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پایان دومین دوره ضیافت اساتید دانشگاه های استان ایالم در مشهد مقدس

حدیث رضوی:

بر حق شکیبا باشید اگر چه تلخ باشد
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کفر و نفاق ،ظلم و ستم به تاریخ خواهد پیوست و زمین به
صالحان خواهد رسید
حجت االسالم و المسلمین داود خوش باور مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم در مصاحبه با خبرنگار نشریه
ضیاء گفت :روز جهانی قدس که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است از
یادگارهای بنیانگزار و معمار کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت امام روح ا...
است و آن بدلیل حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده است .چرا که می
دانیم دین مبین اسالم چیزی جز حب و بغض نیست .حب و دوست داشتن
و محبت و مودت نسبت به مسلمانان ،برادران و خواهران دینی است و بغض
نسبت به دشمنان و بدخواهان دین است ،روز قدس که روز برائت جستن از
استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیسم است ،آن هم در ماه مبارکی همچون
ماه ضیافت الهی ،ماه بندگی و ماه میهمانی خداوند کریم است و این درست
مشابه برائت جستن از شیطان و شیاطین در بین جمعیت پر شکوه و عظیم
حج میان تمامی حاجیان از سراسر جهان می باشد.
اما همگان می دانند زمانی برائت و اعالم انزجار از استکبار جهانی و رژیم
غاصب صهیونیستی با مرگ بر آمریکا ،اسرائیل و شوروی در جمهوری
اسالمی ایران با فرمان حضرت امام شروع شد که جهان و جهانیان نه تنها
جرأت گفتن و شنیدن آن را نداشتند بلکه حتی تصور آن را نمی کردند که
ملتی این چنین به خیابانها می آیند و مشتها را گره کرده و بر ضد جنایتکاران
و مستکبرین جهانی بلند می کنند و تکبیر و شعار داده و حتی پرچم آمریکا و
اسرائیل را به آتش می کشیدند.
اما االن می بینیم به برکت انقالب و جمهوری اسالمی ایران نه تنها جهان و
جهانیان بیدار شده و جرأت مبارزه با استکبار جهانی و رژیم غاصب اسرائیل
را پیدا کرده اند بلکه االن در خود آمریکا ،مردم بر ضد دولتشان قیام و
راهپیمایی می کنند ،و حتی حاضرند از خانه های گرم و نرم خودشان دل
بکنند و در سرما و گرما در خیابانها برای بر آورده شدن نیازهایشان چادر
بزنند و همچنین در سرزمین فلسطین اشغالی خود یهودیان و کسانی که خود
روزی با وعده های نان و آب حاضر شدند پا به سرزمین دیگری بگذارند
و آن جا را به اشغال خود در آورند و عرضه را بر پیر و جوان ،زن و مرد و
حتی کودکان آن کشور اسالمی تنگ کردند و آن ها را با ظلم و ستم و قتل
و غارت از سرزمین مادریشان بیرون ساختند ،امروزه بر ضد دولت غاصبشان
با خود کشی و خود سوزی و اعتراض خود را نشان می دهند.
ما امسال الحمد هلل برای بسیاری از اساتید و شرکت کننده طرح ضیافت
اندیشه در مشهد مقدس و در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم امام علی بن
موسی الرضا (علیه تحیة و الثناء) فرصتی پبش آمد که روز قدس همراه با
خانواده های مکرمشان و همزمان با بیداری اسالمی و هم صدا با تمام مردم
جهان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان در راهپیمایی عظیم این روز شرکت
نمایند و همگان می دانیم شعار مرگ بر دشمنان و کفار شعار قرآنی بوده و
چنانچه بر شوروی و صدام نتیجه بخشید ،بنیانهای اسرائیل و آمریکا را نیز
به لرزه در خواهد آورد و آن روز را همگان به چشم خواهیم دید که کفر و
نفاق ،ظلم و ستم به تاریخ خواهد پیوست و زمین به صالحان خواهد رسید
(ان االرض یرسها عبادی الصالحون) در آخر چنانچه نسبت به رژیم غاصب
صهیونیستی و استکبار برائت می جوئیم و از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین
(پاره تن اسالم) حمایت و دلجویی می کنیم و از مسلمانان مظلوم میانمار هم
حمایت می کنیم و ار آن دولت بودائی مسلمان کش نیز برائت می جوییم.
در آخر کالم با آرزوی نابودی دشمنان اسالم و مسلمین ،جهان را آماده
انقالب جهانی حضرت مهدی موعود خواهیم کرد.

آيا قرآن شناختنى است؟ (بخش آخر)
از کتاب آشنایی با قرآن  -استاد شهید مطهری

روشن است كه چنين برداشتى بازى كردن با قرآن است و ارائه يك نوع شناخت انحرافى.
و درباره همين برداشتهاى انحرافى و مبتنى بر خواستها و اميال شخصى و گروهى است كه
آن ب َِرأْيِ ِه فَلْ َي َت َب َّوأْ َم ْق َع َد ُه ِم َن ال ّنارِ .اينچنين
پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمودَ :م ْن ف ََّس َر الْق ُْر َ
بازى با آيات ،خيانت به قرآن محسوب مىشود ،آنهم خيانتى بسيار بزرگ.
قرآن در برابر جمود و خشكانديشى اخباريون و نظاير آنها و همچنين در مقابل انحرافات
و برداشتهاى نارواى باطنيه و ديگران راه وسطى پيشنهاد مىكند كه عبارت است از تأمل
و تدبر بىغرضانه و منصفانه .قرآن نه تنها مؤمنين كه حتى مخالفين را به تفكر و انديشه
درباره آيات خود فرا مىخواند و گوشزد مىكند كه به جاى جبههگيرى در برابر آن،
به تأمل درباره آياتش بپردازند .درباره مخالفين قرآن مىگويد چرا به تدبر در قرآن
نمىپردازند ،اين دلها چگونه دلهايى است كه گويى بر آنها مهر زده شده است .در آيه
تاب ان ْ َزلْنا ُه الَيْ َ
ك ُمبا َر ٌ
ك كتابى است پرثمر و پر بركت كه ما به سوى
ديگرى مىفرمايدِ :ك ٌ
تو فرود آورديم ،چرا؟ لِيَدَّ بَّروا ايات ِ ِه براى اين فرود نياورديم كه ببوسند و باالى طاقچه
بگذارند ،بلكه براى اينكه در آياتش بينديشند و تدبر كنندَ ،و ل ِ َي َت َذ َّك َر اولُوا الاْ ل ْ ِ
باب و آنان
كه داراى فكر و خرد هستند آگاهى يابند.
اين آيات و دهها آيه ديگر در تأكيد بر تدبر در قرآن ،همه مجاز بودن تفسير قرآن را تأييد
مىكنند ،اما تفسيرى نه از روى ميل و هواى نفس بلكه بر اساس انصاف و صداقت و بدون
غرض .وقتى كه ما در قرآن منصفانه و بىغرضانه تأمل مىكنيم هيچ ضرورتى ندارد كه
بتوانيم همه مسائل آن را حل كنيم .قرآن از اين حيث شبيه طبيعت است .در طبيعت بسا
رازها وجود دارد كه حل نشده و در شرايط فعلى نيز براى ما امكان حل آنها وجود ندارد.
اما اين مسائل در آينده حل خواهند شد .بعالوه در شناخت طبيعت ،انسان بايد انديشه
خود را با طبيعت آنگونه كه هست مطابق كند نه آنكه طبيعت را آنگونه كه مىخواهد
توجيه و تفسير كند .قرآن نيز همچون طبيعت كتابى است كه براى يك زمان نازل نشده
است .اگر غير از اين بود ،در گذشته همه رازهاى قرآن كشف مىشد و اين كتاب آسمانى
جاذبه و تازگى و اثربخشى خود را از دست مىداد ،حال آنكه استعداد تدبر و تفكر و كشف
جديد هميشه براى قرآن هست و اين نكتهاى است كه پيامبر و ائمه آن را توضيح دادهاند.
در حديثى از پيامبر نقل شده است كه فرمودندَ :مثَل قرآن َمثَل خورشيد و ماه است و مانند
آندو هميشه در جريان است ،يعنى ثابت و يكنواخت نيست و يك جا ميخكوب نمىشود .و
يا فرمود :قرآن ظاهرش زيبا و باطنش ژرفاست.
در عيون اخبار الرضا از قول امام رضا عليه السالم نقل شده كه از امام جعفرصادق عليه
سرى است كه قرآن هرچه زمان بيشتر بر او مىگذرد و هرچه بيشتر
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و براى يك مردم و نه مردم ديگر ،نازل نشده ،بلكه براى همه زمانها و همه مردم نازل
شده است .فرودآورنده ،آن را طورى ساخته است كه در هر زمان با وجود همه اختالفهايى
كه در طرز فكر و در معلومات و وسعت انديشهها به چشم مىخورد ،باز هم قرآن بر
زمانها و افكار پيشى مىگيرد .در عين حال كه در هر دوره مجهوالتى براى خوانندگان در
بر دارد ،اما آنقدر معانى و مفاهيم قابل درك و استناد نيز عرضه مىكند كه ظرفيت زمانه
را اشباع مىسازد.

امام رضا(ع):

ایمان مومنی کاملتر است که خوش خلق تر باشد
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مسابقه پیامکی قرآنی جزء 30
سوال اول) سوره ای که معروف است در شان امام حسین(ع) است؟
 :4سوره بروج
 :3سوره نباء
 :2سوره فجر
 :1سوره قدر
سوال دوم) کدام سوره داللت بر نظم و توزان در خلقت انسان دارد؟
 :4علق
 :3اعلی
 :2تکویر
 :1الشمس
سوال سوم) از معانی العقبه است.
 :1آزاد کردن بنده در راه خدا
 :3اطعام دادن

 :2دستگیری از یتیمان
 :4همه موارد

رمضان در ادب پارسی
مولوی در غزلی دیگر ماه رمضان را موجب
قلب ضاللت و رسیدن به لشکر ایمان ،ماه
حیات جان ،ماه صبر ،ماه نزول قرآن ،عروج
روح و ماه دریده شدن پردههای ظلمت و
پیوستن به مالئکه و مقربین میخواند:
آمد شهر صیام ،سنجق سلطان رسید
دست بدار از طعام مایده جان رسید

جان ز قطعیتبرست ،دست طبیعتببست
قلب ضاللت شکست لشکر ایمان رسید

لشکر «والعادیات» دست به یغما نهاد
ز آتش «و الموریات» نفس به افغان رسید

لطف ًا فقط شماره گزینه های پاسخ را از چپ به راست و بدون فاصله
به شماره  30008364521091ارسال نمایید و در ادامه نام و
نام خانوادگی خود را درج نمایید( .مثال 132 :علی علوی)
به تعدادی از برگزیدگان هدایایی به قید قرعه اهدا می گردد.

البقره راست بود موسی عمران نمود
مرده از و زنده شد چونک به قربان رسید
روزه چون قربان ماست زندگی جان ماست

تن همه قربان کنیم جان چون به مهمان رسید

صبر چو ابریست خوش ،حکمت بارد ازو

فرصت ارسال پاسخ تا ساعت  12ظهر روز یکشنبه.

زانک چنین ماه صبر بود که قرآن رسید

قرعه کشی و اهدا جوایز جز  29و 30
در مراسم اختتامیه داخلی انجام
خواهد گرفت.

چون در زندان شکست جان بر جانان رسید

نفس چون محتاج شد روح به معراج شد
پرده ظلمت درید ،دل به فلک بر پرید

چون ز ملک بود دل باز بدیشان رسید
ت بزن در رسن
زود از این چاه تن دس 

بر سر چاه آب گو :یوسف کنعان رسید

عیسی چو از خر برست گشت دعایش قبول

دستبشو کز فلک ،مایده و خوان رسید

دست و دهان را بشو ،نه بخور و نی بگو
آن سخن و لقمه جو ،کان به خموشان رسید
(کلیات شمس جز دوم ص )198
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