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حسن شجاعي
فردا مقارن با وفات ام المومنين حضرت خديجه
كبري(س) همسر پيامبرگرامي اسالم(ص) است.
اين بانوي بزرگوار به دليل عصمت و پرهيزکاري
فوق العاده اش به طاهره قريش مشهور و به کبري
ملقب شد و چون در فضايل و کرامات انساني سرور
زنان عصر خويش بود به او سيدة نساء قريش مي
گفتندوپسازاسالمبهدليلسبقتدرپذيرشاسالم
و ايثار اموال خود در راه اسالم و دهها فضيلت ديگر از
سوي رسول خدا به لقب سيدة نساء العالمين مفتخر
شد .پيامبر گرامي اسالم در وصف ايشان فرموده اند:
به خدا قسم هرگز خداوند بهتر از خديجه را به من
نداد ،زيرا او زماني به من ايمان آورد که مردم به من
کفر مي ورزيدند و زماني مرا تصديق کرد که مردم
مرا تکذيب مي کردند و زماني با اموالش مرا حمايت
کرد که مردم مرا ترک کرده بودند.
امسال نيز حسب سنوات گذشته به منظور تكريم
مقاموجايگاهارزشمنداينبانويبزرگاسالممراسم
باشكوهيبههمتسازمانفرهنگيهنريشهرداري
تهرانباحضورهزاراننفرازبانوانشهرتهراندرميدان
امامحسين(ع)برگزارميشود.همايشباشکوه«مادر
امت» با سخنراني حجتاالسالم عليرضا پناهيان و
مداحي حاج محمدرضا طاهري و حاج امير عباسي و
همچنينشعرخوانيسيدحميدرضابرقعيبرپاميشود.
اين همايش همزمان در  ۶استان خراسان رضوي،
خراسان شمالي ،يزد ،زنجان ،کرمان و چهارمحال
و بختياري نيز برگزار خواهد شد.
سعيداوحديرئيسسازمانفرهنگيهنريشهرداري
تهران در گفت وگو با رسالت ضمن تسليت و تعزيت
سالروز وفات حضرت خديجه(س) برگزاري اين

دعاي روز نهم ماه مبارک رمضان
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كن در آن به برهان و راههاي درخشانت و بگير عنانم به سوي رضايت
همه جانبهات به دوستي خود ،اي آرزوي مشتاقان.

رهنماي طريق
راه درمان پرخوابي و خواب
سنگين چيست؟
البته اگر خواب ماندن نسبت به واجبات
يا نماز شب باشد ،ممكن است به خاطر
گناه باشد .اما پرخوابي و سنگيني خواب،
با مزاج انسان رابطه مستقيم دارد .كيفيت و
كميت غذا ميتواند در خواب ،تأثير بگذارد.
به اصطالح طب سنتي ،غذاها و مزاج سرد و
رطوبتي ،خواب را زياد و سنگين ميكند و
در مقابل ،غذاها و مزاج گرم و خشك خواب
را كمتر و سبكتر مينمايد؛ بنابراين فعال هم مقدار غذايتان را كمتر كنيد و
هم از غذاهايي كه طبع سرد دارند ،مانند ماست و دوغ پرهيز كنيد .به ويژه در
شبها ،نصف گذشتهتان غذا بخوريد.

كتابخانه

گيسو و چراغ جادو
رمان نوجوان «گيسو و چراغ جادو»
نوشته ابراهيم حسنبيگي از سوي
انتشارات قدياني براي بار دوم روانه بازار
کتاب شد .در جلد سوم که همان «گيسو
و چراغ جادو» است« ،گيسو» دخترک
الغراندامافغانستانياستکهيکروزچراغ
جادوبهعنوانيکفرشتهنجاتبخشسر
راه او سبز ميشود و مسير زندگياش را
تغيير ميدهد و در خالل ماجراهايي که برايش رخ ميدهد راهکارهايي
براي بهتر زندگي کردن پيدا ميکند ،چرا که اين چراغ جادو معجزهاي
ندارد بلکه تنها به بچهها کمک ميکند که چگونه بهتر زندگي کنند .از
آن روز به بعد مردم که ماجراي «گيسو» را شنيدند ،آرزو ميکردند و
چراغ جادوي قصه به سراغ آنها هم برود و آرزوهايشان را برآورده سازد.
«گيسو و چراغ جادو» را در قالب  ۱۶۸صفحه با شمارگان هزار و ۱۰۰
نسخه و قيمت  ۱۷/۰۰۰تومان منتشر کرده است.

مراسم باشكوه بانوان همزمان با سالروز وفات حضرت خديجه

(س)

اوحدي:جامعه نيازمند شناخت
بيشتر بانوي بزرگ اسالم است
مراسم را كمترين تالش براي تكريم و گراميداشت
اين بانوي بزرگ اسالم ياد كرد و گفت :با توجه به
نقش مهم حضرت خديجه(س) در تاريخ اسالم و
لزوم الگوگيري از سيره آن بانوي بزرگ ،تالش
صورت گرفته اداي ديني كوچك به ساحت مقدس
ايشان به شمار مي رود.
وي با تاكيد بر اين نكته كه جايگاه اين بانوي بزرگ
اسالم كمتر مورد توجه قرار گرفته و بايد تالش شود
تا نقش و سيره ايشان در پويايي و توسعه اسالم مورد
توجهقرارگيرد،افزود:حضرتخديجه(س)الگويي

مدرس دانشگاه امام صادق(ع):

همايش «مادر امت» گام بلندي
براي تبيين شخصيت
حضرت خديجه(س) است
مريم ورزدار مدرس دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هيئت علمي دانشگاه حضرت زينب(س) درباره اهميت
برگزاري همايش سالروز وفات حضرت خديجه(س) گفت :همايش «مادر امت» گام بلندي براي تبيين
شخصيت حضرت خديجه(س) براي زنان است.
مريم ورزدار درباره اهميت برپايي همايش «مادر امت» به مناسبت سالروز وفات حضرت خديجه(س)
عنوان کرد :اهميت شخصيت حضرت خديجه(س) در ميان زنان تاريخ اسالم کمنظير است و شخص پيامبر
اکرم(ص) نيز پس از رحلت ايشان تا سالها به تجليل از کرامات حضرت خديجه(س) ميپرداختند ،تا جايي
که باعث برانگيخته شدن حسادت همسرانشان ميشد.
وي ادامه داد :مطمئناً دليل تاکيد پيامبر(ص) بر کرامات حضرت خديجه(س) اين بوده که نام ايشان در

مدير دارالقرآن عالمه طباطبايي:

اگر هم اکنون به آموزش و پرورش
توجه نشود ،زمان را از دست خواهيم داد

مرتضي نجفي قدسي در ضيافت افطاري که باحضور مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل العظمي مکارم شيرازي که در بيت
عالمه طباطبايي مفسر بزرگ قرآن کريم برپا شده بود ،اظهارداشت :ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت الهي و شهر اهلل اکبر
است و همه برکات الهي در آن جمع است.
وي افزود :پيامبراکرم(ص) مي فرمايند خداوند در شب اول ماه رمضان کتاب صحف را بر حضرت ابراهيم ،در شب ششم
رمضان کتاب تورات را بر حضرت موسي و در شب سيزده رمضان کتاب انجيل را بر حضرت عيسي و در شب هجدهم
رمضان کتاب زبور را بر حضرت داوود و در شب  23ماه مبارک رمضان قرآن کريم را بر حضرتش نازل کرد.
مدير دارالقرآن عالمه طباطبايي افزود :امام باقر(ع) نيز مي فرمايند براي هر چيزي بهاري است و بهار قرآن هم ماه
مبارک رمضان است.
وي در ادامه گفت :خداوند متعال را شاکريم که توفيق خدمتگزاري در بيتي که متعلق به عالمي بزرگ و مفسر قرآن
کريم است را به ما عنايت نموده و اين بيت تبديل به دارالقرآن شده و برنامه هاي متعدد قرآني ،تفسيري و ترويجي در
آن برقرار است.
وي در مورد افتتاح بخش جديد دارالقرآن عالمه طباطبايي گفت :توفيق پيدا کرديم که ساختمان جديدي را هم به
دارالقرآن عالمه(ره) اضافه کنيم که انشاءاهلل سبب رونق هرچه بيشتر برنامه هاي تفسيري در حوزه علميه باشد و طبقه
همکف آن را براي تدريس اساتيد معظم حوزه علميه مهيا کرديم و مابقي کالسها آموزشي است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد :نکته مهمي که در اين ايام اذهان عمومي را به خود مشغول کرده ،اين
است که براي تربيت جامعه و نسل آينده بايد توجه به مدارس و آموزش و پرورش بيشتر شود.
براي سالم نگهداشتن جامعه ما و نسل آينده ،راهي جز توجه به آموزش پرورش نيست ،در دوران تحصيل دانش آموزان
که دوران شکل گيري شخصيت انساني و ديني آنان است ،بايد اساتيد ديني در مدارس حضور پيدا کنند و متاسفانه
اساتيد برجسته و دلسوز آنچنان که بايد در آموزش و پرورش حضور ندارند و عمال صحنه آموزش و پرورش از افراد
دانشمند و برجسته و اثرگذار در امور پرورشي و تربيتي خالي شده است.
ويگفت:پيشازانقالباسالميبسياريازعلماوروحانيونپسازفارغشدنازدروسحوزويدرمدارسمشغولميشدند
تا بتوانند نوجوانان و جوانان را هدايت کنند و با معارف اسالم و دستورات ديني آشنا کنند ،به عنوان مثال زماني که
اجتهاد پدر بزرگ بنده پس از آنکه از سوي پنج مجتهد در نجف تاييد مي شود به تهران مي آيد و دو مدرسه را احداث
مي کند و به تربيت دانش آموزان مشغول مي شوند .
وي ادامه داد :اگر حضور روحانيون در آموزش وپرورش بيشتر شود ،آنان مي توانند به تربيت و سالم شدن نسل آينده
کمک کنند لذا تمام کساني که اطالعات ديني و انگيزه خدمت در آموزش وپرورش را دارند بايد به اين سمت سوق
داده شوند.
وي با اشاره به حضور و فعاليت هاي حجت االسالم راستگو در صدا وسيما گفت :ايشان بسياري از کودکان و نوجوانان
را در يک مقطع جذب معارف ديني کرد اما هم اکنون آموزش وپرورش از سوي علما و فضال رها شده و نتيجه آن اين
شد که در فضاي مجازي سرودهايي با مطالب سخيف از سوي دانش آموزان در برخي مدارس پخش مي شود که باعث
شرمساري است در صورتي که آنان بايد سرود هاي با محتوا و اسالمي را بياموزند.
وي با بيان اينکه دانش آموزان در خصوص تربيت هاي ديني و ارزشي رها شده اند ،گفت :اگر هم اکنون به اين امر توجه
نشود زمان را از دست خواهيم داد و به سرعت دير خواهد شد و روحانيون و علما و فضال بايد در کسوت معلم ،مدير ،مربي
پرورشي يا امام جماعت به آموزش و پرورش ورود پيدا کنند و حضور موثرتري داشته باشند.
وي با اشاره به اينکه  ۷۵هزار مسجد در کشور وجود دارد که  ۳۵هزارتاي آن امام جماعت ندارند ،گفت :بسياري از مردم
ما تنها در شب هاي خاص مانند شب هاي قدر مساجد را مي بينند اما تمام کودکان و نوجوانان ما در آموزش وپرورش
حضور دارند و بايد حوزه و دلسوزان نظام و اسالم به سمت آموزش وپرورش گسيل شوند.در اين مراسم ساختمان جديد
دارالقرآن عالمه طباطبايي به مساحت  ۴۰۰مترمربع و با زيربناي يک هزار و ۲۰۰متر مربع شامل سالن همايش و 6
کالس  ۷۰تا  ۱۰۰نفره براي برگزاري دوره هاي آموزش و تفسير قرآن کريم افتتاح گرديد.

تماشاخانه

براي تمام امت اسالمي در حوزه هاي اقتصادي،
فرهنگي،اجتماعي،سياسيو...بهشمارميرودزيرا
در تمامي مقاطعي كه همراه با رسول مكرم اسالم
حضور داشتند در ابعاد مختلف به ايشان و در واقع
به دين مبين اسالم خدمت كردند و نبايد ايشان را
تك بعدي مورد ارزيابي قرار داد.
اوحديتربيتحضرتزهرا(س)راكهبهعنوانسرورزنان
عالمخطابميشودراازديگرخصايصوويژگيهاي
اينمادربزرگبرشمردوگفت:زمانيكهدرزندگيو
سيره ايشان ورود مي كنيم به نقش تربيتي و اثرگذار

ايشان در شكل گيري حضرت زهرا(س) بيشتر پي
ميبريم كه باتمام سختي ها و دشواري هايي كه
در صدر اسالم براي پيشبرد اهداف نظام اسالمي
به وجود مي آمد ايشان از وظيفه مادري خود قصور
نداشت و در تربيت و پرورش فاطمه زهرا(س) از
جان مايه گذاشت.
رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
اشرافيبودنومتمولبودنايشانرادرعينسادگي
و گذشت و ايثار در راه رضاي خدا را از ديگر نمونه ها و
ويژگي هاي حضرت خديجه (س) برشمرد و تصريح
كرد :اينكه فردي باوجود ثروتمند بودن و جايگاه
بزرگ در بين اعراب آن زمان اينچنين براي اسالم
و پيامبر بزرگوار از خود و دنياي مادي مي گذرد
الگوي بسيار ارزشمندي است كه مي تواند در اين
زمان براي بسياري از افراد سرمشق باشد.
وي برگزاري مراسم هايي در شأن اين بانوي بزرگوار
را بسيار كم عنوان كرد و گفت :در نظام مقدس
جمهورياسالميايرانبايستيبيشازاينبهسجايا
و خصايص اين بانوي بزرگوار پرداخته شود تا نسل
جوان بداند كه نهال نوپاي اسالمي چگونه و با چه
ويژگي هايي شكل گرفت و حضرت خديجه(س) در
شكل گيري اين نهال نوپا تا چه اندازه نقش داشته
است .به همين خاطر حسب سنوات گذشته تالش
شد تا در حد وسع و توان مراسمي در ميدان آييني
امام حسين (ع) براي تجليل از ايشان برگزار شود و
اميدوارم باتوجه به تهاجم فرهنگي دشمنان و نياز
امروز جامعه به شناخت سيره حضرت خديجه(س)
براي نسل جوان به ويژه بانوان و دختران اين مرز
و بوم اين مراسم بتواند گوشه اي از اداي دين ما به
اين بانوي گرانقدر باشد.

تاريخ ماندگار شود و صرفاً گرامي داشت و عزاداري براي همسر نبوده است .متاسفانه در اين سالها در
حق ايشان جفا شده و به اندازه کافي به شخصيت اين بانوي بزرگوار نپرداختهايم و خودمان را از برکاتشان
محروم کردهايم.
ورزدار با بيان اينکه حضرت خديجه(س) يک شخصيت بيبديل و بينظير در اسالم هستند ،افزود :ايشان
حتي در زمان جاهليت نيز القاب طاهره و سيده را داشتند و دينشان دين يکتاپرستي حضرت ابراهيم(ع)
بود .حضرت خديجه(س) مصداق کامل ايمان به غيب هستند و به قداست پيامبر(ص) حتي پيش از مبعث
ايمان داشتند و رسالت پيامبر(ص) را پيشبيني کرده بودند.
اين مدرس دانشگاه تصريح کرد :اين بانوي بزرگوار نخستين زني بودند که به پيامبر ايمان آوردند و تنها همسر
پيامبربودندکهبهعنوانياروياوردرروزهايغربتوتنهاييدرکنارايشانحضورداشتند.حضرتخديجه(س)
وقتي به همسري پيامبر در آمدند ،مورد سرزنش زنان قريش قرار گرفتند که چرا با جواني ازدواج ميکنند که
از مال دنيا بهرهاي ندارد ،اما ايشان در اوج اطاعت و انقياد در کنار پيامبر گرامي اسالم ايستادند.
وي اضافه کرد :متاسفانه امکانات مالي ايشان آن قدر پررنگ شده که فداکاريهاي ديگرشان به اندازه کافي
مورد توجه قرار نگرفته ،در حالي که بخشش ثروت تنها بخشي از خدمات ايشان به اسالم بوده است .برگزاري
همايش «مادر امت» براي ايشان اگر چه دير است ،ولي قطعاً با اهداف عالياش موفق خواهد بود و گام بلندي
براي تبيين شخصيت حضرت خديجه(س) براي زنان است.

کارگردان:آرمين ايثاريان
درباره فيلم :در منطقه باستاني تخت سليمان با بيش
از  ۳۰۰۰سال قدمت که در استان آذربايجان غربي
قرار دارد  ،درياچهاي عميق با داستانها و افسانههاي
بسياري در باره گنجهاي سلسلههاي مختلف تاريخي
هست که بهخاطر سمي بودن آب ِآن و قرارگيري در
ارتفاع ،تاکنون دستنيافتني بوده و هيچکس به اعماق
آن نرسيده بود .اين فيلم اکتشافي و پژوهشي به معرفي
منطقه باستاني تخت سليمان و مراحل اکتشاف اعماق
تاريک و رمزآلود درياچه تخت سليمان ميپردازد.

  عكسنوشت

هادي زند  /ايسنا

به دنبال تغييرات اقليمي و همچنين بارشهاي ماههاي گذشته  ،برخي شهرها با افزايش
جمعيت گونهاي از پروانهها مواجه شدهاند؛ برخي از شهرستانهاي پايتخت از جمله
تهران ،ورامين و قرچک اين روزها ميزبان پروانهها هستند .پروانههاي آسمان تهران از گونه
 Vanessa carduiهستند که زمستان معتدل در افزايش جمعيت آنها بسيار تأثيرگذار
است .اين پروانهها هيچ آسيبي براي کشاورزي و محيط زيست ندارند و در نهايت غذاي
پرندگان ميشوند پس بهتر است از ديدن آنها لذت ببريم.

  ديالوگ  
قرار شد ما بريم جبهه بجنگيم ،شما هم بمونيد بچه هاي مارو تربيت كنيد؛ حاال قضاوت
كنيد كي كمفروشي كرده!
(پرويز پرستويي  -موج مرده )

    كاريكاتور

مينا غالمرضايي  /رسالت

آيت اهلل العظمي مکارم شيرازي در مراسم افتتاح ساختمان جدید دارالقرآن عالمه طباطبايي:

در برابر مسائلي که در مدارس رخ داده نبايد سکوت کرد

آيت اهلل مکارم شيرازي با ابراز تاسف از وقوع برخي ناهنجاريها و
حرکتهايزنندهدربرخيمدارستهرانوپخشآهنگهايمبتذل،
رکيک و زشت ،اين اقدامات را يک خطر بزرگ ارزيابي کرد.
شامگاهجمعه20ارديبهشت1398ودرچهارمينشبازماهرمضان
1440مراسمافتتاحبخشجديددارالقرآنعالمهطباطبايي(ره)
با حضور علماء و اساتيد حوزه علميه در قم برگزار شد.
آيتاهللالعظمي«ناصرمکارمشيرازي»ازمراجععظامتقليدکهدر
بيت عالمه طباطبايي مفسر بزرگ قرآن کريم حضور يافته بودند،
با اشاره به ساخت قسمت جديد ساختمان اين دارالقرآن فرمودند:
افتتاحبخشجديددارالقرآنعالمهطباطباييرابههمهعلما،فضالو
بنيانگذارانتبريکعرضميکنماميددارمازاينمرکزبهرهبرداري
بيشتري براي علوم و مباحث قرآني شود و ان شاءاهلل برکات الهي
شامل اين مرکز و شامل مراکز ديگر حوزوي باشد.
اين مفسر قرآن کريم افزودند :بارها بيان کردم که مرحوم عالمه،
فرزندي روحاني از خود برجاي نگذاشت که راهش را ادامه دهد؛
اما خداوند افرادي را گماشت که نام اين انسان بزرگ را احياء کنند
و دارالقرآني به نام ايشان برپا شود و فضال در آن حضور يابند و اين
مرکز توسعه پيدا کند و علوم قرآني در آن ترويج شود.
ايشان گفتند :اين امر نشان مي دهد اگر انسان خلوص نيت داشته
باشد خداوند وي را پس از وفات هم تنها نمي گذارد و افرادي را
مي گمارد که نامش را زنده تر بگردانند.
آيت آهلل مکارم شيرازي بيان کردند :هر زمان توفيقي نصيب من
مي شود که در بيت عالمه طباطبايي بحثي داشته باشم سعي

ل َّ ُد َ
نك َر ْح َم ًة َو َه ّ ِي ْئ ل َ َنا م ِْن أَ ْم ِرن َا َرشَ دا (سوره کهف ،آيه )۱۰
 .3دعا در بيماري و گرفتاري خانواده :اگر در بيماري شديد گرفتار
آمديد و خانواده شما گرفتار نوسان شد دعاي حضرت ايوب در
الضر َوأَ َ َ
َ
الرا ِحمِين
نت أ ْر َح ُم َّ
زمان گرفتاري را بخوانيد :أن ِّي َم َّسن َِي ُّ ُّ
(سوره انبياء ،آيه )۸۳
.4دعابرايانجاممأموريتدرنزدشخصزورگو:زمانيکهدرمقابل
شخص قلدر و زورگويي قرار مي گيريد و مي خواهيد ماموريتي
را انجام دهيد دعاي حضرت موسي(ع) را بخوانيدَ :ر ِّب اشْ َر ْح ل ِي
َص ْد ِري؛ َويَ ِّس ْر ل ِي أَ ْم ِري؛ َو ْاح ُل ْل ُعق َْد ًة م ِْن ل َِسان ِي؛ يَ ْف َق ُهوا َق ْول ِي
يعني" :پروردگارا سين ه ام را گشاده گردان؛ و كارم را براي من
آسان ساز؛ و از زبانم گره بگشاي؛ [تا] سخنم را بفهمند"( .سوره
طه ،آيات  ۲۵تا )۲۸
 .5دعا براي توبه :اگر کار خطايي از انسان سر زد و اندوه و غم
تمام وجودش را فرا گرفت و راه خالص خواست ،دعاي حضرت
يونس در بطن ماهي معروف به "ذکر يونسيه" را بخواند که ارباب
سير وسلوک براي پيشرفت کارشان ازاين ذکر استفاده فراوان
کنت م َِن َّ
الظالِمِين  .يعني:
نت ُس ْب َحان َک إِن ِّي ُ
دارند :ال إِل َ َه إِلاَّ أَ َ
"(خداوندا) جز تو معبودي نيست! منزهي تو! من از ستمكاران
بودم" (سوره انبياء ،آيه )۸۷
 .6دعا براي خود و ديگران :اگر مي خواهيد براي خود و ديگران
دعا کنيد اين عبارت کوتاه و جامع از زبان حضرت ابراهيم(ع) را
ِين يَ ْو َم يَقُو ُم الحِ ساب
بخوانيد کهَ :رب َّ َنا ا ْغف ِْر ل ِي َول ِ َوال َِد َّي َولِلْ ُم ْؤ ِمن َ
يعني" :پروردگارا روزي كه حساب برپا ميشود بر من و پدر و

موسي(ع) در آن زمان خانه ،آذوقه و سرپناهي نداشت و با عمل
خير و اين دعا به همه چيز رسيد و حضرت شعيب هشت تا 10
سال آموزش هاي الزم پيامبري را به وي آموخت و توانست در
کار خود پيشرفت کند .پس دعا بايد در کنار عمل صالح باشد و
نبايد به تنهايي باشد.
 .9دعاي ترس از عواقب گناه :اگر از عواقب گناه مي ترسيد اين
دعاها را بخوانيدَ :رب َّ َنا لاَ تُؤَاخ ِْذن َا إِن ن َّسِ ي َنا أَ ْو أَخْ َط ْأن َا َرب َّ َنا َولاَ ت َْحم ِْل
ِين مِن َق ْبل ِ َنا؛ َرب َّ َنا َولاَ ت َُح ِّملْ َنا َما لاَ
َعلَ ْي َنا إ ِ ْص ًرا َك َما َح َملْ َت ُه َعلَي الَّذ َ
انص ْرن َا َعلَي
َطا َق َة ل َ َنا بِهِ؛ َوا ْع ُف َعنَّا َوا ْغف ِْر ل َ َنا َو ْار َح ْم َنا أَ َ
نت َم ْولاَ ن َا َف ُ
ال ْ َق ْو ِم ال ْ َكافِ ِرين (سوره بقره ،آيه  )۲۸۶را بخوانيد.
 .10دعا براي اداي مسئوليت سنگين :اگر مسئوليت سنگين
مديريتي بر دوش انسان افتاد بخواندَ :رب َّنا َه ْب لَنا م ِْن أَ ْزواجِنا َو
ّقين إِماما ( .سوره فرقان ،آيه )۷۴
ُذ ّ ِريَّات ِنا ُق َّر َة أَ ْع ُي ٍن َو ْاج َعلْنا لِلْ ُم َت َ
ايشان خاطرنشان کردند :اين دعاهاي کوتاه و فشرده براي موارد
و شرايط خاص است تا انسان ها با بيان آنها مشکالتشان برطرف
شود .پس به اين نتيجه مي رسيم که هر چه بيشتر در حوزه قرآن
فعاليت کنيم جامعيت قرآن بر ما آشکارتر مي شود.
اين مرجع تقليد شيعيان جهان افزودند :بسياري از اين دعاها که
قالب آن از سوي انبياء بيان شده است ،درخواست نيست؛ بلکه
انبياء الهي بيان مي کنند من اينگونه هستم مرا از اين حالت نجات
بده.حتيبهصورتدرخواستمستقيمنيستوبهصورتالتزامي
است که اين نشان ادب آنان در پيشگاه الهي است .زيرا انسان
زماني که دعا مي کند بايد بگويد من اينچنين هستم و بقيه آن با

مي کنم بحث قرآني مورد نياز روز جامعه را بيان کنم .اين بار
به دعاهايي اشاره مي کنم که در قرآن آمده زيرا ماه رمضان ماه
مناجات و دعا و نيايش با معبود است و قرآن هم کتابي جامع
است که حتي طرز دعا کردن در مواقع و حوادث گوناگون را نيز
به ما آموخته است.
 10دعاي قرآني براي  10موقعيت
ايشان با بيان اينکه در ابتداي کتاب "مفاتيح نوين"  ۲۶دعاي
قرآني را جمع آوري کرديم که به  ۱۰مورد آن اشاره مي کنم؛
گفتند :اميدوارم علما و فضال اين دعاها را در قنوت هاي نمازشان
فراموش نکنند زيرا آنان بايد از اين دعاها استفاده کنند.
ايشان سپس اين دعاها را اينگونه توضيح دادند:
.1دعابرايدنياوآخرت:درسورهبقرهدعاييآمدهکهمردممعموال
اين دعا را در قنوت نمازشان مي خوانند :ربنا آتنا في الدنيا حسنة
و في اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار (سوره بقره ،آيه  .)۲۰۱اين
دعا به ما مي آموزد که هم نظر به دنيا و هم نظر به آخرت داشته
باشيم زيرا دنيا مقدمه آخرت است.
 .2دعا در هنگام گرفتاري شديد :قرآن به ما مي آموزد که اگر در
مواردي گرفتار شديد دعاي اصحاب کهف را بخوانيمَ :رب َّ َنا آت ِ َنا مِن

مادرم و بر مؤمنان ببخشاي"( .سوره براهيم ،آيه )۴۱
.7دعابرايدفعوساوسشيطاني:اگرانساندرموردوسوسههاي
شيطان نگران است دعاي قرآني که خطاب به پيامبر(ص) تعليم
رب أَ ُعو ُذ ب َِك م ِْن َه َم َزاتِ الشَّ َياطِين؛
داده شده است را بخواندِ ّ :
َوأَ ُعو ُذ ب َِك َر ّ ِب أَن يَ ْحضُ ُرون يعني" :پروردگارا! از وسوسههاي
شياطين به تو پناه ميبرم! و از اينکه آنان نزد من حاضر شوند
(نيز) -اي پروردگار من -به تو پناه ميبرم"( .سوره مؤمنون،
آيه هاي  ۹۷و  )۹۸زيرا شياطين ابتدا وسوسه مي کنند و اگر
اين وسوسه ها ادامه پيدا کند شيطان در صحنه زندگي انسان
وارد مي شود.
.8دعابرايشرايطبسيارسخت:اينمفسربزرگقرآنکريمگفت:
هرگاهدستانسانازهمهجاکوتاهشدبهاصطالحکاردبهاستخوان
وي رسيد مي توان از دعاي حضرت موسي(ع) استفاده کردَ :ر ّ ِب
إِن ِّي ل ِ َما أَن َزل ْ َت إِل َ َّي م ِْن خَ ْي ٍر َفقِير يعني" :پروردگارا! هر خير و نيکي
بر من فرستي ،به آن نيازمندم"( .سوره قصص ،آيه )۲۴
حضرت موسي(ع) هنگامي که مشاهده کرد دختران شعيب
گوشه اي ايستادند و مردان اجازه نمي دهند گوسفندانشان را
سيرابکنندبهجلورفتوگوسفندانآنانراسيرابکرد.حضرت

تو .اين يک نوع مکتب قرآني است که به انسان مي آموزد چگونه
دعا کند و اين دعاها طرز درخواست از خداوند در مراحل مختلف
ودر مناسبت هاي مختلف را به انسان آموزش مي دهد.
* ترانه سخيف در چند مدرسه
اين مفسر بزرگ قرآن در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره
به شرايط سياسي ،اقتصادي و اخالقي روز جامعه ما گفت:
شرايط بسيار پيچيده اي در اين سه حوزه وجود دارد .به عنوان
مثال مسائل اخالقي در کشور ما در خطر است .گزارشي از
سرودخواني در يکي از مدارس تهران به من رسيد که در آن
فرزندان و نونهاالن ما سرود مبتذل و سخيفي را خواندند و همراه
با آن با آهنگ به رقص و پايکوپي پرداختند! بايد ببينيم خطر
تا کجا نفوذ کرده و آيا در برابر اين مسائل بايد سکوت کرد تا در
آينده بيشتر گسترش يابد؟!
* فضاي مجازي يا بالي مجازي؟!
ايشان با بيان اينکه "فضاي مجازي ،بالي مجازي شده است"،
بر لزوم اصالح و ساماندهي اين فضا تاکيد کردند و گفتند:
برخي مقامات مسئول ،آماري را براي من آورده اند که طبق
آن کالهبرداري ها در فضاي مجازي  ۲۰۰تا  ۳۰۰درصد و آمار

مربوط به برخي مسائل ضد اخالقي تا  ۷۰۰درصد نسبت به سال
گذشته افزايش داشته است.
وي خطاب به علماء و فضال گفت :ما مسئول هستيم و نبايد نسبت
به مسائل اجتماعي ،سياسي و فرهنگي بي تفاوت باشيم.
آيت اهلل مکارم شيرازي گفت :سم پاشي ها و دروغ هايي در مسائل
سياسيبيانميشودکهمعلوماستاينافرادشرف،غيرت،انسانيت
و وجدانندارندکههردروغيرابرزبانشانجاريميکنندتااذهان
عمومي را مشوش و مردم را نااميد کنند .در چنين شرايطي نبايد
دست روي دست گذاشت و تسليم وضع موجود شد.
* بخت آزمايي عجيب در صداوسيما
ايشانبابياناينکهبايدبهصورتانفراديوجمعيگامبرداريمو
مطالبهگرباشيمگفت:بندهدربرخيمسائلواردعملشدم.به
عنوانمثالدرموردبختآزماييهاييکهدرصداوسيمابودمسائل
فقهيرابيانکردموکارسازشد.خوشبختانهبعدازموضعگيريها
و بيان حکم فقهي ،جلوي آن گرفته شد.اين استاد عالي
حوزه علميه در ادامه ،توضيحي درباره مخالفت مؤثر خود با
برنامه تلويزيوني "برنده باش" هم دادند و فرمودند :آنان يک
ميليارد درآمد داشتند و  ۵۰ميليون آن را جايزه مي دادند و
بقيه را براي خود برمي داشتند؛ بخت آزمايي از اين پرثمرتر؟!
آيت اهلل مکارم تأکيد کردند :مردم چشم اميد به حوزه هاي
علميه وبه خصوص حوزه علميه قم دارند تا مراقب باشند؛ و
طبق قاعده ميسور ،امر به معروف و نهي از منکر را تا آنجايي
که مي توانند و ميسر است انجام دهند .علما و روحانيت ملجأ
و پناهگاه توده هاي مردمي هستند .ايشان تصريح کردند :بايد
دست به دست هم دهيم و اختالفات داخلي را کنار بگذاريم .نه
در حوزه هاي علميه اختالف باشد و نه در حوزه هاي ديگر .در
اين صورت بسياري از کارها سامان مي يابد .اگر اختالف بين
مردم نباشد ،کارهاي بسياري را مي توان انجام داد.
* افتتاح ساختمان جديد دارالقرآن عالمه طباطبايي
در اين مراسم ساختمان جديد دارالقرآن عالمه طباطبايي به
مساحت  ۴۰۰مترمربع و با زيربناي يک هزار و ۲۰۰متر مربع
شامل سالن همايش و  6کالس  ۷۰تا  ۱۰۰نفره براي برگزاري
دوره هاي آموزش و تفسير قرآن کريم افتتاح گرديد.
دارالقرآن عالمه طباطبايي در منزلي که ايشان در هنگام حيات
در آن سکونت داشتند در يکي از کوچه هاي "خيابان شهدا"ي
قم بنا شده و مرکز امور قرآني و منبع برکات فراوان علمي و
آموزشي است.

