
جوابهایتکاندهنده!
 ابوالحسن خرقانی می گوید:

جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد !
 اول؛ مرد فاســدی از کنارم گذشت و من گوشه 

لباسم را جمع کردم تا به او نخورد !
او گفت؛ ای شیخ ! خدا می داند که فردا حال ما 

چه خواهد شد !
دوم؛ مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده های 

گل آلود می رفت.
به او گفتم: قدم ثابت بردار تا نلغزی !

گفت: من بلغزم باکی نیســت، به هوش باش تو 
نلغزی ای شــیخ ! که جماعتی از پی تو خواهند 

لغزید...!
سوم کودکی دیدم که چراغی در دست داشت.

گفتم: این روشنایی را از کجا آورده ای؟!
کودك چراغ را فوت کرد و آن را خاموش ساخت 

و گفت:
تو که شیخ این شــهری، بگو که این روشنایی 

کجا رفت ؟!
چهارم؛ زنی بســیار زیبا رو که در حال خشم از 

شوهرش شکایت می کرد !
گفتم: اول رویت را بپوشان، بعد با من حرف بزن!

گفت: من که غرق خواهش دنیا هستم، چنان از 
خود بی خود شده ام که از خویش 

خبرم نیست، تو چگونه غرق محبت خالقی، که از 
نگاهی بیم داری......؟؟؟

کات و مات

بهار اسالمی
| رضا امیری مهر- زمان در گذر اســت و ماهها و روزهاى خوب 
و خوبتر در انتظار ما هســتند. چه خوب است كه در ابتداى ربيع االول با 
حال و هواى اين ماه آشناتر شــويم و به استقبال بهار اسالمى برويم. اين 

ماه در بين شيعيان به ماه شادى و ُسرور معروف است.
ميالد پيامبر اكرم(ص)، امام صادق(ع) و آغاز امامت حضرت مهدى(عج) 
در اين ماه واقع شده اند.ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى در كتاب المراقبات 
مى نويسد:«اين ماه همان گونه كه از اســم آن پيداست بهار ماه ها است، 

به جهت اينكه آثار رحمت خداوند در آن هويداست.
در اين ماه، ذخاير بــركات خداوند و نورهاى زيبايــى او بر زمين فرود 

آمده است.
زيرا ميالد رســول خدا صلّى اّهللا عليه و آله و ســلّم در اين ماه است و 
مى توان ادعا كرد از اول آفرينش زميــن، رحمتى مانند آن بر زمين فرود 
نيامده است زيرا برترى اين رحمت بر ساير رحمت هاى الهى مانند برترى 

رسول خدا بر ساير مخلوقات است.
ماه «ربيع االول» همانگونه كه از اسم آن پيداست بهار ماه ها مى باشد؛ 

به جهت اينكه آثار رحمت خداوند در آن هويداست .
در اين ماه ذخاير بــركات خداوند و نورهاى زيبايــى او بر زمين فرود 

آمده است.
زيرا ميالد رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله و سلم ) در اين ماه است و مى 
توان ادعا كرد از اول آفرينش   زمين رحمتى مانند آن به خود نديده است .
ماه محرم و صفر را پشت ســر گذاشتيم با اندوه و اشــك و ناله ،اشك 

ريختيم و دل تــازه كرديم و با ياد عظمت آقا ابا عبداهللا الحســين بزرگ 
شديم، از خزان عفلت به بركت اشك هاى محرم و صفر به بهار رسيديم و 
اكنون وقت آن است كه در اين بهار به يمن رويش دوباريمان سجده شكر 

به جاى آوريم و اين بهار را قدر بدانيم و بندگى كنيم.
ماه «ربيع االول» همانگونه كه از اسم آن پيداست بهار ماه ها مى باشد؛ 

به جهت اينكه آثار رحمت خداوند در آن هويداست.
در اين ماه ذخاير بــركات خداوند و نورهاى زيبايــى او بر زمين فرود 

آمده است.
زيرا ميالد رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله و سلم ) در اين ماه است و مى 
توان ادعا كرد از اول آفرينش   زمين رحمتى مانند آن به خود نديده است.
چرا كه او داناتريــن مخلوقات خداونــد و برترين آنها و سرورشــان و 
نزديكترين آنها به خداوند و فرمانبردارترين آنها از او و محبوبترينشــان 

نزد او مى باشد، اين روز نيز برتر از ساير روزهاست . 
گويا روزى است كه كاملترين هديه ها، بزرگترين بخشش ها، شاملترين 
رحمتها، برترين بركتها، زيباترين نورها و مخفى ترين اســرار در آن پى 

ريزى شده است .
پس بر انسان مسلمان كه برترى رسول خدا (صلى اهللا عليه و آله و سلم 
) را قبول داشته و مراقب رفتار با مواليش مى باشد واجب است در اين ماه 
به شكرانه ارازنى شــدن آن نعمت بزرگ به عبادتى از سر شور و اشتياق 
بپردازد،گرچه عبادات شــبانه روزى عالميان هرگز در خور چنين نعمتى 

نخواهد بود اما «آنچه سعى است ما در طلبش بنماييم».

| محمود یثربی - معلــم- يكي از 
صفاتي كه تضمين كننده آرامش و ســازگاري 
در زندگي اجتماعي اســت و فقدان آن آرامش 
را از زندگي مي ربايــد، قناعت در افراد خانواده 
است. آنچه از مجموعه تعاريف به دست مي آيد 
اين است كه فرد قانع در بعد شناختي، معتقد 
اســت هر چه از ســوي خدا به او برسد، فضل 
اوســت. در بعد عاطفي به همه محدوديت ها و 
مقدرات رضايت مي دهــد و در بعد رفتاري، بر 
وفق محدوديت ها عمل مي كنــد و با آن كنار 
مي آيد. گســتره قناعت وســيع است و شامل 
لباس، مسكن، خوردن، آشاميدن ، خواب و... 
مي شود.اهميت قناعت در زندگي به حدي است 
كه امام زين العابدين(ع) در پاسخ به فردي كه از 
ايشان جوياي برترين اعمال شده بود، فرمودند: 
«هو ان يقنع بالقوت...» برترين عمل اين است 
كه انسان به آنچه در دست او است، قانع باشد. 
در روايتي ديگر، قناعت آن قدر مهم تلقي شده 
است كه موجب سعادت انسان به حساب آمده 
است. اين صفت، عالوه بر آنكه از صفات ممتاز 
اخالقي محسوب شــده و به حسن رابطه فرد با 
موالي خود منجر مي شــود، در استحكام بنياد 
خانواده نيز از اهّميت خاصي برخوردار است و 

آثار مهمي برآن مترتب مي شود.
قناعت حالتي است نفســاني كه باعث اكتفا 
كردن بــه قدر حاجــت و ضرورت مي شــود. 
اين صفــت از صفــات فاضله و اخــالق خوب 
اســت و بســياري از صفات ديگــر مربوط به 
آن است. اگر انســان با روحية قناعت زندگي 
كند از اوصاف ناپســند، ماننــد: طمع، حرص 
و جمع آوري بي حدوحصــر مــال و ثروت بدور 
خواهد ماند. صفت قناعت َمركبي است كه آدمي 

را به مقصد و ســعادت دنيا و آخرت مي رساند. 
زيرا هر كس به قــدر ضــرورت قناعت كرد و 
دل را به تجمل و افزون طلبي نســپرد هميشه 
فارغ البال و مطمئن بسر خواهد برد، به گونه اي 
كه تحصيل آخرت برايش آســان و زندگي دنيا 
راحت مي باشد.در مقابل، هر كه گرفتار صفت 
حرص و طمع شــد، همواره پريشــان خاطر و 
مضطرب است. با اين وجود، او چگونه مي تواند 
تحصيل آخرت نمايد و به ســعادت ابدي نائل 
گردد، پيامبر اســالمـ  صلّــي اهللا عليه و آلهـ  
فرمود: «خوشا به حال كسي كه به دين اسالم 
هدايت يابد، و به قدر كفاف به او برسد و قناعت 
كند.» همچنين فرمود: «اي مردمان! چندان 
سعي نكنيد كه به هيچ كس نمي رسد مگر آنچه 
از براي او مقدر شده است و هيچ بنده اي از دنيا 
نمي رود مگر اينكه روزيي كه به او مقدر اســت 
به وي برسد.»قناعت مســتلزم غنا و بي نيازي 
است،  معموال انسان هاي قانع احساس بي نيازي 
مي كنند و از درخواســت و طلــب از ديگران 
خودداري مي كنند. اميرالمومنين علي بن ابي 
طالبـ  عليهما الّســالمـ  فرمــود: «اي فرزند 
آدم! اگر از دنيا آن قــدر مي خواهي كه كفايت 
تو را كند، اندك چيزي از آن تو را سير مي كند 
و اگر زيادتر از كفايت مي طلبي، تمام آنچه در 
دنيا هست تو را سير نخواهد كرد و كفايت تو را 
نخواهد نمود.»به هــر حال، قناعت يعني اكتفا 
به قدر نياز و قانع شدن به آنچه كه دارد، قناعت 
آدمي را از آلوده شدن به بسياري از گناهان نگه 
مي دارد. آدم قانع همواره سير است و احساس 
بي نيازي مي كند،  برعكس افراد طماع و حريص 
هر قدر از امــوال دنيا را جمــع آوري كنند باز 

عطش و تشنگي اش بيشتر مي شود. 

زمانهقناعتاست

سرمقاله

یادداشت

نویسنده: کیش میش

 سعید کمالی دهقان، خبرنگار گاردین علیه شبکه
»ایران اینترنشنال« و ولیعهد سعودی افشاگری کرد؛
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| خطيب نماز جمعه تهران گفت: مراســم اربعين مانور وحدت 
ميان ايران و عراق و ديگر كشورهاى اســالمى در جهان است، دشمنان 
اسالم همواره ميان كشورهاى اسالمى تخم نفاق و اختالف را مى افشانند. 
حجت االســالم كاظم صديقى پيرامون نزديكى به خدا و سبك زندگى 
انسان هاى مومن، اظهارداشت: انسان هاى مومن انسان هايى هستند كه 
خودشان را وجود خداوند مى دانند و همه كار آنها براى رضاى خدا انجام 
مى شود و اينها مى دانند كه از خود هيچ ندارند و هر چه هستند همه از 
خداوند است. وى گفت: از مسئولين مى خواهيم كه نسبت به ارزش پولى 
ملى توجه داشته باشند و يا اينكه حداقل تمهيداتى را نسبت به زوارى كه 
به اربعين رفتند مى انديشيدند، انتظار مى رود براى سال هاى بعد مشكلى 
در اين موضوعات نداشته باشــيم. صديقى با اشاره به اهميت روز سيزده 
آبان، گفت: اين روز تجديد سه خاطره است؛ خاطره اول تبعيد حضرت امام 
به جرم مقابله با قانون كاپيتوالسيون كه اميدواريم مسئوالن ما قوانينى از 
اين دست را اجازه ندهند كه در كشور اجرا و تصويب شود. FATF امروز 

همان قانون كاپيتوالسيون است، از فرمايشات رهبرى بياموزند كه فرمودند 
مراقب طرح هايى كه از اتاق فكر استكبار براى ما آماده مى شود و به دنبال 
استعمار هستند، باشيد. وى گفت: از شــوراى محترم نگهبان كه توقع 
انقالبيون و مردم ما را در اين مساله برآورده كردند تشكر مى كنم،  ولى ما 
عوض آنكه طرف مقابل را خوشحال كنيم بايد از جوانان خود استفاده كنيم 
و استعداد هاى داخلى را شــكوفا كنيم و از ظرفيت هاى داخلى استفاده 
كنيم. خاطره ديگر هم شهادت دانش آموزان ما در سال 57 به امر آمريكا و 
به دست دژخيمان رژيم سابق بود. اين دو حادثه تاسف بار بود.امام جمعه 
موقت تهران با بيان اينكه امام راحل پس از كليد زدن تسخير النه جاسوسى 
توسط دانشجويان خط امام گفتند كه كار خوبى كرديد،  ادامه دهيد، گفت: 
امام فرمودند كه تسخير النه جاسوسى از اصل اين انقالب هم بزرگتر بود. 
اولين بارى بود كه آمريكا در دنيا تحقير شد، يك كشور تازه انقالب كرده 
هيمنه آمريكا در جهان را زير سوال برد، آن شكوه برف گونه آمريكا در دنيا 

را مردم ما آب كردند.
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حجت االسالم صدیقی می گوید FATF  همان قانون کاپیتوالسیون است!

کمالی دهقان در توئیتی نوشت: می توانم تاکید کنم 
که جمال خاشقچی به این دلیل کشته شد که صبح 
26 سپتامبر از استانبول با من تماس گفت و فاش کرد 
که محمدبن سلمان و سعود القحطانی، شبکه ایران 
اینترنشنال در لندن را تامین مالی می کنند

حمید بعیدی نژاد افشاگری خبرنگار گاردین را اقدامی 
شجاعانه خواند

خبرنگار گاردین ساعاتی بعد تمامی توییت هایی که منتشر 
کرده بود را حذف کرد

ارتش
یکنفره!

عرضهکاالهای
احتکاری
باقیمترسمی

بازدید وزیر صنعت از انبار 
ترامپدرتقابلباکاال های استراتژیک؛

ایران،بنزینبه
آتشبحرانهای
منطقهمیریزد

 سعید کمالی دهقان


