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با هم بخوانیم

تازه چه خبر

چشم هايمان باز است اما دل هايمان خفته؛ اين 
حکايت امروز ماست که در گیر و دار زندگی 
افتاده  بر دل هايمان  مادی، پرده های غفلت 
و در خواب به سر می بريم. عمر کوتاهمان 
به سرعت می گذرد و هیچ کداممان فرصت 
دوباره ای برای جبران فرصت هاي از دست 
رفته نخواهیم يافت. هر روز را به امید فردايی 
خواهد  راه  از  کی  نیست  معلوم  که  موهوم 
رسید، به شب می رسانیم. فردايی که در آن، 
راه صالح در پیش بگیريم و گذشته را جبران کنیم. 
غافل از اينکه زندگی ما همین امروز است و فردايی در 

کار نیست.
از زندگی دنیايی تنها ظاهری را درک کرده ايم و از آخرت 
غافل شده ايم. آيا هنوز زمان بیداری فرا نرسیده است؟

بیايید بهار را غنیمت بشماريم و با دوباره زنده شدن 
طبیعت، به خود بیايیم و از خدا بخواهیم که دل هايمان را 
زنده کند؛ که تا وقتی دل  در خواب است، قدمی به سمت 

خدا برداشته نمی شود. 
عارفان حقیقی گفته اند: در سیر و سلوک به سمت خدا، 
اولین قدم وقتی برداشته می شود که برای انسان »يقظه« 
حاصل شود. يقظه يعنی بیدار شدن، يعنی به خود آمدن و 

متنبه گشتن.

آیا هنوز زمان بیداری 
فرا نرسیده است؟ 

مراقبه و توجه؛ آخرین وصیت استاد

َيْوٍم«.انسانبايد »حضرتموسیبنجعفر)عليهالسالم(فرمودهاند:»لَْيَسِمنَّاَمْنلَْمُيَحاِسْبنَْفَسُهِفیُکلِّ
هرشبهنگامخوابمحاسبهکند؛مانندکسیکهمیخواهدواردقبرشود،بهيادمرگبيفتدواعمالخودش

رامحاسبهکند.
چندروزقبلازرحلتاستادعالمهطباطبايی)ره(باتعدادیازفضالبهديدارايشانرفتيم.بهايشانگفتم
نصيحتیبهمابکنيد.فرمودند:خداوندمیفرمايد:»َفاْذُکُرونیأَْذُکْرُکْم«؛بهيادمنباشيدتادستعنايتمروی

سرشماباشد.
چندروزبعدخبردادندکهعالمهطباطبايی)ره(دربيمارستانودرحالاحتضارهستند.منکهميهمانداشتم،
بههمراهيکیازبزرگان،بدوندرنگبهبيمارستانرفتيموايشانراکهدرحالکمابودندمالقاتکرديم.ما

ازاتاقخارجشديمودقايقیبعدعالمهازدنيارفتند.
همسرايشانکهتاآخردرکنارشانبود،نقلکردکهعالمهطباطبايی)ره(چشمهایخودرابازکردندوچندبارپشتسر
همگفتندتوّجه،توّجه،توّجهوازدنيارفتند.عالمهدرآخرينلحظاتعمر،همهیمارابهتوجهوهوشياریفراخواندند.«

خاطرهایازآيتاهللمحمدحسينمظاهری

 بکوشید در آزادسازی گردن هایتان!

اينحالکهدر بندگان!در خداراخدارادرنظربگيريد،ایگروه
نعمتتندرستیغوطهوريد،پيشازآنکهبيماریبهسراغتانآيد،و
دراينحالکهدرگشايشوآسايشبهسرمیبريد،پيشازآنکه
تنگناهایزندگیشمارادرخودفروبرد.پسبکوشيددرآزادسازی

گردنهايتانپيشازآنکهبازنجيرهایگروبستهشويد.
شبزندهداریکنيدوشکمهايتانراخالینگهداريد.درراهخيرات
گامهابرداريدواموالتانرادرراهمستمندانانفاقکنيد.ازبدنماّدی
بگيريدوبرایپيشبردنفوستانبهرههابرداريدوبهخاطرعالقهبه
بدن،ازرشدنفوسخودبخلنورزيد.خداوندسبحانفرمودهاست:
»اگرخداراياریکنيد،خداهمشماراياریمیکندوشماراثابت
تا دهد نيکو راقرض فرمود:»کيستکهخداوند و قدممیدارد«
خداوندچندينبرابربرایاوبيفزايدوبرایاوستپاداشیبزرگ«.

خطبهی183

جهاد بزرگ تر باقی مانده است
امامصادق)عليهالسالم(میفرمايند:پيامبر)صلیاهللعليهوآله(گروهیازاصحابشان
رابرایعملياتینظامیبهجايیفرستادند.زمانیکهآنگروهازمأموريتبرگشتند،
ايشاندرحالیکهبهآنانخوشامدمیگفتند،فرمودند:»درودوسالمبرگروهیکه

جهاداصغررابهنحواحسنبجایآوردند،اماجهاداکبرراباقیگذاشتند«.
دراينهنگامعّدهایازايشانپرسيدند:»ایرسولخدا!جهاداکبرچيست؟«

حضرتفرمودند:»جهادبانفس،جهاداکبراست«.

توسل به حضرت زهرا سالم اهلل علیها

 درعملياترمضان،حاجعبدالحسينبرونسیبههمراهنيروهايش،ناخواستهدريك
ميدانمين،زمينگيرمیشوند.نهراهپيشدارندونهراهپس.معبریهموجود
ندارد.همهدرماندهاند.حاجیبهکناریمیرودوبهسجدهمیافتد.سجدهاشطوالنی
میشود.بچههامتحيرند.منتظرندتافرماندهبرخيزدودستورجديدیصادرکند.بعداز
مدتی،ناگهانحاجیسرازسجدهبرمیداردوبهنيروهايشمیگويد:»بياييدازاين

سمتبرويم«؛وتمامنيروهارابدونهيچتلفاتیازميانميدانمينردمیکند.
بعدهاازاومیپرسند:»شماچطوراينکارراکرديد؟«
پاسخمیدهد:»بهحضرتزهرا)سالماهللعليها(

توسلکردم«.
...

حاجیدرعملياتبدر،درحالیکهبهبشارتحضرت
ومکانشهادتش زمان از عليها( زهرا)سالماهلل
باخبربود،بهآرزويشرسيدوبرسرسفرهیاهل

بيت)عليهمالسالم(ميهمانشد.

ریسمان ناگسستنی
خدامیداندآناماممهربانیکهحتیلحظهایازحالشيعيانشغفلتنکردهاست،
بامشاهدهیغفلتهاوخطاهایآنانچهحالیپيدامیکند.کهخودشفرموده
است:»إِنّاَغْيُرُمْهِمليَنلُِمراعاتُِکْم،َوالناسيَنلِِذْکِرُکْم،َولَْوالذلَِكلََنَزَلبُِکُم
َجاللُُهَوظاِهُرونا«؛مادررعايتحال َجلَّ الالَّْواُه،َواْصَطلََمُکُماالَْْعداُء.َفاتَُّقوااهللَّ
شماکوتاهینمیکنيمويادشماراازخاطرنبردهايم،کهاگرجزاينبودگرفتاریها
بهشمارویمیآوردودشمنان،شماراريشهکنمیکردند.ازخدابترسيدومارا

پشتيبانیکنيد.
هرچنددورانغيبتبهطولانجاميده،امااينفراغطوالنيباعثنشدهکهريسمان
محبتاماموپيروانحقيقیاشگسستهشود.ازقديمااليامميانشيعيانواقعی
حضرتحجت)عجلاهللتعالیفرجه(،رسمبودهوهستکههرروزوهرشبودر
هرمکانمقدسیبرایآنحضرتدعاکنند.گاهینيزبهنيابتازايشانبهزيارت
اماکنمشرفهوياطوافبهدورخانهیخداوکارهاینيكديگراقداممیکنند.اين

کمترينکاریاستکهازيكمنتظرِعاشقبرمیآيد.

تسویف، دامی که شیطان
 برای مؤمنین گسترانیده

»تسويفيعنیَسوَفَسوَفکردن،يعنیامروزوفرداکردن،بهاروتابستانکردن،امسال
وسالديگرکردن.وقتنيست،وبايدبهجدبکوشيمتاخودمانرادرستبسازيم«.1

تسويفيکیازدامهایشيطاناستکهاگرکسیدرآنگرفتارشود،قطعاًبهمقصد
َُّهبَْحٌرَيْغَرُقِفيِه نخواهدرسيد.امامباقرعليهالسالممیفرمايند:»َوإِيَّاَكَوالتَّْسِويَفَفإِن
الَْهلَْکی«؛مراقبباشفريبشيطانرانخوریودرکارخير،امروزوفردانکنی،زيرا

تسويفدريايیاستکههرکهدرآنبيفتدغرقمیشودوبههالکتمیرسد.
اگرانسانبهبیاعتباریدنياونزديكبودنمرگوکوتاهیعمرشتوجهکند،قطعاًدر
دامتسويفنخواهدافتادوبعدازهرلغزش،بالفاصلهتوبهمیکندوياباقرارگرفتندر

موقعيتانجامکارخير،بیدرنگبهانجامآنعملاقدامخواهدکرد.

1.عالمهحسنزادهآملی،مجموعهمقاالت

دو هفته نامه ي فرهنگيـ  اجتماعي، شماره ي هفتم، نيمه ي اول ارديبهشت ماه 92

دیواره ۲۰۰۰کیلومتری درمرز عربستان و یمن 

عربستانسعودیدرحالاحداثديوارهایبهطولحدود2000کيلومتربرایمسدودکردنمرزخودبايمن
است.مقاماتسعودیهدفازاحداثاينديوارهرا»جلوگيریازعبورمهاجرانغيرقانونیوقاچاقچيانمواد
مخدروسالح«عنوانکردهومدعیشدهاندکهاخيراًپنجمرزبانسعودیدردرگيریبا»قاچاقچيان«کشته
شدهاند.احداثبخشیازاينديواربهپايانرسيدهومراحلاجرايیتکميلطرحهماکنوندرحالاجراست.
عربستانسعودیدردوسالگذشتههموارهبهدخالتدراموريمنوتالشبرایجلوگيریازبهنتيجه

رسيدنانقالبمردماينکشورمتهمبودهاست.

امتیازات بزرگ »اردوغان« به »تل آویو« 
نمايندهيحزبجمهوریخواهخلقترکيهدرواقعیبودنعذرخواهیاسرائيلازترکيهبهدليلحمله
وتجاوزبهکشتی»مرمرهآبی«،ابرازترديدکرد.»محرمانجا«نمايندهپارلمانترکيهومعاونرئيس
فراکسيونپارلمانیحزبجمهوریخواهخلقمیگويد:دولتدرمقابلعذرخواهیاسرائيلامتيازهای
بزرگیبهتلآويودادهاست.ازجملهاينامتيازدهیها،عقبنشينیدولت»رجبطيباردوغان«ازمخالفت
باعضويتاسرائيلدرسازمانهمکاریاقتصادیبرایتوسعهازيكسووموافقتايندولتبامشارکت

تلآويودرمانورهایناتوودادنمنطقه»کوريجك«درشهر»ماالتيا«ازديگرسواست.

افتتاح دفتر گروهك منافقین در واشنگتن

گروهكمنافقينازافتتاحدفترخوددرواشنگتنخبردادهاست.پايگاهتحليلی»هيل«بااذعانبه
حمايتسياستمدارانآمريکايیازگروهكمنافقينبهمنظورمبارزهباپيشرفتهستهايايران،افزوده
است»واقعيتآنستکهاعضاياينگروهكعالوهبرکشتارانسانهایبيگناهدرايرانمتهمبهحملهبه
منافعآمريکادرزمانپيشازانقالبنيزشدهاند.«»هيالریکلينتون«وزيرامورخارجهپيشينآمريکادر
ماهسپتامبرگذشتهناماينگروهكتروريستیراازفهرستگروههایتروريستیدولتآمريکاخارجکرد.

القاعده ي عراق: »جبهه النصره« سوریه بخشی از ماست

شبکهتروريستیالقاعدهدرعراقاعالمکرد:»جبههالنصره«سوريهبخشیازاينشبکهاست.القاعده
عراقدرپيامیصوتیاعترافکرد:جبههالنصرهکهدرسوريهاستوعليهبشاراسدفعاليتمیکند،بخشی

ازاينشبکهاستوهدفآننيزتشکيلدولتیاسالمی)!(درسوريهاست.
»ابوبکرالبغدادی«سرکردهيالقاعدهعراقدرپيامیکهدراينترنتمنتشرکرد،اظهارداشت:زمانآنفرار
رسيدهتابهاهلشاموکلجهاناعالمکنيمکهجبههالنصرهبخشیاز»دولتاسالمیعراق«است.

القاعدهعراقبااسم»دولتاسالمیعراق«دراينکشوربهحمالتتروريستیدستمیزند.

آیت اهلل عزیز خوشوقت

سال1305شبهدنياآمد.پسازاتمامدبيرستان،
لرزادهی علميهی حوزهی در سال پنج مدت به
تهرانمشغولبهتحصيلعلومالهیشد.سپس
راهیحوزهیعلميهیقمشد.درآنديارازمحضر
اساتيدبزرگیهمچونامامخمينی،آيتاهللالعظمی
بروجردیوعالمهطباطبايیبهرهبرد.ازشاگردان
خصوصیعالمهبهحسابمیآمد.دردرسوبحث
موفقبود.اهلعلم،علتتوفيقشرااينمیدانستند
که»يادمیگرفتتاعملکند«.علموعملراتوأمًا

داشت.
پسازمراجعتبهتهران،امامجماعتمسجدامام
حسنمجتبی)عليهالسالم(بود.تاهنگامرحلتشاز
اينعالمخاکی،حدودپنجاهسالامامجماعتهمان

مسجدنسبتاًکوچكوباصفاباقیماند.مايهیدلگرمیوآرامشخاطراهلتهرانبود.او
رابهعنوانمجتهدمسلّمواستاداخالقمیشناختند.صبروسعهیصدرکمنظيرشباعث
شدهبودکهروزبهروزجوانانبيشتریدردرساخالقومعرفتویحاضرشوندوعاشقانه

اورادوستداشتهباشند.
آناوايلبرخیازعلمایقمتالشکردندايشانرابهقمبازگردانند،تاحوزهیقمازوجود

بابرکتشمحرومنباشد،اماآيتاهللخوشوقتتصميمخودشراگرفتهبود.
دراوايلانقالب،نمايندهیويژهیامامدرشورایعالیانقالبفرهنگیبود.بارهادرجبههها
حضوريافت.بعدازامامهمهموارهدرعملوگفتارش،مدافعانقالببود.انقالبیبودنش

باعثشدهبودبيشترازبعضیعلمایديگر،موردحملهوتخريبضدانقالبواقعشود.
دوماسفندماهسال91،تهرانعزادارشد.آخرگنجينهایازمعارفوکراماتراازدستداده

بود.

باید براي خودمان ناراحت باشیم!

تسليتعرضمیکنيمبهآقازادههاوخانوادهوهمهیشماهاوبههمهیاهلمعناواهلمعرفتواهلسلوك،درگذشتجنابآقایخوشوقت
را.درواقعاگرکسیمتأثرمیشود،گريهمیکند،ناراحتمیشود،بايدبرایخودشباشد.ايشانکهخبيكعمرطوالنیبابرکتیراگذراندند،
وهمهاشهمدرراهخدا،همهاشبرایخدا؛زندگیپاکيزه،نورانی.ازاولجوانی،ايشاندرهمينراهتوحيدوراهمعرفتوراهسلوكبودند.تا
آخراينعمرطوالنی،ايشاندراينراهظاهراًلحظهایتوقفنکردندوپيشرفتند.خبخدایمتعالهمانشاءاهللعملشباايشانعملبندگان
صالحخواهدبود،عملاولياءخواهدبودانشاءاهلل.گفت:پسعزابرخودکنيدایخفتگان!اميدواريمانشاءاهللبرکاتآقایخوشوقتمنقطعنشود
ازماها،ازشماجوانها،وبرکاتايشاناستمرارداشتهباشد.بعدازرهاشدنازقيدمادیوماديت،ارواحبندگانخوبخداتوانايیهایبيشتری

دارند؛دعامیکنند،دستگيریمیکنند،هدايتمیکنند.رابطهرابتوانيمبااينهاحفظکنيمونگهبداريمبهنفعماناست،بتوانيمرابطهمانرابااينهاحفظکنيم،منتفعبشويمازدعايشان،از
توجهاتشان،ازبرکاتشانانشاءاهلل.خداانشاءاهللدرجاتايشانراعالیکند،وجايشانهمخيلیخالیاستدرايناتاق.

بياناتمقاممعظمرهبریدرمنزلمرحومآيتاهللخوشوقت،91/12/2

انساِن )ملِت( باتقوا

تقوايعنیاينکهانساندائماًمراقبخودشباشدوهميشهدراعمالوحتیافکارشتوجهداشتهباشد.تقوايعنیتنبهغفلتندادن.
تقواخواصیهمداردکهچندتايشرامرورمیکنيم:

َيْجَعللَُّهَمْخَرًجاَوَيْرُزْقُهِمْنَحْيُثاَلَيْحَتِسُب«)طالق/2(.يعنیهرکس)ياهرملتی(تقواداشتهباشد،خداوندراهخروجازگرفتاریها »َوَمنَيَتِّقاهلَلَّ 1
وتنگناهارامقابلشقرارمیدهدوازجايیکهفکرشراهمنمیکند،بهاوروزی)مادیومعنوی(میرساند.

افرادباتقوا)شمابگوييدجامعهیباتقوا(درهرميدانیکهواردشوند،قطعاًويقيناًپيروزند:»والعاقبهللمتقين«)سرانجامنيكازآنافرادباتقواست(. 2
پيروزیدرامتحاناتالهی:امتحان،برایهمههست.وقتیدرمقياسيكملتمالحظهکنيم،میبينيمهمهیملتها،درفرازونشيبزندگی، 3

دچارامتحانمیشوند.درمقياسافرادهمکهنگاهکنيم،همهیافراددچارامتحانمیشوند.امتحانهامختلفاست؛اّماهميشههست.

با همکاري:

سازمانبسيج
شهرداريتهران

091234***41
ممنون.خستهنباشيد.مطلبتوندرموردآقایاربکانخيلیمفيد

بود.

091272***88
سالم.مطالبگلدستهبسيارخوباست.ولیمحلهاینصب
آناصاًلمناسبنيست.چونمحلعبورومرورسريعمردم
است.پيشنهادمیکنمدرواگنهادرحجمکمتروتعدادبيشتر
نصبشود،تافرصتخواندنباشد.البتهدرمحلانتظارقطار
هممناسباست.ولیمعموالًدرراهپلهويامحلبليتفروشی

است.خستهنباشيد.

091944***90
سالم.بهنظرمناگرمطالبکوتاهوعميقباشد،بهترجلب
توجهمیکندواثرمیگذارد.لطفاًازعصرظهوروامامزمان

بنويسيدوياداورازندهکنيد.خداقوت!

091951***54
باعرضسالمخدمتشماسرورانزحمتکشوگرامی.ازشما
تمنادارمدرمورداستفادهیصلحآميزانرژیهستهای،درداخل
مترو-کهبهترينمکانبرایآگاهیمردماست-تبليغات
پليدآمريکاورژيم ازنيت انجامدهيدومردمرا وسيعی

صهيونيسيتیآگاهنمائيد.باتشکرازلطفشما.التماسدعا

093640***86
سالم.خداقوت!خستهنباشيد!بازممثلهميشهمطالبشماره
بهمنماههمخيلیجذاب،پرمحتواوعالیبود.همچنانبروز

باشيد.ياعلی)ع(.شادوموفقباشيد.

093564***65
باسالم.خداخيرتونبده!اينواجبفراموششدهکهانشاءاهلل
إحيابشه،همهچيزحلمیشه.فقطيهنکته:حديثموال)ع(
رانوشتيدمبنیبراينکهبايدتذکردهندهخودشصالحباشهو...
اينحديثتقطيعهطبقعلمدرايهالحديثبايدخانوادهحديثی
تشکيلبشهونتيجهاشمیشهفرمايشامامراحل)ره(:در
آمروناهی،نهعدلشرطاستنهعمل.البتهبهترهکهباشه
چوناحتمالاثرباالميره.اماشماطورینوشتيدانگارتذکر

متوقفبرعاملبودناست.
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از کجا آمده ام، 
آمدنم بهر چه بود

به کجا می روم آخر ... 

»امابعد،خطاببهنفسخودممیگويم:
بدان بيهودهعمل! و پست بندهی ای
کهاينروزهاوشبهاووقتهايیکه
پا ازآنساعتکه تومیگذرد، برای
بهاينجهاننهادهای،تاآنهنگامکه
مثل کشيد، خواهی بيرون آن از پای
وطن سمت به توست، منزلگاههای
زندگی و اقامت برای که اصلیات
شدهای. آفريده ديار آن در هميشگی
بهدرستیکهپروردگاِرمالكوصاحب
سفر به جهت اين به را تو قدرت،
روانهنمودهاستکهفايدههایفراوان
که کنی کسب بیشمار کمالهای و
عقلهایعاقالنوعلمهایعالمانو
وهمهایحکيماننمیتواندبهنورانيت
وبهجتوشکوفايیوحتيسلطنتو
حکمتوجمالوواليتوکمالآنها

راهيافتهواحاطهپيداکند«.

المراقبات،ميرزاجوادآقاملکیتبريزی)ره(
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چرا امر به معروف 
نمی کنیم؟

ازمردمهستندکهاگرنماز »گروهی
و دارايیها با که ديگری بهچيزهای
ضرر میکنند کسب خود بدنهای
رساند،حتماًآنرارهامیکنند،چنانکه
واجبات)يعنی شريفترين و واالترين
ازمنکر(رارها امربهمعروفونهی

کردهاند«.1
امربهمعروفآنقدرباارزشواهميت
است،کهخداوندمتعالدرقرآنکريم،
نامآمرانبهمعروفرادرکنارانبياءالهی
قراردادهاست.پيامبراکرم)صلیاهللعليه
وآله(نيزدرروايتی،ازآمرانبهمعروف
ازمنکربهعنوانجانشينان ناهيان و
خداوندمتعالدرزميننامبردهاست.

حالماراچهشدهاستکهاينواجب
بزرگوگرانقدرراتركکردهايم؟اگر
-نعوذباهلل-وعدههایالهیماراکفايت
نمیکند،آياازعواقبدهشتناكآنهم
نمیترسيم؟آيانشنيدهايمکهاگرقومی
بر خداوند و کند ترك را فريضه اين
آنقومعذابنازلکند،خوبانوبدان
آنانهمگیدرآتشخشمالهیخواهند

سوخت؟
امامصادقعليهالسالمفرمودند:هرکس
مرتکب که باشد داشته همسايهای
گناهانمیشودواوهمسايهاشرانهی
ازمنکرنکند،درگناهششريكاست.2

1.الکافی-جلد5–  ص55– ازامامباقرعليه
السالم

2.لئالیاألخبار– جلد5– ص263

واجب فراموش شده
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دشمن شناسی

سرسخت ترین دشمن تو،
نفس توست

بزرگیراپرسيدمدرمعنیاينحديثکه
»أعدیعدِوّكنَفُسكالَّتیبيَنَجنبيَك«.
گفت:بهحکمآنکههراندشمنیراکهبا
ویاحسانکنیدوستگردد،مگرنفس
راکهچندانکهمدارابيشکنی،مخالفت

زيادتکند.

مراد هرکه بر آری مطیع امر تو گشت
خالف نفس که فرمان دهد چو يافت مراد

گلستانسعدی

امامعلی)عليهالسالم(فرموده:
»لَْو ُکنّا ال نَْرُجو َجنَّهً َوال نَْخشی ناراً َوال ثَوابا َوال ِعقابا لَکاَن ينْبَغی لَنا اَْن نُطالَِب 

بَِمکاِرِم االَْْخالِق َفاِنَّها ِمّما تَُدلُّ َعلَی َسبیِل النَّجاِح«
)حتی(اگرمااميدیبهبهشتوترسیازدوزخوانتظارثوابوعقاب)هم(نمیداشتيم،شايسته

بودبهسراغفضايلاخالقیبرويم؛چراکهآنهاراهنمایرستگاریهستند.


