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مقدمه

در لحظه هایی از زندگی گاهی به این نتیجه می رسیم که مسیر را اشتباهی رفته ایم چون هیچ حسی 
نسبت به کارهایی که انجام می دهیم نداریم و این احساس را داریم که مجبور هستیم که در مسیر بمانیم 
و هیچ گونه لذتی را از زندگی نمی بریم و گاهی اوقات هم می شود در محل کارمان هی به ساعتمان نگاه 
می کنیم تا ببینیم کی وقت می شود از کار مرخص بشویم و تازه ،در زمانی که صرف کار کردن هستیم هم 

،هیچ گونه احساس لذت و خوشی هم نمی کنیم.
گاهی اوقات هم می شود برای خودمان اهدافی را تعیین کرده بودیم ولی بعد از رسیدن به هدف هایمان 

بازهم هیچ احساس خوبی را تجربه نمی کنیم.
تمام این اتفاق هایی که در باال آورده ایم همه ی آنها به ارزش های ما مربوط می شود.ارزش هایی که فقط 
به خاطر ارضاء آنها کاری را صورت می دهیم و در اکثر مواقع به جای اینکه ارزش های واقعی خودمان را 
ارضاء کنیم ارزش های غیر واقعی مان را ارضاء میکنیم و این باعث می شود در خیلی از کارها دچار تضاد و 

اختالف بشویم و در نتیجه این می شود که از زندگی مان لذت نمی بریم.
ارزش ها به عنوان یک پزشک هستند که می گویند چه چیزی برای ما خوب است و چه چیزی برای ما 
بد است و برای هر یک ازما تجویز های متفاوتی را دارد و یکی از دالیلی که باعث می شود زندگی انسان ها 

متفاوت باشد،تفاوت در نظام ارزشی هر یک از انسان هاست.
ما در طول روز کارهایی را انجام می دهیم که به این ارزش ها دست پیدا کنیم و اگر کاری با ارزش های ما 
همسو باشد از آن کار لذت می بریم ولی اگر همسو نباشد دیگر تمایلی به انجام آنها نخواهیم داشت.یعنی 

اهداف و رفتار های ما وسیله ایی هستند تا بتوانیم از این طریق به ارزش هایمان برسیم.
برای اینکه بتوانیم ارزش هایمان را بدانیم باید از خود ســوال بکنیم که کدام یک از ارزش ها برای من از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
در دنیای امروز کشــورهای استعمارگر به مدد دستگاههای رسانه ای و تبلیغاتی و بهره گیری از امکانات 
مختلف خود سعی دارند مردم کشورهای مختلف بخصوص جوامع مسلمان را از ارزشهای اصیل و بنیادین 
خود دور نگه داشته و با معرفی ارزشهای کاذب و غیر اصیل آنها را به استحاله فرهنگی بکشانند.مقام معظم 
رهبری همواره با گوشزد کردن این موضوع و اهمیت فعالیت فرهنگی ، مقابله با جنگ نرم دشمنان را با 

اهمیت تلقی کرده اند.
امیدواریم در مجلد حاضر که در این راستا انتشار یافته است گامی هر چند کوچک در آگاه سازی و یادآوری 

دوباره و مقابله با آسیبهای اجتماعی برداشته باشیم. 

سردبیر
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معنویّت به معنی برجســته کردن ارزشــهای معنوی از قبیل: اخالص، ایثار، 
توّکل، ایمان در خود و در جامعه است، و اخالق به معنی رعایت فضیلت هایی 
چون خیرخواهی، گذشــت، کمک به نیازمند، راســتگویی، شجاعت، تواضع، 
اعتمادبه نفــس و دیگر خلقّیات نیکو اســت. معنویّت و اخالق، جهت دهنده ی 
همه ی حرکتها و فّعالّیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه اســت؛ بودن 
آنها، محیط زندگی را حّتی با کمبودهای ماّدی، بهشــت میسازد و نبودن آن 

حّتی با برخورداری ماّدی، جهّنم می آفریند.
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری 
به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد و تالش اســت و این تالش و جهاد، 
بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت. اخالق و معنویّت، البّته با 
دستور و فرمان به دست نمی آید، پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره 
ایجاد کنند، اّما اّوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشــته باشــند، 
و ثانیــاً زمینه  را بــرای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی 
دراین باره میدان دهند و کمک برســانند؛ با کانونهای ضّد معنویّت و اخالق، به 
شــیوه ی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهّنمی ها مردم را با زور و 

فریب، جهّنمی کنند.
ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای 
ضّد معنویّت و ضّد اخالق نهاده است و هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به 
دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حّتی نونهاالن با بهره گیری از این ابزارها را به 
چشم خود می بینیم. دستگاه های مسئول حکومتی دراین باره وظایفی سنگین 
بر عهده دارند که باید هوشــمندانه و کاماًل مسئوالنه صورت گیرد. و این البّته 
به معنی رفع مســئولّیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست. در دوره ی 
پیش ِرو باید دراین باره ها برنامه هــای کوتاه مّدت و میان مّدت جامعی تنظیم و 

اجرا شود؛ ان شاء اهلل.

گزیده ای از بیانیه »گام دوم انقالب« مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران
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»صلوات« یا همان ذکر »اللّهــم َصّل علی محمٍد و آِل محمد«، 
جمله ای اســت که شاید هر روز بارها در نماز یا غیر آن، به زبان 
می آوریــم، ولی معموال مثل اذکار دیگر غریب و مهجور اســت. 
مشکل اینجاست که ذکِر زبانی هست، اما توجه به معنا و مفهوم 
آن نیست! تنها می گوییم و از آن رد می شویم، گویی اصال ذکری 
نگفته ایم. و تا وقتی این غفلت و بی توجهی در کار باشد، توفیقی 

هم از جانب خدا رفیق راه انسان نمی شود.
ذکر صلوات ریشه در قرآن مجید دارد، آنجا که خداوند در کتاب 
ـوَن َعلَی النَِّبيِّ یا  کریمش مــی فرماید: »إِنَّ اهللَ َو َمالئَِکَتُه یَُصلُـّ
أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْیِه َو َسلُِّموا تَْسلیماً«)احزاب، 56(: همانا 
خداوند و مالئکه او بر پیامبر تحّیت و رحمت می فرســتند؛ ای 
کسانی که ایمان آورده اید شما هم بر او رحمت و سالم فرستید.

این آیه شــریفه، بیانگر اوج عظمت و شرافت و قداست حضرت 
محمد )صلی اهلل علیه و آله( نزد خدای تعالی است. به راستی او 

عزیز و محبوب خداست.
صلــوات بر محمد و آل محمد، در حقیقــت به منظور زنده نگه 
داشــتن نام و مکتب او در خاطرها، و در نتیجه، تأّسی مداوم به 
مکارم اخالق او و خاندان مبارکش اســت. آری نام و یاد پیامبر 
اکرم و اهل بیت کریمش باید پیوســته در میان اهل دین زنده 
و جاری باشــد، تا بلکه انسان را در مســیر حق اسالم محمدی 

پابرجا نگه دارد.

معنای صلوات بر محمد و آل محمد
معنای »صّل« چیست و صلوات به چه معنی است؟ در این 

ذکر، که در واقع یک دعاست، از خدا چه می خواهیم؟
این کلمه که فعل امر از »َصلَو« اســت و جمع آن »صلوات« می 
شود، در اصل به معنی ُحسن ثناء و رحمت و تحّیت است.)1( در 
این ذکر از خداوند خواســته می شود که محمد )صلی اهلل علیه 
و آله( و آل طاهرینش را مشمول ثنای نیکو و رحمت و برکت و 
تحیت خود گرداند؛ و این یعنی همان چیزی که در آیه کریمه ی 

.)... فوق مطرح شده: )إِنَّ اهللَ َو َمالئَِکَتُه یَُصلُّوَن َعلَی النَِّبيِّ
اما »محمد« )صلی اهلل علیه و آله( کیســت؟ آیا هنگام ذکر 

صلوات، به شخصیت و منزلت او توجه داریم؟
او خاتم و گل سرســبد پیامبران الهی و حبیب خداست. صلوات 
بــر محمد و آل محمد، در حقیقت به منظور زنده نگه داشــتن 
یــاد و نام و مکتب او در خاطرها، و در نتیجه، تأّســی مداوم به 
محاســن و مکارم اخالق او و خاندان مبارکش است. آری نام و 
یاد پیامبر اکرم و اهل بیت کریمش باید پیوســته در میان اهل 
دین زنده و جاری باشــد، تا بلکه انســان را در مسیر حق اسالم 
محمدی پابرجا نگه دارد. چنانکه در ســالم نماز هم موظفیم به 
آن حضرت سالم بدهیم )الّســالُم علیک أیّها النبّی و رحمة اهلل 
و برکاتُه(؛ این »ســالم« هم می تواند در حکم همان »صلوات« 
باشــد، یعنی همان حفظ یاد پیامبر اکرم و نیز تعظیم و تکریم 

معنای صلوات و اهمیت آن
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مقام بلند ایشان.
»آل محمد« چه کسانی هستند؟ ذکر نام آنها در کنار پیامبر 

اکرم هنگام گفتن این ذکر، به چه منظور است؟
آنــان اهل بیت و ذّریــه ی پاک پیامبر اکرم )صلــی اهلل علیه و 
آله( هســتند و به توصیه خود حضرت، هنگام صلوات، در کنار 
آن حضرت یاد می شــوند. بعد از نزول آیــه »إِنَّ اهللَ َو َمالئَِکَتُه 
یَُصلُّوَن َعلَــی النَِّبيِّ یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْیِه...« از رســول 
اعظم پرســیدند، صلوات بر شما چگونه اســت؟ فرمود بگویید: 
ٍد َکَما َصلَّْیَت َعلَی إِبَْراِهیَم َو  ــدٍ َو آِل ُمَحمَّ »اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ

ََّک َحِمیٌد َمِجید«.)2( آِل إِبَْراِهیَم إِن
همچنین امام حســن )علیه الســالم( ضمن بیان فضایل خود، 
اَلَة َعلَی  ( الصَّ خطــاب به معاویه فرمودند: »َو َفَرَض اهلُل )َعزَّ َو َجلَّ
نَِبیِِّه )َصلَّی اهلُل َعلَْیِه َو آلِِه( َعلَی َکافَِّة الُْمْؤِمِنیَن، َفَقالُوا: یَا َرُســوَل 
ٍد َو  اَلُة َعلَْیَک َفَقاَل: ُقولُــوا: »اللَُّهمَ  َصلِ  َعلَی  ُمَحمَّ اهللِ، َکْیــفَ الصَّ
اَلِة َعلَی  ٍد« َفَحقٌّ َعلَی ُکلِّ ُمْسلٍِم أَْن یَُصلَِّي َعلَْیَنا َمَع الصَّ آِل ُمَحمَّ

النَِّبيِّ َفِریَضًة َواِجَبًة«.)3(
خدای عزوجّل ســالم و درود بر پیامبــر خود را بر همه مؤمنان 
واجب کرد. ســپس اصحاب پرســیدند صلوات بر تو چگونه باید 
ٍد َو آِل  باشــد؟ حضرت فرمودند: بگویید: »اللَُّهــمَ  َصلِ  َعلَی  ُمَحمَّ
ٍد«؛ پس بر هر مسلمانی واجب است که همراه پیامبر اکرم،  ُمَحمَّ

بر ما )اهل بیت( نیز سالم و تحیت فرستد.
به همان دلیل که در مورد پیامبر اعظم گفته شد، ذکر نام و حفظ 
یــاد اهل بیت مکرم آن جناب نیز الزم اســت. بر طبق »حدیث 
ثقلین« در کنار قرآن کریم، تمســک و پیــروی از آنان موجب 
هدایت انسان است.)4( آنان دروازه های شهر علم پیامبرند؛ »أنا 
مدینُة العلِم و علیٌّ بابُها«)5( برای رسیدن به شهر علم و حکمت 

و معرفت، باید از درهای آن عبور کرد.
امام سجاد )علیه السالم( در صحیفه سجادیه، این ذکر شریف را 
بــه طور معنا داری 68 بار تکرار کرده اند، و این مطلب عالوه بر 
اینکه نشــانه اهمیت ذکر صلوات است، قطعاً حاکی از توجه آن 
حضرت به زنده و برپاداشــتن یاد و نام اهل بیت )علیهم السالم( 
در میان جامعه ای است که از سنت پیامبر اکرم و خاندان مبارک 

او فاصله ها گرفته اند.
امام صادق )علیه الســالم(: هنگامی که یکی از شما می خواهد 
دعا کند، ابتــدا بر پیامبر اکرم درود و تحیت فرســتد، چرا که 
صلوات بر پیامبر، دعایی است که از سوی خدا پذیرفته می شود، 

و خداوند کریم تر از آن اســت که بخشی از دعا را قبول کند و 
بخش دیگر را رد کند.

اهمیت صلوات بر محمد و آل محمد
)6(.» * »الَْبِخیُل َحّقاً َمْن ُذِکْرُت ِعْنَدُه َفلَْم یَُصلِّ َعلَيَّ

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( فرمودند: بخیل واقعی کســی 
است که نام من نزد او برده شود، ولی بر من صلوات نفرستد.

د«. ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَلةِ َعلَی ُمَحمَّ * »َما فِي الِْمیَزاِن َشيْ ٌء أَثَْقَل ِمَن الصَّ
)7(

امام باقر )علیه الســالم( فرمودند: )روز قیامت( در میزان اعمال، 
چیزی ســنگین تــر )و گرانبها تر( از »صلوات بــر محمد و آل 

محمد« وجود ندارد.
اَلِة َعلَی النَِّبيِّ )َصلَّی اهلُل َعلَْیِه َو  * »إَِذا َدَعا أََحُدُکــْم َفلَْیْبَدأْ بِالصَّ
َة َعلَی النَِّبيِّ )َصلَّی اهلُل َعلَْیِه َو آلِِه( َمْقُبولٌَة، َو لَْم  ــالَ آلِِه(، َفإِنَّ الصَّ

َعاِء َو یَُردَّ بَْعضاً«.)8( یَُکِن اهلُل لَِیْقَبَل بَْعَض الدُّ
امام صادق )علیه الســالم( فرمودند: هنگامی که یکی از شــما 
می خواهد دعا کند، ابتدا بر پیامبر اکرم درود فرســتد، چرا که 
صلوات بر پیامبر، دعایی است که از سوی خدا پذیرفته می شود، 
و خداوند کریم تر از آن اســت که بخشی از دعا را قبول کند و 

بخش دیگر را رد کند.
ُم( َقاَل  ــالَ َُّه َســَأَل أَبَا َعْبِد اهللِ )َعلَْیِه السَّ ــاِد بِْن ُعْثَماَن أَن * »َحمَّ
ٍد َو  اَلُة َعلَی ُمَحمَّ أَْخِبْرنَا َعْن أَْفَضِل اْلَْعَماِل یَْوَم الُْجُمَعِة َفَقاَل الصَّ

ٍة بَْعَد الَْعْصِر َو َما ِزْدَت َفُهَو أَْفَضل« .)9( ٍد ِمائََة َمرَّ آِل ُمَحمَّ
حماد بن عثمان از امام صادق )علیه الســالم( پرســید: بهترین 
اعمال در روز جمعه چیست؟ امام فرمودند: بعد ازعصر صد مرتبه 
صلوات فرســتادن بر محمد و آل محمد، و هرچه بر آن بیفزایی 

بهتر است.
________________________________

پی نوشت:
1. لسان العرب، ابن منظور، ج14 ص465.

2. تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص433.
3. الکافی، کلینی، ج2 ص494.

4. االرشاد، شیخ طوسی، ج1 ص233.
5. التوحید، شیخ صدوق، ص 307.

6. االمالي، شیخ طوسی، ص564.
7. معانی االخبار، شیخ صدوق، ص246.

8. االمالی، شیخ طوسی، ص172.
9. المحاسن، خالد برقی، ج1 ص59.
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نمـاز
معبر اصلی هدایت

و تعالی فرهنگی

انســان معاصر امــروزه درگیر 
مســایل پیچیده بسیاري است 
که براي از میان بردن یا کاهش 
اثرات آنها از ابزار مختلف سود 
مي جوید.از جمله راه کارهایي 
کــه از دوران گذشــته بــراي 
انســان مطرح بوده ،پناه بردن 
به قــدرت الیزال الهي اســت.

باید این واقعیت غیر قابل انکار 
را پذیرفــت که انســان بدون 
پیوند و ارتباط با جهان نور و رحمت هرگز نمي تواند به زندگي 
خویش ادامه د هد، از این رو همیشه در ضمیر ناخودآگاه و فطرت 
خداجویش به یک کانون معنوي و روحاني معتقد و متصل شده و 
در برابر آن منبع نور و قدرت به نیایش دست زده است.از همین 
رو خداي منان از روي لطف بي پایان بر آدمیان منت نهاده ، به 
آنهــا اجازه معراج به عالم ملــک و ملکوت عطا فرموده و نماز را 

نردبان ترقي و ابزار ارتقاء به عالم باال قرار د اد ه است.
از طرفي ســبک زندگي هر فرد، بر سالمت اخالقي ،رفتاري ، 
جســماني و رواني افراد تاثیر میگذارد و هرچه فرد نســبت به 
انجام آموزه هاي دیني متعهد تر باشــد آرامش بیشــتري پیدا 

مي کند . نماز یکي از مهمترین دستورات دیني است که اگر با 
رعایت شــرایط نماز و کیفیت اقامه آن انجام گیرد،تاثیر زیادي 

در تقویت سبک زندگي اسالمي در ابعاد مختلف دارد.
نماز از ســویي اولین، مهمترین و با اولویت ترین واجبات الهي 
است که از زمان خلقت حضرت آدم علیه السالم وضع شد تا از 
این طریق، رابطه ي انسانها را در تمام طول شبانه روز با خالق 
هســتي زنده نگه دارد و عامل اصالح رفتار ،گفتار و کردار و به 

اصطالح ، تعالي فرهنگ آنها باشد.
نمــاز ، مقدس تریــن رابطه ي میــان خالق و مخلوق اســت.

نماز،برتریــن عبادتهاســت؛اگر در درگاه خداونــد پذیرفتــه 
شود،همه ي عبادتهاي دیگر پذیرفته خواهد شدو اگر پذیرفته 
نگردد،عبادتهاي دیگر ارزشــي ندارد.از سوي دیگر نماز ، معبر 
اصلي هدایت و تعالي فرهنگي و مهم ترین راه فرهنگ ســازي 
الهي و یک هنرنمایي الهي است که خداوند متعال تمام ارزشها 
را به نحوي در آن قرارداده است.باشــد که با یاري الهي همه ما 

در زمره نمازگزاران واقعي قرار بگیریم.  

محمودرضا مهاجري
مسئول امور فرهنگي و دیني

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
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روزی در خانه بود، شــخصی به حضورش آمد و پرسید زنی حامله 
فوت کرده ولی بچه در رحمش زنده اســت، آیا او را همانطور دفن 

کنیم، یا شکمش را شکافته و بچه اش را بیرون آوریم؟
شــیخ مفید )رحمه اهلل( گفت: همانگونه دفنش کنید، آن شخص 

برگشت و در وسط راه دید سواری به او نزدیک شد و گفت:
شــیخ مفید )رحمه اهلل( فرمود: شکم آن زن را پاره کنید و بچه را 

بیرون آورید.
آن شخص چنین کرد، پس از مدتی جریان را برای شیخ مفید نقل 
کردند، شیخ گفت من کسی را نفرستاده بودم، معلوم است که آن 
سوار صاحب االمر )عج( بوده است، اکنون که در احکام اشتباه می 
کنم خوب اســت دیگر فتوا ندهم، در خانه اش را بســت و از خانه 

بیرون نیامد.
ساعاتی نگذشت که از طرف امام زمان )علیه السالم( توقیعی )نوشته 

ای( به خدمت شیخ مفید گذاشته شد:
ای شیخ! برای مردم فتوا بگو و ما آن را تکمیل خواهیم کرد، و نمی 
گذاریم که در خطاء و اشتباه بمانی، آنگاه در مسند فتوا نشست.« ]1[

می نویسند: وقتی که شیخ مفید )رحمه اهلل( در سن 85 سالگی در 
ســوم ماه رمضان سال 413 قمری از دنیا رفت، آنچنان جمعّیت از 
شــیعه و سنی برای تشییع جنازه اش اجتماع کردند که تا آن روز 
بی نظیر بود و همه از شدت ناراحتی گریه می کردند ]2[ وی را در 

حرم کاظمین )علیهما السالم( دفن کردند.
چندین بار از جانب امام زمان )علیه السالم( برای این مرد بزرگوار، 
نوشــته ای به خّط شریف آن حضرت )عج( صادر شد، در آغاز یکی 

از آنها آمده:
ْیِخ الُْمِفیِد... َسالُم اهلّلِ َعلَْیَک اَیَُّها  ِشیَد الشَّ یِد َوالَْولِّی الرَّ ــدِ » لاِْلَِخ السَّ

الَْولِیُّ الُْمْخلُِص فِینا بِالَْیِقیِن...؛
به برادر اســتوار و ولی رشید شــیخ مفید، سالم خدا بر تو ای ولّی 

خالص در راه ما و دارای یقین به ما.... «
محّمد بن  محّمد  بن نعمان عالم بسیار برجسته شیعه و مورد قبول 
اهل تسّنن بود و مرجع خاص و عام به شمار می رفت و آبروی شیعه 
در قرن پنجم بود و در همه رشــته های علوم اسالمی استاد و نابغه 

به شمار می آمد

و در توقیع دیگری آمده:
ْدِق...؛ اعِی اِلَْیِه بَِکلَِمِة الصِّ » َسالٌم َعلَْیَک اَیَُّها الّناِصُر لِلِْحقِّ َو الدَّ

ســالم بر تــو ای یــاور حق و دعــوت کننده به حق با ســخنان 
راستین....«]3[

هنگامی که این عالم بزرگوار از دنیا رفت، با خط شــریف امام زمان 
)علیه السالم( بر روی قبرش نوشته شده بود:

َّما َت النَّاِعَی بَِفْقِدَک اِن ال َصوَّ
یَْوٌم َعلی آِل الرَُّسوِل َعِظیٌم

اِْن ُکْنَت َقْد َغیَّْبَت فِی َجَدِث الَّثری،
َفالِْعلُْم َو التَّْوِحیُد فِیَک ُمِقیُم

َوالْقائُِم الَْمْهِدیُّ یَْفَرُح ُکلَّما
ُروِس ُعُلوُم... تَلَِیْت َعلَْیِه ِمَن الدُّ

خبر دهنده مرگ خبر فقدان تو را نیاورد، امروز بر آل محّمد )علیهم 
السالم( روز مصیبت بزرگی است.

اگــر تو در میان خاک قبر پنهان شــدی، علم و توحید همراه تو 
اقامت کرد.

قائم مهدی )عج( خوشحال می شود هر وقت که درسها و علوم تو را 
برایش می خوانند )کتابهای تو را طالبان، مورد مطالعه و بحث قرار 

می دهند(. «
باالخره در ضمن یکی از نامه ها )توقیعات( به شــیخ مفید )رحمه 

اهلل( می نویسد:
» ما به مناجاتهای تو توّجه داریم، خداوند تو را به خاطر آن وسیله 
)و موفقّیتی( که به تو از دوســتانش بخشید حفظ کند و از توطئه 

دشمنان نگهدارد.« ]4[
________________________________ 

پی نوشت:
]1[  قصص العلماء، صفحه 399.

]2[  قاموس الّرجال، جلد 8، صفحه 364.
]3[  مشــروح این دو توقیع در احتجاج طبرسی )رحمه اهلل(، جلد 2، ص 
322، به بعد آمده است در مورد توقیعات دیگر به بحار، ج 53، ص 150 

تا 198 مراجعه شود.
]4[  احتجاج طبرسی، جلد 3، ص 324.

محبت امام زمان)عج( به شیخ مفید

ابو عبداهلل محّمد بن محّمد بن نعمان که از علمای بسیار برجسته شیعه و مورد قبول اهل تسّنن بود و مرجع خاص 
و عام به شمار می رفت و بیش از 200 کتاب اسالمی نوشت و آبروی شیعه در قرن پنجم بود و در همه رشته های 

علوم اسالمی استاد و نابغه به شمار می آمد.
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حجاب و عفــاف دو ارزش واال در جامعه 
بشــری بویژه در جوامع اسالمی است، با 
توجــه به معانی ارائه شــده حجاب امری 
اســت ظاهری و در ارتباط با جسم و تن 
انسان اســت و اگرچه پوشش حجاب در 
ظاهر افراد ظهور پیدا می کند اما این نیز 
برخاســته از اعتقــادات و باورهای درونی 

افراد است.
عفاف هم برخاسته از حاالت درونی انسان 
نشــات می گیرد، عفت حالتــی درونی و 
نفسانی است که توسط آن از غلبه شهوت 
جلوگیری می شود. در قرآن کریم از واژه 
عفت در دو معنا استفاده می شود، گاهی 
به معنای خود یعنی نگهداری و پاکدامنی 
و گاه بــه معنای قناعت در مســائل مالی 

مورد نظر است.
از مجموع معانی ذکر شده برای عفاف و حجاب می توان نتیجه 
گرفت که عفاف نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه باز 
می دارد و حاصل این عفاف حجاب و پوشش ظاهری است و به 

تعبیر لطیف تر حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب است.
حضرت امام )رض( در مورد حجاب و عفاف می فرمایند: باید توجه 
داشته باشید که حجابی که اسالم قرار داده است، برای حفظ آن 
ارزش های شماســت. هر چه را که خدا دستور فرموده است؛ چه 
برای زن و چه برای مرد، برای این است که، آن ارزش های واقعی 
که این ها دارند و ممکن اســت به واسطه وسوسه های شیطانی 
با دست های فاسد اســتعمار و اعمال استعمار پایمال می شدند. 
این ها، این ارزش ها زنده بشود. )صحیفه امام، ج 19، ص 185(

بعضی از علما و صاحبان اندیشــه و علم بر این باورند که حجاب 
حق اهلل اســت و قائل هســتند به اینکه حرمت حجاب زن فقط 
اختصاص به زن، شــوهر، برادر و فرزندانش نــدارد و همه اینها 

اگر به بی حجابی زن راضی باشند، خداوند 
و قرآن راضی نخواهد بــود چون حیثیت 
زن به عنوان حق اهلل است فلذا کسی حق 
ندارد بگوید من به حجاب و بی حجابی زن 
خود رضایت می دهم چرا که کســی نمی 

تواند حق خدا را تصاحب کند.
فرمایند  اکرم)ص( مــی  حضرت رســول 
حقوق خداوند متعال بزرگ تر از آنست که 
توسط بندگان ادا شود و نعمتهای خداوند 
بیشتر از آنست که بشمارش بیاید. حجاب 
که امر خداســت و شارع مقدس به عنوان 
یکی از احکام ضروری دین قرار داده است 
باید حفظ شــود، حفظ ایــن واجب الهی 
اطاعت از خداوند است و اطاعت از او حقی 
اســت که بر بندگان نهاده شده است و هر 

انسانی بخاطر تعبد الهی این حق و حد الهی را باید ادا کند.
پس حکمت حجاب ســنجش میزان عبودیت و اطاعت بندگان 
اســت، بانوان با حفظ حجاب می توانند اطاعت که روح و جسم 
عبادت اســت اثبات کننــد که در زمره عبــادت کنندگان قرار 

بگیرند.
خداوند در آیه 31 سوره نور حجاب را بطور صریح و آشکار مطرح 
نموده است و عالوه بر آن محارم را مطرح می نماید تا آنها مورد 

توجه نگاه های ناپاک قرار نگیرند و احترام زنان حفظ شود:
»َو ُقــْل لِلُْمْؤِمناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَبْصاِرِهَنّ َو یَْحَفْظَن ُفُروَجُهَنّ َو ال 
یُْبِدیَن ِزیَنَتُهَنّ إاَِلّ ما َظَهَر ِمْنها َو لَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهَنّ َعلی  ُجُیوبِِهَنّ 
َو ال یُْبِدیــَن ِزیَنَتُهَنّ إاَِلّ لُِبُعولَِتِهَنّ أَْو آبائِِهــَنّ أَْو آباِء بُُعولَِتِهَنّ أَْو 
أَبْنائِِهــَنّ أَْو أَبْنــاِء بُُعولَِتِهَنّ أَْو إِْخوانِِهَنّ أَْو بَِنــی إِْخوانِِهَنّ أَْو بَِنی 
ابِِعیَن َغْیِر أُولِی  أََخواتِِهَنّ أَْو نِســائِِهَنّ أَْو ما َملََکْت أَیْمانُُهــَنّ أَِو الَتّ
ْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظَهُروا َعلی  َعْوراِت الِنّساِء َو  جاِل أَِو الِطّ اْلِْربَِه ِمَن الِرّ
 ِ ال یَْضِربْــَن بَِأْرُجلِِهَنّ لُِیْعلََم ما یُْخِفیَن ِمْن ِزیَنِتِهَنّ َو تُوبُوا إِلَی اهلَلّ

حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب



امور فرهنگی و دینی و بسیج شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

شماره سوم / پاییز 1398                          نشریه داخلی

9

َجِمیعاً أَیَُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن«
و بــه زنان با ایمان بگــو: از برخی نگاه ها چشم پوشــی کنند و 
دامن های خــود را حفظ نمایند و جز آنچــه )به طور طبیعی( 
ظاهر اســت، زینت های خود را آشــکار نکنند و روسری خود را 
بر گریبان بیفکنند )تا عالوه بر ســر، گردن و ســینه ی آنان نیز 
پوشــیده باشــد( و زینت خود را ظاهر نکنند جز برای شوهر، یا 
پدر یا پدرشوهر، یا پسر، یا پسرشوهر )که از همسر دیگر است( 
یا برادر، یا پســربرادر، یا پسرخواهر، یا زنان )هم کیش(، یا آنچه 
مالک شــده اند )از کنیز و برده(، یا مــردان خدمتکار که تمایل 

جنســی ندارند، یا کودکانی که )به سّن تمییز نرسیده و( بر امور 
جنســی زنان آگاه نیســتند. و پای خود را به گونه ای به زمین 
نکوبند که آنچه از زیور مخفی دارند آشــکار شــود. ای مؤمنان! 
همگی به ســوی خدا باز گردید و توبه کنید تا رستگار شوید، و 
در آیه 59 سوره احزاب به پیامبر دستور حجاب را نسبت به زنان  

آن حضرت اعالم می دارد:                 
ِبُیّ ُقْل ِلَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِســاِء الُْمْؤِمِنیَن یُْدنِیَن  »یــا أَیَُّها الَنّ
 ُ َعلَْیِهَنّ ِمْن َجاَلبِیِبِهَنّ ذلَِک أَْدنی  أَْن یُْعَرْفَن َفال یُْؤَذیَْن َو کاَن اهلَلّ

َغُفوراً َرِحیماً«
ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسری های 
بلند بر خود بیفکنند، این )عمل( مناســب تر است، تا )به عّفت 
و پاکدامنی( شناخته شــوند و مورد آزار قرار نگیرند، و خداوند 

آمرزنده مهربان است.
الحمدهلل بعد از پیروزی انقالب اسالمی به موضوع حجاب توجه 
خاصی داده شــده و کارهای فرهنگی زیادی انجام گرفته شده 
است اما در سالهای اخیر برخی کارهایی که موجب بی حجابی و 
بدحجابی بانوان محترم شود، انجام شده است و این بخاطر علل 

مختلفی است که اشاره می شود: 
1- ضعف در تبیین فرهنگ اسالم

2- عدم برنامه ریزی جامع و مناسب
گرچه برنامه های زیادی وجود داشــته ولی مســئوالن محترم 

هماهنگی الزم را نداشته اند.
3- ترویج فرهنگ تساهل و تسامح

فرهنگ تســاهل از طریق رسانه های غربی و 
در برخی موارد داخلی اســت، که موجب کم 

توجهی به حجاب شده است
4- ضعف در معرفی الگوهای مناسب

5- جنگ نرم گسترده دشمن
دشــمن بصورت شــبانه روزی بــرای ایجاد 
فرهنگ مورد نظر خود در کشور و برای نفوذ 
و اثر گذاری در ایران اســالمی با شیوه های 
گوناگون تبلیغی و از طریق رسانه ها، هجمه 
گسترده ای علیه مبانی اعتقادی و اخالقی و 
بنیان های خانواده شــکل داده است که در 
برخی جاها متأسفانه اثر گذاری داشته است 
و تالش می کننــد حجاب را که نمونه عینی 
اسالمی و ایرانی بودن زن ایرانی است را استحاله کرده و الگوی 
زن غربــی را که جــزء برهنگی و برده داری زن توســط مردان 
هوسباز، برای زنان نتیجه ای ندارد در زن مسلمان پیاده کند به 
این جهت الزم اســت همه زنان و بانوان محترم اسالمی در عین 
حالیکه به رســالت خود در تمامی عرصه ها ایفای نقش و انجام 
وظیفه می کنند، نســبت به حجاب و عفاف خود بیش از پیش 

اهتمام کنند.

 منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه
 در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 
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روزی عیسی علیه الســالم از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت، 
چیزی نگذشت که مردم زیادی دور او جمع شدند او هم سوار قایق 
شد و شــروع کرد به تعلیم دادن مردمی که در ساحل جمع شده 
بودنــد، در حین صحبت حکایت های زیادی برای آنها تعریف کرد 

که یکی از آنها چنین بود:
یک کشــاورز در مزرعه اش تخم می کاشت،همینطور که تخم ها را 
به اطراف می پاشــید؛بعضی در گذرگاه کشتزار می افتادند و پرنده ها 
می آمدند و آنها را می خوردند، بعضی نیز روی خاکی افتاد که زیرش 
سنگ بود، که تخم ها روی آن خاک کم، خیلی زود سبز می شدند،ولی 
وقتی  خورشید سوزان روی آنها می تابید همه می سوختند و از بین 
می رفتند، زیرا ریشه عمیقی نداشتند. بعضی از تخم ها البه الی خارها 
افتاده و خارها و تخم ها با هم رشد می کردند و ساقه های جوان گیاه 
زیر فشار خارها خفه می شدند،ولی مقداری از این تخم ها روی خاک 
خوب افتاده و از هر تخم ، سی، شصت و حتی صد تخم دیگر بدست 

می آمد. در این موقع شــاگردانش پیش عیسی علیه السالم آمدند و 
پرسیدند، چرا همیشه حکایت هایی تعریف می کنید که فهمیدنش 
سخت اســت؟ بعد به آنها گفت:گذرگاه کشتزار که تخم ها روی آن 
افتاده، دل سخت ِ کسی را نشان می دهد، که گرچه مژده ی سلطنت 
خداوند را می شــنود ولی آن را نمی فهمد، بعد شیطان سر می رسد 
و تخم ها را از قلب او می دزد. خاکی که زیرش سنگ بود، دل کسی 
را نشان می دهد که تا پیغام خدا را می شنود فوری با خوشحالی آن 
را قبول می کند،ولی چون آن را سرسری می گیرد،این پیغام در دل 
او ریشــه ای نمی دواند و تا آزار و اذیتی بخاطر ایمانش می بیند شور 
و حرارتش را از دســت می دهد و از ایمان بر می گردد.زمینی که از 
خارها پوشیده شده بود حالت کسی را نشان می دهد که پیغام خدا را 
می شــنود ولی نگرانی های زندگی و عشق به پول، کالم خدا را در او 
خفه می کنند و او خدمت موثری برای خدا نمی کند.و اما زمین خوب 
دل ِ کســی را نشان می دهد که به پیغام خدا گوش می دهد و آن را 
می فهمد و این پیغام را به دیگران نیز می رساند،و سی، شصت و حتی 

صد نفر به آن ایمان می آورند.

 نتیجه گیری:
مالحظــه می فرمائید که از راه مثل 
و حکایت، چگونه مردم را از »آنچه 
بر حذر می دارد، و  درست نیست« 
ایمان قوی و  این  روشن می کند که 
ریشه دار است که کار ساز است و 
انســانی که چنین ایمانی دارد می 
تواند با دعوت و تبلیغ خود، با امر به 
معروف و نهی از منکر خود، دیگران 
را نیز به َسمت ایمان واقعی هدایت 

و راهنمایی کند.

داستانی زیبا در مورد امر به معروف ونهی از منکر

منبع: احیاگرمعروف
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حجت االسالم والمســلمین دکتر آل هاشم نماینده ولي فقیه در 
استان و امام جمعه محبوب تبریز در دیداری که با دست اندرکاران 
، مدیران و کارکنان شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
استان انجام گرفت ، گفت : خدمت به جامعه بشري علي الخصوص 
خدمت به جامعه اسالمي در نزد خداوند اجر اخروي دارد مخصوصاً 
بعضي از خدمات هستند که جنبه حیاتي داشته و خدمات شرکت 

هاي آب و فاضالب نیز از این نوع مي باشد .
نماینده ولي فقیه در اســتان با اشــاره به اهمیت آب در زندگي 
جانداران و گفت : آب بعنوان برکت خداوندی اســت که حیات 
می بخشــد ، حیات را حفظ می کند و بشــر و زمین را پاکیزه 
نگه می دارد . آب در قــرآن اهمیتی عمیق دارد خداوند متعال 
در آیــات متعددی از قرآن کریم، انســان را بــه تفکر در آب و 

شکرگزاری این نعمت بزرگ دستورداده است .
امام جمعه تبریز متذکر شــد : لفظ آب که 63 بار در قرآن آمده   

»ماء« معادل عربی آن اســت، این آیات اشــاره دارند که عرش 
خداوند بر روی آب بوده و حیات همه جا نداران به آب وابســته 
اســت و نیز از نقش های گوناگون آن در زمین از احیای زمین، 
سرسبزی طبیعت، رویش گیاهان ، پیدایش مراتع، مزارع و باغها 

با درختان مختلف و انواع گوناگون میو ه ها، سخن رفته است.
وی ادامه داد : در این آیات نزول آب بر کو ههای بلند و تأمین آب 
گوارای آشامیدنی، ایجاد نهرها و رودهای بزرگ و تسخیر آب دریاها 
برای انسان نیز اشاره شده است.آیاتی چند نیز از وجود آب در جهان 

آخرت از نعمتهای بهشت، خبر داده شده است.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: حیات تمامي موجودات زنده 
به آب وابســته است و انسان تا زمانی که از این نعمت خداوندي 
به وفور بهره مند است ارزش آنرا نمي داند ولي زمانیکه با قطعي 
و کمبود آب مواجه مي شــودآن موقع به ارزش واالي آن واقف 
مي شود. بنابراین زندگي تمام موجودات ، نبات ، حیوان و انسان 
به آب وابسته بوده و براي آنها بعد حیاتي داشته و بدون آن اصاًل 

زندگي مقدورنیست .
وی در ادامه گفت : در قرآن کریم گاه نزول آب از آســمان از نشانه 
های ربوبّیت مستمر الهی شناسانده شده که چگونه خدای حکیم، 
آب را بــا تدبیر و تقدیر حکیمانه، به اندازه بر زمین مرده م یریزد 
و بــا آن به زمین و اهل آن حیات می بخشــد؛ در این آیات تمام 
شگفتی هایی را که در آفرینش مخلوقات مختلف هست و رشد و نمو 
تمامی این موجودات را به نزول آب وابسته دانسته است و این خود 

از شگفتی های بزرگ جهان خلقت و از آیات الهی است.
امام جمعه تبریز ضمن دعوت از مردم و شهروندان عزیز به صرفه 
جویــی در مصرف آب گفت : اگر بخواهیم شــکر نعمت خداوند 

را در خصوص آب به جای آوریم این همان صرفه جویی است.
وی با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی 
گفت : فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب باید مورد توجه 
قــرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب اســتفاده می شــود 

اسراف و هدرروی آن کاهش یابد .
نماینــده ولي فقیه در اســتان در ادامه با تاکیــد بر توجه جدی 

دیدار مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب شهری

و روستایی با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز
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مسئولین به احداث شبکه فاضالب در سطح استان گفت : اجرای 
طرح فاضالب یک مقوله بســیار مهم و واجب است الحمداهلل و به 
برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در تعدادی از شهرهای 
استان دارای شبکه فاضالب بوده که پساب تصفیه شده آنها برای 
احیاء به دریاچه ارومیه انتقال داده خواهد شد که امیدوارم بزودی 

و با اقداماتی که انجام می شود دریاچه احیاء شود.
امام جمعه تبریز در پایان ســخنان خود ضمن تاکید بر اصالح 
شبکه آبرســانی برخی از محالت تبریز از مهندس ایمانلو مدیر 
عامل و کلیه کارکنان شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی و کسانیکه در رابطه با تامین آب فعالیت می کنند ،تشکر 

و قدردانی نمود.
پیش از ســخنان حجت االسالم آل هاشم مهندس ایمانلو مدیر 
عامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقي ضمن اشاره به 
دستورالعمل یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روستایی ، گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام یافته را برشمرد 
و گفت : این شــرکت در 62 شهر اســتان آذربایجان شرقی ارائه 
خدمات می نماید که 100 درصد جمعیت مناطق شهرنشــین 

استان از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند.
مدیر عامل شــرکت ادامه داد : میزان تولید و تامین و توزیع آب 
در پیک مصرف در ســطح استان حدودا 9 مترمکعب در ثانیه و 

در تبریز نیز در حدود 5 مترمکعب در ثانیه می باشد.
مهندس ایمانلو درادامه، به صرفه جویی 10 درصدی در مصرف 
آب توســط مشــترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره کرد و از 
شــهروندان در خواست نمود توصیه های شرکت آب و فاضالب 

اســتان را جدی بگیرند تا درخصوص آب مصرفی دچار مشکل 
نشوند. 

مهنــدس ایمانلو مدیرعامــل آب و فاضالب آذربایجانشــرقی 
با اشــاره به اهمیت و ضرورت اجرای طرح شــبکه فاضالب در 
اســتان و دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی گفت : امروزه ایجاد 
شبکه فاضالب یکي از ضروري ترین تاسیسات مورد نیاز جوامع 
بشــري جهت رعایت بهداشــت عمومي محسوب مي گردد در 
این راســتا 65 درصد از جمعیت شــهري اســتان و 80درصد 
شــهروندان تبریزی از پوشــش تاسیســات جمع آوري و دفع 
فاضالب برخوردار می باشــد که امیدواریــم با تالش همکاران 
بتوانیم این رقم را به 100 درصد برســانیم. مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجانشــرقی در خصوص اجرای طرح مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب تبریزگفت: یکی از اهداف مهم اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب 
تولیــدی بعنوان تامین کننده بخشــی از آب مورد نیاز احیای 
دریاچه ارومیه بوده که ان شاء اهلل در صورت اختصاص اعتبارات 
الزم و بموقع بتوانیم تا ســال آینده قسمت مایع آنرا که تامین 
کننده بخشــی از منابع آبی دریاچه ارومیه می باشــد، به بهره 

برداری برسانیم .
مهندس ایمانلو در پایان با اشــاره به انتقــال آب ارس به تبریز 
گفت : بــا توجه به نیاز روزافزون کالنشــهر تبریز، تامین منابع 
جدید آبی برای این شــهر ضروری اســت و یکی از منابع پیش 
بینی شــده انتقال آب به این کالنشــهر، طرح آبرسانی ارس به 

تبریز است که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود.
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قرآن و روایات متواتره اسالم و کتب مقدسه آسماني عموماً و نوشته 
هاي گروهي از مدعیان نبوت احیاناً ، به الحان گوناگون وتعبیرات 
مختلف، بشریت را به یک آینده درخشان و عصر مشعشعي نوید و 
بشارت داده اند، که جهان در آن عصر ، روضه رضوان شود، نمونه 
اي از حیات در بهشــت برین در همین جهان تشــکیل گردد که 

گویي جهان، آفرینش نویني به خود گرفته است.
در آن عصر ، زمام اجتماع کبیر جهاني از دست بیدادگران بیرون رود 
و حکومت و داوري بدست با کفایت برگزیدگان خدا و پرهیزگاران 
افتد. و ریاست و دولت حّقه الهیه و زمامداري جهان بشریت، به امر 
الزم االجراء الهي در آن زمان، مخصوص موعود کل ملل و مرغوب 
عموم طوائف ، حضرت مهدي قائم آل محمد)صل اهلل علیه و اله( ، 

حجت بن الحسن العسکري خواهد بود.
قرآن کریم که مهمترین منبع اســالمي است، در این زمینه یک 
بحث کلي و اصولي دارد ، بدون اینکه وارد جزئیات بشــود؛ یعني 

خبر از تحقق یک حکومت عدل جهاني در سایه ایمان مي دهد.
چند نمونــه از آیاتي که این بحث را مطرح ســاخته ذیاًل از نظر 

مي گذرانیم:
1- وعداهلل الذین آمنوا منکم وعملوالصالحات لیســتخلفنهم في 
االرض کما اســتخلف الذین من قبلهم و لیمکن لهم دینهم الذي 
ارتضي لهم و لیبدلهنم من بعد خوفهم أمناً یعبدونني ال یشرکون 

بي شیئاً و من کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون
)خداوند متعال آن دسته از شما مردم را که ایمان آورده وکارهاي 
شایســته انجام دادند وعده داده که قطعاً ایشان را حکمران روي 
زمیني خواهد کرد همانگونه که به پیشنیان آنها خالفت روي زمین 
را بخشید و دیني را کبر براي آنان پسندیده پابرجا خواهد ساخت 

و خوف ایشان را تبدیل به ایمني خواهد کرد .....(
مواردي که در این آیه از جانب خدا به انســانهاي صالح که اعمال 

شایسته انجام داده شده این امور سه گانه است:
1- استخالف في االرض 2- تمکین دین 3- تبدیل خوف به امنیت.

نبي اکرم)صل اهلل علیه و اله( فرمودند: »خواهد آمد روزي که عهد 
ذلــت و خواري ظالمان و منافقان و ملحدان اســت و روز عزت و 
رفعت و عبادت و بندگي مؤمنان و آن روز، روز ظهور مهدي است 
که ازتمام مراتب دین چیزي نباشدکه نداند و یا داند و نفرماید.« از 
حضرت امام محمدباقر)علیه السالم( در تفسیر این آیه آمده است 

که فرمودند: این آیه اشاره به قیام قائم)علیه السالم( است.
2- » هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علي اللدین 

کله .....«
» او کسي است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر 

تمامي ادیان پیروزش گرداند .....«
امیرمؤمنان علي)علیه الســالم( هنگامي که آیة » هوالذي ارسل 
رســوله بالهدي .....« را تالوت فرمود، از یاران خودپرسید : آیا این 
پیروزي ظاهر شده است؟ عرض کردند: آري! فرمودند: »نه، سوگند 
به کسي که جانم به دست اوست این پیروزي آشکار نمي شود مگر 
زماني که هیچ آبادي روي زمین باقي نماند مگر اینکه صبح و شام 

بانگ »الاله االاهلل« از آن بگوش رسد.«
حضرت امام باقر)علیه السالم( مي فرمایند: »این پیروزي به هنگام 
قیام مهدي از آل محمد)صل اهلل علیه و اله( خواهد آمد، آنچنان که 
هیچ کس در جهان باقي نمي ماند مگر اینکه اقرار به محمد)صل 

اهلل علیه و اله( خواهد کرد.«
3- » وقاتلوهم حتي ال تکون فتنه و یکون الدین کله هلل ....«

» و با آنان بجنگید تا فتنه اي بر جاي نماند و دین یکســره از آن 
خدا گردد .....«

محمد بن مســلم مي گوید به امام باقر)علیه السالم( عرض کردم 
تأویل این ســخن پرودگار متعال که در سوره انفال مي فرماید »و 
قاتلوهم حتي .....« چیست؟ حضرت فرمودند: »هنوز تأویل این آیه 
نیامده است پس زماني که تأویل آن فرا رسد با کافران پیکار شود 
ومشرکان کشته شــوند تا به توحید و خداي یگانه ایمان آورند و 
مشرکي باقي نماند واین به هنگام ظهور قائم اهل بیت )علیه السالم( 

است.«
4- » قال موسي لقومه استعینوا باهلل واصبروا ان االرض هلل یورثها 

من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین«.
در کتاب »غیبت« نعماني از امام باقر)علیه السالم( روایت شده که 
فرمودند: » دولتنا آخرالدول ؛ دولت ما آخرین دولتهاســت و اهل 
بیتي که براي ایشان دولتي باشد باقي نمي مانند مگر آنکه پیش از 
ما سلطنت مي کردیم مي دیدند هر آینه سلوک مي نمودیم مثل 
ســوک این جماعت و این اســت قول خداي عز و جل »و العاقبه 
للمتقین«..... پیامبر اســالم فرمودند: » القائــم المهدي هو وارث 

االرض و ما فیها.«

بشارت قرآن به دولت الهی آخر الزمان
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5- » اعلموا ان اهلل یحیي االرض بعدموتها .....«
امــام باقر)علیه الســالم( فرمودنــد: » خداوند زمین را بوســیله 
قائم)عجــل اهلل تعالي فرجه( زنده کند پــس او در زمین، عدل و 
دادگري کند وزمین را پس از مرگش از ظلم بوسیله عدل زندگي 

و حیات بخشد.« 
6-».... و له اســلم من في الســموات و االرض طوعاً و کرهاً و الیه 

یرجعون.«
رسول اکرم)صل اهلل علیه و اله( مي فرمایند: »روزي که مهدي موعود 
امام قائم قیام کند به عدالت حکومت کند و در دوران حکومت او در 
روي زمین از جور و ستم اثري یافت نشود ..... و پیرو هیچ دیني در 
روي زمین باقي نمي ماند مگر اینکه اسالم مي آورد ..... آیا نشینده 

اید که خداوند سبحان مي فرماید:
»و له اسلم من في السموات و االرض ......«

7- » و لقــد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي 
الصالحون.«

)و ما بعد از ذکر تورات در کتاب زبور - داود - نوشــتیم که بندگان 
صالحمان وارثان زمین خواهد بود.(

در تفســیر مجمع البیان در ذیل آیه فوق از امام باقر)علیه السالم( 
نقل است: «هم اصحاب المهدي في آخرالزمان این آیه و نظایر آن 
تصریح مي کنند که بشــارت دولت حقه امام زمان0عج( در کتب 

گذشته نیز ذکر شده است.
8- » ونرید ان نمن علي الذین استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه 
و نجعلهــم الوارثین. و نمکن لهم في االرض و نري فرعون و هامان 

وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون.«
)ما اراده کرده ایم که : بر ضعفاي زمین منت نهاده پیشــوا و وارث 

زمینشان گردانیم و در زمین قدرتشان دهیم .....(
روایاتي چند در این باره در تفاسیر مجمع البیان و المیزان تصریح 
به این دارد که «الذین استضعفوا في االرض« اهل بیت مکرم رسول 

خدا)صل اهلل علیه و اله( و ائمه هدي)علیه السالم( مي باشند.
و آخرین ایشان حضرت حجه بن الحسن)علیه السالم( است که 
در اولین لحظات پس از والدتشــان این دو آیه شریفه را تالوت 

فرمودند:
9- »أمــن یجیب المضطّر اذا دعاه و یکشــف الســوء و یجعلکم 

خلفاء االرض أاله مع اهلل قلیاًل ما تذکرون.«
حضــرت امام صادق )ع( فرمودند: این آیه نازل شــده درحق قائم 
اوست و اهلل مضطر هر گاه دو رکعت نماز بخواند درمقام ابراهیم)علیه 
الســالم( و خداي را بخواند پس اجابت مي کند او را و برطرف مي 

کند سوء را و او را خلیفه زمین مي گرداند.
10- » بقیه اهلل خیر لکم ان کنتم مؤمنین«

از این آیات و آیات بسیار دیگر که با استشهاد از روایات، در شأن 
حضرت صاحب االمر)عجل اهلل تعالي فرجه( نازل شده است دنیا 
روزي را در پیش دارد که حکومت جهان بدســت صالحان خواهد 
افتاد و شــر و فساد به کلي از عالم انســاني رخت خواهد بست. 
چنانکه رســول اکرم)صل اهلل علیه و اله( در بشارت به اصحابشان 

مي فرمایند:
»ابشرکم بالمهدي یمأل االرض قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً.«

بدین ترتیب و با توجه به اینکه زمان ظهور نیز معلوم نیســت و هر 
آن ممکن است اتفاق بیفتد، بنابراین امتهاي مختلف بجاي مأیوس 
شــدن و دست روي دست گذاشــتن باید با جدیت هر چه بیشتر 
در اصالح امر خویش وتربیت دیگر افراد صالح جهت فراهم آوردن 
نیروهاي الزم براي تسخیر عالم وپاکسازي دنیا از لوث وجود فاسدان 
و مفسدان، کوشا، جدي و مصمم باشند و هیچ گونه توجیه ودلیلي 

براي مأیوس شدن ندارند.

 برگرفته از کتاب نگاهي تحلیلي
به زندگي حضرت مهدي )عجل اهلل تعالي فرجه الشریف(
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بــا ورود به دنیای مهیج فضــای مجازی برخــی والدین به خاطر 
مشــغولیت ها یا خستگی های خودشــان وقت و انرژی کافی برای 
محبت کردن و وقت گذراندن با فرزندشان ندارند و معموال با فراهم 
کردن امکانات مادی بیش از حد یا انجام اموری که فرزندشــان می 
خواهد در پی راضی کردنش هستند آن ها را به این دنیای پر خطر 

از همان کودکی می سپارند تا سرگرم شوند... 
… من خودم در بچگی خیلی اذیت شــدم دوست ندارم اون هم از 
حاال کار کنه و اذیت بشه، بزرگ که بشه مسئولیت پذیر میشه، حاال 
کوچیکــه و وقت برای یادگیری زیاده، حاال فقط باید بازی و تفریح 

کنه دوست ندارم بچم دست به کاری بزنه و ….
این ها از جمله اســتدالل هایی اســت که بعضــی از والدین درباره 
کودکان خود دارند برای همیــن نمی گذارند از همان طفولیت در 
حد ســن و توانی که بچه ها دارند دست به کاری بزنند؛ درحالی که 
کودکان هر چقدر بزرگتر می شوند آمادگی بیشتری برای پذیرفتن 

مسئولیت های بزرگتر پیدا می کنند.
واقعیت امر آن است که والدین باید جریان رشد کودکان را بپذیرند 
و مسئولیت هایی به آنها تفویض کنند و انتظار داشته باشند و اجازه 
بدهند تا برخی کارها را خودشــان انجام بدهند. عدم واگذار کردن 
برخی مسئولیت ها به کودکان باعث لوس شدن  و بی تفاوتی آن ها 

می شــود و کم کم یاد می گیرند در طی زمان خواسته هایشان را به 
راحتی به دست آورند و تبدیل به افرادی متوقع و وابسته به دیگران 

می شوند.
کودک را در جریان فهرست روزانه کار قرار دهیم

 کودکان باید بدانند کارهای زیادی روزانه در خانه انجام می شود و 
هر کس مسئول انجام کاری است و آن ها هم به عنوان از اعضا باید 
خدماتی را ارائه کنند. به زعم روانشناسان  یکی از بهترین روش ها 
برای شناخت کودک از این مفهوم این است که فهرست کارهایی را 
که روزانه در منزل انجام می شود بنویسیم و برای او بخوانیم این که 
چه کسانی این کارها را انجام می دهند و چه کسانی از آن خدمات 
اســتفاده می کنند، این کار باعث می شــود که کودک متوجه شود 
خدماتی که دریافت می کند، بدون تالش و کوشش و وقت و هزینه 
نبوده و او هم باید در این میان نقشی داشته باشد؛ البته این مساله 

باید با درنظرگرفتن توانایی او باشد تا نتیجه معکوس ندهد.
 چه بخواهیم و چه نخواهیم فرزندان ما از آن آینده هستند و آینده 
نیز شرایطی متفاوت با زمان حال دارد، هرکدام در بزرگسالی مردان 
و زنان این جامعه هســتند که نقش ها ومسئولیت های زیادی را به 
دوش خواهند داشت، لذا پی ریزی این مسولیت پذیری و مقاومت 
در مقابل سختی ها را باید از همان طفولیت در شخصیت آن ها ایجاد 

چگونه فرزندانی 

مسئولیت پذیر 
تربیت کنیم
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کرد تا همزمان با بلوغ جسمی به بلوغ اجتماعی وعقلی هم برسند؛ 
بنابراین باید فرزندان خویش را با توجه به رویدادها و شرایط حاکم 

بر آینده تربیت کنیم و آنها را مطابق با آینده پرورش دهیم.
حضرت علی )علیه الســالم( در حدیثی زیبا می فرماید: فرزندانتان 
را بــر آداب خود تربیت نکنید؛ چراکه آنها برای آینده و زمانی غیر 
از زمان شــما آفریده شده اند. )ابن ابی الحدید، معتزلی، شرح نهج 
البالغــه، ج20، ص 267( به واقع هم همین طوراســت ؛ درزمان 

کنونی به دلیل تسلط دیدگاه فرزند 
ساالری و گستردگی خانواده های 
کوچک تک فرزندی، پدر ومادر 
اهم وظایــف خود را برای بچه ها  
محدود به تامین امکانات رفاهی 
و آسایشــی کرده اند به نوعی که 
از تربیت شخصیت اجتماعی آنها 
غافل شده اند در نتیجه شاهدیم 
جوانانی که با وجود بلوغ جسمی 
و عاطفی حتی ازدواج و داشــتن 
نقش مهم پدر و مادری، همچنان 
غرایز کودکی بر آن ها غالب است 
و از عهده خیلی از امور به تنهایی 
برنمی آیند و از مســئولیت هایی 
که به دوششان است شانه خالی 
می کنند  چون قادر به انجام آن 

نیستند و شناختی ندارند. 
امام خمینی)ره( دراین بار سخن جالبی دارند و می گویند: در روایات 
هست که بچه هایتان را به غیر آن طوری که خودتان هستید و برای 
زمان آینده تربیت کنید؛ چراکه این ها در زمان آینده، باید دســت 
به کار مملکت و کشور شوند. شما بچه ها را از سیاست، از این طور 
چیزها دور نگه ندارید. دور نگه داشــتن بچه ها از سیاست، موجب 
این می شــود که وقتی در آینده  فرزند وارد اجتماع می شود، مثل 
یک آدم کوری وارد اجتماع شــود. آن هایی که می خواهند بعدا در 
این کشــور زندگی کنند و امور کشور در دست آن ها باشد، باید از 
قبل آگاه باشند و باید از قبل به دست شما و به تعلیم شما به آن ها 
گفته بشود و برای آینده آن ها را تربیت کنید .)27 تعلیم و تربیت 

از دیدگاه امام خمینی ص 275 و 276(
نازپرورده های ناتوان

این افراد در ســنین بــاال دچار بی ارادگی و دشــواری در تصمیم 
گیری می شــوند. معموال نمی دانند چه می خواهند و در جدا شدن 

از والدینشــان مشــکل دارند. این افراد در ساخت زندگی مستقل 
دچار مشــکل می شوند و نمی توانند روابط عاطفی خوبی بنا کنند. 
معموال چنین والدین فرزندانی با شخصیت وابسته پرورش می دهند. 
والدینی که خود کودکی سختی داشته اند،ممکن است بیش از حد 
در پی برآورده کردن خواســته های کودکان خود باشند و یا نگران 
سختی کشیدن فرزندانشان باشند. در واقع آن ها با این کار ممکن 
اســت در برخی زمینه ها زندگی را برای آن ها آســان کنند، ولی 
آینده سختی را برای فرزندشان رقم 

خواهد زد.
با  ورود بــه دنیای مهیج فضای 
مجازی برخــی والدین به خاطر 
یا خستگی های  مشــغولیت ها 
خودشــان وقت و انــرژی کافی 
بــرای محبــت کــردن و وقت 
گذراندن با فرزندشــان ندارند و 
معموال بــا فراهم کردن امکانات 
مادی بیش از حد یا انجام اموری 
که فرزندشان می خواهد در پی 
راضی کردنش هستند آن ها را 
به این دنیــای پر خطر از همان 
سرگرم  تا  می ســپارند  کودکی 
شــوند،در واقــع می خواهند از 
قشــقرق به پا کردن آنها راحت 
شــوند ولی نمی دانند عواقب آن 
درآینده بســیاربدتر خواهد بود و این ســبک تربیتی غلط و ناقص 
می تواند منجر به ایجاد شخصیت خود شیفته و یا دیگر اختالالت 

شخصیتی در فرزندان به خصوص در بزرگسالی شود.
بــه عنوان مثال در باب مقوله حجاب و عفاف اگر دختری از همان 
بچگی مسئله شــرعی محرم و نامحرم را یاد بگیرد، ملکه ذهن او 
می شود و در بزرگسالی بدون هیچ قوه قهریه و اجباری این مسئله را 
رعایت می کند و به فرزند خودش نیز انتقال می دهد. نباید فراموش 
کرد تربیت فرزند دختر برای مادر شدن و تربیت پسر برای پدر شدن 
و مسئولیت پذیری در آینده به عهده پدر و مادرهاست، نه اینترنت 
و رسانه های حقیقی و مجازی، بنابراین اگر می خواهیم فرزندان مان 
در آینده افرادی موفق و قوی باشــند می بایست شخصیت آن ها را 
از کودکی پرورش داد و تشــویق کرد تا سنگ زیر بنای شخصیتی 

شان شکل بگیرد.
سایت با حجاب



امور فرهنگی و دینی و بسیج شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

شماره سوم / پاییز 1398                          نشریه داخلی

17

عمــر بن عبــداهلل، معــروف به 

ابوثمامه صائدی 
)صیداوی(

هــای  چهــره  از  ابوثمامــه، 
سرشناس شیعه در کوفه بودند 
کــه در شــجاعت و اســلحه 
شناســی زبان زد خاص و عام 
بود. وقتی مسلم بن عقیل برای 
بیعــت گرفتن از مــردم وارد 
کوفه شدند، ابوثمامه را مسئول 
دریافــت کمک های مالی و تهیه اســلحه کردنــد. وی پس از 
پراکنده شــدن مردم از دور مســلم بن عقیل و پیش از شــروع 
درگیــری های کربال، خود را از کوفه به کربال رســاند و در زمره 
یاران امام حســین علیه السالم قرار گرفت. نقل می کنند در روز 
عاشــورا نزدیک ظهر خود را به امام حسین علیه السالم رساند و 
به آن حضرت گفت: »جانم فدای تو دشمنان لحظه به لحظه به 
ما نزدیک تر می شــوند. دوســت دارم مانع حرکت آنها به سوی 
شما باشم، هرچند در این راه کشته شوم، اما قبل از شهادت می 
خواهم نمــاز ظهر را با تو بخوانم«. امام علیه الســالم نگاهی به 
آســمان کردند و فرمودند: »نماز را به یاد ما آوردی؛ خدا تو را از 
نمازگزاران ذاکر قرار دهد«. آن گاه ابوثمامه و جمعی دیگر با امام 
علیه السالم به نماز ایســتادند. او پس از نماز به میدان رفته، به 

شهادت رسید.

قرظه انصــاری از اصحاب باوفای 

عمروبن قرظه 
انصاری

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
وســلم بود که در جنگ احد 
شــرکت کرد و از مکتب نوپای 
اسالم دفاع کرد. پس از رحلت 
پیامبــر صلی اهلل علیــه و آله 
وسلم در کوفه سکونت گزید و 
در جنگ های جمل و صفین و 
نهــروان در رکاب امیرالمؤمنین علیه الســالم به جهاد پرداخت. 
قرظه انصاری پسری داشت به نام عمرو که به همراه امام حسین 
علیه الســالم در کربال حضور یافت و محافظت از جان حضرت را 
عهده دار شد و هر تیر و شمشیری که به طرف امام حسین علیه 
الســالم پرتاب می شــد، به جان خود می خرید. او در ماجرای 
حمله به لشــکر عمرسعد این رجز را می خواند: »سپاه انصار باور 
دارند که من از اهل حرم دفاع می کنم. ضربت من ضربت جوانی 
سربلند و پیش آهنگ است. جان و مالم فدای حسین باد!« نقل 
مــی کنند وقتی در جنگ بر بدنش زخم بســیار وارد شــد، در 
لحظات آخر ناگهان چشــم باز کرد و به امام حسین علیه السالم 
عرض کرد: »ای فرزند رســول خدا، آیا شرط جان بازی به جای 
آوردم؟« حضرت فرمودند: »آری، ســالم مرا به رسول خدا صلی 

اهلل علیه و آله وسلم برسان...«.

یاران امام حسین )علیه السالم( در کربال
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وقتی حّر بن یزید ریاحی متوجه 

بکیر بن حّر بن 
یزید ریاحی

شد که عمرسعد مصمم است 
با امام حســین علیه السالم به 
جنگ بپــردازد، به فرزند خود 
بدن  »پســرم،  گفت:  »بکیر« 
آتش  تحّمــل  پــدرت طاقت 
با من  جهنم را نــدارد. اگــر 
موافقی به طرف حســین بن 
علی علیه الســالم برویم«. بکیر با پدر موافقت کرد و در فرصت 
مناســب از لشــکر عمر ســعد کناره گیری کردند و خود را به 
اردوگاه امام حســین علیه السالم رساندند. آن گاه که امام علیه 
السالم آن دو را پذیرفتند، حّر به فرزند خود گفت: »الحمداهلل که 
خداوند ما را از مصاحبت با این قوم ســتم کار نجات داد. اکنون 
بر این قوم ظالم حمله کرده، از فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله وســلم دفاع کن«. به دنبال پیشنهاِد پدر، او از امام حسین 
علیه الســالم اجازه گرفت و با سپاه عمر سعد به جنگ پرداخت 
تا به درجه شــهادت نایل آمد. وقتی حّر باالی ســر فرزند آمد، 
چنین گفت: »خدای را ســپاس که شهادت در رکاب موالیمان 

حسین علیه السالم را روزی تو ساخت«.

جون خدمت گــزار ابوذر غفاری 

َجون بن خوّی

بود. وی پس از رحلت ابوذر در 
ربــذه بــه مدینه برگشــت و 
خدمــت امیرالمؤمنیــن علیه 
الســالم بود. او مردی آگاه به 
اسلحه شناسی و تعمیر ادوات 
جنگــی بود. پس از شــهادت 
علی علیه السالم در خدمت امام حسن علیه السالم قرار گرفت. 
وقتی مسئله حرکت امام حسین علیه السالم به مکه پیش آمد، 
بــه همراه آن حضرت از مدینه تا مکه و از آن جا تا کربال آمد و 
لحظه ای از آن حضرت جدا نشــد. در روز عاشورا به حضور امام 
حسین علیه السالم آمد و اجازه جهاد خواست. امام علیه السالم 
به او فرمودند: »ای جون، تو گرچه همیشه با ما همراه بودی، اما 
اکنــون اجازه داری که بروی و از این خطری که ما را تهدید می 
کند خود را نجات دهی«. جون گفت: »ای پسر رسول خدا صلی 
اهلل علیه و آله وســلم ، من در روزهای خوشی و راحتی در کنار 

شما بودم. آیا شایسته است که به هنگام روی آوردن سختی ها 
از شــما دست بردارم؟« و بدین سان پای به میدان شهادت نهاد 

و مردانه در راه خدا جان داد.

مســلم بن َعوســجه از شجاعان 

مسلم بن 
َعوسجه اسدی

نامــی روزگار بود. هنگامی که 
مســلم بن عقیل از طرف امام 
حســین علیه السالم به کوفه 
آمد، مســلم بن عوســجه در 
از مــردم و  گرفتــن بیعــت 
گــردآوری کمک هــای مالی 
مردم وکیل مســلم بود. نقل می کنند در شب عاشورا وقتی امام 
حســین علیه الســالم فرمود: »من بیعت خود را از گردن شما 
برداشتم، از پیش من بروید«، او عرض کرد: »ای پسر پیامبر آیا 
دست از تو برداریم و برویم؟! نه به خدا سوگند من از خدمت تو 
دور نمی شــوم. اگر در یاری تو کشته شوم و باز زنده ام کنند و 
دوباره بکشند و جسدم را آتش زنند هم چنان همین کار را می 
کنم و هرگز از تو جدا نمی شوم«. پس از جنگ با دشمن وقتی 
بــر زمین افتاد، حبیب بن مظاهر به او گفت: »اگر بعد از تو زنده 
بودم دوست داشتم وصیت می کردی تا آنچه می خواهی انجام 
دهم. ولی می دانم که من هم ســاعتی بعد به تو ملحق خواهم 
شــد«. مسلم بن عوسجه گفت: »تنها وصیت من این است که تا 

جان در بدن داری دست از یاری حسین برنداری«.

پس از آن که جنادة بن حارث به 

 َعمرو بن
ُجناده

شهادت رســید، همسر وی از 
پســرش عمرو خواست که او 
نیــز چون پــدرش از خاندان 
پیامبر اکــرم صلی اهلل علیه و 
آله وســلم دفاع کند. عمرو در 
به حضور  مادر  درخواست  پی 
امام حسین علیه السالم آمد و 
از آن حضرت اجازه خواســت تا به میدان برود. امام علیه السالم 
اجازه ندادند و فرمودند: »شــهادت پدرت برای مادر تو بســیار 
سخت است. اگر برای تو مشکلی پیش آید یقینا مادرت بیش از 
حد ناراحت می شــود«. عمرو گفت: »یا اباعبداهلّل، مادرم مرا به 
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حضورتان فرستادند تا اجازه جنگ از شما بگیرم«. نقل کرده اند 
وقتی این جوان به شــهادت رسید دشمن ســر او را از تن جدا 
کرده به سوی مادرش که ناظر جنگ فرزند بود انداخت. آن مادر 
فداکار ســر او را از زمین برداشت و خون از چهره او پاک کرد و 
گفت: »ای نور دیده ام، ای آرامش دلم، آفرین بر تو که به وظیفه 
ات خوب عمل کردی« و سپس آن سر را به طرف لشکر دشمن 
انداخت و گفت: »ما وقتی چیزی در راه خدا تقدیم کردیم آن را 

هرگز پس نمی گیریم«.

در روز عاشورا پس از شهادت همه 

عبدالّل بن 
مسلم بن عقیل

علیه  حســین  امــام  اصحاب 
الســالم ، جوانان بنی هاشــم 
آماده نبرد با دشــمن شــدند. 
اّولین کسی که پیش امام علیه 
الســالم آمد عبداهلل بن مسلم 
بود. وقتی از امام حسین علیه 
الســالم اجــازه خواســت آن 
حضرت فرمودند: »هنوز از شهادت پدرت مسلم زمان زیادی نمی 
گذرد. اگر تو به جنگ بروی مادرت ناراحت می شود. بهتر آن است 
که دست مادرت را بگیری و از این جا بروی«. عبداهلل گفت: »پدر 
و مــادرم فدایت من هرگز زندگی دنیــای بی ارزش زودگذر را به 
حیــات جاودان ترجیح نمی دهم. از تو خواهش می کنم که این 
جان ناقابل مرا قبول کنی که در راه خدا قربانی کنم«. سرانجام 
پس از اجازه اباعبداهلل علیه السالم به میدان رفته، پس از جنگی 

جوان مردانه در راه خداوند به شهادت رسید.

او قباًل مســیحی بود. به دست 

وهب بن وهب

امام حســین علیه السالم به 
دین اسالم گروید و به همراه 
مــادر و همســرش در کربال 
حاضر شد. نقل می کنند در 
روز عاشــورا که حدود هفده 
روز از ازدواج او و همســرش 
می گذشــت همسر او گفت: 
حاال که مصمم شــده ای که از فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله وسلم در مقابل دشمنانش دفاع کنی، یقینا اگر در این راه 

شــهید شوی وارد بهشت خواهی شــد. باید در حضور امام علیه 
السالم با من عهد کنی که روز قیامت مرا فراموش نکنی. آن گاه 
هر دو به حضور امام حسین علیه السالم می آیند و همسر وهب 
خواســته خود را مطرح می کند، به گونه ای که آن حضرت به 
شدت متأثر می شوند و گریه می کنند. وقتی که وهب به میدان 
می رود و با شــجاعت به جنگ می پردازد و عده ای از دشمنان 
امام حســین علیه الســالم را به قتل می رساند، به سوی مادر و 
همسر بر می گردد و به مادرش می گوید: آیا اکنون از من راضی 
هســتی؟ مادر به او می گوید: اگر تا زنده ای با دشــمنان امام 

حسین به مبارزه نپردازی، از تو راضی نمی شوم.

قاســم بن حســن علیه السالم 

قاسم بن حسن 
علیه السالم

نوجوانی بود که با اصرار از امام 
حســین علیه الســالم اجازه 
خواســت که به میدان جنگ 
الســالم  علیه  امام  ابتدا  برود. 
راضی نشدند که او عازم میدان 
شود، ولی هنگامی که با اصرار 
بیش از حد او مواجه شــدند 
اذن جهاد در راه خدا را به او دادند. او نیز پس از رشــادت های 
بسیار در میدان نبرد به شهادت رسید. نقل می کنند وقتی قاسم 
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بن حســن علیه السالم عازم میدان شد این اشعار را می خواند: 
»اگر مرا نمی شناســید پس بدانید من فرزند امام حســن علیه 
الســالم و نوه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم هستم و این 
حسین علیه السالم است که اکنون در محاصره شماست. خداوند 
شما را سیراب نسازد«. وقتی قاسم به زمین افتاد عموی خود را 
صدا زد و امام حســین علیه الســالم فورا خود را به او رساندند. 
وقتی ســر او را به دامن گرفتند فرمودنــد: »از رحمت خدا دور 
باشند قومی که تو را کشــتند! به خدا سوگند بر عمویت بسیار 
سنگین است که صدایش کنی و او پاسخ تو را ندهد یا اگر پاسخ 

داد فایده ای برای تو نداشته باشد«.

یکی دیگر از یاران امام حســین 

عبدالّل اصغر

علیه الســالم در روز عاشــورا 
امام  دیگر  فرزند  اصغر  عبداهلل 
نقل  است.  السالم  علیه  حسن 
می کنند وقتی در ساعات آخر 
نبرد عاشــورا صدای عمویش 
امام حســین علیه الســالم را 
شنید که یار و مددکار می طلبد، از خیمه بیرون آمد و به سمت 
میدان حرکت کرد. حضرت زینب علیهاالســالم خواستند مانع 
رفتن او شــوند ولی او گفت: سوگند به خدا از عمویم جدا نمی 
شــوم و وقتی خود را به امام حسین علیه السالم رساند که یکی 
از دشــمنان از پشــت سر قصد جان امام حســین را کرده بود. 
عبداهلل اصغر دست خود را جلو برد تا مانع برخورد شمشیر به آن 
حضرت شــود که بر اثر ضربه شمشیر دست عبداهلل اصغر قطع 
شــد. امام حســین علیه الســالم عبداهلل را در بغل کشیدند و 

فرمودند: »ای پسر برادرم، صبر کن. طولی نمی کشد خداوند تو 
را به پدران بزرگوارت ملحق می سازد و تو به آرامش می رسی«. 
در این لحظه تیری از طرف دشــمن پرتاب شــد و عبداهلل را در 

آغوش عموی بزرگوارش به شهادت رساند.

علی اکبر در بین سال های 33 تا 

 حضرت
علی اکبـر 

علیه السالم

35 ه از مادری بزرگوار به نام 
لیــال دختر ابی مّره در شــهر 
گشود.  به جهان  مدینه چشم 
وی در مکتب انسان ساز پدر و 
در دامن خانــدان پاک امامت 
شــیوه های صحیــح دفاع از 
مکتــب و اطاعــت از امامت و 
حمایت از اهداف و آرمان های مقدس آن را آموخت و لحظه ای 
در این امر فروگذاری نکرد و تا آخرین نفس از امام زمانش دفاع 
کرد. او در روز عاشــورا اولین نفر از بنی هاشم بود که در میدان 
نبرد حاضر شــد و پس از مبارزه جانانه جام شهادت سر کشید. 
وقتی امام حسین علیه السالم او را به میدان فرستادند فرمودند: 
»خداوندا، شــاهد باش جوانی را به جنگ با این مردم ستم کار 
فرستادم که شــبیه ترین مردم از نظر ُخلق و َخلق به پیامبر تو 
بود. هرگاه مشــتاق دیدار پیامبرت می شــدیم به چهره او می 
نگریســتیم«. نقل می کنند علی اکبر در موقع جنگ با یزیدیان 
این شعر را زمزمه می کرد: »من علی بن حسینم. به خدا سوگند 
که ما به پیامبر ســزاوارترینیم. به خدا ســوگند نابه کاری چون 
یزید بر ما حکومت نخواهد کرد. با شمشــیر با شما می جنگم و 

از پدرم حمایت می کنم«.
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” 1 “
مــردي سرپرستي مادر، همسر و فرزندش را برعهده داشت و 
نزد اربابــی کار مي کرد، وی در کارش اخالص داشت و کارها 

را به بهترین شکل ممکن انجام ميداد.
یک روزي او سر کار نرفت...

به همین علت اربابش با خود گفت: 
باید من یک دینار زیادتر به او بدهم   او دیگر غیبت 

نکند.
زیرا حتما به خاطر درخواست افزایش 

دستمزدش غیبت کرده است 
وقتي که در روز بعــد سرکارش 

حاضر شد اربــاب حقوقش را 
به او داد و دیناري هم به آن 

اضافه کرد. 
از  و  نگفت  چیزي  کارگر 
دلیل  و  کرد  تشــکر  اربابش 

زیاد شدن را نپرسید.
دیگر  بار  کارگر  مدتي  از  بعد 

غیبت کرد.
به شــدت خشمگین شد و  اربابش 

گفت: 
دیناري را که برایش اضافه کرده ام کم خواهم 

کرد و آن را کم کرد...
و کارگر باز هم چیزي نگفت و علت این کار را از او نپرسید.

پس اربابش از عکس العمل او تعجب کرد بــه همین علت به 
او گفت:

حقوقت را زیاد کردم چیزي نگفتي، آن را کم کردم باز چیزي 
نگفتي!

کارگر گفت: 
هنگامي که بار اول غیبت کردم خدا فرزندي را به من داد و 
براي همین غیبت کردم و زماني که با افزایش حقوق به من 
پاداش دادي گفتم این روزي فرزندم بوده که با او آمده است.

و هنگامي که برای بار دوم غیبت کردم مادرم مرد و چون که 
دینار از حقوقم کم شد گفتم این روزیش بوده، که با رفتنش 

رفته است.
آنها  به  مهربان  آنچه خداي  به  که  هــایي  روح  زیبایند  چه 

بخشیده قانع و راضی انــد و افزایش و کاهش روزیشان را به 
انسان ها نسبت نمي دهند...

”2 “
ْل َفَرَجُهْم« کجاست؟ سند ذکر »َو َعجِّ

ْل َفَرَجُهْم« که پس از صلوات  برخی میپرســند عبارت »َو َعجِّ
بر محمد و آل محمد )ص( فرســتاده میشود، آیا در احادیث 
معصومــان)ع( وارد شــده و َمنصوص اســت و یا از 
چیزهایی است که عالقه مندان و ارادتمندان 
به آقا امام زمان)عج(، خودشان، پس از 

صلوات، آن را اضافه کرده اند؟
در پاســخ به این پرســش، به 
حدیــث زیر توجــه کنید که 
امام صادق علیه الســالم می 

فرمایند:
»َمــْن قاَل بَعَد َصلوِة الَْفْجِر و 
هــِر اَللَُّهمَّ َصلِّ  بَعَد َصلوِة الظُّ
د و  ــد و اَِل ُمَحمَّ َعلــی ُمَحمَّ
َحّتی  یَُمْت  لَــْم  َفَرَجُهْم  ل  َعجِّ
د صلی  یُْدِرَک الَْقائَِم ِمن اَِل ُمَحمَّ
اهلل علیه و آله و سلم؛ هر کس پس 
از نماز صبــح و نماز ظهر بگوید: »اللّهم 
صّل علی محّمد و آل محّمد و عّجل فرجهم«، 
از دنیا نمیرود مگــر آن که قائم آل محمد )ص( را درک 

می کند.
بحار االنوار ج 53 ص176

” 3 “
مردی چهار پســر داشــت. آنها را به ترتیب به ســراغ درخت 
گالبی ای فرستاد که در فاصله ای دور از خانه شان روییده بود؛ 
پسر اول در زمستان، دومی در بهار، سومی در تابستان و پسر 

چهارم در پاییز به کنار درخت رفتند.
سپس پدر همه را فراخواند و از آنها خواست که بر اساس آنچه 

دیده بودند درخت را توصیف کنند.
پسر اول گفت: »درخت زشتی بود، خمیده و در هم پیچیده.«

پسر دوم گفت: »نه، درختی پوشیده از جوانه بود و پر از امید 
شکفتن.«

تلنـگر
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پسر سوم گفت: »نه، درختی بود سرشار از شکوفه های زیبا و 
عطرآگین و باشکوهترین صحنه ای بود که تابه امروز دیده ام.«

پســر چهارم گفت: نه، درخت بالغی بود پربار از میوه ها و پر 
از زندگی و زایش.«

مرد لبخندی زد و گفت:
»همه شــما درســت گفتید، اما هر یک 

از شــما فقط یک فصــل از زندگی 
درخــت را دیــده ایــد. شــما 

درباره یک درخت  نمیتوانید 
براساس یک  انسان  یا یک 
فصل قضاوت کنید. لذت، 
شــوق و عشــقی که از 
آید  می  بر  زندگیشــان 
فقط در انتها نمایان می 
شــود، وقتی همه فصلها 

آمده و رفته باشند.«
اگر در زمســتان تســلیم 

شوید، امید شــکوفایی بهار، 
زیبایی تابســتان و باروری پاییز 

را از کف داده اید.
مبادا بگذاری درد و رنج یک فصل، زیبایی 

و شادی تمام فصل های دیگر را نابود کند.
زندگی را فقط با فصل های دشوارش نبین.

در راه های سخت پایداری کن.
لحظه های عالی از راه میرسند!

”4 “
 مردی متوجه شــد که شنوایی گوش همسرش کم شده ولی 
نمی دانست این موضوع را چگونه با او در میان بگذارد. به این 
دلیل نزد دکتر خانوادگی شــان رفت و مشکل را با او در میان 

گذاشت.
دکتر گفــت: »برای اینکه بتوانی دقیق تــر به من بگویی که 
میزان ناشنوایی همسرت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود 
دارد! انجــام بده و جوابش را به من بگو. در فاصله 4 متری او 
بایســت و با صدای معمولی، مطلبی را به او بگو. اگر نشــنید، 
همین کار را در فاصله 3 متری تکرار کن. بعد در 2متری و به 

همین ترتیب تا باالخره جواب بدهد.« 
 آن شب همسر مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و او در 
اتاق نشسته بود. سوالش را مطرح کرد جوابی نشنید، بعد بلند 
شد و یک متر به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسید و باز هم 
جوابی نشــنید. باز هم جلوتر رفت سوالش را تکرار 
کرد و باز هم جوابی نشنید. این بار جلوتر 
رفت و گفت: »شــام چی داریم؟« و 

این بار همسرش گفت:
 »عزیزم بــرای چهارمین بار 

میگم؛ خوراک مرغ!!!
توان  راحتی می  به  گاهی 
برد،   پی  خــود  عیوب  به 
اگر انگشــت اتهــام را به 

سوی دیگران نگیریم...
و ایــن حکایت کســانی 
اســت که گمان می کنند 
را  آنها  نعوذباهلل خدا صدای 

نمی شنود!!!!

”5 “
امیدوارکننده ترین آیه قرآن 

کســی آمد خدمت امام باقر علیه الســالم گفت: امید بخش 
تریــن آیه قرآن چیــه؟ آقا فرمود: به نظر خــودت کدوم آیه 
اســت؟ گفت : »ُقل یا ِعبادَی الَّذیَن اَســَرفوا َعلَی اَنُْفِسِهم ال 
تَنَقطوا ِمــْن رْحَمِة اهلل«: آی بنده هایی کــه گناه کردید، از 

رحمت خدا مأیوس نشوید.
آقــا فرمود: نه این ممکنه خیلی به انســان امیــد بدهد، اما 
امیدبخش ترین نیســت، امید بخش ترین آیه این آیه است: 
»َولََســوَف یُعطیَک َربَُک َفَترضی«: یعنــی پیغمبر اینقدر روز 
قیامت شــفاعت از تو قبول میکنیم تا راضی بشوی. بعد امام 
باقر علیه الســالم سه مرتبه فرمود: امید ما به شفاعته ،  امید 

ما به شفاعته،  امید ما به شفاعته.
واقعا همینطور است، ما چه نمازی داریم، چه روزه ای داریم، 
یــه بازنگری تو اعمــال خودمان کنیم تازه بــا هزارات تیری 
کــه بهش می زنیم با هزاران حبطی کــه اتفاق میافته چقدر 

میتونیم این اعمال را حفظش کنیم.
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احادیث رضوی: 

اهمیـت 
تشـکر 
از مردم

 امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن لَم یَشُکِر الُمنِعَم ِمَن الَمخُلوقیَن، لَم یَشُکِر اهللَ عزَّ و جّل؛

هر کس سپاسگزار بندگان نیکوکار نباشد، خدای متعال را هم سپاس 
نگفته است . )عیون اخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص 27(

شرح حدیث:
خداوند، شکور است و بندگان شکرگزار را هم دوست می دارد. 

همچنان که شکر نعمتهای خدا سبب استمرار و افزایش نعمت است، سپاسگزاری 
از نیکوکاریهای مردم نیز مایه ی تشویق آنان به نیکی و استمرار این عمل خیر می شود. 
از این رو، تشّکر از مخلوق، تشّکر از خالق هم به شمار می رود و ثواب دارد، هر چند همه 

ی نعمتها از خداست و همه ی حمدها و سپاسها هم از آِن اوست. 
این نکته ای اســت که در تعالیم پیشوایان دین آمده اســت. از امام سجاد علیه السالم 

روایت است که فرمود:
حق کسی که به تو نیکی کرده، آن اســت که از او تشّکر کنی و کار نیکش را یاد کنی و 
خالصانه با خدای خود درباره ی او ادعای خیر کنی این گونه سپاسها، مایه ی دلگرمی اهل 
احسان در نیکی شان خواهد شد. برعکس، اگر ناسپاس شود، آنان را دلسرد و بی انگیزه 

می کند و احسان از رواج می افتد. 
حق نعمت شناختن در کار              نعمت افزون دهد به نعمت خوار

خوشا آنان که قدر نعمتها را می شناسند، چه از خالق، چه از خلق. 
و خوشا آنان که »زبان شاکر« دارند. 

منبع: حکمت های رضوی )ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام رضا علیه الّسالم(، جواد محدثی
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اهم فعالیتهای امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

ÐÐ برپایــی نمایشــگاه کتــاب در شــرکت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی

ÐÐبرگزاری مراسم زیارت عاشورا در ماههای محرم و صفر
ÐÐبرگزاری مسابقات قرآنی وزارت نیرو
ÐÐکالسهای اخالق برگزار شده برای کارشناسان و مدیران شرکت
ÐÐ تبلیغات محیطــی امور فرهنگی شــرکت آب و فاضالب

اذربایجان شرقی
ÐÐتقدیر از فعاالن امور فرهنگی شرکت
ÐÐ جلسات آموزشی اهمیت نماز برای کارکنان شرکت آب و

فاضالب آذربایجان
ÐÐجلسات سخنرانی بمناسبت امر به معروف و سایر موضوعات
ÐÐ جلســه فصلی ائمــه جماعات و مســئولین امور فرهنگی

صنعت آب و برق
ÐÐمراسم اقامه نماز در ستاد شرکت
ÐÐ هماهنگی جهت حضور در مراسم سالگرد ارتحال حضرت

امام خمینی)ره(
ÐÐمراسم تجلیل از بانوان با حجاب
ÐÐ...حضور در مراسم دهه فجر و روز قدس و
ÐÐبرگزاری مسابقات ورزشی با حضور همکاران
ÐÐ برگزاری مراســم عزاداری در مناسبتهای مختلف از جمله

ایام محرم و صفرو ایام فاطمیه
ÐÐ برگــزاری مراســم کوهپیمایــی خانوادگــی کارکنان در

مناسبتهای مختلف

ÐÐ انتشــار بروشورهای مختلف در رابطه با اهمیت حجاب و
عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر و...

ÐÐ برگزاری کالسهای آموزشی و مسابقه خوشنویسی و نقاشی
با موضوع نماز و عفاف و حجاب برای فرزندان همکار 

ÐÐ برگزاری اردوی آموزشــی- زیارتی برای فرزندان همکار و 
بازدید از اماکن متبرکه استان

ÐÐ برگزاری مسابقات قرآنی با حضور فرزندان همکاران
ÐÐ برگزاری پیاده روی فرهنگی و ورزشــی با حضور خانواده

همکاران در دهه کرامت
ÐÐ تجلیل از دختران همکاران بمناسبت دهه مبارک کرامت

و روز دختر
ÐÐ دیدار از خانواده های محترم شهدا و جانبازان با هماهنگی

بنیاد شهید و امور ایثارگران
ÐÐ تدوین و چاپ نشــریه ارزشــها و نیز پیامهای اخالقی در

قالب جزوه و کتابچه
ÐÐ برگزاری مراسمات گرامیداشت میالد ائمه اطهار علیهم السالم 

و نیز بزرگداشت ایام شهادت معصومین علیهم السالم
ÐÐ بازدید از شهرک آســمانی فاطمیون به مناسبت شهادت 

حضرت فاطمه زهرا )س(
ÐÐبرگزاری جشن تکلیف فرزندان همکاران
ÐÐ حضور در مراســم عزاداری شهادت خانم معصومه )س( با

همخوانی دعای توسل 
ÐÐ نصب احادیث هفتگی در تابلوی اعالنات
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ÐÐ پخش شیرینی در والدت های پیامبر اکرم )ص( ، حضرت
فاطمه )س( و ائمه معصومین علیهم السالم 

ÐÐ ارســال پیامی از کالم معصومین به صورت روزانه از طریق
اتوماسیون اداری و نیز پیام کوتاه به کلیه همکاران

ÐÐ اعزام همکاران شرکت از طریق تور هوایی به مشهد مقدس
ÐÐ برگزاری کالس های اخالق اسالمی برای خواهران و برادران
ÐÐ اعطاء هدایایی در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و

روز زن به کلیه بانوان شرکت و تبیین و تشریح مقام واقعی زن 
ÐÐ تهیه و نصب اســتند و بنر با موضوع ترویج فرهنگ حجاب

و عفاف 
ÐÐ تقدیر از بانوان محجبه و نمونه شرکت در مراسمات مختلف
ÐÐ حضور در همایش های ســرگروه های صالحین و رابطین

حجاب و عفاف 
ÐÐ تهیه و توزیع ســی دی هایی در خصوص فرهنگ حجاب و

عفاف و توزیع آنها مابین بانوان شرکت 
ÐÐ فراخوان بهترین مقاله و نوشته در خصوص حجاب و عفاف

و ارسال سه مقاله و نوشته برتر از طریق فایلر به کلیه همکاران 
ÐÐ تهیه و اهدا چادر به تعدادی از بانوان شرکت
ÐÐ برگزاری مرتب جلسات شورای فرهنگی شرکت و استفاده

از نقطه نظرات اعضاء جهت ارتقاء فرهنگ حجاب در شرکت
ÐÐتهیه و تدوین منشور حجاب و عفاف و نصب در شرکت

ÐÐ برپایــی کالس هایی در خصوص آمــوزش خانواده برای
کلیه پرسنل شرکت

ÐÐ برگزاری کارگاه های آموزشــی حجاب و عفاف برای بانوان
شرکت

ÐÐ جداسازی اتاق خواهران و برادران در محیط شرکت
ÐÐ برگزاری دوره های عقیدتی برای بانوان شرکت
ÐÐبرگزاری کالس های تفسیر نهج البالغه و قرآن
ÐÐ اعطا هدیه به بانوانی که نام هایشان به نام مقدس حضرت

فاطمه زهرا )س( مزین شده است 
ÐÐ شرکت مستمر در جلسات سبک زندگی اسالمی با رویکرد

سالمت 
ÐÐ نصب استند و پوســتر در خصوص امر به معروف و نهی از

منکر 
ÐÐتهیه و توزیع بسته های آموزشی در مناسبتهای مختلف
ÐÐ بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و اهدای مبالغی

به همکاران جهت خرید کتاب 
ÐÐبرگزاری نمایشگاه کتاب در محل شرکت
ÐÐحضور در نمایشگاه های بسیج استان و آبفای کشور
ÐÐ هماهنگی و ارســال آب معدنی و دســتگاه بسته بندی آب

برای زائرین اربعین حسینی در مرز شلمچه
ÐÐبرگزاری محفل قرآن در نمازخانه شرکت
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شهدای مدافع حرم که در این دوران با این همه تبلیغات مخالف 
و معاند و جورواجور، دلشان پَر میکشد به سمت منطقه ی جهاد 
و شهادت، مقامشان خیلی باال است. فرق است بین آن وقتی که 
رادیو و تلویزیون و مردم همه دارند شعار میدهند و یک عّده هم 
به جبهه میروند و به شــهادت میرسند -البّته آنها هم مقامشان 
خیلی باال است- با آن وقتی که این خبرها نیست. اینها با اصرار، 
با التماس -که ما هم موافق نیســتیم، نمیگوییم بروند- می آیند 
مکّرر، این را می بینند، آن را می  بینند، واســطه میتراشند برای 
اینکه بروند مثاًل در سوریه، در حلب یا در زینبّیه مبارزه کنند و 
میروند و مبارزه میکنند و جانشــان را در این راه میدهند. اینها 

خیلی مقامشان باال است.
* جوانهای شما در خالل هزاران نفِر دیگر رفتند این بال را از سِر 
اسالم و مسلمین درواقع رفع کردند؛ کار بزرگی که این جوانهای 
شما انجام دادند، این است. و این برای خدا بوده؛ َوااّل ما که کسی 
را تشویق نکردیم ]برود[؛ مثل دوره ی جنگ که تشویق میکردیم 
و امام دستور میدادند و مارش عملّیات میزدند؛ این خبرها نبود، 
اّما درعین حال این جوانها با شــوق، بــا التماس، با عالقه مندی، 
بلند شدند رفتند؛ این اخالص است دیگر؛ این اخالص را خدای 
متعال برکت میدهد. ان شــاءاهلل در آینــده ی نه چندان دوری، 

برکات اینها را دنیای اسالم خواهد دید. 1397/12/22 

 گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدارهای 
خانواده های شهدای مدافع حرم
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بسم اهلل الرحمن الرحیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات 

دست ما را برساند به دعای عرفات

موسی من تو به دنبال کدامین خضری
گوشه ی چشم تو ابری است پر از آب حیات

خوش به حال شهدایی که نمردند هنوز
که دلی دارند بشکسته تر از پیر فرات

یا حسین بن علی عشق دعای عرفه است
عشق آن عشق که بیرون بََردم از ظلمات

تو همه اصل و اصولی، تو همه فرع و فروعی
تو همه حج و جهادی و تو همه صوم و صالت

تو کدامین غزلی، عطر کدامین ازلی
از تو گفتن نتوانند چرا این کلمات

جبل الرحمه همین جاست، همین جا که تویی
پای این سفره که نور هست و سالم و صلوات

شریعتی: سالم می کنم به همه ی شــما دوستان عزیزم، خانم ها و 
آقایان. در روز عرفه، روز نیایش با سمت خدا مهمان لحظات ناب و 
نورانی شــما هستیم. انشاءاهلل بهترین ها در این روز با فضیلت برای 

همه ما رقم بخورد. برای هم دعا کنیم. برای تعجیل در فرج حضرت 
ولی عصر دعا کنیم. افتخار داریم در پنج شــنبه های ماه ذی الحجه 
میزبان جناب آقای دکتر رفیعی عزیز باشیم. آقای دکتر رفیعی سالم 

علیکم خیلی خوش آمدید. 
حاج آقا رفیعی: بســم اهلل الرحمن الرحیم، عرض ســالم خدمت 
جنابعالی و بینندگان عزیــز دارم. روز عرفه را گرامی می داریم که 
به نوعی از اعیاد بزرگ هست. پیشاپیش عید سعید قربان را تبریک 
می گویم. امیدوارم خداوند در این روز ما را مشمول دعای آن کسانی 
که در صحرای عرفات هســتند و کســانی که در این روز در کربال 
هستند بکند. انشاءاهلل توفیقی شود با جنابعالی و بینندگان عزیز به 

خانه خدا و حرم اباعبداهلل مشرف شویم. 
با توجه به اینکه روز عرفه هست، من فراز کوتاهی از دعای عرفه را 
خدمت شــما عرض کنم. دعای عرفه چند سالی است در کشور راه 
افتاده و پرشــور برگزار می شود. یکی از توصیه  هایی که من همواره 
داشتم و حتی در حج هم این توصیه را داشتم این است که یکی دو 
فراز از این دعا قبل از شروع دعا برای مردم توضیح داده شود. چون 
خیلی از عزیزان ممکن اســت مفاهیم و معانی دعا را توجه نداشته 
باشــند. این دعای با ارزش و با اهمیت دعایی اســت که از لب های 
مبارک اباعبداهلل الحسین جاری شده است. آنجایی که در نقل دارد 
آب از دیده های امام حســین جاری شــد و حال خوشی پیدا کرد، 
اباعبداهلل به اینجا رســیدند که اشک می ریختند، در نقل هم دارد 
که اینجا جای آن حالت امام حســین)ع( بود. این فراز را می گویند: 
»اللهم اجعلنی أخشــاک کانی أراک« خدایا کاری کن من آنچنان 

خوف تو و عظمت در دلم باشد که گویا تو را می بینم.

 حجت االسالم 
والمسلمین رفیعی:

  آثار محبت
به اهل بیت
)علیهم السالم(
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مثاًل فرض کنید کســی باالی سر ما باشد، در امتحان مراقب، یا در 
جاده خود پلیس، یکوقت دوربین است، یکوقت احتمال می دهیم 
این دوربین کار نکند، کار بکند. خیلی ممکن است جدی نگیریم. اما 
اگر ببینیم پلیس اینجا ایستاده است. مراقب کنارت ایستاده است. 
حالت مراقبه و توجه بیشــتری به ما دســت می دهد. حواسمان را 
جمع می کنیم. حضرت عرض می کند خدایا کاری کن من آنچنان 
عظمت تو در دلم باشــد، آنچنان خوف و خشیت تو را داشته باشم 
که گویا تو را می بینم. این یکی از مهمترین عوامل ترک گناه است. 
»اللهم اجعلنی أخشاک کانی أراک« امیرالمؤمنین می فرماید: من 
ربــی را که نبینم عبادت نمی کنم. »لم  أعبد ربّاً لم أره « ابی عبداهلل 
در همین دعا می فرماید: »َعمیت عین ال تَراک« کور باد چشمی که 
تو را نبیند. دیدن و احساس همیشه با این حواس ظاهری نیست. 

یکوقت ها یافتنی است. در اشعار دارد: 
پنج حسی هست جز این پنج حس
آنچه زّر سرخ و این حس ها چو مس

»حس ابدان قوت ظلمت می خورد« فالن غذا را بخوری نور چشمت 
زیاد می شود.

حس ابدان قوت ظلمت می خورد
حس جان از آفتابی می چرد

بارها گفتیم اینکه امام سجاد به خدا عرض می کند: »إذقنی حالوًة 
عبادتک« شــیرینی عبادت با این پرزهای چشــایی نیســت. این 
پرزهای چشایی برای شیرینی و شوری غذاست. یا آنجایی که انسان 
احســاس کند عظمت خدا را می  بیند با این چشم نیست. حضرت 
امیر نمی خواهد بگوید: من با این چشــم خدا را دیدم. داستان اول 
ســوره بقره که ایــام ذی الحجه به این موضوع هــم می خورد. »َو 
أَتَْمْمناها بَِعْشر« )اعراف/142( بعد از این قصه میقات عده ای از قوم 
حضرت موسی تقاضای رؤیت خدا را کردند. اوایل سوره بقره است 
که حضرت هفتاد نفر را برگزید و آوردند، حضرت موسی می دانست 
با چشم ظاهری نمی شود خدا را دید. منتهی گاهی فشار زیاد است 
و انسان به امری تن می دهد که خودش باور ندارد. آورد و دعا کرد 
و صاعقه آمد و به کوه زد که در آیات آمده اســت. معنای آیه این 
است که بدانید همه چیز با چشم قابل رؤیت نیست. این تعبیری که 
انسان در زندگی خدا را آنچنان حاضر و ناظر ببیند که گویا مراقب 

است. این بازدارنده است.
بحث ما در مورد محبت بود. اشاره به بحث محبت خدا کردیم. در 

دعا از رسول گرامی اسالم داریم: خدایا به ما سه تا محبت بده. 
1- »اللُّهمَّ إنّي أسألَُک ُحبََّک« اول تو را دوست داشته باشد. من در 
برنامه ی گذشته نشانه های محبت الهی را گفتم. چه کنیم خدا ما را 

دوست داشته باشد و از کجا بفهمیم خدا ما را دوست دارد. 
2- »و ُحبَّ َمن یُِحبَُّک« به من عطا کن دوست داشته باشم آنهایی 

که تو را خیلی دوست دارند. یکوقت بنده جنابعالی را دوست دارم، 
یکوقت فرزند شما را دوست دارم چون فرزند شما منصوب شماست. 
3- »و الَعمَل الّذي یَُبلُّغني ُحبََّک« به من یاد بده آن عملی که مرا 
به حّب تو می رساند. در این دعا پیغمبر گرامی اسالم سه چیز از خدا 
می خواهند. حّب خودشان، حّب اولیاء و حّب آن اعمالی که موجب 
می شود خدا انسان را به واسطه آن عمل دوست داشته باشد. با توجه 
به این نکته می خواهیم بحث این جلســه را روی بحث حّب اولیای 
خدا و حّب رسول خدا و اهل بیت)علیهم السالم( ببریم. قرآن کریم 
َ  َفاتَِّبُعونِي یُْحِبْبُکُم اهللَّ «  به صراحت می فرماید: »إِْن ُکْنُتْم تُِحبُّونَ  اهللَّ
)آل عمران/31( دو تا حب دارد. اگر شــما خدا را دوست داری، یک 
چیزی وسط هست آن را انجام بده. »َفاتَِّبُعونِي« از پیغمبر »یُْحِبْبُکُم 
اهللَّ « خدا شــما را دوست خواهد داشت. یعنی محبت شما به خدا 
نشانه اش تبعیت از پیغمبر و اهل بیت است. اهل بیتش را اینجا ندارد، 
در روایت دارد که عرض می کنیم. بعد نتیجه اش دوست داشتن خدا 

نسبت به شماست.
این نکته را عرض کنم که محبت اهل بیت، دوســتی اهل بیت که 
منظور رسول خدا و فرزندانشان است. چهاردم معصوم منظور است. 
آثار زیادی در زندگی انســان دارد که یکی از آن آثار مهم این است 
که اگر کســی ما را دوســت داشته باشــد، خدا به او علم و فهم و 
حکمت و درک می دهد. »من أحبنا أهل البیت« هرکس ما اهل بیت 
را دوست داشته باشــد، »َو َحقَّقَ  ُحبََّنا فِي َقلِْبِه« این محبت را در 
دلش جایگزین کند. »َجَری یََنابِیُع الِْحْکَمِة َعلَی لَِسانِِه« حرف هایش 
حرف های حکیمانه می شود. اآلن بحث محبت که می کنیم فراگیر 
بحث می کنیم. ُجرج جرداق مسیحی هم که می گوید: من علی را 
دوســت دارم، ثمره اش این می شود که می آید کتاب می نویسد. در 
واقع آن فهم به او هم داده می شود. بحث ما غیر از والیت و امامت 

است. یک کسی مسلمان هم نیست. 
بنده خدایی نصرانی بود. زمان امام هادی گرفتاری پیدا کرد. متوکل 
عباسی او را احضار کرده بود، ایشان هم خیلی می ترسید. یک رفیقی 
داشت شیعه بود. پیش او آمد و گفت: خیلی می ترسم. می شود من 
یک چیزی نذر امام هادی شما بکنم؟ نذر کرد یک مبلغ پولی را به 
امــام بپردازد. قبل از اینکه یش متوکل برود، گفت: بروم نذرم را ادا 
کنم. چون بعضی کارشــان که راه می افتد یادشان می رود. آمد و با 
یک معجزه ای روبرو شد. داخل خانه رفت، آقا او را به اسم صدا زد. 
پول را به امــام داد. امام فرمود: برو متوکل با تو کاری ندارد! وقتی 
می رفتنــد، آقا به اطرافیان فرمودند: بعضی فکر می کنند محبت ما 
فقط برای پیروان ماست. یعنی محبت ما برای آنها اثرگذار است. این 
راه بسته نیست. ایشان اتفاقاً مسلمان نشد. این محبت مهم است. 

فرمود: این محبت ینابیع حکمت در دل انسان ایجاد می کند.
در ســوره مبارکه جن آیه 16 هست که قرآن کریم از قول جنی ها 
نقل می کند. می دانید بعضی از مطالــب در قرآن از قول جن نقل 
شــده است. مثاًل وقتی پیغمبر خدا قرآن را برای اینها خواند، قرآن 
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می فرماید: بعضی از جنی ها گفتند: عجب کتابی است! »یَْهِدي  إِلَی  
الرُّْشــد« )جن/2( ما را به رشد می رساند. از جمله اینکه خداوند در 
ِریَقِة«  ســوره جن آیه 16 نقل می کند. »َو أَْن لَِو اْسَتقاُموا َعلَی الطَّ
)جن/16( اگر استقامت در مسیر باشد، »َلَْسَقْیناُهْم ماًء َغَدقا« آب 
فراوان به آنها می نوشانیم. این ظاهر آیه است. از امام معصوم در جلد 
24 بحار روایت داریم، فرمود: اگر استقامت در محبت ما و والیت ما 
باشد، »الَذْقَناُهْم ِعلْماً َکِثیرا« )تأویل االیات الظاهرة، 703( منظور از 
این ماء علم کثیر است. محبت اهل بیت یکی این است که علم نافع 
و حکمت مــی آورد.     مرحوم آیت اهلل العظمی گلپایگانی که من 
مقید هستم گاهی از این بزرگان نقل کنم. چون مردم اینها را دیدند.

یک کتابی را داماد آیت اهلل العظمی صافی، 
حضرت آیت اهلل کریمی جهرمی که آیت 
اهلل العظمی صافی داماد آیت اهلل العظمی 
گلپایگانی بود. ایشان در شرح حال آیت اهلل 
العظمی گلپایگانی نوشته است که فرمود: 
ایشان در اوایل طلبگی وقتی به نجف اشرف 
رفتند که درس بخوانند باالخره همان شب 
اولی که آنجا وارد شدند و در حجره ای در 
حرم امیرالمؤمنین استراحت می کردند که 
بعد مشــغول درس و بحث شوند، همان 
شــب اول در عالم رؤیــا، بعضی خواب ها 
رؤیای صادقه اســت. قرآن کلیت خواب 
را نفی نمی کند. خواب حضرت یوســف 
را نقل می کند. خــواب عزیز مصر را نقل 
می کند. می گوید: همان شب اول در عالم 
رؤیا خواب دیــدم وارد حرم حضرت امیر 
شدم، ضریح نیست. ضریح را برداشتند و 
قبر است. آقا امیرالمؤمنین)ع( نشستند و 
ظرف عسلی را جلوی من آوردند و گفتند: 
شــما میل کن. یک انگشت از این عسل 
را در دهان من گذاشــتند. ایشان فرمود: 
من هنوز شیرینی آن را احساس می کنم. 
وقتی از خواب بیدار شــدم و برای یکی از 
آقایان نقل کردم، گفته بود: تعبیرش علم 
اســت. به شــما علم زیاد داده می شود و 
شما مرجع می شوید. »عنوان بصری«94 
سال سن داشت. خدمت امام صادق آمد و 
گفت: من خیلی درس خواندم و شاگردی 
کردم. آقا فرمود: »العلم نور یقذفه اهلّل فی 
قلب من یشاء« درست است با کثرت تعلم 
هم انسان چیز یاد می گیرد ولی همه این 
نیســت. لذا اینکه بعضی یــک چیزهای 

خاصی دارند، با همان محبت اهل بیت است.
اثر دیگر در روایت داریم آرامش است. »َو َجَعَل اَهَل بَیتی اَماناً اِلَهِل 
االَرض« ما همه دنبال آرامش و اطمینان هستیم. فرمود: »َمن أَحبَّ 
اهلّلَ  وَرســولَُه ، وأَحبَّ أهَل بَیتي صاِدًقا َغیَر کاِذٍب، وأَحبَّ الُمؤِمنیَن 
شــاِهًدا وغائًِبا أال بِِذکِر اهلّلِ  یََتحابّوَن« اگر کسی از امام معصوم ذیل 
ِ  تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب« )رعد/28( ذکر خدا آرامش  ایــن آیه »أاَل بِِذْکِر اهللَّ
ِ  تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب« فرمودند:  می آورد. سؤال شد منظور از »أاَل بِِذْکِر اهللَّ
یک مصداقش این است کسی که خدا و پیغمبر و اهل بیت و مؤمنین 
را دوست داشته باشد، »شاِهًدا وغائًِبا« مؤمنینی که هستند یا آنهایی 
که از دنیا رفتند، این همان آرامش برایش می آید. ســوم نشــاط و 
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شــادمانی اســت. یعنی یاد و محبت اهل بیت یک 
نشاطی در زندگی انسان ایجاد می کند.

وجود مقدس امام رضا)ع( از جدشــان رســول خدا 
فرمود: پاره تنی از من در خراســان به خاک سپرده 
می شــود. هر غم دیده  ای او را زیارت کند، غم دلش 
بر طرف می شود. در آثار زیارت امیرالمؤمنین داریم، 
در آثار زیارت امام حسین هم داریم. بحث محبت و 
دوستی اهل بیت که فراگیر دارم بحث می کنم. بحث 
ما محبتی است که هرکسی با هر میزانی این محبت 
را داشته باشــد در زندگی اش اثر دارد و می تواند از 
برکاتــش بهره مند شــود. اوج ایــن محبت، والیت 
می شــود. پذیرش امامت اســت. برادران اهل سنت 
نسبت به امام حسین و امام رضا خیلی ارادت دارند. 
در صحن جامع رضوی امسال دیدم که یک کاروان 

بزرگی از اهل سنت که اکثراً از علما و روحانیون بودند، 
وارد حرم شــدند با یک صفایی وارد شــدند. این محبت و عشقی 
که به امام)ع( هســت، اینها فرزندان پیغمبر هستند.     اینها ذوی 
القربی هستند. اینها کسانی هستند که رسول خدا سفارش اینها را 
کرده اســت. این روایتی که خواندم که پیامبر فرمود: پاره تن من 
در خراســان است. این را منابع اهل سنت نقل کرده است. »ینابیع 
المؤده« که قندوزی الحنفی نوشته است و ترجمه فارسی هم شده 
است همه محبت اهل بیت است. یعنی حّب امیرالمؤمنین چه اثری 
دارد. حّب اهل بیت چه اثری دارد؟ دهها و صدها کتاب دانشمندان 
اهل سنت در موضوع اهل بیت و محبت به اهل بیت نوشتند. مناقب، 

ابن عساکر، شروح مختلفی که در نهج البالغه هست.
یک روایتی که مرحوم شــیخ صــدوق در خصال با موضوع محبت 
به اهل بیت نقل کردند را بگویم. خصال خیلی کتاب خوبی اســت. 
ایشــان در این کتاب نقل می کند که رسول خدا فرمودند: محبت 
اهل بیت من بیست اثر دارد. »عشرون  خصلة« بیست اثر دارد. »عشر 
منها في الدنیا« ده تا از این آثار »في حب أهل بیتي عشرون  خصلة 
عشــر منها في الدنیا و عشــر منها في االخرة« )خصال صدوق، ج 
2، ص 515( ده تــا در دنیا و ده تا در آخرت اســت. من روی این 
دنیایی ها می خواهم تأکید کنم. چرا؟ به عبارت دیگر رســول خدا 
می خواهد بفرماید: محبت خشــک و خالی فایده ندارد. رسول خدا 
فرمود: اگر کسی محبت اهل بیت را داشته باشد باید در زندگی این 
ده مورد نمود پیدا کند. هرکســی به اندازه خودش ســعی کند در 

زندگی اینها را داشته باشد.
1- »فالزهد« اولی زهد است. یعنی محّب اهل بیت خیلی نباید غصه 
فقدان ها را بخورد. به حضرت امیر گفتند: زهد چیست؟ گفت: زهد 
دو کلمه اســت. »لَِکْیال تَأَْسْوا َعلی  ما فاتَُکْم َو ال تَْفَرُحوا بِما آتاُکْم« 
)حدید/23( زهد یعنی برای از دست رفته ها غصه نخور، برای آنهایی 

هم که به تو می رســد خیلی خوشحال نباش! خدا آقای قرائتی را 
حفظ کند. می فرمایند: مثل این حسابدارهای بانک، ده میلیون واریز 
کنی باال و پایین نمی پرد و ده میلیون از حســابت بگیری، ناراحت 
نمی شود! پس محب اهل بیت زهد دارد. چرا؟ چون اهل بیت مظهر 

زهد بودند.
2- »و الحــرص علی العمل« حرص در عمل، حرص بد اســت. اما 
چند جا خوب اســت. یکی حرص در علم اســت. یکی حرص در 
هدایت اســت. یکی از اوصاف پیغمبر خودمان حریص است. قرآن 
می فرماید: بر مؤمنین حریص بود. »لََقْد جاَءُکْم َرُسولٌ  ِمنْ  أَنُْفِسُکْم« 
)توبه/128( بعد می فرماید: این پیغمبر حریص بر مؤمنین اســت. 
حرص در هدایت! حرص بر عمل، هی بچرخد، بگردد. چطور ثواب 
نماز زیاد می شود؟ می گویند: برای مثال عبا بیاندازی. دیگر چطور؟ 
اذان و اقامه بگویی. دیگر چه؟ مســجد بروی. دیگر چه؟ صف اول 
بایستی. یعنی دغدغه داشته باشــی به بهترین شکل ممکن نماز 
بخوانی. کنکوری ها برای یک سؤال خودشان را می کشند که رتبه 
یک شوند. کســی که رتبه پانصد می شود، چقدر خوشحال است. 
چون هرچه رتبه باالتر شود حق انتخابش بهتر است. ما وقتی رتبه 
عملمان باالتر باشد، در بهشت هم آنجا می رویم. ما می خواهیم پیش 
امام حسین باشیم، همسایه امام صادق باشیم. در خدمت امام زمان 
باشیم. وقتی بهشت می آیند می گویند: هرچه قرآن بلد هستی باال 

برو! »اْقَرأْ َو َربُّک « )علق/3( بخوان و برو باال!
3- »الورع فی الدین« ورع و تقوا داشته باشد. 

4- »الرغبة فی العباده« رغبت به عبادت داشته باشد. باالخره شما 
که محب اهل بیت هستی، این اهل بیت)ع( هستند. امام رضا به هیچ 
وجه اجازه نمی داد نماز اول وقت از بین برود. امیرالمؤمنین نسبت 
به نماز، نســبت به یاد خدا اهتمام داشتند. خودشان فرمودند:    ما 
با اطاعت به جایی رسیدیم. شما می خواهید با عدم اطاعت برسید. 
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کســی نزد امام صادق آمد گفت: ما افرادی داریم که خیلی شما را 
دوست دارند. ولی اهل نماز نیستند. وقتی می گوییم، می گویند: به 
خدا امید داریم. اینها اهل معاصی هستند. »لَُه َقْوٌم یَْعَمُلونَ  بِالَْمَعاِصی  
َو یَُقولُوَن نَْرُجو« )کافی/ج2/ص68( گناه می کنند ولی امید به خدا 
دارند. فرمود: واهلل دروغ می گویند. اگر کســی چیزی را امید داشته 
باشــد، »إِنَّ َمْن َرَجا َشــْیئاً َطلََبُه َو َمْن َخاَف ِمْن َشیْ ءٍ َهَرَب ِمْنُه« 

)کافی، ج 2، ص 68( 
5- »التوبــة قبل الموت« محب اهل بیت توبه قبــل از مرگ دارد. 
در مفاتیح پانزده مناجات هست یکی مناجات تائبین است. گاهی 
بینندگان ســؤال می کنند چطور توبه انجام بدهیم؟ هفته ای یکبار 
این مناجات تائبین را بخوانید. این مناجات یک شویندگی در انسان 
ایجاد می کند. چطور امام در این مناجات با خدا حرف می زند. خدایا 
اگر توبه نََدم است، من نادم هستم از همه نادم ها. خدایا تو یک دری 
به نام باب التوبه گذاشــتی. اگر کسی این در را نزد، خودش مقصر 
است. کوتاهی کرده است. پس محب اهل بیت توبه قبل از موت دارد.
6- »النشاط فی القیام اللیل« در بلند شدن برای شب نشاط دارد. 

7- »الیأس مما في  أیدي  الناس « نگاهش به دست مردم نیست. ما 
در داشته هایمان دو جور مقایسه داریم. مقایسه افزاینده و مقایسه 
کاهنده. در بحث های روانشناســی خیلی مهم اســت. اینهایی که 
مقایسه افزاینده دارند، همیشــه طلبکار هستند، شاکر نیستند و 
احساس ضعف می کنند. مقایسه افزاینده یعنی شما آنچه داری به 
باالترت نگاه کنی. شما پراید داری به پرادو سوار نگاه کنی. اگر اینطور 
باشد ماشین برایش لذت ندارد. احساس شادی نمی کند، احساس 
می کند چیزی کم دارد. اما اگر پراید دار ســوار موتور سیکلت دار 
شد، سعدی می گوید: کفش نداشتم غصه می خوردم. رفتم مسجد 
کوفه دیدم کسی پا ندارد. این هم شاد است، هم شکر می کند و هم 

احساس کمبود نمی کند و هم از این پراید لذت می برد.
8- »و الحفــظ االمر اهلل و نهی« محــب اهل بیت امر و نهی خدا را 
محافظت می کند. یعنی نمی گذارد امر و نهی الهی، ممکن اســت 
یکوقت از دســتش در برود دروغ بگوید. حواسش نباشد جایی امر 
خدا را رعایت نکند. ولی مراقب هســت. من اشتباه کردم این باید 

حفظ شود.
9- »بغض الدنیا« دنیا نزد او مبغوض باشــد. این مبغوضی به این 
معنا نیست که دنیا را دنبال نکند. »ربنا آتنا فی الدنیا حسنه« سوار 

دنیا باشد. 
10- مورد بعدی هم ســخاوت اســت. این برای محب اهل بیت در 

دنیاست. البته آثار ده گانه قیامت هم فرصت باشد می گوییم.    
شریعتی: اینها نشانه ها و عالمات مؤمن است و حضرات معصومین 
این خط کش را به ما دادند. اطرافیان معصومین ما هم این ویژگی ها 

درونشان بود که محشور و همنشین بودند.
حاج آقای رفیعی: در جنگ صفین یکــی از افراد خدمت حضرت 

علی)ع( آمد. نیزه بلندی داشت به او هاشم مرقال می گفتند. پدرش 
هــم آدم خیلی خوبی نبود. ولی او عاشــق حضرت امیر بود و مرد 
مؤمن و متدینی بود. اجــازه گرفت به میدان برود. آقا به او فرمود: 
سفارشــی نداری؟ گفت: دوســت ندارم همه دنیا را به من بدهند 
اما دستم در دست دشمن شــما باشد. دلم می خواهد این محبت 
برای من حفظ شود. در جنگ جمل زید بن صوهان به زمین افتاد. 
حضرت امیر باالی سرش آمد. نگاهی به او کرد. فرمود: شما کاری 
ندارید؟ سفارشی ندارید؟ گفت: نه، فقط دلم می خواهد مرا با همین 
خون هایی که روی بدنم هست دفن کنید که فردای قیامت بگویم: 
من از علی دفاع کردم و در محبت به حضرت امیر ثابت قدم بودم. 
بعد حضرت یک دعایی برای او کرد. فرمود: رحمک اهلل یا زید! خدا 
رحمتت کند! بعد فرمــود: بر ما بار نبودی بلکه بر ما کمک بودی. 
»کنت خفیف الَمئونه و کثیر الَمعونه« این خیلی مهم است که ما در 
راه والیت محبت به اهل بیت داشته باشیم. هر اداعایی هزینه دارد، 

این هزینه پرداخت شود.
شــریعتی: انشــاءاهلل خداوند به ما توفیق بدهد در این مسیر گام 
برداریم. امروز صفحه 63 قرآن کریم آیات 101 تا 108 ســوره آل 

عمران در سمت خدا تالوت خواهد شد.
ِ َو فِیُکْم َرُسولُُه َو َمْن  »َو َکْیفَ  تَْکُفُرونَ  َو أَنُْتْم تُْتلی  َعلَْیُکْم آیاُت اهللَّ
َِّذیَن آَمُنوا  َُّها ال ِ َفَقْد ُهِدَي إِلی  ِصراٍط ُمْسَتِقیمٍ  »101« یا أَی یَْعَتِصْم بِاهللَّ
َ َحقَّ تُقاتِِه َو ال تَُموتُنَّ إاِلَّ َو أَنُْتْم ُمْسلُِمونَ  »102« َو اْعَتِصُموا  اتَُّقوا اهللَّ
ِ َعلَْیُکْم إِْذ ُکْنُتْم أَْعداًء  ُقوا َو اْذُکُروا نِْعَمَت اهللَّ ِ َجِمیعاً َو ال تََفرَّ بَِحْبِل اهللَّ
ََّف بَْیَن ُقُلوبُِکْم َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخواناً َو ُکْنُتْم َعلی  َشفا ُحْفَرةٍ ِمَن  َفأَل
ُ لَُکْم آیاتِِه لََعلَُّکْم تَْهَتُدونَ  »103«  النَّارِ َفأَنَْقَذُکْم ِمْنها َکذلَِک یَُبیُِّن اهللَّ
ٌة یَْدُعوَن إِلَی الَْخْیِر َو یَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن  َو لَْتُکْن ِمْنُکْم أُمَّ
ُقوا َو  َِّذیَن تََفرَّ الُْمْنَکــِر َو أُولِئَک ُهُم الُْمْفلُِحونَ  »104« َو ال تَُکونُوا َکال
اْخَتلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الَْبیِّناُت َو أُولِئَک لَُهْم َعذاٌب َعِظیمٌ  »105« 
ْت ُوُجوُهُهْم أَ َکَفْرتُْم  َِّذیَن اْسَودَّ ا ال یَْوَم تَْبَیضُّ ُوُجوٌه َو تَْسَودُّ ُوُجوٌه َفأَمَّ
َِّذیَن  ا ال بَْعَد إِیمانُِکْم َفُذوُقــوا الَْعذاَب بِما ُکْنُتْم تَْکُفُرونَ  »106« َو أَمَّ
ِ ُهْم فِیها خالُِدونَ  »107« تِلَْک  ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمــِت اهللَّ ابَْیضَّ

ُ یُِریُد ُظلْماً لِلْعالَِمینَ  »108« ِ نَْتُلوها َعلَْیَک بِالَْحقِّ َو َما اهللَّ آیاُت اهللَّ
ترجمه: و چگونه شما کفر می ورزید، در حالی که آیات خدا بر شما 
تالوت می شــود و رســول او در میان شماست و هر کس به )دین 
وکتاب( خدا تمّسک جوید، پس قطعاً به راه مستقیم هدایت شده 
است. ای کسانی که ایمان آورده اید! از خداوند پروا کنید آن گونه که 
سزاوار تقوای اوست و نمیرید مگر این که مسلمان باشید. وهمگی به 
ریسمان خدا چنگ زنید وپراکنده نشوید ونعمت خدا را بر خود یاد 
کنید، آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید، پس خداوند میان دلهایتان 
الفت انداخت ودر ســایه نعمت او برادران یکدیگر شــدید، و بر لب 
پرتگاهی از آتش بودید، پس شــما را از آن نجــات داد. این گونه 
خداوند آیات خود را برای شــما بیان می کند، شاید هدایت شوید. 
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و از میان شــما باید گروهی باشــند که )دیگران را( به خیر دعوت 
نمایند و امر به معروف ونهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند. 
و مانند کسانی نباشید که بعد از آنکه دالیل روشن برایشان آمد، باز 
هم اختالف کرده و پراکنده شــدند و برای آنان عذابی بزرگ است. 
)قیامت( روزی )است( که صورت هایی سفید و نورانی و صورت هایی 
سیاه می شوند. پس کسانی که روسیاه شدند، )از آنان سؤال می شود:( 
آیا بعد از ایمانتان کفرورزیدید؟ پس به خاطر کفرتان عذاب الهی را 
بچشــید. و اّما آنان که روسفید شدند، غرق در رحمت خدا شده و 
در آن جاودانه اند. اینها آیات خداوند است که ما آن را به حّق بر تو 

می خوانیم و خداوند هیچ ستمی را بر جهانیان نمی خواهد.
شریعتی: ســالم می  کنیم به امام حسین)ع(، انشاءاهلل زائر کربالی 
معلی باشــیم. انشــاءاهلل در این روز بهترین ها برای همه شما رقم 

بخورد. اشاره قرآنی را بفرمایید.
 َ َِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ َُّها ال حاج آقای رفیعی: این آیه که تالوت شد »یا أَی
َحقَّ تُقاتِِه« کلمه »حق«، که اینجا »حقَّ تقاته« و جای دیگر »حقَّ 
جهــاده« داریم. مرحوم عالمه طباطبایی می فرماید: یعنی نهایتش! 
آیه می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید، »َحقَّ 
تُقاتِِه« آخر تقوا، بعد مرحوم عالمه می فرماید: وقتی این آیه نازل شد 
کار ســخت شد. »َحقَّ تُقاتِِه« این است که شما شبهه ناک مرتکب 
نشوید. حسابی همه نمره شما بیست باشد. می فرماید: خدا تخفیف 
داد. آیــه دیگری نازل کرد در جای دیگر قرآن که آدرســش را باید 
َطْعُتم « )تغابن/16(  َ َما اْســتَ دوســتان پیدا کنند. فرمود: »َفاتَُّقوا اهللَّ
هرچقدر می توانید تقوا داشته باشید. به یک کسی بگوییم: رتبه یک 
کنکور بشو، بعد بگوییم: آقا می دانیم سخت است ولی تالشت را بکن.

شریعتی: آن ده نشانه اخروی را هم برای ما بگویید.
حاج آقای رفیعــی: این ده مورد را گوش ندهند و ده مورد دیگر را 
فراموش کنند. بعضــی اوقات مثل پدری که به فرزندش می گوید: 
پسرم اگر معدل تو بیست شد، یا درس خواندی و فالن کار را کردی، 
دوچرخه را می خرم! بچه مــی رود و می آید، می گوید: دوچرخه را 
می خری یا نه؟ یادش نیســت معدل باید کســب شود. اگر آن ده 
ویژگی را رعایت کردید فرمود: ده خصوصیت برای محب اهل بیت 

در قیامت و صحرای محشر است. 
1- »فال ینشر له دیوان« دیوان و پرونده اعمال که برای همه هست، 
برای ایشان گشــوده نمی شود. یعنی می گویند: شما کارت درست 

است. برو! 
2- »و ال ینصــب له میزان« میزان هســت برای اعمال ولی محب 
اهل بیت بخاطر اینکه حّب اهل بیت دارد، ده ویژگی هم دارد. اینجا 
هم اینطور اســت. مثاًل ما گاهی با دوستان امتحان شفاهی داریم، 
بعضی می آیند می گوییم: این قبول است. امتحان نمی خواهد. اینقدر 

این قدرت و قوت مسلط است که مشخص است. 
3- »یعطی  کتابه  بَیمینه« نامه اعمال دســت راســتش می دهند. 

اصحاب یمین می شوند. اصحاب یمین اهل بهشت هستند. 
4- »تکتب له بــراء من النار« برائت از جهنم بــه او می دهند. در 
این حدیث نورانی فرمود: چهره اش هم ســفید است. چون در این 
صفحه که قرائت شد داشتیم که روز قیامت بعضی چهره ها سفید 
و بعضی تاریک است. البته سفید و تاریک که می گوییم: رنگ های 
دنیایی منظور نیست. چهره شان نورانی است. لباس های بهشتی بر 
او پوشیده است. از مهمتر فرمود: در صد نفر از خانواده اش شفاعت 

می شود. خانمش، بچه اش!
8- »و ینظــر اهلل الیه بالرحمة« خدا به او نظر رحمت می کند. تاج 
بهشــتی روی ســرش می گذارند. در دنیا تاج گذاری که می کنند 
تیجان اســت، حتی عمامه گذاری ما هــم در روایت داریم تیجان 
است، تاج مالئکه، تیجان بهشتی بر سر او می گذارند. نکته آخر هم 
با شــادابی و نشاط وارد بهشت می شــود. برائت از جهنم و ورود به 
بهشت، تیجان بهشتی، لباس بهشتی. این دو کفه است که عشر در 

دنیا و عشر در آخرت است. 
شــریعتی: مطالب خیلی خوبی را شــنیدیم. دعا بفرمایید و آمین 

بگوییم.     
حاج آقای رفیعی: قبل از دعا یک ســالمی به مسلم بن عقیل)ع( 
ســفیر امام حســین که روز عرفه روزش هســت، بدهم. در زاویه 
مسجد کوفه دفن هستند. شخصیت بزرگی هستند. کسی هست 
که وقتی امام حســین)ع( خبر شهادتش را شنید، فرمود: »ال خیر 
فی الحیاة بعدک« بعد از تو زندگی ارزشــی ندارد. »السالم علیک 
ایها العبد الصالح و المطیع هلل و لرســوله« ســالمی که به حضرت 
ابالفضل می دهیم در زیارتنامه حضرت مســلم هم هست. به روان 
پاک مســلم بن عقیل و هانی بن عروه که این روزها نامشان مطرح 
است و مقدمه محرم هستند. شهادت مسلم بن عقیل مقدمه محرم 
و شهادت اباعبداهلل است. با اینکه مسلم روز عرفه شهید شد، یکماه 
بعد روز عاشورا بعد از ظهر در گودی قتلگاه، امام حسین یادش کرد. 
آنجا صدا زد: یا مسلم بن عقیل، یا هانی بن عروه! اول مسلم را صدا 
زد. شاعر می گوید: مسلم باالی دروازه کوفه سالم به امام حسین داد. 

َدم آخر چو مسلم یاد شه کرد *** َشَهم یادش میان قتلگه کرد
خدایا به آبروی مسلم بن عقیل و به آبروی شهدای کربال تو را قسم 
می دهیــم. در این روز عرفه معرفت مــا را زیاد بگردان. به همه ما 
شناخت خودت و شناخت کسانی که تو سفارش کردی یعنی پیامبر 
و اهل بیت را عنایت بفرما. در ظهور آخرین وصی پیامبر گرامی اسالم 

حجت بن الحسن تعجیل بفرما.
شــریعتی: می گویند: امروز خداوند قبــل از اینکه به آنهایی که در 
عرفات هســتند نظر کند، به زوار قبر سیدالشهداء نگاه می کند. از 
همین جا کبوتر دلمان را راهی کربالی معلی کنیم و دست به سینه 

سالم بدهیم. »السالم علیک یا ابا عبداهلل«
منبع: برنامه سمت خدا
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عواملنابودیبرکتها
1. فساد نیّت

امام علي علیه السالم می فرماید: »ِعْنَد فَِساِد النِّیَِّة تَْرتَِفُع الِْبْرَکِة«؛ 
]1[ هرگاه نّیت فاسد باشد، برکت برداشته می شود.

حضرت امام صادق علیه الســالم نیز می  فرمایــد: »إِنَّ الُْمْؤِمَن 
نَْب َفُیْحَرُم ِرْزَقُه«؛ ]2[ همانا مؤمن، نّیت گناه می کند،  لََیْنِوی الذَّ

]در نتیجه[ از روزی  اش محروم می شود.
2. گناه و کارهای بد

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید: »أَْربََعٌة اَل تَْدُخُل بَْیتاً 
ِرَقُة َو ُشْرُب  َواِحَدٌة ِمْنُهنَّ إاِلَّ َخِرَب َو لَْم یُْعَمْر بِالَْبَرَکِة الِْخَیانَُة َو السَّ
نَا«؛ ]3[ چهار چیزند که یکی از آنها وارد هیچ خانه ای  الَْخْمِر َو الزِّ
نمی  شود؛ مگر آنکه ]آن خانه[ خراب می شود و هرگز با برکت و 

آباد نمی  شود: خیانت، دزدی، شراب  خواری و زنا.
حضرت علي علیه الســالم مي فرماید: »الَْبْغُی یُِزیُل الِنَعم«؛ ]4[ 

ستم،  نعمت  ها را نابود می سازد.
همچنین آن حضرت فرمودند: »ُمَداَوَمُة الَْمَعاِصی تَْقَطُع الرِّْزق«؛ 

]5[ تداوم گناه، رزق را قطع می کند.
آن حضرت در جای دیگر نیز فرمــود: »از گناهان بپرهیزید که 

]وقتی[ شخصی گناه می کند، روزی  اش حبس می شود.« ]6[
3. ترک امر به  معروف و نهی از منکر

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: »اَل یََزاُل النَّاُس بَِخْیٍر َما 
أََمُروا بِالَْمْعُروِف َو نََهْوا َعِن الُْمْنَکِر َو تََعاَونُوا َعلَی الِْبرِّ َفإَِذا لَْم یَْفَعُلوا 
َذلَِک نُِزَعْت ِمْنُهُم الَْبَرَکاُت َو ُســلَِّط بَْعُضُهْم َعلَی بَْعٍض َو لَْم یَُکْن 
اء«؛ ]7[ تا وقتی که مردم امر  ــمَ لَُهْم نَاِصٌر فِی اْلَْرِض َو اَل فِی السَّ
بــه  معروف و نهی از منکر می  کنند و یکدیگر را در خوبی و تقوا 
یاری می  رســانند، همواره در خیر و نیکی هستند؛ ولی هنگامی 
که چنین نکنند، برکت  ها از آنان جدا می  شود و برخی بر برخی 
دیگر مســلّط می  شوند و برایشان هیچ یاوری نخواهد بود؛ نه در 

زمین نه در آسمان.

عوامل بی برکتی رزق و روزی
بسیار اتفاق افتاده که در پاره ای از دوران زندگی، شاهد بی برکتی در رزق و روزی هستیم؛ شناخت 
مواردی که باعث بی برکتی در رزق و روزی می گردد باعث خواهد شد از چنین خصلت هایی فاصله 

بگیریم.  عواملی که مانع از افزایش روزی می شود پرداخته است.



امور فرهنگی و دینی و بسیج شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

ویژه نامه فرهنگی و دینی

34

4. فّحاشی و دشنام به مسلمان
امام صادق علیه الســالم مــی  فرماید: »َمْن َفُحــَش َعلَی أَِخیِه 
ُ ِمْنُه بََرَکَة ِرْزقِِه َو َوَکلَُه إِلَی نَْفِســِه َو أَْفَسَد َعلَْیِه  الُْمْســلِِم نََزَع اهللَّ
َمِعیَشــَته ُ«؛ ]8[ هر که به برادر مسلمانش دشنام دهد، خداوند 
برکت روزی  اش را از او می گیرد و او را به خودش وا می گذارد و 

زندگی  اش را برایش تباه می کند.
5. داوری ظالمانه

ابــو واّلد در محضر امام صادق علیه الســالم جریان یک داوری 
ناحّق را نقل کرد که امام علیه الســالم هم آن را نمی  پسندید؛ 
آنگاه حضــرت فرمودند: »فِی ِمْثِل َهَذا الَْقَضاِء َو ِشــْبِهِه تَْحِبُس 
ــَماُء َماَءَها َو تَْمَنُع اْلَْرُض برکت ها«؛ ]9[ در مثل این داوری  السَّ
و همانند آن اســت که آسمان، آب خود را و زمین، برکت خود 

را دریغ می کند.
6. سبک شمردن نماز و نماز جمعه

در ضمن روایتــی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله( دربارة مصیبت  
هایی که به ســبک  شــمارندة نماز می رســد، آمده است: ... اّما 

پیامدهای دنیوِی سبک  شمردن نماز عبارت است از:

الف( خداوند، برکت را از عمرش برمی دارد.
ب( برکت از روزی  اش می رود.

ج( سیمای صالحان را از چهره اش می  زداید.
د( هر عملی که انجام می دهد، پاداش نمی  یابد.

هـ( دعایش به آسمان باال نمی رود )قبول نمی شود.(
و( در دعای صالحان، بهره ای نخواهد داشت. ]10[

7. ناسپاسی و کفران نعمت
امام علي علیه السالم در این باره می  فرماید: »َسَبُب َزَواِل الِنَعِم 

الُْکْفَراُن«؛ ]11[ ناشکری، سبب نابودی نعمت  هاست.
8. بی توّجهی به نیازمندان

 ُ ُهُم اهللَّ ِ ِعَبــاداً یَْخَتصُّ امام علی علیه الســالم مي فرماید: »إِنَّ هلِلَّ
َها فِی أَیِْدیِهْم َمــا بََذلُوَها َفإَِذا َمَنُعوَها  بِالنَِّعــِم لَِمَنافِِع الِْعَباِد َفُیِقرُّ
لََها إِلَی َغْیِرِهــم«؛ ]12[ خداوند گروه  هایی  نََزَعَهــا ِمْنُهْم ثُمَّ َحوَّ
دارد که ـ برای ســوددهی به مردم ـ نعمت  ها را به آنان ارزانی 
می  دارد و تا وقتی از آن نعمت  ها ببخشــند، آنها را برایشان نگه 
می دارد. پس هرگاه از بخشش دریغ کنند، خداوند، نعمت  ها را 

از ایشان می گیرد و به دیگران می دهد.
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9. زنا
َُّه یَْمَحُق  نَا َفإِن حضرت امام کاظم علیه السالم مي فرماید: »اتَِّق الزِّ
یَن«؛ ]13[ از زنا بپرهیز که روزی را می کاهد  ْزَق َو یُْبِطُل الدِّ الــرِّ

و دین را خراب می کند.
10. دروغ

ْزَق«؛  پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: »الِْکْذُب یَْنُقُص الرِّ
]14[ دروغ، روزی را کم می کند.

امام علي علیه الســالم مي فرماید: »إْعِتَیاُد الِْکْذِب یُوِرُث الَْفْقِر«؛ 
]15[ عادت به دروغ گویی، تهیدستی می آورد.

گاهی در زندگی روزمره انســان پیش می آید که وعده  هایی به 
همســر و فرزند خود می  دهد! حال جای سؤال است که آیا این 
وعــده  ها )که در بعضی موارد عملیاتی نیســتند( حکم دروغ را 

دارند یا خیر؟.
در پاسخ باید گفت: وعده دادن به همسر و فرزند دو حالت دارد: 
الف( وعده  هایی که شــوهر واقعاً می  خواهد آنها را برآورد؛ ولی 
فعاًل امکانش نیست. این وعده  ها، قطعاً دروغ نیست. مثاِل دیگر 
وقتی اســت که مثاًل فرد در بستر بیماری است و پزشک، مرگ 
ســریع او را پیش  بینی کرده و تنها خودش باخبر است؛ ولی به 
همســرش می گوید: إن  شاء اهلل وقتی خوب شدم، سالهای آتی، 
شما را به زیارت مّکه و مشاهد مشّرفه و کربال می  برم. یا اکنون 
بینواســت و می گوید: اگر وضع مالی ام، خوب شــود، برای شما 
منزل مســتقلی تهیه می کنم یا ... ؛ با اینکه خیلی بعید اســت 
بتوانــد این وعــده  ها را انجام دهد؛ ولی همین وعده  ها ســبب 
دلخوشــی و دلگرمی خانواده اســت و به فرضی که مرگ یا فقر 
پیش آید، همسر، شوهر خود را با محّبت تلقی می کند؛ نه کّذاب 

و دغل  باز.
ب( وعده دروغ که در کتاب  های اخالقی مطرح شــده اســت؛ 
]16[ مثل: خرید سرویس طال برای عروسی فالن فامیل و ... که 

قطعاً دروغ و مخّرب زندگی و اخالق است.
11. مال حرام

امام هادي علیه الســالم مي  فرماید: »إِنَّ الَْحــَراَم اَل یَْنِمی َو إِْن 
نََمــی اَل یَُباَرُک لَُه فِیِه َو َما أَنَْفَقُه لَــْم یُْؤَجْر َعلَْیِه َو َما َخلََّفُه َکاَن 
َزاَدُه إِلَــی النَّار«؛ ]17[ همانا ]مال[ حــرام، افزایش نمی  یابد و 
اگــر افزایش یابد، برکتی در آن نیســت و اگر آن را انفاق کند، 
پاداشــی نمی برد، و آنچه بر جای می گذارد، توشــه اش به سوی 

آتش خواهد بود.

12. اسراف
َرُف َمْتَواٌة«؛  امام علي علیه السالم مي فرماید: »الَْقْصُد َمْثَراٌة َو السَّ

]18[ میانه  روی افزایش  دهنده و اسراف، نابودکننده است.
13. خواب صبحگاهی

ْبَحُة تَْمَنُع  پیامبــر خدا صلی اهلل علیه و آلــه مي فرمایــد: »الصُّ
ْزَق«؛ ]19[ خواب بامدادی، جلوی رزق را می گیرد. الرِّ

امور دیگری که مانع خیر و برکت است عبارتند از: بخل، ندادن 
زکات، ندادن حّق مسلمانان، فریب مسلمانان، فروتنی و خضوع 
در برابــر دنیــاداران، دوری از علما، علم آموزی ریایی، ســوگند 
خوردن در داد وستد، بسم اهلل نگفتن هنگام غذا خوردن، فروش 
ملک، خرید از آدم کم بخت و کم  روزی، گدایی و درخواســت و 

خوردن غذای داغ.

پی نوشت:
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سکانس اول
از موقعی که پسرم امیر بزرگ تر شده بود و شیطونی می کرد به 
هیچ کدوم از کارهام نمی رسیدم، واقعا مونده بودم چیکار کنم تا 
اینکه یک روز اتفاقی دیدم چقدر به انیمیشن ها عالقه نشون میده، 
از اون روز رفتم کلی سی دی کارتون و انیمیشن براش خریدم، یه 
تلویزیون کوچیکم داشتیم . حاال دیگه مدام سرش گرمه انیمیشن 

هاست و من هم با خیال راحت می تونم به کارهام برسم...
سکانس دوم

 فکر می کردم حاال که ســرش به دیدن کارتون ها گرمه دیگه 
دغدغــه ای ندارم، اما چند وقته اگرچه مثل قبل اذیت نمی کنه 
ولی یه ســری رفتار ها و کارها رو انجام میده که خودمم موندم 
این ها رو از کجا یاد گرفته، حتی گاهی حســابی نگران میشــم، 

آخه از یه بچه چهارســاله بعیده حرف از لباس دخترا و دوست 
دختر بزنه، اولش  بامزه بود برامون اما حاال...

سکانس سوم
اون روز خونه یکی از دوســتام که تازه ازدواج کرده و قصد داره 
مادر بشــه بودم، دیدم نشسته داره یه سری کارتون و انیمیشن 
مــی بینه، تعجب کردم و با خنده گفتم تو دیگه بزرگ شــدی 
زشــته! اما بهم گفت دارم می بینم کــدوم از این کارتون ها رو 
می تونــم بعداً برای بچم بــذارم، کارتون های کــه صحنه های 

نادرست و خشن و جنسی داره رو حذف می کنم...
جالب بود کارش، اون روز حسابی رفتم تو فکر...!!

حتماً این اتفاق و این تو فکر رفتن ها برای همه مادرانی که فرزندان 
خردسال دارند یا پیش آمده است و یا حتماً پیش خواهد آمد.

سرگرم شدن بچه ها با 

انیمیشن
آری یاخیر؟

چند وقته اگرچه مثل قبل اذیت نمی کنه ولی یه ســری رفتار ها و کارها رو انجام میده که خودمم 
موندم این ها رو از کجا یاد گرفته، حتی گاهی حســابی نگران میشــم، آخه از یه بچه چهارساله بعیده 

حرف از لباس دخترا و دوست دختر بزنه،اولش بامزه بود برامون اما حاال... 
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اما اشــکال سرگرم شــدن بچه ها با این انیمیشن ها و 
کارتون ها چیست؟

چرا که خود ما نیز در کودکی بخشــی از اوقات خود را با دیدن 
این گونه برنامه ها ســپری کرده ایم، اما نکته مهم و قابل توجه 
تفاوت فاحش ایجاد شده بین برنامه های آن زمان با کارتون ها 

و انیمیشن ها کنونی می باشد.
برای مثال؛ از نظر پوشــش،  لباس  شــخصیت های زن و دختر 
در کارتون های قدیمی از نکات قابل توجه اســت. مثاًل دختران 
همگی دامــن و پیراهن  دخترانه به تن داشــتند با جوراب های 
کلفت یا شلوارک های ســفید؛ زن های بزرگسال نیز لباس های 
پوشــاننده و وزین به تن داشتند. مسأله ای که نه تنها دیگر در 
انیمیشن ها و سریال های مدرن و امروزی مشاهده نمی شود بلکه 

بر عکس این موضوع نیز با انرژی 
زیادی پیگیری می شود. به حدی 
که صــدا و ســیمای جمهوری 
اســالمی ایران کمتر قادر است 
فیلمی پیدا کند که با معیارهای 
انسانی همخوانی  عفاف و حیای 
داشته باشد و قابلیت اصالح نیز 

داشته باشد...
گذشته از اشکاالت بسیار انیمیشن 
هــای امروزی نکته قابل بررســی 
در این مقالــه حیای نگاه کودکان 
معصوم ما می باشــد کــه به طور 
فزاینده ای در این قبیل برنامه ها 
مورد هدف قرار گرفته شــده است 

و متأسفانه غالب انیمیشــن ها با به تصویر کشیدن زنان و دختران 
آرایش کرده و نیمه عریان و پوشــش نامناسب و بدن نما و نمایش 
روابط ناســالم و عاشقانه بین قهرمان داستان و نقش مقابلش باعث 
ایجاد حساســیت نســبت به مسائل جنســی درکودکی که سنش 
اقتضای درگیر شدن با این مسائل را ندارد می  کند و در نتیجه باعث 
از بین رفتن حیا و غیرت و عفاف از همان ابتدای کودکی می  شــود 
مانند انیمیشــن شرک که در آن به وضوح روابط عاشقانه به نمایش 

در آمده است.
در حقیقت مهار کردن و تربیت نگاه کودک از همان آغاز زندگی 
نقش بســزایی در کنترل نگاه و عفت چشم در دوره های بعدی 
زندگی فرزند ما دارد. عــادت ندادن کودک به تصاویر نامطلوب 

یکی از این اصول تربیتی است.
با وارسی بیشتر کارتون های کنونی می توان  موارد زیر را از آن ها 

دریافت:
 1 ـ اگــر می خواهی جلــب توجه کنی باید مثــل باربی تمام 

جذابیت های خود را برای همه ارائه کنی
2ـ ارتباط با جنس مخالف چیز بدی نیست

 3 ـ دنیا بر مدار شانس، جادو و جنبل پیش می رود
 4 ـ دنیا منجی می خواهد و بهتر از منجیان غربی کسی نیست

 5 ـ دختر و پسر با هم هیچ فرقی ندارند
 6 ـ موســیقی و ساز و آواز هرچه بیشــتر باشد زندگی بهتری 

خواهی داشت
7 ـ خجالت در زمینه عشق معنا ندارد راحت باش

بــا وجود نــکات باال بــه خوبی 
روشن اســت که نباید انتظاری 
غیر از موارد زیر را داشته باشیم:

1ـ فراموشی حیاء و عفت
2ـ نهادینــه شــدن ارتبــاط با 
جنس مخالف در ســنین پایین 
و فروپاشی خانواده  ها در سنین 

باالتر
3ـ توقف در حّد لذات ظاهری و 
پوچ در برابر تالش برای رسیدن 

به ارزش های فکری و معنوی
4ـ بی  رغبتی به ســبک و سیاق 
زندگی بومــی و عالقه مندی به 

زندگی غربی
اما به راســتی آیا مــی توان کودکان را بــه کل از دیدن 

کارتون ها و انیمیشن ها محروم ساخت؟
قطعا جواب این ســوال منفی خواهد بود، چرا که کودکان برای 
پرورش و رشــد خود به دیدن کارتون های مرتبط با ســن خود 

نیاز دارند)هرچند نه به مقدار زیاد!(
 اما شــاید مهمترین نقش ما والدین، کنترل و نظارت بر غذای 
نگاه فرزندان خردســالمان باشــد، و چه نیکوست همانند مادر 
داســتان باال قبل از دیده شــدن انیمیشنی توسط کودکمان به 
خوبی بدانیم که آیا محتوای این انیمیشــن متناســب با سن و 

فرهنگ و دین کودکمان هست یا خیر؟!
تحریریه سایت با حجاب
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 پندی از ابلیس!!
امام صادق )ع( برای حفص بن غیاث حکایت فرمودند که:

روزی ابلیــس بر حضــرت یحیی )ع ( ظاهر شــد در حالی که 
ریسمان های فراوانی به گردنش آویخته بود،

حضرت یحیی )ع( پرسید: این ریسمان ها چیست ؟
ابلیس گفت: اینها شهوات و خواسته های نفسانی بنی آدم است 

که با آنها گرفتارشان می کنم.
حضرت یحیی )ع( پرســید: آیا چیزی از ریســمان ها هم برای 

من هست؟
ابلیس گفت : بعضی اوقات پرخوری کرده ای و تو را از نماز و یاد 

خدا غافل کرده ام.
حضــرت یحیی )ع( فرمود: به خدا قســم، از این به بعد هیچ گاه 

شکمم را از غذا سیر نخواهم کرد.
ابلیس گفت: به  خدا قســم، من هم از این به بعد هیچ مسلمان 

موحدی را نصیحت نمی کنم.
امام صادق )ع( در پایان این ماجرا فرمود: حفص! به خدا قســم، 
برجعفر و آل جعفر الزم اســت هیچ گاه شــکم شان را از غذا پر 

نکنند.
 

 با دهان ناپاک دعا نکن!
حضرت صادق علیه السالم فرمودند:

عابدی از بنی اسرائیل سه سال پیوسته دعا می کرد تا خداوند به 
او پسری عنایت کند؛ولی دعایش مستجاب نمی شد.

روزی عرض کرد: خدایا! من از تو دورم که سخنم را نمی شنوی 

داستانها و حکایاتی از

 ائمه معصومین 
)علیهم السالم(
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یا نزدیکی ولی جوابم را نمی دهی؟!
در خواب به او گفتند: 

ســه سال اســت خدا را با زبانی که به فحش وناسزا آلوده است 
می خوانی،اگر می خواهی دعایت مستجاب شود فحش وناسزا را 
رها کــن، از خدا بترس،قلبت را از آلودگی پاک کن و نیت خود 

را نیکو گردان.
حضرت صادق علیه السالم فرمود: او به دستورات عمل کرد، آن 

گاه خداوند دعای او را اجابت کرد و پسری به او داد. 
 

 اخالص کامل
ابوجعفر خثعمی که یکی از اصحاب امام جعفر صادق )ع( اســت 

حکایت کند:
روزی حضرت صادق )ع( کیسه ای که مقدار پنجاه دینار در آن 
بــود، تحویل من داد و فرمود: این ها را تحویل فالن ســّید بنی 

هاشم بده ؛ و به او نگو توّسط چه کسی ارسال شده است.
خثعمی گوید: هنگامی که نزد آن شــخص تهی دست رسیدم و 
کیسه پول را تحویل او دادم ، پرسید: این پول از طرف چه کسی 

برای من فرستاده شده است؟
و سپس گفت:

خداوند جزای خیرش دهد. صاحب این کیسه ، هرچند وقت یک 
بار، مقدار پولی را برای ما می فرســتد و ما زندگی خود را با آن 
تامین و سپری می کنیم، ولیکن جعفر صادق با آن همه ثروتی 
کــه دارد، توّجهی به ما ندارد و چیزی برای ما نمی فرســتد، و 

هرگز به یاد ما فقراء نیست!!

 سبک شمردن دیگران هرگز!
امام صادق )ع( به همراه بعضی از اصحاب و دوســتان خود، برای 
انجام مناسک حّج خانه خدا، به سوی مّکه معّظمه حرکت کردند.

در مســیر راه ، جهت اســتراحت در محلّی فرود آمدند، آن گاه 
حضرت به بعضی از افراد حاضر فرمود: چرا شــما ما را ســبک و 

بی ارزش می کنید؟
یکی از افراد از جا برخاست و گفت : یاابن رسول اهلّل! به خداوند 
پناه می بریم از این که خواســته باشــیم به شــما بی اعتنائی و 

توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم.
حضرت صــادق )ع( فرمود: چرا، تو خودت یکی از آن اشــخاص 

هستی.

آن شــخص گفت : پنــاه به خدا، من هیچ جســارت و توهینی 
نکرده ام .

حضرت فرمود: وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی 
ُجحفه، تو با آن شــخصی که می گفت : مرا سوار کنید و با خود 

ببرید، چه کردی؟
و سپس حضرت افزود:

سوگند به خدا، تو برای خود کسر شأن دانستی، و حّتی سر خود 
را باال نکردی؛ و او را ســبک شــمردی و با حالت بی اعتنائی از 

کنار او رد شدی!
و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزود: 

هرکــس به یک فــرد مؤ من بی اعتنائی و بــی حرمتی کند، در 
حقیقت نسبت به ما بی اعتنائی کرده است؛ و حرمت و حّق خدا 

را ضایع کرده است .

 خیانت یک زن
پــس از آن که جنگ خیبر پایان یافــت و اموال خیبر به عنوان 
غنیمت، طبق دســتور پیغمبر اسالم )ص( بین مسلمین تقسیم 
گردید، یک زن یهودی به نام زینب دختر حارث که دختر برادر 
َمرَحب باشــد بّره ای کباب شــده را به عنوان هدیه تقدیم آن 

حضرت و همراهانش کرد.
زن یهودی پیش از آنکه بّره را تحویل دهد، از اصحاب سؤال کرد 

که پیغمبر خدا کجای گوسفند را بهتر دوست دارد؟
اصحاب اظهار داشتند: پیامبر خدا )ص(،دست آن را بهتر از دیگر 

اعضایش دوست دارد.
پس آن، زن یهودی تمامی بّره را آغشته به زهر نمود، مخصوصاً 
دســت آن را بیشتر به زهر آلوده کرد و جلوی حضرت و یارانش 

نهاد.
حضرت مقداری از دســت بّره را تناول نمود و سپس به اصحاب 
خود فرمود: ازخوردن آن دســت بکشید، زیرا که گوشت این بّره 

مسموم است.
پس از آن، حضرت رســول )ص( آن زن یهودی را احضار و به او 

فرمود: چرا چنین کردی؟
اودر جواب گفت :

برای آن که من با خود گفتم، اگر این شخص پیغمبر باشد به او 
آسیبی نمی رسد وگرنه از شّر او راحت می شویم.

و چون حضرت ســخنان او را شنید، او رابخشید، ولی پس از آن 
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جریــان، حضرت به طور مکّرر می فرمود: غذای خیبر مرا هالک، 
و درونم را متالشی کرده است. 

 این هم یک نوع نیکی به برادران است
ابراهیم بن هاشــم گفت عبداهلل جندب را دیدم در موقع عرفات، 
حال هیچکس را بهتر از او ندیدم. پیوســته دســت های خود را 
بســوی آســمان بلند کرده و آب دیده اش بر روی او جاری بود 
تا به زمین می رســید. چون مردم فارغ شدند به او گفتم در این 

پایگاه وقوف هیچکس را بهتر از تو ندیدم.
گفت به خدا قســم دعا نکردم مگر برای برادران مومن خود زیرا 

که از امام موسی بن جعفر )ع( شنیدم
هر کس دعا کند برای برادران مومن خویش پشــت ســر آنها، از 
عرش ندا رسد که از برای تو صدهزار برابر باد. به خدا قسم دست 
برندارم از صدهزار برابردعاء فرشتگان که قطعا مستجاب و مقبول 
است برای یک دعای خودم که معلوم نیست مستجاب شود یا نه!

 با حسن معاشرت به اسالم دعوت کنید
حضرت صادق )ع ( فرمود: 

مردی از کفار اهل کتاب )ذمی( در راه رفیق امیرالمؤ منین )ع( 
گردید. ایشان را نمی شناخت . پرسید کجا می روی؟

حضرت فرمود:به کوفه.
هنگامی که بر ســر دو راهی رســیدند ذمی خواست از راه دیگر 

برود حضرت مقداری او را همراهی نمود.
ذمی گفت: شــما که خیال کوفه داشــتید بــرای چه از این راه 

می آئید، مگر نمی دانید راه کوفه از این طرف نیست؟
فرمود می دانم ولی دســتور پیغمبر ما اســت که نیکو رفاقت و 
مصاحبت کردن به این اســت که رفیق خود را مقداری همراهی 

و مشایعت کنند. من از این جهت با تو آمدم.
مرد ذمی گفت: شــیفته اخالق نیک اســالم شدم و کسانی که 
پیــروی این دین را نموده اند. من شــما را گواه می گیرم که به 

اسالم وارد شدم.وهمانجا اسالم آورد. 

 تیزهوشی در کودکی
حضرت فاطمه  ی زهرا)س( همواره امام حسن )ع( را که بیش از 
هفت سال نداشت به مسجد می فرستاد تا آنچه را که رسول خدا 

)ص( در میان مســلمین مطرح می کند به خاطر بسپرد و شنیده  
های خود را برای مادر بازگو کند. امام )ع( نیز به صورتی شــیوا و 

شیرین گفته  های جدش را در خانه برای مادرش بیان می کرد.
در آن روزها، هرگاه امیر مومنان )ع( به منزل می آمد در کمال 
تعجــب می دید که حضرت زهرا )س( از آیــات تازه  ی قرآن و 
روایات رســول خدا )ص( آگاه است!. پس از او پرسید: این علوم 

و معارف را چگونه بدست آوردی؟
حضــرت زهرا )س( فرمود: هر روز فرزندم حســن مرا از آیات و 

روایات تازه آگاه می کند.
در یکی از روزها امیر مومنان )ع( در منزل مخفی شــد تا سخن 
گفتن کودک خود را مالحظه فرماید. پس امام )ع( طبق معمول 
وارد خانه شد تا آنچه از پیامبر اکرم )ص( شنیده بود، برای مادر 
بیان نماید ولی این بار برخالف همیشــه، هنگام تکلم وی دچار 

لکنت می شد و کلمات را به زحمت ادا می کرد.
حضرت فاطمه )س( متعجب شــد و فرمود: پسرم چرا امروز در 

سخن گفتن ناتوان شده  ای؟
امام مجتبی )ع( فرمود: مادرجان! گویا شخص بزرگی سخنانم را 

می شنود، از این رو زبانم لکنت گرفته ...!
در این حال امیر مومنان علی علیه الســالم از پشت پرده بیرون 

آمد و فرزندش را در آغوش گرفته و بوسید.

 پاسخ نیکی
انس بن مالک گوید:

    »یکی از کنیزان امام حسن)ع(شاخه ی گلی را به آن حضرت 
اهــدا کرد. امام)ع(آن گل را گرفت و بــه او فرمود:»تو را در راه 

خدا آزاد کردم.«   
من به حضرت گفتم: »ای پسر رسول خدا! آیا به راستی به خاطر 

اهدای یک شاخه گل ناچیز، او را آزاد کردید؟«
امام)ع(فرمود:

    “نهایت بخشــش آن است که تمام هستی خود را ببخشی”و 
آن کنیــز از مال دنیا جز آن شــاخه ی گل را نداشــت. خداوند 
در قرآنــش فرموده:»َو إذا ُحیِّیُتْم بَِتِحیٍَّه َفَحّیوا بِأْحَســِن ِمْنها اَْو 
ُردُّها.«)سوره نسا؛آیه 86(“هر گاه کسی به شما تحییت گوید او 
را همان گونه و بلکه بهتر پاسخ دهید.”لذا پاسخ بهتِر بخشش او، 

همان آزاد کردنش بود.«
منبع: مجله پاسدار اسالم
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جمع کوچکی از طالب در نجف اشرف، دور هم نشسته بودند و 
صحبت ها به آنجا می رســد که یکی از طالب در روزنامه، عکس 
دختــری را با عنــوان »زیباترین دختر روز« نشــان می دهد و 
می پرســد اگر شما را مخیر کنند بین اینکه با این دختر به طور 
مشــروع و قانونی ازدواج و هزار سال هم زندگی کنید، یا اینکه 
جمال حضرت علی)ع( را مستحباً زیارت و مالقات کنید، کدام را 

انتخاب می کنید...
در آغاز فقط کلمه بود!

در ادبیات ما شــاید بیش از هر زبان دیگری واژگان، بار معنایی 
دارند. بعضی اوقات حتی یک کلمه کوتاه دوحرفی، فرهنگ خاص 
و پیام های بســیاری را به مخاطب یادآور می شود؛ مثل »آب«! 
مثــل »در«! بعضی واژه ها نیز دامنه گســترده ای دارند. هرکس 
در حد اطالع و شــناختش برداشتی از آن ها خواهد داشت؛ مثل 
»عفــاف« یا »ایمان«. بعضی کلمات هم بار مثبت و منفی دارند 
همچون »ایثار« و »خودخواهی«. بعضی دیگر در جایی مقبول 
و محبوب اند اما در جایی دیگر مردود؛ مثل »آزادی«! و آزادی از 
چه؟ از قید و بند دنیا یا از هر قید و بندی حتی آخرت؟! بسیاری 
از واژه ها هم در کمال ارزشمندی به مرور زمان و به لطف بعضی 
اذهان مغرض آنقدر دســتمالی شده اند که دیگر از مفهوم واقعی 

خود دور و مهجور ماندند مانند »عرفان«.
در این میان واژگانی هم هســتند که همزمان دو معنای دور و 
نزدیک دارند. یک معنا کــه از صورت کلمه بر می آید و معنای 
دیگری که از روح آن برمی خیزد؛ مثل »چشم پوشی«. همان طور 
که از صورت این واژه بر می آید، پوشیده شدن یا بسته شدن چشم 

اســت؛ که اســباب ندیدن فیزیکی دیده می شود. از طرفی روح 
چشم پوشی، می شود همان ندیدن اختیاری یا نادیده گرفتن، که 
به معنای صرف نظر کردن است. وقتی با اختیار و اتفاقأ با چشم 
باز از بسیاری امور مادی و غیرمادی صرف نظر می کنیم در واقع 

داریم از آن ها چشم می پوشیم.
م مثل موفقیت

موفقیت برای افراد مختلف تعریف متفاوتی دارد و هرکس برای 
رسیدن به موفقیت مورد نظرش در زندگی، نسخه ای دارد. ایمان 
نیز ابعاد گسترده ای دارد و در نتیجه تعریف مبسوطی نیز خواهد 
داشت. اما فکر می کنم کوتاه ترین نسخه و توضیح برای موفقیت 
چــه در زندگی مادی و چه در عرصه ایمانی و معنوی یک کلمه 
است، یک کلمه که از دو قسمت تشکیل می شود: »چشم پوشی«! 
بی شــک این کوتاه ترین بیاِن راهکار، برای رســیدن به هر نوع 
خوشــبختی و موفقیت است. چه سعادت دنیا را طالب باشیم و 
ناچار به چشم پوشی از بعضی خواسته های کوچک، تفریحات پوچ 
و خیلی امور غیرمفید و غیرواجب؛ و چه خواهان سعادت آخرت 
باشــیم و ملزم به چشم پوشی از گناهان صغیره و کبیره، در هر 

حال چشم پوشی نسخه کلی و گره گشاست.
دیدن شگفتی ها با چشم بسته

 مرد پارچه فروشی در شهر مدینه که همیشه از او بوی خوشی به 
مشام می رسید سبب این بوی خوش را اینطور توضیح می دهد 
کــه روزی یک زن به همراه کنیزش بــه بهانه تحویل پارچه ها 
و گرفتــن پول آن مرا به خانه خود بردنــد. بعد از پذیرایی، زن 
حجاب از ســر برداشت. بسیار زیبا بود. کنارم نشست و با نهایت 

ذهنمان باشیم!مواظب تمیزی حیات خلوت
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نرمش مرا به خود دعوت می کرد. نزدیک بود تسلیم او شوم که 
ناگاه الهامی از غیب این آیه را برایم تالوت کرد: “و اما من خاف 
مقام ربه و نهی النفس عن الهــوی فان الجنه هی الماوی. و اما 
کســی که از مقام پروردگارش ترســید و نقس خود را از هوس 
دور ساخت، بهش جایگاه اوست. )نازعات، 40(” به خود لرزیدم و 
تصمیم گرفتم دامن خود را به گناه آلوده نکنم. لذا به خواسته اش 
بی توجهی کردم. دســت و پایم را بستند و آنقدر زدند تا خون از 
بدنم جاری شــد. نقشه ای کشــیدم و فریاد زدم راضی شدم. به 
بهانه ای به دستشویی رفتم و خود را به نجاست آلوده کردم! آنها 
از من فراری شدند و من نیز از درب فرار کردم. در کنار آبی بعد 
از شست وشوی خود و لباس هایم، ناگاه شخصی آمد و لباس های 
نیکویی به من داد که بپوشــم و بعد بوی خوشی به آنها مالید. و 
گفت: “ای پرهیزگار، چــون پا روی نفس خود نهادی و از آتش 
دوزخ ترسیدی تو را از این بال نجات دادیم. دل خوش دار که این 
لباس هرگز کهنه و چرک نمی شود و این بوی خوش هیچ وقت 
از بین نمی رود. لذا از آن روز تا کنون نه لباســم چرک شده و نه 

بوی خوش آن برطرف گردیده است.” )1(
آنچه مســلم اســت و برآمده از آیات و روایات، دوری و پرهیز از 
گناهان، برکات فراوانی در زندگــی و موفقیت مومنین دارد اما 
دوری از برخی گناهان و رعایت برخی مراعات های شرعی خود 
مقدمه برچیده شدن امکان گناهان بزرگتر می شود. به نحوی که 
گویا این رعایت ها، مسیر کوتاه تری را برای پرهیز از معصیت های 
دیگر پیش پای ما می گذارند. از جمله این میان برها، چشم پوشی 
به معنای اول آن، یعنی نگاه نکردن به محرمات اســت.  مگر نه 
آنکه رســول اکرم)ص( می فرماید: “همه چشم ها در روز قیامت 

گریان اند مگر سه چشم: چشــمی که از ترس خدا گریه کرده؛ 
چشمی که به خاطر نگاه نکردن به حرام بسته شده است؛ چشمی 

که برای رضای خدا شب را تا صبح بیدار مانده است.”)2(
کالم رســول خدا)ص( یقینا حق اســت و همچنان که ایشان 
می فرماید: چشــم های خود را از حرام فروبندید تا شگفتی ها را 
ببینید ؛)3( علمــا و بندگان صالحی که گوش جان به این مهم 

سپردند، از برکات و شگفتی های آن نیز بهره مند شده اند.
شب والدت حضرت فاطمه زهرا)س( بود. جمع کوچکی از طالب در 
نجف اشرف، دور هم نشسته بودند و صحبت ها به آنجا می رسد که 
یکی از طالب در روزنامه، عکس دختری را با عنوان »زیباترین دختر 
روز« نشان می دهد و می پرسد اگر شما را مخیر کنند بین اینکه با 
این دختر به طور مشــروع و قانونی ازدواج و هزار سال هم زندگی 
کنید، یا اینکه جمال حضرت علی)ع( را مســتحباً زیارت و مالقات 
کنید، کدام را انتخاب می کنید. عکس روزنامه دســت به دســت 
می چرخــد و طالب در عالم جوانی، همگی دیدار با امام علی)ع( را 

مستحب می شمرند و زندگی با آن زن را انتخاب می کنند. 
اما یکی از همین طلبه های جوان نمی تواند حتی نگاهی به کاغذ 
بیندازد، در حالی که بغضی گلوگیرش شده، بدون توجه به روزنامه 
فقط واسطه رسیدن آن از نفر قبلی به بعدی می شود. در همین 
حال حس می کند حالت خیلی عجیبی به او دســت داده است. 
حالتی شبیه به خواب و بیهوشی، حالت غیر عادی. بلند می شود، 
یک دفعه می بیند در اتاق بزرگی اســت، آقایی در صدر مجلس 
نشسته اســت، تمام عالمات و قیافه ای که شیعه و سنی درباره 
امام علی)ع( نوشته اند در این مرد موجود است. طلبه از جوانی که 
ســمت راستش نشسته می پرسد این آقا کیست؟ و جوان پاسخ 
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می دهد: این آقا امام علی)ع( است. طلبه سیر امام علی)ع( را نگاه 
می کند. بیرون می آید و به همان جلسه باز می گردد. کاغذ عکس 
به دست نفر نهم یا دهم رسیده است. رنگ از صورت طلبه جوان 
پریده است. یکی از حضار می پرسد: آقا شیخ محمدتقی شما کجا 
رفتید و آمدید؟ نمی خواهد ماجرا را بگوید، اگر بگوید عیش شان 
به هم می خورد، اصرار کردند و او باالخره ماجرا را شرح می دهد، 

همه منقلب می شوند و شاید حسرت می خورند!
عالمه محمدتقی جعفری می گفت: »بعد از جریان دیدار با امام 
علی )ع(، کتاب ها را که باز می کردم فکر می کردم؛ اینها را من قباًل 

خوانده ام!«
گرچه نگاه حرام مصادیق مختلفی دارد اما قطعا در تمام ادوار یکی 
از مهم ترین مصادیق آن نگاه به نامحرم است. شاید معروف ترین 
پرهیز از گناه و نگاه حرامی که ما در تاریخ به خاطر می شناسیم 
حضرت یوسف باشد اما می بینیم که در عصر معاصر نیز هستند 
مومنان متقی که چشم بر حرام و نامحرم می بندند و خودشان را 
در پناه لطف حق قرار می دهند. از عالمه جعفری گرفته تا عالم 
وارسته و عالیقدر حاج آقا رحیم ارباب که وقتی در اواخر عمر از 
ایشان پرســیدند که پس از این همه عمر آیا ادعایی در زندگی 
دارد یا نه؟ فرمود: “در مســایل علمی هیچ ادعایی ندارم. اما در 
مســایل شــخصی خود دو ادعا دارم: یکی آنکه به عمرم غیبت 
نگفتم و غیبت نشــنیدم و دوم آنکه در طول عمرم چشــمم به 
نامحرم نیفتاد. در احوال شخصی ایشان نقل است که فرموده بود: 
برادرم با همسرش چهل ســال در منزل ما بودند، در این چهل 

سال یک بار همسر برادرم را ندیدم.”
 این پاکدامنی و پاک چشــمی نه تنها شامل حال علما می شود 
که هر جوان مومنی را در برمی گیرد. جوانانی مثل ابراهیم. یک 
ماهی از انقالب می گذشــت و ابراهیم هادی برای خودش جوان 
رعنایی شــده بود. جذاب و دوست داشتنی. هر روز در حالی که 
کت و شــلوار زیبایی می پوشید به محل کارش در شمال تهران 
می رفت. یک روز که حســابی ناراحت بود در پاسخ به اصرارهای 
دوستش که دلیل ناراحتی اش را می پرسید می گوید: »چند روزه 
که دختری بی حجاب، توی محله به من گیر داده است و گفته 

تا تو را به دست نیارم ولت نمی کنم!«
 دوست ابراهیم با لبخند به او می گوید: با این تیپ و قیافه ای که تو 
داری، این اتفاق عجیب نیست! همین کافی است تا روز بعد ابراهیم 
با موهای تراشیده، بدون کت و شلوار سر کار بیاید و روز بعدتر با یک 
پیراهن بلند و قیافه ای ژولیده! و روزی دیگر حتی با شلوار کردی و 

دمپایی! ابراهیم هادی اینقدر این رویه را ادامه می دهد تا آن وسوسه 
شیطانی تمام می شود! و همین رعایت های ریز و درشت اوست که 
آرزوی شهادت و گمنامی را در 25 سالگی برایش مهیا می کند.)4(

آش همان آش، اما کاسه همان کاسه نیست!
وقتی از خلقت آدم تا به امروز را مرور می کنیم متوجه می شویم 
کــه ماهیت گناهان امروز و دیروز بشــر فرقی با هم نداشــته، 
پیشرفت علم و کنولوژی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی اسباب 
بروز گناه جدیدی نشده است. از گناهان به ظاهر کوچک گرفته 
تا معاصی کبیره، همه و همه در گذشته نیز ایمان و روح انسان 
را هدف گرفته بوده اند و امروز نیز با تغییراتی در ساختار ظاهری 
همچنان گریبان گیر او هســتند. اما به نظر می رسد مصادیق و 
اســباب این گناهان تغییر کرده است. پیشرفت ها و تغییرات با 
توجه به کم کردن مرز میان انسان ها، اسبابی شده است تا امکان 
دسترسی و ارتکاب برخی گناهان ساده تر و گسترده تر شده است. 
برای مثال، با پیشــرفت تکنولوژی و تولید وسیله ای به نام تلفن 
همراه، حاال یواشکی و بی اجازه کنکاش کردن در گوشی دیگران 
از مصادیق نگاه حرام تلقی می شود. یا پاک کردن اتومبیل در جای 
نامناسب می تواند مصداق رعایت نکردن حق الناس باشد. بنابراین 
گرچه نگاه حرام و حق الناس مســاله جدیدی نیست اما طبیعتا 
در گذشته های کمی دورتر مواردی از قبیل آنچه ذکر شد، برای 

انسان موضوعیت نداشته است.
امروز اما تکنولوژی در کنار تمام کمک ها و سهولت هایی که برای 
زندگی بشــر ایجاد کرده، این فرصت را هم فراهم آورده تا حتی 
وقتی در کنج خلوت خودتان هستید و هیچ دوست باب و ناباب یا 
انسان صالح و ناصالح دیگری کنار شما حضور ندارد و در شرایطی 
که شما دســت به عمل خاصی نمی زنید به سادگی روحتان را 
در پیچ و خــم فضای مجازی گم کنید و چشــم تان را مهمان 
هرچه نادیدنی اســت! امروز شاید یکی از مصادیق جدی و مهم 
چشم پوشی، دیده بستن بر بسیاری از همین صفحات مجازی و 
مراقبت کردن از خلوت خودمان باشد! کاش خیلی بیشتر مواظب 

بهداشت و تمیزی حیات خلوت ذهن خودمان باشیم.
لیال غالمزاده نطنزی- تحریریه سایت با حجاب

منابع:
1- هزار و یک حکایت اخالقی، ص 370

2- فرهنگ سخنان پیامبر اکرم)ص(، ص 267
3- میزان الحکمه، ج2، ص 999

4- سالم بر ابراهیم )خاطرات شهید ابراهیم هادی(، ص 57
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فرازی از پیام ها و سفارشــات امام موســی کاظم )علیه السالم( به 
هشام، که حیات اخالقی، سیاسی و اجتماعی انسان واقعی را ترسیم 

می کنند.
ای هشــام، همانا خداوند را بر بندگان دو حجت اســت: 1- حجت 
ظاهری، 2- حجت باطنی، و اما حجت ظاهری که رسوالن اند و انبیا 

و امامان، و اما حجت باطنی، که عقل و خرد است.
ای هشــام، همانا خردمند کسی اســت که نه حالل او را از شکر و 

سپاس باز دارد، و نه حرام بر صبرش چیره گردد.
ای هشام، هرکس سه چیز را بر سه چیز مسلط گرداند، مانند آن است 

که هوس خود را بر نابودی عقلش کمک کرده:
هرکس که روشنایی اندیشه  اش را با آرزوهای درازش تاریک سازد؛
و کسی که شگفتی های حکمتش را با سخنان یاوه و گزاف نابود کند؛

و آن کس که نور عبرتش را با شــهوات نفسش خاموش سازد، گویا 
هوی و هوس خود را بر نابودی خردش کمک رسانده؛

و هــر کس که عقل و خردش را نابود کند، با این کار، دین و دنیای 
خود را تباه ساخته  است.

ای هشام، چگونه کردارت نزد خدا پاک باشد، با آن که دل از فرمان 
پروردگارت بازداشته باشی و بر علیه عقلت به طاعت هوست رفته 

باشی؟!
ای هشام، مردم برای طاعت خداوند آفریده شده اند، و هیچ نجاتی 

جز به طاعت او مقرر نیست.
ای هشــام؛ به راستی خردمندان چشــم از دنیا پوشیدند و دیده به 
آخرت دوختند، زیرا دریافتند که دنیا، خواهانی است خواسته شده، 
و آخرت هم خواهان اســت و هم خواسته شده؛ در نتیجه هرکس 
که خواهان آخرت باشد، بهره خود را به طور کامل از دنیا برگیرد. و 

هرکس که جویای دنیا باشــد، آخرت او را طلب کند و مرگش فرا 
رسد، و هر دو سرا، هم دنیا و هم آخرتش را بر او تباه سازد.

ای هشام؛ آن کس که زبانش راستگوست، عملش پاک و نیکوست 
و آن کس که نیتش پاک باشد، روزیش افزون شود و آن کس که با 

برادران و خانواده  اش به خوبی برخورد کند، عمرش طوالنی گردد.
ای هشام؛ آن کس که مردانگی ندارد دین ندارد، و آن کس که عاری 
از مردانگی است عقل ندارد، و باارزش ترین مردم، کسی است که دنیا 
را برای خود هیچ مقام و منزلتی نداند. به تحقیق، برای بدن های شما 

بها و قیمتی جز بهشت نیست، پس آن را جز به بهشت مفروشید.
ای هشــام؛ هرکس که از تعرض به آبروی مــردم خودداری کند، 
خداونــد نیز در روز قیامت از کیفر گنــاه او درگذرد؛ و هرکس که 
خشم خود را از مردم باز دارد، خدا نیز به روز رستاخیز، خشم خود 

را از او باز دارد.
ای هشام؛ فرد عاقل هرگز دروغ نگوید، اگر چه مطابق میلش باشد.

ای هشام؛ بهترین وسیله تقرب بنده به خدا، پس از شناخت او، نماز 
است و احسان به پدر و مادر؛ و اجتناب از صفت حسادت و خودبینی 

و فخرفروشی.
ای هشام؛ در پی اصالح روزگاری باش که در پیش داری، پس نظر 
کن که آن  چه روزی خواهد بود، و پاسخی برایش مهیا کن؛ زیرا که 
بی  شــک تو بازداشت شوی و مؤاخذه گردی، و از روزگاران گذشته 
و مردمانش پند گیر، که به راســتی روزگار خود طوالنی است و ]اما 

برای شخص [ محدود و کوتاه.
منبع: تحف العقول، ص 361

منشور اخالقی امام کاظم علیه السالم
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زخمی که داغ رفتن تو بر جگر گذاشت
بر چهره ی حسین همان دم اثر گذاشت

چون پاره گشت مثل دو چشم تو مشک آب
سقایی و تالش تو را بی ثمر گذاشت

می خواست از فتادن تو جان دهد حسین
زینب برای یاری اش آمد، مگر گذاشت

دستی کنار نعش تو بر سر گرفته بود
دستی دگر ز ماتم تو بر کمر گذاشت

با سرعت آمد و علمت را بلند کرد
زینب چو دید شه به سر نیزه سر گذاشت

تا عمر داشت عقده به قلب سکینه بود
او را چرا حسین ز تو بی خبر گذاشت
گفتی که راحتی که بمانی به علقمه

این ماندنت حریم مرا در خطر گذاشت
راز جدایی حرمت از من این بود

شرمندگی ز خیمه تو را دورتر گذاشت
شاعر: رضا رسول زاده 

]1[ اعیان الشیعه، ج 7، ص 430.

گنج ادب را فقط باید در آســتان عباس بن علی )ع( جســتجو نمود. وفا وامدار نام اباالفضل اســت. عباس علمدار ایمان است. 
تجسم شجاعت و غیرت است. این است که عباس )ع( منزلتی نزد پرودگارش یافته است که شهیدان عالم به آن غبطه می خورند. 
عباس دو دستش را در راه خدا داد تا دست خدا باشد و »باب الحوائج« برای دستگیری مردمان. آنچنان که اهل عالم از هر دین 

و آیینی محبت او را به دل دارند و دست حاجت به دامان او می زنند.
فضیلت اباالفضل نه به قامت رعنایش بود و نه جمال دلربایش. عباس را ادب و معرفت و ایمان استوارش به این مقام رساند. امام 
صادق )ع( در توصیف منزلت عباس )ع( فرمودند: »خدا رحمت کند عموی ما عباس را، او از بصیرت و ژرف بینی بسیار نافذ و از 

ایمان بسیار استوار برخوردار بود. به همراه اباعبداهلل به جهاد پرداخت و در  نهایت هم به فیض شهادت نایل آمد«]1[
اینک زیارت ناحیه مقدســه را می گشاییم و با سالم امام عصر )عج( به اباالفضل )ع( همنوا می شویم :»سالم بر ابوالفضل، عباس 
بن امیرالمؤمنین، هم درد بزرگ برادر که جانش را فدای او ساخت و از دیروز بهره فردایش را برگزید، آنکه فدایی برادر بود و از او 

حفاظت کرد و برای رساندن آب به او کوشید و دستانش قطع گشت«

فضایل حضرت عباس بن علی )علیه السالم(
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عفاف و کفاف راه نجات
امام علی )ع( برای نجات از خطرات دنیا دســتور مؤثری را در خطبه چهل و پنجم بیان فرمودند که قناعت به عفاف و 

کفاف است.
منظور از کفاف و عفاف این است که انسان در دنیا به مقدار نیازش قانع باشد و زیاده طلبی را کنار بگذارد و از اموال و 
فعل حرام چشم پوشی کند که در این صورت قرین آرامش زندگی دنیوی خواهد بود. البته اگر اضافات را برای خدمت 

به محرومان بخواهد نه تنها با کفاف و عفاف منافات ندارد، بلکه در طریق تقویت برنامه کفاف و عفاف دیگران است.
اصوال کسی که به حد الزم زندگی قانع باشد به پرهیزگاری و عفاف و پاکی از گناه آراسته خواهد شد در غیر این صورت 

غالبا آلوده گناه می شود امام علی )ع( می فرمایند :
کسی که به مقدار کفایت قانع شود او را به سوی عفت و پاکی هدایت می کند.

اضافه بر این قناعت به مقدار الزم برای زندگی عالوه برجنبه های معنوی و اخالقی ســبب آرامش روح و جان آدمی در 
همین دنیاســت در یکی از کلمات قصار در نهج البالغه آمده اســت : آن کسی که به مقدار نیاز اکتفا کند به آسایش و 

راحتی دست یافته و در آرامش مسکن می گزیند.
کالم آخر اینکه عفاف و کفافی که مد نظر حضرت است در واقع همان معیارهای اصلی سبک زندگی اسالمی است که 

هر کدام از آن بدون دیگری نتیجه ای جز ویرانی و آشفتگی نخواهد داشت.

منبع:
بــا دخل و تصــرف از کتاب پیام 
امام )امیرالمومنین )ع(( شرح تازه 
و جامعــی از نهج البالغه نوشــته 
آیت اهلل مکارم شیرازی با همکاری 

جمعی از فضال و دانشمندان
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گام هایی برای افزایش

آگاهی اجتماعی
درک هیجانــات حاکم بر یک جامعه و اجتماع، خود بخشــی از 
هوش هیجانی است. در این نوشتار به راه کارهای عملی که می 

تواند باعث افزایش آگاهی های اجتماعی شود، می پردازیم.
بخش عمده ای از زندگی روزمره ما انسان ها در رابطه با دیگران شکل 
می گیرد. بنابر این الزم اســت تا با گام  های مورد نیاز برای شناخت 
هیجان های آنان نیز آشنا شــویم. روشن است که آگاهی از هیجان 
های دیگران و آشنایی با شیوه های برخورد مناسب با آنها برای دست 

یابی به یک رابطه مفید و موثر، بسیار الزم و ضروری است.
در این بخش به شناســایی گام های الزم برای آگاهی یافتن از 

هیجان های طرف مقابل می پردازیم.
مهم ترین این اقدامات چنین اند:

گام نخست: در جمع دیگران بیشترین زمان خود را به مشاهده، 
پرسش و گوش دادن سپری کنید

بکوشــید در حضور دیگران عادی رفتار کنید، ولی در ذهن خود 
حالت آماده باش داشــته باشید. وقتی ذهنتان بیشتر روی مردم 
متمرکز است تا خودتان، می توانید به گونه ای شگفت آور درباره 
آنها به چیزهایی پی ببرید. ببینید آیا می توانید بین آنچه طرف 
مقابل احساس می کند و آنچه انجام می دهد، ارتباط پیدا کنید. 
وقتی مطمئن نیستید، حتما محترمانه از او پرسش کنید. با این 
گام، شــما در حقیقت آشنا شدن درست و دقیق با احساسات و 

هیجان های اطرافیانتان را تمرین می کنید.
گام دوم: بکوشید هیجان و احساس کل گروه را دریابید

 اگر با دقــت الزم نگاه کنید، اغلب در یک جمع به احساســی 
عمومــی پی خواهید برد. این کار بســیار شــبیه آن اســت که 
متوجه احســاس یک فرد شــوید، اما تفاوت اینجاست که بین 
افراد گوناگون حاضر در جمع، یک یا چند شباهت احساسی می 
بینید. حتما شما نیز احساس کرده اید که مثال احساس غالب بر 
جمع احساس شوخی است یا احساس جدی؛ یا مثال اکنون این 
جمع دچار یک مشکل روانی مشترک است؛ و یا... . بدانید جمع 
نیز مانند فرد هیجانات و احساساتی دارد که شناخت درست آنها 

می تواند ما را در انجام رفتارهای مناسب یاری دهد.
گام ســوم: برداشت های هیجانی خود را با یکی از دوستانتان در 

میان بگذارید

 

از دوست یا همکاری قابل اعتماد که می تواند شما را برای آگاهی 
یافتن از هیجان های دیگران یاری دهد، کمک بخواهید. برای این 
کار با او صادقانه گفت وگو کنید و بخواهید که در اقدام های زیر با 
شما همکاری کند. برای این کار می توانید زمانی که زیر را در نظر 
بگیرید: دوست شما درباره اتفاق یا مسئله مهمی که برایش پیش 

آمده، حرف می زند، موارد زیر را در نظر بگیرید:
درک خود را از آنچه احســاس کرده است، به او بگویید و ببینید 

که آیا حدس شما دقیق بوده است یا نه؛
پرســش هایی را مطرح کنید کــه هنگام گفــت و گوی عادی 
نمی توانید بپرســید. برای این کار از پیش رضایت او را به دست 
آورید؛ زیرا برخی پرســش ها ممکن اســت وارد حریم شخصی 

روحیات فرد مقابل شود؛
ســرانجام از او بپرسید که آیا کوشیده است پیامی غیرشفاهی به 
شما برساند؟ گاهی مردم دوست ندارند راست و رک بگویند که 
چه احساســی دارند. بنابراین غیرمستقیم یا با گوشه و کنایه آن 
را می رســانند. اگر او پاسخ مثبت داد، فرصت خوبی خواهد بود 

که بدانید به خوبی متوجه این موضوع شده اید یا خیر؟
این شیوه را با کمک دوست معتمد دیگری در گروه تکرار کنید 
تا به مهارت الزم در جهت دانســتن هیجانــات دیگران و گروه 
دست یابید. شما در این گام به دنبال آنید که درست و نادرست 
بودن برداشتهایتان را از نوع و شدت هیجاناتی که دیگران تجربه 
می کنند، به کمک دوستانتان محک بزنید. تمرین در هر کار می 

تواند شما را به نتایج بهتری برساند.
 

منبع: کتاب »این هوش دست یافتنی )راهکارهای تقویت هوش هیجانی(«



صدای اذان از رادیو ماشین به گوش رسید، جوانی که در کنارم نشسته 
بود بلند شد و به طرف راننده رفت و به او گفت: آقای راننده! می خواهم 

نماز بخوانم.
راننده با بی تفاوتی و بی خیالی گفت: برو بابا حاال کی نماز می خواند! 
بعــدش هم توجهی به این مطلب نکرد، ولی جوان با جدیت گفت: به 

تو می گویم نگهدار!...
راننده فهمید که او بســیار جدی اســت، گفت: اینجا که جای نماز 
خواندن نیست، وسط بیابان، بگذار به یک قهوه خانه یا شهری برسیم، 

بعد نگه می دارم.
خالصه بحث باال گرفت راننده چاره ای جز نگه داشتن نداشت. باالخره 
ماشــین را در کنار جاده نگه داشــت، جوان پیاده شد و نمازش را با 
آرامش و طمأنینه خواند، من هم به تأسی از وی نماز خواندم. پس از 
نماز وقتی در کنار هم نشستیم و ماشین حرکت کرد از او پرسیدم: چه 

چیز باعث شده که نمازتان را اول وقت خواندید؟
گفــت: من به امام زمانم، حضرت ولی عصر)عج( تعهد داده ام که نماز 

را اول وقت بخوانم.
تعجب من بیشتر شد، گفتم: چگونه و به خاطر چه چیز تعهد دادید؟

گفت: من قضیه و داستانی دارم که برایتان بازگو می کنم، من در یکی 
از کشــورهای اروپایی برای ادامه تحصیالتم درس می خواندم، چند 
سالی بود که آنجا بودم، محل سکونتم در یک بخش کوچک بود و تا 
شهر که دانشگاه در آن قرار داشت فاصله زیادی بود که اکثر اوقات با 
ماشــین این مسیر را طی می کردم. ضمناً در این بخش، یک اتوبوس 

بیشتر نبود که مسافران را به شهر می برد و بر می گشت.
برای فارغ التحصیل شــدنم باید آخریــن امتحانم را می دادم، پس از 
سال ها رنج و ســختی و تحمل غربت، خالصه روز موعود فرا رسید، 
درس هایم را خوب خوانده بودم، آماده بودم برای آخرین امتحان سوار  
اتوبوس شــدم و پس از چند دقیقه، اتوبوس در حالی که پر از مسافر 
بود راه افتــاد، من هم کتاب جلویم باز بود و می خواندم، نیمی از راه 
آمده بودیم که یکباره اتوبوس خاموش شد، راننده پایین رفت و کاپوت 
ماشین را باال زد، مقداری موتور ماشین را نگاه کرد و دستکاری نمود، 
آمد استارت زد، ماشین روشن نشد، دوباره و چندین بار همین کار را 
کرد، اما فایده ای نداشت، )این وضعیت( طوالنی شد و مسافران آمده 
بودند کنار جاده نشسته و بچه های شان بازی می کردند و من هم دلم 

برای امتحان شور می زد و ناراحت بودم، چیزی دیگر به موقع امتحان 
نمانده بود، وســیله نقلیه دیگری هم از جاده عبور نمی کرد که با آن 
بروم، نمی دانستم چه کنم، در اضطراب و نگرانی و ناامیدی به سر می 
بردم، تا شهر هم راه زیادی بود که نمی شد پیاده بروم، پیوسته قدم می 
زدم و به ماشین و جاده نگاه می کردم که همه تالش های چندساله ام 

از بین می رود و خیلی نگران بودم.
یکبــاره جرقه ای در مغزم زد که ما وقتی در ایران بودیم در ســختی 
ها متوسل به امام زمان)عج( می شدیم و وقتی کارها به بن بست می 
رسید از او کمک و یاری می خواستیم، این بود که دلم شکست و اشکم 
! اگر امروز کمکم کنی تا به مقصدم  جاری شد، با خود گفتم: یا بقیة اهللَّ
برسم، قول می دهم و متعهد می شوم که تا آخر عمر نمازم را همیشه 

سر وقت بخوانم.
پــس از چند دقیقه آقایی از آن دورها آمد و رو کرد به راننده و گفت: 
چه شــده؟ )با زبان خود آنها حرف می زد(. راننده گفت: نمی دانم هر 
کار می کنم روشــن نمی شود. مقداری ماشین را دست کاری کرد و 

کاپوت را بست و گفت: برو استارت بزن!
چند اســتارت که زد ماشین روشن شد، همه خوشحال شدند و سوار 
ماشــین گشــتند و من امیدی در دلم زد و امیدوار شدم، همین که 
اتوبوس می خواســت راه بیفتد، دیدم همان آقا باال آمد و مرا به اسم 

صدا زد و گفت
»تعهدی که به ما دادی یادت نرود، نماز اول وقت!«

و بعد پیاده شــد و رفت و مــن او را ندیدم. فهمیدم که حضرت بقیة 
اهللَّ امام عصر)عج( بوده، همین طور اشک می ریختم که چقدر من در 

غفلت بودم. این بود سرگذشت نماز اول وقت من. 
 منبع: نماز و عبادت امام زمان)عج(، عباس عزیزی، صفحه 85

امام زمان علیه السالم: 

نماز اول وقت را فراموش نکن
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