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مــاه شــعبان دیگــری از راه رســید و بنــدگان مؤمــن خدا، 
بعــد از مــاه رجــب، خــود را بــا ایــن مــاه بــرای مــاه عزیــز 
رمضــان آمــاده می کننــد. در فضیلــت دعاهــا و روزه هــای 
ــی  ــعبان ماه ــاه ش ــه »م ــنیده ایم ک ــیار ش ــاه بس ــن م ای
اســت کــه در آن بهشــت را بیاراینــد و روزهــای مؤمنــان را 
منشــعب ســازند و بیفزاینــد و از ایــن جهــت آن را شــعبان 
ــه دعاهــا و اولیــای ایــن  ــن و جــان را ب ــد ت خواننــد.« بای
ــش در  ــرکات و نعمات ــا ب ــپرد ت ــدا س ــوب خ ــای خ ماه ه
تمــام ســال بــر مــا فزونــی یابــد. بایــد نفــس خــود را بــا 
دعاهــا تربیــت کــرد کــه همیــن خواســتن و »حرکــت« بــه 
ــت  ــادی در تربی ــیار زی ــواص بس ــدن، خ ــمت تربیت ش س

روح و جســم خواهــد داشــت.
ــود  ــعبان، وج ــاه ش ــر م ــل دیگ ــه فضای ــا از جمل ام
ــعبان روز  ــوم ش ــت. س ــاه اس ــن م ــارک ای ــای مب مولوده
ــارم  ــالم(، چه ــین )علیه الس ــام حس ــرت ام ــالد حض می

میــالد حضــرت ابوالفضــل )علیه الســالم(، پنجــم شــعبان 
ــه  ــالم( و نیم ــجاد )علیه الس ــام س ــت ام ــر برک ــالد پ می
شــعبان نیــز شــب و روزی اســت کــه بــه راســتی شــأن و 
شــرافت و قــدر و منزلــت بســیار باالیــی دارد و روز میــالد 

ــت. ــج( اس ــان )ع ــام زم ــرت ام حض
از امــام جعفــر صــادق )علیه الســالم( روایــت اســت کــه 
ــت  ــالم( از فضیل ــر )علیه الس ــد باق ــام محم ــرت ام از حض
ــد: »آن  شــب نیمــه شــعبان ســؤال شــد؛ ایشــان فرمودن
شــب، افضــل شب هاســت بعــد از لیلــه القــدر. در آن شــب 
عطــا مــی فرمایــد خداونــد بــه بنــدگان فضــل خــود را و 
می آمــرزد ایشــان را بــه مــن و کــرم خویــش؛ پس ســعی و 
کوشــش کنیــد در تقــرب جســتن بــه ســوی خــدای تعالی 
در آن شــب، پــس آن شــبی اســت کــه خــدا قســم یــاد 
ــی  ــت خال ــه دس ــود ک ــدس خ ــه ذات مق ــت ب ــرده اس ک

برنگردانــد ســائلی را کــه بــه درگاه او آمــده اســت.« 

بهشـت  را  بیـارایندبهشـت  را  بیـارایند
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کالم نـــــور
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ماه رفتن به معراجماه رفتن به معراج
ــام برجســته معّرفــی شــده اند، این هــا همــه فرصتنــد؛  ایــن ایّامــی کــه در روایــات مــا به عنــوان ایّ

هــر فرصتــی هــم نعمــت اســت و هــر نعمتــی هــم نیازمنــد شــکر و ســپاس اســت.
لیــن و اهــل توحید و اهــل معنــا مقّدمۀ مــاه رمضاننــد؛ و ماه  ایــن دو مــاه ]رجــب و شــعبان[ از نظــر ُکمَّ
رمضــان مــاه عــروج اســت، مــاه رفتــن بــه معــراج اســت، مــاه تزکیــه اســت، مــاه تصفیــه اســت کــه 

همــه  مــا بــه این هــا احتیــاج داریــم.

1394/2/6



کـــــالم مطــــــهر
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کســانی که روح و عقل و فکر مســتقیمی داشــته باشــند، جبهه شــناس باشــند 
و بتواننــد مقتضیــات هــر عصــر و زمانــی را درک کننــد، می فهمنــد کــه چگونــه 
ــهداء  ــان سیدالش ــل زم ــت مث ــك وق ــه ی ــد ک ــا می کن ــالمی اقتض ــح اس مصال
)علیه الســالم( نهضــت آن هــا شــکل قیــام بــه ســیف بــه خــود بگیــرد و یــك 
زمــان مثــل زمــان امــام صــادق )علیه الســالم( شــکل تعلیــم و ارشــاد و توســعه 
 تعلیمــات عمومــی و تقویــت مغزهــا و فکرها پیــدا کند و یــك وقت شــکل دیگر.

شهیدمطهری، کتاب نهضت حسینی

جبهه شناس باشجبهه شناس باش



سبک زندیگ قرآین
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سوره نود و هفتم  شماره سوره: 
)هجده ام از آخر( مّکی و دارای 

۵ آیه
نام های دیگر:  »انّا انزلنا«

قدر: اندازه، توانایی،  شرح لغات: 
قوه، احترام، بی نيازی؛ شهر: روزهای 
ما بين دو هالل ماه؛ سالم: بمعنای 
مصدری: تسليم. و بمعنای اسمی: 

تحيت، بركت، سالمتی.
سوره زوج: بيّنه؛ و گروه سور انّا : 
چهار سوره كوثر، قدر، نوح و فتح

انزال یکباره قرآن  محور موضوعی: 
بر قلب پيامبر )ص( در ليلة القدر
در روایتی آمده كه  شاًن نزول: 

پيغمبر اكرم ص در خواب دید كه" 
بنی اميه" از منبر او باال رفته اند، این 

امر بر پيامبر گران آمد و ناراحت 
شد، سوره قدر نازل گردید و پيامبر 

را تسلی دارد )لذا »أَلِْف َشْهٍر« را 
ناظر به مدت حکومت بنی اميه كه 

حدود یکهزار ماه بود می دانند( 2
فضیلت قرائت: بهترین سوره ای 
كه بعد از سوره فاتحه در نمازهای 

فریضه خوانده می شود، سورۀ 
قدر و توحيد است. اُبی بن كعب 
از پيغمبر )ص( روایت نموده كه 

كسی كه آن را قرائت كند باو عطا 
شود اجر كسی كه ماه رمضان را 
روزه گرفته و شب قدر را احياء 

داشته است و در راه خدا شمشير 
كشيده و شهيد شده است. 3

)قسمت     هجدهم

سبک زندگــی کـوثریسبک زندگــی کـوثری

 دکتر زهرا خلخالی
zmnyhi@gmail.com

)از ناس تا نبأ()از ناس تا نبأ(

سوره کریمه قدرسوره کریمه قدر
دوميــن ســوره از گــروه ســور »انـّـا« ســوره مباركــه قــدر اســت كــه تجلــی »اعطينــک« می باشــد و 
برابــری كوثــر و قــرآن را بــه تصویــر می كشــاند بــه بيانــی دقيــق، تبييــن ثقليــن اســت. »اَنَزلْنــاُه« بــه 
نــزول قطعــی و یکپارچــه قــرآن كریــم در شــب قــدر اشــاره می فرمایــد و » فـِـي لَْيلـَـِة الَْقــْدرِ« چه بســا 

بــه تعبيــر مرحــوم گنابــادی ليلــة القــدر، منظــور قلــب مبارک رســول اكــرم )ص( باشــد.
دروزه: مفســران درســياق ایــن ســوره روایــات و اقوالــی را آورده انــد كــه تضميــن می نمایــد كــه قرآن 
یک بــاره بــر آســمان دنيــا نــازل شــده، ســپس بــه نجــوم یعنــی آیــه آیــه و ســوره ســوره بــر حســب 

حاجــت بــر وفــق مصلحــت تنزیــل یافتــه تــا آنجــا كــه بــه نــزول همــه قــرآن  انجاميده اســت.1
          حافظ: 

        شب وصلست و طی شد نامه ی هجر                           سالٌم فيه حتی مطلع الفجر
و امــا  »لَْيلـَـِة الَْقــْدرِ«؛ آیــا فقــط شــامل حــال ليالــی قــدر در مــاه رمضــان می شــود و یــا می توانــد 
توســعه یابــد؟ در حدیــث معصوميــن )ع( آمــده: شــب و روز عيــد فطــر، و شــب و روز نيمــه شــعبان 
ارزش ليلــة القــدر را دارد و بــاز هــم در نقــل معصوميــن شــب و روز جمعــه چــون شــب قدر ارزشــمند 
و بلکــه ســيد ایــام هفتــه اســت، لــذا می بينيــم بــا توســعه ایــن ليــل و ليلــة مبــارک، انســان بی وقفــه 
در محضــر خداونــد كریــم در »َخيــْر ِمــن اَلــِف َشــهٍر« قــرار دارد كــه ایــن دیــدگاه، می توانــد خيــر 
بــودن »والعصــر« زندگــی هــر بنــده  ای را توســعه بخشــد و بــا تأســی بــه معوذتيــن، از همــه شــرور به 
خــدا پنــاه بــرد و زندگيــش را بســيار بــه خيــر نزدیــک گردانــد تــا آنجــا كــه ليلــة القــدر »حــر بــن  
ــا  ــُه« را ب ــْم َو َرُضــوا َعْن ُ َعْنُه یزیــد ریاحــی« روز عاشــورا رقــم می خــورد! كــه او بخوبــی »َرِضــَي اللَّ
َّــُه« بــه مطلــع الفجــری جــاودان بــدل نمــود و بــا قدرشناســی  درک به موقــع »ذلـِـَک لَِمــْن َخِشــَي َرب

به موقــع ســالم را كــه نتيجــه رضایــت و خشــيت اســت تــا فرجــی هميشــگی بســراید.
و تنزیــل مالئــک هــم می توانــد بــا حدیــث: نمازگــزاری كــه قبــل از نمــاز، اذان و اقامــه گویــد، دو صف 

از مالئــک در نمــاز بــه او اقامــه خواهنــد نمود، تســهيل گردیــده و توســعه در زندگی مومنيــن یابد.
امــا در بحــث تناســب؛ زیباتریــن تناســب ها بيــن دو ســوره بينــه و قــدر بــه چشــم می خــورد: ابتــدا 
وجــود بــا عظمــت بينــه یعنی حضــرت رســول )ص( در ســوره »لـَـم یَُکــن«  به عالميــان بشــارت داده 
می شــود و ســپس نــزول قــرآن، عزیزتریــن نازلــه الهــی بــر قلــب آن حضــرت، اتفــاق می افتــد. گرچــه 
كّفــار اعــم از مشــركين و اهــل كتــاب، تمــام ســعی و همــت خــود را بــرای تحقــق نيافتــن ایــن مهــم 
بــکار می بندنــد ولــی هرگــز كمتریــن توفيقــی نمی یابنــد، زیــرا بينــه بــا »اِنـّـا اَنزلْنــاُه فــی لَيلـَـة الَْقدر« 
جایــگاه خــود را می یابــد تــا عالميــان بــا معرفــت نســبت بــه ایشــان بــه درک »ليلــه القــدر« دســت 
یابنــد. امــام صــادق )ع( درک مقــام حضــرت زهــرا )س( را درک ليلــة القــدر می دانــد: »َمــن َعَرفَ هــا 
َحــّق َمعِرَفتهــا اَدرَک لَيلــة القــدر«2؛ كــه بــا درک آن »ُهــْم َخيــُر الَْبریــه« اتفــاق می افتــد و بــا كفــر بر 
آن »ُهــْم َشــرُّ الَْبریــه« شــکل می گيــرد. بنابرایــن ســوره بينــه بــر اقامــة دیــن قيمــه تأكيــد می كند و 
ســوره قــدر بــا بيــان خيــر بــودن ليلةالقــدر، عبــارت »ُهــْم َخْيــُر الَْبِریَّــه« را تفســير می نمایــد و نتيجة 

»َســاَلٌم ِهــَي« را تــا مطلــع فجــر تــداوم می بخشــد و آمــدن فــرج را نویــد می دهــد.

 1- دروزه،  محمدعزه،   التفسير الحدیث : ترتيب السور حسب النزول،   ج 2،   ص: 31 
2-كوفی، فرات بن ابراهيم ، تفسير فرات الکوفی، ص ۵81

3- تفسير نمونه، ج 27، ص178
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آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت  سی  و یکم

تربیـــــــت فرزند
6

رابطۀ ظاهر و باطن متقابل است 
در ایــن جلســه مطلبــی را می خواســتم مطــرح كنــم و آن ایــن 
اســت كــه رابطــة مســتقيم هســت بيــن ظاهــر انســان و باطــن 
ــی  ــم یعن ــم داری ــن. عکــس آن را ه ــر روی باط ــذاری ظاه و اثرگ
اثرگــذاری باطــن روی ظاهــر، هــر دو مــورد هســت. این طور نيســت 
ــه باشــند، یعنــی این طــور  ــه اینکــه هــر كــدام از یکدیگــر بيگان ب
نيســت كــه ظاهــرم از باطنــم بيگانــه شــود و باطــن از ظاهــر بيگانه 

بشــود، ایــن هــم نيســت. 
ــم بعــد ســراغ مطلــب بعــدی  مــن چنــد مــورد روایــت ميخوان
ميــروم. در یــک روایتــی از علی )عليه الســالم( اســت كــه می فرماید: 
»لـِـُکلِّ َظاِهــٍر بَاِطنــاً َعلـَـی ِمَثالـِـِه، َفَمــا َطــاَب َظاِهــُرُه َطــاَب بَاِطُنــُه 
ــرای هــر ظاهــری باطنــی  ــُه«. ب ــَث بَاِطُن ــُرُه َخُب ــَث َظاِه ــا َخُب َو َم
هماننــد ظاهــر هســت. پــس هركــه ظاهــرش پــاک باشــد باطنــش 
نيــز پــاک اســت و هركــه ظاهــرش پليــد اســت، باطنــش نيــز پليد 
ــد: آن  ــد می فرمای ــتقيم دارد بع ــة مس ــه رابط ــاره ب ــت. اول اش اس
كســی كــه ظاهــرش صالــح باشــد، اثــر می گــذارد و باطــن او هــم 
ــرد.  ــح می ب ــمت صال ــه س ــذارد و آن را ب ــر می گ ــرش اث ــر ظاه ب
ــذارد و  ــر می گ ــم اث ــد باشــد آن ه ــه ظاهــرش پلي كســی هــم ك

ــد.  ــد می كن باطــن او را هــم پلي
ایــن حرف هــا را خــوب دقــت كنيــد! چــون مــن می خواهــم گام 
بــه گام جلــو بــروم. این طــور نيســت كــه اگــر ظاهــر فاســد باشــد، 
ممکــن اســت باطــن صالــح باشــد. اتفاقــاً از ایــن طــرف اگــر باطــن 
صالــح شــد روی ظاهــر اثــر می گــذارد. قویتــر هــم اثــر می گــذارد. 
ــر  ــر ب ــم، ظاه ــن طــرف ه ــد اســت. از ای ــدون تردی ــر ب ــن تأثي ای

ــر می گــذارد. باطــن اث

تأثیر باطن بر ظاهر قوی تر است
ــی  ــاًل از عل ــم؛ مث ــدده داری ــات متع ــاب روای ــن ب ــا در ای  م
)عليه الســالم( اســت كــه فرمــود: »َمن َحُســَنْت َســِریَرتُُه َحُســَنْت 
ــو  ــز نيک ــرش ني ــو باشــد، ظاه ــش نيک ــُه« هركــس درون َعالنَِيُت
ميگــردد. اینجــا كــه تعبيــر بــه ســریره می كند، شــبهه ای نيســت 
كــه مــراد همــان باطــن اســت. یــا از امــام صــادق )عليه الســالم( 
ــی درون  ــة«. وقت ــِت الَعالنَِي ــْت َقِویَ ــریرَۀ إذا َصحَّ اســت: »إّن الَسّ
ســالم می شــود، ظاهــر نيــرو مييابــد. چــه بســا اشــاره بــه ایــن 
باشــد كــه اگــر باطــن صالــح باشــد، اتفاقــاً ایــن اثرگذاریــاش روی 

ظاهــر خيلــی بيشــتر اســت، چــون باطــن توانمندتــر اســت.

می توان اعمال ظاهری را ترک کرد؟ 
ایــن را مقدمتــاً عــرض كنــم بعــداً ســراغ مطلــب بعــد مــی روم. 
اآلن رابطــة بيــن ظاهــر و باطــن را گفتيــم. در اینجــا یــک مطلــب 
هســت كــه حــاال اگر كســی باطنــش را خــوب كــرد، دیگــر كافی  
اســت؟ ميتوانــد دســت از اعمــال ظاهــری بــردارد؟ چــون همــه 
بــرای باطــن بــود. می خواســت باطنــاً آدم بشــود، انســان بشــود و 
الهــی بشــود. خــب دیگــر وقتــی كه شــدیم، پــس اعمــال ظاهریّه 
را كنــار بگذاریــم؟ یــک همچنيــن چيــزی ميشــود گفــت؟ چــون 
دو مــورد در اینجــا مطــرح اســت؛ یکــی ایــن اســت كــه بگوینــد: 
ــه ظاهــر  ــا برویــم باطــن را درســت بکنيــم. نيــازی نيســت ب آق
بپردازیــم. ایــن یــک حــرف خيلــی ســطحی اســت، ولــی دومــی 
كــه چــرا بایــد وقتــی بــه هــدف رســيدیم همچنــان بــه اعمــال 
ظاهریـّـه ادامــه دهيــم؟ شــبهه خيلــی قویتــری اســت. مــا كــه از 
راه ظاهــر وارد شــدیم و باطــن را هــم درســت كردیــم، حــاال كــه 

باطــن درســت شــد دســت از ظاهــر برمی داریــم.

تربیت در محیط خانواده 

مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره112/ ماه  شعبان 1443



7
طریق عاشــــقی

محیا خوبرو

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

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

ــا  ــا و عمل كردن ه ــاب الگوبرداری ه ــده در ب ــه ش ــا توصي ــه م ــه ب آنچ
شــناختن ســبک پيغمبــر)و بــزرگان دیــن( اســت.

سؤالی كه باید باید باید از خود بپرسيم اینکه
چرا باید سيرۀ معصومين، اوليا و شهدا را دانست؟

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

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

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

یــک كالم؛ بــرای عمل كــردن مطابــق آن ســبکی اســت كــه از آن الگــو 
ــم. ــاد گرفته ای ی

شــهيد »روح الل قربانــی« در اوليــن روز خردادمــاه 1368 در خانــواده ای 
ــاع  ــال دف ــدان 8س ــدرش از مجاه ــد. پ ــا آم ــه دني ــد ب ــن و مجاه مؤم
مقــدس اســت. مــادر او از فرهنگيــان بــود و زمانــی كــه روح الل 1۵ســاله 
ــاگردان  ــن شــهيد از ش ــت ایشــان محــروم شــد. ای ــر و محب ــود از مه ب
ــی  ــی تهران ــا مجتب ــاج آق ــالق ح ــگی درس اخ ــای هميش و پامنبری ه
)رحمت الل عليــه( بــود و بعــد از اتمــام پيــش دانشــگاهی بــه دليــل تبحــر 
در خوشنویســی، كنکــور هنــر داد و وارد دانشــگاه هنــر شــد، امــا بــه دليل 

آنکــه جــّو ایــن دانشــگاه بــا روحيــه شــهيد ســازگاری نداشــت.
از آنجــا كــه جهــاد، مقــّدم بــر هجــرت اســت؛ بــرای تغييــر ایــن جــّو 
و شــرایط بــا توجــه بــه ویژگی هــای اخالقــی خــودش تــالش كــرد، امــا 
ــت  ــه فعالي ــه پيش زمين ــه ب ــا توج ــد و ب ــق نش ــون محّق ــفانه چ متأس
ــر  ــه شــخصی، از دانشــگاه هن ــز عالق ــالب و ني در ســپاه پاســداران انق
انصــراف داد و وارد دانشــگاه افســری امــام حسين)عليه الســالم( و رســماً 

وارد ســپاه شــد.
روح الل در زندگــی برنامه ریــزی دقيقــی داشــت. یــک دفترچــه كوچــک 
داشــت كــه كارهــای هفتگــی، ماهانــه و گاهی ســاالنه را در آن می نوشــت.

ــه درس، تحصيــل و خوانــدن كتــاب عالقــه داشــت. مســلط  بســيار ب
بــه زبــان عربــی و انگليســی بــود و تصميــم داشــت زبــان ســوم را هــم 

شــروع كنــد.
ــکات  ــود ن ــم می ش ــالق او بگویي ــای اخ ــم از چگونگی ه ــر بخواهي اگ

ــه اینکــه: بســيار ارزشــمندی را مــرور كــرد؛ از جمل

بــرای بزرگ ترهــا بــه خصــوص پــدر و مــادر احتــرام خاصــی قائــل بــود. 
بــا وجــود مشــغله كاری از پــدر و مادر می خواســت هــر كاری داشــتند از او 
كمــک بگيرنــد. بســيار روابــط حساب شــده ای بــا دیگــران داشــت و ســعی 
می كــرد روابــط را حفــظ كنــد. اگــر مشــکلی بــرای اقــوام پيــش می آمــد 
ناراحــت می شــد و كمــک می كــرد تــا حــل شــود. مــدام دنبــال چــاره ای 
بــرای حــل مشــکل مــردم بــود. در صلــه   رحــم اگــر وقــت ســرزدن بــه 

اقــوام را نداشــت حتمــاً تلفنــی جویــای احوال شــان می  شــد.
خيلــی بــه تفریحــات اهميــت مــی داد. زمانــی كــه بعــد از مأموریت های 
ــت  ــرش وق ــرای همس ــت ب ــغله های كاری  اش بر می  گش ــی و مش طوالن
زیــادی می  گذاشــت و ســعی می كــرد بيشــتر كنــارش باشــد تــا 

ــد. ــران كن ــش را جب نبودن های
 روح الل دلــش پــر می كشــيد بــرای كمــک بــه دیگــران. انــگار خــدا او 

را آفریــده بــود تــا بی وقفــه دلــش بــرای دیگــران بتپــد. 
ــف  ــتانش تعری ــه خســتگی ناپذیر و شــجاعی داشــت. از دوس  او روحي
ــه  ــری ب ــد و درگي ــش می آم ــه مشــکلی پي ــر در منطق ــه اگ ــد ك می كنن
وجــود می آمــد روح الل بــا روحيــه بســيار خونســرد پشــت بی ســيم صحبت 
می كــرد. علــی رغــم مشــکالتی كــه در منطقــه پيــش می آمــد آرامــش 

عجيبــی داشــت و بــا خونســردی كامــل بــا مســائل برخــورد می كــرد.
 هميشــه درگيــر موضــوع شــهادت بــود، امــا دوســت نداشــت خيلــی 
دیــده شــود. روح الل هميشــه درگيــر كار بــود. هميشــه دوســت داشــت 
یــاد بگيــرد و تجربــه كنــد. یــک روحيــه جهــادی داشــت. بعــد از اینکــه 
از دانشــگاه افســری امــام حسين)عليه الســالم( فارغ التحصيــل شــده بــود، 
در یــگان مشــغول بــه كار شــد. اهــل كار اداری و دفتــری نبــود. باألخــره 

بــه ســوریه رفــت.
 مــادر روح الل آرزو داشــت كــه پســرش طلبــه یــا شــهيد شــود و 
روح الل بــا نشــان شــجاعت مدافــع حــرم در 13 آبــان 94 در دفــاع 
ــادرش را  ــالم الل عليها( آرزوی م ــب كبری)س ــرت زین ــرم حض از ح

محقــق كــرد.

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

 شهید»روح اهلل قربانی«  از قاب اسوه
مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره112/ ماه شعبان1443
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امیرمؤمنــان می  فرمایــد: هرکــس غــذای پاکیــزه بخــورد و بــه خوبــی آن را بجــود و پیــش از 
سیرشــدن از غــذا دســت بکشــد و بــه موقــع تخلــی خــودداری نکنــد، جــز بــه مــرض مــرگ، 

ــردد. بیمار نگ
ــه  ــود:  می خواهــی چهــار خصلــت ب ــام حســن )علیه الســالم( فرم ــه ام ــی دیگــر ب در جای
تــو بیامــوزم تــا از زحمــت درمــان بی نیــاز گــردی؟ عــرض کــرد: آری. فرمــود: بــر ســر ســفره 
منشــین مگــر آنــگاه کــه گرســنه ای و از کنــار ســفره برنخیــر، مگــر وقتــی کــه هنــوز اشــتها 
داری. جویــدن غــذا را بــه نیکــی انجــام ده و پیــش از خوابیــدن بــه دستشــویی بــرو. هــرگاه 

ــوی. ــاز می ش ــان بی نی ــردی از درم ــت ک ــا را رعای این ه

مفاتیح الحیات، ص96
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در مــاه مبــارک شــعبان اواخــرش یــك دعایــی بــه مــا دســتور داده انــد؛ و فرموده انــد 
ایــن دعــا را بخوانیــد: » اللَُّهــمَّ إِْن لـَـْم تَُکــْن َقــْد َغَفــْرَت لََنــا ِفــی َمــا َمَضــی  ِمــنْ  َشــْعَبانَ  
َفاْغِفــْر لََنــا ِفیَمــا بَِقــَی ِمْنه «.بــار پــروردگارا اگــر در ایــن چنــد روزی کــه از مــاه شــعبان 
گذشــته مــا را نیامرزیــدی و نبخشــیدی در ایــن چنــد روزی کــه مانــده مــا را ببخــش و 

. ز مر بیا
 آن )دعــا( بــرای یــك مــاه اســت. ســال هــم همین جــور اســت. آدم در طــول ســال 
مشــغول کار اســت؛ از خــدا و دیــن خــدا غافــل اســت و پــا روی هــر چیزی ممکن اســت 
بگــذارد، نــگاه کنــد، گــوش بدهــد، کارهــای حــرام انجــام بدهــد، مناســب ایــن اســت 
کــه آخــر ســال یــك توب ــه ای بکنــد و گناهــان گذشــته ســال را کاری کنــد کــه خــدا 
ببخشــد و بیامــرزد. همان طــوری کــه در مــاه شــعبان بــه مــا یــاد داده انــد بگــو اگــر در 
روزهــای گذشــته مــاه شــعبان مــا را نبخشــیده ای در ایــن چنــد روزی کــه باقــی مانــده 
مــا را ببخــش و بیامــرز، اینجــا هــم همیــن را بایــد بگوییــم، بایــد بگوییــم کــه خدایــا در 
ایــن ماه هــای گذشــته امســال اگــر مــا مبتــال بــه گنــاه شــدیم و خطــا کردیــم و کاری 
نکردیــم کــه اســباب آمــرزش و بخشــودن گنــاه فراهــم بشــود، در ایــن چنــد روز و چند 
ســاعتی کــه مانــده تمــام بشــود مــا را ببخــش کــه ســال بــه خیــر و عمــل صالــح تمــام 

. د بشو
بنابرایــن یکــی از واجبــات ســال مســئله توبــه از گناهــان گذشــته اســت؛ آن وقــت 
ان شــاءاهلل ســال جدیــد کــه مــی آیــد را بــا توبــه و اعمــال صالحــه و تــرک گنــاه آغــاز 
ــدای  ــا خ ــد ت ــول نزن ــد گ ــت و آم ــیدن و رف ــدن و پوش ــوردن و خوابی ــا را خ ــم. م کنی
نکــرده پــا روی احــکام خــدا نگذاریــم مرتکــب گنــاه نشــویم. اگــر اول ســال را خــرج 
ــنگین تری  ــاه س ــار گن ــیطان ب ــه ش ــود ک ــوم می ش ــال معل ــول س ــم، در ط ــاه کردی گن
بــه دوش مــا خواهــد گذاشــت. بایــد پنــاه بــه خــدا بــرد، هــم از گناهــان گذشــته ســال 
توبــه کــرد و هــم ســعی کــرد ســال جدیــدی را بــدون گنــاه شــروع کنیــم تــا موفــق 

شــویم تــا آخــر ســال ان شــاءاهلل گنــاه نکنیــم.

درس اخالق استاد اخالق و معرفت 
حضرت آیت اهلل خوشوقت، 13۸7/12/29

توبه آخر سال
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عزیــزان! بیاییــد فرصــت را غنیمــت بشــماریم و ارتباط مــان را بــا خــدا و اولیــای او قوی تــر کنیــم. از خــدا بخواهیــم 
ــر و  ــم نوک ــا می خواهی ــا! م ــم آق ــم. بگویی ــالم( ببندی ــام زمان)علیه الس ــا ام ــّدی ب ــی ج ــد و میثاق ــد عه ــق ده توفی
خدمتگــزار شــما باشــیم. بــه طــور جــّدی می پذیریــم کــه در ایــن راه نقــص داریــم و الیــق نیســتیم؛ اّما شــما از خــدا بخواهید 

کــه ایــن لیاقــت و توفیــق را بــه مــا بدهــد تــا در راه شــما گام برداریــم و بــه گونــه ای ســیر کنیــم که شــما بپســندید!
ــا امــام زمان)علیــه الســالم( چنیــن قــراری بگــذارد و از  گمــان نمــی کنــم کســی از روی صــدق و خلــوص قلبــی ب
همــان لحظــه، مشــمول امدادهــا و عنایت هــای ویــژه حضــرت نشــود. بــا اینکــه خــودم لیاقتــش را نــدارم، ایمــان دارم 
ــگاه ورق عــوض  ــد، او می شــنود و فــوراً هــم پاســخ می دهــد؛ آن ــان هــم نیاوری ــه زب کــه اگــر شــما ایــن پیمــان را ب

ــود. ــوض می ش ــا ع ــن ج ــود، از همی ــا ب ــی م ــی در زندگ ــال، تاریکی های ــه ح ــا ب ــر ت ــود و اگ می ش
ــا  ــای م ــرمایه ها و دارایی ه ــن س ــد بهتری ــم، بای ــداه( می کنی ــاه ف ــان )ارواحن ــام زمان م ــم ام ــه تقدی ــه ای ک هدی
ــی  ــه، و جوان ــرمایه های مان را هزین ــات و س ــن اوق ــد بهتری ــالم(، بای ــام زمان)علیه الس ــه ام ــت ب ــرای خدم ــد. ب باش
خویــش را در ایــن راه فــدا کنیــم و لحظــه ای از خدمتگــزاری و جلــب رضایــت حضــرت غافــل نشــویم. اگــر در همیــن 
ــرای  ــا ب ــد، آی ــا کنن ــریف( را عط ــان )عجّل اهلل تعالی فرجه الش ــام زم ــر ام ــه محض ــرفیابی ب ــواز ش ــما ج ــه ش ــه، ب لحظ
هدیــه بــه حضــرت تکــه نانــی خشــکیده یــا لباســی وصلــه دار می بریــد یــا بهتریــن دارایــی خویــش را بــه محضــر 

ــد؟! ــه می کنی ــش هدی مقّدس
ــا  ــد ت ــه کنن ــالم( هدی ــام زمان)علیه الس ــی و ام ــد متعال ــگاه خداون ــه پیش ــان را ب ــد فرزندانش ــه می خواهن ــان ک آن
ــش را  ــدان خوی ــت ترین فرزن ــتعدترین و پاک سرش ــن، مس ــد بهتری ــود، بای ــان ش ــران نصیب ش ــت پیامب ــار وراث افتخ
بــرای ایــن راه برگزیننــد و در تشــویق ایشــان از هــر راهــی بکوشــند و از هیــچ مســاعدتی بــرای تربیت و رشــد ایشــان 

آن هــا فروگــذار نکننــد.

آیت اهلل مصباح یزدی، آفتاب والیت، ص35
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مبعث رسول اهلّل است...
او کــه خداونــد »رحمــۀ  رســول مهربانــی، هــم 

خوانــد. للعالمین«شــان 
مبعوث شد برای بازکردن پرهای بستۀ انسانیت...

در اوج بی مهری های جاهالنۀ برخی بشر...
ــاد بدهــد بایــد  ــا ی ــان مــا مبعــوث شــد ت رســول مهرب
محّبــت باشــد و دین جــز »حــّب« مگر چیــز دیگری ســت؟!

محّبت باشد تا انسانیت را بدانیم...
تا عدالت برقرار باشد...

و چهــارده قــرن علمدارانــی بودنــد کــه دل دادنــد بــه این 
مکتــب تــا دنیــا را بــه آن نقطــه برســانند کــه برایــش خلق 

شدیم...
آمدند و به شما رسیدند.

و شــما از همــان نــوری... از نــور وجــود رســول اهلل... یادگار 
ــام... ــق... آخرین ام ح

می آیی و بر ظلمت نور می افشانی.
ــا  ــج در دنی ــزوم رن ــه ل ــه ب ــان ک ــان، خیلی هاش مردم

ــد ــر می برن ــه س ــما ب ــار ش ــیده و در انتظ رس
خیلی هــا کــه تــه دل شــان قــرص بــه چیرگــی نــور بــر 

ظلمــت اســت
ــیده و  ــا را چش ــای دنی ــم دلهره ه ــه طع ــا ک خیلی ه

اســتقامت کرده انــد
ــوند و  ــع می ش ــان جم ــد گردت ــی بیایی ــان وقت همه ش

قلب شــان قــرار می گیــرد
و باز دنیا راهش روشن می شود 

و حتی خیلی ها از کوره راه ها برمی گردند.
ــت و  ــه( اس ــول )صّلی اهلّل علیه وآل ــرت رس ــث حض مبع
انتظــار می کشــیم تــا بــا آمدنــت ســرور قلــب مــا شــوی.

به انتظار تو ایستاده ایم...

محیا خوبرو

شما از همان نوریشما از همان نوری
نور وجـود رسول اهللنور وجـود رسول اهلل



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(

همراهان گرامی؛ ضمن عرض سالم، جدول حضور کارشناسان، مشاوران، اساتید و درمانگران 

ساختمان سالمت اسوه پویا، جهت اطالع تقدیم حضورتان می شود:

توضیحاتایام هفتهنوع فعالیتنام استاد/ مشاورردیف

سرکار خانم 1
زهرا عالی

طب سنتی-ایرانی
اصالح تغذیه

رایحه درمانی

شنبه ها از ساعت 10 
الی 14

استاد سرکار خانم 2
مریم ندایی

مامایی
کنترل دوران بارداری

یکشنبه ها از ساعت 
9 الی 14

دارای مجوز از دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی شهیدبهشتی
استاد جناب آقای 3

محمود قادری
طب سنتی-ایرانی

اصالح سبك زندگی و تغذیه
اعمال یداوی

یکشنبه ها از ساعت 
14 الی 1۸

دارای مدرک بین المللی ماساژ و 
مدرک از دانشکده طب سنتی 

دانشگاه تهران

استاد سرکار خانم 4
منیژه آقایی

طب سنتی-ایرانی
ناباروری و زنان

اعمال یداوی

دوشنبه ها از ساعت 
9 الی 14

دکترای طب سنتی از انجمن 
پزشکان متخصص بین المللی

استاد جناب آقای 5
سیداحمد همایونی

اصالح اسکلت بدن
اعمال یداوی

دوشنبه ها از ساعت 
10 صبح الی....

دارای مدرک بین المللی طب 
سوزنی و اعمالی یداوی

استاد جناب آقای 6
محمود قادری

طب سنتی-ایرانی
اصالح سبك زندگی و تغذیه

اعمال یداوی

سه شنبه ها از ساعت 
9 الی 14

دارای مدرک بین المللی ماساژ و 
مدرک از دانشکده طب سنتی 

دانشگاه تهران

سرکار خانم زهرا 7
نوری

مشاوره خانواده و مسائل 
فردی، کودک و نوجوان

مشاوره ازدواج

سه شنبه ها از ساعت 
14 الی...

کارشناس ارشد روانشناسی 
بالینی

شماره پروانه: 5۸53

استاد سرکار خانم 9
امیراحمدی

مشاوره تغذیه
پوست و مو و زیبایی

چهارشنبه ها از 
ساعت 10 الی 12

14 الی 1۸

دارای مدرک بین المللی پوست، 
مو و زیبایی

شایان ذکر است که به علت کثرت مراجعین، پذیرش فقط با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.
نشانی: تهران، کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشکر، کوچه شهیدغیاثوند قیصری، بن بست آریا، بن بست مقدم، پالک6

           شماره تماس: 02155482143   -   09334482323


