
در بهبهان كه خورشــيد تمام خود را بي دريغ 
در اين سرماي زمستاني بر آن عرضه مي كند، 
خانه هايي هستند كوچك و قديمي كه از پيري 
و فرســودگي قوز برداشــته اند، درست مانند 
مصطفي كه با 51سال ســن پيرتر از هم سن 
و سال هاي خودش مي نمايد. در همين شهر 

چشــم باز كــرد و در 
7ســالگي كه پدرش 

ُمرد، كار رفوگري گليم را از او به ارث برد و بعدها 
شد تعميركار راديو وتلويزيون.

در هر راهي كه قدم بگذاري شرط موفقيت در آن 
راه پايداري و استقامت است. يكي از مهم ترين 
مسائلي كه باعث اســتقامت در مسير دينداري 
در زندگي مي شود، شركت مستمر در جلسات 

مذهبي است.
در همين رابطه پيامبر اكرم(ص) فرموده اند: «أُفٍّ 
ُه فِيِه  لُِكلِّ ُمْسلٍِم َال يَْجَعُل فِي ُكلِّ ُجْمَعةٍ يَْوماً يََتَفقَّ
أَْمَر ِديِنِه َو يَْسأَُل َعْن ِديِنِه؛ واي بر هر مسلماني كه 
در هر جمعه اي روزي را براي فهميدن مســائل 

ديني خود قرار ندهد.»
وقتي معصوم مي فرمايند «واي»، يعني زندگي 
چنين فردي رو به تباهي اســت و قطعا سر از 
ناكجاآباد درخواهد آورد. فحواي اين ســخن 
آن است كه حضور مستمر و منظم در جلسات 
مذهبــي اهميــت دارد و نه شــركت كردن 

به صورت تفنني.
هر شخصي مي تواند دين خود را با مطالعه و گوش 
دادن به فايل هاي صوتي تكميل كند. اصال شايد 
گوش كردن يا ديدن صوت ها و فيلم هاي مجالس 
مذهبي در منــزل، خيلي راحت تــر و با تمركز 
بيشتر صورت بگيرد. با اين حساب ديگر نيازي 
به حضور در اين جلسات نيست اما موضوع فقط 
شنيدن سخنراني و مباحث ديني نيست بلكه 
حضور شخص شما در جمع هاي مذهبي و ديني 
موضوعيت دارد. نماز را هــم در منزل مي توان 
با تمركز بيشــتري خواند؛ اصال وقتي به مسجد 
مي آييد، ممكن است حواستان پرت  شود ولي با 
اين حال به اقامه نماز در مسجد توصيه هاي فراوان 
شده است چون نماز در مسجد و با جماعت، آثار و 

بركات خاص و قابل توجهي دارد.
پس ظاهربين نباش! چرا كه فقط مسئله، صورت 
ظاهري آن نيست. يك ركن اين جلسات، رشد 
و آگاهي علمي و ركن ديگر، معنويت آن است. 
اهل بيت، زير لواي قــرآن و عترت، رفاقت هايي 

معنوي را تعريف مي كنند.
 يك روايــت از حضرت امام باقر عليه الســالم و 
همچنين از حضرت امام صادق عليه السالم هست 
كه به يكي از يارانشان فرمودند: آيا شما جلساتي 
داريد كه بنشينيد حرف هاي ما را بگوييد؟  راوي 
گفت: بله آقا داريم. حضــرت فرمودند: آفرين! 
بعد در ادامه فرمودند: ما اين جلســات را خيلي 

دوست داريم.
دقت كنيد كه اين سؤال امام باقر عليه السالم االن 
نيز ادامه دارد و هم اكنون براي ما و شــما جاري 
است؛ قطعا مخاطب حضرت و مخاطب دين، فقط 
آن شخص راوي نيست، همه ما و شما هم هستيم. 
مثال مي پرسند آيا شما جلساتي درهفته داريد كه 
بنيشينيد حرف هاي خداوند و حرف هاي پيغمبر، 

اسالم، قرآن و اهل بيت را بزنيد؟ 
مي گوييد بله، حضرت مي فرمايند احسنت! آفرين 

حضرت را همين االن بشنويد.
عبارت «ما دوست داريم» كه حضرت مي فرمايند 

يعني خداوند دوست دارد.
خداوند دوست دارد يعني چه؟ يعني رشد همه ما 

در گروي آن است.

دلتنگ تلويزيون هاي
المپي!

واي بر كسي كه...
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  صفحه 10
را   بخوانيد         

به موقع برو  و آرام
چند يادآوري براي مواقعي كه 

مي خواهيم يا مجبوريم استعفا بدهيم

مصطفي از زماني كه تكنولوژي به سرعت 
پيشرفت كرد از روند زندگي جا ماند و چرخ 

زندگي اش كند چرخيد

حجت االسالم دكتر مهدي نخاولي

صفحه 11
را بخوانيد

نعمت خدمت

كمي به اين جمله توجه كنيد، جمله اي كه والدين خطاب 
به فرزندانشــان مي گويند: «ما كه همســن شما بوديم 
پايمان را جلوي پدر و مادرمان دراز نكرده و تا به ما اجازه 
نمي دادند صحبت نمي كرديم اما اآلن شما...» جمله  اي 
بس تأمل برانگيز! بايد پدر يا مــادر بود تا فهميد كه چه 
فشاري روي والدين از ســمت فرزندانشان وارد آمده كه 

اين را مي گويند.
از مراجع بزرگ شيعيان بود. شــيخ اعظم، فقيه بزرگ، 
عالمه شيخ مرتضي انصاري. ايشان مادرش را تا نزديك 
حمام به دوش مي گرفت و او را به زن حمامي ســپرده، 
مي ايستاد تا بعد از پايان كار او را دوباره به روي دوشش 
گذاشته و به خانه برگرداند. هر شب به دست بوسي مادر 
 رفته و صبح بدون اجازه او از خانه بيرون نمي رفت. ايشان 
پس از مرگ مادر، به شدت مي گريستند و وقتي اطرافيان 
علت را جويا مي شــدند، مي  فرمودند: گريه ام براي اين 
اســت كه از نعمت بســيار مهمي چون خدمت به مادر 
محروم شدم! ايشــان پس از مرگ مادر با آنكه مادرشان 

از متدينه هاي روزگار بود، با وجود كثرت كار و تدريس و 
مراجعات بسيار مردم، تمام نمازهاي واجب عمر مادرش 
را خواند. اين يكي از بزرگاني است كه با خدمت كردن به 
مادرش به مقامات عاليه رسيد و بي ترديد در دنيا و عقبي 

صاحب عزت شد.
به كجا چنين شتابان؟! بد نيست به اين نعمت هاي الهي 
كه خداوند منان از ســر لطف به بندگانش عنايت كرده 
كمي بيشتر بينديشــيم و قدر آنها را تا از وجودشان بهره 
مي بريم، بدانيم. فراموش نكنيم كه هر وقت عكسشــان 
را با روباني مشكي رنگ به ديوار اتاقمان نصب كنيم، تنها 
حسرت و پشيماني است كه نصيبمان مي شود. كساني كه 
غافل بودند، حسرت مي خورند كه چرا قدر آنها را ندانستند 
و آنهايي كه به والدينشــان خدمت كرده، سري به نشانه 
حســرت تكان مي دهند كه چرا بيشــتر به آنها خدمت 
نكردند. ما كجاي راهيم؟ اگر هنوز از اين نعمت بهره منديم، 
فرصت را غنيمت شــمرده و نوكر ايشان باشيم تا خداوند 
آقاي ديگرانمان كند. اگر هم از دستشان داديم برايشان 
خيرات داده و طلب مغفرت كنيم تا حتي بعد از مرگشان 
هم دست به درگاه الهي بلند كرده و برايمان دعا كنند. هنوز 

دير نشده، فقط كافي است از خواب غفلت بيدار شويم!   

مصطفي صادقي
با همشهري دو در تماس باشيد

پيامك30003322 

شبكه هاي اجتماعي موبايلي  

 09332182224

 hamshahri2@hamshahri.org

telegram.me/hamshahri2

بـاايــــــده و پيشنهاد  بـا
در ارتباط باشيد

 3001...0910: من واقعا از شــما اعضاي همشهري دو 
تشــكر مي كنم و مي خواهم كه درباره مســائل شرعي 

بيشتر بنويسيد.
 7344...0919: چربــي خــون، تري گلســيريد باال، 
ناراحتي معده و اضافــه وزن باال من را به شــدت اذيت 
مي كند، لطفا براي اين مشكالت هم راهكاري ارائه دهيد.

 0414...0910: چندين ســال پيش به علت گوش درد 
و كم شنوايي وپيوند وســيله اي در حلزوني گوش، مورد 
جراحي قرار گرفتم. اما اكنون شنواييم خيلي بدتر شده و 
متوجه شدم وسيله اي كه خريداري كرده بودم اصال پيوند 

ندارد. حال چه بايد كرد؟
 3259...0912: از همشــهري دو خواهشــمندم بــا 
مقاله اي توجه مردم را به خواندن كتاب بزرگ نهج البالغه 

جلب كنيد.
 1299...0935: با تشــكر از روزنامه خوب شما، لطفا 
درباره روانشناسي مطلب بنويسيد. روانشناسي اسالمي- 

ايراني خيلي براي همه كاربرد دارد.
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