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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

سند کمپانی و برگ سبز کامیون 
 12 اف  ولــوو  تانکــر  کشــنده 
 بــه شــماره انتظامــی 666ع32 
ایران 83 مدل 1990 رنگ سبز 
 TD121PP126110192 موتور
شاســی 356658 به نام صغری 
ابراهیم پــور مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز ســواری سیستم سایپا 
تیپ 131SE رنگ ســفید-روغنی 
مــدل 1392 بــه شــماره موتــور 
شاســی  شــماره  و   4997404
و   NAS411100D1321634
شماره پالک 179 ل 41 ایران 14 
به نام حسین شرافت پور مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند برگ سبز پراید نقره ای 
مــدل 85 بشــماره انتظامــی 
819و97 ایران 33 و شماره 
شــماره   1586298 موتــور 
 S1412285880843 شاسی
بنام محمــد بابا بیــک مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگــه کمپانی موتورســیکلت 
پرواز مدل 1395 به شــماره 
انتظامی 35892 ایران 133 
به شماره شاســی 951471 
به شــماره موتــور 466442 
به نــام علی اکبر ابراهیم زاده 
 مفقود گردیده و فاقد اعتبار

 است.

بــرگ ســبز خــودرو ســمند 
مدل 83 به شــماره انتظامی 
646م99 ایران 41 به شماره 
موتــور 32908233988 و 
شــماره شاسی 82235578 
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

 TU5206 پــژو  ســبز  بــرگ 
 مــدل 1396 بــه شــماره پالک
 394 ج 28 ایــران 10 شــماره 
موتور 163B0294820 شماره 
 NAAP13FEXHJ103506 شاسی
بــه نــام ســونیا فــالح مفقــود 
 گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مه  ســنا شنا و  نــی  کمپا ســند 
کامیونــت  ســبز(  مالکیت)بــرگ 
مــدل  تیــپ 2400  نیســان  ون 
 1386 به شــماره پالک 892د41 
ایران 14 و شماره موتور 386405 
و شاســی K100066 بنــام مهین 
بهــادران باغبادرانی مفقود شــده 

اعتبار ندارد. زرین شهر

سند کمپانی و سند مالکیت)برگ 
 131SE ســایپا  ســواری  ســبز( 
بــه شــماره انتظامــی 959و16 
ایران 93 مدل 94 رنگ ســفید 
شاســی  و   5357700 موتــور 
بــه   NAS411100F1127417
نام غزل عوضی جعفرلی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی 
نــب  اینجا دانشــجویی  کارت 
چوشــلی  خیــری  لفضــل  بوا ا
یی  نشــجو ا د ه  ر شــما بــا 
ز  ا  95210125164011
دانشــگاه امام جعفرصــادق )ع( 
آستانه اشــرفیه مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
ناصــر دلیربــاز فرزند حســین به 
شماره 337 صادره از همدان در 
مقطع کاردانی رشــته حسابداری 
صادره از واحد دانشــگاهی آزاد 
همدان با شــماره 171005675 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد همدان به نشانی: 
همدان- شهرک مدنی- دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد همدان ارسال 

نماید.

اینجانــب صدیقه مکــی، مالــک خودروی 
بــه   1390 مــدل   ،206 پــژو  ســواری 
رنگ ســفید روغنــی، به شــماره انتظامی 
183ن39 ایــران 77 به شــماره شاســی 
NAAP03ED5CJ561668 و شماره موتور 
14190079745 بعلــت فقدان اســناد 
فــروش و شناســنامه مالکیــت تقاضــای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام 
لــذا چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد 
خودروی مذکــور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر 14جاده مخصوص تهران-کرج 
شهرک پیکانشهر- ساختمان سمند، طبقه 
1 مراجعــه نمایــد. بدیهی اســت پس از 
انقضــای مهلــت مزبور طبــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

اینجانب عباس کاظمی مالک خودروی سواری 
ســمند ایکس 7، مــدل 1383 بــه رنگ بژ 
متالیــک، بــه شــماره انتظامــی 259ص74 
ایران 55 به شــماره شاسی 83204711 و 
شماره موتور 12483014505 بعلت فقدان 
اســناد فــروش و کارت مشــخصات خودرو، 
تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را 
نموده ام لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
خودروی مذکــور دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14جاده مخصوص تهران-کرج شهرک 
پیکانشهر- ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

»آگهی فقدان مدرک تحصیلی«
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آناهید 
فرزام تبــار، فرزند رضا به شــماره 
از  صــادره   20421 شناســنامه 
تهران مقطع کارشناســی ناپیوســته 
انگلیســی  زبــان  آمــوزش  رشــته 
صادره از واحد دانشگاهی الهیجان 
بــا شــماره تاییــد ســازمان مرکزی 
138820200697 مفقود گردیده 
اســت و فاقــد اعتبار می باشــد، از 
یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

الهیجان ارسال نماید.

»آگهی فقدان مدرک تحصیلی«
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
حامد موثقی امینــی، فرزند ایرج 
به شماره شناسنامه 20 صادره از 
آستانه اشرفیه مقطع کارشناسی 
مهندســی  رشــته  پیوســته  نا
نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد 
دانشــگاهی آستانه اشــرفیه به 
شماره سریال 3627267 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد، از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

آستانه اشرفیه ارسال نماید.

خیاط راسته دوز
خانم- جهت روزهای زوج
از ساعت 9/30 تا 18/30
جهت تولیدی پرده لوردراپه

سرویس رایگان از قیام دشت
پاکدشــت، ورامیــن، آدرس: 
جاده امام رضا، شهرک صنعتی 
خاوران، بلوار آزادگان، سایت 
آهنــکاران، خیابان 11 غربی، 

پالک 5506
33287871

برگ سبز پراید مدل 1390 به شماره انتظامی 
734 م 31- ایــران 31 بــه شــماره موتــور 
 S1412290017705 4301847 شاســی

مفقود و اعتبار ندارد.

شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( 
سواری پژو پارس مدل 1386 به 
شماره پالک 218ص24 ایران 67 
مفقود شده اعتبار ندارد.زرین شهر

برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو به 
شماره شاســی 82800797 و شماره 
انتظامی 462ج75 ایران 66 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جنت آباد جنوبی- باالتر از چهارباغ
200 متر سند اداری تجاری

رهن و اجاره
09128981083

برگ ســبز کوییک R سفید سقف قرمز 
به شماره موتور 1053804 به شماره 
انتظامی 371 م 64- ایران 40 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

به تعدادی شابلون زن
ماهر خانم و آقا نیازمندیم

محدوده خ خاوران ) تماس تا یکهفته(
36050057 -09122442802

حوالی فردوسی مغازه دوبر
6 دهنه 85 متر ملک و سرقفلی با

 امکانات عالی بیواسطه فروشی
09128184872- 77634555

استخدام

6-33908185ویژه نامه تخصصی
با کادر ورزیده و مشاورین زبده بهترین محل جهت درج آگهی های شما عکس

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                                        76321938

شرق - غرب 

33112193
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33118052

 33113519
33911568

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 
گسترش آسان تجارت ایرانیان کیش )سهامی خاص/ در حال تصفیه( 

شماره ثبت: 8886 شناسه ملی: 10980195075
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت گسترش آسان تجارت ایرانیان کیش 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت که در روز سه شنبه 
مــورخ 1399/4/24 ســاعت 13 در محل: تهران، بیمــه، جاده مخصوص کرج، 
خیابان عبدالرحمن نفیســی، ســاختمان آریو، طبقه ســوم، واحد 303 تشکیل 

می گردد، شرکت نمایند.
دستور جلسه: الف: تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 1398 شرکت

ب( انتخاب بازرس قانونی
ج( انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

مدیر تصفیه شرکت گسترش آسان تجارت ایرانیان کیش

اسامی 9 نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه )س(

نام: آسناد
تاریخ تولد: 99/02/07

تاریخ پذیرش: 99/2/15
نام مادر: مرضیه حاجیان

نام پدر: ...
ارجاع دهنده: بیمارستان طالقانی

نام: دالرام
تاریخ تولد: 99/02/18

تاریخ پذیرش: 99/2/27
نام مادر: اکرم رجبی اصل

نام پدر: ...
ارجاع دهنده: بیمارستان آرش

نام: آوا عزتی
تاریخ تولد: 96/03/02

تاریخ پذیرش: 99/2/27
نام مادر: فاطمه
نام پدر: مهدی

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی پیشوا

نام: امین
تاریخ تولد: 99/02/14

تاریخ پذیرش: 99/2/31
نام مادر: ...
نام پدر: ...

ارجاع دهنده: بهزیستی شهریار

نام: پری سیما
تاریخ تولد: 99/01/24

تاریخ پذیرش: 99/2/16
نام مادر: فروغ پای بست

نام پدر: ...
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام: عاطفه
تاریخ تولد: 99/02/17

تاریخ پذیرش: 99/2/27
نام مادر: صدیقه محمدی

نام پدر: ...
ارجاع دهنده: بهزیستی شهریار

نام: سپیده احمدی
تاریخ تولد: 

تاریخ پذیرش: 99/2/30
نام مادر: شهناز میرجانی

نام پدر: ...
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام: شیرین
تاریخ تولد: 99/01/26

تاریخ پذیرش: 99/2/10
نام مادر: ...
نام پدر: ...

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام: امید
تاریخ تولد: 98/12/14

تاریخ پذیرش: 99/01/22
نام مادر: رهاشده

نام پدر: ...
ارجاع دهنده: کالنتری 110 شهداء

جاده قدیم قم- حسن آباد
یک قطعه زمین به متراژ 20000 
متــر بــا ســند 6 دانــگ جدیــد 
تهران با موقعیــت صنعتی جهت 
 کارهــای مختلف )تفکیک  شــده( 

 متری 200 هزار تومان
  09123968269

56224435

یکجــا  ن  ختما ســا ه  ر جــا ا لنجــک   و
1300 متــر زیربنــا مناســب شــرکت های 
خصوصی، ارگان های دولتی، سند مسکونی

09127799983

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

خرید و فروش

فیش حج - مکه

خرید ویژه فیش حج مکه
)به بهترین قیمت(

66574819
09126993603

بانک اطالعات 
خرید ملک، سرمایه گذاری 

* اقامت ترکیه            * اقامت کانادا
0912-3702460

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

بانک اطالعات اقامت کانادا
اقامت از طریق جاب آفر و کار آفرینی 

22662130

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب ملیحه اردکانی فرزند محمدحسن شماره شناسنامه 10813 و کد 
ملی 2122657693 صادره از گرگان مالک خودروی سواری پراید مدل 
1390 به شماره انتظامی 684د85 ایران 59 شماره موتور 4104504 
شماره شاسی S1412290763396 بعلت فقدان اسناد فروش ) سند 
کمپانی( و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کســی ادعایی در خصوص خودروی 
فــوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز واقع در تهران- جاده قدیم کرج 
دفتر فروش شــرکت- رایان ســایپا مراجعه نمایند بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

به تعــدادی نیروی پرســکار جهت 
کار در شــهرک صنعتی صفادشــت 
)شیفت روز و شب( با حقوق مکفی 

و بیمه نیازمندیم
021-65438980-3

دهیاری ســولقان درنظر دارد جایگاه پمپ بنزین را جهت اجاره 
به مزایده گذارد. مبلــغ پایه: رهن به مبلغ 200/000/000 
ریال و اجاره ماهانــه 62/750/000 ریال. متقاضیان محترم 
می توانند از تاریخ 1399/04/10 تا 5 روزکاری در زمان اداری 
جهت دریافت فرم پیشــنهادات به واحد مالی دهیاری مراجعه 
نمایند. مدارک مورد نیاز: اوراق هویتی- سفته- گواهی عدم 
سوءپیشینه. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 44393067 

تماس حاصل فرمائید.

صفحه ۶
 سه شنبه ۱0 تیر ۱۳۹۹
۸ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵00

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

حضرت رضا)ع( با قرآن زندگی می کرد و بر همین اساس اســـتدالل به 
قـــرآن در هر کاری از جمله در مباحثات علمی یک امر طبیعی در سیره  و 
سبک زندگی ایشان است. البته همه اهل بیت پیامبر)صلي اهلل علیه و آله(، 
قرآن شناس ترین مردم هستند و علم قرآن از سوی خدا به آنان سپرده شده 
بود و اّمت پیامبر، خوشه چین علوم و معارف آنانند. تسلّط حضرت رضا)ع( به 
قرآن در حّدی بود که هر سخن و جوابی را مستند به آیات قرآن می کرد، تا 
راه انكار بر دیگران بسته شود. قرآن، حرف آخر را درباره موضوعات بیان 
می کند و استناد سخنان به آیات قرآن، آن را قوی تر و قابل قبول تر می سازد.

امام رضا)ع( نه تنها بر شــب زنده داری تأکید داشــت، بلكه بر آن بود 
تا بین الطلوعین یعنی از فجر تا طلوع خورشــید را نیز بیدار باشد و به 
عبادت و دعا بپردازد. این سیره همه امامان معصوم)ع( بود و حتی آنان، 
شیعیان را هم توصیه کرده اند که فرصت خاص بین طلوع فجر و طلوع 
خورشید را مغتنم بشــمارند و به عبادت و ذکر بپردازند و از خواب این 
موقع بپرهیزند که خفتن در بین الّطلوعین، ناپســند است.َرجاُء بُْن أَبی 
الّضحاِك فرمانده مأموران مأمون برای آوردن امام رضا)ع( در ضمن شرح 
عبادت های شبانه روزی امام می گوید: ایشان هنگامی که صبح می کرد 
نماز را می خواند، پس از ســالم در جایگاه نماز می نشست و به تسبیح 
و حمد و تكبیر و تهلیل خدا مشــغول می شد و به پیامبر و آل او صلوات 

می فرستاد تا اینكه خورشید طلوع می کرد.

سيره عبادى امام رضا)ع(
برای هر مومنی عبادت مهم ترین دغدغه است؛ زیرا 
این عبادت است که دنیا و آخرت او را می سازد. بنابراین، 
هــر مومنی به عبادت اهتمام مــی ورزد. امامان)ع( نیز 
این گونه هســتند و بر آن بودند که به عبادت محض و 
خالص بپردازند هر چند که همه ابعاد زندگی آنان عبادی 
است ولی توجه به عبادت محض چون نماز و روزه و حج 
در دستور کار ایشــان بود. از جمله اعمال عبادی امام 

رضا)ع( که بدان اهتمام داشتند عبارتند از:
1. ياد و ذکر خـدا

در آیات قرآن بر ذکر و یاد دائمی خداوند بسیار تأکید 
شده و مردم را به ذکر کثیر دعوت نموده است؛ زیرا ذکر 
خدا موجب می شود تا شخص همواره خود را در محضر 
خدا دیده و تقوای الهی را مراعات کند. امام رضا)ع( بسیار 
اهل ذکر بود و این ذکرش ریشــه در خشــیت و خوف 
الهی داشت. َرجاُء بُْن أَبی الّضحاِك می گوید:به خدا قسم 
هرگز کسی را باتقواتر و به ذکر خدا گویاتر و از ترس خدا 

بیمناکتر از او ]امام رضا ع[ نـدیـدم. 
)مشكاه االنوار، ص 62(

این سخن از کســی نقل می شود که می توان او را 
مأمور دولت و دشــمن امام دانست؛ در حقیقت فضل 
آن است که دشمن بر آن گواهی دهد. فضایل امام)ع( 
به گونه ای اســت که دشمن نیز بر آن شهادت می دهد؛ 
زیرا رجاء بن ابی ضحاك، از وابستگان خالفت عباسی و 
مأموری بود که حضرت رضا)ع(را از مدینه به خراسان برد 

 سبک زنـدگی
و سیره امـام رضـا)ع(

علی اصغر معصومی
بخش اول

فلسفه زندگی هر انسانی سبک زندگی او را می سازد. هر مسلمانی بايد بر اساس آموزه هاى قرآنی 
و روايی فلســفه و سبک زندگی خود را سامان دهد. از آنجا که در سبک زندگی رويه و روش هايی 
الزم است که انسان با مهارت آنها را کسب کند، بهره مندى از سرمشق ها بسيار می تواند کمک کار 
انسان باشد. از جمله اين سرمشق هاى معصوم و الهی می توان به امام رضا)ع(  اشاره کرد. نويسنده 
با مراجعه به روايات بر آن اســت تا سبک زندگی آن امام همام)ع( را تبيين  کند تا سرمشق همه  

جويندگان فالح و سعادت دنيا و آخرت باشد.

و در تمام مدت سفر، مراقب حاالت و رفتار آن حضرت 
بود و جزئیات امور را زیرنظر داشــت. مشاهدات او در 
مســیر حرکت، گواهی است بر سیره عبادی و حاالت 
معنوی حضرت رضا)ع( که پیوسته »تقوا« و »ذکر خدا« 

و »خوف از خدا« بر آن حضرت حاکم بود.
ایشان به عبادت بسیار توجه داشت و دمی  از عبادت 

باز نمی ایســتاد. در روایت است که در ایام حضور امام 
در خراسان، آن حضرت)ع( مّدتی در سرخس زندانی و 
تحت نظر بوده است و بیشتر فرصت را به نماز و عبادت 

می گذرانده است.
الِم بُْن الِْهَروی هراتی گوید:به در خانه ای که  َعْبُد الَسّ
امام رضا)ع(را در شهر سرخس زندانی کرده بودند آمدم 

و آن حضرت آنجا گرفتار بود، از زندانبان اجازه ]مالقات[ 
خواستم، به من گفت: راهی بر او نداری، پرسیدم: چرا؟ 
گفت: برای اینكه او بیشــتر اوقات در روز و شــب هزار 

رکعت نماز می خواند. 
)عیون اخبار رضا، ج2، ص 197 ح 6(

2. عبادت هاى شبانه و نماز شب
خداوند در آیات سوره مزمل از پیامبرش می خواهد 

تا به نماز شــب برخیزد و شــب زنده داری کند و تنها 
یک ســوم از شب را به اســتراحت پرداخته  و نصف یا 
دو ســوم آن را به بیداری و عبادت و ذکر الهی  اشتغال 
داشته باشد. اصوال تهجد شبانه موجب می شود تا انسان 
به جایی برســد که خداوند آن را مقام محمود دانسته 
ْد بِِه نَافِلًَة لََّک َعَسی أَن یَْبَعَثَک  اســت: َوِمَن اللَّْیِل َفَتَهَجّ
ْحُموًدا؛ و پاسی از شب را زنده بدار، تا برای  َربَُّک َمَقاًما َمّ
تو ]به منزله [ نافله ای باشد، امید که پروردگارت تو را به 

مقامی ستوده برساند.
)اسراء، آیه 79(

امام رضا)ع( به نماز شــب و تهجد و بیداری شبانه 
اهتمام می ورزید. إِْسماعیَل بِْن َعلِّي برادر ِدْعِبل خزاعی 
شاعر معروف نقل می کند: امام رضا)ع( به دعبل پیراهنی 
از خــّز هدیه کرد و به او گفــت که قدر این پیراهن را 
بدان، من هزار شــب ]و[ در هر شبی هزار رکعت با آن 

نماز گذارده و هزار بار قرآن ختم کرده ام. 
)بحاراالنوار، 83، ص 222 ح 7(

امام ایــن پیراهن را به عنوان بخشــش و هدیه به 
دعبل می دهد؛ زیرا او قصیده ای در مدح و ثنای خاندان 
اهل بیت)ع( ســروده و در نزد ایشان می خواند و ایشان 
نیز صله می دهد. دعبل، شــاعر اهل بیت)ع( بود. شعر 
متعّهــد و والیی او درباره خاندان پیامبر)ع( مورد قبول 
و تقدیر حضرت رضا)ع( قرار گرفت و امام به او ســّكه 
و پیراهن مخصوص خویش را بخشید، پیراهنی که در 

آن، خدا را بسیار عبادت کرده بود و جامه ای مقّدس و 
پربها به شمار می رفت.

ّحاِك  همچنین مأمور خلیفه عباسی َرجاُء بُْن أَبی الَضّ
می گوید:امام رضا)ع( در سفر و حضر، نماز شب، شفع، 

وتر و دو رکعت ]نافله[ صبح را  ترك نمی کرد. 
)بحاراالنوار، ج 49، ص 94(

باید یاد آور شد که نمازهای روزانه 51 رکعت است 
که 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز مســتحب 
به عنوان »نوافل« اســت. این مأمور خلیفه می گوید که 
امــام رضا)ع( این گونه عمل می کرد؛ اما در این میان با 
همه سختی ها و مشــكالتی که در سفر و حضر است، 
امــام به نوافل خاصی از جمله نماز شــب اهمیت ویژه 
می داد و اگر به هر دلیلی ســایر نوافل ترك می شد این 
چند نافله ترك نمی شــد و حضرت رضا)ع( چه در سفر 
و چه در حضر، این نافله ها را از دست نمی دادند و آنها 
را به جــا می آورند تا این گونه اهمیت این نوافل خاص 

نشان داده شود.

إِبْراهیُم بُْن الَْعّباِس هم درباره شــب زنده داری امام  
می گوید: امام شــبها خواب کم و بیداری زیاد داشت و 

بیشتر شبها تا سحر ]برای عبادت[ بیدار می ماند.
 )بحاراالنوار، ج 49، ص 91(

3. محافظت بر بين الطلوعين
 آن حضــرت)ع( نه تنها بر شــب زنده داری تأکید 
داشــت، بلكه بر آن بود تا بین الطلوعین یعنی از فجر 
تا طلوع خورشــید را نیز بیدار باشد و به عبادت و دعا 
بپردازد. این ســیره همه امامان معصوم)ع( بود و حتی 
آنان، شــیعیان را هم توصیه کرده اند که فرصت خاص 
بین طلوع فجر و طلوع خورشید را مغتنم بشمارند و به 
عبــادت و ذکر بپردازند و از خواب این موقع بپرهیزند 

که خفتن در بین الّطلوعین، ناپسند است.
َرجاُء بْــُن أَبی الّضحاِك فرمانــده مأموران مأمون 
برای آوردن امام رضا)ع( در ضمن شــرح عبادت های 
شــبانه روزی امام می گوید: ایشــان هنگامی که صبح 
می کرد نماز را می خواند، پس از سالم در جایگاه نماز 
می نشســت و به تسبیح و حمد و تكبیر و تهلیل خدا 
مشــغول می شد و به پیامبر و آل او صلوات می فرستاد 

تا اینكه خورشید طلوع می کرد. 
)بحاراالنوار، ج 49، ص 92(

4. ختم قرآن و تدبّر در آن
بر اســاس فرمان الهی تالوت قرآن همواره با دّقت و 
تدبّر در معانی و پیام های کالم خدا وظیفه هر مسلمان 
است و هرچه بیشتر تالوت شود، اجر و پاداش بیشتری 
نصیب قرآن خوان می شود. خداوند در آیاتی از جمله سوره 
مزمل بر اهتمام به تالوت و ترتیل و تدبر در قرآن تأکید 
کرده است. معصومان)ع( به این امر توجه خاصی داشتند. 
ابراهیم بن عباس گوید: امام رضا)ع( در هر سه روز 
قرآن را ختم می کرد و می فرمود: اگر بخواهم آن را در 
کمتر از ســه روز هم می توانم تمام کنم ولكن از هیچ 
آیــه ای نمی گذرم مگر اینكه در آن فكر و دقت می کنم 
که درباره چه موضوعی و در چه زمانی نازل شده است،به 

همین خاطر قرآن را در مّدت سه روز تمام می کنم. 
)بحاراالنوار، ج، ص 204، ح 1(

َرجاُء بُْن َضّحاٍك نیز می گوید: امام رضـــا)ع( شبها 
در بستر خود بسیار قرآن تـــالوت می کرد و چـون به 

آیه های بهشت و دوزخ می رسید، می گریست و بهـشت 
را از درگاه خـدا طلب می کرد و از آتش دوزخ به خـدا 

پناه می بـرد.
)عیون اخبار الرضا 2: 196، بحاراالنوار 49: 94( 
 از آداب قرائت قرآن، درنگ و تأمل هنگام قرائت و توّجه 
به مضامین آیات است. درخواست بهشت هنگام رسیدن 
به آیات بهشــت و پناه بــردن به خدا هنگام تالوت آیات 
مربوط به عذاب دوزخ، از نشانه های این توّجه و دقت است.

این قرائت همراه با تدبر تنها گوشــه ای از انس آن 
حضرت)ع( با قرآن اســت؛ بلكه آن حضرت)ع( با قرآن 
زندگی می کرد و بر همین اساس اســـتدالل به قـرآن 
در هر کاری از جمله در مباحثات علمی یک امر طبیعی 
در سیره  وســبک زندگی ایشان است. البته همه اهل 
بیت پیامبر)صلي اهلل علیه و آله(، قرآن شناس ترین مردم 
هستند و علم قرآن از سوی خدا به آنان سپرده شده بود 
و اّمت پیامبر، خوشه چین علوم و معارف آنانند. تسلّط 
حضرت رضا)ع( به قرآن در حّدی بود که هر ســخن و 
جوابی را مســتند به آیات قرآن می کرد، تا راه انكار بر 
دیگران بسته شود. قرآن، حرف آخر را درباره موضوعات 
بیان می کند و استناد سخنان به آیات قرآن، آن را قوی تر 

و قابل قبول تر می سازد.
ابراهیم بن عبــاس می گوید: مأمون امام رضا)ع( را 
با ســؤال کردن از هر چیزی امتحان می کرد، و امام در 
حالی که همه سخن و جواب و استشهادش قرآنی بود 

او را پاسخ می داد.
)عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 193 ح 4(

5. روزه  دارى 
در قرآن بر نماز و روزه تأکید بسیار شده و حتی به عنوان 
دو اسباب و ابزار استعانت از خداوند بر آنها تأکید شده است. 

معصومان)ع( به نماز و روزه اهتمام ویژه داشتند. 
ابراهیم بن عباس گفت:امام رضا)ع(روزه ]مستحبی[ 
زیاد می گرفت و در هر ماه روزه ســه روز )اّول و آخر و 

وسط ماه( از او فوت نمی شد.
)عیون اخبار الرضا 2: 184(
در احادیث اســت که روزه اول، وسط و آخر هرماه، 
ثواب روزه همه آن ماه را دارد و هر که چنین کند، »صائم 

الدهر«)همیشه روزه دار( به شمار می رود.

 اطالعیـه مـهــم
قابل توجه خوانندگان محترم

هر روز صدها آگهی با مطالب مختلف جهت رفع نیازهای روزانه شما درنیازمندیهای 
صبح کیهان درج می گردد  وظیفه ما آگاهی دادن جهت سهولت در کار شماست؛ لذا 
هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای آگهی و یا پیامدهای احتمالی نداریم؛لطفا قبل 
از قرارداد از درستی آگهی دهندگان اطمینان الزم را بدست آورید و هزینه چاپ 

آن تنها براساس تعرفه کیهان می باشد. 
ضمناً به اطالع خوانندگان گرامی میرســانیم که نیازمندیهای کیهان پنج شــنبه ها 

سازمان نیازمندیهای صبح کیهانمنتشر نمی شود.


