
 متــــاع دنیــــا یا آخــرت؟
  تناقضی در متن قرآن با 
قيـــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــاشورا   هفت خـــــوان زینب

کــه بــه ایــن دنیــا آمــدی، جبرائیل  روزی 
امیــن پیــام تهنیــت از جانــب خداوند را 
کرد : نام این دختر را زینب  اینگونه بیان 
کــه این نــام را در لــوح محفوظ  بگذاریــد 
نگاشــته ام و نامــت زینــب شــد و زینــت 
بخش محفــل خاندان وحی و رســالت. 
زینت دامان والیت و امامت، با صالبت 
و شــجاعِت علی و لطافت نگاه مهرباِن 

فاطمه. 

بــا بــاال رفتن تقــوا در وجود انســان روح 
او بیشــتر بــه رســتگاری در دنیــا و اخرت 
گناهان  نزدیــک شــده و موجب آمــرزش 

او در روز قیامت است.
بــرای  وســیله  تنهــا  و  تنهــا  بنابرایــن، 
رســیدن به ســعادت آخرت همان تقوی 
آخــرت  ســعادت  طفیــل  بــه  کــه  اســت 

کند. سعادت دنیا را هم تامین می 

بعــد از فتــح قالع خیبــر بــزرگان و مالکین 
کــرم )ص( آمدند  فــدک، خدمت رســول ا
که نصف  و قــرارداد صلحی امضا نمودند 
تمــام فدک از آن آنحضرت باشــد و نیمی 

دیگر مال خودشان.
مأموریــن  خــدا  رســول  رحلــت  از  بعــد 
خلیفه ي وقت، ملک را از تصرف ایشان 

بیرون آورده و ضبط نمودند
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که دارد هوس   هر 
کرب و بــال بسم اهلل   

همه ی ما آدم ها توی زندگی مون یه سری 
عالقه هایــی داریــم. اما بعضــی عالقه ها 
شــدید تــر هســتن بــه همیــن خاطــر هــم 
گیم دلبســتگی... حاال بین  بهشــون می 
همه ی دلبســتگی ها یه ســری دلبستگی 
که کوچک و بزرگ و زن و مرد نمی  هست 
کــه  شناســه.چون اون قــدر جاذبــه داره 
مثــل مغناطیــس همــه رو جــذب خودش 

می کنه...
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       محسن محمدی 
گشایی جدید  هفته های اول مهر است و بازار پا
که  الورودها به دانشــگاه داغ...دانشــجوهایی 
تــا همیــن چنــد روز قبــل دانــش آمــوز بودنــد و 
در مدرســه، حــاال امــا پا بــه دنیای بزرگــی به نام 

گذاشته اند... دانشگاه 
از  هاشــان  شــنیده  خــط  چــوب  کــه  دنیایــی 
وصفیـــــاتش پرشده و حاال بــــــا زندگی در آن می 
خواهنــد تکه هــای درهم و برهم شــنیده هــــــا را 
داخـــــــل پــازل هــــــزار رنــگ دیــــــدنی های شــان 
از دانشــگاه جــا بیندازنــد. بگذریم...بیشــتر از 
کنم روی ســخنم با  آنکــه بخواهم با آنها صحبت 

خودمان است...
کــه  اســت  درســت  دانشــگاه.  هــای  بزرگتــر  بــا 
بــودن  صفرکیلومتــر  خاطــر  بــه  جدیدالورودهــا 
ماشــین تجربه شــان در دانشــگاه، بــه "صفری" 
صــدا زده مــی شــوند و یــا به جــرم تــازه واردی از 
طــرف بقیــه، باالجبــار  "ترمــک" بــودن را یــدک 
میکشــد، اما یادمــان نــرود جدیدالورود، تــــــازه 

نفس است و سرشـــــار از آرزو های بزرگ...
مراقــب امیــد و آرزو هایــش باشــیم. همــان آرزو 
که شــاید زمانی آرزوی مــا هم بوده اما آن  هایی 
کــوره ی روزمرگــی و ناامیــدی  قــدر نفهمیــده در 
گذشــته ها می  گهگاهی یاد  که  دمیدیــم تا حاال 
کوره سرمی زنیم، با آرزوهای مذاب  کنیم و به آن 

روبرو می شویم.
جابجــا  شــاید  واقعــا  الــورود  جدیــد  ذهنیــت 
کــردن مرزهــای علم باشــد چون امیدوارســت و 

پرانرژی...
مواظــب باشــیم خالقیتــش را زیــر پتــک جملــه 
گذشته ای مثل" خب بگو تا  های تاریخ مصرف 

کردی" له نکنیم. حاال چن واحد پاس 
اجازه بدهیم امید و آرزوهایش هم مثل خودش 
ی  وظیفــه  بزند...ایــن  جوانــه  و  بمانــد  جــوان 
ماست که دستش را بگیریم و به او نشان بدهیم 
قرار نیســت فقط در دانشگاه مدادش را بتراشد 
االن،  بنویســد...او  را  هایــش  مشــق  و  درس  و 
اینجــا، در غار حرای دانشــگاه مبعوث می شــود 
تــا بعد از خودســازی به شــهر برگــردد و اهلش را 
کند...مسئولیت پذیر  به جامعه پردازی دعوت 

کشورش دل بسوزاند. شود و برای 
که به  و امــا تــو ای جدید الورود )بخوانید پیامبر( 

ورودی غار رسیده ای...
که چگونه داخل می شوی... بنگر 

که باشــد،خروجت  که دخول تو هرگونه ای  چــرا 
هم هماهنگونه خواهد بود...

آیــه هــای وحــی را در ایــن فضــا زیــر لــب زمزمــه 
کن...

اخرجنــی  و  صــدق  مدخــل  ادخلنــی  رب  وقــل 
ج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا مخر

)سوره ی اسراء(

        آقای عیسی خلیل مقدم
        زمان پیشنهادی برای مطالعه : 3:20

َها  با اشــاره بــه آیه ۲۹ ســوره مبارکه انفال »ِیــا َأّیُ
ُکــْم ُفْرَقاًنــا  ّلَ ُقــوْا اهّلَل َیْجَعــل  ِذیــَن آَمُنــوْا َإن َتّتَ اّلَ
ُذو  َواهّلُل  َلُکــْم  َوَیْغِفــْر  َئاِتُکْم  َســّیِ َعنُکــْم  ــْر  َوُیَکّفِ

که:   اْلَفْضِل اْلَعِظیِم« متوجه می شویم 
با باال رفتن تقوا در وجود انســان روح او بیشــتر 
بــه رســتگاری در دنیــا و اخــرت نزدیک شــده و 
گناهان او در روز قیامت است. موجب آمرزش 

کتاب بــزرگ الهــی هیچ قوم  از نظــر قــرآن، ایــن 
خاصــی بــر دیگــر اقــوام برتــری نداشــته و افــکار 
کــه  نژادپرســتانه ریشــه در جهــل انســان دارد 
عالوه بر آســیب رســاندن به افراد یــک جامعه، 
باعــث ایجــاد مشــکالت بنیادین در جهــان نیز 

خواهد بود.
بنابرایــن ،تنهــاو تنهــا وســیله برای رســیدن به 
که به طفیل  سعادت آخرت همان تقوی است 
ســعادت آخرت ســعادت دنیا را هــم تامین می 
کنــد، و لذا خدای تعالی فرمــوده ُتِریُدوَن َعَرَض 
ُ یِریُد اْلِخَرَه)۲(. شما متاع دنیا رای  ْنیا َواهّلَلّ الُدّ
میخواهیــد، ولــی خــدا آخــرت را.« و نیزفرموده 
ْقــوی«)۳(؛ )بــرای  اِد الَتّ ُدوا َفــِإَنّ َخیــَر الــَزّ »َو َتــَزَوّ
کــه بهترین  کنید  زندگــی ابدیخود توشــه جمع 
مزیــت  یگانــه  وقتــی  و   ، اســت(  تقــوی  توشــه 
گرامیترین مــردم نزد خدا با  تقوی باشــد، قهــرا 
که در آیه اول  تقویترین ایشان است، هم چنان 
گرفته  ک برتری را تقوا در نظر  که بحث شــد مبا

نه قومیت و نژاد را.
گرایی مزموم و بد اســت وگر نه قوم  ماجــرا قــوم 
که در  گرایــی نکوهیــده و ســنجیده در صورتــی 
حمایــت از آن قوم طبق دســتورات الهی باشــد 
که حمزه عموی پیامبر  اشــکال ندارد. تا جایی 
که مردم شــکمبه ها رو از پشــت  وقتــی میبیند 
گل  بام بر ســر پیامبر خالی میکنند رگ غیرتش 
میکنــد و مســلمان میشــود و بــه پیامبــر ایمان 

کنید: می آورد. به حدیث زیر توجه 
گرایِی  از امام زین العابدین)ع( نیز در مورد قوم 

]مذموم[ پرسیدند. فرمود:
الَعَصِبیــُه اّلتــی یأَثــُم َعَلیهــا صاِحُبهــا أن یــَری 
 ِشــراَر َقوِمِه َخیــرا ِمن ِخیاِر َقــوٍم آَخریَن، 

ُ
ُجــل الّرَ

 َقوَمُه، و 
ُ

ُجــل و َلیــَس ِمــَن الَعَصِبیــِه أن یِحّبَ الّرَ
لِم؛  لکــن ِمــَن الَعَصِبیِه أن یعیــَن َقوَمُه َعَلــی الّظُ

)الکافی، ج ۲، ص ۳۰۸، ح ۷(
کار  گنــاه  کــه صاحبــش بــه ســبب آن  تعّصبــی 
که آدمی بدهای قوم خود  می باشد، این است 
که قوم  کسی  را از نیکاِن  قومی دیگر بهتر بداند. 
گرایی  و مردم خود را دوست داشته باشد، قوم 
کردن به قوم خود بر ستم،  کمک  نیست؛ بلکه 

گرایی است. قوم 
کالم اهّلل مجید همه  خداونــد در آیه ای دیگر از 
که هیچ  انســان هــا را برابر میدانــد و میفرمایند 
برتــری بین نژاد ها و اقوام مختلف نیســت مگر 

که اعمال صالح انجام میدهند: آن هایی 
کرامــت  همــه  انســان ها از نظــر خداونــد دارای 
اســراء  ســوره   ۷۰ آیــه  در  خداونــد  هســتند، 
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي  َکّرَ می فرمایــد:  َوَلَقْد 
ْلَناُهْم  َبــاِت َوَفّضَ ّیِ اْلَبــّرِ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الّطَ
ــْن َخَلْقَنــا َتْفِضیــاًل: و بــه راســتی  َکِثیــٍر ِمّمَ َعَلــی 
گرامــی داشــتیم و آنــان را در  مــا فرزنــدان آدم را 
از  ]بــر مرکب هــا[ برنشــاندیم و  خشــکی و دریــا 
کیــزه به ایشــان روزى دادیــم و آنها  چیزهــاى پا
را بــر بســیارى از آفریده هاى خود برترى آشــکار 
همــه  فــوق  آیــه  در  بنــی آدم  از  مــراد  دادیــم«. 
فرزنــدان آدم)ع( اســت و تمایــزی از نظــر نــژاد، 
زبــان و قومیــت بیــن آن ها برقرار نشــده اســت. 
کســانی  هرچنــد از نظــر اســالم هدایت یافتگان 

که از نظر و عمل صالح برخوردارند.  هستند 
که  قوم گرایــی یکــی از آفــات جهان امروز اســت 
محلی برای تکیه احزاب و سیاست های دست 
راســتی می شود. شــاید اصطالحات »راست« و 
»چپ« در علوم سیاسی اهمیت زیادی داشته 

بــه  امــا جایــگاه قــوم و خطــر ســقوط  باشــند، 
ورطه نژاد پرســتی و قوم گرایی در اندیشــه های 
دست راســتی یکــی از تهدیدهــای انســان امروز 

است. 
نــگاه به تــرور  اخیــر در مونیخ، رونــد اعتراض به 
ورود مهاجــران بــه اروپــا و حتــی شــاید جدایی 
اروپــا از اتحادیــه اروپــا نشــان می دهــد »قــوم« 
منفــی خــود  و »قوم گرایــی« دوبــاره در شــکل 
بــه جهــان انســانی نزدیــک می شــود. »احــزاب 
اروپــا  اتحادیــه  مخالــف  کــه  اروپــا  راســتگرای 
هســتند، از خروج انگلیس از این نهاد سیاسی 
کرده و خواســتار برگزاری  - اقتصادی اســتقبال 
خودشــان  کشــورهای  در  مشــابهی  رفرانــدوم 

شده اند«. 
ایرانــی- جنایتــکار  پیونــد  از  غ  فــار و  بی شــک 
آلمانی در مونیخ با نازیســم ایرانی، شــعار »من 
کیــد بــر »هویتــی« جــدا و حق بــه  آلمانــی ام« تا

جانب دارد.
تاثیــر  از  نشــان  آریایــی  نژادپرســت  کشــتار 
کــه  ایدئولــوژی مــدرن بــر جنایت هایــی اســت 
گســترده آن توســط هیتلــر انجــام  نمونه هــای 
کتــاب و نص  شــد. قــرآن بــه عنــوان مهم تریــن 
می کنــد  عنــوان  برابــر  را  انســان ها  مســلمانان 
در  انســان  می دهــد.  پرهیــز  نژادپرســتی  از  و 
دیــدگاه قرآن باید به دنبال عمل صالح باشــد، 
که چه داعش و چه نژادپرســتان آن  رویکــردی 

را نقض می کنند
و در آخــر بــا اســتناد بــه احادیث و آیــات مبارک 
که برتری انســان ها در  کریــم پی میبریــم  قــرآن 
تقــوا، ایمان و عمل صالح آن هاســت و انســان 
هــا هیچگونه برتری نســبت به یهــود و ناصری 
کنیم در زندگی از  و عــرب و عجم ندارند. ســعی 
کــه تقوای الهی در  افــرادی ســیره و الگو بگیریم 

گرفتند و عمل صالح انجام دادن. پیش 

درد دل هـــــــــایی 
بــــا ابرتــــــرم هـــای 
دانشگــــــــــــــــــــــــاه

متــــاع دنیــــا یا آخــرت؟
تدبر در قرآنسخن اول

 

       آقای محمد محسنی
      زمان پیشنهادی برای مطالعه:3دقیقه

 
همه ی ما آدم ها توی زندگی مون یه سری 
عالقه هایی داریم. اما بعضی عالقه ها شــدید 
تر هســتن به همین خاطر هم بهشــون می 
گیم دلبستگی... حاال بین همه ی دلبستگی 
ها یه سری دلبســتگی هست که کوچک و 
بزرگ و زن و مرد نمی شناسه چون اون قدر 
جاذبه داره که مثل مغناطیس همه رو جذب 
خودش می کنه...این دلبســتگی ها این قدر 
بزرگ هست که وقتی دل به یادشون میفته 
بقیه ی دلبستگی ها از ظرف دل لبریز میشن 

و جاشون و می دن به این دلبستگی.
محرم هم از این جنس دلبســتگی هاست... 
تا حاال حس کردی هر سال ماه محرم که از 
راه می رســه...علم و بیرقا که برپا می شن...

کوچه و خیابونای شهر یه حال و هوای دیگه 
پیدا می کنه؟ روی هــر پرچمی یه ذکر، یه 
شعر یا یه حدیث نوشته شده که این نوشته ها 
خودشــحال دال رو یه جــور دیگه عوض می 
کنه...روی یکی نوشته شده هر که دارد هوس 
کرب و بال بســم اهلل...روی یکی دیگه نوشته 
ان الحســین مصباح الهدی و سفینه النجاه...

شاید تا حاال خیلی پیش اومده که این جمله 
ی معروف رو خوندیم و شــنیدیم اما تا حاال 

بهش توجــه کردیم که تو دلش چه رازهایی 
نهفته اس؟

به ایــن فـکرکردیم چراغ هـدایـت چی کـار 
می کنه؟ به کی میشه گفت کشتی نجات؟

اصال تا حاال شــده تو دل یه شِب تاریک راه 
رو گــم کنی؟ اونم وقتی که دســتت از همه 
جــا کوتاهــه و از همه جا نا امید شــدی؟...

اون موقــع چیزی که مــی تونه دنیا رو بهت 
برگردونه یه ذره نوره...امام حسین هم مصباح 
الهداست چون برای همه اونایی که تو تاریکی 
ها گم می شن مثل یه خورشیِد که همه جا 
رو مثل روز روشــن می کنه...فقط کافیه که 
چشماتو خوب باز کنی و ببینیش. یه وقتایی 

کرب و بال بسم اهلل  که دارد هوس  هر 
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        خانم فاطمه خسروی نژاد
       زمان پیشنهادی برای مطالعه : 3:40       

که به این دنیا آمدی، جبرائیل امین پیام  روزی 
کرد : نام  تهنیت از جانب خداوند را اینگونه بیان 
کــه این نام را در لوح  ایــن دختر را زینب بگذارید 
محفــوظ نگاشــته ام و نامــت زینــب شــد و زینت 
بخــش محفــل خانــدان وحــی و رســالت. زینــت 
دامــان والیــت و امامــت، بــا صالبــت و شــجاعِت 

علی و لطافت نگاه مهرباِن فاطمه. 
کــه در افــق چشــمانش، آفتاب  چهــار ســاله بــود 
کرد و این تازه  روز هــای زندگی پیامبر غــروب می 

خوان اول بود. 
گوشه  هنوز ســایه سنگین غم و اندوِه جدش،  از 
که در شــبانگاهی پر از درد  کنار نرفته بود  قلبش 
گلــزار نبــوی،  پیکر مــادر را  کبــوِد  و غربــت،  یــاِس 
کاشــت و در ســکوتی پر  گمنامی در زمین می  در 
کنون  گشــت. و ا از انــدوه و غــم بــه خانــه باز مــی 
کــه در  تنهایــی پــدر،  درد هــای پنهــان و خــاری 
گلوی او نشسته را  که در  چشم دارد و استخوانی 
مــی بینــد و با همه ی وجود می ســوزد. در خانه 
کند. پدر را  ی بی زهرا، خاطرات مادر را مرور می 
گاهی  گرید و  گذاشته و می  که ســر بر دیوار غربت 

سر در چاه، با آهی جانگداز، درد های سینه سوز 
کند و این خوان دوم.  گوید،  نظاره می  را می 

خ از مسجد  له ای ســر در آســتانه ســی سالگی، ال
برایــش هدیــه مــی آورنــد. پــدر قربانــی انصــاف و 
عدلــش شــده بــود و ناجوانمردانه تریــن ضربت، 
فرِق آفتاب را در دریای خون نشانده بود. دو روز 
پرســتار بود،  زخم ســر پدر با دختر، حرف مهمی 
داشت و آن حدیث رفتن بود و این خوان سوم. 
کــه  خــوان چهــارم،  خــون و زهــر هایــی اســت 
میهمــان تشــت مــی شــود و تکــه تکه هــای جگر 
بــرادر،  با خیانت نا محرم ترین َمحرم،  در تشــت 
می چکد.  ســیمای رنگ پریده و مظلوم حســن 
و لختــه لختــه هــای جگــِر بــرادر، جگــرش را مــی 

سوزاند. 
کاروان عشق  کربال همراه با  خوان پنجم، زینب و 
گل های باغ نبوت، همراه است.  با برادر و دیگر 
کجا می رود  کاروان به  که ایــن  و خــوب می داند 

و عاقبتش چیست
بــار هــا و بــار ها از زباِن جــد و پدر و مادر، شــنیده 

است. 
کاروان بــه  کــه عاقبــت ایــن  خــوب مــی دانســت 
که شــهادت آغــاز راه  ســاحل شــهادت مــی رســد 

کمال و قله این راه.  است و اسارت، 

گاه پیامبر با خنجر شقی  خوب می داند که بوسه 
که  کند. خوب می داند  ترین اشقیا،  مالقات می 
گل های باغ نبوت، توسط پاییز،   در غروبی تلخ،  

چیده می شوند و بر روی زمین لگد مال. 
کــه با داِغ بــر دل، پرســتار بیمــار تب دار  میدانــد 
کودکانــی بال و پر ســوخته.  می شــود و پناهــگاه 
که بــرادر بــا ســر رفته را  کــه ادامــه راهــی  میدانــد 
بایــد بــا پا برود تا شــام، با شــترانی بــدون جهاز و 

همراهی ظالم ترین و سیاه ترین افراد. 
این همه را می داند اما می ماند... 

کوچه  کوچــه پــس  کوفــه اســت.   خــوان ششــم،  
گرمــای قدم  کــه هنوز  کوچه هایی  هایــی آشــنا. 
که هر  هــای علــی را از یــاد نبــرده اســت. فضایــی 
گرم و دلســوز علی می شــد،   روز معطــر بــه صــوت 
کنــون میزبــان ۷۲ ســر شــده اســت. در ورودی  ا
شــهر همه جمع شده اند،  در نهایت خوشحالی 
و آراســتگی و شهر آذین بسته و آماده استقبال از 

کج اندیشان  » خارجی ها«  به تعبیر 
کــه رســالت حســین را بر  زینــب خــوب مــی دانــد 
گونــه می خواند  دوش دارد، خطبــه ای فاطمــه 
کاخ عبیداهّلل بــا آن همه  و بــا ضربــات فریــادش،  
ابهــت در هم شکســته می شــود،  آخــر زبان علی 
گونــه اش و تمــام  کام دارد و صــدای علــوی  را در 

کرده است.  کوفه را پر  کوچه های  کوچه پس 
کتریــن خــوان، شــام  و امــا خــوان هفتــم و دردنا

است. 
که وقتی از ســید الســاجدین می پرســند  جایــی 
گذشــت؟ ســه  تــر  بــه شــما ســخت  کجــا  کــه در 
بــار بــا آهی جــان ســوز مــی فرمود: الشــام الشــام 
که معــدن فتنه و تزویــر و دروغ  الشــام..! جایــی 
اســت و در آن فکــر هــا را با زر و ســیم خریــده اند. 
شــام شــکننده ترین خوان اســت، مجلس بزم و 
که ۳ ســاله  پایکوبی یزیدیان و ویرانه و خرابه ای 
گوید : ما رایت  گیرد. و با این همه زینب می  مــی 

اال جمیال 
کــدام شــانه تحمل ایــن همه درد و رنــج را دارد؟ 
کننده ۷ خوان است، زینب عقیله  اما زینب فتح 
بنی هاشــم و طریق معرفت و محبت اســت و هر 

کند.  گم نمی  آنکه با اوست، هرگز راه را 
که مدافع حرم شــدند و راه را  مثل ســتاره هایــی 
کربــال تــا شــام و و از آنجــا تا فنا فــی اهّلل فاتحانه  از 

گذراندند 
و در آخر : السالم علی قلب زینب الصبور

هفت خـــــوان زینب
مطالعات زنان

 
هم هست، اونقدر زندگیت پر میشه از گرفتاری و 
گره به کاری که دیگه حس می کنی راه به جایی 
نداری...انگار رسیده باشی به بن بست...فقط داری 
ســردرگم به هر طرف می ری اما یکی نیست که 
دستتو بگیره و راه اصلی رو نشونت بده...اون موقع 
یه کشتی نجات هست که خیلی راحت می تونه 
تو رو برسونه به ساحل امن ...طوریکه اصال شاید 
باورت نشــه...فقط کافیه برای یه لحظه چشماتو 
ببندُی حســین رو از ته دل صــدا بزنی...ایمان 
داشته باشــی که کشتی نجات حسین سرعت و 

مساحتش با بقیه کشتیا فرق می کنه.
اصال حسین جنس غمش فرق می کند

این راه عشق، پیچ و خمش فرق می کند
اینجا گدا همیشه طلبکار می شود

اینجا که آمدی کرمش فرق می کند
حتما شنیدی که گفتن هر روز عاشوراست و هر 

زمینی کربالست...
امروزم عاشوراســت...چون همون دوراهی بزرگ 
هنوز هســت...اگه امام حسین تو کربال خیلیا رو 
اهل نجات کرد، االن هم امام زمان دست خیلیا رو 
داره می گیره... مثل یه مشعل هدایِت روی نوک 
قله برای هر کســی که می خواد به قله برســه...

وجودش گرمابخشه برای کسی که از شدت سرما 
داره خون تو رگهاش یخ می زنه... شــاید تا حاال 
خیلی راهها رو رفته باشــیم و به در بسته خورده 
باشیم...ولی بیاید برای یه بارم که شده قدم توی 
راه امــام زمانمون بذاریم...اون وقته که می بینیم 
آقا خیلی وقته که منتظر ما بوده تا بیایم و برسیم 
به نوک قله ای که خیلــی ها توی کربال به امام 

حسین، به این قله رسیدن.
سختی روز عاشورا برا خاطر این بود که همه تو یه 

دوراهی بزرگ  بودن...  رفتن؟  یا  موندن؟

االن هم هر روز عاشوراست چون همون دوراهی 
بزرگ هنوزم هست...می خوایم با امام زمان مون 
بریــم؟  یا بمونیم و فقــط از دور تنهاییاُش نگاه 

کنیم؟
االن هم برای یار مهدی شدن باید مثل یاران  ابا 

عبداهلل بود.
اگه خوب حواســمون رو جمــع کنیم می بینیم 

کربال و عاشورا هنوز ادامه داره....
تــوی کربال آغوش امام حســین بــرای همه باز 
بود،اصال آقا به هر بهانه ای بود میخواست دست 

یکی رو بگیره و بیاره توی مسیر روشنایی....
اگه دقت کنیم می بینیم امام حســین هنوز داره 

این کار رو می کنه..... کجا؟
اربعین.....

پیاده روی.... وقتی میبینــی که این همه آدم از 
همــه جای دنیا،با هر دین و مذهبی اومدن پیاده 

روی،اون وقت می فهمی هنوز کربال تموم نشده و 
هنوز دارن یار جمع میکنن....

هنوز صدای هل من ناصِر آقا بلنده...
اما ایندفعه برای مهدِی خاندانشــون به دنبال یار 

میگردن...
بهانه و هــدف این پیاده روی،اعالم آمادگی برای 
بیعت و قرار گرفتن در سپاه امام زماِن ِ....لبیک به 

ندای مهدِی فاطمه....
باید ســوار کشــتی نجات امام زمان شــد،برای 

رسیدن به ساحل ظهور.....
راه به روی همه بازه....

هر که دارد هوس کرب و بال بسم اهلل....
اربعین نزدیِک....

همین طور ظهور...

سبک زندگی1
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         آقای جواد طاهریان
         زمان پیشنهادی برای مطالعه : 2:30

که ممکن است ذهن خواننده  یکی از شــبهاتی 
یا شــنونده روضه امام حسین علیه السالم را به 
که امام حســین  کنــد این اســت  خــود مشــغول 
کتــي  کار ،خــود را بــه هال علیــه الســالم بــا ایــن 
که خداوند در قرآن با آیه » َواَل ُتْلُقوا  انداخته اند 
ْهُلَکِة ؛ خود را با دســتهایتان به  ِبَأْیِدیُکــْم ِإَلــي الّتَ
کرده است . وانجام این  کت نیندازید « نهی  هال
کشــی اســت، ان هــم با علــم امام از  ســفر، خود 

خ خواهد داد . که در سفر به عراق ر وقایعی 
] اخبار شهادت امام حسین )ع( از سوی پیامبر 
کتب شــیعه و  کــرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( در  ا
کثــرت ناقالن  ســنی، مجموعا فوق تواتر اســت. 
کســی  گر برای  کــه ا ایــن اخبــار بــه حدی اســت 
یقین آور نباشــد، آن شــخص از هیچ خبر متواتر 

کند[ دیگری نمی تواند یقین حاصل 
براي رسیدن به جواب این شبهه ،ابتدا باید به 

کرد !! سوال شک 
کــه با خوانــدن سطـــــحی متن قــــــــران  اینگونــه 
کــه در بســیاري از ایــات  مــی تــوان متوجــه شــد 
در مــورد دادن جــان و مــال در راه خــدا بســیار 
صحبت شــده و اجر بســیار واالیی بــرای ان ذکر 
کنار هم نیاز  شده .پس قرار دادن این دو ایه در 

به بررسي بیشتری دارد.
بــا دقــت بیشــتر در صــورت شــبه بــه ایــن نتجه 
بــرای  ایــه  یــك  از  قســمتی  فقــط  کــه  میرســیم 
قبوالندن این شــبه به ذهن مخاطب اســتفاده 

شده
کل  حــال بــرای درک بهتر معنای ایه به بررســی 

آیه مي پردازیم:
کــت  »هال آیــه  معنــای  مــورد  در  را  مقدمــه ای 
کــت حــرام  تــا معنــي هال « اشــاره مــی نماییــم 
که آیا این عنوان  مشــخص شــود ، تا بعد ببنیم 
در مــورد قیــام بــزرگ امام حســین علیه الســالم 

کند یا خیر . صدق می 

خداوند در قرآن في فرمایند :
َوَأْنِفُقــوا ِفــي َســِبیِل اهّلِل َواَل ُتْلُقــوا ِبَأْیِدیُکــْم ِإَلــي 
ُیِحــّبُ اْلُمْحِســِنیَن .  ِإّنَ اهّلَل  ْهُلَکــِة َوَأْحِســُنوا  الّتَ

البقره / 1۹5 .
کنید و خود را با دســتهایتان  در راه خــدا انفــاق 
کــه خداوند  کنید  کــت نیندازید و نیکــی  بــه هال

کاران را دوست دارد . نیکو 
کت اســت  » تهلکــة« در ایــن آیــه بــه معنای هال
که انجــام آن به  کاری اســت  و مقصــود از آن هــر 
که تحمــل آن در حالت  انســان ضرر بزرگــی بزند 
عــادي ممکــن نیســت ؛ ماننــد فقر یــا مریضی یا 

مرگ .
کریمــه در ابتــدا بــه انفــاق در راه خــدا  ایــن آیــه 
در  بخشــش  و  وي  راه  در  کاری  فــدا یعنــي  ؛ 
که او می پســندد ، دعوت و پس از آن از  طریقي 
کت منــع می نماید . پس  انداختــن خود در هال
که  کتی اســت  کــت در ایــن آیــه ، هال مــراد از هال
گذشــتگی در راه خدا  کاری و از خود  از تــرك فــدا

گیرد . نشأت می 
یعنــي   . کنیــد"  نیکــی  و   " فرمایــد  مــي  ســپس 
از  خــدا  راه  در  خودگذشــتگی  از  و  کاری  فــدا بــا 
هــر  کــه  اســت  واضــح  پــر  ؛  باشــید  کاران  نیکــو 
کاری نیکــو نمی باشــد وهر  کاری، فــدا نــوع فــدا
بخششــي محبــوب و پســندیده درگاه خداونــد 

نیست ؛
پســند  مــورد  گذشــتگی  جــان  از  و  کاري  فــدا
که مهمترین آن،  این دو  خداوند شرایطي دارد 

شرط است :
گذشــتگی در راه و هدفی  کاری و از خــود  1- فــدا
گر  که عقــالی عالــم آن را می پســندند ؛ و  باشــد 
ج شــده و داخل در  گــر از محدوده عقل خار نــه ا
گاه شــود، مورد  اعمــال جنــون آمیــز یــا ناخــود آ

پسند خداوند نخواهد بود ؛
۲- آن چه در راه او هدیه می شــود از نظر ارزش 
، از خــود هدیــه ، داراي برتــری و فضیلت باشــد 
گذشــتن از مــال بــراي به دســت آوردن  ؛ ماننــد 
کردن حیوانی برای  علم یا سالمتی . و یا قربانی 

کالم ،هرچه  تامیــن نیاز غذایي انســان . در یک 
کاری در راه آن برتــر و  هــدف واالتــر باشــد فــدا

کامل تر است .
ایــن دو مطلــب، دو شــرط اساســی از شــروطی 
و  انفــاق  و  بخشــش  هــر  در  بایــد  کــه  هســتند 
کاری نیکو بوده  کاری رعایت شــود تا آن فدا فدا

و در راه خدا به حساب آید .
که  با این مقدمه ، به خوبی مشــخص می شود 
کامل  قیــام امــام حســین علیــه الســالم به طــور 
در راه خــدا بــوده اســت ؛ زیرا دو شــرط را به نحو 
کاری  کامــل داشــته اســت ؛ بنابرایــن تمــام فــدا
که آن حضرت در روز عاشــورا انجام داده  هایــي 

اند ، در راه خدا و مورد رضایت اهّلل بوده است.
که  کــت ) یــا هــر دلیلــي  خالصــه اینکــه : آیــه هال
گونه خود  کند ( شامل هر  خودکشي را حرام می 
کردن  را بــه خطــر انداختن نمی شــود ؛ و قرباني 
گــر برای هدفی بزرگ و شــریف -  جــان و مال را ا
مثل آن قیام جاودان امام حســین علیه السالم 

کند ؛ - باشد ، حرام نمی 
کاری حســین علیه الســالم در روز  گــر نبود، فدا ا
عاشــورا ، اســالم ، قرآن و هر آن چه پیامبران در 
طــول تاریخ آورده بودند ، در زیر آوار بدعت ها ، 
که خلفای پیشــین  ســیاه نمایی ها و انحرافاتی 
به وجود آورده بودند دفن می شــد و اثری از آن 
گذشــته در  که ادیان  باقی نمی ماند ؛ همانطور 
زیر این رســوبات مدفون شــد و اثر درستی از آن 

ها بر جای نماند .
روزی مــردی نزد امام ســجاد )ع(رفته و پرســید 

چرا پدر شما به این جنگ تن داد ؟!
که قبــل از نماز  گفتنــد به اذانــی  امــام در پاســخ 
که  کن ]منظورشــان این بود  ها میخوانی توجه 
امویان ســعی داشــتند حتی نام پیامبــر را هم از 

کنند[ اذان حذف 
پس قیام امام حســین علیه الســالم هم عقالئي 
که آن حضرت دارد ، از دادن  است و هم هدفی 
کلمه تمام هستی ،  جان و مال و فرزند و در یك 

باارزش تر است.

تناقضی در متن قرآن با قيام عاشورا
شـــــبـهات

         خانم فاطمه نانکلی
         زمان پیشنهادی برای مطالعه : 2:50

امام علی )ع( می فرمایند: 
همــه واجبات دربرابر امر به معروف و نهی از منکر، چون 

قطره ای است در برابر دریا 
کــه هرســال،  حــدودا دومــاه صــرف  شــیعیان جهــان 
کنند،  آیا واقعا به این موضوع  عزاداری امام حسین می 
که هدف امام حســین از نهضت عاشــورا و  پــی بــرده اند 
که ذهن اندیشــمندان  کربــال چه بــود؟  واقعه ای  واقعــه 
که چرا امام حسین  غربی را به خود مشغول ساخته این 
در صحرای کربال فرمودند،  هل من ناصر ینصرنی؟  و این 
که ما شیعیان با شروع ماه محرم و صفر، لبیک یا حسین 
که ما دانشــجویان در محیط دانشــگاه،  میگوییم؟  این 
بــا برپایــی هیات هــای دانشــجویی، برای امام حســین 
کنیم و باز هم لبیک یا حســین میگوییم؟   عــزاداری می 
لبیک یا حسین به معنای واقعی کلمه یعنی فرمان امام 
کردن اما با خودم می اندیشم،  حســین را اجرا و اطاعت 
چــرا بــه معنای واقعی لبیک یا حســین پــی نبردیم؟  به 
حــال خودم حســرت می خــورم، چرا لبیک یا حســین را 
کنم؟   کنــم و به آن عمــل نمی  صرفــا بــر زبانــم جاری می 
امام حسین یعنی اوج انسانیت و لبیک یا حسین یعنی 
اوج انسان دوستی و اوج انسان دوستی یعنی نمی توانی 
که به هم نوعت آسیبی برسد، درست مثل کسی  ببینی 
کنار جــاده ای ببیند و اورا رها  کــه نمــی تواند زخمی را در 
که به روح بشر وارد می  گناه بزرگترین آسیبی است  کند و 
شود و اینجاست که متوجه میشی چرا امام حسین قیام 
که نمی توانســت  کــرد،  چــون او عاشــق ترین پــدری بود 

ببیند فرزندانش به خودشان ظلم می کنند 
آری لبیک یا حسین یعنی نسبت به هم نوع بی تفاوت 
نبودن و برای اشاعه حقیقت و حقانیت از همه چیز خود 
که همان  گذشتن و بی تفاوت نبودن نسبت به هم نوع 
واجب فراموش شــده یعنی امر به معروف و نهی از منکر 

می باش.

احيـــــــــــای واجــــب 
فــــــــراموش شـــــــده
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