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ماه رمضان؛ خواص و ویژگی ای دارد که هیچ ماه دیگری ندارد.
خداونــد بــا نــزول قــرآن در ایــن مــاه، مــردم را از برکــت و رحمــت خــودش بهره منــد ســاخته 
ــاز کــرده و فرمــوده اســت:  ایــن  ــه روی مــردم ب اســت. او دِر رحمــت خویــش را در ایــن مــاه ب
مــاه »مــاِه مــن« اســت. وقتــی مــاه، مــاِه خداســت؛ پــس نــگاه ویــژه ای بــه بنــدگان خــاص خــود 
خواهــد کــرد؛ همان هایــی کــه امــر او را اطاعــت می کننــد و ســحرها را بــه شــوق اجابت شــدن 

ــانند. ــه روز می رس ــدن ب و پذیرفته ش
از ابتــدای پیدایــش عالــم هســتی تــا انتهــای آن، تنهــا یــک شــب اســت کــه افتخــار نــزول 
قــرآن نصیــب آن شــده اســت و هیــچ وقــت و زمــان دیگــری چنیــن افتخــاری نــدارد و آن شــب 
َّــا أَنَْزلْنــاُه فــی  لَْیَلــِة الَْقــْدِر«. و در هــر زمــان  قــدری اســت کــه کل قــرآن نــازل شــده اســت؛ »إِن
حتمــاً بایــد کســی باشــد کــه چنیــن لیاقتــی داشــته باشــد کــه در شــب قــدر مالئکــه بــر او 

نــازل شــوند؛ و او همــان امــام اســت.
شب های قدر را باید قدر دانست و قدر و منزلت خود را یافت.

همــان شــب های قــدری کــه عزیزتریــن و بــا عظمت تریــن حجــت خــدا بــه دســت اشــقی تریِن 
انســان ها بــه شــهادت رســید. اشــقی ترین از ایــن بــاب کــه بــه جــای متصل شــدن بــه حجــت 
ــد جــزء ملعون ترین هــا رقــم زد. و  ــا اب ــام خــود را ت خــدا و بهــره از ایــن شــب های پربرکــت، ن

کوردالنــه مــردم را از فیــض وجــود حجــت خــدا محــروم کرد.
لعنت روز افزون خداوند بر او.

ــت  ــو هدای ــن سمت وس ــه ای ــا را ب ــه م ــی دارد ک ــاه فضیلت های ــن م ــب و روز ای ــام ش تم
ــم.  ــان کنی ــوش ج ــود آن را ن ــه وج ــا هم ــم و ب ــش را بدانی ــک لحظات ــدر تک ت ــه ق ــد ک می کن

ــاءاهلل. ــد ان ش ــی بمان ــان باق ــال در وجودم ــال های س ــا س ــرۀ آن ت ــه به ــد ک باش

ماهمبـارکرمضانماهمبـارکرمضان،،
نـوشجـانتاننـوشجـانتان

فخری مرجانی

سخن نخست
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کالم نـــــور

درهــایرحمتدرهــایرحمت
مــاه مبــارک رمضــان اســت و درهــای رحمــت خــدای تبــارک و تعالــی 

بــه روی همــه گناهــکاران بــاز اســت و شــما تــا دیــر نشــده اســت در این 

مــاه رمضــان خودتــان را اصــالح کنیــد. 

مــا همــه بایــد خودمــان را اصــالح کنیــم؛ مــا هیــچ کدام مــان یــک آدم 

حســابی نیســتیم. پنــاه به خــدا بایــد ببریــم و خودمــان را اصــالح کنیم.

صحیفه امام، ج۱5، ص۳۱
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کـــــالم مطــــــهر
4

ــةاهللَّ  ــوم آی ــان مرح ــهید بزرگوارم ــزرگ، ش ــرد ب ــش آن م ــار و من ــاً رفت حقیقت
مطهــری )رضــوان اهللَّ تعالــی علیــه(،  نشــان دهنده و نمایشــگر یــک معلــم کامــل 
و بــا احســاس مســئولیت بــود. در هیــچ عرصــه ای از عرصه هایــی کــه حضــور یــک 
متفکــر اســالمی مــورد نیــاز بــود، ایشــان از ورود در آن عرصــه خــودداری نکــرد؛ 
ــود؛  ــه نش ــن عرص ــه وارد ای ــرد ک ــوی او را بگی ــت جل ــح نتوانس ــات و مصال مالحظ
ــه  ــخ ب ــه ی پاس ــری. در زمین ــای فک ــه در زمینه ه ــی، چ ــای سیاس ــه در زمینه ه چ
ــغول  ــود مش ــه خ ــا را ب ــای م ــن جوان ه ــه در آن دوره ذه ــی ک ــؤال های گوناگون س
ــود  ــی نب ــنفکری دین ــان روش ــی از مدعی ــل برخ ــری مث ــهید مطه ــود، ش ــرده ب ک
ــا لعــاب دینــی و قالــب  کــه مطالــب اجنبــِی از منطــق دیــن و محتــوای دیــن را ب
ــی را در  ــی دین ــم حقیق ــل، مفاهی ــه  مقاب ــت نقط ــه درس ــد؛ بلک ــه کن ــی عرض دین
ــا ســؤال و نیــاز و اســتفهام مخاطبیــن  بســته بندی های متناســب روز و متناســب ب
عرضــه می کــرد. دنبــال ایــن نبــود کــه یــک دســته  خاصــی، یــک گــروه خاصــی، 
یــک مجموعــه  فکــری خاصــی او را تحســین کننــد. بــا واپســگرایی و عقب ماندگــی 
ــه ناشــی از  ــن - ک ــه ی دی ــط اندیشــیدن در زمین فکــری و ارتجــاع و تحجــر و غل
تحجــر و واپســگرایی اســت - همــان قــدر و بــا همــان شــدت برخــورد کــرد کــه 
بــا بدعت هــا و افــکار انحرافــی و افــکار التقاطــی. ایــن، خصوصیــت آن مــرد بــزرگ 
بــود. او خســته نشــد؛ تــالش دائمــی می کــرد. دنبــال نــام و تیتــر و عنــوان متعــارف 
دانشــگاهی و حــوزه ای هــم نمانــد. بــه عنــوان یــک رزمنــده  عرصــه  فکــر و تأمــل، 
ــه کار او برکــت داد.  ــا اخــالص کار کــرد، خــدای متعــال هــم ب وارد میــدان شــد. ب
ــازه اســت،  ــزرگ، حرف هــای او ت ــرد ب ــروز بعــد از ســی ســال از شــهادت آن م ام
زنــده  اســت؛ گویــا بــرای امــروز نوشــته شــده اســت. آن روز هم کســانی در ســطوح 
ــان را  ــخ خودش ــد، پاس ــتفاده می کردن ــر او اس ــخن او و فک ــری، از س ــف فک مختل
ــرای  ــیاری ب ــائل بس ــت، مس ــه اس ــو رفت ــکار جل ــه اف ــم ک ــروز ه ــد؛ ام می گرفتن
ــخگو  ــد پاس ــؤاالت جدی ــه س ــاز ب ــت، ب ــده اس ــل ش ــت وجوگر ح ــای جس ذهن ه

اســت. ایــن، خاصیــت یــک فکــر عمیــِق همــراه بــا اخــالص اســت.

مقام معظم رهبری، ۱۳89/2/۱5
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َّــا أَنَْزلْنــاُه فـِـي لَْیلَِة  ــَرًة« بخواند و تــا پــس از »إِن بینــه الهــی پــس از زلزلــه عظیــم آمــد تــا »یَْتُلــوا ُصُحفــاً ُمَطهَّ
َّــِذي َخلـَـَق« نمایــد، و »َعلَّــَم اْلِنْســاَن مــا لـَـْم یَْعلـَـْم« بســراید تــا »َســالٌم  ِّــَك ال الَْقــْدرِ«، امــر بــه »اْقــَرأْ بِاْســِم َرب
ِّــِه لََکُنــوٌد« شــد و آن گاه »َکالَّ  ِهــَي َحتَّــی َمْطلـَـِع الَْفْجــرِ« تــداوم یابــد. اما انســانی کــه »لَِفــي ُخْســٍر« بــود، »لَِرب
ِّــَك الرُّْجعی«  راهکار پیشــگیری  إِنَّ اْلِنْســاَن لََیْطغــی « گردیــد زیــرا »أَْن َرآُه اْســَتْغنی« بــود، لیکــن »إِنَّ إِلــی  َرب
ِ« اســت کــه ســیر ســیره نبوی در اســتمرار  از طغیــان انســان اســت. »َعْبــداً إِذا َصلَّــی« همــان »َرُســوٌل ِمــَن اهللَّ

ســور قــرآن اســت، و عبــد بــودن ایــن رســول بــزرگ، نقطــه عطــف ایــن ســیره محســوب می شــود. 
حــّوی: ســوره علــق بــا فرمایــش خدوانــد متعــال در ابتداء بــه »اقــرء« و در نهایــت »فاســجد ...«  پایــان یافته 
و خطابــش هــم در آغــاز و هــم انجــام، متوّجــه رســول اهلل )صلی اهلل علیه وســلم( بــوده اســت، و در ســوره قــدر 
از قــرآِن نــازل شــده بــر محّمــد )صلی اهلل علیه وســلم( ســخن می گویــد. امــا تناســب اصلــی در وجــود ســوره 
علــق کــه اولیــن ســوره نــازل شــده از قــرآن اســت بــه ایــن مهــم در ســوره قــدر برمی گــردد کــه خداونــد ایــن 

ســوره را کــه ابتدایــش بــا علــق اســت در شــب قــدر نــازل فرمــوده اســت.۱
ســوره علــق چشــم انداز بی نظیــری از »َعبــداً اِذا َصلّــی« را بــه نمایــش می گــذارد تــا »َفلَْیْعُبدوا«هــای قبــل 
را بــه تنهایــی عهــده دار گــردد، چراکــه »اِنـّـا اَنَْزلْنــاُه« فقــط بــر قلــب نازنیــن او فــرود آمــده تــا »لَیلــة   الَقــدر« را 
هــر زمانــی کــه »علَّــم االنســاَن« اتفــاق افتــاد، تکــرار نمایــد. تــا معلــِم »َعلَّــَم اْلِنْســاَن« ایــن بینــه نازنیــن خود 
َ یـَـری«، توفیــق بــه دســتیابی بــر لیلــة القدری دهــد کــه »تََنــزَُّل الَْمالئَِکــُة َو الــرُّوُح« تا  را بــه ایمــان بــه »اَنَّ اهللَّ

مطلــع الفجــر بــر چنیــن انســانی، ســالم و تحیــت می فرســتند. 
       در ســورة قــدر، مفهــوم لیلةالقــدر ســه بــار تکرار شــده و این حالت در ســورة علــق، برای عبارِت ســؤالی و 
تعجبــی »أََرأَیـْـَت« قابــل تصــور اســت تــا بــه انســان غافل بــرای درســت دیدن تذکــر داده شــود. اگرچــه »فرج« 
در قــرآن نیامــده ولــی فجــر از آن عمیق تــر اســت و همــه آن چیــزی را کــه »اَلذیــَن َکَفــروا« نســبت بــه آمــدن 
بینــه نســبت بــه آن منفــك بودنــد، همــان مســیر بــرای آمــدن ولی عصــر )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( نیــز 

تــا »َمْطلـَـع الَْفجــر« ادامــه دارد تــا فــرج نهایی حاصــل گردد.
لســانی فشــارکی بــا دقتــی شایســته تقدیــر، بــا تکیــه بــر آیــه »َعلَّــَم اْلِنْســاَن مــا لـَـْم یعلــم«، کاّل را بعــد از 
ِّــَك الرُّْجعــی « درســنامه جلوگیــری از طغیانی می دانــد کــه از »أَْن َرآُه اْســَتْغنی «  علـّـم بــه همراهــی »إِنَّ إِلــی  َرب
سرچشــمه گرفتــه،  و بــا تکــرار»أ َراَیـْـَت« صحنــه عبــدی را جلــوی چشــم انســان مــی آورد که مدعیــان صالة و 
هدایــت و تقــوا قصــد نابــودی وی را دارنــد! و تفســیِر روزِ اســلوب پرســش گری »أ َراَیـْـَت« در نامــه رهبــر معظــم 
انقــالب بــه جوانــان آمریکایــی و اروپایــی اســباب النزولــی نــو بــه خــود گرفتــه که بــا تمــام وجود، تفســیر متن 

ســوره علــق اســت کــه شــیوه ی عملــی »اِنـّـا اَنَزلنــاُه فــی لَیلـَـه الْقــدر« را بــه تصویر می کشــاند.2

۱- حّوی،  سعید،  االساس فی تفسیر القرآن،  ج۱۱،  ص5۱6
2- لســانی فشــارکی،  محمــد علــی ،  فایــل صوتــی کارگاه ترتیبــی تفســیر قــرآن کریــم 

ســوره علــق،  آرشــیو در:دار القــرآن ســپاه ناحیــه کــرج،  ســال95.
۳- طبرسی، جوامع الجامع، ج۴، ص 5۱2
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سوره نود و ششم  شماره سوره: 
)نوزدهم از آخر( مّکی و دارای 

۱9 آیه
نام های دیگر:  سوره إقرأ )یا 

إقرأ بسم ربك(
علق: خون بسته؛  شرح لغات: 
رجعی: بازگشت؛ سفع: جذب 
و کشیدن؛ ناصیه: موی جلوی 
پیشانی و سر؛ نادی: مجلس، 

گروه
سوره زوج:  تین.  گروه سور: 

عزائم)سجده دار(
محور موضوعی: خداوند در این 

سوره رسولش را امر می کند 
به اینکه قرآن را که به وحی 

خدا نازل می شود تلقی کند. 
)المیزان(

شاًن نزول: به اعتقاد اکثر 
مفسران این سوره، اولین 

سوره ای است که بر پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( نازل شده 

است.
فضیلت قرائت: به نقل از رسول 

اهلل )صلی اهلل علیه وآله(: هر که 
سوره علق را تالوت کند، گویا 
همه مفصالت را خوانده است. 
امام صادق )علیه السالم(: مقام 

شهید را خواهد داشت.۳

)قسمت     نوزدهم



آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت  سی  و  دو

تربیـــــــت فرزند
6

این حرف نشان از جهل گوینده دارد!
مــن اینجــا جمالتــی را از اســتادم )امــام خمینــی رحمت اهلل علیه( 
ــچ  ــه هی ــدان ک ــد: »ب ــان می فرمای ــم. ایش ــما می خوان ــرای ش ب
ــدا  ــه ابت ــر اینک ــود؛ مگ ــوده نمی ش ــه پیم ــارف الهی ــی در مع راه
کنــد انســان از ظاهــر شــریعت )کــه مــن جلســه گذشــته این هــا 
ــود  ــه نش ــریعت حق ــه آداب ش ــؤدب ب ــان م ــا انس ــه ام( و ت را گفت
هیــچ یــك از اخــالق حســنه از بــرای او بــه حقیقــت پیــدا نشــود. 
و ممکــن نیســت کــه نــور معرفــت الهــی در قلــب او جلــوه کنــد 
ــه  ــا ک ــت، آنج ــانی اس ــای انس ــه جنبه ه ــوط ب ــمت اول مرب )قس
ــد  ــای، بع ــی جنبه ه ــد. دوم ــر می کن ــالق حســنه« تعبی ــه »اخ ب
معنــوی انســان را مــّد نظــر دارد. ایشــان ایــن دو را جداســازی هــم 

کــرده اســت(.
ــانی  ــد انس ــه بع ــوط ب ــه مرب ــنه )ک ــالق حس ــك از اخ ــچ ی هی
اســت( از بــرای او بــه حقیقــت پیــدا نشــود و ممکــن نیســت کــه 
نــور معرفــت الهــی در قلــب او جلــوه کنــد و علــم باطــن و اســرار 

بــرای او منکشــف شــود و پــس از انکشــاف حقیقــت و بــروز 
انــوار معــارف در قلــب نیــز مــؤدب بــه آداب ظاهــره خواهــد بود.« 

می گویــد حــاال کــه از راه ظاهــر وارد شــدی و باطنــت را 
هــم تطهیــر کــردی و انــوار معــارف در قلبــت آمــد؛ بایــد بــاز هم 

پایبنــد بــه شــرع باشــی! »پــس از انکشــاف حقیقــت و بروز 
انــوار معــارف در قلــب نیــز متــأدب بــه آداب ظاهــر خواهــد بود.« 

نبایــد از ایــن ظاهــر دســت بــرداری! بعــد می فرمایــد: »و از 

ایــن جهــت دعــوی بعضــی باطــل اســت کــه بــه تــرک ظاهــر، 
علــم باطــن پیــدا شــود، یــا پــس از پیدایــش آن بــه آداب ظاهــره 

احتیاج نباشد.« ایشان هر دو مورد آن را آورده است. 
«و ایــن از جهــل گوینــده اســت بــه مقامــات عبودیــت و مدارج 

انســانیت.« دوبــاره هــر دو مــورد آن را می گویــد؛ هــم مقامــات 
پرستشی، هم مدارج انسانی، هر دو مورد را آورده است.

ــد  ــت را صــاف بکــن، عمــده آن اســت!« می گوی ــرو دل اوالً »ب
ــذار. دوم، حــاال  ــار بگ ــن حــرف بی ربطــی اســت و آن را کن ای

مثــاًل »وقتــی رفتــی و توانســتی درون خــودت را اصــالح کنــی، 
از آداب ظاهــره شــریعت وانســانیت دســت بــردار!« ایــن را 

هم می گوید که غلط است.

اصالح ظاهر؛ تنها محور تربیت
ــدای راه  ــری! ابت ــم؟ از آداب ظاه ــروع کنی ــا ش ــدا از کج ابت
اینجاســت. پــدر و مــادر! می خواهیــد بچــه را تربیــت کنیــد؟ حاال 
ــه او روش بدهیــد - در هــر محیطــی کــه در  کــه می خواهیــد ب
بحــث تربیــت هســت - از اینجــا بایــد شــروع کنیــد، از ظاهــر 
ــش  ــد رهای ــت، نبای ــه روش گرف ــد ک ــد. بع ــروع کنی ــد ش بای
کنــی! خــود تــو هــم همین گونــه هســتی کــه نبایــد خــودت را 
رهــا کنــی! محــور ایــن اســت؛ ایــن مســئله بــرای اینکه شــخص، 
انســان شــود و الهــی شــود، محــور اســت. محــور اصــاًل همیــن 

است، غیر از این نیست.

تربیتدرمحیطخانواده
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7
طریق عاشــــقی

محیا خوبرو

» در ابتــدا توجــه شــما را بــه تعریــف عالمــه شــهید مرتضی 
مطهری)رحمت اهلل علیــه( از کلمــة »ســیره« جلــب می کنــم.«

ــوع و ســبک  ــه معنــای ن ــا ســیره ب ســیر یعنــی رفتــن، ام
ــت. ــن اس راه رفت

ــا  ــا و عمل کردن ه ــاب الگوبرداری ه ــده در ب ــه ش ــا توصی ــه م ــه ب آنچ
شــناختن ســبك پیغمبــر)و بــزرگان دیــن( 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 اهلَلِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة«

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

یــك کالم؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگــو 
ــم. ــاد گرفته ای ی

بانــوی چهــارده ســالة آبادانــی، اســمش را نمی پســندید. مادربزرگــش 
اســمش را انتخــاب کــرده بــود میتــرا. یکبــار بــه ایشــان اعتــراض کــرد 
کــه: »مــن دوســت دارم اســمم زینــب و ماننــد زینــب )ســالم اهللّ علیها( 

باشــم.«
لــذا یــك روز روزه گرفــت و بــرای افطــار دوســتانش را دعــوت کــرد و 

اســمش را تغییــر داد.
ــه گفتــة مــادر تــالش کــرد  شــهید »زینــب کمایــی«، بانویــی کــه ب
زینــب وار زندگــی کنــد، در آبــادان و در دهــة چهــل زاده شــد و بــا وجــود 

ــا معرفتــی خــاص، در مســیر بندگــی قــدم برداشــت. ســن کــم، ب
ــوادث روز  ــه ح ــود. ب ــنش ب ــر از س ــت جلوت ــوان گف ــوح می ت ــه وض ب

ــرد. ــد می ک ــجد رفت وآم ــاً در مس ــود و دائم ــاس ب حس
در تربیــت ســه بعــد وجــودی اش، یعنــی عقلــش، قلبــش و جســمش 

می کوشــید.
بــا آن ســن کــم کتاب هــای شــهید مطهــری را مطالعــه و در محافــل 
ــرد و  ــث می ک ــن بح ــت ها و منافقی ــا کمونیس ــی ب ــی و آموزش عموم
ــی  ــی و معرفت ــای مذهب ــان فعالیت ه ــاخت. آن زم ــان می س رسوای ش

زینــب، مــورد غضــب منافقیــن بــود.
در ابتــدای دهــة شــصت و در کــوران تحــرکات شــوم ســازمان منافقین، 
ــه  ــم و کین ــورد خش ــی اش م ــی- سیاس ــای مذهب ــل فعالیت ه ــه دلی ب
ــاز  ــن نم ــق در آخری ــوردالن مناف ــت. ک ــرار گرف ــروه ق ــن گ ــای ای اعض
مغــرب اســفند مــاه ســال۱۳6۰ هنگام بازگشــت از مســجد او را ربودنــد؛ 
ســپس بــا گــره زدن چــادرش او را خفــه کــرده و مظلومانــه بــه شــهادت 

رســاندند.

ــا پیکر هــای غــرِق  پیکــر مطهــر زینــب، ســه روز بعــد پیــدا شــد و ب
بــه خــون ۳6۰ شــهید عملیــات »فتح المبیــن« در اصفهــان تشــییع و در 

گلســتان شــهدای اصفهــان بــه خــاک ســپرده شــد.
ــرکت در  ــاب و ش ــتن حج ــرم داش ــه ج ــه ب ــت ک ــهیدی اس  او ش
ــید. ــهادت رس ــه ش ــن ب ــط منافقی ــی توس ــه بدحجاب ــی علی راهپیمای

ــهید  ــالة ش ــارده س ــوی چه ــن بان ــة ای ــت نام ــمتی از وصی ــرور قس م
ــه اش  ــت؛ او در وصیت نام ــی س ــوغ بندگ ــی از بل ــطح باالی ــان از س نش
بــرای مــا چنیــن نوشــته اســت: »خدایــا، نگــذار نقــاب نفــاق و بی طرفــی 
بــر چهره مــان افتــد و در ایــن هنگامــة جنــگ حســین را تنهــا گذاریــم. 
ــس.  ــت و ب ــافلین اس ــفل س ــان اس ــد و جایگاه ش ــد بدترن ــا از یزی این ه
مــاذا وجــدک مــن فقــدک و مــاذا فقــد مــن وجــدک. چــه یافــت آنکســی 
کــه تــو را گــم کــرد و چــه گــم کــرد آنکــس کــه تــو را یافــت. )قســمتی 
از مناجــات امــام حســین علیه الســالم( بــه دلیــل اینکــه هــر مســلمانی 
بایــد وصیت نامــه ای داشــته باشــد مــن نیــز تصمیــم گرفتــم ایــن متــن 
ــرای  را به عنــوان وصیــت نامــه بنویســم و آخریــن حرف هــای خــود را ب
دوســتان و خانــواده و تمــام عاشــقان شــهادت بنویســم. از شــما عاشــقان 
ــه  ــه را ادام ــه خــون خفت ــهیدان ب ــن ش ــه راه ای ــم ک ــهادت می خواه ش
دهیــد. هیــچ گاه از پشــتیبانی امــام ســرد نشــوید. همیشــه ســخن، ولــی 
فقیــه را بــه گــوش جــان بشــنوید و بــه کار ببندیــد. چــون هرکــس روزی 
بــه ســوی خــدا بــاز خواهــد گشــت. همیشــه بــه یــاد مــرگ باشــید. تــا 
کبــر و غــرور و دیگــر گناهان شــما را فــرا نگیــرد. نمازهای تــان را فراموش 
نکنیــد و بــرای ســالمتی امام مــان همیشــه دعــا کنیــد و در انتظــار ظهــور 
مهــدی )عــج( باشــید.  مــادر جــان تــو کــه از بــدو تولــد همیشــه پرســتار 
و غمخــوار مــن بــودی حــال کــه وصیت نامــه مــرا می خوانــی خوشــحال 
بــاش کــه از امتحــان خــدا ســربلند بیــرون آمــده ای و هرگــز در نبــود من 
ناراحــت نشــو؛ زیــرا کــه مــن در پیشــگاه خــدای خــود روزی می خــورم 
و چــه چیــزی از ایــن بهتــر اســت کــه تشــنه ای بــه آب برســد و عاشــقی 

بــه معشــوق.« 
الّلهم ألحقنا بهم...

آنانکهوامدارشانهستیم
یعنىِدینماسنگیناست،ِدینىبهاندازۀجان...

شهید»زینبکمایى«ازقاباسوه
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بهداشت و سالمت

وعدههایغذایى
شــخصی به خدمــت امــام صادق)علیه الســالم( 
از بیماری هــای گوارشــی شــکایت کــرد. آن 
حضــرت ]بــرای پیشــگیری از بیماری هــای 
گوارشــی[ فرمــود: صبحانــه و شــام بخــور 
و میــان آن دو چیــزی نخــور، چــون مایــه 
ــدن اســت. مگــر نشــنیدی کــه خــدا  فســاد ب
ــداد و  ــر بام ــت( ه ــا )بهش ــد: در آنج می فرمای

ــت.  ــد داش ــود را خواهن ــرگاه رزق خ عص
ــوع  ــن ن ــه ای ــدن ب ــس از دچارش ــی پ ول
ــه در  ــد ک ــه می کنن ــکان توصی ــاری، پزش بیم
ــتفاده  ــب اس ــذای مناس ــم از غ ــای ک فاصله ه

ــود. ش

مفاتیح الحیات، ص144
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ــت.  ــی اس ــجاعت و نترس ــن ش ــد! ای ــد او می ترس ــه بگوین ــید از اینک ــود؛ نترس ــه ب ــالم( اینگون ــی )علیه الس ــام مجتب ام
دلیرهــا می ترســند از اینکــه مــردم بگوینــد او ترسوســت! شــجاعت بــزرگ یعنــی نترســد از اینکــه بــه او بگوینــد ترســید!
فرقــی میــان شــجاعت امــام حســن و امــام حســین )علیه الســالم( نیســت. اگــر هــم فرقــی باشــد، کفــة تــرازوی امــام 
مجتبــی )علیه الســالم( ســنگین تر اســت. چــرا؟ چــون امــام حســن )علیه الســالم(، امــام زمــان عصــر خــودش اســت. امــاِم 

امــام حســین )علیه الســالم( اســت. امــام، اشــجع همــه اســت.
بســیاری عظمــت کار امــام حســین )علیه الســالم( را می بیننــد. امــا در کار امــام حســن )علیه الســالم( باریــک نمی شــوند! 
شــجاعت امــام حســین )علیه الســالم( را می خواننــد. چــرا؟ چــون کتابــی اســت کــه بــا خــط درشــت نوشــته شــده اســت. 
امــا کار امــام حســن )علیه الســالم( را نمی بیننــد چــون کتابــی اســت کــه بــا خــط ریــز نوشــته شــده اســت. خــط درشــت 
ــاده  ــش فوق الع ــت و علم ــر اس ــذ و بصی ــمش ناف ــه چش ــانی ک ــد. انس ــد بخوانن ــم می توانن ــو ه ــم کم س ــا چش ــای ب را آدم ه

ــام حســن )علیه الســالم( را بفهمــد! ــد شــجاعت ام اســت می توان
شجاعت امام حسن )علیه السالم(، خفی است و شجاعت امام حسین )علیه السالم( جلی…

آیت اهلل حائری شیرازی

امامحسنمجتبىنترسید
ازاینکهبگوینداو

مىترسد!
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دربسترشهادتدربسترشهادت

برگـی  از  یک  نوشته
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ــهادت  ــتر ش ــه در بس ــالم( ک ــه الس ــای امیرالمؤمنین)علی ــن وصای آخری
بیــان شــده، بــه اقتضــای شــرایط، قطعــاً بایــد مشــتمل بــر مطالبــی بســیار 
ارزنــده و کارگشــا بــرای جامعــه اســالمی و مســلمانان و پیــروان آن حضرت 
باشــد. هرچنــد ممکــن اســت ظاهــر ایــن عبــارات ســاده بــه نظــر برســد، 
ــا  ــی م ــد در زندگ ــه می توان ــری ک ــا و تأثی ــق آنه ــم عم ــد بدانی ــا بای ام
داشــته باشــد بســیار حیاتــی و مهــم اســت. مــا اگــر بــه ایــن ســفارش ها 
عمــل کنیــم همــای ســعادت در زندگــی فــردی و اجتماعــی مــا پــر خواهــد 
ــقاوت و  ــا ش ــه آنه ــردن ب ــل نک ــورت عم ــز در ص ــو نی ــود، و در آن س گش

ــد. ــد ش ــان خواه ــی گریبان گیرم بدبخت
امیرالمؤمنین)علیــه الســالم( در ایــن وصیــت پــس از ســفارش بــه تقــوا 

بــه ایــن نکتــه اشــاره فرمودنــد کــه:
نَْیــا َوإِْن بََغْتُکَمــا َوالَ تَْأَســَفا َعَلــی َشــْیء ِمْنَهــا ُزِوَی َعْنُکَمــا؛  َوأاَلَّ تَْبِغَیــا الدُّ
بــه دنبــال دنیــا نرویــد گرچــه دنیــا بــه دنبــال شــما بیایــد و بــر چیــزی از 

آن کــه از شــما گرفتــه شــده اندوهنــاک نشــوید.
ــای  ــالم( در ج ــه الس ــد امیرالمؤمنین)علی ــورد تأکی ــائل م ــی از مس یک
جــای نهج البالغــه همیــن اســت کــه بــه مؤمنــان و پیــروان خــود ســفارش 
می کننــد کــه بــه دنیــا بهــا ندهنــد، بــه آن دل نبندنــد و زخــارف دنیــا را 
قبلــه و معشــوق خــود قــرار ندهنــد. اصــوالً اگــر بیانــات مربــوط بــه تقــوا 
و تحذیــر از دنیــا را از نهج البالغــه برداریــم شــاید مطلــب چندانــی در آن 
ــور  ــا، دو مح ــر از دنی ــوا و تحذی ــی تق ــئله، یعن ــن دو مس ــد. ای ــی نمان باق
ــالم( در  ــه الس ــات امیرالمؤمنین)علی ــات و کلم ــیاری از بیان ــی بس اساس

ــت. ــه اس نهج البالغ
ــایر  ــان و س ــمان و گیاه ــن و آس ــت زمی ــا مذم ــت دنی ــور از مذم منظ
مخلوقــات خــدای متعــال نیســت؛ بلکــه آنچــه مذمــوم اســت نــوع برخورد 
مــا بــا دنیــا اســت. اگــر دنیــا مذمــت شــده اســت، در واقــع دل بســتگی ما 
بــه دنیــا و عشــق ورزیــدن مــا بــه آن مقصــود اســت نــه آن کــه خــود دنیــا 
از آن جهــت کــه مخلــوق خداونــد اســت عیــب و اشــکالی داشــته باشــد. 
خــدای متعــال هرچــه خلــق کــرده، نیکــو آفریــده و عیبــی در آن نیســت:
َّــِذی أَْحَســَن ُکلَّ َشــْیء َخَلَقــه؛آن کــس کــه هــر چیــزی را کــه آفریــده  ال

نیکــو آفریــده اســت.
ایــن آســمان و زمیــن و ســتارگان و حــوادث و پدیده هایــی کــه در عالــم 
تحقــق پیــدا می کننــد همــه تابــع حکمــت الهــی و نظــام احســن اســت. 
مذمــت در واقــع متوجــه مــا اســت در اینکــه وســیله را بــا هــدف، راه را بــا 

مقصــد، و مقدمــه را بــا ذی المقدمــه اشــتباه بگیریــم.

عالمه مصباح یزدی، پیام موال از بستر شهادت، چکیده صص 44 تا 47
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کــــــــالم آخر

مــا را چــه خوشــتر از اینکــه ســال مان بــا جشــن میــالد 

شــما شــروع شــد...

و نزدیک هستیم به زمان میهمانی خدا...

ای دویدن به سمت شما، محّول االحوال ما...

بهــار یعنــی ســبزی دل مــا کــه مهــر شــما آن را ســامان 

می دهــد...

بیچاره آنکه تو را گم کرده و تو را نمی داند...

چه دارد آنکه امید به آمدن شما ندارد؟

ــکوفه  ــما ش ــال ش ــا از خی ــد م ــر امی ــای سراس و قلب ه

بــاران می شــود و بــه شــب های رقم خــوردن تقدیــر 

ــی دوزد... ــم م چش

می پرسد آرام از خود:

آیا در معیت شما، در هنگامة آمدن تان خواهد بود؟

ــعر  ــا ش ــه اش را ب ــد آرزوی دیرین ــه می کن و آرام زمزم

ــد: ــه می گوی ــاعری ک ش

بر تو از نزدیک آقاجان سالمم آرزوست

با شما عمریست این چندین کالمم آرزوست

دوست دارم دوستت باشم به هر قیمت شده

دشمنی با دشمنانت صبح و شامم آرزوست

محیا خوبرو

بیچارهآنکهتوبیچارهآنکهتو
راگمکردهراگمکرده
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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(

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

 گرداند و او را پاداشی خوش باشد.

خبـــــرویـــــژه
 »وام بدون کارمزد«

 آغاز ثبت نام دور سوم وام 40 میلیونی تومانی  ویژه با اقساط 16 ماهه و پرداخت ماهانه 2.500.000 تومان

 آغاز ثبت نام دور چهارم وام 20 میلیونی تومانی با اقساط 16 ماهه و پرداخت ماهانه 1.250.000 تومان

 آغاز ثبت نام دور هفتم وام 5 میلیونی تومانی با اقساط 10 ماهه و پرداخت ماهانه 500.000 تومان
قرعهکشىکلیهماههایکجاانجاممىشود

 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 9 تا 16 بعدازظهر تماس حاصل نمایید.

55390120-55482025تلفن--داخلى)1(

واحد وام موسسه فرهنگی قران و عترت اسوه تهران


