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ــو نمی پســندیدی  ــر آنچــه ت ــو روزه گرفتیــم. چشــم و دل و دهــان ب ــاد ت ــام و ی ــه ن یکمــاه را ب
بســتیم تــا بــه تــو نزدیــک شــویم و از جهانــی پــر از فتنــه آســوده گردیــم.

دل و تــن و روح مــان را ِجــرم ســنگین گنــاه، آلــوده بــود. دســت نیــاز بــه ســوی تــو آوردیــم تــا 
آلودگی هــا را از روح و نفــس و دل مــان بزدایــی؛ زیــرا دانســتیم کــه گناهــان بســیار کــه بــر دل مــان 

نشســته اســت مانــع رســیدن مــا بــه توســت و تــو را از مــا دورتــر و دورتــر می کنــد. 
دانستیم که گناهان مانع ترقی و کمال ماست. 

ــان  ــاه را از تن م ــدید گن ــای ش ــن ِجرم ه ــم ای ــه بخواهی ــم از اینک ــیار ضعیفی ــه بس ــتیم ک دانس
بزداییــم. 

دانســتیم کــه اگــر بخواهیــم بــه مــا ظرفیــت و لیاقــت بدهــی بایــد بــه ضعــف و ناتوانــی خــود در 
برابــر تــو پــی ببریــم و بــه ایــن ایمــان برســیم کــه »الحــول و القــوه اال بــاهلل«؛ هیــچ اراده و قــوه ای 

غیــر از تــو نیســت و مــا همــه در ارادۀ توییــم. 
دانســتیم کــه اگــر بــه مــا عنایــت کنــی و همــه نعمت هایــت را بــه مــا بدهــی، هیــچ از نعمت هایت 

کــم نخواهد شــد. 
دانســتیم کــه اگــر بخواهیــم حــق در مــا نفــوذ کنــد و همیشــه همــراه مــا باشــد بایــد حــق را 
بشناســیم و ســپس شــیفته و شــیدای حــق شــویم و بــا عمل کــردن بــه آن پایبنــد باشــیم. و در این 
راه بایــد هیــچ تکبــر و غــروری نداشــته باشــیم، متواضــع و فروتــن بــه درگاهــت بیاییــم تــا حق در 

ــوذ کند.  ــا نف م
و مــا خــود را بــه تــو ســپردیم کــه تــو بهتریــن خیراتــت را نصیــب وجــود ناتــوان مــا کنــی و 
ــا آقــا جان مــان امــام ســجاد )علیه الســام( هــم آوا شــدیم کــه »َو  در ایــام پایانــی مــاه مبــارک ب

ــا تَِبَعاتَِنــا َمــعَ  انِْســاَخِ  أَیَّاِمــهِ «. اْمَحــقْ  ُذنُوبََنــا َمــعَ  امَِّحــاقِ  ِهاَلـِـهِ  َو اْســَلخْ  َعنَّ
ــرد  ــوده ای و در نب ــا ب ــتیبان م ــهمگین پش ــای س ــه در نبرده ــه ک ــم همان گون ــان داری ــا ایم و م
بــزرگ، سرنوشت ســاز و غرورآفریــن بیت  المقــدس، خرمشــهر را از ســلطه  نیروهــای مهاجــم عراقــی 
نجــات دادی و ضربــه ای ســهمگین و کمرشــکن بــه تــوان رزمــی و جنگ طلبی هــای دشــمن مهاجــم 
وارد ســاختی، اکنــون نیــز ایمــان داریــم کــه مــا را اجابــت خواهــی کــرد؛ و نفــوس همــۀ مــا را از 
آلودگی هــا پــاک خواهــی کــرد و مــا را بــر دشــمنان، مســلط خواهــی نمــود. )آمیــن یــا رب العالمین(
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کالم نـــــور

عید فطر، عید فطر، 
روز طهارت و روز طهارت و 

پاکیزگیپاکیزگی
آن طــوری کــه از مجمــوع آنچــه مربــوط بــه عیــد فطــر و عیــد قربــان اســت، اســتفاده می شــود، ایــن 
روز شــریف، روز طهــارت و تزکیــه و پاکــی و پاکیزگــی اســت.در یکــی از ایــن دو ســوره ای کــه در نمــاز عیــد 
ــد و  ــزه کن ــود را پاکی ــه خ ــی ک ــی آن کس ــی«؛ یعن ــن تزّک ــح م ــد افل ــد: »ق ــود، می فرمای ــده می ش خوان

دامــان و روح و دل خــود را از آلودگی هــا نجــات دهــد، از فــاح برخــوردار اســت. 
فــاح، یعنــی موفقّیــت در میــدان زندگــی و رســیدن به هــدف آفرینــش. در ســوره  رکعــت دوم می فرماید: 
»قــد افلــح مــن زّکیهــا«؛ عینــاً همــان مضمــون اســت. یعنــی کســی کــه بتوانــد جــان خــود را تزکیــه و 
پاکســازی کنــد، بــه فــاح و رســتگاری دســت یافتــه اســت. در هــر دو ســوره، صحبــت از تزکیــه و طهــارت 

ــت. و پاکیزگی اس
عــاوه بــر این هــا، در ایــن روز، یــک واجــب مالــی وجــود دارد کــه عبــارت از ادای زکات فطــر اســت. زکات 
هــم آن تعبیــه  مالــی ای اســت کــه موجــب طهــارت انســان می شــود: »خــذ مــن اموالهــم صدقــۀ تطّهرهــم 
و تزّکیهــم بهــا«. گرفتــن ایــن واجــب و ایــن صدقــه مالــی از مــردم، موجــب طهــارت روح و پاکســازی آن ها 

ــت. ــه  آلودگی هاس ــل و بقی ــرص و بخ ــا و ح ــا و لئامت ه از دنائت ه
عزیــزان، بــرادران و خواهــران مــن؛ نمازگــزاران عزیــز! پــس، روز عید فطــر، روز طهــارت و پاکیزگی اســت. 
ممکــن اســت ایــن پاکیزگــی، بــه خاطــر آن باشــد کــه یــک مــاه روزه گرفته ایــد، ریاضــت کشــیده اید و 
خــود را از آلودگی هــا پــاک کرده ایــد. ممکــن اســت عــاوه بــر ایــن، بــه خاطــر آن باشــد کــه در چنیــن 
ــد. به هرحــال، مســئله  ــادت دســته جمعی روی آورده ای ــه عب ــادت، ب ــن میــدان عب ــا حضــور در ای روزی، ب
ایــن اســت کــه انســاِن مســلمان بعــد از مــاه رمضــان در روز عیــد فطــر، در عرصــه  طهــارت و تزکیه اســت. 

بیانات در خطبه  های نماز عید فطر؛ ۱37۵/۱۱/۲۱ 
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ــاوه  ــه ع ــد ک ــع ش ــی واق ــر و زمان ــام( در عص ــام صادق)علیه الس ام
بــر حــوادث سیاســی، یــک سلســله حــوادث اجتماعــی و پیچیدگی هــا و 
ابهام هــای فکــری و روحــی پیــدا شــده بــود، الزم تــر ایــن بــود کــه امــام 
صادق)علیه الســام( جهــاد خــود را در ایــن جبهــه آغــاز کنــد. مقتضیــات 
ــت،  ــرن دوم می زیس ــه اول ق ــه در نیم ــام( ک ــام صادق)علیه الس ــان ام زم
ــود،  ــرن اول ب ــه ق ــدود نیم ــه در ح ــام( ک ــان سیدالشهدا)علیه الس ــا زم  ب

خیلــی فــرق داشــت.
ــه  ــی ک ــرای مردان ــامی ب ــور اس ــل کش ــرن اول، در داخ ــه ق در نیم
می  خواســتند بــه اســام خدمــت کننــد، یــک جبهــه بیشــتر وجود نداشــت 
و آن جبهــه مبــارزه بــا دســتگاه فاســد خافــت  بــود، ســایر جبهه  هــا هنــوز 
بــه وجــود نیامــده یــا اگــر بــه وجــود آمــده بــود اهمیتــی پیــدا نکــرده بــود، 
حــوادث عالــم اســام همــه مربــوط بــه دســتگاه خافــت  بــود و مــردم از لحاظ 
روحــی و فکــری هنــوز بــه بســاطت و ســادگی صــدر اول زندگــی می  کردنــد. 

امــا در زمان هــای بعــد تدریجــاً بــه علــل مختلــف جبهه  هــای دیگــر بــه وجــود آمــد؛ جبهه  هــای علمــی و 
فکــری. یــک نهضــت علمــی و فکــری و فرهنگــی عظیــم در میــان مســلمین آغــاز شــد. نحله  هــا و مذهب هــا 
در اصــول دیــن و فــروع دیــن پیــدا شــدند. بــه قــول یکــی از مورخیــن، مســلمانان در ایــن وقــت از میــدان 
جنــگ و لشکرکشــی متوجــه فتــح دروازه  هــای علــم و فرهنــگ شــدند. علــوم اســامی در حــال تدویــن بود. 
ــی ها  ــا و عباس ــورد اموی ه ــرف زد و خ ــک ط ــام( از ی ــام صادق)علیه الس ــان ام ــی در زم ــان یعن ــن زم در ای
فترتــی بــه وجــود آورد و مانــع بیــان حقایــق را تــا حــدی از بیــن بــرد، و از طــرف دیگــر در میــان مســلمانان 
شــور و هیجانــی بــرای فهمیــدن و تحقیــق پیــدا شــد، و الزم بــود شــخصی مثــل امــام صادق)علیه الســام( 
ــه حــل معضــات علمــی در  ــم و ارشــاد خــود را بگســتراند و ب ــد و بســاط تعلی ــن جبهــه را رهبــری کن ای
ــور و  ــت و ش ــتعداد و قابلی ــا و اس ــن زمینه  ه ــل چنی ــای قب ــردازد. در زمان ه ــاق بپ ــکام و اخ ــارف و اح مع

هیجانــی در مــردم نبــود.
ــده  ــروع ش ــد ش ــگ عقای ــکار و آرا و جن ــورد اف ــه برخ ــود ک ــی ب ــام( زمان ــام صادق)علیه الس ــان ام زم
ــود و ضــرورت ایجــاب می  کــرد کــه امــام کوشــش خــود را در ایــن صحنــه و در ایــن جبهــه قــرار دهــد.  ب
سیدالشهدا)علیه الســام( دانســت کــه شــهادتش اثــر بیشــتری دارد، لــذا قیــام کــرد و شــهید شــد و اثــرش 
هنــوز هــم باقــی اســت. امــام صادق)علیه الســام( فرصــت را بــرای تعلیــم و تاســیس کانــون علمــی مناســب 
دیــد، لــذا بــه ایــن کار همــت گماشــت. امــام صادق)علیه الســام( باعــث شــد کــه شــیعه، در صــف مقــدم 
ســایر فــرق، در علــوم اســامی پیشــقدم و مؤســس باشــد، یــا الاقــل دوش بــه دوش دیگــران حرکــت کنــد و در 
همــه رشــته  ها از ادب و تفســیر و فقــه و کام و فلســفه و عرفــان و نجــوم و ریاضــی و تاریــخ و جغرافــی کتاب هــا 

نوشــت و رجــال بــزرگ بیــرون داد و عالی تریــن و نفیس  تریــن آثــار علمــی را بــه جهــان تحویــل داد.

منبع: مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۸ )با تلخیص(



شماره سوره: سوره نود و پنجم )بیستم از 
آخر( مّکی و دارای ۸ آیه

نام های دیگر: زیتون؛ تین و زیتون  
تین: انجیر؛ تقویم:  شرح لغات:    

برگردانیدن چیزی بر آنچه که 
شایسته است.

سوره زوج:  سوره علق
گروه سور: سور آغاز شده با )و( 

محور موضوعی: آفرینش انسان در 
احسن تقویم؛ و گرایش کفار از این تعدیل 

به اسفل سافلین
تفسیر روایی: تفسیر البرهان: 

مراد از »و التین و الزیتون« امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( هستند. 

و مراد از »دین« 
در آیه هفتم، والیت امیرالمؤمنین معرفی 
شده و منظور از »إاَِلّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 

الَِحاِت« در آیه ششم، آن حضرت  الَصّ
و شیعیان اویند. و نیز نقل شده است مراد 

از »بلد امین« پیامبر)ص( است. 
فضیلت قرائت: طبرسی: 

از پیامبر)ص( نقل است: »هر کس 
این سوره را بخواند، مادامی که در 

دنیاست، خداوند به او سالمتی و یقین 
می دهد، و پس از مرگ، به تعداد کسانی 

که این سوره را خوانده اند، ثواب یک 
روز روزه را پاداش او قرار می دهد.

)قسمت     بیستم

سبک زندیگ قرآین

سبک زندگــی کـوثریسبک زندگــی کـوثری

 دکتر زهرا خلخالی
zmnyhi@gmail.com

)از ناس تا نبأ()از ناس تا نبأ(

در حالیکــه ســورۀ علــق بــه آفرینــش انســان می پــردازد، ســورۀ تیــن، ســخن از طراحــی بلــد امنــی بــه 
میــان مــی آ ورد کــه انســان در آن رشــد پیــدا می کنــد تــا تبییــن مفهــوم »َمــا لـَـْم یَْعلَــْم« بــرای رســیدن 
ُ َعْنُهــْم َو َرُضــوا َعْنــُه« را در دریافــت »َفلَُهــْم  بــه ژرفــای عبــارت »أَْحَســِن تَْقِویــٍم«  را در یابــد و »َرِضــَي اللَّ
أَْجــٌر َغْیــُر َمْمُنــوٍن« درک نمایــد. بازخوانــی کلیــت ســوره های علــق و تیــن نشــان می دهــد کــه خداونــد            
دوخــط  ســیر فکــری تقریبــاً متفــاوت را در ســور مذکــور بیــان فرمــوده اســت. یعنــی در ســورۀ علــق بــه 
ــی کــه در  ــه هنــگام اســتغنا و بی نیــازی اشــاره نمــوده اســت، در حال ــد ب ــر خداون طغیــان آدمــی در براب
ســورۀ تیــن، ســخن از »لََقــْد َخلَْقَنــا اْلِنَســاَن فـِـي أَْحَســِن تَْقِویــٍم« در میــان اســت. تکــرار عبــارت »أََرأَیَْت« 
در ســورۀ علــق -کــه بــرای برخــورداری از بصیــرت، تشــخیص درســت حــق از باطــل و بیــان مجــازات و 
مکافــات انســان طاغــی اســت-  فضــای ســوره را پرتنــش جلــوه می دهــد، امــا در ســورۀ تیــن، تعابیــر نــرم 
و لطیفــی در ارتبــاط بــا مؤمنــان و اجــر بی منــت و دائمــی ایشــان بازگــو می کنــد. می تــوان ایــن تغییــر 

لحــن ایجادشــده در دو ســوره را در یــک راســتا و مکمــل یکدیگــر دانســت. 
شــایان ذکــر اســت »ّهــذا الَْبلــد« از آن جهــت عظمــت یافتــه کــه رســول خدائــی کــه در »فـِـي أَْحَســِن 
تَْقِویــٍم« خلقــت یافتــه در آن  بلــد ســاکن باشــد کــه »اْقــَرأْ َو َربُّــَک الْْکــَرُم« در وصــف اوســت و هــر کــه 
چــون او شــود و چــون او باقــی مانــد، نیــز بــر همیــن شــیوه مــورد عنایــت الهــی خواهــد بــود. پــس هــر  
الِحــاِت« گــره زده، پــاداش »َفلَُهــْم أَْجــٌر  َِّذیــَن آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ انســانی کــه تقویــم نیکــوی خــود را بــه »ال

َغْیــُر َمْمُنــوٍن« خواهــد یافــت.
امــا »َهــذا الَْبلــد« زمانــی بــرای »فـِـي أَْحَســِن تَْقِویــٍم« ارزش می یابــد کــه تیــن و زیتونش نیــز در بهترین 
شــرایط مهیــا شــده  باشــد، کــه بلــدی کــه کشــاورزی و باغــداری در آن جایــگاه خاص خود را داشــته باشــد، 
احســن تقویمــش لحــاظ خواهــد شــد، و فــرق نمی کنــد تیــن باشــد یــا زیتــون یــا تــوت و انــار و ســیب... 
ایــن بلــد در پــرورش فرزنــدان خــود تقویــم نیکویــی را رقــم خواهــد زد! بلــد امنــی کــه عــالوه بر کشــاورزی 
و بــاغ داری، در صنعــت و امنیــت و توانمندی هــای علمــی و رزمــی و هنــری نیــز بــه بهتریــن بلــوغ رســیده 
ــاند و  ــودن می کش ــفل ب ــه اس ــز ب ــان را نی ــود انس ــی خ ــیوه زندگ ــن ش ــق دوری از ای ــه تحقی ــد. و ب باش
ســختی های زندگــی را رقــم می زنــد کــه انســان از علــق آفریــده شــده و بــرای رســیدن بــه هدایــت کافــی 

اســت چشــمان خــود را بهتــر بــه ســوی آیــات هستی ســاز قــرآن بگشــاید. 
ســوره تیــن بــه شــکلی جــدی بهتریــن و پســت ترین را در کنــار هــم رقــم می زنــد کــه در ســوره بلــد این 
تفــاوت در اعتقــادات و عمــل تکمیــل خواهــد شــد، امنیــت بلــِد »الذیــن آمنــوا« هــا را رقــم خواهــد زد کــه 
نشــانه هایی از آن از ســوره عصــر بــه بعــد بویــژه بینــه بیــان گردیــد کــه حضــور خــوِد فــرِد بینــه بــه امــن 
بــودن ایــن بلــد، صحــه می نهــد و شــاید در بلــدی چــون کربــال و در روزی چــون عاشــورا بتــوان بارزتریــن 

نمونــه »أَْحَســِن تَْقِویــٍم« و »أَْســَفَل ســافِلِیَن« آن را بــرای همیشــه شــاهد بود.
خوش منــش: ســوره تیــن را می تــوان ســوره ای بــا بافــت گیاهــی و گفتمــان انســانی خوانــد... می تــوان 
ســیر یکپارچــه ایــن چهــار نــام و اشــارات نمادیــن آن هــا را نیــز مــّد نظــر قــرار داد: )تیــن، زیتــون، طــور، 
مکــه( همــه این هــا مراحــل ســیر انســان و آمــدن برگزیــدگان را نشــان می دهــد کــه در قــرآن آمده اســت.۱

۱. خوش منش، ابولفضل، گفتگوی سوره ها، ص۸۹
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آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت  سی  و  سوم

تربیـــــــت فرزند
6

کاری بــه ظاهــر نداشــته بــاش! یــا بــرو دلــت را 
صــاف کــن! غلــط اســت

این طــور نیســت کــه یــک کســی باطــن خــوب داشــته 
ــن  ــد. م ــته باش ــدی داش ــر ب ــال ظاه ــن ح ــد، در عی باش

این هــا را می گویــم 
چــون  خیلــی ایــن حرف هــا بــر ســر زبان هــا 
ــن  ــن! باط ــگاه نک ــرش ن ــه ظاه ــد: ب ــردد. می گوین می گ

خوبــی دارد. از آن طــرف، 
می گوید برو دلت را صاف بکن!

ــن بنــده خــدا  اگــر ظاهــر مهــم نبــود، چــرا مقرب تری
ــت؟ ــختی می انداخ ــه س ــود را ب خ

ــم  ــل کل عال ــد عق ــر می ش ــود! اگ ــود! نمی ش نمی ش
وجــود، مقرب تریــن شــخص بــه خــدا کــه انســانی مافــوق 

او نبــود، او کــه 
ــره  ــه آداب ظاه ــد ب ــدر مقی ــت! این ق ــت برنمی داش دس
بــود؛ چــه از نظــر انســانی اش، چــه از نظــر الهــی اش؛  کــه 

خــدا خطــاب بــه 
ــا  ــَقیٰ« م ــْرآَن لَِتْش ــَک الُْق ــا َعَلْی ــا أَنَزلَْن ــود: »َم او فرم
قــرآن را بــر تــو نــازل نکردیــم کــه تــو خــود را به ســختی 

بیانــدازی؟
ــن  ــدازی؟ ای ــه زحمــت می ان ــدر ب خــودت را چــرا این ق

مــرز دارد. حــد دارد. پیغمبــر این قــدر ملتــزم بــود. ایــن 
ــئله است. مس

ملکات خوب هم از بین رفتنی اند
از کجــا شــروع شــود؟ از ظاهــر؛ چــه پــدر، چــه مــادر و 
چــه بچــه؛ چــه شــکل ظاهــری، چــه گفتــار و چه کــردار. 

ــا باید  از اینج
شــروع کنــی تــا بعــد بــه تدریــج در درون تــو ملکــه 
ــه  ــم این گون ــرض کن ــما ع ــه ش ــن را ب ــازه ای ــود. ت ش

نیســت کــه ملــکات زائــل 
ــک  ــر ی ــود. اگ ــل می ش ــکات زائ ــه مل ــود؛ بلک نش
کســی رذیلــه ای مثــل حــرص، کبــر و امثــال این هــا در 

ــا را  ــه آن ه ــود، چگون او ب
ــت؟!  ــدن نیس ــل زائل ش ــه قاب ــی ک ــد وقت ــداوا کن م
ــه  ــن هم ــود، ای ــه نب ــل معالج ــا قاب ــر این ه ــاً اگ اص
دســتورات کــه نبــود! ملــکات هــم زائــل می شــود. هیــچ 
فرقــی هــم بیــن ملکــۀ ســیئه و حســنه نیســت. ملکــه 
انســانی یــا ملکــه الهــی هــم کــه باشــد اگــر از اعمــال 
ظاهریــه دســت بــرداری، ایــن ملکــه زائــل می شــود و 
از بیــن مــی رود. یــک رابطــه تنگاتنــگ بیــن ظاهــر و 

باطــن اســت.

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

محیا خوبرو

» در ابتــدا توجــه شــما را بــه تعریــف عامــه شــهید مرتضی 
مطهری)رحمت اهلل علیــه( از کلمــۀ »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 ســبک پیغمبــر)و بــزرگان دیــن( اســت.

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

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

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

بحث الگو و اسوه داشتن فقط برای مواردی که برشمردیم نیست.
یــک کالم؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگــو 

ــم. ــاد گرفته ای ی
نــام »صدیقــه رودبــاری« را کــه جســت وجو کنیــم، ذکــر ســیلی او بــه 
ســرباز گارد شاهنشــاهی برجســته می شــود. ســربازی کــه حضــرت روح 
الــه )اعلی اللّ مقامــه( را ســبب بی نظمــی خوانــد و صدیقــة شــانزده ســاله 
کــه جانــش شــده بــود حضــرت روح الــه، چنــان شــجاعتی در دفــاع از نام 

ایشــان بــه خــرج داد کــه ســر زبان هــا افتــاد.
صدیقــه رودبــاری عاشــق امامــش بــود، همیــن بود کــه وقتــی فرمانش 
ــد  ــان بســازید، ذره ای تردی ــا جهادت ــران را ب ــد و ای ــه بروی را می شــنود ک
ــت؛  ــان اس ــگاه منافق ــه کمین ــود ک ــاری می ش ــی دی ــد و راه نمی کن
ــوان  ــد می ت ــان ده ــه نش ــد ک ــاب می کن ــدان را انتخ ــخت ترین می س
دختــر بــود و در حجــاب زینبــی خطبــه خوانــد، می تــوان جــوان بــود و 
آمــال و آرزوهــای آســمانی داشــت، می تــوان پــر شــور و حــرارت بــود و 

در راه حــق قــدم برداشــت.
ــی  ــه از نظــر اخالق ــه می ســراید: »صدیق ــت او را این گون ــادرش روای م
واقعــاً نمونــه بــود. بــا اکثــر خویشــاوندان کــه دارای دختــران جــوان بودند 
ــه راه  ــا را ب ــه آن ه ــرد ک ــالش می ک ــی ت ــرد. و خیل ــد می ک ــت و آم رف
بیــاورد. او دوســتی داشــت کــه از نظــر فکــری منحــرف بــود؛ بــرای همین 
ــا او صحبــت می کــرد و او را نصیحــت می کــرد. او روی  هــم ســاعت ها ب
خیلــی از دوســتانش اثــر گذاشــته بــود و حتــی چندتایــی از آن هــا را کــه 
بی خــط بودنــد کامــالً بــه راه آورده بــود طــوری کــه حتــی خانواده هــای 

آن هــا نیــز بــه راه آمــده بودنــد.«
خواهــرش مــی گویــد: »شــب ها چــراغ اتاقــش تــا نیمــه شــب روشــن 
ــام  ــه و تم ــا دورش ریخت ــدم کتاب ه ــم می دی ــه می رفت ــح ک ــود، صب ب
ــد و  حرف هایــش را روی کاغــذ آورده. اکثــر شــب ها نمــاز شــب می خوان

هــر شــب بعــد از نمــاز شــب، ســاعت ها بــا خــدا راز و نیــاز می کــرد و از 
ــا او  ــم ت ــا کن ــز می خواســت کــه دع ــد. و از مــن نی او شــهادت می طلبی
شــهید شــود. مــا اصــاًل نمی دانســتیم او طبــع شــعر هــم دارد. تکه هــای 
جالــب ادبــی دارد کــه در مــورد امــام و انقــالب و شــهادت اســت و ایــن 
مســائل از اوایــل انقــالب در فکــر او بــوده و از ابتــدا هــم بــه فکــر شــهادت 

بــوده اســت.«
صدیقــه بــه کردســتان مــی رود تــا مردمــی  را کــه در خفقــان منافقــان 
گرفتــار شــده اند نجــات دهــد و آن قــدر در این کار می درخشــد کــه نامش 
وارد فهرســت  تــرور نامردمــان می شــود و برایــش پیغــام می فرســتند کــه: 
ــا او کــه در  ــر از کاه می کنیــم.« ام »پوســت تنــت را می کنیــم و آن را پ
مکتــب علــوی پــر و بــال گرفتــه، نــه تنهــا هراســی بــه دل راه نمی دهــد؛ 

بلکــه مصّمــم بــه راه خــود ادامــه می دهــد.
ــته از  ــتانش خس ــه و دوس ــه صدیق ــود ک ــال ۵۹، روزی ب ــرداد س   م
مــداوای مجروحیــن و در حالی کــه پــا بــه پــای پاســداران دویــده بودنــد، 
ــگام  ــن هن ــد.در همی ــتراحت می کردن ــته واس ــم نشس ــی دور ه در اتاق
دختــری وارد جمــع 3 نفره شــان شــد. صدیقــه او را می شــناخت. گاهــی 
ــه ای اســلحه صدیقــه را  ــه بهان ــر ب ــود.آن دخت ــده ب ــه دی او را در کتابخان
برداشــت و مســتقیم گلولــه ای بــه ســینه اش شــلیک کــرد. پاســداران بــا 
ــد.  ــاق دویدن ــه ســمت ات ــه ســرعت ب ــه ب شــنیدن صــدای شــلیک گلول
ــتان  ــه بیمارس ــه را ب ــان صدیق ــه ج ــر نیم ــود پیک ــی خ ــود خادم محم
رســاند. او بیشــتر از 3 ســاعت زنــده نمانــد و بالخــره بــه آرزوی خــود کــه 

شــهادت بــود رســید. 
ــوان اولیــن  ــع شــهادت رســید و مفتخــر شــد به عن ــه درجــة رفی او ب

شــهیده جهــاد ســازندگی.

الّلهم ألحقنا بالّشهداء...

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

شهید »صدیقه رودباری« از قاب اسوه
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گروهی غذاخوردن
ــد:  ــه( می فرمای ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ رس
ــه  ــت ک ــدا آن اس ــزد خ ــذا ن ــن غ محبوب تری
ــذا  ــی غ ــد. جمع ــیار باش ــر آن بس ــت ها ب دس
بخوریــد و پراکنــده نباشــید؛ چــرا کــه برکــت در 

ــت. ــاع اس اجتم
ــما  ــردان ش ــن م ــد: بدتری ــن می فرمای همچنی

ــد. ــذا می خورن ــا غ ــه تنه ــانی اند ک کس
ــا چهــار  ــد: هــرگاه غذاخــوردن ب ــز می فرمای نی
ویژگــی همــراه باشــد کامــل خواهــد بــود؛ از حال 
باشــد، دســت بــر آن بســیار باشــد، بــا بســم اهلل 

آغــاز شــود و بــا الحمــدهلل پایــان پذیــرد.

مفاتیح الحیات، ص1۴5
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ما مفتخریم که مذهب ما »جعفری« استما مفتخریم که مذهب ما »جعفری« است
مــا مفتخریــم کــه مذهــب مــا »جعفــری« اســت کــه فقــه مــا کــه دریــای بــی  پایــان اســت، یکــی از 

آثــار اوســت. 
و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین )علیهم صلوات اهلل( و متعهد به پیروی آنانیم.

و مــا مفتخریــم کــه پیــرو مذهبــی هســتیم کــه رســول خــدا مؤســس آن بــه امــر خداونــد تعالــی 
بــوده، و امیــر المؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب، ایــن بنــده رهــا شــده از تمــام قیــود، مأمــور رهــا کــردن 

ــت. ــا اس ــال و بردگی ه ــام اغ ــر از تم بش
ــادی و  ــی م ــتور زندگ ــن دس ــرآن بزرگ تری ــد از ق ــه بع ــه ک ــاب نهج الباغ ــه کت ــم ک ــا مفتخری م
معنــوی و باالتریــن کتــاب رهایی بخــش بشــر اســت و دســتورات معنــوی و حکومتــی آن باالتریــن راه 

نجــات اســت، از امــام معصــوم مــا اســت.
مــا مفتخریــم کــه ائمــه معصومیــن، از علــی بــن ابیطالــب گرفتــه تــا منجــی بشــر حضــرت مهــدی 
صاحــب زمــان )علیهم آالف التحیات والســام( کــه بــه قــدرت خداونــد قــادر، زنــده و ناظــر امــور اســت 

ــتند. ــه ما هس ائم
مــا مفتخریــم کــه ادعیــه حیاتبخــش کــه او را »قــرآن صاعــد« می  خواننــد از ائمــه معصومیــن مــا 
ــه »مناجــات شــعبانیه« امامــان و »دعــای عرفــات« حســین بــن علــی )علیهماالســام(  اســت. مــا ب
و »صحیفــه ســجادیه« ایــن زبــور آل محمــد و »صحیفــه فاطمیــه« کــه کتــاب الهــام شــده از جانــب 

خداونــد تعالــی بــه زهــرای مرضیــه اســت از ماســت. 
وصیتنامه امام خمینی)رحمت الل علیه(؛ ص 6 و 7
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فاتـح خرمشهر شهید شدفاتـح خرمشهر شهید شد
روایت شهید حاج قاسم سلیمانی از شهید حاج احمد کاظمی در فتح خرمشهر

مــن تصــورم ایــن بــود کــه وقتــی خبــر شــهادت احمــد گفتــه شــد، حداقــل تیتــر 
همــة روزنامــه هــای مــا بایــد ایــن جملــه باشــد کــه »فاتــح خرمشــهر شــهید شــد.« 
همان طــور کــه وقتــی بزرگــی از مــا در ادبیــات، در هنــر و در هــر چیــزی از بیــن مــا 
مــی رود بالفاصلــه تیتــر می زنیــم »پــدر علــم ریاضــی« ایــران از دنیــا رفــت. فکــر 
می کنــم حقــی کــه احمــد بــه گــردن ملــت ایــران داشــت از حقــی کــه دیگــر 

اندیشــمندان مختلفــی کــه مــورد تجلیــل هســتند دارنــد، کمتــر نباشــد. 
مــا در مرحلــه اول جنــگ یعنــی در آن سلســله عملیات هــای اصلــی جنــگ که 
دشــمن را در داخــل خــاک خودمــان شکســت دادیــم، برمی خوریــم بــه چهره هــای 

محــدودی کــه این هــا محــور اصلــی جنــگ بودنــد و مشــهور هــم هســتند بیــن 
اهــل جبهــه، امــا شــاید در جامعــه مــا غریــب باشــند. از جملــه کســانی کــه غریــب 

بــود شــهید کاظمــی بــود. خــب شــهید کاظمــی محــور چندیــن فتــح بــزرگ بــود، 
می توانــم بگویــم او شــاه کلیــد فتوحات جنــگ بود. یکی از برجســتگی های شــهیدکاظمی 

هم همین بود؛ یعنی اگر گفته بشود که زیرک ترین فرمانده ما در جنگ احمد بود 
حتماً سخن گزافی گفته نشده است.

مــن یــادم هســت تــوی عملیــات بیت المقــدس کــه منجــر بــه آزادســازی خرمشــهر شــد  فکــر می کنــم روز پانزدهــم، شــانزدهم 
بــود کــه تقریبــاً جبهــه شــمالی رســیده بــود بــه کوشــک. جبهــه میانــی از ســمت دارخوئیــن رســیده بود بــه ایســتگاه حســینیه و از 

طــرف مــرز بــه پاســگاه زیــد؛ یعنــی محــدوده خرمشــهر کامــل باقــی مانــده بــود.
امــا دشــمن عقبــه اش از دو جهــت وصــل بــود، هــم از ســمت شــلمچه وصــل بــود، هــم از ســمت ارونــد و می توانســت بیایــد داخــل 
شــهر و آنجــا تــردد کنــد. در آن نقطــه هــم عــرض رودخانــه ارونــد ســیصد الــی چهارصــد متــر بیشــتر نیســت. خــب همــه خســته 
شــده بودنــد. چــون تقریبــاً شــانزده روز هیــچ کــس پلــک نــزده بــود. بچه هــا شــبانه روز درگیــر جنــگ بودنــد. احســاس می شــد کــه 
نیــاز بــه تجدیــد قــوا دارنــد. فکــر می کنــم بــدون اســتثنا همــه فرماندهــان در ســطح عالــی زخمــی شــده بودنــد. یعنــی حســین 
خــرازی زخمــی شــده بــود. خــود احمــد زخمــی شــده بــود. متوســلیان زخمــی شــده بود کــه بــا برانــکارد تــوی آمبوالنــس، عملیات 
را هدایــت می کــرد. جنــگ ســختی بــود. تــوی ایــن موقعیــت، شــب همــه جمــع شــده بودنــد تــوی قــرارگاه فتــح. بحــث اصلــی ایــن 
بــود کــه مــا نیــاز بــه تجدیــد قــوا داریــم و بایــد بنشــینیم تصمیم بگیریــم و یکــی دوهفتــه اســتراحت کنیــم و بعضی هــم می گفتند 

عملیــات طــول نکشــد و ســریعاً انجــام بدهیم.
آنجــا خــدا رحمــت کنــد شــهید حســن باقــری یــک ســخنرانی معــروف کــرد. همــه نشســته بودنــد، بلنــد شــد و گفــت: »مــا بــه 
مــردم قــول دادیــم و هــی گفتیــم خرمشــهر در محاصــره اســت و مــردم مــا تصورشــان ایــن بــود کــه امــروز و فــردا خرمشــهر را آزاد 
می کنیــم. مــا مگــر می توانیــم برگردیــم پشــت جبهــه تــا اینکــه بتوانیــم تجدیــد قــوا کنیــم؟« و شــروع کــرد بــه اســتدالل کردن.

صحبــت حســن بــر همــه تأثیــر گذاشــت و تصمیــم گرفتنــد ادامــه عملیــات انجــام شــود. آنجــا ســه لشــگر بــرای فتــح خرمشــهر 
انتخــاب شــدند کــه یکی شــان تیــپ ۸ نجــف اشــرف بــود و شــهید کاظمــی فرمانــده آن بــود. در فتــح خرمشــهر، احمــد در واقــع 
محــوری را انتخــاب می کــرد کــه ســخت ترین محــور بــود. احمــد فلشــی را انتخــاب کــرد کــه هــم بــرای خــودش خطرناک بــود و هم 
اینکــه یــک ضربــه مهلکــی بــر دشــمن بــود. او می توانســت بیایــد و عقبــه خــودش را بدهــد بــه جبهــه خودمــان کــه حداقــل اگر گیر 
افتــاد برگــردد عقــب و از روبــه رو بــه دشــمن بزنــد. یــا اینکــه محــوری بگیــرد کــه اصــالً از کنــار جاده بــرود جلــو امــا ایــن کار را نکرد. 
آمــد بیــن دشــمن و در نزدیکــی خرمشــهر مســتقر شــد و عقبــه دشــمن در شــرق شــلمچه کــه وصــل می شــد بــه بصــره  را، کــه راه 
خشــکی دشــمن بــرای رســیدن بــه خرمشــهر بــود را یک شــکاف ایجــاد کــرد و آمــد از همین شــکاف باریــک وارد شــد و از کنــار نهر 
عرایــض رفــت بــه طــرف خرمشــهر. شــهر را کامــل دور زد و اولیــن فرمانــده ای کــه وارد شــهر شــد، احمد بود و خرمشــهر را فتــح کرد. 

فاتح خرمشهر به معنای واقعی شهید کاظمی بود.



گاهی فکر می کنم

شما اگر نبودید چه می شد ما را؟

فرمودند: اگر ظهور هم نبود، بندگی ما سر جایش 

بود.

این درست، اما خدا عجب مهری دارد به ما...

که شما را قطب امنیت و امید روزهای سخت دنیایی 

ما قرار داده...

و هر زمان پایمان بی قوت می شود در راه

به این فکر می کنیم که ما محّب و سرباز کسی 

هستیم که یکی از همین روزها می رسد و در کنارش 

ظلمت ها می رود و نور پیروز بر سیاهی باطل می شود.

می آید و عدالت علی )علیه السام( برقرار و پایدار 

می گردد...

این گونه امید است که ما چشم به راه و منتظر صدای 

آسمانی شما هستیم.

آنگاه که ندا می دهید:

أال یا أهل العالم أنا اإلمام القائم،

 أال یا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم،

 أال یا أهل العالم إن جّدي الحسین قتلوه عطشان،

 أال یا أهل العالم إّن جّدي الحسین )علیه السام( 

طرحوه عریانا،

 أال یا أهل العالم إّن جّدي الحسین )علیه السام( 

سحقوه عدوانا

ما چشم به راه و منتظر صدای ما چشم به راه و منتظر صدای 

آسمانی شما هستیمآسمانی شما هستیم
محیا خوبرو
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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(


