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 ی شماست.دریافت مطالب و تصاویر زیبا ناعمه آماده 

 .ناعمه امیدوار است رضایت شما را جلب کرده باشد 

 .ناعمه منتظر انتقادات و پیشنهادات شماست 
 

 

 

 مه:ـمعنای ناع
 8سوره ی غاشیه آیه ی    « وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ»

 «چهره هایی در آن روز شاداب و باطراوتند.» 

عل مونث است و به معنای شادمان از ماده نعم و اسم فاکلمه ی ناعمه در آیه ی فوق 

وخندان آمده است و نیز یکی از نا م های حضرت زهرا سالم اهلل علیها میی باشید. از   

انجا که حضرت زهرا سالم اهلل علیها در روز قیامت به خاطر وفور نعمات الهیی بیییار   

 ایشان را ناعمه نامیده اند. ، شادمان وخندان هیتند

 

 

 

 

 1 / در محضر یار 

 2  /سرمقاله 

 3 / سر دلبران 

 4 / نیایش 

 5  /نشانه های دوست خوب 

 6  /انشا طنـز 

 7  /طریق عارفان 

 8  /چگونه طلبه ای موفق باشیم؟ 

 9  /شیوه های تبلیغ 

 11  /وظایف منتظران 

 11 / چه لذتی دارد این حجاب 

 12  /!حجاب زن حق اهلل است 

 13  /توصیه هایی ارزشمند برای زوجین 

 14 /  ای طلبگیه شاعرانه 

 15  /طب اسالمی 

 16  /آشپزی ایرانی 

 17  /کتاب معرفی 

 18  /رهبری و کتاب 

 19  /های برتـر چکیـده 

 21  /یاد یاران 

 21  /مر به معروف و نهی از منکرا 

 22  /جـدول 
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 در محضر یار

 : تحصیل، تهذیب، ورزش.من از جوانان سه چیز می خواهم

ایی در چه چیزهایی باید به کار رود؟ به اعتقاد من باید عمدتاً در تحصیل علم، در ایجاد صفای نفس و دوره جوانی دوره توانایی است. این توان

به کار رود. این سه مورد، عمده است، یعنی اگر در یک جمله کوتاه از من  -که ورزش باشد-روحیه تقوا در خود، و ایجاد نیروی جیمانی در خود 

باید این سه خصلت را دنبال کنند.  نهید، خواهم گفت: تحصیل، تهذیب، ورزش. من فکر می کنم که جوانابپرسند که شما از جوانان چه می خوا

تحصیل اعم از تحقیق و کارهای علمی هم است. چون این نیرو در جوانان هیت باییتی در کار تحصیل علم خیلی تالش کنند. هر کاری هم 

باید  -هم در زمینه علمی، هم در زمینه تهذیب نفس و هم در زمینه ورزش-در هر سه زمینه  بخواهید بکنید در دوران جوانی می شود کرد. یعنی

 .در جوانی کار کنید

 15. ص 7/2/5977دیدار با جوانان، برگرفته از کتاب نکته های ناب، بیانات رهبر معظم انقالب در 

 

 اوصاف یار در کالم یار

 خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود

 سیاهش کسی رها نشود ز دام خال

 خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار

 پست و بی بها نشود، چو ما، به نزد یار

 جواب ناله ی ما را نمی دهد دلبر

 خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود

 یار خسته شده  ،شنیده ام که از این حرف

 خدا کند که به اخراج ما رضا نشود

 مریض عشقم و من را طبیب الزم نیست

 ... ا کند که مریضی من دوا نشودخد
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  سرمقاله مثالً
 

 به نام خدا

اون  همیشه میگیم میخوام همون بشم که خدا دوس داره. مون رو شروع کنیم.ه رو کنار بذاریم و از اول زندگیگردیم تا اشتباهات گذشت دما همیشه دنبال یه موقعیت میآما 

 اشته باشم.طوری بشم که دیگه مثل گذشته هیچ خطایی ند

 . برام کف بزنهخدا هم  خود خدا که هیچ، های بندهری میشم دیگه جواز فردا  کنم. همیشه میگیم از فردا شروع می

 .... یاما فردا که میاد بازم هیچ

و فرامیوش   هرگز سیرا  میا نمییاد    ترهبه ما نزدیکگردن کنیم که انگار مرگی رو که از رگ  بذار یه روز دیگه. طوری رفتار می ،فردا که میاد با خودمون میگیم حوصله ندارم

 .5«ها همچون ابرهای بهاری درگذرند فرصت»میکنیم که امام علی علیه الیالم فرمودند: 

 ماست.شاید نباید دنبال موقعیت بگردیم و باید از همین االن شروع کنیم. ولی خوب میدونم که ماه رجب نقطه شروعی برای جبران تمام گذشته های 

میاه رجیب میاه    »د: ی که ماه خداست و درهای رحمت خداوند متعال برای همه ما گشوده شده. ماهی که حضرت رسول صلی اهلل علیه واله وسلم دربیاره اون میفرماینی  ماه

 .2«مرزنده و مهربان استآاستغفار امت من است پس در این ماه بییار طلب امرزش کنید که خداوند 

 

 زاده یلمهشید اسماع      سر دلبران

 

 ابن عباس از رسول خدا)ص( نقل کرده که حضرت فرمود :

برای بشارت و هشدار برانگیخت، عرش و کرسی استوار نگردید، دنیا ایجاد نشد و آسمان و زمین میتقر نشید، مگیر بعید از     سوگند به خداوندی که مرا به حق مبعوث کرد و

 اهلل، محمد رسول اهلل، علی ولی اهلل. که خداوند بر هر یک از آنها نوشت: ال اِله اِال این

 !عرض کردم: لبیک، ای معبودِ من! ها عروج داد،  با ندای لطیفش مرا مورد خطاب قرار دا و فرمود: ای محمد پس پیامبر فرمود: همانا هنگامی که خداوند مرا به آسمان

ی نیکان و پاکان از بندگان خود برتری دادم. پس تو هم علی را بر بندگانم نصیب   تو را بر همه نام تو را از نام خودم گرفتم وند فرمود: من محمودم و تو محمدی. پس خداو

 کند. کن، مانند علمی که خلق را به دین من هدایت و راهنمایی می

او را  راند، او را لعنت کنم و هیرکس مخالفیت او کنید،   ترین بندگانم قرار دادم و علی را امیر آنها گردانیدم. هرکس بر او امارت کند و حکم  من مؤمنین را برگزیده !ای محمد

 عذاب کنم و هرکس اطاعت او کند، او را از مقربین درگاه خود گردانم.

 .دانمی جفاکاران داخل گر من علی را امام میلمین قرار دادم. هرکس در امامت بر او پیشی گیرد، او را ذلیل کنم و کیی که معصیت او کند، او را در زمره !ای محمد

 9پس فرمود: همانا علی را سرور اوصیاء ، رهبر پیشانی سفیدان و حجت خود را بر همه خلق قرار دادم.

 

                                                           
 11نهج البالغه، حکمت  .1

 مفاتیح الجنان.باب دوم.فصل اول.در فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب .1

 / المنتقیه الرابعه و العشرون00،199سردلبران در حدیث دیگران/ ابن شاذان قمی، ترجمه و تصحیح ایاد کمالی اصل/ ص  .3
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 سمیرا کیانیان      شــنیای
 

 

د بر سینه ام های رحمتت درآور، و در میان بهشت جای ده، و دست رآبشخورخدایا، بر محمد و آل او درود بفرست و بیترهای کرامتت را برایم بگیتر و مرا در 

 مزن، و با نومیدی و تهی دستی از خود محروم میاز.

ر تو آسان است؛ اجابت کن خدایا، حاجتم را روا کن، و خواسته ام را برآور، و گناهانم را بیامرز، و از ترسم ایمن ساز که تو به هرچیز توانایی و آن خواسته ها ب

 ای پروردگار جهانیان.

 رود فرست و به من رحم کن، و تویی که خود را بخشاینده نامیده ای؛ پس از من درگذر.به محمد و آل محمد د !خدایا

 را به آنچه نزد توست )از امور اخروی( درست و استوار گردان، و امور تباهم را به قدرت خویش اصالح فرما. یقینمرا به لطف خود کامل ساز، و  نیتمخدایا، 

 راه ببر، و چنان کن که به آیین تو زندگی کنم و بمیرم.ترین  خدایا، مرا به نیکوترین و نمونه

          صحیفه سجادیه
 

 

 

 خواه زهرا یزدان      های دوست خوب نشانه

 

 به طور کلی دوست خوب نشانه هایی باید داشته باشد که مالک دوستی قرار گیرد.

 د:در روایتی نورانی از امام صادق )سالم اهلل علیه( می خوانیم که فرمودن

 دوستی مرزهایی دارد که هرکس همه یا برخی از آنها را داشته باشد، دوست است وگرنه او را اصال دوست به حیاب نیاور: 

 که ظاهر و باطنش با تو یکی باشد؛ نخیت این

 آبرویی خودش؛  آبرویی تو را عیب و بی که آبروی تو را آبروی خودش بداند و عیب و بی دوم این 

 و منصب او را نیبت به تو عوض نکند؛ که مال  سوم این

 آید از تو دریغ نکند  که هر کمکی از دستش برمی چهارم این

 که در هنگام گرفتاری تو را تنها نگذارد. ی این خصلت هاست، این و پنجم، که در بردارنده  همه

 936: 2الکافی/
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 مریم کشتاسبی           ازدواج : موضوع انشا

گوین  زنگرک کند  ن ا زر ینت       کنم  مامنا   منی    وب میهروقت من یک کار خ

 م و مامنا   قنول    گیرم. تا زد حال من پمج تا کار خوب کرده یک زن خوب می

 اصر ل ین  ناه خیینی کارهناا خنوب      حتمنپمج تایش ر  زد من د ده  ست. 

ا  سنتادیوم زز دا زنر یش زن گرهتند. ولنی منن       کرده کد ماما ش زد   ن  زه  می

  سننان زاینن  زن ز یننرد تننا زدم  ننود اننون زازایمننان همی نند   ن  صننولکنند  مؤتقنن م

خیینی ممن   سنت    عنگدو   تنو ه    کمن . در   گوی  م نالت    سنان ر  زدم منی    می

یعمی دو طرف زای  زند هن  زیایمن . منمین منن و حینوو الی زهنو دختنر همسنایمون          

هالرا هن  دو طنرف زاین  زند هن  ز.ور ن . زهنو انون          لماز.  ز یام میخییی زد ه  

 زهو  ین گوی  ر سالش  ست هموز هالر    رد کد زد من ز.ورد ولی ماما   میاما

ممن   یسنت. اند      صنین سنن و سنال    عنگدو    در.  نود  منی  هالیش زی تر تو  ز

  نن  ک نی ه  نن ه. ممنن    تننت  زنند کار نان  کنند   نن  زسنیار زدم هنناا زگرگننی زنوده  

یی زتنرین  خو ه  و د  زا   دی ر کسی  ز  وهرش سالد زمار  می     گر   ست!

 م و د خن  قلیکنک زمنار     کنرده جن    زین  منن تنا حنای کینی سنالد       ه   ز ز   ن درمنی 

زند ز ن  ن  نروم     زعن ن  ش ر  زد زهو ز ه  تنا   خو هرم ری.ت  تا  ون ز الم  و همد

ا زمار ز ردم. ممرید و  تازه  س  خو هرم ر  خودم زمار گذ  ت  تا  .و ه  د بال سالد

 نود   زاعن  منی   ز هی کم  همین خر  هاا  کس ر  خو ب.ت  می هیچ  یرزتل

کد ز  گی س.ت ز ود و سنرخر  عروسنی د ینی زتنرین زنا پن رخا ومش حنرهش        

گفت پ رخا ومش اترزاز زود.. خوب  ای  حقوق اترزنازا    ود د یی زترین می

 ین    کنرده  تفناه  خییی ک  زوده کد  تو  ستد خر  عروسی ر  ز ه   لبتد من و زهو 

تنر   تنر  سنت هن  خو نمگه     و پفک ز ی  هن   رز ن  ایبس کد زد جاا  ام عروسی

د ر ز یرد خیینی   خش میالمد.  گر زدم زن خا د ش خش خورا  ست تازه وقتی می

د یننی زتننرین هنن   زمتننر  سننت وگر نند زدم میبننور می ننود خننودش خا نند ز یننرد زن 

و  جناره  رهن   گفت  د ر  بود و د یی زترین میبور    یک زیرزمیمی ز یرد می خا د

خو سنت زنرود زنای.         پایین!  ما خنا وم د ینی زتنرین هن  منی      ت ز ما رهتدزایس

ترسن . زنر ا همنین هن       ترسنی . زهنو هن   ز زینرزمین منی       ز زیرزمین می حتمن

زر یش توا زاغچد یک خا د درختی درسنت کنردم.  منا زهنو  ز زن زنای  هتناد و       

گفت کد  می  دور پاش  الست  ز زن موقد مامان زهو زا من قمر  ست زازا 

کمن  مامنان زهنو می ند انی  ز       مادرزن وزیر جمگ  ست. همی د زا من دعو  منی 

خو ا. ولی زهو زا من قمر  یست زر ش یند  ناخد گن  قرمنگ  ز      جون دخترم می

تو زاغچد ای م و  ز تو پمیره زر ش     خت  ولی  گد مامان زهنو ز.نو د همی ند زنا     

د کند خنا مش مینگد. ولنی منن      د یی زترین می  مس من دعو  کمد کار من ه  

د ینی   مسن  ز ن  ن   زمن  زدم ترسن    ز   تا  یمق ر دعو   الم  ولی می مادرخا وم ر  می

زترین هممی م زد حیوو الی زهو می    گد  یمق ر ماما ت ممو دعو  کمند مینرم دختنر    

اند    نی  منی  مزد من گفت د ماددهعی ها کد زازاش  ون  حسن زقا زقال می یرم

ش ه  هرگاه ایگا خو ست  مینا ی مینرم تنو مهنازه حسنن       زهپسر خوزی هستی تا

 گیرمنت پنس  ول زنا زهنو     د رم ولی من زهو زمش قول د دم کد منی  زقا زرمی

زقنا زقنال    رم عسن  دختنر حسنن    کم   گر منادرش زیناد دعنو  کنرد منی      میعگدو   

 گیرم. می

 ین زود    اا من.
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 آیت اهلل بهجت رحمة اهلل علیه:

 ...برمی خیزی بگو یا صاحب الزمان، می نشینی بگو یا صاحب الزمان، ری بگو یا صاحب الزمانتکان می خو

صبح که از خواب بیدار می شوی مودب باییت و صحبت را با سالم به امام زمانت شروع کن و بگو آقا جان دستم به دامانت، 

 بگو الیالم علیک یا صاحب الزمان و بعد بخواب.خودت یاری ام کن، شب که می خواهی بخوابی اول دست به سینه بگذار و 

شب و روزت را به یاد محبوب سر کن که اگر اینطور شد، شیطان دیگر در زندگی تو جایگاهی ندارد، دیگر نمی توانی گناه کنی، 

 ... زمانی مدیگر تمام وقت بیمه ی اما

 

 

 آیت اهلل سید قاضی رحمة اهلل علیه: 

ل وقت به جا بیاورید. با خضوع وخشوع! اگر نماز را تحفّظ کردید، همه چیزتان محفوظ می ماند. نماز را بازاری نکنید، او

 ی کبری و آیة الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود.  ی صدیقه تیبیحه

 وجود، محمد لک علی آبادی کتاب تعلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمه حسن زاده ی آملی :

 چه بیا خیلی از انیان ها نماز نمی خوانند! آیا میدانی نمازت رزقی است از سوی خدا؟

  اذکاری که صبح و شام می خوانی رزق است.

 به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می شوی و نماز می خوانی، یا زمانیکه خواب هیتی سپس ناگهان بیدار می شوی

 ست، چون بعضی ها بیدار نمی شوند...رزق ا

 داوند صبری به تو می دهد که چشمانت را از آن بپوشی . این صبر، رزق است.زمانیکه با مشکلی روبرو می شوی، خ

 زمانیکه در خانه لیوانی آب به دست پدرت می دهی، این فرصت نیکی کردن رزق است.

 گاهی اتفاق می افتد که در نماز حواست نباشد، ناگهان به خود می آیی و نمازت را با خشوع می خوانی، این تلنگر رزق است.

 کباره یاد اما زمانت می افتی و سالمی به ایشان هدیه می کنی و دلت حیابی تنگ می شود...ی

 رزق واقعی این است. رزق خوبی ها... 

 نه ماشین، نه درآمد، این ها رزق مال است که خداوند به همه ی بندگانش می دهد.

 طریق عارفان
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 حاج اسماعیل دوالبی:

ی ناراحت شدید، نمی خواهد به کیی بگویید. بلکه استغفار کنید، هم برای خودتان، هر وقت کیی شما را اذیت کرد و یا از کی

 هم برای کیی که شما را اذیت کرده است. بگو بیچاره کار بدی کرده است، اگر فهم داشت نمی کرد.

 م می شود.وقتی استغفار می کنی، اگر قلبت حاضر نییت استغفار کند، با زبان استغفار کن، آن وقت یکدفعه دلت نر

 اگر دو سه مرتبه این کار را کردی، دیگر غم نمی تواند شما را بگیرد. چون راهش را بلد هیتی.

وقتی گفتی استغفراهلل، در پناه خدا هیتی و کجا امن تر و آرامش بخش تر از  انیان است، یعنی پناهگاه، «امان گاه» استغفار 

 ... آغوش خدا

 

 

 

 

 آیت اهلل مجتهدی:

در، مادر باید راضی باشد. از بچگی به ما می گفتند: بهشت زیر پای مادران است. یعنی اگر می خواهید بهشتی شوید باید مادر، ما

 مادرتان از شما راضی باشد. مادر از پدر مهم تر است.

د. اما پدر سه مرتبه مادر یک مرتبه پدر. چرا؟ چون مادر رقیق القلب است. اگر یک ذره به حرفش گوش نکنید، دلش میگیر

 اینطور نییت.

 

 

 

 

 شیخ رجبعلی خیاط :

بطری وقتی پر است و می خواهی خالی اش کنی، خمش می کنی، هر چه خم شود خالی تر می شود، اگر کامال رو به زمین 

 گرفته شود، سریع تر خالی می شود. 

 پر می شود، از غم ، از غصه ... دل آدم هم همین طور است، گاهی وقت ها

   «وَ کُن مِنَ الیّاجدینِ» به خاک بیفت...  می گوید: هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها، خم شو وقرآن 

 سجده کن، ذکر خدا بگو، این موجب می شود تو خالی شوی، تخلیه شوی، سبک شوی.
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 زهرا کیانیان       ای موفق باشیم ؟! چگونه طلبه

 

 سالم طلبه جوان!

دسی مکانیک  دانشکگاه عکن تی اعکفهان     در رشته مهن 6531در سال 

 53دانشکگاه را رهکا ککردم و اکنکون      6531پذیرفته شدم؛ امکا در سکال   

کنم...  سال است که در حوزه هستم و به حوزوی بودن خود افتخار می

. 

طلبه جوان، به یاد داشته باش که هنگکام رو بکه رو شکدن بکا ب ضکی از      

ام، به همکین   ه درد کشیدهام، گاه اش  ریخته و گا آنچه به قلم آورده

سادگی و عداقت و عمیمیت. در هرحکال، آنچکه در ایکام طلبگکی بکه      

انکد ککه منت کر حکوزه و      ام، این است: حوزویانی موفک  بکوده   آن رسیده

 اند. حوزویان نبوده

 ای موف  باشیم: اما بیست نکته برای اینکه طلبه

ا حتمککا در دوران طلبگککی و بککه ویککهه از همککان آرککاز، ده روش زیککر ر .6

 بیاموزیم و آنها را به کار گیریم:

 ی : روش مطال ه و تندخوانی؛

 دو: روش مباحثه  و مناظره؛

 سه: روش یادداشت برداری و خالعه نویسی؛

 چهار: روش تحصیل و درس خواندن؛

 پنج: روش تبلیغ و سخنوری؛

 داری؛ شش: روش تدریس و کالس

 هفت: روش تحقی  و نویسندگی؛

 ی و تربیت فرزند؛هشت: روش همسردار

 نه: روش زندگی کردن؛

 ده: روش طلبگی، طلبگی و طلبگی

 .برخورد باشیمخوش طلبه ای خوش تیپ و  .3

 .ادبیات فارسی را جدی بگیریم و از حوزویان خوش قلم باشیم .5

داشتن اخالق نیکو و تقلید بکه آداب اخالقکی و رعایکت مکوازین      .4

بکزر  و بزرگکوار   شرعی؛ مثال اگر احیانا به مراجع ع ام و علمای 

احترامکی   ادبکی و بکی   حوزه انتقادی داریم، به هکی  وجکه بکه آنکان بکی     

 .نکنیم

عکرب، منطک     تبه ویهه ادبیکا  –های طلبگی  از همان آراز، درس .3

را خکوب  خکوب بخکوانیم و ایکن خیکال را از سکرمان        –و اعول فقه 

هایمکان را دوبکاره    گکردیم و درس  کامال بیرون کنکیم ککه ب کدار برمکی    

 .خوانیم می خوب

هکای حکوزوی خکود افتخکار و از خودبکاختگی       به حوزوی بودن و داشته .1

 دوری کنیم و به خودباوری روی آوریم

افراط و تفریط در هرککاری، بکه ویکهه در مسکاعل م نکوی، عقیکدتی        .7

ی سکقوط   سیاسی، از اموری است که ب ضی از حوزویکان را بکه دره  

« عکدالت »ر جکدی  ی هالکت کشانده است. به طکو  یا حتی به ورطه

 را در زندگی طلبگی، فرا روی خویش قرار دهیم.

گکاه فرامکوش نکنکیم و بکه عرفیکات رایکج و        زی طلبگی خکود را هکی    .1

درسککت در میککان حککوزه و حوزویککان احتککرام بگککذاریم؛ بککرای مثککال،    
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امروزه حتی باید توجه کرد که عدای بلند زنک  تلفکن همراهکان    

 دبا زیّ طلبگی ما منافات نداشته باش

بککه سککالمت خککود، بککه سککالمت خککود، بککه سککالمت خککود در اب ککاد           .9

گونککاگون و بککه ویککهه در آرککاز طلبگککی، اهمیککت دهککیم. چککه بسککیار      

هکای   زمینکی  ها و نان و سیب ها و املت حوزویانی که نان و ماست

اکنککون بیمککار کککرده، از کککار و زنککدگی     اوایککل طلبگککی، آنککان را هککم  

 نشین کرده است. انداخته و حتی گوشه

ی  نکه همکه   –های بزر  شکماری از حوزویکان    ها و مصیبت ز آفتا .61

ای مکن م و   ن می است. بکوشیم که طلبکه  ن می و بی بی –آنان 

 من بط، به م نای واق ی و فراگیر آن باشیم

نککوگرایی و نواندیشککی بککه م نککای درسککت و دینککی آن را سککرلوحه     .66

ی و زندگی طلبگی  خکود قکرار داده، بکوشکیم ککه از کارهکای تککرار      

 ای در تبلیغ، تدریس، تحقی  و تالیف خودداری کنیم. کلیشه

ریکککزی درسکککت واسکککتوار  از همکککان ابتکککدای دوران طلبگکککی، در پکککی .63

 های فکری و عقیدتی خویش بکوشیم. پایه

در انتخککاب اسککتاد و دوسککت حککوزوی، بسککیار دقککت کککرده، آن را       .65

فککککر و   جکککدی بگیکککریم؛ زیکککرا اسکککتاد و دوسکککت خکککوب و خکککوش      

 ها دارند قش بسزایی در ت لیم و تربیت ما طلبهاخالق، ن خوش

هککا  تککرینرف ککالیتی، از بهتککرین هککا و ب  تصککمیم بگیککریم کککه در هککر  .64

 باشیم و همیشه کار  درجه ی  انجام دهیم

هککای  ای یکک  بد ککدی نباشککیم؛ بلکککه از طلبککه   تککالش کنککیم طلبککه  .63

 چندب دی و اجتماعی و دارای م لومات نسبتا چند جانبه باشیم

مند شده،  ای خوب و کاربردی  علما و فضالی حوزه بهرهه از تجربه .61

 شان برای ما بگویند. از آنان بخواهیم که از تجارب طلبگی

توانکد تیشکه بکه ریشکه حکوزه و حوزویکان        های مهمی ککه مکی   ازآفت .67

های خودمکان اسکت ککه بکه      بزند، عمل نکردن ب ضی از ما به گفته

 کنیم اهمیت آن، توجهی  نمی

هکای   خواهد خوب درس بخوانکد و جکزو طلبکه    می ای که برای طلبه .61

باسواد حوزه و مجتهکدان آینکده باشکد، اشکتبال بکه امکور اجرایکی و        

ن بککه کارهککای اداری، در اوایککل و حتککی اواسککط طلبگککی،      تپککرداخ

 شایسته نیست

کککاری و بککه ایککن سککو وآن سککو رفککتن، خککودداری کککرده و   از پراکنککده .69

بکککا حوزویکککان  ازهمکککان آرکککاز طلبگکککی و حتکککی از طریککک  مشکککورت

شککناس، عالقککه و اسککت دادهای خککویش را شناسککایی کنککیم و   روان

خواهیم در رفکع چکه کمبودهکایی از جام که و      مشخص کنیم که می

 حوزه گام برداریم

بیککت عصککمت و طهککارت و بککه یککاد آنککان   توسککل بککه آسککتان اهککل  .31

بودن، کلید گنج طلبگی است و هرچه هست در همکین جاسکت   

 دیگر نیست. و در جای دیگر و چیزهای

 م هی یبی عنایات خدا هیچبسیج، ن همه گفتیم لی  اندر ای .36

نکتککه را بککه قلککم    36نکتککه، ولککی   31ت جککب نکنیککد! گفتککه بککودیم     

نکتککه، بککدون ایککن یکک  نکتککه هککی  اسککت،       31آوردیککم؛ زیککرا آن  

 . هی ...

 6596ماهنامه حاشیه، سال دوم، خرداد و تیر 
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 زاده وضملیحه ع      غــــهای تبلی وهـــشی
برای موفقیت در هر کاری باید از روش صحیح استفاده کرد. در تبلیغ دین 

اسالم نیز باید روش ها و اسلوب های صحیح را انتخاب کرد تا مبلغ در کار 

 خود موفق عمل کرده باشد. از جمله ی این روش ها:

صداقت، اساس کار مبلغین می باشد، آنچه را یک مبلغ باید : صداقت  -5

افراد دیگر آشکار کند، باید بدون غل وغش مطرح نمایند. مقام معظم  برای

حقیقت ناب و اسالم ناب برای این است »رهبری در این باره می فرمایند: 

که ما این متاع را خالص، بدون غل وغش، بدون تقلب و بدون کم و زیادی 

ه ما به مخاطبان برسانیم. بزرگترین ونفیس ترین امانتی که خدای متعال ب

داده معارف الهی و حقایق الهی است. این ها را باید به صورت ناب به دست 

 5« بیاوریم و آن را به مخاطب برسانیم.

در کنار ظاهر پاکیزه و آراسته ، خلق نیکو از راهکار های :  خلق نیکو -2

تبلیغ محیوب می شود. رفتار و سخن مبلغ باید به گونه ای باشد که در مردم 

یزه کند و این انگیزه باعث می شود سخنان مبلغ در ذهن و قلب ایجاد انگ

تمام اقشار جامعه اثر داشته باشد. در این باره خداوند متعال در قرآن کریم می 

ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَیَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ  »فرماید: 

با   ، 2« بَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَأَحْیَنُ إِنَّ رَ

اى[ که  حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه

نیکوتر است مجادله نماى در حقیقت پروردگار تو به ]حال[ کیى که از راه او 

 .یافتگان ]نیز[ داناتر است [ راهمنحرف شده داناتر و او به ]حال

مبلیغین باید در امر تبلیغ به آن میئله ی دیگر که : تواضع و فروتنی  -9

توجه داشته باشند، تواضع و فروتنی است. کیی که می خواهد پیامی را، آن 

هم پیام خدا را به مردم برساند، باید در مقابل ایشان فروتن باشد، یعنی پر 

را تحقیر نکند، همان طور که خداوند در قرآن کریم  مدعایی نکند و مردم

قُلْ إِنَّمَا » می فرمایند:  -صلی اهلل علیه و آله وسلم -خطاب به پیامبر اکرم 

  9 «من هم بشری مثل شما هیتم.» ، بگو به مردم: «  أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ

د، مبلغ موفق بای با مخاطب به نرمی سخن بگوی:  پرهیز از خشونت -4

یعنی از خشونت پرهیز کند، زیرا با نرمش است که برای مردم عالقه به 

سخن مثل اشیاء مادی نرم و سخت » شنیدن پیام خداوند به وجود می آید.

دارد. گاهی یک سخن را که انیان از دیگری تحویل می گیرید، این قدر نرم 

س، یک و مالیم است که دل انیان می خواهد آن را قبول کند، گاهی برعک

سخن طوری است که آنقدر خشونت دارد، تحقیر دارد که طرف مقابل نمی 

 4 «خواهد بپذیرد.

صبر و استقامت از دیگر خصوصیت ها و روش های :  صبر و استقامت -.1

فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ » تبلیغ است. خداوند در قران می فرمایند: 

اى  پس همان گونه که دستور یافته ، 1«بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ واَلَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ

اییتادگى کن و هر که با تو توبه کرده ]نیز چنین کند[ و طغیان مکنید که او 

 .دهید بیناست به آنچه انجام مى

از این میئله پی می بریم که در امر تبلیغ مشکالت زیادی وجود دارد و این 

مردم، محیطی که در آن تبلیغ صورت می مشکالت ممکن است از سوی 

گیرد و حتی مبلغ صورت پذیرد، در این صورت مبلغ باید با صبر و استقامت 

  تبلیغ او با موفقیت همراه باشد. خویش با مشکالت کنار امده تا
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انسیه مبصری     وظایف منتظران

 ذکر فضایل آن حضرت؛   .1

بیاااان دنااااین فضاااایل ن کناااایت آن حضااارت؛ یر   ی اااان ن ااا   

دعنت ن ن سطه یر جنیع دعنت های خد ست که باه ااا اا     

رسد، چنان که یر کتاب اکیاا    نکاارب بیاان  اد  یا  داا           

یت ن  حسااان  ی ااان   ااکر ن اا م دعناات، ضاااتو فضااایل ن کنااا   

 ستکه یر اکارب  یخالق    حضرت سایمد   سااجدیو یهیاه   ساالب     

 0رن یت  د   ست

   تیاق یید ر آن حضرت؛ .2

 ظهار  اق دناین بر ی  یارت جنا  ابارک آن حضارت    رنی  

ن قع ن حقیقت، چنادچاه  ایار   نااانیو یهیاه   ساالب   اار  باه        

 ظهااار  اااق بااه   ی خااای ایکریدااد ن آ  ااا  ک اایددد ن  سااینه

 0 قای  ااب ین  یهم ا  دنایدد

 تبهیغ بر ی آن حضرت؛ .3

اریب ر  به سای اعرفت ن  اناخت آن جنااب ن خادات باه آن     

 0بزرضا ر ییات دناین

یر کتاب کاف     سهینان بو خا د رن یات  اد  کاه باه حضارت      

صاایق یهیااه   سااالب یاار  کاریبت  هاال بیتاا  ی رب کااه    اااو   

دهاا ر  باه ساای  یاو  اار ییاات کانم         حرف  نای ی ردد، آیاا آ 

َیاا  » حضرت فرااددت آری خد ندد یر قارآن کاریم اا  فراایادت     

َأیَُّهااا   ِااَ یَو آَانقااا  ققااا  َأداقَسااکقمي َنَأهيه اایکقمي َدااارا  َنققایقَهااا   نِااا ق      

 ی کسااادیکه  ینااان آنری   یااد، خااای ن خااادا ی      « 000َن  يح َجاااَر ق

ی ریااد، آت اا  کااه آتاار  فاارن  آن   خااایر ر     آتاار ین ا د ااا 

 0(6اریب ن سنگ ها هستند)تحریم، آیه 

 صبر کرین بر اصیبت؛ .4

صاابر کاارین باار ساا ت  هااا ن  ذیاات دناااین ی ااننان ییااو ن        

 0سر در  دها یر  اان غیبت آن جناب

یر کنا    دیو    حضرت سید    هد  یهیه   سالب رن یت  د ت 

باار  ذیاات ن  هاار ااااان  کااه یر  اااان غیباات  ااااب ین  یهاام     

تکااَید ی ااننان صاابر نی ااه کنااد، اادنااد کساا   ساات کااه یر      

 0خدات حضرت رسا  با کاار جهای کری  با د

  هد ی ثا ب  ینا نان بر ی آن حضرت؛ .5

 000هدیه دناین  ینا  صاا حه ی خاای، اادناد قر قات قارآن ن     

 0بر ی آن حضرت

  یارت آن حضرت؛ .6

ی  ی اان،   یارت دناین آن حضرت ن  هد ی ثاا ب  ینا ناان بار    

  بته  یو نظیاه  ختصاص به آن حضرت دد ری؛ بهکاه دسابت باه    

 0جنیع  قنه یهیه   سالب هم ن ری  د   ست

 آاا ش یهم؛ .7

آدکاااه یهناااا یهااام خاااای ر  باااه کساااادیکه جاهااال ن دای دناااد       

بیااا دااد ن رنش جااا ب ی ین بااه ا ااا ایو ر  بااه آدااان آاااا ش   

ضنر   د ادد ن  ضر  یهند، تا یر بر بر  بهات ی ننان، حیر ن ن

حیر دند    حیر د  دجات یابند، که  یو اطهد یر  یو  ااان بسایار   

یر تاسیر حضرت  اا حسو یسا ری   0اهم ن بر یهنا ی ب  ست

یهیااه   سااالب اااَکار  ساات کااه حضاارت  اااا احنااد تقاا  یهیااه 

  سالب فراایددت یاا ن  کاه    یتیناان آ  احناد یهیاه   ساالب        

نر  فتای   دد( نرستاری کند ن آدها ر  که )کسادیکه     اا خای ی

بر  ثر  یو فاصهه حیر ن اادد   دد ن یر یست  یاطیو  سیر  د  

 دد ن به یست ی اننان ااا ضرفتاار  اد  ن حیار ن ااداد   داد ر         

دجااات یهااد ن نساسااه هااای  اایاطیو ر     آن هااا ینر کنااد ن    

د  ی ننان آن ها ر  به ی یال ن برهااد  کاه     قناه آن هاا رسای      

اغهاب دناید، فضیهت  یاو یهناا بار یاباد ن باه  داد    فضایهت        

آساانان ن یاارش ن کرساا  ن حجاااب هااا باار  ااایو  ساات ن ا اال    

فضیهت اا   اد چهااری  بار کاچا  تاریو ساتار  هاای آسانان         

    اا یه    نق  رن یت   ست که ا  فرااینادت  ضار    0ا  اادد

جال  به برکت یهنای  که یر  اان غاید باین حضارت قااقم ی  

 هلل تعااا   فرجااه، اااریب ر  بااه سااای آن حضاارت ییااات ااا    
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کننااد ن بااا ی یاال هااای احکاام،  اابهات اهحاادیو ر  یفااع ااا    

دنایناااد ن ااااریب ااااعی  )   د ااار  یناااان( ر     ی ب  ااایطان ن 

ی ننان ییو دجات ا  یهند، هر آینه تنا ااریب ضنار    اد     

 ی ن    ییو بر ا  ضریدد،  کو  یو یهنا ااددی داخد ی ک ت  

هستند که سکان ک ت  ر  د ا  ا  ی ردد )تاا ک ات  باه اناز      

برسد( ی  های اعی   یعیان ر     ضنر ها  د اا  اا  ی رداد     

ن  یاااو ضااارن     یهناااا    هااار کسااا  دااازی نرنریضاااار  فضااال ن    

بهترداادیر کتاااب  صااا  کاااف     اعانیاان بااو ینااار دقاال  ااد    

  ست که به که به حضرت صایق یهیه   سالب یر  کریبت 

آیا   ص  که یر ایان اریب  حاییث  انا ر  رن یات اا  کناد     

ن بدیو نسیهه ی  هاای  ایعیان  انا ر  احکام اا  کناد بهتار        

 ساات، یااا یاباادی کااه یبااایت ااا  کنااد ن حاادیث رن یاات دناا    

کند  فراایددت آن کا  کاه  حاییاث ااا ر  رن یات اا  کنادن        

ی   ی  یعیان اا ر  به آن احکم ا  کند،    هاز ر یاباد بهتار    

 ست، ن  به اقتضای  حاییث اَکار نغیر آن ها، هر یاا ن   

ااا  بایساات بااه قاادر تااا ن خااای یهاام خااای ر  بیااان دنایااد، بااه    

خصاص یر  یو  اان که بدیت هاا یر ایاان  اات ااو ظااهر      

ن  یا م باید یل خای ر  آ اکار کناد ن  ضار چنایو دکناد       0 د 

 0 عنت خد  بر  نست

آن حضرت رن یات  اد  کاه     هنچنیو یر جهد فتو بحار  یدا ر   

به حضرت  ایر یهیه   سالب فراایددت یاا یها ا  ضار حاا تعاا        

باسیهه ی یهم تا ی  داار ر  هاد یت کناد بار ی تاا    تناا آدچاه        

 0آفتاب بر آن بتابد یعن     تناب یا م یدیا بهتر  ست

  ظهار احبت ن ینست  به آن حضرت؛ .8

حضاارت رسااا   چنادچااه یر حاادی   کااه یر کتاااب غایاان   ناار ب   

صه   هلل یهیه ن آ ه آاد   ست که فراایددت یر  اد اعار     

   جادد حضرت حا جل جال ه خطاب به او رسید کاه آیاا اا     

خا ه   نصیای خایت ر  ببین   ضاتمت به ا خطاب  اد د اا    

کااو بااه اقاباال رنی خااای، چااان د ااا  کااریب صااارت ین  ی     

ا ل ساتار    نص  خای ر  ییدب که یر ایان آن ها حجنت قاقم

ناا  یاار  کااریب خااد یا  یااو هااا      0ی یرخ ااان ااا  یرخ ااید  

کیستند  خطاب  د  یو ها  ااب های بر حا بعد    تا دد ن آن 

که ایاان آن هاا یرخ اان  سات قااقم آن هاسات کاه حاال  اار           

ن    ی ااننان  دتقاااب ااا    0حااال  ن حاار ب ااار  حاار ب ااا  کنااد   

ینسات اا     ی احندا  ن ر  ینسات باد ر؛  یار  کاه ااو       0ضیری

 ی رب

اا اا  ااا  ضایاادت  ینکااه    0هاار کساا  کااه  ن ر  ینساات ی ری  

خد دد  ار فراایداد باه ینسات  باا آن حضارت باه خصااص باا         

نجای  ینکه ینست ی  تو جنیع  قنه یهیه   سالب ن جد  سات  

خای ی یه   ست بر  ینکه احبت به آن حضرت  هنیت نیژ   ی 

ر نجااای ن آن ی 0ی ری کااه ااجااد  ااار حااا تعااا    ااد   ساات  

 0ابارک آن جناب هست که اقتض  ت صیص به ذکر  د

 ییا بر ی یار ن حضرت؛ .9

بر ی یار ن  ن حضرت ییا دناید، چناان کاه یر ییاای یااد  باو      

یبد   رحنو کاه یر قسانت  ن  ضاتاه  اد  یاو  اار آااد         

 0 ست

 . داریو ی ننان حضرت؛10

دااااریو بااار ی اااننان  ااااا ، چنادچاااه یر  خباااار اتعااادی آااااد  ن    

 0یو یر ییای     خای آن حضرت رن یت  د   ستهنچن

 . ییا بر ی جزن یار ن حضرت باین؛11

   خد ندااد یااا م جاال  اااده اسااکهت دنایااد کااه اااا ر     یااار ن آن  

حضرت قر ر یهد، چنادچاه یر ییاای یهاد ن یی ار ییاهاا      

 0آاد   ست

 . ییا دناین با صد ی بهند؛12

اا یر اجاا   ن  ییا کرین با صد ی بهناد بار ی آن جنااب خصاصا    

احافل؛  یر  یالن  بر آدکه  یو کار تع یم  عاقر  سالایست، یر 

بعض  یباار ت ییاای ددباه کاه    حضارت صاایق یهیاه   ساالب         

 0 ستحباب ن رجحان آن ظاهر ا   ای  ست
 احند تق  بو یبد   ر  ق   ناسای  یصاهاد  ،یصر غیبت
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 مه رنجبرفاط       چه لذتی دارد این  ح... ج... ا ... ب

 زند. هاست را می دانید چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش رنگ ترین زن دانید واقعا نمی نمی

 گذراند. ای به تو محل نمی آیند تا لذت ببرند، ذره دانید چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان می دانید واقعا نمی نمی

پرسم! آقا  دهد؛ دوباره می پرسم آقا! اینا قیمتش چنده؟ و فروشنده جوابم را نمی شوم و می دانید چه لذتی دارد وقتی وارد مغازه ای می عا نمیدانید واق نمی

ـ   جـواب مـی   هـم سـلالم بـی     بیند. باز اینا چنده؟ فروشنده که محو موهای مش کرده زن دیگری است و حالش دگرگون است، اصال مرا نمی ن، مانـد و م

 آیم. خوشحال از مغازه بیرون می

هایتـان   ای از زیبایی که دغدغه این را ندارید که شاید گوشه زنید؛ درحالی دانید چه لذتی دارد وقتی شاد و سرخوش در خیابان قدم می دانید واقعا نمی نمی

تـان   ه زودتر زیبایی خود را کنترل کنید و زیبایی از دست رفتهترین محل امن برسانید تا هرچ پاک شده باشد؛ و مجبور نیستید خود را با دلهره به نزدیک

 را به صورتتان بازگردانید و خودرا جبران کنید.

 روید و صد قافله دل کثیف، همراه نیست. دانید چه لذتی دارد وقتی در خیابان و دانشگاه و... راه  می دانید واقعا نمی نمی

 های ناپاک و افکار پلید مردان شهرتان نیستند. وقتی جوالنگاه چشمچه لذتی دارد  دانید دانید واقعا نمی نمی

 گیری شیطان برای به دام انداخن مردان شهر نیستند. دانید چه لذتی دارد وقتی کرم قالب دانید واقعا نمی نمی

 یت را.ا بکنی؛ نه هوا  توان اطاعت خدایت ر بینی که می دانید چه لذتی دارد وقتی می دانید واقعا نمی نمی

 روید؛ در حالی که یک عروسک متحرک نیستید، یک انسان رهگذرید. دانید چه لذتی دارد وقتی در خیابان راه می دانید واقعا نمی نمی

 ... دانید چه لذتی دارد این حجاب! خدایا! لذتم مدام باد دانید واقعا نمی نمی

 ی میعاد با شهدا جلهمبه نقل از 
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 فاطمه رنجبر       حق اهلل است زن  ...با...ج...ح

باشد.  فرمایند: حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد، نه مال شوهر و نه ویژه برادران و فرزندش می آیت اهلل جوادی آملی می

 ها اگر رضایت بدهند قرآن راضی نخواهد بود، چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق اهلل مطرح است. همه این

 است الهی؛ عصمت زن حق اهلل ؛ زن به عنوان امین حق اهلل از نظر قرآن مطرح است.حجاب زن حقی 

زن باید این مسأله را درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم. حجاب زن 

 عضای خانواده رضایت دهند.مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم. حجاب زن مال خانواده نیست تا ا

 حجاب زن حقی است الهی...

 نالند از کمبود دختر پاک! اندکی از جماعت، می

 باش...« علی»برادر قبل از اینکه دنبال فاطمه باشی خودت 

 به نقل از مجله میالد
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 نـــتوصیه هایی ارزشمند برای زوجی
 )علیه السالم(و امیرالمؤمنین  یها()سالم اهلل علاصل تربیتی از زندگی مشترک حضرت زهرا  41

 )ادامه از شماره قبل(
 

 ( اصل دانش پژوهی خانوادگی8اصل 

حضرت زهرا محیط خانه را به دانشگااه  بگ  نریگر درهر گه     

تعلگی  معگگارس ایگگبم  ماگگه  یگگاخزه بگگ در ازتعلگگی   رزنگگها   

گر زگه تگگا تعلگی  مردمگگا  ل تشگ یا  گگبی هگای د  گگ  هل گگ      

هرش، مرب  اخبق ب د ل معلگ  رگر، ، ال   درخانهر ال ه چ   پ

ه گگری را درنیا گگر میربگگان  ل دتبگگ زی تالیگگن معگگارس د گگ    

پرداخگگرر رلزی   گگ  از زنگگا  مه  گگه خگگهمر حضگگرت زهگگرا  

رییه ل گفر : مادر پیری دارم  ه درمبائا ن گاز یگالا ت   

 رالان  دارد ل مرا  ریگزاد  تگا ،  مبگائا یگره  را ازیگ ا      

 بپری!بپری ر حضرت  رم دنه: 

،  ز  مبگگائا ببگگیاری مکگگرو  گگرد ل بگگرای هر گگ  از،نیگگا      

پایگگگن یگگگ یهر در ادامگگگه گفگگگر ل یگگگ  د، ،  ز  از   گگگرت     

پریگ  هگا خلاتگر  شگیه ل گفگر : ای دخزگر ریگ   خگگها !        

ازا   ه  رالا  خهمر م  ری  ل با یالا ت   رالا  یگ ارا  

 به زح ر م  انهازم، معذرت م  خ اه  !

ا ل هر،نچه یالا  برا ر پگی  مگ    حضرت  رم دنه: بازه  بی

، گگه ، بپگگری! ، گگا اگر بگگ  اکیگگر یگگ د  گگه باریگگ ای   را بگگه     

با ی بام بارد ل به پاداش ، ،  ههزار د  ار طب مزد بایرد، 

چ ی   اری برای ال دی ار خ اهه ب د ؟ گفگر خیگرر حضگرت    

ادامگگه داد : مگگ  درازای هرمبگگ ته ای  گگه پایگگن مگگ  دهگگ ،  

  لهگر،، کگ اهر ل تالتگال پگاداش مگ       بی  از ا له بی  زمی

گیگرم، پگس یگگزالار ایگر  گگه بگرم  یگگ ای  نیا گهر   هبمگگه      

 (3، ص 2مللب ، بحارا ن ار، ج

 ( اصل عفت ورزی و عفاف محوری 9 اصل

مبگگگله از ک گگگا مبگگگل انا  پریگگگیهنه: چگگگه  رلزی پیگگگامار در

رلش لییر  ای برای زنهگ  بان ا  بیزر ایر؟ هگر س بگه   

ک اب داد، اما یل ا   اری  با خگ د    راخ ر معر ر خ   

انه شیه ل خ د را به خانه حضرت زهرا  ه مزصا به مبله 

پیامار ب د ریانیه ل پاین را از  اانگه دخزگر پیگامار ک  گا یگه،      

یزگگر ایگگر  گگه مگگردا   حضگگرت زهگگرا  رم دنگگه: بگگرای زنگگا  ب 

نامحرم را نای  ه ل مردا  نامحرم نیز ا شا  را نای  ه ، یل ا  

 به ک ا بازگشر ل پاین را مکرو  ردر  

 ( اصل حضور دراجتماع به هنگام ضرورت01اصل 

پار  لک د ری   خها  اما تر   ای   ل اتاگ ی حیگاع هفگر    

ل حلاب ایرر ال در  ار پهر، چ   مگادری میربگا  دره گه    

 ه ها حض ری مبگز ر دایگرر ،ری  اط گه درت گام ه گر       ح

در  ح ه های گ ناگ   اکز اه  حض ر دایر؛ اما هفگاس ل  

 حلاب ال درالج  اانا  ل ب  م ات  ب در 

یگگیر  ر زگگاری حضگگرت  گگه )ه طگگاهر  ی( نشگگا  ده گگه      

ز ااکل   هگا   از حضگ ر  عگا  ،  حضگرت درهر گه اکز گا        
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زگگه، رلزهگگای یگگ اه بگگه مگگ  بایگگهر؛ بگگرای ن  نگگه ا شگگا  هرهف

ی ی مزار یگیهای احگه مگ  یگزا ر ل بگرای ح گز  ل د اگر        

 ییهای احه طلب ،مرزش ل هل ّ درکات م  ن  در  

 اط ه زهرا  ص( پگس ازهلگرا  پگهر، ح ا گر از امامگر را      

لظیفه خگ    دانبگر ل درا گ  را  ازهگیا  گها اری ل کگا        

یگه ل  بازی در ن ن رد ل بارها ل بارها درهر گه کامعگه ظگاهر    

درک گگا مردمگگا  ، خکاگگه هگگا   بگگ  نریگگر ا گگراد  رمگگ د؛ خکاگگه 

ها   درالج  صاحر ل ببغر  گه  صگیحا  ل بلینگا  نگام ،لر     

 هرب را به یافز  ل ییفزا  لا دایزه ایرر

بگرای ز  بیزگر ،  ایگر  گه     » ه ا  زهرا    ه مگ   رما گه   

اناگا   گه   « ر نه ال هیا مردی را بای گه ل نگه هگیا مگردی ال را    

تح  لگگ  کامعگگه ایگگبم  را درخکگگر مگگ  بی گگه، بگگه یگگ ی  مصگگا

مبله م  یزابه ل درحض ر ک ا   یگری از مگردا  میگاکر ل    

انصگگار، غا گگاا  خب گگر را بگگه محا  گگه مگگ   شگگانه ر چ گگی     

 ح ه ها   ازییر  ر زاری ،  حضرت، ت  یه گر ا   ح)ی)ر 

ایر  ه  رم د  پی  گفزه ا شگا   گ  امگر رکحگان  ایگر      

 ه  ،  مصهاق م   ابهر ه دریرا ط ا 

 ( اصل تقسیم کاردرخانه00اصل 

زنگگگهگ  مشگگگزرو هلگگگ  ل اط گگگه   (  امگگگا تگگگر   ایگگگ        

درمبائا خگان ادگ  ایگرر ،نچگه درخانگه زهگرا  گ رت مگ         

پذ ر ر، ک لا  از ح  ر ب   را  اتیگ  اتیگام گر زگه بگ در     

ت)بگگگی   گگگار درا گگگ  خانگگگه نگگگ ران  از هلگگگ  ل ح  گگگر ناگگگ ی    

یر  ارهگگای م گگز  برهیگگه  زهگگرا ل یرچشگ ه مگگ  گر گگر: تگگهب 

 تهبیر ام ر بیرل  م ز  بردلش هل ر

،  ه اام  ه ری   خها  ص( چ ی  ت)بی   اری را به هل  

لزهگگگرا   ( پیشگگگ یاد  رمگگگ د،  اط گگگه خ یگگگحات  ل ر گگگا ر  

 خ ش را ا   گ نه ابراز ن  د :

کزخها  ب  ن گ  دانگه  گه ازا گ  ت)بگی   گار تگا چگه انگهاز           

هم؛ چگگرا  گگه ریگگ   خگگها مگگرا ازانلگگام مبگگرلر ل خ یگگحا  یگگ

  4 ارها    ه مرب ط به مردا  ایر ، بازدایرر 

طگگگرو پیشگگگ یادی ریگگگ   خگگگها بگگگی  ازهرچیگگگز نگگگاظر بگگگه        

ایگگزعهادهای طایعگگ  ل ت گگ     هر گگ  از مگگرد ل ز  ایگگر؛   

طرحگگ   گگه درهر گگه لظگگا گ خگگان ادگ ، نگگه ز  یگگا ری را    

رنگه  ت)بگی    تل  ز م    ه، نگه مردیگا ری را ؛ بل گه دربردا   

 گگاری هاد نگگه در یگگا ه یگگار ا  گگار ل  گگ ی یر خگگان ادگ       

 ایرر

 ( اصل برقراری ارتباط خانواده با مسجد01اصل 

ه  ک اری خانه حضگرت زهگرا  ی( بگا مبگله ل انگس ت گام       

اهضگگگای خگگگان اد  بگگگا مبگگگله ل محگگگراب ل ن گگگازگزاری ،نیگگگا    

ت  یگه  « مبله محگ ری خگان اد    »درمبله؛ ک لا  برا ا گ 

 زنهرم  لر

 

 ( اصل همسایه مداری01اصل 

حضگگگرت زهگگگرا  ی( دردهاهگگگای خگگگ    ه بگگگا ه هگگگا را      

 رزنگهم،  » براهضای خان اد  م)هم م  دایر ل مگ   رمگ د   

  5« نخبر ه با ه ل یپس خانه

                                                           
 272، ص 22ر حرّ هامل ، لیائا اتشیعه، ج 4
 3، و12، ص 23ر مللب ، بحارا ن ار، ج 5
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امیرات  م ی    ( اه یر ه با ه خ د را تا بگها  پا گه مگ     

دانبگگر  گگه یگگفارش مگگ   گگرد پگگی  ازتییگگه ، لرگگه خانگگه،      

اش پری لک  ی در برای پی  گیگری از اخگزبس   ازه با ه 

ها ل برخ ردها، از ا راد م  خ ایر با ببزاانشگا  ه بگا ه   

نش نهر ،  حضگرت، ه بگا ه بگه را بزرگزگر   خبگارت هگا ل       

یخر تگر   گر زگاری مگ  دانبگرر رازگگ    بگه ه بگا ه را        

 م     اهبم  رد  ب د ل م   رم د :

،گا  یازد، پرد  های  ب   ه ه با ه اش را برایرار خ د 

 رازش در ه  ی در

ل « ببگگگگگیاری ه بگگگگگا اا » ا گگگگگه  خگگگگگ ش ه بگگگگگا ا  را  

مگ  دانبگرر   « مهدریان  به ه بگا اا  در دیگ اری هگا   »

ه با ه ها را ت یا ه با ه د  ار به د  ار ن   دانبر؛ بل ه 

 تا چیا خانه ازهری  را ه با ه به ی ار م  ،لردر 

  6خ ار   هر هز ز نش د  ب   ه ه با اان  را 

 

 ( اصل استفاده از لذت های روا  01اصل 

ایزفاد  از تذت ک    های حب  بی  ه برا ، بیر  بگرد   

از میگگ   هگگا ل خگگ را   هگگای تگگذت بخگگ ، ه اگگازی یگگه  بگگا  

  د ا ، به مباب)ه لادایز   رزنگها  درهر گه هگا   م گا     

 شز ، ی ا، ایب ی اری ل ررر م رد ت  یگه ا گ  زلج  اانگه    

          هلگگگگ  ل  اط گگگگه   ( بگگگگ در پگگگگهر خگگگگان اد   گگگگاط      تگگگگار ن،

 م   رم د:

 د   بالر با ه یاانه رلز خ د را به یه بخ  ت)بی    ه :

                                                           
 6416ر ه ا  ، و  6

 زمان  برای نیا   با  ، ر هگارشر؛

 لرز  برای  عاتیر ارزصادی اش؛

 ر ز  برای لادایز  نفس به تگذت هگا    گه ز اگا ل حگب       

 ایرر

یا ا  ه  درا   دنیای زلدگگذر  بهانیه ای ب هگا  خها ! پار

ه  در کیا  ،  ه  ،خرت ی د م  برنهر  پاریا ا ( با اهگا  

دنیگگا در دنیایگگگا  یگگگر   یگگگهنه، درحگگگات   گگگه اهگگگا دنیگگگا  

در،خرت ،نا  یر   نشهنهررر در دنیا دربیزر   مبگ   هگا   

یا   یهنه ل بیزگر   خگ ردن  هگا را خ ردنگهر بگا اهگا دنیگا        

نگا  از پگا یز  هگا خ ردنگه ل     دردنیایگا  یگر   یگهنه ل بگا ،    

ن یگگیهنه ل ازبیزگگر   هگگا پ یگگیهنه ل دربیزگگر   مبگگ   هگگا      

یگگا   یگگهنه ل بگگا بیزگگر   بگگان ا  ازدلاج  ردنگگه ل بیزگگر       

مر ب ها را ی ار یهنهر با اهگا دنیگا بگه تگذت دنیگا دیگر       

 ا ز گگه ل  گگردا ه بگگا اا  خهالنهنگگهررر پگگس بگگه یگگ ی ا گگ    

   7ردم ه، ییفزه ایررم زب کاما، ای ب هگا  خهالنه هرخ

حضرت زهگرا  ی( : خهالنگها ! اخگبص لتگری را دره اگام      

خش  دی ل غضب، ل میانه رلی درزما  بگ  نیگازی ل  )گر را    

 ازت  خ ایزارمر

 

                                                           
 26ر یین ط ی ، ا مات ، ص  7

    بااااا توااااار ویااااژه از ماااادیریت محتاااارم مدرسااااه   

ساارکار خااانم ییداناای بااه جااات تایااه ایاا  م  اا   

 مفید و زیبا 
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 شاهــد       ست...ين روزها، آسمان دلم بارانيا
 

ایست تا  این روزها ابرهای آسمان دلم، منتظر جرقه

 کند. اشک ها را مهمان چشمانم

 هایی که همه چیز را باید ببیند و دَم نزند... چشم

دهد تا  از چه بگویم؟ از غوغای درونم که هر صبح قول می

شود،  شب، کمتر دلَ معبود را بشکند ولی پای عمل که می

 کند... نَفس همه چیز را نقشِ بر آب می

از وضع وظایفم که ای اکش، فقط در حد انجام وظیفه، 

 کردم... انجام وظیفه می

کنم کسی هستم ولی دیر یا  ام که فکر می از ادعاهای طلبگی

 فهمند کسی نیستم... زود همه می

ام سهم امامی  از وضع درس و اخالقم که فراموش کرده

هاست منتظر این است که  شود که سال هزینه من می

ی آمدنش کنم ولی من  خودم و دیگران را آماده

 و نمکدان...خورم  خیال همه چیز نمک می بی

ای اکش دیگر دردهای اطرافم باعث عمیق شدن 

 های درونم نمیشد... جراحت

های بیهوده و آغشته به تهمت و غیبت افراد کوچه و  صحبت

 بازار...

ی مردان و زنان به اصطالح با  های جاهالنه طعنه و کنایه

 الکس...

 ظلم و جنایت های مردمان این زمانه...

یی که در لباس اسالم، تیشه به بازی هنرمندانه آدم ها

 زنند... ریشه اسالم می

همه و همه دردهاییست که هر از اگهی با یک مرهم آرام 

 گیرد، می

 مرهمی که افتخار شیعه است.آری مرهم؛ 

 شد؟ ای اهل بیت)ع( اگر شما را نداشتیم، چه می

(، کدام کدام الگویی بهتر از رسول خدا )صلی هللا علیه و آله

تر از موال، کدام مادری مادرتر از حضرت زهرا  ندهای ب بنده

 ( ...الم هللا علیها)س

 تر از چهارده معصوم.. کدام چهارده نوری، روشن

تر از مهدی  کدام آقایی، فرماندهی، مهربانی، مهربان

 (...الم هللا علیهافاطمه )س

  اللهم عجل لولیک الفرج

 

 یدیمرضیه مر           را  می شـناسـم... تــو 

 تو را از غدیر کهن میشناسم

 تو را از قیام حسن میشناسم

 تو را عزّت شیعه و خون هللا

 از آن زینب شیرزن میشناسم

 تو را معنی اشک و اندوه زهرا

 تو را سرو سبز چمن میشناسم

 میان هیاهوی ظهری پر از غم

 تو را عاشق بی کفن میشناسم

 تو در کربال قصه ی عشق خواندی

 هر پر زدن میشناسمتو را ...... 

 تو را از همان آیه های خدایی

 نیزه ها میشناسم تو را بر سر 

 شاعرانه های طلبـگی . . .
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 خدیجه جوکار          یـب اسالمـط
 

 تر                        مرکب از این چهار طبع است مرد مزاجت تر و خشک است و سرد و
 طبیعت شکست یکی زین چو بر دیگری یافت دست                          ترازوی عدل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزاج در لغت به معنای در هم امیختن است و در طب سنتی ایران به مفهوم کیفیتی است که در نتیجه کنش و واکنش بین کیفیت 

ایجاد های متضاد عناصر چهارگانه )آب، خاک، هوا، آتش( به وجود می آیدو از مجموع آنها کیفیتی که با همه ی آن عناصر شباهت دارد 

می شود که به آن کیفیت جدید، مزاج گویند. مقدار و نسبت موجود از هر کدام از این عناصر، مزاج بدن انسان را تشکیل می دهند. از 

آنجا که کیفیت های نخستین عناصر از چهار نوع گرمی، سردی، تری و خشکی تشکیل شده است، روشن است که همه مزاج ها 

 ی می گردند.فقط از این چهار کیفیت ناش

 نمونه الف( :

ارکان به نسبت یکسان در بدن او ترکیب شده اند. آب )سرد و تر(، آتش )گرم وخشک(، هوا )گرم وتر(، خاک )سرد وخشک(،  .1

سردی آب با گرمی آتش و گرمی هوا با سردی خاک خنثی می شود؛ تری آب با خشکی آتش و تری هوا با خشکی خاک خنثی می 

یقی به وجود می آید. این امر از نظر عقلی درست بوده و می تواند به حقیقت بپیوندد ولی در دنیای واقعی شود و مزاج معتدل حق

چنین چیزی امکان ندارد و مزاج معتدل حقیقی وجود خارجی ندارد. حال اگر یک یا دو رکن از ارکان و کیفیت های مربوط به آن بر بدن 

 ل به وجود می آیند. غلبه داشته باشد انواع مزاج های غیر معتد

 . گرم وتر4. سرد وخشک                 3. سرد وتر             2گرم وخشک            . 1

 که در آینده در مورد هر کدام و عالئم آنها توضیح داده می شود. 
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 خدیجه جوکار          کرفــس ته خورشيطرز ته
 

 مواد الزم: 

 لیوان 1لوبیا قرمز/چیتی: 

 گرم 252سفند: گوشت گو

 لیوان 5-4کرفس خرد شده: 

 عدد متوسط 2پیاز: 

 آب نارنج: به میزان الزم

 7تا  6روغن زیتون یا روغن دنبه یا روغن کنجد یا روغن مایع: 

 قاشق غذاخوری

 نمک وفلفل سیاه: به میزان الزم

زردچوبه و زیره وزعفران: هر کدام نصف قاشق چای خوری 

ات و چاشنی غذا سلیقه ای )البته استفاده از ادویه ج

 است و می توانید به دلخواه انتخاب و استفاده کنید.(

 دستور پخت : 

پیاز و گوشت خرد شده را در قابلمه ریخته به همراه روغن، 

گوشت و پیاز را تفت می دهیم تا پیازها آب انداخته و آب آن 

تبخیر شود. برای از بین بردن بوی زمخت گوشت می توانید از 

و عمانی درسته سوراخ شده نیز استفاده کنید. بعد از لیم

اینکه گوشت تفت داده شد سبزی کرفس را اضافه می 

کنیم و آن را به همراه گوشت تفت می دهیم بعد لوبیا را که 

از شب قبل خیس داده شده را به مواد اضافه می کنیم و 

با دقیقه آنها را  5تا  4بعد ادویه جات را اضافه میکنیم، حدود 

شعله ی کم هم می زنیم و بعد آبی که از قبل جوش داده 

شده را به غذا اضافه می کنیم و غذا را با شعله ی کم 

میگذاریم تا پخته شود و در آخر کار چاشنی غذا )آب نارنج تازه، 

آب لیموی تازه یا آب غوره( را مطابق با سلیقه و ذائقه ی 

 خودمان اضافه می کنیم. 

رای پخت تمام غذاها، زمانیکه به آب نیاز نکته: بهتر است ب

دارید از آب جوشیده استفاده کنید چون باعث می شود 

 طعم غذا و مواد آن حفظ شود.

نکته ای در مورد کرفس: کرفس یکی از بهترین سبزیجات 

است که مصرف آن باعث تنظیم فشار خون و چربی خون می 

های  شود و همچنین باعث رقیق شدن خون شده و از سکته

قلبی و مغزی جلوگیری می نماید. ساالد آن نیز بسیار نافع در 

 رفع یبوست می باشد.
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عـــرفی کتـــــاب
 

 انتظار عامیانه، عالمانه، عارفانه نام کتاب:

 نویسنده: علیرضا پناهیان

 موضوع: انتظار، مهدویت

توضیح: گرچه کتاب های ارزشمندی در باب مهدویت و 

است اما تجزیه و تحلیل سازنده ترین انتظار نگاشته شده 

مفهوم در زمینه مهدویت، که همان انتظار فرج است کمتر 

صورت گرفته و کمتر مورد گفتگوی عالمانه قرار گرفته 

است. این کتاب، تالش دارد در موضوع انتظار یک ساز و کار 

» عقالنی را ترسیم کند. حجت االسالم صدیقی می فرمایند: 

 «انتظار کتابی به این جامعیت ندیدم.در تبیین موضوع 

 

 خانوادهنام کتاب: 

 نویسنده: آیت اهلل سید علی خامنه ای

 موضوع: خانواده

توضیح: دیدگاه های منحصر به فرد حضرت آقا در نوع نگاه 

ایشان به زن و نقش او در خانواده و ارائه دادن الگوی جامع 

باعث  خانواده ی اسالمی برای جوامع بشری در این کتاب

شده است تا مخاطب آن فقط زوج های جوان نباشندو 

هرکس می خواهد خانواده ای تشکیل بدهد یا تشکیل داده و 

در ابتدای راه است، یا سال هاست که زندگی مشترک را 

شروع کرده و اکنون در فکر زندگی مشترک فرزندان است، 

 می تواند مخاطب آن باشد.

 

 دغدغه های فرهنگینام کتاب: 

 یسنده: آیت اهلل سید علی خامنه اینو

 موضوع: امام و رهبری، جامعه، فرهنگ

توضیح: کتاب بسیار ارزشمند دغدغه های فرهنگی شرح 

مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 

است. که با استفاده از دیگر بیانات معظم له تکمیل  3131

 شده است.

 

 فتح خوننام کتاب: 

 د سید مرتضی آوینینویسنده: شهی

 موضوع: عاشورا، هنر و ادبیات

توضیح: در میان کتاب های بسیاری که درباره ی واقعه ی 

عظیم کربال نگاشته شده است، اندک کتابهایی هستند که 

نویسندگانشان کوشیده اند عالوه بر ابراز شیفتگی و بیان 

عظمت واقعه ومظلومیت سید الشهدا و یارانش ، نقبی به 

فتح » ماجرا بزنند و پرده از راز بزرگال بردارند. حقیقت 

 از این معدود کتاب هاست.« خون
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 والیت فقیهنام کتاب: 

 نویسنده: اما خمینی رحمة اهلل علیه

 موضوع: انقالب و حکومت

توضیح: این کتاب معروفترین اثر امام خمینی در تبیین و 

 احیای نظریه والیت فقیه در فقه شیعی، مجموعه ی سیزده

 جلسه تدریس است 

 

 

 

 

 که اما در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرمودند.

 

 و کتــــــاب رهبری

 

 

 

  

ی دانش و  ای به سوی جهان گسترده ازهکتاب، درو

معرفت است و کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای 

کمال بشری است. کسی کخ با این دنیای زیبا و 

شک از  بخش، دنیای کتاب، ارتباط ندارد، بی زندگی

آورد انسانی و نیز از بیشترین معارف  ترین دست مهم

تی الهی و بشری محروم است. برای یک ملت، خسار

بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته 

باشند و برای یک فرد، توفیق عظیمی است که با کتاب 

گیری از آن، یعنی آموختن  مأنوس و همواره در حال بهره

 چیزهای تازه، باشد...

 31/33/37  -دیدار با گروهی از جوانان و نوجوانان 

اشتغال هم میتوان مطالعه  با حالکنم که  تصور میمن 

کرد. قبل از پیروزی انقالب، به مدت کوتاهی و بعد هم 

که انقالب پیروز شد و من به تهران آمدم و 

های گوناگونی داشتم، اصال فرصت مطالعه پیدا  اشتغال

 نکرده بودم.

از حدود دو سال پیش، با اینکه اشتغاالت ما کم نشده 

زیاد هم شده بود، تصمیم گرفتیم که مجددا  بود و بلکه

شود، و من اآلن  مطالعه کنیم. شروع کردیم، دیدیم می

کنم. به تدریج مطالعه  روز، مقداری مطالعه می هر شبانه

کردم؛ شاید بیش از صدها صفحه یادداشت برداشتم، 

 شود. فهمیدم که می

 31/8/71ی استان تهران  ی جمعه سمینار ائمه

 



 5931اردیبهشت ماه  ،ناعمه شش

24 

)سیمم ا   مقایسه سیره سیاسی امام علیی   موضوع:  

 با یکدیگر)سمم ا  علیهما( و حسنین علیه( 

 منور صفری پژوهشگر:

پس از رحلت پیامبر اکرر  صلرل ا اع يلیر  ل  ور  ل (رل         

رفنرهاای  حوادث شگفت انگیزی در جهان ا(ال  رخ دادل ت

برخا از خواص ل با ايتنایا يمرو  مررد  بر  (فارشرا      

ر(ول خها صلل ا اع يلی  ل  و  ل (ل    رابری جامع  را از 

مسیر اللا خود منحرف نمود. مصاوح امت ا(الما ایجاب 

ما کرد ک  اما  يلا ص(ال  اع يلی   نتوانه مخاوفت خویش 

(رال  اع  را ابراز نمایه؛ اوبت  يلرت (رتو   ن حترر  ص   

يلی   را ما تروان در الاراا اجتمرايای (یا(را ل لجرود      

قهر  بزرگا خارجا برای اررب  زدن بر  جامعر  نوپرای     

ا(الما دانست ک  ب  خاطر حفظ ا(ال  انجا  گرفرت. بعره   

از کشت  شهن خلیف  (و  ل رلی  لردن مرد  بر  حترر    

ص(ال  اع يلی   شااه ارائر  یرح حتومرت بر  تمرا  معنرا       

ا از (وی حتر  ص(ال  اع يلی   ما باشی  کر  برر   ا(الم

ا(اس حق ل يهاوت اداره ما شود کر  مخاوفران زیرادی در    

مقابل این حتومت ما ایستنه ک  حتر  يلرا ص(رال  اع   

يلی   در را(تای (یا(ت اای يرهاوت جویانر  خرویش برا     

تماما این گرله اا ب  مبارزه پرداختنره. بعره از امرا  يلرا     

يلی   حتومت امرا  حسرن ص(رال  اع يلیر   از     ص(ال  اع 

(وی حتومت طاغوتا معالی  در شرا  دارار اراوش مرا     

شود ل اما  حسن ص(ال  اع يلی   برای برانهازی حتومرت  

(تمگر معالی  ب  جنگ با ال ما پردازد ک  ب  يلرت (سرتا   

یاران ل (یا(ت تطمیع معالی  در میان (پاایان امرا  ص(رال    

ر ال داار  شوب ل ارج ل مرج مرا شرود ل   اع يلی   وشت

ب  نااار تن ب  للحا ما دانره کر  در پرترو ایرن لرلحی      

افشای ماایت پلیه بنا امیر  نمونر  ای زیبرا از جهراد امرا       

حسن ص(ال  اع يلی   در قاوب للح را نشان ما داره کر    

قیا  اما  حسین ص(ال  اع يلی   در لاقع ادام  امران جهراد   

  اع يلی   در قاوب للح ما باشه ک  زمین  اما  حسن ص(ال

فراا  شهن این قیا  تاریخا بر  ل(ریل  لرلح امرا  حسرن      

 ص(ال  اع يلی   طراحا شه.

 

 اجتیماع در حییا آثیار موضوع:

 زینب زارع پژوهشگر:

 موزه اای دینا حیا را ب  ينوان لفت ل فتریلت انسرانا   

ما دانه ل از انسان اا ما خوااه کر  مردمرانا خروددار از    

ارتتاب زشتا اا ل قبایح باشرنه. حیرای خصرلتا فطرری ل     

طبیعا ا(ت ک  تما  ابعراد زنرهگا انسران اير  از گفتراری      

قرار مرا داره ل بر  اشرتال     ايمالی رفتار ال را تحت تأثیر 

مختلف لجود خرارجا مرا یابره. از دیرهگاه ا(رال  ایرن       

خصلت پسنهیهه در رأس گزاره اای اخالقرا قررار دارد ل   

انسان اا ب  ل(یل  ی  ن ما تواننه بر  دیگرر گرزاره ارای     

اخالقا اون يف تی توااعی حجرابی کامیرابای گتشرت ل    

ا  اخالقای بخشنهگا ل ... د(ت یابنه ل با ريایت این لف

مصاوح اجتمايا ل حقوقا افرراد بهترر ترأمین مرا شرود ل      

جامع   را  ل (او  ل متحه ما گردد. بنابراین حیا ب  انسان 

نوری ما بخشه ک  (عاد  ال را در دنیا ل  خر  ب  دنبال 

 دارد.

الز  ب  ذکر ا(ت کر  در برخرا مروارد ارون بیران حرقی       

ل ل ... حیا ناپسنه خهمت ب  پهری مادر ل معل ی اقرار ب  جه

ا(ت ل پیامه اایا منفا از جمل  محرلمیتی از برین رفرتن   

 برکت از زنهگا ل ... را ب  دنبال خوااه داشت.

در  یا  قر ن کری  ل رلایا  برای تقویت حیرا ل متخلرق   

شهن جامع  ب  حیا راه اایا لجود دارد ک  در این نوشرتار  

ی محبتی توج  ب  برخا از  ن اا از جمل  خودشنا(ای نماز

 ب  يواقب با حیایا ل ... اشاره ما شود.  

 

 رـده های برتـچکی 
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 اسمم در کودک حقوق و احکام موضوع:

 مریم پدیدار پژوهشگر:

 ب  جانب ی ام  حمایت یازمنهن ک  ناتوان ل اعیف موجودی حال يین در ل حقوقا ل حقیقا شخصیت دارای ا(ت انسانا کودک 

 (رر  ترا  کنره  ما نشان خاطر ایشان ب  را کودک حقوق قوانینا ل احتا  لاع با ا(ال  ک  اینجا(ت باشه؛ ما لاوهین (وی از لیژه

 .کنه جلوگیری انهازد ما خطر ب  را کودک جان ل جس  (المت ک  اایا  (یب از امتان حهّ

 ا(رت؛  شرهه  تشرریع  بلرو   ل جروانا  نرو  انگا  تا  نی از قبل بلت  رلح شهن دمیهه مانز از حقوق ل احتا  این ا(ال  شریعت در

 مرا  مقررر  قرانونا  ارای  لاحهه ماده لور  ب  را حقوق این ا(ت ا(ال  نورانا فق  از گرفت  نشأ  ک  ایران مهنا قانون امچنین

 .دای  ما قرار برر(ا ل بحث مورد را کودکا دلران ب  مربوط حقوق ای موشتافان  ل دقیق نگاه با وتا کنه؛

 شریر  دلران در کرودک  ا(ا(را  حقروق  مرتابای  مرا(ر   انجا  از اي  ک  تووه از بعه کودک حقوق ترین ابتهایا از تحقیق این در

 تررین  حسراس  ل ترین تامه ... ل يهه ب  لفای فرزنهانی بین مسالا  ل يهاوت ريایت ل کودکان ب  مهرلرزی اای شیوه خوارگای

 ل اخالقرا  مفراای    مروزش  لنوشرتنی  خوانرهن   مروزش  شامل خود ک   موزش (نین در تربیت ل تعلی  امان یعنا کودک حقوق

 لدر گیررد  ما قرار برر(ا ل بحث مورد باشه ما... ل دینا اای  موزه ا(اس بر کودک اجتمايا ل معنوی شخصیت قر نایتربیت

 کرودک  (رپر(رتا  امچرون  مبراحیا  کر   لالیرت  ل حتانت قبیل از مواوياتا قاوب در فقها احتا  برر(ا ب  حقوق بیان امن

 .گیرد ما قرا کنتاش مورد شود ما شامل را....  ل لی ماوا امور ی لاداره

 

 
 حدییث و قرآن در آن مصادیق و لعب و لهو موضوع:

 سیده مریم بازیار پژوهشگر:

 بر   ر(ریهن  ل  ن از انسران  برردن  بهرره  بررای  استا جهان  فرینش از اهف ک  یابی  ما در کری ی قر ن  یا  ب  اجماوا نگااا با 

 .  ا(ت ابهی کمال ل (عاد 

 رلایا  ل قر ن  یا  در ا(ت کرده معرفا بازیچ  ل (رگرما ينوان ب  را  ن تعل قا  ل دنیا مادی زنهگا ب  بستن دل دیگر طرف از

 ل بیهروده  امرور  ب  پرداختن از را  نان مؤمنینی بخصوص ل اا انسان يمو  ب  مه  مسئل  این تتکر امن ی اوسال  يلیه ص معصومین

 .دارد ما برحتر نهارنهی  خرتا ل دنیایا نفع ایچ ک  ای کننهه (رگر 

 ل مفهرو   ی اوسرال   يلریه  ص طهرار   ل يصرمت  بیرت  اارل  رلایا  ل اع کتاب نورانا  یا  برر(ا با تا ا(ت  ن بر حاار تحقیق

 ایرن  از مانرهن  دلر ل اجتنراب  جهت را اایا رااتار ل بیان را  ن ب  پرداختن  ثار نیز ل  نی ب  گرایش يوامل ل وعب ل وهو مصادیق

 نمایه ارائ  اوها معارف ب  شیفتگان برای امور

 

 

 

 چکیـده های برتـر
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 ملیحه عوض زاده    ارانـیاد ی

 
 

اینک بر برگ های زرین کتاب خاطراتمان حماسه ی آنانی را 

می نگاریم که نسل فردا بر ایثارشان آفرین میگویند. در 

از عالم وجود بر سطر های دفتر آفرینش ، نامی کرانه ای 

آشنا چشم را می نوازد؛ مردی از دیار کوه های بلند آمده تا 

قصه جاوید حماسه ی ایثار را بار دیگر بر گلبرگ های 

از دامنه های ایثار، با « محمد پیرویان»شقایق بنگارد.شهید

دوبال  عشق بر فراز قله بندگی ایستاد تا خضوع خویش را 

 ا پیکری خونین به آسمانیان نشان دهد.ب

در شهرستان  3111در سالمحمد پیرویان  روحانی،  شهید

کازرون متولد شد، دو ساله بود که به اتفاق خانواده اش به 

شهرستان نورآباد ممسنی رفت و در همان جا دوره ابتدایی 

 و راهنمایی را در مدرسه ایزدی گذراند در اوایل انقالب، وی 

شهید علی اکبر »ل راهنمایی بود که توسط برادرش کالس او

مذهبی شده بود و -آشنا و آگاه به مسایل سیاسی« پیرویان

چون تشنه دیدار یک جامعه اسالمی بود ؛ همزمان با فریاد 

های خدا خواهانه امام ، فریاد خود را بین جماعت مردم 

میبرد. برای سرعت بخشیدن پیروزی انقالب اسالمی 

خود را با جان و دل شروع میکرد و هر روز با  فعالیت های

بهانه های جدیدی دانش آموزان را جهت تظاهرات به خیابان 

 ها می برد.

بعد از پیروزی انقالب، محمد به جبهه های حق علیه باطل 

شربت شهادت  13/3/3171می رود تا این که سر انجام در 

 را می نوشد.   

 «مواره متنعم باد.روح بلندش در جوار اولیاء الهی ه»

   

 باب اول

زندگینامه 

 طلبه شهید
 



 5931اردیبهشت ماه  ،ناعمه شش

27 

 باب دوم

 نامه تـوصی
 

 کهه  آنههایی  تهو،  سهنگر  در کهه  خواهرانی و برادران خداوندا !

 خصوصها  و بفرمها  مویهد  و پیروز ، کنند می خدمت مخلصانه

 مطالعاتشهان  و هایشهان  درس در را طالب خواهران و برادران

 بهرای  تها  بفرمها  عطها  فهراوان  اسهتعداد  آنهها  بهه  و بگردان پیروز

 خهههودت میهههل مهههورد ای جامعهههه و باشهههند مفیهههد خهههودت مهههتا

 .بسازند

 کهههههه خهههههواهم مهههههی( طهههههالب) خهههههواهران و بهههههرادران شهههههما از

 را حهههوزه معظهههم اسهههتادان و بخوانیهههد دقهههت بههها را درسههههایتان

 حتمهها کههه بنماییههد تشههکر و قههدردانی آنههها از و بداریههد گرامهی 

 و صههههبر مشههههکالت برابههههر در دهیههههد، مههههی انجههههام را کههههار ایههههن

 آیه عنکبوت سوره در خداوند که چرا کنید پیشه استقامت

 :ماید میفر دو

 ال ههههههههم و آمنههههههها یقولهههههههوا ان یترکهههههههوا ان النهههههههاس احسهههههههب»

 (1/عنکبوت)«یفتنون

 ایمهان  گفتنهد  کهه  آن صهرف  بهه  کهه  پنداشهتند  چنهین  مردم آیا

 امتحانشههههان همههههین و کننههههد رهایشههههان ایههههم، آورده خههههدا بههههه

 صهابران  گهروه  از و کنیهد  پیشهه  اسهتقامت  و صبر پس نکنند؟

 آن، از بهتهر  و کارهها  سهایر  در چهه  و درس امهر  در چه. باشید

 دنیهههها در کههههه خواهههههد مههههی خداونههههد کههههه باشههههید گروهههههی از

 تبلیههه  میرویهههد کههه  هرکجههها و آورنههد  بسویشهههان را مشههکالت 

 چهههه و فهههداکاریتان و ایثهههار و اعمالتهههان بوسهههیله چهههه کنیهههد،

 .هایتان صحبت بوسیله

 از کهه  باشهیم  داشهته  توجهه  آن هبه  بایهد  همهه  که است مطلبی

 بهههود، اسهههالم کهههه(آلهههه و علیهههه اهلل صهههلی) آدم حضهههرت زمهههان

 هابیل امت ما بر و تاکنون بوده کنارش در هم ظلمی همانطور

 همهه  گهوییم  مهی  کهه  ما. بجنگیم قابیل امت علیه بر که است

 کههههه هههههایی سههههرزمین تمههههام و برادرنههههد و برابههههر مسههههلمانان

 پهههس اسهههت، مسهههلمین تمهههام هبههه متعلهههق اسهههت آن در مسهههلمانی

 اگههر و کنههیم دفههاع آنههها از کههه اسههت مهها همههه بههر دفههاع هنگههام

 مهها ، بههرخیزنههد برپهها صههدامی ظلههم علیههه بههر عههراق مسههلمانان

 فکهری  تجهیهزات  ههم  و نظهامی  تجهیهزات  نظهر  از ههم  کهه  است

 .کنیم کمک آنها به

 

 کارهها  کهه  کنند خالص را خود اعمال کنند سعی باید عزیزان

 کنهار  بایهد  را تبعهی   ، دهند انجام خداوند رضای یبرا فقط را
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 خهههود  کارههههای در. کهههرد  سهههرکوب را امهههاره  نفهههس و گذاشهههت

 تهها دهیههد انجههام را محاسههبه حتمهها و کنیههد رعایههت را مراقبههت

 .گیرید قرار خداوند محبت مورد

 نهه  داریم نیاز ها جبهه به ما که است این توجه مورد مطلب

 .ددارن نیاز ما به ها جبهه اینکه

 تنهها  ظهاهر  بهه  اسهت  دشهمنی  مها،  دشهمن ! خواهران و برادران

 دنیها  اسهتعمارگر  ههای  کشور تمام با و دنیا تمام با اصل در ولی

 چیهز  دو ما و دارند چیز یک فقط آنها حال عین در ولی. است

 غلبهه  توانهد  مهی  واحهد  چیهز  یهک  بهر  متحهد  چیز دو همیشه و

 همههه ، اتمهمهه و اسههت سههالح بههر شههان تکیههه آنههها. کنههد پیههدا

. داریهم  را ایمهان  ههم  و سهالح  ههم  مها  ولی است همین چیزشان

 کهه  ای جبههه  کهه  میدانیم و اهلل به ، غیب به معاد، به ایمان

 کهه  کسهی . اسهت  غالهب  همیشهه  ، باشهد  داشته را ها چیز این

 خهدا  با که کس هر و جنگد می خدا با یعنی ، بجنگد اسالم با

 .است حتمی نابودیش بجنگد،

 زیهادی  ههای  جنهگ  پهذیرد،  پایهان  االن جنهگ  این اگر که بدانید

 و دارد وجههود جنههگ سههتم و ظلههم نههابودی تهها و داریههم پههیش در

 واحههد چتههر یههک زیههر در همههه بههرود، بههین از ظلههم کههه زمههانی

 نههه و آیههد مههی بوجههود نههاراحتی نههه] دیگههر[کنههیم مههی زنههدگی

 .جنگی

 کنیهد  حفه   را خهود  سهنگر  هسهتید،  کهه  کجا هر عزیزان شما

 و سههتم و ظلههم نههابودی تهها دهیههد ادامههه خههود هههای الیههتفع بههه و

 ایهههن مقابههل  کههه  بایههد  مسههلمانان  مهها . غههرب  و شههرق  اسههتعمار 

: فرمایند می که کوه مقابل در [است باد همانند که] تهدیدها

 مقاومهت  بایهد .  «االواصهف  یحرکهه  ال الراسهخ  کجبل المومن»

 ار آنههها پههوزه متعههال خههدای بههه توکههل و ایمههان سههالح بهها و کنههیم

 .بکوبیم

 : ام گرامی خانواده به پیامی آخر در

 کههه  ایههن از ببخشههید و کنیههد حههالل  مههرا خههواهم مههی شههما از

 خیلهی  مهن  کهه  چهون  رفهتم  میدان به شما خبر و اجازه بدون

 نصههیبم عظههیم افتخههار ایههن و رفههتم ، داشههتم احتیههاج جبهههه بههه

 .بسوزم قیامت آتش در شاید نبخشید مرا اگر شما حال. شد

 مجههالس و مراسههم در کههه اسههت ایههن دارم شههما بههه کههه وصههیتی

 ممکهههن اگهههر و باشهههید داشهههته شهههرکت( توسهههل و کمیهههل) دعههها

 و دعاههها هههم آن و بخوانیههد را عاشههورا زیههارت روز هههر اسههت

 حضهور  بها  نماز خواندن که بخوانید قلب حضور با را ها نماز

 .فایده بی گرنه و است بخش فایده ، قلب

 را کهههوچکم خهههواهر حتمههها هکههه میخهههواهم تهههو از: عزیهههزم مههادر 

 و کهن  بهزرگ  نیهز  را او کهردی  بهزرگ  را اکبهر  کهه  طوری همان

 .بفرست علمیه، حوزه به را او بعد

 کههه اسههت ایههن بداننههد بایههد ههها خههانواده تمههام کههه دیگههر مطلبههی

 دادن خهون  کهه  زمهانی  تها  دارد خهون  بهه  احتیاج همیشه اسالم

 ایههن  رد اگههر و اسههت  زنههده اسههالم  ، اسههت ایثههار  و فههداکاری و

 در بههاقی دنیههای آن در ، بکشههند نههاراحتی و سههختی فههانی دنیههای

 .گرفت خواهند قرار بهشت جای بهترین

 اهلل[ رحمه و علیکم ] والسالم
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 نکات مهم در 

 زاده ملیحه عوض                     امــر به مـعروف و نهی از منـکر

 

نی از از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر زبا

رود و  های امر و نهی به شمار می ترین و مؤثرترین راه رایج

ها و مشکالت و موانع عمل و اجرای امر  بسیاری از چالش

به معروف و نهی از منکر در قبول و پذیرش از سوی 

مخاطبان با رعایت اصول امر به معروف و نهی از منکر 

تر رود. زیرا نکات زیر اثر اجرای بیش زبانی از بین می

 خواهد کرد:

 شیوایی 

در امر و نهی زبانی باید از بهترین کلمات و جمالت ممکن 

استفاده کرد؛ قطعا بیان شیوا و بلیغ در مخاطب اثر 

تر جلوه خواهد  بیشتری خواهد گذاشت و سخن را شنیدنی

رو رعایت نکات بالغت و شیوایی سخن ضریب  دا. از این

 کند. اثر کالم را در مخاطب بیشتر می

 راحتص 

ای باشد که  صراحت کالم در امر و نهی زبانی باید به گونه

مخاطب به سرعت متوجه موضوع شود. عدم رعایت 

صراحت الزم در بیان امر و نهی و استفاده از گوشه و 

ربط مخاطب را سردرگم و امر و نهی  های ناشیانه و بی کنایه

 تأثیر خواهد کرد. را بی

 اختصار 

مکن است مختصر و مفید فایده کالم باید تا جایی که م

باشد، اطاله کالم در امر به معروف و نهی از منکر و گرفتن 

وقت زیاد از مخاطب باعث دلزدگی وی خواهد شد و باعث 

تر شده و  شود مخاطب در اتخاذ موضع مخالف مصمم می

 لجبازی کند.

 متانت 

رعایت متانت و ادب در امر به معروف و نهی از منکر، 

 کند. را بیشتر می تر و اثر آن اهی را شنیدنیسخن آمر و ن

کند گفته شود:  مثال اگر به کسی که دیگران را مسخره می 

با این جمله  "کند انسان باشخسیت دیگران را مسخره نمی"

 تفاوت بسیار دارد. "مزگی نکن بی"که گفته       شود: 

جمله اول را مخاطب قطعا با میل و رضایت بیشتری گوش 

گیری  و درمقابل جمله دوم به احتمال زیاد موضعکند؛  می

 مخالف خواهدداشت.

 جدیت 

الفاظ تذکر و امر و نهی باید جدی و به دور از هرگونه 

 شوخی، هزل و تسامح باشد.

اگر در امر و نهی زبانی و کالم، آمر و ناهی موضوع را به 

 مسخره بگیرد، مخاطب نیز به شوخی و مسخره میگیرد.

کالم ضریب نفوذ و اثر کالم را بیشتر جدیت داشتن در 

 خواهد کرد.

 اعتدال 

کلمات باید از هرگونه افراط و تفریط به دور باشد. مثال 

نباید در امر و نهی مکروه را حرام جلوه داد یا گناه و 
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معصیت صغیره را بزرگ و کبیره دانست یا برعکس گناه 

 کبیره را کوچک شمرده و آن را صغیره جلوه داد.

 سالمت 

اگرچه گناه گنهکار و ارتکاب آن باعث ناراحتی و 

شود، اما تذکر دهنده نباید برای  عصبانیت آمر و ناهی می

امیال شخصی و تخلیه عصبانیت خود به گنهکار توهین کند 

یا ناسزا بگوید.این کار اثر بسیار بدی خواهد داشت و 

تر و درمقابل حرف حق  گنهکار را برگناه خود مصمم

هد کرد. درحالی که هدف از امر به معروف و تر خوا لجوج

نهی از منکراصالح دیگران و درنهایت جامعه است و امر و 

ای  نهی با دخالت امیال شخصی و عصبانیت و توهین فایده

 ندارد حتی شرایط را بدتر و آلودهتر میکند.

 عطوفت 

کلمات مورد استفاده در امر و نهی باید با مهربانی و محبت 

. استفاده از کلماتی ه نماد عطوفت و نزدیکی آراسته باشد

شود که مخاطبامر و نهی با آمر  با مخاطب است، سبب می

یا ناهی احساس بهتری داشته باشد و این صمیمیت و 

نزدیکی، پذیرش مخاطب را باال برده و اثر تذکر را زیاد 

 کند.2می

البته که در امر به معروف و نهی ازمنکر اصل بر مهربانی 

فت است، اما در جایی که الزم است بنا به تشخیس و عطو

صحیح و با فکر و درای، برخورد جدیت و غلظت بیشتری 

 انجام شود.

 اکرام و احترام 

استفاده از ادبیات محترمانه و اکرام شخصیت مخاطب 

درکالم بسیار مهم است. آنچنان که عدم رعایت این نکته 

ر یا ناهی قصد کند که آم در ذهن مخاطب این را متبادر می

رو در کمترین  توهین و تحقیر وی را دارد، از این

کند و  العمل هیچ توجهی به کالم آمر یا ناهی نمی عکس

 حتی ممکن است برخورد تندی نماید.

البته این احترام باید به اندازه و در حد مورد نیاز باشد و 

نباید درحالت افراطی تبدیل به تواضع بیش از حد در 

 کار شود و برای وی ذهنیت دیگری ایجاد کند.مقابل گنه

 سالم کردن 

سالم کلید ارتباط و گفتگو است، وقتی که در پی سالم 

کردن ارتباط برقرار شد، قسمتی از ماموریت انجام گرفته 

 گردد. است و راه برای ادامه کار گشوده می

 تقویت روابط 

روابط شما با خانواده و دوستان و افرادی که نقش مهمی 

کندد، نباید مورد غفلت واقع شوند.  ر زندگی شما ایفا مید

با این افراد بیرون بروید و ساعات خوشی را با هم 

بگذرانید. کارهای دلپذیری با هم انجام دهید تا زمانیکه 

کار نادرستی از آنها سر زد تذکر شما مؤثر باشد. یعنی 

کند عنوان یک  روابط خوب شما با دیگران به شما کمک می

 داشتنی در موقغیت یک فرد برنده قرار گیرید. رد دوستف

 پرورش شخصیت 

آیا شما بداخالق، ترشرو و اخمو هستید. با این حالتها 

توانید امر به معروف موفقی داشته باشید. از شر  نمی

رفتارها و عادتهای بد خود خالص شوید. چون یکی از 

از بزرگترین مونع پیشرفت شما هستند. چه کسی حرفی را 

 کند؟ انسان بداخالق قبول می

 5، شماره 2نشریه صاحین، سال 
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 زاده ملیحه عوض           دولـــج

 
روع از خانه هایی است که در داخل جدول شماره گذاری ش

 )در جهت عقربه های ساعت( شده است

( تعداد نفرات شورایی که خلیفه دوم برای تعیین 1

یات قرآن از جمله آیه در آ -خلیفه ی بعد از خود تعیین کرد

پنجاه و شش سوره اعراف این ریشه به معنی امید به 

ابزاری که با آن مهره باز و بسته می  –کار رفته است 

 کنند.

 "بر آن دو "( لفظ عربی که از آن طرف یعنی 2

 ( شهیدی که سر بریده اش اذان می گفت3

از مراحل سیر و سلوک در حدیث  –( قسمتی از زمان 4

 "من طلبنی وجدنی... "قدسی 

 –(دویدن بر سر کسی یا قومی به قصد جنگ یا غارت 5

نقش تزیینی به شکل برگ های روبروی هم که بیشتر در 

  قالی، ترمه و زری بافی به کار می رود.

 

 : از محیط به مرکز

 "از مراحل سیر و سلوک در حدیث قدسی (1

 "من طلبنی وجدنی...

 ( خاندان2

 ( رایحه و بوی خوش3

 "( از مراحل سیر و سلوک در حدیث قدسی4

 "من طلبنی وجدنی

 ( یکدانه و بی نظیر5

 "از مراحل سیر و سلوک در حدیث قدسی (6

 "من طلبنی وجدنی

 "( از مراحل سیر و سلوک در حدیث قدسی7

 "من طلبنی وجدنی

 ( لقب اسپانیایی8

از صفات خداوند به معنای بخشنده که در  (9

 ان آمده است.آیه هشت سوره ال عمر

 ( از این طرف بی خواب، از آن طرف قاریان11

( تنگه ای بین تپه های رملی و هورالهویزه 11

 که از نظر نظامی بسیار مهم است

 ( روئیدن و رستن، همچنین کاشت گیاه 12
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