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 تا آسمان راهی نیست ... بال بگشا ...   5931

حقیقت عبودیت)براساس حدیث امام صادق

 3)علیه السالم( به عنوان بصری قسمت

درس دیگر محرم این است که وقتی انسان برای 

خدا و اسالم جان خود را فدا یم کند، اگرچه در  

ن بن عیل کمال غربت باشد، مثل غربت حسی 

)علیه السالم( این شمع فروزان و این نهال بالنده 

هرگز از صحنه ی روزگار محو نخواهد  شد و این 

خون هرگز نخواهد خشکید... اگر کیس در وضع  

ن بن عیل)ع( به شهادت یم رسید به حسب  حسی 

ن  طبیعت باید به کیل فراموش یم شد . اما حسی 

فراموش نشد ...نه فقط فراموش نشد  که خون 

ی  او هر روز جوشان تر شد، هر روز دلهای بیشتی

 را برانگیخته کرد... 

ی  42/567631مقام معظم رهتر

 

 دلیل بر لیاقتی نیست ... 
ن  همیشه نرفیی

گایه جاموندن و فراق آزموبن است برای مشتاق تر شدن ... عاشق تر شدن ... صبور تر شدن ... 
 وساخته شدبن که مقدمه ی رسیدن خواهد  شد ... 

 تا نشان دیه چقدر پای عشق ات یم مابن و مرد این میدابن ... 

ن وهللا که درد ”   بر پرواست ... ورنه سوخیی
ن ن مقدمه ی وصل است که چنی  عاشق یم داند که سوخیی

 ”دارد و سوز 

رفتار ما با پدیده های عالم زمانی که در امتحان هستیم متفاوت از 
زمانی است که در امتحان قرار نداریم  ،مهم ترین راز عبودیت این است 

که بدانیم خداوند چه انتظاری از ما دارد ؛ وقتی همه چیز امتحانی باشد ، 
انسان به انتظار امتحان گیرنده رفتار خواهد کرد. کاری با میل و نیاز 

خودش ندارد ؛ حتی اگر امیال شما بسیار خوب هم باشد، خدا در همان 
امیال خوب، شما را امتحان می کند؛ مانند حضرت ابراهیم )علیه 

السالم( که هرچه خدا می گفت او پیروی می کرد. روزی به او فرمود: 
چرا اسماعیل را دوست داری؟ فرمود: خدا به خاطر تو او را دوست دارم. 
خداوند گفت: پس سرش را ببر ببینم! خوب بودن یعنی خوب امتحان 

 بدهید.

 است.“ ترس”اولین و شایع ترین نوع امتحان از بندگان 

ریشه ی ترس سوء ظن به خداست . اگر دل از ترس خدا خالی باشد، از 
ترس دشمنان پر می شود. امام حسین )علیه السالم( می فرماید: 

)بدترین صفات مدیران وسیاستمداران جامعه ترس است و قساوت در 
برابر ضعفا ( روایت دیگری داریم که آدم ترسو در برابر دشمن ذلیل... و 

 در برابر دوستان دلیر و شدید است.

اگرنترسی می فهمی که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و اساسًا 
هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند . عبیداهلل یکی از کارهایی که 

کرد تا مسلم را تنها کند، ترساندن مردم بود . چند نفر را فرستاد تا به 
مردم بگویند که بترسید از لشکر شام که اموال شما را غارت کنند و ... 

و با همین ترفند ترساندن ،دوستداران امام حسین علیه السالم( را به 
 قتل امام حسین )ع( فرستادند.

 حجت االسالم پناهیان 39محرم 8و7خالصه سخنرانی شب



 

 

 

 

 

خندید و یم گقت: آدم اگر قرار است یم

دقیقه 2شهید بشود بهتی است بیشتی از

 طول نکشد... 

ن طور هم شد، وقتی تت  گرینوف به  همی 

دقیقه  2پیشابن رسدار نشست، کمتی از 

 روحش پرواز کرد. 

 جواد حاج خدا کرم شهید 
جنوب تهران 5939دت: وال  

زابل -598/3731شهادت:  

 خرید کاالی خارجر مثل این یم مونه که: 

خودتتوی فوتبال به جای تیم میل   

...  حریفاز تیم  حمایت کتن  

  

                               

چون داره بهتی بازی یم کنه...!       
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سیب عالوه بر افزایش سالمتی دارای خاصیت 
ی از بسیاری از بیماری ها است.   پیشگت 

رنج های ناشی از بیماری آسم با خوردن یک فنجان 
 آب سیب تازه برطرف یم شود،

ی با کالری کم  فیتر زیاد موجود در سیب موجب ست 
 یم شود

با تقویت سلول های مغز کارابی مغز را باال یم برد و 
 احتمال ابتال به آلزایمر را کاهش یم دهد؛

 عروق 
ی

ن آورده و از گرفتگ ول بد خون را پایی  کلستی
ی یم کند.   جلوگت 

خودرن سیب در افرادی که از مشکالت گوارشی رنج 
یم برند باعث تعادل عملکرد دستگاه گوارش یم 

 شود؛

قند طبییع موجود در سیب موجب افزایش انرژی 
ن انرژی و  بدن و خوردن آن در صبح موجب تامی 

 رسحال بودن تا انتهای روز یم شود؛
دارای آهن است و در درمان کم خوبن و ضعف و 

 به کار یم رود. 
ی

 خستگ

سیب  

مدافع حرمشهید   

 محمد حسن خلیلی

عشق به شهادت در جای جای زندگی                                           

حرام خیلی   و   لحالرسول موج می زد؛ به                                       

اهمیت می داد؛ در استفاده از بیت المال                                         

به شدت مراقب بود؛ اهل امر به معروف                                       

ونهی از منکر بود؛ روزی ککه جنازه اش را آوردند خانه ، دوستان 

جوانش دور جنازه جمع شده بودند، گریه می کرند و می گفتند: دیگه 

رسول نیست به ما بگه غیبت نکن، تهمت نزن !حتی یادم هست  آخرین 

باری که خواست  به سوریه برود، خمسش را حساب کرد و رفت ؛ در 

 مراقبت چشم ازحرام، در رعایت حق الناس به ریزترین مسائل دقت داشت


