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یوم اهلل یوم اهلل 2222بهمن؛ یعنی...بهمن؛ یعنی...
یــوم اهلل 22بهمــن؛ یعنــی رشــادت ، فــداکاری  و شــهادت طلبی ملتــی منســجم، خداجــوی، پیــرو 
والیــت و رهبــری کــه بــا ایثــار خــون خــود ثابــت کــرد کــه »خــون بــر شمشــیر و حــق بــر باطل 

ــت.«  پیروز اس
یــوم اهلل 22بهمــن؛ یعنــی تجلــی حکومــت اهلل بــر زمیــن. روزی کــه بُرنده تریــن ســالح معنــوی؛ 

یعنــی ایمــان، پیروز شــد.
یــوم اهلل 22بهمــن؛ یعنــی در مبــارزه بــا دشــمنان اســالم، فقــط تکیــه بــر خــدا بایــد داشــت؛ 

گرچــه دســتت از ســالح و مادیــات تهــی باشــد. 
یــوم اهلل 22بهمــن؛ یعنــی مســیری در ادامــه راه پیامبــر و ائمــه اطهــار )علیهم الســالم(. شــاید 
بتــوان بــه جرئــت گفــت کــه یــوم اهلل 22بهمــن؛ یعنــی ادامــه مبعــث پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه(، 
ادامــه حکومــت امیرالمؤمنین)علیه الســالم(، ادامــه حکومــت امــام حسن)علیه الســالم( و شــروعی 

بــرای حکومــت جهانــی خــدا بــر زمیــن بــه دســت بقیــه اهلل االعظــم )ســالم اهلل علیه(.
همان طــور کــه رهبــر انقــالب فرمــود: »بیســت و دوم بهمــن، عیــد حقیقــی بــرای ملت ماســت. 
بیســت و دوم بهمــن، بــرای ملــت مــا در حکــم عیــد فطــری اســت کــه ملــت در آن، از یــک دوران 
روزه ی ســخت خــارج شــد؛ دورانــی کــه محرومیــت از تغذیــه ی معنــوی و مــاّدی را بــر ملــت مــا 
تحمیــل کــرده بودنــد. بیســت و دوم بهمــن، در حکــم عیــد قربــان اســت؛ زیــرا در آن روز و بــه آن 
مناســبت بــود کــه ملــت مــا اســماعیلهای خــودش را قربانــی کــرد. بیســت و دوم بهمــن، در حکم 
عیــد غدیــر اســت؛ زیــرا در آن روز بــود کــه نعمــت والیــت، اتمــام نعمــت و تکمیــل نعمــت الهــی، 

بــرای ملــت ایــران صــورت عملــی و تحقــق خارجــی گرفــت.«
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فخری مرجانی



رمــز پیــروزی امــروز مــا ایــن اســت 
ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــه خ ــکا ب ــه ات ک
داشــتیم. رمــز پیــروزی مــا ایــن اســت کــه جنبه 
فقــط سیاســی نبــود، فقــط بــرای نفــت و امثــال این هــا 

ــود. نبــود؛ جنبــه  ــالمی ب ــود، اس ــوی ب ــۀ معن جنب
ــد؛  ــتقبال می کردن ــهادت را اس ــا ش ــان م ــد، جوان ــهادت می کردن ــا آرزوی ش ــان م وان

ــد.  ــتقبال می کردن ــهادت را اس ــالم، ش ــربازهای اس ــالم س ــدر اس ــه در ص ــور ک همان ط
ســربازان مــا از شــهادت بــاک ندارنــد بــرای اینکــه مــردن را فناشــدن نمی داننــد. ســربازان ما شــهادت را ســعادت 

می داننــد و بــرای ایــن ســعادت کوشــش می کننــد. 
رمــز پیــروزی اتــکال بــه قــرآن و این شــیوۀ مقــدس بود کــه شــهادت را اســتقبال مــی کردنــد، خــوف در دل آن ها 
ــد؛  ــتقبال می کردن ــا اس ــود آن ه ــش می گش ــا آت ــه روی آن ه ــل ها ب ــا و مسلس ــه تانک ه ــال ک ــن ح ــود. در عی نب
خــوف نداشــتند. مشــت بــر تانــک غلبــه کــرد، مشــت بــر مسلســل غلبــه کــرد، مشــت بــر ابرقدرت هــا غلبــه 

کــرد. ایــن رمــز را حفــظ کنیــد؛ ایــن رمــز پیــروزی را تــا حفــظ کنیــد پیــروز هســتید. 
ملــت مــا تــا بــا خداســت پیــروز اســت. ملــت مــا تــا پناهــگاه او اســالم اســت پیــروز اســت. پرچــم قــرآن تــا 
برفــراز ســر ملــت ماســت پیــروز اســت. ایــن رمــز را حفــظ کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه نهضت هــای ســابق 
نهضت هایــی بــود کــه یــا سیاســی بــود یــا نیمــه اســالمی. نهضــْت امــروز تمــام اســالمی اســت؛ نهضــْت امــروز 

بــرای خداســت. همــه فریــاد می زننــد اســالم، همــه فریــاد مــی زننــد جمهــوری اســالم.
این رمز است که ما را پیروز کرد؛ و شما هم این رمز را حفظ کنید.

صحیفه امام، ج 6، ص 478

3
کالم نـــــور

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره111/ ماه رجب1443



کـــــالم مطــــــهر
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره111/ ماه  رجب 41443

چــه رابطــه ای میــان انســانیت انســان و حیوانیــت او، میــان زندگــی حیوانــی و زندگــی 
انســانی او، میــان زندگــی مــادی و زندگــی فرهنگــی و روحانــی او وجــود دارد؟ آیــا یکــی 

اصــل و دیگــری فــرع اســت؟ آیــا یکــی زیربنــا و دیگــری روبناســت؟ 
ســیر تکاملــی انســان از حیوانیــت آغــاز می شــود و بــه ســوی انســانیت کمــال می یابــد. 

ایــن اصــل، هــم دربــاره فــرد صــدق می کنــد و هــم دربــاره جامعــه.
انســان در آغــاز وجــود خویــش، جســمی مــادی اســت؛ بــا حرکــت تکاملــی جوهــری 
ــی می شــود.  »روح انســان« در دامــن جســم او زاییــده  ــا جوهــر روحان ــه روح ی تبدیــل ب
ــۀ  ــه منزل ــز ب ــه اســتقالل می رســد. حیوانیــت انســان نی ــد و ب می شــود و تکامــل می یاب

النــه و آشــیانه ای اســت کــه انســانیت او در 
ــود.  ــل می ش ــد و متکام ــد« می یاب او »رش
همان طــور کــه خاصیــت تکامــل اســت 
کــه موجــود متکامــل بــه هــر نســبت کــه 
ــم  ــتقل و قائ ــد، مس ــدا می کن ــل پی تکام
بــه ذات و حاکــم و مؤثــر بــر محیــط خــود 
ــرد  ــه در ف ــان –چ ــانیت انس ــود، انس می ش
و چــه در جامعــه- بــه هــر نســبت تکامــل 
پیــدا کنــد، بــه ســوی اســتقالل و حاکمیت 
ــرد  ــی دارد.  ف ــا گام برم ــایر جنبه ه ــر س ب
تکامل یافتــه یعنــی وارســته از محکومیــت 
ــه  ــته ب ــی، و وابس ــی و درون ــط بیرون محی

عقیــده و ایمــان.« 

کتــاب انســان و ایمــان، شــهیدمرتضی مطهری، 
چکیــده صــص13 تــا 15
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سبک زندیگ قرآین

سوره  مبارکه بینهسوره  مبارکه بینه
ســوره زلزلــه پیش درآمــد بی ماننــدی بــرای ســوره بینــه اســت. بایــد زلزلــه ی آمــدن بینــه ی محبــوب 
الهــی را حــس کــرد. بــرای درک بینــه بایــد بــه »َو قــاَل اْلِنْســاُن مــا لَها« بیشــتر اندیشــید. اندیشــه ای که 
َِّذیــَن َکَفــُروا ِمــْن أَْهــِل الِْکتــاِب َو الُْمْشــِرِکیَن فـِـي نــارِ َجَهنََّم  »َذرَّةٍ َشــرًّا یـَـَرُه« را در بینــه بــه تعبیــر »إِنَّ ال
خالِِدیــَن فِیهــا أُولِئــَك ُهــْم َشــرُّ الَْبِریَّــِة« بــه تفســیر می کشــاند و در توضیــح » َذرَّةٍ َخْیــراً یـَـَرُه« زیباترین 
الِحــاِت أُولِئــَك ُهــْم َخْیــُر الَْبِریَّــِة« تبییــن می گــردد  َِّذیــَن آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ و رســاترین تعبیــر در »إِنَّ ال
ُ َعْنُهــْم َو َرُضــوا َعْنــُه« بــه تحقق  برســاند  تــا بــا درک صحیــح و مهم تــر از آن بــه موقــع زلزلــه، »َرِضــَي اللَّ
َّــُه« جایــگاه خــود را در زندگــی نفربه نفــر مســلمانان پیــدا کنــد وگرنــه اگــر  و بــا  »ذلـِـَك لَِمــْن َخِشــَي َرب
قــرار باشــد انســانی بــرای درک ســوره زلزلــه و عادیــات و قارعــه و ...منتظــر آمــدن قیامــت باشــد، بســیار 
ضــرر کــرده  اســت و پرونــده این گونــه ســوره های فعــال و تاثیرگــذار را بــرای همیشــه تــا قیامــت بســته 
و معطــل نمــوده  اســت. لــذا بــرای درک تناســب زنــده و فعــال ایــن ســوره ها بایــد زلزلــه ای عمیــق و 

جــاودان در نگــرش انســان ها بــه ســوره ها روی دهــد. 
 ِ فلــذا ســوره زلزلــه بــرای ایجــاد زلزلــه ای عظیــم بــرای آمــدن بینــه الهی اســت تــا بــا »َرُســوٌل ِمــَن اللَّ
یَن ُحَنفــاَء« را برای  َ ُمْخلِِصیــَن لـَـُه الدِّ ــَرًة« عالــم را بلرزانــد و »َو مــا أُِمــُروا إاِلَّ لَِیْعُبــُدوا اللَّ یَْتُلــوا ُصُحفــاً ُمَطهَّ
ابدیــت اعــام نمایــد، تــا منفکیــن بــه رســالت وی را، از اهــل کتــاب گرفتــه تــا مشــرکین، کافــر خواند، و 
الِحاِت«  َِّذیــَن آَمُنــوا«؛ و »َو یُْؤتـُـوا الــزَّکاَة« را در انجــام »َو َعِمُلــوا الصَّ ــاَة« را در تعریــف »إِنَّ ال »َو یُِقیُمــوا الصَّ
ــَم خالِِدیــَن« و  تفســیر فرمایــد، و مردمــی را کــه در ایمــان و عمــل، »اشــتاتا« هســتند: »فِــي نــارِ َجَهنَّ
ِِّهــْم َجنَّــاُت َعــْدٍن«  معرفــی نمایــد، و»ُهــْم َشــرُّ الَْبِریَّــِة« و »ُهــْم َخْیــُر الَْبِریَّــِة« نامــد،  و بــرای  »ِعْنــَد َرب

َّــُه« بدانــد.  ُ َعْنُهــْم َو َرُضــوا َعْنــُه« را بــرای »لَِمــْن َخِشــَي َرب ایمــان آورنــدگان »َرِضــَي اللَّ
شــایان ذکــر اســت در ســوره  قریــش پیشــتر »لَِیعُبــدوا َربَّ ّهــذا الْبیــت« را امــر فرمــوده بــود و در ایــن 
یــَن ُحَنفــاء« تکملــه ای بــر ایــن امــر الهی اســت. فلذا  َ ُمْخلِِصیــَن لـَـُه الدِّ ســوره »َو مــا أُِمــُروا إاِلَّ لَِیْعُبــُدوا اللَّ
خداونــد در ســورة بینــه، مــردم را بــه دو گــروه خیــر و شــر تقســیم می کنــد و ایمــان بــه بینــه و والیــت 
اهــل بیــت؛ مــرز بیــن خیــر و شــر را تعییــن می نمایــد تــا رضایــت دوســویه خــدا از بنــده، و بنــده از خــدا 
جلوه گــر شــود و خشــیت را رمــز ایــن تفــاوت بیــان فرمــوده تــا از این مســیر در ســور آینــده؛ »یشــاءالل« 

ــردد. تبیین گ
ــتند.  ــرب هس ــتان ع ــرکان، بت پرس ــود از مش ــارا و مقص ــود و نص ــاب، یه ــل کت ــراد از اه ــه: م مغنی
»منفّکیــن« : جداشــوندگان، دســت بردارنــدگان. اهــل کتــاب در کتاب هایشــان خوانــده بودنــد کــه خــدا 
بــه زودی پیامبــری را مبعــوث خواهــد کــرد کــه بــه ســوی حــق، هدایــت می کنــد. مشــرکان نیــز وصــف 
ایــن پیامبــر را شــنیده بودنــد. بنابرایــن، تقریبــا هــر دو گــروه بــر بعثــت پیامبــر موعــود اجماع داشــتند و 
فــراوان میــان اهــل کتــاب و مشــرکان درگیــری رخ مــی داد و هــر گروهــی اّدعــا می کــرد که او حق اســت 
و دیگــری باطــل. ســپس توافــق می کردنــد کــه قضــاوت میــان  خودشــان را تــا آمــدن پیامبــر موعــود بــه 
تأخیــر اندازنــد و زمانــی کــه ایــن پیامبــر بیایــد، آنهــا بــه او ایمــان بیاورنــد و بــه حکــم او گــردن نهنــد 
و مقصــود از »بّینــه« نیــز همیــن پیامبــر اســت کــه خداونــد آن را در ایــن ســخن خویــش بیــان کــرده 

اســت.1 و ایــن ســوره گواهــی می دهــد کــه هیجیــك از کفــار بــه بینــه الهــی ایمــان نیاوردنــد. 
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1- مغنیه،  محمدجواد،  التفسیر الکاشف،  ج7،  ص5۹4
2- طبرسی، مجمع البیان، ج1۰، ص7۹1

3- همان

)قسمت     هفدهم
سوره شناسی سوره بینه

شماره سوره: نود و هشتم 
)هفدهم از آخر( مّکی یا مدنی؛ 

دارای هشت آیه
نامهای دیگر: لم یکن الذین 
کفروا؛ لم یکن؛ منفکین؛ قّیمه؛ 

اهل کتاب؛ انفکاک
شرح لغات: انفکاک: جدا و 
منفصل شدنی؛ بّینه: حجت 

ظاهری؛ قّیمه: شریعت مایل بحق
سوره زوج: قدر

عمومیت رسالت  محور موضوعی: 
پیامبر )ص( برای هدایت همه 

مردم
شاًن نزول: آیه هفتم این سوره، 

به آیه خیُر البریه شهرت دارد 
که بنابر روایات شیعه و اهل 

سنت، در شأن امام علی)ع( و 
شیعیانش نازل شده است.2

فضیلت قرائت: ابُی از رسول 
خدا )ص(: هر کس بر قرائت سوره 

بّینه مداومت ورزد، در قیامت با 
خیر البریه محشور می شود.3



آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت  سی ام

تربیـــــــت فرزند
6

ضرورت آموزش ظواهر به فرزندان
اآلن دربــاره تربیــت فرزنــد در محیــط خانوادگــی بحــث مي کنیــم؛ چــون 
روایــات آن را هــم قبــال اشــاره کــرده ام، دوبــاره تکــرار نمي کنــم، ولــي دیدیــد 
کــه تربیــت فرزنــد چقــدر آداب دارد. بعــد از دوران خردســالی هــم روایــات 
می گوینــد کــه وقتــي بــزرگ شــد، بایــد روزه را بــه او یــاد داد؛ نمــاز یــادش 
ــی )علیه الســام(  ــه ام. از عل ــا را گفت ــاً این ه ــن قب ــادش داد؛ م داد؛ وضــو ی
ُهور«.  لـَـوهِ و الَطّ اســت کــه فرمــود: »أِدّب ِصَغــاَر أهــِل بَیِتَك بِلَِســانَِك َعلـَـی الَصّ

کوچك ترهــاي خانــواده ات را بــا زبانــت بــراي نمــاز و وضــو تربیــت کــن!
ــْومِ «. بچه بایــد براي  ِبــی  َعلـَـی  الَصّ امــام صــادق )علیه الســام(: »یــَؤَدّبُ  الَصّ
ــد،  ــن کار را مشــخص مي کن ــد هــم ســن ای ــت شــود. بع ــن تربی روزه گرفت

مي فرمایــد ایــن کار بیــن پانــزده و شــانزده ســال انجــام شــود. 
ــمایلت، پوششــت و  ــرد. از شــکل و ش ــروع ک ــد ش ــریعت بای ــر ش از ظاه
صحبت کردنــت بایــد شــروع کنــی، تــا برســی بــه روابطــي کــه بــا دیگــران-

اشــخاص صالــح و فاســد- داری؛ همــه این هــا بایــد بــر اســاس شــرع تنظیــم 
شــود تــا باطــن اصــاح گــردد.

تذکر اول: فرق میان اصالح ظاهر و ظاهرسازي
امــا مــن در اینجــا بایــد بــه دو نکتــه اشــاره کنــم کــه مغالطــه اي صــورت 
نگیــرد. اول اینکــه مــا یــك ظاهــر و باطــن داریــم، یــك ســّر و علـَـن. اینکــه 
بــزرگان می فرماینــد از ظاهــر مي تــوان بــه باطــن رخنــه کــرد، یعنــی اینکــه 
اگــر آدمــی در تمــام جهــات مقیــد باشــد کــه مطابــق اســام عمــل کنــد، 
مثــاً از نظــر پوشــش، شــکل و شــمایل، گفتــار و رفتــار بــا دیگــران و همــة 
زندگــی اش اســامی باشــد یــا تــاش کنــد کــه اســامي باشــد، در حقیقــت 
ــا  ــه اصــاح باطــن کــرده اســت. ایــن فــرق مي کنــد ب از راه ظاهــر اقــدام ب
کســي کــه مثــاً جلــوي آدم، جانمــاز آب مي کشــد، ولــي از آن طــرفـ  نعــوذ 
ــی ظاهــرش درســت  ــد. اول ــد و تهمــت می زن ــا دروغ می گوی ــالل ـ در خف ب
اســت هرچنــد هنــوز باطنــش اصــاح نشــده اســت، ولــي دومــي ســّرش بــا 
َعلَنــش فــرق دارد. رفتــار دومــي فریبکارانــه اســت و جنبــة اصاحــي نــدارد. 
یــك ســنخ مســائلی هســت کــه چــون از درون افــراد اطاعــي نداریــد، شــما 

هــم از آن هــا ســر درنمی آوریــد. مثــاً اگــر مــن در گفتــارم هیــچ توجهــی 
نکنــم، دروغ بگویــم، غیبــت کنــم، تهمــت بزنــم و... تــو از کجــا می فهمــی 
ــن ســّر مــن اســت. کار  ــا ای ــه یــك معن ــم؟ ب کــه مــن دارم دروغ می گوی
علنــی کارســاز نیســت. بلکــه بایــد تمــام کارهــا و اعمــال را اصــاح کــرد تا 

درون درســت شــود.

ظاهر سازي و ریاکاري اثر ندارد.
ظاهــر آراســته در باطــن اثــر می گــذارد، نــه ایــن کارهــاي علنــي کــه بــه 

همــراه بســیاري کارهــاي خــاف دیگــر انجــام مي شــود.
اهــل معرفــت ایــن حــرف را نمی زننــد کــه هــر نــوع ظاهرســازي، باعــث 
ــه را  ــن نکت ــن ای ــد! م ــت اشــتباه نکنی ــك وق اصــاح باطــن مي شــود. ی

بگویــم کــه ریــاکاری اثــري نــدارد. 

ظاهرسازي، نفاق است
ــم، خــم و راســت می شــوم،  ــا می خوان ــو دع ــوی ت ــن جل ــي م ــا وقت ام
ادعــای معنویــت می کنــم، دعــای فــرج می خوانــم، دعــای توســل 
ــردن  ــه گ ــزا ب ــم، شــال ع ــه راه می افت ــم، پابرهن ــم، ســینه می زن می خوان
ــدازم و امثــال این هــا -همــه چیزهایــی کــه جنبــه فریبندگــی دارد  می ان
را می گویــم- ولــي در ســّر و خفــا، بــه صــورت پنهانــي کار خــاف انجــام 
مي دهــم، ایــن ظاهرســازي اســت و و اثــر ســازندگي نــدارد. مســئله نفــاق، 
همیــن اســت. ظاهــر و باطــن را بــا ســّر و علــن یــك وقــت اشــتباه نکنیــد. 
می خواســتم ایــن را بگویــم کــه تفــاوت ســّر و علــن، نفــاق اســت. نفــاق هم 

بدتریــن کارهــا اســت. حتــی می گوینــد از کفــر هــم بدتــر اســت.
در آیات ما هم این مضمون هست.

تذکر دوم: باید به تمام دین پایبند بود، نه بخشي از آن
دومیــن تذکــر ایــن اســت کــه آداب شــریعت، یــك مجموعــه اســت. یك 
ــت  ــن را رعای ــه ای ــر نیســت ک ــاز و روزه و وضــو و ذک بخــش نیســت؛ نم
بکنــی، امــا مــال مردم خــوری کنــی! هرگــز این طــور نیســت کــه بتوانــی 
بــه بخشــي از دیــن عمــل کنــي و بخــش دیگــر را رهــا کنــي. دســتورات 
و احــکام اســام مجموعــه اســت. مجموعــه احــکام شــرعیه، همــان احــکام 
ظاهریــه اســت کــه اگــر اینهــا را رعایــت کنــی، بــدون شــك در تــو اثــر 
می گــذارد. یعنــی آن بُعــد انســانی تــو را شــکوفا می کنــد و بُعــد الهــی تــو 
را هــم بــه ثمــر مي نشــاند. اگــر بپرســي از کجــا شــروع کنیــم؟ پاســخ ایــن 
اســت کــه از اینجــا بایــد شــروع کــرد: پایبنــدی بــه تمــام دســتورات شــرع.

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
 یعنی ِدین ما سنگین است، ِدینی به اندازۀ جان...

 شهید»حمید سیاهکالی مرادی«  از قاب اسوه

محیا خوبرو

در ابتــدا توجــه شــما را بــه تعریــف عامــه شــهید مرتضــی مطهــری 
)رحمــت  الل  علیــه( از کلمــة »ســیره« جلــب می کنم.

ســیر یعنــی رفتــن، امــا ســیره بــه معنــای نــوع و ســبك راه رفتــن 
اســت.

ــاب الگوبرداری هــا و عمل کردن هــا  ــا توصیــه شــده در ب ــه م آنچــه ب
شــناختن ســبك پیغمبــر)و بــزرگان دین( اســت.

سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینکه
چرا باید سیرة معصومین، اولیا و شهدا را دانست؟

آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟
آیا دانستن سیره به ما انگیزة عمل در زندگی می دهد؟

آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟
می فرماید: »لَُکْم فِي َرُسوِل الَلِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة«

ــمردیم  ــه برش ــواردی ک ــرای م ــط ب ــتن فق ــو و اسوه داش ــث الگ بح
نیســت.

یــك کام؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگو 
یــاد گرفته ایــم.

حــق تــا ابــد پیــروز اســت و تا دنیــا دنیاســت قلب هایــی بزرگــوار برای 
یــاری حــق از حــال خــدا می گذرنــد و در برابــر طاغوت می ایســتند.

شــب آخــر، گویــا بــه همســر جوانــش می گویــد: »دلــم را لرزانــدی، 
امــا ایمانــم را نــه...«

و چــه نورانی انــد ایــن قلب هــا کــه ایمــان بــه حــق چنــان بزرگ شــان 
کــرده کــه مظهــر عاطفه اند.

ــی  ــرادی« از آن جوانان ــد ســیاهکالی م ــع حــرم، »حمی شــهید مداف
بــود کــه در شــلوغی های دنیــا، بــرای حــق از حــال دنیــا گــذر کــرد و 

مهم تریــن ســرمایه، یعنــی جانــش را در راه حــق بخشــید.
حمیــد ســیاهکالی مــرادی 4 اردیبهشــت مــاه 1368 در قزویــن بــه 

دنیــا آمــد.
ایــن شــهید بزرگــوار دانشــجوی مقطــع کارشناســی حســابداری مالی 

بــود. در تاریــخ دهــم آبــان مــاه ســال 13۹1 ازدواج کــرد.
ایشــان توســط ســپاه صاحــب االمر)عجل الل تعالی فرجه الشــریف( 
قزویــن و بــه عنــوان مدافــع حــرم و فرمانــده مخابــرات و بیســیم چی در 

جبهــه دفاعــی ســوریه حضــور یافــت.
از سیره اش زیاد گفته اند.

از ســبك زندگــی اش و از خلق وخویــی کــه بــرای هــر کــه در دایــرة 
زندگــی 26 ســاله اش بــود بــه یــادگار مانــده اســت.

ــرای  ــود و ب ــؤدب ب ــان و م ــد مهرب ــد حمی ــی کــه می گوین همان های
همــه افــراد خانــواده سرمشــق بــود.

در فامیــل و آشــنا، اخاقــش زبانــزد بــود و هرگــز کســی را از خــود 
نمی رنجانــد.

عاشــق حفــظ قــرآن بــود و تــا زمــان ازدواجــش حــدود شــش جــزء 
قــرآن را در حافظــه داشــت.

همیشــه عــادت داشــت قــرآن را بــا معنــی و تأمــل مطالعــه کنــد. در 
رعایــت احــکام و حــال و حــرام حســاس بــود.

ــرای مثــال حتــی در آزمــون دانشــگاه تقلــب نمی کــرد. می گفــت:  ب
»حقوقــی کــه از ســوادم می گیــرم بایــد حــال باشــه.«

همیشه عاشق کمك کردن به دیگران بود.
با اخاق و با ایمان بود و بسیار باحیا بود.

ــد  ــر می خواندن ــان دیرت ــر اطرافی ــد و اگ ــت می خوان ــاز اول وق نم
ــع... ــع جم ــت جم ــه ها! حواس ــوت نش ــت ف ــاز اول وق ــت نم می گف
او در وصیت نامــه اش نیــز توصیه هــای اخاقــی دارد: »... بــه نظــر ایــن 
حقیــر هیــچ چیــز باالتر از حســن کام و حســن رفتــار نیســت. در عموم 
جامعــه و مخصوصــاً در بیــن نظامیــان و باالخــص در میــان پاســداران 

ــم والیت.« حری
او معنــی والیــت و والیت مــداری را خــوب فهمیــده بــود. بــه والیــت 

بصیــرت داشــت. 
خــوش ســرود در انتهــای وصیت نامــه اش، ایــن جــوان بصیــر و رشــید 

و شــهید مکتب:
همیشه یادتان را من به هنگام نظربازی

ز رخسار علی جویم و این است اوج طنازی
همیشه با لبت آرام می خندم و با چشمان تو مستم

قسم خوردم به جان تو که پای رهبرم هستم
همیشه خار بودم من به چشم دشمن ناپاک

خدا را شکر در راهت به خون افتاده ام بر خاک
ــپ 82 ســپاه  ــه از پاســداران تی ــد ســیاهکالی مرادی ک شــهید حمی
حضــرت صاحــب االمر)عجل الل تعالی فرجه الشــریف( بــود، در 5 آذر مــاه 
ســال ۹4 در راه دفــاع از حــرم حضــرت زینب)ســام الل علیها( و نبــرد بــا 

تروریســت های تکفیــری داعــش در ســوریه بــه شــهادت رســید. 
حمیــد ســیاهکالی مــرادی دومین شــهید ســرفراز مدافع حــرم عقیله 

بنــی هاشــم از اســتان قزوین اســت.
روی سنگ قبری که بر مزار نورانی اوست حك شده:

»هیچ چیز باالتر از حسن اخاق و حسن رفتار نیست«.

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره111/ ماه رجب1443
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بهداشت و سالمت
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میوه ها و سبزی ها

در ســوره عبس آیــات 25 تــا 32 بــه هشــت نــوع مــواد غذایــی 
گیاهــی و نباتــی پرداختــه اســت کــه حاکــی از اهمیــت و اولویــت 

نبایــات و میــوه هــا در تغذیــه انسان هاســت.
تأکیــد فــراوان برخــی آیــات روی زمیــن و روییدنی هــا و تقــدم 
ــروه  ــن گ ــت ای ــر اولوی ــری ب ــل دیگ ــت ها دلی ــر گوش ــا ب میوه ه
غذایــی بــر گوشــت ها می باشــد. همچنیــن ذکــر مکــرر خصــوص 
میوه هــا از میــان غذاهــای بهشــتی، بــه خاطــر اهمیــت میوه هــا 
در تغذیــه و نقــش آن هــا در طــراوت و شــادابی و نشــاط انســان و 
هضــم و جــذب آســان اســت کــه نــه تنهــا از نظــر علمی بلکــه در 

تجربــه عمومــی مــردم نیــز بــه اثبــات رســیده اســت.
میــوه هایــی چــون انگــور، انــار، خربــزه، خرمــا، ســیب، انجیــر 
ــات  ــه در روای ــد ک ــادی برخوردارن ــواص زی ــدام از خ ــر ک و... ه
ــب  ــار، موج ــًا ان ــت. مث ــده اس ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــامی ب اس
ــش  ــده را پاالی ــت، مع ــیطان اس ــده ش ــب و دورکنن ــت قل نورانی
ــد و  ــذا را هضــم می کن ــوی و نیروبخــش اســت، غ ــد، مق می ده

ــود. ــع می ش ــدال طب ــبب اعت س
ــل و  ــذای کام ــك غ ــتی و ی ــای بهش ــور از میوه ه انگ
داروخانــه طبیعــی اســت. انجیر اســتحکام بخش 
و  و دل  اســتخوان ها، جابخــش چشــم 
ــل  ــده عق ــف و فزاین ــده ضع برطرف کنن

آرامــش  و 

ــه و معــده و  ــزه شــفای دردهــا، شستشــودهنده مثان اســت. خرب
ــده  ــفابخش، قوی کنن ــا، ش ــد. خرم ــی باش ــت م ــزار برک دارای ه
پشــت، افزایــش حلــم و بردبــاری، ســیرکننده و رفع کننــده 

خســتگی و هفتــاد و دو خــواص شــفابخش در آن اســت.
ــی  ــواص واالی ــفره از خ ــت س ــر زین ــاوه ب ــز ع ــبزی ها نی س

ــد. برخوردارن
پیامبــر )صلی الل علیه وآلــه( فرمــود: »ســفره های تان را بــه 
ــا گفتــن بســم  ســبزی زینــت بخشــید؛ زیــرا خــوردن ســبزی ب

الل، شــیطان را می رانــد.«
فرمــود: مگــر نمی دانــی کــه مــن از ســفره ای کــه در آن ســبزی 
نباشــد، غــذا نمی خــورم! ســبزی بیــاور، غــام رفــت و ســبزی آورد 
ــفره  ــه س ــت ب ــام( دس ــام )علیه الس ــس ام ــاد، پ ــفره نه ــر س و ب

گشــود و بــه خــوردن غــذا مشــغول شــد.

شیر و لبنیات
ــه  ــوره نحل آی ــه در س ــت ک ــتی اس ــای بهش ــیر از غذاه ش
66 و دیگــر آیــات بــه آن اشــاره شــده اســت. شــیر یــك غــذای 
ــی اســت. شــیر موجــب اســتحکام  کامــل و دارای خــواص فراوان
ــف و شــفای  ــده ضع ــدن گوشــت، برطرف کنن اســتخوان ها، رویی
ــرای نوشــیدن آن هیــچ شــرط ســنی و  هــر دردی اســت کــه ب

ــدارد. اقلیمــی وجــود ن
ــام علی )علیه الســام( فرمــود: نوشــیدن شــیر، شــفای هــر  ام

دردی جــز مــرگ اســت.
از میــان شــیرها بــه شــیر گاو توصیــه شــده اســت. امام علــی 

)علیه الســام( فرمــود: »شــیر گاو درمــان اســت.«
از میــان فراوده هــای شــیر، خــوردن پنیــر بــه تنهایــی مضــر 
اســت و از آن نهــی شــده اســت. چنانکــه زیــاد خــوردن 

آن موجــب الغــری و بیمــاری اســت.
امــام صادق )علیه الســام( فرمــود: »گــردو و 
پنیــر، چــون بــا هــم جمــع شــوند درمان انــد، امــا 

ــوند.« ــوند، درد می ش ــدا ش ــم ج ــر از ه اگ
ــت  ــورد ماس ــام( در م ــام کاظم )علیه الس و ام
فرمــود: »هــر کــس مــی خواهــد ماســت 
بخــورد و ماســت او را زیــان نرســاند، 
ــواه(  ــًا نانخ ــده ای )مث ــا آن هضم کنن ب
بخــورد«. چــون ماســت طبــع ســرد دارد، 
افزودنــی کــه طبــع گــرم دارد بــه آن اضافه 
کنــد، ماننــد: نعنــاع، گل محمــدی، گلپــر 
و... نانخــواه در روایــت بــه عنــوان مثــال 

آمــده اســت.

منبع: دانشنامه اسالمی

گروه های غذایی مفید در قرآن
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ــت را در دوره ی  ــون بعث ــران مضم ــالمی در ای ــم اس ــالب عظی انق
معاصــر تجدیــد کــرد؛ یعنــی خداونــد متعــال بــه امــام بزرگــوار مــا 
ایــن توفیــق را داد کــه خــّط مســتمّر بعثــت نبــوی را در ایــن دوران، 
بــا ابتــکار خــود، بــا شــجاعت خــود، بــا اندیشــه ی بلنــد خــود، بــا 
ــان کنــد؛ ]ایــن[ همــان خــّط  فــداکاری خــود پُررنــگ کنــد و نمای
ــام  ــود، ام ــگ ب ــان کم رن ــول زم ــب در ط ــه خ ــت ک ــت اس بعث
بزرگــوار توانســت آن را پُررنــگ کنــد و جامعّیــت اســالم را در عمــل 
نشــان بدهــد ،و نشــان بدهــد کــه اســالم یــک دیــن جامــع اســت و 
شــامل همــه  زندگــی انســان اســت؛ امــام بزرگــوار ایــن را برجســته 
کــرد؛ ابعــاد اجتماعــی و سیاســی دیــن را کــه به فراموشــی ســپرده 
ُروُهــم َمنســیَّ نِعَمِته«؛  شــده بــود، احیــا کــرد و بــه یــاد آورد: »َو یَُذکِّ
ــروی  ــه پی ــالب ب ــن انق ــب ای ــرار داد. خ ــه ق ــن جمل ــداق ای و مص
از بعثــت نبــوی بــر ضــّد ظلــم بــود، بــر ضــّد اســتبداد بــود و بــر 
ضــّد اســتکبار بــود، طــرف دار مظلومــان بــود از هــر آیینــی، از هــر 
دینــی -مظلومــان بــه معنــای حقیقــی کلمــه- طــرف دار محرومــان 
ــن و  ــر دی ــا ه ــی و ب ــر مّلت ــود از ه ــتضعفان ب ــرف دار مس ــود، ط ب
مســلکی، و در همــه حــال هــم ایــن انقــالب، عمــوم بشــریّت را بــه 
صــراط مســتقیم اســالم دعــوت کــرد، و حرکــت اساســی انقــالب 

ایــن اســت.

بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی
 به مناسبت عید مبعث
1399/12/21

تجدید مضمون بعثت 
توسط انقالب اسالمی
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حکومت علی )علیه السالم( 
الگوی حکومت اسالمی

ــی  ــت عل ــا حکوم ــر م ــت. اگ ــالمی اس ــت اس ــام حکوم ــر ت ــالم( مظه ــی )علیه الس عل
ــتیم؟  ــی داش ــه الگوی ــور چ ــرای اداره کش ــتیم ب ــالم( را نداش )علیه الس

امــام )رحمت اهلل علیــه( در جــواب خبرنــگاران خارجــی کــه از ایشــان در فرانســه ســؤال 
کردنــد: اگــر شــما در مبــارزه موفــق شــدید و شــاه را بیــرون کردیــد قصــد دارید چــه نوع 

حکومتــی تشــکیل دهیــد؟ فرمودنــد: »حکومتــی مثــل حکومت علــی )علیه الســالم(«. 
دوســت و دشــمن در همــه عالــم عدالــت علــی را می شناســند. ایــن حکومــت الگویــی 
اســت کــه در تمــام تاریــخ بشــریت نمونــه اســت. حاکــم عــادل حقیقــی از نظــر اســالم 
کســی اســت کــه در مقابــل متخلفــان قاطعیــت داشــته باشــد و اهــل ســازش، مســامحه، 
ــن  ــد. ای ــال کن ــق را اعم ــا ح ــه ج ــد و در هم ــازی و ... نباش ــازی، حزب ب ــش و قوم ب خوی

نمونــه حکومــت ایــده آل اســالمی اســت.
آیت اهلل مصباح یزدی؛ 11/3/1390

10
برگـی  از  یک  نوشته
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خداوند فرمود:
َفاْصِبْر َصْبًرا َجِمیاًل...

مــن ایــن آیــه را بــرای ســختی روزگار غیبــت شــما 
ــم. ــه می کن زمزم

ــت،  ــان طاقت فرساس ــج ندیدن ت ــر رن ــردن ب صبرک
إاّل مــا َرِحــَم ربـّـی...

و صبرکــردن فقــط آن نیســت کــه بنشــینیم و ندبــه 
.. بخوانیم.

ندبــه کــه خواندیــم، چشــمان مان کــه باریــد، بایــد 
قلب مــان سرشــار از غیــرت فــراق شــما شــود...

باید پرسید: چرا نیستید؟
و باید چه کرد که بیایید؟

ــد کار  ــت. بای ــل ماس ــۀ عم ــت حماس ــگاه نوب و آن
ــم... ــم و کار کنی ــم و کار کنی کنی

تــا بشــود روی مــان حســاب کنیــد بــرای همراهــی 
ــه... ــت علی گون ــو از عدال ــی ممل ــاختن دنیای در س

و خداوند فرمودند:
َُّهْم یََرْونَُه بَِعیًدا... إِن

آری، ســیاه دالن و طاغــوت تاریــخ، آن روز را دور 
می بیننــد...

اما دلدادگان و بندگان اهلّل به آن باور دارند...
َونََراُه َقِریًبا...

11
کــــــــالم آخر

محیا خوبرو

باید چه کرد که بیایید؟
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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(

خبر خوشی دیگرخبر خوشی دیگر
 از دستاوردهای موسسه فرهنگی ـ قرآن و عترت اسوه تهران در فضای مجازی 

پایگاه آموزشی الکترونیک نوکاو ایجاد می گردد.

)آموزش همیشه و همه جا(
طراحی سایت آموزش برای چه کسانی مناسب است؟

ــرادی  ــه اف ــی و هم ــرکت های خصوص ــان، ش ــاتید، مربی ــگاه ها، اس ــدارس، آموزش ــرای م ــایت ها ب ــوع س ــن ن ای
کــه دوســت دارنــد دانــش و اطالعــات خــود را بــه دیگــران آمــوزش دهنــد کاربــرد دارد، ولــی در کل هــر فــردی 

یــا مجموعــه و مؤسســه ای بــا توجــه بــه هدفــی کــه دارد می توانــد یــک ســایت آموزشــی داشــته باشــد.
ــا  ــا ب ــد ت ــی برآم ــی اینترنت ــگاه آموزش ــاد پای ــدد ایج ــران درص ــوه ته ــرت اس ــرآن و عت ــه فرهنگی-ق مؤسس
ــا فراهم نمــودن بســتری مناســب جهــت ارتقــاء ســطح علمــی و  ــد ب شــعار آمــوزش همیشــه و همــه جــا بتوان
ــران را ســرلوحه کار  ــز ای آموزشــی دانش پژوهــان جامعــه شــود، و رشــد و شــکوفایی ژرف اندیشــان کشــور عزی

خــود قــرار دهــد.
   www.nokavedu.ir  :در طراحی و ایجاد پایگاه اینترنتی آموزشی به نام

ــدی  ــی و اولویت بن ــداف طراح ــاس اه ــر اس ــا ب ــن گزینه ه ــه ای ــد ک ــا می باش ــش روی م ــادی پی ــای زی گزینه ه
ــی: ــایت آموزش ــی س ــات طراح ــا و امکان ــد. ویژگی ه ــر می باش ــر و انعطاف پذی ــل تغیی ــداف قاب اه

به زودی منتظر خبرهای تکمیلی سایت آموزش الکترونیک نوکاو باشید.

5. فروش بسته های آموزشی
6. سیستم نظرخواهی منسجم

7. تخصیص صفحات مجزا برای هر فرد
8. ایجاد تاالر گفتگو  و...

1. امکان ثبت نام آنالین
2. برگزاری کالس های آموزشی آنالین

3. برگزاری آزمون آنالین
4. ارائه مشاوره آموزشی


