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ــرای انســان های  ــزرگ ســخن می گوینــد؛ ســخن آن هــا حکمــت و متقــن اســت و ب وقتــی شــخصیت های ب
ــت. ــا اس ــی و راهنم ــدۀ زندگ ــۀ تعیین کنن ــو نقط ــادل و حق ج ع

وقتــی امــام حســین )علیه الســام( از مدینــه بــه ســوی کوفــه حرکــت کردنــد؛ در بیــن راه و در روبه روشــدن 
بــا افــراد عامــی و خــاص، بــه تناســب فهــم و درک آن هــا از مســائل، انگیــزه و خاســتگاه نهضــت خــود را شــرح 

 فرمودند. 
ــم  ــختی ها برای ــا و س ــه مصیبت ه ــد هم ــود، می فرمای ــخت  می ش ــیار س ــگ بس ــه جن ــرایطی ک ــی در ش حت

آســان اســت، چــون همــه در محضــر خــدا اســت و خــدا می بینــد.
ظاهر کام خیلی مختصر است، اما توجه به عمق کام، ما را به کدام نقطۀ محوری توجه می دهد؟ 

در جایــی وقتــی تنهــای تنهــا می شــوند، مرتبــاً ایــن عبــارت را تکــرار می کننــد: »ل َحــوَل و ل ُقــّوَۀ إّل بــاللَّ 
ــّی العظیم«. العل

ِ، َو هــذا َقتیــٌل  َۀ إِّل بـِـاللَّ ِ َو ل َحــْوَل َو ل ُقــوَّ در لحظــات آخــر و در ســخت ترین شــرایط می فرماینــد: »بِْســِم اللَّ
.»ِ فــی ِرَضــی اللَّ

ــِۀ  ِ َو َعلــی  ِملِّ ــاللَّ ِ َو بِ ــِم اللَّ ــه زمیــن می افتنــد، می فرماینــد: »بِْس ــه راســت ب ــر گون آن زمــان کــه از اســب  ب
.»ِ ــوِل اللَّ َرُس

همه عبارت هایی که در این جایگاه، حضرت بیان می کنند، توجه توحیدی است.
ــه اوج خــود  ــا ب ــوده اســت، امــا در کرب همــه می دانیــم کــه از ابتــدای تاریــخ، جنــگ بیــن حــق و باطــل ب
رســیده اســت. در همــه ایــن دوران هــا تــا کنــون انســان ها بــه دو گــروه تقســیم شــده اند؛ یــک عــده تحــت 
تأثیــر فشــارها مضطــرب می شــوند، اشــتغالت فکــری جــّدی پیــدا می کننــد، تحت تأثیــر آن فشــارها در توجــه 
ــا یــک عــده درســت برعکــس؛ هــر چــه فشــارها بیشــتر می شــود،  ــد، ام ــات کــم می آورن ــه خــدا و معنوی ب

ــود. ــر می ش ــا قوی ت ــن در آن ه ــه دی ــه ب ــان و توج ــرد عبودی ش ــد عملک رش
بنابرایــن اگــر مــا بخواهیــم بــه وظیفــه مهــم و اساســی خودمــان در حفــظ انقــاب و نظام اســامی عمــل کنیم، 
بایــد بــر روی حرکت هــای توحیــدی و تقویــت اعتقــادات توحیــدی و آخرتــی متمرکــز شــویم و فعالیت های مــان 

را بــر همیــن اســاس اصــاح کنیــم تــا آثــار و نتیجــه آن در جامعــه ظهور کنــد؛ ان شــاءالل.
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احتیــاج دارد اســام بــه اینکــه فــدا بدهیــم بــرای این اســام. 
از صــدر اســام تــا حــاال چــه     نفــوس طیبــه ای فدایــی شــدند. 
ــا  حضــرت امیــر کــه جنــگ کــرد و در صفیــن، هجــده مــاه ب
معاویــه     جنــگ کــرد و چقدرهــا، بیشــتر از ده هــزار نفــر کشــته 

دادنــد و کشــتند، خیلــی بیشــتر. 
معاویــه     یــک مــردی بــود کــه می گفــت کــه مــن مســلمانم و 
مــن خلیفــۀ پیغمبــر بایــد باشــم و نمــاز جماعــت     می خوانــد و 
امــام جمعــه بــود و همــۀ ایــن کارهــا را او انجــام مــی داد، همــۀ 
ایــن ظواهــر را انجــام     مــی داد؛ معاویــه ظواهــر را خــوب حفــظ 
ــود،    ــم ناجــور ب ــرش ه ــه ظواه ــود ک ــد نب ــل یزی ــرد، مث می ک
  ظواهــر را حفــظ می کــرد و اظهــار اســام هــم می کــرد. خــوب 
چــه شــد کــه حضــرت امیــر بــه جنــگ     او پــا شــد؟ بــرای اینکه 
یــک ظالــم بــود کــه مــردم را اســتثمار کــرده بــود؛ رفتــه بــود 
شــام را گرفتــه     بــود مقابــل حکومــت اســام، و مــردم را داشــت 
ــال  ــرد م ــاول     می ک ــرد؛ چپ ــدی وادار می ک ــه تع ــم و ب ــه ظل ب
مــردم را، بیت المــال را. حضــرت امیــر تکلیــف داشــت بــه اینکــه 
بــا او جنــگ بکنــد،     چــه شکســت بخــورد چــه شکســت بدهــد. 
حضــرت امیــر دیگــر مبــاالت ایــن را نداشــت کــه حــاال     مــن که 
مــی روم، لََعــلَّ   شکســت بخــورم. وقتــی دیــد کــه می توانــد حــاال 
مقابــل او بایســتد، لشــکر     کشــید و جنــگ شــد و باالخــره هــم 

حضــرت امیــرـ  در اینجــا بایــد گفــتـ  شکســت خــورد.  
  سیدالشــهدا )ســام اهلل علیه( وقتــی می بینــد کــه یــک 
حاکــم ظالمــی، جائــری، در بیــن مــردم     دارد حکومــت می کنــد، 
ــک  ــه ی ــد ک ــر کســی ببین ــه اگ ــد حضــرت ک ــح می کن تصری
ــم دارد  ــد، ظل ــت می کن ــردم حکوم ــن م ــری     در بی ــم جائ حاک
بــه مــردم می کنــد، بایــد مقابلــش بایســتد و جلوگیــری     کنــد 
هــر قــدر کــه می توانــد؛ بــا چنــد نفــر، بــا چندیــن نفــر، کــه در 
مقابــل آن لشــکر و بســاط، هیــچ     نبــود. لکــن تکلیــف این طــور 
می دانســت کــه بایــد قیــام بکنــد و خونــش را بدهــد تــا اینکــه 
ایــن ملــت     را اصــاح کنــد، تــا اینکــه ایــن َعلـَـم یزیــد را بخواباند 
ــون  ــش     را داد و خ ــد. خون ــام ش ــرد و تم ــم ک ــور ه و همین ط

پســرهایش را داد و اوالدش را داد و همــه چیزهــای خــودش را 
ــرای اســام.  داد در راه،     ب

مگــر خــون مــا رنگین تــر از خــون سیدالشهداســت؟ مــا چــرا 
بترســیم از اینکــه خــون   بدهیــم یــا از اینکــه جــان می دهیــم؟ 

آن هــا هــم در ... 
ســلطان جائــری کــه می گفــت: مســلمانم،     مســلمانی یزیــد 
هــم مثــل مســلمانی شــاه بــود؛ اگــر بهتــر نبــود بدتر نبــود لکن 
چــون بــا ملــت آن طــور     می کــرد و مــردی بــود متعــدی وظالــم، 
ــت  ــودش بی جه ــت خ ــار اطاع ــر ب ــت زی ــت را می خواس ومل
ببــرد،     سیدالشــهدا الزم می بینــد کــه ســلطان جائــر را ســراغش 
بــرود؛ ولــو اینکــه جــان بدهــد. همین     اســت ســیرۀ انبیــا؛ همین 
بــوده اســت کــه اگــر چنانچــه یــک ســلطانی جائــر بــر مــردم 
حکومــت     می خواهــد بکنــد بایســتید در مقابلــش، و بــه هــر چه، 
بــه هــر جــا می خواهــد منتهــی بشــود، بایــد     برویــم ســراغش و 
نهــی از منکــرش و امــر بــه معروفش کنیــم و بِکشــیم او را پایین 
از ایــن تخــت     باطــل. پــس مــا مباالتــی نداریــم در اینکه کشــته 

می دهیــم، کشــته بدهیــم؛ البتــه بایــد هــم بدهیــم. 
  

صحیفه امام خمینی)رحمت الل علیه(، ج4، ص151 و 152
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ــه جامعیــت اســام نظــر  وقتــی بخواهیــم ب
ــت  ــه نهض ــم ب ــی ه ــد نگاه ــم بای بیفکنی
ــین  ــام حس ــم ام ــم. می بینی ــینی بکنی حس
ــه  ــا ب ــات اســام را در کرب )علیه الســام( کلی
ــت،  ــرده اس ــم ک ــل آورده، مجس ــه عم مرحل
ولــی تجســم زنــده و جانــدار حقیقــی و واقعی، 
نــه تجســم بــی روح. انســان وقتــی در حادثــه 
کربــا تأمــل می کنــد، امــوری را می بینــد کــه 
ــا  ــد این ه ــود و می گوی ــرت می ش ــار حی دچ
ــه  ــّر اینک ــد. و س ــی باش ــد تصادف نمی توان
ائمــه اطهــار ایــن همــه بــه زنــده نگهداشــتن 
و احیــای ایــن خاطــره توصیــه و تأکیــد کــرده 
ــا فرامــوش شــود،  ــه کرب و نگذاشــته اند حادث
ــام  ــک اس ــه ی ــن حادث ــه ای ــت ک ــن اس ای

مجســم اســت.

ــازی در آن  ــرای شبیه س ــتعدادی ب ــد، اس ــورا را می خوان ــه عاش ــخ حادث ــی تاری ــان وقت انس
می بینــد. همان طــور کــه قــرآن بــرای آهنگ پذیــری ســاخته نشــده، ولــی ایــن طــور هســت 
و حادثــه کربــا هــم بــرای شبیه ســازی ســاخته نشــده، ولــی این طــور هســت. مــن نمی دانــم 
و شــاید شــخص اباعبــدالل در ایــن مــورد نظــر داشــته اســت... متــن تاریخ ایــن حادثــه، گویی 
اساســاً بــرای یــک نمایشــنامه نوشــته شــده اســت. شــبیه پذیر اســت، گویــی دســتور داده اند 

کــه آن را بــرای صحنه بــودن بســازند.
و آن راز ایــن اســت کــه اساســاً خــود ایــن حادثــه، تمــام ایــن حادثــه، تجســم اســام اســت 
ــت،  ــبیه پذیر اس ــر و ش ــه نمایش پذی ــن حادث ــه ای ــی راز اینک ــا؛ یعن ــاد و جنبه ه ــه ابع در هم
ایــن اســت کــه تجســم فکــر و ایــده چندجانبــه و چنــد وجــه و چنــد بُعــد اســامی اســت. 
همــه اصــول و جنبه هــای اســامی عمــاً در ایــن حادثــه تجســم پیــدا کــرده اســت؛ اســام 

اســت در جریــان و در عمــل و در مرحلــه تحقــق.

منبع: کتاب حماسه حسینی، شهیدمرتضی مطهری
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بن شریق که پیامبر)ص( را همز 

و لمز می کردند 
فضیلت قرآئت: 

کسی که سوره »ویل لكّل 
همزه« را در نمازهاى واجب 

خود بخواند، فقر از او منتفی و 
روزى براى او فراوان آید، و از 

او مردن بد برداشته شود. )مجمع 
البیان. ج۱۰. ص۸۱۶(

سوره کریمه »همزه« 

َّــِذي یـَـُدعُّ الَْیِتیــَم َو ال  قریشــیاِن مکّذبــی کــه حتــی بــا »َفَعــَل َربُّــَک بِأَْصحــاِب الِْفیــِل« دســت از »َفذلـِـَک ال
یَُحــضُّ َعلــی  َطعــاِم الِْمْســِکیِن« برنداشــتند، اکنــون کــه بــر ثــروت نیــز از طریــق دیــن دســت یافته انــد، با 
َهمــز و لَمــز مــردم ، دومیــن » ویــل« را بجــان خــود  خریدنــد، و »الــذی جمــع مــاال« از دیگــر صفــات بــارز 
ایشــان اســت! گرچــه اســام عزیــز بــا جمــع مــال )البتــه از راه صحیــح و ســالم آن( مشــکل نــدارد،  بلکــه 
ایــن ویژگــی »عــدّده« می باشــد کــه آن  را بــه اقتصــادی ناســالم می کشــاند و جامعــه را بــه ســمت تباهــی 
و فســاد بیشــتر می کشــاند. اساســا »عــدّده« خــاص یهــود اســت کــه بــه »یکــذب بالدین« کــه از قضــا اهل 

همــز و لمــز و تمســخر و تحقیــر و اســتضعاف مــردم نیــز می باشــند ســرایت کــرده اســت!
ایــن آیــات، حــق بـُـری و کــم فروشــی و جمــع مــال و محــروم کــردن یتیــم و گرســنه داشــتن مســکین 
و منــع ماعــون و کســب از طریــق ســاخت و ســاز بنــام دیــن و نــدادن زکات را، ماننــد شــرك و کفــر در 
ردیــف اصــول دیــن بیــان کــرده اســت. گویــا اینگونــه گناهــان آنقــدر عظیمنــد، کــه » ویــل« بــر آن نــازل 
 گردیــده و اینگونــه گناهــکاران را مســتحق تهدیــد »ویــل«  نمــوده کــه آثــار و تبعــات خطرناکــی داردکــه از 
 ِ هــر ســو دامنگیــر جامعــه ی مســلمین اســت و صفــات پلیــد ایشــان بــه نهایــت خــود رســیده، و » نــاُر اهللَّ
الُْموَقــَدُۀ« در انتظــار ایشــان اســت، کــه در دنیــا دل می ســوزاندند، اکنــون در آتشــی پرتــاب می شــوند کــه 
َّهــا َعلَْیِهــْم ُمْؤَصــَدٌۀ« ایشــان را در زندانــی از  لـِـُع َعلـَـی الْْفِئــَدۀِ« اســت و بــا ســتون هایی بلنــد »إِن ابتــدا »تَطَّ

آتــش پــر شــرر در بــر می گیــرد.
 ســابقه »ویــل« را در مــورد مصلینــی داشــتیم کــه منــع ماعــون می کردنــد! قریشــیانی کــه بجــای عبــادت 
اهلل، و اطعــام مســکین و یتیــم! بــا ســلطه بــر مــردم، اســتضعاف معنــوی بــر ایشــان را نیــز کلیــد می زننــد 
ــر  ــر ایــاف قریــش می افزاینــد و از طریــق اکتســاب ســروری ب ــا »همــزه و لمــزه« نمــودن ایشــان، ب و ب
ایشــان،  ثــروت انــدوزی نمــوده و بــه جمــع مــال کفایــت نکــرده »عــدده« می کننــد. »کا« بــرای اولیــن بار 
َّهــا َعلَْیِهــْم  عامــل همــز و لمــز را بــه حطمــه کــه نــار اهلل ی موقــده اســت و بــا ترســیم هندســی خاصــی » إِن
ُمْؤَصــَدٌۀ« و » فــی عمــد ممــدده« اســت و آتشــش حتــی روح و جــان را نیــز می ســوزاند، تهدیــد می نمایــد و 
بــر ایــن رفتــار برخاســته از افــکار یهــود، خــط نابــودی و بطــان می کشــد. از امــام باقــر )ع( نقــل اســت بعــد 
نجــات اهــل توحیــدی کــه بــه ســبب گنــاه در آتــش افکنــده شــده اند، بــه روی باقیمانده هــا » عمد« کشــیده 

می شــود و خلــود از همیــن زمــان آغــاز می شــود.۱
همــز و لمــز کننــدگان و جمــع کننــدگان مــال غیــر و شــمارش گران آن بــه یقیــن بــه »رب و ملــک و 
ــا  ــه و م ــذا جایگزیــن» اهلل احــد صمــد« جــز » مال ــه« و حتــی » رب الفلــق« اســتعاذه نجســته اند، فل ال
کســب« نخواهــد بــود کــه همچنــان ایشــان را غنــی نخواهــد کــرد و تبــاب و فــرو رفتــن در » نــاراً ذاَت 
لهــٍب« ســرانجام شــوم ایشــان اســت کــه چــون قریشــیان مکــّذب دیــن، »فلیعبــدوا رب هــذا البلــد« را بــا 
منــع ماعــون بــه ســخره گرفتنــد و میراثــی جــز » نــاراهلل الموقــده« برایشــان متصــور نیســت. فلــذا عامــه 
ــن  ــد: ای ــذارد و می فرمای ــراد می گ ــن اف ــب ای ــن عی ــر اصلی تری ــت خاصــی دســت ب ــا ظراف ــی ب طباطبائ
ســوره تهدیــد شــدیدی اســت بــه کســانی کــه عاشــق جمــع مالنــد، و می خواهنــد بــا مال بیشــتر خــود بر 
ســر و گــردن مــردم ســوار شــوند، و بــر آنــان کبریایــی بفروشــند، و بــه همیــن جهــت از مــردم عیب هایــی 

می گیرنــد کــه عیــب نیســت.2

۱. مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج۱۰،ص 8۱9
2. طباطبایی، محم حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 2۰، ص258 
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آیت الل مجتبی تهرانی
قسمت  بیست و  چهارم

تربیـــــــت فرزند
6

کســی کــه نفــس خــود را تربیــت نکنــد، شــریک 
جــرم او اســت

حــاال مــن یــک روایــت از علــی بخوانــم: »اَلنَّْفــُس َمْجُبولٌَۀ 
ــوٌر بُِمَاَزَمــِۀ ُحْســِن اَلَْدِب َو  ــُد َمأُْم ــی ُســوءِ اَلَْدِب َو اَلَْعْب َعلَ
َها  اَلنَّْفــُس تَْجــِري فـِـي َمْیــَداِن اَلُْمَخالََفــِۀ َو اَلَْعْبــُد یَْجَهــُد بَِردِّ
َعــْن ُســوءِ اَلُْمَطالََبــِۀ َفَمَتــی أَْطلـَـَق ِعَنانََهــا َفُهــَو َشــِریٌک فـِـي 
َفَســاِدَها َو َمــْن أََعــاَن نَْفَســُه فـِـي َهــَوی نَْفِســِه َفَقــْد أَْشــَرَك 
نَْفَســُه فـِـي َقْتــِل نَْفِســِه«؛ نفــس همیشــه بــه طــرف بی ادبی 
کشــیده می شــود، و بنــده مأمــور اســت بــه همراهــی ادب 
ــده  ــت دارد، و بن ــعی در مخالف ــاً س ــس طبیعت ــو، و نف نیک
می کوشــد تــا آن را از انجــام کار بــد بــاز دارد؛ هــرگاه افســار 
نفــس را رهــا کنــد، او نیــز در فســادش شــریک اســت، و هــر 
ــد در کشــتن  ــروی هــوا کمــک کن کــس نفســش را در پی

نفســش بــا او شــریک اســت.

بعثت انبیاء برای مهار کردن حیوان نفس

ایــن نفــس کــه مــا می گوییــم یعنــی آن نیــروی حیوانیت 
تــو، فعلــی اســت؛ غضــب و شــهوت و وهم تــو فعلّیــت دارد.

امــا تــو بایــد تربیتــش کنــی. اگــر ایــن حیــوان را رهایــش 
کنــی، در بســتر مخالفــت پیــش مــی رود؛ یعنــی بــر خــاف 

ودیعه هــای 
انســانی و الهــِی درون تــو مــی  رود. چــون حیوانیــت در او 
فعلّیــت دارد و احتیــاج نــدارد کــه آن را بــه فعلّیــت برســانی.
حیــوان کــه دیگــر مــرز نمی شناســد. مثــًا او نمی فهمــد 

کــه ایــن مــال کــس دیگــری اســت، کــه بــه او بگویــی: آنجا 
ــا را  ــن حرف ه ــًا ای ــت...! اص ــی اس ــال فان ــا م ــرو! این ه ن
نمی فهمــد. بنــده می دانــد کــه نفــس یــک حیــوان اســت؛ 
لــذا بــه او مهــار می زنــد، دهنــه او را می کشــد. اگــر کســی 
ــاد آن  ــد، در فس ــش کن ــد و رهای ــار نکن ــن را مه ــم ای ه
شــریک اســت. بعثــت انبیــاء و رســل بــرای ایــن اســت کــه 
بــه نفــس، مهــار عقــل و شــرع بزنــد. می خواهــد یــک دهنــه 
بزنــد، کــه بــا ایــن افســار، حیــوان نفــس را مهــار کنــی تــا 
شــهوت و وهــم و غضــب فعلــی او رهــا نباشــد و بــه طــور 

افســار گســیخته عمــل نکنــد و مهــار شــود.

سرازیری افساد و سربالیی اصاح
فســاد یعنــی ســرازیر رفتــن. اگــر نفــس را رهایــش کنــی، 
خــودش مــی رود. بعــد هــم هرچــه بــرود، ســرعت می گیــرد؛ 
چــون ســرازیر اســت. صــاح و درســت کــردن، ســرباالیی 
ــًا برعکــس فســاد اســت. درســت اســت کــه  اســت و کام
هــر دو  تدریجیُ الحصــول هســتند، امــا در بُطــئ و ســرعت 
خیلــی تفــاوت دارنــد. انســان زود فاســد می شــود، امــا بــه 
صاح رفتــن دیــر حاصــل می شــود. تربیــت خیلــی حوصلــه 

می خواهــد.
ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 
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شــهید مهــدی زیــن الدیــن در ســال ۱۳۳8 در تهــران تولــد یافــت. از 
کودکــی دارای نبــوغ فکــری بــود.

 ایــن نابغــه جــوان بعــد از اخــذ دیپلــم، توانســت رتبــه چهــار کنکــور 
تجربــی را بــه دســت بیــاورد و در رشــته پزشــکی شــیراز قبــول شــود، امــا 
وی از ادامــه تحصیــل و ورود بــه دانشــگاه انصــراف داد و در مغــازه پــدرش 
مشــغول بــه کار شــد. او دربــاره علت انصــراف از دانشــگاه گفتــه بود: مغازه 
پــدرم ســنگر اســت و رژیــم پهلــوی بــا تبعیــد پــدرم می خواهــد، ســنگر 
محکــم او خالــی بمانــد، ولــی مــن نمی گــذارم ایــن ســنگر مبــارزه خالــی 

بماند. 
بعــد از مدتــی دعوتنامــه ای از پاریــس بــرای ادامــه تحصیــل، بــرای وی 
ــال اعتصــاب  ــه دنب ــن ب ــن الدی ــان  شــهید زی فرســتاده شــد، در آن زم
عمومــی مــردم و تعطیلــی مغــازه هــا، مغــازه پــدرش را تعطیــل کــرد و 
تصمیــم گرفــت بــا دانشــگاه های فرانســه مکاتبــه کنــد. امــا وی وقتی نظر 
امــام خمینــی )رحمت اهلل علیــه( را در خصــوص ادامــه تحصیل جوانــان در 
خــارج جویــا شــد کــه امــام بــه جوانــان ایرانــی توصیــه کرد، بــه ایــران 
برگردیــد، زیــرا ایــران بــه جوانانــی مثــل شــما نیازمنــد اســت، از عزیمــت 

بــه خــارج از کشــور بــرای ادامــه تحصیــل انصــراف داد.
در ســن 2۳ ســالگی فرمانده لشــکر ۱۷ علی بن ابیطالب )علیه الســام( 

را عهده دار شــد.
شــهید زیــن الدیــن، نمونــه ای برجســته از مؤمنانــی بــوده اســت کــه 
قلبــش بــه ســبب نــور ایمــان بــه بزرگــی و بزرگــواری رســیده و دشــمن 
بــا همــه توانمندی هــای خویــش، در برابــر قــدرت ایمــان چنیــن مردانــی 
بــه زانــو درآمــده بــود. ازایــن رو، مهــدی زیــن الدیــن بــا خیالــی آســوده 
وارد منطقــه دشــمن می شــد، آنجــا را شناســایی می کــرد و اطاعــات را 
ــه دســت مــی آورد. میدان هــای میــن، کانال هــا، سیســتم های هشــدار  ب
ــچ  ــده، ســاح های پیشــرفته و ســنگرهای مســتحکم دشــمن، هی دهن

ــرد. ــاد نمی ک ــی در او ایج ــن تشویش ــدام کوچک تری ک
صابت و آرامش او، همه را متعجب کرده بود. 

زیــن الدیــن، مــردی خاکــی و بــی غــرور بــود. همیشــه لباس بســیجی 

بــه تــن داشــت، پوتین هایــش رنــگ و رو رفتــه بودنــد و موهای ســرش را 
ماننــد ســربازان عــادی می تراشــید. متواضــع بــود. 

چیــزی کــه محبــت زین الدیــن را در دل هــا جــا می کــرد، ســادگی اش 
ــود و  ــود. راحــت ب ــام نب ــد پســت و مق ــال تشــریفات و در بن ــود. دنب ب
ــورد، درد  ــذا می خ ــا غ ــا آن ه ــود؛ ب ــدگان ب ــع رزمن ــف. در جم بی تکلّ
ــرام  ــان بســیار احت ــه آن ــر، ب دل های شــان را می شــنید و از همــه مهم ت
می گذاشــت. ایــن بــود کــه خواســته یــا ناخواســته، همــه را دنبــال خــود 

می کشــید!
ســرانجام ایــن ســردار ســرافراز اســام در حالــی کــه تنهــا 25 
سال داشــت در 2۷ آبــان ۱۳۶۳ خورشــیدی بــه همــراه بــرادرش مجیــد 
زین الدیــن در مأموریتــی کــه از کرمانشــاه به طــرف سردشــت آذربایجان 
ــود، در منطقــه تپــه ســاروین با گروهک هــای ضــد  غربــی درحرکــت ب
انقــاب درگیــر و بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد. امــام خامنــه ای )مّدظلّه 
العالــی( کــه در زمــان شــهادت شــهید زیــن الدیــن، ریاســت جمهــوری 
ــاع را برعهــده داشــتند در  ــی دف ــران و ریاســت شــورای عال اســامی ای
ــن  ــد در ای ــل کردن ــن تجلی ــن الدی ــدی زی ــام شــهید مه ــی از مق پیام
پیــام آمــده است: »شــهادت ســردار شــجاع اســام مهــدی زین الدیــن 
و بــرادر فــداکارش مجیــد را بــه یکایــک افــراد و فرماندهــان لشــگر ۱۷ 
قــم و بــه همــه فرماندهــان ســپاه پاســداران تبریــک و تســلیت می گویم. 
ــای  ــری هدف ه ــگان را در پیگی ــاك، هم ــای پ ــن خون ه ــک ای بی ش
ــر  ــدگان را نیرومندت ــوان رزمن ــازوی پرت ــر و ب ــامی مصمم ت ــزرگ اس ب
ــن کــه  ــن لشــگر، شــهید مهــدی زین الدی می ســازد. ســردار شــهید ای
بــه حــق می تــوان گفــت از ســتارگان درخشــان بــود، بــا فقــدان خــود 

مــا را داغــدار کــرد.«

7
طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
شهید »مهدى زین الدین« از قاب اسوه

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 ســبک راه رفتــن اســت.«

محیا خوبرو
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بهداشت و سالمت
8

آداب غذا خوردن

فقــه  و  )علیهم الســام(  معصومیــن  روایــات  در 
ــوان »آداب خــوردن و آشــامیدن«  اســامی، تحــت عن
بــه چگونــه خــوردن غــذا پرداختــه کــه بــه آن ها اشــاره 

می کنیــم:
۱.شســتن دســت ها قبــل از غــذا و خشــک نکــردن 
بــا حولــه؛ پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( فرمــود: »شســتن 

دســت ها، پیــش از غــذا شــفای تــن اســت.«
غذاخــوردن؛  هنــگام  پــا  از  کفش هــا  2.درآوردن 
ــذا  ــود: »چــون غ ــه( فرم رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
نهــاده شــد، کفش های تــان را درآوریــد، چــرا کــه هــم 
ــتر  ــایش بیش ــب آس ــم موج ــا و ه ــت زیب ــاری اس رفت

می شــود.« پاهای تــان 
ــی  ــام عل ــن، ام ــم اهلل گفت ــردن و بس ــدا ب ــام خ ۳.ن
)علیه الســام( فرمــود: »بــرای کســی کــه بــرای غــذای 
ــه از آن  ــم ک ــت می کن ــرد، ضمان ــام خــدا را بب خــود ن

ــه هیــچ درد و رنجــی گرفتــار نشــود.« غــذا ب
ــز  ــر چی ــفره منتظ ــان در س ــتن ن ــد از گذاش ۴.بع

ــد. ــری نمان دیگ
5.شروع غذا با دعا و شکر الهی.

۶.آغازکردن غذا با نمک.
ــا  ــت ی ــه انگش ــا س ــوردن، ب ــت خ ــت راس ــا دس ۷.ب

ــورد. ــت نخ ــا دو انگش ــتر و ب بیش
ــر  ــان زی ــا کارد و نگذاشــتن ن ــان ب ــاره نکــردن ن 8.پ

ــذا. ظــروف غ
9.آغــاز کــردن از ســبک ترین غذاهــا، ماننــد، ســوپ 

، ســاالد و...
ــذا  ــول دادن غ ــفره و ط ــر س ــتن س ــاد نشس ۱۰.زی

خــوردن.
۱۱.خوردن غذای گرم قبل از سرد شدن.

۱2.پرهیز از خوردن غذای داغ.
۱۳.پرهیز از فوت کردن در غذاها و نوشیدنی ها.
۱۴.کراهت پاك کردن کامل گوشت استخوان.

۱5.پرهیز از خوردن غذا در حال جنابت.
۱۶.برداشتن لقمه کوچک و جویدن کامل آن.

ــدن  ــیر ش ــل از س ــذا قب ــیدن از غ ــت کش ۱۷.دس
ــل. کام

۱8.پرهیز از خوردن در حال سیری.
۱9.پایان بردن غذا با نمک.

2۰.خوردن از قسمت جلوی خود.
2۱.نــگاه نکــردن بــه صــورت دیگــران در موقــع غــذا 

خــوردن.
22.دعاکردن پس از غذا.

ــای  ــذا و پ ــس از غ ــیدن پ ــت دراز کش ــه پش 2۳.ب
ــتن. ــپ گذاش ــای چ ــت را روی پ راس

2۴.نخوابیدن بافاصله پس از خوردن غذا.
25.خال یا مسواك زدن پس از غذا.

ــوردن  ــس از خ ــرد پ ــا آب س ــردن ب ــل نک 2۶.غس
ــی. ماه

2۷.خــوردن چنــد خرمــا یــا مقــداری عســل )یــا چیز 
گــرم( پــس از خــوردن ماهــی قبــل از خواب.

28.شستن گوشت قبل از پختن.
29.نخوابیدن بافاصله پس از خوردن ماهی تازه.

۳۰.شستن میوه با آب.
۳۱.خوردن میوه در فصل خود.

۳2.خوردن میوه با پوست )برخی میوه ها(.
۳۳.دور نینداختن میوه پیش از خوردن کامل آن.

منبع: دانشنامه اسامی
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نـــــــــــــگاه ویژه
9

بازنگرى در خویشتن؛ 
با دعاهاى صحیفه سجادیه

ــه ی  ــِن هم ــال، َزیْ ــت و کم ــدن معنوی ــت، آن مع ــز نورانّی ــام(، آن مرک ــجاد )علیه الصاه والس ــام س ام
عابدیــن عالــم، در دعاهــای صحیفــه  ســجادیه، بــا خــود چگونــه مواجــه می شــود و خــود را چطــور در مقابل 
پــروردگار عالــم قــرار می دهــد و اســتغاثه می کنــد! در نیمــه  شــب و بعــد از نمــاز شــب؛ آن هــم نــه نمــاز 
شــِب آدم معمولــی و عــادی، بلکــه نمــاز شــِب ســّید ســجاد، آن امــام همــام بــه پــروردگار عالــم رو می کند 
و می گویــد: »َو هــَذا َمقــاُم َمــِن اْســَتْحیا لَِنْفِســِه ِمْنــَک َو َســَخَط َعَلْیهــا َو َرِضــَی َعْنــَک«. یعنی »پــروردگارا! 
مــن بــه خاطــر نفــس خــودم، بــه خاطــر ضعف هــا و نقص هــای خــودم از تــو شــرمنده ام. بــر نفــس خــود 

خشــمگینم و از تــو راضــی ام.« 
ــٍس  ــاَک بَِنْف ــد: »َفَتَلّق ــم می گوی ــروردگار عال ــه پ ــام(، ب ــجاد )علیه الصاه والس ــام س ــه را ام ــن جمل ای

خاِشــَعٍۀ َو َرَقَبــٍۀ خاِضَعــٍۀ.« 
بازنگــری در خــود ایــن اســت، کــه انســان، آســمان کمــال را مرحلــه پــس از مرحلــه طــی می کنــد و 

ــود.  ــل می ش کام
ــان  ــد و نش ــر می کنن ــود را ظاه ــا خ ــات و زیبایی ه ــر معنویّ ــد و اگ ــد می آین ــان های وال پدی ــر انس اگ
می دهنــد، همــه بــر اثــر بازنگــری در خــود و دیــدن نقایــص و عیب هــای خــود اســت. برخــاف انســانی 
کــه چشــم را بــر روی همــه  ایــن ضعف هــا ببنــدد؛ خــود را فــارغ بدانــد؛ مغــرور بــه خــود و مغــرور بــه خــدا 
شــود؛ مغــرور بــه انــدک شــعله ی نورانّیتــی شــود کــه در وجــود او و باألخــره در وجــود هــر انســانی هســت 
و خــود را نشــان داده اســت و نهایتــاً بــه همیــن قانــع شــود. بعضــی افــراد هســتند کــه بــه کمتریــن خیری 
از خیــرات در وجــود خودشــان قانع انــد. فــردی کــه چنیــن اســت، دیگــر کمــال را نمی توانــد طــی کنــد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش ؛ ۱۳۷5/۱/28
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برگـی  از  یک  نوشته

ســؤالی کــه در ابتــدای بحــث مطــرح می کنــم ایــن اســت کــه چــرا 
حادثــه کربــا اتفــاق افتــاد؟ گرچــه ایــن ســؤال هــر ذهــن کنجــکاوی را 
بــه خــود مشــغول می کنــد، ولــی مســئله مهم تــر ایــن اســت کــه مــا از 
خــود ســؤال کنیــم آیــا مــا از اینکــه ماننــد کوفیــان رفتــار کنیــم، در امان 
هســتیم؟ اگــر بخواهیــم خــود را بیازماییــم، بایــد ببینیــم آیــا شــرایطی 
کــه در آن زمــان بــود، آیــا مشــابه آن هــا در زمــان مــا هــم وجــود دارد 
یــا نــه؟ اگــر آن شــرایط وجــود دارد، آیــا ایــن شــرایط در مــا اثــر ســویی 
ــه ارتــکاب گنــاه بیشــتر  ــا تمایــل مــردم مــا ب ــه؟ آی ــا ن داشــته اســت ی
شــده اســت یــا کمتــر؟ آیــا مجالــس لهــو و لعــب طــی ایــن چنــد ســال 

بیشــتر شــده اســت یــا کمتــر؟ 
یکی از آن عوامل، ضعف شناخت بود. 

اگــر اعتقــادات مــا مبنــای منطقــی و اســتدالل عقلــی ندارد و ســطحی 
اســت و گرچــه بــه زبــان می گوییــم مــا طرفــدار والیــت فقیــه هســتیم، 
ولــی دلیــل حقانیــت ســخن خــود را یــاد نگرفته ایــم بایــد نگــران آینــده 

و عاقبــت کارمــان باشــیم. 
راســتی چــرا تحقیــق نکرده ایــم؟ چــون حوصلــه ایــن کار را نداشــتیم، 
تنهــا همیــن مقــدار می دانیــم کــه امامــی بــود، پــس از امام)رحمــه اهلل( 
ــه عنــوان جانشــین امــام، اطاعــت  هــم بایــد از مقــام معظــم رهبــری ب
کنیــم. امــا نمی دانیــم دلیــل وجــوب اطاعــت ولــی فقیــه چیســت. اگــر 
دلیــل ایــن مســئله را ندانســتیم، بــا مطــرح شــدن یــک شــبهه اعتقــاد ما 

ــود. ــت می ش سس
ــم در کاس درس،  ــر معل ــد، اگ ــج ش ــبهه ها رای ــا ش ــان م ــر در زم اگ
ســخن شــبهه ناکی مطــرح کــرد و کســی پاســخ او را نــداد، اگــر اســتاد 
دانشــگاه در کاس، شــبهه پراکنــی کــرد و کســی جــواب او را نــداد، اگــر 
ــان را ســاکت  ــن افیــون حکومت هاســت و کســی آن کســانی گفتنــد دی
نکــرد، اگــر این شــبهه را یــک اســتاد دانشــگاه در کاس دانشــکده الهیات 
مطــرح کــرد »کــه معلــوم نیســت هــر چــه خــدا بگویــد راســت باشــد و 
دلیــل بــر راســتگویی خــدا نداریــم.« اگــر ســخنراِن مــورِد تأییــد مقامــات 
مســئول کشــور گفــت: »قــرآن هــم نقــد پذیــر اســت و تمــام آن درســت 

نیســت« و همــه در برابــر ایــن ســخن ســکوت کردنــد، آیــا در ایــن صورت 
مــا مطمئــن هســتیم کــه جــزء هفتــاد و دو نفــر یــاران سیدالشــهدا)علیه 

الســام( خواهیــم شــد؟
 بایــد بترســیم از اینکــه همــان بایــی کــه مــردم کوفــه بــه آن مبتــا 
شــدند، مــا هــم بــه آن گرفتــار شــویم. اگــر احــکام اســام زیر پا گذاشــته 
شــد و مــردم ســخاوتمندانه! از کنــار آن گذشــتند و بــا روحیــه تســاهل و 
تســامح خــم بــه ابــرو نیاوردنــد، بایــد بترســیم کــه مجــدداً روزی برســد 

کــه مــردم بــا یزیــد بیعــت کننــد.
چه عاملی موجب شد مردم با یزید بیعت کنند؟ 

آیــا عاملــی غیــر از بی تفاوتــی نســبت بــه مســائل اســامی موجــب این 
فاجعــه شــد؟ آیــا چیــزی غیــر از روحیــه تســاهل و تســامح بــود؟ افــرادی 
کــه قصــد برپــا کــردن حکومــت یزیــدی در ایــن کشــور دارنــد، تســاهل و 
تســامح را ترویــج می کننــد. تســاهل و تســامح مقدمــه فرهنــگ بی دینــی 
اســت. اگــر مــا نســبت بــه احــکام دیــن بی تفــاوت شــدیم و گفتیــم نبایــد 
در کار دیگــران دخالــت کــرد، بایــد بترســیم از روزی کــه آنچــه بــر ســر 
مــردم کوفــه آمــد، بــر ســر مــا هــم بیایــد. هرچنــد، شــاید بتــوان گفــت 
مــردم کوفــه در آن زمــان بهتــر از دیگــران بودنــد. وضعیــت مــردم مدینــه 
بــه گونــه ای بــود کــه حضــرت ابــی عبداهلل)علیــه الســام( از دســت آنهــا 
فــرار کــرد. مــردم مدینــه از همــان ابتــدا بــا یزیــد بیعــت کردنــد. در حالی 
کــه کوفیــان ابتــدا حضــرت سیدالشــهدا)علیه الســام( را بــرای پذیــرش 

خافــت دعــوت کردنــد.
یکــی از عواملــی کــه موجــب ایجــاد حادثــه کربــا شــد، سست شــدن 
پایه هــای اعتقــادی و مبانــی فکــری مســلمانان در آن زمــان بــود. اینــک 

مــا بایــد از تاریــخ عبــرت بگیریــم. 
بــه عنــوان یــک پیــام از عاشــورا و یــک درس از تاریــخ بکوشــیم مبانــی 
فکــری و اعتقــادی خــود را بــا تشــکیل جلســات مذهبــی ســالم و آموزنده 
تقویــت کنیــم و از طــرف دیگــر بکوشــیم ارزش هــای انقــاب و اســام را 

زنــده نگــه داریــم.

ما در کدام صف هستیم:
 سپاه حسین)علیه السالم( یا سپاه کوفه؟
عامه مصباح یزدی
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پــدرم ســفارش می کنــد زیــاد زیــارت »آل یــس« بخــوان و مــن متعجب 
از ســفارش های او...

کتاب دعا را باز می کنم؛
این بار با توجه خاص تری شروع می کنم به خواندنش:

َساٌم َعلي آِل یس، 
اُم َعلَْیَک یا داِعَي اهللِ َوَربّانِيَّ آیاتِِه، اَلسَّ
اُم َعلَْیَک یا باَب اهللِ َوَدیّاَن دیِنِه... اَلسَّ

بعد لحظه به لحظه شما را سام دادن...
وقتی قامت بسته ای...

وقتی در حال سجودی...
ــه شــما  ــه لحظــه ب ــی لحظــه ب ــن ســام ها یعن ــم ای ــن فکــر می کن م

فکــر کــردن، 
برای شما زندگی کردن و در راه شما حرکت کردن...

بی هیچ توقفی...
خستگی ناپذیرانه به سمت شما آمدن...

موالجان،
می دانم شما لحظه ای از احواالت ما غافل نیستی.

دعاگوی لحظات سخت ما هستید.
در ایــن شــلوغ بــازار پــر رنــگ و رنــج دنیــا، آن زمــان کــه قدم های مــان 

جــان نــدارد بــرای رفتــن، محتــاج نــگاه خاص شــما هســتیم.
دعــا کــرده ام تــاب و توانــی چنــد برابــر بــه دســت آورده تــا بــرای ظهــور 

و محقــق شــدن دولــت کریمــه ات کــم نیاوریــم.
موال جان، به دعای من، آمین گو باش که:
»موال نظر کند نظرش استجابت است...«

11
کــــــــالم آخر

محیا خوبرو

موال نظر کند 
نظرش استجابت است
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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
www.osvehedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه 

www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه 

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(

موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت اســوه تهــران عــالوه بــر 

فعالیــت هــاى فرهنگــی پژوهشــی و خدماتــی رفاهــی یــک 

ــک  ــازى والکترونی ــوزش مج ــز آم ــال و مرک ــانه دیجیت رس

در ایــران اســت کــه از ســال ۱۳۹۹ فعالیــت خــود را آغــاز 

ــرار دادن  ــترس ق ــز در دس ــن مرک ــدف ای ــت. ه ــرده اس ک

ــان  ــی زبان ــه ى فارس ــراى هم ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــوزش ب آم

اســت. مــا اعتقــاد داریــم کــه هیــچ کــس نبایــد بــه خاطــر 

هیــچ چیــز از لــذت یــاد گرفتــن محــروم شــود. نبایــد ســن 

و ســال، مــکان، موقعیــت یــا امکانــات مالــی فــرد، وى را از 

یادگیــرى و موفقیــت بــاز دارد.

  www.osvehedu.ir
مرکز آموزش الکترونیک اسوه


