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اگر امام امر کند...

جهان مهیا می شود برای طلوع   آفتاب والیت

ثمرات قبول والیتعهدی از جانب امام رضا)علیه السالم(

سبک زندگی کوثری )قسمت بیست و یکم: سوره مبارکه شرح (

تربیت در محیط خانواده )قسمت سی وچهارم(

شهید»مصطفی صدرزاده« از قاب اسوه 
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عشق جانم، امام زمانم...
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11ذیالقعده:والدت امام رضا )علیه السالم( )سال ۱۴۸ ه.ق( 
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29ذیالقعده: شهادت امام جواد )علیه السالم( )سال ۲۲۰ ه.ق(

1۴خرداد:رحلت حضرت امام خمینی
15خرداد:قیام ۱5 خرداد

۷تیــر:انفجــار دفتــر حــزب جمهــوری اســالمی و شــهادت دکتر بهشــتی و ۷۲ 
نفــر از اعضــای حــزب؛ روز قــوه قضائیه



ــم، ــیفتگانخدمتی ــاش ــتم ــتیمیگف ــومشهیدبهش مرح
ــت، ــتیمیگف ــهیدبهش ــهراش ــدرت.آنچ ــنگانق ــهتش ن
رهبــرمعظــمانقــابنشــانداد.وقتــیکمــیقبــلازرحلــت
ــمارو ــوریش ــتجمه ــدتریاس ــدم ــهایشــانگفتن ــامب ام
ــد ــد،گفتن ــدچــهکنی ــدازآنمیخواهی ــهاتمــاماســت،بع ب
حــوزهمــیرومبــرایکارآخونــدی.بعــدازیــکلحظــهمطلبــی
ــد. ــرکن ــامام ــهام ــراینک ــدمگ ــدوگفتن ــهخاطرشــانآم ب
بعــدازریاســتجمهــوریاگــرامــامبــهمــنبگویــدبــرومدر
ــرییکــیازروســتاهایسیســتان ــیسیاســیژاندارم عقیدت

وبلوچســتان،تردیــدنمیکنــم.
دیــنمــااینگونــهاســتکــهرهبــرانالهــیهــمتســلیمآن
دیــنهســتند؛نــهاینکــهدیــنمــاوتشــکیاتالهــیوابســته

ــد. ــخصباش بهش
آنجــاکــهنیــازاســتحضــورپیــدامیکننــدوبــرایاســام
ــون ــاخ ــهب ــامیک ــد؛اس ــدامیکنن ــمف ــانراه جانش
دلهــایبســیاربــهمــارســید.پیامبــران،امامــانوشــاگردان
بســیاریفــداشــدندتــادیــنحــقهمیشــهزنــدهبمانــد.

ــت ــهمعرف ــهب ــتک ــیاس ــتخوب ــتفرص ــهکرام ده
ــام(و ــامرضا)علیهالس ــژهام ــهوی ــام(ب اهلبیت)علیهمالس
ــریپیــدا ــدانمکــرمایشــانمعرفــتوشــناختعمیقت خان
ــویمو ــناسش ــت،موقعیتش ــنمعرف ــایهای ــادرس ــمت کنی

ــم. ــقگامبرداری ــیرح ــهدرمس آگاهان

فخریمرجانی

سخن نخست
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ــساز ــارایکــیپ ــران»خرداد«ه ــمالشــأنای ــتعظی ــرارســید.مل ســالروزپانزدهــمخــرداد۴2ف
دیگــریپشــتســرگذاشــت،وبــهرغــمتبهــکارانجهــانوســرسپردگانشــانکــهبــاانــواعســاحها
ملــتســتمدیدۀایــرانراتهدیــدبــهســقوطمیکردنــدوخوابهــایخرگوشــیبــرایبلعیــدنکشــور
ــاهده ــرداد62رامش ــمخ ــهپانزده ــروزک ــد،ام ــاهیمیدیدن ــیاهستمش ــایس ــایروزه وچپاولگریه
میکنیــم،اســتحکامپایههــایحکومــتاســامیوقــدرتنظــامجمهــوریوقــواینظامــیوانتظامــیاز
ارتــشوســپاهسلحشــورپاســدارانوکمیتههــاوژاندارمــریوشــهربانیوبســیجودیگــرقــوایعظیــم
مردمــیروزافــزوناســت.وبــاعنایــاتخاصــۀخداونــدمتعــالوپشــتیبانیولــیعصــرونامــوسدهــر
)اَْرواُحنــالَِمْقدِمــِهالِفــداء(ملــتدالورایــرانمشــکاتیراکــههــریکبــرایازپــایدرآوردنیککشــور
قدرتمنــدکافــیبــود،یکــیپــسازدیگــریپشــتســرگذاشــتهوچونســدیعظیــموصفــیمرصوص
درمقابــلتبهــکارانوتفالههــایآنــانایســتادهاســتوتوطئههــایشــیاطینبــزرگوکوچــکخــارجو
داخــلرابــهخواســتخداونــدقــادرخنثــینمــودهوخــطبطــانبــرخیــاالتفاســدیکــهبدخواهــانو

فرصتطلبــاندرمغزهــایپــوچخــودمــیپروراندنــدکشــیدهاســت.
ــش ــشازپی ــانبی ــتضعفانومظلوم ــانمس ــامیرادرجه ــاباس ــدورانق ــایص ــروزدورنم ــاام م
میبینیــموجنبشــیکــهازطــرفمســتضعفانومظلومــانجهــانعلیــهمســتکبرانوزورمنــدانشــروع
شــدهودرحــالگســترشاســت،امیدبخــشآتیــۀروشــناســتووعــدۀخداونــدتعالــیرانزدیــکو
نزدیکتــرمینمایــد.گویــیجهــانمهیــامیشــودبــرایطلــوعآفتــابوالیــتازافــقمکــۀمعظمــهو

کعبــۀآمــالمحرومــانوحکومــتمســتضعفان.
...اینجانــبدرپانزدهــمخــرداد62کــهبــهحمــداهللتعالــیقــدرتاســامودولــتجمهــوریاســامی
درمنطقــهزبانــزداســت،بــهدولتهــایکشــورهایاســامیهشــدارمیدهــمکــهازاشــتباهاتگذشــته
دســتبردارنــدوبــایکدیگــردســتبــرادریدهنــدوبــاخضــوعدرمقابــلخداونــدتعالــیواتــکالبــه
قــدرتاســام،دســتظالمانــۀجبــارانوغارتگــرانجهانخــوارخصوصــاًامریــکاراازمنطقهکوتــاهکنند،و
ایــنتوافــقامریکایــی،صهیونیســتی،لبنانــیراکهســلطۀامریــکارادرمنطقــهاســتوارترواســرائیلرابر
کشــوراســامیلبنــانوســپسازآنبــرســایرکشــورهایاســامیوعربــیچیــرهخواهــدکــرد،محکوم
وعمــاًنقــضنماینــد.وبداننــدچنانچــهکــراراًگفتــهاموشــنیدهاید،اســرائیلبــهایــنقراردادهــااکتفــا
نمیکنــدوحکومــتاعــرابراازنیــلتــافــراتغصبــیمیدانــدودیــریــازودبــاکمــکامریــکابــه
نقشــۀشــومخــود،اگــرخــداینخواســتهفرصــتپیــداکنــدوحکومتهــایعربــیازخــوابگــرانبیدار
نشــوند،جامــهعمــلمــیپوشــاند.آیــابــرایمســلمانانوحکومتهــایکشــورهایاســامیننگنیســت
کــهامریــکاازآنطــرفدنیــابــرمقدراتشــانحکومــتکنــد،وبــهدســتاســرائیلکافــرغاصــبهمــه

رابــهدامانــدازدوبــهخــاکســیاهبنشــاند؟
صحیفهامامخمینی،ج1۷،صفحات۴80تا۴82

جهان مهیا می شود جهان مهیا می شود 

برای طلوع   آفتاب والیتبرای طلوع   آفتاب والیت

3
کالم نـــــور
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کـــــالم مطــــــهر
4

ثمرات قبول والیتعهدی 
از جانب امام رضا)علیه السالم(

درمدتــیکــهامــامرضا)علیهالســام(والیتعهــدیراقبــولکردنــد،کاریبــهنفــعآنهــاصــورتنگرفــت،
بــهنفــعخــودحضــرتصــورتگرفــت،صفــوف،بیشــترمشــخصشــد.

بــهعــاوهحضــرتدرپســتوالیتعهــدیبهطــورغیررســمیشــخصیتعلمــیخــودراثابــتکــردکــه
ــد. ــتنمیش ــرثاب ــتدیگ هیچوق

درمیــانائمه)علیهمالســام(،بــهانــدازهایکــهشــخصیتعلمــیامــامرضا)علیهالســام(،حضــرتامیــر
ــچ ــیهی ــتشــده؛شــخصیتعلم )علیهالســام(وحضــرتصــادق)علیهالســام(درجهــتدیگــری،ثاب
امــامدیگــریثابــتنشــدهاســت؛حضــرتامیر)علیهالســام(بــهواســطههمــانچهــارپنــجســالخافــت،
آنخطبههــاوآناحتجاجــاتکــهباقــیمانــد؛حضــرتصــادق)علیهالســام(بــهواســطهآنمهلتــیکــه
ــری ــزارنف ــهحضــرتحــوزهدرسچهاره ــهوجــودآوردک ــایکدیگــرب ــهب ــاسوبنیاالمی ــگبنیالعب جن
تشــکیلداد؛وحضــرترضا)علیهالســام(بــاریهمیــنچهــارصبــاحوالیتعهــدیوآنخاصیــتعلمدوســتی
مأمــونوآنجلســاتعجیبــیکــهمأمــونتشــکیلمــیدادوازمادییــنگرفتــهتــامســیحیها،یهودیهــا،
ــردوحضــرترضا)علیهالســام( ــعمیک ــبراجم ــهمذاه ــایهم ــا،علم ــاوبوداییه ــیها،صائبیه مجوس
ــااینهــاصحبــتمیکــرد؛وواقعــاًحضــرترضا)علیهالســام(درآنمجالــسهــم رامــیآوردوحضــرتب
شــخصیتعلمــیخــودراثابــتکــردوهــمبــهنفــعاســامخدمــتنمــود؛درواقــعازپســتوالیتعهــدی

یــکاســتفادهغیررســمیکــرد،آنشــغلهارانپذیرفــت،ولــیاســتفادهاینچنینــیهــمکــرد.

شهیدمرتضی مطهری، کتاب انسان و ایمان، چکیده صص ۷۱ تا ۷۳
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نود و شش )۲۱ از  شماره  سوره: 
آخر( مّکی و ۸ آیه

الم نشرح، انشراح نام های دیگر: 
شرح: حل مسأله  شرح لغات: 

پیچیده؛ وضع: نهادن چیزی در جای 
خود؛ وزر: بار سنگین و تحمیل شده؛ 

انقض: شکستن استخوان؛ انصب: 
شخص را به کاری گماشت؛ ارغب: به 

چیزی چشم دوخت.
ضحی و گروه »اَ لَْم...«  سوره زوج: 
محور موضوعی: امید آفرینی و 

ایستادگی؛ و مژده رفعت نام و دین 
محمد )ص(

تفسیر روایی: امامین صادقین )ع(:
اَلَْم نَْشَرْح لََک َصْدَرَک؛ آیا تو را آگاه 

نکردیم که وصّی تو کیست؟ پس او را 
یاری گر تو و خوارکننده ی دشمنت قرار 

دادیم.۲ 
آیات االحکام : نظر مشهور برخی از 

فقها بر قرائت دو سوره ضحی و شرح با 
هم در نماز.۳ 

فضیلت قرائت:پیامبر)صلّی اهلل علی
ه وآله وسلّم(: امید به دیدار با حضرت و 
رفع غم از وی؛ عطای یقین و عافیت؛ 
امام صادق )علیه السالم(: شهادت همه 

اجزاء بدن در قیامت به سود فرد. 

و یکم )قسمت     بیست 

سبک زندیگ قرآین

سبک زندگــی کـوثریسبک زندگــی کـوثری

دکترزهراخلخالی
zmnyhi@gmail.com

)از ناس تا نبأ()از ناس تا نبأ(

ســوره کریمــه ی »الــم نشــرح« نهایــت امتنــان و اظهــار لطــف الهــی بــه نبــی مکــرم اســالم اســت که 
پیشــتر »الــم تــر«ی ســوره فیــل زمینه ســاز تطهیــر بلــد امنــی شــده بــود کــه بســتر والدت آن حضرت 
گردیــد، تــا بــه یُمــن ایــن والدت، خداونــد بزرگ تریــن تهدیــد بــر ســرزمین وحــی را بــه حرمــت آن 
حضــرت، بــه امنیتــی جــاودان بــدل نمایــد تــا وجــود مقدســش در آغــاز بزرگ تریــن حرکــت جهانــی 
تبلیــِغ دیــن؛ آنچنــان مــورد نــوازش خدایــش قــرار گیــرد و چنــان شــرح صــدری یابــد کــه عظمــت 
ســختی بــار ســنگیِن رســالت، نــه آزارش ندهــد و نــه جــان عزیــزش را بفرســاید؛ بلکــه در همــان آغــاز، 
شــکوه عالم گیــِر دیــن و رفعــت نــام وی؛ حضــرت را بــرای درک »اِّن مــَع الُعســِر یُســراٌ« به نظاره بنشــاند 
و بــا وجــود ســخت ترین چالش هــای پیــش رو، بــه اســتقبال عســر بـَـَرد تــا یســر جهان شــمول شــود.   
ــد شــرح صــدر و آســانی کار تقاضــا نمــود؛  ــدو رســالت، از خداون گرچــه موســی )علیه الســالم( در ب
َّــا أَْعَطْینــاَک  ولــی خــدای محمــد در آغازیــن ســوره های قــرآن کریــم بــر رســول عزیــزش در کنــار »إِن
الَْکْوثـَـَر« نغمــه ی »أَ لـَـْم نَْشــَرْح لـَـَک َصــْدَرَک« را ســرود تــا آنــگاه کــه وی »اْقــَرأْ َو َربُّــَک الْْکــَرُم« را ســر 
َِّک  داد، »َوَضْعنــا َعْنــَک وِْزَرَک« اتفــاق افتــاده باشــد! فلــذا پــس از »َفإِذا َفَرْغــَت َفانَْصــْب« نوبت »َو إِلــی  َرب

َفاْرَغــْب« می گــردد تــا والیــت را نیــز تــا قیامــت تضمیــن نمایــد.
و بلــد امنــی کــه تیــن و زیتونــش در طــور ســینین بــرای آفرینــش انســان در احســن تقویــم آراســته 
ِّــَک َفاْرَغــْب«  گردانــد و در بلــِد حبیِب الهــی »َرَفْعنا  الِحــاِت« را، »إِلــی  َرب َِّذیــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ شــده؛ »ال
لـَـَک ِذْکــَرک« شــکل  گیــرد کــه او »أَْحَکــِم الْحاِکِمیــَن« اســت تــا بــرای اشــرف خالیقــش »أَ لـَـْم نَْشــَرْح 
لـَـَک َصــْدَرَک« را ســروده باشــد کــه »أَنَْقــَض َظْهــَرَک« بــرای »َوَضْعنــا َعْنــَک وِْزَرَک« در نهایــت یُســر به 
تصویــر کشــیده شــود، تــا آفریدگانــش از احســن تقویــم بــه اســفل ســافلین نگراینــد: کــه هــر عســری 
را دو یســر آورده تــا آنــگاه کــه »َفــإِذا َفَرْغــَت« آمــد، »َفانَْصــْب« تیــن و زیتــون بیافرینــد و در بلــد امــن 
یــِن« نبینــد کــه »َفانَْصــْب« و »َفاْرَغــْب« دو دلیــل بالندگــی در مســیر شــرح صــدر  بـُـَک بَْعــُد بِالدِّ »یَُکذِّ
اســت و دوری از وزر و عــذاب، تــا »َفلَُهــْم أَْجــٌر َغْیــُر َمْمُنــوٍن« را بشــارت دهنــد. گرچــه تأللــو سراســر 
ــم نشــرح متوجــه رســول مهــرش )صلّی اهلل علیه وآله وســلّم( اســت، ولــی  ــر ســوره ال رحمــت تابنــده ب
ــا بفرمایــد هــر  ــٍم« را ســر می دهــد ت ــي أَْحَســِن تَْقِوی ــا اْلِنْســاَن فِ ــْد َخلَْقَن ســوره تیــن داســتان: »لََق
انســانی کــه صــدرش را فقــط بــرای او شــرح دهــد، نامــش ترفیــع می یابــد، و عســرش یســر می گــردد. 
ــی  ــا و آهنگ های ــن ه ــا و سایه روش ــر و صحنه ه ــوع و تعبی ــا موض ــوره ب ــن س ــب: ای ــّیدقط س
ــت، دســتی  ــوّدت و محّب ــت، نســیمی از رحمــت، بخشــی از م ــر و عطوف ــه دارد. پســوده ای از مه ک
مهربــان اســت کــه بــر دردهــا و رنجهــا کشــیده می شــود، و نســیم آســودگی و خشــنودی و آرزو را 
وزان می ســازد، و آرامــش و اطمینــان و یقیــن را بــه دلهــا می ریــزد، سراســر ایــن ســوره دربســت بــا 
پیغمبــر )صلّی اهلل علیه وســلّم( ســخن می گویــد. سراســر ایــن ســوره راز و نیــاز پــروردگار بــا اوســت. 
ــت و  ــیم های رحم ــت و نس ــان دادن اس ــوده کردن و اطمین ــداری و آس ــی و دل ــه ی آن غم زدای هم

ــت اســت.۱ ــت، و الطــاف قرب ــای محّب باران ه

۱- قطب،   سید،   فی ظالل القرآن،  ج۶،  ص۳۹۳۲
۲-  بحارالنوار، ج۳۶، ص۱۳۴.

۳- فاضل نراقی، مستند الشیعه، ج 5، ص ۱۲۶.
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آیتاهللمجتبیتهرانی

قسمت  سی   و چهارم

تربیـــــــت فرزند
6

اینحرفیعنیچه؟!
ــه،  ــرای اصــالح جامع ــد ب ــه: »بای ــان می خــورد ک ــه گوش م گاهــی ب

کار فرهنگــی کــرد.« چقــدر ظاهــر ایــن جملــه قشــنگ اســت! 
ولــی یعنــی چــه؟ یعنــی بایــد از اعمــال ظاهریــه دســت برداریــم؟! اگر 

منظورشــان ایــن اســت، جــواب مــا را بدهنــد کــه این 
ــر،  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاب ام ــات در ب ــات و روای ــه آی هم

ــه  ــر ب ــه باطــن اســت؟ ام ــوط ب ــا مرب ــر اســت ی ــه ظاه ــوط ب مرب
معــروف و نهــی از منکــر از اهــّم واجبــات در اســالم اســت. ایــن مربوط 

بــه ظاهــر اســت یــا باطــن؟ اینجــا می توانــی مــا را دور 
بزنی؟ این ها از اهم واجبات است و جزو اعمال ظاهریه است.

ــر ــاحظاه ــه،اص ــودوجامع ــاحخ ــاراهاص تنه
ــت اس

ــم و  ــن را داری ــا در فرهنــگ اســالم ای اصــالح جامعــه از اینجاســت. م
ــد معرفتــی هــم همیــن اســت، کــه مــن فرمایشــات اســتادم  حتــی بُع
)رضوان اهلل تعالی علیــه( را خوانــدم و حتــی ایشــان فرمودنــد: ِســیر معرفتی 
ــه ایــن اســت. آن کســی کــه می خواهــد ســیر باطنــی کنــد،  آن هــم ب
تــا این هــا نباشــد، نمی توانــد ســیر کنــد. چــه رســد بخواهیــم جامعــه را 
از نظــر ظاهــر اصــالح کنیــم، کــه اساســاً بــه ظاهــر بســتگی دارد. راهــی 
جــز ایــن نیســت. از همیــن راه بایــد وارد شــد. امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر همــه مربــوط بــه ظواهــر شــریعت اســت. اینکــه مــا حتــی جرئــت 

نمی کنیــم لســاناً هــم چیــزی بگوییــم، یــک بحــث دیگــری اســت.

شانهخالیکردنمسئولینبرایچیست؟
حــاال یــک راه حمــل بــه صحــت آن ایــن اســت کــه بگوییــم عــدم 
معرفــت بــه فرهنــگ اســالم اســت، لذاســت کــه از ایــن حرف هــا زده 
ــا  ــن حرف ه ــم ای ــی بخواهی ــد عرف ــک دی ــا ی ــر ب ــی اگ ــود. ول می ش
ــانی در  ــه کس ــان چ ــم از ده ــم، ببینی ــه یابی کنی ــی و ریش را بررس
ــئولیت  ــه مس ــد ک ــرادی در می آی ــان اف ــم از ده ــد؟ می بینی می آی
دارنــد عمــاًل جامعــه را اصــالح کننــد. بــا اینکــه مســئولیت دارد کــه 
عمــاًل جامعــه را اصــالح کنــد، تــوپ را در زمیــن دیگــری می انــدازد. 
می گویــد: ایــن کار فرهنگــی الزم دارد. برویــم جلوتــر ســر از کجــا در 
ــی می کنــد؟ هــر کــس می خواهــد باشــد،  مــی آورد؟ چــرا شــانه خال
مــن بــه شــخص کار نــدارم. هــر کــس مســئولیت دارد کــه جامعــه را 
عمــاًل اصــالح کنــد و ایــن را بگویــد کــه »کار، فرهنگــی اســت.« و از 
عهــده خــودش خــارج بکنــد، اگــر بــا یــک دیــد عرفــی نــگاه بکنیــم 
شــاید ســر از ایــن در بیــاورد کــه شــاید یــک ســری اهــداف شــیطانی 
دارد و می خواهــد آن کســانی کــه مثــاًل الابالــی هســتند از او روگــردان 
نشــوند و یــک جاهایــی کــه – مثــاًل فــرض کنیــد در تأییــد او - احتیاج 
ــق  ــد عمی ــر بخواه ــرد. آدم اگ ــره بگی ــا به ــا هســت، از آن ه ــه آن ه ب
ــل  ــه اینجــا میرســد و اال ایــن حرف هــا قاب روی این هــا فکــر کنــد، ب
انــکار نیســت کــه اصــالح جامعــه، از ظاهــر شــروع میشــود. آقــا! شــرعاً 

ــت. ــن اس ــان ای وظیفه ت

تربیت در محیط خانواده 
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طریق عاشــــقی

محیاخوبرو

»درابتــداتوجــهشــمارابــهتعریــفعامــهشــهیدمرتضی
مطهری)رحمتاهللعلیــه(ازکلمــۀ»ســیره«جلــبمیکنــم.«

ــوعوســبک ــهمعنــاین ــاســیرهب ســیریعنــیرفتــن،ام
ــناســت. راهرفت

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 اهلَلِّ 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
شــهید»مصطفی صــدرزاده« متولــد ۱۹ شــهریور ۱۳۶5 درشهرســتان 

شوشــتر اســتان خوزســتان در خانــواده ای مذهبــی متولــد شــد.
پــدرش پاســدار و جانبــاز جنــگ تحمیلــی و مــادرش از خانــدان جلیله 

ــادات است. س
مصطفــی ۱۱ ســاله بــود کــه از اهــواز بــه همــراه خانــواده بــه اســتان 
مازنــدران و پــس از دو ســال بــه شهرســتان شــهریار اســتان تهــران نقــل 

مــکان و در آنجــا ســاکن گردیــد.
ــای  ــاجد و هیئت ه ــرکت در مس ــا ش ــود را ب ــی خ وی دوران نوجوان
مذهبــی، انجــام کارهــای فرهنگــی و عضویت در بســیج و یادگیــری فنون 
ــری  ــه فراگی ــه ب ــی درحــوزه علمی ــرد. در دوران جوان ــی ســپری ک نظام
ــان و  ــوم دینــی پرداخــت، ســپس در دانشــگاه دانشــجوی رشــته ادی عل
ــق  ــان مناط ــان و جوان ــذب نوجوان ــغول ج ــان مش ــد، هم زم ــان ش عرف
ــی و  ــی و نظام ــای فرهنگ ــا و اردوه ــی کالس ه ــهریار و برپای ــراف ش اط

ــود. ــان ب ــرای آن جلســات ســخنرانی و… ب
نتیجــة ازدواج طلبــه شــهیدمصطفی صــدرزاده در ســال ۹۴، دختــری 

بــه نــام فاطمــه و پســری بــه نــام محّمدعلــی اســت.
شــهیدمصطفی صــدرزاده بــا نــام جهــادی »ســیدابراهیم« حــدود چهار 
ســال در حــوزه علمّیــه امــام جعفــر صــادق تهــران مشــغول تحصیــل بود. 
ــل در دانشــگاه و در  ــة تحصی ــه ادام ــالت حــوزوی ب ــا وجــود تحصی او ب

رشــته ادیــان و عرفــان پرداخــت. 
ــرای دفــاع از دیــن و حــرم بی بــی  مصطفــی صــدرزاده در ســال ۹۲ ب
ــه  ــه ب ــم، داوطلبان ــام جهــادی ســید ابراهی ــا ن زینــب )ســالم اهلل علیها( ب
ــن،  ــمنان دی ــا دش ــگ ب ــادت در جن ــت رش ــه عل ــت و ب ــوریه عزیم س

فرماندهــی گــردان عمــار و جانشــین تیــپ فاطمیــون شــد.
شــهید صــدرزاده بــه انجــام واجبــات و تــرک محرمــات بســیار مقّیــد 
بــود و یکــی از ویژگی هــای برجســته ایشــان، ادب شــان نســبت به پــدر 

و مادر بــود.
ــا  ــزی در دنی ــه هیچ چی ــی ب ــم: »مصطف ــرش می خوانی ــان همس از زب
وابســته نبــود؛ مصطفــی اصــاًل بــرای مانــدن نبــود. نمی توانســت بمانــد. 
آن زمانــی هــم کــه اینجــا بــود، اینجــا نبــود. گمشــده خــودش را پیــدا 
ــی زد.  ــد ضجــه م ــدس را می دی ــاع مق ــای دف ــی فیلم ه ــود. وقت ــرده ب ک
ــی  ــس حت ــن در هیچ ک ــه م ــت ک ــی داش ــدس حس ــاع مق ــه دف هفت

ــدم.« ــم ندی برادران
ــی  ــس عجیب ــی ان ــا مصطف ــد: »ب ــه می گوین ــتانش از او این گون دوس
گرفتــه بودیــم. درون قلب هــای مــا نفــوذ کــرده بــود. بــه همــه احتــرام 
ــت  ــذب هیئ ــاش را ج ــی آورد. اراذل و اوب ــاال م ــه را ب ــت و هم می گذاش
می کــرد. مثــاًل مــی رفــت دســت در گــردن کســی کــه کنــار جــوی آب 
ــا  ــا م ــه رو ب ــا دو دقیق ــت داداش بی ــت و می گف ــود می انداخ ــته ب نشس
ــه  ــه مدرس ــود ب ــم ب ــه ســن خــودش ک ــا اینک ــا مثاًل ب ــذرون. ی ــد بگ ب
ــه  ــی زد و ب ــگ م ــا زن ــه آن ه ــت ب ــا را می گرف ــت بچه ه ــت، لیس می رف
ــه  ــه ب ــه هم ــرادی ک ــی اف ــی حت ــان می کرد. مصطف ــجد دعوت ش مس
چشــم اراذل و اوبــاش بــه آن هــا نــگاه می کردنــد، جــذب هیئــت می کــرد. 
ــی محــل  ــه نفــع اهال ــی ب ــی می شــدند و خیل آن هــا هم بچه هــای خوب
ــه شــهید ابراهیــم هــادی داشــت. در کارهــای  می شــد. ارادت خاصــی ب
فرهنگــی خیلــی ســختی تحمــل می کــرد. وقــت خــواب و اســتراحتش 

خیلــی کــم بــود.«
مصطفــی ســرانجام پــس از چندیــن بــار زخمی شــدن در درگیــری بــا 
داعــش، ظهــر روز تاســوعا مقــارن بــا ۱ آبــان ۹۴ در عملیــات محــّرم در 
حومــه حلــب ســوریه بــه آرزوی خــود، یعنــی شــهادت در راه خــدا رســید 
و بــه دیــدار معبــود شــتافت و در گلــزار شــهدای بهشــت رضــوان شــهریار 

آرام گرفــت.
الّلهمالرزقنابهم...

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

شهید»مصطفی صدرزاده« از قاب اسوه
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بهداشت و سالمت

آداب نوشیدن
ــه ــهب ــیک ــد:کس ــه(میفرمای ــدا)صلیاهللعلیهوآل ــولخ رس

ــرانآببنوشــد. ــسازدیگ ــد،خــودشپ ــیآبمیده گروه
ــد:هرکــسدرآبآشــامیدن ــامصادق)علیهالســام(میفرمای ام
ــد؛ ــد،خــدااورامســتحقبهشــتگردان ــتکن ــنآدابرارعای ای
ــد، ــکدهــانآورد»بســماهلل«بگوی ــهظــرفآبرانزدی ــیک وقت
ــشدور ــرفراازدهان ــشازسیرابشــدن،ظ ســپسبنوشــدوپی
ــرفرااز ــارهبنوشــدوظ ــد.ســپسدوب ــدابگوی ــدخ ــدوحم کن
دهانــشدورکنــدوحمــدخــدابگویــد.ســپسبنوشــدوظــرفرا

دورکنــدوحمــدخــدابگویــد.

مفاتیحالحیات،ص150
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تبعیت تبعیت 
وو

 الگوپذیری  الگوپذیری 
امام خمینی)ره( امام خمینی)ره( 

ازاز
 حضرت  حضرت 

امیرالمؤمنین )ع(امیرالمؤمنین )ع(

نـــــــــــــگاه ویژه
9

ــن؛ ــزانم ــم.عزی ــدهکنی ــانزن ــاترادرخودم ــنخصوصی ــاای ــیم ــه(یعن ــی)رضواناهللَّتعالیعلی ــامخمین ــالام س
مســئوالنمحتــرمومکــّرموزحمتکــشودلســوزکــهدرهــربخشــیازبخشهــایایــنکشــوروکارهــاینظــاممشــغول
ــتامیرالمؤمنیــن، خدمــتهســتید-درنیروهــایمســّلح،دربخشهــایدولتــیومجلــسودرهــرجــایدیگــر-والی
تمّســکبــهوالیــتواحیــاینــامامــامبزرگــواروســالامــام،ایــناســت؛بایــداینهــارادرخودمــانزنــدهکنیــم،بایــد
«درزمانــیکــهمــاامــامبزرگــواررازیــارتکردیــم-وایشــان ایــنخطــوطاساســیرامجّســمکنیــم.»بیننــاوبیــناهللَّ
امتحــاندشــوارحاکمیــترادرســختتریندورانهــاداد-مــاایشــانرادرمقایســهبــاآنالگــویاصــل،انصافــاًبهتریــنو
نزدیکتریــنکــسیافتیــم.نمیخواهیــمبگوییــمکــهامــاممــامثــلامیرالمؤمنیــن)علیهالّصاۀوالّســام(بــود؛نــه.امــام
مــاخــاکپــایآنبزرگــوارهــمنمیشــد.هــزاراننفــرنظیــرآنبزرگــوار،قابــلمقایســهبــاآنحضــرتنیســتند!اوبــه
اصحــابنزدیــکخــودهــممیفرمــود:»انّکــمالتقــدرونعلــیذلــک«؛شــمانمیتوانیــدمثــلمــنعمــلکنیــد.ولــیبــا
خصوصیــاتبشــریونداشــتنعصمــت،انصافــاًمــاامــامبزرگــوارخودمــانرانزدیکتریــنآدمبــهآنالگــودیدیــم.خیلــی
نزدیــکبــودوخیلــیشــباهترامیرســاند؛میشــدچهــرهآنبزرگــوارانرادررفتــارایــنمــردشــناخت.خــداراشــکر
ــرای ــهراازنزدیــکدیدیــم.اگــرمــاایــنامــامراندیــدهبودیــموبعدهــاداســتانهایاوراب میکنیــمکــهمــاایــننمون
مــانقــلمیکردنــد،درســتبرایمــانقابــلفهــمنبــود؛امــامــااوراازنزدیــکدیدیــم.مــنیــکوقــتبــهخــودایشــان
ــم! ــد،نمیتوانســتیمدرســتتصــّورکنی ــامیگفتن ــرایم ــاب ــاترامیشــنیدیم،ی ــنخصوصی ــرای ــااگ عــرضکــردم:م
چقــدربایــدخــداراشــاکرباشــیمکــهایــننمونــهزنــدهدرمقابــلماســت!خودمــانرابــهاونزدیــککنیــم.ایــنالگــوجلِو
چشــممــابــود.رفتــاروســیرهاو،بّینــاتومحکمــاتاوجلــِوچشــمماســت.همــهســعیکنیــمخودمــانرابــهاونزدیــک

کنیــم.ســالامــامبزرگــوار،ایــناســت.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۸/۰۱/۱۶
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برکـات برکـات 
وجـود وجـود 

حضرت معصومه)ع(حضرت معصومه)ع(
مــاامــروزهمفتخــربهنوکــریدرپیشــگاهحضــرتمعصومــه)ســاماهللعلیها(
هســتیم.اکنــونپرســشایــناســتکــهاگــرمرقــدمطهــرایــنبانــویمکــرم

ــاحــوزهعلمیــه ــد،آی درقــمنبــودوایشــاندرشــهردیگــریدفــنشــدهبودن
ــه ــرتمعصوم ــتحض ــهبرک ــمب ــوزهق ــد،ح ــد؟بیتردی ــیسمیش ــمتأس درق

ــده ــادهش ــاننه ــریبنی ــایحائ ــومآق ــتمرح ــهدس ــیسوب ــاماهللعلیها(تأس )س
اســت.پرســشدیگــراینکــهاگــرایــنحــوزهنبــودآیــاشــخصیتیچــونحضــرتامــام

ــام ــرتام ــاحض ــامت ــاتیدعظ ــزرگانواس ــدب ــرمیرس ــهنظ ــد؟ب ــتمیش درآنتربی
)رضواناهللعلیــه(بــهبرکــتایــنحــوزهکــهشــعاعیازبــرکاتحضــرتمعصومــه)ســاماهللعلیها(

اســترشــدکردنــد.پرســشســوماینکــهاگــرامــامنبــود،ایــنانقــابمحقــقمیشــد؟حقیقــتایــناســتکــهاگــرخــدابــرمــامنــت
نگذاشــتهبــودوایــنفرزنــدازتبــاراهلبیــت)علیهمالســام(رانصیــبمــانمیکــرد،چنیــنانقابــیمحقــقنمیشــدوبــهپیــروزینمیرســید.
پرســشچهــارماینکــهاگــرایــنانقــابنبــود،آیــامــنوشــماامــروزاینجــابودیــم؟کســانیکــهبــاشــرایطاواخــردورانپهلــویآشــنایی
ــهکجــامیانجامیــد. ــد،تصدیــقخواهنــدکــردکــهاگــرآنمنحنــینزولــیادامــهمییافــت،ب ــدوســیرنزولــیدیــنومعــارفرادیدهان دارن
پرســشدیگــراینکــهاگــرانقــاباســامیایــراننبــود،آیــاانقابهــایمصــر،تونــس،لیبــیویمــناتفــاقمیافتــاد؟پــس،همــهایــنبــرکات
چشــمهایازبــرکاتوجــودایــنبانــویگرانقــدراســت.فقــطخداونــدمیدانــدکــههــرروزچــهبرکاتــیازایــنمرقــدمطهــروصاحــبایــنمرقد
شــاملشــیعیانوحتــیاقلیتهــایمذهبــیمیشــود.بســیاریاززرتشــتیهاومســیحیهانــذرمیکننــدکــهبــهزیــارتحضــرتمعصومــه

ــهبشناســیم. ــدانرااینگون ــنخان ــدای ــابای )ســاماهللعلیها(مشــرفشــوند.م
حقیقــتایــناســتکــهعقــلمــابــهمقامــاتآنــاننمیرســد،امــامــابــاحســنظنیکــهبــهبــزرگانخــودداریــم،میتوانیــماندکــیبــر

ــم. ــانبیفزایی معرفتم
یکــیازدوســتانمیگفــت:روزیبــرایعــرضارادتخدمــتمرحــومآقــایکشــمیریشــرفیاببــودم.اتفاقــاًمرحــومآقــایبهجــتهــمبــرای
دیــدنایشــانتشــریفآوردنــد.درمیــانصحبتهایشــانمتوجــهشــدمکــهایشــانمیگوینــدکــهحضــرتمعصومــه)ســاماهللعلیها(انتظــار
دارنــدکــهخانــمشــمابیشــتربــهزیــارتبرونــد.مــاایــنرانمیفهمیــم.ایشــانازکجــاایــنانتظــارحضــرتمعصومه)ســاماهللعلیها(راخبــر
ــازلمیشــود. ــین ــواروبرکات ــاومشــرفشــدنهاچــهان ــارترفتنه ــاوزی ــاموپسپیغامه ــط،پیغ ــنرواب ــددرای ــدمیدان داشــتند،وخداون

بیانات حضرت آیت اهلل مصباح یزدی 
در اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری 
کریمه اهل بیت )ع( در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۱
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عشقجانم،
امامزمانم...

عجیبهوایآمدنتاندرحماسۀشکوفایینسلپیشرویمانپیچیده...
اشکمیشود

وبرانگیزۀادامهدادنماننورمیدمد...
وقتیباآنقدکوتاهشان،دستانمشتکردهشان،نگاهشانراغضبآلوده

بهسمتدنیایکفرنشانهمیروندوازعمقجان،همخوانیمیکنند:
»سامفرمانده...سامازایننسلغیورجامانده،سامفرمانده...سّیدعلی

دهۀنودیهاشوفراخوانده...«؛
قلبمانبالدرمیآورد...

عشقجانم...
امامزمانم...

اینروزها،حالوبالمانباهمۀرنجحوادث،خوشاستوپررونقبه
همخوانیباسربازهایدههنودیشما...

دربهتکفرآلوددنیایطاغوت...اکنوننسلجدیدماهمچونبذرهایسبز،
ریشهدواندهوامیدرویشراصدچنداننمودهاست...

میسوزداینجبهۀباطل...
ازپیچیدنعطرحضورشما...ازخلوصقلبهایآمادهوپابهرکاببرای

شما...میسوزد...
داردمیسوزدوخاکسترمیشودوبربادمیرودوهنوزنمیخواهدبداند

حقپیروزاست...
عشقجانم...
امامزمانم...

عطـر حضورعطـر حضور
محیاخوبرو

11
کــــــــالم آخر
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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(

هدف از تشکیل و طراحی مرکز آموزش مجازی نوکاو
هــدف اصلــی طراحــی مرکــز آمــوزش مجــازی نــوکاو آمــوزش همیشــه و همــه جا می باشــد. یکــی از ویژگــی های خــوب دنیای 
اینترنــت، انعطــاف پذیــری فــوق العــاده آن اســت. آمــوزش مجــازی  مــی توانــد فرصتــی بــرای افــراد در یادگیــری و آمــوزش باشــد. با 

بســتر وســیعی کــه اینترنــت در ایــن زمینــه فراهــم کــرده اســت میتــوان هرچیــزی را آموزش دیــد و به دیگــران آمــوزش داد.
موسســه فرهنگی-قــرآن و عتــرت اســوه تهــران درصــدد ایجــاد پایــگاه آموزشــی اینترنتــی برآمــد تــا بــا شــعار آمــوزش همیشــه 
و همــه جــا بتوانــد بــا فراهــم نمــودن  بســتری مناســب جهــت ارتقــاء ســطح علمــی و آموزشــی دانــش پژوهــان جامعــه شــود و 

شــکوفایی ژرف اندیشــان کشــور عزیــز ایــران را ســر لوحــه کار خــود قــرار دهــد.

ویژگی ها و امکانات نوکاو:
1.امکان ثبت نام آنالین

2.برگزاری کالس و دوره های آموزشی آنالین
3.برگزاری آزمون آنالین

4.ارائه مشاوره آموزشی
5.فروش بسته های آموزشی و ...

6.سیستم نظر خواهی منسجم
7.تخصیص صفحات مجزا برای هر فرد

8.ایجاد تاالر گفتگو

تــراز  پاییــن  کارگــر جنوبــی،  تهــران، خیابــان 
ــن،  ــپ بنزی ــروی پم ــا رورب ــگر، تقریب ــارراه لش چه
کوچــه شــهید غیاثونــد قیصــری، بــن بســت آریــا، 

پــاک 6. زنــگ ســوم.

02155482025 - 02155390120
09392505783

معرفـی  دوره های فصـل  تابستان

9.سیستم امتیاز دهی به آموزش ها-اساتید و کاربران
10.لینک های مرتبط

11.منو بندی و ایجاد زیر منوها
12.ایجاد گالری تصاویر

13.برگزاری دوره های آموزشی آنالین
14.اخبار و اطالع رسانی

15.مشاهده آمار دقیق سایت
16.مشاهده فعالیت کاربران 

17.مشاهده نظرات و پیشنهادات کاربران و...

همراه با سر فصل ها و اساتید حرفه ای:

1. مهارت کسب و کار )استاد زینب دولتی(
2. مهندسی سامت )استاد محمود قادری(
3. مهندسی من ) استاد حمیدرضا  رازقندی(

4. تاریخ تحلیلی اسام ) استاد حامد  نصرالهی(
5. مهارت جرأت مندی ) استاد حمید کوهستانیان(

6. سواد رسانه ) استاد زهرا پارسا(
7. پرورش فکر نواندیشان ) استاد فخری مرجانی(

با ارائه مدرک از 

سازمان  فنی حرفه ای


