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 یا ارحم الراحمین

 هوا چقدر خوب و دو نفره است! من هستم و خدا...

سپاس می گویم خدایی را که بسیار مهربان و بخشنده و نزدیکتترین کتب بته متن حتتی ام ختودو استت و                           
خاضئانه می گویم :خدایا! حکمت قدمهایی را که برایم بر می داری، بر من آشکار کتن اتا درهتایی را کته بته                  

 سویم می گشایی، ندانسته نبندو و درهایی که به رویم می بندی، به اصرار نگشایم.

در حالی آغام می شود که شبهای قدر را که مانند نهر نوری است کته درمل  رتر                6931فصل میبای اابستان  
برکت آن،  جان مؤمنان ام گناه اطهیر می شود؛ رشت سرگذاشته و امخدا مسئلت کرده ایتم در شتق قتدری                       

 که اوفیق نصیبمان می کند اا قرآن بر سر بگذاریم؛ لیاقتی عطا کند اا قرآن را در د  بگذاریم.

در این شبها و رومهای باقی مانده،  بار دیگر لق به دعا می گشاییم که بار الها!  خروج ام ماه مبارک را  بترای                         
 ما مقارن با خروج ام امامی گناهان قرار بده.   

بینیتم،    شتود کته متی    واما درک نهایت و عظمت رابطه عاشقانه و جانانه فطر،  غدیر و قربان ممانی میتسر متی   
وقتی ابراهیم به امر خداوند فرمندش اسماعیل را به مسلخ می برد ، اا فرمندش همچون حتسین فرمنتد علتی                      

دهد، نه!! او فرمندت را قربانی        )علیه السالو( باشد که در راه دوست قربانی می شود؛ خداوند به ابراهیم ندا می              
نکن و همین قدر، عشق و ولیت خود را به خالقت اثبات کردی و درعوض این گوسفند را قربانی کتن! چترا                         
چون قرار است حسین من فرمند علی، اماو منصوب من در کربال فرمندانش را قربانی کنتد؛ و نهایتت عتشق و           
ولیت الهی و وفاداری را به نمایش بگذارد؛ آری اوست که إذن دارد همه فرمندانش را در راه من قربانی کنتد                      
و خودش هم قربانی شود؛ واگر حاجی در کنار خانه من گوسفند قربانی میکند، حسین علی باید فرمندانش را                   

 قربانی کند.

بارالها! مقدر فرما آنچه ذبح می شود، نفسانیت ما باشد بته رتای ربانیتت اتو و اگتر بنتای عیتدی دادن داری؛                        
دیدگان ما را منوّر کن به دیدن جما  مهدی فاطمه)عج ا... اعالی فرجه الشریف(                                                                                   

دست اندرکاران نشریه نائمه این شماره را به ساحت مقدس حضرت محمد مصطفی)صلی ا... علیه               
و آله و سلم( هدیه می کنند؛ باشد که مورد عنایت آن حضرت واقع شود.                                                              

 سخن سردبیر

 

 معصومه رنجبر



 مناجات نامه

 

 زهرا دهقان

 1صفحه 

 إلهی!
 این چه وادیی است که تا بخواهم سر مویی نزدیک شوم فرسنگها دور می شوم. 

 إلهی!
تو خود   «کُلُّ َمن فی الوجوِد َیطُلُب صیداً. إنّما اإلختالف فی الشَّبَکات.         »گوینده ای گفت:     

گواهی که بدترین شبکه، شبکۀ صید من است. از شرّ آن به تو پناه می برم، که جزز تزو     
 پناهی نیست.

 إلهی!
ساعد علوی ام ده تا ابراهیم سان بِت نفس را بشکنم، و نفسم را نفس رحمانی گردان تا                   

 عیسی آسا در دمم!
 إلهی!

مززی گفتززم ، و گززاهی )أعززو ُ بهززکَ مَززن هَمَزززاتِ     «أعززو ُ بززان مِززنی الززشّیطان الززرّجیم  »گززاهی  

از امزشب اجزازت      .«أعو ُ بهکَ مِن شرّ الوسواس الخینّاس  »(، و گاهی 79مؤمنون/  -الشَّیاطین
 بگویم. «رَبِّ أعو ُ بهکَ مِنّی»می طلبم که 

 إلهی!
تا کنون خودم را بر منبر گوینده می پنداشزتم و حزاّار را مزستمو، ولزی اکنزون مزی بینزم                

 گوینده تویی و من و مستمو، هر دو، مستمعیم.
 إلهی!

تا کنون به امیدواری سر به باال می داشتم و خداخدا مزی کزردم، اکنزون بزه شرمزساری                      

 سر به زیر افکندم که چرا چون و چرا می کردم.
 إلهی!

 به حرمت راز و نیاز اهل راز و نیازت این نااهل را سوز و گداز ده! 
 إلهی!

 بگویم، که هنوز از گفتن آن شرم دارم. «أستغفران و أتوبُ الیه»توفیقم ده که یکبار  
 إلهی!

 شکرت که دنیایم آخرتم شد.                               
 

 الهی نامه حسن زاده آملی ) حفظه ا...(

 1صفحه 

 :)صلی ا...علیه و آله( پیامبر اکرم 
و ناتوان ترین افراد کسى است که از دعا و مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشد و بخیل ترین  عاجز

 اشخاص کسى خواهد بود که از سالم کردن خوددارى نماید. 
  78/ صفحه 1أمالى طوسى/ جلد 



 

انسان مسافری است که ام عالم خاک حرکت خویش را آغام کرده و اا لقاءا... ریش می                

هر متسافری بترای     »یَا َأیُّهَا الْإِنسَاُن إِنََّك کَادٌِح ِإَلى رَبَِّك کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ.        «رود
نیام به ماد و اوشه دارد.ماد و اوشه هر متسافری             -مادی باشد یا معنوی     –سفر خویش   

باید متناسق با همان سفر باشد.سفر آخرت و سیر إلی ا... سفری استت کته اوشته ای          
غیر ام اوشه ی سفرهای مادی دنیایی نیام دارد و طلبه مسافری استکه حکم راهنما رابرای دیگرمسافران ایفا می نماید.رب قطعتا  بایتد               
ماد و اوشه ی او بهتر و بیشتر ام دیگران باشد اا نه انها خود به سالمت به مقصد برسد، بلکه  دیگران را هتم در ستالم رستیدن یتاری                              

 نماید و این میسّر نخواهد شد؛ مگر با دانستن و  رعایت اموری که ام آن  به عنوان آداب طلبگی  یاد می شود.
سخن ام آداب طلبگی یا مّی طلبگی، سخن ام ظواهر، برومات بیرونی و اجلّیات اجتماعی مندگی یک طلبه است و ام هنجارهای حاکتم                        
بر سیمای مشهود فرد روحانی در منظر دیگران، خبر می دهد.طلبه ام آن جهت که یک مسلمان مومن است؛ وظیفه دارددر ممره اهتل                  
ایمان باشد.اما فراار ام آن،ام جهت شخصیت صنفی و نقتش اجتمتاعی ختال طلبگتی نتیز لمو استت در جلتوه هتای ظتاهری ختود،                   

 هنجارهایی را مراعات کند.
ام جمله این آداب: سر و وضع ظاهری  طلبه است .هر گونه لباس یا رفتاری که موجق انگشت نما شدن وی در میان دیگتران و جلتق                    
اوجه آنها گردد؛ لباس شهرت نامیده شده و ام نظر شرعی ممنوع است و یک سربام اماو ممان )عج ا... اعالی فرجته التشریف( بیتشتر ام          

 دیگران باید به این مسأله دقت داشته باشد.  
وی باید در انتخاب طرح، رنگ یا جنب لباس و ...به گونه ای رفتار نماید که دیگران به دیده ی احقیر یا امتسخر بته او نظتر نکننتد و          

 شخصیت و کرامت او ریوسته در اجتماع ام آسیق اعتراض محفوظ ماند.
سطح مندگی طلبه آداب مخصوصی دارد.او نباید با دارایی و هزینه های خود متهم به حرل و دنیا طلبی یا مبتال به بی انصافی شتودو                          
یا آه حسرت دیگران را برآورد.طلبه حتی اگر اوان مالی فوق العاده دارد، در نوع مخارج مندگی نباید ام سطح متوسط مردو بالار باشد،                       

باید اوجته کنیدکته همته متوّجته          »بلکه شایسته است اندکی رایین ار اماین سطح قرار گیرد.اماو خمینی )رحمة ا... علیه( فرموده اند:              
شما هستند؛ لذا میّ اهل علم خوداان را حفظ کنید. درست مانند علمای گذشته ساده مندگی کنید. در گذشته چه طلبته و چته عالتم         

 بزرگ شهر مندگی شان ام سطح معمولی مردو رایین ار بود و یا مثل آنها بود.
امروم سعی کنید مندگی اان ام میّ آخوندی اغییر نکند. اگر رومی ام نظر مندگی ام مردو بالار رفتید، بدانید کته دیتر یتا مود مطترود                  

می شوید؛ برای اینکه مردو می گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردو مندگی می کردند، امروم که دارند ودستشان می رستد ام                   
 مردو فاصله گرفتند.  

 باید وضع مثل سابق باشد، باید طوری مندگی کنیم که نگویند طاغوای هستیم.
 

 آداب طلبگی

 

 اعظم رستمی

 1صفحه 

تربیت طالب جوان یکی از واجب ترین و ضروری ترین کارهاست 
و بایستی این تربیت به شکل برنامه ریزی شده،و دقیق انجام 

 بگیرد. 

 مقام معظم رهبری ) مدظله العالی(

 2صفحه 

 :)صلی ا... علیه و آله( پیامبر اکرم 
 است. )علیهم السالم( جویندگان علم، شفاعتی همانند شفاعت  پیامبران 

  161ارشادالقلوب/ صفحه



 

ام سوی دیگر، اگر موقعیت مالی طلبه اجامه دهد نباید در خرج کردن ام این سطح بسیار رایین ار باشد؛ میرا متهم به خشک 
دستی یا ریاضت ناروا می شود .خالصه خوراک و روشاک و مندگی و ماشین سواری وی نیز باید در حد اعتدا  باشد و به این 
خاطر، وظیفه ما در انتخاب اسباب مندگی محکوو شرایط اجتماعی است و اقید ما بته ایتن وظیفته ، متصداق مراعتات اقتوا         

 خواهد بود.
رفتار اجتماعی طلبه نیز خیلی مهم است.  به طوری که باید در رفتار اجتماعی اش کلیه قواعد و مقررات اخالقی را مراعتات               
نماید. هر رفتاری که سبک القی شود، یا نفرت انگیز و مننده باشد، یا طلبته را بته نتااهالن شتبیه گردانتد و او را در موضتع           

 اهمت قرار دهد، یا مانع انجاو دادن بهینه رسالت طلبگی باشد؛ باید ارک شود.
ان شاءا... در شماره بعدی نشریه ناعمه به بخش دیگری ام آداب طلبگی اشاره خواهیم کرد. دوستان می اوانند برای مطالعته    

 بیشتر در این ممینه به کتابهای میر مراجعه نمایند. 

 درآمدی بر می طلبگی اممحمد عالم ماده نوری* 

 نشانه های رروا ریشگی ام آیت ا... جوادی آملی *

 چهل حدیث اماو خمینی )رحمة ا... علیه() اربعین(      *

 نکته های آغام در اخالق عملی ام آیت ا... مهدوی کنی *

 

 3صفحه 

 :)صلی ا... علیه و آله( پیامبر اکرم 

  161ارشادالقلوب/ صفحه

 ی علم مصافحه کند)دست دهد(، خدا بدنش را بر آتش حرام می کند.  هر کس با جوینده



 سالم علیکم! لطفا خودتان را معرفی نموده، کمی از فعالیتهای خود را بیان نمایید؟

در این مدرسه به عنتوان استتاد و معتاون فرهنگتی و          6931وعلیکم السالو و رحمه ا... و برکااه! سمیه کشاورم هستم. اوفیق خدمتگزاری ام سا   
 لبته اهذیق را داشته او و هم اکنون هم اگر خانم فاطمه الزهرا)سالو اهلل علیها( قبو  کنند؛ در بخش مدیریت، مشغو  به خدمت خواهران عزیز ط  

 ی کامرون هستم.  

 میزان استقبال مردم و تعداد طالب مشغول به تحصیل چند نفر می باشد؟

 الحمدهلل با فضل خدای متعا  و عنایات صاحق الزمان)عجل اهلل اعالی فرجه الشریف(، استقبا  مردمنسبتا خوب بوده و به حتو  و قتوه ی الهتی                          
نفر هم دانش آموخته متی باشتد کته            16نفر و     609اعداد طلبه های جاری این مدرسه که به ناو مبارک حضرت مهرا)سالو اهلل علیها(مزّین شده،       

 اکثرا  با انگیزه ای وصف ناشدنی و با رشتکاری ستودنی به امر ابلیغ علوو دینی اهتماو می ورمند.

 هدف از تأسیس حوزه علمیه خواهران در شهرستان کازرون چه بوده است؟

 رایبا اوجه به قدمت چندین ساله حومه علمیه برادران در سطح شهرستان کامرون و راسخگونبودن به نیامهای دینی بانوان ونبود ملجأ و مأمنی ب                       
بانوان شهرستان در ممینه علوو دینی و شرعی که بتوانند کسق علم نموده و یا حتی راسخگوی سؤالت اعتقادی و متذهبی دیگتر بتانوان باشتند؛           

 مسئولین امر را بر آن داشته اا حومه علمیه خواهران را اأسیب نمایند.

 فعالیتهای حوزه در سطح  شهرستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

به لطف حضرت حق و کمک حضرت مهرا)سالو ا... علیها( با وجود این که مدت میادی امااسیب  آن نمی گذرد  اما به خاطر داشتن اساایدی که                     
ام لحاظ علمی و عملی و اخالل در سطح خوبی هستند، اوانستند اکثر قریق به اافاق فعالیت هتای فرهنگتی شهرستتان را رتشتیبانی نماینتد و                             
همچنین با االش بی وقفه اسااید بزرگوار برای اربیت طالب جهت امر ابلیغ دین، طالب عزیز نیز دوشادوش استااید ختود در ستطح شهرستتان                     

ه ا ب فعالیت های ارمشمندی را ارائه کنند. به طوری که مورد استقبا  فراوان مردو شهر قرار گرفته و احسین بسیاری ام مسئولین این شهرستان ر               
 دنبا  داشته است.  )وهذا من فضل ربی(

 آینده حوزه را چگونه می بینید؟

ما نیز آینده ی حومه را درخشان میبینیم، میرا بنده، اطمیناندارو کته هرگتاه بترای ختدا                   »و یرثها العبادی الصالحون «بنابر وعده خداوندکه فرمود: 
وچونحومه هدفی جز یاری دین خدا ندارد،بته         »و لو کره المشرکون    «کاری انجاو گیرد، خداوند متعا  نیز نصرت خود را نصیق بندگانش می کند       

 فضل ویاری خداوند متعا ، نصراش ان شاءا.. اعالی شامل حا  حومویان و مردو این شهر،خواهد شد.

 سخن پایانی خود را نسبت به طالب محترم بفرمایید؟

اینجانق به عنوان خدمتگزار طالب عزیز و گرانقدر،ضتمن آرموی اوفیقتات روم افتزون،               
آنها را به االش برای رسیدنبه کما  و قربق الهی در ممینه علم و اختالق الهتی اوصتیه          

 می کنم.ان شاءا... همگی مرضی درگاه حق واقع شویم.

ما دست اندرکاران  نشریه ناعمه نیز اماینکه در این متصاحبه، متا راهمراهتی نمودیتد ،                   
کما  اشکر را نموده و سالمتی واوفیق رومافزون را ام درگاه خداوند متعا  بترای شتما                 

 خواستاریم.

 سخنی با مسئولین

 

 

 1صفحه 

 :)مدظله العالی( رهبر معظم انقالب ، امام خامنه ای 
 بماند. اگر حوزه انقالبی نماند، نظام در خطر انحراف” انقالبی ” حوزه علمیه باید 

 از انقالب قرار می گیرد. 



 والدت

هت.ق. در ابریز متولد شتد و او        6131حاج سید علی آقا قاضی در سیزدهم ماه ذی الحجة الحراو سا             
 را علی ناو نهادند. ردر وی حاج سید حسین قاضی و مادرشان دختر حاج میرما محسن قاضی بود.  

 تحصیالت

بعد ام بلوغ و رشد به احصیل علوو ادبیه ودینیه مشغو  گردید و ام همان ابتدای جوانتی احتصیالت                
خود را نزد ردر بزرگوار و میرما موسوی ابریزی و میرما محمد علی قراچه داغی آغام کرد. رتدرش بته                     
علم افسیر عالقه و رغبت خال و ید طولیی داشته است، چنانکه سید علی آقا خودش اصریح کترده   
که افسیر کشاف را خدمت ردرش خوانده است. همچنین ایشان ادبیات عربی و فارسی را ریش شاعر                 

و متخلت  بته     »حجتة الستالو   «نامی و دانشمند معتروف متیرما محمتد اقتی ابریتزی معتروف بته                  
خوانده و ام ایشان اشعار میادی به فارسی و عربی نقل می کرد و شعر طنز ایتشان را کته هتزار                       »نیر«

 بیت بود ام بر کرده بود و می خواند.

سالگی به نجف اشرف مشرف شد و اا آخر عمر آن جا را وطن               11هت.ق. در سن 6903ایشان در سا   
 اصلی خویش قرار داد.

آیت ا... سید علی آقا قاضی ام ممانی که وارد نجف اشرف شد، دیگر ام آنجا به هیچ عنوان خارج نتشد                       
هت ق به ایران سفر کرد و بعد ام میارت به اهران بامگشت و مدت کوااهی در شهرری در                   6990مگر یک بار برای میارت مشهد مقدس. حدود سا           

 جوار شاه عبدالعظیم اقامت گزید.

 درجه اجتهاد

رب ام اقامت در نجف اشرف، احصیالت حوموی خود را نزد اساایدی ام جمله فاضل شربیانی، شیخ محمد مامقانی، شیخ فتح ا... شتریعت، آخونتد       
سالگی به ثمر     11خراسانی و... ادامه دادند و سرانجاو کوشش های خستگی نارذیر مرحوو آیت ا... قاضی در راه کسق علم، کما  و دانش، در سن             

مرحوو آقتا )قاضتی(     «نشست و این جوان بلند همت در عنفوان جوانی به درجه اجتهاد رسید. آقا سید هاشم حداد ام شاگردان ایشان می فرمود:                   
یک عالمی بود که ام جهت فقاهت بی نظیر بود. ام جهت فهم روایت و حدیث بی نظیر بود. ام جهت افسیر و علوو قرآنی بی نظتیر بتود. ام جهتت                   

ری ادبیات عرب و لغت و فصاحت بی نظیر بود، حتی ام جهت اجوید و قرائت قرآن. و در مجالب فااحه ای که احیانا  حضور ریدا می نمود،کمتر قا                         
 »قرآن بود که جرأت خواندن در حضور وی را داشته باشد، چرا که اشکالهای اجویدی و نحوه قرائتشان را می گفت... 

 در پی محبوب

 ایشان ام جوانی به دنبا  ازکیه و اهذیق نفب و کسق معنویت و معارف بلند اسالو بود و در این راه چهل سا  صبر و مجاهده کرد و چهل ستا                
ر ضمیر الهی اش او را به عالم قدس می خواند و او که قصد کتوی جانتان را د                 درد طلق و عشق، آراو و قرار و خواب و خوراک را ام وی ربوده بود. 

تتی  سر دارد، می خواهد به هر نحو شده ام این خاکدان طبیعت به عالم نور و ملکوت را گذارد. می داند که جانق عشق عظیم است و نباید به راح                       
ام دستش بدهد و فرو بگذاردش، برای همین چهل سا  است که مشغو  مجاهده است. چهل سا  است کته آداب عبودیتت متی آمتومد و هنتوم                           

 معشوق به حضور خود راهش نداده است!

نزد هر کب احتما  می دادو ام او چیزی بفهمم، می نشستم اگر مطلبی را می فهمیدو، که خود ختدا نعمتت داده بتود و             «خود ایشان می گوید: 
 »اگر نمی فهمیدو دیگر به آن شخ  مراجعه نمی کردو. 

 سیمای فرزانگان
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 تقیّد تام به آداب شرع
 

برای همین آن قدر خود را به ضوابط و آداب شرع و رعایت مستحبات و ارک مکروهات ملزو ساخته بود اا امری ام محبوب فرو نمانتد                           
و آن قدر بر آن اصرار می کند که به حسق طاقت بشری هیچ مستحبی ام او فوت نمی شود اا آن جا که بعضی ام مخالفتان و معانتدان          

 »قاضی که این قدر خود را مقیّد به آداب کرده شخصی ریایی و خودنماست. «می گویند:
متن ستفر بتسیار کتردو، بتا          «و عده ای دیگر هم با وجود مخالفت بام نمی اوانند احسینش نکنند. یکی ام مخالفین ایشان می گویتد:                     

بزرگان عالم اسالو محشور بوده او و ام احوا  بسیاری ام آنان بالمشاهده آگاهم اما حقیقتا  هیچ کب را همانند قاضی اا بدین حد مقیتد   
آیت ا... قاضی همیشه نمام مغرب و عشاء را، در حرمین شرفین اماو حسین علیه السالو و حتضرت ابوالفتضل                      »به آداب شرع ندیده او.    

علیه السالو به جا می آورد، و چون به حرو حضرت ابوالفضل علیه السالو می رسد، با خود می اندیشد که اتا بته حتا  در متدت ایتن                                
چهل سا  هیچ چیز ام عالم معنا برایم ظهور نکرده، هر چه دارو به عنایت خدا و به برکت ثبتات استت. در راه ستیّد اترک مبتانی کته                                
دیوانه است، به طرف او می دود و می گوید؛ سیّد علی، سیّد علی، امروم مرجع اولیتاء در امتاو دنیتا حتضرت ابوالفتضل علیته التسالو                               

 هستند، و او آن قدر سر در گریبان است که متوجه نمی شود آن سید چه می گوید!
 به حرو حضرت ابوالفضل )علیه السالو( می رود. اذن دخو  و میارت و نمام میارت می خواند و می خواهد که مشغو  نمام مغرب شتود.       

اکبیره الحراو را که می گوید، می بیند که وضع در اطراف حرو حضرت ابوالفضل) علیته التسالو( بته طتور           «آیت ا... نجابت می گوید: 
کلی عوض می شود، آن گونه که نه چشمی اا به حا  دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلق بشری خطور کرده استت. قرائتت را کمتی                               
نگه می دارد اا وضع اخفیف یابد و بعد دوباره نمام را ادامه می دهد، مستحبات را کم می کند و نمام را سریع ار ام همیتشه بته رایتان                              
می رساند. به حرو اماو حسین علیه السالو نمی رود و به دنبا  جایی خلوت به خانه رفته و برای این که بتا اهتل متنز  هتم برختورد                         

 نکند به رشت باو می رود. آن جا درام می کشد و دوباره آن حا  می آید و بیشتر می ماند.
اا اهل منز  سینی چای را می آورد، آن حا  می رود. نمام عشاء را می خواند و دوباره آن وضع بر می گردد؛ چتیزی کته اتا بته حتا                   
حتی به گفته خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حال که دیده نه می اواند در بدن بماند و نه می اواند بیرون بیایتد. دوبتاره کته         

 »شاو را می آوردند، آن حا  قطع می شود و نیمه شق دوباره بر می گردد و مدت بیشتری طو  می کشد. 
آن چه را می خواستم، اماما  بدست آوردو و اماو حتسین            «آری و بالخره درهای آسمان برایش گشوده و فتح باب می شود. می گوید:             

 »)علیه السالو( در را به رویم گشود.
 

 رحلت
به هر حا ، میرما علی آقا قاضی رب ام سالها ادریب معارف بلند اسالمی و اربیت شاگردان الهتی، در روم دوشتنبه چهتارو متاه ربیتع                        

مطابق هفتم بهمن ماه در نجف اشرف وفات کرد و در وادی السالو نزد ردر ختود دفتن شتد. متدت عمتر شتریف                             6911المولود سا    
ایشان هشتاد و سه سا  و دو ماه و بیست و یک روم بوده است.ایشان در سا  های آخر عمر عطش و بی اتابی، جتسم و روحتش را بتا           

آقتا متن    «طبیبش به وی می گوید:      »در سینه او آاش است ساکت نمی شود.         «هم می سوماند و او مراق آب می خواهد و می گوید:            
داند این آب آن آاش را خاموش نمتی کنتد اتا          »لیوان آب بخورید.  1-9طبیق شما هستم، به شما می گویم در این ماه رمضان رومی  

لحظات احتضار سخت اترین لحظتات       »رها کن اا که چون ماهی گدامان غمش باشم            «آخر رومه هایش را کامل می گیرد و می گوید:         
برای ممین و میباارین لحظات برای عارف است. آیت ا... کشمیری می فرمودند: هنگاو احتضار، ختودش بتا اشتاره بته بتدن ختود متی                    

بعتد ام   «و هنگاو غسل مشاهده شد که صوراش بام و لبانش خندان بود. بام آیت ا... کتشمیری فرمودنتد:             «این دارد می رود. «فرمود:  
وفااش خواستم بفهمم مقاو ایشان چقدر است، در رؤیا دیدو ام قبر آقای قاضی اا به آسمان نور کتشیده شتده استت، فهمیتدو خیلتی                         

 »مقاو والیی دارد. 
 »شق قبل ام وفات آقای قاضی، کسی خواب دیده بود که اابوای را می برند که رویش نوشته شده بتود            «آیت ا... بهجت می فرمودند:  

مرحوو عالمه آقا سید عبدالعزیز طباطبائی یتزدی نقتل نمتود کته ام استتادو       »فردا دیدند آقای قاضی وفات کرده است.  «اوفی ولیّ ا... 
در ایاو وفات استاد اخالق آقا سید علی قاضی ابریزی اناثر نجتوو ر  داد و ایتن بته                  «مرحوو آیت ا... العظمی خوئی شنیدو که فرمود:  

جهت رفعت مقاو آن مرحوو بود. مرحوو طباطبائی یزدی نقل کرد که ما گفتیم: این اصال  محا  است که ستتاره هتا بته ختاطر کتسی                  
ریزش کنند و سقوط نمایند ولی استادمان آقای خوئی اأکید نمود، شما انکار کنید من که خودو این واقعه شگفت انگیز را با چتشمان                         

   »خود دیدو و نمی اوانم چیزی را که در ریش من یقینی است، انکار نمایم.
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 از میان بندگان خدا تنها عالمان هستند که از خدا می هراسند و در برابر او خشوع می ورزند.   



خانواده سنگ بنتای هتر جامعته ی بتزرگ انتسانی استت کته در                  
استحکاو روابط اجتماعی و رشتد و اعتالی یکایتک اعتوای جامعته               
نقش بنیادین دارد. االش در جهت استوار سامی روابط خانوادگتی           
ممینه را برای سالمت اخالقی و سعادت عمومی جامعه فراهم متی            

 کند.

 احکیم بنیان خانواده وابسته به سه عامل مهم است:

 گزینش همسر-6

 شیوه همسر داری -1

 روش اربیت فرمندان -9

اگر لمو باشتد کته انتسان ، بترای           
رسیدن به کما  ام یک نردبتان       
چند رله ای صتعود کنتد، بته         
طتتور حتتتم اولیتتن رلتته ایتتن 
نردبان اشکیل خانواده استت     
و ام مراحل مهم منتدگی هتر        
فتترد درختتانواده، مرحلتته ی   

گزینش همسر است که فرد باید      
اا رایان عمر، ریامدهای انتخاب خود      

 را بپذیرد. 

یکی ام مسائلی که در این مرحله برای فرد مطترح استت،        
مسأله خواستگاری می باشد. شاید برای هر کسی این سؤا  ریتش           
بیاید که در مراسم خواستگاری چه سؤا  هایی باید مطرح شتود              
و دلیل انسان برای رسیدن به ایرن سؤا  ها چیست  جتواب ایتن              
ررسش ها چه معیارهایی را در امدواج روشن می کند  ایتن ستؤا       

 ها چگونه باید مطرح شوند  و...

قبل ام دانستن سوا  ها یادمان باشد که همه این ررسش ها بترای         
روشن شدن سه نکته است: او  این که آیا طرف مقابل متا متالک               
های واقعی امدواج مثل حسن خلق، خویتشتن داری، همتدلی و ...             
را دارد یا خیر  دوو این که آیا بین ما اناسق لمو وجتود دارد یتا                  

 خیر 

سوو هم این که آیا مالک های شختصی ای کته متا بترای همتسر           
 آینده مان لمو می دانیم، در ایشان هست یا نه 

 رب برای یافتن این سؤا  ها با ما همراه باشید.

بام هم یادآور می شویم که سؤا  و جواب های خواستتگاری فقتط             

اا اندامه ای می اواند به ما نشان بدهد که آیا مناسق هتم هتستیم       
یا خیر  رتب بترای آشتنایی دقیتق، مراحتل دیگتری هتم ماننتد                  

 احقیق،رفت و آمد خانوادگی، مسافرت و ... هم می باشد.

 محورهای مهم در سوال های خواستگاری:

 محور اول: آگاهی یافتن از گذشته فرد

اگر می خواهید کسی را بشناسید ، او  گذشتته اش را بشناستید.              
 گذشته ی هر فرد نقش مهمی در

شکل گیری نگرش، احساس و رفتار او در حتا  و          
آینتتده دارد. آینتتده ااحتتد بتتسیار میتتادی 

 اکرار گذشته

است؛ بنابراین ررسش ام گذشته     
افراد می اواند به شما در ریش       
بینی شخصیت، موضع گتیری     

 ها و

رفتارهتتا ی او در آینتتده کمتتک 
کند. متا بته چنتد نمونته ام ایتن            
سؤا  هتا کته بترای آگتاهی یافتتن           
 امگذشته ی فرد است، اشاره می کنیم:

 مایلید من چه چیزی از گذشته تان بدانم؟ *

می توانید شیرین ترین خاطره تان از گذشتته را تعتری              *
 کنید؟

 تلخ ترین خاطره شما چیست؟ *

زیباترین صفتی که تا به حال از شخصی دیده اید، کتدام              *
 است؟

ناپسند ترین کاری که از شخصی در گذشته دیتده ایتد ،        * 
 چیست؟

چه ویژگی هایی از زندگی پدر و مادرتان را برجسته متی              *
 دانید؟

شیوه های برخورد پدرومادر شما با مشکالت چگونه بوده         *
 است؟ آیاشما این روش ها را می پسندید؟

 )گزینش همسر(در مسیر آرامش 

 

 سوسن عابدی
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کسى که مجردى را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانى است که در قیامت خداوند به آنان                
 نظر لطف مى کند



هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواج کند ، شیطانش فریاد بر آورد که : وای بر او دین خود را از 
 گزند من حفظ کرد .

 محور دوم: 
 محک زدن ارزش ها

بررسی ها نشان می دهند که هرچته اشتتراک باورهتای ارمشتی و            
مذهبی موج ها بیش ار باشد، میزان موفقیت آن ها در مندگی منتا              
شویی بالار است. روشن است که اگر دو طرف به نقطته نظرهتای              
دینی مشترکی داشته باشند، ام سنت هتا، آداب و رستوو متشابهی         
ریروی خواهند کرد؛ درنتیجه در برخورد با مسا ِ  مختل ، دیدگاه            
های مشترک و یا نزدیک به هتم خواهنتد داشتت. درایتن محتور،                 
سؤا  هایی مطرح می شودکه سطح اعتقادی همسرآینده را به متا            

 نشان می دهد؛ مانند:
به نظر شما دین داری چه ااثیرهای مثبتی متی اوانتد بتر مندگتی      

 مناشویی بگذارد 
 آیا راب ه ی بین مذهق و آرامش درونی را قبو  دارید  
میزان رایبندی شما به آمومه های دینی مانند نمتام، حجتاب و ...               

 چه قدر است 
 نظر شما درباره شیوه های به کار بردن دین در مندگی چیست  
 آیا خود را نیاممند اقویت آمومه ها و افکار دینی می دانید ، چرا  

 محور سوم: 
 واکنش چهره واقعی فرد

شما چگونه همسری را ارجیح می دهتیرد: ستاکت و خجتالتی یتا               
 رُررو و اجتماعی  منطقی یا

احساساای  جدی یا بذله گو  مستقل یا وابسته به شما  عاطفی یا            
 معمولی  ...

روشن است که اگر به ابعاد بیش اری ام شختصیت همتسر آینتده               
خود عالقه مند  باشید، نه انها افاهم بین شما بیتشتر متی شتود،                
بلکتته نقطتته نظرهتتای نزدیتتک اتتری در برابتتر متتسا ئتتلِ مندگتتی   
خواهیدداشت. برای شناخت ماویه های مختلتف شختصیت طترف           

 مقابل می اوانید ام این سؤا  ها استفاده کنید:
 بیش ار در خلوت، آرامش می یابید یا اجتماع  چرا 

 رابطه  شما با شوخی چیست  چه حد ام آن را قبو  دارید 

 در اصمیم گیری ها اصمیم گیر هستید یا ریرو  چرا 
 آیا هنگاو بروم نامالیمات، سریع خشمگین می شوید 

 آیا مایلید احساس خود را سریع به طرف مقابل منتقل کنید 
 محور چهارم:

 فهمیدن هدفهایش 
ممانی که فردی ام هدف هتایش بترای اتشکیل منتدگی متشترک               
سخن می گوید، در واقع ام نیامها،آرموهتا و امتایالاش در مندگتی              
آینده صحبت می کند؛ بنابراین بکوشید ام هدف های همسر آینده            
خود باخبر شوید. هم چنین ببینید میزان رایبندی و اصترار او بتر              
هدف هایش چه قدر است، اا هم بتوانید هدف های او را بتا هتدف     
های خود مقایسه کنید و هم بتوانیتد بته ریتش بیتنی درستتی ام                 
برخورد او با انفاق های درست مندگی دست یابید. برای رسیدن به            

 این منظور می اوانید سؤا  هایی ام این دست بپرسید:
 هدف های شما ام اشکیل خانواده چیست 

اا چه میزان بر اهداف خود اصرار دارید  آیا در هر شرایطی هتدف              
 های خود را دنبا  می کنید 

چه چیز ممکن استت باعتث شتود شتما دستت ام ایتن هتدف هتا             
 بردارید 

نظرشما درباره این هدف ها چیست )بدون این که بگویید این هتا            
 هدف های شماست(.
 محور پنجم: 

 شناختن پدر یا مادر فرزندانمان
بیش ار انسان ها بخشی ام خواسته های برآورده نشده در گذشتته        
خود را در مندگی کودکانشان جست و جو می کنند؛ بنابراین اگتر              

 ام مخاطق خود بپرسید کودک خوب در نظر شما چه کودکی
کودکی را به اصویر می کشد که شما را اا انتدامه ای بتا آرموهتا و                  

 روحیات شخصی یا ارمشی است 
خود آشنا می سامد. افزون براین شما می فهمید که آیا با رتدر یتا                
مادر احتمالی فرمندآینده اتان نقتاط متشترکی در اربیتت کتودک        
دارید یا نه  روشن است که نداشتن افاهم در این بخش، کودکانی            
را با اربیت دوگانه به بار خواهتد آورد. شتما متی اوانیتد ام ستوا                   

 هایی مانند ررسش های میر استفاده کنید:
 فرزند خوب چه خصوصیاتی دارد؟

 فرزند با تربیت از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟
بارزترین اخالق خوب برای یك کتود  چیتست؟ بدتریتن           

 اخالق چیست؟
به نظر شما والدین باید چه کارهایی بترای تربیتت کتود              

 انجام دهند؟
 هنگام اختالف نظر در تربیت کود ، کار درست چیست؟
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 زن بگیرید؛ زیرا که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می کند.        

 محور ششم: 
 برگزاری یک میزگرد اقتصادی

 
هرچه اختالف نظر بیش اری در ممینه های خرج کردن رو ،رب اندام، برخورد با متشکالت متالی، صتداقت متالی بتا یکتدیگر، نحتوه                            
برگزاری مراسم ها و ... بین دو موج وجود داشته باشد، شرایط برومکشمکش های خانوادگی بیشتری خواهد بود. شما در این محورباید                      
امدیدگاه های همسرآینده اان درباره مسا ئِل مختل اقتصادی آگاه شوید وآن را با دیدگاه های خود مقایسه کنید. برخی ام سؤا  ها در                       

 این محور عباراند ام:
 سهم پول را در خوش بختی چقدر می دانید؟

 نظر شما درباره میزان خرج های مراسم عقد و عروسی چیست؟
 درباره میزان مهریه چه نظری دارید؟ 
 درآمدهای زندگی را چگونه باید هزینه کرد؟ 
 محل مسکونی مطلوب از دیدگاه شما چه جایی است؟ 
 نظر شما درباره صرفه جویی و قناعت چیست؟ 
 خانه کدام یك از اطرافیانتان را می پسندید؟ 

 به نظر شما چند سال یك بار باید وسائلِ خانه را عوض کرد؟
 

 محور هفتم: 
 آگاهی از میزان و نحوه برقراری روابط اجتماعی

 
لمو است بدانید که همسرآینده اان قرار است باخانواده، بستگان و فامیل خود و شما چه سبک اراباطی را برقرار کند؛ رفت و آمد کتم          
یا میاد، دخالت دادن آن ها در مندگی یا داشتن یک مندگی مستقل، اراباط صمیمانه و نزدیک یا محافظه کارانه و دور و... . ام طفتی در         
محیط کاری ، داشتن چه رابطه ای با همکاران خانم یا آقا را قبو  دارید  اختالف نظر ها در این ممینه نتیز سرنوشتت ستامند. در ایتن       

 قسمت می اوانید ام این سؤا  ها استفاده کنید:
 دوست دارید همسرتان با خانواده شما تا چه حد صمیمی باشد و تا چه میزان ارتباط برقرار کند؟

 شما دوست دارید با خانواده او چگونه ارتباط داشته باشید؟
 نظر دادن پدر و مادر من و خودتان را در زندگی مان به حساب راهنمایی می گذارید یا دخالت؟ 
 در محل کار و خانواده با نامحرم چگونه رفتار می کنید؟ از همسرتان توقع دارید چگونه رفتار کند؟ 

 آیا خنده، شوخی و سربه سر گذاشتن با نامحرم در خانواده، فامیل و دوستان را قبول دارید؟
 درباره مردان و پسران نامحرم)یا زنان و دختران نامحرم ( فامیلتان چقدر شناخت دارید؟

 عالوه بر مسائل مطرح شده، باید به برخی مسائلِ جز ئیِ که اأثیرگذار بر روابط همسران است، نیزدقت شود.
 صمیمیت جسمی مقدمه سام صمیمیت روانی است. در امدواج، خوش ظاهر بودن همسر اصل نیست.

ولی شرط است. یعنی نباید انها معیار انتخاب همسر باشد و ام طرفی هم نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید در کنتار دیگتر معیارهتای            
امدواج به آن اوجه شود. هم چنین خصوصیات جسمی دیگری چون قد،چاقی یا لغری، سفید یا گندو گون بودن و ... نتیز بایتد متورد          
رسند شما باشد؛ حتی باید به شباهت در مزاج ها اوجه کرد. مثال اگر فرد گرو مزاجی با همسر سرد مزاجی امدواج کنتد، بایتد منتظتر                      

 بروممشکالای در ممینه ارضای جنسی باشد. در این محور سوا  هایی ام این دست می اوانند مفید باشد.
 آیا شما قیافه مرا می پسندید؟

 آیا فکر نمی کنید خصوصیتی از جسم و ظاهر من در آینده شما را اذیَت کند؟
 آیا تغییری را در این ظاهر ضروری می دانید؟

 مزاج شما چیست؟ اگر مزاج ما به هم نخورد چه باید کرد؟
 انشاءا... در شماره بعدی به نحوه ررسیدن سؤا  های خواستگاری اشاره خواهیم ررداخت.
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ما من شتاب  اتزّوج فتی حثداث تةِ          »قا  النبی)صلی ا... علیه و آله و سلم(:         
سنِّه إّلا عجَّ الشَّیطانُ یا وثیل ه یا ویل ه عثصثمث منّی ثُلُث ی دینِه ف لیثتَِّق ا... العبتدُ        

  (6) »فی الثُلُثِ الباقی

هرکب که در اوائل جوانی امدواج کند، شیطان فریاد منتد: فریتاد ام او،           «
فریاد ام او، دو سوو دینش را ام دستبرد من نگاه داشت، رتب بایتد عبتد     

 »خدا در نگه داری یک سوو دیگرش، جانق اقوا را رعایت کند.

هایی در امدواج نهفته است کته استالو ایتن چنیتن بترای         مگر چه ارمش 
امدواج ارمش و اهمیت قائل شده و روایات فراوانی در اشویق و ارغیق به   

 اند  امدواج بیان فرموده

ما ِمن بناء فی الستالِو ا حثتقَّ ال تی ا... ِمتن           «اند:  رسو  رحمت ما فرموده 
 (1) »التّزویجِ.

 »ار ام امدواج نیست. هیچ بنایی در اسالو نزد خداوند محبوب«

الرکعتتانِ یتصلّیهِما    «یا در جایی دیگر اماو باقر )علیه السالو( فرمودنتد:           
 (9)  »رجلٌ متزوّجٌ افضلُ مِن رجلٍ ا عز بث یثقووُ ل یل هُ و یثصووُ ن هارُهُ

 (4) »دو رکعت نمامی که مرد همسردار می خواند، بهتر است ام قیاو شق مرد عزّب به عبادت و رومه گرفتنش در روم. »

کته امدواج   اند. متردی  ی امدواجشان فراهم شده است ام بزرگترین فسادی که بهترین و آسان ارین راه ورود شیطان است، در امان مانده من و مردی که وسیله 
وت بلکته بترای     شود. وی آسانتر و بهتر می اواند ام گناه چشم چرانی و فساد اخالقی در امان بماند. نه انها ام شته  کرده دیگر با چشمانش، گناهی مراکق نمی 

ت کمتک   جبتا دوری ام دیگر محّرمات ، انرژی و نشاط بیشتری دارد؛ به خصول اگر همسر، شریک و همراهی داشته باشدکه به او در ارک محّرمات و انجاو وا             
همتان    ها باید همراه همسرش باشد بلکه در امور معنوی نیز باید یاور خوبی برای همسرش باشتد.                  کند. همسر خوب، همسری است که نه انها در شادی و غم       

 »فاطمه)سالو ا... علیها(بهترین یاور در عبادت خداوند است.«شان فرمودند:   طور که حضرت علی)علیه السالو(در بیان اولین ویژگی همسر بهشتی

 دو عالم هستید بی طلبه های عزیز! سربامان اماو ممان)عج ا... اعالی فرجه الشریف(! شما در مندگی خود چگونه اید  آیا شما نیز در همسرداری ریرو راه بی 

یتار متددکار، دو     دانند، به عنوان دو       کند، هر دوی آنها خود را موظّف به رعایت مسائل الهی می       من مؤمنه و صالحه هنگامی که با مرد مؤمن و صالح امدواج می 
ممان هم    کنند و هر    ی عشق و محبّت، فضای مندگی را ام ورود مشکالت حفظ می       رفیق شفیق، دو دوست همدو، دو همراه همرام و دو منبع ایمان و دواستوانه 

لذا ام گفتن  ند،که مشکلی ریش آید به آسانی و سادگی آن را حل و فصل می نمایند؛ چرا که خداوند را در هر حالی حاضر و ناظر بر خود و اعما  خود می دان
بعتد ام     رردامنتد. هنگتامی کته من و مترد       ی صبر و بردباری به عالج درد متی  کنند و با اسلحه حرف های غیر منطقی و انجاو رفتارهای نسنجیده خودداری می 

راه بترای     شتود در نتیجته   رسند و ممینه افکر صحیح و آینده نگری برای آنتان فتراهم متی    امدواج بر مشکالت اولیه فائق آمدند، به محیطی الهی و ملکوای می 
اتصمیم  شود. هم من و هم مرد با شروع مندگی مشترک، برای حل مسائل مندگی مجبورند اا درست بیندیتشند و بتواننتد         شکوفایی استعدادهای نهفته بام می 

 گردد و این آغامی است برای شکفتن. های نهفته در وجودشان می صحیح ااخاذ کنند و همین موجق شکوفایی ظرفیت

عمتل    ی من و مرد گذاشته شتده استت را بشناستید و ستپب بته آن      طلبه گرامی! برای داشتن مندگی آسمانی و معنوی، در ابتدا باید آن وظایفی که بر عهده 
 نمایید.

——————————————————————————————————————- 
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 شیوه های همسر داری
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 برای خانم روا نیست که خشمگینانه به شوهرش بنگرد. 

 دو مورد از کلید های خوشبختی:

 صداقت :
ارین خصوصیتی که من و مرد باید در مندگی مشترک            یکی ام مهم  

مد نظر داشته باشند صداقت در گفتار و رفتتار استت. صتداقت در               
شتود    گفتار من و مرد یعنی آنچه که مربوط به مندگی مشترک می           

را با یکدیگر با شفافیت کامل در میان بگذارنتد، اگرچته بته میتان                
خودشان باشد.این مساله موجق جلق اعتماد موجیتن نتسبت بته            
یکدیگر شده و آنان همدیگر را به چتشم فترد متورد اعتمتاد نگتاه                 

گتردد کته اگتر مترد در ختارج ام              کنند و این مساله موجق می       می
شود، همه امرکز خود را بر روی کتارش     منز  مشغو  به کاری می 

اش نباشد و ایتن امتر موجتق      نگران منز  و خانواده قرار دهد و د  
گردد که این خود متورد رتسند          ریشرفت کاری و اجتماعی مرد می     

مند بته     ها ام لحاظ روانی بسیار عالقه خانم خانه است؛ چرا که خانم 
 همسری هستند که ام لحاظ اجتماعی موفق باشد.

در خانته متشغو  امتور روممتره ختود               ام طرف دیگر وقتتی ختانم      
مانتد و ایتن       ی امرکزش بر روی امورات خودش متی     باشد، همه  می

شود و این خود      اش می   داری و همسرداری    موجق موفقیت در خانه   
مندی کامل مترد ام جتذابیت و خالقیتت ختانم خانته                موجق بهره 

 گردد. می
اگتر من احتساس      «مقاو معظم رهبری)مد ظله العالی( فرمودنتد:        

گوید یا مرد احساس کند که منش بته       کند شوهرش به او دروغ می 
گوید و هر کتداو احتساس کردنتد دیگتری در اظهتار                او دروغ  می   

های محبتت را ستست خواهتد          محبت صادق نیست، این دیگر رایه 
 (6) » کرد.

 ابراز و اظهار محبت:  
رام دیگر خوشبختی یک خانواده بیان کردن و ظاهر نمودن محبت           

ی قلبی است. خداوند متعا  خود وعده فرمتوده استت کته       و عالقه 
دهد؛ اما متأسفانه برختی       بین من و شوهر مودت و رحمت قرار می        

داننتد و     با اوجیه واهی قدر این نعمت و موهبت بزرگ الهی را نمی       
هتتای غیرمنطقتتی ختود و همسرشتتان را ام لتتذت نعمتتت   بتا حتترف 

اواننتد بتا      نمایند؛ درحالی که من و شوهر متی    خدادادی محروو می 
انتد، بته لتذای بتزرگ          ای که در قلق خود رنهان داشته        بیان عالقه 

دست یابند و این عالقته و محبتت را متضاعف نماینتد و مطمئتن                 
اتر   باشند که با هر بار اظهار نمودن محبت قلبی این محبت عمیتق  

کند.   دارار خواهد شد و این خود به محبت عملی کمک می            و ریشه 
محبت عملی آن است که من و شوهر در عمل و رفتتار ختود نیتز                 

 این محبت قلبی را به یکدیگر نشان دهند.
 (1/1/36)بیانات مقاو معظم رهبری هنگاو ایراد خطبه عقد/  

مثال اگر مردی یتا منتی ام دیتدن رفتتاری در همتسرش شتادمان                 
گردد، بته ختاطر جلتق رضتایت همتسر و نتشان دادن مهتر و                    می

ی خود نسبت به او، این رفتار را انجاو دهد و بتالعکب  اگتر                  عالقه
گتردد، آن     کسی ام دیدن رفتتاری در همتسرش آمرده ختاطر متی            

 رفتار را انجاو ندهد.
این نوع محبت کردن موجق خوشی و شادی و صتفا و صتمیمیت              

 گردد و در نتیجه ثمرات بسیاری خواهد داشت. در مندگی می
 فرمایند: ریامبر گرامی اسالو)صلی ا... علیه و آله و سلم( می

خوانیم که حتضرت علی)علیته التسالو( بتا وجتود              یا در روایات می   
ی مشکالت کاری و اجتمتاعی و سیاستی ممتان ختویش، هتر           همه

آمدنتد و حتضرت فاطمه)ستالو ا... علیهتا( را      ممان که به خانه متی  
دیدنتد، بته ایتشان در انجتاو کتار خانته کمتک               مشغو  کاری متی  

کردند و همین طور برعکب؛ هر ممان کته حتضرت علی)علیته               می
رفتند، کارهای بتیرون ام       السالو( برای جنگ به خارج ام مدینه می       

گرفتند و ایتن      خانه را نیز حضرت مهرا)سالو ا... علیها( برعهده می        
 گوییم. همان محبت عملی است که ما ام آن سخن می

های گرامی! سربامان اماو ممان)عجل ا... فرجه         خالصه این که طلبه   
الشریف(! چشم اطرافیان به شما دوخته شده اا ببینند که شما در            

کنیتد  ایتا رفتتار شتما بعتد ام             امور همسرداری چگونه عمتل متی      
طلبگی اغییری کرده است یا خیر  شتما ختود در رفتتار و کتردار                

 خود بیندیشید؛ آیا آیین و اصو  همسرداری شما اسالمی است.
البته که هست، اما بیایید بیش ام ریش به این اصو  رایبند باشیم              
و با انجاو وظایف خود به آن منتدگی شتیرین کته خداونتد متعتا        

 برای ما طراحی کرده است برسیم.
هرچه در مندگی به اصو  اسالو رایبندار باشیم، مندگی خود را به             
مندگی آسمانی و رتر ام معنویتت و صتمیمیت حتضرت علی)علیته         

 ایم. السالو( و حضرت فاطمه)سالو ا... علیها( نزدیک کرده
 

 مان.     های طلبگی به امید عنایت بانوی دو عالم به زندگی
 ان شاءا...  

   ————————————————————————————— 
 منبع:  نظاو خانواده در اسالو، حسین انصاریان      
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با اوجه به این که فطرت انسان بر رایه ی گرایش به خیر و شر نهاده شده است و هرکداو ام این گرایشات به                        
انهایی خود ممینه سام سقوط و صعود فرد را فراهم می کنند ام این رو باید گفت همچنانکه خداونتد فطترت                  

یعنتی    »ربّ«انسان ها را بر رایه ی اوحید و خداررستی نهاده است؛ در جای جای قرآن نیز خود را با عنوان                    
 ررورش دهنده معرفی می کند.

 (6)هثدثى     ءٍ خ لْق هُ ثمُ  شىث    کلُ  ق ا   رثبُّن ا الَّذِى أ عْط ى «

رروردگار ما کسی است که به هر موجودی آن چه لممه ی آفرینش او بتود عطتا فرمتود و آن گتاه هدایتتش            
 »کرد.

عالوه بر این نیز فلسفه ی وجودی انبیاء و اولیای الهی را مبتنی بر اعلیم و اربیت بیان می کند اا روشن شود 
که انسان ها برای رشد و شکوفایی استعداد های بالقوه خود نیام به اعلیم و اربیت صحیح دارند و باید همسو                     

 و هم جهت با این اعلیم و اربیت االش و کوشش کنند اا به هدف نهایی که مقاو قرب الهی است برسند.

کْمثة  وث یُعثلِّمُکُم مَّا ل مْ ا کُونُواْ لحْک مثا أ رْسثلْن ا فِیکُمْ رثسُول ا مِّنکُمْ یثتْلُواْ عثل یْکُمْ ءثایثااِن ا وث یُز کِّیکُمْ وث یُعثلِّمُکُمُ الْکِت ابث وث ا«
 »( 1) ا عْل مُون

دانستید به شتما    می  چنان که رسولی ام خود شما برایشان فرستادیم اا آیات ما را بر شما بخوانند و شما را ازکیه کنند و کتاب و حکمت بیامومد و آن چه را ن         
 »اعلیم دهند.

ای را  حیتا به طور قطع مندگی واقعی انسان نیاممند آگاهی ها و شناخت هایی است که بدون آن ها مندگی ام محور حیات انسانی خارج می شود قترآن کتریم                    
همچنین امآیات هفتاد و یک  و یک سوره هتا ی انعتاو وابتراهیم اینگونته                  (  9)معنادار می داند که با علم آغام شود، با علم سپری شود و با علم به مقصد برسد؛            

 برداشت می شود:

رستد یتا    د ب کسی که ام اعلیم و اربیت بی بهره است مانند کسی است که در بیابان خشکی سرگردان است و نمی داند ام کداو راه برود اا به سرمنز  مقتصو             «
 (4) »همچون کسی است که در ظلمات و ااریکی قرار گرفته و راه را ام چاه اشخی  نمی دهد که بناگاه به رراگاه نیستی سقوط می کند.

...او را اأمین   و    بنابراین می اوان گفت اعلیم و اربیت می اواند به رشد و اراقای جسمانی و روحانی انسان کمک کند و نیام های فردی و اجتماعی و اقتصادی                        
 (6)کند و به عبارت دیگر اماو امور مندگی بشر با امر اعلیم و اربیت در اراباط است. 

انی مردو فتدا    ناددر بیان اهمیّت و ضرورت اعلیم و اربیت در اسالو همین بب که انسان های نمونه و مربیان معصوو، جان خود را برای ام بین بردن جهالت و   
 کردند.

 (1) »وث بثذ    مثهجت ه فیک لیستنقذ عبادثک مِن الجهاله و حیرة الظالله«

 »خون قلبش را در راه او ایثار کرد اا بندگانت را ام نادانی و حیرت و گمراهی نجات دهد.

   ____________________________________________ 
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  363روضه الواعظین/ صفحه 

فرزندانتان را زیاد ببوسید، به راستی که برای شما در برابر هر بوسه درجه ای در بهشت است که مسافتش پانصد سال 
 است. 



 فرزندانتان را گرامی بدارید وآنان را نیکو تربیت کنید که آمرزیده می شوید. 

 :یندلذا با اوجه به اهمیّت اعلیم و اربیت در اسالو اماو سجاد )علیه السالو( اربیت را ام حقوق واجق و مسلم کودک معرفی می کند و می فرما
 (1)اعثتِهِ ى ط وث أ نَّکث مثسْئُو ٌ عثمَّا وُلِّیت هُ مِنْ حُسْنِ الْأ دثبِ وث الدَّل ال ةِ إل ى رثبِّهِ عثزَّ وث جثلَّ وث الْمثعُون ةِ عثل  «

 ستوی چون بر فرمندت ولیت داری و خدا او را ولیّ او قرار داده است باید او را صتحیح اربیتت کتنی و آداب نیتک را بته او بیتامومی، و او را بته                           
 »خدایش رهنمون شوی و او را در اطاعت الهی کمک کنی.

 .  رندبنابراین والدین و مربیان آگاه با الهاو گرفتن ام اعالیم اسالمی باید اماو االش خود را در جهت اربیت و حسن ادب فرمندان به کار بگی
 در این رابطه حضرت علی )علیه السالو( در ضمن وصیّتی به فرمندشان چنین می فرمایند:

 (3) »واأل دب خیرُ میراثٍ«
 »برارین میراث ]ام ردران برای فرمندان[ ادب و اربیت نیکو است. «

 مراحل سنی تربیت کودک
 مرحله اول :   

ام اولد اا هفت سالگی کودک در این مرحله قرار می گتیرد؛ در ایتن مرحلته لتوح          
وجودی کودک همچون برف سفید است و رتذیرای هتر نقتش و نگتاری ام ستوی           
اطرافیتتان متتی باشتتد؛ بنتتابراین والتتدین و مربیتتان بایتتد حساستتیت ایتتن دوران را 
بشناسند و با شیوه ای درست با او رفتتار کننتد اتا ام حتوادث روحتی غتیر قابتل                   

 جبران در امان بماند.
سا  او  و دوو دوران شیرخوارگی کودک است به فرموده ی ریامبر اکترو )صتلی                
ا... علیه وآله و سلّم( بهتر ام شیر مادر برای نوماد خوراکتی نیتست؛ در ایتن دوران               
شیرخوارگی است که شخصیت و روحیات و نگاه های ررمهر و عطوفت، نوامش ها              
و بوسه های مادر در ساحت روانی کودک مؤّثر استت؛ دامتان متادر یکتی ام مهتم           

 ارین فضا های اربیتی در این دوران می باشد.
سالگی کار اصلی کودک بامی است؛ والدین و مربیان می اوانند کاری را که بر عهدة کودک می گذارند به صورت بتامی بترای      1اا  1ام  

او مطبوع و دلنشین کنند اا ام کار کردن بیزار نشود؛ عالوه بر این باید مسئولیّتی که بر عهده ی کودک گذاشته می شود بته انتدامه ی      
اوانش باشد و برای کوااهی در انجاو اکالیف محوله او را انبیه و اأدیق نکنند و ام مورگویی و احمیل هم ختودداری کننتد اتا کتودک             

 (3)بتواند در یک محیط سرشار ام عطوفت و صمیمیّت خانواده با بسیاری ام آداب و اطالعات آشنا شود. 

 مرحله دوم : 
سالگی ادامه ریدا می کند؛ با اوجه به رشد عقلی کودک در این دوره بایتد اتا حتدودی او را بترای                      64سالگی شروع می شود و اا  1ام  

آمومش و یادگیری آداب و سنت های اجتماعی و دینی آماده کرد. کودک دیگر نباید همه ی وقت خود را به بامی و سرگرمی بگذرانتد                    
و برخالف دوره قبل آمادی هایش محدود و برای کوااهی کردن در مسئولیت محوله مورد بامخواست و مؤاخذه قرار می گیرد، میترا بتر                       
اساس روایات اگر کودک در سا  های اولیه مندگی دانش نیامومد نباید انتظار ریشرفت چندانی ام او در بزرگسالی داشت؛ به فرموده ی                       

 مولی متقیان علی )علیه السالو(:
 (60)مثن ل م یتعلَّم فی الصغر ل م یتقدَّو فی الکبر «

 »کسی که در کودکی به آموختن علم نپردامد، در بزرگسالی نمی اواند ام دیگران ریشی بگیرد.

 
———————————————————————————— 
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دختران نیکیهایى هستند که در برابر آن پاداش داده مى شود. و پسران همچون نعمتى هستند که از 
 آن بازخواست مى شود. 

 همچنین آن حضرت درباره ی اعلیم و اربیت در کودکی می فرماید:
 (66)العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر «

 »اعلیم و اربیت در کودکی مانند نقشی است که بر سنگ کنده شود، ام بین نمی رود و باقی می ماند.

ر د د در این دوره است که اگر کودک ام بدآمومی های مرحله قبل در امان باشد، کمتر دچار انحراف می شود. میرا این والدین هستند که می اوانن          
گفتار و رفتار خود الگوی مناسبی برای آمومش دینداری و اخالق نیک فرمندشان باشند. در واقع این مرحله مکمتل مرحلته ی قبتل استت. بنابتر                     

ن، بتود فرموده ی اماو صادق )علیه السالو( در این مرحله باید ام کودک خواست که نمام بخواند میرا در دورة قبل با جزئیتاای ماننتد رو بته قبلته                              
ر رکوع، سجود و ... آشنا شده و در این برهه ی سنی چون عقلش کامل ار شده است به واسطه ی والدین و مربیان ام طریق نمام بتا ختدا و ریامبت              

در روایتی ام اماو صادق )علیه السالو( در مورد چگونگی آمتومش وضتو       (  61))صلّی ا...علیه و آله و سلّم( و ائمه اطهار )علیهم السالو( آشنا می شود.  
 و نمام کودک این گونه آمده است: 

ف إِذ ا غ سثل ُهمثا ِقیل  ل ُه صثلِّ ثُمَّ ُیْتر ُک حثتَّى یثتِمَّ ل ُه اِتْسعُ           کثیتْر کُ الْغُل اوُ حثتَّى یثتِمَّ ل هُ سثبْعُ سِنِین  ف إِذ ا ا مَّ ل هُ سثبْعُ سِنِین  قِیل  ل هُ اغْسِلْ وثجْهثکث وث ک فَّیْ«
 (69)سِنِین  ف إِذ ا ا مَّتْ ل هُ عُلِّمث الْوُضُوءث وث ضُرِبث عثل یْهِ وث أُمِر  بِالصَّل اةِ 

 وقتی بچه هفت ساله شد به او بگویید دست و صوراش را بشوید و نمام بخواند ولی هنگامی که ُنه ساله شد وضوی صحیح را بته او یتاد بدهیتد و            
 »مده شود و امر به نمام کنید.

 همچنین براساس روایات در این مرحله است که والدین باید اموری را برای جلوگیری ام انحراف جنسی کودک مورد اوجه قرار دهند:
گر جدا کنند. -الف کدی سر و دختر( را ام ی دان )ر ستر خواب فرمن  ب

 ریامبر اکرو )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمودند:
 (64)فرّقوا بین أولدکم فی المضاجع اذا بلغوا سبع سنین «

 »موقعی که فرمندان شما هفت ساله شدند بستر خوابشان را ام یکدیگر جدا کنید.

ک رختخواب نخوابند. -ب گی کودکان هم جنب در ی  در سن ده سال
 آن حضرت )صلّی ا... علیه و آله و سلّم( فرمودند:

 (66)الصبیّ والصبیّ والصبیّ والصبیّه والصبیّه والصبیّه یفرّق بینهم فی المضاجع لعشر سنین «
 »د.در ده سالگی رسر بچه ها با رسر بچه ها نخوابند، رسر بچه ها با دختر بچه ها و دختر بچه ها با دختر بچه ها در یک بستر، استراحت نکنن

سران شش و هفت ساله به بال خودداری کنند. -ج  افراد نامحرو ام بوسیدن دختران و ر
 (61)إذا بلغت الجاریه ستّ سنین فال یقبّلها الغالو و الغالو لیقبّلُ المرأةإذا جام سبع سنین «

 »وقتی دختر بچه به سن شش سا  رسید رسربچه او را نبوسد و رسر بچه وقتی به سن هفت سا  رسید منان نامحرو را نبوسد.

 اماو صادق )علیه السالو( نیز فرمودند:
 (61)اذا بلغت الجاریه ستّ سنین فالینبغی لک ا ن ا ق بَّلها «

 »وقتی دختر بچه به سن شش سالگی رسید جایز نیست او را ببوسی.

د. -د شون ستر ن ز هم ب دان به خصول کودکان ممیّ  والدین در حضور فرمن
 (63)إِیَّاکث وث الْجِمثاعث حثیْثُ یثر اکث صثبِیٌّ یُحْسِنُ أ نْ یثصِفث حثال کث «

بپرهیز ام هم بستری و آمیزش جنسی در جایی که کودکی او را می بیند و رفتارت را به صورای می فهمد که می اواند برای دیگتران بته خوبتی                            
 »اوصیف نماید.

——————————————————————————- 
 .114، ل 6محمد باقر، مجلسی، همان کتاب، ج  -66
 .96و  91محسن، ذوالفقار، همان کتاب، ص   -61
 .10، ل 4محمد بن حسن، حرّ عاملی، همان کتاب، ج  -69
 .31، ل 606محمد باقر، مجلسی، همان کتاب، ج  -64
 .196، ل10محمد بن حسن، حرّ عاملی، همان کتاب، ج -66
 .190همان، ل  -61
 همان. -61
 .694همان، ل  -63
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  101/ صفحه15وسایل الشیعه/ جلد

 :)علیه السالم( امام صادق 



ههر خداوندی از آنه بنده ای باد، که فرزند خود را با نیکی کردن به وی و دَمسازی با او و آموزش و ادب 
 کردن وی، در نیکو شدنش یاری دهد. 

 امام حسین )علیه السالم( فرمودند:
 (63)ولیجامع الرجل امرأاه ولجاریه و فی البیت صبیّ فإنّ ذلک ممّا یورث الزنا «

 »وقتی کودک در اااق حضور دارد، مردان با منان یا کنیزان نیامیزند میرا این عمل کودک را به بی عفتی و مناکاری متمایل می کند.

ام کالو اماو )سالو ا... علیها( این گونه برداشت می شود که با همبستری والدین در حضور کودک، غیرممّیز، نیز ممینه انحراف جنتسی                    
 او در آینده، مهیا می شود.     

در مرحله ی دوو سنی اربیت است که کودک ام محیطی صمیمی و غیر رسمی به محیطی رسمی و اجتماعی یعنی مدرسته وارد متی                          
شود و معلم را به عنوان یک الگو و فرد بانفوذ و جذاب بعد ام ردر و متادر قبتو  متی کنتد؛ در ایتن جاستت کته یتک مربتی ختوب و                                     
خودساخته می اواند با ررورش نیکوی متربّیانش بهترین و بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع انجتاو دهتد و بته عکتب یتک مربتی            

امیرالمؤمنیتن  (  10)منحرف و بدرفتار می اواند با به انحراف و اباهی کشاندن شاگردانش بزرگترین جنایت را به جامعته مراکتق شتود.                       
 علی )علیه السالو( فرمودند:

 (16)إن سمت همّتک إلصالح الناس فابدأه بنفسک، فأنّ اعاطیک صالح غیرک و أنت فاسد اکبرُ العیق «
اگر به اصالح مردو همت نموده ای این کار را ام اصالح خودت شروع کن، میرا چنان چته ختودت فاستد باشتی و بخواهتی دیگتران را                               

 »اصالح کنی، این بزرگترین عیق است.

 بنابراین معلم باید قبل ام هر چیز به اهذیق و اربیت نفب خویش بپردامد میرا رفتار او اربیت کننده ار است اا گفتارش.
 همچنین در روایت دیگری ام آن حضرت )سالو ا... علیه( آمده است:

 (11)إنّ الوعظ الذی لیمحّه سمع ولیعدله نفع ما سکت عنه لسان القو  و نطق به لسان الفعل «
رندی که هیچ گوشی آن را بیرون نمی افکند و هیچ نفعی با آن برابر نمی کند رندی است که مبان گفتار ام آن خاموش و مبتان کتردار        

 »به آن گویا باشد.

 

 مرحله سوم :
این دوره حد فاصل میان کودکی و جوانی است. دوران نوجوانی برحسق جوامع و افراد، متفاوت می باشد؛ میرا شروع آن با بلتوغ استت       

 و اوضاع و شرایط محیطی، وراثتی و اغذیه در ریدایش این دوران مؤثر می باشد.
 ان شاءا... در شماره ی بعدی به برخی اکنیک های اربیت اشاره خواهیم کرد... 

 
—————————————————————————————— 

 
 .433، ل 6محمد بن یعقوب، همان کتاب، ج  -63
 .931و  933ابراهیم، امینی، اسالو و اعلیم و اربیت، همان، ص   -10
 .191عبدالواحد بن محمد، امیمی آمدی، همان کتاب ، ل  -16
 116همان ، صفحه  -11
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  163/ صفحه15مستدرک الوسایل/ جلد 

 :)صل ا...علیه و آله( پیامبر اکرم  



 

دخترانی که تازه به سّن تکلیف رسیده اند و روزه گرفتن بر آنها مقداری مزشکل اسزت، چزه حکمزی                   -1

 دارند  آیا سنّ بلوغ شرعی دختران اکمال نه سال قمری است 

بنا بر مشهور، بلوغ شرعی دختران همان اکمیل نه سا  قمری است که در این هنگاو رومه بر آنها واجتق استت و اترک آن بته مجترد بعتضی ام                          
 ت.اس عذرها جایز نیست، ولی اگر رومه گرفتن برای ایشان ضرر داشته باشدیا احمل آن یرایشان همراه با مشقت میاد باشد، افطار برای آنها جایز

 آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی داند روزه برای جنین او ضرر دارد یا خیر، واجب است   -2

اگر بر اثر رومه، خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف هم دارای منشأ عقالیی باشد، افطار بر او واجق است و در غیر این صتورت واجتق استت                      
 که رومه بگیرد.

 آیا لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد، جایز است  -3

 عمل مذکور فی نفسه اشکا  ندارد ولی واجق است ام مقدمات حراو مانند لمب و نظر اجتناب شود.

ی مرد اجنبی به همزسر مزردی کزه بجزه دار نمزی شزود، از طریزق قزرار دادن نطفزه در                         آیا تلقیح نطفه  -4

 رحم او جایز است 

ر ه هت  القیح من ام طریق نطفه مرد اجنبی فی نفسه اشکا  ندارد ولی باید ام مقدمات حراو ام قبیل نگاه و لمب حراو و غیر آنها اجتناب شود و بت                       
حا  در صورای که با این روش کودکی به دنیا بیاید، ملحق به شوهر آن من نمی شود بلکه ملحق به صاحق نطفه و به منی است که صاحق رحم                 

 6و اخمک است.

———————————————————————————————- 

 ی اجوبه االستفتائات حضرت امام خامنه ای)مد ظله العالی( رساله -1

 زالل احکام

 

 سمیه کشاورز
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 :)علیه السالم( امام علی 

  13غرر الحکم و درر الکلم، ص

 اگر خواستی دانا شوی، در دین خدا فقیه و دانا شو.



اقوی حقیقی می باشد. یعنی کسی که        منتتشاء اقتتوی، در فتتضای مجتتامی ام  
حتتراو ختتدا متتی باشتتد، بتترای چنیتتن  در فتتضای حقیقتتی مواظتتق حتتال  و  

نامحرو چه در فضای مجامی باشد چته        چهتره بته چهتره بتا        شخصی گفتمان 
جهت شرعی نکتات اخالقتی را رعایتت         حقیقی افاوت ندارد. همانگونته کته ام        
کند. فضای مجتامی مثتل رنجتره ااتاق          می کند، در این فضا هم رعایتت متی           
مشرف است. وقتتی کتسی اقتوی دارد         منزلمان می باشد که به خانه همسایه       
خانته همتسایه سترک نمتی کتشد کته       هرگز امرنجره چه آشکار چه رنهان به       
 مثل عریانی مرد یامنی بیفتد.خدای نکرده چتشمش بته منظتره ای         

گوید، غیبت نمی کند ،اهمت نمی منتد        کسی که در فضای حقیقی دروغ نمتی     
ساده اندیش نیست، طبیعتی استت کته     ،دیگران امسخر نمی کند. مود بتاور و        
رعایت بایتد هتا و نبایتد           محترمانه و با  چنین فتردی در فتضای مجتامی هتم          
در فضای مجامی هم با حتساب وکتتاب      های شرعی ؛ ورود و خروج متی کنتد،       

 وارد می شود.

شدیم، شناخت شان خیلی ساده استت.       در فضای مجامی مواجته        اگر با کسی  
اصاویری که منتشر کرده است با دیتن        وقتتتتی گفتمتتتان و چتتتت کتتتردن و  

خرافی را نشر داده است ، یعنی فتردی          و مطالتتق   استتالو همخوانتتی نداشتتت
اندیشه ضعیف می باشد.                                                    بتتی اقتتوی بتتدون شتتناخت و دارای   

 تقوی در فضای مجازی

 

 الهام توان
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 :)علیه السالم( امام علی 

 باتقواترین مردم، کسى است که در آنچه به نفو یا ضرراوست،حق رابگوید. 

  187نهج البالغه، خطبه 

 حقیقیه زندگی ما  فاای امروز از مجازی فاای این

  مجازی ها اصالً درفاای تر شده؛ بعای چند برابر بزرگ

 تنفّس میکنند؛ اصالً آنجا تنفّس میکنند.

 ( 1335/3/25)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام  



 لطفا خودتان را معرفی کنید ومیزان تصیالت خود را بگویید.

حومه رابته     1سکینه دستخوش هستم درحومه علمیه الزهرا)سالو ا... علیها( کامرون سطح           
ااماو رسانده او. درحا  حاضر چهار سا  است کته بته حتو  قتوه ی الهتی مهتد و ریتش         
دبستانی مهدالرضا را ااسیب کرده او که به لطف خداوند، سه سا  ری در رتی بته عنتوان                 
مهد برارکشور شناخته شده است. فعالیت این مجموعه با رویکرد اربیتی، معرفتتی همتراه        

 است. 

دراین مجموعه عالوه بر کار اربیتی بر کودکان االش شده که خانواده و به خصول مادر را 
هم احت فعالیت ها قرار دهیم که انشاءا... گاو مثبت و مفیدی در جامعه مهدوی باشد                                                             

 علت موفقیت خود را توضیح دهید.

بنده همه اوفیقاام را مدیون عنایات اماو ممان)عجل ا... اعالی فرجه الشریف ( وحمایت بی             
 شائبه همسر و می دانم.

 مشوق شما در این زمینه چه کسانی بودند 

بدون شک بدون کمک و رشتوانه همسر، نه انهتا در منتدگی فتردی، بلکته در همته امتور                 
 مندگی، موفقیت دست نایافتنی است.

ک فعالیت  ا ی و من هم حضور خودو را در جامعه و در راستای این فعالیت مدیون همسرو هستم. ایشان که خود طلبه هستند، قرار گرفتن بنده در این مسیر ر                 
 ابلیغی اثرگذاری میدانستند ودر این راه ام هیچ گونه حمایت و کمکی به بنده دریغ نکردند.

 چه توصصیه ای برای طلبه های دیگر دارید  

؛ هتر طلبته     دیتن با اوجه به اینکه ناو مقدس طلبگی، مسئولیت هایی را به دنبا  دارد و قدو در این راه یعنی رضایت کامل برای قتدو گذاشتتن در راه ابلیتغ         
 می خواهد. همترسالتی دراین ممینه دارد و اوصیه من به طلالب محترو این است که درهمه جا و هر ممانی میتوانند این فریضه را به جا آورند. فقط وفقط 

کته دارد   طی  ام طالب ارجمند می خواهم منتطراینکه نهادی یا مکانی بخواهد موقعیت ابلیغ را برای شما ایجاد کند نباشید بلکه هرکب طبق وظیفه و شترای                        
 می اواند بهترین مبلغ باشد.

 به عنوان سوال آخر اگرمطلب خاصی دارید بفرمائید. 

تتن  گرفدوست دارو به طالب عزیز یادآوری کنم که همان طورکه بزرگان ما می فرمایند)شیطان سر راه حق نشسته است( ممکن است شیطان خاصی یا قرار                      
 درمسیر خاصی، آنمسیر را در نگاه شما سخت جلوه دهد واحساس نمائید که ام عهده آن بر نخواهید آمد،اما...

 به خداوند امید داشته باشید و بدانید که خواستن، اوانستن است.

 

 ضمن اشکر، مادست اندرکاران نشریه ناعمه نیز سالمتی و اوفیق رومافزون شمارا ام خداوند متعا  مسالت می نمائیم، موفق و مؤید باشید.

 

 مصاحبه با طلبه موفق

 

 

 17صفحه 

 :)صلی ا... علیه و آله( پیامبر اکرم 

  13، صفحه13مستدرک الوسائل، جلد 

بعای از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سؤال شد یا رسول ان! پس چه چیز موجب آمرزش آن 
 است  فرمود: جدیت و تالش در طلب معیشت. 



 

 طالب ممتاز مدرسه

 

 

 :)صلی ا...علیه و آله( پیامبر اکرم 
 برای جویندگان علم، شفاعتی همانند شفاعت پیامبران )علیهم السالم( است. 
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 17/93معصومه رنجبر ، معدل 

 

  17/91زهرا رزمی،  معدل: 

 

  17/97محبوبه حسین پور، معدل: 

 

  17/12شهال قره بیگی معدل: 

 

  17/97فاطمه کوهپیما  معدل:

 

  11/99مرعشیان جو معدل: 

 

  17/37مریم زارع  معدل:

 

 17/24زهرا زارع معدل:

  

 17/79رؤیا رضوی، معدل: 

  

  11/21مرضیه دهقان  معدل: 
 ریحانه صادقی زاده 

  11/14معدل: 
 حمیرا تاج الدینی  

 17/49معدل:  



ها دارد و آثتار مفیتد بتسیاری را در مندگتی               باشد. امدواج نقش مهمی در مندگی انسان        نامه، علل بال رفتن سنّ امدواج می        موضوع رایان 
ی امدواج با متشکالت میتادی روبترو هتستند. هتدف               های اخیر، جوانان در ممینه      گذارد؛ اما در سا      فردی و اجتماعی آن ها برجای می      

چنین اشتاره بته       باشد. هم   ها می   ی راهکار برای رفع آن      نامه، بررسی و شناخت موانع و مشکالت امدواج جوانان و ارائه  اصلی در این رایان 
 آثار و برکات مختلف آن در مندگی افراد نیز ام دیگر اهداف این احقیق می باشد. مرور کوااهی بر اهمّّیت امدواج در آیات و روایات ائمه                     

باشد. به دلیل آن که نویسندگان معاصر آشنایی بیشتری بتا وضتعیت موجتود         اطهار )علیهم السّالو( هم ام دیگر اهداف این رژوهش می 
های ایشان منبتع خوبتی بترای شتناخت موانتع و متشکالت                 دهند.کتاب  های اجتماع را مورد مطالعه قرار می        داشته و ام نزدیک واقعیت 

ها در    آوری شد. بررسی    های معاصر جمع    باشد. با اوّجه به این امر مطالق مورد نیام در بحث موانع و مشکالت ام کتاب               امدواج جوانان می 
شوند که عباراند ام: موانع فرهنگی، موانع اقتتصادی و موانتع              ی اصلی اقسیم می     دهد که موانع امدواج به سه دسته     این ممینه نشان می 

هتای مرجتع؛      اجتماعی. در این احقیق ام قرآن و روایات ائمّه معصومین )علیهم السّالو( استفاده شده است. برای انجاو این کار به کتاب   
کننتد؛ بته      من لیحضره الفقیه، بحارالنوار، اصو  کافی و ... مراجعه شد. موانع فرهنگی در کاهش آمار امدواج نقش مهمتی را ایفتا متی                      

ی مستقیمی با کم شتدن آمتار اتشکیل ختانواده دارد؛ میترا یکتی ام کارکردهتای اتشکیل                        عنوان مثا : گسترش روابط نامشروع رابطه   
شتود.    ی جنسی است و ممانی که این غریزه به طور غیر شرعی اشباع شود ام رغبت جوانان به امدواج کاسته متی                     ، ارضای غریزه  خانواده

اواننتد بتا      هتا و متدارس متی        گتردد. ختانواده    های مادی نیز باعث نفوذ چشم و هم چشمی و سنگینی مخارج امدواج می  گسترش ارمش 
اقویت بینش مذهبی جوانان، آگاه کردن آنان به نیامهای دوران بلوغ، در راه رفع مشکالت آنان مؤثر باشند. دولتت هتم در ایتن راستتا                 

 ها کمک کند و با معرفی الگوهای برار، به سعادت جامعه کمک نماید.        بایست به خانواده می

 

 ها: ازدواج، جوانان، زندگی، موانع. کلید واژه

 

 

  »علل باال رفتن سنّ ازدواج«

 

 فاطمه کوچک پور

 20صفحه 

 :)علیه السالم( امام علی 
 هیچ راهی برتر از تحقیق و حقیقت جویی نیست.

  213معجم الفاظ غررالحکم، صفحه

 )چکیده تحقیق پایانی(چکامه پژوهشی 



ای عربی است که در لغت، ناو اوقات آخر شق و ریش ام صبح است. و به کسی که در ااریکی شتق، قبتل ام طلتوع فجتر جهتت انجتاو                                  سحر واژه 
ی قرب الهی است، والارین       شود. بهره بردن ام لحضات گرانبهای شق، بهترین وسیله          گفته می  »سحر خیز «عبادات رو به سوی درگاه معبود کند        

فرمایند: سحرخیزی برای طاعتت رروردگتار، بهتار اولیتاء و              باشد. حضرت امیرالمؤمنین )علیه السّالو( می       و ارمشمندارین ساعات آن، آخر شق می      
 گلزار سعادامندان است.

به درستی که رسیدن به خداوند عزّوجلّ سفری است که جز با مرکق شق، ریمودن راه و نیل بته       «فرمایند:   اماو حسن عسکری )علیه السّالو( می 
 .»مقصد ممکن نیست

آورد که خود ممینه سام مهّذب شتدن استت. اگتر           در نیمه شق برخاستن و در مقابل عرش کبریایی ایستادن در شخ  سحرخیز حالتی ردید می 
 غو انسان بخواهد اراده قوی داشته باشد و در مندگی سرافرام باشد باید در نیمه آخر شق و بین الطّلوعین بیدار باشد و بته عبتادت خداونتد متش                             

 بخشد. داری به انسان نورانیّت و نشاط می شود. این شق منده

 صتیه برای سحرخیزان اعما  و اذکار مختلفی وارد شده که افّکر، اهجّد، نمام شق، قرائت قرآن، دعا، مناجات، گریته و استتغفار متأثور و متورد او                          
 است.

کنتد و    ار متی   رود، انسان را به وادی معنویّات نزدیک  ی اسالمی به شمار می  های سامنده  نمام شق، که یکی ام عبادات خال  اولیای خدا و ام برنامه 
 اند. اأثیر بسزایی در سه عالم دنیا، برم  و قیامت دارد. و این اثر گذاری را قرآن کریم و روایات امضاء نموده

 آثار نماز شب در دنیا: 

 میبایی و نورانیّت چهره، درمان بیماری ها، اخالق خوش، روشنی چشم، نورانیّت قلق و ... .

 آثار نماز شب در برزخ: 

 نورانیّت قبر، آبادی قبر، نجات ام عذاب و وحشت قبر و خروج ام قبر با چهره نورانی.

 آثار نماز شب در قیامت: 

 باشد. ورود به بهشت، نامه اعما  در دست راست، عبور ام صراط با سرعت، مینت آخرت و ... می

 داری کلید واژه: سحر،  تهجّد، شب زنده

 

 

  »سحر خیزی در آیات و روایات«

 

 عصمت رضایی

 21صفحه 

 :)صلی ا...علیه و آله( پیامبر اکرم 

      137، ص  13مستدرک الوسائل، ج  

 )چکیده تحقیق پایانی(چکامه پژوهشی 

قلم نعمت بزرگ پروردگار است؛ و اگر قلم نبود، سیاست و دیانتی استوار نمی شد و زیستن خوشی 
 در روزگار نبود 



کودک انسانی است دارای شخصیت حقیقی و حقوقی و در عین حا  موجودی ضعیف و نااوان که نیاممند حمایت همه جانبه، بته ویتژه ام ستوی           
ه والدین می باشد؛ اینجاست که اسالو با وضع احکاو و قوانینی حقوق کودک را به ایشان خاطر نشان می کند اا سر حّد امکان ام آسیق هتایی کت        

 سالمت جسم و جان کودک را به خطر می اندامد جلوگیری کند.

نی در شریعت اسالو این احکاو و حقوق ام ممان دمیده شدن روح بلکه قبل ام آن، اا هنگاو نو جوانی و بلوغ اشریع شده است؛ همچنین قانون مد                       
ای نه  ایران که نشأت گرفته ام فقه نورانی اسالو است این حقوق را به صورت ماده واحده های قانونی مقرر می کند؛ لذا با نگتاه دقیتق و موشتکافا                          

 حقوق مربوط به دوران کودکی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 در این احقیق ام ابتدایی ارین حقوق کودک بعد ام اولد که اعم ام انجاو مراسم مذهبی، حقوق اساسی کودک در دوران شیر خوارگی، شیوه های                         
مهرورمی به کودکان و رعایت عدالت و مساوات بین فرمندان، وفای به عهد و ...اامهم ارین و حساس ارین حقتوق کتودک یعتنی همتان اعلیتم و                    
اربیت در سنین آمومش که خود شامل آمومش خواندن و نوشتن، آمومش مفاهیم اخالقی و قرآنی، اربیت شخصیت معنوی و اجتماعی کودک بر                       
 اساس آمومه های دینی و... می باشد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ودر ضمن بیان حقوق به بررسی احکاو فقهی در قالق موضوعاای ام قبیل                   
                               حضانت و ولیت که مباحثی همچون سرررستی کودک واداره ی امور مالی وی و .... را شامل می شود مورد کنکاش قرار می گیرد.                    

  »احکام و حقوق کودک در اسالم «

 

 مریم پدیدار

 22صفحه 

 :)علیه السالم( امام علی 
 گیرد  ، فرا میداند  برد و آنچه را که نمی هر که بحث علمی بسیار کند ، آموخته هایش را از یاد نمی

  7316غررالحکم و دررالکلم ، حدیث  

 )چکیده تحقیق پایانی(چکامه پژوهشی 



 احیاء شب نیمه شعبان:   -1

مراستم    6931اردیبهتشت متاه    16به مناسبت فرارسیدن میالد منجی عالم بشریت، اماو ممان )عجل ا... اعالی فرجه الشریف ( شتق رنتج شتنبه     
ررفیضلت احیاء شق نیمه شعبان در مدرسه علمیه )الزهرا سالو ا... علیها (شهرستان کامرون  بترای                 

 طالب و عموو بانوان شهرستان برگزار شد.

در ابتدای مراسم  آیاای چند ام کالو ا... مجیتد قرائتت شتد               
وسپب حجت السالو و المسلمین حتاج آقتا بیتاای استتاد             
مدعو ام شهر مقدس قم  به سخنرانی ررداختند. ایشان بعتد            
ام بیان فضایل وجودی حضرت مهدی)عجل ا... اعالی فرجته          
الشریف( و وظایف منتظران آقتا، ضتمن ااکیتد بتر افزایتش              

عبادات فردی و جمعی  افراد آنها را به حضور حداکثری در انتخابات اشویق نموده و انتختاب اصتلح     
 را ممینه سام ظهور حضرت مهدی )عجل ا... اعالی فرجه الشریف( دانستند.

 ...در ادامه اقای ایمان شریف ماده مداح اهل بیت قرائت دعای کمیل و مولودی خوانی را داشتند، در رایان مراسم، نمتام امتاو ممتان )عتج عجتل ا                             
 9:90نفر ام شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد. این مراسم کته اتا ستاعت             61اعالی فرجه الشریف( به صورت وحدت برگزار شد و به  

 صبح طو  کشید، با دادن سحری به حاضرین مراسم به رایان رسید.

 

واحد فرهنگی با همکاری واحد رتژوهش مدرسته  علمیته              -2
الزهرا)سالو ا... علیها( شهرستتان کتامرون در راستتای دانتش            
افزایی معارف فاطمی در ایاو فاطمیه )ستالو ا... علیها(چندیتن    
نشست و کارگاه با دعوت ام اسااید مجترب برگتزار نمتود کته                
نشست فاطمیه و مهدویت ، وظایف منتظران  در عصر انتظتار            

بتتا  61التتی  3:90، ستتاعت 36/61/4روم چهارشتتنبه  مورختته 
حضور استاد بزرگوار حاج آقای ررهیزگار اعزامی ام قم، جلسه نشست  سبک مندگی و سیره اخالقتی                  

با حضور استاد حاج آقای یعقوبی        61إلی    3ساعت  36/61/6حضرت مهرا)سالو ا... علیها( رنج شنبه         
اعزامی امشهر مقدس  قم،  نشست الگو گیری طالب ام حضرت مهرا)سالو ا... علیها( در سبک مندگی و نحوه ی حتضور در اجتمتاع بتا ستخنرانی            

، همچنیتن کارگتاه حجتاب و        66:90رأس ساعت     36/61/3حضرت حجت السالو والمسلمین آقای گیوی اعزامی ام شهر مقدس قم روم دوشنبه           
اوسط استاد بزرگوار سرکار خانم انصاری در محل مدرسه با حضور طالب ، دانتش آموختگتان و استااید محتترو اتشکیل                          36/61/1عفاف شنبه     

 گردید.

 

واحد فرهنگی با هماهنگی مدیریت محترو و واحد آمومش مدرسه طالب             -3
ستیاحتی امتامزاده متیر عطتاء           –به اردوی میارای      31/6/61عزیز را در ااریخ     

 واقع در روستای قلعه سید اعزاو نمود.
 

 آنچه گذشت

 

 ی اجراشده، تنها چند مورد اشاره می شود : ازبین دهها برنامه

 23صفحه 

 :)علیه السالم( امام علی 

 هرکه تأمل کند عبرت گیرد، هر که عبرت گیرد حذر کند .
  8631غررالحکم/ حدیث 



 گذشته دنیا، براى خبر دادن از آینده آن کافى است. 

کرسی آماد اندیشی حکومت حوموی و حومه حکومت  با حضور استاد محترو حومه علمیه حجه  -4
السالو و المسلمین یاسر حاجی رور و استاد محترو دانشگاه آقای محمتد حتسین انوشته  مورخته               

 در مدرسه علمیه الزهرا )سالو ا... علیها( برگزار شد.36/66/16
در ابتدا جناب آقای حاجی رور به بیان مطالبی چند درباره حکومت و قانون مداری نظاو اجتماعتی                   

 ررداختند. 
سپب مخالف ایشان سؤالای در مورد حکومت دینی و مشروعیت و مقبولیت آن  ررسید و با استاد                  
بحث کردند اا در نهایت به این نتیجه منتهی شد که مشکل اساسی جامعه روحانیت می باشد کته                   
 ام سیاست و حکومت فاصله گرفته اند، مردو نیام به بصیرت افزایی دارند که این بصیرت افزایی باید اوستط حتومه هتا و جامعته روحانیتت انجتاو                         

د بایشود.مردو باید به حدی ام اکامل برسند که رذیرای ولی خدا و اماو معصوو شوند. لذا مشکالت ما ام رهبر و مردو حکومت اسالمی نمی باشد،                     
 روی  فقه و استنباط احکاو مربوط و بصیرت افزایی مردو کار شود. که اصلی ارین بخش این وظیفه بر عهده جامعه روحانیت می باشد.

 
نشست علمی به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی و  بتا حتضور امتاو جمعته محتترو در                         -9

برگزار شد.مؤسب محترو بتا بتر شتمردن اهمیتت             36/3/11مدرسه علمیه الزهرا )س( در ااریخ       
کتاب و کتاب خوانی برای همه ی اقشار جامعه به خصول طتالب وظیفته آنهتا را در مقابلته بتا                       

 جنگ نرمی که ام سوی دشمنان بر ملت ایران احمیل شده است خطیر و رر اهمیت دانستند.
 
 

مدرستته علمیتته الزهرا)ستتالو ا...    -9
کارگتتاه  آمتتومش 36/61/63علیها(شهرستتتان کتتامرون امتتروم چهارشتتنبه 

نفر ام طالب عزیتز و کتادر محتترو مدرسته برگتزار             60کوثرنت را با حضور  
 نمود.

 
 
 

برگزار   36/66/64فرصت یا اهدید با حضور طلبه راسدار جناب آقای  دستخوش در ااریخ               »فضای مجامی   «نشست علمی رژوهشی با عنوان        -9
 شد.

ی ایشان در ابتدای جلسه به بیان مزایا شبکه های اجتماعی مانند جهانی بودن اراباط، اشتراک لحظه ای اطالعات، ابلیغات رایگتان، سترعت بتال          
 یتن انتشار اخبار و ... ررداختند. وی در ادامه به معرفی برخی ام شبکه های اجتماعی و و اهداف بوجتود آمدنتشان  ام جملته الگتراو وااتساپ و ل                         

اوییتر و فیب بوک و معرفی مارک موکر برگ که یکی ام ااسیب کنندگان این شبکه هست؛ اشاره نمودند.همچنین ایتشان آستیق هتای شتبکه                           
ک های اجتماعی ام نظر فرهنگی، سیاسی و روانی را به طور مفصل و گسترده بیان فرمودند مانندام بین رفتن اراباط چهره به چهره و اغیتیر ستب                           

مندگی با شبکه های اجتماعی ، اأثیر فضای مجامی در نارضایتی خانوادگی و.... اشکیل گروههای سیاسی بر روی اینترنت، جنتگ فیلتتری، فرقته          
 بتا   گرایی ام طریق اینترنت و حمایت ام اقلیت های مذهبی، انتقا  هنجارها و نرو های ارمشی و اخالق غربی و در رایان با بیتان ایتن موضتوع کته        

ورود طالب به فضای مجامی دیگر نیام نیست با صرف هزینه و ممان بسیار برای ابلیغ دین بته راه      
های دور سفر کنند و به امر ابلیغ بپردامند این در حالی است که می اوانند با وارد شدن به شبکه          

های اجتماعی و چت روو با کاربران ارابتاط دوستتی برقترار کترده و                
مفاهیم دینی را با میرکی و متناسق با نیتام روم انتقتا  دهنتد و ایتن                

 گونه ابلیغ را مصداقی ام امر به معروف ونهی ام منکر دانستند. 
 
 

 

 21صفحه 

  8058غررالحکم/ حدیث

 :)علیه السالم( امام علی 



 اابستان با فرا رسیدن گرما، فصل ام بین رفتن چیرگی بلغم و خون و غلبه صفراء است، که باید ام بسیار خوردن گوشت رر چربیب ررهیز کرد.
 در ماه او  اابستان)ایرماه( این غذاها سفارش شده است: 

 خوردن سبزیجات سرد مانند : کاسنی، خرفه.
 خوردن خیار و خیار چمبر

 شیر خشت
 انواع میوه های تازه
 انواع ترشی ها

 گوشت گوسفند و بز یك ساله و بره
 مرغ خانگی، کبك، درّاج

 شیر و لبنیات
 گوشت ماهی تازه. 

ماه دوو)مردادماه(، حرارت و دمای رومها شدید و آب بدن کم می گردد.در این ماه به نوشیدن آب سترد ناشتتا، غتذاهای ظریتف و مود هتضم،                    
 غذاهای اامه و خنک کننده سفارش شده است.

 ماه سوو)شهریور ماه( هوا مسموو و بادهای آلوده می ومد و مکاو و سرما خوردگی در شق های این ممان، ممینه هتای خوبتی دارنتد. در ایتن متاه           
 (19 -14)طق و بهداشت/ صفحه 6خوردن ماست و دوغ سودمند می باشد. 

   سرکه
ی الخه   شکننده  -امامان غذای خود را با سرکه آغام می کردند.        -اایج روایات در مورد سرکه : همانند نمک است. 

ریتشه کتن      -استحکاو بخش دهتان     -ی جنبندگان شکم    کشنده    -ی لثه   اقویت کننده   -خاموش کننده صفراء    -
ی   استتحکاو بختش و افزاینتده        -ی د   منده کننده و روشن کننتده  -استحکاو بخش ذهن -ی شهوت منان  کننده
 (906 -909/صفحه 11و بحارالنوار/ جلد913 -990/ صفحه1)اصو  کافی/ جلد1عقل.

 -ی متابولیتسم    ی طبیعتی، نظتم دهنتده        نتایج یافته های علمی سرکه: نتایج یافتته هتای علمتی سترکه: سترکه            
 -اشتتها آور    -ی عمل هتضم و جتذب غتذا            مخلوط سرکه با نمک  اسریع کننده        -ریشگیری ام روسیدگی دندان   

خوردن سترکه جتز در متواردی ماننتد مختم معتده، ستوء                  -ی معده   دارای خاصیت آنتی بیوایک رالیش کننده     
هاضمه، اصلق عروق و اسها  منعی ندارد، ولی در خوردن آن باید به حتداقل بتسنده نمود.سترکه ستیق دارای                      
رتاسیم، فسفر، کلسیم، سدیم، منیزیم، گوگرد و آهن و مفید برای افراد چاق) دو قاشق در یک لیتوان آب مفیتد                    

 6است(
سترکه در  صتورت انتد بتودن،            694  -164/ صفحه 9اولین دانشگاه و اخرین ریامبر)صلی ا... علیه و آله(/ جلد           9

مزاج گرو دارد، موجق اقویت لثه شده و بخار آن شنوایی را اقویت می کند، ولی میاده روی در ختوردن آن ام دیتد چتشم متی کاهتد، بتا معتده                             
 1سامگار بوده و اشتها آور و معده را دباغی می کند.

 (941قانون در طق/ صفحه 4)

                                                                                                                              سنجد 
 نتایج روایات در مورد سنجد: میوه ای که گوشت و روست آن دارای خاصیت های میر است:

ی کلیته هتا، رتاک         ی روستت، گترو کننتده        ی استتخوان،  ررورنتده       رویاننده ی گوشت، رشد دهنده    
ی معده، ریشگیری کننده ام بواسیر، جلتو گتیری کننتده ام قطتره قطتره ادرار کتردن، قتوی                        کننده
 ی جذاو، مفید برای اق ی ساق را، قطع کننده کننده

کته خونریتزی را بنتد متی آورد.           Kیافته های علمی سنجد: میوه ای سرد و خشک، دارای ویتتامین         
 قابض بوده و در درمان سرفه گرو مفید است. ادرار را میاد کرده و ام استفراغ جلو گیری می کند.         

 (611طق و بهداشت/ صفحه  -964) قانون درطق/ صفحه

 تغذیه در یافته های دینی و علمی

 

 سیده زهرا هاشمی

 25صفحه 

 :)علیه السالم( امام صادق 
بر شما باد به خوردن آلوی سیاه و خشک شده آن، زیرا برای هر نوع عارضه و گرمازدگی بدن، مفید و نیز هیجان 

 آفرین است. 
  171مکارم االخالق، ص  



 غزل امام خمینی)رحمه اهلل علیه(  
 

  من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

  چشم بیمزار تزو را دیزدم و بیمار شدم

 

  فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم

  همچو منصور خریدار سر دار شدم

 

  غم دلدار فکنده است به جانم، شرری

  که به جان آمدم و شهره بازار شدم

 

  دره میخانه گشایید به رویم، شب و روز

  که من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم

 

  جامه زهد و ریا کیندم و بر تن کردم

  خرقه پیر خراباتی و هشیار شدم

 

  واعظ شهر که از پند خود آزارم داد

 شعر

 

 مرضیه مریدی

 26صفحه 

 :)صلی ا...علیه و آله( پیامبر اکرم 

 همانا برخى از اشعار حکمت است.       
  3136/ حدیث  2866/ صفحه 6میزان الحکمه، جلد 

 غزل مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(

 در جواب غزل امام 
 

 تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی

 تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شدی

 

  تو که فارغ شده بودی ز همه کان و مکان

  دار منصور بریدی همه تن دار شدی

 

  عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر

  ای که در قول و عمل شهره بازار شدی

 

  مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی

  وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی

 

  خرقه پیر خراباتی ما سیره توست

  امت از گفته در بار تو هشیار شدی

 

 



 کوتاهترین آیه بی نقطه در قرآن کریم کدام است؟ -1

 

 موسوم گشته است؟ «لیل المبیت  »کدام آیه به آیه ي -2

 

 تنها کنیه اي که در قرآن مجید، ذکر شده چیست؟ -3

 

 آن چیست که در نماز واجب،در وضو مستحب و در توالت حرام است؟ -4

 

 ذکري که خواندن آن قبل و بعد از هر دعا موجب استجابت خواهد بود؟ -5

 

 با چه نمازي خداوند به بندگانش دو بال می دهد؟ -6

 معمـــــــــــــــــا

 

 

 28صفحه 

 :)علیه السالم( امام علی 
 اوقات سرور و شادمانی، فرصت مناسبی برای طراوت روح و جان است.   

  313غررالحکم/ صفحه 



ای شهید من! سپاس می گتویم رروردگتارو را. ختدایی کته چته میبتا              
و آن روم   »اللهم الرمقنی موجا  صتالحا .      «اجابت کرد دعای هر قنوام را :    

رسید. او به خواستگاری او آمدی . اطرافیتانم ام کتم بتودن حقوقتت و                 
سختی مندگی با طلبه سخن می گفتند و من انها ایمانت برایم متالک              

 بود.

با دلی نگران قرآن را بام کردو و خداوند چته میبتا راستخ صتحبت                   
و بام بگو ، متن ام شتما ملتک و متالی نمتی              «های آنان را به من داد :  

خواهم، اجر من با خداست و من هرگز آن متردو بتا ایمتان را هرچنتد                  
فقیر باشند ام خود دور نمی کنم که آنان بته شترف مالقتات ختدا متی          

 (13)سوره ی هود/آیه  »رسند؛ ولی به نظر من شما خود مردمی نادانید.

می دانی عزیزو، رروردگارو همان روم خواستگاری، خبر شهادات را بته       
در کنتار قبتور     »که آنان به شترف مالقتات ختدا متی رستند.       «من داد:  

شهدای گمناو با هم عهد عشق بستیم و محرو اسرار هم شدیم. چقتدر              
خوشحا  بودو به اینکه سالها می خواهم شریک لحظته بته لحظته ات                

ماه بعد رضایت رفتن و دفتاع         4باشم و او اکیه گاهم باشی. اما او انها          
ام اسالو و حریم بانوی عشق را ام من خواستی و من با دستتان ختودو                 

 او را راهی کردو.

را لبیتک    »هتل متن ناصتر ینتصرنی       «همسر شهیدو .... چه میبا ندای       
روم را ثانیه به ثانیه چتشم انتظتارت بتودو. بتا               41گفتی. اورفتی و من    

دسته گل داشتم به استقبالت می آمدو که خبر شهادت او را به من دادند و من سجده شکر به جا آوردو . یادت هست سخن میبایتت                            
و هردو به یاد رهلوی شکسته حتضرت         »مهرای هجده ساله با دست شکسته بر سر سفره عقد          «در کنار قبور شهدای گمناو که گفتی:        

مهرا )سالو ا... علیها( اشک ریختیم  آن رومها در جامعه ای که رر ام فساد بود به ثانیه ثانیه های بودنتت، بته والئیتت، بته اخالصتت،                              
اتو بتا    »این دنیا قفب است، بنویب هم قفتب.        «ادبت و غیرات افتخار می کردو. یادت می آید اسمت را هم نفب گذاشتم واو گفتی:               

قطره قطره خونت به بانوان کشورو درس عّفت، به برادرانم درس غیرت و به دوستان طلبه ات درس عمل دادی. او رفتی و مرا در ایتن               
قفب انگ انها گذاشتی، اما من لحظه ای ام شهادات ناراحت نیستم. اکنون این رومهای متن بتدون اتو در اوج انهتایی و غربتت متی         
گذرد و به یاد غریبی اماو ممانم گریه می کنم. ای همسر شهیدو! با او عهد می بندو که در راهت بمانم و به امید شهادت و شتفاعت و                         

 مندگی دوباره با او اا ابد لحظه های سخت بی او بودن را صبر می کنم به امید آنکه بانوی حریم عشق هدیه او را قبو  کند.

از نو عروس بیوه پرسیدند: غمگینی؟ گفت اتفاقاً از صمیم قلب شادم. دیدم به روی ناقه ی زینتب جهتازی نیتست، کتل       
 جهازم را به پای ناقه اش دادم.  

 دلنوشته ای با شهید

 

 )همسر شهید مدافع حرم: محمد مسرور(زهرا انجین 

 27صفحه 

 :)علیه السالم( امام سجاد

  11، حدیث7، ص11وسائل الشیعه، ج 

 هیچ قطره ای در نزد خداوند دوست داشتنی تر از قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود نیست 








