــش ســبزه ها و گل هــای معطــر در وجــود  موجــب روی

ــود. ــی می ش آدم
اصحــاب کهف کــه دغدغــه حفــظ ایمــان و معنویــت 

خــود را داشــتند، وقتــی از خــواب طوالنــی بیدار شــدند 
بــه دنبــال غذایــی بودنــد کــه پــاک و پاکیــزه باشــد و 
ســبب خاموش شــدن نــور الهــی در وجــود آنــان نگــردد.

امــام حسین)علیه الســالم( بــا اشــاره بــه یکــی از علــل 
رفتــار پســت و ناهنجــار کوفیــان در کربال مــی فرمایــد: 
»قــد ُملئــت بطونکــم مــن الحــرام؛ شــکم های شــما از 

حــرام پــر شــده اســت.« 
ــرو و  ــه نی ــدان ک ــود: »ب ــام رضا)علیه الســالم( فرم ام

ــت.« ــا اس ــزاج بدن ه ــع م ــوان و روح و روان، تاب ت
ــان  ــوس، روح انس ــراد از نف ــه م ــت آنک ــح روای توضی
اســت کــه چــون مرغــی اســیر قفــس تــن اوســت. بــه 
ــدازه کــه مــزاج و جســم او ســالم باشــد، روح او  هــر ان
نیــز ســالم و کامل تــر خواهــد بــود. روح ســالم در بــدن 

ســالم اســت.
رمــز ســالمتی روح و جســم در یــک قیــاس منطقــی، 
چنیــن قابــل تبییــن اســت: ســالمتی روح، تابــع 
ســالمتی تــن اســت و ســالمتی تــن تابــع غــذا و تغذیــه 
ســالم؛ پــس ســالمتی روح، تابــع غــذا و تغذیــه ســالم 

اســت.
ــی  ــار برخ ــات، آث ــاره ای از روای ــه پ ــه ب ــا توج ب
ــر  ــرار زی ــه ق ــی ب ــار آدم ــالق و رفت ــر اخ ــا ب غذاه

ــت: اس
اعتــدال در خــوردن گوشــت موجــب خوش اخالقــی، 
اعتمــاد بــه نفــس و شــجاعت می شــود و افــراط در آن 

قســاوت قلــب مــی آورد.
و...  آرامــش  مهربانــی،  صبــوری،  موجــب  شــیر 

. د می شــو
ــفا  ــی دل و ش ــه، صاف ــد حافظ ــب رش ــل موج عس

ــت. اس
انگــور، غــم و انــدوه و افســردگی را بــه شــادابی تبدیل 

ــد. می کن
خرما، موجب صبر و حلم و بردباری می شود.

زیتون، حافظه را تقویت می کند.
ــار  ــگ رخس ــاب و رن ــت اعص ــب تقوی ــیب، موج س

می گــردد.
هلیم، نشاط عبادت را افزون می کند.

منبع: دانشنامه اسالمی

بهداشت و سالمت
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نـــــــــــــگاه ویژه

وصیت امام صادق)علیه الّسالم( به عبداهلل بن جندب
ــداهلل،  ــا عب ــود: ی ــدب فرم ــن جن ــداهلل ب ــه عب ــه ب ــده ک ــت ش روای
شــیطان دام هــای خــود را در دنیــا گســترده و هــدف او اولیاء و دوســتان 
مــا هســتند، آنچنــان آخــرت در نظــر دوســتان مــا بــزرگ و بــا اهمیــت 

ــد. ــه جــای آن نمی پذیرن اســت کــه هرگــز چیــز دیگــری را ب
ســپس فرمــود: آه آه بــر دل هایــی کــه پــر از نــور شــده و دنیــا در نظر 
آن هــا همچــون مــار بــزرگ و مســموم و دشــمن نفهــم اســت. انــس بــه 
ــد.  ــه آن دل بســته اند بیزارن خــدا گرفته انــد و از هرچــه دنیاپرســتان ب
ــوبی  ــر آش ــیله ایشــان ه ــه وس ــه ب ــا ک ــی م ــتان واقع ــد دوس آن هاین

ــردد. ــع مي گ ــی رف ــر بالی برطــرف می شــود و ه
ای پســر جنــدب الزم اســت بــرای هــر کــس کــه عــارف بــه حــق 
مــا اســت، عمــل خــود را در هــر شــب و روز رســیدگی کنــد و از خــود 
حســاب بخواهــد. اگــر کار خوبــی مشــاهده کــرد اضافــه کنــد و اگــر 
ــا روز قیامــت خــوار  ــد ت ــود از آن اســتغفار نمای گناهــی انجــام داده ب

نشــود. 
ــورد  ــاکاران را نخ ــوس خط ــه افس ــده ای ک ــال آن بن ــه ح ــا ب خوش
ــه حــال  ــا داده شــده. خوشــا ب ــه آن ه ــه ب ــی ک ــال دنیای به واســطه م
ــرای آن  ــش ب ــت و کوش ــرت اس ــت وجوی آخ ــه در جس ــده ای ک بن
ــای دروغ  ــه آرزوه ــته ب ــه دلبس ــی ک ــال کس ــه ح ــا ب ــد. خوش می کن

نیســت.
ســپس فرمــود خــدا رحمــت کنــد آن گروهی را کــه چراغ درخشــان 
و راهنمــای مــردم بودنــد. مــردم را به وســیله اعمــال خــود به ســوی مــا 
ــد و از  ــه کار می بردن ــش را ب ــدرت خوی ــام ق ــد و تم ــوت مي کردن دع

کســانی نبودنــد کــه اســرار مــا را فــاش نماینــد.
ای پســر جنــدب مؤمنیــن کســانی هســتند کــه از خــدا مي ترســند. 
ــی شــده  ــه ایشــان ارزان ــه ب ــی ک ــه نعمــت هدایت ــد ک ــم آن دارن و بی
ــد  ــدا می افتن ــای خ ــاد نعمت ه ــه ی ــی ب ــود. وقت ــلب ش ــا س از آن ه
ــالوت  ــا ت ــر آن ه ــات خــدا ب ــه آی ــی ک ــد و گاه مي ترســند و بیمناکن
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ــاهده  ــه مش ــطه آنچ ــردد، به واس ــزوده مي گ ــان اف ــود ایمان ش می ش
ــوکل  ــش ت ــروردگار خوی ــر پ ــروردگار ب ــدرت پ ــوذ ق ــد از نف مي کنن

ــد. دارن
پســر جنــدب، از دیــر زمانــی اســت کــه مــردم بــه نادانــی گرایــش 
دارنــد و پایه هــای جهــل را اســتوار مي نماینــد،آن هــم بــه واســطه ایــن 
اســت کــه دیــن خــدا را بازیچــه انگاشــته اند؛ طــوری کــه مي خواهنــد 
ــه خــدا تقــرب جوینــد منظورشــان خــدا نیســت  ــا اعمــال خــود ب ب

ــتمگران. ــد س این هاین
پســر جنــدب، اگــر شــیعیان مــا اســتقامت بورزنــد مالئکــه بــا آن هــا 
مصافحــه خواهنــد نمــود و ابــر بــر سرشــان ســایه مي افکنــد و روزهای 
روشــن و تابــان دارنــد و از بــاال و پاییــن نعمــت بــر آن هــا فــرو مي ریزد 

و هــر چــه از خــدا بخواهنــد بــه ایشــان می بخشــد.
پســر جنــدب، در بــاره گنهــکاران از هم کیشــان خــود جــز ســخن 
ــه تقاضــا نمــا.  ــرای آن هــا توفیــق بخــواه و توب نیــک مگــو. از خــدا ب
هــر کــس بــه مــا توجــه کنــد و مــا را دوســت بــدارد و بــا دشــمنان 
مــا رابطــه دوســتی نداشــته باشــد و آنچــه مي دانــد بگویــد و از آنچــه 
ــل  ــر او مشــتبه اســت ســاکت باشــد اه ــه ب ــزی ک ــا چی ــد ی نمي دان

بهشــت اســت.
پســر جنــدب هــر کــه بــر عمــل خــود تکیــه داشــته باشــد هــالک 
ــه رحمــت  ــد و دل ب ــاه مي کن ــه گن می شــود و آن کــس کــه بی باکان
خــدا بســته نجــات نخواهــد یافــت. عــرض کــردم پــس چــه کســی 
ــل  ــند. مث ــد و ترس ــن امی ــه بی ــانی ک ــود کس ــد؟ فرم ــات می یاب نج
اینکــه دل هاي شــان در چنــگال پرنــده اي اســت  بــه واســطه اشــتیاقی 

کــه بــه ثــواب و ترســی کــه از عــذاب دارنــد.
منبع: تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 3۰۱ ؛ بحار األنوار، عالمه 
مجلسی، ج ۷۵، ص 2۷۹.
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تــوی خرمشــهر، شــب عملیــات خرمشــهر، مــن یکی یکــی نــگاه کــردم، وقتــی مــا در مرحلــه  دوم گیــر کردیــم، 
خــب بیســت و خــرده ای روز طــول کشــید عملیــات خرمشــهر تــا فتحــش. 

مرحلــه دومــی کــه طراحــی شــد همــه بریــده بودنــد. یــک جلســه ای گرفتــه بودیــم در قــرارگاه فتــح. نظــر همــه 
فرماندهــان ایــن بــود کــه مــا عملیــات را بایــد متوقــف کنیــم و بازســازی کنیــم.

حســن )باقــری( بلنــد شــد. رو کــرد بــه فرماندهــان بــا آن زبــان بُّرانــش گفــت: »کجــا برویــم؟ مــا بــه ایــن مــردم، 
بیســت  روزه داریــم قــول می دهیــم خرمشــهر محاصــره اســت، مــا روی داریــم برگردیــم؟«

با این صحبت های حسن، همه سرشان را زیر انداختند.
بعد گفت: »ما تا خرمشهر را آزاد نکنیم، نمی رویم از اینجا.«

همه آن تصمیم ها عوض شد. 
همه حرف هایی که جمع بندی نظرات تمام فرماندهان درگیر بود عوض شد. 

فردای بعدش خرمشهر آزاد شد.
و من مطمئنم اگر حسن نبود در آن صحنه، ما در آن مقطع، قطعاً خرمشهر را آزاد نمی کردیم.

 

روایت شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی از نقش مؤثر 

شهید باقری در فتح خرمشهر



عجیب بود؛ شما شده بودید تمّنای اهالی قدر...
زمین عطش شما را دارد...

عطش حضور سبزتان...
»قدس« البته نماد این عطش است...
فرمود: »راه قدس از کربال می گذرد.«

ــرت...«  ــا أُم ــتقم و م ــیر »َفاس ــز از مس ــما نی ــۀ ش ــوی خیم ــه س راه ب
می گــذرد...

یعنــی همــان ســنگ هایی کــه دســت قلب مــان دارد بــه ســوی صهیــون 
ــدازد... می ان

گرچــه کویری ســت حــال و هــوای زمیــن تــا در چشــم همــه نیاییــد، اما 
کنــار ســنگ هایی کــه دل مــان بــه ســوی ظلمــت می انــدازد و برائــِت جــز 

از راه شــما را فریــاد می زنــد، 
داریــم هــر روز بــه دعــای اهــل ســحر، بیشــتر تشــنه تر و دلتنگ تــرت 

می شــویم...
راهــی از میــان کوهــی رنــج کــه مقابــل ماســت، بــه ســوی ظهــور تــو 

پیداســت...
فقــط بایــد محکــم ایســتاد و محکــم عمــل کــرد که حضــرت مــاه حفظه 

ــم فرمود: اهلّل ه
»باید قوی شویم.«

باران نظرت را بر ما بباران موال جان...
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قدر هم آمد...
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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(

آشپزخانه و کترینگ اجتماعی »زودپز«
آشپزخانه و کترینگ اجتماعی »زودپز« همراه شما خیرین محترم جهت پخت غذای گرم و 

توزیع آن بین خانواده های نیازمند می باشد. 

برای وایز از دو راه ذیل می توانید اقدام نمایید:

واریز از طریق لینک سایت بهشت به نشانی:

http://pay.behesht.me/646824 

واریز به شماره کارت: 6274121184056596 به نام زهرا بادی، بانک اقتصاد نوین
لطفًا رسید واریز را به شماره همراه مدیریت 09126895521 ارسال کنید.

نشانی سایت فروشگاه اینترنتی اسوه شاپ:
www.osvehshop.com 

نشانی سایت فرهنگی اجتماعی اسوه:
www.osveh.org 


