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ماه ربیع االول را بهار ماه های سال قمری می نامند و به این وصف مشهور است.
ــی آورد،  ــه درد م ــام حســن عسگری)علیه الســام( دل شــیعیان را ب ــاه، شــهادت ام ــل م ــد در اوای ــر چن ه
امــا والدت پیامبــر اســام )صلی اهلل  علیه وآلــه(، والدت امــام جعفــر صادق)علیه الســام(، ازدواج پیامبــر 
ــت  ــاز امام ــت و آغ ــه المبی ــه لیل ــام اهلل علیها(، واقع ــه کبری)س ــرت خدیج ــه( و حض اکرم)صلی اهلل  علیه وآل
حضــرت ولیعصر)ارواحنافــداه( درهــای رحمــت خداونــد را بیــش از پیــش بــر انســان ها بــاز می کنــد و باعــث 

ــود. ــلمانان می ش ــن مس ــادی بی ــرور و ش س
ِ َو  در ایــن مــاه و در واقعــه لیلــة المبیــت، آیــه شــریفه »َو ِمــَن النَّــاِس َمــْن یَْشــِری نَْفَســُه ابِْتغــاَء َمْرضــاِت اهللَّ
ُ َرُءوٌف بِالِْعباِد«؛بعضــی از مــردِم )بــا ایمــان و فــداکار( جــان خــود را در برابــر خشــنودی خــدا مــی فروشــند؛  اهللَّ
و خداونــد نســبت بــه بنــدگان مهربــان اســت« در حــق امیرالمؤمنین)علیه الســام( و فــداکاری و جانفشــانی 

ایشــان نــازل شــد. 
ــی عظیــم در جهــان اســام  ــه( مبــدأ تاریــخ مســلمانان شــد و تحّول هجــرت رســول خدا)صلی اهلل علیه وآل

روی داد.
پــس در ایــن مــاه و خصوصــاً در روز والدت رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 

شایســته اســت صلــوات فرســتادن بــر آن حضــرت خصوصــاً صلواتــی 
ــای  ــی از خطبه ه ــام( در یك ــن علی)علیه الس ــه امیرالمؤمنی ک

خــود در روز جمعــه بــر آن حضــرت فرســتاده اســت:
، یــا ایُّهــا الَّذیــَن  َ َو َمائَِكَتــهُ یَُصلُّــوَن َعلَــی النَِّبــیِّ »انَّ اهللَّ
ــی  ــلِّ َعل ــمَّ َص ــلیماً، اللُه ــلُِّموا تَْس ــِه َوَس ــوا َعلَْی ــوا َصلُّ آَمُن
ــٍد،  ــٍد َو اِل ُمَحمَّ ــٍد، َوبــارِْك َعلــی ُمَحمَّ ــٍد َو اِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ــٍد  ــٍد، َوَســلِّْم َعلــی ُمَحمَّ ــٍد َوآِل ُمَحمَّ َوتََحنَّــْن َعلــی ُمَحمَّ
ــَت  ْم ــَت َوتََرحَّ ــَت َوباَرْک ــا َصلَّْی ــِل م ــٍد، َکاْفَض َواِل ُمَحمَّ
ــَك  َّ ــَم، ان ــَم واِل ابْراهی ــی ابْراهی ــلَّْمَت َعل ــَت َوَس َوتََحنَّْن
ــَرَف  ــداً الَْوســیلََة، َوالشَّ ــِط ُمَحمَّ َحمیــٌد َمجیــٌد، اللَُّهــمَّ اْع

ــداً َوآَل  ــْل ُمَحمَّ َــَة الَْكریَمــَة، اللُهــمَّ اْجَع ــَة، َوالَْمْنِزل َوالَْفضیلَ
ــٍد اْعَظــَم الَْخایـِـِق ُکلِِّهــْم َشــَرفاً یـَـْوَم الِْقیَمــِة، َواْقَربَُهــْم  ُمَحمَّ

ِمْنــَك َمْقَعــداً، َواْوَجَهُهــْم ِعْنَدَك یـَـْوَم الِْقیاَمــِة جاهــاً، َو اْفَضلَُهْم 
داً اْشــَرَف الَْمقــاِم، َو ِحبآَء  ِعْنــَدَك َمْنِزلـَـًة َونَصیبــاً، اللُهــمَّ اْعــِط ُمَحمَّ

ــاِم، َو َشــفاَعَة اْلِْســاِم، اللُهــمَّ َوالِْحْقنــا بـِـِه َغْیــَر َخزایــا، َوال ناِکبیــَن  السَّ
ــَه الَْحــقِّ آمیــَن«. لیــَن، ال َوال ناِدمیــَن َوال ُمَبدِّ

فخرى مرجانی

سخن نخست
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کـــــالم نــــــور

قرآنوادعیه؛
معّرفپیامبراکرم

وائـّمه)علیهمالسـالم(
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ــه  ــم ک ــق نمی دان ــودم را الی ــدارم و خ ــازه ای ن ــب ت ــن مطل   م
راجــع بــه رســول خــدا )صلی اهلل  علیه وآله وســلم( و حضــرت 
ــه آن    ــه ب ــرای اینك ــم؛ ب ــرض کن ــزی ع ــام اهلل علیه( چی صادق)س
  مرتبــه نیســتم کــه بتوانــم راجــع بــه ایــن مســائل صحبتــی بكنــم. 
ــول  ــرف رس ــه مع ــان ک ــه     آقای ــم ب ــرض کن ــم ع ــط می خواه فق
اکــرم، قــرآن اســت. همان طــور کــه خــود رســول اکــرم و حضــرت   
  صــادق و ولــی اهلل اعظــم جلــوۀ تــام حــق تعالــی هســتند، قــرآن 
هــم همان طــور     اســت. قــرآن هــم جلــوۀ تــام خــدای تعالــی اســت؛ 
ــی اهلل  ــی کــرده     اســت و ول ــات، تجل ــا همــة اســما و صف ــی ب یعن
ــا ازش اطــاع  ــه م ــا آن اشــراق هایی ک ــرم را ب اعظــم و رســول اک
نداریــم و بــا همــة     اســما و صفــات، محقــق کــرده اســت. و همیــن 
طــور ولــی اهلل اکــرم حضــرت صــادق و ســایر ائمــه     را، لكــن معــرف 
ایشــان خــود کتــاب الهــی اســت؛ یعنــی، هــر کــس هــر چنــد در 
ــد و توجــه داشــته باشــد، بیشــتر  ــاب مقــدس     دقــت کن ــن کت ای
مطلــع مــی شــود کــه آورنــدۀ او کیســت و چــه جــور آدمــی     اســت. 
ــرای  ــت ب ــده اس ــه ش ــه انداخت ــت ک ــفره ای اس ــك س ــرآن ی ق
همــه طبقــات؛ یعنــی، یــك زبانــی     دارد کــه ایــن زبــان هــم زبــان 
عامــة مــردم اســت و هــم زبــان فاســفه اســت و هــم زبــان عرفــای  
ــع.  ــه حســب واق ــت، ب ــان اهــل معرف   اصطاحــی اســت و هــم زب
ــائل  ــش مس ــه مهم ــت ک ــائلی     هس ــریف، مس ــاب ش ــن کت در ای
معنــوی اســت. و رســول اکــرم و ســایر انبیــا نیامدنــد کــه اینجــا 
حكومــت     تأســیس کننــد، مقصــد اعــا ایــن نیســت؛ نیامدنــد کــه 
اینجــا عدالــت ایجــاد کننــد، آن هــم مقصــد     اعــا نیســت، اینهــا 
ــا کشــیدند،  ــه اینه ــی  [   ک ــه اســت. تمــام زحمت ها  ]  ی همــه مقدم
چــه از حضــرت     نــوح گرفتــه، از حضــرت ابراهیــم گرفتــه تــا آمــده 
اســت اینجــا بــه رســول اکــرم رســیده اســت، تمــام     مشــقت هایی 
کــه کشــیدند و کارهایــی کــه کردنــد، مقدمــة یــك مطلــب اســت 
و او معرفــی ذات     مقــدس حــق   ]  اســت.  [   کتاب هــای آســمانی هــم، 
  ]  کــه  [   باالترینــش کتــاب قــرآن کریم اســت، تمام     مقصــدش همین 
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اســت کــه معرفــی کنــد حــق تعالــی را بــا همــة اســماء و صفاتــی 
کــه دارد. عامــة     مــردم خیلــی ازش چیــز می فهمنــد ایــن کتــاب را 
ـ و خــواص هــم مســائل باالتــر می فهمنــد و     اخــص خــواص هــم 
ــن  ــاَب َم ــِرُف الِْكت ــا یَْع َّم ــن   اِن ــد، لك ــوق آن را می فهمن ــائل ف مس
ــد  ــس بخواه ــر ک ــد. ه ــد بفهم ــس     نمی توان ــه؛   هیچ ک ــِب ب ُخوَط
پیغمبــر را بشناســد، قــرآن را بایــد بشناســد و هیــچ کــس     نمی تواند 
بشناســد. و لهــذا، هیــچ کــس پیغمبــر را هــم نمی توانــد بشناســد. 
معــرف ایشــان کتــاب     خودشــان اســت و معــرف حضــرت صــادق 
)ســام اهلل علیه( بعــد از اینكــه خــود پیغمبــر معــرف     اســت، خــود 
ــان ایشــان  ــا زب وجــودش معــرف اســت. ایــن فقهــی اســت کــه ب
بســط پیــدا کــرده اســت     کــه بــرای احتیــاج بشــر از اول تــا آخــر، 
هــر مســئله ای پیش بیاید، مســائل مســتحدثه، مســائلی کــه     بعدها 
خواهــد پیــش آمــد، کــه حــاال مــا نمی دانیــم، ایــن فقــه از عهــدۀ 
جوابــش برمی آیــد و هیــچ     احتیــاج نــدارد بــه اینكــه یــك تأویــل و 

تفســیر باطلــی بكنیــم. 
...ادعیــة ائمــة هــدی، دعاهــای آنهــا، همــان مســائلی را کــه کتاب 
خــدا دارد، دعاهــای آنهــا هــم     دارد بــا یــك زبــان دیگــر. قــرآن یــك 
ــب را  دارد،  ــة مطال ــد و هم ــت می کن ــك نحــو صحب ــان دارد، ی زب
ــم و  ــم بفهمی ــا نمی توانی ــه م ــت ک ــز اس ــیارش در رم ــا بس منته

ادعیــة ائمه)علیهم الســام(     یــك وضــع دیگــری دارد. 
...در هــر صــورت، مــا عاجزیــم از اینكــه شــكر ایــن نعمــت را بــه 
جــا بیاوریــم کــه مــا اهــل یــك     مذهبــی هســتیم کــه از ایــن دو 
منبــع اســتفاده مــی کنیــم: از منبــع وحــی و از منبــع والیــت. و 
ســایر     فــرق ایــن منبــع دوم را کــم دارنــد و مــا شــكر ایــن نعمــت 
ــی مــی  ــم. و از خــدای     تبــارك و تعال ــه جــا بیاوری را نمی توانیــم ب
خواهیــم کــه بــه مــا توفیــق بدهــد کــه بتوانیــم شــكر ایــن نعمــت 

را بــه جــای     بیاوریــم. 

منبع:  صحیفه امام خمینی، جلد۲۰، صفحات۴۰۸تا۴۰۹
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کـــــالم مطــــــهر
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ــخن و  ــی ، س ــوى عل ــگ و ب ــی، رن ــوى عل ــق و خ ــی، خل ــیرت عل ــخ و س ــی، تاری ــود عل ــر وج سراس

ــت . ــرى اس ــت و رهب ــم اس ــت و تعلی ــق اس ــت و سرمش ــی درس اس ــوى عل گفت وگ

همچنان که جذب هاى علی براى ما آموزنده و درس است، دفع هاى او نیز چنین است.

مــا معمــوالً در زیارت هــاى علــی و ســایر اظهــار ادب هــا مدعــی می شــویم کــه  مــا دوســت دوســت تــو، 

و دشــمن دشــمن تو هســتیم. 

تعبیــر دیگــر ایــن جملــه ایــن اســت  کــه مــا بــه ســوى آن نقطــه می رویــم کــه در جــّو جاذبــی تــو قرار 

دارد و تــو جــذب  می  کنــی و از آن نقــاط دورى می گزینیــم کــه تــو آنهــا را دفــع می کنــی.

... علی دو طبقه را سخت دفع کرده است :

۱ - منافقان زیرك

۲ - زاهدان احمق

همیــن دو درس بــراى مدعیــان تشــیع او کافــی اســت که چشــم بــاز کننــد و فریــب  منافقــان را نخورند، 

تیزبیــن باشــند و ظاهربینــی را رهــا نماینــد، کــه جامعــه  تشــیع در حــال حاضــر ســخت بــه ایــن دو درد 

ــت. مبتال اس

                          منبع: جاذبه و دافعه علی)علیه السالم(
 شهید مرتضی مطهرى، ص۱۷۷
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سبک زندیگ قرآین
)قسمت     سیزدهم

سوره مبارکه تکاثر  

انســان غــرق شــده در »لفــی خســر« کــه بــه ســختی اهــل »همــز و لمــز« و »جمــع مــاال و عــّدده« 
هــم هســت، و از ســویی بــه جهــت اســتعاذه نیافتــن »بــرب النــاس و رب الفلــق« در طــرد یتیم و مســكین 
مهــارت یافتــه اســت، اکنــون کــه ســر در خســر فــرو بــرده، از تكاثــر ســربرآورده و دل مشــغولی بــه فــزون 
طلبــی و چشــم و هم چشــمی او را آنچنــان در خــود غــرق نمــوده کــه حتــی مــرده پرســتی را در فزونــی 
تكاثــر رقــم زده!!، درحالــی کــه زیــارت مقابــر بایــد او را بــه یــاد قیامــت انــدازد! چــه بســا فــرود پی درپــی 
و مكــّرر »کّا« ســزاوار چنیــن انســان متكاثــری اســت؛ تــا »ســوف تعلمــون« گــردد شــاید کــه بــه » علــم 
الیقیــن« دســت یابــد وگرنــه بــزودی »لتــرون الجحیــم« خواهــد شــد آنهم بــا »عیــن الیقیــن«!!! جحیمی 

کــه »نــاراهلل المــودۀ« اســت! 
و ایــن متكاثــر هّمــاز لّمــاز اگــر در ایــن دنیــا بــه علــم الیقین نرســد، ناگزیر پــس از زیــارت قبــر خودش، 
بــا عیــن الیقیــن »لتــرون الجحیــم« خواهــد شــد و آن روز بــرای درك آفرینش خــودش و جهان هســتی و 
درك عبدویتــی کــه بخاطــر ایــن روحیــه تكاثــر طلبیــش، از آن دور مانــده؛ چقــدر دیــر اســت!! کــه والعصر 
زندگیــش در خســر بــه تباهــی رفتــه و »اال« را درنیافتــه! ایمانــی نیــاورده و عمــل صالحــی نیندوختــه! کــه 
دل مشــغولی بــه غــرق شــدن در تجمــات زندگــی چــون غــرق شــدن در صفحــات دنیــای مجــازی، ثروت 
انــدوزی در مــال و خانــه و طــا و دالر و ویــا و ســفرهای پــر هزینــه و ... هــر چیــزی کــه مســرفانه زندگــی 
او را در خــود حــل نمــوده، »کا...ســوف...ثّم... کا ســوف...کا لــو تعلمــون... لترّون...ثــم لترّونهــا...« بــه »ثّم« 

آخــر می رســاندنش بــه یــاد روزی کــه »لتســئلن یومئــذ عــن النعیــم« اســت.
 بــه یقیــن چنیــن انســان خســران زده ی متكاثــری اصــا از نعیــم کــه اســاس همه هســتی اســت، هیچ 
نمی دانــد، نعیــم والیــت و امامــت! تمــام درك نعیــم در کوثــر کــه نقطــه مقابــل تكاثــر اســت، خاصــه 
می شــود کــه ســاده زیســتی و اهــل خیــر بــودن و بــه شــكرانه عبــد بــودن رســیدگی بــه امــور یتیمــان و 
مســاکین در تواصــی بــه حــق و صبــر از اثــرات بــا برکــت آن اســت کــه ایــن نعیــم درك ســیره اهــل بیــت 

)ع( اســت و بــس.
عامــه طباطبایــی در محــور موضوعــی ایــن ســوره مــی فرمایــد: ایــن ســوره مــردم را بــه شــدت توبیــخ 
ــا یكدیگــر  ــا تكاثــر ورزیــدن و مســابقه گذاشــتن در جمــع مــال و اوالد و یــاوران ب می کنــد بــر اینكــه ب
ــار ســوء خســران آور ایــن  از خــدای تعالــی و از ســعادت واقعــی خــود بی خبــر می ماننــد، از تبعــات و آث
ــرگرمی های  ــه س ــه زودی نتیج ــه ب ــه اینك ــد ب ــد می کن ــان را تهدی ــد. و ایش ــت می ورزن ــرگرمی غفل س
بیهــوده خــود را می داننــد و می بیننــد، و بــه زودی از ایــن نعمت هــا کــه در اختیارشــان گذاشــته شــده 
بــود تــا شــكرش را بجــای آورنــد بازخواســت می شــوند، کــه چــرا در شــكرگزاری خــدا خــود را بــه نادانــی 

زدیــد، و بــه کارهــای بیهــوده ســرگرم کردیــد، و چــرا نعمــت خــدا را بــا کفــران مقابلــه نمودیــد.1

1. عامه طباطبایی ،المیزان في تفسیر القرآن، ج 20، ص: 351 
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آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت  بیست و  شش

تربیـــــــت فرزند
6

قواي حیواني، افسار گسیخته است!
گفتیــم کــه تربیــت یعنــی روش دادن؛ اصــل آن هــم ایــن اســت که 
بــه قــوای حیوانی انســان، روش داده شــود و آدمی از افسارگســیختگی 
ــوای  ــه ق ــی ک ــراً وقت ــد.  قه ــدا کن ــات پی ــود نج ــی خ ــوای حیوان ق
ــه  ــم در بچــه ای ک ــل اســت و شــهوت و غضــب و وه ــی بالفع حیوان
ــا  ــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آی ــد می شــود وجــود دارد، ای متول

ــه؟  ــا ن ــوا کنترل شــده اســت ی ــن ق ای
ــی شــهوت، غضــب و وهــم، ســقف  ــوای حیوان ــن ق بدانیــد کــه ای
نــدارد و مــرز نمی شناســد! افسارگســیخته اســت. و تربیــت در مراحــل 
ــوای  ــن ق ــیختگی ای ــوی افسارگس ــد جل ــه بای ــت ک ــن اس ــه، ای اولی
حیوانــی را گرفــت. در تربیــت اســامی، از بین بــردن شــهوت و غضــب 
مطــرح نیســت. آنچــه اهمیــت داشــته و صحیــح اســت، روش دادن، 
محدودکــردن و مــرز تعیین کــردن بــرای قــوای حیوانــی نفــس اســت.

هواي نفس؛ یعني خواسته هاي حیواني بي مرز
مــن بــه دو اصطاح اشــاره کنــم کــه اســتاد ما)رضوان اهلل تعالی علیه( 
هــم آنهــا را بــه کار می بردنــد. ایشــان می فرمودنــد: «شــهوت و غضــب 
ــش  ــه معنای ــت ک ــاح اس ــك اصط ــن ی ــاق دارد«. ای ــان اط در انس
همــان اســت کــه مــن عــرض کــردم؛ یعنــی مــرز نمی شناســد. یــك 
عبــارت هــم در روایــات مــا وجــود دارد - کــه خیلــی زیــاد شــنیده اید 

و اســتعمال هــم می کنیــد- کــه عبــارت اســت از »هــوای نفــس«. 
ایــن هــوای نفــس کــه می گویند، یعنــی چه؟ ایــن همان مرزنشناســی 

اســت. خواســته های حیوانــی بی مــرز، هــوای نفس اســت. 
بحــث در ایــن اســت کــه بــرای تربیــت، ایــن نیروهــا بایــد کنتــرل 
ــام  ــه تم ــبت ب ــئله نس ــن مس ــد. ای ــدا کن ــرز پی ــد و م ــود و ح ش
ــا ســاخته می شــود، مطــرح اســت؛  ــه انســان در آنه ــی ک محیط های
از محیــط خانوادگــی گرفتــه، تــا محیــط آموزشــی، شــغلی، رفاقتــی 
و حتــی آن جــّو حاکــم بــر کل جامعــه کــه مســئولیت آن بــا عــده ای 

خــاص اســت؛ در هــر محیطــی ایــن بحــث مطــرح اســت.

دست عقل، نفس را از سرکشي باز مي دارد
مــن حــاال در رابطــه بــا بحــث، دو روایــت می خوانــم. یــك روایــت 
ــُة  از علی)علیه الســام( اســت کــه حضــرت فرمــود: »النُّفــوُس َطلَِق
َتهــا َعــِن الُنّحــوس«؛ نفــوس، رهــا و  لِكــن أَیــدی الُعقــول تُمِســُك أَِعَنّ
یله انــد، ولــی دســتان عقــل اســت که آنهــا را از سرکشــی بــاز مــی دارد.

ــس  ــد. نف ــاره ش ــه اش ــی ک ــوای حیوان ــان ق ــی هم ــوس یعن نف
ــُة یعنــی  همــان روح حیوانــی شــهوت، غضــب و وهــم اســت. َطلَِق
آزادی حیوانــی. می فرمایــد: نْفــس، آزادی حیوانــی می خواهــد. امــا 

ــاز مــی دارد، دســتان عقــل اســت.  آنچــه او را از سرکشــی ب
ایــن در ابتــدا کار عقــل عملــی اســت و بعــد هــم عقــل نظــری که 

زیربنــای اعتقادات اســت.

سرچشمه را با بیل می شود گرفت؛ اما ...
ــا  ــوای نفســانی اش را ره ــر انســان ق ــه اگ ــن اســت ک مســئله ای

ــاً ــتد و دائم ــچ گاه نمی ایس ــدارد. هی ــف ن ــّد یَِق ــد، ح کن
بــه دنبــال میــل خــود مــی رود؛ البتــه محیط هایــی کــه انســان در 
آنهــا ســاخته می شــود، بــا هــم تفــاوت دارنــد. مثــًا اگــر کودکــی را 
بخواهیــم در محیــط خانوادگــی تربیــت کنیــم و قــوای حیوانــی اش 
را مهــار کنیــم، خیلــی آســان تر اســت، نســبت بــه انســانی کــه وارد 

محیــط دیگــری شــده اســت. 
قبــًا هــم گفتــم کــه تربیــت بچــه خیلــی آســان اســت. چــون 
ــرد.  ــاد می گی ــر ی ــق و مؤث ــم عمی ــریع و زود و ه ــم س ــودك ه ک
حــاال بعــداً می گویــم کــه ایــن تربیــت و روش دهــی بایــد از کجــا 

شــروع شــود.
بحــث ایــن اســت کــه هرچــه کــودك رشــد حیوانــی پیــدا کنــد، 
روش دادن بــه او مشــكل تر می شــود؛ تــا بــه حالــت تمییــز برســد. 
ــه برســد، کار مشــكل می شــود.  ــه شــرعی ک ــی ن ــوغ طبیع ــه بل ب
اگــر کــودك تربیــت نشــود، وقتــی وارد محیط هــای بعــدی می شــود 
محیــط آموزشــی، شــغلی، رفاقتــی و... بــه جایــی می رســد کــه اگــر 
آن وقــت بخواهــد ایــن قــوای حیوانــی را مهــار کنــد، کارش بســیار 
مشــكل اســت. می گوینــد: سرچشــمه را بــا بیــل می شــود گرفــت؛ 
ــم  ــل ه ــا پی ــداً ب ــری، بع ــوی آن را نگی ــدا جل ــان ابت ــر هم ــا اگ ام

ــت! ــش را گرف ــود جلوی نمی ش
ادامه دارد...

تربیتدرمحیطخانواده

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره107/ ماه ربیع االول 1443



آنچــه بــه مــا توصیــه شــده در بــاب الگوبرداری هــا و عمل کردن هــا 
شــناختن ســبك پیغمبر)و بــزرگان دین( اســت.

امــا ســؤال اینجــا اســت کــه چــرا بایــد ســیره معصومیــن، اولیــا و 
شــهدا را دانســت؟ آیــا دانســتن ســیره به مــا انگیــزه عمــل در زندگی 
می دهــد؟ آیــا ســیره ها را بدانیــم تــا فقــط گاهــی نقــل قولــی زیبــا 
بــرای ســخنوری و جــذب مخاطــب داشــته باشــیم؟ آنچــه قــرآن در 
ایــن بــاب از مــا مطالبه دارد چیســت؟ مــی فرماید: »لَُكــْم فِي َرُســوِل 
ٌۀ َحَســَنٌة«. بحــث الگــو و اسوه داشــتن در یــك کام؛ بــرای  ــوَ اهلَلِّ أُْس
عمل کــردن مطابــق آن ســبكی اســت کــه از آن الگــو یــاد گرفتــه ام.

.....
ــی از  ــال 1333 در یك ــردی، در س ــد بروج ــهید محم ــردار ش س
بخش هــای شهرســتان بروجــرد دیــده بــه جهان گشــود. شــش ســاله 
بــود کــه پــدرش را از دســت داد و گــرد یتیمــی بر چهره اش نشســت. 
ــاز دوران  ــران، آغ ــی ته ــای جنوب ــی از محله ه ــه یك مهاجــرت وی ب
ســخت کودکــی اش بــه شــمار می رفــت تاروحــش بــا حــوادث تلــخ 
روزگار صیقــل خــورده و بــر پهنــه دل های دوســتانش، درخشــیدنی از 
ِمهــر آغــاز کنــد. از هفــت ســالگی در دو ســنگر تــاش بــرای کســب 
معــاش و کوشــش بــرای کســب علــم و دانــش بــه زیبایــی درخشــید 

و شــاگرد اول هــر دو کاس شــد.
ــارده  ــه چه ــد بروجــردی، در ســال 1347 درحالی ک شــهید محم
ــارزه  ــاب مب ــب و ت ــر ت ــای پ ــه دنی ــدم ب ــت ق ــتر نداش ــال بیش س
ــای  ــی او، در پ ــام درزندگ ــارزه و قی ــای مب ــن جرقه ه ــت. اولی گذاش
درس روحانــی مبــارز، حــاج عبــداهلّل بــوذری زده شــد و بــرای اولیــن 
بــار بــا شــنیدن تفســیر قــرآن و نهج الباغــه در محضــر ایــن روحانی 
بیــدار و آگاه و مشــاهده رســاله امــام، فهمیــد کــه مســیر زندگــی اش 
را پیــدا کــرده اســت. شــهید بروجــردی خــود از آن روزهــا چنیــن 
حكایــت می کــرد: »وقتــی بــه ایــن کاس هــا رفتــم، قــرآن را خوانــدم 
و مفهــوم آیــات آن را فهمیــدم، چشــم و گوشــم روی خیلــی مســائل 
بــاز شــد. معنــای طاغــوت را فهمیــدم. فهمیــدم امــام کیســت و چــرا 

او را از کشــور تبعیــد کردنــد«.
ــپاه  ــی س ــذاران اصل ــردی، از پایه گ ــد بروج ــهید محم ــردار ش س

ــود. ــاب اســامی ب ــداران انق پاس
یكــی از همرزمــان شــهید بروجــردی، در خاطــره ای از ایــن ســردار 

شــهید بیــان داشــته اســت:
»بعــد از شــهادت فرمانــدۀ محــور غــرب، شــهید ناصــر کاظمــی، 

ــو  ــره اش مح ــد از چه ــت لبخن ــچ وق ــه هی ــردی ک ــهید بروج ش
ــه  ــك روز ک ــد. ی ــده می ش ــب دی ــه ل ــد ب ــر لبخن ــد، کمت نمی ش
خیلــی در فكــر بــود، رو بــه مــن کــرد و گفــت: »خــواب دیــدم مــن 
ــم. داشــتیم داخــل یــك شــیار  ــی بودی ــا هــم در عملیات و ناصــر ب
می دویدیــم و منطقــه پــر از آتــش بــود. ناصــر بــا چاالکــی جلوتــر 
از مــن بــه ســرعت می دویــد. ناگهــان شــیار بــه یــك جــای بلنــدی 
می رســیدکه ناصــر بــه راحتــی گذشــت و رد شــد، امــا مــن هــر بــار 
لیــز می خــوردم. یكدفعــه ناصــر دســتم را گرفــت و بــه ســادگی مثل 
ــاال آمــدم و تاریكــی و ترســناکی  ــاال کشــید. وقتــی ب پــرکاه مــرا ب
پاییــن را دیــدم، خــدا را شــكر کــردم کــه آنجــا نیســتم. ان شــاءاهلّل 

ــوم«. ــهید می ش ــم ش ــن ه م
 مدتــی کوتــاه پــس از ایــن ماجــرا، ایشــان کــه عمــری در مبــارزه 
بودنــد، در اول خــرداد ســال 1362، وقتــی بــرای پاکســازی مهابــاد 
راهــی آنجــا شــده بــود، در ســاعت دوازده ظهــر بــر اثــر انفجــار میــن 

در جــاده مهابــادـ  نقــده بــه شــهادت رســیدند.
مقــام معّظــم رهبــری در بخشــی از سخنان شــان راجــع به ســردار 

شــهید محمــد بروجــردی فرموده اند:
 »آن چیــزی کــه مــن از شــهید بروجــردی احســاس کــردم و یك 
احتــرام عمیقــی از او در دل مــن بــه وجــود آورد، ایــن بــود کــه دیدم 
ایــن بــرادر، بــا کمــال متانــت و بــا کمــال نجابت، بــه چیــزی که فكر 
می کنــد مســئولیت و وظیفــه اســت. مــن تصــور می کنــم روحیــه 
ــا دوســتان و گذشــت و  ــت ســتیزه جویی ب آرامــش و نداشــتن حال
حلــم در قبــال کســانی کــه تعارض هــای کاری بــا او داشــتند، نشــانه 

آن روح عرفانــی شــهید بــود«.
ســردار شــهید حــاج ابراهیم همت، شــش مــاه پیش از شــهادتش، 
ــاره شــهید محمدبروجــردی گفتــه بــود: »بروجــردی شــناخته  درب
نشــد. نــه بــر ملــت ایــران و نــه بــر تاریــخ مــا شــناخته نشــده اســت. 
تصــور مــن ایــن اســت کــه زمــان بســیاری بایــد ســپری شــود تــا 
شــناخته شــود. شــاید خــون رنگیــن بروجــردی، ایــن بیــداری را در 

مــا بــه وجــود بیــاورد«.

7
طریق عاشــــقی

آنانکهوامدارشانهستیم

شهید»محمدبروجردی«ازقاباسوه

عالمــه شــهید مرتضــی مطهرى)رحمت اهلل علیــه( در تعریــف 
ســیره می فرمایــد: »ســیر یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــاى 

نــوع و ســبک راه رفتــن اســت.«

محیا خوبرو
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افراط و تفریط در  رساندن غذا به بدن هر دو ضرر  و مفسده دارد. 
امــام رضا)علیه الســام( بــا تشــبیه بــدن بــه زمیــن می فرمایــد: بــدن انســان، بســان زمیــن 
ــت شــود  ــدان، مراقب ــی و آبدهــی ب ــر در آبادان ــه اگ ــرای زراعــت اســت ک ــاده ب ــاك و آم پ
به گونــه ای کــه آب نــه فراوان تــر از نیــاز بــدان برســد تــا آن را غرقــاب و باتــاق کنــد و نــه 
از انــدازه کمتــر باشــد تــا آن را بــه تشــنگی گرفتــار ســازد، آبادانــی اش اســتمرار می یابــد، امــا 
ــه تباهــی می گرایــد و علــف هــرز در آن می رویــد؛ بــدن چنیــن  اگــر از آن غفلــت شــود ب

حكایتــی دارد و تدبیــر آن در خــوراك و پوشــاك چنیــن اســت.
پرخــوری و نیــز خــوردن پــس از ســیری، بــدن را باتــاق تجمــع میكروب هــا می ســازد و 
موجــب تباهــی تــن، قســاوت قلــب، کودنــی، پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( فرمــود: »مؤمــن در 

یــك شــكم چیــز می خــورد و کافــر در هفــت شــكم چیــز می خــورد.«
امــام علی)علیه الســام( فرمــود: »عــادت بــه پرخــوری انــواع دردهــا را بــه همــراه دارد« و 

همچنیــن فرمــود: »از پرخــوری پرهیــز کنیــد، چــرا کــه مایــه تباهــی تــن اســت.«
بهترین رمز سامتی آن است که انسان با وجود اشتها به غذا از آن دست بكشد.

ــالم  ــی س ــر می خواه ــود: »اگ ــام( فرم ــام حسن)علیه الس ــه ام ــام( ب ــام علی)علیه الس ام
ــی و از پزشــك بی نیــاز شــوی، چهــار امــر را رعایــت کــن: بمان

1. اگر میل به غذا نداری نخور.
2. تا زمانی که سیر نشده ای و اشتها باقی است، دست از غذا بكش.

3. غذا را پس از جویدن کامل در دهان، فرو بده.
4. قبل از خواب قضای حاجت کن.«

مفهــوم آیــه شــریفه »ُکُلــوا َواْشــَربُوا َواَل تُْســِرُفوا« کــه در نــگاه نخســت بســیار ســاده بــه 
ــرار  ــالم( ق ــه س ــتی )و تغذی ــتورات بهداش ــن دس ــه مهم تری ــروز در رتب ــد، ام ــر می رس نظ
گرفتــه اســت زیــرا طبــق تحقیقــات دانشــمندان، سرچشــمه بســیاری از بیماری هــا، غذاهای 

ــد. ــدن باقــی می مان ــه صــورت جذب نشــده در ب اضافــی )داخــل معــده( اســت کــه ب
ایــن مــواد اضافــی هــم بــار ســنگینی اســت بــر قلــب و عــروق و ســایر دســتگاه های بــدن 
و هــم بســتر آمــاده ای اســت بــرای پذیــرش انــواع عفونت هــا و بیماری هــا؛ لــذا بــرای درمــان 
بســیاری از بیماری هــا نخســتین گام ایــن اســت کــه ایــن مــواد اضافــی و بــه عبــارت دیگــر 

زباله هــای تــن انســان بســوزند و جســم پاکســازی گــردد. 

منبع: دانشنامه اسامی

میـزانخـوردنغـذا

1443 مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره107/ ماه ربیع االول 

بهداشت و سالمت



نـــــــــــــگاه ویژه
9

بذلمالوجانوراحتیدرراهدین
ــر را  ــختی های پیغمب ــج و س ــه دوران رن ــاب خدیج جن
تحمــل کــرد، اوالً نفــس ایمــان آوردن بــه پیغمبــر کــه اولین 
کســی کــه ایمــان آورد امیرالمؤمنیــن و حضــرت خدیجــه 
بودنــد. خــود ایــن یــك امتیــاز بــزرگ و یــك ارزش بســیار 
ــردن  ــردن و صرف نظرک ــت. عبورک ــان نیس ــت، آس ــاال اس ب
ــادی  ــال های متم ــا س ــا آن ه ــان ها ب ــه انس ــدی ک از عقای

زندگــی کــرده آســان نیســت.
بــرای مــا چنیــن چیــزی پیــش نیامــده تــا بدانیــم چقــدر 
ــّر و  ــاك، س ــرت پ ــا آن فط ــان اوالً ب ــت، ایش ــكل اس مش
حقانیــت قضیــه را فهمیــد، تــا پیغمبــر را دیــد بــا آن حــال 
کــه از حــرا برگشــته بــود، فهمیــد کــه یــك حادثــه مهمــی 
اتفــاق افتــاده و قلــب مبارکــش مجذوب شــد و ایمــان آورد و 

بعــد پــای ایــن ایمــان ایســتاد.
ــه  ــه ب ــك کلم ــن ی ــد ای ــروت را می فرمایی ــما ث ــاال ش ح
زبــان آســان اســت. دادن پــول کاری اســت. کســانی کــه پول 
دارنــد می تواننــد پولــی را مصــرف و خــرج کننــد، امــا اینكــه 
انســان از همــه زندگــی راحــت خــارج شــود و همــه پــول را 
مصــرف کنــد و همــه ثــروت را صــرف کنــد کار یــك ذره و 

دوذره نیســت.
ایــن بزرگــوار ایــن امتیــاز را دارد، از همــه امــوال خــودش 
ــج اســام و  ــرد در راه تروی ــه را صــرف ک خــارج شــد و هم

تقویــت پیغمبــر، بعــد هــم دچــار آن ســختی و مشــكات 
طاقــت فرســا شــد کــه یكــی مســئله شــعب ابیطالــب بــود 
کــه ســه ســال آنجــا بودنــد و ســختی هایی کــه ایــن بزرگــوار 

متحمــل شــد.
ایــن ایمــان را محكــم نگــه داشــت، قــرآن دربــاره کســانی 
کــه قبــل از فتــح و بعــد از فتــح انفاق می کننــد » اَل یَْســَتِوی 
ــْن أَنَفــَق ِمن َقْبــِل الَْفْتــِح َو َقاتـَـَل«. این قبــل الفتح،  ِمنُكــم َمّ
یعنــی فتــح مكه، ایــن قبــل از فتح مدینــه اســت؛ یعنی قبل 
از آنــی کــه مدینــه ای در اختیار پیغمبــر قرار بگیــرد و زندگی 
راحــت، حكومــت و قدرتــی در اختیــار آن بزرگــوار باشــد، در 
ــان  ــم مال ش ــرد؛ ه ــاق ک ــان انف ــدت ایش ــت ش ــال نهای ح
ــاً  ــا واقع ــان را، این ه ــم راحتی ش ــان را و ه ــم جان ش را، ه

ــل مهمی اســت. فضائ
مظلومــه  حضــرت  و  مانــده  عنــه  مغفــول  این هــا 
ــاب  ــاً جن ــت. واقع ــه اس ــاً مظلوم ــوار واقع ــن بزرگ ــت. ای اس
شــما  حــاال  هســتند.  غریــب  خدیجه)ســام اهلل علیها( 
ــادر دوازده  ــع م ــا در واق ــام، ام ــازده ام ــادر ی ــد م می گویی
امــام اســت، ایشــان مــادر امیرالمؤمنیــن هــم هســت، ایشــان 
امیرالمؤمنیــن را در دامــان خــودش، آغــوش خــودش و 
ــالگی. ــد س ــا چن ــت ت ــرورش داده اس ــودش پ ــی خ زندگ

مقام معظم رهبرى، ۱۵خرداد ۱۳۹۶
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برگـی  از  یک  نوشته
10

ــام صــادق )صلوات اهلل علیهمــا(  ــام حســن عســگرى از ام ام
نقــل می کنــد کــه فرمودنــد: »ُعَلَمــاُء ِشــیَعِتَنا ُمَرابُِطــونَ  ِفــی 
َّــِذى یَِلــی إِبِْلیــَس َوَعَفاِریَتــُه یَْمَنُعوُهــْم َعــِن الُْخــُروِج  الثَّْغــِر ال
ــُس  ــْم إِبِْلی ــلََّط َعَلْیِه ــْن أَْن یََتَس ــیَعِتَنا َوَع ــاِء ِش ــی ُضَعَف َعَل

ــت.  ــان اس ــاى مرزب ــه معن ــط ب ــُب«؛ مراب ــیَعُتُه النََّواِص َوِش
ــان هســتند؛  ــد: علمــاى شــیعه مرزب ــت می فرمای ــن روای ای
ــاى  ــت و مرزه ــی اس ــرز خاص ــا م ــی  آن ه ــاى مرزبان ــه ج البت
معــروف جغرافیایــی نیســت. آن مــرز، مــرزى اســت کــه بیــن 
مؤمنــان و ابلیــس و یــاران اوســت. ایــن مرزبانــان مانــع حملــه 

ــوند.  ــیعه می ش ــاى ش ــه ضعف ــیاطین ب ش
ضعفــاى شــیعه کســانی هســتند کــه معرفــت  و ایمان شــان 
قــوى نیســت. وقتــی شــیطان بــه آن هــا حملــه و شــبهاتی بــه 
ــد  ــت می دهن ــان را از دس ــد، زود ایمان ش ــا می کن ــا الق آن ه
ــوده  ــاه آل ــه گن ــده و ب ــع ش ــیطان واق ــر ش ــت تأثی و تح
ــیاطین  ــا ش ــتاده اند ت ــا ایس ــیعه آن ج ــاى ش ــوند. علم می ش
ــْن  ــَک ِم ــَب لَِذلِ ــِن انَْتَص ــد. »أاََل َفَم ــه نکنن ــیعیان حمل ــه ش ب
ــْرَك َوالَْخــَزَر أَلـْـَف  وَم َوالتُّ ــْن َجاَهــَد الــرُّ ِشــیَعِتَنا َکاَن أَْفَضــَل ِممَّ
ٍة«؛ در آن زمــان دشــمن مســلمان ها طوایفــی از روم،  ــرَّ ْــِف َم أَل
ــرار  ــالمی ق ــورهاى اس ــراف کش ــه اط ــد ک ــزر بودن ــرك و خ ت

گرفتــه و غیرمســلمان بودنــد. 

ــت  ــا را از دس ــیعیان م ــه ش ــی ک ــد: کس ــت می فرمای روای
نواصــب و شــیاطین نجــات بدهــد، یــک میلیــون مرتبــه باالتر 
از کســی اســت کــه در معرکــه جهــاد بــرود و مســلمان ها را از 
َّــُه یَْدَفــُع َعــْن أَْدیَــاِن ُمِحبِّیَنــا  دســت کفــار نجــات دهــد. »ِلَن
ــْم«؛ اگــر ایــن دو عمــل جهــادى را  ــْن أَبَْدانِِه ــُع َع َوَذلِــَک یَْدَف
بــا هــم مقایســه کنیــد، یکــی جهــاد علمــی اســت کــه مانــع 
ــت  ــادى اس ــرى جه ــود و دیگ ــلمانان می ش ــدن مس ــر ش کاف
کــه باعــث می شــود کشورشــان در اختیــار کفــار قــرار نگیــرد. 
ــق  ــت؟! طب ــکم اس ــن و ش ــتر از زمی ــدر بیش ــن چق ارزش دی
ــه  ــی ک ــاوت دارد. کس ــه تف ــون مرتب ــک میلی ــت ی ــن روای ای
دیــن مــردم را حفــظ کنــد، یــک میلیــون مرتبــه ثوابــش بیش 
ــردم را  ــوال  م ــا و ام ــا، زمین ه ــه بدن ه ــت ک ــی اس از کس

ــد. ــظ می کن حف

                                                          گزیده اى از سخنان حضرت 
آیت اهلل مصباح یزدى )رحمت اهلل علیه(

 در دفتر مقام معظم رهبرى است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳، مطابق با اول 
ربیع االول ۱۴۳۶ ایراد شد.
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گفتند: »نمی آید!«...
و عامدانه گرد سیاه ناامیدی پاشیدند روی شهر...

اشكم از این بُهتان درآمد...
شهر اما هرگز نپذیرفت نیامدن تان را...

شهر، مرد روزهای جنگ است؛
روزهای داغ کانال کمیل...

مرد آموختة لحظه های عطش است...
مرد صبر است و استقامت...

ناامیدی نمی داند...
دعایش ندبة دلتنگی شماست...

حتــی اگــر هــر روز گــرد ســیاه ناامیــدی بپراکننــد در 
شــهر، او همچنــان علــم کربایــی اش را زمیــن نگذاشــته
و بــه عشــق هــدف  بــودن در کنــار شــما نخواهــد 

گذاشــت..
چشم بینا ندارد قلبی که نمی بیند شما در راهی...

ــی  ــام نام ــه ن ــه ب ــی ک ــان پرچم ــد می ــیم می پیچ نس
ابالفضــل العباس)علیه الســام( منّقــش اســت...

دل شهر زنده تر می شود...
شما در راهید...

ایمان دارم...

11
کــــــــالم آخر

محیا خوبرو

گفتند:»نمیآید!«...
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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(

 من ذى الذى یُقرض اهلل قرضاً َحَسناً فُیَضاِعَفُه و لَُه اَجُر کریم
کیست آن کس که به خدا وامی نیكو دهد تا )نتیجه اش را( برای وی دوچندان 

 گرداند و او را پاداشی خوش باشد.

خبـــــرویـــــژه
 »وام بدون کارمزد«

 آغاز ثبت نام دور دوم وام ۴۰ میلیونی تومانی  ویژه   با اقساط ۱۶ ماهه و پرداخت ماهانه ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

 آغاز ثبت نام دور سوم وام ۲۰ میلیونی تومانی  با اقساط ۱۶ ماهه و پرداخت ماهانه ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

 آغاز ثبت نام دور هفتم وام ۵ میلیونی تومانی   با اقساط ۱۰ ماهه و پرداخت ماهانه ۵۰۰.۰۰۰ تومان
قرعهکشیکلیهماههایکجاانجاممیشود

 جهت آسودگی خاطر عضو محترم ،قبل از زمان پرداخت وام به هر عضو  وام بیمه می گردد.

 جهت اطالع بیشتر و ثبت نام همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ بعدازظهر تماس حاصل نمایید.

553۹۰۱۲۰-554۸۲۰۲5تلفن--داخلی)۱(

واحد وام موسسه فرهنگی قران و عترت اسوه تهران


