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» ما خیر عمار بین امرین اال اختار ارش�دهما‹  

این حدیث در صدد این اس��ت که یک ضابطه کلی به ما بدهد. ضابطه کلی این اس��ت که در امور 
خیر س��راغ کار س��خت تر برود. در مواجهه با جبهه عظیمی از دش��من که با ابزارهای س��خت و نرم 
در مواجهه با پرچم اس��ام قرار گرفته بعضی کارها آس��ان اس��ت و بعضی کارها س��خت. در بعضی 
کارها پیدا کردن یار الزم اس��ت، فحص الزم اس��ت، مطالعه و بررسی الزم است، ولی ما معموال سراغ 

کارهای س��هل می رویم.

22/ فروردی��ن/ 95

مقاومت وقتی گفته میش�ود، ف�وراً ذهن میرود به مقاومت نظام�ی و امنّیتی و امثال اینها. 
خب بله، آن هم قطعًا مقاومت است، اّما باالتر از آن، مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، 
خاک ریز فرهنگی در کش�ور اگر سس�ت باش�د، همه چیز از دس�ت خواهد رفت. من به شما 
عرض بکنم: امروز بعد از ۳۷ سال، ۳۸ سال از پیروزی انقالب، انگیزه ی دشمنان برای نفوذ 
در حصار فرهنگی از روز اّول بیش�تر اس�ت؛ نه اینکه کم نش�ده، قطعًا زیاد شده؛ روشها را 
هم که ش�ما می بینید: این ش�یوه های فضای مجازی و تبلیغ�ات گوناگون و ماهواره و امثال 
اینها؛ ]یعنی [ انگیزه ها بیش�تر شده. آماج این حرکت هم درست همان چیزی است که مایه 

و هس�ته ی اصلی ایجاد نظام اس�المی ش�د؛ یعنی ایمان دینی، آماج این اس�ت.

بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران، 1۳95/5/۳1    

سرمقاله

 باید گفت در بســتر تعامالت اجتماعی اسـت که انسـان موجودیت انسانی و تفاوت خود با سایر مخلوقات را کشف 
می کند. او در تعامالتش با محیط اطراف ابتدا جسم خود و سپس جهان خارج و ویژگیهای مادی و معنوی آن را می شناسد.

 البته توسعه دانش انسانی و رشد چشم گیر آن ، تا اندازه بسیار زیادی مدیون کارهای گروهی و تعامل افراد و متخصصان 
مختلف با یکدیگر است و صد البته توسعه و پیشرفت انسانی و به زبان ساده موفقیت فردی نیز همبستگی فراوانی با تعامل 

فرد با دیگران دارد.

واقعیـت آن اسـت کـه جامعه پذیری و میل به اجتماع  ریشـه در فطرت انسـان دارد. به عبارت دیگـر، گرایش به زندگی 
خانوادگـی بـه عنـوان یک اجتماع کوچک و در عین حال بنیادی ، از ویژگیهای ذاتی انسـان اسـت به طـوری که تمایل به 
برقراری و حفظ  ارتباط خانوادگی تا آخر عمر در او باقی می ماند. این سرشـت تعاملی پیامدهای فراوانی برای انسـان در بر 
دارد و یکی از مهمترین پیامدهایش، اثر بخشـی آن در موفقیت و دسـت یابی او به اهداف بزرگ و کوچک زندگی اش می 

باشد .   

سخن سر دبیر

اگر می خواهید فردا به انسان موفق و بزرگی تبدیل شوید، باید از همین االن و از امروز برای آن برنامه ریزی و تالش 

کنید؛ در واقع با دست روی دس�ت گذاش�تن ها و کاری نکردن های ما در هرلحظه، بی نهایت فردای خوب و عالی نابود می شود 

و درعوض بی نهایت فردای نامطمئن و ناخوش�ایند مقابلمان ش�کل می گیرد؛ اگر قرار اس�ت کاری انجام ش�ود، باید امروز را 

دریابیم.

در دومین نش�ریه وصال در تابس�تان امس�ال، یکی از مولفین ما به بررس�ی مقاله ای با عنوان س�یره ی اخالقی- سیاسی 

حضرت زهرا علیهاالس�الم، الگوی زنان پرداخته است، هم چنین مطالب قرآنی متنوع، باعث زیبایی بیشتر این نشریه شده 

است.

در همین جا الزم می دانم از مولفین و گردآورندگان عزیز سپاس گزاری کنم؛ ان شااهلل همه ی ما در پناه ایزد یکتا بتوانیم 

روز به روز برای خانواده و جامعه اسالمی مفید واقع شویم.
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در یک�ی از روزهای 1۳20 هجری در خانه ش�یخ احمد 
امینی تبریزی س�تاره ای پر فروغ درخشید ، که موجب 
ش�ادی تش�نگان فضیلت و علم ش�د. این مولود همان 
مجاهد نس�توهی اس�ت که بعد ها حقایق�ی را از جامعه 
مس�لمین افس�رده ش�ده بود زنده ک�رد. او در خانه ای 
متول�د ش�د که زهد و تق�وا و علم در آن م�وج می زد و 
صاحبخانه خانه را با کردار صالح و معنویت خویش عطر 
آگین ساخته بود. اسم این مولود را عبد الحسین نهادند 
، او در فض�ای پاکیزه و معنوی و در یک مکتبی که مملو 

از علم و تقوا بود دوران کودکی را سپری کرد .

 شروع به تحصیل

 ش�یخ عبد الحس�ین مقدم�ات علوم را 
پیش پدرش ش�یخ میرزا احمد امینی که 
از علمای مش�هور به زهد و تقوای تبریز 
بود فرا گرفت . آثار نبوغ از کودکی  در او 
مشاهده می شد، اعمال و حرکات او مثل 
سایر بچه ها نبود و به خاطر این استعداد 
مقدمات�ی  تحصی�الت  سرش�ار  ذوق  و 

نتوانس�ت پاس�خگوی ایشان باش�د ، لذا 
برای تکمی�ل دروس وارد مدرس�ه طالبیه 

تبریز ش�د و و مقدمات و سطوح فقه و اصول 
راف�را گرفت ، و نزد اس�اتید ممتازی به تحصیل 

پرداخت ، از جمله اساتید ایشان عبارتند از : 1- آیة 
اهلل سید محمد موسوی مشهور به موالنا از مراجع تقلید 
تبری�ز و دارای مقامات عالیه معن�وی و اخالقی و علمی 
بود، 2- آیة اهلل س�ید مرتضی خس�رو شاهی ۳- آیةاهلل 

شیخ حسن توتونچی 4- میرزا علی اصغر ملکی 

عالم�ه امینی رحم�ه اهلل علیه عطش و ولع بس�یاری 
نس�بت ب�ه مطالع�ه و تحقی�ق در موضوعات اس�المی 
داش�تند. اکثر عمر با برکت ایش�ان در سفرهای علمی 
و مطالعات و تحقیقات بسیار، صرف شده است . ایشان 
در حیات طیب�ه خویش به تالیف کتاب هایی پرداخته و 
نظرات علم�ی و فکری خود را به ن�گارش درآورده اند. 
در این مقوله جهت آش�نایی آنان که نس�بت به معارف 
دین و اهل بیت علیهم الس�الم عطش دارند و عاش�قانه 
در پ�ی کس�ب معرف�ت گام برمی دارند؛ آث�ار این بنده 
پ�اک خداون�د و عاش�ق و پی�رو اهل بی�ت عصم�ت و 
طهارت علیهم الس�الم را معرفی نموده تا کویر تفتیده 

وجودش�ان از چش�مه زالل معرفت س�یراب گردد. 

- تفسیر فاتحه الکتاب 

در این کتاب زندگینامه 2۳4 دانشمند، ادیب و شاعر 
از رجال خّطه آذربایجان بیان شده است .

 - ثمرات االسفار 

ای�ن کتاب در دو جلد تدوین ش�ده اس�ت. جلد اول 
ش�امل مطالب پراکند ای از کتاب هایی است که عالمه 
امینی در کتابخانه های عمومی هند مطالعه کرده است 
. جلد دوم ش�امل گزیده هایی از مطالب مطالعه ش�ده 

توس�ط عالمه در کتابخانه های س�وریه می باش�د 

- العتره الطاهره فی الکتاب العزیز – او – اآلیات النازله 
فی العتره الطاهره 

 ای�ن کت�اب در موض�وع آیات نازل ش�ده در ش�ان 
اهل بیت پیامبر علیهم الس�الم می باشد. در این کتاب 
عالمه، نظرات علمای تفس�یر، حدیث و کالم را درباره 
این آیات مطرح نموده اس�ت که ایشان همگی در این 
مورد متف�ق النظر بوده اند . مباحث این کتاب توس�ط 

مرحوم عالمه امینی به الغدیر منتقل ش�ده اس�ت.

 - الغدیر 

 عالمه امینی ب�رای تالیف الغدیر زحمات بس�یاری 
را متحم�ل ش�دند. ایش�ان ب�ه اکث�ر کتابخانه ها در 
عراق مراجعه کرده و س�پس به ایران آمده و به تمام 
کتابخانه ه�ا رفته، مطالعه و نس�خه ب�رداری نمودند. 
ایش�ان با همت واال و با عش�ق فراوان در شبانه روز 
ب�ه طور خس�تگی ناپذیر حدود 1۷ س�اعت مطالعه و 
نس�خه برداری داش�تند. طوری که یک�ی از فرزندان 
ایش�ان که در هند به همراه ایشان بودند پس از چند 
روز مطالع�ه بیمار می ش�وند و توان اینگون�ه مطالعه 
را نداش�تند که پزش�کان ایش�ان را از ادامه مطالعه 
منع می کنند. اما عالمه با وجود این که از فرزندش�ان 
بزرگت�ر بودند ولی به گونه ای خس�تگی ناپذیر به کار 
ادام�ه می دادن�د. عالم�ه پ�س از مطالع�ه کتاب های 
کتابخانه های ایران به هند سفر می کنند تا کتاب های 
آنجا را هم مطالعه و نسخه برداری نمایند. پس از آن 
به کش�ور س�وریه س�فر کرده و از کتابخانه های آنجا 
نیز بهره بردند. پس از س�وریه به ترکیه س�فر نموده 
و در آنج�ا نیز به مطالعات خود ادامه دادند. و پس از 
این زحمات بس�یار بود که الغدیر خلق ش�ده و مورد 

اس�تفاده مش�تاقان قرار گرفت. 

این کتاب ش�امل دو فصل است: فصل اول: در تفسیر 
س�وره. فصل دوم: در تحلیل س�وره و بی�ان ظرایف آن 
و توضی�ح در توحید، قضاء و ق�در و جبر و تفویض. که 
در کل این مباحث از س�خنان گهربار رس�ول اکرم و از 
احادیث اهل بیت علیهم السالم استفاده شده است. این 

کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است.

 - شهداء الفضیله . 

ای�ن کتاب تاریخی، و موضوع جدیدی اس�ت که نام 
علمای شهید شده از قرن چهارم هجری تا عصر 
حاضر ذکر ش�ده است. کس�انی که از ناموس 
اس�الم مق�دس دفاع ک�رده و به ش�هادت 
رسیده اند که 1۳0 ش�هید می باشند. این 
کتاب تحت عنوان “ش�هیدان راه حق و 

فضیلت” به فارسی ترجمه شده است.

 - کامل الزیاره . 

این کت�اب تالیف ابن قولویه اس�ت و 
عالمه امینی این کتاب را با نس�خه های 
مختل�ف مقابل�ه و تطبی�ق داده و نی�ز 
احادیث و اس�ناد آن کت�اب را با کتاب های 
متاخ�ر از جمله وس�ائل و مس�تدرک و کتب 

رجالی تطبیق داده است

- ادب الزایر لمن یمّم الحایر 

 کتاب مختصری اس�ت در ذکر مس�ائلی که زائر بقعه 
امام حس�ین علیه الس�الم باید رعایت بنماید که البته 
ای�ن آداب برگرفته از احادیث اهل بیت علیهم الس�الم 

می باشد .

- سیرتنا و ُسّنتنا

 این کتاب در پاس�خگویی به س�والی مطرح ش�ده از 
ف�ردی در حل�ب لبنان از عالم�ه امینی به ن�گارش در 
آمده اس�ت. س�وال کننده در خصوص عقیده غلّوآمیز 
ش�یعیان در محب�ت اهل بیت پیامبر صل�وات اهلل علیه 
و آله و برگزاری مراس�م ع�زای سیدالش�هدا و اعتقاد 
به حرمت تربت سیدالش�هدا و س�جده بر آن، شبهاتی 
مطرح نموده که عالمه امینی رحمه اهلل علیه در رّد این 
ش�بهات مطروحه و رّد غّلو ب�ودن این موارد، این کتاب 
را به ن�گارش درآوردند. مولف در این کتاب به بیس�ت 
و چه�ار س�وگواری که رس�ول مک�رم اس�الم در خانه 
همس�رانش، مس�جدالنبی، و در جمع صحابه برای امام 

حس�ین علیه الس�الم برگزار کرده اند؛ استناد می کند. 
در ای�ن مجامع رس�ول اکرم صل�وات اهلل علیه و آله در 
حالی که امام حسین علیه السالم و تربت کربال را که در 
دس�ت داشتند را به مردم نشان می دادند؛ می فرمودند: 
همانا ک�ه امت من این فرزند مرا خواهند کش�ت و این 
تربت کربالست . س�پس از دیدگان مبارک رسول اکرم 
صل�وات اهلل علی�ه اش�ک جاری می ش�د. در قس�متی 
دیگر از این کتاب، مرحوم عالمه به موضوع س�جده بر 
چیزهای جایز پرداخته که اس�تحباب س�جده بر تربت 
حضرت سیدالشهدا را نیز مطرح نموده است. این کتاب 
تحت عنوان “راه و روش ما، راه روش پیامبر ما” ترجمه 

شده است

 - تعالیق فی اصول الفقه علی کتاب الرسائل للشیخ 
االنصاری 

ای�ن کتاب حاش�یه ای اس�ت بر کتاب رس�ائل ش�یخ 
انصاری.

 - تعالیق فی الفقه علی کتاب المکاسب للشیخ االنصاری 

 این کتاب حاش�یه ای اس�ت بر کتاب مکاس�ب شیخ 
انصاری 

- المقاصد العلّیه فی المطالب السنّیه 

 در این کتاب، بحث ها و تحلیل های تفس�یری مرحوم 
عالمه امینی ذکر ش�ده است که در خصوص آیات ذیل 

می باشد:

– ربنا امتنا إثنتین و أحییتنا اثنتین … . )غافر/    
 )11

– و هلل االسماء الحسنی … . )اعراف/ 1۸0(   

– و إذ أخ�ذ رب�ک م�ن بنی آدم م�ن ظهورهم   
ذریتهم … . )اعراف/ 1۷2(

– و کنتم أزواجا ثالثه … . )واقعه/۷(  

 - ریاض االنس 

این ش�امل دو ج�زء می ش�ود: جزء اول ک�ه هفتصد 
صفح�ه می باش�د در آن آث�اری از نظم به نث�ر از زبان 
عربی به فارس�ی از مشاهیر شعر گردآوری شده است. 
و در آن برخی از حوادث تاریخی نیز نقل ش�ده اس�ت 
و … . ج�زء دوم که هزار و دوازده صفحه دارد ش�امل 

مباحثی از تفس�یر، حدیث، تاریخ و عقاید می باش�د

- رجال آذربایجان 

مولودی مبارک



وصالنشرهی داخلی مدرهس علمسه الزهرا  علیها السالم گراش وصالنشرهی داخلی مدرهس علمسه الزهرا  علیها السالم گراش

م�ا اگ�ر ایمانم�ان را ، اخالصم�ان را ، 
عملم�ان را ، درس�ت کنی�م و با اس�الم 
منطب�ق کنی�م ، ی�اری خداون�د تضمین 

ش�ده اس�ت.

 پایان هر س�خنرانی ، آغاز سخنرانی است 
و پایان ه�ر کار فرهنگی ، اول کار فرهنگی 

؛م�ا هن�وز در اول راهی�م.

 رابط�ه ی روحان�ی و مردم مث�ل رابطه ی 
ماه�ی و آب اس�ت. روحانی با م�ردم و در 

میان مردم زنده اس�ت.

 بای�د ب�ا صراحت ع�رض کنم ک�ه یکی از 
آفت ه�ای حیات اجتماع�ی ما رواج دعوت 
» زبان�ی و قلمی« و کس�ادی بازار دعوت » 

عملی« اس�ت.

 اس�الم زیباس�ت و هنر برای زیبایی ، چرا 
دش�منان خدا از این حربه استفاده می کنند 
ولی دوستان خدا برای ارائه مفاهیم اسالمی 

از هنر اس�تفاده نمی کنند

من هشت ساعت مطالعه می کنم تا بتوانم 
هشت کلمه حرف بزنم.

تلنگر

تلنگر

تلنگر

تلنگر

فاطمه علیها السالم، همانند اهل بیت 
علیها السالم الگوست؛ زیرا همه ویژگی 
های امام�ان همچون علم امام، عصمت 
و والی�ت تکوینی در ایش�ان جمع بود 
و تنها امام نب�ود .بنابراین او برای تمام 
بشریت الگوست و ما باید از این الگویی 
که خداوند برای ما به عنوان یک هدیه 
و نعم�ت فرس�تاده به�ره بگیری�م. لذا 
حض�رت مهدی)عج�ل اهلل تعال�ی رجه 
الش�ریف( فرمود:»َوفَی ابنِه َرسوِل اهلل 
)صلی اهلل علیه و آله( لِی اسوٌه حسنه« 

. بحار االنوار ،ج5۳.ص1۷9و 1۸0

صف�ات فاطم�ه علیهاالس�الم، بیانگر 
ش�خصیت و جایگاه اوس�ت ک�ه قرآن 
و احادی�ث ب�ه آنها اش�اره دارن�د. در 
حدود بیس�ت آیه در قرآن در فضیلت 
و منقبت اهل بیت علهم الس�الم است 
که حضرت زهرا علیها الس�الم در آنها 

شرکت دارد.

آیه مباهله  -1

َک ِفیِه  خداوند می فرماید: »َفَمْن َحاجَّ
ِم�ن بَْعِد َما َجاَءَک ِمَن الِْعْل�ِم َفُقْل تََعالَْواْ 
نَْدُع أَبَْناَءنَا َو أَبَْناَءکمُ ْ َو نَِساَءنَا َو نَِساَءُکْم 
ْل َفَنْجَعل  َو أَنُفَس�َنا َو أَنُفَس�ُکْم ثُمَّ نَْبتَهِ

ِ َعلَی الَْکِذبِین « َّْعَنَت اهللَّ ل

آل عمران/61

مباهل�ه ،مراس�می بود که در س�ال 
نهم هجرت برای مقابله با مس�یحیان 
م�ورد مس�أله حض�رت  در  نج�ران- 
عیس�ی اتفاق ات�اد. پیامبر اکرم صلی 
اهلل علی�ه و آل�ه می رمود که عیس�ی 
فرس�تاده  و  بن�ده  الس�الم(  )علی�ه 
خداس�ت، ولی آنها عیس�ی را فرزند 
خدا می دانس�تند، ل�ذا کار به مباهله 
کشید و قرار ش�د فرزندان و زنان دو 
طرف خ�ود آنه�ا بیایند وب�ا یکدیگر 

مباهل�ه کنن�د.

آیه ایثار  -2

آیه دیگری که حضرت صدیقه طاهره 
علیهاالس�الم در آن ش�ریک است آیه 
۸و9 سوره دهر اس�ت که می فرماید:» 
َعاَم َعلیَ  ُحبِِّه ِمْس�ِکیًنا َو  َو یُْطِعُموَن الطَّ

یَِتیًما َو أَِسیراً*

ِ اَل نُِریُد ِمنکمُ ْ  �ا نُْطِعُمکمُ ْ لَِوْج�ِه اهللَّ إِنمََّ
َجَزاًء َو اَل ُشُکوًرا«

سوره دهر/ ۸و9

خان�واده امیرالمؤمنین علیه الس�الم 
سه روز روزه گرفتند و به هنگام افطار، 
یک روزمسکین آمد، یک روز یتیم آمد 
ویک روز اسیر آمد و آنها هرآنچه را در 

سفره داشتند به آنان دادند.

آیه تطهیر  -3

آی�ه دیگ�ری ک�ه ک�ه حض�رت زهرا 
علیهاالس�الم در آن با اهل بیت علیهم 
السالم شریک اس�ت، آیه تطهیر است 
 ُ ََّما یُِریُد اهللَّ که خداوند م�ی فرماید: » إِن
لُِیْذِه�َب َعنُک�ُم الرِّْجَس أَْه�َل الَْبْیِت َو 

یَُطهَِّرکمُ ْ تَْطِهیًرا« 

 احزاب/ ۳۳  

هنگامی که این آیه نازل ش�د، پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله، فقط پنج تن از آل 
عبا را در زیر کسا گرد آورد برای اینکه 
این نکته را جا بیان�دازد که اهل البیت 
که افتخار و م�دال » یَُطهَِّرکمُ ْ تَْطِهیًرا« 

را دارهستند.

آیه مودت  -4

زه�را  حض�رت  ک�ه  دیگ�ری  آی�ه 
علیهاالس�الم  در آن با امامان ش�ریک 
اس�ت،آیه م�وّدت اس�ت که فرم�ود: » 
َة فِی  �ُلکمُ ْ َعَلْیِه أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودَّ ُقل الَّ أَْسَ

شوری /2۳ الُْقْربیَ  «   

)بگو که بر رس�التم اجری نمی طلبم، 
مگر آنکه نزدیکانم را دوس�ت داش�ته 
باشید(. مقصود از قربی به اجماع شیعه 
و س�نی عبارتن�داز امیرالمؤمنین علی 
علیه الس�الم، حضرت صدیقه طاهره و 
حسنین علیهم الس�الم. زمخشری می 
�ُلکمُ ْ َعَلْیِه  گوید:) وقتی آیه » ُقل الَّ أَْسَ
َة فِی الُْقْربیَ  « نازل ش�د،  أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودَّ
گفته ش�د ک�ه یا رس�ول اهلل، قربی چه 
کس�انی هس�تند؟ قال: عل�ی و فاطمه 

وابناهما.(

س�پس ای�ن روای�ت را از پیامبر اکرم 
)صل�ی اهلل علی�ه و آله( نق�ل می کند 
ٍد  َل�ی ُح�بِّ آِل ُمَحمَّ ک�ه: » َم�ن َماَت َعَ
َم�اَت َش�ِهیداً أاَل َو َمن َم�اَت َعَلی ُحبِّ 
مٍد َم�اَت َمغُفوراً لَُه أاَل َو َمن َماَت  آِل ُمحَّ
ٍد َماَت تَائِبًا؛ کس�ی  َعَلی ُح�بِّ آِل ُمَحمَّ
که با محب�ت آل پیغمبر بمیرد ش�هید 
مرده اس�ت و خداون�د گناهانش را می 
بخش�د و او را به عنوان تائب به حساب 
م�ی آورد«، » أاَلَ َو َمن َم�اَت َعَلی ُحبِّ 
آِل ُمَحمٍِّد َماَت ُمؤِمنًا َمسَتکِمَل إالیَمان؛ 
کسی که با محبت آل پیغمبر بمیرد ،  با 
ایمان کامل مرده اس�ت «. از این روایت 
استفاده می شود که محبت آل پیغمبر 
، زمینه س�از کماالت اس�ت . یعنی آن  
کس که محبت این خانواده را پیدا کند 
، سرانجام توفیق توبه را پیدا می کند و 
سرانجام توفیق ایمان کامل را به دست 

می آورد.

آی�ات دیگ�ری ک�ه حض�رت صدیقه 
طاهره علیها السالم در آن با ائمه علیهم 
السالم شریک هستند عبارتنداز: سوره 
فاتحه آیه 6،س�وره بقره آیه۳۷،سوره 
ابراهیم آیه 24، س�وره اس�راء آیه 5۷، 
س�وره مؤمنون آیه 111، س�وره نور آیه 
۳5، س�وره طه آیه 1۳2، س�وره فرقان 
آی�ات 54و ۷4، س�وره ذاریات آیه 1۷، 
س�وره محمد آیه 11، سوره طور آیه 21، 
س�وره الرحم�ن آیات 19 تا 22، س�وره 

حشرآیه حشر،سوره قدرآیات ۳و4.

سیره افطمی



وصالنشرهی داخلی مدرهس علمسه الزهرا  علیها السالم گراشنشرهی داخلی مدرهس علمسه الزهرا  علیها السالم گراش وصال
5-  سوره کوثر

 س�وره کوثر نیز اختصاص�ا ، مربوط به 
فاطم�ه ) علیها الس�الم( اس�ت که می 
َّا  حیم * إن حمِن الرَّ فرماید : بِِِس�ِم اهلِل الرَّ
َِّک ُو انَحر*  أعَطیناَک الَکوثَر * َفَصلِّ لَِرب

إنَّ شانَِئَک ُهَو أألبَتر

 کوثر چیست؟ مفس�ران اقوال زیادی 
در رابط�ه ب�ا کوث�ر گفت�ه ان�د ، اما آن  
معنای�ی که با خود آیه س�ازگار اس�ت، 
آن اس�ت که گفته اند : با فوت ابراهیم، 
فرزند پیغمبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله 
( دیگر پیغمبر فرزندی نخواهد داش�ت 
و ابتر خواهد بود. خداوند در پاس�خ می 
فرماید: ما کوثر به تو عنایت کردیم و ابتر 
نخواهی بود . فخر رازی در تفس�یرش با 
اینکه در موارد زیادی علیه شیعه سخن 
می راند و گاه بی مهرانه س�خن می راند 
، ام�ا اینجا این احتم�ال را بیان می کند 
که کوث�ر اوالد پیامبر ) صل�ی اهلل علیه 
و آله(  باش�ند . فخر رازی ) مفس�ر اهل 
س�نت ( در سبب نزول س�وره » کوثر« 
وُل الثالِث :  چنین نقل کرده اس�ت : » اَلَقََ
ََّما  الَکوثَُر أَواَلُده ، َقالُوا أِلَنَّ َهِذِه الُسوَرة إن
نُزِّلَت َرّداً َعَل�ی َمن َعابَه) صلی اهلل علیه 
َُّه یُعطیِه  وآل�ه ( بَِعَدِم أألَواَلد ، َفالَمعنی أَن
مان، َفانُظر َکم  نَس�اًل یَبُقوَن َعلی َم�رَّ الزَّ
ُقِت�ل َِمن أَهِل الَبیت ، ثُ�مَّ الَعالَُم ُممَتِلٌی 
ِمنُهم ، َو  لَم یَبِق ِمن بَنی أَُمیه ِفی الدنیا 
أََح�ٌد یُعَبُأ به ، ثَمَّ انُظر َکم کاَن فیهم ِمَن 
اِدِق َو  األَکابِِر ِمَن العَلم�اِء َکا الباِقِر َو الصَّ
الَکاِظِم َو الرِّضا )علیهم السالم( َو النَّفِس 
کیِة َو أمثالِِهم ؛ قول سوم: کوثر اوالد  الزَّ
او ] پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( [ است؛ 
چون این س�وره به عن�وان رد بر گفتار 
کسانی نازل شده که می گفتند: اوفرزند 
ندارد. پس معنای س�وره این اس�ت که 
خداوند به او نس�لی عطا می کند که در 
طول زمان باقی خواهند بود. بنگرید که 
چق�در از اه�ل بیت را کش�ته اند ؛ ولی 
جه�ان پر اس�ت از آن�ان  و از بنی امیه  
احدی ک�ه قابل ذکر باش�د باقی نمانده 
اس�ت . آنگاه بنگر ک�ه در بین اهل بیت 
چقدر از بزرگان علماء وجود داشته اند، 
مث�ل: باقر، صادق، کاظ�م، رضا )علیهم 

السالم( و نفس الزکیه و امثال آنان.

ادامه دارد...    

سیره فاطمی : نگاهی به زندگانی، فضائل و کالم حضرت فاطمه علیهاالسالم، احمد خاتمی ، صفحه 25 

مطالعه و تدریس را جدا از معنویات ندانند.

- به نظر شما رمز موفقیت یک طلبه و  روحانی چیست؟

در مس��ائل فقهی و احکام تبحر پیدا کن��د، همچنین کتاب های اخالقی 
زیاد مطالعه کند و عامل به مسائل اخالقی باشد.

- چه راهکاری برای تداوم رابطه طالب فارغ التحصیل  با حوزه 
دارید؟

تبلی��غ را جزئ��ی از زندگی خ��ود بدانند و برای تقوی��ت در امر تبلیغ در 
کارگاه و کالس هایی که در حوزه برگزار می شود شرکت کنند. و همچنین 
مطالعه کتاب های اخالقی و تربیتی را ترک نکنند و بهتر اس��ت برای مرور 
بعضی از این مطالب اخالقی و فقهی یک گروه مباحثه تشکیل دهند و هر 

چند وقت یکبار با هم مباحثه کنند.

و حرف آخر: 

در تمام زندگی مان آیه شریفه »الم یعلم بان اهلل یری« را مد نظر داشته 
باشیم

سپاسگزاریم که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید. 

- انگیزه شخصی تان برای وارد شدن به جرگه ی طلبگی چه 
بوده است؟

چون پدر مرحومم متولی یک حس��ینیه بودند با خانواده های روحانیون 
آمد و رفت داش��تیم و می دیدم که ای��ن بزرگواران چه کار مفیدی انجام 
می دهند و اخالق و رفتار خوب آنها و تشویق خانواده ام باعث شد من هم 

به لطف الهی به جرگه سربازان امام زمان ملحق شوم.

- به نظر شما دیدگاه مردم نسبت به تحصیل در حوزه چیست؟

اگر طالب رفتار مناس��ب و خوش��ایندی با مردم داش��ته باشند و خود 
نمون��ه ب��ارز عامل به علم باش��ند باعث می ش��ود دید بهتری نس��بت به 
حوزویان داش��ته باشند و بیش��تر فرزندان خود را برای شرکت در حوزه 

تشویق کنند.

- اگ�ر به قب�ل برگردید آی�ا رش�ته تحصیلی خ�ود را انتخاب 
می کردید یا به رشته و کار دیگری مشغول می شدید؟

الحم��دهلل از انتخاب خودم راضی هس��تم و حتی امیدوارم فرزندانم هم 
این توفیق الهی شامل حالشان شود.

- توصیه شما به خواهران طلبه در رابطه با همزمانی درس و 
معنویت چیست؟

خانم فقیهی زید عزها دوران ابتدایی تا دیپلم را در گراش گذرانده است، سال 1۳۷5 بعد از اتمام  دوره ی دبیرستان وارد 
جامعه الزهرا علیها الس�الم قم و س�ال 1۳۷9 فارغ التحصیل ش�د. س�پس به موطن خود برگشته و در حوزه گراش مشغول به تدریس 
ش�د. در س�ال 1۳۸0 بدلیل عالقه ب�ه ادامه تحصیل دروس حوزوی در دوره ی تربیت مدرس در رش�ته عقائ�د که زیر نظر مرکز 
مدیریت بود شرکت کرد،  بالفاصله بعد از این دوره در تربیت مدرس قم رشته ی تفسیر و علوم قرآن )مقطع سطح ۳( پذیرفته 
ش�د. س�ال ۸4 با موفقیت فارغ التحصیل و بعد از آن  بعنوان مدرس در مدارس علمیه الزهرا س�الم اهلل علیها و فاطمه الزهرا س�الم اهلل علیها 

شیراز مشغول شد. 

از سال ۸۸  با سمت مدیریت حوزه ی علمیه گراش  )مقاطع سطح 2 و سطح۳( مشغول خدمت گذاری به طالب می باشد.
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زنان محور توسعه، یا محور مقاصد سیاسی

در ادبی�ات سیاس�ی جهان یکی از موضوعات�ی که مطرح می 
ش�ود این است که زنان محور توس�عه اند و باید برای اینکه به 
توسعه دست یابیم و بتوانیم این قشر از جامعه را توجه ی ویژه 
ای نمایی�م و بخش�ی ار برنامه های یک جامع�ه را در این طیف 

متمرکز کنیم

البت�ه اینکه زنان هم در رس�یدن جامعه به کمال و پیش�رفت 
بس�یار تاثیرگذارن�د ج�ای تردی�د نیس�ت ام�ا اینکه ب�ا این 

گفتمان به دنبال ایجاد چه معناهایی هستیم این مهم است .

در کش�ورهای غرب�ی  با تعریفی که از توس�عه می ش�ود و با 
نگاه رئالیس�تی و لیبرال کالس�یکی که دارند به دنبال این می 
باش�ندکه تعاریف از معناها و مفهوم ها در قالب منافع و سودها 
تعریف ش�ودیعنی تالش می ش�ود که از مفهوم در جهت دست 
یافت�ن به اهداف منفعت�ی تعریف به عمل آید؛ ام�ا این که این 

تعریف ها چقدر به ذائقه ی فرهنگ ها و آداب و رس�وم جوامع 
سازگاری دارد برمیگردد به اندازه ی موفقیت جهان استعمار در 

عملی کردن پروژه ی جهانی سازی.

موضوع زنان و خانواده از موضوعاتی است که در روند جریان 
جهانی سازی بسیار مورد توجه است و طراحان این سیاست به 
دنبال این هستند که که با ایجاد یک تعریف مشترک از مفهوم 
زن و خانواده جهان را در رس�یدن به اهداف خود متحد سازند 
تا به راحتی بتوانند با تحت تاثیر قرار دادن ذائقه ی کش�ورها، 
که از فرهنگ و تمدن آن ها نش�ات گرفته آن ها را در رسیدن 

به اهداف خود، متحد سازند.

این که از زنان به عنوان محور توس�عه یاد می شود، دیدگاهی 
اس�ت که با نگاه اقتصادی و منفعتی وارد شده و به دنبال دست 
یافتن به مقاصد سیاس�ی است که با این ترفند محور توسعه با 
تعریف جدیدی که از خود می ش�نود به دنبال رس�یدن اهداف 
جدید در زندگی باشد؛ متاس�فانه در برخی از جوامع این نگاه، 
بروز و ظهور یافته و سیاست نماها با سیاسی کاری به دنبال این 
هستند با ارائه ی این تعریف جدی و با ایجاد یک سازمان دهی 
حساب شده، تحت عنوان شبکه سازی، به مقاصد سیاسی خود 

دست یابند. 

 

در کش�ور ما هم مدتهاس�ت که برخی با ای�ن تعریف که زنان 
محور توس�عه اند به میدان آمده اند و به دنبال این هس�تند با 
ارائ�ه این تعریف ، از وظایف و مس�ئولیتهای زن ایرانی تعریف 
جدیدی ارائه دهند و به او بگویند برای اینکه در توس�عه نقش 
داش�ته باش�ی نباید در خانه بمانی و به مسئولیت های خود که 
بیش�تر در جهان به آن نگاه حاش�یه ای می شود بپردازی بلکه 

موض�وع زنان و خان�واده از موضوعاتی اس�ت که 
در روند جریان جهانی س�ازی بس�یار مورد توجه است و 
طراحان این سیاس�ت به دنبال این هستند که که با ایجاد 
یک تعریف مش�ترک از مفه�وم زن و خانواده جهان را در 
رس�یدن به اهداف خود متحد سازند تا به راحتی بتوانند 
با تحت تاثیر قرار دادن ذائقه ی کشورها، که از فرهنگ و 
تمدن آن ها نش�ات گرفته آن ها را در رس�یدن به اهداف 

خود، متحد سازند

باید به میدان بیایی و توهم همپای مردان افاضه فضل کنی.

وظیف�ه تو پرداخت�ن به ایجاد فض�ای ام�ن و آرام در خانه و 
خانواده نیس�ت بلکه تو هم باید عنوان یکی از اعضای جامعه و 
بدون توجه به مس�ئولیت هایی که متناسب با روحیه و شرایط 
روحی تو در نظر گرفته ش�ده به میدان جدیدی وارد ش�وی که 
مردان مدعی هم از پرداختن به آن باز مانده اند البته باید گفت 
این جریان به دنبال القای این مس�ئله اس�ت که تعریفی که تا 
کنون از زن در جامعه  می ش�ده تعریفی سنتی و کهنه بوده که 
بای�د تغییر یافته و مدرن ش�ود و به واقع این�ان برای ارائه این 
تعری�ف جدید تالش م�ی کنند که گفتمان ه�ا و تعاریف قبلی 
را مض�رو نا کار آمد جلوه دهند و ب�ه دنبال اصالح و کار آمدی 

نیستند ،

بلک�ه دیدگاه آگاهانه یا ناآگاهانه باعث این ش�ده اند که نگاه 

مادی گرایانه غرب در جامعه القا ش�ود،  چرا که گفتمان دیروز 
که البته امروز هم، هنوز مطرح است به دنبال گوشه نشینی زن 
نیست به دنبال این نیست که زن را محصور در خانه ببیند چرا 
که با وجود الگوهای انس�انی که ریشه در فرهنگ و آداب خود 
دارد معتقد اس�ت زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن 
خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتش�ان یک جامعه 
بلکه جامعه ها به اس�تقامت و ارزش�های واالی انسانی کشیده 
ش�وند واین دیدگاه معتقد اس�ت زن محور توس�عه است چون 
به واس�طه استعداد طبیعی خود قادر اس�ت نیازهای عاطفی و 
حماس�ی خانواده را بر آورده سازد و بدین وسیله گردنه مسیر 
کمال و رش�د را طی کرده و توس�عه اجتماعی پایداری را پدید 

آورده . 

ام�ا جامع�ه ای ک�ه فاقد این حالت عاطفی و حماس�ی باش�د 
،جامعه ای خمود و محیطی خشک خواهد داشت.

این جامعه هر چند در برخی زمینه های مادی پیشرفت کرده 
، اما از حیث صفات انسانی دچار خال می باشد و توان ایجاد یک 

توسعه متوازن و متعادل را از دست می دهد.

بنابراین ، هر لطمه ای به نقش خانوادگی زن و هر بی اعتنایی 
نس�بت به اهمیت پیوند خانوادگی  و یا هر اقدامی  که در صدد 
ابق�ای مفاهیم جدی�د و مصادیق نوینی برای نق�ش زن بود ، یا 
ب�ه دنبال جایگزینی ب�رای جایگاه خانوادگی زن باش�د، دارای 
آثار منفی اس�ت که متوجه آینده  تمام بش�ریت خواهد ش�د . 
حتی م�ی توان گفت ک�ه اینگونه اقدامات ، توطئه ای آش�کار 
علیه موجودیت انسان است؛ اگر چه تحت پوشش خدمتی بین 

المللی و اقدامی برای ایجاد توسعه باشد 

 در صورتی که به فرموده مقام معظم رهبری، در اس�الم برای 
فعالیت زنان س�ه عرصه معین ش�ده اس�ت: 1- تکامل معنوی 
2- فعالی�ت اجتماع�ی ) اقتصادی ،سیاس�ی و علمی( و عرصه 

خانواده.

تاکید اسالم بر نقش زن در خانواده به معنای منع زن از شرکت 

در فعالیته�ای عمومی نیس�ت. هر یک از زن و مرد بر حس�ب 
توانایی های خودش�ان باید در اداره جامعه س�هیم باش�ند  زن 
ومرد هم مسئولیتهای مش�ترک و هم مسئولیتهای اختصاصی 

دارن�د اما متاس�فانه عده ای با همان نگاه�ی که در متن مطرح 
ش�د به دنبال این هستند برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود 
تعریفی از زن و مس�ئولیتهای او ارائه دهند که بیشتر باعث سر 

خوردگی زن است تا پیشرفت او.  

فصلنامه طنین اندیشه ، شماره 25 ، صفحه 60 
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امیرمومن�ان علی�ه الس�الم  می فرماید: »بر ه�ر خردمندی الزم 
اس�ت که عیوب مذهبی وفکری و اخالقی و معاش�رتی خود 
را دقیق�أ مورد بررس�ی قرار ده�د و آنها را در س�ینه خود 
ضبط نماید و یا روی کاغذی بنویس�د وس�پس کوشش کند 

که تمام آنها را ریش�ه کن س�ازد.«1

ولی گروعی بنام »عی�ب جویان« بر اثر ناآگاهی ار اوصاف 
روح�ی خود و بی خبری از وضع و حال خویش�تن, به دنبال 
لغزش ه�ای مردم رفته و پ�رده از لغزش ها و معایب آن ها بر 
م�ی دارند، اینان مردمی هس�تند که از ذک�ر و بیان عیوب 
مردم ل�ذت می برند؛ زی�را در خود نوعی حقارت احس�اس 
می کنند، و با بیان نقاط ضعف مردم وآش�کار ساختن عیوب 
آنان و کاس�تن از ارزش و موقعیت اجتماعی آن ها، احساس 

حقارت خود را تس�کین می دهند.

گاه�ی غرور و خود خواهی و حس ج�ا طلبی، انگیزه عیب 
طلبی می شود و انسان زبان به عیب گویی مردم می گشاید.

م�ا در این جا به انگیزه عی�ب جویی کاری نداریم؛ آن چه 
برای ما مهم اس�ت، این اس�ت که در نتایج ش�وم وخیم آن 
کم�ی فکر کنیم، بد گوی�ی و انتقاد مغرضانه از اعمال مردم، 
صف�ا وصمیمی�ت را از بین می برد؛ و دوس�تی و صداقت  به 

بی مهری و گاهی به دش�منی تبدیل می شود؛ و همچنین که 

تمجید از نیکی ها و س�تودن خوبی ها، نهال دوستی را ریشه 

دارت�ر   می کن�د.

امام باقر علیه الس�الم مردم را ب�ه نقاط و لغزش های آنان توجه 

داده و می فرماید: »بزرگ ترین عیب برای انس�ان، این است 

که عیب دیگران را با کنجکاوی به دست آورد وخود، دارای 

همان عیب باش�د، ولی آن را حس نکند.«2

ویل لکل همزۀ لمزه
کتاب مفاتیح الحیات 

تالیف عالم بزرگوار آیت اهلل جوادی 
آملی)دام ظله العالی(است.

از  کت�اب  ای�ن  اولی�ه ی  جرق�ه ی 
ح�دود 5 س�ال قب�ل ب�ا فرمای�ش 
حضرت آی�ت اهلل »جوادی آملی« در 
خطبه های نم�از جمعه در مورد بهتر 
نگ�ه داش�تن محیط زندگ�ی چه در 
طبیع�ت و چه در زندگ�ی به عنوان 
یک ش�هروند زده ش�د و س�پس با 
ارائه ی طرح تفصیل�ی و تکمیل آن، 
کار پژوهشی این اثر زیر نظر ایشان 
آغاز و ب�ا رهنمودهای او پیش رفت 
و در نهایت با بازبینی نهایی استاد و 
یافت. پایان  نظراتشان  نهایی  اعمال 

این کتاب شامل پنج بخش اس�ت: 

بخش اول

تعامل انس�ان با خود ش�امل: تفکر 
و تدب�ر، یادگیری و دان�ش اندوزی 
، حف�ظ تن و حرمت اض�رار به نفس 
و  خ�وردن  بهداش�ت،  و  نظاف�ت   ،
آش�امیدن ، لباس و پوشش، زینت و 
آراستگی ، مسکن و امکانات زندگی 

، خواب و بیداری و تفریحات سالم و 
ورزش می باش�د.

بخ�ش   دوم

نوع�ان  ه�م  ب�ا  انس�ان  تعام�ل 
ش�امل: خویش�اوندان، هم کیشان، 
و  مهاجمان  مس�تضعفان،  بیگانگان، 

دشمنان،   ش�هروندان می باش�د.

بخش   س�وم

 تعامل مردم و نظام اسالمی شامل: 
نظام سیاس�ی، نظام اجتماعی ، امور 
م�ی  حی�وان  حق�وق  و   اقتص�ادی 

باش�د.

بخ�ش      چه�ارم

 تعام�ل انس�ان ب�ا حیوان ش�امل: 
نگه�داری حی�وان، به�ره گی�ری از 

حیوان می باش�د.

بخ�ش      پنج�م

تعام�ل انس�ان ب�ا خلقت زیس�ت 
محیطی ش�امل : محیط زیست، آب 

و هوا و خاک حاصلخیز می باش�د.

 ی�ک تف�اوت مح�رز این کت�اب با 
حکومت�ی  دی�دگاه  مش�ابه،  کت�ب 
و اجتماع�ی آن اس�ت. ی�ک بخش 
از پن�ج بخ�ش کت�اب تح�ت عنوان 
تعامل مردم و نظام اس�المی اس�ت 
و در آن ب�ه موضوع�ات متعددی در 
این عرصه پرداخته ش�ده اس�ت که 
شاید مورد غفلت بسیاری از ما بوده 
اس�ت: »مرزبان�ی و اهمیت آن، آثار 
معن�وی مرزبانی، اهمی�ت راز داری 
مشارکت  مس�لمانان(،  اسرار  )حفظ 
)خدم�ات  ش�هرداری  سیاس�ی، 

عموم�ی(، تک�دی گ�ری و ... «

پرداختن به این مس�ائل آن هم از 
زب�ان آیات و روای�ات و تبیین آن ها 
می توان�د تأثی�ر بس�یاری ب�ر آحاد 
جامع�ه ی اس�المی داش�ته باش�د و 
زوای�ای پنهان�ی از معارف اس�المی 
را در عرص�ه ی حکوم�ت و اجتم�اع 

آش�کار نماید.

راهنما شناسی - کتاب  مفاتیح الحیات

1. غررالحکم، ص 599

2. نظام اخالقی اس�الم، تفس�یر س�وره مبارکه حج�رات، آیت اهلل 
سبحانی، ص 11۳
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ق�رآن ب�ه مومن�ان می فرمای�د:» َو اَِع���ُدوا لَُه�م مَّ���ا 
ٍة«)انفال/60( است��َ�َط�ع�ُت�م ِمّ��ن ُق��َوّ

در مقابل دش�من هر چ�ه می توانید اب�زار و امکانات آماده 
کنید.در حال حاضر دش�من از ابزار فضای مجازی برای نفوذ 
وس�یطره و س�لطه فرهنگی اس�تفاده می کند. ما هم باید از 
ای�ن فضا برای تبلیغ و تروی�ج فرهنگ و معارف قرآن و اهل 
بیت علیهم الس�الم اس�تفاده کنیم.ش�ما فرض کنید یک دیوار در 
خیابان اس�ت که هر کس می تواند اعالمیه اش  بچسباند. اگر 
مذهبیون از این دیوار اس�تفاده نکنند، قطعا کسانی که قصد 
و نیتش�ان تخریب و ضربه زدن به مذهب و دین است، از این 

دیوار استفاده سوء می کنند. 

تدرب رد قرآن 

2- فضای مجازی  و قرآن

ضرورت بهره گیری حد اکثری از امکانات پیشرفته 

اولی�ای خ�دا از هر فرصت�ی ب�ه بهترین نحو اس�تفاده 
می کردند. ما چقدر تا به حال توانسته ایم از فضای مجازی 
اس�تفاده کنیم و نکرده ایم؟ برای عبادت، ماه رمضان یک 
فرصت است،برای معاد، استفاده از بهار یک فرصت است، 
ب�رای نزول آیات، ش�ان ن�زول یک فرصت اس�ت، فضای 
مج�ازی نیز برای تبلیغ و تروی�ج معارف دین یک فرصت 

است.

حجت االسالم قرائتی

1- از خدا به خدا

سوره مبارکه حمد به ما می آموزد که سفر سالک باید از »رب 
العالمی�ن« تا »مالک یوم الدین« باس�د و این س�فر از خدا به 
خداست؛ زیرا آغاز راه جز »رب العالمین« و پایانش جز »مالک 

یوم الدین« نیست.

بنابراین س�فر از اس�فار چهارگانه س�الکان الی اهلل، سفر از 
»ح�ق« به »حق« اس�ت، ن�ه از »خلق« به »ح�ق«،  و حقیقت 
هس�تی، از خدا آمدن و به س�وی او رفتن اس�ت. »انا هلل و انا 
الی�ه الراجعون« و بین این مبدا و معاد چیزی جزء صراط عزیر 

حمید فاصله نیست. 

صالح�ان، همه از رب العالمین اندو به س�وی مالک یوم الدین 
نیز بازمی گردند،  منتها نیکوکاران با اسمای جمالی او محشور 
می ش�وند و تبهکاران با اس�مای جاللی و قهر انتقام او که: »انا 
م�ن المجرمین منتقمون« -مس�لما ما از مجرم�ان انتقام می 

گیریم-.

»ص�راط الذی�ن انعم�ت علیه�م غی�ر المغض�وب علیهم و 
الالضالین«

گروهی از انس�ان ها از هدایت های ویژه الهی و مراحل واالی 
آن بهره مندند. از این رو، انس�ان ضمن درخواس�ت هدایت به 
راه مس�تقیم، از خداوند می خواهد او را در راه انبیاء، ش�هدا و 

صالحان قرار دهد. 

از اینکه »صراط مستقیم« به راه انسان های هدایت یافته تفسیر 
ش�ده، می توان به این نکته رس�ید که انس�ان در نی�ل به صراط 

مستقیم نیازمند الگوها و نمونه های عینی راه یافتگان است.

تدبر در معارف قرآن کریم. ج1
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» س�یره اخالقی - سیاس�ی حضرت زهرا علیها الس�الم، الگوی زنان« 

 

 داش�تن الگوی عملی در زندگ�ی یکی از مهمتری�ن مولفه های  موثر 
در موفقیت هر انس�انی اس�ت . ، زنان در دوره های مختلف زندگی و در 
عرص�ه ه�ای گوناگون ناگزیر به الگوی موفق نیازمندند . دین اس�الم به 
عنوان کاملترین دین که نیازهای مختلف بش�ر را پاسخ می دهد در این 
زمین�ه نیز الگوهای وارس�ته ای را معرفی کرده اس�ت که حضرت زهرا 
علیها الس�الم یکی از مهمترین و برجس�ته ترین الگو برای زنان معرفی شده 

اس�ت . جنبه های مختل�ف زندگی حضرت زهرا علیها الس�الم قابلیت الگو بر 
داری را دارد ک�ه در این نوش�تار س�یره اخالقی و سیاس�ی آن حضرت 

مورد بررس�ی قرار گرفته و به جامعه زنان معرفی می ش�ود .

حجیت س�یره حضرت زهرا علیها السالم در آیات و روایات می تواند الگوی 
کاملی در بعد اخالق و سیاس�ت ارائه کند. آیاتی همچون آیات تطهیر ، 
اعتص�ام ، مودت و احادیثی همچون حدیث ثقلین ، حدیث غصب فاطمه 
، حدیث امان ، حدیث س�قیفه ، حجیت س�یره حضرت زهرا علیها الس�الم را 
م�ی تواند اثبات کند . اخالق و سیاس�ت با ه�م تعامل و تداخل دارند و 
بهترین ش�اهد بر تعامل آن دو ، س�یره عملی آن  حضرت می باشد. این 
نوش�تار ، سیره حضرت زهرا علیها السالمرا در بعد اخالقی به اخالق فردی و 

اخالق خانوادگی تقس�یم کرده اس�ت.

اخالق فردی : پر تالش بودن در کارها ، صبور بودن ، سخت کوشی در 
عبادات ، نظم و برنامه دار بودن ، زمان شناس�ی و .....اس�ت.

  اخ�الق خانوادگ�ی آن حض�رت : احترام به همس�ر و فرزندان و ادای 
حقوق آنان اس�ت . سیره سیاسی حضرت زهرا علیها السالم نیز شامل مبارزه 
ب�ا غاصبان ف�دک ، تاکید بر دفن ش�بانه به منظ�ور مخالفت با حکومت 

وقت و دفاع از حریم والیت اس�ت . 

نویس�نده: س�کینه حس�ینی  فارغ التحصیل س�طح 2  

چند نکته در هنگام خرید پارچه

پارچه را متناس�ب با لباس مورد نظ�ر انتخاب کنید. تکه ای از پارچه 
را در دس�تانتان مشت کنید تا مطمئن شوید پارچه خیلی  زود چروک 
نمی ش�ود، اگر پارچه در دستان ش�ما خیلی زود چروک شد  از خرید 
این پارچه منصرف ش�وید. اگر پارچه س�فید و مرطوبی را روی پارچه 
تیره کش�یدید و پارچه سفید خیلی زود رنگ گرفت این پارچه بعد از 

شست و شو رنگ زیادی از دست خواهد داد.

ب�ا دس�ت ، پارچه را از دو جهت ) تار وپود( بکش�ید تا از اس�تحکام 
پارچه اطمینان حاصل کنید .

هن�گام ت�ا زدن لباس�ها و قرار 
دادن آنها در چمدان برای اینکه 
مابی�ن لباس، خط ت�ا نیفتد ، در 
مح�ل تا، ی�ک تکه دس�تمال یا 

کیسه فریزر بگذارید.

 هنگام س�فر، جمع آوری و قرار دادن لباس�ها در چمدان بس�یار 
مهم است. اگر می خواهید شلوارها در حین بسته بندی در چمدان 

چروک نشود، توصیه می 
ش�ود ابتدا قسمت باالی 
ش�لوار را ق�رار دهی�د ، 
س�پس بقیه لباسهایتان 
و  بگذاری�د  آن  روی 
بع�د پای ش�لوار را روی 

لباسها بر گردانید.

جلوگیری از چروک شدن شلوار

جلوگیری از چروک لباس

کات  خاهن داری ن

کوتاه و پرفایده برای خانم ها، سعیده یراقی اصفهانی ، صفحه 5 
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به عادت دفترم را هر شب باز کردم تا روزی که گذشت را یادداشت کنم:

روزگار عجیبی است!

امروز همس�ایه ما، از دست پسرش ناله می کرد و می گفت: »می   خواد یه 
دخت�ر بگیره، اصاًل به ما نمی خوره، زش�ته مردم چی میگن؟! هر کاری می 

کنم تو کلش نمی ره«

خانمی که توی بقالی دیدم، داش�ت س�ر بقال غر م�ی زد که میوه هاتون 
خوب نیست، زشته اینارو بزارم جلو مهمون مردم چی میگن؟!

ب�ه خانه که آمدم تلفن زنگ خ�ورد، یکی از اقوام بود، گویا خانمش وضع 
حم�ل می کرد و پول قرض می خواس�ت از گفته های�ش فهمیدم که انگار 
نگذاش�ته اند بیمارس�تان دولتی برود و م�ادرش گفته زش�ته، مردم چی 

میگن؟!خنده¬ام گرفت از مردم که این همه از زشتی می ترسند.

چند بار از خودمان پرس�یده ایم که »یه وقت زش�ت نباشه، یه آقایی بین 
این همه آدم هزار و خوردی ساله منتظر ۳1۳ نفره!«

یه بار شده تا حاال بگی »خدا چی میگه؟!«

س�رم را که از دفتر بلند کردم چشمم به شعر آیت اهلل بهجت )رحمة اهلل( 
روی دیوار افتاد:

»این همه الف زدن و مدعی اهل ظهور

                                                 پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم؟!

سال ها منتظر سیصد و اندی مرد است

                                               آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم

اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید

                                       به گمانم که بنا نیست کنارش باشیم

راستی رفیق! تو واقعًا منتظرش هستی؟!

           

   فاطمه شهابی

دل نوشته
خیال کن خیال کن که آمده 

تو دست و پا شکسته از گناه

شروع کن شروع کن تا نیامده پگاه

و جاده به وسعت نگاه منتظر
هنوز سبز مانده است

رنگیورق بزن ورق بزن به صفحه های پاک و یک 
نگو بیا، برو فقط برو

چشم به راه تو در انتهای راه

همان که سالها منتظر مانده است

بیا که ساعت شنی ، به بادمی دهد تورا

بیا که کم شود سایه ی سیاهی از سپیدها

یده روع سپ ش

مریم یوسفی
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از درآمد کس�ب، وسایل مورد نیاز ) مانند یخچال، رایانه وکتاب( تهیه و بعد از مدتی فروخته می شود، 

آیا به پول آن خمس تعلق می گیرد؟

آیت اهلل بهجت ) رحمه اهلل(:   چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد.

آیت اهلل تبریزی) رحمه اهلل(:   به مقدار تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش، جزء در آمد سال شمرده 
می شودو چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازد.

آیت اهلل مکارم ) حفظه اهلل (:  اگر در همان سال )سال خرید( فروخته شود ، چنانچه پول آن تا سر 
سال خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال بفروشد، تنها 

مقدار تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش ، جزء درآمد سال شمرده می شود و چنانچه تا سر سال 
خمسی زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد.

آیت اهلل فاضل لنکرانی) رحمه اهلل( :  اگر در همان سال ) سال خرید( فروخته شود ، چنانچه پول 
آن تا سر سال خمسی زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازد و اگر بعد از سال بفروشد - به مقدار 

تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش - جزء در آمد سال شمرده می شود و چنانچه تا سر سال خمسی 
زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد.

آیت اهلل خامنه ای) حفظه اهلل( :  اگر وسایل مورد نیاز در همان سال خرید فروخته شود، به پول 
فروش آن خمس تعلق می گیرد؛ ولی اگر بعد از گذشت سال خمسی بفروشد، به آن خمس تعلق نمی 

گیرد.

حضرت امام) رحمه اهلل( :  اگر در همان سال فروخته شود ، چنانچه پول آن تا سر سال خمسی زیاد 
بیاید، باید خمس آن را بدهد و اگر بعد از آن سال بفروشد، پول آن بالفاصله خمس دارد؛ مگر آن که 

با وسیله دیگری تعویض کند.

آیت اهلل سیستانی) رحمه اهلل( :  پول فروش وسایل مورد نیاز در هر حال خمس ندارد.

آیت اهلل صافی گلپایگانی ) حفظه اهلل( :   اگر در همان سال )سال خرید( فروخته شود ، چنانچه 
پول آن تا سر سال خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال 
بفروشد، تنها مقدار تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش ، جزء درآمد سال شمرده می شود و چنانچه 

تا سر سال خمسی زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد. 

 هزار و یک حکایت قرآنی، محمدحسین محمدی، ص 122

حکای�ت کنن�د: روزی منصور عباس�ی در 
حال�ی که بر منبر نشس�ته بود و س�خن می 
گفت: مگس�ی روی بینی او نشست. منصور 
آن را با دس�تش دور کرد) حال آن که خلفا 
دستش�ان را روی منب�ر تکان نم�ی دادند(. 
مگ�س پرواز کرد و بر چش�م او نشس�ت او 
مج�دد آن را پّراند، ول�ی مگس دوباره روی 
چش�م دیگ�ر او نشس�ت تا این ک�ه منصور 
ناراح�ت ش�د و آ ن مگ�س را ب�ا دس�تش 
کش�ت. چون از منبر پایین آمد، از عمرو بن 
عبید پرس�ید: خدا مگ�س را برای چه خلق 
ک�رد؟ عمرو گف�ت: برای این که س�تمگران 
را ذلی�ل کن�د. منص�ور پرس�ید: ای�ن را از 
کج�ا می گویی؟ گفت: از ق�ول خدای تعالی 
ک�ه فرموده: »و ان یَس�لُبُهُم الُذباُب ش�یًا ال 
یس�َتنِقذوُه منُه َضعَف الطال�ُب و الَمطلوب«. 
منصور گفت:« صدق اهلل العظیم«. پروردگار 

با عظمت راس�ت فرموده اس�ت.

فلسفه ی آفرینش مگس

نق�ل اس�ت ک�ه ابوحنیف�ه را ی�ک بار 
محبوس کردند. یکی از س�تمکاران بیامد 
و گفت: مرا قلمی بتراش. گفت: نتراش�م. 
هرچند گفت، س�ود نداش�ت. گفت: چرا 
نمیتراش�ی؟ گفت: ترس�م ک�ه از آن قوم 
باش�م ک�ه ح�ق تعال�ی فرموده اس�ت:« 
احُش�روالذیَن َظَلم�وا و اَزواَجُهم«. یعنی: 
»ظالمان و هم ردیفش�ان را جمع کنید و 

ب�ه دوزخ ببری�د«.

هم ردیف ظالمان

کایت
ح
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گزارش  تصوریی  مدرهس

1-نشس�ت قرآن�ی در تاریخ  
حج�ت  حض�ور  ب�ا   94/11/26
عل�ی  المس�لمین  و  االس�الم  
حبیب�ی نویس�نده کت�اب روان 

خوانی و تجوید قرآن

4-همای�ش    
»نماز  راز ش�کفتن « 
 94/12/۷ تاری�خ  در 
اداره  هم�کاری  ب�ا 
پ�رورش  و  آم�وزش 
دانش آم�وزان  وی�ژه 

مقطع متوسطه اول

ب�ه  »راه�ی  ۳-همای�ش 
روش�نایی« هم�راه ب�ا برپای�ی 
تاری�خ94/12/۳  از  نمایش�گاه 
ال�ی 94/12/19 مص�ادف با ایام 
فاطمی�ه  ب�ه مناس�بت پذیرش 
حوزه وی�ژه دانش آموزان مقطع 
چه�ارم متوس�طه  و دع�وت از 
ارد، خلیلی،  دانش آموزان بخش 

فداغ

2-مراس�م پرفی�ض دع�ای 
ندبه در تاریخ94/12/14 با حضور 
حجت االسالم و المسلمین سعید 
القرآن  بصی�ری) مدی�ر مجم�ع 

فاطمیون گراش(

ویژه  مبلغین  5-نشست 
اعتکاف14۳۷ هجری قمری

آموزش�ی  ۸-کارگاه 
تاری�خ  از  »مهدوی�ت« 
95/2/2۸ الی 95/2/۳0 ویژه 

دانش آموختگان

مراس�م   -۷
تاری�خ  در  دانش آموختگ�ی 
ط�الب  وی�ژه   1۳95/2/20

ورودی 1۳90

»شرح  آموزش�ی  6-دوره ی 
علیه�ا  زه�را  حض�رت  خطب�ه 
الس�الم« از تاری�خ 95/2/۷ الی  
95/2/9 با حضور حجت االس�الم 
و المسلمین س�ید علی اکبر پور 

صیادی معروف به  زهرایی
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»مهارت  آموزشی  9-دوره 
بکارگی�ری  و  مدیری�ت 
آموزه های دین�ی در زندگی«  
از تاریخ 95/2/۳1 الی 95/۳/1  

ویژه متاهلین

هفت�ه  گرامیداش�ت   -11
پژوهش سال تحصیلی 95-94

آموزش�ی  10-کارگاه 
»مهارت های زندگی« از تاریخ 
الی1۳95/2/۳0   1۳95/2/2۸

ویژه مبلغین

15- حضور طالب در کالت )تپه 
نورالشهدای گراش(با هدف زیارت 

شهدای گمنام و شستشوی قبور

14-  برگزاری کالس های تابستانی 
دّر و صدف  با هم�ت معاونت فرهنگی  
در تاریخ 1۳95/۳/۸ الی 1۳95/۳/1۳  
ویزه عم�وم باهدف بکارگی�ری آموزه 

های دینی 

موضوع جلسه بهداشت ) طب 
اسالمی  ( 

کالس ه�ای  1۳-برگ�زاری 
تابس�تانی دّر و ص�دف ب�ا همت 
تاری�خ  در  فرهنگ�ی  معاون�ت 
  1۳95/۳/1۳ ال�ی   1۳95/۳/۸
وی�زه عم�وم باه�دف بکارگیری 

آموزه های دینی 

موضوع جلسه اخالق: زندگی پر 
برکت

حج�ت  بازدی�د   -12
المس�لمین حاج  و  االسالم 
آقا محمدی نویسنده کتاب 

ادبیات عرب حوزه




