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 »آب حیات« را چه ارزان می فروشیم!

 بهترین خاطره  هایم از ماه رمضان
 در حرم امام رضا)ع( گذشت
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قصار االیات تا ربنا

همسفر بهشت

یادداشت

دعای روز ششم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهــم ال تخذلنــی فيــه لتعــرض معصيتک 
والتضربنی بســياط نقمتــک وزحزحنی فيه من 
موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتهی رغبة 

الراغبين
خدایا در این ماه به خاطر دست زدن به نافرمانيت 
خوارم مساز و تازیانه های عذابت را بر من مزن و از 
موجبات خشمت بدان نعمت بخشی و الطافی که 
نســبت به بندگان داری دورم بدار ای آخرین حد 

اشتياق مشتاقان

ماه رمضان ماهی خاص بــا ویژگی های معنوی 
است که فرت درک کردن آن یک بار در سال به دست 
می آید، بنابراین در این ماه باید  بيش از گذشــته به 
ویژگی های متعالی زندگی بياندیشيم. به هر حال به 
نظر می رسد چنين فرصتی در دیگر ایام سال برای 
تعالی بخشی روح به راحتی ميسر نشود. از این رو ماه 
مبارک رمضان بهترین زمان برای پرداختن به ابعاد و 
چگونه متعالی کردن زندگی انسانی است. با توجه به 
اینکه ماه مبارک لبریز از فضيلت و ثواب اخروی است 
برخی تنها بعد معنوی ماه مبارک را مورد توجه قرار 
داده و با آن تک بعدی برخورد می کنند و شاید ماه 
مبارک را به عنوان یک تکليف الهی محترم و عزیز می 
داند در حالی که ماه مبارک را نباید به خاطر مسائل 
اعتقادی مورد توجه قرار دارد زیرا این ماه بسترهای 
مناسبی برای رشد شــخصيت وبلوغ انسانها فراهم 

کرده است. 
 ماه مبارک رمضان  عــاوه بر ثمرات معنوی اش  
فرصتی برای تمرین زندگی و رشد شخصيت است. بی 
تردید روزه داران در چنين فرصتی می توانند به تغيير 
برخی از خصوصيات اخاقی خود اهتمام بيشتری 
نشان دهند اما بنده  فرصت را مغتنم شمرده تا بر دو 
فاکتور شخصيتی که در سامت و بهداشت روان تاثير 
گذار هستند تاکيد نمایم، به نحوی که بتوانيم  والدین  
با آثار ماه مبارک بر  این دو ویژگی شخصيتی بيش از 

پيش آشنا شوند.
در موضوع ســامت روان، رشــد شــخصيت و 
بهداشت روان بر دو فاکتور توان کنترل کردن و تاب 
آوری به عنوان دو ویژگی منحصر به فرد که می تواند 
منجر به رفتارهای خاصی از افراد شود تاکيد می شود. 
توان کنترل کردن از کودکی به عنوان تکليف رشدی 
مطرح می شود و تا زمانی که فرد به بلوغ رسيده توان 
کنترل خود را به دست می آورد و می تواند مستقل 
عمل نماید چندان مورد توجه نيست اما بعد از بلوغ و 
رهایی از وابستگی های کودکی می توان گفت توان 
کنترل کردن یعنی شاخص هایی برای تشخيص بلوغ 
و استقال فرد. اگر چنين مسئله ای در فرد بروز  کند 
و فرد توان کنترل کردن خود را داشته باشد اینگونه 
تعریف می شود که از شــخصيت سالمی برخوردار 
است او در جامعه انســانی شایسته خواهد بود و می 
تواند به درســتی شــخصيت خود را مدیریت کند. 
فردی که توانایی کنترل خود را داشته باشد می تواند 
همسر بسيار مطلوبی برای زندگی مشترک و شهروند 
خوبی برای محيط زندگی اش باشــد همچنين می 
تواند کارمند و نيروی انسانی شایسته ای باشد اما در 
حد متعالی می تواند انسان با تقوایی باشد، بنابراین 
فردی که توان کنترل کردن را در خود درونی کرده 
می تواند انسانی متقی باشد. ماه مبارک رمضان  تنها 
زمانی برای  انجام تکاليف شرعی نيست بلکه در کنار 
آن فرصتی اســت برای تمرین کردن کنترل کردن 
خود. درست اســت که در روزه داری برخی از لذایذ  
جسمانی و فيزیکی  زندگی را از خود منع می کنيم 
تا فرصت معنوی به دست آوریم اما به طور کلی ماه 
مبارک فرصتی برای مدیریت و کنترل خود است تا  
نفس کنترل شود. بی تردید توان کنترل کردن زمينه 
ساز بسياری از ابعاد شــخصيتی افراد و رفتار سالم 
فردی، خانوادگی و اجتماعی می شود به همين دليل 
به نظر می رسد ماه مبارک رمضان زمان مناسبی برای 
کنترل شخصيت  اســت. این ماه در کنار گرسنگی 
ها و تشــنگی ها فرصتی برای تقویت ویژگی های 
شخصيتی است از این رو گرسنگی و تشنگی مقدمه 
و تکليفی است برای رسيدن  به تمرین بزرگ یعنی 

کنترل نفسانيت.
 دومين ویژگی که جزء  ســامت شــخصيت و 
توانمندی شخصيت افراد محســوب می شود توان 
تاب آوری است. تاب آوری به معنای تحمل کردن و 
قدرت استقامت در برابر سختی ها است و این مهم 
می بایســت در مراحل رشد شخصيتی افراد تقویت 
شود. بی تردید کسانی که از توان تاب آوری باالتری 
برخوردارند زندگی سالم تربا تنش ها و استرس های 
کم تری دارند و فشارهای مســتمر زندگی کمتر از 
دیگران آنها را تحت تاثير قــرار می دهد. افرادی که 
تاب آور تر هستند صبورند و مقاومت روانی آنها بيشتر 
از دیگر افراد است از این رو ماه مبارک رمضان و تکليف 
شرعی روزه گرفتن فرصت تاب آوری را در خانواده ها 
و نسل جوان تقویت می کند. در پرتو تاب آوری فرد 
با توانمندی بيشتری زندگی سالم را دنبال می کند. 

نَْيا بِاآلَِخَرةِ« َِّذیَن اْشَتَرُواْ الَْحَياَة الدُّ »أُولَـِئَک ال
آنان کســانی اند که زندگی دنيا را به بهای آخرت 

خریدند
)بقره/86(

آب گرانتر اســت یا طا؟! معلوم است که طا! آب 
کيلویی 5 تومان هم نيست اما طا کيلویی 100 ميليون 
تومان می ارزد! حاال یک سوال دیگر. آب ارزشمندتر 
است یا طا؟! لطفا با تأمل پاسخ دهيد! طا؟ خوب حاال 
فرض کنيد در یک بيابان برهوت گير افتاده اید و دارید 
از تشنگی می ميرید. یک ليوان آب هم ندارید اما 100 
کيلو طا دارید. حاضر هستيد یک کيلو طا بدهيد و 
یک ليوان آب بگيرید تا از مرگ نجات پيدا کنيد؟ بله 
اگر الزم باشد حاضرید تمام 100 کيلو طا را هم بدهيد 
و یک ليوان آب بگيرید و بنوشــيد تا اگر شــده برای 

ساعتی بيشتر زنده بمانيد!
خوب! حاال آب ارزشــمندتر است یا طا؟! بله، آب 
ارزشمندتر است چون انســان بدون آب می ميرد اما 
بدون طا می تواند به راحتی و بدون مشــکل زندگی 

کند.
بله! ما انسانها  خيلی وقتها ارزش چيزهایی که در 
اختيار داریم را نمی دانيم و اشتباه حساب و کتاب می 
کنيم. عمر ما مانند همان آب است که به دليل فراوانی 
اش و اینکه رایگان در اختيار ما قرار داده شــده، آن را 
ارزان می پنداریم و قدرش را نمی دانيم در حاليکه هر 

قطره اش می تواند ما را از مرگ نجات دهد. 
ثروت هم در حکم طایی اســت کــه تنها زینت 
ظاهری اســت و وقِت وقتش به هيچ کاری نمی آید و 
پس از مرگ هم باید آن را برای دیگران گذاشت و رفت 

و البته مسؤوليت آن را به دوش کشيد.
عمر، سرمایه آخرت اســت و ثروت سرمایه دنيا. و 
دریغا که بيشتر مردم سرمایه ارزشمند آخرت را می 
دهند تا سرمایه فانی دنيا را بدست آورند و چه تجارت 
پرزیانی است این تجارت. عمر انسان در حقيقت همان 
»آب حيات« است زیرا با این سرمایه ارزشمند است که 
می توان حيات جاوید در جوار قرب الهی و سعادت ابدی 

را خریداری کرد.
انســان عاقل بدنبال ذخيره ســرمایه ای است که 
پایدار و هميشگی باشــد نه ســرمایه ای که پس از 
چند سال از کف برود، آن هم به قيمت از دست دادن 
خوشــبختی جاودان عالم آخرت. پس چرا ما دنيای 
فانِی بی ارزش را به آخرت باقِی ارزشمند می فروشيم؟!

در پایان همين آیه می فرماید که: "پس نه عذابشان 
تخفيف داده شود و نه آنها یاری می شوند".

به راستی جزای کسی که دعوتهای مکرر حق را از 
زبان پيامبران و امامان و اوليا خدا و نيز آیات قرآن کریم، 
نشنيده گرفته و عمر و سرمایه زندگی جاودانی اش را 
هدر داده و در راه غيرخدا یعنی شيطان سوزانده است 
چيست جز عذاب سخت دوزخ و درد سنگين وجدان و 
حسرت جاودان؟ و چه کسی حاضر است در روزی که 
ميزان عمل آماده شده اســت، چنين کسی را یاری و 

شفاعت کند؟

یکی از خاطرات پررنگی که در ذهن هر ایرانی نقش 
می بندد، مربوط به دوران کودکی ای اســت که تازه 
وارد انجام عبادات و فرایض شده که در این زمان هم 
دشواری هایی را بر جان می خرد و هم شيرینی هایی 
را تجربه می کند. من هم به مثابه هر ایرانی مسلمان 
دیگر یکی از بهتریــن خاطراتم مربوط بــه ایام ماه 
مبارک رمضان اســت. در آن زمــان ایام این چنينی 
آداب خاص خود را داشــت و ما که در مشهد بودیم، 
سنت های خودمان را داشــتيم، اما این سنت ها و ... 
کم کم تغيير کرد.  خاطرم هست در آن ایام که تازه وارد 
به اصطاح جمع روزه داران شده بودم، به روستایمان 
در تربت جــام می رفتم. پدربزرگم در مســجد این 
روســتا امام جماعت بود. من و برادرم دو سال قبل از 
اینکه به سن تکليف برسيم، روزه می گرفتيم. در این 
کار با هم رقابت هم داشــتيم. مثًا اگر قرار بود افطار 
کنيم، سعی می کردیم که کمی دیرتر از دیگری این 
کار را انجام دهيم. همين کارها باعث شــده بود که 
بعداً در نوجوانی راحت تــر ادای تکليف کنيم. یکی 
از بهترین خاطــرات ماه مبــارک رمضانم مربوط به 
شيطنت های کودکی در این ایام است.  عاوه بر این، 
در ماه مبارک رمضان من سبک دلی خاصی داشتم و 
جوشش های شعری و الهامات بسياری در این مدت 
به سراغم می آمد. بسياری از سروده هایم تحت تأثير 
همين حس و حال سروده شده اند که از آنها سروده 
ذیل اســت، با این ابيات که تيتراژ یکی از برنامه های 
تلویزیون در ایام ماه مبارک بود:بوی بهار قرآن، فرصتی 
آســمونی فرصت همصدایی، فرصــت همزبونيماه 
مبارک دل، ماه خوش بندگی یه فرصت آشنا تو غربت 
زندگيفرصت پر کشيدن به آبی عبادت دیدن روی ماه 
فرشته های رحمت مهمونی بهاره تو شب قدر بارون 
سفره مهربونی، ســفره نون و ریحون گذشته از همه 
این ها من فکر می کنم یکــی از بهترین خاطراتم در 
دعاخوانی های ماه مبارک رمضان و حرم امام رضا)ع( 
گذشت. انتظار برای افطار در حرم مطهر امام رضا)ع( 
یکی از بهترین خاطراتی است که هر ایرانی می تواند 

شيرینی آن را بچشد. 

 سید مصطفی حسینی راد

دکتر رضا شریفی
 روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه 

مصطفی محدثی خراسانی

احمد عبداله زاده مهنه
 تصویر جلــد کتاب »عقاید مکتب تشــیع« را روی 
صفحۀ فیس بوکش گذاشــته و با کلی ذوق وشــوق 
دیگری  نوشتۀ  در  الحمدهلل!«  جدیدم.  »کتاب  نوشته: 
افراد  اگر  این سؤال را مطرح کرده است: »نمی فهمم. 
ملحد، وجود خدا را قبول ندارنــد، چرا این قدر از او 
بدشان می آید؟« از همه جالب تر، عکس ُمهر تربت با 
نقش »یا شــهید کربال« را روی صفحه اش گذاشته و 

زیرش نوشته: 
نوشته.« »اعظم  این مهر چی  بگوید روی  »لطفًا یکی 
از  آمریکایی،  61ســالۀ  پیرمرد  جانســون«،  نسیم 
دوســتان فیس بوکی اســت که همین دو ماه پیش 
مبارک  ماه  طعم  دارد  تازه  امســال  و  مسلمان شده 
ماه رمضان  اولین  از  را می چشــد. دریافتش  رمضان 
را در صفحــۀ گروه »انجمن تازه مســلمانان« چنین 
به یادگار گذاشــته اســت: امروز اولین روز از اولین 

ماه رمضان من اســت. البته اولین باری نیســت که 
روزه می گیــرم. بعضی را می بینم که برای رســیدن 
افطار مدام به ســاعت نگاه می کنند. من هم بار اول 
همین کار را کردم؛ ولی آن را کنار گذاشــتم، چون 
اولین  روزه را کشدارتر و ســخت تر می کند. در این 
ماه رمضان کارم مدام خواندن قرآن و ادعیه اســت. 
راســتش نمی دانم دعا و قرآنم را درست می خوانم یا 
نه. کتابی دارم به اســم »گلچین رمضان« که از روی 
همان عمل می کنم.  این کتــاب اعمال و دعاهای هر 
روز ماه رمضان را جمع آوری کرده اســت. اما دربارۀ 
ناامید  ولی  کردم،  خراب  می گذرد!  ای...  احساســم: 
نیستم! رفتم چیزی توی یخچال بگذارم که چشمم به 

یک تکه گوشت کبابی افتاد و شروع کردم به خوردن. 
تازه یادم آمد که روزه بــوده ام! قضایش را می گیرم 
که  بگوییم  به ش  و  کنیم  خوشحالش  ]باید  ان شاءاهلل! 
خوشتان  چه  نمی کند.[  باطل  را  روزه  سهوی  خوردن 
بیاید و چه نه، به نظر من خدا غفور و رحیم است. از 
لحاظ معنوی هم احساس خوبی دارم و از خواندن نماز 
و قرآن لذت می برم. لحظه شماری می کنم که باالخره 
با مفهوم باالتری  بتوانم به مسجد بروم و نمازهایم را 
به جا بیاورم. قصد دارم برای زندگی به شــهری بروم 
که مسجد شیعیان داشــته باشد. خوشحالم و منتظر 
روزه گرفتن در بقیۀ روزهای ماه رمضان هستم. موقع 
ظهر واقعًا بغض گلویم را می گیرد و اشک در چشمانم 

مناسب ترین خوراكي ها 
در برنامه غذایي ماه رمضان

دسر طالبی 
عالي براي شب هاي ماه مبارك رمضان

دوغ مالی!

در مدت مــاه مبارک 
تا  اســت  الزم  رمضــان 
جدي  توجه  مســلمانان 
نسبت به مصرف 5 گروه 
اصلي مواد غذایي داشته 
باشــند تا از دریافت ریز 
و  ضــروري  هاي  مغذي 
تغذیــه متعادل اطمينان 
کسب کنند. این 5 گروه 

عبارتند از:
نان، غات و دیگر فرآورده هاي غات

میوه ها و سبزیجات
گوشــت، ماهي و مرغ. بهتر اســت انواع کم 
چرب انتخاب شود و در هنگام طبخ چربي هاي 

اضافي و پوست آن گرفته شود. 
شیر، پنیر و ماست

چربي ها و شــيریني جات. این خوراکي ها 
ارزش غذایــي پایيني دارند و بســيار پرکالري 
هســتند. در  نتيجه توصيه مي شود مصرف آنها 

محدود شود.
پيامبــر بزرگوار اســام )ص( از بيــن انواع 
خوراکي ها بيش از همه شير، خرما، گوشت بره 
یا گوســفند و جو را ميل مي کردند. ميوه ها و 
سبزیجات نظير زیتون، پياز، خيار، انجير، خرما، 
انگور و عدس خوراکي هاي ســالمي هستند که 

در قرآن کریم به آنها اشاره شده است.  
قندهاي پيچيــده نياز بدن به انــرژي را به 
تدریج طــي زمان طوالني روزه داري تامين مي 
کنند. غات و دانه هایــي مانند گندم، جو، جو 
دوســر، ارزن، حبوبات، آرد ســبوس دار و برنج 
قهوه اي سرشــار از این قندها هستند. غذاهاي 
سرشار از فيبر نيز به آرامي هضم مي شوند که از 
جمله مي توان به سبوس، غات، دانه ها و مغزها، 

ســيب زميني همــراه با 
مانند  سبزیجات  پوست، 
لوبيا ســبز و ميوه هایي 
انجير  و  آلو  زردآلو،  نظير 

اشاره کرد. 
همچنين بهتر اســت 
بعضــي مــواد غذایي را 
در ایــام روزه داري کمتر 
مصرف کرد یــا از برنامه 

تغذیه حذف نمود:
خوراکي هایي که تغييرات و فرآوري بسياري 
را تحمل کــرده اند. مواد غذایــي حاوي مقدار 
بسيار قندهاي تصفيه شــده از جمله شکر، آرد 
ســفيد و بيســکویيت هاي انرژي زا. گرچه این 
خوراکي ها مي توانند انرژي فوري را براي بدن 

تامين کنند اما براي تمام روز مناسب نيستند.
خوراکــي هــاي چــرب مانند کيــک ها، 
بيســکویيت ها، شکات، غذاهاي سرخ شده و... 
غذاهــاي با مقدار باالي روغن بســيار پرکالري 
هســتند و عناصر غذایي کمــي دارند. این مواد 
باعــث تغذیه نامتعادل مي شــوند و احســاس 
خســتگي و بي حالي در مــاه مبارک رمضان را 
افزایش مي دهند.  نمک و غذاهاي شــور مانند 
زیتون، گردو، انواع سس و چيپس ها. کاهش آب 
بدن مشــکلي است که در ماه مبارک رمضان به 
خاطر مصرف کمتر مایعات شایع است و مصرف 
خوراکي هاي با نمک باال به خاطر جذب مایعات 
بدن این مشــکل را تشــدید مي کنند.  مصرف 
چاي پررنگ و قهوه نيز باید محدود شــود زیرا 
کافئين موجود در آنها مدر اســت و کاهش آب 

بدن از طریق ادرار را تسریع مي کند. 
 مترجم: مریم سادات کاظمي
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 طالبــی یکی از غنی 
تریــن منابع ویتامين آ و 
ویتامين ث است. طالبی 
بــه خاطــر ویژگی هایی 
بودن،  اشتهاآور  همچون 
بــودن و ملين  ادرار آور 
بــودن می توانــد بــرای 
افرادی که در ماه رمضان 
گوارشی  مشکات  دچار 

شــده اند، مفيد باشــد. البته کســانی که دچار 
دیابــت یا وروم معده هســتند، پيش از مصرف 
طالبی باید با پزشــک خود مشورت کنند. این 
دســر نيز به سبب اشــتهاآور بودن، برای ميان 
وعده پس از افطار مناســب  تر است و اشتهای 
 شما را برای ميل کردن سحری، بيشتر می کند.

مواد الزم:
 طالبــی؛ یــک کيلوگرم خامــه؛ 200 گــرم

شــکر؛ چهار تا شش قاشق ســوپخوری ) بسته 
 به شــيرینی طالبی این ميزان قابل تغيير است(
ســوپخوری قاشــق  یــک  ژالتيــن؛   پــودر 

و آب جوش؛  آب ســرد 
 هــر کدام نصــف پيمانه

پوست طالبی و تخم های 
آن را جــدا کنيد. طالبی 
را خرد کرده و با شــکر 
و خامــه در مخلوط کن 
بریزید تا به شــکل پوره 
بيایــد. در   یکنواخــت 

بــا  را  ژالتيــن  پــودر 
آب ســرد مخلوط کنيد و و بعــد از پنج دقيقه 
آبجــوش را هــم بــه آن اضافــه کنيــد. حاال 
بایــد آن را بــه صــورت بن مــاری) روی بخار 
کتری بــا مقدار کمــی فاصله( قــرار دهيد تا 
 کامــا یکنواخت و بــه اصطاح صاف شــود.

مخلــوط  بــه  را  ژالتيــن  ترکيــب  حــاال 
بزنيــد. هــم  و  کنيــد  اضافــه   طالبــی 

برای سرو این دسر، می توانيد آن را در قالب های 
تک نفره یا یک قالب بزرگ بریزید. دســر را به 
مدت شش تا هشت ساعت در یخچال قرار دهيد 

و سپس ميل کنيد.

سحری 
رد مغرب

جمع می شود. اآلن نزدیک نماز عصر است. پس عصر 
به خیر به همۀ برادران و خواهرانــم! خدا به همه تان 

خیر و برکت کثیر عنایت فرماید.
*****

»کریستوفر ِدیل«، برادر آمریکایی دیگری است که شش 
ماه پيش مسلمان شده اســت. ایميلش را با »سام احمد، 
و رمضان کریم!« شــروع کرده و از حال وهــوای اولين ماه 

رمضان عمرش چنين می گوید:
من در دسامبر سال 2014 مســلمان شدم. همين 27 
ژوئن امســال، حدود یک هفتــه بعد از آغاز مــاه رمضان، 
56ساله می شوم. من با دو حس متفاوت به این ماه مبارک 
پا گذاشتم. هم خوشــحال بودم که می توانم وقتم را به دعا 

و تفکر بگذرانم و هم ناراحت، چون ده روز اول ماه رمضان 
باید در کنار مادر، خواهر و دو برادرم می ماندم.

پــدرم کاتوليک بــود و 13 ژانویــة همين امســال در 
نودســالگی درگذشــت. قرار بود که در مــاه ژوئن، همين 
ماه، بــه کاليفرنيای جنوبی برویم و خاکســتر پــدر را در 
صومعه ای دفن کنيم. تصميم گرفته بودم که همين روزها 
مسلمان شــدنم را با خانواده در ميان بگذارم و در این سفر 

نماز بخوانم و روزه بگيرم.
همين هفتة پيش، مادرم دچار شکســتگی مچ دست و 
لگن شد. شيکاگو به کليولَند رفتم تا در بيمارستان از مادرم 
مراقبت کنم. چهــار روز در کنار مادر بــودم و روز اول ماه 
رمضان به شيکاگو برگشتم. ســاعت سه صبح برای سحری 

بيدار شدم و برای شــفای مادرم دعا کردم. سختی روزه در 
برابر حال وخيم مادرم چيزی به نظر نمی رسيد. در مسجد 
سرشار از حس ناراحتی به خاطر وضعيت مادرم و نيز زیبایی 

و عظمت نماز بودم. 
دوباره به کليولند برگشــتم و قصــد دارم ده روز پيش 
مادرم بمانم. برنامه ام از این قرار اســت: روزه ام را می گيرم، 
نماز صبح را می خوانم، به بيمارســتان می روم، نماز ظهر را 
همان جا می خوانم، برای نماز مغرب به مســجدی در همان 
حوالی مــی روم و اميدوارم افطار هم همان جــا گيرم بياید. 
خدا را شــکر می کنم که در اولين مــاه رمضانم کاری کرد 
که به فکر نيازهای دیگران باشم. اميدوارم خدا مادرم را شفا 

عنایت کند.

فرصــت  رمضــان  مــاه 
مغتنمی است که محافل انس 
با قرآن در مســاجد و منازل 
و مکانهــای مختلف مذهبی 
با حضور عاقه مندان و دوســت داران کام 

وحی برگزار شود.
 امــا زایران و مجــاوران بــارگاه ملکوتی 
حضــرت امام رضا)ع( هر ســال متمایزترین 
محفل قرآنی در مکانی آســمانی که از پيوند 
قرآن و عترت حکایت دارد را تجربه می کنند.  
قرائت یک جزء از قرآن در محفل جزء خوانی 
در دارالقرآن کریم و رواق بزرگ امام خمينی 
هر روزه با حضور قاریان مطرح خيل زایران را 
متوجه این محفل قرآنی کرده اســت. قاری 
بين المللی قرآن کریم در حاشــيه برگزاری 
مراســم جزء خوانی قران کریم به خبرنگار ما 
می گوید: تفاوت  ترتيــل حرم با دیگر مکانها 
در این اســت که قرآن و عتــرت در کنار هم 
جمع شده است. از طرفی ماه مبارک رمضان و 
قرائت قرآن، از طرفی وجود بارگاه مطهر امام 
رضا)ع( سبب شده که فضای معنوی زیبایی 
به ترتيل های حرم ببخشد  و گمان نمی کنم 
چنين فضایی در جاهای دیگر ایجاد شــود و 
چنين حس معنوی به مستمعين و خود قراء 
دست بدهد و این فقط به ســبب وجود امام 

رضا)ع( است.
 جواد پناهی از تاثير درونی قرائت قرآن در 
کنار مضجع منور حضرت رضا)ع( می گوید و 
می افزاید: معنویتی که در این مکان هست، به 
قاری حس و حالی دیگر می دهد و این حس را 
خود قاری بهتر می تواند به مستمعين منتقل 
کند. این معنویت را وجــود مقدس حضرت 
رضا بيشــتر می کند و وقتی انسان احساس 
می کنــد در چنين فضایی قــرآن می خواند 
احساس می کند حس معنوی کام وحی به 

مخاطب راحت تر منتقل می شود. 

*حس خوش یک دعوت
یکی از زایــران امام رضا کــه از یزد برای 
زیارت مشرف شده اســت، از فضای روحانی 
جزءخوانی در حرم مطهــر می گوید: به طور 
اتفاقی تاوت حاج جواد پناهی را در این مکان 
روحانی مشاهده کردم، بسيار خوشحال شدم 
و تحت تاثير قرار گرفتم. باورم نمی شــد که 
تاوت ایشــان را از نزدیک مــی بينم. قصد 
کردم تا زمانی که در مشهد حضور دارم از این 

فضای پر از معنویت بهره ببرم. 
حسين زاده از تاثير درونی قرآن خوانی در 
حرم مطهر می گوید و بيان می دارد: تا کنون 
چنين فضایی را تجربه نکرده بودم و امروز به 
حال کســانی غبطه می خورم که امکان بهره 
گيری از چنين فضای معنوی در ماه رمضان 

برای آنان فراهم است.
وی در حالی که اشک شــوق می ریزد از 
امام رئوف، حضرت رضا)ع( به ســبب فراهم 
شدن سفر و توفيق زیارت در چنين روزهای 
پر برکتی تشــکر می کند.  *وقتی معنویت 

مضاعف می شود
یوســفی از مجاوران بارگاه رضوی مراسم 
جــزء خوانــی را بهترین و تاثيــر گذارترین 
 مراسم معنوی در حرم مطهرعنوان می کند و 

می افزاید: وقتی بــه صورت زنده کام خدا را 
از زبان قاریان مطرح کشــور آن هم در چنين 
مکانی می شــنوی، حس معنوی بيشتری به 

انسان دست می دهد.
وی از دســت اندرکاران برگزاری چنين 
مراسمی تشــکر می کند و می افزاید: چنين 
برنامه هایی بهترین شرایط را برای افرادی که 
در روخوانی قران مشکل دارند فراهم می کند 
و همچنين حس معنوی و جذابيت آن بيشتر 

از سایر مکانهاست.

 *برنامه هــای قرآنی حرم مطهر در ماه 
مبارک قرآن

ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن اســت. 

این ماه فرصتی طایی برای رویدادی بزرگ 
در تکامل انســان اســت. جایگاه قرآن ميان 
مسلمانان جایگاه شایسته و بایسته ای ندارد. 
قرآن صرفا در برخی برنامه های خاص آن هم 
در حد ســطحی و ظاهری استفاده می شود، 
هنوز از مــرز روخوانی و قرائت قرآن که پيش 
زمينه شــناخت و عمل به معارف آن اســت 

عبور نکرده ایم. 
به همين ســبب رویکرد نخســت آستان 
قدس رضــوی در برنامه های مــاه بهار قرآن  
توجه به این موضوع مهم  است. مبنای برنامه 
های قرآنی حرم مطهر معارف ناب قرآن ودر 
دســترس عموم قرار دادن ایــن معارف در 
سنين مختلف و آشــنایی همگان با معارف 

کتاب آسمانی است.

*برگزاري محافل قرآني در ماه ضیافت 
الهي 

معاون تبليغات و ارتباطات اسامي آستان 
قدس رضوي با بيان این کــه همزمان با آغاز 

ماه مبــارک رمضان برنامه هــای قرآنی حرم 
مطهر رضوي رنگ و بوي دیگر مي گيرد، می 
گوید: اداره علوم قرآني آســتان قدس رضوي 
همواره با اجرای برنامه ها و مراسم مختلف در 
ایام ماه مبارک رمضان، فعاليت های زیادی را 
برای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی انجام 
می دهد. حجت االســام و المسلمين سيد 
جال حسيني می افزاید: تشکيل محافل انس 
با قرآن در جوار عترت، نشســت های تاوت، 
تدبر و تفسير قرآن، شرکت در نمایشگاه بين 
المللی قرآن و عترت، برگــزاری کارگاه هاي 
تفســير و حدیث، کاس های آموزشی قرآن 
در رشــته های روخوانی و روان خوانی قرآن 
کریم و انتشار کتاب و جزوات آموزشی قرآن 

و حدیث از مهم ترین برنامه های تدارک دیده 
شده در ایام ماه مبارک رمضان است.

*برگزاري روزانه 12 محفل انس با قرآن 
وي به برگزاري روزانــه بيش از 12 برنامه 
ترتيل خواني و محفل انس با قرآن اشاره می 
کند و می گوید: این برنامه ها با عنوان »نواي 
قدسي« در صحن هاي آزادي، غدیر، رضوان، 
هدایت، رواق هــاي دارالهدایــه، دارالقرآن 
الکریم، امام خمينــي)ره(، غدیر، دارالرحمه، 
کوثر وکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

برگزار مي شود. 
حســيني می گوید: طبق هماهنگی های 
صورت گرفته توسط اداره کل روابط عمومی با 
رسانه ملی، ترتيل قرآن کریم در صحن آزادی 
از شبکه یک سيما و در رواق امام خمينی)ره( 
نيز از شــبکه قرآن پخش خواهد شــد. وي 
تصریح می کند: در ایــام مبارک رمضان 30 
نشســت قرآنی با موضوعات تدبر در آیات هر 
روز از ســاعت 11:30 الي 12:30 در صحن 

دارالقرآن حرم مطهر رضوي برگزار مي شود.
  *شرکت در نمایشگاه بین المللی

حســيني حضور در نمایشگاه بين المللی 
قرآن وعتــرت مشــهد مقــدس را از دیگر 
برنامه هاي آســتان قدس رضــوی ذکر می 
کنــد و می افزایــد: این معاونت هر ســاله با 
داشــتن غرفه های متنوع و جذاب، عاوه بر 
ارائه محصوالت فرهنگی به بازدیدکنندگان 
به دنبال ارتباط مســتمر قرآنی با مخاطبان 
از طریــق برگــزاری کارگاه های آموزشــی، 
بازی های قرآنی و برگزاری مســابقات است. 
مدیر تبليغات اســامي آستان قدس رضوي 
نيز در ایــن ارتباط می گویــد: تدبر در آیات 
منتخب قرآني با محوریت بيانات مقام معظم 
رهبري، ویژگي مومنيــن، آرامش، مودت و 
محبت، تدبر در سيره امام حسن مجتبي)ع(، 
الگوگيري از این امام بزرگوار در انفاق و کمک 
به مستمندان و مسئوليت شيعيان در مقابل 
امام علي)ع( موضوعاتي اســت که توســط 
استادان برجسته همچون حجج اسام یحيی 
زاده، توالیی، صفاجو، مهریزیان و علمی مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
علي اميني اظهار مــی دارد: همه روزه در 
ماه مبارک رمضان نشست هاي قرآني دیگري 
جهت تفسير جزء 30 قرآن بعد از نماز مغرب 
و عشاء در صحن دارالقرآن برگزار خواهد شد.

مدیــر تبليغات اســامي آســتان قدس 
رضوي می افزاید: برگزاري جلسه »آموزشي 
قرائت« و»در پيشــگاه قرآن )حلقه قرائت(« 
روز هاي زوج از ساعت 22 الي 23 براي زائران 
و مجاوران حرم منور علي بن موسي الرضا)ع( 

در صحن دارالقرآن الکریم برگزار مي شود.

*نمایشگاه سیار قرآن های نفیس
رئيــس اداره روابط عمومــی ســازمان 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نيز می 
گوید: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، 
در طول ماه مبارک رمضــان، برای اولين بار 
نمایشــگاه ســيار قرآن های نفيس با عنوان 
»زمــزم نــور« را در این کتابخانــه و برخی 
کتابخانه های وابســته به آن در ســطح شهر 
مشــهد برگزار می کند. محمدجــواد قوی، 
قرآن های نفيس، کتاب هــای چاپی و دیگر 
منابع قرآنی در قالب فوم برد، لمينت و ماکت 
قرآنی را از موارد نمایشگاهی برشمرد و تصریح 
می کند: »پيش از ایــن، برخی از این آثار، در 
شماری از نمایشگاه های داخلی و خارجی  به 
نمایش درآمده و این درحاليســت که سعی 
شده اســت در این نمایشگاه، کليه این آثار به 
صورت یک جا در معرض نمایش قرار گيرد.« 
قوی، با اشــاره به وجود شــش نسخه خطی 
از قرآن کریم منســوب به دست خط مبارک 
 ائمه اطهار عليهم السام خاطرنشان می کند:

 »این مرکز به دليل وابستگی به بارگاه امام رضا 
عليه السام و قدمت هزار ساله، همواره مورد 
توجه ارادتمندان به این بزرگواران بوده است و 
از این رو هزاران نسخه خطی نفيس قرآنی به 
این مجموعه اهدا شده که شاخص ترین آن ها 
قرآن های منسوب به دست خط امام علی، امام 
حسن، امام حسين، امام سجاد، امام صادق و 

امام رضا عليهم السام است.«  

 ساحل عباسی
فرصتی  رمضــان  ماه 
برای با هم بودن و تعامل 
آمدن  با  اســت  بيشــتر 
چيزها  بســياری  رمضان 
می روند و بســياری از اعمال و افعال 
نيک جای آنها را پر مــی کند گویی 
و در ســبدش  رمضــان در دل خود 
معجزه های کوچک و بزرگی دارد که 
بر روی پير و جــوان کوچک و بزرگ 
و زن و مرد تاثيرات متفاوتی به جای 
می گذارد اما در کانون خانواده رمضان 
یعنی همبستگی و دیدارهای منظم تر 
و انس و الفت بيشــتر.چيزی که این 
که  است  هایی  خانواده  گمشده  روزها 
در مشغله های زندگی گرفتار مادیات 
شده اند از این رو ماه مبارک فرصتی 
با هم بودن و در کنــار خانواده  برای 
بودن است حجت االسام و المسلمين 
دکتر مســعود آذربایجانــی قائم مقام 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آثار تربيتی 
و وظایف خانوادگــی را در ماه مبارک 

رمضان بازگو می نماید.

*یک تجربه متفاوت
دکتر مسعود آذربایجانی روانشناس 
تربيتی و خانواده مــاه مبارک رمضان 
برای درک مشترک  بهترین فرصت  را 
تجربه معنوی درون خانواده دانســته 
از چند  افزاید: ماه مبارک رمضان  می 
بعد دارای اهميت است عاوه بر تمام 
تجربه  تقویت  ماه  این  اخاقی  فضایل 
در  کامل  ماه  در یک  معنوی  مشترک 
بين اعضای خانواده اســت. بی تردید 
در ایام دیگر سال اعمال عبادی اعم از 
نماز خواندن یا تاوت قرآن در کانون 
خانواده بــه صورت فــردی انجام می 
شود اما در ماه مبارک رمضان خانواده 
درک  مشــترکی  معنــوی  فضای  در 
یکسان و ملموسی از اعمال عبادی به 
زمينه  تواند  که می  آوردند  دست می 
اعضای  بين  هماهنگی  و  تقرب  ســاز 

خانواده می شود.

*محصول متفاوت رمضان
و  خانــواده  اعضــای  حضــور  وی 
همبستگی خانوادگی را یکی از مزیت 
های ماه مبــارک دانســته اظهار می 
دارد: در ایام غيــر از ماه مبارک رفت 

و آمدهای اعضای خانواده 
در ســاعتهای غير معنی 
به نحوی  افتد   اتفاق می 
و  ها  رفتن  زود  و  دیر  که 
دیدار  مانع   ها  بازگشتن 
انسجام  و  خانواده  اعضای 
درون خانوادگی می شود 
اما در ماه مبارک رمضان 
بودن  مشــخص  دليل  به 
زمــان تناول ســحری و 

همزمان  خانواده  اعضای  معموال  افطار 
با هم در کنار سفره سحری و افطاری 
حاضر می شوند که بنده در این مورد 
به همه خانواده ها توصيه می کنم که 
نمایند  افطار ســعی  و  زمان سحر  در 
تلویزیون و حضور در شبکه  مشاهده  
های اجتماعی، اینترنت و... را به زمان 
دیگری موکول نمایند تا در این راستا 
با  با اعضای خانواده  با تعامل بيشتری 
ارتباطات  و  تبادل احساسات  و  گفتگو 
کمبودهای  رفــع  به  نســبت  کامی 
عاطفــی و انس بيشــتر بين  ســایر 
اعضای خانــواده و انتقــال تجارب به 

یکدیگر گامهای بلندی بردارند.

*سنت های پسندیده رمضانیه 
دادن  افطاری  سنت  دانشگاه  استاد 
را به شرط عدم اســراف نوعی فرصت 
در  خوشــبختانه  گوید:  می  و  خوانده 
روزه  به  دادن  افطاری  اخير  ســالهای 
داران در بين خانواده ها به یک سنت 
آید  نظر می  به  اســت  تبدیل شــده 
برای  مغتنمی  فرصــت  دادن  افطاری 
اعضای خانواده و بســتگان اســت که 
با پرهيز از اســراف در حــد متعادلی 

فاميلی  ارتباطهــای  بــه 
دیگر  در  زیــرا  بپردازند. 
ایام چنيــن فرصت هایی 
بنابراین  شود.  نمی  ميسر 
افطــاری دادن فرصتــی 
است برای تعامل بستگان 
و ارتباطــات خانوادگــی 
توجه  با  البتــه  تر.  جدی 
به اینکه در هفته اول ماه 
هماهنگی  عدم  و  مبارک 
بدن با گرسنگی و تشنگی ممکن است 
در ساعت های پایانی روز افراد خسته 
تر و خلق تنگی پيــدا کنند از این رو 
الزم است در چنين  ساعتهایی تعامل 
خانوادگی کمتر شــود تــا روزه داران 
با اســتراحت وانجام  کارهای  بتوانند 
فردی  پرخاشگری نکنند زیرا به لحاظ 
زیســتی و بدنی در پایان روز افراد از 
حوصله و انرژی کمتری برخوردارند و 
ای   مسئله  کوچکترین  با  است  ممکن 

ناراحت شوند.

*به کدبانوها توجه کنید
دکتر مســعود آذربایجانی توجه به 
به عنوان کدبانوهای  را  زنان و مادران 
ماه  مســائل  مهمتریــن  از  خانــواده 
مبارک دانســته و کمک به آنها را در 
و  دانســته  ضروری  گرم  روزهای  این 
مادران  اینکه  بــه  توجه  با  افزاید:  می 
از  و همسران خود روزه دار هستند و 
آن سو مســئولتی انجام امور منزل و 
منزل هم  از  بيرون  بانوان شاغل  بعضا 
بر دوش آنها قــرار دارد  از این رو بر 
تمامــی اعضای خانواده واجب اســت 
و همســران خود در  مــادران  به  که 

امور ســحری و افطای کمک کنند و 
با مشارکت خانوادگی و صميمی تردر 
انجام امور منزل، کمک به مادران را به 
عنوان یک ثواب و کار عبادی به شمار 
آورند.  وی تصریح می کند: همچنين 
مادران و بانوان ارجمنــد در ایام گرم 
ماه مبارک رمضان می توانند با اعمال 
ســليقه و فراهم کــردن فضایی برای 
داری  روزه  ساعتهای  شدن  تر  مساعد 
با مدیریت درســت بــرای روزه داران 
غذا و خوراکی هایــی تهيه نمایند که 
بتواند آب بدن را در طول روزه داری 
تامين نماید  تا فشار روزه داری برای 
نوجوانــان و روزه اوليها کم تر شــود. 
طبيعتا و قطعا تدابير ارزشمند مادران 
قابل  داری  روزه  اســان گذشــتن  در 
بایست به  از این رو می  توجه اســت 
شایســتگی از زحمات مادران و بانوان 

ارجمند در ماه رمضان قدردانی نمود.

حاضر  مســجد  در  *خانوادگی   
شوید

مسجد  در  حضور  آذربایجانی  دکتر 
از فضای معنوی مسجد  و برخورداری 
و مشاهده روزه داران را یکی از عوامل 
تاثير گذار بر آســان شــدن روزه در 
به خانواده  عنوان کرده  ایام گرم سال 
ها توصيه می کنــد: خانواده هایی که 
مســجدی در نزدیکی محــل زندگی  
وجــود دارد یــا آمادگی حضــور در 
بهتر است در صورت  دارند  را  مساجد 
یا یــک روز مدر ميان  امکان هر روز 
فضای  از  دار  روزه  فرزنــدان  اتفاق  به 
معنوی ســمجد اســتفاده نمایند. بی 
موجب  مســجد  معنوی  فضای  تردید 
کاهــش فشــار روزه داری و آســان 
شــدن و تحمل بيشــتری را به افراد 
می دهد زیرا حضور درمســجد یعنی 
برخــورداری و مشــارکت در حرکتی 
داران  روزه  دیگــر  مشــاهده  جمعی. 
به انســان توان مضاعفــی می دهد و 
مواهب  از  وبرخورداری  معنوی  فضای 
مســجد همانند تاوت قرآن دســته 
اعمال عبادی جمعی  و  نماز  و  جمعی 
قدرت روحی و استقامت معنوی افراد 
را افزایــش می دهد از ایــن رو توجه 
به مسجد و اســتفاده از ظرفيت های 
تقویت روحيه روزه  معنوی مسجد در 

داران توصيه می شود.

گزارشی از حضور در مراسم تالوت قرآن در بارگاه رضوی

ضیافت قرآن و عترت در جوار امام رحمت
دكتر مسعود آذربایجانی:

رمضان بستر شکل گیری »خانواده معنوی«

انهمرمضان 

سالمت

 جواد دهقانی آرانی
 کارگــر جــوان آران و بيدگلــی کــه بــا عنایت 
الهــی و به طــرز شــگفت آوری در مجمــع قاریان و 
حافظــان هــال )ع( حافظ کل قــرآن کریم شــده 
 اســت، قرآن را زیباتریــن واژه زندگانــی اش می داند.

 هرکس به دنبال گمشــده و در پی بازگشــت به اصل 
خویش در تکاپو و تاطم است. 

بســياراند  و زرق ها،  پرهيایوی رنگ هــا  زمانــه  در 
آنان که گمگشــته دیــار نور و روشــنی، معشــوقی 
از وارنــگ هــای روزگار برگزیــده و چنــد صباحــی 
دل بــدان خــوش می دارنــد؛ امــا دل، ایــن وامانده 
از دیار یــار، بيقــراری می کنــد؛ گویی تنهــا و تنها 
 نيمــه گمشــده خــودش را مــی خواهــد و بــس.

 بی ســبب نيســت که گاه صاحب خود را از این دیار 
به آن دیار می کشــاند و رهگذر دنيا بــی توجه به دل، 
این ســودا زده بی گنــاه، جوانی اش را به ســر می آورد 
و در پایــان، متحيــر در خم یــک کوچه بــی بهره و 
 بی توشه، انگشــت ندامت بر لب گزان، برجای می ماند.

 اما اینجا بــه دور از همه رنگ هــا و وارنگ ها و جایی 
دست نخورده از وانفساهای روزگار، جوانی را یافتيم که 
حریم دل را پاک و مصفای از ابتائات دنيا، به دســت 
دوست ســپرده و با خاطری آســوده و آرامشی غبطه 

خوردنی، بر درش پاسبانی می کند. 
شــاید باورش برای برخی دشوار باشــد اگر بشنوند 
که کســی بگوید:” همــه دنيــا و آنچه در آن اســت 
 را با یک آیــه از کام دوســت به عــوض نمی گيرم!”

جوانی از جنس نور و روشــنی خورشيد خطه کویری 
آران و بيدگل، بی آنکه تحصياتــش از دوران ابتدایی 
فزون یافته باشــد، در ســن 35 ســالگی تنها از سر 

 عشــق و خلوص، حافظ کل کام وحی شــده اســت.
 روح اهلل رعيــت مقــدم مــی گویــد: عاقــه زیادی 
به قرائــت قرآن داشــتم؛ اما ســواد تحصيلــی ام کم 
 بود و همــواره کلمات قــرآن را به غلــط می خواندم.

وی افزود: با شــرکت در آیين های قرائت قرآن مجمع 
قاریان و حافظان آســتان مقدس حضرت محمدهال 
بن علی)ع( و قرائت محله، قرائت صحيــح قرآن را در 
مدت دو ســال آموختم؛ رعيــت مقدم با بيــان اینکه 
مربی خوب و خوش خلق جلســه قرائت، مرا جذب و 
تشــویق کرد، ادامه داد: پس از آن با شوق فراوان و در 
 همه لحظــات کار و زندگی قرآن را تــاوت می کردم.

 وی تاکيد کرد: قــرآن کوچکی در جيب داشــتم که 
در حــال گــچ کاری ســاختمان، گاه بــه آن مراجعه 
کرده و حفظــم را ادامه می دادم و اکنــون پس از پنج 
 ســال حافظ کل قرآن شــده و به آرزویم رســيده ام.

 وی یــادآور شــد: بعضــی روزهــا پنج جــزء قرآن 
تــاوت می کنــم و آنقــدر مشــتاق این کار هســتم 
موتورســيکلت  بــر  نانوایــی، ســوار  در صــف   کــه 
 نقليه ام و تا آخرین لحظه بيــداری ام قرآن می خوانم.

 این جوان 35 ســاله آران و بيدگلی، با اشاره به برکت 
و نور حضــور قرآن در زندگی اش، تاکيــد کرد: همواره 
و همه حــال را حتــی بر بــاالی داربســت های بلند 
ســاختمانی، با قرآن می گذرانــم و از خداوند مهربان 
 می خواهم، هرگــز و لحظه ای مرا از قــرآن جدا نکند.

 رعيت مقدم با بيــان اینکه، افراد زیــادی را می بينم 
کــه یــا راه در ایــن وادی نمی گذارند و یــا توفيقی 
نمی یابنــد، تصریــح کــرد: بــرای ورود نــور قــرآن 
در دل، بایــد جــان را ازگناهــان و تيرگی هــا پــاک 
 کرد؛ آنــگاه این نــور را به انســان هدیــه می دهند.

 وی در ادامــه گفت: بهترین هدیه و داشــته زندگی ام 
در دنيا، قرآن اســت که آن را مدیــون لطف و رحمت 
الهی، عنایت امامزاده هال بن علی)ع( و مربی دلســوز 
 و خوش خلق قرآنی ام دکتر “مجتبی بيابان پور” هستم.

 این حافظ قرآن افــزود: بهتریــن و آرام بخش ترین 
دوست و مونس انسان قرآن است و من همواره جوانان 
و اطرافيان خود را به حفظ قرآن تشــویق می کنم؛ چرا 
که هرکس لذت انس با کام الهی را بچشــد، آن را با 

همه دنيا عوض نخواهد کرد.
آنجا که کام دوســت بــه ميان می آیــد باید لب 
فروبست و سراپا گوش شــد. تنها چيزی که از خاطرم 
گذشــت، ابيات زیبای مناجات خواجه عبداهلل انصاری 
بود که در وصف عاشــق و شــيدای کوی یار می توان 
گفت: آنکس که تو را شناخت، جان را چه کند  فرزند 
و عيال و خانمــان را چه کنــد  دیوانه کنــی هر دو 
 جهانش بخشــی  دیوانه تو هر دو جهــان را چه کند

 خوشــا آنان که گوهر صيقلی دل را بر در و دیوار هر 
کوی و ویرانه ای نکوفته و آزرده اش نکردند و خوشا آن 

که ذکر دوست، همراه هر لحظه اوست.
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خراب كردم، ولی ناامید نیستم!

با آمدن ماه رمضان کار بعضی ها درمی آید 
حســابی؛ برای اینکه زورشــان می آید روزه 
بگيرند ولی نمی خواهند دیگران متوجه بشوند 
که آن ها بعله؛ بــرای همين مجبورند از تمام 
تکنيک های بازیگری اســتفاده کنند تا کسی 
سر از کارشــان درنياورد. حاال شما خودتان 
دیگر وضعيت رقت انگيز آن ها را تصور کنيد؛ 
هنگامی که این عزیزان مجبورند چند ساعتی 
با چند روزه دار زیر یک سقف باشند. دوستی 
گفته بــود: افطار دعوت بودیــم خانة یکی از 

فاميل. 
بعد از افطار همه دور هم نشســته بودیم 
و از هر دری صحبت می شــد. زن و شــوهر 
وانمود می کردند که روزه هســتند و طوری 
رفتار می کردند که می گفتی دارند از زور روزه 
غش می کنند. حاال دیگر حرف ها رسيده بود 
به گرمای هوا و تشنگی و این ها که یک دفعه 
خانم یادشــده گفت: جاتون خالــی، ظهر از 

بيرون که اومدیم، دوغ محلی داشــتيم که از 
دهات برامون آورده بودند، داشــتيم از گرما 
هاک می شــدیم و اونم که تگری. چسبيد. 
طفلک خودش هنوز حواســش نبود که دارد 
چــه می گوید. بيچــاره شــوهرش مانده بود 
چطور حرف را جمع کند.  باز ماست خورده 
بودند می شد شــاید می شد آن را ماست مالی 
کرد ولی بــدی اش این بود کــه دوغ خورده 
بودند! پدر من هم که دید اوضاع خيلی خيط 
اســت به من گفت پسرم کانال رو عوض کن 

ببينيم سریال دیگه ای نداره؟!
راستش تو کف ایهام کام پدر ماندم. خدایا 
یعنی چی؟ یعنی حرف را عوض کن؟ لهجه را 
عوض کن بــزن کانال2؟ یا کانال تلویزیون را 
عوض کن؟ تو همين فکرها بودم که چشمم 
افتــاد به کنترل تلویزیون کــه نزدیکم بود و 
کانــال را عوض کردم و تا حــدودی به خير 

گذشت.

   دکتر مهدی نخاولی
خداوند می فرماید: در تورات و زبور نوشتيم که »أَنَّ 
الُِحوَن«. در اینجا نمی فرماید  الْْرَض یَِرثَُها ِعَبــاِدَي الصَّ
»ِعَباِدَي الُموِمُنون.« در این آیه دو ویژگی برای وراثت 
ارض بيان می کنــد: یکی "عبد بودن" و دیگری "صالح 
بــودن". اینها، دو ویژگی عملی محســوب می شــوند. 
یعنی تا کســی عبودیت نداشــته باشــد و در مســير 
اجرای عبودیت نباشــد و اهل صاح و اصاح نباشــد، 
اصًا احســاس نيازی به امــام زمان)عج( نمی کند. اگر 
ما این ویژگی ها را نداشــته باشــيم، به امام زمان)عج( 
احساس نياز نخواهيم کرد. فردی می خواهد "اصطاحاً- 
عبودیــت خدا بکند، و هم چنين می خواهد در دیگران 
هــم عبودیت را به جریان بيندازد؛ چنين فردی دائم با 
بن بست ها مواجه می شــود. می خواهد اصاحی بکند، 
مانع ایجاد می شود؛ ســرش به دیوار می خورد و چوب 
الی چرخش می گذارند. وقتی که من یک مدرســه را 
نمی توانم اصاح کنم، یا چه بسا فرزند خودم را نتوانم 

تغيير بدهم، در این صورت اســت که آدم با تمام وجود 
می خواهد داد بزند که: »پس کجاست آن مصلح!؟«. 

کسی که به راه نيفتاده و نمی خواهد دیگران را به راه 
بيندازد، اصًا به امام زمان)عج( احساس نياز نمی کند. 
ایــن فرد حتی اگر هم "عجل لوليک الفرج" هم بگوید، 
دعای ندبه هم بخواند از روی تشــریفات اســت. کسی 
که حس کند که احســاس نياز دارد، مثل کسی است 
که نياز به یک چيزی داشــته باشد و بخواهد جایی را 

درســت کند؛ مثًا بخواهد گوشــه ای از خانه را تعمير 
کند اما پول کافی نداشته باشد. ویا وقتی که از او  پولی 
طلب می کنند، و دائم فشار مياورند که مثًا »آقا قسط 
ات را بپــرداز و اال دیگر به تو جنــس نمی دهيم«، در 
اینصورت این فــرد با تمام وجود به اضطراب می افتد و 
با خود می گوید: »پس کی من استخدام می شوم؟ کی 
من از این وضعيت بيرون ميایم؟، کيســت که دست به 
دامنش بزنم تا از این بن بســت خارج شوم؟«کسی که 
حرکت می کند )برای اصاح خودش و دیگران( احساس 
نياز می کند. کســی که احساس بن بست نکرده، اصًا 
احســاس نيازی به کســی که بياید و او را از بن بست 

بيرون بياورد نمی کند. 
این ویژگی ها را قرآن می فرماید که اگر کســی می 
خواهد یار امام زمان  باشد، اگر کسی می خواهد تعجيل 
در ظهور امام زمان صورت بگيرد باید خودش در جهت 
ایجاد امت حزب اهلل گام بردارد. وظيفه ای که خداوند از 

آن سخت سوال خواهدکرد. 

حركت به سمت عبودیت خدا، شرط ظهور


