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1  ناعمـه

 :سمتی ازنامه امام زمان به شیخ مفیدق

... گرچه ما براساس اراده خداوندی درجایی سکونت داریم 
که دست ستمگران به ما نمی رسد و این به صالح شیعیان 
 است اما درعین حال ما درهمه حاالت بر احواالت شما
ناظریم و از امورتان اطالع الزم داریم .ما اطالع داریم که 
برخی شیعیان برخالف گذشتگان دچار لغزش هایی شده و 
به انجام وظایف هایی که گذشتگان ازآن دوری میکرده 
اند، گرایش نشان می دهند و به پیمانی که ازآنان گرفته 

ظر شده است، وفادار نمانده اند، گویا نمی دانند که ما نا
براعمال شما هستیم و شما را رها نکرده ایم و فراموش 
ننموده ایم و اگرتحت رعایت و حمایت ما نبودید از 
هرطرف دشمن برشما هجوم می اورد و همه شما را ازبین 

 می برد.

پس تقوای الهی پیشه کنید و برگرفتاری هایی که برشمارو 
ی باید آورده است، ازما راه فرار ازفتنه را بجویید هرشخص

کاری انجام دهد که باعث تقرب او به ما گردد و ازانجام 
کارهایی که باعث ناخشنودی و غضب ما می گردد، دوری 
کند زیرا امر ظهور ما ناگهانی و بدون زمان از پیش تعیین 
شده فرا می رسد و آن هم، زمانی است که توبه دردی از 

ی ما را جنایتکاران دوا نمی کند و راه گریزاز مجازات ها
ندارند. خداوند راه رسیدن به کمال رشد را به تو الهام کند و 

 به رحمت خودش توفیق را رفیقت سازد...

 

 حق استاد

 این تو استاد حق: فرمایند می علیه السالم سجاد امام
 با داری، موقر را محضرش گذاری، احترام او به که است
 او به و باشد او به رویت بسپاری گوش سخنانش به دقت
 ازاو کسی هرگاه. نکنی بلند او بر را صدایت. نمایی توجه

 جواب خودش بگذاری بلکه ندهی، توجواب کند سؤالی
 کنی، دفاع ازوی شود بدگویی او از تو از پیش اگر. دهد
 آشکار را نیکش صفت و ها خوبی بپوشانی، را هایش عیب
 .  کنی

 (026 ص ، 2ج  الفقیه یحضر ال من)

 

 رهبرمعظم انقالب)مدظله العالی(:

فرهنگ بستر اصلی حرکت عمومی، سیاسی و 

 علمی کشور است

ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان می دانیم، نه فقط 
بستر اصلی درس خواندن و علم آموختن، فرهنگ 
هرکشور، بستر اصلی حرکت عمومی آن کشور است . 
حرکت سیاسی و علمی اش هم در بستر فرهنگی است. 
فرهنگ ، یعنی خلقیات وذاتیات یک جامعه و بومی یک 

یش، اینها تشکیل دهنده ملت، تفکراتش، ایمانش، آرمان ها
فرهنگ یک کشور است. این هاست که یک ملت را یا 
شجاع و غیور و جسور و مستقل می کند، یا سرافکنده و 
ذلیل و فرودست و خاک نشین و فقیر می کند. فرهنگ، 
عنصر خیلی مهمی است. ما نمی توانیم ازفرهنگ و رشد 
فرهنگی و پرورش فرهنگی صرف نظر کنیم. فرهنگ  هم 
مثل علم است. فرهنگ هم گیاه خودرو نیست همه آنچه 
شما از نشانه ها و مظاهر فرهنگی در جامعه خودتان و 
درهرنقطه ای ازدنیا می بینید، بدون تردید این بذررا دستی 
افشانده است.البته انسان بعضی ازدست ها را می بیند، اما 
بعضی ازدست ها را نمی بیند، ازداخل خانه، تا درون 

سه، تافضای خیابان، تا رادیو و تلویزیون، تا ماهواره، تا مدر
تبلیغات جهانی، تا اینترنت، و ازاین قبیل چیزها. فرهنگ، 

بنابراین کار هدایت ، و پرورش دادن می خواهد. 

 فرهنگی بسیار مهم است.

 خود بگویید کارهای دنیا درست می شود، آن را به شوخی و بازی بگیرید، اما خوب بازی کنید.مرتب به 
حاج اسماعیل دوالبیزندگی دنیا منحصرا بازی است.انما الحیوه الدنیا لعبٌ:



 
 

2  ناعمـه

  مدیر مسئول
 

 
 

 
 
 

 

 

ای همه دردهای ما، درمان ازتو نمی خواهیم، که درد تنها سرمایه ما دراین آشفته بازار است. درد تورا به هیچ درمان ندهیم و یک 
 تارموی تورا به هردو عالم ندهیم.

 ای سودمندترین سودای دل 

کاری آن صورت گندم گون آمده ایم و جزاین مطلب و آن گرمتر کنیم، ما به طلب ما را نفرستاده اند که بازار نان و دوغ را ازاین
مطلوب نمی شناسیم، اگر ازاقلیم وجود، این همه راه آمده ایم، خط سبز تو را برنامه دعوت دیده ایم، اگر ازل را به ابد دوخته ایم، 

میان آن دو تو را 
به تماشا نشسته 

 ایم.

ای شکوهمند 
 ترین قله رجا

 نههام زیبهها وچههه
 نههام بههه را تههو

 آذیههههن فههههردا
 چههرا انههد، بسههته

 قههاب فههردا کههه
 نههههامی نقههههره

 کهههههه اسهههههت
 را تهههو عکهههس

 دارد درآغههههوش
 و بوسهههد مهههی
 و بویههههد مههههی

 .گرید می

 حضور میان ما و
 تو وظهور

 سرگردانیم،
 از را کدام ندانیم

 خواستار تو
 را حضور باشیم،

.را ظهور یا است شدن غائب ازخود آن کابین که

مدیر مسئول

                                             ...یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر وجئنا بیضاعه مزجاه و اوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اهلل یجزی المتصدقین                    

 سوره یوسف 88آیه 



 
 

3  ناعمـه

        

 تبلیغشیوه های 

بوده است، که پس  علیه السالمتبلیغ به معنای رساندن پیام به مردم است و یکی ازوظایف مهم انبیاء و پس ازایشان، ائمه اطهار 
ازآن حوزه های علمیه و روحانیت معظم درطول تاریخ میراث دار این وظیفه بزرگ بوده اند. روحانیت در راه انجام این رسالت مهم 
سختی ها ومشکالت زیادی را در زمینه های مختلف اعم ازاجتماعی و سیاسی تحمل کرده و دربرابر حکومت های جبار زمانه 

 های دینی ایستادگی کرده است.درراه نشرآموزه 

نظام های سلطه گر وحتی ادیان و مذاهب نو ظهور، با بهره گیری ازوسایل و تجهیزات مدرن تبلیغی، سعی براین دارند تا عقاید و 
افکار افکار خرافی و منحرف خویش را به دیگران انتقال داده و از نیاز شدید انسان ها به معنویات سوء استفاده نموده و به نشر 

خود بپردازند و زمینه انحراف و گمراهی انسان های ناآگاه را فراهم نمایند. ازاین رو مسئولیت طالب بعنوان متخصص دردین 
درزمینه اهمیت  صلی اهلل علیه و آلهاسالم برای ترویج این دین مبین والهی دربین تمام اقشار جامعه روشن می گردد. رسول اکرم 

من ادّی الی اُمتی حدیثاً یقیمُ بهِ سنه او یثلم َ به بدعهً فلهُ الجنه. هرکس حدیثی را به امتم برساند که با آن این امر می فرمایند : 
 ، روش سخنرانی دینی(.43سنتی را برپا دارد یا بدعتی را درهم شکند، بهشت ازآن او خواهد بود ) مالنوری، ص 

 اهداف تبلیغ :
صلی اهلل ست ازدیگر اهداف، خارج ساختن مردم از ظلمت به سوی روشنایی است. پیامبراکرم اولین هدف ازتبلیغ تزکیه و تعلیم ا 

هنگامی مبعوث شدند که مردم در فتنه ها وهوی و هوس به سر می بردند. دراین حالت رسالت تبلیغ دین برعهده  علیه و آله
که خود بزرگ بینی و تکبر، مردم را به لغزش کشانده بود و  دراین باره می فرمایند : هنگامی علیه السالمایشان نهاده شد. امام علی

، درنصیحت و خیرخواهی نهایت تالش را کردند. و آنها را صلی اهلل علیه و آلهنادانی های جهالت پست و خوارشان کرده بود، پیامبر
 ، شرح نهج البالغه(.971به راه راست راهنمایی و به سوی خدا دعوت فرمودند. )دشتی، ص 

باید از تبلیغ خود برای آشنایی افراد جامعه با احکام اسالم استفاده کند، زیرا هدف ازتبلیغ، گسترش دین اسالم است و با عدم  غ مبل
آگاهی مردم این امر صورت نمی پذیرد، و این عدم آگاهی باعث می شود که مسائل مهم اسالمی درمیان مردم، مساجد، مدارس، 

ه و گرایش اقشار جامعه به دین اسالم کمتر شود. دراین میان مبلغین برای گسترش این دین ادارات و کل جلسه کم رنگ شد
الهی باید به میان رفته و نیازهای آنها را بشناسند و آنها را برطرف نمایند، مناطق محروم ازجمله این مناطق است. نیاز شدید 

 را که ازکمترین لوازم ارتباطی برخوردارند. انسان هایی که دراین گونه مناطق زندگی می کنند بیشتر است زی

شهری نیز این نیاز دیده می  حضور مبلغین و آموزش احکام دین باعث آشنایی این قشر ازجامعه می شود. حتی درجامعه های
وباری درجامعه اکنون که شبکه های تلویزیونی کشور جای خود را به ماهواره داده اند و باعث رواج فساد و هرگونه بی بند شود. 

شده اند، مبلغین باید بیشتر ازگذشته درمیان مردم به فعالیت خود بپردازند. همان طور که یک مبلغ درمساجد و درمیان مردم 
نشر معارف قرآن، تقویت روح تقوا، ایجاد انگیزه »مسائل را مطرح می کند خود به خود باعث گسترش معارف اسالمی می شود. 

می، شبه زدایی درزمینه احکام و قوانین الهی، نزدیک کردن مردم به قرآن و مسجد و حل گره های روحی دفاع از ارزشهای اسال
 «.وروانی درمیان امت ازمهم ترین خدماتی است که مبلغین دین، پرچم دار آن هستند

م است. مبلغ هنگامی که توانست ازدیگر اهداف حضور مبلغین درجامعه، پاسخ به شبهات افراد درزمینه احکام، عقاید و قوانین اسال
درمیان مردم پیدا کند و با آنها تعامل داشته باشد، شبهات را نیز در می یابد و می تواند به حل آنها بپردازد. این هدف نتیجه 

فرق دیگری نیز در پی دارد، اینکه باعث جلوگیری از رواج فرقه ها و مذاهب انحرافی دیگر می شود. امروزه جامعه شاهد حضور 
ومذاهب مختلف می باشد و چون به اصطالح خود با هدف گسترش معنویت و عدالت درمیان جوامع عمل کرده اند، باعث پررنگ 

رسانه هایی در خارج برای جوانان برنامه های فاسد و مبتذل تولید می کنند. دشمن برای تباه کردن و ضایع نمودن جوانان، با دو عامل 

 مقام معظم رهبری     فساد اخالقی و اعتیاد وارد میدان می شود.



 
 

4  ناعمـه

شدن حضور خود در جامعه شده اند. این مذاهب با ناتوان جلوه دادن دین اسالم دررفع نیازهای مادی و معنوی جوامع بشری، به 
 نفوذ خود ادامه می دهند.

انکار اساس نزول قرآن، تحریف علوم و معارف اسالمی ، تحریف سیمای ملکوتی و نشانه های رسالت پیامبر، استفاده از عدم "
روحانیون، تضعیف درک مسلمین نسبت به قوانین اسالم و نفوذ درمدارس و آگاهی افراد نسبت به دین اسالم ، تحریف سیمای 

 (77)میرزایی مقدم، داود، روند تبلیغ، ص  "مطبوعات، ازجمله شیوه های نفوذ این ادیان و مذاهب، درجامعه است .

ا، سبب حضور بیشتر مبلغ درمیان دراین میان هرمبلغ باید بداند این مذاهب چه فعالیت هایی دارند، اطالع و آگاهی ازاین فعالیته
 جامعه و درنتیجه موفقیت درهدایت جامعه می شود. 

نقد صهیونیسم جهانی، نقد وهابیت و بهائیت و شیطان پرستی بعنوان مثلث صهیونیستی، بخشی ازنیازهای امروز و وظایف "
جایگاه رهبری، تأکید برحفظ نظام اسالمی...  مبلغین اسالم است . پیوند دادن نسل امروز با امام عصر و اندیشه امامت، تقویت

، و مواضع رهبری، ازمهم ترین نیازهای اجتماعی امت اسالمی  علیه السالمپاسداری از اخوت در چهارچوب قرآن و اهل بیت 
 (949، شماره 1)ماهنامه  مبلغین، ص "است

ضعی صریح، روشن ، مداوم و پویا داشته باشند و بصیرت و آگاهی های سیاسی نقش به سزایی در تبلیغ دارد. مبلغین باید موا
ازآگاهی و بصیرت کامل نسبت به مسائل روز برای حفظ دین اسالم برخوردار باشند، زیرا که آگاهی راه گریز ازهالکت و نفوذ 

واند وظیفه بیگانگان و دیگر ادیان به جامعه می شود. همان گونه که یک مبلغ درصورت عدم آگاهی ازمسائل زمان خویش نمی ت
هدایت گری خود را انجام دهد، ممکن است به فردی بی خاصیت تبدیل شود و این غفلت و ناآگاهی به زیان جامعه و دین اسالم 

 می باشد.

استعمار نیزدرکنار ادیان ومذاهب مختلف به فعالیت بر اندازی دین اسالم اقدام می کند و تهاجم فرهنگی ازابزارهای مورد استفاده 
ر است. با اینگونه ابزار به جای جنگ آشکار و قتل وخونریزی ، با آرامش، افراد را مورد هجوم قرار می دهد و به تخریب استعما

ذهن و اندیشه آنها و درنتیجه کم رنگ کردن ارزشهای اسالمی می پردازد. بنابراین مبلغین باید مسائل اسالم و مشکالت مسلمین 
را درشناخت دشمن و شیوه های حرکت دشمن داشته باشند و با سرعتی که درتحوالت جهانی را شناخته و آگاهی و بصیرت کامل 

وداخلی صورت می پذیرد هماهنگ باشند و یکی ازراه های مقابله با دشمن را که حضور درمیان مردم و ترویج دین اسالم است را 
 گسترش دهند.

نها انسان از استعداد و توانایی خود غافل می ماند، بلکه شکار مکرو اگر بصیرت و آگاهی جای خود را به لهو و غفلت دهد نه ت» 
)مجتبی « فریب و حمله دشمن می گردد و جان و جسم خویش را نیز برخالف مصالح خود و به نفع دشمن به کار خواهد گرفت

 (.99، ص 2ذوالنوری، آگاهی سیاسی، ج

 :موانع و آفات تبلیغ
صورت نپذیرد آفاتی را در پی دارد و این آفات مانع از موفقیت فرد می باشد، این عدم هرکار وفعالیتی اگر به روشی صحیح 

موفقیت گاهی به ضرر جامعه می باشد. درامر تبلیغ نیزهمین گونه است. اگراین آفات ازبین نرود، ضرر آن متوجه جامعه اسالمی 
پایین آمدن سطح تبلیغ و کم رنگ شدن توانمندی های می باشد و دین را مورد تهدید قرار می دهد، به گونه ای که منجر به 

 تبلیغ و مبلغین می شود.

 :ترسالف(
ازآفات تبلیغ می توان به ترس اشاره کرد. ازشرایط مبلغین شهامت و شجاعت است و اگر مبلغی برای رساندن پیام الهی و احکام  

 و قوانین اسالمی درجوامع و محافل مختلف شجاعت نداشته باشد، تبلیغی با کیفیت نخواهد داشت.

و ازخدای خودشان می « ویخشونه»الهی را به مردم می رسانند، آنان که رساالت و پیام های « الذین یبلغون راساالت اهلل»
 (.41)احزاب، « و از احدی جز خدا بیم ندارند « وال یخشون أحداً إال اهلل»ترسند، 

 

 ت خدا این است که اهل هر زمانی امام خود را که باید از او فرمان برند، بشناسد.شناخ
امام حسین علیه السالم
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 تکلف:ب(
تکلف از دیگر آفات تبلیغ است: تکلف درلغت به معنای خود را به رنج انداختن است. مثالً برای بیان مطلبی ازکلمات قلمبه  

استفاده شود. استفاده از کلماتی که عام مردم از آن مطلبی را دریافت نمی کنند، این امر مانعی درامرتبلیغ است. مبلغین باید 
 ود را فصیح و روان بیان نمایند تا هر قشری ازجامعه مطلب مورد نظر را با ذهن و اندیشه خود مطابقت دهد.سخنان خ

  ج( سهل انگاری :

سهل انگاری  "می فرمایند : یکی ازموانع در راه تبلیغ محسوب می شود. مقام معظم رهبری در دیدار با طالب مبلغ دراین مورد 
یعنی هرحرفی که به ذهن کسی برسد، بعنوان دین بگوید، هرغیر متخصص و ناواردی، آنچه را که به سلیقه خودش خوب می آید 
به دین نسبت دهد و منعکس کند این آفت است که به اشتباهات، به انحراف ها، به التقاط ها، به کج روی های فکری وعلمی و 

 (.24/1/9477)بیانات رهبری دردیدار با روحانیون وطالب مبلغ  ".اجتماعی منتهی می شود به دنبال آن به فاجعه های

  تنفیر:د(

گاهی مبلغین می خواهند افراد در انذار و راهنمایی کنند اما باعث فرار شخص ازمسائل دین خصوصاً واجبات دین می شوند، به 
فراد عالقه ی به دین ایجاد کنند، حس تنفر ازدین را در او ایجاد می این آفت تنفیر گفته می شود. یعنی به جای اینکه درذهن ا

کنند. ازعوامل ایجاد این تنفر مالمت است. گاهی مبلغین درسخنان خود افراد را زیاد مالمت می کنند وسرکوفت می زنند. مالمت 
اساس کار تبلیغ، ترغیب و تبشیر است. کردن عکس العمل خالف ایجاد می کند و بیشتر باعث نفرت و گریز افراد ازدین می شود 

یعنی مبلغ باید کاری کند که افراد ازروی میل و رغبت به اسالم گرایش پیدا کنند. مثالً مزایای اسالم را بیان کنند نه اینکه با 
 مالمت و سرزنش به معرفی اسالم بپردازد.

 تنبلی: و( 
پردازد، تداوم و پویایی آن ازبین می رود و همچنین کیفیت مطلوب هنگامی که مبلغ با بی حوصلگی و تنبلی به کار تبلیغ می 

برای ارائه مطلب خود برای افراد دیگر ندارد و به پایین آمدن سطح تبلیغ منجر می شود. درنتیجه افراد از سخنان و حتی 
آگاهی کامل ازمسائل دین می حضوردرمجالس وی استقبال نمی کنند. تنبلی مانع ازارائه ی مطالب گوناگون و به روز، و داشتن 

گردد. زیرا مبلغی که برای ارتقاء آگاهی خویش و مسائل به روز دنیا بی حوصله و تنبل باشد، برای ارائه آن به دیگران نیزموفق 
صلی نخواهد بود، درنتیجه انگیزه ای نیز برای کارخود نخواهد داشت، و این نبود انگیزه باعث انزوای مبلغ می شود و به وظیفه ا

( هرکس 089)شرح نهج البالغه، دشتی، ص ...« من أطاع التوانی َ ضیَع الحقوق »خویش عمل نمی کند. امام علی می فرمایند : 
 تن به سستی دهد حقوق را پایمال کند. درشماره بعد به بیان راه کارهای صحیح تبلیغ می پردازیم )با استعانت ازخداوند( .

 ادامه دارد....

ل بندان               دسته گِ  

 فرمودند : وقتی در بروجرد بودم  آیت اهلل العظمی بروجردی

ل به ل بندان ، گِدسته ای بود به نام دسته ی گِ  هدر آنجا ی

، یه  علیه السالمسینه شون می مالیدن برای امام حسین 

برای امام  ینه ش مالیده بودل به سساله گ92ِبچه کوچک 

اله بروجردی فرمودند : من  آیت علیه السالم.حسین 

 دستمو دراز کردم یه ذره گل از سو شده بود کم چشمام 

امام حسین علیه السالم برداشتم، اونم سینه زن  سینه ی

 ساله، مالیدم به چشمای کم نورم، امام حسین علیه92بچه

ت یآ.منو شفاداد چشمای ،زنش سینه گل احترام السالم به

رو هم  خطوط ریز نزد. اله بروجردی تا آخرعمرش عینک

 ی  سینه لگِ دیونم نور چشمامو میگفت منو  میخوند زیبا

 .علیه السالم میدونم.. حسین امام سینه زن

 

تکلف:ب(

 همان طور که مکلفیم که خودمان را حفظ کنیم و خارج کنیم از ظلمات به نور، مکلف هستیم دیگران را همین طور دعوت کنیم.
 نی قدس سرهامام خمی
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 امیر ناب)سر دلبران(

 
عن عبداهلل بن مسعود، قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه واله 

 وسلم(

أولُ من اتَخذ علیَ بنَ أبی طالبٍ أخا من أهلِ السماءِ 
إسرافیل، ثمَ میکائیلُ، ثمَ جبرائیل، و أول من أحبه و من 
أهل السماء حملهُ العرش، ثمَ رضوانُ خازنُ الجنه، ثم ملک 
الموتِ و إنَ ملکَ الموت، یترحَمُ علی محبِّی علی بن أبی 

 9األنبیاءِ کما یترحم علی  علیه السالمطالب 

صلی اهلل علیه ازعبداهلل بن مسعود نقل شده که رسول خدا 
فرمود : اولی کسی که ازاهل آسمان، علی را به  و آله

برادری انتخاب کرد، اسرافیل بود، بعد میکائیل و بعد 
جبرئیل و اول کسی که ازاهل آسمان، علی را دوست 

د داشت، حاملین عرض بعد رضوان گنجینه دار بهشت و بع
 فرشته مرگ بود.

)هنگام  علیه السالمهمانا فرشته مرگ علی بن ابی طالب 
قبض روح آنها( رحم می کند، همان طور که بر پیامبران 

 رحم می کند.

 برگرفته ازکتاب سردلبران

 03منقبت ،  ابن شاذان قمی

 

الحمدهلل الذی جعلنامن المتمسکین بوالیت "

 "امیرالمومنین علیه السالم

 

 

                                                           
، ص 1، مقتل الحسین ج 11. مناقب خوارزمی، ص  1

نیا بیع   -12، ص 2، مناقب ابن شهر آشوب، ج  13
غایه   -101،  ص 1کشف الغمه ، ج -111الموده ص 

 22، ح 080المرام، ص 

 مرجع تقلید:

شهههیخ مرتضهههی انصهههاری مهههادرش رو بهههه دوش مهههی 
گرفههت و مههی بههرد حمههام ، زن ههها اونههو مههی شسههتن    
و بههاز بههه دوش مههی گرفههت و بههر مههی گردونههد خونههه    

پهها کههه تههو خونههه هسههت    چهههاربهههش مههی گفههتن   ،
پهها بههذار .  او مههی گفههت : نمههی      چهههارمههادرت رو رو

دونیههد کههه خههدا چقههدر خیههر و برکههت بهههم  میههده       
 برای این زحمتی که من برای مادرم می کشم.

هههههر روز صههههبح کههههه مههههی خواسههههت بههههره درس 
مرجعیههت و فقاهههت بههده ، مههی رفههت محضههر مههادر و    

کهههه مهههی  حهههالش رو مهههی پرسهههید و غهههروب ههههم  
 خواست برگرده خونه ، می رفت محضر مادر.

شهههیخ انصهههاری مرجهههع کهههم نظیهههر شهههیعه ، وقتهههی  
مههادرش از دنیهها رفههت ، چنههان ضههجه مههی زد کههه       

یههک  طلبههه ههها بهههش اشههکال کههردن ، گفههتن زشههته   
   مرجههههع شههههیعه ایههههن طورگریههههه کنههههه. ایشههههون 

فرمودنههد : راسههت میگههین امهها مههن از امههروز بههه بعههد     
 رم کههه خههدا اینقههد  بههه چههه شخصههیتی محبههت کههن    

 بهم ثواب بده؟

بعههد تمههام نمههازعمر مههادرش رو بههراش اعههاده کههرد و     
 خوند.

 

 

 

 

 

 «وَلَایَةُ عَلِیِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی»...  اهلل عزو جل:قال 

 عیون االخبار الرض
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    دالیل اصلی بودن مسأله فلسطین ازنگاه رهبری
 جعلیغصب یک کشور مسلمان و سپردن آن به یک جامعه .9

 کشتار، ظلم و اهانت مستمر به یک کشور.2

 تهدید قبله اول مسلمانان به تخریب و توهین.4

 استفاده صهیونیسم ازسرزمین فلسطین برای گسترش سلطه .3

 خطرناک خود در جهان

 غال ذهنی دولت و هین و اشتهالی سنگهه های مهایجاد هزین.7

 ملت های مسلمان

 و زندگی طوالنی در اردوگاه ها رنج میلیون ها آواره فلسطینی.0

 انقطاع تاریخ یک کانون مهم و تمدنی درجهان اسالم.7

 نیروگرفتن نهضت بیداری اسالمی ازمقاومت فلسطین.8

 امام خمینی دفاع ازمردم مظلوم فلسطین را مسئله اصلی .1

 می دانست.

 

 

 شهید مرتضی آوینی

 فحش اگر بدهند آزادی بیان است

بی فرهنگی !جواب اگر بدهی ...   

د آزاد اندیشند. سؤال اگر بکنی تفتیش عقاید !نسؤال اگر بکن  

 تهمت اگر بزنند درجستجوی حقیقت اند.

 جواب اگر بدهی دروغگویی !

 مسخره ات بکنند انتقاد است

 جواب اگر بدهی بی جنبه ای !

 اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند.

 اگر ازعقایدت دفاع کنی خشونت طلبی !

اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم ...حزب   

 او )مهدی( بر طرف کننده رنج ها و اندوه ها از شیعیان است، بعد از اندوهی سخت و بالیی طوالنی و ستمی جانکاه.

 امام صادق علیه السالم
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 به نقل از حاج آقا قرائتی...

 یعنی چه؟ تیرسه شعبه

 که به گلوی علی اصغر زدند.یک نفرگفت: تیرسه شعبه 

فرمودند: تیرسه شعبه همین کارهایی است که ما در جواب 

 ی وحجاببد درکوچه و خیابان انجام می دهیم. همین 

 رعایت نکردن هاست.

سه شعبه دارد : یک شعبه اش این است که خودمان گناه 

 کردیم ...

یک شعبه این است که دیگران را به گناه انداختیم، آن 

 که به گناه می افتد دراین فضا به گناه می افتد !!! جوانی

 قلب امام زمان است که نشانه گرفتیم .  اش یک شعبه

 وای برما ...

 

 

 

 

 

 رهبری )چفیه(:    

حجهههت االسهههالم مانهههدگاری : بهههه مقهههام معظهههم     
رهبههههری گفههههتم فلسههههفه چفیههههه شههههما چیسههههت؟ 

دانسههتند کههه دشههمن    فرمودنههد: دوسههتان اگههر مههی    
چگونههه آمههاده شههده اسههت بههرای زمههین زدن نظههام       
واسههههالم، هههههیچ گههههاه حالههههت رزم را ازخودشههههان   

 دورنمی کردند !

 

 

 

 پس قائم، عدالت واقعی را به شما نشان خواهد داد که چگونه است و احکام قرآن و سنت را که متروک مانده، زنده خواهد نمود.

امام علی علیه السالم
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 یگانه روزگار

دینههی اسههت کههه همههه زوایههای زنههدگی مهها را در بههر مههی گیههرد و بررویکههرد و رفتارهههای سیاسههی،     مهههدویت، بههاور داشههتِ
 اجتماعی، و فرهنگی ما اثر دارد.

را بتههوان سههراغ گرفههت کههه هماننههد مهههدویت بهها ابعههاد مختلههف زنههدگی مهها درهههم تنیههده شههده و شههاید کمتههر اندیشههه دینههی 
درارتباط مستقیم بوده اسهت. مشهخص اسهت کهه مها نتوانسهته ایهم انگونهه کهه شایسهته اسهت ، مههدویت را نقطهه کهانون و               

لهت آن ههم نبهودن برنامهه     محور برنامه و فعالیت ههای خهود قهرار دههیم و راهبردههای مشخصهی بهرای آن ایجهاد کنهیم . ع         
جههامع در سیاسههی گههذاری فرهنگههی اسههت ،یعنههی نههه راهبردههها و اسههتراتهی هههای خاصههی نسههبت بههه مهههدویت داریههم و نههه  

 سیاست و خط مشی روشن ازاین رو باید تغییر ودگرگونی اساسی درنوع نگاه ها به مهدویت صورت گیرد.

 ی قابل تحقق نیست دراین گونه موارد باید در رویکرد اتخاذ کرد:تغییر واصالح و بازسازی امور مهم و بنیادین به راحت

 جهاد و تالش مداوم .9
 برنامه ریزی راهبردی .2

 دراینجا مسئله این است که راهبرد فرهنگی ما نسبت به آموزه مهدویت باید چگونه باشد؟

ریهم و بهتهرین راه عمهل بهه     ابتدا بایهد بهدانیم بعنهوان جامعهه منتظهر چهه وظهایف و مسهئولیت ههایی نسهبت بهه مههدویت دا            
مسئولیت هها جههت بایهد دانسهت چنهد مسهئولیت اصهلی متوجهه جامعهه اسهت کهه بیشهتر عامهل ثبهات ، بالنهدگی و تعهالی و                 

 حرکت هستند:

دانایی و فههم ایمهان اسهت نهاظر بهه آرمهان قدسهی و معطهوف بهه جامعهه مطلهوب قرآنهی کهه               بصیرت آرمانی : .9

 منجر به باال رفتن قدرت تمیز و تشخیص می شود.

بازسههازی هویههت جمعههی وجهههانی شههیعه و قرارگههرفتن انههها دریههک شههکل واحههد کههه   ی:انتظههار و هویههت سههاز .2

 بصورت مؤثر جهان را به سمت جامعه موعود سوق می دهد.

توجههه عینههی وعملههی بههه آینههده و انجههام اقههدامات سههنجیده و کارآمههد کههه موجههب   :آینههده نگههری پههیش برنههده .4

 پیشتازی و حرکت سریع در تحوالت جهانی می شود.

تشکیل جامعه مهؤمن و منسهجم بهرای تحقهق وعهده ههای الههی و پافشهاری کهردن بهر پهاکی و             :روابط صالحانه .3

  الذین آمنوا ملکم و علموالصالحات لیستخلنفنَّهم ...(طهارت اخالقی و ایمانی اجتماع )وعداهلل

بردبههاری واسههتقامت در دوران سههخت غیبههت کبههری، همههراه بهها انضههباط و حفههظ اسههرار، و مسههائل  :پایههداری آرام .7

 کلی مربوط به ظهور

شهکل گیهری جامعهه ای پیهروز و سهربلند کهه قهدرت و نیهروی مضهاعف و مجاهدانهه خهود را             روحیه مجاهدانه : .0

 ی یاری و همراهی منجی موعود آمده کرده و مهیای قیام و جهاد است.برا

روشن است که باور داشت مههدویت مهی توانهد موجهب نزدیکهی و وحهدت مسهلمانان و زنهده کهردن روحیهه بهرادری درمیهان             
از آسهیب   آنها باشد. البته شکل و نحوه طرح این موضهوع از مباحهث مهمهی اسهت کهه نیهاز بهه کهار دقیهق علمهی دارد و بایهد           

 ها و آفاتی مانند اختالفات عقیده ، سطحی نگری، حزب بندی ها و.. درآموزه های مهدوی به دور باشد.

 ت هم عیان می گشت و پنهانی نمی گردیدامام ک وظلمانی نمی گردیدهمان تاریهاگر دلهای

 ی گردیدنم والنی طه در هق این   رجف  اداوندهخ رج بودیمههدر تشنگی، گر تشنه امر فهبه ق

 گردآوری: سیده زهرا هاشمی

 ، امان33منبع : فصلنامه مهدویت مجله شماره 

یگانه روزگار

 .امام یگانه روزگار است...همتایی ندارد و جایگزینی برای او نیست  "االمامُ واحِدُ دَهرِهِ...لَایُوجَدُ لَهُ مَثیلٌ وَالیَقومُ لَهُ بَدیلٌ"

 979صفحه  27بحار النوار جلد 
 



 
 

 ناعمـه10

هیچ چیز مثل یاد خدا و خوبان خدا دل را آرام نمی کند، ذکر خدا و خوبان خدا وادی امن و دار قرار است. همین که توجه داشته باشی که 
 خدا با تو است کافی است، الزم نیست خیلی هم به زبان ذکر بکنی، اصل این است که به یاد داشته باشی.

 ج اسماعیل دوالبیحا

 

 استرس چیست ؟

 

اسههترس یههک فراینههد پیچیههده و پویهها بههین شههخص      
و زنههدگی اوسههت. اسههترس عکههس العمههل فیزیکههی،      
روانهههی ، هیجهههانی درمقابهههل حالهههت ههههای مختلهههف،  

اسهههت. مهههردم فکهههر   زنهههدگیتغییهههرات و فشهههارهای 
مههی کننههد اسههترس و تههنش هههای روانههی عبارتنههد از     
فشهههارهای شهههغلی، بیمهههاری عهههدم کسهههب نتیجهههه    
مطلهههوب درامتحهههان، ترافیهههک وغیهههره. درحهههالی کهههه 
ایهههن هههها عوامهههل برانگیزاننهههده هسهههتند و اسهههترس   
)فشههارروانی( درواقههع واکههنش بههدن بههه ایههن عوامههل     

 وافکار مربوط به آنهاست. 

ایهههن اتفاقهههات بوسهههیله تولیهههد  واکهههنش بهههدن بهههه  
هورمههون هههاو توسههط ناقههل هههای عصههبی مختلههف      
ایجههههاد مههههی شههههود کههههه موجههههب آمههههادگی و    
برانگیختگههههی بههههدن بههههرای دفههههاع و مقابلههههه بهههها 
مشههکالت مههی شههود. مقههدار جزئههی اسههترس مههی        
توانههد مفیههد باشههد، چههرا کههه بههه زنههدگی جههذابیت و      
تحهههرک مهههی بخشهههد و مههها را روی پهههای خودمهههان   

ارهای روانههی جزئههی و مالیههم نههه   نگههه میههد ارد، فشهه 
تنههها مضههر نیسههتند بلکههه مفیههد و سههازنده انههد و در      
پههرورش حههس سههازش پههذیری مهها نقههش عمههده ای     
ایفهها مههی کننههد. امهها وقتههی کههه فشههارهای روانههی        
ازحههد مجههاز فراتههر رونههد و درطههول دوره ای اززمههان     
برزنههدگی مهها اثربگذارنههد، ایههن جاسههت، کههه ظرفیههت     

شههود و تحمههل آن  سههازش پههذیری مهها اشههباع مههی     
 غیرممکن می نماید. 

اسههههترس وفشههههارهای عصههههبی ، ازعلههههل شههههایع   
بیمههاری و نههاتوانی درجامعههه امههروز مهها هسههتند. ایههن     
استرسههها و تههنش ههها احتمههاالً عامههل هفتههاد درصههد      
مالقاتهاییسههت کههه بیمههاران بهها پزشههک انجههام مههی      

 کسانی درشرایط پراضطراب زندگی میدهند و 

 

کته برابههر بیشههتر ازسههایرین درمعههرض سهه     7/3 کننههد
هههای قلبههی و مغههزی هسههتند. تظههاهرات مربههوط بههه     
فشههههارهای عصههههبی را مههههی تههههوان درچهههههارگروه  
 خالصههههههههههههههههههههههه کههههههههههههههههههههههرد.

 

.تظهههاهرات عهههاطفی: شهههامل اضهههطراب، خشهههم،     9
 افسردگی، غمگینی، تحریک پذیری هستند.

.تظهههاهرات شهههناختی یههها فکهههری: شهههامل ضهههعف   2
درتمرکههز و توجهههه، حافظهههه و تصههمیم گیهههری ههههای   

 نتیجه گیری های غلط هستند.بدون پشتوانه و 
.تظهههههاهرات رفتهههههاری : شهههههامل پرخاشهههههگری،  4

خشههههونت، تصههههادفات، عجلههههه، کههههاهش عملکههههرد 
 شغلی و تحصیلی

.تظهههاهرات جسهههمی : شهههامل دردههههای بهههدنی ،     3
میگههرن، نههاراحتی هههای قلبههی، نههاراحتی معههده، بههی      

 خوابی، کاهش اشتها، تعریق دست .
 

 گرداوری: خدیجه جوکار
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 زنگ احکام
 تاتو چیست؟

قرارگرفتن مواد رنگی با منشأ خارجی درزیهر پوسهت باعهث تغییهرات رنگهی مهی شهود کهه ایهن حرکهات را خهالکوبی یها تهاتو               
می نامند. تاتو همان خالکوبی است کهه درگذشهته بهرای اثبهات پهلهوانی بکهار مهی رفتهه امها ههم اکنهون فقهط بهرای زیبهایی               

شههود کههه بههه اعتقههاد عههده ای ازعلمهها مههورد اشههکال اسههت و خههط بههاریکی دور پلههک و داخههل ابههرو یهها دور لههب کشههیده مههی 
پزشکان نیزازمنتقدان سرسخت تاتو و خهالکوبی هسسهتند آنهها معقدنهد افهرادی کهه ایهن کهار را انجهام مهی دهنهد بها رعایهت              

 ی هستند.نبرابر بیشتر درمعرض ابتال به هپاتیت و ایدز و بیماری های عفو 1مسائل بهداشتی 

ه به احتمهال بیمهاری درههیچ آرایشهگاه و مرکهزی مجهاز نیسهت ولهی اگهر درحضهور پزشهک متخصهص             انجام خالکوبی با توج
 صورت گرفته و نکات بهداشتی آن رعایت شود مشکلی ندارد. 

 نظرمراجع مختلف درمورد تاتو

د حضرت آیت اهلل خامنه ای : اگرمانع رسیدن آب به محهل وضهو و غسهل باشهد بایهد برطهرف شهود ولهی اگهر زیرپوسهت باشه           
 اشکالی ندارد.

 دفتر آقای مکارم شیرازی: ضرر خاصی برای بدن نداشته باشد و تصاویرآن موجب فساد اخالق نباشد جایز است.

 حکم ترمیم خط ابرو درآرایشگاه زنانه چیست؟
اگرمنظههور ازتههرمیم کاشههتن مههو اسههت و آب بههه پوسههت مههی رسههد اشههکال نههدارد و اگرمنظههور، خههالکوبی یهها رنههگ اسههت     

 ندارد. . نیزاشکالی

این روزها بعضی ازبانوان نسبت به ابرو یها دورلهب تهاتو انجهام مهی دهنهد و پوشهاندن آن مقهدور نیسهت، لطفهًا بفرماییهد نگهاه             
 به صورت چنین زنانی چه حکمی دارد و ایا این عمل مشمول آیه شریفه وال یبدین زینتهنّ می شود یا نه ؟

ت ههای موجهود درصهورت و دسهت هها تها مهچ را شهامل نمهی شهود ولهی اگرزینهت             آیه با توجه به عبارت اال ما ظهر منها، زین
 تند وزننده باشد و منشأ فساد شود جایز نیست.

 نظرآیت اهلل سیستانی درباره تاتو : تاتوکردن مانعی ندارد ولی اگرزینت محسوب شده باشد باید ازنامحرم پوشانده شود. 

 آیا کاشت ناخن مانع وضو و غسل است؟

 ت اهلل مکارم شیرازی، بله مانع وضو و غسل است.حضرت آی

حضرت ایهت اهلل صهافی گلپایگهانی : درصهورت عهدم امکهان، برداشهتن نهاخن، بایهد بها همهان نهاخن وضهو و غسهل بصهورت                
 جبیره ای انجام شود و احتیاطاً تیمم هم بنماید.

 

 پیوسته  الهام گرداوری:

 امام خامنه ای  )مد ظله العالی(:

 

خواهران طلبه خیلی پدیده عظیم و مبارکی است . هزاران عالم، پهوهشگر، فقیه و فیلسوف در حوزه های علمی خواهران پدیده  
 تربیت شوند، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.

ممکن است  -بانوان باید خوب درس بخوانند، البته هدف نهایی درس خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست
آشنایی با معارف اسالمی و قرآنی است که می تواند برای خود آنها و برای  -ه ای عالقه اش را داشته باشند، عده ای هم نهعد

 دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

 ماهواره واقعاً گنداب فسادی است که تیرهای زهراگین خود را به سمت ملت ها و کشور ها هدف گیری می کند.

 مقام معظم رهبری
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 مسلمان نیست کسی که با مسلمانی دغلکاری کند یا به او زیان رساند یا به او نیرنگ زند.

 آله پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و

 مناظره شیعه و سنی

 
هجری درشهر بغداد است . در آن زمان  7متن موجود بحثی درباره ی جمع آوری قرآن و تدوین آن از منظر شیعه و سنی در قرن 

بغداد پایتخت عباسیان بوده ،در مدرسه نظامیه آن شهر در دوران ملک شاه سلجوقی صورت گرفته . در این مجلس مناظره ای 
که از اهمیت زیادی  برخوردار است ، چرا که شخصیت هایی چون ملک شاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک و صورت میگیرد 

اندیشمندان دولت و بزرگان شیعه و سنی در آن شرکت دارند . در این متن علمای سنی را با عنوان عباسی و علمای شیعه را با 
 عنوان علوی خطاب می کردند . 

از بدعت های شما شیعیان  این است که به قرآن  اعتقادی ندارید . علوی : نه ، این شمایید که  عباسی به علوی گفت : یکی
قرآن را قبول ندارید و این یکی از بدعت های اهل سنت است . شاهد آن ، این است که می گویید : قرآن را عثمان جمع آوری 

رآن نا آگاه بود که قرآن را جمع آورینکرد تا آنکه عثمان آمد و به نمود . از شما می پرسم : آیا پیامبر نسبت به خطر پراکندگی ق
این کار اقدام نمود  . به عالوه ، چگونه قرآن درزمان پیامبر جمع نشده بود در حالیکه پیامبر به اصحاب و پیروان خود دستور ختم 

واب است (. آیا ممکن است به ختم قرآن دستور قرآن داده و فرموده است : )هرکس قرآن را ختم کند برای او فالن مقدار اجر و ث
با اختیار نداشتن تمام قرآن در گمراهی به سر می برند تا  –دهند با اینکه پراکنده است و هنوز جمع نشده است ؟ آیا مسلمانان 

ی علوی صحیح است اینکه عثمان آنها را نجات داد ؟ چون سخن به این جا رسید ملک شاه روبه وزیر کرد و گفت : آیا این گفته 
 که اهل سنت معتقندند عثمان قرآن را جمع آوری نمود ؟ وزیر : مفسران و تاریخ نویسان این طور گفته اند . 

علوی : ای پادشاه ! بدان که شیعه معتقد است قرآن در زمان پیامبر به همین صورت که االن می بینید جمع آوری شد ، نه حرفی 
اضافه گردید . اما اهل سنت می گویند : در قرآن ، کم وزیاد شد و آیات آن جابه جا گردید و پیامبر  از آن کم شد و نه حرفی به آن

 آن را جمع نکرد و عثمان پس از آن که امیر شد و زمام امور را به دست گرفت ، به جمع آوری آن اقدام کرد . 

 برگرفته از کتاب حقیقت جاویدان مولف:مقاتل بن عطیه

 

 م گشتاسبیگرداوری : مری
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امری تدریجی است. این امر به مانند بسیاری  اراده تقویت
ازمشکال ت روانی دیگر، ارتباط مستمر با مشاور را می 
طلبد تا با برنامه ریزی مشخص، به تدریج قدم به قدم، 

 د.روش تقویت اراده درچند مرحله: مراحل پیشرفت را بپیمای

 عالئم تشخیص ضعف اراده :.9

 ف( فرد کارها را به تأخیر می اندازد.ال
 ب( فکرش با عملش هماهنگ نیست.

ج( زیاد تأثیرپذیر است و بیش ازحد، انعطاف 
 ازخودنشان می دهد.

د( کم صبراست و بردباری ندارد و زودعصبانی می 
 شود.

تصمیم نمی گیرد و درکارها دو هه ( بجا و به موقع 
 دل و متزلزل است.

و( درکارها افراط و تفریط دارد و متعادل عمل نمی 
 کند.

ر( ازمتانت رفتار ، آرامش درحالت و وقار در گفتار 
 برخوردار نیست.

 

آگاهی ازعلل و عوامل ضعف اراده :غالباً ضعف اراده .2
شناسی، ناشی از عدم اعتماد به بینش و تفکر خویش، خودنا

و با عزت تلقی نکردن خود، عدم امنیت روانی ،  با ارزش
عدم تدبیر عقالنی درتشخیص امور و تمییز اهم از مهم و 
مهم ازغیرمهم، شکست درگذشته و عوامل بازدارنده رشد 
وقوت نفس ازقبیل : محرومیت ، سرزنش، سختی کشیدن، 

 مستمر و ... است.

قوتش بیش ازنقاط  باور به توانمندی ها: هرفرد، نقاط.4
ضعفش می باشد و نباید خود را دست کم بگیرد. بلکه با 
تکیه برقوت ها و احساس توانمندی می تواند خوب تصمیم 

 بگیرد و ضعف هایش را به قوت تبدیل کند.

برنامه ریزی حساب شده : شخص، با مشورت با فرد ذی .3
صالح و با توجه به امکانات و توامندی های واقعی خود 
برای خود برنامه ریزی منظم بنماید تا هرکاری دروقت 
مناسب و ویهه خودش انجام شود، به هیچ وجه بی جهت 
ازآن برنامه و نظم برقرار شده، تخلف نشود و کاری به بعد 

 دد. دراین برنامه، اوقات استراحت و تفریح و موکول نگر

 

 

 

 

نماند عبادت و همه فعالیت ها گنجانده شود و زمانی خالی 
تا فکر شود که فرصتی برای تدارک دروقت دیگر وجود 

 دارد و همین باعث به تأخیر انداختن کار می گردد.

دربیانی ضمن توجه به لزوم  علیه السالمامام موسی کاظم 
برنامه ریزی حساب شده، به محتوای برنامه می پردازند، 
ایشان می فرمایند : کوشش کنید به هنگام برنامه ریزی 
برای اوقات شبانه روزی خویش چهاروقت را برای چهار 
چیزدرنظربگیرید. یک وقت برای مناجات با خدا، وقتی هم 

درآمد زندگی، وقتی را  برای پرداختن به امر معاش و کسب
نیز به معاشرت با برادران و دوستان صمیمی مطمئن، 
اختصاص دهید تا عیوب یکدیگر را دوستان شناسایی کرده 
و دررفع آنها تالش کنید و وقت دیگر که دربرنامه ریزی 
باید مورد توجه قرارگیرد، اختصاص دادن وقتی برای لذت 

زبرنامه است که مشروع و غیرحرام، با اجرای این بخش ا
شما توانایی پیدا می کنید تا به بخش های دیگر بپردازید و 

 .98، حدیث 429، ص 77درآنها موفق باشید )بحاراالنوار، ج

انگیزه قوی و معتبر : انسان سعی می کند، ازاینکه با .7
انگیزه های نامطلوب و یا ضعیف اقدام به کاری می نماید 

ا مالک هررفتار و خود را کنترل کند . کوشش کند ت
گفتاری را رضایت خدا قرار دهد و سعی نماید با تمایالت 
پوچ و هواهای نفسانی مخالفت کند و تسلیم آنها نشود که 
این تسلیم شدن ها اراده را ضعیف می سازد و یا درآن 
تزلزل ایجاد می کند. تقوا و رعایت حرمت دستورات 

و تقویت نفس  پروردگار تأثیر بسیار زیادی درآرامش روانی
و اراده دارد و باعث می شود فرد در حل مشکالت با اراده 

 قوی کوشا باشد و خود را رها سازد.

تغییر موقعیت ها : محیط زندگی و موقعیت فعالیتی وی .0
 تغییرکند و موانع بروز اراده و فعالیت جدی وی ازبین برود.

 روش تقویت اراده

 هرکس دوست دارد از اصحاب قائم باشد، باید انتظار بکشد، با پرهیزکاری و اخالق نیک رفتار نماید، در حالی که منتظر باشد.
 امام صادق علیه السالم
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سهل گیری: انسان باید کوشش کند هرکاری را سهل و .7
ان تلقی کند، زیرا هرسختی دربرابراراده ی پوالدین آس

کوشش کند ازانجام کارهای به ظاهر انسان آسان می گردد.
سخت و دشوار، پرهیز نکند بلکه استقبال نماید و به خود 
تلقین کند که می تواند دراین امور هم درست تصمیم 
بگیرد و افتخار موفقیت درانجام آن را برای خود کسب 

 کند.

اردادن مراقب برای خود : انسان باید سعی کند برنامه قر.8
ریزی و تصمیمات خود را تا مدتی با فردی ذی صالح و 
رفیقی شایسته درمیان گذارد و ازاو هدایت به صالح را 
خواستار شود و ازوی بخواهد مراقب باشد تا دو دلی 
درتصمیم گیری برایش پیش نیاید و اجرای تصمیمات 

 تأخیر نیندازد. گرفته شده را به 

زا: هرانسانی باید از خواب زیاد،  پرهیزازعوامل سستی.1
پرخوری و امور دیگری که زمینه تنبلی و سستی دراراده را 
موجب می شود دوری نماید و نگذارد که دیگران به جای 
او تصمیم بگیرند، زیرا این عمل، باعث هالکت فرد می 

 گردد.

د با کسانی دوست شود که : فر با ارادهدوستی با افراد .96
روحیه و اراده قوی دارند تا درتعامل با یکدیگر اراده وی 

 نیزقوی گردد.

عدم فاصله بین تصمیم و اقدام : شخص ، سعی کند با .99
فرد با تجربه مشورت کند و پس ازتأیید بر اساس تدبر و 
اندیشه عقالنی خود، تصمیم بگیرد و بدون ازدست دادن 

مل نماید و بین تصمیم و عمل، فاصله فرصت، اقدام به ع
 نیندازد که مشکل برایش پیش می آید.

و  یادآوری موفقیت ها: انسان باید تصمیمات به جا.92
پرارزش خود درگذشته را به یاد آورد و توجه کند که مانند 

 گذشته ازعهده کارهای مهم برمی آید.

الگوگیری : انسان باید به اسوه ها و تصمیمات و .94
فعالیت هایش توجه کند و با جدیت درهمسان سازی و 

 الگوپذیری کوشش کند تا جرأت برانجام کار پیدا نماید.

مستمر و منظم که بسیار  ورزش، فرد به ورزش.93
 درتقویت اراده مؤثر است بپردازد. 

تصمیم در امور آسان : انسان باید کوشش کند با .97
تصمیم های آسان درکارهای ساده به تدریج خودباوری و 
توانمندی را درخود پدید آورد و راه برای تصمیم گیری 

 درامور مشکل و پیچیده ، برایش هموار گردد.

سعی کند درموضوع مورد نظر یا عمل،  تمرکز: فرد.90
تمرکز پیدا کند و ازاشتغاالت ذهنی متعدد پرهیز نماید تا 

 تصمیم گیری، آسانتر صورت پذیرد.

توکل: پس از تدبیر و مشورت از عواقب تصمیم گیری .97
خود درهراس نباشد و برخدا توکل کند و پیامدهای آن را 

قلمرو اندیشه اش بیرون است و صرفاً احتمال که از 
ضعیف، باعث تردید و تزلزل وی می گردد، بخداوند متعال 
که لطف ، رحمت و محبت وی به بندگانش وسیع و 
گسترده است واگذار نماید و به آنچه پروردگار ولی نعمتش 
برایش پیش می آورد، رضا دهد ومسلماً با تکیه برخدا، وی 

ت و مطلوب واقعی است، هدایت می به آنچه صالح اوس
گردد. خداوند می فرماید : )ومن یتوکل علی فهو حسبه... ( 

کسیکه به خدا درکارهایش تکیه کند، خدا او »  4طالق / 
به نتایج مطلوب، هدایت خواهد را کافی است )خدا او را 

(.کرد

 

 

 یزدانیزهرا  گرداوری:      مشاوره درایینه علم ودین        حجه االسالم دکترعلی نقی فقیهی

 

 شیعیان ما در یک غم و اندوه دائم به سر می برند تا زمانی که فرزندم که پیامبر اسالم نوید ظهورش را داده ظاهر شود.
 امام حسن عسکری علیه السالم
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است که توسل کنید که خداوند  مسئله توسل خیلی موثر
بچه سالم به شما عطا کند.بهترین زمان سال برای انعقاد 
نطفه، ماه رمضان است آن هم نزدیک به نیمه های 
رمضان . چون هم پدر و هم مادر روزه گرفته اند و حالت 
تلطیف روحی پیدا کرده اند. ازنظر تغذیه مادر خیلی رعایت 

   درعقرب نباشد. کند و هرچیزی را نخورد. قمر 

مقید باشید، جاهایی نروید که ممکن است غذای شبهه   
است که بعداز هرنماز  علیه السالمناک بخورید و این عجیب اثر می گذارد. روایت داریم که به ذهنم می رسد ازامام هشتم 

ه بچه دار شدن بگیرید تا موقع فریضه، مؤمن یک دعای مستجاب دارد. بعد ازهرنماز واجب، اززمانی که می خواهیم تصمیم ب
بارداری و حتی بعد از بارداری، یک صلوات می فرستید و بعد یک استغفار و دوباره صلوات می فرستید. صلوات دوم را که فرستادید 

ار همین طور فارسی می گویید: خدایا این اوالد من را و فرزندان من را سالم، صالح، خوش قدم، خوش روزی و عاقبت به خیر قر
 بده و بعد ازاین هم دوباره یک صلوات می فرستید.

من مقید بودم و درهمه نمازهایم این کار را انجام دادم و یک بارهم این کار را تعطیل نکردم. این کاری است که خودم کردم و 
 دارم به شما می گویم .فرزند بزرگ من پنجاه سالش هست هنوز دارم این کار را می کنم.

 

 

 بسیج

اگربرکشوری ندای دلنشین تفکربسیجی طنین اندازد، چشم 
طمع دشمنان و جهان خواران ازآن دور خواهد گردید و اال 

 باید هرلحظه منتظر حادثه باشیم.

امروز یکی ازضروری ترین تشکل ها، بسیج دانشجو و 
 طلبه است.

چهارچوب های اصیل اسالم حوزه علمیه و دانشگاه باید 
ناب محمدی را دراختیار تمامی اعضای بسیج قرار دهند. 
باید بسیجیان جهان اسالم درفکرایجاد حکومت بزرگ 
اسالمی باشند و این شدنی است چرا که بسیج تنها منحصر 
به ایران اسالمی نیست، باید هسته های مقاومت را 

 غرب ایستاد.درتمامی جهان بوجود آورد و درمقابل شرق و 

مکتب بسیج، مکتب مجاهدت  معنوی و مخلصانه است، 
این مجاهدت برای ملت و کشور و باالترازهمه برای دین 

 خدا وسرافرازی پرچم آزادگی اسالمی درهمه دنیاست.

 

 

 

بسیج عبارتست از مجموعه ای که درآن پاک ترین انسان 
راه ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در

اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به 
 ختی رساندن این کشور جمع شده اند.خوشب

 گردآوری: سیده مریم بازیار

  

 خداوند متعال نه به صورت های شما نگاه می کند نه به اموالتان، بلکه به دل های شما می نگرد.
 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
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ء                                                                                                                               روایت سیره شهدا
این شهید عادی نیست             

ن تخریب و مسئول آموزش شد . در کنار این اواز غرب رفتیم جنوب ، مسئولیت های سید حمید رضا زیادتر شد . مع هبعد از اینک
حو احسن استفاده نکارها  مسئولیت اردوگاه را هم به عهده داشت .در همه ی کار ها نقش داشت . سعی می کرد از عمرش به 

 کند . یک دفترچه به همراه داشت که در موقع بیکاری در آن چیزهایی یادداشت می کرد ، اجازه نمی داد که دفترش را کسی
 « راضی نیستم کسی این دفترچه را بخواند » بخواند ، به بچه ها گفته بود : 

وقتی شهید شد دفترچه مدتی دست بچه ها بود مطالبش را می خواندند و استفاده می کردند . در آن دفترچه عمر خودش را 
اگر گناهی کرده باشی » کرده بود که  حساب کرده بود  که چند سال ،چند ماه و چند روز از خدا عمر گرفته . به خودش خطاب 

نوشته بود اول نیت ، دوم نیت ، سوم نیت پس عمل مخلصانه . در جایی دیگر نوشته بود « چطور میخواهی محشور شوی ؟!
ه ما بیشتر می خواهیم گزارش بدهیم اما او به فکر کار بود ، ب.« کاری کنید که کاری شده باشد ، نه اینکه جوابی داشته باشید »

این فکر بود که شب عملیات معبر باز کند . بعد از شهادتش افرادی می آمدند و از جبهه بازدید می کردند ، وقتی دفترچه شهید 
 «این شهید یک فرد عادی نبوده :»رضا زاده را می خواندند ، خیلی متحول می شدند ، می گفتند 

 

 همرزم شهید ،احمد سیف زاده

  
 هرکس نزدیک تر باشد...   

 

ز شهادتش ناراحت بودم . یک شب آمد به خوابم. آنجا به من اینطوری تداعی ابعد 
 می شد که شهدا شمع محفل بشریتند. 

شمع می سوزد و نورانیت ایجاد می کند و این نور را به اطرافش » حمید توضیح داد: 
 «بیشتری استفاده می کند . پخش می کند . هر کس که نزدیکتر باشد از نورانیت 

بعد یک غبار خاکستری ایجادشد و روی شیشه ای نشست . حمید رضا با انگشت 
 روی غبار نوشت و گفت هرچه به شهید نزدیکتر باشی ، بیشتر نقش می گیری .

 آنها که دلشان می خواهد مثل حمیدرضا بشوند ، راه دارد ، راست بگویند. 

 آیة اهلل حائری شیرازی

شهید خواهر        
 شهیدحمید رضا رضا زاده

 ن پنج نفره ،نویسنده رضا عبداهللکتاب گردا 

 یرگردآوری: شراره غفا

 

 به خدا سوگند من اگر آن روز )ظهور( را درک می کردم، جانم را برای حضرت صاحب االمر فدا می کردم.
علیه السالمامام صادق 

شهیدخواهر
شهیدحمید رضا رضا زاده

ن پنج نفره ،نویسنده رضا عبداهللکتاب گردا

یرگردآوری: شراره غفا

 صلوات اگر با عشق و محبت نثار شود، خدا می داند چه تاثیری دارد.

 آیت اهلل بهجت رحمه اهلل علیه
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روبه جهانیان کرد و گفت : مقصد  صلی اهلل علیه و آلهقطاری که به مقصد خدا می رفت در ایستگاه دنیا توقف کرد و پیامبر 
 خداست . چه کسی با ما همسفر می شود؟ 

 قرن ها گذشت اما از بی شمار آدمیان جز اندکی برآن قطار سوار نشدند ، از جهان تا خدا هزاران ایستگاه بود . 

 در هر ایستگاهی که قطار می ایستاد ، کسی کم می شد .قطار می گذشت و سبک می شد ، زیرا سبکی قانون راه خداست.

 «و ما عنداهلل خیر و أبقی أفال تعقلون و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا و زینتها » 

وهر آن چه به شما داده شده است ، کاالی زندگی دنیا و زیور آن است  و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است . آیا نمی  -
 06اندیشید ؟ سوره قصص/

و به جهانیان کرد و گفت :  مقصد ما ر صلی اهلل علیه و آلهقطاری که به مقصد خدا می رفت در ایستگاه دنیا توقف کرد و پیامبر 
 خداست . کیست که با ما سفر کند ؟

به نظر شما عاقالنه ترین کار چیه ؟ توقف در ایستگاه دنیا یا رسیدن به ایستگاه نهایی ؟ انتخاب کاالی باقی یا فانی ؟ تا به  - 
 ید؟حال چقدر به نعمت هایی که در ایستگاه دنیا به ما داده شده است فکر کرده ا

 نعمت سالمتی ، آرامش ، امنیت ، پدر و مادر ، فرزند ،مال دنیا و... 

 چه قدر از این نعمت ها استفاده می کنیم ؟ چقدر برای ایستگاه دنیا و اسباب و وسایل آن ارزش قائل هستیم ؟ 

پایدار و ماندنی هستند یا ناپایدار ؟  چه مقدار از زندگی خود را خرج این ایستگاه کرده ایم ؟ به نظر شما این ایستگاه و نعمت هایش
 چه قدر ارزش دارند که برایشان وقت بگذرانیم  و زندگی مان  را برمدار آنها حرکت دهیم ؟ 

نهج البالغه می فرماید : دنیا چه سرای نیکویی است برای کسی که آن را خانه همیشگی  224در خطبه علیه السالمامام علی  
 خود قرار ندهد و چه جایگاه  خوبی است برای کسی که آن را وطن خود قرارندهد .

 باالخره ما در ایستگاه دنیا چه کاره ایم ؟

 دنیا را مورد توجه قرار دهیم یا مقصد نهایی )آخرت ( را ؟  در تالش برای دنیا باشیم یا نه ؟

پس از تأمل بر آیه و کالم امیر المؤمنین به این نتیجه می رسیم که دنیا و همه ی نعمت های دنیوی که خدا در اختیارمان قرار 
 داده ایستگاهی هستند برای گذشتن . 

 راگ دن باشاو آخرت  را فراهم نماید ، این دنیا مذموم است . البته حواسم اگر محبت به دنیا  ، زمینه ی غفلت از آخرت و خداوند
از دنیا نهی کرده و به آخرت توجه می دهند از این باب نیست  که باید دنیا را بوسید و کنار گذاشت  بلکه از  اآیات و روایات ما ر

عبارتی از دنیاپرستی ، آخرت فروشی ، غافل شدن و و آخرت را رها نکنیم . به نچسبیم این باب است که دنیا و لذات آن را 
 سرمست شدن  در آن نهی شده ایم .

 نزد آنچه و ،  است آن زیور و دنیا زندگی کاالی ، است شده داده شما به آنچه هر و
؟  اندیشید .... نمی آیا ، است پایدارتر و بهتر خداست  
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و رأفت او بر امت اسالمی سالم اهلل علیهاآخرین دعای حضرت فاطمه   

از طائفه ی ذاکرین خدا و نیایشگران همیشگی او بود ، در لحظه های واپسین دست بر دعا وزبان به  سالم اهلل علیهافاطمه زهرا 
ذکر خدا مشغول داشته بود اما باز در این آخرین دعا محبت خدایی او مشمول شیعیان و پیروان اسالم بود و در حق گنهکاران و 

ان از بارگاه خدا داشت . خطا پیشگان امت اسالمی دعا می کرد و طلب مغفرت برای آن  
متوجه آن بزرگ زنان عالم   سالم اهلل علیهااسما همسر جعفر طیار نقل می کند : که در لحظه های پایانی عمر حضرت زهرا 

را دیدم   سالم اهلل علیهابودم ،ابتدا غسل کرد و لباس ها را عوض کرد و در خانه مشغول رازو نیاز با خدا شد . جلو رفتم  فاطمه 
ه رو به قبله نشسته و دستهارا به سوی آسمان براورده چنین دعا می کند : الهی و سیدی اسئلک باالذین أصطفیتهم و ببکاء ک

 والذی فی مفارقتی أن تغفر لعصاة شیعتی و شیعة ذریتی .
از تو می خواهم گنهکاران  پروردگارا ! بزرگوارا به حق پیامبرانی که آنها را برگزیدی و به گریه های حسن و حسین در فراق من ،

 شیعیان من و شیعیان  فرزندان مرا ببخشایی . 
 

ولی اگر بتوانیم در چهارچوب عدل وانصاف به سراغ دنیا و زینت های آن برویم و از کماالت دیگر و آخرت غافل نشویم و  
 نگاهمان به دنیا به گونه ای باشد که آن را فانی و ناپایدار بدانیم . این نگاه ، همان نگاه آخرتی خواهد بود و بسیار هم زیباست . 

به نظر می رسد که انسان عاقل و اهل تفکر ، آنچه را که پایدار و باقی است را بر آنچه که قطعی نبودنش به یقین رسیده ، ترجیح 
 نمیدهد. 

 

 زیباست اگر نگاه ماهم به ایستگاه اینگونه شود : و چه

 رای کدام ایستگاه کار کرده اید؟شما ب

 ؟دنیا  یا آخرت

 گردآوری: اعظم رستمی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 گردآوری: مریم کشتاسبی                                            

  

دنیا چه سرای نیکویی است برای کسی که آن را خانه همیشگی خویش نداند و چه 
 جایگاه خوبی است برای کسی که آن را وطن خود قرار ندهد. 

 او )مهدی( از ذریه ی قریش و واالترین و گرامی ترین بنی هاشم و تنها بازمانده ابراهیم خلیل است.
 امام صادق علیه السالم
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 آنها را سرعت می بخشد.به کودکانتان انار بخورانید، زیرا قدرت تکلم 
 امام علی علیه السالم

 تغذیه کودک

 
 تغذیه مناسب و سالم برکنش و کارایی، رشد وترمیم بدن کودک تأثیر دارد.

تغذیههه اولیههه کههودک تضههمین کننههده سههالمت کههودک درتمههامی مراحههل زنههدگی اسههت، ازایههن رو بهتههر اسههت بههرای          
 کنید.کودک خود برنامه غذایی متنوع و سالمی تهیه 

کودکههان در ابتههدا اشههتهای کمههی دارنههد، آنههها بههه وعههده هههای غههذایی متعههدد و غههذاهای مقههوی نیههاز دارنههد. بهتههرین         
مههاهگی شههما مههی توانیههد تغذیههه کههودک را آغههاز کنیههد.       0غههذا بههرای کههودک درچنههد مههاه اول شههیر اسههت پههس از      

قههوی دارد و مههادران بایههد بهها   کههودک درابتههدای رشههد خههود بههه خههاطر رشههد سههریع نیههاز بههه غههذاهای پرانههرژی و م        
 برنامه ریزی و تهیه رژیم غذایی مناسب مواد الزم برای کودک را تأمین کند.

سههبزی ومیههوه )بههه غیههراز مرکبههات( از غههذاهای اولیههه مناسههب بههرای کههودک اسههت ایههن مههواد آلههرژی زا نیسههتند             
أمین آنههزیم اسههت. بهتههر  آنههزیم درسههالمت و متابولیسههم کههودک مههؤثر اسههت و سههبزی ومیههوه منههابع خههوبی بههرای تهه       

 است میوه و سبزی را بخارپز و آب پز کنید تا خواص آن ازبین نرود.

بیشههتری نیههاز دارد.   Cکههودک تهها یههک سههالگی بههه پههنج مههاده اصههلی، پههروتئین، آهههن ، روی، کلسههیم و ویتههامین           
 ، عههدس( ، میههوه ههها   ماننههد انههواع گوشههت ههها، لبنیههات، انههواع مغزههها ، فنههدق، گههردو، بههادام، حبوبههات )نخههود ، لوبیهها       

 ) سیب ، کیوی( .

 مواد افزودنی و نگهدارنده غذا

تحقیقههات نشههان مههی دهههد ایههن مههواد بههرروی کیفیههت غههذا و سههالمت بههدن تههأثیر دارد و نتههایج ایههن تحقیقههات              
% ازکودکههان بهها مصههرف ایههن مههواد، پرخاشههگر مههی شههوند و گههاهی ایههن مههواد در        27نشههان داده اسههت کههه بههیش از   

باعههث بههروز بیمههاری هههایی چههون آلههرژی و بههیش فعههالی در کودکههان مههی شههود. پههس بیههاد دریافههت        غههذاهای آمههاده  
 که تهیه غذا درخانه بهترین راه برای داشتن فرزندانی سالم خواهد بود.

هنگههام خریههد مههواد غههذایی بههه نوشههته هههای روی آن دقههت کنیههد. درصههورت مشههاهده ی مههواد زیههر از خریههد آن             
وز، گلهههوکز، فروکتهههوز، الکتهههوز، مهههالتوز. عصهههاره و شههههد میهههوه،  ری مثهههل : دکسهههتهههها بپرهیزیهههد: نمهههک و قنهههدهای

 عصاره های سبزی و گوشت و نشاسته .

 این مواد نه تنها خاصیت غذایی باالیی ندارند بلکه کودک را با طعم های مصنوعی آشنا می کنند. 

 
 گرداوری:خانم عارفه مقدس نهاد
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 بیانات مقام معظم رهبری 

 باالترین تخلف ها :

مردم، مأیوس کردن دل های باالترین تخلف ها، تخلف ها و جرایمی هستند که پایه های نظام را سست می کنند. نا امید کردن 
امیدوار، کج نشان دادن راه راست. گمراه کردن انسان های مؤمن و با اخالص ، سوء استفاده کردن ازاوضاع و احوال گوناگون در 
جامعه اسالمی،  کمک کردن به دشمن ، مخالفت کردن با احکام اسالم و پیاده شدن مقررات اسالم، تالش برای فساد کشاندن 

، منکرهای مهم هستند. امروزه دست هایی تالش می کنند تا فساد را به صورت نامحسوس به شکل گروهکی و با نسل مؤمن
 (.9479هدایت دشمن دربین جوامع ترویج کنند )بیانات رهبر 

ضامن حفظ و حراست اسالم : تمامی آحاد ملت مسلمان، درحفظ و حراست ازاحکام نورانی اسالمی و سعی درگسترش و تعمیق 
آن درجامعه، دارای وظیفه ای بزرگند. امر به معروف و نهی ازمنکر که یکی از ارکان اساسی اسالم و ضامن برپاداشتن همه 
فرایض اسالمی است، باید درجامعه ما احیاء شود و هرفردی ازآحاد مردم، خود را درگسترش نیکی وبرچیده شدن زشتی و گمراهی 

 (.9401ت رهبر و فساد، مسئول احساس می کند. )بیانا

امر ونهی لسانی : تکلیف عامه مردم امربه معروف و نهی ازمنکر با لسان است، با زبان . اگر کاربه برخورد کشد، آن دیگر تکلیف 
مسئولین است . چیزی که جامعه را اصالح می کند همین نهی ازمنکر زبانی است. آن آدم بدکار، آن آدم خالفکار، آن آدمی که 

نفر،  9666نفر،  966نفر ،  96کند، آن آدمی که قبح گناه را ازجامعه می خواهد ببرد، مردم باید به او بگویند .  اشاعه فحشا می
 (.9479افکارعمومی روی وجود و ذهن او باید سنگینی کند. این شکننده ترین چیزهاست  )بیانات رهبر 

دش باید دیگران را معروف ، امر و ازمنکر نهی کنند این معروف شناس و منکر شناس: وقتی یک جامعه را موظف می کنند که آحا
به چه معناست ؟ چه وقت ممکن است آحاد یک ملت امربه معروف و نهی ازمنکر باشند؟ وقتی که همه به معنای واقعی، درمتن 

ارت عمومی مسائل کشور حضور داشته باشند، همه آگاه باشند، همه معروف شناس و منکر شناس باشند، این بمعنای یک نظ
است. یک معرفت باال درهمه است. امر به معروف اینهاست. واال اگر ما امر به معروف را دریک دایره محدود، آن هم بوسیله افراد 

 (9479معلومی، زندانی کنیم، دشمن هم در تبلیغات خودش، بنا می کند سم پاشی کردن )بیانات رهبر 

ب مؤمن هم ، مند شریف هم، درمحیط کارخود، یک کاسدر محیط درس، یک کار همه جا ، جای نهی از منکر است . یک دانشجو
درمحیط کارخود، یک هنرمند هم با وسایل هنری خود می تواند نهی ازمنکر کند. روحانیون درمحیط  های مختلف یکی 

وچک محدود کرد. کارهم کار ازمهمترین عوامل نهی ازمنکر و امر به معروفند نمی شود این واجب بزرگ الهی را در دایره های ک
 همه است . این طور نیست که مخصوص عده خاصی باشد.

انجام هرامر به معروف و نهی ازمنکر خود یک موفقیت است ، چرا که حتی اگر به نتیجه هم نرسد ادای تکلیف است اما چه بهتر 
ازمنکر اصالح جامعه است. انسان مومن کسی که امرونهی ما منجر به اصالح وضعیت شود، چرا که هدف ازامر به معروف و نهی 

که می  صلی اهلل علیه و آلهاست که همواره دغدغه مند است و ذهنش درگیر جامعه و امور مسلمین است . براساس حدیث پیامبر 
صالح و  به(. مؤمن نمی تواند نسبت 904، ص 2فرمایند : من أصبحَ ولم یهتمَ باُمور المسلمین ِ فلیسَ بمسلم ) اصول کافی، ج

فساد جامعه مسلمانان بی تفاوت باشد، بلکه باید برای اصالح مستمر جامعه خود با برنامه حرکت کند. برای انجام این کار، فرد امر 
 و نهی کننده باید به واجب بودن یا حرام بودن فعلی که می خواهد به ان امرونهی کند، علم داشته باشد. 

 دوستی و عالقه به سرنوشت یکدیگر است و الزمه این محبت و عالقه امر به معروف و نهی از منکر است. الزمه ی ایمان حقیقی، رابطه

 آیت اهلل مطهری رحمه اهلل علیه
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 دنیا در فکر سلطه فرهنگی اند که یک نمونه اش ماهواره است.امروز سلطه گران در همه جای 

 مقام معظم رهبری

دیگر اینکه مومن باید دائماً ظرفیت خود را برای تحمل خسارت درراه اجرای احکام اسالم باالتر ببرد و برای اینکه کمترین خطری 
ست امر و نهی برای او مشکلی ایجاد کند . )تمام کارهای متوجه او باشد، یاد بگیرد که به چه روشهایی امر ونهی کند زیرا ممکن ا

نهی  امربه معروف و چونان قطره ای بردریای مواج پهناوراست وهمانا ،منکر به معروف ونهی از امر برابر ،جهاددرراه خدا و نیکو
               درپیش روی حاکمی ستمکاراست...(سخن حق  ،ازهمه ی اینهابرتر روزی میکاهندو ونه ازمقدار نزدیک میکنند نه اجلی را  ،ازمنکر

 /473نهج البالغه بخشی ازخطبه 

 برای انتخاب روش درست و مؤثر دراین راه به نکاتی ضروری اشاره می کنیم:

.اگر فردی بخواهد امر به معروف و نهی ازمنکر او اثرگذار باشد باید خودش را ازمنکر پاک کرده باشد، صبروحوصله را پیشه 9
دسازد، نیت خود را درهنگام این کارخالص گرداند زیرا اخالص موجب قبولی اعمال انسان می شود، خوش برخورد و با بیانی خو

خوب و ازسر دلسوزی امرونهی کند. با فریاد و بی آبرویی و بدون احترام به دیگری نه تنها کاری از پیش نمی رود، بلکه فرد مورد 
رد و به کارش ادامه می دهد. امام خمینی می فرمایند : سزاوار است که امر به معروف و نهی نظر دست از صفات خود بر نمی دا

 ازمنکر درامر و نهی و مراتب انکار خود مانند پزشک معالج یا پدر مهربان مراعات مصلحت شخص آلوده به گناه را بنماید.

اخت اوست و این شناخت شامل سن مخاطب، جنسیت یکی ازمهم ترین مسائل درامر به معروف و نهی ازمنکر مخاطب و شن -2
 مخاطب، آگاهی ازشرایط  روحی و روانی وی، شناخت ویهگی های فرهنگی وقوی، آگاهی ازآداب و رسوم ملی و... می باشد.

نگاه با روش و نیزباید ازشتاب در قضاوت و داوری درباره مردم بپرهیزیم و معیارسنجش افراد را محیط و طرز تفکر آنها قراردهیم، آ
 مناسب وبا حفظ موقعیت و سن او به اصالح وی بپردازیم.

فرصت شناسی و موقعیت شناسی از رموز موفقیت درامر به معروف و نهی ازمنکر است. ممکن است درموقعیتی این امر را  -4
ل عجله است، امربه معروف و انجام دهیم ولی نتیجه معکوس داشته باشد. مثالً وقتی مخاطب عصبانی است یا ناآرام و یا درحا

نهی ازمنکر اثر معکوس دارد. مگراینکه تنها فرصت ما برای امر یا نهی باشد و موقعیت دیگری برای رویارویی با مخاطب نداشته 
 باشیم، دراین صورت باید درهمان لحظه به وظیفه خود عمل کنیم.

نسان با صحنه و وقایعی روبرو می شود که نحوه مواجهه با این نحوه مواجه با منکر، درالبه الی رفت و آمدهای روزمره، ا -3
موارد نقش بسیار مهمی در پدیدار شدن هنجارها و ناهنجارها درجامعه دارد. نگویید به من چه، او هم نمی تواند بگوید به تو چه. 

شت سراغ او بروند. نه ! باید ازسالحی اگرهم گفت شما اعتنا نکنید، بعضی ها خیال می کنند، همین که منکری را دیدند باید با م
استفاده کرد که از مشت کار سازتر است. سالح زبان، زبان کارسازتر است. حرف بزنید، الزم نیست صغری وکبری بچینید، به قول 

زل خود، درخیابان ها، بازار، پارک ها، دستگاه های دولتی وحتی من« یک کلمه بگویید که کارشما خالف است ، نکنید» رهبرمان 
 امر به معروف و نهی ازمنکر باید با زبان صورت گیرد. غیرازبان تکلیف دیگری ندارید.
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 هرگز هرگز، فرج حاصل نشود تا آنکه به سختی غربال شوید، تا ناخالصان بروند و خالصان باقی بمانند.

 امام باقر علیه السالم

فقط دراین قالب است که اگر کسی مرتکب منکر یا ترک معروفی شد  اغلب ما تصور می کنیم که امر به معروف ونهی ازمنکر -7
خودمان تذکر دهیم و اگرهم احساس کردیم درآن تذکر اثری وجود ندارد، منصرف می شویم. درحالیکه اینصور نیست، بلکه 

ف پدر ، یا معلم یا شخص مکلف باید ازروشهای مختلف استفاده کند. مثالً گاهی مخاطب، به حرف ما گوش نمی دهد اما به حر
دوست خود گوش می دهد. پس ازطریق آنها امرونهی کنیم یا اینکه مخاطبی داریم که به حرف هیچ کس گوش نمی دهد، ده نفر 
را بسیج کنیم که به او بگوید یا صدنفر با اعالم ناخشنودی ازکار زشت او، بخواهد کارش را کنار بگذارد. گاهی ما می توانیم با ابزار 

ی و با استفاده از امکاناتی که می توانند بازدارنده متخلف ازمنکر یا وادار کننده او به معروف باشند، امر به معروف ونهی تشویق
 ازمنکر را انجام دهید.

درزمان جاهلیت این بود که ایشان را به نام امین می شناختند. یعنی مردم  صلی اهلل علیه و آلهبزرگترین عامل پیشرفت پیامبر  -0
صفت امین را برای ایشان باور داشتند و می دانستند که ایشان بدکسی را نمی خواهد. پیامبر نیزازهمین نقطه قوت برای جلب 
توجه افراد به سوی دین استفاده کردند. می توان ازاین نکته این را دریافت که رفتار آمر یا ناهی باید به گونه ای باشد که طرف 

اً درصدد خدمت اوست و خیر او را می خواهد اگر مخاطب به این باور رسید، آن زمان است که ازدل مقابل باورکند که شخص واقع
 وجان به سخن آمر یا ناهی گوش فرا می دهد.

برای تأثیر بیشتر امر، به معروف و نهی ازمنکر، آمر وناهی نباید حرف سست و بی دلیل بزند. بلکه باید بکوشد تا مطلبی را که  -7
بات آن است با دلیل محکم اثبات کند. این باعث می شود که مخاطب مطمئن شود که آمر یا ناهی حرف بی حساب و درصدد اث

 بی دلیل نمی زند. 

 بحث های مهارتی

اگریکی ازدوستان نزدیک و صمیمی ما منکری را .9

 مرتکب شد بهتر است چگونه او را ازمنکر نهی کنیم؟

بیشتری برای  ازبین منکرهای زیرکدام یک اولویت.2

 امربه معروف و نهی ازمنکر دارند؟

الف( اقتصادی مثل ربا، رشوه، و... اخالقی مثل غیبت، 

 روابط زن ومرد، حجاب و..

اعتقادی مثل ترغیب به پیروی توحید و پرهیز از 

 پیروی ازعقاید ضاله

سیاسی مثل ترغیب به اطاعت ازنظام والیت و ب(

 نهی ازاطاعت طاغوت

نظرراانتخاب وجوایزی ارزنده بهترین 

 تقدیم میگردد.

 ادامه دارد...

 گرداوری: ملیحه عوض زاده
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 کلم از گیاهان بهشت است و آب آن شفای چشم است و برای درد چشم نافع است.

 امام رضا علیه السالم

 احادیث سالمتی

 

 
: بهترین آشامیدنی ها دردنیا و آخرت آب است . آب 

 علیه و آله صلی اهللپیامبر اکرم 

غذا را با نمک شروع کنید که آن داروی هفتاد  نمک :

 صلی اهلل علیه و آلهمرض است. پیامبر 

: اگرمردم کمتر می خوردند بدن هایشان کم خوردن 

 علیه السالمسالم تر می شد. امام رضا 

ازروش های تواضع این است که انسان از باقی  غذا:

 صلی اهلل علیه و آلهده و بخورد . پیامبر اکرم مانده غذای برادر مؤمنش استفاده کر

 صلی اهلل علیه و آله: طعام را خنک کنید سپس بخورید که درآن طعام داغ برکتی نیست. پیامبرطعام خنک 

 صلی اهلل علیه و آله: هرکه به خوردن و نوشیدن زیاد عادت کند قلبش قساوت پیدا می کند. پیامبرخوردن 

 علیه السالمامام علی  .م را پرفروغ می کند: مسواک نمودن چش مسواک

      : شستن دست پیش ازغذا فقررا می برد و بعد ازغذا اندوه را برطرف می کند و چشم را سالم نگه می دارد. شستن دست 

 صلی اهلل علیه و آلهپیامبر 

 علیه السالم: هرکه عمرزیاد می خواهد، صبح زود ناشتایی بخورد. امام علی صبحانه 

 علیه السالم: شام را فراموش نکنید اگر چه سه لقمه نان و نمک باشد. پیامبرمشا

 علیه السالم: هرکه بخواهد که دچار درد مثانه نشود نباید ادرار خود را نگهدارد. امام رضاادرار

 علیه السالم: خوردن آب سرد بعد ازخوردن چیز گرم و شیرین دندانها را خراب می کند. امام رضاآب سرد

 علیه السالم: بنوشید سرکه انگور را که کرم های معده را می میراند . امام علی  رکهس

 صلی اهلل علیه و آله: بخورید سیررا که دوای هفتاد درد است. پیامبرسیر

 علیه السالم: چیزی برای درد گلو بهترازغذای شیر نیست. امام علی شیر

 صلی اهلل علیه و آلهطعامی نیست. پیامبر: خانه ای که درآن خرما نباشد گویا درآن خرما

     صلی اهلل : پنیرموجب ناخوشی است و گردو موجب ناخوش است چون با هم خورده شوند موجب شفا می گردند. پیامبرپنیر

 علیه و آله

 علیه السالم: بخورید سیب را که حرارت بدن را آرام و درون را خنک و تب را برطرف می کند. امام صادق سیب

 صلی اهلل علیه و آله: برشما باد به خوردن کرفس که اگرچیزی عقل را زیاد کند همانا آن کرفس می باشد. پیامبررفسک

 علیه السالم: خوردن عدس قلب را نازک و اشک را جاری می سازد. امام علی عدس

 علیه السالمامام رضا  : کاسنی شفای هزار بیماری است و هربیماری را که دردرون باشد ریشه کن می سازد. اسنیک
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 شام را وا مگذارید، هر چند به خوردن دانه خرمای خشکیده ای باشد، چرا که شام، مایه نیرومندی پیر و جوان است.

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

 صلی اهلل علیه و آله: کشمش بهترین آجیل هاست. پیامبر کشمش

 صلی اهلل علیه و آله بواسیر و نقرس مفید است . پیامبر: انجیر بخورید که برای بیماری انجیر

 صلی اهلل علیه و آله: انار را دانه دانه بخورید که این طور گواراتراست. پیامبر انار

 صلی اهلل علیه و آله: بخورید به را که قلب را پاک و ترسو را شجاع کند. پیامبر به

 صلی اهلل علیه و آلهو شده و بیماریش ازبین می رود. پیامبر : هرکه قبل ازطعام خربزه بخورد شکمش شستش خربزه

  علیه السالم)گوشت باید کامالً پخته شود ( امام رضا  .: خوردن گوشت خام و نیم پز تولید کرم درشکم می کندگوشت خام

 

 

 ایا می دانستید ....

 

خوردن هندوانه در وعده ی صبحانه به تدریج باعث ایجاد فلجی می 

 شود.

خوردن پنیردر وعده ی صبحانه باعث ضعف قوای حافظه شده 

 وسبب خواب آلودگی ودر نتیجه بازدهی کمتر درکارها می شود.

 روشن بودن تلویزیون هنگام خوردن غذا باعث چاقی می شود.

عددسیب قبل ازصبحانه از سرماخوردگی 9مصرف روزانه ی 

 جلوگیری می کند.

در هشیاری ورفع خواب فنجان چای 9عدد سیب بیش از9خوردن 

 آلودگی موثراست.

 مادران باردار تاحدامکان نباید از زعفران، جعفری، غوره، آب غوره، دارچین، زیره وسیاه دانه استفاده کنند.

اگر مادرباردار دردوران بارداری به ترشیجات عالقه ای بسیار زیادی داشته باشد فرزندش پسر واگربه شیرینی جات وگوشت عالقه 

 ی داشته باشد فرزندش دختراست.زیاد

 موجود در سبزیجات حاوی آن وحرارت آفتاب واشعه ی قرمز آن باعث مشکی شدن موی سرنوزاد   Dمصرف ویتامین 

 می شود.

 به مقدارزیاد استفاده شود.  A برای خرمایی شدن موی نوزاد باید ازویتامین 

 

 گردآوری: ثریا بختیاری



 
 

 ناعمـه25

 اندک تو را بسنده باشد.دلت را خالص گردان تا عمل 

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

 سالم بر ابراهیم حنظله دوران 

 دل نوشته خانم رویارضوی

 
ماه را  36تازه ازجبهه برگشته بود. ابراهیم را می گویم 

درسرمای کشنده کردستان سپری می کند و بعد ازآن راهی 
مناطق عملیاتی خوب می شود. حاال مرخصی گرفته و آمده 
. پدرش را دید، یادش آمد به او قول داده است این بار که 
بر می گردد حتماً ازدواج کند. ولی فکر می کرد وقتش 
نرسیده است و هرچه به خانواده می گفت که من نمی 
خواهم ازدواج کنم، میخ آهنین او درسنگ نمی رفت و مرغ 
آنها یک پا داشت. باالخره به اصرار خانواده و با توکل برخدا 
ازدواج کرد. دو روز بیشتر از ازدواجشان نمی گذشت که 

 راسان از خواب پرید...هصبح آن روز 

بود که دیدم، یعنی باید بروم؟ آن هم  وای! این چه خوابی
 دراین موقعیت ؟ 

تمام آن روز کالفه و نگران بود، دلش مثل سیر وسرکه می جوشید، در دلش غوغایی به پا بود. مرتب آن رؤیا برایش تداعی می 
به او نشان دادند و گفته شد. شهیدان مطهری ودستغیب بودند که به خوابش آمده بودند تا او را با خود ببرند و باغ سرسبزی را 

 بودند: این متعلق به توست و باید با ما بیایی. اوهم به آن دو بزرگوار قول می دهد که حتماً بیاید.

البته باید ازدنیا دل کند و به سرای آخرت دل بست. من هم ازوقتی که تصمیم گرفتم وارد سپاه گفتنش آسان است. "  رفتن ... "
اما آیا برای پدر ومادر و همسرم هم همینطور است ؟ خدایا تو ازدرون من آگاهی و می دانی که من شوم ازهمه چیز دل کندم. 

سالهاست درانتظار شهادت هستم، چون رضای تو درآن است ورسیدگی به خانوده هم خشنودی تو را درپی دارد. ولی کدام یک 
 ی آنها چه ؟القه کردن دنیا برایم سخت نخواهد بود، اما برااولی تر است؟ خدایا لقایت خواب را ازچشمانم ربوده است. پس سه ط

قطعاً نه ... ! نمی دانم شاید هم راحت بتوانند علی اکبرشان را به قربانگاه بفرستند، ولی همسرم بعد ازمن چه می شود؟ چطور به او 
 بگویم ؟

تو خوب می دانی که شیرینی دیدارتو خیلی وقت است هم جبهه به من نیاز دارد هم خانواده ام. باید کدام یک را برگزینم؟ خدایا 
طاقت ماندن را از من سلب کرده است ، ای کاش ازدواج نکرده بودم، نه برای اینکه نمی توانم دل بکنم، نه! همه می دانیم که 

، می روم شاید نینوایی دل بستن به آخرت سعادت ابدی است، پس باید برویم، باید بمیریم قبل ازاینکه ما را بمیرانند، پس می روم
بیایم و درعاشورای زمان هدیه ناقابلی برای اسالم عزیز باشم، ولی نگران خانواده ام هستم اما نه ! نباید نگران باشم. دوستان یک 
 به یک دارند می روند و هرگز آنها را فراموش نخواهم کرد ، خصوصاً آنهایی که کنار خودم جان دادند. مگرآنها خانه و زندگی
همسر و پدر و مادر نداشتند ؟ مگر برای آنها سخت نبود؟ چرا ... به واهلل قسم چرا ... پس به خاطرمسئولیت سنگینی که بردوشم 

 است و ازسنگینی آن کمرم تاب مقاومت ندارد باید بروم.

، با قامتی بلند در برابر تمامی  سالم اهلل علیهاسرمیدهد. امروز فرزند فاطمه « هل من ناصر ینصرنی»امروز حسین زمان ندای 
ابرقدرتها ایستاده و نیاز به همت من و توی مسلمان دارد که به یاری اش بشتابیم. می روم تا به یزید و یزیدیان زمان بفهمانم که 

میهن  شهادت درراه مقدس، باالترین آرزوی ماست. تا درسی باشد برای دنیای مادی که دیگر کسی جرأت فکرکردن به تجاوز به
 «. اسالمی را درذهن و سینه خود نپروراند
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 مرگ در راه عزت، زندگی جاودان است و زندگی با ذلت، مرگی است که حیات در آن راه ندارد.

 امام حسین علیه السالم

هم  باالخره تصمیمش را گرفت و میان ماندن و رفتن، رفتن را انتخاب کرد و با این شرط ازهمسرش جدا شد که درآن دنیا
همسرش باقی بماند و خدا می داند لحظه خداحافظی برهمسر و مادرش چه می گذشت، درآسمان ها چه غوغایی بود، چندین هزار 

 فرشته که برای همراهی ابراهیم آمده بودند ، می گریستند.

ز زیرا گریزگاهی ندارم که بگریزم ودرلحظات آخر که درقفس دنیا بود، همچنان زیر لب نجوا می کرد، بارالها ! معبودا! تو مرا بیامر
پس از تو می خواهم از لغزش هایم درگذری و از گناهانم که مرا گرفتار ساخته اند بیزاری می جویم و به تو پناه می آورم. خدایا 

. الهی مرا به خاطر درحال توبه ام، توبه ام را بپذیر. درحال پناهم، پناهم ده. خدایا تو مرا رسوا نکن، تو را می خوانم پس اجابتم کن
ناسپاسیم ازخیر دنیا و آخرت محروم مگردان و گناهانم را که خودت می دانی بیامرز. خدایا من که شرمنده ام اما اگر تو مرا 

 بیامرزی به سبب آن است که تو مهربان ترین مهربانانی.

 ودرآخر با اقتدا به مادرش ودراثر اصابت ترکش به پهلویش به عرش برکشید.

ش خیلی راحت است ولی پای عمل که باز می شود آن وقت است که باید ببینیم چند مرده حالجیم و می توانیم راحت دل گفتن
 بکنیم؟ 

 یا اینکه درزندان دل اسیریم و دراینجاست که درجه ایمان هرکس سنجیده می شود. 

علیه که نجات دهنده ما درروز محشر اهل بیت  را در دل زنده کنید چرا علیه السالمقسمتی ازوصیت نامه شهید : حب اهل بیت 
اهمیت بدهید. مگر می  علیه السالم حسیناین است که به عزاداری امام  علیه السالمهستند و الزمه ی دوستی اهل بیت  السالم

شکسته  شود دوستدار امام حسین بود ولی در مقابل جریان کربال غمگین نشد ؟ اگر غمگین نشوی برخود شک کن که چرا قلبت
 نشده است؟

 راهش پررهروباد...

 

 گیرم از زمانه بیا مهربان من دل

 بر لب رسیده بر غم ایام، جان من

 ا به بند اسارت کشیده استدنیا مر

 رنگ قفس شده همه آسمان من

 م به سر شده و نشدم آنچه خواستیعمر

 باران شرم می چکد از دیدگان من  

 اق را به رنج و بال آزموده اندعش

 وای اگر فراق بود امتحان من ای

 شب گرد فاطمه شب جمعه برای تو

 شب های چهارشنبه ی هفته از آن من

 ر سفر کربالی تویک شب به خاط

 یک شب به خاطر سفر جمکران من

 با خود ببر مرا سحر جمعه کربال

 تا تل زینبیه شوی روضه خوان من

 با یک نگه برای دلم فتح باب کن

 ان منگردم فدایی تو امام زم
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 اکثر اهل آتش در قیامت آنانی هستند که از ازوداج و تشکیل خانواده امتناع کردند.

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

 ره نمایی بزرگان

 سخت گیری درانتخاب همسر

 حجه االسالم علیرضا پناهیان

 
شما باید خیلی شنیده باشید که آدم باید دراتنخاب همسر دقت کند. شما زیاد 
گوشتان را به این حرف ها ندهید. این از عجائب روزگار ماست ! ببینید رفقا! ما در روایات داریم که انتخاب همسر مهم است اما نه 
آن قدری که درصدا و سیما می گویند ! وقتی زیاد این حرف را توی صدا و سیما بزنند، مردم کم کم به انتخابشان شک می کنند، 

 می کنند. راحت که دعوا کردند، راحت طالق گرفته می شود. آمار طالق درکشور ما خجالت آور است. شک که کردند، راحت دعوا

انتخاب همسر اون قدرها هم مهم نیست، با هرکسی که ازدواج کردی او بهترین کسی بوده که خدا برایت انتخاب کرده ! آقا این 
چی ؟ زندگی ات را خلق کردیم برای امتحان، خب، خدا بداند تو  جا درقران می فرماید : ما زندگی انسان را خلق کردیم برای

داری می روی درخانه ای که رشدت ازبین می رود، نمی گذارد ! انتخاب همسر، امری است که عجیب و غریب، مقدر شده است . 
ید : استخیرک یا اهلل ... یک استغاره هم نمی خواهد. هرکی می خواهد با کسی ازدواج کند، دورکعت نماز بخواند، بعدش صدبار بگو

 سخت نگیری ... یا علی بگوید و برود جلو، سخت گیری نکن ، هوای نفست دخالت نکند.

گاهی در این انتخاب همسرها این قدر گناه می شود. این قدردل ها شکسته می شود، این قدر شک و تردید به خدا پدید می آید. 
ر شده است. هرکسی نمی تواند باهرکسی ازدواج کند. درمسئله خانواده، قضیه را انتخاب همسر، امری است که عجیب وغریب مقد

از انتخاب همسر شروع نکنید. مهم هست ولی زیادی به انتخاب درست اهمیت ندهید. آن وقت همه به انتخاب هایشان شک می 
رکسی می خواهد خدا را طیب و پاکیزه مالقات می فرمایند ه صلی اهلل علیه و آلهکنند. مهم رفتار تو با خانواده ات هست. پیامبر 

 کند با همسرش برود پیش خدا.. هرکسی می خواهد با صفا و پاکیزه برود پیش خدا با همسرش برود.

 

 سورچران نباشید

 ایت اهلل جوادی املی

درروایات آمده است : اگرسیر هستید، غذا نخورید. غذا خوردن درحال سیری استعداد را کم می 
ال تجتمع الفطنهُ والبطنه ، یعنی فطانت و » ازبیانات نورانی حضرت امیرمؤمنان این است که کند. 

زیرا تمام تالش و کوشش « هوشمندی با پرخوری جمع نمی شود و پرخور هرگز خردمند نمی شود
روح او این است که غذاها را هضم کند و دیگر فرصت اندیشیدن ندارد. درست مثل اینکه شما یک 

متخصص و دانشمند را به رفتگری درکوی و برزن بگمارید تا زباله ها را جمع کند. اگرکسی  انسان
     می تواند در کرسی یک استاد به تدریس بپردازد.، چرا او را به رفتگری وا داریم ؟ روح انسان

 می تواند یک استاد و مربی خوب باشد، حیف است که اورا به تفکری جسم بگماریم.

خوریم، برای تبدیل به مواد جذبی ودفعی به زمان نیاز دارد که روح این کار را به واسطه بدن انجام می دهد. روح  غذایی که می
انسان سلسله ای ازقوای ادراکی و تحریکی را دراختیار دارد. قوای تحریکی روح هم ابزار فیزیکی ای چون معده، روده و قلب دارد. 

میان مو، ناخن، گوش، چشم و مهه و... تقسیم می کند روح انسان است. وجود مبارک  آن چه غذا را به صورت خون، عادالنه
امیرمومنان می فرماید : ال تجتمع عزیمه و ولیمه ، بعضی انسان ها اهل سورچرانی هستند و دوست دارند هرروز میهمان یک نفر 

 باشند. انسان سورچران اهل عزم واراده نیست.
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 از مومنی بر طرف نماید، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد. هر کس اندوه و مشکلی را

 امام رضا علیه السالم

 تا پاکیزه نباشی پاکیزه نمی دهند

 استادفاطمی نیا

تا پاکیزه نباشی، پاکیزه نمی دهند ، ظرفی که برای آب خوردن انتخاب می کنی باید 
ین توقع درستی نیست که ازخدا پاکیزه پاک باشد. اگرمن ظرف باطنم آلوده باشد ا

بخواهم . اول باید باطن را پاکیزه کنم. حاال چه کار کنیم درقدم اول باطنمان پاک شود؟ 
با خودت قرار بگذار به کسی پرخاش نکنی، غضب را درهمین مجلس دفن کنی وبروی ! 

گیریم پس چه نماز جماعت می خوانیم و ماه رمضان روزه می ،  االن ما زیارت می رویم
می شود که توفیق نداریم و پیشرفت نمی کنیم ؟ وقتی بررسی کنیم می بینیم ریشه تمام 

 مشکالت، زبان است. با حرف کسی را می زنیم یا غضب و پرخاش می کنیم.

!روی رستگاری آیت اهلل بهاء الدین می فرمودند : پرخاش برکات زندگی را می برد. جوان عزیز! خدای نکرده به مادرت تند بگویی
را نمی بینی، به پدر تندی کنی رستگار نمی شود. حلیم )صبور ( بشویم ! اگر بخواهیم ازنعمت های باطنی بهره مند شویم باید 

 ظرف درونمان پاکیزه باشد وظرف درونمان وقتی پاک می شود که آلودگی ها را کم کنیم.

یشان گفته بود : ایها الکلب، یا ایها الکلب ابن کلب )ای سگ ! ای سگ کسی به خواجه نصیرنامه نوشته بود. اول نامه خطاب به ا

فرزند سگ ( فالن مسئله علمی چطور است؟ خواجه نصیر هم درجواب نوشته بود که جواب مسئله این است و درآخر نامه نوشت 

شیده است، من دو پا دارم و آن اما صحبت تو درباره سگ . سگ حیوانی است که چهاردست و پا راه می رود و بدنش از مو پو«: 

 « .خودتی»طور نیستم و .. والسالم . تمام ، نه پرخاشی، نه غضبی! ما بودیم می نوشتیم 

 

 عیب نسازید ، عیب نگذارید

 نیلچی زاده خانم رکارس

 

اگر عیبی را دیدید، نباید به رخ طرف مقابل بکشید و او را سرزنش بکنید، چون سرزنش 
هاست. خداوند کسی را که سرزنش می کند تهدید عجیبی کرده  کردن جزء بی اخالقی

است.ا گرواقعاً عیبی درطرف باشد اعم ازعیب اخالقی ورفتاری، جسمی و خانوادگی و من او 
را به آن عیب سرزنش کنم درروایت ازاهل بیت است که این بنده ازدنیا نمی رود مگر اینکه 

 به همان عیب آزمایش می شود.

عالم هستی فوق العاده ویهه و دقیق است و اگرتوکسی را به واقعیت بدی که دراوهست سرزنش کردی تو خود درهمان  مایعنی نظ
 "زهمَزه لُمَل هُکُویل ٌ لِ "چاله خواهی افتاد و نمی توانی ازآن بیرون بیایی، ولی وای به کسی که به قول قرآن عیب جو است 

یعنی طرف عیب ندارد ولی برای اینکه بخواهد خود را تبرئه کند عیبی را روی دیگران بگذارد. این جا در حقیقت به بابی وارد شده 
است که خداوند می گوید وای برتو! دیدید مادر با تمام مهربانی، زمانی که فرزند اشتباه بزرگی می کند می گوید وای به حال تو 

خدا می گوید وای به حال شما دست من به شما می رسد و بدجوری زمین خورید آن جا که باید خوبی های  اگر دستم به تو نرسد.
شما گل کند همه آن را بعنوان بدی درشما می بینند به خاطراین که بی جهت روی دیگران عیب گذاشتید. بدترین نوع عیب 

 گاری است.گذاری، عیب گذاری روی دخترهای پاکدامن و عفیف درمراسم خواست
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 از غیرت نابجا بپرهیز، زیرا این کار زن درستکار را به انحراف و زن پاکدامن  را به تردید می کشاند.

 امام علی علیه السالم

 توصیه هایی ارزشمند برای زوجین 

 :توصیه های رهبری درباره حفظ خانواده  و زندگی زناشویی

 بروید با هم بسازید.

خانواده را متشنج و دچار افسردگی و هیجان های بی مورد نماید اجتناب کنید. هم زن و هم مرد بنا را ازهرچیزی که محیط "
برسازش و هم زیستی و همراهی بگذراند آنچه درخانواده خیراست و وجود دارد، مال زن و شوهر است و درنهایت مال فرزندان 

بی محبتی و عدم اطمینان و صمیمیت باشد رنج مال هردو طرف است. مال یک طرف نیست. اگر خدای ناکرده درمحیط خانواده 
 "است.

 
 
 
 
 
 
 

 علیه السالمو امیرالمومنین  سالم اهلل علیهااصل تربیتی اززندگی مشترک حضرت زهرا  93
 سالم اهلل علیهاو حضرت فاطمه  علیه السالمی مشترک حضرت علی هدر زندگ :اصل اول ( اصل خدا محوری و عبادت خانوادگی

: هرگاه خداوند بخواهد بنده را گرامی بدارد، او  علیه السالمرموده علی هودند، به فهاشق و شیفته پرورگار بهواده عهتمام اعضای خان
  9را گرفتار عشق و محبت خویش می گرداند.

خانه ملکوتی اتاقی ویهه آتش عشق پروردگار آن خانه را غرق نور الهی و اعضای آن را شیفته و حیران پروردگار ساخته بود درآن 
ن ابی الحدید دانشمند بزرگ اهل سنت می نویسد: علی عابدترین و پرنمازترین مردمان بود و بنماز ومناجات با پروردگار بود. ا

. حسن بصری درباره عبادت محوری حضرت فاطمه می گوید : دردنیا عابد تر ازفاطمه یافت نمی   2ازهمه بیشتر روزه می گرفت. 
  4و به حدی برای نماز و عبادت برپا می ایستد که پاهایش ورم می کرد.شود. ا

هرشب پس ازفراغت از وظایف خانه داری چنان خائفانه و خالصانه برسجاده به نماز می ایستاد که  سالم اهلل علیهاحضرت فاطمه 
اطمه نظرکنید. بردرگاه من ایستاده درحالی پروردگار بدان برمالئکه خویش مباهات می فرمود : مالئکه من اینک برسرور کنیزانم ف

که بندبند وجودش ازخوف من مرتعش و لرزان است . او با تمام وجودش به عبادت من روی نهاده است. اینک شما را گواه می 
  3.گیرم که پیروان و شیعیان او را ازآتش ایمنی بخشیدم

 قرآن عجین گشته و تمام اخالق و مرام اعضای  خانواده فاطمی،( اصل قرآن گرایی : روح و جان اعضای این خانواده با 2اصل 

به خدا هیچ قریشی را ندیده ایم که بیش از » قرآنی گشته بود، تالوت قرآن پدر خانواده، چنان در اوج بود که درباره او گفته اند :  
 7«قرآن بخواند علیه السالمامام علی 

                                                           
 (408) سیدرضی، نهج البالغه، حکمت .  1
 (27، ص 9)ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج . 2
 (.02، ح 77، ص 34) عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  . 1
 ( .48، ص 28)عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج . 4
 ( .923) سنن امام علی ) ص  . 0
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 بخواهد، میانه روی در معیشت و اخالق خوش را روزی ایشان می کند.هر گاه خداوند برای خانواده ای خیری 
 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

به طور  شبانه روز با قرآن انس و رفاقت داشته و به تالوت آن عشق می ورزیدند و می فرمودند :  سالم اهلل علیهاحضرت زهرا 
 .9ن ها ساکن فردوس خوانده می شود قرائت کننده سوره های حدید و الرحمن و واقعه درآسما

درطول زندگی خویش همواره دعوت کننده به سوی وارستگی  سالم اهلل علیها( ساده زیستی و زهد خانوادگی : فاطمه زهرا 4اصل 
و  ازدنیا ودل سپاری به خدا بود. اما نه دعوتی با زبان، که دعوت با تمام وجود و درعمل. دعوتی که ارزش و تأثیرش درهدایت

 تربیت پیروان از هزاران دعوت زبانی بیشتر و مؤثرتر است.

تا  76666( اصل ایثار وانفاق خانوادگی: درایامی که فدک دراختیار حضرت زهرا بود ، تمام درآمد آن که سالیانه بین 3اصل 
واده ازآن بر می داشت و تقدیم آن حضرت می شد، اما آن حضرت تنها به اندازه کفاف و ضرورت خان ،2دینار طال بود 926666

سالم اهلل بقیه را بین نیازمندان مدینه تقسیم می فرمود. بدین سان روزی که درآمد فدک به طور ماهیانه تسلیم حضرت زهرا 
 می شد، روز جشن و سرور فقیران مدینه بود. علیها

 ( اصل پاک نگه داری محیط خانه و خانواده از گناه7اصل 

باالترین هنربانوی یک خانه، حفظ محیط خانه و اعضای خانواده از حرم الهی است تا همیشه و درهمه حال ارتباط خانواده و 
اعضای آن با عالم ملکوت برقرار باشد و این هنری است که حضرت فاطمه آن را به اوج تجلی رسانده است. آن حضرت درآخرین 

این معنا تأکید ورزیده است : پسرعموجان، تا درخانه تو بودم، دروغی نگفتم، خیانتی بر علیه السالموصیت های خویش به علی 
  4نکردم و ازدستورات الهی تو هیچگاه گامی فراتر ننهادم.

 ( اصل جهادی و فدایی بودن تمام اعضای خانواده0اصل 

ش را وقف خداوند و رضایت او کرده بود، تمام وجود زندگانی خوی علیه السالمبه همراهی همسرش علی  سالم اهلل علیهافاطمه 
یگانه خانواده ای که تمام اعضای آن فدائیان راه خدا بودند و دراین راه تمام آبرو، دارایی و جان خویش را تقدیم داشتند، خانواده، 

 فاطمی ، بوده است.–علوی 

 ( اصل دفاع همه جانبه از حریم والیت و امامت7اصل 

شیداترین پروانه شمع امامت بود. پروانه عاشقی که با سوختن و فداسازی خویش، به همگان آموخت که  سالم اهلل علیهافاطمه 
امام برحق چونان کعبه است . کعبه ای که مردم بایستی برگردش طواف نمایند. نه او برگرد مردم. این فاطمه بود که یگانه ترین 

لویش شکست و درخون نشست، اما لحظه ای ازیاوری ولی امرخویش از اسوه دهی را درهمراهی با والیت ادا ساخت، همو که په
پای ننشست، همو که با فریادهای جگرسوز خویش، زیباترین شعار والیت مداری را درگوش جان پیروان خویش طنین انداز 

یر ونیکی، به سربری و چه ساخت. ای اباالحسن ! روحم به فدای روح تو جانم سپر بالی تو ! همواره همراه تو خواهم بود، چه درخ
بود و  سالم اهلل علیهاپیشتازترین ، خالص ترین و کاری ترین حمایت گر والیت و امامت، فاطمه  3درسختی و بال گرفتار شوی !

 همان است که باید مقتدا و اسوه مادر عرصه والیت محوری، محبت شناسی و حجت مداری دراین برهه اززمان واقع شود.

 

  ..ادامه دارد..

 یزدانیزهرا گرداوری:

 

                                                           
 (278و  270) صحیفه زهرا ص  . 1
 ،(998، ص 21عالمه مجلسی ، بحار ج  ) . 2
 (.919، ص 34مجلسی، بحاراالنوار، ج ) عالمه  . 1
 (. 910، ص 9)حائری مازندرانی، محمد مهدی، کوکب الدری، ج  . 4

 



 
 

 ناعمـه31

مهدی عجل اهلل تعالی فرجه و شریف بخشنده ای است که مال را به فراوان می بخشد و بر مسئولین امور، بسیار سخت گیر و بر 
 بینوایان رئوف و مهربان است.

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

 عصر دعا کنیم ؟  چگونه برای امام

کلمات و واژگان و با چه ادبیات و محتوایی با خدای خود نجوا کند؛ بسیار مهم است و درتأثیر پذیری و بهره اینکه انسان با کدام 
مندی نقش فراوانی دارد. بدون شک آدمی هرچه کاملتر و ازنظر مقام روحانی، بلندتر باشد با پروردگار عالم ارتباط بهتری برقرار 

می شود که در دعا خدا را چنان که شایسته اوست ستایش کند ومعرفت او نسبت  می کنیم زیرا شناخت انسان کامل ازخدا سبب
به نیازهای انسان، موجب می شود که در دعا، عالی ترین و ثمربخش ترین خواسته ها را ازدرگاه لطف و کرم او بخواهد؛ به همین 

 ترس پیروان اشیا است.دلیل دعاها و مناجات های معصومان گنج گرانبها و پایان ناپذیر است که در دس

دعا کردن برای امام مهدی گرچه با هر زبان وبیانی با یک فرصت بزرگ و توفیق ارزشمند است، ولی آنگاه که ازسوز و گداز امام 
بهره بگیری، به یقین بهره های بی پایان معنوی می بری و نیز از چشمه جوشان  علیه السالممعصوم برای نجوای یا مهدی 

 درهای مهدی شناسی در ابعاد گوناگون به رویت بازمی شود. معرفت ایشان،

 

 :آثار معرفتی دعا برای امام زمان 

از قله علم  علیه السالمازآنجا که دعای معصومان 
ومعرفت الهی ایشان سرچشمه می گیرد و بر قلب 
طاهرو لسان صادق ایشان جاری می شود درجای 
جای آن ، عقاید و معارف حق بیان شده است، که 

 خوانند دعا ازاین جاری زالل و سیراب می کند:

دراینجا برخی از معارف بلند این دعاها را ذکر می 
 کنیم :

حق که هویت مکتبی و  الف( مروری بر اعتقادات
 دینی ماست :

به مبدأ  یاسین آمده احرازمانند آنچه در زیارت آل 
 و معاد و پیامبر و جانشینان برحق او:

اشهدکُ یا موالی أنی أشهد ان ال إله اال اهلل 
وحده ال شریک له ، و أن محمداً عبده و 

یا موالی أن علیاً امیرالمومنین حجتهُ والحسن و حجته و الحسین حجته ... و أشهد انک حجه اهلل  شهدکرسوله و ... ا
 و أنَ رجعتکم حقٌ... و أشهد انَ الشر حق و الجنه والنار حق . ...

 ب( مروری بر وظائف و تکلیفات شیعیان نسبت به امام 

نسبت به امام بدست می آید که این معرفت، مقدمه عمل ورفتار در ضمن دعاها ، معرفت بیشتر وعمیق تر درباره وظایف ما 
 مطلوب و حرکت درمسیر رضایت امام خواهد بود.در پایان دعای ندبه می گوییم:

واجعلنا ممّن بأخذ بحجزتهم و یمکث فی ظلهم. و أعنا علی تأدیه حقوقه إلیه و االجتهادِ فی طاعهِ و اجتناب معصیته و 
 منن علینا برضاه.

فرازها به روشنی، گویای این حقیقت است که شیعه امام منتظر بیش ازهرچیز باید در پی ادای حقوق امام و جلب رضای او این 
باشد . و درحزب  تمسکباشد  و بکوشد که ازمسیر اطاعت او به وادی نافرمانی امام منحرف نشود بلکه پیوسته به والیت آنها م

 امام به سر برد.
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 نیابند. امام در موسم حج حاضر شود و او آنها را می بیند ولی آنها )مردم( او را نمی بینند. مردم امام خود را
 امام صادق علیه السالم

 ج( شناساندن جایگاه الهی امام و اوصاف ومقامات او

 دعای افتتاحاین بخش دربسیاری از دعاها و زیارات وجود دارد؛ مانند فرازهای نخست زیارت آل یاسین و فراز هایی از 

ی بشیء من الحق فبیک حتی ال یستخناللهمَ اجعلهُ الداعیَ إلی کتابک و القائم بدینک...اللهم أظهر به دینک و سنه 
 مخافه أحدٍ من الخلق

 : علیه السالمو فرازهایی ازدعای امام رضا 

 الرضیُ الزَکیی الوفی قی الهادی المهدی الطاهر النقمام الته .. أنه االنشهد ُلَاللهم فإنا 

 د( ترسیم معیار حق باطل

ماسالک الی اهلل و پیرو مخلص اهل بیت کبیان شده است  یدرمتون ادعیه و زیارات معصومان برای حق وباطل معیارهایی روشن
 درفتنه ها و آشوبها حق را کم نکند و به وادی باطل سقوط نکند. علیه السالم

 

 درزیارت آل یاسین می خوانیم :

  ما رضیتموه والباطل ما استختطموهُ و المعروفُ ما أمرتم به والمنکرُ ما نهیتم عنهفالحق 

 هه ( ترسیم جهان پس ازظهور 

چندان  وشور و شوق منتظران را به ظهور، د عجل اهلل تعالی فرجه شریف  ظهور مهدی نبدون تردید آگاهی اززیبایی های دورا
 در قالب دعا و زیارات اثر عمیقی بردلها دارد. لیه السالمعمی کند و ترسیم آن دوره درکالم معصومان 

 دردعای افتتاح می خوانیم :

 ا اإلسالم و أهله و تذلُ بها النفاق و أهلههَبِزُ اللهمَ إنا نرغبُ إلیک فی دوله کریمه تع

 ودر دعای ندبه می خوانیم :

نن... أین سو العدوان، أین المدَخر لتجدید الفرایض وال أین المنتظر ألقامه األمتِ والعوج و أین المرتجی إلزاله الجور
م الدین و أهله... أین معزّ األولیاء و مذلّ األعداء أین جامع الکلمه علی الوده أین محیی معدالمؤمَلُ إلحیا الکتاب وح

 التقوی؛

 گردآوری: سیده زهرا هاشمی
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 رهنمود های ناب

 
 آیت اله بهجت )ره( : ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هرقیمتی زندگی کنیم.

 زندگی ما حکایت یخ فروشی است که ازاو پرسیدند: فروختی؟ گفت نه ولی تمام شد.

اله بهجت پرسیدند: کدام ذکر برای آرامش دل مؤثرتر است ؟ فرمودند: احساس حضور خدا . ره نمودی برای آرامش دل : ازآیت 9
درهمه دل، همه مسائل را حل می کند. درجایی دیگر فرمودند: دست راست را روی قلب نهادن وقرائت سه بار سوره انشراح ، 

 برای آرامش دل ، مفید است.

مایند تمرین شهود و باورکردن احاطه حضرت حق برهمه چیز وتوجه به این معنا .ره نمودی برای رسیدن به تمرکز: ایشان می فر2
 که خدا درهرحال وهرجا با انسان است، موجب تمرکز می گردد.

.ره نمودی برای تشرف به محضر ولی عصر)عج( : ازایشان دستورالعملی برای تشرف به محضر امام عصر پرسیدند، فرمودند: 4
بار آیه نور را خواندن تا پانزده روز پس  270معه باشد، بعد از نافله صبح و نماز صبح، دراول وقت ، ماهی که نخستین روز آن ج

 بارگفتن ذکر ال اله اال اهلل. 270ازآن تا پانزده روز دیگر 

اهل  دراین باره توصیه کرده اند: درهرصبح و شام این دعا ترک نشود و مقصود همه -.رهنمودی برای امنیت و سالمت :الف 3
همچنین توصیه کرده اند : همیشه قرآنی را همراه  -ب«  اللهم اجعلنی فی درعِکَ الحصینه التی تجعل فیها من ترید»ایمان باشد: 
 داشته باش.

.رهنمودی برای کسب روزی حالل : آیت اله بهجت فرموده اند: یکی ازکسی که کیمیا خواسته بود، گفته بود، بگو: اللهم اغننی 7
 حرامک /اما راست بگو.. بحاللک عن

.رهنمودی برای عالج وسوسه های اعتقادی : ازآیت اله بهجت درباره درمان و سوسه های اعتقادی پرسیدند، فرمودند: زیاد 0
 گفتن ال اله اال اهلل عالج آن است 

ت بار، برای پیدا کردن گم هف« .رهنمودی برای پیدا شدن گم شده: ایشان فرمودند: أصبحت فی امان اهلل، أمسیت فی جوار اهلل7
شده خوب است . یکی می گفت با کسی کارداشتم، نه اسمش را می دانستم و نه جایش را. ازصبح تا عصر این ذکر را تکرار کردم 

 بار ، نیزبرای پیدا شدن گم شده خوب است.  262ازسوره حج،  76خودش آمد. و باز فرمود : خواندن آیه 

نماز روز پنج شنبه ،  -4. 9ختم سوره واقعه  -2بستن حرز جواد به بازو  -9اولین راهکار : .رهنمودی برای ابطال سحر: 8
مرتبه  49مرتبه توحید و دررکعت سوم حمد و  29مرتبه توحید، دررکعت دوم حمد و 99چهاررکعت است، دررکعت اول حمد و 

و نمازگزار پس ازسالم رکعت چهارم سوره توحید را  مرتبه توحید. هردورکعتی یک سالم دارد 39توحید و در رکعت چهارم حمد و 
 بار می خواند بعد به سجده می رود و صدبار می گوید، یا اهلل و دعا می کند. 79بار و صلوات  79

( قرآن 9.رهنمودی برای حل مشکل : ایشان می فرمودند: این موارد را مراعات و عمل کنید، تا انشااله مشکل برطرف گردد.  1
 .       ( آیه الکرسی را بخوانید ودرمنزل نصب کنید4(معوذتین را بخوانید و تکرار نمایید 2همیشه همراه داشته باشید.  کوچکی را

( روزی پنجاه آیه 0 .( درموقع اذان، با صدای نسبتاً بلند اذان بگویید7 .  ( چهارقل را بخوانید و تکرار کنید، خصوصاً وقت خواب3
 .تاً بلند بخوانید ازقرآن کریم با صدای نسب

 محمدمحمدی ری شهری      برگرفته ازکتاب زمزم عرفان

                                                           
شخصی گرفتار در "عالمه مجلسی برای گشایش در کارها، افزایش روزی و رفع گرفتاری ها و مشکالت از امام سجاد علیه السالم نقل کرده اند که .  1

شروع به خواندن سوره واقعه کند در روز اول یک مرتبه و در روز دوم دو مرتبه بخواند تا روز چهاردهم که چهارده مرتبه  ماهی که روز اول آن دوشنبه باشد
 "ذکر شده است. 497صفحه  16سوره واقعه را می خواند و چون به پنج شنبه رسید دعای است که شرح آن در بحار االنوار، جلد 

 

رهنمود های ناب

 نافرمانی خداست.هر چه می کشیم و هر چه که بر سرمان می آید، از 

 شهید حاج حسین خرازی  
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 هیچ کار خیری را ریاکارانه انجام نده و آن را از روی حیا ترک مکن.
 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

 چرا طلبه شدم ؟؟؟

 طلبه شدم تا ...

طلبه شدم تا با تلنگرهای هرلحظه  باغبان گلستان عشق، وجودم را از 
آفت های روزگار سم پاشی کنم. و هنگام عبور از کنارگلهای کاکتوس 
مراقب خارهای غیبت باشم. مراقب باشم بادهای سوزان دروغ و تهمت مرا 

 با خود راهی کورههای آتش دوزخ نکنند. 

رایمان خنثی کنم. درس عاشق شدن را ازمدرسه عشق یاد بگیرم و آن را با شبنم های بلورین طلبه شدم تا تاریکی جهل را با نو
 محبت معشوق تزئین کنم.

لکه های سیاه گناه را با بارش اشک های شبانه شستشو می دهم و  علیه السالمطلبه شدم تا به دنیا بگویم در گلستان اهل بیت 
 ازتقوا برتن کرده و رهسپار کوی عبودیت می شوم. درچشمه قرآن وضو می سازم، آنگاه پیراهنی

طلبه شدم تا با بندگی ، آب کنم شمع وجودم را ازتمام چیزهایی که حجاب می شود بین عاشق و معشوق، باطنین یا اهلل یا اهلل یا 
 اهلل گفتن در عمق سکوت شد.

زمینی ام گره بزنم و سجاده ای ببافم به نورانیت نور را به ذره ذره از سلول های جسم  علیه السالمطلبه شدم تا پیچک معصومین 
وعطر شبانه ی نیاز تا روحم رسم عاشق شدن را ازغربت غریبی آقا درفصل انتظار به نظاره بنشیند و آنگاه دستانم را با اخالص به 

 سوی معبود بلند می کنم و با تمام وجود فریاد می زنم : اللهم عجل لولیک الفرج.

 

 

 است اینجا ایران
 حاکمش نائب امام زمان است
هان است هبر ج  و پاک ترین ر

هریمنان است  قدرت بسیجیانش، کابوس ا
 اینجا تحریم دشمنان است

 اما شیعه...!
 صبور و قهرمان است

  هدف ما از زندگی نان نیست، حفظ ایمان است
همچون امتحان است  زندگی 

 کسی قبول می شود که پیرو خط شهیدان است
 الیت وصیت آنان استپیروی از 

 ما تا آخر ایستاده ایم..
 لبیک یا خامنه ای

 




	Front
	Back

