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مـدل سازی غلبه 
بر آمریـکا

الثانی 1443 مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اســوه    شماره108/ ماه ربیع 

خبرى دیگر از شجاعت مردان دلیر، شجاع و با ایمان ایرانی منتشر شد:
»ســپاه پاســداران خبــر داد، بــا اقــدام به موقــع و مقتدرانــه نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقاب اســامی، 
عملیــات دزدی دریایــی و ســرقت نفــت ایــران توســط آمریــکا نــاکام مانــد. آمریــکا در ایــن اقــدام یک نفتکش 
را کــه حامــل نفــت صادراتــی ایــران بــود در آب هــای دریــای عمــان مصــادره کــرد و بــا انتقــال محمولــه نفــت 
آن بــه یــک نفتکــش دیگــر آن را بــه ســوی مقصــدی نامعلــوم هدایــت کــرد کــه همزمــان دالورمــردان نیروی 
دریایــی ســپاه بــا اجــرای عملیــات هلی بــرن بــر روی عرشــه نفتکــش آن را بــه تصــرف خــود درآوردنــد و آن 
را بــه ســوی آب هــای ســرزمینی ایــران هدایــت کردنــد. نیروهــای آمریــکا بــا اســتفاده از چندین فرونــد بالگرد 
و نــاو جنگــی بــه تعقیــب نفتکــش پرداختنــد، امــا بــا ورود قاطعانــه و مقتدرانــه نیروهــای جــان برکــف ســپاه 

ــاکام ماندند. ن
این نفتکش هم اکنون در آب های سرزمینی کشورمان است.«

در واقــع مــا توانســتیم در یــک محــدوده جغرافیایــی کــه گســتره اش مهــم نیســت، مــدل غلبــه بــر آمریــکا 
را پیاده ســازی کنیــم. ایــن مســئله، ظهــور را نزدیــک می کنــد؛ زیــرا مــا بــا ایــن عمــل بــه مــردم دنیــا اعــام 
کردیــم کــه طبــق دســتورات دیــن، مــا بــرای حکومــت داری، مدلــی داریــم کــه خودتــان روی پــای خودتــان 
می ایســتید، خودتــان ســازماندهی می کنیــد، کارهــای اجتماعی تــان را حــل و فصــل می کنیــد، در مقابــل 
زورگویــان و چپاولگــران و ظالمــان می ایســتید و آنجاســت کــه امدادهــای غیبــی نیــز بــه کمک شــما می آید.

موضــوع »نصــرت« در حکومــت اســامی بســیار مســئله مهمــی اســت کــه فقــط در حکومــت اســامی 
ــت. ــر اس تحقق پذی



کـــــالم نــــــور

 مستضعف بالقوه 
خلیفه اهلل در زمین
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اســم بســیج کشــور مــا، ]یعنــی[ مجموعــۀ شــما چیســت؟ 
»نیــروی مقاومــت بســیج مســتضعفین«. 

مســتضعفین چــه کســانی هســتند؟ مســتضعفین را بــد معنا 
می کننــد؛ مســتضعفین را بــه افــراد فرودســت یــا حــاال اخیــراً 
-یعنــی ایــن چنــد ســال اخیــر بــاب شــده- اقشــار آســیب پذیر 
]معنــا می کننــد[، یعنــی آســیب پذیران؛ نــه، قــرآن مســتضعف 
ــی  ــنَّ َعلَ ــُد اَن نَُم ــد: »َونُری ــرآن می گوی ــد، ق ــن نمی دان را ای
ــًۀ َو نَجَعلَُهُم الورِثین«؛  الَّذیَن اســُتضِعفوا فـِـی االَرِض َونَجَعلَُهم اَئِمَّ
مســتضعفین یعنــی ائّمــه و پیشــوایان بالقــّوۀ عالَم بشــریّت؛ این 
معنــای مســتضعفین اســت: کســانی کــه وارثــان زمیــن و همــۀ 
موجــودی زمیــن خواهنــد بود؛ بســیج مســتضعفین این اســت. 
مســتضعف یعنــی آن کســی کــه بالقــّوه صاحــب وراثــت عالـَـم 
اســت، بالقــّوه خلیفــۀاهلل در زمین اســت،  بالقــّوه امام و پیشــوای 

عالَم بشــریّت اســت.

بیانات در دیدار بسیجیان؛ 1398/9/6
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کـــــالم مطــــــهر

« روایتــی از امام حســن عســكرى )علیه الســالم(  در تفســیر صافــی ذیــل آیــه »َو ِمْنُهــْم أُمِّیُّــوَن ال یَْعَلُمــوَن اَلِْكتــاَب إاِلّ أَمانـِـیَّ
نقــل می كنــد كــه ایشــان از جــد بزرگوارشــان امــام صــادق )علیه الســالم( نقــل می كننــد كــه راوى ســؤال می كنــد: »چــرا 
خــدا در ایــن آیــه ُجّهــال یهــود و بیســوادها و اُّمی هــا را هــم مذمــت می كنــد و مــورد مالمــت قــرار می دهــد؟ این هــا كــه 
ــد شــده اند جــز  ــه اصطــالح، مــردم بســیط و بیچــاره اى هســتند كــه از اول كــه متول ــد و ب ــد و ســواد ندارن درس نخوانده ان
محیــط خودشــان چیــز دیگــرى ندیده انــد. اینهــا كــه تقصیــرى ندارنــد. افــرادى مقصرنــد كــه عالــم و دانــا هســتند و حجــت 
بــر آن هــا تمــام شــده اســت« . جــواب امــام مفصــل اســت. در قســمتی از جــواب می فرماینــد: اشــتباه نكنیــد! بعضــی مســائل 
هســت كــه هــر انســانی اضطــرارا آن هــا را می فهمــد؛ یعنــی معرفــت بعضــی از امــور را خــدا اضطــراراً در قلــب انســان قــرار 

داده است.
ــد:  ــد و می فرماین ــال می زنن ــد مث ــه بع ــد ك ــود می دیدن ــاِل از یه ــن جّه ای

امــور نهــی می كننــد و بعــد جلــوى علماى شــان آن هــا را از بعضــی 
امــور را مرتكــب می شــوند؛ چشم شــان همیــن علمــا همیــن 

ــد:  ــا می گفتن ــه آن ه ــالً ب ــا نخوریــد، ولــی خودشــان مث رب
ــا  ــد ب ــد. بع ــا می خوردن ــن رب ــه در ای ــادى ك ــه فس هم
ــد. علمــا می دیدنــد بــاز هــم از  ــروى می كردن ــا پی آن ه
ــد:  ــام می فرمای ــگاه ام آیــا فهمیــدن اینكــه از آن
ــل كســی كــه بــر خــالف آنچه  ــد عم ــودش می گوی خ
تبعیــت  نبایــد  رفتــن می كنــد  مدرســه  كــرد، 

ــی  ــر كس ــا ه ــد، ی ــه می خواه ــودش و ب ــرت خ ــه فط ب
الهام الهی این را می فهمد؟

ــاب  ــه اعص ــا همیش ــر جنایتكاره ــی در آخ ــد و گاه ــی دارن ناآرام
اكثــر ایــن افــراد در آخــر عمــر دچــار عمــر دیوانــه می شــوند. علــت اینكــه 

درون انســان نیرویــی قــرار داده كــه دائمــًا اختــالل می شــوند ایــن اســت كــه خــدا در 
ــاً از درون  ــی دائم ــد چكش ــد و مانن ــت می كن ــت او را مالم ــی اس ــی درون ــن ناراحت ــد. ای ــرش می كوب ــر س ب

كــه گاهــی بــه دیوانگــی یــا بیمارى هــاى دیگــر منجــر می شــود. بــر عكــس، انســان هایی كــه همیشــه از قلب شــان الهــام 
می گیرنــد و پــاك و متقــی هســتند، بــه چهــره آن هــا كــه نــگاه كنیــد معلــوم اســت كــه اعصاب شــان آرامــش دارد. علــت 

ایــن اســت كــه آن اّولــی بــا فطــرت خــودش جنگیــده، ولــی ایــن دومــی بــا فطــرت خــودش همراهــی كــرده.
خالصه، خدا به هر انسانی آن اصول اولیه زندگی را الهام كرده است.

 اى انسان تو چقدر شرافت دارى! تو به جایی رسیده اى كه خدا چیزهایی را به تو الهام كرده است.

مجموعه آثار شهید مطهرى، ج28، ص571
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سبک زندگــی کـوثری
 دكتر زهرا خلخالی
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سبک زندیگ قرآین

)قسمت     چهاردهم

سوره کریمه قارعه   سوره کریمه قارعه   
ــل  ــان و عم ــوع ایم ــی در دو موض ــش عظیم ــت دارای نق ــث قیام ــل اهلل: بح ــین فض ــد حس محم
اســت، چراکــه انســان از نظــر روحــی و مــادی بــه آنچــه کــه انجــام داده، ملحــق می گــردد و )قیامــت( 
احساســاتش را در هــم می کوبــد و بــا حقایــق کوبنــده اش او را بــه شــدت بــه جنبــش وا مــی دارد، و حــال 
و هــوای قیامــت وی را شــدیداً مرعــوب می کنــد. ایــن ســوره مّکــی اســت و تصاویــر ســریع و گذرایــی 
از محیــط قیامــت پیــش رو قــرار می دهــد، قارعــه ای کــه در آن انســان بــه ملخ هــای پراکنــده شــده ی 
متراکــم در هــوا، و کوه هــا بــه پشــم زده  شــده، تشــبیه گردیده انــد و انســان ها ایســتاده اند تــا از طریــق                
تــرازوی عدالــت نتیجــه کارهــای خــود را ببیننــد، همــان میــزان اعمالــی کــه نشــان دهنده ارزش انســان 
اســت: هــر کــس وزن اعمــال صالحــی کــه پیش تــر فرســتاده، ســنگین تر باشــد، او از »ِعیَشــٍۀ راِضَیــٍۀ« 
برخــوردار خواهــد شــد، و هــر کــس تــرازوی اعمالــش از عمــل صالــح، ســبک  باشــد و در زندگیــش در 

جهــت رضــای خــدا عملــی انجــام نــداده  باشــد، پــس او دچــار »نــاٌر حاِمَیــٌۀ« خواهــد شــد.1 
تاثیــر ســوره نــاس در ایــن ســوره بیــش از پیــش بــرای » ثَُقلَــْت َموازیُنــُه« در آفرینــش نصــر ظاهــر 
می گــردد! ولــی تبعیــت از شــر، منجــر بــه تکذیــِب دیــن شــده، و قریــش را کــه می بایســت »اَ لـَـْم تَــَر 
َکْیــَف...«  متعهــد در عبودیتــش می کــرد، ســرگرم مالــش ســاخت و بــه شــمارش آنچــه جمع کــرده، دل 
ِّــَک َو انَْحــر« بــه »یـَـُدعُّ الَیتیــَم« کشــاند و ســراب  خــوش داشــت، تــا »َفلَْیْعبــدوا« رادر اجــرای »َفَصــلِّ لَِرب
» اَلْهاُکــُم التَّکاثُــر«  او را بــه وادی »لَُتْســَئُلنَّ یَْوَمِئــٍذ َعــِن النَِّعیــم« ســوق دهــد کــه او »لَفــی ُخســٍر« را 
برگزیــده، پــس بایــد قارعــه ای بــه عظمــت آســمان ها بــر قلــب او کوبیــده شــود » َو مــا أَْدراَك َمــا الْقارَِعۀ 
؟« روزی کــه موازیــِن قرعــه، قارعــه را بــه ثقلــت یــا خفــت رقــم می زننــد. و وای بر انســان»لَفی ُخســر«ی 
کــه ترازویــش از ایمــان و عمــل صالــح تهــی باشــد و پــر از الهاکــم: لمــزه و همــزه! و قارعــه او را بــه هاویــه 

ــُه هاوِیـَـٌۀ َو مــا أَْدراَك ماِهَیــْه  نــاٌر حاِمَیــۀ«!  می کشــاند: »َفأُمُّ
از ســوره کوثــر و ماعــون تــا پایــان تکاثــر سلســله مباحــث، بــر محــور »َوانَْحــر« نمــودن کوثــر و عواقب 
ِّــِک« گرامــی داشــته می شــد و قــدرش دانســته می شــد  آن دور می زنــد، کوثــری کــه بایــد بــا »َفَصــلِّ لَِرب
کــه پاســخ گوی »ثـُـمَّ لَُتْســَئُلنَّ یَْوَمِئــٍذ َعــِن النَِّعیــِم« باشــد، حقــش کامــا غصــب می شــود و مکّذبیــن بر 
دیــن، حکومــت اســامی را در دســت می گیرنــد و بــا منــع ماعــون، همــز و لمــز و جمــع مــال و شــمارش 
پی درپــی آن، دل مــردم مســتضعف را می ســوزانند و بــه »نــاُر اهللِ الُموَقــَده« محکــوم می شــوند، در خســر 
فــرو می رونــد و ســر از دل مشــغولی در تکاثــر برمی آورنــد، اکنــون نوبــت ســه ســوره پی درپــی بــا عباراتــی 
تکان دهنــده و بیــان مباحــث قیامــت، آغــاز می شــود تــا بــا ادبیاتــی انــذاری، ایــن انســاِن خاســِر متکاثر را 
بــه یــاد قیامتــی اندازنــد کــه موازیــن در آن مهم تریــن نقــش را دارنــد، اگــر »ثَُقلـَـت« باشــند، » َفُهــَو فـِـي 
ِعیَشــٍۀ راِضَیــٍۀ« بــرای اولیــن بــار مطــرح شــده، بحــث رضایــت کلیــد می خــورد، و اگــر موازیــن، »َخفَّْت« 
ــُه هاوِیـَـٌۀ« خواهــد بــود؛ در ســوره مســد، پــدر آتــش »ابولهــب« بــود و اکنــون آتــش را مادری  باشــد، »َفأُمُّ
اســت کــه »نــاٌر حاِمَیــٌۀ«  می باشــد. باز هــم ناگفتــه پیداســت کــه موازیــن همــان نعیمنــد )امــام( کــه 

مــورد ســوال واقــع خواهند شــد.

1.  - فضل اهلل،   محمدحسین،  من وحی القرآن،  ج۲۴،  ص۳۸۳
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سوره شناسی سوره قارعه
شماره سوره: 

ــم از  ــم )چهارده ــد و یک ــوره ص س
ــی ــان( مّک پای
شرح لغات: 

قارعه: قیامت از آن رو قارعه نامیده 
شده که کوبنده عجیبی است و 

همه چیز و حتی زمین و کوه ها را 
مي کوبد. فراش: ملخ های پراکنده یا 
پروانه؛ مبثوث: پراکنده؛ عهن: پشم 

زده شده رنگارنک؛ هاویه: دوزخ
سوره تکاثر سوره زوج: 

محور موضوعی: تهدید به عذاب 
قیامت و بشارت به ثواب آن

احادیث روایی: زبیدی: امام صادق 
و امام باقر )ع( در بیان آیه »َفأَمَّا 
َمْن ثَُقلَْت َموازِیُنُه« فرمودند: او 

امیرالمؤمنین )ع( است.1
 فضیلت قرائت: ابی بن کعب: هر 
کس این سوره را بخواند، خداوند در 

روز قیامت پرونده او را سنگین 
می کند. امام باقر )ع( : کسی که 

سوره قارعه را بخواند خداوند متعال 
او را از فتنه دجال و ایمان آوردن به 
او حفظ می کند، و او را در قیامت از 

چرك جهنم دور می دارد.

ــی  ــدی،  ماجدناصــر،  التیســیر ف 1- زبی
التفســیر للقــرآن بروایــۀ اهــل البیــت،  ج۸،  

ص۴۷۶



آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت  بیست و  هفتم

تربیـــــــت فرزند
6

تربیت بعد از دوران كودكي، بسیار سخت است
اینکــه روی محیــط خانــواده تأکیــد می شــود بــرای ایــن اســت کــه 
اولیــن محیــط، محیــط خانوادگــی اســت. ســازندگی و تربیــت در آن، 
ــی  ــر انســان در کودک ــال اگ ــر اســت. ح ــای دیگ ــان تر از محیط ه آس
تربیــت نشــد، و هواهــای نفســانی در او غالــب شــدند، دیگــر تربیــت 

بســیار ســخت اســت. 
در روایتــی از حضــرت عیسی)علیه الســام( یــک تعبیری وجــود دارد 

ــد: کــه می گوی
«إَِنّ الغالـِـَب لَِهــواه أََشــُد ِمــَن الـَّـذی یَفَتــُح الَمدیَنــه َوحــَده« کســی 

ــر هــوای نْفســش چیــره شــود، ســخت تر  کــه بخواهــد ب
از کسی است که به تنهایی شهری را فتح می کند.

ایــن  جلــوی  بخواهــی  اگــر  کــه  می رســد  جایــی  بــه  کار 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــری، مث ــی را بگی ــوای حیوان ــیختگی ق افسارگس
بخواهــی بــه تنهایــی شــهری را فتــح کنــی! کســی کــه بخواهــد بــر 

هــوای نْفســش چیــره شــود، ســخت تر از آن کســی اســت 
کــه بــه او بگوینــد بــرو بــه تنهایــی یــک شــهر را فتــح کــن! اینکــه 

مــن بارهــا تأکیــد کــردم و بحــث را روی محیــط خانــواده 
آوردم، بــرای ایــن اســت کــه در ایــن محیــط و در ایــن ســن و ســال، 
هنــوز هــوای نفســانی بــر انســان چیــره نشــده اســت کــه بخواهــی آن 

را مغلــوب کنــی.

نفس با لجام عقل و شرع مهار مي شود
ــن بحــث کــه در اصطــاح اهــل معرفــت هــم هســت  در اینجــا ای
مطــرح می شــود کــه بــرای تربیــت بایــد بــه ایــن قــوای حیوانــی، لجــام 
و دهنــه از عقــل و شــرع زد. در تمــام مراحــل هــم، همین طــور اســت 
کــه بایــد یــک لجــام عقــل و شــرع بــه ایــن حیــوان زد! چــرا می گوییــم 

حیــوان؟ چــون گفتیــم کــه انســان در ابتــدای کار یک حیــوان بالفعل 
ــک لجــام  ــد ی ــش بای ــرای کنترل کــردن او و مهارکردن ــذا ب اســت. ل

عقلــی و شــرعی بــه او زد.

 چرا لجام عقل و شرع؟
ــود و  ــن هــم نب ــک ســنخ مســائلی هســت کــه حتــی اگــر دی ی
دســتوراتی هــم برایــش نیامــده بــود، خــود مــا آن هــا را بــا عقل مــان 
می فهمیدیــم. مثــاً می دانســتیم کــه ظلم کــردن بــد اســت؛ 
ــن امــور  ــد اســت؛ عــدل خــوب اســت؛ و... فهمیــدن ای آدم کشــی ب
ــه  ــا- ب ــی م ــل عمل ــا -عق ــل م ــه وحــی نداشــت و عق احتیاجــی ب
تنهایــی ایــن مســائل را درك می کنــد. حاکــم بــر ایــن امــور، عقــل 
عملــی اســت. یــک ســنخ امــور دقیق تــر و ظریف تــری هــم هســت 
کــه فهــم آن هــا بــرای مــا پیچیــده اســت. لــذا شــرع می آیــد و این هــا 
را بــرای مــا ظاهــر و آشــکار کــرده و مفاســد آن را بــرای مــا می گویــد. 
اینکــه مــا تعبیــر می کنیــم بــه لجــام عقــل و شــرع، بــرای این اســت.

شارع روش هاي مهار نفس را آموزش داده است
لــذا شــارع همیــن مســائل ظریــف کــه همــان روش هاســت را برای 

مــا تبییــن می کنــد. او پیامبــران را فرســتاده کــه بــه مــن 
روش گفتــاری و رفتــاری بدهــد، تــا مــن ایــن غضــب و شــهوتم را 
در محــدوده ای کــه عقــل عملــی می گویــد، مهــار کنــم. از آنجــا کــه 
انســان دو بُعــدی اســت، خداونــد در  بُعــد معنوی او نیز، دســتورالعمل 

ــت. تربیتی داده اس

آدمی سه بعدى است؛ الهی، انسانی و حیوانی
البتــه انســان ســه بُعــدی اســت. یــک بُعــد دیگــرش هــم حیوانیتی 
ــرد.  ــوی انسان شــدن و الهی شــدن را بگی ــد جل ــه می خواه اســت ک
ــی  ــوز فعل ــر هن ــای دیگ ــت و بُعده ــی اس ــی فعل ــد حیوان ــن بُع ای
ــن  ــوی ای ــا جل ــود. ت ــا می ش ــکوفایی آن ه ــع ش ــن مان ــده اند. ای نش

گرفتــه نشــود، بُعــد انســانی و الهــی انســان رشــد نمی کنــد.

ادامه دارد...

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم

 شهید»احمدعلی نّیری«  از قاب اسوه

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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کــه رفتــار و عملکــرد احمــد بــا بقیــه فــرق چندانــی نداشــته اســت. 
در شرح احواالت او گفته اند:

در داخــل یــک جمــع همیشــه مثــل آن هــا بــود. احمــد هیــچ گاه 
همــه  درحالی کــه  نمی دانســت.  باالتــر  دیگــران  از  را  خــود 
ــه  ــد را ب ــت. خداون ــر اس ــب باالت ــه مرات ــه ب ــتیم او از بقی می دانس
گونــه ای دیگــر می شناســد و بندگــی می کنــد! مــا نمــاز می خواندیم 
تــا رفــع تکلیــف کــرده باشــیم؛ امــا دقیقــاً می دیــدم کــه احمــد از 
نمــاز و مناجــات بــا خــدا  لــذت می بــرد. شــاید لذت بــردن از نمــاز 
بــرای یــک انســان عــارف و عالــم طبیعــی باشــد، امــا بــرای یــک 
پســر بچــه 1۲ ســاله عجیــب بــود. او رفتــارش خیلــی عــادی بــود و 
مثــل بقیــه می گفــت و می خندیــد. اگــر کســی کار اشــتباهی انجــام 
مــی داد خیلــی آهســته و مخفیانــه بــه او تذکــر مــی داد. احمدعلــی 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را فرامــوش نمی کــرد. فقــط زمانــی 
ــت  ــی غیب ــک جمع ــد کســی در ی ــه می دی ــه می شــد ک برافروخت
می کنــد و پشــت ســر دیگــران صحبــت می کــرد. در ایــن شــرایط 
ــت از  ــا قاطعی ــرد. ب ــی را نمی ک ــی و کوچک ــه بزرگ ــر ماحظ دیگ

ــد. ــه نده ــه ادام ــت ک ــده می خواس ــخص غیبت کنن ش
در شــرح احــواالت شــهید نّیــری کراماتــی از ایشــان نقــل شــده 
کــه در کنــکاش زندگــی و خاطــرات باقــی از ایشــان، دلیــل رســیدن 

ــه ایــن کرامــات را دوری از گنــاه دانســته اند. وی ب
مخصوصــاً نقــل ماجرایــی از ایشــان کــه در صحنــۀ حرامی چشــم 

خــود را فــرو می بنــدد تــا بــه گنــاه نیفتــد.
اینکــه بــزرگان مــا بــه مــا وعــده داده انــد کــه اگــر فقــط بایدهــا و 
نبایدهــای دیــن را رعایــت کنیــم تــا ملکــوت آســمان ها بــر مــا عیان 
شــود را می تــوان مصداقــاً در احــواالت ایــن شــهید بزرگــوار نظــاره 
کــرد؛ شــهیدی کــه مــزارش در گلــزار شــهدای تهــران، مأمــن تمــام 
دلشکســتگانی لســت کــه از روزمرگــی دنیــا بــه آن گوشــۀ نورانــی 

پنــاه مــی برنــد.

اللّهم ألحقنا بالصالحین...

آنچــه بــه مــا توصیــه شــده در بــاب الگوبرداری هــا و عمل کردن هــا 
شــناختن ســبک 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: »لَُکــْم فِي َرُســوِل 
ٌۀ َحَســَنٌۀ«. بحــث الگــو و اسوه داشــتن در یــک کام؛ بــرای  ــوَ اهلَلِّ أُْس
عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگــو یــاد گرفتــه ام.

شــهید »احمدعلــی نّیــری« در تابســتان 1۳۴5 در روســتای 
آینــه ورزان دماونــد چشــم بــه جهــان گشــود. از همــان زمــان کودکی 
ــل  ــود. در مقاب ــاس ب ــیار حس ــت بس ــاز اول وق ــاس و نم ــه حق الن ب
معصیــت و گنــاه واکنــش نشــان مــی داد. همــه می دانســتند کــه اگــر 
در مقابــل او غیبــت کســی را کننــد بــا آن هــا برخــورد خواهــد کــرد.
ــیر و  ــود و س ــناس ب ــت اهلل حق ش ــاص آی ــاگردان خ ــی ازش او یک
ــرد.  ــاز ک ــالگی و در محضــر ایشــان آغ ــوی را از 10 س ــلوك معن س
مســیری کــه در موقــع شــهادتش در اســفند 1۳۶۴ و در حالــی کــه 
تنهــا 19 ســال ســن داشــت، از او یــک عــارف واصــل ســاخته بــود؛ 
ــه  ــناس شــب روز خاکســپاری او در قطع ــت اهلل حق ش ــه آی طوری ک
ــه همــراه چنــد نفــر از  ۲۴ بهشــت زهرا-ســام اهلل علیهــا- وقتــی ب
دوســتان بــه منــزل ایــن شــهید رفتــه بودنــد، خطــاب بــه بــرادرش 
گفتنــد: مــن یــک نیمــه شــب زودتــر از ســاعت نمــاز راهــی مســجد 
ــه جــز بنــده و خــادم مســجد، ایــن شــهید بزرگــوار هــم  شــدم . ب
کلیــد مســجد را داشــت. بــه محــض اینکــه در را بــاز کــردم دیــدم 
شــخصی در مســجد مشــغول نمــاز اســت. دیــدم که یــک جوانــی در 
حــال ســجده اســت؛ امــا نــه روی زمیــن! بلکــه بیــن زمیــن وآســمان 
ــدم  ــم دی ــه رفت ــر ک مشــغول تســبیح حضــرت حــق اســت. جلوت
احمدآقــا اســت. بعــد کــه نمــازش تمــام شــد پیــش مــن آمــد وگفت 

تــا زنــده ام بــه کســی حرفــی نزنیــد...

از عفاف چشم به این مقام رسید...
با وجود سن کمش مراتب عرفانی زیادی را طی کرده بود.

ــد  ــد نقــل می کنن ــا ایشــان گذرانده ان دوســتانی کــه روزگاری را ب
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چه زمانی باید غذا خورد؟ و اسام در خوردن به چند وعده غذا توصیه می کند؟
روایات مربوط به وعده غذایی را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

ــه و شــام  ــد. امــام صــادق )علیه الســام( فرمــود: »صبحان ــه دو وعــده اشــاره دارن ــات ب برخــی روای
بخــور و در فاصلــه میــان آن هــا چیــزی نخــور، چــرا کــه موجــب تباهــی تــن اســت. مگــر نشــنیده ای 
کــه خداونــد می فرمایــد: و آنــان )بهشــتیان( صبحگاهــان و شــامگاهان، روزی ویــژه خویــش را دارنــد.«

 برخــی بــر یــک وعــده و آن هــم صبحانــه تأکیــد دارنــد؛ امــام صــادق )علیه الســام( فرمــود: »مؤمــن 
را بایســته اســت، تــا غــذا نخــورده از خانــه بیــرون نــرود، چــرا کــه ایــن کار بــه او اســتواری بیشــتر 

می بخشــد.«
 برخــی دیگــر بــه خــوردن شــام بــه ویــژه بــرای افــراد ســالخورده ســفارش می کنــد. رســول خــدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( می فرمایــد: »خــوردن شــام را وامگذاریــد... مــن بــر امــت خویــش از ایــن بیمناکــم 
کــه از واگــذاردن شــام، پیــری بــه سراغ شــان آیــد؛ چــرا کــه شــام، موجــب نیرومنــدی پیــر و جــوان 

اســت«. و برخــی روایــات بــه شــام خوردن پیامبــران اشــاره دارد.
امام علی )علیه السام( فرمود: »شام خوردن پیامبران، پس از تاریکی شب بوده است.«

امام صادق )علیه السام( فرمود: »شام پیامبران پس از نماز عشا می باشد.«
 امام رضا )علیه السام( در روایتی هر هشت ساعت یکبار وعده غذایی را توصیه کرده اند.

 از مجمــوع ایــن چنــد دســته روایــات چنیــن اســتنباط می شــود کــه دو وعده غذایــی؛ یعنــی اول روز 
و آخــر روز بــرای خــوردن غــذا کافــی اســت و چنانچــه در میــان روز گرســنه شــد از میــان وعده هــای 

غذایــی اســتفاده کند.
آنچــه در رســاله های عملــی دربــاره اســتحباب غذاخــوردن در اول روز و اول شــب و خــودداری از غــذا 
در بیــن روز و بیــن شــب آمــده، در تأییــد دو وعــده تغذیــه اســت؛ بنابــر ایــن نظریــه غالــب، می بایســت 

روایــت امــام رضــا )علیه الســام( را توجیــه کــرد.
در کنــار ایــن روایــات بــه روایاتــی برمی خوریــم کــه بحــث گرســنگی و اشــتها را مــاك می داننــد و 

ســامتی انســان را در ایــن می داننــد کــه تــا گرســنه نشــده، غــذا نخــورد.
امــام علــی )علیه الســام( بــه امــام حســن )علیه الســام( فرمــود: »بــر ســر ســفره نمی نشــینی، مگــر 

آن هنــگام کــه گرســنه ای... اگــر ایــن کار را کــردی از طبیــب بی نیــاز می شــوی«.

منبع: دانشنامه اسالمی

زمان غذاخــوردن

الثانی 1443 مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اســوه    شماره108/ ماه ربیع 
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عبدالعظیم حسنی و روایت مهدویت

الثانی1443 مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اســوه    شماره108/ ماه ربیع 

آنچــه فــرا روی شــما اســت، یکــی از هشــت روایتــی 
اســت کــه از عبدالعظیــم  حســنی )علیه الســام( دربــاره 
ــیده  ــریف( رس ــی فرجه الش ــان )عجل اهلل تعال ــام زم ام

اســت. 
ــه  نقــل اســت کــه حضــرت عبدالعظیــم حســنی ب
ــه آن  ــدوارم ک ــن امی ــرد: م ــرض ک ــواد ع ــرت ج حض
»قائــم« کــه زمیــن را پــر از عــدل و داد کنــد پــس از 
ــدان  ــد از خان ــده باش ــر ش ــتم پ ــور و س ــه از ج آنک

ــی. ــما باش ــول اهلل، ش ــرت رس حض
حضــرت فرمــود: ای ابوالقاســم! مــا اهــل بیــت همــه 
قائــم بــه امــر خداوندیــم و راهنمــای دیــن او هســتیم، 
لیکــن آن قائــم کــه خداونــد بــه وســیله او جهــان را از 
کفــر و آلودگــی و ظلــم و جنایــت پــاك خواهــد کــرد، 
و جهــان را پــر از عــدل و داد می نمایــد، کســی اســت 
کــه والدت او از انظــار مخفــی می مانــد و شــخص او از 
مــردم پنهــان می شــود، و بــردن نــام او بــر مــردم حــرام 
ــم  ــام و ه ــم ن ــر ه ــا پیغمب ــرت ب ــردد، آن حض می گ
کنیــه اســت، وی آن شــخصی اســت کــه زمیــن از برای 
ــده می گــردد و هــر دشــواری برایــش  او در هــم پیچی
آســان می شــود، یــاران وی کــه بــه انــدازه اصحــاب بــدر 

هســتند در هــر کجــای دنیــا باشــند پیرامونــش جمــع 
ــوا  ــا تکون ــریفه ی »اینم ــه  ش ــیر آی ــوند، و تفس می ش
یــات بکــم اهلل بکــم اهلل جمیعــا ان اهلل علــی کل شــی ء 
قدیــر« در هــر جایــی کــه باشــید خداونــد همه شــما را 
جمــع می کنــد و پــروردگار بــه همــه چیــز توانــا اســت 
ناظــر بــه ایــن خداونــد همــه شــما را جمــع می کنــد 
و پــروردگار بــه همــه چیــز توانــا اســت ناظــر بــه ایــن 
معنــی اســت، هــر گاه ایــن عــده کــه از اهــل اخاص اند 
اجتماعــی کننــد، خداونــد امــر او را اظهار خواهــد نمود، 
وقتــی کــه لشــگریان آن حضــرت کــه ده هــزار نفرنــد 
ــان و اذن  ــه فرم ــگام ب ــن هن ــد در ای ــم بپیوندن ــه ه ب
پــروردگار ظهــور خواهــد نمــود، و دشــمنان خداونــد را 

خواهــد کشــت تــا از وی راضــی گــردد .
عبدالعظیــم حســنی عــرض کــرد: آن بزرگــوار از کجا 

می دانــد کــه خــدا از وی راضــی شــده اســت؟
فرمــود: در دل وی رحمــت و عاطفــه ای پیدا می شــود 
کــه حاکــی از رضایــت خداونــد اســت و هــرگاه داخــل 
مدینــه شــود، الت و عــزی را از قبــر بیــرون می کنــد و 

ــوزاند. می س

سایت مؤسسه منتظران منجی



برگـی  از  یک  نوشته

ــراي  ســال ها قبــل از انقــالب، گروهــی از مــردم یكــی از شــهرهاي دور، در فصــل زمســتان ب
زیــارت حضــرت معصومــه )علیهاالســالم( عــازم شــده بودند. شــب فرار رســـید، برف ســـنگینی 
در زمیــن نشســـته بــود، ایــن گــروه درچنــد فرســـخی قــم راه را گــم كردنــد و در بیابــان بــدون 
وســیله ســرگردان شــده و در مخاطــره شــدید قرارگرفتنــد. همانجــا دســت توســل بــه دامــن 
حضـــرت معصومه)علیهاالســالم( زدنــد تــا بــا نشــان دادن راه، آن هــا را ازخطــر برهانـــد. طبــق 
ســـند موثق، یكی از خـدام آسـتانه مقـدسه حضـــرت معصومه)علیهاالسـالم( مرحوم سیدمحمد 
رضــوى می گویـــد: در آن شــب )بـــدون اطــالع از زائــران در بــه در و ســـرگردان( در حــرم بــودم، 
انـــدكی خوابیــدم، در عالــم خــواب دیــدم حضـــرت معصومــه )علیهـاالســـالم( نزد من آمـــد و 

فرمــود: برخیــز چــراغ گلدســـته ها را روشــن كــن. 
به ســـاعت نگـــاه كردم، دیـدم انـــدكی از نیمه شـب گذشـته و هنـوز چهـــار سـاعت بـه اذان 
صـــبح بـاقی است و مـــا طبـق معمـول انـدكی قبـــل از اذان،چراغ هـاي گلدســـته ها را روشـن 

می كردیــم.
خوابیــدم، دوبــاره حضــرت معصومــه )علیهاالســالم( را در خــواب دیــدم، ایــن بــار 
بــا تنــدي بــه مــن فرمــود: برخیــز مگــر نگفتــم چراغ هــاي گلدســـته ها را 
روشــن كــن. برخاســـتم و چــراغ گلدســـته ها را روشــن كــردم، دیــدم 
بــرف ســـنگینی آمــده و همه جــا را ســفیدپوش نمــوده اســت، ولی 
شـــگفت زده شــده بــودم كــه چــرا امشــب بــه دســتور حضــرت 
معصومــه )علیهاالســالم( چراغ هــا را زودتــر روشــن نمــوده ام؟ 
آن شــب بــه ســـر آمــد، صـــبح روز بعد كــه هــوا آفتابی 
بــود، از حــرم عبــور می كردم، شـــنیدم چنــد نفــر از زائران 
بــه همدیگــر می گویند: حضــرت معصومــه )علیها الســـالم( 
بــه داد مــا رســـید، چقدر باید از محضـــر مقدســـش 
ــاي  ــم! اگرچراغه ــگزاري نمایی ــكر و سپاس تش
ــا در دل  ــد، مـ ــن نمی شـ ــته ها روش گلدس
شــب و آن تـــاریكی ظلمـــانی راه را هرگز 

پیـــدا نمی كردیــم. 
راز خــواب را دریـــافتم كه چرا حضـــرت 
معصومــه )علیهاالســالم( بــه مــن می فرمود: 

برخیــز و چــراغ گلدســته ها را روشــن كــن.

منبع: سیدابوالقاسم حمیدى، »عمه سادات زندگی حضرت 
معصومه«، صفحات 30 و 31

نجات گروه سرگردان با راهنمایی 

حضرت معصومه)علیهاالسالم(
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از بچگی ها یادم می آید؛ می گفتند

وقتی شما می آیید باران می بارد؛

و باران شد بهانۀ دیگرى براى شما را دیدن...

چون كودكی كه ذوِق طراوت دارد.

از باران خاطرۀ خوش دیگرى نیز مرا مانده...

كه آن هم رنگ شما را دارد...

و آن زمزمــۀ دلنشــین دعــاى مــادرم اســت زیــر 

ــاران... ب

ــش   ــت از قلب ــاران اس ــر ب ــت زی ــر وق ــادرم ه م

ــد... ــرج«  می گوی ــک الف ــل لولی ــم عّج »الّله

دعا زیر قطره هاى باران مستجاب است.

اى دعاى مستجاب روزهاى بارانی ما،

كاش از از حجم زماِن شما را ندیدن كم كنی

و رخصت دهی

تا چشم هاى مان شما را ببینند.

11
کــــــــالم آخر

محیا خوبرو
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ای دعای مستجاب 
روزهای بارانی ما...
ای دعای مستجاب 
روزهای بارانی ما...



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(

فروشگاه اینترنتی اسوه شاپ به آدرس

 www.osvehshop.com 
با دریایی از محصوالت براى پیر و جوان، آماده پذیرش سفارش شما عزیزان می باشد.
دیگر نیازى به منتظرماندن در صف براى پرداخت پول و تكمیل فرایند خرید توسط 

فروشندگان نیست. 
شما می توانید در مدت زمان بسیار كوتاه خرید خود را تنها با چند كلیک

 تكمیل كنید.
همچنین شما می توانید محصوالت ما را با قیمت بهتر و ارزان ترى از فروشگاه اینترنتی 

اسوه شاپ تهیه كنید؛ زیرا در این حالت محصوالت بدون واسطه از تولیدكننده 
به دست مشترى می رسد.


