به فرموده امام زینالعابدین

علیه السالم

«آن كه پدر و مادر از او ناراىض است هر چه مىخواهد
انجام دهد كه چنني آدمى هرگز وارد بهشت منىشود».

تفسري نور الثقلني ،151 /3 :حديث ،145
ذيل آيه  23سوره ارساء.

مهسنگر

بـا توجـه به رسمقاله این شماره ،اگر شما یا یکی
از آشنایانتان مهریه اش را بخشیده میزان مهریه
و مقدار بخشـیده شـده را برای ما پیامک کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :
پاس خهای نظرسنجی شماره قبل (در خرید یک
کاال ایرانی بودن چقدر برای شما مهم اسـت؟)
%20اهميت دارد جنس با كيفيت مالك من است.

یکشنبه

  20جمادیالثانــی

دوشنبه
سهشنبه
جمعه

 31فروردیــن  1اردیبهشت

  21جمادیالثانــی

پنجشنبه
جمعه
شنبه

(توضیح املسائل امام ،مسئله )959

  1رجب

بــدو بــدو رســیده اســت بــه صــف جامعــت .رسیــع
اللــه اکــر را گفتــه و بیدرنــگ بــه رکــوع مــیرود.
هــر چنــد میخواســته بــه ثــواب جامعــت برســد امــا
منــازش باطــل اســت! چــرا کــه واجــب
اســت پيــش از گفــن تکبــر و بعــد از
آن مقــدارى بايســتد تــا يقــن کنــد
کــ ه در حــال ايســتادن تکبــر
گفتــه اســت.

  2رجب

اول ایست ،سپس تکبیر

• والدت حضرت فاطمه زهرا ؟اهس؟ (هشتم قبل از هجرت)

• شکست حمله نظامی امریکا به ایران در طبس
( 1359ه.ش)
• والدت امام محمد باقر علیه السالم [  ١رجب ]
• شهادت استاد مرتضی مطهری ،روزمعلم
• شهادت امام علی النقی الهادی علیه السالم
( ٣رجب ]

امل تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل؟

عملیات در غروب روز پنجشنبه ۴ ،اردیبهشت ۵۸
رشوع شد و  ۶فروند هواپیامی سی ۱۳۰ -و  ۹۰نفر از
کامندوهای آمریکایی ،از قاهره به ناو هواپیامبر نیمیتز
در دریای عامن منتقل شدند.
طبق نقشه هواپیامها و بالگردها باید در فرودگاه شامره
یک واقع در صحرای طبس فرود آیند ،سپس بالگردها،
کامندوها را به اطراف تهران منتقل کنند تا از آنجا با
کامیونها و خودروهایی که از قبل توسط عامل داخلی
و نفوذی آمریکا آماده شده بود به اطراف ساختامن
سفارت سابق آمریکا انتقال یابند.
پس از ورود به حریم ایران ،و بروز بعضی اشکاالت باالخره
 ۶فروند هواپیامی سی ۱۳۰-و  ۶فروند بالگرد در محل
مورد نظر واقع در صحرای طبس در تاریکی شب فرود
آمدند .یکی دیگر از بالگردها در حال سوخت گیری برای
اجرای مرحله بعدی عملیات ،دچار نقص فنی شد .با از
کار افتادن این بالگرد ،متام برنامههای آمریکاییها به
هم خورد ،زیرا با محاسباتی که انجام داده بودند ،برای
انجام مرحله بعدی عملیات حداقل به  ۶فروند بالگرد نیاز
داشتند .موقعیت به ناو نیمیتز و از آنجا به کاخ سفید
گزارش شد و از رئیسجمهور کسب تکلیف شد .کارتر
دستور توقف عملیات و عقبنشینی را صادر کرد؛ اما
آن هنگام که آمریکاییها قصد بازگشت کردند ،توفانی از
شن برخاست ،هواپیامها و بالگردهای آمریکایی ،در حال
برخاسنت از زمین دچار مشکل شدند .یک هواپیام و یک
فروند بالگرد با هم برخورد کردند و هر دو آتش گرفتند.
در اثر حادثه ۸،نفر از آمریکاییها در آتش سوختند و بقیه
پرندههای جنگی نیز از خاک ایران فرار کردند و اینچنین
عملیات پنجه عقاب شکست خورد.

دوهفته نامه تربیتی ،مسجدی | شامره ده | نیمه اول اردیبهشت1393
بهکوششکانونتربیتومسجد
مرکزمطالعاتراهربدیتربیتاسالمی

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه پیدیاف نرشیه به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

SangareMahalle.ir

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :

sangar.Phaze4@chmail.ir

دوهفته نامه تربیتی ،مسجدی | شامره | 10نیمه اول اردیبهشت1393

سرمقاله

بخشیدم!

هزینه چاپ 200 :تومان (اختیاری)

برای آنان که میخواهند با حضرت زهراسالماهللعلیها محشور شوند
عجب! مهریهای که این قدر در جامعه ما پررنگ و
هر حرفی را به هر کسی منیتوان زد .این را همه
میدانند .برای همین هم قدیمیها گفتهاند« :معرفت مهم شده و به خاطرش ازدواجهای جوانان آسیب دیده،
د ّر گرانی است به هر کس ندهندش ،پر طاووس
اگر بخشیده شود ،چنین اجر باالیی دارد؟ پس چرا ما
عزیز است به کرکس ندهندش» .حاال اگر این
برای زیاد کردن آ ن این قدر بحث و گفتوگو و شاید
حرف ،حرف اهل بیت باشد که دیگر
جدال میکردیم؟ چه اشتباه بزرگی!
اهمیتش هزار برابر است و
راستی ،مگر مهریه هامنی نیست که
مخاطب خیلی مهم میشود.
خداوند در قرآن آن را «هدیهای» میداند
به همین دلیل این منت
که نشانه صداقت و راستی
را نباید هــر کســی
و مهربانی مرد نسبت به
2
بخــواندچـــراکه
زن است؟ پس باز هم
هدیهخصوصی
اشتباه کردهایم...
ســـنگر محـله
حـاال راهکار چیسـت؟ چیـز
اســــتبـــــه
خاصـی نیسـت .کافی اسـت زنان
مسجـــد یها
مومنـه کـه شـوق زیـارت بانـوی
که بــا جـــان و
عاملیـن را دارنـد ،بـا میـل و
دل حارضند برای سخن
رغبت مهریهشـان
آلالله خود را فدا کنند.
را ببخشـند و اگـر
حـاال کـه میخواهیـد بـه ایـن کالم نورانـی گوش
میتواننـد آن را محضری
جـان فـرا دهیـد ،بایـد یادتـان باشـد کـه شـاید مجبـور
کننـد ،چـرا کـه در ایـن صـورت
شـوید خیلـی از سـنتهای غلـط را زیـر پـا بگذارید و
هـم بـه خانـواده خـود آرامـش را هدیـه
سـنتهای زیبـا و خدایـی را جایگزیـن کنیـد .پس کمر میدهنـد و هـم سـایر زنـان را تشـویق میکننـد کـه
همـت ببندیـد و خود را به موجهـای نورانی این روایت بـه ایـن سـنت حسـنه متسـک جوینـد .البتـه یادمـان
بسـپارید کـه از دو لـب مطهـر امـام صادق علیهالسلام
باشـد کـه مهریه یکـی از پاکترین مالهاسـت
بیان شـده اسـت:
کـه بـه گفتـه اهـل بیـت میتواند شـفابخش
3
سـ ه گـرو ه از زناننـد کـ ه خداونـد
بسـیاری از مریضیهـا باشـد .پـس
ب قبر را از آنـا ن برطـرف
عـذا 
بیاییـد مـا هـم بـه انـدازه
کـرد ه و بـا فاطمهزهـرا (سلام
مهریـه حرضت زهـرا (که گویا
اگر به جمع ما پیوستید،
ت محشـور
اللـه عليها) در قیام 
کمتـر از  14سـکه بهـار آزادی
نام خود را در تارنمای
خواهنـد شـد:
اسـت) را نگه داریـم و بقیه را
www.bakhshidam.ir
 .1زنـی کـه در برابـر غیـرت
ببخشـیم کـه اگـر چنیـن کنیم
بنویسید تا با عنایت الهی
دیگران
برای
شود
تبلیغی
انشـاءالله بـا آن مـادر مهربان
شـوهرش صبر منایـد.
محشـور میشـویم و آن وقت
 .2زنـی که در برابر بداخالقی
واقعـا روز مـادر را مبـارک کردهایـم.
همرسش شکیباست.
اگـر بـه جمـع مـا پیوسـتید ،نـام و میـزان مهریهای
 .3؟
سـومی را نبایـد بـه ایـن راحتـی گفـت .انـگار بـاز کـه بخشـیده ایـد را در تارمنـای www.bakhshidam.ir
هـم بـه زمینهسـازی نیـاز دارد تـا به عمـق اهمیت آن بنویسـید یـا بـرای مـا پیامـک کنید تـا با عنایـت الهی
پـی بربیـم .چـون کـه برخـی آن را رسیـع میخواننـد تبلیغی شـود بـرای دیگـران.
و بـا خـود میگوینـد کـه مثـل دو تـای باالیـی باالخره
پینوشتها:
تالشمان را میکنیـم تـا شـاید یک روزی به آن برسـیم.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
امـا بـرای سـومی رشایط فرق مـی کند .سـومی از نوع َ -1ع ْن أ ِب َعبْد اللَّه علیهالسالم� :ث َ َلثٌ م َن ال ِّن َساء يَ ْرفَ ُع اللَّ ُه
ش ُه َّن َم َع ف َِاط َم َة ِب ْن ِت ُم َح َّم ٍد
تلاش نیسـت ،از نوع اقدام عملی اسـت کـه میتواند َع ْن ُه َن َعذ َ
َاب الْق ْ َِب َو يَكُو ُن َم ْح َ ُ
َ
(صلیاللهعلیهوآله) ا ْم َرأ ٌة َص َ َبتْ َع َل غ ْ ََي ِة َز ْو ِج َها
بـا فراهـم کردن مقدماتـی ،خیلی رسیع اتفـاق بیفتد.
َو ا ْم َرأَ ٌة َص َ َبتْ َع َل ُسو ِء ُخلُقِ َز ْو ِج َها َو ا ْم َرأَ ٌة َو َه َب ْت َصدَاقَ َها
امـا چـه تبلیغی باید برای آن کرد؟ چـه چیزی باالتر از لِ َز ْو ِج َها يُ ْع ِطي اللَّ ُه ك َُّل َو ِ
اب أَل ِْف شَ ه ٍ
ِيد َو
اح َد ٍة ِم ْن ُه َّن ث َ َو َ
متن خـود روایت که در ابتدا بیان شـده اسـت؟ یعنی يَ ْكتُ ُب لِك ُِّل َو ِ
اح َد ٍة ِم ْن ُه َّن ِعبَا َد َة َس َن ٍة( .وسائل الشيعة ،ج،21
چـه چیـزی باالتـر از محشـور شـدن بـا بانـوی یگانـه ص)285 :
عـامل کـه احـدی از زنـان بـا او قابـل مقایسـه نیسـت؟  -2سوره نساء ،آیه َ :4و آتُوا ال ِّنسا َء َصدُقاتِ ِه َّن نِ ْحلَ ًة فَ ِإ ْن ِط ْ َب لَ ُك ْم
ش ٍء ِم ْن ُه نَفْساً فَ ُكلُو ُه َهنيئاً َمريئاً :مهر زنان را كه هديهاى
خوشـا بـه حال زنـان کـه خداوند چنیـن پاداشـی برای َع ْن َ ْ
آنهـا تـدارک دیـده؛ و ای کاش رشایطـی هـم محقـق است ،به آنان بدهيد .پس اگر چيزى از آن را با رضايت خاطر به
شام بخشيدند ،آن را بخوريد .گوارا و نوش جانتان خواهد بود.
شـود تا بـه مـردان چنیـن نویدهایی داده شـود...
 -3مردی از دردشکم به امیراملومنین شکایت کرد .حرضت
حـاال شـاید بتـوان ویژگـی سـوم را بیـان کـرد و یـک
فرمودند :از همرست بخواه مقداری از مهریهاش را ببخشد
سـنت حسـنهای را پایهگـذاری منود .پس بـه این ویژگی و با آن عسلی بخر و با آب باران بیامیز و بنوش( .وسائل
توجـه کنیـد و راهکار عملی آن را با دقت پیگیری منایید :الشيعة ،ج ،21ص)285 :
1
 .3زنی که مهریهاش را به شوهرش میبخشد.
سامانه پیامکی1000150160170 :
moc.cihpargnaisrep

یـک روز کـه امـام مشـغول وضـو گرفتن بودنـد ،بـه
نحـوه وضـو گرفتنشـان دقـت کـردم .دیـدم ابتـدا
دستشـان را زیـر شـیر آب میگیرنـد و بـا دسـت
دیگـر آهسـته شـیر را بـه مقـدار کمـی بـاز میکننـد.
دستشـان کـه پـر از آب میشـد ،شـیر را میبسـتند و
آب را بـه صورتشـان میزدنـد .بعـد دوبـاره ایـن کار
را تکـرار میکردنـد و بعـد دو مرتبـه دستشـان را
زیـر شـیر آب میگرفتنـد کـه دسـت چـپ را بشـویند
و یـک بـار آب میریختنـد و ضمـن اینکـه ذکرهایـی
را هـم میخواندنـد ،هـر حرکـت را کـه میخواسـتند
بکننـد ،رو بـه قبلـه بر میگشـتند و آن عمـل را انجام
میدادنـد.

• سالر وز تاسیس سپاه پاسداران ( 1358ه.ش)
• سالر وز اعالم انقالب فرهنگی ( 1359ه.ش)

  3رجب

وضوگرفنت امام

• وفــات خانــم حضرت امکلثوم؟اهس؟  4ماه پس از
بازگشت از کربال

12اردیبهشت  13اردیبهشت

همسر مکرمـه حضرت امـام نقـل مـی کردنـد :وقتی
بـا امـام ازدواج کـردم ،از همان ماههـای اول ،سـاعت
را بـه مـن مـی دادنـد تا کـوک کنـم .ماههـای اول نیم
سـاعت یـا سـه ربـع مانـده بـه اذان صبـح ،بـرای منـاز
شـب بلنـد می شـدند و به تدریـج این مـدت افزایش
یافـت تـا اینکـه ایشـان یک سـاعت و نیـم و حتی دو
سـاعت مانـده بـه اذان برای مناز بر می خاسـتند .و از
آن شـبی کـه سـاعت را بـه مـن دادند که کـوک کنم تا
پایـان عمـر ،یک شـب هم ایـن برنامه عبـادی تعطیل
نشد.
(سـتوده ,پـا بـه پـای آفتـاب :گفته هـا و ناگفتـه ها از
زندگـی امـام خمینـی (س) ,1380 ,ص)108 .

روز زن • /تولد حضرت امام خمینی ؟هر؟

  22جمادیالثانــی

ساعت برگزاری مناز شب امام

مناسبت ها

 2اردیبهشت  5اردیبهشــت  11اردیبهشت

سریه امام روحاهلل

برای من در خريد كاال كيفيت حرف اول رو م یزنه

  25جمادیالثانــی

سامانه پیامکی1000150160170 :

SangareMahalle.ir

0919 ... 3057
0912 ... 3389

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی
را کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـرای مـا ارسـال کنیـد تا
همینجـا و در همیـن سـتون منترشش کنیم.

احکام

نظرسنجی

persiangraphic.com

 هرعمل خوبی که بلدی انجام بدهولی فکرشم نکن بهشتی بشی!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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نکتهها و پیامهای آیات

اشاره :این بخش به همت بچههای مسجد المهدی عجل اهلل تعالی فرجه راه اندازی شده و قراره در هر شماره
میهمان نکتهها و پیامهای یکی از آیات کریمه قرآن باشیم .این هفته سوره مبارکه اعراف آیه :201
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ان
ِإن ال ِذين اتقوا ِإذا مسه ْم ط ِائف ِمن الش ْيط ِ
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ك ُر ْوا َفإ َذا ُهم ُّم ْبص ُر َ
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تذ
ِ
ِ
پرهیـزگاران هنگامـی کـه گرفتـار وسوسـههای شـیطان
شـوند بـه یاد(خـدا پـاداش وکیفـر او) میافتند ناگهـان بینا
میشـوند.
امـام صـادق(ع)در روایتـی ضمـن این آیـه میفرمایند:
اشـاره بـه بندهای اسـت که تصمیم به گناهـی میگیرد ولی
بـه یـاد خدامیافتد واز انجـام آن گناه خـودداری میکند.

درقابصتویر

• تابلواعالنات مسجد
جامع پیامرب اعظم صلی الله علیه و آله

• حلقه قرآنی
بزرگرتهای مسجد جامع
پیامرب اعظم صلی الله علیه و آله

تصاویری که مایلید با همسنگرانتان به اشرتاک بگذارید برای ما ارسال کنید...

منت و تصویر رایانامه
بچه مسجدیهایی که فرصتهای
تبلیغی برای مناز رو از دست منیدن:

•

ســام ســنگر .مــا بچههــای منــاز
مدرســه بــرای معلمهــای منازخــون بــا
همــکاری مدیــر و مســئوالن فرهنگــی
تقدیرنامـهای تهیــه کردیــم و قبــل از عیــد
بــه آنهــا دادیــم.
مــن یکــی از ایــن تقدیرنامههــا را ب ـرای
شــا اســکن کردیــم .امیــدوارم بــرای
تقویــت ســنگر پایدارتــان اســتفاده شــود.
چ مثــل چم ـران |ش مثــل شــهدا| م مثــل
محلــه| همــه مــی شــن چشــمه مایــی
ســنگر و نهایتــا س مثــل ســنگر.

بستـــههــای آمـــاده هفتــــگی
برای تابلو اعالنات مسجد در

• حلقه قرآنی بچههای
صالحین مسجد جامع
پیامرب اعظم صلی الله علیه و آله
به همراه عرصانه!

جمله(فاذاهـم مبصرون) بـه معنـای آن اسـت کـه
وسوسـههای شـیطانی ازدیده باطنی انسـان پرده میافکند
وانسـان پلیـدی گنـاه رادرک میکنـد وراه درسـت را از راه
غلط ودوسـت را از دشـمن تشـخیص میدهد که نتیجهاش
رهایـی از چنـگال وسوسـههای شـیطان اسـت.
مسـلام ایـن بینایـی بینایی معمولی نیسـت بلکـه دیدن
وملـس کـردن حقیقـت بـه معنـای واقعـی اسـت کـه بـرای
انسـان هایـی اسـت کـه هنـگام فراهـم آمـدن صحنـه گناه
بـه یـاد خدابیفتنـد و از آلوده شـدن به آن دسـت بکشـند .

یکـی یکـی اعدادی کـه به انـدازه لباسهایـت اضافه توانسـت! هرگـز نخواهـی توانسـت! اگـر فرزنـد بـه
میشـود .نیـم نیم شمارههایی کـه در فواصـل کم منره تعـداد ریگهـای بیابان و قطـرات بـاران در جهان ،در
کفشـت را بیشتر میکنـد .دانـه دانه کلامتی کـه بر در ادای حـق مـادر بکوشـد معـادل روزی کـه مـادر فرزند
2
دایـره لغـات محـدودت بـا تلفظ خـاص خـودت ،افزون را در شـکمش حمـل میکـرد منیشـود.
مگـر در ایـن دنیـا کسـی مهربانتـر از مـادر هـم
میشـود .سـانت سـانتی که روی قدت مینشـیند .میل
میـل وزنـی کـه هن هـن مادر را برای رسـیدن بـه خانه ،پیـدا میشـود؟ آنقـدر مهربـان اسـت که فرزنـد گاهی
در مـیآورد .شمارش مرواریدهـای رسزده از لثههایـت گسـتاخ میشـود .اگـر غذایـش دیـر شـود ،اگر لباسـش
کـه از انگشـتان دسـت مـادر تجـاوز میکنـد .انگشـتان شسـته نشـود ،اگـر اتاقـش متیـز نشـود ،اگـر و اگـر و
اگـر ...آن وقـت بیچـاره مـادر.
فـرو رفتـهات در گـواش کـه بـر
ادای دین وقتی سختتر
اصلا فرزنـد یـادش مـیرود کـه
سـپیدی دفتر ،چشـم چشـم
میشود که محبت
او مـادرش اسـت .و مـادر فـرق
دو ابـرو میکشـد؛ همـهاش
سنگینتر و مهربانی
سرشارتر باشد .با این
میکنـد .جنـس محبـت مـادری
میشـود عاشـقان ههای یـک
چگونه
را
مادر
دین
اوصاف،
بـه محبـت آفریدگار خیلی شـبیه
مـادر .میشـود دلهر ههایـی
میتوان ادا کرد؟
اسـت .آنـگاه کـه بنـدهاش ،آن
دلچسـب .لذتهـای
پـر از دلشـورهای کـه تـا کسـی همـه نعمـت را نادیـده میانـگارد و ناسپاسـی میکند
و پـروردگار عـامل همچنـان لطـف میکنـد و لطـف.
شـاید اصلا بـه دلیـل همیـن شباهتهاسـت کـه خدا
اطاعـت پـدر و مـادر را بعـد از اطاعت خـودش واجب
کـرده اسـت و بـر محبـت به مـادر بیـش از پـدر تاکید
منـوده اسـت.
خدايـا ،چنـان كـن كـه مـن از پـدر و مـادرم
چنـان بيـم منايـم كـه از پادشـاه خودكامـه ،و
بـه آن دو همچـون مـادري بـس مهربـان و
دلسـوز نيكي كنـم ،و فرمانبرداري
از پـدر و مـادر و نيكي
مـادر نشـود
كـردنِ مـن در
منیفهمـد .امـا ایـن
عاشـقانهها ِدیـن بـه دنبـال خـود
مـیآوردِ ،دینـی بسـیار سـنگین.
ادای ِدین کردن کار سـختی اسـت،
آنقـدر سـخت کـه بایـد متـام تالشمان را بکنیم تـا زیر
حـق ايشـان را بـراي
ِدیـن کسـی نرویـم ،امـا وقتـی رفتیـم بایـد با متـام توان
ّ
ِدیـن را ادا کنیـم .ادای دیـن وقتـی سـختتر میشـود مـن از خـواب در چشـم
که محبت سـنگینتر و مهربانی رسشـارتر باشـد .با این خواب آلـودگان شـاديآورتر ،و
از آب خنـك در كام تشـنگان گواراتـر
اوصـاف ،دیـن مـادر را چگونـه میتـوان ادا کرد؟
حـق مـادرت ایـن اسـت کـه بدانـی او بـه گونـهای سـاز ،تـا خواهـش ايشـان را بـر خواهش خود
تـو را حمـل کـرده اسـت کـه هیـچ کـس چنیـن لطفـی ترجيـح دهـم ،و خرسـندي آنـان را بـر خرسـندي خـود
بـه دیگـری منیکنـد و او تـو را حفـظ و نگهبانـی کـرد مقدم دارم ،و نييك آن دو در حق خودم را بسـيار بينم،
و باکـی نداشـت کـه خـود گرسـنه باشـد و تـو را سـیر اگـر چـه اندك باشـد؛ و نييك خـود در حق آنـان را اندك
سـازد و خـود تشـنه مبانـد و تو را سـیراب سـازد و خود بينـم ،اگـر چـه بسـيار بُـ َود.3
برهنـه باشـد و تـو را بپوشـاند و خـود در معـرض تابش
پینوشتها
شـدید آفتاب قـرار گیرد ولی برای تو سـایهای از محبت
 .1رساله الحقوق امام سجاد ،حقوق والدین
ایجـاد کنـد و خـود رنـج بیـداری کشـد ولی آسـایش تو
 .2روایتی از پیامرب ،مستدرک الوسایل  ،ج ،15ص206
را فراهـم سـازد و از رسمـا و گرمـا حفظـت کرد تـا از آنِ
 .3قسمتی از دعای  24صحیفه سجادیه
او باشـی .پـس هـر آینـه تـوان سپاسـگزاری او را نداری
مگـر بـه کمـک خـدا و مددرسـانی او 1.هرگـز نخواهی
moc.cihpargnaisrep

کوتولــه بــودن درد بزرگــی
اســت .حتــی از کــور و کــر
بــودن هــم بدتــر اســت!
البتــه پرواضــح اســت کــه
منظــور ،کــر و کــور و
کوتولــه ظاهــری نیســت،
بلکــه کوچکمغــزانِ
کــوردل کــه حقایــق آشــکار
را منیبیننــد و دســت بــه
انــکا ِر واقعیتهــا میزننــد ،مــد
نظــر اســت .مثــل کســی کــه اولشــخص
عــامل ،پیامــر اعظم(صلیاللهعلیهوآلــه) را میبینــد و
میفهمــد کــه پیــام و کالم او از جنــس حرفهــای
بــری نیســت و نورانیــت و مانــدگاری آن تابــع قوانین
دنیــوی نخواهــد بــود ،آن وقــت چــون ابلهــان در
مقابــل رســولالله قــد علــم میکنــد و او را ناقــص و
دمبریــده م یخوانــد .احمــق!
آیــا فقــط مســاله ،پرسنداشــن پیامــر بــود؟ شــاید
اگــر پیامــر دههــا پــر هــم میداشــت ،بــاز ایــن
کوتولههــای کوربیــن همیــن حــرف احمقانــه را تکـرار
میکردنــد .چ ـرا؟ چــون کوتولهانــد! چــه دلیلــی بهــر
و قویتــر از ایــن؟ اگــر ایــن نبــود کــه تــا صدهــا
ســال بعــد بــا کاریکاتــور و فیلــم و جــک ،خودشــان را
منیکشــتند تــا شــاید بتواننــد کمــی از شــأن پیامــر را
پاییــن بیاورنــد!
حــاال بیــا و ببیــن کســی کــه اندکــی پــاکدل و
ســاملقلب باشــد ،چگونــه مینگــرد؟ او پیامــر را

صاحــب خیــر کثیــر میدانــد .یعنــی
هــر چــه را کــه تــو فکــرش را
بکنــی ،اگــر از جنــس خیــر و
نیکــی و پاکــی باشــد ،ح ـ ِد
نهایتــش را پیامــر دارد.
آیــا ایــن خیرهــا متــام
میشــود؟ هرگــز!
قــرآن خیــر کثیــر اســت؟
بلــه ،پــس پیامــر صاحــب آن
اســت .فرزنــدان پــاک چــه؟ آن
هــم بلــه ،پس پیامــر از آن بهــره دارد.
و چشــمههای بهشــتی؟ بــاز هــم بلــه؛ پــس آنهــا
هــم در اختیــار رســولالله خواهــد بــود ...آری ،همــه
اینهــا منونــه خیــر کثیــر یــا هــان «کوثــر» اســت امــا
چــه کنیــم کــه کــوردالنِ کوتولــه ایــن را منیفهمنــد.
راســتی اگــر فرزنــدان پــاک از مصادیــق کوثــر هســتند،
باالتریــن و عزیزتریــن آنهــا بــرای پیامــر کیســت؟
آیــا کســی جــز پارهتــن ایشــان ،حــرت فاطمــه زهـرا
ســامالل هعلیها اســت؟
پــس ای پیامــر ،بــدان کــه مــا بــه تــو کوثــر -ایــن
خیــر کثیــر جــاودان  -را دادیــم و از ایــن رو بایــد بــه
شــکرانه آن منــاز بخوانــی و قربانــی کنــی .در ضمــن
بــدان آن دشــمن کــوردل و کوتولـهای کــه تــو را ناقــص
خوانــده خــودش ابــر و دمبریــده اســت...
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زیر دِین مادر
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ما به تو کوثر عطا کردیم...
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