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در مبحــث والیــت، یــك مطلــب بســیار قابــل دقــت و توجــه كــه هرچــه دربــاره آن رژف اندیشــی شــود، اســرار جالــب و 
قابــل دقتــی در عظمــت و در اهمیــت والیــت بــرای انســان كشــف می شــود، اطاعت پذیــری و ذلت پذیــری محــِض صاحــب 

والیــت در برابــر حضــرت حــق اســت؛ بلكــه محــض اطاعــت و ذلت پذیــری. 
آن طاعت پذیــری میــدان مســابقه ای اســت كــه دِر آن بــه روی همــه مخلوقــات عالــم و فردفــرد انســان ها بــاز اســت. هیــچ 
احــدی نمی توانــد بهانــه ای بتراشــد كــه چــرا مــن نشــدم، او شــد. چــرا مــن را بــه ایــن میــدان وارد نكردنــد، او را كردنــد. 
بــه مــن اجــازه ندادنــد، بــه او اجــازه دادنــد. مــن بهــره نبــردم، او بهــره بــرد. هیــچ بهانــه ای در این بــاره بــرای هیــچ احــدی 
وجــود نــدارد كــه بــا صاحــب والیــت مخالفــت نمایــد. نــه تنهــا ایــن در بــه روی همــگان بــاز اســت؛ بلكــه همــگان دعــوت 

می شــوند، تشــویق می شــوند؛ بلكــه ترغیــب می شــوند كــه بیاییــد بــه ایــن میــدان وارد شــوید.
و ایــن طاعت پذیــری بحثــی بســیار دقیــق و پیچیــده اســت؛ در ســوره نســاء، آیــه 59 می فرمایــد: »یـَـا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا 

ُســوَل َوأُولـِـي الْْمــِر ِمْنُكْم«. أَِطیُعــوا الَلّ َوأَِطیُعــوا الَرّ
اگــر كســی می خواهــد بــدون دغدغــۀ خاطــر و شــك و شــبهه، متصــل بــه ایــن والیــت باشــد، همــه اش از راه ذهــن و 
اســتدالل و این هــا نیســت، بــرود قلبــش را پــاك كنــد، بــرود آن نفســانیتی كــه بــه  آن گرفتــار شــده آن هــا را تمیــز بكنــد، 
مشــغول این هــا باشــد ببینــد كــه خــدا خــودش نــور و مــزه و عطــر والیــت را در دلــش می تابانــد و بــه او می چشــاند. رمــز 

رســیدن بــه ایــن والیــت، از ایــن راه اســت. 
ــَاَة  ُكــُم الَلّ َوَرُســولُُه َوالَِّذیــَن آَمُنــوا الَِّذیــَن یُِقیُمــوَن الَصّ و ســپس وقتــی وارد ایــن وادی بندگــی شــد، آنــگاه بــه »إِنََّمــا َولُِیّ

َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن« مكّلــف خواهــد شــد. َویُْؤتـُـوَن الــَزّ
منحصــراً، فقــط و فقــط، حقیقــت ایــن اســت و جــز ایــن نیســت، ولــّی شــما »الل« اســت و رســول او اســت و كســانی كــه 
ــوع  ــه در رك ــاء »َزَّكاَة« درحالی ك ــَاَة« و ایت ــه »َصّ ــه اقام ــی؛ آنك ــر كس ــه ه ــم، ن ــا ه ــد. از آن ایمان آورنده ه ــان آورده ان ایم

هســتند، می كننــد. آن هــا ولــّی شــما هســتند. 
مبارك باد این بندگی و این والیت بر همه خایق.

فخری مرجانی

عیدبندگی،مقدمۀعیدوالیت
سخن نخست
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شــخصیت درخشــان و بزرگــوار امــام حســین )علیه الســام( دو وجهــه دارد: یــک وجهــه، همــان وجهــه  
جهــاد و شــهادت و توفانــی اســت کــه در تاریــخ بــه راه انداختــه و همچنــان هــم این توفــان با همــه  برکاتی 
کــه دارد، برپــا خواهــد بــود؛ کــه شــما بــا آن آشــنا هســتید. یــک بعــد دیگــر، بعــد معنــوی و عرفانی اســت 
کــه بخصــوص در دعــای عرفــه بــه شــکل عجیبــی نمایــان اســت. مــا مثــل دعــای عرفــه کمتــر دعایــی را 
داریــم کــه ســوز و گــداز و نظــم عجیــب و توّســل بــه ذیــل عنایــت حضــرت حــق متعــال بــر فانــی دیــدن 

خــود در مقابــل ذات مقــّدس ربوبــی در آن باشــد؛ دعــای خیلــی عجیبی اســت.
ــد ایــن  ــه روز عرفــه در صحیفــه  ســجادیه هســت )دعــای ۴۷(، کــه از فرزن ــوط ب دعــای دیگــری مرب
بزرگــوار اســت. مــن یــک وقــت ایــن دو دعــا را بــا هــم مقایســه می کــردم؛ اّول دعــای امــام حســین را 
می خوانــدم، بعــد دعــای صحیفــه  ســّجادیه را. مکــّرر بــه نظــر مــن این طــور رســیده اســت کــه دعــای 
حضــرت ســجاد، مثــل شــرح دعــای عرفــه اســت. آن، متــن اســت؛ ایــن، شــرح اســت. آن، اصل اســت؛ این، 
فــرع اســت. دعــای عرفــه، دعــای عجیبــی اســت. شــما عیــن همیــن روحیــه را در خطابــی کــه حضــرت 
در مجمــع بــزرگان زمــان خــود - بــزرگان اســام و بازمانــدگان تابعیــن و امثــال این هــا - در منــی ایــراد 
کردنــد، مشــاهده می کنیــد. ظاهــراً هــم متعلـّـق بــه همــان ســال آخــر یــا ســال دیگــری اســت - مــن اآلن 
درســت در ذهنــم نیســت - کــه آن هــم در تاریــخ و در کتــب حدیــث ثبت اســت. بــه قضیه  عاشــورا و کربا 
برمی گردیــم. می بینیــم اینجــا هــم بــا اینکــه میــدان حماســه و جنــگ اســت، امــا از لحظــه  اّول تــا لحظــه 
آخــری کــه نقــل شــده اســت کــه حضــرت صــورت مبارکــش را روی خاک هــای گــرم کربــا گذاشــت و 
عــرض کــرد: »الهــی رضــاً بقضائــک و تســلیماً ألمــرک«، بــا ذکــر و تضــرع و یــاد و توّســل همــراه اســت. 
از وقــت خــروج از مکــه کــه فرمــود: »مــن کان فینــا بــاذالً مهجتــه موطنــاً علــی لقــاءالَلّ نفســه فلیرحــل 
معنــا«، بــا دعــا و توســل و وعــده لقــای الهــی و همــان روحیــه دعــای عرفــه شــروع می شــود، تــا گــودال 
قتلــگاه و »رضــاً بقضائــِک« لحظــه آخــر. یعنــی خــود ماجــرای عاشــورا هــم یــک ماجــرای عرفانــی اســت. 
جنــگ اســت، کشــتن و کشته شــدن اســت، حماســه اســت - و حماســه های عاشــورا، فصــل فوق العــاده 
درخشــانی اســت - امــا وقتــی شــما بــه بافــت اصلــی ایــن حادثــه  حماســی نــگاه می کنیــد، می بینیــد کــه 
عرفــان هســت، معنویـّـت هســت، تضــّرع و روح دعــای عرفــه هســت. پــس، آن وجــه دیگــر شــخصیت امام 
حســین )علیه الّســام( هــم بایــد بــه عظمــت ایــن وجــه جهــاد و شــهادت و بــا همــان اوج و عــروج، مــورد 

توجــه قــرار گیــرد. 
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران، 1376/9/13 



غدیر؛
مکملدینومتممنعمتخدا
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کـــــالم مطــــــهر
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 از آیاتــی کــه در ایــن مــورد در ســوره مائــده وارد شــده یکــی ایــن آیه 
ِّــَک َو إِْن لـَـْم تَْفَعْل  َُّهــا الرَُّســوُل بَلِّــْغ مــا أُنـْـِزَل إِلَْیــَک ِمــْن َرب اســت: »یــا أَی
َ ال یَْهــِدي الَْقــْوَم  ُ یَْعِصُمــَک ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اللَّ َفمــا بَلَّْغــَت رِســالََتُه َو اللَّ
الْکافِریــَن« )ســوره مائــده آیــه 6۷( اینجــا لحــن، خیلی شــدید اســت: ای 
پیامبــر! آنچــه را کــه بــر تــو نــازل شــد تبلیــغ کــن و اگــر تبلیــغ نکنــی 

رســالت الهــی را تبلیغ نکــرده ای.
مفــاد ایــن آیــه آنچنــان شــدید اســت که مفــاد حدیــث »َمــْن مــاَت َو 

لـَـْم یْعــِرْف إمــاَم َزمانـِـِه َمــاَت ِمیَتــًة َجاِهلِیة«.
اجمــاالً خــود آیــه نشــان می دهــد کــه موضــوع آنچنــان مهــم اســت 

کــه اگــر پیغمبــر تبلیــع نکنــد، اصــاً رســالتش را ابــاغ نکــرده اســت.
ســوره مائــده بــه اتفــاق شــیعه و ســنی، آخریــن ســوره ای اســت که بر 
پیغمبــر نــازل شــده و این آیــات، جزء آخرین آیاتی اســت کــه بر پیغمبر 
نــازل شــده یعنــی در وقتــی نــازل شــده کــه پیمغبر)صلی الل علیه وآلــه( 
تمــام دســتورات دیگــر را در مــدت ســیزده ســال مکــه و ده ســال مدینه 

گفتــه بــوده و ایــن، جــزء آخریــن دســتورات بوده اســت. 
ــن  ــزء آخری ــه ج ــت ک ــتوری اس ــن دس ــد: ای ــؤال می کن ــیعه س ش
ــاغ  ــر آن را اب ــر پیغمب ــه اگ ــت ک ــم اس ــدر مه ــت و آن ق دستورهاس
نکنــد، همــه گذشــته ها کان لــم یکــن ]هیــچ و پــوچ[ اســت چیســت؟ 
ــوط باشــد  یعنــی شــما نمی توانیــد موضوعــی نشــان بدهیــد کــه مرب
بــه ســال های آخــر عمــر پیغمبــر و اهمیتــش در آن درجــه باشــد کــه 
اگــر ابــاغ نشــود هــچ چیــز ابــاغ نشــده اســت. ولــی مــا می گوییــم 
آن موضــوع، مســئله امامــت اســت کــه اگــر نباشــد، همــه چیــز کان لــم 
یکــن اســت، یعنــی شــیرازه اســام از هــم می پاشــد. بــه عــاوه شــیعه 
از کلمــات و روایــات خــود اهــل تســنن، دلیــل مــی آورد کــه ایــن آیــه در 

غدیــر خــم نــازل شــده اســت.«
غدیر و آیه اكمال دین

ــْم  ــْم ِدیَنُک ــُت لَُک ــْوَم أَْکَملْ ــه »الَْی ــده، آی ــوره مائ ــان س در هم
ــا«  ــَاَم ِدیًن ــُم اْلِْس ــي َوَرِضیــُت لَُک ــْم نِْعَمِت ــُت َعلَْیُک َوأَتَْمْم
ــال  ــد کم ــه ح ــن را ب ــروز دی ــه 3(: ام ــده آی )مائ
رســاندم و نعمــت را بــه حــد آخــر، تمام 
کــردم، امــروز اســت کــه دیگر 
ــرای شــما  اســام را ب
بــه عنــوان 

یــک دیــن پســندیدم، نشــان می دهــد کــه در آن روز، جریانــی رخ داده 
کــه آن قــدر بــا اهمیــت اســت کــه آن را مکمــل دیــن و متمــم نعمــت 
ــودن آن، اســام، اســام اســت و  ــا ب ــر بشــر شــمرده اســت و ب خــدا ب
خــدا ایــن اســام را همــان می بینــد کــه می خواســته و بــا نبــودن آن، 
اســام، اســام نیســت. شــیعه بــه لحــن ایــن آیــه کــه تــا ایــن درجــه 
بــرای ایــن موضــوع اهمیــت قائــل اســت اســتدالل می کنــد و می گویــد: 
ــن و متمــم نعمــت و آن  ــد نامــش مکمــل دی ــه بتوان آن موضوعــی ک
چیــزی باشــد کــه بــا نبودنش، اســام، اســام نیســت، چــه بوده اســت؟ 
می گویــد مــا می توانیــم موضوعــی را نشــان بدهیــم کــه در آن درجــه 
از اهمیــت باشــد ولــی شــما نمی توانیــد. بــه عــاوه روایاتــی هســت کــه 
ــر خــم[ وارد  ــن موضــوع ]غدی ــه هــم در همی ــن آی ــد ای ــد می کن تأیی

شــده اســت.«
... اســتدالل شــیعیان یکــی از جنبــه تاریخــی اســت کــه می گوینــد 
وقتــی مــا مــی بینیــم در لفــظ آیــه: »الَْیــْوَم أَْکَملـْـُت لَُکــْم ِدیَنُکــْم« ایــن 
مطلــب نیســت کــه »امــروز« کــدام روز اســت، بــه تاریــخ و شــأن نزولهــا 

مراجعه می کنیم در نتیجه می بینیم 
]کــه روایــات[ نــه یکــی، نــه 
ــور  ــه ط ــه ب ــا بلک ــه ده ت ــا و ن دو ت
آیــه  ایــن  می گویــد:  متواتــر 

شــد  نــازل  خــم  غدیــر  روز  در 
پیغمبر)صلی الل علیه وآلــه(  کــه 

بــه جانشــینی  را  علی)علیه الســام( 
کــرد. نصــب  خــودش 

شــهیدمرتضی مطهــری، امامــت و 
رهبــری، صفحــات 61تــا63 و 118 تــا 137
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نــام دیگــر ســوره فیــل »الــم تــر« اســت کــه چــون ســوره ماعــون دقیــق دیــدن و البتــه عبــرت گرفتن 
از همــان ابتــدای ســوره مــورد تأکیــد اســت تــا همیشــه انســان خــوب ببینــد و خــوب درک کنــد کــه 
همــه عالــم تحــت نظــارت دقیــق خداونــدی اســت کــه خالــق آن نیــز می باشــد تــا طــراز دریافــت 
وی، همچــون ایمــان عبدالمطلــب گــردد کــه خــود را فقــط »رب االبــل« دانســته و رب بیــت را حافــظ 
ــا ایــن افتتاحیــه مهــم ایــن ظرافت هــا دیــده شــود. از ســویی  ــا ب ــم معرفــی می کنــد؛ ت ــر عال و مدب
دیگــر وقتــی قـــرآن کریــم داســتان مفصــل و طوالنــی حملــه اصحــاب فیــل را در چنــد جملــه کوتاه و 
کوبنــده، در نـهـایـــت فـصـاحـــت و بـــاغت، بیــان می نماید، می خواهد انســان هـــدف غایــی آن را که 
بـــیدار ســاختن گردنکشــان مغــرور و نشــان دادن ضعــف انســان در برابــر قــدرت عظیــم خداوند اســت؛ 
را درک کنــد و تأکیــد نمایــد کــه معجــزات بــزرگ الهــی در برابــر ستم پیشــگان قدرتمنــد می توانــد 
حتــی بــه دســت پرندگانــی بســیار کوچــک رقــم بخــورد تــا »الــم تــر« بــرای انســان کامــا تصریــف 
و تبییــن گــردد. جـــالب توجــه اینکــه ماجــرای اصحــاب فیــل چنــان در میــان عــرب مســلّم بــود کــه 
ســرآغاز تاریخــی بـــرای آنـهـــا شـــد، و احدی نیــز این آیــات را انکار نکرد. شــایان ذکر اســت ایــن »الم 
تــر« ســرآغازی بــرای فهــم »الم...«هــای ســوره های شــرح و ضحــی اســت تــا خداونــد از آغــاز ظهــور 
اســام، ســیمای رســول اکــرم )ص( را در منظــر الهــی ترســیم نمایــد و ایــن جایــگاه عظیــم را بــا ایــن 

ــژه ارج نهــد. خطاب هــای وی
از نظــر فقهــی دو ســوره فیــل و قریــش آنچنــان به هــم تعلــق دارنــد کــه ســید قطــب مدعــی اســت: 
ــن نمــود و حرمتــش را  ــد، بیــت خــود را ام ــود گردانی ــل را ناب ــد اصحــاب فی هنگامــی کــه خداون
صیانــت کــرد و قریــش را یــاری داد تــا بــا ایجــاد امنیــت در ایــن ســرزمین بــا شــرط مطیــع بــودن 
در برابــر الل کــه ایشــان را هــم امنیــت داده و هــم اطعــام نمــوده، بــه دو کــوچ بــزرگ زمســتانی و 

تابســتانی مشــغول باشــند!۱
مباحــث ذکــر شــده در تفاســیر در ارتبــاط قــوی هــر دو ســوره فیــل و قریــش اشــاره ای بــه ایــن مهــم 
اســت کــه حــال کــه الل بــر قریــش منــت نهــاد و او را اطعــام نمــود پــس او نیــز بایــد نســبت بــه ایــن 
عمــل همــت نمایــد2 و البتــه یکــی از نــکات مــورد غفلــت واقــع شــده دقیقــا همیــن موضــوع اطعــام 
مســاکین اســت کــه قریــش کــه همــان مصادیــق »اَ رایــَت الــذی یُکــّذُب بِالدیِن« هســتند گرچــه قرار 
بــود »َفلَیعبــدوا ربَّ هــذا الَبیــت« باشــند!!! ولــی عکــس آن عمــل کــرده و منــع ماعــون نمودنــد!! و صد 
البتــه ســوره فیــل بــه رخ کشــیدن واقعه ای اســت کــه قریــش را به خطــر انداختــه و خداونــد آن تهدید 
راکــه بــا همراهــی فیــل کــه نمــاد عظمــت و بزرگیســت، بــا ابابیــل کــه پرنــده کوچکــی اســت، برطرف 
نمــود. ایــن حقیقــت بــه عظمت خدایــی اشــاره دارد کــه دشــوارترین مشــکات را به ســهلترین صورت 

تغییــر می دهــد تــا انســان بــه بندگــی او افتخــار نمایــد.

۱. سید قطب، فی ظال القرآن ج6ص3983
2. رک: الغماری جواهر البیان، ص۱۵۵
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آیت الل مجتبی تهرانی
قسمت  بیست و سوم

تربیـــــــت فرزند
6

تربیت انسان؛ هدف از بعثت انبیا
بعثــت انبیــا بــرای همیــن بــود. آن هــا آمدند بــرای اینکه دســتوراتی 
را کــه بــرای بــه فعلیت رســاندن ایــن استعدادهاســت، بــه ابنــاء بشــر 
بگوینــد. یعنــی انبیــا فقــط بــرای تربیــت ایــن حیــوان دو پــا آمدنــد. 
مابه االمتیــاز انســان از حیوانــات دیگــر همیــن اســتعدادهای او اســت 
کــه در فرمایشــات اســتاد مــا هــم آمــده بــود کــه مابه االمتیــاز انســان 
همیــن اســت. انبیــا مبعــوث شــدند بــرای ایــن هدف کــه ایــن حیوان 

را انســان کننــد و او را فرشــته کننــد.

دعوت به دنیا مقصد بعثت انبیا نیست
گاهــی بعضی هــا یــک ســنخ مطالبــی می گوینــد کــه اصــًا 
ــرای تربیــت  ــا دعوت شــان هــم ب ــح نیســت؛ مثــل اینکــه انبی صحی

ــی او.  ــور دنیای ــه ام ــامان دادن ب ــرای س ــم ب ــوده و ه ــان ب انس
مــن دوبــاره بــه ســراغ فرمایشــات اســتادم مــی روم. ایشــان 
می فرماینــد: »بعضی هــا خیــال کرده انــد کــه دعــوت پیغمبــر 
اکــرم دو جنبــه دارد، دنیایــی و آخرتــی. ایــن را مایــه ســرفرازی هــم 

می داننــد و ایــن مطلــب را کمــال نبــوت فــرض کرده انــد.«
ــد و از  ــت بی خبرن ــا از دیان ــد: »این ه ــا می گوی ــتاد م ــه اس در ادام

مقصــد نبــّوت عــاری و بــرئ هســتند.« 
ــل  ــان را نق ــای ایش ــم؛ حرف ه ــودم را نمی گوی ــای خ ــن حرف ه م
می کنــم. ایشــان خیلــی زیبــا می فرماینــد: »دعــوت بــه دنیــا از مقصد 
انبیــا بــه کلــی خــارج اســت، بــه جهــت اینکــه حــس شــهوت و غضب 
و شــیطان باطنــی )وهــم(، بــرای دعــوت بــه دنیــا کفایــت می کنــد و 
دیگــر احتیاجــی بــه بَعــث ُرُســل نیســت و شــهوت و غضــب، قــرآن و 
ــه(  ــام )رضوان الل تعالی علی ــای ام ــا حرف ه ــدارد.« این ه ــزم ن ــی ال نب
ــی  ــم «شــهوت« او فعل ــده، ه ــا آم ــه دنی ــه ب ــودک ک ــن ک اســت. ای
اســت، هــم »غضــب« او فعلــی اســت و هــم »وهــم« او. ایــن قــوای 

حیوانــی او در بســتر طبیعــت تقویــت هــم می شــود. مثــًا وقتــی 
کــه فــرد به حــد بلــوغ برســد، شــهوت جنســی او گل می کنــد. الزم 
ــو  ــه ت ــد. احتیاجــی ب ــو کاری بکنــی؛ خــود او گل می کن نیســت ت
ــدارد کــه بخواهــی کاری کنــی کــه شــهوت جنســی او تحریــک  ن
شــود؛ بــدون تــو هــم تحریــک می شــود. ایــن تعبیراتــی اســت کــه 

ایشــان دارد.

ــت  ــه وادی حیوانّی ــو ب ــا ت ــت ت ــده اس ــر آم پیامب
ــروی ن

ــم –کــه ظاهــراً  ــر اکــرم داری ــه پیغمب ــا در معارفمــان راجــع ب م
ــَم  ــد: »بُِعثــُت اِلُتَّم ــکار هــم نیســت- کــه حضــرت فرمودن قابــل ان
َمــکارَِم االخــاق«؛ مــن فقــط بــرای ایــن مبعــوث شــدم کــه مــکارم 
اخاقــی را تمــام کنــم. اصــًا می گویــد غایــت بعثــت همیــن اســت. 
ــث  ــد: »در احادی ــا می فرمای ــه( در اینج ــام )رضوان الل تعالی علی ام

شــریفه مجمــًا و مفصــًا بــه مــکارم اخالــق 
ــی  ــد.« یعن ــت داده ان ــارف اهمّی ــد از مع ــز بع ــر چی ــش از ه بی
پیغمبــر اکــرم می گویــد مبعــوث شــده ام بــرای تربیــت و بــه ایــن 
ــرد و  ــی ک ــدا خواه ــدا پی ــه خ ــرب ب ــود ق ــو خودبه خ ــب، ت ترتی

ــد.  ــی ش ــته خواه فرش
ــوث  ــی اســت. مبع ــور تربیت ــکارم اخــاق و اخــاق، همــان ام م
شــده ام کــه بــه انســان روش رفتــاری، گفتــاری و کــرداری بدهــم. 
ــو بــه تعبیــر  آمــده ام تــا تــو آدم شــوی و بــه وادی حیوانیــت نــرویـ 
اســتاد مــاـ یــک حیــوان عجیــب و غریــب نشــوی. مــن بــرای ایــن 

مبعــوث شــدم. 
ــد،  ــدح کن ــرش را م ــد پیامب ــرآن می  خواه ــه در ق ــم ک ــدا ه خ
ــی  ــو دارای اخاق ــا ت ــٍم«؛ همان ــٍق َعظی ــی  ُخُل ــَک لََعل َّ می فرماید:»إِن
بــزرگ هســتی. باالتریــن تعریفــی کــه خــدا از پیغمبــر اکــرم کــرده، 
ایــن اســت. یعنــی همیــن تربیــت و ارائــه روش رفتــاری و کــرداری. 
ــان  ــده ام تربیت ت ــه آم ــوث نشــدم؛ بلک ــا مبع ــرای آن چیزه ــن ب م
کنــم. بــرای تربیــت آمــده ام. چــون وقتی کــه مــن ایــن روش را ارائه 
کــردم، دیگــر همــه چیــز درســت می شــود. وقتــی کــه آدم شــدی 
دیگــر مســئله تمــام اســت. چــون رو بــه فســادرفتن مؤونــه ای الزم 

نــدارد؛ تربیــت اســت کــه بــه پیغمبــر نیــاز دارد.

ادامه دارد...

تربیتدرمحیطخانواده
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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، اولیــا 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 زیبا بــرای ســخنوری و 
جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟ آنچه قــرآن در این بــاب از ما مطالبــه دارد 
چیســت؟ مــی فرمایــد: »لَُکــْم فـِـي َرُســوِل الَلِّ أُْســَوٌة َحَســَنٌة«. بحــث الگــو 
و اسوه داشــتن در یــک کام؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت 

کــه از آن الگــو یــاد گرفتــه ام.

ســید محمــد حســینی بهشــتی )۱3۰۷ - ۱36۰ش( از روحانیــون مؤثــر 
در انقــاب اســامی ایران بود. شــهید بهشــتی در حــوزه علمیه قم شــاگرد 
ــه  ــق داماد و عام ــام خمینی، محق ــت الل بروجردی، ام ــی مانند آی علمای
طباطبائی بــود. وی از معــدود روحانیــان تحصیل کــرده دانشــگاهی و آشــنا 
بــه زبان هــای انگلیســی و آلمانــی بــود. او از بنیان گــذران و اساتید مدرســه 
علمیــه حقانی اســت کــه دروس دینــی را بــه روش هــای جدیدتــر آمــوزش 
مــی داد و دبیرســتان دیــن و دانــش را نیــز بــا هــدف تقویت علمــی جوانان 

مذهبــی تاســیس کرد.
بهشــتی از آغــاز جوانــی بــه فعالیــت هــای اجتماعــی و برنامه ریزی هــای 
گســترده آموزشــی و تبلیغــی عاقه داشــت، چنــان کــه در ۱326ش در یک 
ــود، شــیوه  ــه ب ــز از آن جمل ــری که مرتضــی مطهری نی جمــع هجــده نف
جدیــدی از مســافرت تبلیغــی و مطالعــات مذهبــی برنامه ریــزی شــده را بــا 

اشــراف آیــت الل بروجــردی و وســاطت امــام خمینــی تجربــه کــرد.
بهشــتی از مخالفــان نظــام ســلطنتی پهلوی حاکم بر ایران بــود و علیــه 
آن مبــارزه سیاســی می کــرد بــه همیــن دلیــل مدتــی از ایــران خــارج شــد 

و در ایــن مــدت در مرکــز اســامی هامبورگ در آلمان فعالیــت می کــرد.
در ســال ۱3۴9 به ایــران بازگشــت و بــر فعالیت هــای فرهنگــی از 
ــتانه  ــد. در آس ــز ش ــوزان متمرک ــی دانش آم ــب درس ــن کت ــه تدوی جمل
ــه عنــوان یکــی از  پیروزی انقــاب اســامی ایران، رهبــری انقــاب او را ب
اعضــای شــورای انقــاب انتخــاب کــرد و بعــد از پیــروزی نیــز از مؤثرتریــن 
افــراد در تنظیــم قانــون اساســی بــود و بــه عنــوان نخســتین رئیــس قــوه 

ــرد. ــاز ک ــه در جمهــوری اســامی ایران فعالیــت خــود را آغ قضائی
ــا همــکاری  ــارز تهران ب ــت مب ــد از تشــکیل جامعه روحانی بهشــتی بع
دوســتانش حزب جمهــوری اســامی را تشــکیل داد و نخســتین دبیــر کل 

آن شــد. 
دکتــر بهشــتی ۷ تیــر ســال ۱36۰ شمســی، در دفتــر حــزب جمهــوری 

ــه  ــب ب ــار بم ــر انفج ــر اث ــش ب ــده ای از همفکران ــا ع ــراه ب ــامی هم اس
شــهادت رســید. مســئولیت ایــن بمــب گــذاری را ســازمان تروریســتی 
مجاهدیــن خلــق بــر عهــده گرفــت. پیکــر وی پــس از تشــییع در تهــران 
در بهشــت زهــرا بــه خــاک ســپرده شــد. در اعامیــه امــام خمینــی بــه 
مناســبت شــهادت بهشــتی و یــاران او آمــده اســت: »بهشــتی... مظلــوم 

زیســت و مظلــوم مــرد و خــار چشــم دشــمنان اســام بــود.«
ســبک و ســیره  شــهید واال مقــام می توانــد رهنمــای تمــام آزادمــردان 

جبهــة حــق باشــد:
ــائل  ــا مس ــه ب ــر واقع بینان ــی غی ــما خیل ــت: »ش ــی گف ــرد انگلیس م
ــم می شــوید«. بهشــتی  ــد تحری ــو بروی ــد. این طــور جل برخــورد می کنی
گفــت: »انقــاب مــا انقــاب آرمان هــا اســت نــه تســلیم بــه واقعیت هــا. 

همــان نــان و پنیــر برایمــان کافــی اســت.«

همــه را قانــع کــرده بــود کــه مســئله فلســطین، مســئله اســام اســت. 
همــه از مخارج شــان می زدنــد بــه فلســطین کمــک می کردنــد. انجمــن 

اســامی اروپــا و آمریــکا شــده بــود پایــگاه کمــک بــه فلســطین.

چــراغ قرمــز اول را رد کــرده بــود. چــراغ قرمــز دوم بهشــتی گفتــه بــود 
»اگــر از ایــن هــم بگــذری دیگــر نمی شــود پشــت ســرت نمــاز خوانــد.«

بهــش می گفتنــد انحصارطلــب، دیکتاتــور، مرفــه، پولــدار. دوســتانش 
ــکوت؟  ــی س ــا ک ــی؟ ت ــواب نمی ده ــرا ج ــد چ ــه بودن ــتانه گفت دوس
می گفــت مگــر نشــنیده اید قــرآن می گویــد »ان الل یدافــع عــن الذیــن 
امنــوا«. یعنــی وظیفــه مــن ایــن اســت کــه ایمــان بیــاورم، کار خــدا ایــن 
اســت کــه از مــن دفــاع کنــد. دعــا کــن مــن وظیفــه خــودم را خــوب 

انجــام بدهــم. خــدا کارش را خــوب بلــد اســت.

جلــوی دادگســتری شــعار می دادنــد »مــرگ بر بهشــتی«. بهشــتی هم 
می شــنید. یکــی ازش پرســید »چــرا امــام ســاکت اســت؟ کاش جــواب 
ایــن توهین هــا را مــی داد«. بهشــتی گفــت »قــرار نیســت در مشــکات از 

امــام هزینــه کنیــم، مــا ســپر بــای اوییــم، نــه او ســپر مــا.«

7
طریق عاشــــقی

آنانکهوامدارشانهستیم

شهید»سیدمحمدحسینیبهشتی«ازقاباسوه

ــف  ــه( در تعری ــی مطهری)رحمت الل علی ــهید مرتض ــه ش عام
ســیره می فرمایــد: »ســیر یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــای نــوع 

و ســبك راه رفتــن اســت.«

محیا خوبرو
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ــه  ــک آن را احاط ــزار مل ــار ه ــترانند، چه ــفره را می گس ــه س ــی ک هنگام
ــت  ــدا برک ــد: خ ــی گوین ــه م ــد، مائک ــم الّل بگوی ــده بس ــر بن ــد. اگ می کنن
فرســتد بــر شــما و بــر طعــام شــما. ســپس بــه شــیطان می گوینــد: ای فاســق! 

ــداری. ــر ایشــان تســلطی ن ــو ب ــرون رو. ت بی
بعــد از پایــان غذاخــوردن، اگــر الحمــدلّل بگوینــد، مائکــه می گوینــد: اینــان 
کســانی هســتند کــه شــکر نعمتــی را کــه خداونــد بــه آن هــا داده اســت بــه 
جــای آورنــد. اگــر در اول بســم الّل نگفتنــد، مائکــه بــه شــیطان می گویــد: ای 
فاســق بیــا! از ایــن طعــام ایشــان بخــور. اگــر ســفره را برداشــتند و آن هــا خداوند 
را ســپاس نگفتنــد، مائکــه می گوینــد: ایشــان گروهــی هســتند کــه نعمــت 

خداونــد را ســپاس نگفتنــد و پروردگارشــان را فرامــوش کردنــد.
هنگامــی کــه ســفره گســترده شــد، بســم الّل بگــو. هنــگام برچیــدن ســفره، 
الحمــدالّل بگــو. هــر کــس نــام خداونــد را در آغــاز و پایــان غــذا ببــرد، خداونــد 

ــد. ــام ســؤال نمی کن از آن طع
هــرگاه مســلمانی می خواهــد غــذا بخــورد و هنــگام خــوردن غــذا بســم الّل 
و الحمــدلّل رب العالمیــن بگویــد، خداونــد قبــل از رســیدن غــذا بــه دهانــش، 

ــرزد. ــش را می آم گناهان

منبع: دانشنامه اسامی

بهداشت و سالمت
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الگوپذیریاززندگانیحضرتزهرا)علیهاالسالم(
وصــول بــه مقــام قــرب الهــی تنهــا در ســایه انجــام وظیفــه امکان پذیــر 
اســت. هــر کــه می خواهــد بــه اوج ســعادت و کمــال خویــش در دنیــا و 
آخــرت نایــل آیــد، بایــد بنگــرد کــه خداونــد از او چــه خواســته اســت. 
وظایــف الهــی انســان را می تــوان در ســه دســته کلــی مطــرح ســاخت:

۱- وظایــف مشــترک بیــن زن و مــرد؛ وظایفــی کــه هــر یــک از مــرد 
و زن می بایــد بــه طــور مســتقل انجــام دهنــد تــا خویــش را بــه کمــال 
نهایــی نزدیــک گرداننــد؛ وظایفی چــون: نمــاز، روزه، زکات، خمــس، حج، 

ــه، قرض الحســنه و... ؛ ــاق، صدق ــوزی، انف علم آم
2- وظایــف مختــص زن؛ وظایفــی کــه بــه ســبب ویژگی هــا و 
اســتعدادهای ویــژه زنــان بــه ایشــان اختصــاص یافتــه اســت. ســاختمان 
بدنــی و روحــِی لطیــف زن اقتضــا می کنــد کــه کارهــاِی نیازمنــد لطافت، 
ظرافــت، رأفــت، دقــت، درایــت و گذشــت بــه او محــّول شــود؛ کارهایــی 
چــون: خانــه داری، همســرداری، حمــل، شــیردهی و پــرورش فرزنــد و... ؛
3- وظایــف مختــص مــرد؛ وظایفــی کــه بــر اســاس توانایی هــا 
و ظرفیت هــای تکوینــی مخصــوص مــردان بــه ایشــان اختصــاص 
یافت هاســت. ســاختمان طبیعــی و تکوینــی جســم و روح مــرد اقتضــا 
می کنــد کــه کارهــای ســخت و ســنگین کــه نیازمنــد قــدرت، قاطعیــت، 
ــرار گیــرد. کارهایــی چــون: فعالیــت  ــر عهــده اش ق ــت و... اســت ب صاب
اقتصــادی بــرای تأمیــن نیازهــای مــادی خانــواده، فعالیت هــای اجتماعــی 

ــگاوری و... . ــاد و جن ــی، جه و سیاس
ــِل؛  ــُن التََّبعُّ ــْرأَةِ ُحْس ــاُد الَْم ــد: َجه ــه( فرمودن پیامبر)صلی الل علیه وآل

ــت.  ــوی او اس ــرداری نیک ــاد زن، همس جه
امــا علــت ایــن همــه تأکیــد بــر مســئله »همســرداری« چیســت؟ چــرا 
در مقابــل جهــاد کــه بــر مــردان واجــب شــده، »همســرداری نیکــو« برای 
زنــان الزم گشــته اســت؟! حکمت همترازِی »همســرداری 
ــرد«  ــتگی م ــان گذش ــاد و از ج ــا »جه شایســته زن« ب

! چیست؟
طبــق مشــیت الهــی، زندگــی مــرد و زن بــه طــور 
ــته  ــم وابس ــه ه ــی، ب ــی و تکوین طبیع
ــواده، واحــد  شــده اســت. خان
مشــترکی اســت که 
ــن  ــد ای می توان
ی  قتضــا ا
ــی  طبیع

را بــه بهتریــن وجــه تأمیــن کنــد و زن و مــرد را بــه اوج تکامل و ســعادت 
برســاند. موفقیــت هــر یــک از مــرد و زن در انجــام وظایــف اختصاصــی 
خــود، در گــرو ســامت روابــط خانوادگــی اســت. زن، هنگامــی می توانــد 
وظایــف ویــژه خویــش را بــه ســامان رســاند کــه از پشــتوانه های روحــی، 
عاطفــی، اقتصــادی و... از جانــب همســرش برخــوردار باشــد. مــرد نیــز، 
هنگامــی می توانــد بــا خاطــری آرام و آســوده بــه فعالیت هــای مخصــوص 
خویــش، از جملــه جهــاد در راه خــدا، همــت گمــارد کــه بــه وجــود یاری 

ــرم باشــد.  ــواده دلگ ــط خان شایســته و از خــود گذشــته در محی
ــی،  ــی، بی احترام ــی، تندخوی ــی؛ خودخواه ــط خانوادگ ــر در رواب اگ
پــرده دری و... حاکــم باشــد، آنچنــان آشــفتگی روحــی و پریشــانی روانــی 
بــر وجــود مــرد و زن ســیطره خواهــد یافــت کــه هــر دو را از بهره هــا و 

ــد. ــروم می کن ــی مح ــوی زندگان ــادی و معن ــای م روزی ه
... »شــوهرداری« یــک فــن و هنــر اســت؛ هنــری کــه بیــش از هــر فــن 
و هنــر دیگــری محتــاج ظرافــت، دقــت، درایــت و کیاســت اســت. بانــوان 
بــرای موفقیــت در ایــن عرصــه خطیــر، بیــش از هــر چیــزی بــه یافتــن 
اســوه ای جامــع نیــاز دارنــد تــا بــا اقتــدای همه جانبــه به ســیره عملــی او 
بــه بهتریــن شــکل عمــل کننــد. در عرصــه ایــن هنــر، اســوه ای یگانه تر و 

جامع تــر از فاطمــه زهرا)علیهــا الســام( پیــدا نمی شــود.
فاطمه)علیهــا الســام( از آن هنــگام کــه قــدم بــه خانــه شــوهر نهــاد، 
روحیــات و موقعیــت ویــژه همســرش را بــا کمــال کیاســت دریافــت و به 
ــا شــرایط خــاص مــادی و معنــوی شــوهرش  زودی توانســت خــود را ب
ســازگار کنــد. رفتــار ایــن برتریــن بانــوی جهــان در عرصــه شــوهرداری 
ــی، همراهــی، همــدردی و دلســوزی اســت  ــا، مهربان ــان در اوج صف چن
ــا تمــام خســتگی ها و  ــود ت ــی ب ــز او کاف ــگاه مهرانگی ــک ن ــا ی ــه تنه ک

ــد. ــه در آی ــا از روح و جســم همســرش ب گرفتگی ه
در ســیره ایــن بانــوی یگانــه اســت کــه هنــر ظریفــی چــون »جلــب 
ــد؛  ــن مصــداق خــود را می یاب ــت و خشــنودی همســر« جامع تری رضای
تــا جایــی کــه همســرش در شــأن او می فرمایــد: بــه خداونــد ســوگند!... 
زهــرا تــا آن زمــان کــه خداونــد او را بــه ســوی خــود بـُـرد، مــرا ناراحــت 

نســاخت و عملــی انجــام نــداد کــه مــرا ناخشــنود کنــد. 
... ببینیــد انســان چــه روحیــه قــوی ای باید داشــته باشــد تــا بتواند این 
شــوهر را تجهیــز کنــد، دل او را از وسوســه اهــل و عیــال و گرفتاری هــای 
ــی  ــه آن خوب ــا را ب ــد، بچه ه ــی بده ــه او گرم ــد، ب ــی کن ــی خال زندگ
ــک  ــوان، ی ــر ج ــک دخت ــرای ی ــد ب ــا نمی توان ــا این ه ــد. آی ــت کن تربی
ــه داری الگــو باشــد؟ این هــا خیلــی  ــه خان ــا مِشــرف ب ــه دار ی ــم خان خان

مهــم اســت.

        محمدتقــی مصبــاح یــزدی، جامــی از زالل کوثــر، صفحــات 
۱3۷ تا ۱۴۱



برگـی  از  یک  نوشته

در مــاه پربركــت ذی حّجــه حــوادث بســیار مهــم و شــیرینی در 
اســام اتفــاق افتــاد، جریــان غدیــر در هجدهــم ایــن مــاه اتفــاق 
افتــاد، جریــان مباهلــه در همیــن ایــام اتفــاق افتــاد، نــزول آیــه 
تطهیــر در همیــن ایــام اتفــاق افتــاد، نــزول ســوره مباركــه »هــل 

اتــی« در همیــن ایــام اتفــاق افتــاد. 
در روز مباهلــه كــه در همیــن روزهــای 24 و 25 ذیحجــه اتفــاق 
ــر  ــا پیامب ــه ب ــتدالل و محاّج ــرای اس ــران ب ــارای نج ــاد نص افت
اســام حركــت كردنــد، آمدنــد مدینــه، بعــد از اینكــه اســام كّل 
جزیرةالعــرب را احاطــه كــرد و همــه دشــمنان دیــن، اســلحه ها را 
بــه زمیــن گذاشــتند و شــرك در جاهلیــت حجــاز رخت بربســت، 
مســیحیت نجــران بایــد بــه اســام گرایــش پیــدا می كردنــد امــا 
آن هــا نپذیرفتنــد كــه مســلمان بشــوند، علمای شــان وارد مدینــه 
شــدند، وجــود مبــارك پیغمبر)صلی الل علیه وآلــه( براهینــی 
اقامــه كــرد و آن هــا نپذیرفتنــد و بــه دســتور ذات اقــدس الهــی 

پیشــنهاد مباهلــه داده شــد.
مباهلــه یعنــی ابتهــال و تضــّرع كــردن بــه درگاه خدای ســبحان 
كــه خدایــا تــو حــق را یــك طرفــه مشــخص كــن، حــق با ماســت 
ــا را  ــم م ــت می گویی ــا راس ــدام از م ــر ك ــا، ه ــا آن ه ــق ب ــا ح ی
نجــات بــده و هــر كــدام از مــا دروغ می گوییــم لعنــت خــود را بــر 
آن هــا نــازل بكــن! لعنــت هــم بــه معنــای دوری از رحمــت اســت. 
پیامبــر  طــرف  از  وقتــی  مباهلــه  پیشــنهاد  ایــن 
ــردا  ــد، ف ــا پذیرفتن ــد آن ه ــرح ش ــام)صلی الل علیه وآله( ط اس
ــا خــدا از  كــه بنــا شــد مباهلــه كننــد یعنــی طرفیــن بیاینــد ب
راه تضــّرع و نالــه و زاری بگوینــد خدایــا آن كــه صــادق اســت او را 
نجــات بــده آنكــه كاذب اســت یعنــی دیــِن باطلــی را اّدعــا دارد و 

ــن!  ــازل ك ــر او ن ــودت را ب ــت خ ــد لعن ــكار می كن ــق را ان ح
پیامبــر  مبــارك  وجــود  دیدنــد  روز  آن  فــردای 
را  حسین بن علی)علیه الســام(  و  آمــد  )صلی الل علیه وآلــه( 
بــه همــراه دارد حــاال یــا بــه دوش گرفتــه یــا بغــل گرفته و دســت 
ــه و  ــود را گرفت ــر ب ــدار بزرگ ت ــك مق ــه ی ــن بن علی را ك حس
ــت و  ــرت اس ــر حض ــت س ــا( پش ــام الل علیه ــه زهرا)س فاطم
ــام  ــه زهرا)س ــر فاطم ــت س ــام( پش علی بن ابیطالب)علیه الس
ــه  ــكوه ك ــال و ش ــن ج ــا ای ــد، ب ــت می كن ــا( حرك الل علیه
حركــت كردنــد نصــارای نجــران گفتنــد اگــر این هــا بــه ایــن كوه 

نفریــن كننــد ایــن كــوه متاشــی می شــود، مــا ایــن مباهلــه را 
ــَۀ  ــْل لَْعَن ــم »َفَنْجَع ــم، نمی گویی ــن نمی كنی ــم، نفری نمی پذیری
الّل َعَلــی الَْكاِذبِیــَن« بلكــه پیشــنهاد صلــح می دهیــم و هــر چــه 
ــم  ــا ه ــد م ــرح كنن ــتند مط ــه خواس ــن صلح نام ــا در ای را این ه

می پذیریــم.
ــد  ــی برمی آی ــب فراوان ــه مطال ــی مباهل ــه نوران ــن آی از ای
دربــاره  مــا  سؤال هاســت؛  از  بســیاری  جــواب  كــه 
ــه  ــم ك ــراوان داری ــات ف ــه( روای ــام الل علی حسین بن علی)س
وجــود مبــارك پیامبــر فرمــود: »حســین مّنــی و أنــا من حســین« 
ایــن اختصاصــی بــه سیدالشــهداء نــدارد، دربــاره امــام حســن هم 
آمــد كــه »حســٌن مّنــی و أنــا مــن حســن« دربــاره امــام حســن 
و امــام حسین)ســام الل علیهمــا( اگــر حضــرت فرمــوده باشــد 
ــن جــای ســؤال نیســت  ــی« ای ــا »حســٌن مّن ــی« ی »حســیٌن مّن
چــون نــوه حضــرت اســت، حضــرت می توانــد بفرمایــد حســین 
از مــن اســت، حســن از مــن اســت، امــا همیــن تعبیــرات دربــاره 
وجــود مبــارك امیرالمؤمنیــن هســت، »علــی مّنــی« بعــد هــم نــه 
تنهــا »علــی مّنــی«، »و أنــا مــن علــی«! ایــن جــای ســؤال اســت 
كــه چــرا؟! اگــر »علــی مّنــی« چــون پسرعموســت، ِصــرف اینكــه 
پســرعمو باشــد خیلی هــا هســتند كــه پســرعمو هســتند و ایــن 
ــد و اگــر بخاطــر ایــن اســت كــه جانشــین شــما  ِســمت را ندارن
اســت كــه شــما بــه مناســبت خلیفــه بــودن او بفرماییــد »علــی 

ــا مــن علــی«؟! ــد »و أ ن ــی« دیگــر چــرا بفرمای مّن
ــَنا  ــه دارد »َوأَنُْفَس ــه ك ــه مباهل ــه مبارك ــن آی ــزول ای ــد از ن بع
از نظــر قــرآن كریــم  َوأَنُْفَســُكْم« معلــوم می شــود كــه 
اینهــا یــك نورنــد، پراكنــده نیســتند، چــون خداونــد از 
ــه  ــر ب ــه تعبی ــه مباهل ــن آی ــام( در همی علی بن ابیطالب)علیه الس
»َوأَنُْفَســَنا« كــرده؛ یعنــی او جــاِن مــن اســت! در نتیجــه اگــر طبق 
ــان  ــام( ج ــارك علی بن ابیطالب)علیه الس ــود مب ــر وج ــن تعبی ای
ــه  ــت ك ــت اس ــت درس ــد آن وق ــه( باش پیامبر)صلی الل علیه وآل
حضــرت بفرمایــد: »علــی مّنــی و أنــا مــن علــی«؛ مــا دو حقیقــت 
نیســتیم، یــك حقیقتیــم، منتهــا در دو بــدن ظهــور پیــدا كردیم! 
البتــه در ایــن عالَــم همــه تفاوت هایــی كــه بیــن امــام و پیامبــر 

هســت ســر جایــش محفــوظ اســت.
آیت الل جوادی آملی

ِمّنیوأَناِمنَعلی َعلیُّ
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با خود به یاد تو حرف می زنم...
و به خود می گویم:

فکر کن از امروز تا دیدار شما 
تنها یک سال فرصت باشد...

آرزوست دیگر...
یاد گرفته ایم تو را تمّنا کنیم و گفته اند

آرزو بر جوانان عیب نیست.
مخصوصاً اگر آرزوی آن جوان شما باشید...

راســتی موالجــان، اگــر تــا دیــدار شــما فقــط اندکــی زمــان باقــی مانــده 
باشــد چــه؟

من کجای این راه پر از هیاهو ایستاده ام؟
آیا آماده ام برای همراهی شما؟

اصــًا خــود را در مســیر تعالــی بــرای آمدنــت قــرار داده ام یــا هنــوز بــه 
ــتغال دارم؟ ــه اش ــای کودکان دنیاپردازی ه

فکر می کنم
فکر می کنم
فکر می کنم

و خود را می سنجم برای روز آمدنت...
باید تاش را بیشتر کرد...

که فرمود: »فرصت ها همچون ابر در حال گذرند.«
شاید تا آمدن شما فرصت اندکی باقی باشد.

کسی چه می داند؛
گفته اند سر زده می آیی.

آن قدر که خواهیم پرسید ناباورانه:
آقا آمد؟

و شما آن روز قلب ها را می خوانی...
که به شما بپیوندند...همان قلب های منتظر...

مشتاق... خودساخته... نورانی...
اللّهم الرزقنا...

11
کــــــــالم آخر

محیا خوبرو

آیاآمادهام
برایهمراهیشما؟
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راه های ارتباطی با مؤسسه فرهنیگ، قرآن و عترت اسوه تهران

www.osveh.org :پایگاه اینترنیت
 www.osvehshop.com :فروشگاه اینترنیت

 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(

امام علی علیه السام : 
ــر  ــر در ام ــان دو نف ــه می ــن اســت ک ــا ای ــن وســاطت ه بهتری

ــد.  ــامان بگیرن ــر و س ــا س ــود، ت ــاطت ش ازدواج وس
میزان الحمکه / ج ۵ / ص 8۷

ــان  ــواران و همراه ــما بزرگ ــت ش ــام خدم ــرض س ــا ع ب
ــتید  ــتحضر هس ــه مس ــور ك ــوه همانط ــه اس ــز موسس عزی
ــی  ــی قرآن ــه فرهنگ ــی موسس ــر یاب ــد ازدواج و همس واح
ــه  ــش ب ــی پی ــان(  مدت ــد خوب ــوه تهران)پیون ــرت اس عت
روزرســانی شــد. و حــال در تــاش اســت تــا قدمــی موثــر 
ــنایی  ــر آش ــردارد. و ام ــنه ازدواج ب ــنت حس ــتای س در راس
را بــرای جوانــان و خانواده هــا تســهیل كنــد. شــما عزیــزان 
ــن  ــتر  و هم چنی ــات بیش ــب اطاع ــت كس ــد جه می توانی
ثبــت نــام در واحــد ازدواج موسســه اســوه، بــه آیــدی زیــر 

ــد. ــام دهی در تلگــرام  پی

لینک ارتباط با ادمین در تلگرام :

@osveh_ezdevaj
و یا به شماره  ۰9397238974 در واتس آپ پیام بدهید.

 من ذی الذی یُقرض الل قرضاً َحَسناً فُیَضاِعَفُه و لَُه اَجُر كریم. 
کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا )نتیجه اش را( برای وی دوچندان 

گرداند اورا پاداشی خوش باشد.

 آغاز ثبت نام دور دوم وام 4۰ میلیونی تومانی  ویژه

 با اقساط 16 ماهه  و پرداخت ماهانه 2.5۰۰.۰۰۰ تومان 

 آغاز ثبت نام دور سوم وام 2۰ میلیونی تومانی  

با اقساط 16 ماهه و پرداخت ماهانه 1.25۰.۰۰۰ تومان

 آغاز ثبت نام دور هفتم وام 5 میلیونی تومانی   

با اقساط 1۰ ماهه و پرداخت ماهانه 5۰۰.۰۰۰ تومان

خبــر ویژهخبــر ویژه

 قرعه کشی کلیه ماه ها یکجا انجام می شود
جهت آسودگی خاطر عضو محترم، قبل از زمان پرداخت وام به هر عضو  مابقی وام بیمه 

 مانده بدهکار می گردد.
جهت اطاع بیشتر و ثبت نام همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 

 تا 12 بعدازظهر تماس حاصل نمایید.

  5539۰12۰  - 55482۰25 تلفن - داخلی)1(

واحد وام موسسه فرهنگی قران و عترت اسوه تهران


