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مردی که بنده شد
هر کس از مقابل آن خانه  می گذشــت، ســریع می فهمیــد درونش چه خبر 
اســت. صداى ســاز و آواز بلند و بساط عشــرت پهن بود. جام شــراب بود که 
پیاپى نوشــیده می شــد. این میان کنیــزی که خانــه را جــارو زده و زباله ها را 
ج شــد تا آنها را داخل جوی آب بریزد. در این  در دســت داشــت، از خانه خار
لحظه مردى نورانی که تاول پیشــانی اش از ســجده هاى طوالنی او حکایت 
داشــتند، از آن جا  می گذشــت. مرد از کنیز پرســید: »صاحب ایــن خانه بنده 
اســت یــا آزاد؟« کنیــز جــواب داد: »آزاد.« مــرد گفت: »بلــه، معلوم اســت که 
گر بنده بود پرواى صاحب اختیار خویش را داشــت و این بساط  آزاد اســت. ا
را پهــن نمی کرد.« رد و بدل شــدن این ســخنان، بیــن کنیز و آن مــرد، باعث 
ج از خانه داشــته باشــد. هنگامی کــه به خانه  شــد کنیز مکثــی زیادتر در خار
بازگشت، ارباب کنیز از او پرســید: »چرا دیر آمدى؟« کنیز ماجرا را تعریف کرد 
و گفــت: »مردى بــا چنین وضــع و هیأت می گذشــت و چنان پرسشــی کرد و 
مــن چنین پاســخی دادم.« ایــن ماجرا اربــاب را چنــد لحظه در فکر فــرو برد. 
گر بنده می بود از صاحب اختیار خود پروا می کرد«  مخصوصا آن جمله کــه »ا
مثل خنجری بر قلبش نشســت. بالفاصله از جا برخاســت و بــا پاى برهنه به 
دنبال گوینده ســخن رفت. تمام راه را دوید تا به صاحب سخن که کسی جز 
حضرت امام موسی کاظم )ع( نبود، رسید. همان جا نزد حضرت توبه کرد و 
دیگر به افتخار آن روز که با پاى برهنه به شــرف توبه نایل آمده بود، کفش به 
پا نکرد. او که تا آن روز به ُبشــر بن حارث بن عبدالرحمن مروزى معروف بود، 
از آن پس لقب »الحافی« یعنی »پابرهنه« یافت و به ُبشــر حافی معروف شد. 

بشر پابرهنه، تا زنده بود به پیمان خویش وفادار ماند و دیگر گناه نکرد. 

وفات حضرت نفیسه
زاهده عابده، حضرت نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن بن علی 
)ع( در رمضان ســال 208 هجری قمری در مصر درگذشت. شوهر آن حضرت 
اســحاق مؤتمن، پســر امام جعفر صادق )ع( بود که از طرف مادر منتسب به 
حضرت ابوالفضل )ع( است. نقل شده است حضرت نفیسه برای خود قبری 

کنده بود و پیوسته در آن نماز می خواند و ختم قرآن می کرد. 

زادروز متکلم شهیر
عزالدین ابوالمــکارم حمزة بن علی بن زهرة الحســینی الحلبی، معروف به 
»ابن زهره«، فقیه، متکلم و از دانشمندان مشهور مسلمان، رمضان سال 511 
هجری قمری در شــهر حلب )ســوریه( به دنیا آمد. ابن زهــره در فقه، اصول، 
کالم و ادبیــات عــرب، مهارت داشــت. مســألة فــی نفی الرویة، نقض شــبهة، 
الفالســفه و نیز قبس االنوار از جمله تالیفات این عالم بزرگ مســلمان است. 

ابن زهره سال 585 هجری قمری در 74 سالگی چشم از جهان فرو بست.

بارها شــنیده اید که بیــش از 80درصد خون ما از آب تشــکیل شــده 
اســت؛ یادآوری این جمله در بیان اهمیت نوشیدن مایعات کفایت 
می کند. قرارداشــتن در فصل گرما توجه به حفظ آب موجود در بدن 
را دوچندان می کند و این موضوعی است که روزه داران نباید از خاطر 
ببرند.اذان صبح تا اذان مغرب 18ســاعت به طول می انجامد و برای 
تامین آب مورد نیاز در این مدت زمان باید از انواع نوشیدنی ها و میوه  
و ســبزیجات اســتفاده کنید.میوه ها، عالوه بــر ویتامین منبع خوبى 
برای تامین آب بدن هم هســتند. همچنین ســبزیجات تازه و ساالد 
کــه می تواننــد وعده هــای غذایى افطــار تا ســحر را برای شــما کامل تر 
کنند.نوشــیدن آب بــه مقــدار کافی را حتمــا در برنامــه این ایــام خود 
بگنجانید. همچنیــن آب میوه های طبیعی و نوشــیدنی هایى مثل 
انواع شــربت های خانگی. جالب است بدانید نوشیدن چای نه تنها 
بــه تامیــن آب بدن کمــک نمی کند، بلکه بــه دلیل ایجــاد تکــرر ادرار، 
باعث می شود آب بیشــتری از بدنتان خارج شــود. خوردن غذاهای 
چرب و پرنمک هم از دیگر دالیلی اســت که باعث نیاز بیشــتر بدن به 
آب می شود و ممکن است در ایام روزه داری شما را به دردسر بیندازد.

کم آبــى بــدن عــالوه بــر بى حالــی و احســاس تشــنگی، باعث ســردرد 
می شــود. افرادی کــه ســابقه بیماری هایى مثــل چربــى و قند خون 
هستند یا با غلظت خون دســت وپنجه نرم می کنند، با کم شدن آب 
بدنشان به جدی ترشدن این بیماری ها دامن می زنند. غلظت خون 

و افزایش احتمال سکته از عوارض کم آبى بدن است. 

یکــی از رســومی که مــردم خراســان رضوی و به ویژه 
را  آن  دیربــاز  از  اســتان  ایــن  شهرســتان های  در 
صــورت می دادنــد، چلک زنی بــوده اســت. منظور از 
چلک زنی؛ نواختن به وســیله دو چــوب بر پیت های 
قدیمی و خالی نفت اســت که صدایــى خوش از آن با 

هنرمندی هنرمندان بیرون می آمد.
چلک زنی به ویژه در هنگام سحر کاربرد داشته و به 
این وسیله زمان سحر به مردم اعالم می شده تا بیدار 
باشند و مراســم ســنتی و زیبای ماه مبارک رمضان را 

در سحر به جا بیاورند.
ســاعت  نــه  کــه  دور  گذشــته های  در  همچنیــن 
زنگ داری بــود و نــه تلفنــی، از روش های دیگــر برای 
بیدارکــردن روزه داران در ســحر اســتفاده می کردنــد؛ 
طبــل زن  یــا  طبــال  بــه  نــام  فــردی  صــورت  بدیــن 

یک ســاعت مانده به اذان صبح به بام خانه می رفت 
و در ابتــدا با ذکــر صلوات بــر محمــد و آل محمد)ص( 
شــروع و ســپس صدای خود را بلندتر می کرد و طبلی 
را بــه  دســت می گرفــت و آرام آرام به طبــل می کوبید تا 
مردم بیــدار شــوند یــا طبلــی بــه دوش می انداخت و 
در کوچه هــای شــهر بــه راه می افتاد و با روشن شــدن 
کــه نشــان از بیدارشــدن روزه داران اســت،  چراغ هــا 

طبال دیگر طبل نمی زد.
مالقه زنی رســم دیگــری در خراســان رضوی بود. در 
شــب بیســت وهفتم ماه رمضــان افــراد صــورت خود 
را می پوشــاندند و بــه دِر منازل بــرای گرفتــن طعام و 
شــیرینی می رفتند و گاهی به دلیل مراجعه چندباره 
جشــن  و  می ریختنــد  آب  آنهــا  روی  منــازل  دِر  بــه 

می گرفتند.

تاریخ انبیا به روایت عالمه مجلسی
کتــاب تاریــخ انبیــا )حیــاه القلــوب( بــه 
کتــاب جامعــی  روایــت عالمــه مجلســی، 
دربــاره داســتان زندگــی پیامبران اســت. 
کنــون توســط ناشــران  کــه تا کتــاب  ایــن 
مختلف به چاپ رســیده، داستان هایى 
کــه در طــول تاریــخ  از زندگــی پیامبرانــی 
مبعــوث شــده اند، روایــت می کنــد. ایــن 
روایت ها با اســتناد به کتاب های تاریخی 
از سرگذشــت اقوامی که ایــن پیامبران در 
میــان آنها زندگــی می کردند، می نویســد. 
حضــرت  مــاروت،  و  هــاروت  داســتان 
ســلیمان و قــوم ســبا، قصه هــای لقمــان 

حکیــم، اصحــاب کهــف، پیامبــران قــوم 
کتــاب  ایــن  در  همگــی  و...  اســراییل 

گردآوری شده است. 
بســیاری  کتاب هــای  حاضــر  درحــال 
دربــاره تاریــخ انبیــا در بــازار نشــر وجــود 
دارد کــه اغلب آنهــا برداشــت هایى از این 
تألیــف عالمــه مجلســی اســت؛ از جملــه 
کتاب هایى که در حــوزه کودک و نوجوان 
در ایــن زمینــه منتشــر شــده اســت. ایــام 
رمضــان فرصــت خوبى اســت بــرای مرور 
تاریخچــه  بــه  نیم نگاهــی  و  کتــاب  ایــن 
زندگی پیامبــران از زمان هبوط آدم و حوا 

تا حضرت محمد)ص(.
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معیارهای شناخت آیات مدنی
حجت االســالم ســید احمد هاشــمی نژاد| در این 
مقال نشــانه های شــناخت آیــات مدنــی را با شــما در 
میان می گذاریم. الف( آیــات مربوط به منافقین: بعد 
از هجــرت پیامبر بــه مدینه، به طور رســمی این شــهر 
پایگاه اســالم قرار گرفت، تبلیــغ دیــن از مرحله ترویج 
مخفی خارج شــد و ایشــان علنا مردم دیار عربستان و 
دیگر والیــات را به اســالم دعوت می کردنــد. این میان 
گر کسی قصد عناد با دین را می داشت - که بسیاری  ا
داشــتند - به جهت تــرس از عواقب کار مجبــور بودند 
به طور مخفی و تحت لوای دوســت وارد عمل شوند و 
آیاتی که در خصوص منافقین و توطئه های آنان آمده، 
مخصــوص مدینــه بــوده اســت. ب( آیــات مربــوط به 
اهل کتاب )یهود و نصارا(. ج( آیات مربوط به تشکیل 
حکومــت اســالمی: مکــه، نوجوانــی اســالم و مرحلــه 
طفولیت این دین آسمانی را شــاهد بود و هنوز ایفای 
نقش پیامبــر و مســلمین ایجــاب نمی کرد کــه به فکر 
حکومت و تشــکیل دولت باشــد، چرا که هنوز قدرت 
سیاســی در دســت کافــران بــود و می بایســت دعوت 
مخفیانه صورت می گرفت. اندیشــه ایجــاد حکومت 
اســالمی زمانی به جاست که پایه های مکتب محکم 
شده باشــد و این شرایط در مدینه مهیا شــد. د( آیات 
مربوط به جهاد و جزیه، خمــس و زکات: این احکام از 
مســایل مطرح در مدینه بوده است و برای جلوگیری 
از اشــتباه و خطا به منظور رســیدن بــه کمال مطلوب 
می بایســت به نحوی راه صحیح پیــش پای مومنین 
قرار می گرفــت. ایــن راه از طریق وحی و توســط پیامبر 
پیش روی آنان قرار داده شد و مدینه به واسطه شرایط 
مکانــی و زمانی محل نــزول قــرآن بــود. در خاتمه این 
مبحث بجاســت کســی که مدعی مســلمانی اســت، 
نکاتی ریــز از دیــن و کتاب آســمانی اش قــرآن را بداند. 
مانند این که نخستین و آخرین سوره ای که به پیامبر 
نازل شده کدامند؟ نخستین آیه بر اساس نظر علما و 
متخصصین علوم قرآنی همان 5 آیه ای اســت که اول 
ســوره »اقراء بســم ربك« در غار حرا بر پیامبر نازل شد و 
بعثت از همان زمان آغاز گردید. همچنین نخســتین 
سوره کامل که پیامبر از جانب خدای متعال دریافت 
کرد ســوره »الحمــداهلل رب  العالمیــن« اســت و آخرین 

سوره »اذا جاء نصراهلل...«. 

چلک زنی


