
امام صادق)ع(: »خداوند درخت را برای انسان آفرید.
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محمد(ص)، پیامبر مهربانی ها:

یِه ما َعِنُتْم 
َ
ْنُفِسکْم َعزیٌز َعل

َ
 ِمْن ا

ٌ
َقْد جاَءکْم َرُسول

َ
ل

ُمؤِمنیَن َرُؤٌف رحیٌم.
ْ
یکْم ِبال

َ
َحِریٌص َعل

رسولی از خود شما به ســویتان آمد که رنج های 
شما بر او سخت و ناگوار است، و بر هدایت شما 
اصــرار دارد، و اصرار دارد بر هدایت مؤمنان، و او 

بسیار با محبت و مهربان است.

سخن رسدبیر

به نام مهربان مهربانان

همیشــه آغــاز ســخت اســت. ولــی انســان در همیــن 
کوچه پس کوچه های هر آغازیست که بزرگ می شود و رشد 

می کند. 
در کنار روزهای ســرد و غریبانــه زمین که فرصت دیدار 
روی خواهران و برادران عزیزمان را نداریم و از آن محرومیم، 

نشریه هدهد صدایی است از جنس آشنا در خانه هایمان.
بــا احترام به محضر منجی بشــریت و حضرت عیســی 
مسیح آغاز می کنیم نشریه خود را با آرزوی منور شدن زمین 

با قدومشان.

سر دبیر: هدهد

مسائل فقهی کاربردی

پیامبــر اســالم (ص)  فرموده اند فصل زمســتان، بهاِر 
انســان بــا ایمان اســت. اگرچــه این حدیث شــریف 
بــرای همگان بیان شــده ولــی برای ســاکنان منطقه 
اســکاندیناوی پیام های زیادی دارد چرا که شــب های 
تاریک و طوالنی این دیار فرصت بســیار مناسبی است 
که پاسی از آن را با ذکر خدا و انجام امور عبادی و مطالعه 
کتاب های مفیــد گذرانده و روح خود را تقویت نماییم. 
چه زیباســت که نیمه های شب بیدار شده و نافله شب 
را به جا آورده و فضای خانه را با معنویِت دعا و اســتغفار 
عطرآگین نماییم. روزهای کوتاه زمســتان نیز فرصتی 
 تمامی عباداتی 

ً
طالیی برای روزه داری اســت و اتفاقــا

که در این فصل می توان انجام داد مورد توجه و اهتمام 
 این 

ً
اولیا و عرفا بوده است. مرحوم ملکی تبریزی دائما

شعر را برای شاگردان خود ترّنم می کرده است: َصمت 
و جوع و َســَحر و عزلت و ذکر مدام / ناتمامان جهان را 
کند این پنج تمام. در این نوشــتار به اختصار به آداب و 

احکام نماز شب و روزه اشاره می کنیم. 
اگرچه نافله شــب از نظر فقهی مستحب است ولی 
مورد تأکید قــرآن کریم و پیامبر اکــرم و  تمامی امامان 
معصــوم و بزرگان بــوده و آثار و برکات مــادی و معنوی 
فراوانی دارد. وقت فضیلت آن از نیمه شب تا طلوع فجر 
اســت. در صورت امکان چهار نماز دو رکعتی به عنوان 
نافله  شب، دو رکعت به نیت نماز َشفع و یک رکعت به نام 
َوتر قرائت می شود. البته فردی که به هر دلیلی آمادگِی 
انجام کامل آن را نداشــته باشــد می توانــد تنها چهار 
رکعت یا فقط ســه رکعت شفع و وتر را بخواند. شخصی 
که نمی توانــد در وقت فضیلت بخواند می تواند قبل از 

نیمه شب یا بعد از اذان صبح آن را انجام دهد. 
فردی که روزه های ماه رمضان او فوت شده بهترین 
فرصــت برای قضــای آن، ایــن ایام اســت. یعنی نیت 
می کنــد که از طلــوع فجر تا مغرب روزه بــدارد. فردی 
کــه روزه  قضا نــدارد می تواند هر روزی کــه بخواهد به 
عنوان مســتحب روزه داری کند. البته روزهای دوشنبه 

و پنجشنبه بسیار سفارش شده است.

حکیم الهی

یمی کنیممنشریه خود را با آرزوی منور شدن زمین  حیح آغازز مس
با قدومشان.

هدهدهدهدهدهد بدبدبدبیریریریر::: سسسسسسرررر

مدیرمسئول: محسن حکیم  الهی▪ 
گروه تحریریه نشــریه فارسی زبانان مرکز اسالمی  ▪

امام علی(ع)- استکهلم

نشریه خبری، فرھنگی مرکز اسالمی امام علی(ع) - استکھلم
ســال اول  شــماره ی اول  زمســتان ۱۳۹۹ - ۲۰۲۱
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   ۸

این ۴ تا ســؤال رو ســریع جواب بده حق فکر 
کردن نداری حاال بگذار ببینم چقدر باهوش 

هستی
برو پایین تر.....

 : سؤال اول
فرض کنید در یک مســابقه ی دوی ســرعت 
شــرکت کرده ایــد. شــما از نفر دوم ســبقت 

می گیرید حاال نفر چندم هستید؟
  برای پاسخ به سؤال دوم، باید زمان کمتری را

نسبت به سؤال اول فکر کنی.
 : سؤال دوم

اگر شما توی همان مسابقه از نفر آخر سبقت 
بگیرید، نفر چندم خواهید شد؟

ریاضیات فریبنده !!!
  سؤال سوم رو فقط ذهنی حل کنید. از قلم و

کاغذ و ماشین حساب استفاده نکنید.

 : سؤال سوم
عــدد ۱۰۰۰ رو فــرض کنیــد. ۴۰ رو به اون 
اضافه کنیــد. حاصل رو با یــک ۱۰۰۰ دیگر 
جمع کنید. عدد ۳۰ رو به جواب اضافه کنید. 
با یک هــزار دیگر جمع کنیــد. حاال ۲۰ تای 
دیگر به حاصل جمع، اضافه کنید. با ۱۰۰۰ 
 ۱۰ تا دیگر به 

ً
تــای دیگر جمع کنید و نهایتــا

حاصل اضافه کنید. حاصل جمع باال چنده؟
 : سؤال چهارم

پدر ماری، پنج تا دختر داره :
Nana -۱
Nene -۲
Nini -۳

Nono -۴
۵- اسم پنجمی چیه؟

 وسایل مورد نیاز براى کاردستى بابا نوئل
مقوا. ۱
قیچی. ۲
چسب مایع. ۳
پنبه. ۴
بشقاب یکبار مصرف. ۵
فوم. ۶
چشم عروسکی. ۷
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 معما/تست هوش
اعداد ۱ تا ۱۲ را طــوری در خانه ھا قرار 
دھید که حاصل جمع اعداد خانه ھای ھر 

دایره ۲۸ شود.

آموزش کاردستی بابانوئل

زیبای ایرانی ها در شــب یلدا، تفأل زدن به دیوان حافظ 
و خواندن اشــعار عرفانی اوست که برگرفته از آیات قرآن 
است. شایسته است در این شب طوالنی، با تفأل زدن به 
حافظ و خواندن اشعار عرفانی او، از خرافات و تفأل زدن 
به شیوه های خرافی دیگر پرهیز کنیم. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله می فرماید: «از ما نیست کسی که فال بد 
زند یا برایش فال بد زده شود». قرائت اشعار پسندیده و 
نیکو، به ویژه اشعاری که در مدح اهل بیت علیهم السالم 
سروده شده، از جمله کارهای خوب و نیکویی است که 

می توان در این شب انجام داد.
شعر حافظ در مورد شب یلدا
بر سر آنم که گر ز دست برآید

دست به کاری زنم که غصه سر آید
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر در ارباب بی مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآید

ترک گدایی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آید

صالح و طالح متاع خویش نمودند
تا که قبول افتد و که در نظر آید
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید

غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست
هر که به میخانه رفت بی خبر آید

6- به یکدیگر هدیه بدهید
ایران کشــوری گسترده با اقوام مختلف است که هر 
یک از آنها در پرتو رســم های ویژه منطقه خود، شب یلدا 
را به گونه ای خاص برگزار می کنند. از جمله رســم های 
ایرانی که در شــب یلــدا در میان اقوام مختلــف برگزار 
می شــود، رســم پســندیده هدیــه دادن و هدیه گرفتن 
است. این سنت نیکو در اسالم بسیار مورد سفارش قرار 

گرفته و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: 
ی الله علیه و آله وسلم فرمودند:

ّ
«پیامبر اکرم صل

تهــادوا فإّن الهدّیــه تضّعف الحــّب و تذهب بغوائل 
الّصدر؛به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا هدیه محبت را فزون 

می کند و دل گیری ها را از میان می برد.
نهج الفصاحه». پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
همواره به این امر نیکو اهتمام می ورزیدند و هر هدیه ای 
که به آن حضرت داده می شد، با روی باز می پذیرفتند؛ زیرا 
آن را نوعی احترام به شــخص هدیه دهنده می دانستند. 
هدیه دادن به کوچک ترها در این شب، سبب می شود تا 
کودکان ونوجوانان به بزرگ ترها با دیده احترام نگریسته و 

محبت آنها را در دل خود نگاه دارند(۷)

 منابع
https://www.afkarnews.com/-14/823258-
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/
https://namnak.com/rlp_0-3297.html?b=c
https://www.digikala.com/mag/yalda-night/

 ۶ ادامه از صفحه



داستان حرضت زینب (س)

 ۷  
نشریه خبری فرھنگی مرکز
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  زمستان 2021-1399  شماره اول  

امروز می خواهیم داســتانی از همه داستان هایی 
که تا امروز شنیده ایم برایتان تعریف کنیم.

این داستان، داســتان جاودانگی است. داستان 
زنی اســت از خاندان عشــق، داســتان حضرت 

زینب (س)

حضــرت عیســی (ع) تولــدی منحصر بــه فرد و 
شــگفت انگیز داشته  اند. مادرشان حضرت مریم 
(س) دختر حنا و عمــران بود. حنا، مریم (س) را 
از همان ابتدا به عبادتگاه ســپرد و او نیز توســط 
حضرت زکریــا (ع) دختــری پاکدامــن، مؤمن و 
پرهیــزکار پرورش یافت. مریــم (س) همچنان در 
معبد به سر می برد تا آنکه روزی فرشته جبرئیل از 

جانب خداوند برای وی پیام آورد:
«ای مریــم! خداوند تو را بــه وجود با عظمتی  
از طــرف خــودش بشــارت می دهد کــه نامش 
«مسیح، عیسی پسر مریم» اســت؛ در حالی که 
در ایــن جهان و جهان دیگر، صاحب شــخصّیت 
خواهد بــود؛ و از مقّربان الهی اســت. و با مردم، 
در گهواره ســخن خواهد گفــت؛ و از بندگان برتر 
خدا است.» مریم به فرشته الهی گفت: پروردگارا! 
چگونه ممکن اســت فرزندی برای من باشــد، در 
حالی همســری ندارم. جواب آمد: «خداوند هر 
چه را بخواهد می آفرینــد! هنگامی که فرمان آن 

را صــادر کند، فقط 
می گوید:  آن  بــه 
باش!»  «موجود 
 
ً
فــورا نیــز  آن 
پدیدار می شود.

که  هنگامــی 
به  عیســی  حضرت 

دنیا آمد، حضرت مریم
 از گرســنگی و خســتگی رنج می برد. صدایی به 
حضرت مریم گفــت این تنه ی نخــل را به طرف 
خــود تکان ده، رطب تازه ای بــر تو فرو می ریزد از 
ایــن غذای لذیذ بخــور و از آن آب گــوارا بنوش و 
چشــمت را به این نوزاد جدید روشن دار و هرگاه 
کسی از انســانها را دیدی با اشــاره بگو من برای 
خداونــد روزه ای نذر کــرده ام؛ بنابرایــن امروز با 
هیچ انسانی سخن نمی گویم و بدان که این نوزاد 

خودش از تو دفاع خواهد کرد.
پس مریم (س) عیسی (ع) را نزد قوم خود برد. 

قوم او با دیدن وی و نوزاد همراهش شــگفت زده 
شدند و گروهی او را سرزنش و مالمت کردند.

مریــم (س) به فرمان خدا ســکوت کــرد و به 
عیســی (ع) اشــاره نمود تــا آنها جوابشــان را از 
کودک بگیرند و این کار باعث تعجب بیشــتر آنها 
شد و گفتند تو ما را مسخره می کنی. ما چگونه با 
کودکی که در گهواره است، سخن بگوییم. در این 
هنگام کودک زبان به ســخن گشود و گفت:«من 
بنده خدایم، او کتاب آســمانی بــه من داده و مرا 
پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی 
پر برکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز 
و زکات توصیه کرده اســت و مرا نســبت به مادرم 
نیکوکار قرار داده و سالم خدا بر من در آن روز که 
متولد شــدم و در آن روز که می میرم و از آن روز که 
زنده برانگیخته خواهم شد.» عیسی (ع) در دفاع 

از مادر به بهترین شکل ممکن سخن می گوید.
* با تصرف و تلخیص از

 https://arga-mag.com/369028

به دنیا که آمــد جبرئیل بر پیامبــر فرود آمد و 
ســالم خدا را به پیامبر ابالغ کرده و گفت نام این 
نوزاد را زینــب بگذارید، خداوند بــزرگ این نام را 
برای او برگزیده اســت. نامش را زینب گذاشــتند 
که زینــت پدر باشــد. زینــب در ســخن گفتــن،  
عبادت، مهربانی و شــجاعت بســیار به پدر خود 

حضرت علی (ع) شبیه بود.
بچه ها عاشــقش بودند، لحظه ای از عمه شان 
جدا نمی شــدند. دلسوز بود، با همه مهربان بود و 

بقیه دختران آرزو داشتند مثل او باشند.
هر کس که وارد کاخ یزید ستمگر می شد دست 
و پایش را گم می کرد و می ترســید. اما بعد از اتفاق 
کربال حضرت زینب بدون هیچ ترسی و با شجاعت 
جلوی ظلم و ســتم یزید ایستاد.  بدون تالش های 

حضرت زینب راه امام حسین ناتمام می ماند.

با تصرف و تلخیص از :
http://zoha-baran.blogfa.com/post/42

من کدام آیه از سوره ھای قرآنم؟ 
آیه ی زیر را که از داستان باال انتخاب شده، بخوانید و آن را در قرآن 
پیدا کنید.  نام ســوره و شــماره ی آیه را به ھمراه نام، نام خانوادگی، 
شــماره تلفن و آدرس خود برای ما بفرســتید. به قید قرعه به کسانی 
که پاســخ درســت دادند جایزه ای از طرف مرکز امام علی (ع) اھدا 

می گردد.
«ای مریم! خداوند تو را به وجود با عظمتی  از طرف خودش بشــارت 

می دھد که نامش «مسیح، عیسی پسر مریم» است؛ در حالی که در این 
جھان و جھان دیگر، صاحب شــخصّیت خواھد بود؛ و از مقّربان الھی 
است. و با مردم، در گھواره سخن خواھد گفت؛ و از بندگان برتر خدا 
است.» مریم به خداوندگفت: پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی 
برای من باشــد، در حالی ھمسری ندارم. جواب آمد: «خداوند ھر چه 
را بخواھــد می آفریند! ھنگامی کــه فرمان آن را صادر کند، فقط به آن 

می گوید: «موجود باش!» آن نیز فورًا پدیدار می شود.

زندگی حضرت مریم مقدس

مسابقه مسابقه
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آنچه در ماه هاى اخیر گذشت:
  برگزاری مراسم اربعین ۲۰ صفر، برابر ۷ و ۸ اکتبر 
با حضور دکتر عیسی جهانگیر، حضور ۵۰ نفر 
و ارایــه آنالین، برگــزاری برنامه های تخصصی 

دین پژوهی در کنار برنامه های عمومی
  برگزاری مراســم شــهادت نبی اکــرم (ص) و 
امــام صادق (ع) و امام حســن( ع) ۲۸ صفر، 
برابــر ۱۵تا ۱۷ اکتبــر، با حضــور دکتر علی 
شمالی، حضور ۵۰ نفر و ارایه آنالین، برگزاری 
برنامه هــای تخصصــی دین پژوهــی در کنار 

برنامه های عمومی
  برگزاری مراســم میــالد پیامبر اکــرم (ص) و 
امام جعفر صــادق (ع) ۱۷ ربیــع االول، برابر 
۲ نوامبــر،  بــا ارایه برنامه های شــاد و متنوع 

فرهنگی، حضور ۵۰ نفر و ارایه آنالین
  شــروع محدودیت هــای شــدیدتر کرونا، لغو 
برنامه هــای حضــوری نمــاز جمعــه، دعای 

کمیل، مدرسه، محفل قرآن
جشن والدت رسول اکرم (ص) و امام صادق 

(ع) در مرکز امام على (ع) برگزار شد.
  در تاریخ ۲۰۲۰/۱۱/۰۲ جشن والدت رسول 
اکرم (ص) و امام صادق (ع) در مرکز امام علی 
(ع) برگزار شد. در این بزرگداشت که حداکثر 
جمعیت به پنجاه تن می رســید، سفیر کشور 
ایران، همراه چند تن از همکارانشــان حضور 
داشــتند. سفیر کشور افغانســتان دلیل عدم 
حضور خود را غِم به شهادت رسیدن تعدادی 
از دانشجویان افغانستان در شهر کابل اعالم 

کردند. 

پس از قرائت قرآن کریم، خانم میزبان، استاِد 
قرآن، به ســخنرانی پرداختند. ایشــان ســخنان 
خود را به اهمیت رســالت حضرت عیسی مسیح 
(ع) اختصــاص دادنــد. خانم میزبــان، توانایی 
مطابقت دادن آیات قرآن کریم همچون آیه ششم 
ســوره صف را با کتاب مقدس انجیل بسیار مهم 
دانســتند. ایشان فرمودند هر مســلمانی باید با 
کمک ارجــاع دادن به ســایر کتب دینــی، قادر 
بــه تصدیِق دیِن مبیِن اســالم و قــرآن کریم، که 
تکمیل کننده ســایر ادیان الهی اســت، باشــد. 
وی افــزود که حضــرت مســیح (ع) بزرگ ترین و 
سخت ترین معجزات را داشته اند و  دلیل دشواری 
این مســئولیت را، تبلیغ و بشــارت دادن رسالت 

خاتم االنبیا خواندند.
حجت االســالم حکیم الهی، مدیــر مرکز امام 
علــی (ع)، با نقل قول از بــزرگان و عالمان دینی 
همچون سید بن طاووس، تکریم والدت حضرت 
رســول اکرم (ص) و ســایر معصومین را بسیار با 
عمال 

َ
اهمیت شــمردند. همچنیــن ایشــان از ا

و اهانت هایــی کــه در این اواخر نســبت به دین 
اســالم و پیامبراکرم (ص) انجام شده بود، اعالم 
اظهار  حکیم الهی  حجت االسالم  کردند.  بیزاری 
عمالی که به صورت متقابل از 

َ
کردند حــوادث و ا

سوی برخی از مسلمانان به انجام رسیده، بسیار 
ناخردمندانه و کودکانه بوده است. 

همچنین، گروه بچه های مدرسه امام مهدی 
(عج)،مراســمی برای ِاکرام والدت این دو نور، در 

بخش کودکان و نوجوانان برگزار کردند. 

نکته ها از گفته ها:

دکتــر شــمالی در برنامــه عمومی ۲۸ صفــر: گاهی 
محققان غربی علمای مســلمان را بــه دورویی متهم 
می کنند که متناســب با مخاطب، آیــات مختلفی از 
قرآن به عنوان دیدگاه اســالم بیان می شود. به عنوان 
مثال، آیات معطوف به شــدت و عــذاب الهی و جهاد 
در مقابــل مخاطب مســلمان و آیات معطوف به صلح 
و دوســتی و مغفرت در مقابل مخاطب غیرمســلمان 

(برای نشان دادن صلح طلبی) قرائت می شود. 
برای جواب این ســؤال، دکتر شــمالی به بررسی 
 
ً
ســیر زندگی پیامبر اکرم(ص) و شأن نزول آیات ظاهرا
متضــاد پرداخته انــد. نگاه همه جانبــه این محقق به 
آیات قرآن نشــان می دهــد که برای آنکــه جان کالم 
اســالم و پیام الهی دریافت شــود باید آیات مرتبط به 
این بحث به دو دسته ی آیات تبیین کننده راه و مسیر 
و آیات تعیین تکلیف در مورد خاض تقســیم شــوند. 

برنامه هاى کنونى مرکز:
  پخش دعای کمیل از مرکز روزهای پنج شنبه 
به صــورت زنده در صفحه یوتیوب مرکز (فایل 

مراسم نیز پس از برنامه بارگذاری میشود)
  تفسیر دعای کمیل از رادیو معارف، طول موج 
اف ام ردیــف ۹۴٫۲ مگاهرتــز،  (فایل ضبط 
شــده پس از برنامه در کانــال مرکز بارگذاری 

میشود)
  آمــوزش مدرســه امــام مهدی عــج به صورت 

آنالین
  افتتــاح صفحه اینســتاگرام فارســی مرکز به 

آدرس:
 http://www.instagram.com/imamalicenter_farsi

بیانیه هاى صادر شده مرکز:
  بهداشــتی: تأکید چندبــاره بر حفظ فاصله و 
رعایت سقف تعداد حاضران در مراسم ها و لغو 

برنامه های حضوری از نوامبر
  تسلیت: درگذشت حجج االسالم محمدحسن 
راســتگو، جواد اژه ای، محمدجکیم صمدی 

رحمهم الله تعالی
  بیان موضع: محکومیت اهانت به شــخصیت 
رســول رحمت پیامبر اکــرم ص، محکومیت 

حمله به دانشگاه کابل 

مشابه این تقسیم بندی در دنیای امروزه را می توان به 
دســتور و رهنمودهای داده شده به یک سفیر توسط 
دولت متبوع مشــاهده کرد. یک ســفیر هنگامی که 
به کشــوری فرستاده می شــود اصول و اهداف کاری 
را در قالب یک اســتوارنامه دریافت می کند. در حین 
اســتقرار و فعالیــت در کشــور هدف، بنا بــه اتفاقات 

پیش آمدۀ این ســفیر ممکن هست دستورات موردی 
برای محکومیت، بخشــش یا شــکایت برای اتفاقات 
پیش آمده دریافت کند اما این عکس العمل ها به این 
معنی نیست که کشور متبوع سفیر از ابتدا او را برای 

چنین هدفی فرستاده است. 
به طور مشــابه، در قرآن، هدف از رسالت نبی اکرم 
هدایت و سعادت بشر و انذار از خطرات پیشرو بشارت 
به مغفرت وسیع خداوند بیان شده است. اما در همین 
قرآن، در عکس العمل به حرکت یا اتفاقی که در مقابل 
مسلمانان رخ داده است، رهنمودهای جدیدی صادر 
شده است. به عنوان مثال در آیه ای آمده است به شما 
اجازه دفاع از خودتان داده شد. این آیه نشان می دهد 
که در ابتدای رسالت پیامبر(ص)، که دعوت به توحید 
می کردند و مورد آزار مشرکین قرار می گرفتند ایشان و 
مســلمانان حتی اجازه دفاع از خود را نداشته اند. این 
مســتندات نشــان می دهد مغفرت و گذشــت و صلح 
طلبی نه یک ژســت برای قرن بیست و یکم، بلکه یک 

.اصل بنیادین اسالمی قرآنی می باشد
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مســیح (ع) به یارانــش فرمود: آن چیــزی را که 
طعمه آتش نمی شــود زیاد فراهــم کنید. عرض 

کردند: آن چیست؟ فرمود: خوبی کردن. 
حضرت عیســی (ع) از پیامبــران بزرگ الهی 
اســت که خداوند در قرآن کریم بارهــا و بارها به 
زندگی و رفتارش اشاره می  کند و در دنیای کنونی 
نیز از انبیایی اســت که بیشــترین پیرو را دارند. 
تبیین نگاه قرآن، پیامبر اســالم و امامان نسبت 
به عیسی مســیح می تواند به تعامل مسیحیان و 
مسلمانان کمك کند. از این رو در اینجا، اشاره وار، 

نگاه قرآن کریم به عیسی (ع) را بیان می کنیم.
عیســی (ع) بنده خدا و پیامبــر او بود (مریم 
آیه ۳۰) که به ســوی بنی اســرائیل فرستاده شد 
(آل عمران آیه ۴۹). ایشــان یکــی از پنج پیامبر 
اولوالعــزم (صاحــب شــریعت و کتاب) شــمرده 
می شــود (احزاب آیه ۷ و شــورا آیه ۱۳) و کتابش 
انجیل اســت (مائده آیه ۴۶). خداوند، عیســی 
(ع) را «مســیح» نامید (آل عمــران آیه ۴۵) که به 
معنی «کلمه خدا» و «روحی از او» اســت (نساء 
آیه ۱۷۱). ایشــان به آمدن محمد، رســول خدا 
(ص)، بشــارت داده اســت (صف آیه ۶). ایشان 
در دنیــا و آخرت، آبرومند و از مقّربان اســت (آل 
عمران آیه ۴۵). هرجــا بود، با برکت بود، و پاك و 
پاکیزه، و نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب 
خدا. نســبت به مادرش نیك رفتــار، و از هر گونه 
آفتی مصون و محفوظ بود (مریم آیات ۱۹-۳۳)؛ 
از کســانی بود که خداوند به آنها کتاب و حکمت 
آموخــت (آل عمران آیه ۴۸). ایــن ویژگی ها، در 
واقــع، مقامات و فضایل برجســته ای اســت که 
خداوند، عیسی (ع) را با آنها توصیف کرده و قدر 
و منزلت او را نشــان داده اســت. این صفات، دو 
دسته اند: یك دسته اکتسابی اند، مانند عبودّیت 
رب بــه حق، و دســته دیگــر، موهبتی الهی 

ُ
و ق

شمرده می شوند. از ســوی دیگر، قرآن، عیسی 
(ع) را از زبان خودش چنین معرفی می کند:

و آن گاه که خداوند به عیسی بن مریم گفت: 
«آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به  عنوان دو 
ه به خدایی بگیرید؟» او گفت: 

َّ
خدا، به جــای الل

خدایــا، تــو منزهی، هرگــز مرا نرســد که چنین 
ســخنی به ناحق گویم. اگر این را گفته  بودم، تو 
خود، آن را می دانســتی. تو آنچــه را در نهان من 

اســت، می دانی و مــن آنچه را در ذات توســت، 
نمی دانــم و به راســتی که تویی دانــای نهان ها. 
من بــه آنها نگفتم مگــر آنچه مرا فرمــان دادی، 
که خــدای را -که مالك و مدّبر من و شماســت- 
بپرســتید، و تا در میان آنها به  سر می برم، بر آنان 
گواه و نگاهبان باشــم و چون مرا از میان ایشــان 
برگرفتــی، تو خود بر آنان نگاهبان باشــی و تو بر 
هر چیزی گواهی. اگر عذابشان کنی، بندگان تو 
هستند و اگر آنان را ببخشــایی، باز هم تویی که 
توانای بی همتا و دانــای باحکمتی (مائده آیات 

.(۱۱۸ -۱۱۶
همچنین قرآن در آیات متعــّددی، مریم (ع) 
مادر عیســی (ع) را چنین معّرفی  کرده اســت: 
مادر عیســی، مریم دختر ِعمــران بود. هنگامی 
کــه مادر مریم به او باردار شــد، نذر  کرد که وقتی 
فرزندش به  دنیا آمــد، او را در راه خدا آزاد کند تا 
در معبد، خدمــت کند. او که خیال می کرد آنچه 
در شکم دارد پسر اســت، وقتی وضع حمل کرد 
و معلوم شــد فرزندش دختر اســت، دچار اندوه 
و حســرت شــد و با این حال، او را «مریم» نامید. 
د او در گذشته بود. 

ّ
ِعمران، پدر مریم، پیش از تول

مادر مریــم، او را به معبد آورد تا بــه کاهنان -که 
یکی از آنان زکرّیا بود- بســپارد. میان کاهنان بر 
سر عهده دار شدن سرپرستی مریم، بحث و نزاع 
درگرفت تا سرانجام، تصمیم گرفتند قرعه بزنند و 
قرعه به نام زکرّیا در آمد و زکرّیا سرپرستی مریم را 
به عهده گرفت. وقتی مریم به ســّن بلوغ رسید، 
زکرّیا میان او و کاهنــان، پرده ای آویخت و مریم، 
پشت آن پرده، خداوند سبحان را عبادت می کرد 
و کســی جز زکرّیا نزد او رفــت و آمد نمی کرد. هر 
وقــْت زکرّیا وارد محراب می شــد، نــزد او غذایی 
می دیــد. از او پرســید: ای مریــم! ایــن غــذا از 
کجاست؟ مریم گفت: از نزد خداست و خداوند، 
به هرکه خواهد، بی شمار، روزی  می دهد. مریم، 
بانویی معصــوم به عصمت و نگهداشــت الهی، 
ثه بود که فرشــتگان با او  پــاك، برگزیــده، و محدَّ
ســخن  گفتند و خبرش دادند کــه خداوند، او را 
بر گزیده و پاك و پاکیزه اش قرار داده اســت. او از 
عبادت پیشگان و از نشانه های خداوند برای مردم 
جهان بود (آل عمران آیات ۳۵-۴۴، انبیا آیه ۹۱ 
و تحریم آیه ۱۲). سپس، خدای متعال، روح را به 

سوی مریم -که در پس پرده بود- فرستاد و روح به 
صورت َبشری کامل در برابرش جلوه کرد و به وی 
گفت که فرســتاده پروردگارش است و آمده تا به 
اذن خداوند، بدون آن که شــوهری داشته باشد، 
به او فرزندی ببخشد و به مریم، بشارت داد که به 
زودی از فرزند او معجزات درخشــانی سر خواهد 
زد، و همچنین به وی خبر داد که خداوند، فرزند 
او را بــا روح الُقُدس، تأییــد خواهد کرد و کتاب و 
حکمــت و تورات و انجیل را بــه وی می آموزد و با 
آیات و معجزاتی روشن، او را به سوی بنی اسرائیل 
می فرســتد. روح، قصه عیســی و شرح حال او را 
بــرای مریم گفــت و آن گاه در وی دمید و مریم بر 
اثر آن، همچون سایر زنان، باردار شد (آل عمران 
آیــات ۴۵-۴۹ و مریــم آیــات ۱۶-۲۲). مریم، با 
جنیــن خود به مــکان دورافتاده ای پناه ُجســت 
تا اینکــه درد زایمــان، او را به ســوی تنه درخت 
خرمایی ِکشــانید و با خود گفــت: کاش پیش از 
ی از یادها رفتــه بودم! در این 

ّ
این، مــرده و به کل

حــال، از زیر پای او فرشــته ای وی را ندا داد: غم 
مدار، که پــروردگارت در زیر پای تو چشــمه آبی 
پدید آورده اســت. تنه درخت خرمــا را به طرف 
خود تکان ده، که برایت خرمای تازه می ریزد و از 
آن خرما تناول کن و از این چشمه بیاشام و دیده 

روشن دار.... (مریم آیات ۲۷-۲۲).
نکته قابِل توجه، این اســت که عیسی مسیح 
(ع) همه آموزه های اعتقــادی، اخالقی و عملِی 
خود را در کلمه «حکمت» خالصه کرده اســت. 
قرآن دراین رابطه می فرماید: و هنگامی که عیسی 
دالیل روشن آورد، گفت: به راستی من برای شما 

حکمت آورده ام (زخرف آیه ۶۳).
نوشــته فــوق برگرفتــه از کتــاب حکمت نامه 
عیســی بن مریم (ع)  (به قلم محمد ری شهری) 
بوده اســت. در این کتــاب درواقــع، آموزه های 
عیســوی کــه  از طریــق منابع حدیث اســالمی 
(اعم از شیعی و ســّنی) گزارش شده ، در فصول 
حکمت هــای  علمــی،  و  عقلــی  حکمت هــای 
اعتقــادی ، حکمت های عبادی ، اخــالق و رفتار 
نیکو، اخالق و رفتار زشــت، َمَثل ها و حکمت ها، 
و اندرزهای خداوند به عیسی بن مریم (ع) آورده 
شده  اســت. عالقه مندان می توانند برای کسب 
 .دانش بیشتر به این کتاب مراجعه نمایند

حكمت ها و رفتار در آموزه های حرضت عیسی(ع)
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   ۶

شب یلدا، کهن ترین جشن
شــب یلدا یا شــب چله یکی از کهن ترین جشــن های 
ایرانی و افغانســتانی اســت. نزدیك به چند هزار ســال 
است که آخرین شب پاییز یعنی شب یلدا که تاریك ترین 
و دارزترین شب سال اســت جشن گرفته می شود. یلدا 
به معنی زایش است و به شب یلدا چله هم میگویند زیرا 
چهل رو از اول زمســتان را چله بزرگ نامیده اند. شــب 
یلدا از غروب آفتــاب آخرین روز پاییز تا طلوع اولین روز 
زمستان گفته می شود. جشــن و شب نشینی هایی که 
در این شــب توســط مردم در اقصی نقاط جهان برگزار 
می شــود یك سنت دیرینه محســوب می شود. سفره ی 
شب یلدا با انواع خشکبار و مهمترین ملزومات سفره ی 
یلدا انار و هندوانه است. رنگ قرمز که نماد نور خورشید 
است برای نیاکان ایرانی گرامی بود و بخاطر همین سفره 
ی یلدا را با هندوانه و سیب سرخ و انار تزیین می کنند. 

یکی دیگر از رسومات شــب یلدا شاهنامه خوانی و 
گرفتن فال حافظ است. 

در این شــب خانواده ها دور هم جمع می شــوند و به 
شــعرخوانی و داســتان خوانی بزرگترها گوش می دهند. 
قصه هایی غیرواقعی و کوچك کــه قهرمان های آن پریان 
 شــنیدنش برای هر 

ً
و دیو هــا و جانوران هســتند و مطمنا

کودکی خوشــایند و جذاب اســت. قصه های که ممکن 
گفته شود بستگی به فرهنگ هر شهر دارد برای مثال قصه 
حسین کرد شبستری در میان آذری زبان ها و داستان های 
شــاهنامه در میان خراســانی ها رایج اســت. شــب یلدا 
در کشــورهای ایران، جمهوری اذربایجان، افغانســتان، 

پاکستان  تاجیکستان، 
و در میــان مردمان 
کرد و آذری کشــور 

ترکیــه برگــزار 

می شود. اما ممکن هست هر کشوری آیین ها و رسومات 
مخصوص خود را داشته باشند. 

از آنجایی که آتش روشن کردن در دیدگاه گذشتگان 
نماد روشــنی و خورشــید بود و همچنین بعضی ها آن را 
برای رفع تاریکی و نحسی اهریمن می شناختند از این رو 
برای فراری دادن تاریکی ها و قوای اهریمن آتش روشــن 

می کردند تا محفلی گرم در کنار یکدیگر ایجاد کنند.
سنت باســتانی شــب یلدا تا جائیکه مستلزم احیای 
آموزه هایی چون؛ صلــه رحم، احترام به بزرگان، همدلی و 
صمیمیت در خانواده، و...شود خوب و پسندیده می باشد.

اگر در اجرای این ســنت ها دچار افراط کاری شویم 
نظیر: اســراف در مخارج، چشــم هم چشــمی و آوردن 
 مخالف احکام 

ً
فشار مالی نامناسب به خانواده و ... قطعا

دین اسالم بوده و مردود است.
 آداب اسالمی ویژه شب یلدا

1- زمستان، بهار مؤمنان
ُمْؤِمِن 

ْ
ــَتاُء َرِبیــُع ال امام صــادق علیه الســالم: الشِّ

ی ِقَیاِمِه َو َیْقُصُر ِفیِه َنَهاُرُه 
َ
َیْسَتِعیُن ِبِه َعل

َ
ُه ف
ُ
ْیل
َ
 ِفیِه ل

ُ
َیُطول

ی ِصَیاِمِه - زمستان، بهار مومن است؛ از 
َ
َیْسَتِعیُن ِبِه َعل

َ
ف

شب های طوالنی اش برای شب زنده داری، و از روزهای 
کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد.

همچنین رســول خدا(ص) فرمودنــد: «الصوم فی 
الشتاء الغنیمه البارده»، که روزه زمستان، غنیمتی فرح 

بخش است.
2- دیدار با خویشاوندان

خداوند در آیات بی شــماری به بندگان خود دســتور 
می دهد خویشاوندان و نزدیکان خود را فراموش نکرده و 
همواره جویای احوال آنها باشــند و آنها را از قطع رحم و 
رسیدگی نکردن به خویشان برحذر می دارد. امام باقر(ع) 
در اهمیت ایــن موضوع می فرماید: «صله رحم اعمال را 
پاک می کند، دارایی ها را فزونی می بخشد، بال را برطرف 
می گرداند، کار حساب رسی در قیامت را آسان می کند و 
مــرگ را به تأخیر می اندازد» صله رحم و دیدار با اقوام به 
قدری اهمیت دارد که رسول خدا(ص) حتی یک سال 
پیاده روی برای آن را جایز می شــمارد. شب های بلند 
زمستانی، فرصت بســیار خوبی است که می توان از 
آن بهره برداری صحیح کرده، به دیدار اقوام و نزدیکان 

شــتافت و در اجرای این سنت پسندیده و نیک که ثواب 
بسیاری هم دارد، پیش قدم شد.

رابطه با خویشــان و اقوام در تمامی ادیان آســمانی 
و نظریات اجتماعی تاکید شــده و در اســالم این پدیده 
تحت عنوان «صله رحم» مطرح و ضرورت آن در روایات 
و آیات مــورد تاکید قرار گرفته اســت. پیامبر اکرم(ص) 
می فرماید: «سفارش می کنم حاضر و غائب امتم و آنانی 
که در اصالب پدران و در رحم مادرانشــان هستند تا روز 
قیامت که، صله رحم کنند اگر چه به فاصله یک سال راه 

باشد، زیرا صله رحم جزء دین است.»(۳)
3- بیان قصه هاى قرآنى

خداونــد در قرآن کریم بندگان خــود را به قصه های 
قــرآن توجه داده و هر یک از این سرگذشــت ها را دارای 
حکمتی می داند که برای انسان ها هزاران پند و اندرز در 
خود نهفته دارد. امام علی علیه الســالم نیز می فرماید: 
«بهترین داســتان، رســاترین اندرز و سودمندترین پند، 
کتاب خدای عزوجل است.» داســتان ها و افسانه های 
زمینی، پــس از چندبار تکرار، کم کــم تازگی و جذابیت 
خود را از دست می دهد؛ ولی قرآن تنها کالمی است که 
هر اندازه هم تکرار شود، "کهنه شدنی" نیست. در شب 
یلدا و شب های زمســتانی که دور هم جمع می شویم و 
پای صحبت بزرگ ترها می نشینیم، نیکو و شایسته است 
به جای داستان ها و قصه هایی که گاه با خرافات همراه 
اســت، به قصه های قرآنی توجه کنیم که هیچ گاه کهنه 

نمی شود و خرافات در آن راه ندارد.
مــوارد زیــر را می تــوان از هدف های قــرآن در بیان 

داستان ها بر شمرد:
۱- تفکر ۲- عبــرت گرفتن ۳- جلوگیری از انحراف 
قصه ها ۴- بر طرف کردن اختالفات ۵- آگاه کردن مردم 

از سنت های الهی در مقابل کارهای نیک و بد(۴)
4- دقت در آفرینش شب و روز

شــب، مایه آرامش و سکون است. با پایان روز و پس 
از به اتمام رسیدن ساعات تالش و کوشش در راه کسب 
روزی، آدمیان در سکوت شب، آرامش خود را می یابند و 
استراحت می کنند. شب های طوالنی زمستان، فرصت 
خوبی اســت تا با دقت در نظام آفرینش وگردش شب و 
روز، بــه بزرگی خدای تعالی و کوچکی خود در این نظام 
هســتی اعتراف کنیم. زیبایی های شــب و درخشــش 
ستارگان در پرده های سیاه شب های فرو رفته در ظلمت 
و گســترش نور ماه در آسمان ها، همه نشــان از قدرت 
بی پایــان خداونــد دارد. در ایــن شــب ها می توانیم به 
ســتایش خدا بپردازیم. چنان که امام علی علیه السالم 
می فرمــود: «خدای پاک! چه عظیم و پرشــکوه اســت 
آن چه از آفرینش تو می بینیم، و چه خرد است هر بزرگی 
در برابر قدرت تو، و چه حقیر است آن چه ما می بینیم در 

برابر قدرت ناپیدای تو از دیدگان ما».
َقَمَر (۵)
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5- شب یلدا و دیوان حافظ
از گذشــته های دور در خانواده هــای ایرانی در کنار 
قرآن کریم، دیوان حافظ نیز مورد توجه و عنایت خاصی 
بوده است. ایرانیان همان گونه که با قرآن استخاره کرده، 
برای شروع کارهای خود از این کتاب آسمانی طلب خیر 
می کنند، به دیوان حافــظ نیز تفأل می زنند و از خواجه 
شیراز دعای خیر می خواهند. یکی از رسم های جالب و 

 ۸ ادامه در صفحه
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جز اینکه متوجه بشویم، بفهمیم و بفهمانیم که «خداوند متعال با محبت و شیوه 
محبتی خود نسبت به بندگانش، آن ها را تربیت می کند».

برای اینکه اشــتباه نشــود، باید توجه کرد منظور این نیست که خداوند 
بندگانــش را به محبت دعوت می کند یا به بندگان توصیه می کند یکدیگر را 
دوســت داشــته باشــند و یا بخواهد از راه محبت، بندگان را در ارتباط با هم 

تربیت کند. خیر! بلکه پیام روش تربیتی فوق العاده خداوند این است که:
چگونه خداوند، انســان ها و مخلوقش را دوست دارد. (شیوه محبتش به 

مخلوق)
و چگونه خداوند (رفتار منفی) آنان را دوست ندارد. 

چگونگــی این روش تربیتی را پروردگار مهربان به مراتب در قرآن کریم به 
مــا نشــان داده و به راحتی می توان از این نــوع روش ها به صورت عملی در 
محیط خانه و جامعه اســتفاده و بهره برداری کرد؛ کافی است نسبت به آن 

معرفت پیدا کنیم. 
یک نمونه ســاده از این روش، همان رفتاری اســت که پــدر و مادرها در 
دوران کودکی با فرزندانشان دارند. برای مثال یکی از مؤثرترین تهدیدها که 
 مادر، برای اینکه 

ً
نباید زیاد هم اســتفاده شود این اســت که والدین، عمدتا

تغییر رفتار در کودک شــکل گیرد به بچه اش بگوید که دوســتت ندارم. برای 
کودکی که یک رشــد عادی دارد، شــنیدن این خبر از طرف والدین بســیار 
وحشتناک است، کودک احساس خطر می کند و احساس می کند که تمام 
پشت و پناهش فرو ریخته است. یا اینکه والدین به کودک خود بگویند «اگر 
این کار را انجام بدهی دوستت دارم»؛ کودک در این حالت احساس می کند 
که چه منفعت بزرگی نصیبش خواهد شد و چقدر سود خواهد کرد اگر به این 
منفعت برســد. یا در حالتی دیگر والدین به کودک خود بگویند «اگر این کار 
را انجام بدهی تنبیهت می کنم»؛ برای کودک به این معناست که دیگر کارد 
به استخوان رسیده که این جمله گفته شده است. یا اینکه والدین به کودک 
خود بگویند کــه «اگر برای مثال این کار را انجام بدهی، برایت شــیرینی یا 
شکالت می خرم»؛ برای کودک به این معناست که رابطه ها مثل اینکه از هم  
گسیخته شده و برقرار نیست و برای برقراری مجدد رابطه احتیاج به شیرینی 

و شکالت است.
امیرالمؤمنیــن(ع) در دعای کمیــل می فرمایند: «خدایــا، بر فرض که 
بر عذابت شــکیبایی کنم، ولی بر فراقت چگونه صبر کنــم؟». در واقع گویا 
امیرالمؤمنیــن (ع) می خواهــد به مــا بفهماند که جنس محبــت خدا به ما 
انسان ها آن قدر شیرین، زیبا، جدا   نشدنی و حتمی است که دوری ما از آن، 
زندگی را کامًال برایمان غیرممکن می ســازد. (سؤال! آیا این رفتار و احساس 
ما را به یاد عشــق و گرمای مادر در کودکی نمی اندازد؟) این نشان می دهد 
که اســتفاده از ایــن نوع روش تربیتی که خداونــد در ارتباط با مخلوق خود 
دارد عالی ترین و مؤثرترین روش تربیتی است و ما انسان ها باید بتوانیم برای 

رسیدن به اهداف تربیتی با آن آشنا شده و از آن بهره بگیریم. 
پس اســتفاده از وجدان یــا توصیه های وجدانی به تنهایــی روش کاملی 
نیست بلکه عالی ترین نوع تربیت، روشی خواهد بود که انسان بتواند با علم به 
روش و سیره عملی تربیتی محبت خداوند، خود، نفس خود و اطرافیان خود 
را تربیت کند. در آن صورت انسان متوجه خواهد شد روحیات تربیتی خود در 
این شکل و شمایل بسیار متفاوت خواهد بود. در اصل و اساس روش تربیتی 
راهی است که انسان را به هدف تربیتی مّد نظر برساند و وقتی انسان بخواهد 
جاِن خود را در عالی ترین مرتبه تربیت کند، شناخت روش های عملِی محبت 

خداوند به انسان، بهترین روش خواهد بود.
 ...ادامه دارد
 یه تربیتِی شمیم یاس کاری از گروه تحر

مهدویت
دو دیدگاه نسبت به ادیان و بعثت انبیا وجود دارد:

۱. ادیان، اتفاقات غیر منســجمی هســتند که تــالش می کردند، 
پیروانی برای خود جذب کنند. از این منظر، فعالیت فرستادگان الهی 
همچون رقابتی اســت که برای جذب مخاطب انجام می گیرد و نهایت 
تالش آنها جذب هر چه بیشتر پیروان برای پیروزی در این رقابت هاست.

۲. طبق فرمودۀ قرآنکریم، همۀ ادیان الهی ریشــه ای واحد دارند۱و 
فرستادگان خداوند به این سیر واقف بودند. پیامبران الهی، فرستادگان 
قبلــی و بعدی را تأیید می کردند و مردم را به پیامبر آخرالزمان بشــارت 
می دادنــد. در واقــع ادیان الهــی را می توان مقدمه ای برای رســاندن 
آدمیان به آخرالزمان تلقی کرد و از این طریق می توان وحدت بین انبیاء 

را بازسازی نمود. 
همــۀ انســان ها، چه کســانی که پیــرو دین خاصی هســتند و چه 
بی دینــان از حرکت به ســوی آینده ای سرشــار از شــکوفایی و آرامش 
اســتقبال می کنند و آرزوی چنیــن روزی را در دل دارند. در اعتقادات 
شــیعیان، امام زمان منجی عالم اســت و مسیحیان به بازگشت مسیح 
و یهودیان به ظهور مســیحا اعتقاد دارند. تمام ادیان به پایانی یکسان 
اشــاره دارند، اما در مقدماِت این تغییر اختالفاتــی با هم دارند. آیندۀ 
موعــود اتفاق خواهد افتاد و این اختالفــات نمی تواند وقوع حادثه ای 
عظیم را پنهان کند؛ چراکه از این طریق، انسان ها به سرمنزل مقصود 

خواهند رسید. 
مهدویت بحث کالمی تشّیع نیســت؛ مهدویت موضوع همۀ ادیان 
است. تمام ادیان برای زمینه ســازی این روز تالش کردند تا آدمیان به 
ســرمنزل مقصود برسند و ان شاءالله شاهد این روز خواهیم بود. روزی 
ْیَت 

َ
کــه در آن پیروان تمام ادیان به ســوی وحدت میل  می کننــد «َو َرأ

واجا».۲  
ْ
ف
َ
ِه أ
َّ
وَن فی  دیِن الل

ُ
اَس َیْدُخل النَّ

به دلیل تشــخیص اشــتباه در مصادیــق، مردم به پیــروی از ادیان 
مختلــف روی آوردند ولی در آن روز دین حقیقــی به نمایش در آمده و 
همــۀ مردم فرصت شــهود حقیقت را پیدا می کنند و به ســوی آن دین 
خواهند رفت و این همان دینی است که از طرف همۀ انبیاء تبلیغ شده 

و بر جهان حاکم خواهد شد.

ْسالم » سورۀ آل عمران، آیۀ ۱۱. ِ
ْ
ِه اإل

َّ
یَن ِعْنَد الل ۱. «ِإنَّ الدِّ
۲. سورۀ نصر، آیۀ ۲.
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در این مطلب، سلســه مباحــث تربیتی در چند 
جلســه عنوان خواهد شد، ان شــاءالله که مورد  
توجــه قرار گیــرد. عزیــزان مخاطــب می توانند 
نظرات و پیشــنهادهای خود را در مورد این بحث 

به آدرس نشریه ارسال نمایند.
در قــرآن  کریــم روش های تربیتــی متعددی 
وجود دارد که می توان به آن ها استناد و در جای 
مناسب از آن ها استفاده کرد. از جمله روش های 
تربیتــی، انذار (یا همان ترســاندن)، تشــویق و 
ترغیب به منافــع و لذت های دنیــوی و اخروی، 
و نیــز روش تبشــیری و خبرهای مســرت بخش 
اســت که هر کدام  به نوبه خود یکی از رفتارها و 

روش های تربیتی متداول می باشد.
خداوند متعال در مســائل تربیتــی گاهی ما 
انســان ها را به فطرت پاک انســانی یــا به نوعی 
 در همه انســان ها وجود 

ً
وجدان پاک که اساســا

دارد ارجاع می دهد و این نوع وجدان را نمی توان 
به  راحتی از بین برد، بلکه وجودش همیشه فعال 
است. برای نمونه، خدای متعال در سوره مبارکه 
حجــرات آیه ۱۲ در مورد غیبــت می فرماید: «آیا 
هیچ یک از شما دوســت دارد گوشت برادر مرده 
خــود را بخــورد؟». در این مورد خداونــد ما را به 
(فطرت و وجــدان پاک) خودمان ارجاع می دهد 
و از جهنم و بهشــت به  عنوان تشــویق استفاده 
نمی کند. این روش تربیتی را می توان در شرایط 

مختلف به کار برد و اثربخش نیز خواهد بود.
یکــی دیگــر از روش هــای تربیتــی خداوند 
مهربان بیان الگوها و اشاره به تبعیت از الگوهای 
درســت و متعالی اســت. بــرای نمونه در ســوره 
َقد کاَن 

َ
مبارکــه احــزاب آیه ۲۱ آمــده اســت: «ل

ســَوٌة َحَســَنٌة: همانا برای 
ُ
م فی َرُســوِل اللِه أ

ُ
ک
َ
ل

شــما در (اقتدا به) رســول خدا الگو و سرمشقی 
 نشــان دادن الگو و اسوه، یکی 

ً
نیکوست». قطعا

از شیوه های تربیتی مناسب است چرا که انسان 
معموًال الگویــی را می بیند و به ســمتش حرکت 

می کند و این در تربیت جوامع فعلی نیز بســیار 
مورد نظر قرارگرفته اســت. از این  رو الزم است در 
تربیت خداگونه خود از این نوع الگوها و اسوه ها 
استفاده کنیم. به عنوان مثال ما معموًال در مسائل 
رفتاری، اخالقی، عرفانی و عملی زندگی از سیره 
علمــی و عملی علما و اســتادان معــروف مانند 
مرحــوم آیت الله بهجــت، آیت اللــه بهاءالدینی، 
حاج اســماعیل دوالبی و... اســتفاده کرده و راه 
و منش آن ها را الگــوی تربیتی خود و عزیزانمان 
قرار می دهیم. و صد البته اگر در جوامع و محیط 
خانواده، این قبیل اســوه ها و الگوهــا را به طور 
عملی و نظری معرفی نکنیم، نشناسانیم و مورد 
اســتفاده قرار ندهیــم، جامعه و خانــواده برای 
پذیــرش الگوهای دیگری آماده خواهد شــد که 
غیر از شر و بال، پیامد دیگری نخواهد داشت. به 
طور قطع کســی که ولی خدا می شود، خداوند 
محبتش را در قلوب مردم قرار داده و زبان رفتاری 
او، بهترین شــیوه رفتاری در رســیدن به اهداف 
تربیتی می شــود. امام صــادق (ع) می فرمایند: 
م: مردم را با غیر 

ُ
لِسَنِتک

َ
«ُکوُنوا ُدعاَة الّناِس ِبَغیِر ا

زبان هایتان دعوت کنید». الزم به ذکر اســت که 
در اوج و قلــه خوبی هــا، الگوها و اســوه ها ائمه 
ُهدی علیهم الســالم هســتند که توجه به آن ها 
و ذکر ســیره آن بزرگــواران در مســائل تربیتی، 
نجات دهنده محیــط تربیتی خانــواده و جامعه 

بشری است.
همان طــور کــه گفتــه شــد در قــرآن کریــم 
روش هــای تربیتــی متعــددی وجــود دارد کــه 
استفاده و بهره مندی از آن ها، بنا به وضعیت حال 
انســان ها و موقعیت رفتــاری، روحی، اجتماعی 
و...آن هــا، متغیر خواهد بود. بــه این معنا که در 
موقعیت خاص باید شــیوه تربیتی خاص قرآنی 
را انتخــاب کرد تا مؤثــر واقع شــود. البته در امر 
تربیت و برای رســیدن به اهــداف آن بهترین کار 
استفاده از همه «روش های تربیتِی الهی» است. 

محبت یکی از بهرتین روش های تربیتی خداوند 

برای جامعه برشی
 بخش اول

برای مثال یک ورزشــکار برای اینکــه بتواند کل 
بــدن و عضالت خود را تمرین دهــد باید از انواع 
تمرین های ورزشی استفاده کند تا به این ترتیب 

بتواند از بدنی کامًال ورزیده و سالم  بهره ببرد.
وجــود انســان دارای چند بعد اســت، برای 
همین باید بتواند در امر تربیت از تمام روش های 
تربیتــی الهی اســتفاده کرده و بهــره بگیرد. در 
دعای ابوحمزه ثمالی و یا در دعای پرفیض کمیل 
متوجه می شــویم که ائمه هدی از ابعاد مختلف 
به مناجات می پردازند ، انــواع روش های تربیتی 
را در حال خود مؤثر می بیننــد و از این راه اعالم 
و یادآوری می کنند که چگونه خودســازی داشته 
باشــیم. بنابرایــن در یک روش تربیتــی خوب و 
اثرگذار الزم اســت که انواع و اقســام شیوه ها در 
نظرگرفتــه و عملــی شــود به طوری که مثــًال اگر 
شــخصی اهل ترســیدن از جهنم اســت گاهی 
خودش را به شوق بهشت بیدار نگه دارد و یا اینکه 
کسی که با شوق و خوف کار می کند گاهی اوقات 
با وجدانیات خود را بیدار نگه دارد و آن کسی که 
با وجدانیات خودش را حرکت می دهد، می تواند 
با مقایسه اسوه ها و الگوهای دینی-الهی خود را 

رشد دهد.
و اما... 

در بین همه روش های تربیتی ای که بزرگان علم 
و دین تا به حال نام برده اند یک روش تربیتِی الهی 
وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته و در عین حال 
بسیار قیمتی و ارزشمند بوده و بی تردید مؤثرترین 
و عالی ترین روش تربیتی اســت. اســتادان علم و 
دین معموًال از روش های انذار و تبشــیر اســتفاده 
کرده اند؛ ولی شیوه تربیتی مورد نظر، کمتر به کار 
رفته است. این روش خاص تربیتی چیزی نیست 





 ۵  
نشریه خبری فرھنگی مرکز

اسالمی امام علی ع - استکھلم

  زمستان 2021-1399  شماره اول  

جز اینکه متوجه بشویم، بفهمیم و بفهمانیم که «خداوند متعال با محبت و شیوه 
محبتی خود نسبت به بندگانش، آن ها را تربیت می کند».

برای اینکه اشــتباه نشــود، باید توجه کرد منظور این نیست که خداوند 
بندگانــش را به محبت دعوت می کند یا به بندگان توصیه می کند یکدیگر را 
دوســت داشــته باشــند و یا بخواهد از راه محبت، بندگان را در ارتباط با هم 

تربیت کند. خیر! بلکه پیام روش تربیتی فوق العاده خداوند این است که:
چگونه خداوند، انســان ها و مخلوقش را دوست دارد. (شیوه محبتش به 

مخلوق)
و چگونه خداوند (رفتار منفی) آنان را دوست ندارد. 

چگونگــی این روش تربیتی را پروردگار مهربان به مراتب در قرآن کریم به 
مــا نشــان داده و به راحتی می توان از این نــوع روش ها به صورت عملی در 
محیط خانه و جامعه اســتفاده و بهره برداری کرد؛ کافی است نسبت به آن 

معرفت پیدا کنیم. 
یک نمونه ســاده از این روش، همان رفتاری اســت که پــدر و مادرها در 
دوران کودکی با فرزندانشان دارند. برای مثال یکی از مؤثرترین تهدیدها که 
 مادر، برای اینکه 

ً
نباید زیاد هم اســتفاده شود این اســت که والدین، عمدتا

تغییر رفتار در کودک شــکل گیرد به بچه اش بگوید که دوســتت ندارم. برای 
کودکی که یک رشــد عادی دارد، شــنیدن این خبر از طرف والدین بســیار 
وحشتناک است، کودک احساس خطر می کند و احساس می کند که تمام 
پشت و پناهش فرو ریخته است. یا اینکه والدین به کودک خود بگویند «اگر 
این کار را انجام بدهی دوستت دارم»؛ کودک در این حالت احساس می کند 
که چه منفعت بزرگی نصیبش خواهد شد و چقدر سود خواهد کرد اگر به این 
منفعت برســد. یا در حالتی دیگر والدین به کودک خود بگویند «اگر این کار 
را انجام بدهی تنبیهت می کنم»؛ برای کودک به این معناست که دیگر کارد 
به استخوان رسیده که این جمله گفته شده است. یا اینکه والدین به کودک 
خود بگویند کــه «اگر برای مثال این کار را انجام بدهی، برایت شــیرینی یا 
شکالت می خرم»؛ برای کودک به این معناست که رابطه ها مثل اینکه از هم  
گسیخته شده و برقرار نیست و برای برقراری مجدد رابطه احتیاج به شیرینی 

و شکالت است.
امیرالمؤمنیــن(ع) در دعای کمیــل می فرمایند: «خدایــا، بر فرض که 
بر عذابت شــکیبایی کنم، ولی بر فراقت چگونه صبر کنــم؟». در واقع گویا 
امیرالمؤمنیــن (ع) می خواهــد به مــا بفهماند که جنس محبــت خدا به ما 
انسان ها آن قدر شیرین، زیبا، جدا   نشدنی و حتمی است که دوری ما از آن، 
زندگی را کامًال برایمان غیرممکن می ســازد. (سؤال! آیا این رفتار و احساس 
ما را به یاد عشــق و گرمای مادر در کودکی نمی اندازد؟) این نشان می دهد 
که اســتفاده از ایــن نوع روش تربیتی که خداونــد در ارتباط با مخلوق خود 
دارد عالی ترین و مؤثرترین روش تربیتی است و ما انسان ها باید بتوانیم برای 

رسیدن به اهداف تربیتی با آن آشنا شده و از آن بهره بگیریم. 
پس اســتفاده از وجدان یــا توصیه های وجدانی به تنهایــی روش کاملی 
نیست بلکه عالی ترین نوع تربیت، روشی خواهد بود که انسان بتواند با علم به 
روش و سیره عملی تربیتی محبت خداوند، خود، نفس خود و اطرافیان خود 
را تربیت کند. در آن صورت انسان متوجه خواهد شد روحیات تربیتی خود در 
این شکل و شمایل بسیار متفاوت خواهد بود. در اصل و اساس روش تربیتی 
راهی است که انسان را به هدف تربیتی مّد نظر برساند و وقتی انسان بخواهد 
جاِن خود را در عالی ترین مرتبه تربیت کند، شناخت روش های عملِی محبت 

خداوند به انسان، بهترین روش خواهد بود.
 ...ادامه دارد
 یه تربیتِی شمیم یاس کاری از گروه تحر

مهدویت
دو دیدگاه نسبت به ادیان و بعثت انبیا وجود دارد:

۱. ادیان، اتفاقات غیر منســجمی هســتند که تــالش می کردند، 
پیروانی برای خود جذب کنند. از این منظر، فعالیت فرستادگان الهی 
همچون رقابتی اســت که برای جذب مخاطب انجام می گیرد و نهایت 
تالش آنها جذب هر چه بیشتر پیروان برای پیروزی در این رقابت هاست.

۲. طبق فرمودۀ قرآنکریم، همۀ ادیان الهی ریشــه ای واحد دارند۱و 
فرستادگان خداوند به این سیر واقف بودند. پیامبران الهی، فرستادگان 
قبلــی و بعدی را تأیید می کردند و مردم را به پیامبر آخرالزمان بشــارت 
می دادنــد. در واقــع ادیان الهــی را می توان مقدمه ای برای رســاندن 
آدمیان به آخرالزمان تلقی کرد و از این طریق می توان وحدت بین انبیاء 

را بازسازی نمود. 
همــۀ انســان ها، چه کســانی که پیــرو دین خاصی هســتند و چه 
بی دینــان از حرکت به ســوی آینده ای سرشــار از شــکوفایی و آرامش 
اســتقبال می کنند و آرزوی چنیــن روزی را در دل دارند. در اعتقادات 
شــیعیان، امام زمان منجی عالم اســت و مسیحیان به بازگشت مسیح 
و یهودیان به ظهور مســیحا اعتقاد دارند. تمام ادیان به پایانی یکسان 
اشــاره دارند، اما در مقدماِت این تغییر اختالفاتــی با هم دارند. آیندۀ 
موعــود اتفاق خواهد افتاد و این اختالفــات نمی تواند وقوع حادثه ای 
عظیم را پنهان کند؛ چراکه از این طریق، انسان ها به سرمنزل مقصود 

خواهند رسید. 
مهدویت بحث کالمی تشّیع نیســت؛ مهدویت موضوع همۀ ادیان 
است. تمام ادیان برای زمینه ســازی این روز تالش کردند تا آدمیان به 
ســرمنزل مقصود برسند و ان شاءالله شاهد این روز خواهیم بود. روزی 
ْیَت 

َ
کــه در آن پیروان تمام ادیان به ســوی وحدت میل  می کننــد «َو َرأ

واجا».۲  
ْ
ف
َ
ِه أ
َّ
وَن فی  دیِن الل

ُ
اَس َیْدُخل النَّ

به دلیل تشــخیص اشــتباه در مصادیــق، مردم به پیــروی از ادیان 
مختلــف روی آوردند ولی در آن روز دین حقیقــی به نمایش در آمده و 
همــۀ مردم فرصت شــهود حقیقت را پیدا می کنند و به ســوی آن دین 
خواهند رفت و این همان دینی است که از طرف همۀ انبیاء تبلیغ شده 

و بر جهان حاکم خواهد شد.

ْسالم » سورۀ آل عمران، آیۀ ۱۱. ِ
ْ
ِه اإل

َّ
یَن ِعْنَد الل ۱. «ِإنَّ الدِّ
۲. سورۀ نصر، آیۀ ۲.
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در این مطلب، سلســه مباحــث تربیتی در چند 
جلســه عنوان خواهد شد، ان شــاءالله که مورد  
توجــه قرار گیــرد. عزیــزان مخاطــب می توانند 
نظرات و پیشــنهادهای خود را در مورد این بحث 

به آدرس نشریه ارسال نمایند.
در قــرآن  کریــم روش های تربیتــی متعددی 
وجود دارد که می توان به آن ها استناد و در جای 
مناسب از آن ها استفاده کرد. از جمله روش های 
تربیتــی، انذار (یا همان ترســاندن)، تشــویق و 
ترغیب به منافــع و لذت های دنیــوی و اخروی، 
و نیــز روش تبشــیری و خبرهای مســرت بخش 
اســت که هر کدام  به نوبه خود یکی از رفتارها و 

روش های تربیتی متداول می باشد.
خداوند متعال در مســائل تربیتــی گاهی ما 
انســان ها را به فطرت پاک انســانی یــا به نوعی 
 در همه انســان ها وجود 

ً
وجدان پاک که اساســا

دارد ارجاع می دهد و این نوع وجدان را نمی توان 
به  راحتی از بین برد، بلکه وجودش همیشه فعال 
است. برای نمونه، خدای متعال در سوره مبارکه 
حجــرات آیه ۱۲ در مورد غیبــت می فرماید: «آیا 
هیچ یک از شما دوســت دارد گوشت برادر مرده 
خــود را بخــورد؟». در این مورد خداونــد ما را به 
(فطرت و وجــدان پاک) خودمان ارجاع می دهد 
و از جهنم و بهشــت به  عنوان تشــویق استفاده 
نمی کند. این روش تربیتی را می توان در شرایط 

مختلف به کار برد و اثربخش نیز خواهد بود.
یکــی دیگــر از روش هــای تربیتــی خداوند 
مهربان بیان الگوها و اشاره به تبعیت از الگوهای 
درســت و متعالی اســت. بــرای نمونه در ســوره 
َقد کاَن 

َ
مبارکــه احــزاب آیه ۲۱ آمــده اســت: «ل

ســَوٌة َحَســَنٌة: همانا برای 
ُ
م فی َرُســوِل اللِه أ

ُ
ک
َ
ل

شــما در (اقتدا به) رســول خدا الگو و سرمشقی 
 نشــان دادن الگو و اسوه، یکی 

ً
نیکوست». قطعا

از شیوه های تربیتی مناسب است چرا که انسان 
معموًال الگویــی را می بیند و به ســمتش حرکت 

می کند و این در تربیت جوامع فعلی نیز بســیار 
مورد نظر قرارگرفته اســت. از این  رو الزم است در 
تربیت خداگونه خود از این نوع الگوها و اسوه ها 
استفاده کنیم. به عنوان مثال ما معموًال در مسائل 
رفتاری، اخالقی، عرفانی و عملی زندگی از سیره 
علمــی و عملی علما و اســتادان معــروف مانند 
مرحــوم آیت الله بهجــت، آیت اللــه بهاءالدینی، 
حاج اســماعیل دوالبی و... اســتفاده کرده و راه 
و منش آن ها را الگــوی تربیتی خود و عزیزانمان 
قرار می دهیم. و صد البته اگر در جوامع و محیط 
خانواده، این قبیل اســوه ها و الگوهــا را به طور 
عملی و نظری معرفی نکنیم، نشناسانیم و مورد 
اســتفاده قرار ندهیــم، جامعه و خانــواده برای 
پذیــرش الگوهای دیگری آماده خواهد شــد که 
غیر از شر و بال، پیامد دیگری نخواهد داشت. به 
طور قطع کســی که ولی خدا می شود، خداوند 
محبتش را در قلوب مردم قرار داده و زبان رفتاری 
او، بهترین شــیوه رفتاری در رســیدن به اهداف 
تربیتی می شــود. امام صــادق (ع) می فرمایند: 
م: مردم را با غیر 

ُ
لِسَنِتک

َ
«ُکوُنوا ُدعاَة الّناِس ِبَغیِر ا

زبان هایتان دعوت کنید». الزم به ذکر اســت که 
در اوج و قلــه خوبی هــا، الگوها و اســوه ها ائمه 
ُهدی علیهم الســالم هســتند که توجه به آن ها 
و ذکر ســیره آن بزرگــواران در مســائل تربیتی، 
نجات دهنده محیــط تربیتی خانــواده و جامعه 

بشری است.
همان طــور کــه گفتــه شــد در قــرآن کریــم 
روش هــای تربیتــی متعــددی وجــود دارد کــه 
استفاده و بهره مندی از آن ها، بنا به وضعیت حال 
انســان ها و موقعیت رفتــاری، روحی، اجتماعی 
و...آن هــا، متغیر خواهد بود. بــه این معنا که در 
موقعیت خاص باید شــیوه تربیتی خاص قرآنی 
را انتخــاب کرد تا مؤثــر واقع شــود. البته در امر 
تربیت و برای رســیدن به اهــداف آن بهترین کار 
استفاده از همه «روش های تربیتِی الهی» است. 

محبت یکی از بهرتین روش های تربیتی خداوند 

برای جامعه برشی
 بخش اول

برای مثال یک ورزشــکار برای اینکــه بتواند کل 
بــدن و عضالت خود را تمرین دهــد باید از انواع 
تمرین های ورزشی استفاده کند تا به این ترتیب 

بتواند از بدنی کامًال ورزیده و سالم  بهره ببرد.
وجــود انســان دارای چند بعد اســت، برای 
همین باید بتواند در امر تربیت از تمام روش های 
تربیتــی الهی اســتفاده کرده و بهــره بگیرد. در 
دعای ابوحمزه ثمالی و یا در دعای پرفیض کمیل 
متوجه می شــویم که ائمه هدی از ابعاد مختلف 
به مناجات می پردازند ، انــواع روش های تربیتی 
را در حال خود مؤثر می بیننــد و از این راه اعالم 
و یادآوری می کنند که چگونه خودســازی داشته 
باشــیم. بنابرایــن در یک روش تربیتــی خوب و 
اثرگذار الزم اســت که انواع و اقســام شیوه ها در 
نظرگرفتــه و عملــی شــود به طوری که مثــًال اگر 
شــخصی اهل ترســیدن از جهنم اســت گاهی 
خودش را به شوق بهشت بیدار نگه دارد و یا اینکه 
کسی که با شوق و خوف کار می کند گاهی اوقات 
با وجدانیات خود را بیدار نگه دارد و آن کسی که 
با وجدانیات خودش را حرکت می دهد، می تواند 
با مقایسه اسوه ها و الگوهای دینی-الهی خود را 

رشد دهد.
و اما... 

در بین همه روش های تربیتی ای که بزرگان علم 
و دین تا به حال نام برده اند یک روش تربیتِی الهی 
وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته و در عین حال 
بسیار قیمتی و ارزشمند بوده و بی تردید مؤثرترین 
و عالی ترین روش تربیتی اســت. اســتادان علم و 
دین معموًال از روش های انذار و تبشــیر اســتفاده 
کرده اند؛ ولی شیوه تربیتی مورد نظر، کمتر به کار 
رفته است. این روش خاص تربیتی چیزی نیست 



 ۳  
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مســیح (ع) به یارانــش فرمود: آن چیــزی را که 
طعمه آتش نمی شــود زیاد فراهــم کنید. عرض 

کردند: آن چیست؟ فرمود: خوبی کردن. 
حضرت عیســی (ع) از پیامبــران بزرگ الهی 
اســت که خداوند در قرآن کریم بارهــا و بارها به 
زندگی و رفتارش اشاره می  کند و در دنیای کنونی 
نیز از انبیایی اســت که بیشــترین پیرو را دارند. 
تبیین نگاه قرآن، پیامبر اســالم و امامان نسبت 
به عیسی مســیح می تواند به تعامل مسیحیان و 
مسلمانان کمك کند. از این رو در اینجا، اشاره وار، 

نگاه قرآن کریم به عیسی (ع) را بیان می کنیم.
عیســی (ع) بنده خدا و پیامبــر او بود (مریم 
آیه ۳۰) که به ســوی بنی اســرائیل فرستاده شد 
(آل عمران آیه ۴۹). ایشــان یکــی از پنج پیامبر 
اولوالعــزم (صاحــب شــریعت و کتاب) شــمرده 
می شــود (احزاب آیه ۷ و شــورا آیه ۱۳) و کتابش 
انجیل اســت (مائده آیه ۴۶). خداوند، عیســی 
(ع) را «مســیح» نامید (آل عمــران آیه ۴۵) که به 
معنی «کلمه خدا» و «روحی از او» اســت (نساء 
آیه ۱۷۱). ایشــان به آمدن محمد، رســول خدا 
(ص)، بشــارت داده اســت (صف آیه ۶). ایشان 
در دنیــا و آخرت، آبرومند و از مقّربان اســت (آل 
عمران آیه ۴۵). هرجــا بود، با برکت بود، و پاك و 
پاکیزه، و نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب 
خدا. نســبت به مادرش نیك رفتــار، و از هر گونه 
آفتی مصون و محفوظ بود (مریم آیات ۱۹-۳۳)؛ 
از کســانی بود که خداوند به آنها کتاب و حکمت 
آموخــت (آل عمران آیه ۴۸). ایــن ویژگی ها، در 
واقــع، مقامات و فضایل برجســته ای اســت که 
خداوند، عیسی (ع) را با آنها توصیف کرده و قدر 
و منزلت او را نشــان داده اســت. این صفات، دو 
دسته اند: یك دسته اکتسابی اند، مانند عبودّیت 
رب بــه حق، و دســته دیگــر، موهبتی الهی 

ُ
و ق

شمرده می شوند. از ســوی دیگر، قرآن، عیسی 
(ع) را از زبان خودش چنین معرفی می کند:

و آن گاه که خداوند به عیسی بن مریم گفت: 
«آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به  عنوان دو 
ه به خدایی بگیرید؟» او گفت: 

َّ
خدا، به جــای الل

خدایــا، تــو منزهی، هرگــز مرا نرســد که چنین 
ســخنی به ناحق گویم. اگر این را گفته  بودم، تو 
خود، آن را می دانســتی. تو آنچــه را در نهان من 

اســت، می دانی و مــن آنچه را در ذات توســت، 
نمی دانــم و به راســتی که تویی دانــای نهان ها. 
من بــه آنها نگفتم مگــر آنچه مرا فرمــان دادی، 
که خــدای را -که مالك و مدّبر من و شماســت- 
بپرســتید، و تا در میان آنها به  سر می برم، بر آنان 
گواه و نگاهبان باشــم و چون مرا از میان ایشــان 
برگرفتــی، تو خود بر آنان نگاهبان باشــی و تو بر 
هر چیزی گواهی. اگر عذابشان کنی، بندگان تو 
هستند و اگر آنان را ببخشــایی، باز هم تویی که 
توانای بی همتا و دانــای باحکمتی (مائده آیات 

.(۱۱۸ -۱۱۶
همچنین قرآن در آیات متعــّددی، مریم (ع) 
مادر عیســی (ع) را چنین معّرفی  کرده اســت: 
مادر عیســی، مریم دختر ِعمــران بود. هنگامی 
کــه مادر مریم به او باردار شــد، نذر  کرد که وقتی 
فرزندش به  دنیا آمــد، او را در راه خدا آزاد کند تا 
در معبد، خدمــت کند. او که خیال می کرد آنچه 
در شکم دارد پسر اســت، وقتی وضع حمل کرد 
و معلوم شــد فرزندش دختر اســت، دچار اندوه 
و حســرت شــد و با این حال، او را «مریم» نامید. 
د او در گذشته بود. 

ّ
ِعمران، پدر مریم، پیش از تول

مادر مریــم، او را به معبد آورد تا بــه کاهنان -که 
یکی از آنان زکرّیا بود- بســپارد. میان کاهنان بر 
سر عهده دار شدن سرپرستی مریم، بحث و نزاع 
درگرفت تا سرانجام، تصمیم گرفتند قرعه بزنند و 
قرعه به نام زکرّیا در آمد و زکرّیا سرپرستی مریم را 
به عهده گرفت. وقتی مریم به ســّن بلوغ رسید، 
زکرّیا میان او و کاهنــان، پرده ای آویخت و مریم، 
پشت آن پرده، خداوند سبحان را عبادت می کرد 
و کســی جز زکرّیا نزد او رفــت و آمد نمی کرد. هر 
وقــْت زکرّیا وارد محراب می شــد، نــزد او غذایی 
می دیــد. از او پرســید: ای مریــم! ایــن غــذا از 
کجاست؟ مریم گفت: از نزد خداست و خداوند، 
به هرکه خواهد، بی شمار، روزی  می دهد. مریم، 
بانویی معصــوم به عصمت و نگهداشــت الهی، 
ثه بود که فرشــتگان با او  پــاك، برگزیــده، و محدَّ
ســخن  گفتند و خبرش دادند کــه خداوند، او را 
بر گزیده و پاك و پاکیزه اش قرار داده اســت. او از 
عبادت پیشگان و از نشانه های خداوند برای مردم 
جهان بود (آل عمران آیات ۳۵-۴۴، انبیا آیه ۹۱ 
و تحریم آیه ۱۲). سپس، خدای متعال، روح را به 

سوی مریم -که در پس پرده بود- فرستاد و روح به 
صورت َبشری کامل در برابرش جلوه کرد و به وی 
گفت که فرســتاده پروردگارش است و آمده تا به 
اذن خداوند، بدون آن که شــوهری داشته باشد، 
به او فرزندی ببخشد و به مریم، بشارت داد که به 
زودی از فرزند او معجزات درخشــانی سر خواهد 
زد، و همچنین به وی خبر داد که خداوند، فرزند 
او را بــا روح الُقُدس، تأییــد خواهد کرد و کتاب و 
حکمــت و تورات و انجیل را بــه وی می آموزد و با 
آیات و معجزاتی روشن، او را به سوی بنی اسرائیل 
می فرســتد. روح، قصه عیســی و شرح حال او را 
بــرای مریم گفــت و آن گاه در وی دمید و مریم بر 
اثر آن، همچون سایر زنان، باردار شد (آل عمران 
آیــات ۴۵-۴۹ و مریــم آیــات ۱۶-۲۲). مریم، با 
جنیــن خود به مــکان دورافتاده ای پناه ُجســت 
تا اینکــه درد زایمــان، او را به ســوی تنه درخت 
خرمایی ِکشــانید و با خود گفــت: کاش پیش از 
ی از یادها رفتــه بودم! در این 

ّ
این، مــرده و به کل

حــال، از زیر پای او فرشــته ای وی را ندا داد: غم 
مدار، که پــروردگارت در زیر پای تو چشــمه آبی 
پدید آورده اســت. تنه درخت خرمــا را به طرف 
خود تکان ده، که برایت خرمای تازه می ریزد و از 
آن خرما تناول کن و از این چشمه بیاشام و دیده 

روشن دار.... (مریم آیات ۲۷-۲۲).
نکته قابِل توجه، این اســت که عیسی مسیح 
(ع) همه آموزه های اعتقــادی، اخالقی و عملِی 
خود را در کلمه «حکمت» خالصه کرده اســت. 
قرآن دراین رابطه می فرماید: و هنگامی که عیسی 
دالیل روشن آورد، گفت: به راستی من برای شما 

حکمت آورده ام (زخرف آیه ۶۳).
نوشــته فــوق برگرفتــه از کتــاب حکمت نامه 
عیســی بن مریم (ع)  (به قلم محمد ری شهری) 
بوده اســت. در این کتــاب درواقــع، آموزه های 
عیســوی کــه  از طریــق منابع حدیث اســالمی 
(اعم از شیعی و ســّنی) گزارش شده ، در فصول 
حکمت هــای  علمــی،  و  عقلــی  حکمت هــای 
اعتقــادی ، حکمت های عبادی ، اخــالق و رفتار 
نیکو، اخالق و رفتار زشــت، َمَثل ها و حکمت ها، 
و اندرزهای خداوند به عیسی بن مریم (ع) آورده 
شده  اســت. عالقه مندان می توانند برای کسب 
 .دانش بیشتر به این کتاب مراجعه نمایند

حكمت ها و رفتار در آموزه های حرضت عیسی(ع)

  شماره اول  زمستان 2021-1399 
نشریه خبری فرھنگی مرکز

اسالمی امام علی ع - استکھلم

   ۶

شب یلدا، کهن ترین جشن
شــب یلدا یا شــب چله یکی از کهن ترین جشــن های 
ایرانی و افغانســتانی اســت. نزدیك به چند هزار ســال 
است که آخرین شب پاییز یعنی شب یلدا که تاریك ترین 
و دارزترین شب سال اســت جشن گرفته می شود. یلدا 
به معنی زایش است و به شب یلدا چله هم میگویند زیرا 
چهل رو از اول زمســتان را چله بزرگ نامیده اند. شــب 
یلدا از غروب آفتــاب آخرین روز پاییز تا طلوع اولین روز 
زمستان گفته می شود. جشــن و شب نشینی هایی که 
در این شــب توســط مردم در اقصی نقاط جهان برگزار 
می شــود یك سنت دیرینه محســوب می شود. سفره ی 
شب یلدا با انواع خشکبار و مهمترین ملزومات سفره ی 
یلدا انار و هندوانه است. رنگ قرمز که نماد نور خورشید 
است برای نیاکان ایرانی گرامی بود و بخاطر همین سفره 
ی یلدا را با هندوانه و سیب سرخ و انار تزیین می کنند. 

یکی دیگر از رسومات شــب یلدا شاهنامه خوانی و 
گرفتن فال حافظ است. 

در این شــب خانواده ها دور هم جمع می شــوند و به 
شــعرخوانی و داســتان خوانی بزرگترها گوش می دهند. 
قصه هایی غیرواقعی و کوچك کــه قهرمان های آن پریان 
 شــنیدنش برای هر 

ً
و دیو هــا و جانوران هســتند و مطمنا

کودکی خوشــایند و جذاب اســت. قصه های که ممکن 
گفته شود بستگی به فرهنگ هر شهر دارد برای مثال قصه 
حسین کرد شبستری در میان آذری زبان ها و داستان های 
شــاهنامه در میان خراســانی ها رایج اســت. شــب یلدا 
در کشــورهای ایران، جمهوری اذربایجان، افغانســتان، 

پاکستان  تاجیکستان، 
و در میــان مردمان 
کرد و آذری کشــور 

ترکیــه برگــزار 

می شود. اما ممکن هست هر کشوری آیین ها و رسومات 
مخصوص خود را داشته باشند. 

از آنجایی که آتش روشن کردن در دیدگاه گذشتگان 
نماد روشــنی و خورشــید بود و همچنین بعضی ها آن را 
برای رفع تاریکی و نحسی اهریمن می شناختند از این رو 
برای فراری دادن تاریکی ها و قوای اهریمن آتش روشــن 

می کردند تا محفلی گرم در کنار یکدیگر ایجاد کنند.
سنت باســتانی شــب یلدا تا جائیکه مستلزم احیای 
آموزه هایی چون؛ صلــه رحم، احترام به بزرگان، همدلی و 
صمیمیت در خانواده، و...شود خوب و پسندیده می باشد.

اگر در اجرای این ســنت ها دچار افراط کاری شویم 
نظیر: اســراف در مخارج، چشــم هم چشــمی و آوردن 
 مخالف احکام 

ً
فشار مالی نامناسب به خانواده و ... قطعا

دین اسالم بوده و مردود است.
 آداب اسالمی ویژه شب یلدا

1- زمستان، بهار مؤمنان
ُمْؤِمِن 

ْ
ــَتاُء َرِبیــُع ال امام صــادق علیه الســالم: الشِّ

ی ِقَیاِمِه َو َیْقُصُر ِفیِه َنَهاُرُه 
َ
َیْسَتِعیُن ِبِه َعل

َ
ُه ف
ُ
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َ
 ِفیِه ل

ُ
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ی ِصَیاِمِه - زمستان، بهار مومن است؛ از 
َ
َیْسَتِعیُن ِبِه َعل

َ
ف

شب های طوالنی اش برای شب زنده داری، و از روزهای 
کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد.

همچنین رســول خدا(ص) فرمودنــد: «الصوم فی 
الشتاء الغنیمه البارده»، که روزه زمستان، غنیمتی فرح 

بخش است.
2- دیدار با خویشاوندان

خداوند در آیات بی شــماری به بندگان خود دســتور 
می دهد خویشاوندان و نزدیکان خود را فراموش نکرده و 
همواره جویای احوال آنها باشــند و آنها را از قطع رحم و 
رسیدگی نکردن به خویشان برحذر می دارد. امام باقر(ع) 
در اهمیت ایــن موضوع می فرماید: «صله رحم اعمال را 
پاک می کند، دارایی ها را فزونی می بخشد، بال را برطرف 
می گرداند، کار حساب رسی در قیامت را آسان می کند و 
مــرگ را به تأخیر می اندازد» صله رحم و دیدار با اقوام به 
قدری اهمیت دارد که رسول خدا(ص) حتی یک سال 
پیاده روی برای آن را جایز می شــمارد. شب های بلند 
زمستانی، فرصت بســیار خوبی است که می توان از 
آن بهره برداری صحیح کرده، به دیدار اقوام و نزدیکان 

شــتافت و در اجرای این سنت پسندیده و نیک که ثواب 
بسیاری هم دارد، پیش قدم شد.

رابطه با خویشــان و اقوام در تمامی ادیان آســمانی 
و نظریات اجتماعی تاکید شــده و در اســالم این پدیده 
تحت عنوان «صله رحم» مطرح و ضرورت آن در روایات 
و آیات مــورد تاکید قرار گرفته اســت. پیامبر اکرم(ص) 
می فرماید: «سفارش می کنم حاضر و غائب امتم و آنانی 
که در اصالب پدران و در رحم مادرانشــان هستند تا روز 
قیامت که، صله رحم کنند اگر چه به فاصله یک سال راه 

باشد، زیرا صله رحم جزء دین است.»(۳)
3- بیان قصه هاى قرآنى

خداونــد در قرآن کریم بندگان خــود را به قصه های 
قــرآن توجه داده و هر یک از این سرگذشــت ها را دارای 
حکمتی می داند که برای انسان ها هزاران پند و اندرز در 
خود نهفته دارد. امام علی علیه الســالم نیز می فرماید: 
«بهترین داســتان، رســاترین اندرز و سودمندترین پند، 
کتاب خدای عزوجل است.» داســتان ها و افسانه های 
زمینی، پــس از چندبار تکرار، کم کــم تازگی و جذابیت 
خود را از دست می دهد؛ ولی قرآن تنها کالمی است که 
هر اندازه هم تکرار شود، "کهنه شدنی" نیست. در شب 
یلدا و شب های زمســتانی که دور هم جمع می شویم و 
پای صحبت بزرگ ترها می نشینیم، نیکو و شایسته است 
به جای داستان ها و قصه هایی که گاه با خرافات همراه 
اســت، به قصه های قرآنی توجه کنیم که هیچ گاه کهنه 

نمی شود و خرافات در آن راه ندارد.
مــوارد زیــر را می تــوان از هدف های قــرآن در بیان 

داستان ها بر شمرد:
۱- تفکر ۲- عبــرت گرفتن ۳- جلوگیری از انحراف 
قصه ها ۴- بر طرف کردن اختالفات ۵- آگاه کردن مردم 

از سنت های الهی در مقابل کارهای نیک و بد(۴)
4- دقت در آفرینش شب و روز

شــب، مایه آرامش و سکون است. با پایان روز و پس 
از به اتمام رسیدن ساعات تالش و کوشش در راه کسب 
روزی، آدمیان در سکوت شب، آرامش خود را می یابند و 
استراحت می کنند. شب های طوالنی زمستان، فرصت 
خوبی اســت تا با دقت در نظام آفرینش وگردش شب و 
روز، بــه بزرگی خدای تعالی و کوچکی خود در این نظام 
هســتی اعتراف کنیم. زیبایی های شــب و درخشــش 
ستارگان در پرده های سیاه شب های فرو رفته در ظلمت 
و گســترش نور ماه در آسمان ها، همه نشــان از قدرت 
بی پایــان خداونــد دارد. در ایــن شــب ها می توانیم به 
ســتایش خدا بپردازیم. چنان که امام علی علیه السالم 
می فرمــود: «خدای پاک! چه عظیم و پرشــکوه اســت 
آن چه از آفرینش تو می بینیم، و چه خرد است هر بزرگی 
در برابر قدرت تو، و چه حقیر است آن چه ما می بینیم در 

برابر قدرت ناپیدای تو از دیدگان ما».
َقَمَر (۵)

ْ
ْمَس َو ال هاَر َو الشَّ  َو النَّ

َ
ْیل

َّ
َق الل

َ
ِذْی َخل

َّ
َو ُهَو ال

ْبصاِر(۶)
َ
أل
ْ
ِعْبَرًة ِالُؤِلی ا

َ
هاَر ِانَّ فی ذِلَک ل  َو النَّ

َ
ْیل

َّ
ُب اللُه الل

ِّ
ُیَقل

5- شب یلدا و دیوان حافظ
از گذشــته های دور در خانواده هــای ایرانی در کنار 
قرآن کریم، دیوان حافظ نیز مورد توجه و عنایت خاصی 
بوده است. ایرانیان همان گونه که با قرآن استخاره کرده، 
برای شروع کارهای خود از این کتاب آسمانی طلب خیر 
می کنند، به دیوان حافــظ نیز تفأل می زنند و از خواجه 
شیراز دعای خیر می خواهند. یکی از رسم های جالب و 
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امروز می خواهیم داســتانی از همه داستان هایی 
که تا امروز شنیده ایم برایتان تعریف کنیم.

این داستان، داســتان جاودانگی است. داستان 
زنی اســت از خاندان عشــق، داســتان حضرت 

زینب (س)

حضــرت عیســی (ع) تولــدی منحصر بــه فرد و 
شــگفت انگیز داشته  اند. مادرشان حضرت مریم 
(س) دختر حنا و عمــران بود. حنا، مریم (س) را 
از همان ابتدا به عبادتگاه ســپرد و او نیز توســط 
حضرت زکریــا (ع) دختــری پاکدامــن، مؤمن و 
پرهیــزکار پرورش یافت. مریــم (س) همچنان در 
معبد به سر می برد تا آنکه روزی فرشته جبرئیل از 

جانب خداوند برای وی پیام آورد:
«ای مریــم! خداوند تو را بــه وجود با عظمتی  
از طــرف خــودش بشــارت می دهد کــه نامش 
«مسیح، عیسی پسر مریم» اســت؛ در حالی که 
در ایــن جهان و جهان دیگر، صاحب شــخصّیت 
خواهد بــود؛ و از مقّربان الهی اســت. و با مردم، 
در گهواره ســخن خواهد گفــت؛ و از بندگان برتر 
خدا است.» مریم به فرشته الهی گفت: پروردگارا! 
چگونه ممکن اســت فرزندی برای من باشــد، در 
حالی همســری ندارم. جواب آمد: «خداوند هر 
چه را بخواهد می آفرینــد! هنگامی که فرمان آن 

را صــادر کند، فقط 
می گوید:  آن  بــه 
باش!»  «موجود 
 
ً
فــورا نیــز  آن 
پدیدار می شود.

که  هنگامــی 
به  عیســی  حضرت 

دنیا آمد، حضرت مریم
 از گرســنگی و خســتگی رنج می برد. صدایی به 
حضرت مریم گفــت این تنه ی نخــل را به طرف 
خــود تکان ده، رطب تازه ای بــر تو فرو می ریزد از 
ایــن غذای لذیذ بخــور و از آن آب گــوارا بنوش و 
چشــمت را به این نوزاد جدید روشن دار و هرگاه 
کسی از انســانها را دیدی با اشــاره بگو من برای 
خداونــد روزه ای نذر کــرده ام؛ بنابرایــن امروز با 
هیچ انسانی سخن نمی گویم و بدان که این نوزاد 

خودش از تو دفاع خواهد کرد.
پس مریم (س) عیسی (ع) را نزد قوم خود برد. 

قوم او با دیدن وی و نوزاد همراهش شــگفت زده 
شدند و گروهی او را سرزنش و مالمت کردند.

مریــم (س) به فرمان خدا ســکوت کــرد و به 
عیســی (ع) اشــاره نمود تــا آنها جوابشــان را از 
کودک بگیرند و این کار باعث تعجب بیشــتر آنها 
شد و گفتند تو ما را مسخره می کنی. ما چگونه با 
کودکی که در گهواره است، سخن بگوییم. در این 
هنگام کودک زبان به ســخن گشود و گفت:«من 
بنده خدایم، او کتاب آســمانی بــه من داده و مرا 
پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی 
پر برکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز 
و زکات توصیه کرده اســت و مرا نســبت به مادرم 
نیکوکار قرار داده و سالم خدا بر من در آن روز که 
متولد شــدم و در آن روز که می میرم و از آن روز که 
زنده برانگیخته خواهم شد.» عیسی (ع) در دفاع 

از مادر به بهترین شکل ممکن سخن می گوید.
* با تصرف و تلخیص از

 https://arga-mag.com/369028

به دنیا که آمــد جبرئیل بر پیامبــر فرود آمد و 
ســالم خدا را به پیامبر ابالغ کرده و گفت نام این 
نوزاد را زینــب بگذارید، خداوند بــزرگ این نام را 
برای او برگزیده اســت. نامش را زینب گذاشــتند 
که زینــت پدر باشــد. زینــب در ســخن گفتــن،  
عبادت، مهربانی و شــجاعت بســیار به پدر خود 

حضرت علی (ع) شبیه بود.
بچه ها عاشــقش بودند، لحظه ای از عمه شان 
جدا نمی شــدند. دلسوز بود، با همه مهربان بود و 

بقیه دختران آرزو داشتند مثل او باشند.
هر کس که وارد کاخ یزید ستمگر می شد دست 
و پایش را گم می کرد و می ترســید. اما بعد از اتفاق 
کربال حضرت زینب بدون هیچ ترسی و با شجاعت 
جلوی ظلم و ســتم یزید ایستاد.  بدون تالش های 

حضرت زینب راه امام حسین ناتمام می ماند.

با تصرف و تلخیص از :
http://zoha-baran.blogfa.com/post/42

من کدام آیه از سوره ھای قرآنم؟ 
آیه ی زیر را که از داستان باال انتخاب شده، بخوانید و آن را در قرآن 
پیدا کنید.  نام ســوره و شــماره ی آیه را به ھمراه نام، نام خانوادگی، 
شــماره تلفن و آدرس خود برای ما بفرســتید. به قید قرعه به کسانی 
که پاســخ درســت دادند جایزه ای از طرف مرکز امام علی (ع) اھدا 

می گردد.
«ای مریم! خداوند تو را به وجود با عظمتی  از طرف خودش بشــارت 

می دھد که نامش «مسیح، عیسی پسر مریم» است؛ در حالی که در این 
جھان و جھان دیگر، صاحب شــخصّیت خواھد بود؛ و از مقّربان الھی 
است. و با مردم، در گھواره سخن خواھد گفت؛ و از بندگان برتر خدا 
است.» مریم به خداوندگفت: پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی 
برای من باشــد، در حالی ھمسری ندارم. جواب آمد: «خداوند ھر چه 
را بخواھــد می آفریند! ھنگامی کــه فرمان آن را صادر کند، فقط به آن 

می گوید: «موجود باش!» آن نیز فورًا پدیدار می شود.

زندگی حضرت مریم مقدس
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آنچه در ماه هاى اخیر گذشت:
  برگزاری مراسم اربعین ۲۰ صفر، برابر ۷ و ۸ اکتبر 
با حضور دکتر عیسی جهانگیر، حضور ۵۰ نفر 
و ارایــه آنالین، برگــزاری برنامه های تخصصی 

دین پژوهی در کنار برنامه های عمومی
  برگزاری مراســم شــهادت نبی اکــرم (ص) و 
امــام صادق (ع) و امام حســن( ع) ۲۸ صفر، 
برابــر ۱۵تا ۱۷ اکتبــر، با حضــور دکتر علی 
شمالی، حضور ۵۰ نفر و ارایه آنالین، برگزاری 
برنامه هــای تخصصــی دین پژوهــی در کنار 

برنامه های عمومی
  برگزاری مراســم میــالد پیامبر اکــرم (ص) و 
امام جعفر صــادق (ع) ۱۷ ربیــع االول، برابر 
۲ نوامبــر،  بــا ارایه برنامه های شــاد و متنوع 

فرهنگی، حضور ۵۰ نفر و ارایه آنالین
  شــروع محدودیت هــای شــدیدتر کرونا، لغو 
برنامه هــای حضــوری نمــاز جمعــه، دعای 

کمیل، مدرسه، محفل قرآن
جشن والدت رسول اکرم (ص) و امام صادق 

(ع) در مرکز امام على (ع) برگزار شد.
  در تاریخ ۲۰۲۰/۱۱/۰۲ جشن والدت رسول 
اکرم (ص) و امام صادق (ع) در مرکز امام علی 
(ع) برگزار شد. در این بزرگداشت که حداکثر 
جمعیت به پنجاه تن می رســید، سفیر کشور 
ایران، همراه چند تن از همکارانشــان حضور 
داشــتند. سفیر کشور افغانســتان دلیل عدم 
حضور خود را غِم به شهادت رسیدن تعدادی 
از دانشجویان افغانستان در شهر کابل اعالم 

کردند. 

پس از قرائت قرآن کریم، خانم میزبان، استاِد 
قرآن، به ســخنرانی پرداختند. ایشــان ســخنان 
خود را به اهمیت رســالت حضرت عیسی مسیح 
(ع) اختصــاص دادنــد. خانم میزبــان، توانایی 
مطابقت دادن آیات قرآن کریم همچون آیه ششم 
ســوره صف را با کتاب مقدس انجیل بسیار مهم 
دانســتند. ایشان فرمودند هر مســلمانی باید با 
کمک ارجــاع دادن به ســایر کتب دینــی، قادر 
بــه تصدیِق دیِن مبیِن اســالم و قــرآن کریم، که 
تکمیل کننده ســایر ادیان الهی اســت، باشــد. 
وی افــزود که حضــرت مســیح (ع) بزرگ ترین و 
سخت ترین معجزات را داشته اند و  دلیل دشواری 
این مســئولیت را، تبلیغ و بشــارت دادن رسالت 

خاتم االنبیا خواندند.
حجت االســالم حکیم الهی، مدیــر مرکز امام 
علــی (ع)، با نقل قول از بــزرگان و عالمان دینی 
همچون سید بن طاووس، تکریم والدت حضرت 
رســول اکرم (ص) و ســایر معصومین را بسیار با 
عمال 

َ
اهمیت شــمردند. همچنیــن ایشــان از ا

و اهانت هایــی کــه در این اواخر نســبت به دین 
اســالم و پیامبراکرم (ص) انجام شده بود، اعالم 
اظهار  حکیم الهی  حجت االسالم  کردند.  بیزاری 
عمالی که به صورت متقابل از 

َ
کردند حــوادث و ا

سوی برخی از مسلمانان به انجام رسیده، بسیار 
ناخردمندانه و کودکانه بوده است. 

همچنین، گروه بچه های مدرسه امام مهدی 
(عج)،مراســمی برای ِاکرام والدت این دو نور، در 

بخش کودکان و نوجوانان برگزار کردند. 

نکته ها از گفته ها:

دکتــر شــمالی در برنامــه عمومی ۲۸ صفــر: گاهی 
محققان غربی علمای مســلمان را بــه دورویی متهم 
می کنند که متناســب با مخاطب، آیــات مختلفی از 
قرآن به عنوان دیدگاه اســالم بیان می شود. به عنوان 
مثال، آیات معطوف به شــدت و عــذاب الهی و جهاد 
در مقابــل مخاطب مســلمان و آیات معطوف به صلح 
و دوســتی و مغفرت در مقابل مخاطب غیرمســلمان 

(برای نشان دادن صلح طلبی) قرائت می شود. 
برای جواب این ســؤال، دکتر شــمالی به بررسی 
 
ً
ســیر زندگی پیامبر اکرم(ص) و شأن نزول آیات ظاهرا
متضــاد پرداخته انــد. نگاه همه جانبــه این محقق به 
آیات قرآن نشــان می دهــد که برای آنکــه جان کالم 
اســالم و پیام الهی دریافت شــود باید آیات مرتبط به 
این بحث به دو دسته ی آیات تبیین کننده راه و مسیر 
و آیات تعیین تکلیف در مورد خاض تقســیم شــوند. 

برنامه هاى کنونى مرکز:
  پخش دعای کمیل از مرکز روزهای پنج شنبه 
به صــورت زنده در صفحه یوتیوب مرکز (فایل 

مراسم نیز پس از برنامه بارگذاری میشود)
  تفسیر دعای کمیل از رادیو معارف، طول موج 
اف ام ردیــف ۹۴٫۲ مگاهرتــز،  (فایل ضبط 
شــده پس از برنامه در کانــال مرکز بارگذاری 

میشود)
  آمــوزش مدرســه امــام مهدی عــج به صورت 

آنالین
  افتتــاح صفحه اینســتاگرام فارســی مرکز به 

آدرس:
 http://www.instagram.com/imamalicenter_farsi

بیانیه هاى صادر شده مرکز:
  بهداشــتی: تأکید چندبــاره بر حفظ فاصله و 
رعایت سقف تعداد حاضران در مراسم ها و لغو 

برنامه های حضوری از نوامبر
  تسلیت: درگذشت حجج االسالم محمدحسن 
راســتگو، جواد اژه ای، محمدجکیم صمدی 

رحمهم الله تعالی
  بیان موضع: محکومیت اهانت به شــخصیت 
رســول رحمت پیامبر اکــرم ص، محکومیت 

حمله به دانشگاه کابل 

مشابه این تقسیم بندی در دنیای امروزه را می توان به 
دســتور و رهنمودهای داده شده به یک سفیر توسط 
دولت متبوع مشــاهده کرد. یک ســفیر هنگامی که 
به کشــوری فرستاده می شــود اصول و اهداف کاری 
را در قالب یک اســتوارنامه دریافت می کند. در حین 
اســتقرار و فعالیــت در کشــور هدف، بنا بــه اتفاقات 

پیش آمدۀ این ســفیر ممکن هست دستورات موردی 
برای محکومیت، بخشــش یا شــکایت برای اتفاقات 
پیش آمده دریافت کند اما این عکس العمل ها به این 
معنی نیست که کشور متبوع سفیر از ابتدا او را برای 

چنین هدفی فرستاده است. 
به طور مشــابه، در قرآن، هدف از رسالت نبی اکرم 
هدایت و سعادت بشر و انذار از خطرات پیشرو بشارت 
به مغفرت وسیع خداوند بیان شده است. اما در همین 
قرآن، در عکس العمل به حرکت یا اتفاقی که در مقابل 
مسلمانان رخ داده است، رهنمودهای جدیدی صادر 
شده است. به عنوان مثال در آیه ای آمده است به شما 
اجازه دفاع از خودتان داده شد. این آیه نشان می دهد 
که در ابتدای رسالت پیامبر(ص)، که دعوت به توحید 
می کردند و مورد آزار مشرکین قرار می گرفتند ایشان و 
مســلمانان حتی اجازه دفاع از خود را نداشته اند. این 
مســتندات نشــان می دهد مغفرت و گذشــت و صلح 
طلبی نه یک ژســت برای قرن بیست و یکم، بلکه یک 

.اصل بنیادین اسالمی قرآنی می باشد



محمد(ص)، پیامبر مهربانی ها:

یِه ما َعِنُتْم 
َ
ْنُفِسکْم َعزیٌز َعل

َ
 ِمْن ا

ٌ
َقْد جاَءکْم َرُسول

َ
ل

ُمؤِمنیَن َرُؤٌف رحیٌم.
ْ
یکْم ِبال

َ
َحِریٌص َعل

رسولی از خود شما به ســویتان آمد که رنج های 
شما بر او سخت و ناگوار است، و بر هدایت شما 
اصــرار دارد، و اصرار دارد بر هدایت مؤمنان، و او 

بسیار با محبت و مهربان است.

سخن رسدبیر

به نام مهربان مهربانان

همیشــه آغــاز ســخت اســت. ولــی انســان در همیــن 
کوچه پس کوچه های هر آغازیست که بزرگ می شود و رشد 

می کند. 
در کنار روزهای ســرد و غریبانــه زمین که فرصت دیدار 
روی خواهران و برادران عزیزمان را نداریم و از آن محرومیم، 

نشریه هدهد صدایی است از جنس آشنا در خانه هایمان.
بــا احترام به محضر منجی بشــریت و حضرت عیســی 
مسیح آغاز می کنیم نشریه خود را با آرزوی منور شدن زمین 

با قدومشان.

سر دبیر: هدهد

مسائل فقهی کاربردی

پیامبــر اســالم (ص)  فرموده اند فصل زمســتان، بهاِر 
انســان بــا ایمان اســت. اگرچــه این حدیث شــریف 
بــرای همگان بیان شــده ولــی برای ســاکنان منطقه 
اســکاندیناوی پیام های زیادی دارد چرا که شــب های 
تاریک و طوالنی این دیار فرصت بســیار مناسبی است 
که پاسی از آن را با ذکر خدا و انجام امور عبادی و مطالعه 
کتاب های مفیــد گذرانده و روح خود را تقویت نماییم. 
چه زیباســت که نیمه های شب بیدار شده و نافله شب 
را به جا آورده و فضای خانه را با معنویِت دعا و اســتغفار 
عطرآگین نماییم. روزهای کوتاه زمســتان نیز فرصتی 
 تمامی عباداتی 

ً
طالیی برای روزه داری اســت و اتفاقــا

که در این فصل می توان انجام داد مورد توجه و اهتمام 
 این 

ً
اولیا و عرفا بوده است. مرحوم ملکی تبریزی دائما

شعر را برای شاگردان خود ترّنم می کرده است: َصمت 
و جوع و َســَحر و عزلت و ذکر مدام / ناتمامان جهان را 
کند این پنج تمام. در این نوشــتار به اختصار به آداب و 

احکام نماز شب و روزه اشاره می کنیم. 
اگرچه نافله شــب از نظر فقهی مستحب است ولی 
مورد تأکید قــرآن کریم و پیامبر اکــرم و  تمامی امامان 
معصــوم و بزرگان بــوده و آثار و برکات مــادی و معنوی 
فراوانی دارد. وقت فضیلت آن از نیمه شب تا طلوع فجر 
اســت. در صورت امکان چهار نماز دو رکعتی به عنوان 
نافله  شب، دو رکعت به نیت نماز َشفع و یک رکعت به نام 
َوتر قرائت می شود. البته فردی که به هر دلیلی آمادگِی 
انجام کامل آن را نداشــته باشــد می توانــد تنها چهار 
رکعت یا فقط ســه رکعت شفع و وتر را بخواند. شخصی 
که نمی توانــد در وقت فضیلت بخواند می تواند قبل از 

نیمه شب یا بعد از اذان صبح آن را انجام دهد. 
فردی که روزه های ماه رمضان او فوت شده بهترین 
فرصــت برای قضــای آن، ایــن ایام اســت. یعنی نیت 
می کنــد که از طلــوع فجر تا مغرب روزه بــدارد. فردی 
کــه روزه  قضا نــدارد می تواند هر روزی کــه بخواهد به 
عنوان مســتحب روزه داری کند. البته روزهای دوشنبه 

و پنجشنبه بسیار سفارش شده است.

حکیم الهی

یمی کنیممنشریه خود را با آرزوی منور شدن زمین  حیح آغازز مس
با قدومشان.

هدهدهدهدهدهد بدبدبدبیریریریر::: سسسسسسرررر

مدیرمسئول: محسن حکیم  الهی▪ 
گروه تحریریه نشــریه فارسی زبانان مرکز اسالمی  ▪

امام علی(ع)- استکهلم

نشریه خبری، فرھنگی مرکز اسالمی امام علی(ع) - استکھلم
ســال اول  شــماره ی اول  زمســتان ۱۳۹۹ - ۲۰۲۱

imamalicenter.se

  شماره اول  زمستان 2021-1399 
نشریه خبری فرھنگی مرکز

اسالمی امام علی ع - استکھلم

   ۸

این ۴ تا ســؤال رو ســریع جواب بده حق فکر 
کردن نداری حاال بگذار ببینم چقدر باهوش 

هستی
برو پایین تر.....

 : سؤال اول
فرض کنید در یک مســابقه ی دوی ســرعت 
شــرکت کرده ایــد. شــما از نفر دوم ســبقت 

می گیرید حاال نفر چندم هستید؟
  برای پاسخ به سؤال دوم، باید زمان کمتری را

نسبت به سؤال اول فکر کنی.
 : سؤال دوم

اگر شما توی همان مسابقه از نفر آخر سبقت 
بگیرید، نفر چندم خواهید شد؟

ریاضیات فریبنده !!!
  سؤال سوم رو فقط ذهنی حل کنید. از قلم و

کاغذ و ماشین حساب استفاده نکنید.

 : سؤال سوم
عــدد ۱۰۰۰ رو فــرض کنیــد. ۴۰ رو به اون 
اضافه کنیــد. حاصل رو با یــک ۱۰۰۰ دیگر 
جمع کنید. عدد ۳۰ رو به جواب اضافه کنید. 
با یک هــزار دیگر جمع کنیــد. حاال ۲۰ تای 
دیگر به حاصل جمع، اضافه کنید. با ۱۰۰۰ 
 ۱۰ تا دیگر به 

ً
تــای دیگر جمع کنید و نهایتــا

حاصل اضافه کنید. حاصل جمع باال چنده؟
 : سؤال چهارم

پدر ماری، پنج تا دختر داره :
Nana -۱
Nene -۲
Nini -۳

Nono -۴
۵- اسم پنجمی چیه؟

 وسایل مورد نیاز براى کاردستى بابا نوئل
مقوا. ۱
قیچی. ۲
چسب مایع. ۳
پنبه. ۴
بشقاب یکبار مصرف. ۵
فوم. ۶
چشم عروسکی. ۷
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 معما/تست هوش
اعداد ۱ تا ۱۲ را طــوری در خانه ھا قرار 
دھید که حاصل جمع اعداد خانه ھای ھر 

دایره ۲۸ شود.

آموزش کاردستی بابانوئل

زیبای ایرانی ها در شــب یلدا، تفأل زدن به دیوان حافظ 
و خواندن اشــعار عرفانی اوست که برگرفته از آیات قرآن 
است. شایسته است در این شب طوالنی، با تفأل زدن به 
حافظ و خواندن اشعار عرفانی او، از خرافات و تفأل زدن 
به شیوه های خرافی دیگر پرهیز کنیم. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله می فرماید: «از ما نیست کسی که فال بد 
زند یا برایش فال بد زده شود». قرائت اشعار پسندیده و 
نیکو، به ویژه اشعاری که در مدح اهل بیت علیهم السالم 
سروده شده، از جمله کارهای خوب و نیکویی است که 

می توان در این شب انجام داد.
شعر حافظ در مورد شب یلدا
بر سر آنم که گر ز دست برآید

دست به کاری زنم که غصه سر آید
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر در ارباب بی مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآید

ترک گدایی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آید

صالح و طالح متاع خویش نمودند
تا که قبول افتد و که در نظر آید
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید

غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست
هر که به میخانه رفت بی خبر آید

6- به یکدیگر هدیه بدهید
ایران کشــوری گسترده با اقوام مختلف است که هر 
یک از آنها در پرتو رســم های ویژه منطقه خود، شب یلدا 
را به گونه ای خاص برگزار می کنند. از جمله رســم های 
ایرانی که در شــب یلــدا در میان اقوام مختلــف برگزار 
می شــود، رســم پســندیده هدیــه دادن و هدیه گرفتن 
است. این سنت نیکو در اسالم بسیار مورد سفارش قرار 

گرفته و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: 
ی الله علیه و آله وسلم فرمودند:

ّ
«پیامبر اکرم صل

تهــادوا فإّن الهدّیــه تضّعف الحــّب و تذهب بغوائل 
الّصدر؛به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا هدیه محبت را فزون 

می کند و دل گیری ها را از میان می برد.
نهج الفصاحه». پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
همواره به این امر نیکو اهتمام می ورزیدند و هر هدیه ای 
که به آن حضرت داده می شد، با روی باز می پذیرفتند؛ زیرا 
آن را نوعی احترام به شــخص هدیه دهنده می دانستند. 
هدیه دادن به کوچک ترها در این شب، سبب می شود تا 
کودکان ونوجوانان به بزرگ ترها با دیده احترام نگریسته و 

محبت آنها را در دل خود نگاه دارند(۷)

 منابع
https://www.afkarnews.com/-14/823258-
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/
https://namnak.com/rlp_0-3297.html?b=c
https://www.digikala.com/mag/yalda-night/

 ۶ ادامه از صفحه



امام صادق)ع(: »خداوند درخت را برای انسان آفرید.
از این رو، او باید درخت بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن 

بکوشد«.

آیا می دانستید مرکز اسالمی امام علی)ع(
در طول چهار سال اخیر تعداد ۷ اصله درخت خشک و 

فرسوده را قطع و بیش از ۱۵۰۰ نهال 
درخت جدید کاشته است؟

نشریه خبری، فرهنگی مرکز اسالمی امام علی)ع( - استکهلم
سال اول  شماره ی اول  زمستان ۱399- ۲۰۲۱

نشریه خبری فرھنگی مرکز
اسالمی امام علی ع - استکھلم

مسائل فقهی کاربردی

حكمت ها و رفتار در آموزه های حضرت عیسی)ع(

ین روش های تربیتی خداوند برای جامعه بشری محبت یكی از بهتر

ین جشن شب یلدا، کهن تر

مهدویت

imamalicenter.se
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