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 دوستان مژده كه آماده بساط طرب است

 طرب ماست كه خالي ز مالل و تعب است 

 هر كجا خلقت پاك است بشر يا كه ملك 

 همه در وجد و سرورند كه ماه رجب است 

 همكار گرامي جناب آقاي سيد مهدي طاهري 

صميمانه ترين پيام تبريك ما را جهـت شـروع زنـدگـي         
زندگي خوب و خوش هـمـراه بـا        .  مشتركتان پذيرا باشيد

براي شما و همسر گراميتان از خـداونـد مـنـان        سربلندي
  .خواستاريم

 روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 احسان و نيكي به والدين

 تبريك

 1390خرداد ماه 

 1پيش شماره  -دوره اول 

 والدت حضرت امام علي عليه السالم

نخستين فرزند خانواده هاشمي اسـت    ) ع ( علي  حضرت
پدرش ابوطالـب  .  اند كه پدر و مادر او هر دو فرزند هاشم

فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم بن عبدمناف است و مادر 
. بـاشـد   او فاطمه دختر اسد فرزند هاشم بن عبدمناف مي

خاندان هاشمي از لحاخ فضائل اخالقي و صفات عالـيـه   
انساني در قبيله قريش و اين طايفه در طوايـف عـرب،     

فتوت، مروت، شجاعـت و    .  است زبانزد خاص و عام بوده
هاشم داشـتـه      بسياري از فضايل ديگر اختصاص به بني

يك از اين فضيلتها در مرتبه عـالـي در وجـود          .   است
 .است موجود بوده) ع ( علي  مبارك حضرت

فاطمه دختر اسد به هنگام درد زايمان راه مسجدالحـرام  
را در پيش گرفت و خود را به ديوار كعبه نزديك ساخـت  

 :و چنين گفت

به تو و پيامبران و كتابهايي كه از طرف تـو    !  خداوندا «
اند و نيز به سخن جدم ابراهيم سـازنـده ايـن       نازل شده

به پاس احترام كسـي    !  پرودگارا .  خانه ايمان راسخ دارم
كه اين خانه را ساخت، و به حق كودكي كه در رحم مـن  

اي    لحظه »! است، تولد اين كودك را بر من آسان فرما
نگذشت كه ديوار جنوب شرقي كعبه در برابر ديـدگـان   

. شـد    عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن تعف شكـافـتـه   
فاطمه تـا  .  فاطمه وارد كعبه شد، و ديوار به هم پيوست

و .  سه روز در شريفترين مكان گيتي مهمان خـدا بـود    
ام عـام     نوزاد خويش سه روز پس از سيزدهم رجب سي

 .الفيل فاطمه را به دنيا آورد

دختر اسد از همان شكاف ديوار كـه دوبـاره گشـوده          
پيامي از غيب شنيـدم كـه     :  بود بيرون آمد و گفت شده

.ميالد با سعادت موالي متقيان حضرت علي عليه السالم و روز پدر را به كليه همكاران گرامي تبريك عرض مي نمائيم  

 روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

آله وارد خانه علي و فاطمه شده، رخسار رنجور آنان را   
پرسد فاطمه براي پدر توضيح   كند سبب مي  مشاهده مي

نـمـايـد و        آنگاه ايثار علي و فاطمه تجلي مـي .  دهد مي
خـداي  .  گـردد   غذاي بهشتي نصيب خانواده عترت مـي 

سبحان ستايش از ايثار آنها بخشي از آيات سوره انسان 
يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره :  نمايد  را نازل مي

مستطيرا و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و   
كنند و از شر و عذاب فراگير   به نذر خود وفا مي».  اسيرا

طعام را با اين كه خود نياز دارنـد  . روز قيامت در هراسند
و محبوب آنهاست در راه خدا به مسكين و يتيم و اسير 

 .»نمايند اطعام مي

انفاق مال در راه خدا در صورتي تأثير گذار اسـت و    : ب
شود و انسان را از وابستگي نجات   باعث تزكيه نفس مي

دهد كه اوال انسان در انفاق خويـش    مي
اخالص داشته باشد ريا نـكـنـد،بـراي       
بدست آوردن خوشنودي خـدا انـفـاق        

ترين   ديگر اين كه از بهترين و پاك. كند
انـفـاق   . اموال شخصي خود انفاق كـنـد  
خورد يـا    چيزهايي كه به كار انسان نمي

افزون بر نيازهاي انسان است كه در تمام ايـن مـوارد       
محبوب انسان هم نخواهد بود، سازنـدگـي و تـأثـيـر          

و انفقوا مـن طـيـبـات مـا          :  مطلوب را نخواهد داشت
ترين اموال خـود انـفـاق        از پاكترين و پاكيزه ». كسبتم

 ».كنيد

علي عليه السالم دو ركعت از نماز ظهرش را بجا آورده 
نيازمندي به وي خطاب نموده از او طلب كـمـك   . است
علي انگشتر قيمتي كه هزار دينار ارزش داشـت  . كند  مي

و انگشتر مخصوص پادشاه حبشه بـوده و از جـانـب          
نجاشي به رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله هديـه شـده     
بود و رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله هم آن را به علـي  
هديه نموده بود،از انگشت خويش بيـرون آورده و در        

 .دهد حال نماز به نيازمند مي

 انفاق و ايثار حضرت علي عليه السالم

و زندگي .  دهد  قرآن الگوهايي براي انفاق و ايثار ارائه مي
. نمايـد   ها ترسيم مي  برگزيدگان را در جلو ديدگان انسان

آنان كه از انفاق در راه خدا از هيچ تـلـاشـي فـروگـذار     
تريـن    آنان كه از بهترين امكانات خود در سخت.  نكردند

شرايط در راه خدا گذشتند و در رفتار آنها نه تنها انـفـاق   
با بررسـي چـنـد      .  گر است  بلكه فراتر از انفاق ايثار جلوه

از خرمن فضايلش خوشه بـر  )  ع(نمونه از رفتار امام علي 
 .چينيم مي
بـيـمـار    )  حسن و حسـيـن    ( فرزندان علي و فاطمه : الف

به آنها پيشنهاد شد براي بهبودي فرزندانشان نـذر  . شدند
علي عليه السالم و فاطمه عليها السالم و فضه در .  كنند

درگاه خدا نذر كردند هنگامي كه بر فرزندانشان عافيـت  
خداي سبحان نعـمـت   .  حاصل شد، سه روز روزه بگيرند

اينك آنـان    .  سالمتي را نصيب آنان كرد
بايد به نذر خود وفا كنند، ليكن چيزي در 

علي سه پيمانه .  شود  خانه علي يافت نمي
. كند  جو براي فراهم آوردن نان قرض مي

يك پيمـانـه   .  شود  سه روز روزه شروع مي
آن روز اول آرد و فاطمه عليهاالسالم چند 

هنگام افطـار  .  كند  گرده نان براي افطار روز اول تهيه مي
هـا    كوبد همه نان  رسد مسكيني در خانه را مي  كه فرا مي

روز دوم نـيـز   !  كنند  را به وي داده با آب خالص افطار مي
همانند روز اول بخشي ديگر آرد را براي تهيه افـطـاري   

رسد يتيـمـي     كنند،و هنگام افطار كه فرا مي  نان تهيه مي
ها را به يتـيـم    همانند روز اول همه نان.زند در خانه را مي

و براي روز سوم آماده .  نمايند  داده با آب خالص افطار مي
در هنگام افطـار روز سـوم كـه          .  شوند روزه بگيرند مي

شـود،    همانند روزهاي پيش چند گرده نان تـهـيـه مـي      
هـاي    و همانند شـب . آيد  ناگهان اسيري در خانه علي مي

افطار هر سـه روز    . شود  ها نصيب وي مي  پيش گرده نان
رخسار اهل بـيـت از     !  شود  روزه با آب خالص سپري مي

رسول اهللا صلي اهللا عليـه و    .  گرسنگي رنجور شده است

از عظمت خـاصـي      »احسان و نيكي به والدين« موضع 
خداوند منان، خالق همه هسـتـي، جـان      .  برخوردار است

آفرين والدين و فرزندان، در قرآن كريم، كالمِ حياتبخش 
و تضمينگر سعادت و فالح همه ي انسان هاي آزاده و     
وارسته، احسان و نيكي به والدين و رفتار محبـت آمـيـز      

و    »تـوحـيـد   « فرزندان با آن ها در چهار مورد در كنار   
 :خود ذكر كرده است و مي فرمايند »عبادت«

 )1.... (ال تَعبدون إالّ اهللا و بالوالدين إحساناً ...

جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد، و به پدرو مادر نيكي «
 »....كنيد

 )2( »....واعبداهللا و ال تُشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً

و خدا را بپرستيد، و هيچ چيز را همتاي او قرار ندهيد؛ و « 
 »....به پدر و مادر نيكي كنيد

 )3.... (و قضي ربك االّ تعبدوا إالّ اياه و بالوالدين إحساناً

جز او را نپرستيد؛ و به پـدر و    :و پروردگارت فرمان داده«
 »....مادر نيكي كنيد

 )4.... (إالّ تُشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً ...

چيزي را شريك خدا قرار ندهيد؛ و به پدر و مادر نيكي « 
 »....كنيد

از آيات شريفه ي فوق استفاده مي شود كه تعـظـيـم و      
زيـرا  . گرچه كافر باشنـد . احترام والدين الزم و واجب است

مـؤمـن   « مطابق است و مقيد بـه    »بالوالدين« كلمه ي 
 :مي فرمايند) ص(و پيامبر اكرم . نشده است»بودن

و . خرسندي خداوند در گرو خرسندي پدر و مادر اسـت   « 
 )5( ».خشم خدا در گرو خشم آنان است

 :درباره ي نيكي به والدين مي فرمايند)ع(و امام علي 

به پدرانتان نيكي كنيد تا فرزندانتان به شمـا نـيـكـي       « 
 )6( ».كنند

 :مي فرمايند) ع(و امام صادق 

يكـي  :  سه چيز است كه هميشه بايد آن ها را انجام داد« 
از آن ها نيكي به پدرو مادر است؛ چه نيكوكار باشند چـه  

 )7( ».بدكار

به پدر ومادر يعـنـي هـمـواره       »احسان ونيكي«بنابراين 
خالصانه، ايثارگرانه، صبورانه و متواضعانه و با چهـره ي    
گشاده و سخاوتمندانه با ايشان رفتار شود و حـوائـج و       

 .نيازهاي آن ها مورد توجه قرار گيرد

—————— 
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