
استاد مرتضی مطهری در روز 12 اردیبهشت 1358، در سن 57 سالگی 
به شهادت رسيد. به اين ترتيب اين تاريخ در تقويم ها با نام روز معلم 

جاودانه شد.
آیت الله مطهری استاد فلسفه و کالم اسالمی بود؛ اهل مباحثه و تعمق 
در  را  آن  بود،  نشده  روشن  موضوعی کاماًل  با  تکلیفش  تا  مسائل.  در 
کالس های درسش مطرح نمی کرد و چون در موضوعات تدریسش کاماًل 
پخته بود، هرگز در جواب سؤالی در نمی ماند. در مواجهه با مخالفانش 
متواضع و مهربان بود و هرگز به ایشان نمی گفت حرف من درست است. 
می گفت: »بیایید بحث كنیم. اگر حرف شما درست باشد، من می پذیرم«.
همیشه با وضو بود؛ از 11 سالگی تا آخر عمر. یك لقمه نان را بدون وضو 
او در  دارد.  نگه  را روشن  این طریق می خواست قلبش  به  و  نمی خورد 

نهایت به دست اكبرگودرزی )عضو گروهك فرقان( به شهادت رسید.
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تولدامامسجاد)ع(
از جمله آثار مشــهوری كه از امام سجاد)ع( به ما رسیده، یكی »صحیفۀ 
ســجادیه« است و دیگری »رسالۀ حقوق«. كتاب اول مجموعه ای از چند 
دعــا و مناجات امام با پروردگار اســت و كتاب دوم یكــی از اصلی ترین 
منابع حقوقی برای شــیعیان. امام چهارم را شــیعیان به »ســجاد)ع(« 
و »زین العابدین)ع(« می شناســند. لقب ســجاد برای ایشــان به دلیل 
سجده های زیاد و طوالنی شان بود. اما لقب زین العابدین را طبق روایتی، 
پیامبر)ص( به ایشــان داده است. روایت شده اســت كه در روز قیامت 
كسی فریاد می زند: »زینت عبادت  كنندگان )َزْیُن العابدیَن( كجاست؟« و 

علی بن الحسین برای رسیدن به جایگاه پیش می رود.

زهراصالحیزادهاین روزهــا

روزكارگر
امام سجاد)ع( در رسالۀ حقوق خود می فرمایند: 
»حق زیردســتان بر تو آن است كه بدانی ضعف 
آن هــا و قدرت تو )از نظر مالــی، بدنی و فكری( 
دلیل تســلط تو بر آن ها شــده است. پس باید با 

آن ها به عدالت رفتار كنی و مانند پدری مهربان برای آن ها باشی. از نادانی 
و اشــتباه آنان درگذری و در  تنبيه آنان تعجیل نكنی و به خاطر جایگاهی 

كه خدا به تو داده است، سپاس گزار باشی«.
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روز تولــد امــام دوازدهم )عج( یكــی از بزرگ ترین 
اعیاد شیعیان اســت. امام زمان در »سامرا« به دنیا 
آمد؛ در نیمۀ شعبان سال 255 یا 256 قمری. یعنی 
حدود دو قرن و نیم بعد از وفات پیامبر)ص(؛ وقتی 
پدرش از طرف معتمد، خلیفۀ عباسی، تحت فشار بود 
و دائــم در زندان و یا حبس به ســر می برد. بنابراین 
كســی نمی دانســت از این امام)ع( فرزندی به جا 
مانده باشــد. اما به خواســت خدا محمدبنالحسن
العســكری)عج( به دنیا آمد و از پنج سالگی امامت 

را آغاز كرد.

تولدحضرتابوالفضل)ع(

والدتحضرتقائم)عج(

طبق آمار »سازمان پزشكی قانونی كشور«، در سال 1394، تعداد 16584 
نفر بر اثر تصادف جاده ای كشــته شدند. این رقم در سال های قبل بیشتر 
بــود، اما خوش بختانه در ســال 1395 با كاهش چنــد درصدی، به عدد 
15932 نفر رســید. در هشت ماهۀ ابتدایی سال 1396 نیز این آمار 11609 
نفر گزارش شــده است )آمار كشته شــده ها بر اثر تصادف در دهۀ 1380 
به طور میانگین حدود 23 هزار نفر در سال بود(. معمواًل استان های فارس، 
خراسان رضوی و تهران بیشترین كشته شده ها و ایالم، كهگیلویه و اردبیل 
كمتریــن تلفات را در این آمــار دارند. به خاطر آمار باالی كشته شــدگان 
تصادفات در كشور ما، به نظر می رسد به بهانه روز ایمنی و حمل ونقل بشود 

آگاهی های بیشتری به مردم داد تا تصادف ها كاهش یابند.

13941395

15932  نفر 16584  نفر23000  نفر

بعد از شهادت امام یازدهم)ع(، حجت بن الحسن)عج( مخفیانه زندگی می كرد و در حدود 70 سال )غیبت صغرا( فقط 

از طریــق چهــار نفر معتمد خود )نایب( با مردم در تماس بود. وقتی نائــب چهارم از دنیا رفت، غیبت كبرای امام)عج( 

آغاز شد؛ غیبتی كه تا امروز ادامه دارد و شیعیان منتظر روز موعودی هستند كه امام)عج( ظهور و بر دنیا حكومت كند. 

حكومتی پر از عدل و داد كه جهان نمونۀ آن را به خود ندیده است.

عباسبنعلی برادر كوچك تر امامحسین)ع( بود؛ 
23 ســال كوچك تر. هر دو متولد مدینه. هر دو متولد 
ماه شــعبان. امام ســوم)ع( و عباس)ع( چهارم شعبان. هر 
دو شــهید روز دهم محرم، روز عاشورا... می بینید عباس)ع( 
چقدر به امام حســین)ع( شــبیه بود؟! او شــباهت عجیبی 
نیز به پدرش داشــت. همان طور كه علــی)ع( از پیامبر)ص( 
حمایت می كرد، او از حسین)ع( پشتیبانی می كرد. همان طور 
كه علــی)ع( با خوابیــدن در بســتر پیامبــر)ص(، برای او 
فــداكاری كرد، عباس)ع( در ماجرای آب آوردن در كربال برای 
حسین)ع( فداكاری كرد و همان طور كه علی)ع( با شجاعت و 
دالوری در جنگ های مختلف به پیامبر)ص( یاری می رساند، 

قمر بنی هاشم)ع( با شجاعت در كربال می جنگید.

روزایمنیوحملونقل
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