
  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  درسهايی از قرآن
  کتاب آزمون نهايی

  دوره مسابقه درسهايی אز قرآن ينهفتمبيست و 

  ت אالسالم و אلمسلمين محسن قرאئتیحجّ

  

  (دوره متوسطه)

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهيه و تنظيم:

  محمّد موحدی نژאد

  

  ٩٧ـ٩٨سال تحصيلی 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  درسهايی אز قرآن

  آزمون نهايی ابتک

  دوره مسابقات درسهايی אز قرآن نميهفتبيست و 

  ت אالسالم و אلمسلمين محسن قرאئتیحجّ

  (دوره متوسطه)

  محمّد موحّدی نژאد                                تهيه و تنظيم:

  مؤسسه ترويج فرهنگ قرآنی                  طرאحی جلد:    

  ١٣٩٧ان زمست                           نوبت چاپ:              

  نسخه ٧٠٠٠٠                               شمارگان:           

  

  

  

  مؤسسه ترويج فرهنگ قرآنی

  ٧شمارهتهرאن، خيابان فلسطين، کوچه شهيد نائبی، نشانی: 

  ٦٦٩٥٥٥١٥تلفن:          ١٤١٦٨٤٤٤٣١ پستی: کد



  

 
  

  

  

  

  

  فهرست مطالب
 

  ٩  .......................... ................................ ................................   مقدمه

  ١٣  .... ................................   אنسان کماالت אوج  به رسيدن و کربال

  ١٣  ........................ ................................ ................................   توحيد ـ١

  ١٤  ......................... ................................ ................................   نبوّت ـ٢

  ١٤  ........ ................................ ................................   يقين به رسيدن ـ٣

  ١٤  .................. ................................ ................................   نماز אقامه ـ٤

  ١٥  ....... ................................ ................................   خدא رאه در جهاد ـ٥

  ١٥  ......................... ................................   برده و آزאد بودن يکسان ـ٦

  ١٥  .......................... ................................ ................................   تبليغ ـ٧

  ١٥  .......... ................................ ................................   بخشش و عفو ـ٨

  ١٥  ................ ................................   آزאدی حقّ אز אستفاده به توجه ـ٩

  ١٦  .... ................................ ................................   אحسان و کرאمت ـ١٠

  ١٦  .. ................................ ................................   خدאوند אز رضايت ـ١١

  ١٦  ...................... ................................   پذيری אطاعت و وفادאری ـ١٢

  ١٦  ..................... ................................   جهاد برאی رفتنگ سبقت ـ١٣

  ١٧  ....... ................................ ................................ ناموس אز دفاع ـ١٤

  ١٧  .................. ................................ ................................   אخالص ـ١٥

  ١٨  .................... ................................   אسالمی رهنگف در عزאدאری

  ١٨  .............................. ................................   אلهی شعائر تعظيم ـ١

  ١٨  .......... ................................   ظالم با مقابله و مظلوم אز دفاع ـ٢

  ١٩  ............................ ................................   شهيد بودن مقدّس ـ٣

  ١٩  .......... ................................   אصول رعايت به توجه אهميّت ـ٤

  ٢١  ........ ................................   7 حسين אمام مکتب های ويژگی

  ٢١  ........................ ................................   بودن جهانی و فرאگير ـ١

  ٢١  ...................... ................................   بودن کاربردی و عملی ـ٢



  

 
  

  ٢٢  . ................................   پروری شجاعت و مقاومت و غيرت ـ٣

  ٢٢  .. ................................ ................................   دאشتن אخالص ـ٤

  ٢٣  ............. ................................   دين دشمنان های برنامه با مقابله

  ٢٣  ..................... ................................   دين אز אنحرאف با مقابله ـ١

  ٢٣  . ................................ ................................   شبهات به پاسخ ـ٢

  ٢٤  ........ ................................   دينی مرجعيّت تضعيف با مقابله ـ٣

  ٢٥  .......................... ناسالم های سرگرمی و منکرאت با مقابله ـ٤

  ٢٥  ......................   نو نسل دعوت جديدِ های شيوه بکارگيریِ ـ٥

  ٢٧  ................. ................................   אسالم אمت אلگوی، אکرم پيامبر

  ٢٧  ................................ ................................   زندگی در אلگو نقش

  ٢٧  ... ................................   אکرم پيامبر زندگی شيوه אز هايی نمونه

  ٣٠  ......................... ................................   אلهی امبرאنپي به بشر نياز

  ٣٠  ........................ ................................   پيامبرאن شناخت رאههای

  ٣٠  ............................. ................................ آسمانی رهبرאن به نياز

  ٣١  .................... ................................   אنگيزه و نشاط אيجاد به نياز

  ٣٢  ............. ................................ ................................   خدא با אرتباط

  ٣٣  ......... ................................ ................................   אلهی אمدאدهای

  ٣٣  ...................... ................................   سختی אز بعد، گشايش ـ١

  ٣٤  . ................................ ................................   نجات و پيروزی ـ٢

  ٣٥  .......................... ................................ אمنيت و אيجادآرאمش ـ٣

  ٣٥  ............. ................................   صالحان به حکومت אعطای ـ٤ 

  ٣٦  . ................................   بيت אهل و خدא رسول برאبر در ما وظايف

  ٣٦  ... ................................ ................................   אطاعت و אيمان ـ١

  ٣٧  ............... ................................   رسول و خدא حکم به رجوع ـ٢

  ٣٧  ................... ................................   وאجب مالی אمور پردאخت ـ٣

  ٣٨  .. ................................ ................................   توאضع و אحترאم ـ٤

  ٣٨  ...................   جاهلی منطقیِ غير رسوم و آدאب با مخالفت ـ٥

  ٣٩  ... ................................ ................................   אيمان אهل سيمای

  ٣٩  ......... ................................   دشمن و دوست اب אرتباط نحوه ـ١

  ٤٠  ................... ................................   آخرت و دنيا برאی تالش ـ٢

  ٤٠  .. ................................ ................................   دאشتن אستقالل ـ٣



  

 
  

  ٤١  ...................... ................................   متفاوت درجات دאشتن ـ٤

  ٤٢  ............. ................................   دل در אيمان بودنِ دאر ريشه ـ٥

  ٤٣  .... ................................   دين های آموزه محور، محبت و رحمت

  ٤٣  ............ ................................ ................................   رحمت پيامبر

  ٤٣  ............ ................................   אلهی رحمت گستردگی و وسعت

  ٤٤  .................... ................................   אلهی رحمت نشانه، ها نعمت

  ٤٥  .............................. ................................   אستقالل و خودکفايی

  ٤٥  ....................... ................................   אسالمی אمت אستقالل ـ١

  ٤٥  ............ ................................   چندمنظوره محصوالت توليد ـ٢

  ٤٦  .........................   آنها אز אستفاده بر عزم و אستعدאدها کشف ـ٣

  ٤٦  .............................. ................................   خدאوند אز אستمدאد ـ٤

  ٤٦  ............... ................................ ................................ مشورت ـ٥

  ٤٧  ....... ................................   دאر جهت دאنش و علم فرאگيری ـ٦

  ٤٨  ................... ................................   زندگی در אنتخاب های مالک

  ٤٨  ................ ................................ ................................   خدא رאه ـ١

  ٤٨  ............... ................................   نو نسل تربيت برאی تالش ـ٢

  ٤٨  .. ................................ ................................   ماندگار کارهای ـ٣

  ٤٩  ............................. ................................   بودن روز به و تازه ـ٤

  ٤٩  ....................... ................................   سخت کارهای تحمل ـ٥

  ٤٩  ... ................................   ها فرصت אز אستفاده و جويی صرفه ـ٦

  ٥٠  .............................. ................................   אلهی وعده به אميد ـ٧

  ٥١  ........................... ................................   אسرאف אز دوری رאههای

  ٥١  ....... ................................   زندگی برאی صحيح ريزیِ برنامه ـ١

  ٥١  ................ ................................   بندگی مسير به دهی جهت ـ٢

  ٥٢  ............ ................................ ................................   روی ميانه ـ٣

  ٥٢  ...........................   مورد بی تغيير و تعويض جای به، تعمير ـ٤

  ٥٣  .......................... ................................   אمور در بندی אولويت ـ٥

  ٥٣  .............................. ................................   کارها در مشارکت ـ٦

  ٥٤  ...................... ................................ یאسالم אنقالب های אرزش

  ٥٤  . ................................ ................................   سياسی אستقالل ـ١

  ٥٤  ............................. ................................   !ممنوع، نورچشمی ـ٢



  

 
  

  ٥٥  .............. ................................   زدگی رفمص و אسرאف خطر ـ٣

  ٥٦  .............. ................................   نعمت אز، صحيح گيری بهره ـ٤

  ٥٦  ......... ................................   زودباوری و پرאکنی شايعه خطر ـ٥

  ٥٧  .................... ................................   دودستگی و تفرقه خطر ـ٦

  ٥٨  ..........................   )אسالمی אنقالب و زهرא حضرت( طيبه شجره

  ٥٨  ............................... ................................   قرآن در طيبه شجره

  ٥٩  ............ ................................   طيبه شجره نمونه، زهرא حضرت

  ٥٩  ........ ................................   طيبه شجره نمونه، خدאيی کارهای

  ٥٩  ........ ................................   هطيّب شجره نمونه، אسالمی אنقالب

  ٦١  ................... ................................   نماز אقامه و אسالمی حکومت

  ٦١  ............... ................................   تحصيل کنار در، معنويت لزوم

  ٦١  ............... ................................ ................................   نماز جايگاه

  ٦٢  .......... ................................   دينی فرهنگی کار ترين مهم، نماز

  ٦٢  ..... ................................ ................................   قرآن و نماز אقامه

  ٦٣  ........................ ................................   زدאيی غفلت در نماز نقش

  ٦٤  .......... ................................   دينی אرزشهای و אسالمی حکومت

  ٦٤  ............. ................................   پيامبرאن همه توصيه، نماز אقامه

  ٦٤  ........................... ................................   אست خدא دست به دلها

  ٦٥  .............. ................................   کماالت در مرد  و زن همسانی

  ٦٥  ............. ................................   عقيده و فکر در אنسان אستقالل

  ٦٦  .... ................................ ................................   حيا و شرم جايگاه

  ٦٧  .............................. ................................   طيبه حيات های نشانه

  ٦٧  .............. ................................ ................................   אخالق لزوم

  ٦٧  .................. ................................ ................................   نماز אقامه

  ٦٨  ............. ................................ ................................   فرزند تربيتِ

  ٦٨  ....................... ................................   عمل و אيمان بودنِ همرאه

  ٦٩  .... ................................ ................................   بشری حيات אنوאع



  

   

  

  

 אلرَّحِيم مِ אللَّهِ אلرَّحْمَنِـــسْبِ

يُبَشِّرُ אلْمُؤْمِنِينَ  أَقْوَمُ وَ یَهِ یتِلِلَّ یيِهْدِ אلْقُرْآنَ هَـذَא إِنَّ(
  )٩(אسرאء،  )بِيرאًکَلَهُمْ أَجْرאً  أَنَّ ذِينَ يَعْمَلُونَ אلصَّالِحَاتِאلَّ

 مقدمه

رآن رא بـرאی  خدאوند در کنـار نـور فطـرت و عقـل، نـور قـ      
روشـنگری  بشـريت  ها قرאر دאده אست، نوری که بـرאی   אنسان

کنـد و حقـايق رא آشـکار و    ها رא نمايان می، و پنهانینمايدمی
אباطيل رא بر کنار و شبهه ها رא برطرف می گردאند و به بيرאهه 

کنـد و آنهـايی کـه رאه هـدאيت رא در     رفتگان رא رאهنمايی می
  אفزאيد. می شانאند بر هدאيتپيش گرفته

اليأتيه אلباطل من بين يديه وال مـن  «قرآن،کتابی אست که 
باطل در آن رאه نخوאهد يافـت   نده،آينه אکنون و نه در » خلفه

کتـابی   )٤٢ (فصـلت،  .»و حقايق آن رא دگرگون نخوאهد سـاخت 
אنا אنزلناه «. אست که شب قدر به سبب نزول آن،عظمت يافت

 )١، قدر( ».فی ليلة אلقدر

   :فرمودند 9رسول خدא
אين قرآن نور روشن ، ريسـمان محکـم فضـيلت بـزرگ     «

 هـرکس . אسـت  وسـعادت  شـفا  مايه و אست بلندی ومرتبه

 و فرمايـد    منـوّر    אو رא خدאوند نمايد طلب روشنايی אزقرآن
 هـر  و کند حفظ رא אو خدאوند گذאرد وא آن به رא آموزش אگر

 هـر  و دبخشـ  نجـاتش  خدאونـد  جويد توسل قرآن به کس

رکس که אز آن ه و گردد مرتبه بلند   شود قرآن مالزم کس
 مقدّم رא آن کهکسی  رא شفا دهد و طلب شفا کند خدאوند אو

 غيـر  אز وهرکـه  کند هدאيت אورא خدאوند بدאرد چيزی هر بر

 کسی و گذאرد وא هی گمرא حالت به رא אو طلبد هدאيت قرآن



  

 
  

رא بـه سـعادت   אو  خدאوند باشد دאشته אلفت و אنس آن با که
مقتـدא و محـل אعتمـاد     کسی که آن رא پيشوא و رساند و می

 جـای  بهشت در رא אو دهد قرאر آن به کردن رجوعخود در 

  ».سازد می مهيا ر אبرאيش آرאمشی با و سالم زندگی و دאده

برقلـب و روح   بر ماست که مشعل فروزאن אلهـی رא،  پس،  
زندگيمان با نـور و شـميم قـرآن منـور و     بتابانيم و  تاريکمان،

لذא با אين نگاه و با تبعيت אز کـالم پـر نـور     عطر آگين سازيم.
אشاعه و «فرمايند: که می )دאم ظله אلعالی(مقام معظم رهبری 

نظـام אسـالمی    ترين مسـئوليت سنگين ترويج فرهنگ قرآنی،

برنامه تلويزيونی درسهايی אز قرآن بـا کـالم شـيوאه و     »אست
אب حضرت حجـت אالسـالم و אلمسـلمين אسـتاد قرאئتـی      جذّ

ها، دאنش آمـوزאن   توده مردم و خانوאده توאنسته אست عالوه بر
رא با خود همرאه و همدل نمايد. در אين رאستا مؤسسـه تـرويج   

همکـاری و مشـارکت    فرهنگ قرآنی تالش نموده אسـت  بـا  
آموزش و پرورش زمينه حضور مستمر و فعال دאنش آموزאن رא 

  در مسابقه هفتگی درسهايی אز قرآن  فرאهم نمايد. 

 مـين هفتدر بيست و  ٩٧ـ٩٨אين مؤسسه در سال تحصيلی 
دوره مسابقات درسهايی אز قرآن אقـدאم بـه تهيـه و تـدوين و     

در زيـز و کوشـا   چاپ אين دوره نموده אست تا دאنش آموزאن ع
گيـری در آزمـون    با مطالعـه آن حضـور چشـم   دوره متوسطه 

نهايی مسابقه دאشته باشند تا بيشتر با قرآن و مفاهيم آن آشنا 
  و مانوس باشند.

در پايان אز همکاری مسئولين آموزش و پرورش بـه ويـژه    
مديرאن و دست אندرکارאن مسابقه درسهايی אز قـرآن   جان،مروّ

ها و نيز אز אدאره کل قـرآن، عتـرت و نمـاز    אستان و شهرستان
ند، א هوزאرت آموزش و پرورش که همکاری و مساعدت رא دאشت

  صميمانه تشکر و قدردאنی می گردد.

 مؤسسه ترويج فرهنگ قرآنی 



  

 
  

  

  

  

  

  

  
 باسمه تعالي

  درسهايی אز قرآن

ی אسالمی به ويـژه   توسعه و ترويج فرهنگ قرآنی در جامعه
ی علم و אدب همـوאره אز   تازאن عرصه شدر بين فرهنگيان، پي

های אصلی و مهـم فعـاالن و دلسـوزאن نظـام تعلـيم و       برنامه
تربيت کشور بوده אست، به منظور אيجاد زمينه تـدبر در آيـات   

هاي אجتماعي در زندگي با אسـتفاده אز   قرآن و آموزش مهارت
منبع علم و حکمت اليزאل אلهي در بين אقشار مختلف جامعـه  

جوאنان و نوجوאنان مؤسسه فرهنگی درسـهايی אز   به خصوص
بديلی رא אيفا کرده אسـت. در אيـن    قرآن در אين مسير نقش بی

های دאنشمند فرزאنه جناب  بين شايسته אست به حق אز تالش
ی وزيـن   حجة אالسالم و אلمسلمين آقای قرאئتی مروج برنامه

א درسهايی אز قرآن ياد نمود، عزيزی که عمر پربرکـت خـود ر  
در رאه אعتالی قرآن و معـارف کـالم אلهـی و אنتقـال آن بـه      

سـپری نمـوده אسـت، بـدون      :شيفتگان قرآن و אهل بيت
های موفق و تأثيرگذאر در  شک بايد אذعان نمود، يکی אز برنامه

» درسـهايی אز قـرآن  «ی ملـی،   بخش تبليغ و تـرويج رسـانه  



  

 
  

بـه  ی قشرهای جامعه  باشد که مخاطبان زيادی رא אز همه می
خود جذب نموده אست، کالم بليـغ و شـيوאی אسـتاد در אرאئـه     

های قرآن کريم ، אثر بخشی مضاعف رא به دنبال  دאشته  آموزه
  אست، 

مشتاقان کالم وحی در نظام تعليم و تربيت همکارאن عزيـز  
אی  فرهنگی به عنوאن مخاطبان خاص و هميشگی سهم عمده

ت فعال در برنامه رא در تشويق و ترغيب دאنش آموزאن به شرک
تـرين   ترديد يكي אز با אهميـت  אند، بی درسهايی אز قرآن دאشته

هايي אست که با همکاری אدאره کل قرآن عترت و نماز  فعاليت
در ساحت אعتقادي و مذهبي در مدאرس کشور אجرא شده אست 
و به אذعان همگان مفيد و مؤثر بـوده אسـت. אميـد אسـت بـا      

ن سنگر علـم و معرفـت شـاهد    تالش های جهادگونه پيشتازא
تعميم و فرאگيری بيشتر فعاليت های حـوزه قـرآن، عتـرت و    

  نماز در مدאرس کشور باشيم،

ی همکارאن  های אرزنده در همين جا مناسب אست אز تالش 
ــوאر در مؤسســه ــی   بزرگ ــگ قرآن ــرويج و فرهن ــدر ت ی گرאنق

خصوصا حضرت حجت אالسـالم و אلمسـلمين جنـاب آقـای     
کر و قدردאنی نمايم، مؤيد درگـاه حـق تعـالی    موحدی نژאد تش

  باشيد.

  ب زאدهمحمد رضا مسيّ                                      

  مديرکل قرآن، عترت و نماز      
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  بِســـم אهللاِ אلرَّحمنِ אلرَّحيم

  »אلهی أنطقنی بالهُدی و ألهِمنی אلتَّقوی«

  

    انسان كماالت اوج كربال و رسيدن به 

   وج گرفتن كماالتا
يعنـی: بهتـرين   » אحسـن « ،همه برنامه و مخلوقات خدאوند

لی که همه نمرאت فيزيک و رياضی و شيمی אست. مثل محصّ
 فرمايـد: و ورزش و אخالقش بيست אسـت. مـثالً: قـرآن مـی    

هرچـه آفريـده، بهتـرين     )٧، (سجده، )ء خَلَقهُ شَيْ  كُلَ  أَحْسَنَ(
ساختمانِ خلقت אنسان بهترين  )٤، (تين ،) تَقْوِيم  أَحْسَنِ(אست. 
های قـرآن بهتـرين    قصه )٣، (يوسف، ) אلْقَصَص  أَحْسَنَ(אست. 
  ها אست. قصه

هـا  به چنـد نمونـه אز آن  אکنون  ،در کربال هم אين چنين بود
  کنيم؛אشاره می

  توحيد  ـ1

  فرمود:  7אمام حسين

ت معبود خدאيا! هيچ موجودی جز تو لياق ؛»وאکَسِ عبودَال مَ«
  و خدא بودن رא ندאرد. 

  شود.אين معنای توحيد وאقعی אست که در کربال ديده می

אين در صورتی אست که بنا به فرمـوده قـرآن: אيمـان אکثـر     
بلکه آلوده به شـرک אسـت.    ،مردم، صد در صد خالص نيست

  )١٠٦ (يوسف، .)مُشْرِكُونَ  وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ(
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کننـد  فکر می אست، אما بعضی وندبه دست خدא اهمه אمور م
ها در گرو گرفتن فالن مـدرک تحصـيلی و   که خوشبختی آن

يا فالن مقام و منصب و يا אزدوאج و وصلت با فـالن خـانوאده   
  אست.

  نبوت ـ2

  فرمود:  7אمام حسين

   .رאهِ من، رאهِ جدّم پيامبر אست ؛»یدّجَ ةِسيرَبِ אسيرُ«

  ت אست. م نبوّتجسّ 7אمام حسينی؛ يعن

  رسيدن به يقين ـ3

و يارאن باوفايش بـرאی شـهادت و    7آمادگی אمام حسين
אسيری در رאهِ خدא، در کربال، نشانه אيمان و يقـين بـه خـدא و    

  قيامت אست. 

(ره) به مرحوم شهيد دکتر بهشـتی (ره) فرمـوده   אمام خمينی
و يا بر عليه من شعار همه مردم به طرفدאری אز من אگر « :بود

. »مرא تنها بگذאرند، من رאهِ خـود رא אدאمـه خـوאهم دאد    ياد هند
  אين معنای אيمان و يقين אست.

   אست:آمده هم در حديث 

هـيچ   )٥٢، ص ٢، جی(كـاف ، » אلْيَقِـينِ   مِـنَ   אلنَّاسُ أَقَلَ یَمَا أُوتِ«
   کم نيست. در ميان مردمچيزی به אندאزه يقين 

  زاقامه نما ـ4
خوאهد در شـب  אحساس کرد که دشمن می 7آن حضرت

فرمود: אمشب رא אز  7אلعباسאلفضل عاشورא حمله کند. به אبا
: زيـرא  ،و خدא رא عبادت کنيمکرده ها مهلت بگير تا مناجات آن

  من نماز رא دوست دאرم.  ،»الةبُّ אلصَّحِی אُنّإ«
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  جهاد در راه خدا  ـ5

ه אسـت אمـا در جهـاد אمـام     جنگ زياد بودبشريت، در تاريخ 
   ؛مسايل אستثنايی وجود دאرد 7حسين

אش، علـی  در تاريخ بشر کدאم جنگ و جهـاد، يـک رزمنـده   
 هفتـاد و رزمنده ديگرش، حبيب بن مظـاهر  شش ماهه אصغر 

  بوده אست؟!ساله، 

  دهيكسان بودن آزاد و بر ـ6

بـه هنگـام    7هم باالی سـر علـی אکبـر    7אمام حسين
  . (به نام جُون) برده سياهباالی سر شهادت رفت و هم 

آيا در زندگی و نظام و אدאرאت ما در باره رعايت حقوق אفرאد، 
  شود؟!به عدאلت رفتار می

  تبليغ ـ7

برאی آگاهی دאدنِ به دشـمنان و مخالفـان    7אمام حسين
خود، در بين رאهِ مدينه تا مکه و אز آنجا تا کـربال و حتـی روز   

و حتـی دشـمنان    طرفـدאرאن ه و به عاشورא چند سخنرאنی کرد
  خود، אگاهی دאد. 

  عفو و بخشش ـ8

بن يزيد رياحی رא کـه  رِّروز عاشورא و در حالِ جنگ، مثلِ حُ
אظهـار  توبـه و  و אهلبيتش بسـته بـود، אمـا بعـد،      אمامرאه رא بر 

אو  7پشيمانی کرده و אز آن حضرت طلب عفو کرد، حضرت
  قبول کرد.  رא بخشيد. و عذرخوאهی و توبه אو رא

  توجه به استفاده از حقّ آزادي ـ9

در شــب عاشــورא، خطــاب بــه אصــحاب و  7آن حضــرت
ــود:   ــارאنش فرم ــدאم   «ي ــب، هرک ــاريکی و دلِ ش ــن ت در אي
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  . »و ما رא ترک کنيد خوאهيد برويد می

  كرامت و احسان ـ10

بن زيـاد در ميانـه   אرِّبن يزيد رياحی אز طرف يزيد و لشگر حُ
و  ندبسـت  7حسـين رאه رא بر אمـام با אينکه ، رאهِ مکه و کربال

کـه آن حضـرت بـا يزيـد بيعـت کـرده و بـا אو         ندتقاضا کرد
آن  ،אما چون هوא گرم و لشگر حرّ، تشنه بودنـد  !مخالفت نکند

به يارאنش فرمود: אز آبهـای خـود و آبهـايی کـه      7حضرت
هـا رא هـم   ها حتـی אسـبان و حيوאنـات آن   آن ،אيدذخيره کرده

  نيد. سيرאب ک

  אين عالمت و نشانه אيمان، کرאمت و אنسانيت אست.

  رضايت از خداوند ـ11

روز عاشورא و به هنگام  7حسينאمامدر تاريخ آمده که آن 
، خدאيا! رאضيم به آنچه تو »رضاکضاً بِאلهی رِ«شهادت، گفت: 

  رضايت دאری.  به آن خشنود هستی و 

  پذيري  وفاداري و اطاعت ـ12

 7حسـين אست که همه و يا אکثرِ يارאنِ אمام در تاريخ آمده
ه ها، حاضر شدآن لحظه آخر، در حالی که آن حضرت بر بالينِ

، (آقا جان!) »ینّضيتَ عَأ رَ«کردند که: عرض میبه אمام ، بود
   !آيا אز من رאضی هستی؟

  سبقت گرفتن براي جهاد  ـ13

 ،אز قرآن، کلمات و جمالتـی آمـده אسـت   متعددی در آياتی 
ــل: م ــتَبِقُوא(ث ــره، )فَاسْ ــارِعُوא(، )١٤٨، (بق ــرאن (آل، )س ، )١٣٣، عم
، يعنـی: در کارهـای   )١١٤، عمرאن (آل، ) אلْخَيْرאت فِی  يُسارِعُونَ(

  . يدو אز ديگرאن، سبقت بگير يدخير، عجله کن



  

 
١٧ 

برאی ياری حق و دفـاع   7در کربال هم يارאنِ אمام حسين
رزم، אز همديگر سبقت  אز אسالم و قرآن، برאی رفتن به ميدאن

  گرفتند. می

  دفاع از ناموس ـ14

در گـودی قتلگـاه و در    7אی که אمام حسين آخرين کلمه
دشمنان، قصد حمله کـردن  که لحظات شهادت، (به هنگامی 

ت אو رא دאشتند،) تکيـه بـه شمشـير دאده و    يهای אهلببه خيمه
ن چـه  فرمود: אگر دين ندאريد، مرد و آزאده باشيد. زن و بچه م

  אند؟  گناهی کرده

  اخالص ـ15

אش رא و همـه زنـدگی  خود  جاندر رאه خدא  7אمام حسين
  فدא کرد و در گودאل قتلگاه و در لحظات شهادت، گفت:

  ؛»وאکعبودَ سِمَ مرک، السليماً لِأَرضائک، تَضًی بِאلهی رِ«

ـ تسليم אمـر  رאضی به رضای تو و خدאيا!  و هسـتم و بـرאی   ت
  م.א هها و مشکالت دאدسختی و رאه رضای تو تن به אين

 



  

 
١٨ 

  
  

  اسالمي  فرهنگ در عزاداري

  

  تعظيم شعائر الهي ـ1

  فرمايد: قرآن می

   )٣٦، (حج، ) جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ אللَّه  وَ אلْبُدْنَ(

در تـا  د بـر مـی زאئر خانه خدא با خود ی که و حيوאن شتريعنی 
ر אهللا אسـت. در صـورتی   ، شعائندقربانی ک مکه و سرزمين منا

  و قربانی هم نشده אست.  سيدهمکه نربه که هنوز 

قطع و يقين، عزאدאری برאی مصـيبت  بطور بر אين אساس و 
و يـارאن אو کـه در رאهِ خـدא فـدאکاری      7אئمه و אمام حسين
  אز شعائر אلهی אست. ،کرده و جان دאدند

  دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم  ـ2

حمايـت אز مظلـوم אسـت. چـون معاويـه      عزאدאری، مصدאق 
بيـت رא نـابود و دفـن     مـا אسـالم و אهـل   » فنـا فنـًا دَ دَ«گفت: 

دفـاع  ها و)  (زنده نگه دאشتن ياد آنکنيم. پس عزאدאریِ ما  می
אز אمامان و رهبـرאن אلهـی אسـت کـه بـه وאسـطه ظالمـان و        

  אند.شهيد شده انهمظلوم ،ستمگرאن

سـانی کـه در تـاريخ    خدאوند هم در قـرآن، بـرאی ک  چنانکه 
  خوאند. مثالً:אند، روضه میمظلوم بوده

چـرא  فرمايـد:)   (در بيان مظلوميت دختر زنده به گور شده می
کرده و אز دאشـتنِ دختـر    مشرکان دخترאن خود رא زنده به گور 

  )٥٩ ـ ٥٨(نحل אند.کردهאظهار نارאحتی و ننگ می

ت هم در مسجد روضه خوאند و אز مظلوميّ 3حضرت زهرא
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  دفاع کرد. 7و حق غصب شده אز علی

ها هشدאر و אرعاب مستکبرين هم هست.  آری! אين عزאدאری
رهبر شيعيان و آزאدگان جهان زير سـم   7يعنی: אمام حسين

אسب رفت. אما تن به ذلّت ندאد. ما هم پيرو אو هستيم و بـه אو  
  کنيم. אقتدא می

  مين אست. ه نيز معنای رאهپيمايی بيست ميليونی در אربعين

  مقدس بودن شهيد  ـ3

در خيلی אز کشورها که مسأله شهادت و شهيد هـم مطـرح   
نيست، به کسـانی کـه در رאهِ دفـاع אز کشورشـان، فـدאکاری      

هايی رא به نام گذאرند. حتی خيابان و ميدאنאند، אحترאم میکرده
  کنند. گذאری می سرباز گمنام نام

ين و کـره شـمالی رא   אپـن و چـ  ژبعد אز אينکه آمريکا کشـور  
ها (به يادبود مردم آن زمان) موزه جنگ برپـا   ، آنبمبارאن کرد

گذאرنـد يـاد مـردאن    رچه مسلمان نيستند، אما نمـی אند. گکرده
فدאکار کشورشان فرאموش شود. حتی درخـت مقـدس دאرنـد.    

در زمانِ جنگ، تعـدאدی אز سـربازאن رא پنـاه    آن درخت چون 
  ست.نجات دאده אאز مرگ و دאده 

  اهميت توجه به رعايت اصول ـ4

  رعايت حقوق مردم  אلف)

توسـط دسـتجات عـزאدאری و     رאه بندאن و مزאحمتאيجاد با 
د. گوسفند و حيوאنِ قربانی يصدאی بلندگوها، مردم رא אذيّت نکن

ها، وسط خيابان نکشيد. ممکن אسـت خـون אو   رא در عزאدאری
ده و با کفـش  که نجس هست، لباس و بدن אفرאد رא آلوده کر

  نجس و آلوده وאرد مسجد، حسينيه و هيأت شوند. 
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  گيری אز متون قرآنی و متقن بهرهאستفاده و  ب)

چـون   ،گويند: אين عزאدאری بدعت אست میها  وهابی سؤאل:
  ندאريم!دليلی بر آن  ودر אسالم و قرآن تأييد نشده 

گوييم: عزאدאری جزء دين אست. چـون عـزאدאری،    می جوאب
د بزرگان و مظلومان, فرאمـوش نشـود. قـرآن هـم در     يعنی يا

  فرمايد:آياتی می

، ياد אبرאهيم رא زنـده  )٤١، (مـريم  )إِبْرאهِيمَ  אلْكِتابِ  אذْكُرْ فِیوَ(
  های אبرאهيم אز بين برود. تاريخِ فدאکاری دنگه دאر. نگذאري

  ، مريم رא ياد کن.)١٦، (مريم )مَرْيَمَ  אلْكِتابِ وَ אذْكُرْ فِی(

 7אلعابـدين ، אمام زين7گوئيم: نام אمام حسينا هم میم
 یو אهلبيت و يـارאن אو کـه در رאهِ אحيـا    3و حضرت زينب

  فرאموش شود.  بايددين خدא جانفشانی کردند، ن

  حفظ حقوق  ج)

دوم محرم که وאرد کربال شـد. محـدوده و    7אمام حسين
حق مردمـی کـه مالـک     تارد کهای אطرאف رא خريدאری زمين

های بعـد  ها هستند، ضايع نشود. و کسانی هم که در زمانآن
  آيند، پا در زمين غصبی نگذאرند.به عنوאن زوّאر می

ّאلناس بـه  در شب عاشورא هم به يارאنش فرمود: هرکس حق
گردن دאرد و به مردم بـدهکار אسـت، אينجـا نمانـد. אول بايـد      

  بدهی مردم رא بدهد.
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  7 حسين امام مكتب هاي ويژگي

  

  فراگير و جهاني بودن  ـ1

محدوديّت، هزينه، آزمون،  7نيمکتب و کالس אمام حس
کنکور، ورودی، مصـاحبه، تحقيقـات و گـزينش، مثـلِ سـاير      

ها ندאرد. همه رقم אنسانی رא، با هـر نـژאدی و در هـر    دאنشگاه
هاشـم،  پـذيرد. در لشـگرش، جوאنـان بنـی    مکانی אز دنيا مـی 

سـياه   هردبو قاسم سيزده ساله و  אبن مظاهرِ هشاد سالهحبيب
  حبشی و...، هست. 

ــام حســين   ــبِ אم ــریِ مکت ــه گســتردگی و فرאگي  7نمون
  رאهپيمايی אربعين، با شرکت کنندگانی אز سرאسر دنيا אست.

  عملي و كاربردي بودن ـ2

عملـی אسـت. مـثالً: در وفـادאری، حضـرت      دאنشگاه کربال 
برאی אينکه آب  ،يدکه با لبِ تشنه به آب رس هنگامی لفضلאאبا

  ننوشيد. אز آب ها برساند، خود رא هرچه زودتر به خيمه

  گويد:شاعر در אين باره می

  عقل گفتا که بنوش تشنه لبی

  : مگر بی אدبی!گفتاعشق 

  عقل گفتا که بنوش جان به لب אست

  عشق گفتا که حسين تشنه لب אست

د بن يزيـ אست. حرِّ و تحوّل کربال، دאنشگاه و کالس جهشی
توبـه کـرده و   منقلب شـده و   ،دشمن אست فرماندهرياحی که 

  شود.  قهرمانِ لشگر حقّ می
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  شجاعت پروريو مقاومت غيرت و  ـ3

شور آفـرين، مقـاوم و    7حسين های אمام روضهحضور در 
پرور و غيورسـاز אسـت. چـون אز روی عشـق و عالقـه      شجاع

و وאحـد   אست. אما مدرسه و دאنشگاه، بيشتر برאی گذرאندنِ ترم
  و رسيدنِ به مدرک אست. 

אز جانب خدא (جهت אمتحان و  7حضرت אبرאهيم :هانمونه
و אو  آزمايش) مأمور شد که אسماعيل رא در رאهِ خدא قربانی کند

، مهـم تسـليم   در پايان شهادتی در کـار نبـود   گرچه ،پذيرفت
به يـارאن   7حسين . ولی در کربال زمانی که אمامبودن אست
بـا مـن باشـد،    و هر که  خوאهد برود می: هر کسی خود فرمود

قاسم فرمـود: مـرگ در    به حضرت قتیو. شودفردא شهيد می
ـ أ«پيش تو چگونه אست؟ در جوאب عمويش گفت:  ـ حلَ  نَی مِ

  تر אست. ، مرگِ در رאهِ خدא برאی من אز عسل شيرين»سلאلعَ

آری! در کربال سيزده ساله فقط تسليم نشد، بلکه گفت: من 
  هستم و فردא هم در אين رאه شهيد شد. عاشق

، خوردن و رسيدآب که به  یهنگام 7אلفضلويا حضرت אب
אو آن غيـرت و مقاومـت    ، אمـا کشـد  نخوردن خيلی طول نمی
که به ميـدאن آورده شـد،   شش ماهه مهم אست. يا علی אصغر 

کرد؟ دشمن به אو رحم می خورد، آيا بعد אز آنهم میאگر آب 
  در رאهِ دين אست.אمام مقاومت و فدאکاریِ אيستادگی و  مهم

  داشتناخالص  ـ4

و يــارאنش بـرאی رضــای خــدא   7در کـربال אمــام حسـين  
אلهـی  «در حال شـهادت گفـت:    فدאکاری کردند. آن حضرت

  אيم.برאی رضای تو به אين عرصه پا نهاده ،»رضائکبِ ًیضرِ
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    دين دشمنان هاي برنامه با مقابله

  

  ف از دين انحرامقابله با  ـ1

خوאهـد   مـی رאه خدא رא ببندد. به هر شکلی خوאهد  دشمن می
جمهـوری  کشـوری مثـل   و  1مثًال رهبری مثل אمام خمينی

  فرمايد: אسالمی نباشد. قرآن در אين باره می

  شوند.، دشمنان، مانع رאه خدא می) عَنْ سَبِيلِ אللَّه  يَصُدُّونَ(

رא کج و حق אه خوאهند ر می و، )٤٥، (אعرאف )وَ يَبْغُونَها عِوَجا(
  نند.شاکبف אنحربه א

بدعت، يعنـی: بـا سـليقه خـود، (نـه      کنند.  گذאری می بدعت
) مطالب و مسايلی رא کـه  دستور خدא و پيامبر و אمامِ معصوم

در دين دאخل کنـيم. مثـلِ אينکـه بعضـی      ،جزءِ دين نيست
عقيده دאرند که عددِ سيزده نحـس אسـت. يـا אگـر عطسـه      

خوאهی אنجام بدهی، אنجـام  ن و کاری که میکردی صبر ک
  ها دروغ אست. نينده. وحال آنکه א

چـون آن  کنند،  ظهور می 7אمام زمانوقتی حديث دאريم: 
ها و خرאفاتِ زيادی کـه در ديـن و در طـولِ    حضرت با بدعت

אی عـده  ،دکنـ ها دאخلِ ديـن شـده אسـت مخالفـت مـی     زمان
حالی که مـردم   در ت.آورده אس جديدیگويند: אيشان دين  می

   !אندאعتقاد پيدא کرده ها بدعت آنبه  ،אشتباهبه مرورِ زمان، به 

  شبهات  پاسخ به ـ2

، אز طـرف دشـمنان אسـالم در    و شبهه پرאکنی אلقای شبهه
طول تاريخ، يک خطر بوده و אمروز هم هست. به خصوص אز 
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های گسترده و پـر سـرعت   دستگاه(فضای مجازی و) طريق 
، بعضـی אز  (وتلفـن همـرאه)   ثلِ אينترنت و مـاهوאره אمروزی، م

  د. نکنمطالب رא با سرعت چند دقيقه و ثانيه در دنيا، پخش می

آری! אيجاد شبهه، مثلِ يک تيغ אست. زمانی که به پای يک 
אندאزد. يـک  ، אو رא אز رאه رفتن میبرود نفر، گرچه قهرمان باشد

پاسـخگويیِ بـه   رود، אگر قدرتِ شبهه هم که به فکر يکی می
  شود.بدبين می ،آن رא ندאشته باشد

لذא برאی رفعِ شبهات و אلقائاتِ دشمنان و پاسخ به سـؤאالتِ  
ريـزی کـرد و بـه     אفرאد، به خصوص نسل جـوאن بايـد برنامـه   

ضان و محرّم که هزאرאن هايی مثلِ ماهِ رمخصوص אز مناسبت
د، رونـ ب عزيز برאی تبليغ بـه دورتـرين نقـاط مـی    نفر אز طال

  بيشتر אستفاده کرد. 

توאنند سهم ها و دبيرאن و معلمان قرآن ودينی هم میرسانه
  و אثرگذאریِ خوبی در אين جهت دאشته باشند.

  مقابله با تضعيف مرجعيت ديني ـ3

بـا אينکـه    ، خوאهيم ديد کهאگر تاريخ رא نگاه و مطالعه کنيم
 چقدر به مردم سـفارش کـرد کـه بـا قـرآن و      9אکرمپيامبر

אمـا אز آن   ،باشيد تا هرگـز گمـرאه نشـويد   همرאه  :אهلبيت
هزينـه   هم به سـختی تـالش کـرده و   طرف دشمنانِ אسالم 

 :قرآن و אهلبيتکنند تا و אمروز هم زيادتر خرج میند کرد
هـا رא در فشـار و   و مرجعيت و رهبرאن دينـی و طرفـدאرאنِ آن  

  نشوند. ها هدאيتتا مردم توسط آن هندتنگنا و אنزوא قرאر د

و حال آنکه אگر فشار و تالش برאی منزوی کردن پيشوאيان 
علما و خ زياد بوده אما ما با يقين يو رهبرאن دينی، در طولِ تار



  

 
٢٥ 

کنيم که فقيهانی رא برאی رאهنمايی و ديندאری خود אنتخاب می
  عادل و به دور אز هوא و هوس و گرאيش به دنيا باشند.

هـا هسـت. אمـا بـا     ر آنگرچه אحتمال אشتباه کـردن هـم د  
אشتباهاتِ ما و ديگرאن قابل مقايسه نيسـت. مـا در پيـروی אز    

 ها حجّت شرعی و عقلی دאريم. مثـلِ پزشـک کـه ممکـن    آن
گويد: برאی بازيابیِ سالمتِ אشتباه هم بکند، אما عقل می אست

  باش.نسخه אو خود אز אو تبعيت کن و تسليم 

  سالمهاي نا مقابله با منكرات و سرگرمي ـ4

در قرآن آمده אست که تـرويج منکـر و نهـی אز معـروف، אز     
  ای کافرאن و منافقان אست؛هنشانه

אلْمُنافِقُونَ وَ אلْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ (
مردאن و زنـانِ منـافق، אز    ؛)٦٧، (توبه )يَنْهَوْنَ عَنِ אلْمَعْرُوفِ...

دهند و  ند)، به منكر فرمان مىهست قماش کيكديگرند (אز ي
  كنند.  אز معروف نهى مى

رאديو  يا های زندگیِ ما،بينيم بعضی אز برنامهگاهی میאلبته 
و تلويزيون، لغو و بيهوده אست. يعنی: هيچ אثر مثبتِ אعتقادی، 

  ها رא ندאرد. אخالقی، אجتماعی، علمی و אمثال אين

بيهـوده هـم خوאسـت    دن به سرگرمی و کارهای شمشغول 
  دشمنان אست که ما به فکر אصالح خود و جامعه نباشيم.

  هاي جديد دعوت نسل نو بكارگيريِ شيوه ـ5

بايد بفهميم که تهاجم دشمنان אز کجا و کـدאم طـرف و بـا    
  فرمايد:אی אست. مثالً: قرآن میچه ترفند و مکر و حيله

مدنـد كـه   אى آ آنگاه پس אز آنان، جانشينان بد و ناشايسته«
 )٥٩، (مريم »..نماز رא ضايع كردند و هوسها رא پيروى كردند.
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وحـی و پيـامبر و אمامـانِ    طريـق  אلبته مـا ديـنِ خـود رא אز    
هـا  אگـر آن  زيـرא  .نه אز אفرאد مختلـف  ،گيريم می :معصوم

کنـيم کـه אشـکال در ديـن     نشدند، فکر هم منحرف و خرאب 
אهِ خدא و ديـن،  אفرאدی אست که אز رآن بلکه مشکل در  ،אست

  ند.א دهمنحرف ش
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  اسالم امت الگوي ،9اكرم پيامبر

 
  نقش الگو در زندگي

هـای  طلب אسـت و دوسـت دאرد کـه در بخـش    אنسان אلگو
ورزش، بـا   و تحصـيل  و مختلف زندگی، مثل אخالق و رفتـار 

دאشتن عکس و يا لباسی خود رא به يک فـرد مـوفقی در אيـن    
  אمور شبيه کند. 

(ره) درباره يـک نوجـوאن سـيزده سـاله (شـهيد      אمام خمينی
فهميده) که حاضر شد جـانش رא در رאهِ نجـات کشـور    حسين 

  بدهد، فرمود: אو رهبر و אلگوی ما אست. 

ن، عيـان، ظـاهر و   وאقعيـات زنـدگی رא بـرאی אنسـا    » אلگو«
، صرفاً ذهنی و אرزشها کند. ديگر مسايل و مطالبملموس می
  :فرمايدقرآن می نخوאهد بود.

رْجُـوא  لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَ (
  )٢١(אحزאب، )خِرَ وَ ذَكَرَ אللَّهَ كَثِيرאًאللَّهَ وَ אلْيَوْمَ אآل

ى) رسول خـدא אلگـو و سرمشـقى     ى شما در (سيرههمانا برא
نيكوست، (אلبتّه) برאى كسانى كه به خدא و روز قيامت אميـد  

  كنند. دאرند و خدא رא بسيار ياد مى

  9پيامبر اكرمهايي از شيوه زندگي  نمونه

ها، آن هـم  جهت رعايتِ بهدאشت و مقابله با ميکروب )אلف
. اندجوشـ  ی میف آبهايش رא در ظر سال قبل، لباس ١٤٠٠در 

  ترين روش مقابله با ميکروب אست.  אين بهترين و سريع

ن سـفارش  آپوشيد و ديگرאن رא هم بـه  لباس سفيد می )ب
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رد. يکی אز محاسنِ آن אين אست کـه در لبـاس روشـن،    کمی
کنـيم  شود. به عکس آنکه ما فکر میزود چِرکِ آن معلوم می

  معلوم نشود. که رنگ لباس تيره باشد تا چرکِ آن زود

در جهت אهميّت دאدن و شايد ترويج بـه مسـوאک زدن،    )ج
  گذאشت. مسوאک رא پُشت گوشِ خود می

آن  ،در توجه و אهميّـت دאدن بـه کسـبِ علـم و دאنـش      )د
ز  ،»אللَّحْـدِ  إِلَـى  אلْمَهْـدِ  مِـنَ  אلْعِلْمَ אطْلُبُوא«د: ايفرممی حضرت

  گهوאره تا گور دאنش بجوئيد. 

در אسالم، فـارغ אلتحصـيل نـدאريم. تحصـيل،      אين يعنی ما
هميشه و در همه جا אدאمه دאرد. گاهی سرِ کالس و گاهی هم 

  با سير و سفر در زمين و آسمان و...، אست. 

  אستقالل طلبی )ه

در مسـيرِ سـفرِ بـه     9אکـرم  پيـامبر خـوאنيم:   در تاريخ می
אمـا آن  طائف، خسته شـد، نشسـت و بـه درختـی تکيـه دאد.      

يـک يهـودی   متعلق به متوجه شد که آن درخت که هنگامی 
هم فورًא אز آن درخت جدא شد. تا به همين مقدאر  ،אستدشمن 

  قالل خود رא حفظ فرمايد.توאبسته نباشد و אسبيگانگان به 

که مـن زيـر    درس دאد در عاشورא به ما نيز 7אمام حسين
زير بـار زور و ذلّـت و خـوאری و    هرگز ولی  ،روم سم אسب می

  روم.  ت با ستمگرאن نمیبيع

  אخالق نيکو و عظيم )و

  فرمايد: می 9خدאوند در قرآن خطاب به پيامبر

   ،)٤، (قلم ) عَظِيمٍ  خُلُقٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلى(

  و حقًّا كه تو بر אخالق بزرگى אستوאرى. 

 אين نوع אز خطاب אز طرف خدאوند نسـبت بـه هـيچ پيـامبر    
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  ی نيامده אست.ديگر

  ر* توجه و هشدא
گاهی در تاريخ و روאياتِ جعلـی، مطـالبی در روش و سـيره    

نقل شده کـه بـا אصـول אعتقـادی و حتـی       :پيامبر و אئمه
ها رא نخوريم، چنانکـه   ، بايد فريب آنعقلی، قابل قبول نيست

  אند: فرمودهدر روאياتی  مامعصوم پيشوאيانِ 

مطالبی אز ما نقل و گفته شـد کـه بـا قـرآن و     حديث و אگر 
آن رא کنـار   ،کنـد م خدא سازگاری نـدאرد و تطبيـق نمـی   کال

  بگذאريد و طرد کنيد.
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  الهي پيامبران به بشر نياز

   

  هاي شناخت پيامبران راه

، يعنـی: کـاری کنـد کـه     »عَجـز «אز ريشه » معجزه« )אلف
يـا مشـابه آن عـاجز و نـاتوאن باشـند.       ديگرאن در אنجام آن و

و بـه خوאسـت و אرאده خدאونـد     دאردمعجزه حقيقت و وאقعيّـت  
شود و لذא با سحر و جادو و אمثـال آن کـه کسـب و    אنجام می
אش بـرאی ديگـرאن هـم مقـدور هسـت، مثـلِ کـار        يادگيری

  کند.مرتاضانِ هندی، فرق می

ده تحريـف نشـ  سـخنان  های آسمانی و کتابطريق אز  )ب
  پيامبرאن پيشين. 

  ها. אز رאه جمع آوری قرאئن و نشانه )ج

   آنان.در زندگی  یترين نقطه ضعف کوچکسالمت و نبود  )د

نـد:  فتگ مـی مـردم   بـود، אنبيا  طول زندگیאگر يک دروغ در 
  .فالن زمان دروغ گفتی

  نياز به رهبران آسماني

 چون قبل אز ظهور אسالم و אمروز هـم بـه شـکلِ ديگـری    

 ،تر) بشر، گرفتار جاهليّت بوده و هسـت  بدتر و خطرناک (بلکه
پيـامبرאن) ضـروری   و رאهنمـايی  ( لذא نياز به رهبرאن آسـمانی 

(دختـر رא  جاهليت قبـل و صـدر אسـالم،    אست. مثًال: در زمان 
دختر رא زنده به گور و زير خاک دאنستند و)  مايه ننگ خود می

 گناه ی بیهاאنسان گروه گروه و مظلومانهنيز کردند. אمروز می
  فرمايد:کشند. قرآن در باره جاهليّت صدر אسالم میرא می
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شـدن بشـارت دאده    و هرگاه يكى אز مشركان به دختـردאر «
شود، در حـالى كـه خشـم     شود، صورتش אز غصّه سياه مى

خاطر بشـارت تلخـى كـه بـه אو دאده     ه برد. ب خود رא فرو مى
مانده אست كـه) آيـا   شود (در شده، אز ميان مردم متوאرى مى

 کאين دختر رא همرאه با ننگ و خفت نگاه دאرد يا אو رא در خا
  )٥٩ـ٥٨، نحل(. »كنند پنهان كند. بدאنيد كه چه بد قضاوت مى

و  אنبا بمبـارאن، دختـر  مثال در يمن که بينيم  میهم  مروزهא
کشـند و آمريکـای بـه    گنـاهی رא مـی  های بیو אنسان نپسرא

هـا حمايـت   حقوق بشر، אز آن جنايـت ظاهر مدعی و طرفدאر 
پيامبرאن به אين دليل ضـروری  رאهنمايی کند. پس نياز به می

אست که هرچه در جامعه، فساد بيشتر شود، نيـاز بـه معنويـت    
  بيشتر خوאهد بود تا فساد رא ريشه کن کرده و يا کمرنگ کند. 

  نياز به ايجاد نشاط و انگيزه 

ه و تأمين زندگی، قرآن در אگر אنسان، دغدغه دאرد برאی אدאر
  فرمايد: مقابل برאی رفع يأس و אميد دאشتن به زندگی، می

توאند روزى خود رא تأمين كند،  אى كه نمى و چه بسا جنبنده«
دهد و אوسـت شـنوאى    خدאست كه به אو و به شما روزى مى

  )٦٠، عنکبوت(. »دאنا

و دאشتن شور و نشاط و אنگيزه، تنها به دאشتن علم و دאنش 
کند، چه بسا عالمی که به علمش عمل نمی ،تکنولوژی نيست

  فرمايد: و میאقرآن در باره 

، مثل אالغی אسـت   )٥، (جمعه )אلْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفارא  كَمَثَلِ(
  که کتاب بار کند. 

بينيم که به אسم حقوق بشـر و طرفـدאری بـه    لذא אمروزه می
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کشورهايی کـه بـه    کشند. ها رא میظاهر אز دموکرאسی، אنسان
אما فساد بيشـتری هـم    ،ظاهر، ترقی و توسعه و دאنشگاه دאرند

אی کـه معنويـت درونـش نيسـت.      دאرند. تکنولوژی پيشـرفته 
بـاز  ولی  ،کامپيوتر و وسايل אرتباطی و حسابگریِ دقيق هست

  هست. هم אشتباه و אختالس 

همـرאه بـا کتـاب     9لذא برنامه אنبيا و نبـیّ مکـرم אسـالم   
و قرآن، אيجاد אنگيزه و شور و نشاط و توجه به مقصد  آسمانی

  אلهی و هدف زندگی אست. 

  ارتباط با خدا 

های אرتباط با خدא، אقامـه نمـاز אسـت.     ترين رאه يکی אز مهم
  . »نماز، عمود دين و نور چشم من אست«فرمود:  9پيامبر

دאرد. نماز אست که אنسان رא אز אنحرאف، فساد و آلودگی دور می
  فرمايد: رآن میق

  )٤٥، (عنکبوت، )אلْفَحْشاءِ وَ אلْمُنْكَر  عَنِ  إِنَّ אلصَّالةَ تَنْهى(

  دאرد. همانا نماز (אنسان رא) אز فحشا و منكر باز مى

حديث دאريم: نماز، مثلِ نهر آب אست که אنسان روزی چنـد  
  ها رא אز خود دور کند. مرتبه در آن نظافت کرده و آلودگی

روی زمـين   ،کندلباس سفيدی رא به تن می کسی که مثال
  نشيند. ها نمیسياه و آلودگی
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 الهي امدادهاي

  

  گشايش، بعد از سختي ـ1

در زندگی، برאی همه مردم ممکـن אسـت مشـکالتی مثـلِ     
سيل، زلزله، تحريم אقتصادی، سوء مديريّت و عملکرد بعضـی  

گنـه  آيـد کـه مـردم رא در من   אز مسئولين، تورم و گرאنی پيش 
  بگذאرد.   هم אثر منفی ها آنگذאشته و حتی در عقيده 

(درد و سـختی) و سـی و    ،»عُسر«در قرآن دوאزده بار کلمه 
، (گشايش و آسانی) آمـده אسـت. مثـلِ    »يُسر«شش بار کلمه 

بدرستی که بعد אز هر سختی ، )٦، (אنشرאح )نَّ مَعَ אلْعُسْرِ يُسْرאإ(
وعده قطعیِ خدאونـد  و مشکلی، گشايش و آسانی هست. אين 

  אست.

همچنين در قرآن آياتِ زيادی در باره نصرت אلهی پيامبرאن 
   :و مؤمنان آمده אست. مثلِ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ אلَّذِينَ آمَنُوא فِي אلْحَياةِ אلدُّنْيا وَ يَـوْمَ يَقُـومُ   (
همانا ما پيامبرאن خود و كسـانى رא كـه    )٥١، غافر (، )אلْأَشْهادُ

אند، هم در زندگى دنيا و هم روزى كه گوאهـان   אيمان آورده
  كنيم. خيزند يارى مى (برאى گوאهى دאدن) به پا مى

אلبته مهم ماندگاریِ رאه و مکتب אنبيا و رهبرאن אلهی אسـت.  
אما بعـد אز   ،و يارאنش رא در کربال کشتند 7آری! אمام حسين

هـا و  زشهزאر سال رאهش باقی مانده אست. رضـا شـاه بـا אر   
אينکه علما عمامه دאشته روحانيون ومظاهر دينی مثلِ حوزه و 

אی باشند و حجاب بانوאن مسلمان، مخالفت زياد و سرسـختانه 



  

 
٣٤ 

  ماند. پابرجا אما حوزه و حجاب  ،کرد

  گويد:می 3شاعر אز زبان حضرت رقيه

  قبر من و אين شام عبرتخانه אست  ،شيعيان

  אستمدفنم آباد و قبر دشمنم ويرאنه 

  پيروزي و نجات ـ2

  کنيم: رא بيان می های پيروزی و نجاتنمونهدر אينجا 

سـال   ٩٥٠ 7قرآن آمده אست که حضـرت نـوح   در )אلف
ه אما عـدّ  ،کردپيامبر بود و تبليغ دين و مکتب אلهی خود رא می

ها فـرود آمـد، آب   کمی به אو אيمان آوردند. عذאب אلهی بر آن
ا کـه بـه ديـن אلهـی سـر فـرود       هـ همه جا رא فرא گرفته و آن

  خدאوند فرمان دאد:  .אند، غرق شدندنياورده

و (אكنون) زير نظر ما و طبق دستور و אلهام ما كشتى بساز «
אند با من سخن مگوى كـه   ى كسانى كه ستم كرده و درباره

آنان غرق شـدنى هسـتند... صـبر كـن كـه همانـا عاقبـت        
 )٤٩تا ٣٧، هود ( .»(پيروزى)، برאى متّقين אست.

אز آتش بر אفروختـه توسـط    7حضرت אبرאهيم نجات )ب
  فرمايد:نمروديان، برאی سوزאندن آن حضرت که قرآن می

خوאهيـد   אمّا مشركان لجوج و متعصّـب) گفتنـد: אگـر مـى    «(
هـا) رא  كارى אنجام دهيد! אو رא بسـوزאنيد و خـدאيانتان (بُـت   
رא بـه   يارى كنيد. و سرאنجام آتشى فـرאهم آورده و אبـرאهيم  

درون آن אندאختند، אمّا ما گفتيم: אى آتش! بر אبرאهيم سرد و 
 )٦٩_٦٨(אنبياء، سالمت باش. 

  אز قعر چاه 7نجات حضرت يوسف )ج

فرمايـد: بـرאدرאن يوسـف بـه אو حسـادت کـرده و       قرآن می
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  تصميم گرفتند אو رא به چاه بياندאزند: 

ه אو پس چون אو رא با خود بردند وهمگى تصميم گرفتند ك«
گاه چـاه قـرאر دهنـد، (تصـميم خـود رא عملـى        رא در مخفى

   )١٥، يوسف( .»كردند)

بـه رאسـتى در سرگذشـت آنـان، بـرאى      «فرمايـد:  و بعد می
  )١١١يوسف،  ( .»خردمندאن عبرتى אست

  ايجادآرامش و امنيت ـ3

  فرمايد:  قرآن در אين باره می

كرد، هاى مؤمنان نازل  رא به دل(سکينه) אوست كه آرאمش «
ها و زمـين   تا אيمانى بر אيمانشان بيفزאيند و لشكريان آسمان

 )٤، فتح(. »برאى خدאست و خدאوند، دאناى حكيم אست

ه معناى سكون و آرאمش אست در אين آيه ب» ةسكين«کلمه 
و خدאوند אين حالت رא به هر كس عنايت كند، نتايج بسـيارى  

هرאسد، توكّل  نمى ها رא برאى אو در پى دאرد، אز جمله: אز مالمت
شـود و אگـر    نمـى  کغمنـا  ،دאرد، אگر چيزى رא אز دست بدهـد 

  كند. طغيان و نافرمانى نمى ،چيزى رא به دست آورد

  اعطاي حكومت به صالحان ـ4 

خدאوند در باره وאگذאری و אعطـای حکومـت، بـه صـالحان،     
אبرאهيم (كه شما אز نسل אو  به آل ا ما قبالً(همان«فرمايد: می

نيز) كتاب آسمانى و حكمت و سلطنت بزرگى دאديم.  هستيد
  )٥٤، نساء (. محمّد ندهيم؟) ه آل(چرא אكنون ب

و حضـرت   7در قرآن آمده אسـت کـه حضـرت سـليمان    
و ذوאلقـرنين، بـه حکومـت     7و حضرت אبرאهيم 7يوسف

  رسيدند.
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   :بيت اهل و خدا رسول برابر در ما وظايف

    

  ايمان و اطاعت ـ1

» ...إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ אلَّذِينَ آمَنُوא بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ(ايد: فرمقرآن می

مؤمنان (وאقعـى) تنهـا كسـانى هسـتند كـه بـه خـدא         )٦٢، نور(
  وپيامبرش אيمان آورند.

אيـد!   אى كسانى كه אيمـان آورده «فرمايد: و در آيه ديگر می
خــدא رא אطاعــت كنيــد و אز رســول (نيــز) پيــروى نماييــد و 

  )٣٣، دمحمّ(. »ايتان رא باطل نسازيدكاره

ممکن אست کسی אيمان بياورد ولـی אطاعـت نکنـد. مـثالً:     
  رود.  ولی به خط و رאهِ אو نمی ،زند (ره) رא میعکس אمام خمينی

  خاطره تاريخی: 

دو نفر برאی אينکه אول زمين و بـاغ خـود رא آبيـاری کننـد،     
 9رمאکــאخــتالف کردنــد و بــرאی حــلِّ آن، خــدمت پيــامبر

بـه نفـعِ يکـی قضــاوت     رسـيدند، بعـد אز אينکـه آن حضــرت   
فرمودند، ديگری نارאحت شـده  و بـه نـاحق אدّعـا کـرد کـه       

  :قضاوت جانبدאرאنه و فاميلی بوده אست. لذא آيه نازل شد

نه چنين אست؛ به پرودگارت سوگند، كـه אيمـان (وאقعـى)    «
تو رא هاى خود،  آورند مگر زمانى كه در مشاجرאت و نزאع نمى

گونه אحسـاس نـارאحتى אز    دאور قرאر دهند، ودر دل خود هيچ
تسليم  قضاوت تو ندאشته باشند (و در برאبر دאورى تو) كامالً

 )٦٥، نساء ( .»باشند

چطور در برאبر يک پزشک و يا حتی يک مکانيـکِ ماشـين،   
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   !تسليم هستيم، אما در مقابلِ خدא و پيامبرش، تسليم نيستيم؟

  م خدا و رسولرجوع به حك ـ2

حکـم خـدא و رسـولش، بـه خصـوص در       و پـذيرش رجوع 
  فرمايد:אختالفات، نشانه و شرط אيمان ما אست. قرآن می

אيد! خـدא رא אطاعـت كنيـد و אز     אى كسانى كه אيمان آورده«
אولى אالمر (جانشينان پيامبر) אطاعت كنيد. پس אگر  رسول و

پيامبر אرجـاع  درباره چيزى نزאع كرديد آن رא به حكم خدא و 
 )٥٩، نساء ( .»دهيد، אگر به خدא و قيامت אيمان دאريد

پس אگر بين مسلمانان אختالف و نزאعی شد، بايد ببينيم خدא 
نـه אينکـه    ،و پيامبرش چه حکمی دאرند، قانون خـدא چيسـت  

אين مرאجع بين אلمللی تـا بـه    !گويند قوאنين بين אلملل چه می
بـرאی مـردم مظلـوم     !אند؟هحال چه خدمتی برאی ما אنجام دאد

پنجاه سال אست بـرאی مـردم    !يمن چه قدم مثبتی بردאشتند؟
هشت سال אيرאن عزيز، زير  !אند؟مظلومِ فلسطين چه کار کرده

   !بمبارאن صدאم و حاميانش بود چکار کردند؟

  پرداخت امور مالي واجب  ـ3

کسی که به خدא و پيامبر و قيامت، אعتقاد دאرد بايد در אمـور  
مالی هم، مثلِ بقيه אمور، بر אساس حکمِ خدא و پيامبرش عمل 
کند. برאی אضافیِ אز درآمد و خرج ساليانه خود، طبـقِ دسـتور   
برאی پردאختِ خمس و سهم אمام عمل کند. کسـی هـم کـه    

بـه   ،زکـات אسـت  مشمول دאرאی درآمد گندم و يا سايرِ موאرد 
و אنجـام   عنوאن زکات و در ساير موאرد هم طبق دستور، عمل

وظيفه نمايد. کشاورزی نگويد کـه: زحمـت و کاشـتِ خـودم     
هست. بله! אما: אبر و بـاد و مـه و خورشـيد و فلـک، (بـه אرאده      
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  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.  ،خدאوند) در کارند

نظر مجتهد در موאرد مربوطه خرج و  زيربله! אين موאرد بايد 
ادل، با تقوא، باسوאدتر، باشد. بايد ع هم آن مجتهد ،هزينه شود

אلبته! قابـل توجـه אسـت کـه پردאخـت ماليـات و אمثـال آن،        
  شود. جايگزين آن אمور وאجب مثلِ خمس و زکات نمی

  احترام و تواضع  ـ4

  نشانه تقوא אست: 9فرمايد: אدب در مقابل پيامبرقرآن می

ــرאم)  « ــامبر (אز روى אدب و אحت ــزد پي ــا كســانى كــه ن همان
آورند، آنان كسانى هستند كه خدאوند  رא پايين مى صدאيشان

دلهايشان رא برאى (پذيرش) تقوא آزمايش (و آمـاده) كـرده و   
 )٣، حجرאت ( .»آمرزش و پادאش بزرگ مخصوص آنها אست

به معنـاى پـايين آوردن و كوتـاه    در אين آيه » ضّغَ«کلمه 
كردن אست. پس אگـر אدب در كـالم الزم אسـت، در رفتـار و     

، به طريق אولى الزم אست. چون آهسته سـخن گفـتن،   كردאر
  نشانه אدب، توאضع، وقار و آرאمش אنسان אست.

  مخالفت با آداب و رسوم غير منطقيِ جاهلي  ـ5

غلـط  بـا آدאب و رسـوم    ،با وحی و منطـق  9مکرپيامبر א
  فرمايد:فرمود. لذא قرآن میجاهلی مخالفت می

هنگامى كـه خـدא و    هيچ مرد و زن با אيمانى حقّ ندאرندو«
خـود אمـر ديگـرى رא     جانبرسولش אمرى رא مقرّر كنند، אز 

بدون  אختيار كنند و هركس خدא ورسولش رא نافرمانى نمايد،
 )٣٦، אحزאب (. »به گمرאهى آشكارى گرفتار شده אست کش
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    ايمان اهل سيماي

  

  نحوه ارتباط با دوست و دشمن ـ1

أَشِدَّאءُ عَلَى   مَعَهُ  אللَّهِ وَ אلَّذِينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ(فرمايد: قرآن می
محمّـد، رسـول خدאسـت و     )٢٩، (فـتح ، )אلْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ....

كسانى كه با אو هستند، بر كفّار، سخت و در ميـان خودشـان   
  مهربانند.

باشيم و אز אو جدא نشـويم و   9يعنی: همرאه پيامبر» مَعَهُ«
  و אستوאر باشيم. نسبت به دشمنان محکم 

אز  رئـيس   ،قبل אز אنقالب باالترين فرد کشـور، يعنـی شـاه   
(ره) ترسيد. אما بعد אز אنقالب، אمـام خمينـی  جمهور آمريکا می

هايی کـه  فرمود: رئيس جمهور آمريکا (با توجه به ظلم و ستم
به مـردم مسـلمان אيـرאن کـرده אسـت،) بدאنـد منفـورترين و        

  ت. ترين אفرאد نزد ما אس پست

مسـلمانان نسـبت بـه همـديگر     يعنـی  » رُحَماءُ بَيْـنَهُمْ «אما 
  مهربان هستند. تا آنجا که در روאيت دאريم: 

ـ سـلِ لمُلَ يـا  نـادى يُ رجًال عَمِسَ نمَ« جبـه فلـيس   م يُمين فلَ
אگر کسـی صـدאی مظلوميّـت     )٣٣٩ ص، ٧٤ ج، (بحار ،»بمسلم

کنـد،  مسلمانی رא بشنود و به فرياد אو نرسـد و אو رא کمـک ن  
 مسلمان نيست.

  دאستان صلح حُدَيبيّه؛

که در چهل سـالگی بـه پيـامبری رسـيد،      9کرمپيامبر  א
ها  پرست سالگی در مکه بود، در فشار بت ٥٣سيزده سال و تا 
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تصميم  به مدينه هجرت کرد. بعد אز آن، هر زمان آن حضرت
شدند. تا در گرفت که به مکه برود، مشرکانِ مکه مانع میمی

با تعدאدی אز مسلمانان عازم مکه بودند و  فر که حضرتيک س
حاضـر   ها مانع شدند، نزديک بود جنگی رُخ دهد، حضـرت آن

 »ديبيّهصلح حُ«به صلح شد و قرאر دאدی رא אمضا کردند که به 
  معروف شد.

 نکته جالب אين دאستان تاريخی אين אست کـه: آن حضـرت  
هـا قبـول   آن» هللاא رسول دمحمّ«نامه نوشت: صلح یدر אمضا
رא بردאشـت.  » אهللا رسول«ت مصلحت ديد و حضرآن نکردند. 

  .)مُحَمَّدٌ رَسُولُ אللَّهِ...(نازل شد: فوق אما אز طرف خدאوند آيه 

  تالش براي دنيا و آخرت ـ2

مرتبــه کلمــه  ١١٥و  »دنيــا«مرتبــه کلمــه  ١١٥در قــرآن 
دو بايد باشد. قرآن  אست. يعنی تالش برאی هرآمده  »آخرت«

  فرمايد:می

خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنـا عَـذאبَ   ي אلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي אآلرَبَّنا آتِنا فِ(
پروردگارא! در دنيا به ما نيكى عطا كن و در  )٢٠١، (بقره، )אلنَّارِ

  آخرت نيز نيكى مرحمت فرما و مارא אز عذאب آتش نگهدאر.

  استقالل داشتن  ـ3

 فرمايد: ف مؤمنان میخدאوند در وص

،) در تـورאت و אنجيـل،   پيامبروصف אيشان (مؤمنان همرאه «
مانند زرאعتى אست كه جوאنه رא אز زمين خارج كرده، پس آن 
رא نيرو دאده تا سخت شود و بر ساقه خود بايسـتد، آن گونـه   

دאرد. تا خدאوند به  كه كشاورزאن رא به شگفتى و شادى وאمى
  )٢٩، فتح( .»א به خشم آوردوאسطه مؤمنان كفّار ر
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پس אز אين آيه و مثال زدنِ به زرאعت و جوאنه کـه بـه ثمـر    
شود که جامعه אسـالمی بايـد روی پـای    אستفاده می ،رسدمی

کسانی هستند که روی پـای   9خودش بايستد. אمت پيامبر
  خودشان אيستاده و مستقل باشند.

کاالی بر همين אساس אست که رهبر فرزאنه אنقالب فرمود: 
  אيرאنی رא حمايت کنيد. يعنی: روی پای خودمان بايستيم. 

  داشتن درجات متفاوت  ـ4

همه مؤمنان در دאشتن אيمان، تقوא و عمل در رديف و درجه 
  باشند.  9حتی אگر אز אصحاب پيامبر ،يکسان نيستند

אيد! אگر فاسـقى   كه אيمان آورده אى كسانى«فرمايد: قرآن می
آورد تحقيـق كنيـد، مبـادא (אز روى     برאى شما خبـرى مهـم  

زدگـى تصـميم بگيريـد و) ناآگاهانـه بـه       زودباورى و شتاب
ى خـود پشـيمان    گروهى آسـيب رسـانيد، سـپس אز كـرده    

  )٦، حجرאت(. »شويد

بر אساس روאيات متعدّد אز طرق شيعه و سنّى، אين آيه درباره 
אست کـه خبـر خـالف     9پيامبرאز אصحاب » وليدبن عقبه«

  آن حضرت دאده و فاسق شمرده شده אست.  وאقع به

אلبته! روشن אست كه فسقِ وليدبن عقبه، אز אبتدא روشن نبود 
شخص فاسق رא به عنوאن نماينده خود بـه   9و گرنه پيامبر

  فرستاد.نمی مأموريّت

ست کـه  هم هسلمان  9אز طرف ديگر، אز אصحاب پيامبر
در  ه پيـامبر رسـد کـ  به مقامی אز درجه אيمان، تقوא و عمل می

سـلمان אز مـا   » سلمان منّـا  אهـل אلبيـت   «فرمايد: باره אو می
  אهلبيت אست. 
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  ريشه دار بودنِ ايمان در دل ـ5

سـالم در دل  ممکن אست ما وאرد بر אسالم شده باشيم، אما א
  دאر نشده باشد.  ما جای نگرفته و ريشه

  فرمايد:  قرآن میبا آنکه 

אفرאد زيادی، گـروه   )٢، (نصـر  ،)هِ أَفْوאجادِينِ אللَّ  فِي  يَدْخُلُونَ(
  אند. گروه، در دين دאخل شده

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُـوא وَ لكِـنْ قُولُـوא    (: فرمايد در جای ديگر می אما
گفتند:  )١٤، حجرאت( ،)أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ אلْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ

אيـد،   يمان نياوردهאيم، به آنان بگو: شما هنوز א ما אيمان آورده
אيم و هنوز אيمان در دلهـاى شـما    بلكه بگوئيد: אسالم آورده

  . وאرد نشده אست

شدن אيمـان، אسـتوאری، אسـتقامت و    های ريشه دאرאز نشانه
  مشکالت در رאهِ دين אست. کردن صبر و تحمّل 

  אالسالم אبوترאبیةمرحوم حجאسير آزאده אی אز * خاطره

و خدאونـد  «فرمايـد:  نساء کـه مـی   سوره ١٤١بر אساس آيه 
 .»ى كفّار بر مسلمانان قرאر ندאده אست هرگز رאهى برאى سلطه

و شده در جنگ تحميلیِ صدّאم، אسير مرحوم آقای אبوترאبی که 
حاضـر نشـد در    ،شکنجه شده بودبسيار های عرאق، در زندאن

ها حرفـی بزنـد،   مصاحبه با صليب سرخ جهانی אز آن شکنجه
هـا بـر يـک کشـور     مبـادא آن  بودند) تـا مسلمان ن هاچون آن(

  ) زور و سلطه پيدא کنند.دشمن باشدאسالمی (گرچه 

گرِ אيشان وقتی אز بزرگوאری و کرאمـت   אما سرهنگ شکنجه
هـا عـذرخوאهی   אز אو نسبت به شـکنجه  ،شودאيشان مطلع می

 کند.می
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  دين هاي آموزه محور محبت، و رحمت

  

  پيامبر رحمت 

  فرمايد: توصيفِ پيامبرش، میخدאوند در 

و مـا تـو رא    )١٠٧، (אنبيـاء  ،)إِلَّا رَحْمَةً لِلْعـالَمِينَ   وَ ما أَرْسَلْناכَ(
 .»رحمتى برאى جهانيان فرستاديم

 ؛אسـت » رحمة للعالمين«و رسولش » ربّ אلعالمين«خدאوند 
پـذير   ها در سايه هدאيت אنبيا אمكـان يعنى تربيت وאقعى אنسان

آورده  9אحكام و دستورאتى كه پيـامبر אسـالم    . و همه אست
حتّى جهاد، حدود و قصاص و ساير كيفرها و قـوאنين جزאيـى،   

 رحمت אست.  ،بشرى  برאى جامعه

ب אلهى نيز حتّى برאى مالئكه مقرّ 9رسول گرאمى אسالم
 9خوאنيم كه جبرئيل به پيـامبر  رحمت אست. در حديثى مى

  ) אلبيان تفسير مجمع(مل شد. אظهار دאشت كه رحمت تو مرא نيز شا

  وسعت و گستردگي رحمت الهي

ده و مبه ميان آسخن » رحم«آيه، אز  ٥٠٠بيش אز قرآن در 
  آمده אست.» نارحم«بار  ١٥٦ و »رحيم«بار کلمه  ١٦٦

خدאوند رحمت بر بندگانش رא بر خـود وאجـب کـرده אسـت:     
  )١٢، ( אنعام .)אلرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلى  كَتَبَ(

وَ رَحْمَتِـي  ( :! رحمت خدא بر همه چيـز گسـترده אسـت   آری
  )١٥٦، (אعرאف .)ء شَيْ  كُلَ  وَسِعَتْ

فرمايد: رحمت و مهربانی אز مال و سـاير אمکانـات   قرآن می
 )٣٢، (زخـرف  ،)خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ  رَبِّكَ  رَحْمَتُ(دنيا بهتر אست: 
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  بهتر אست.אندوزند  و رحمت پروردگار تو אز آنچه آنان مى

پـس جهـنم بـرאی     ،تر אسـت  אگر خدא אز مادر مهربان سؤאل:
  !چيست؟

كيفرى  (هر) )٢٦، (نبأ ،)جَزאءً وِفاقا(فرمايد: قرآن می  جوאب:
. با توجّه به عدאلت אلهى،كيفر و جزא مطـابق   مناسب گناه אست

  אست. خود אنسان عقائد و كردאر 

  ها، نشانه رحمت الهي  نعمت

هـا رא  شاکر אو بوده و قـدر آن  يدهای אلهی باما با ياد نعمت
  فرمايد: بدאنيم. قرآن می

  )٩، אحـزאب (، )أَيُّهَا אلَّذِينَ آمَنُوא אذْكُرُوא نِعْمَةَ אللَّـهِ عَلَـيْكُمْ...  يَا (
אيد! نعمـت خـدא رא بـر خـود بـه       אى كسانى كه אيمان آورده

  يادآوريد. 

אفتنـد و  دא میאما بعضی زمانی که به مشکلی رسيدند، ياد خ
  .کنندאنابه می

های אو غافل نشويم که غفلـت، نشـانه   پس אز خدא و نعمت
أُولئِكَ كَالْأَنْعـامِ  (فرمايد: قرآن میچنانکه سقوط אنسان אست. 

آنان همچـون   )١٧٩، אعرאف( ،)بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ אلْغافِلُونَ
 نند.ترند، آنان همان غافال چهارپايان، بلكه گمرאه
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  خودكفايي و استقالل

  

  استقالل امت اسالمي ـ1

ت و جامعـه אسـالمی   قرآن در باره אستقالل و خودکفايیِ אمّ
  فرمايد: مثالی زده و می

 ،)سُـوقِه   عَلـى   كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى(
آن مانند زرאعتى אست كه جوאنه رא אز زمين خارج كرده، پس 

  )٢٩(فتح،  رא نيرو دאده تا سخت شود و بر ساقه خود بايستد.

شود که אز אين آيه و مثالی که در آن آمده אست אستفاده می
خودکفا شده تا بتوאنـد روی پـای    و قدرتمندبايد אمت אسالمی 

  خودش بايستد و نيازی به بيگانگان ندאشته باشد. 

ی بـه دאخـل و   אلبته! بايد کارها و محصوالت، با کيفيت عـال 
  خارج عرضه شود. 

ها هـم   کند، ما אيرאنی طور که آمريکا ما رא تحريم می همين
توאنيم آمريکا رא تحريم کنيم. مقام معظم رهبری توصيه و  می

سفارش فرمود به אستفاده مردم אز کاالی אيرאنـی. אگـر مـردم    
אيرאن به אين رهنمود عمل کنند، دشمنان ما سـيلی محکمـی   

رود و مـا  ا אگر به آن عمل نشود، کار پـيش نمـی  خورند. אم می
  بايد برאی هميشه به ديگرאن وאبسته باشيم. 

  توليد محصوالت چندمنظوره ـ2

 يـا  بِيَمِينِـكَ  تِلْـكَ  مـا  وَ(سؤאل شد:  7אز حضرت موسی

  אين چيست در دست تو؟  )١٧، (طه )مُوسى

  در پاسخ گفت:آن حضرت 
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  دهم.  ىאين عصاى من אست كه بر آن تكيه م. ١

  ريزم.  با آن برאى گوسفندאنم (אز درختان) برگ مى. ٢

  در آن منافع ديگرى (نيز) برאى من אست.. ٣

شود با تأسـيس و سـاختنِ يـک سـالن مناسـب و      مثًال: می
جماعـت و  بـه عنـوאن سـالنی بـرאی אقامـه نماز      حساب شـده 

  سخنرאنی و ورزش کردن و غذא خوری אز آن אستفاده کرد.

  ها ها و عزم بر استفاده از آندكشف استعدا ـ3

پرسيم: برאی دويدن، چقدر توאن دאری؟ مثًال: אز يک نفر می
گويد: دو کيلومتر. אما אگر گرگی אو رא دنبال کند، شايد سی می

شود که سی کيلومتر אسـتعدאد دאرد  دود. معلوم می کيلومتر می
  کند. אما به אندאزه دو کيلومتر אز آن אستفاده می

אنـد.  אفرאدی هستند که پولهای خود رא به بانک سـپرده  مثًال:
توאننـد مشـکالتِ تعـدאدی אز جوאنـان رא بـه       در حالی که مـی 

  های مختلف حل کنند. شکل

  استمداد از خداوند  ـ4

وحـی   7سازی رא به حضـرت نـوح   خدאوند صنعت کشتی
(و אز جانب ما) به نوح وحى گرديـد، و (אكنـون) زيـر    «فرمود: 

  )٣٧ـ٣٦، هود( .»بق دستور و אلهام ما كشتى بسازنظر ما و ط

پس توجّه به حضور خدאوند، بـه אنسـان نشـاط و دلگرمـى     
  كند.  ها مقاوم مى دهد و אو رא در برאبر ناگوאرى مى

אبتكارאت و אخترאعات صنعتى بشـر، אز אلهامـات אلهـى    آری، 
 سازى هم تاريخى بس طوالنى دאرد.   אست و كشتى

  مشورت  ـ5

ا مردم و موאردی با خبرگانِ هـر موضـوع و فنّـی،    مشورت ب
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يکی אز عوאمل موفقيّت در جهت אستقالل و خودکفايی אست. 
  فرمايد:قرآن می

(אى رسول ما!) در אمور با آنان مشورت نما، پس هنگـامى  «
برאستى  كه تصميم گرفتى، (قاطع باش و) بر خدא توكّل كن.

 )١٥٩،عمرאن (آل .»دאرد دوست  كه خدאوند توكّل كنندگان رא

هـا توسـط    گل  در אصل به معنى مكيدن شيره» شُوْر«كلمه 
هـا رא   زنبور אست. در مشورت كردن نيز אنسان بهترين نظريـه 

  گويد: كند. مولوى مى جذب مى

   كاين خردها چون مصابيح، אنور אست

  تر אست بيست مصباح، אز يكى روشن

  فراگيري علم و دانش جهت دار ـ6

אسالم برאی فرאگيـری و گسـترش علـم و    تشويق و ترغيب 
  ها، قابل وصف نيست. دאنش در همه زمينه

هـايی  אلبته گـاهی بـه عنـوאن پـژوهش و تحقيـق، تـالش      
  شود، אما خاصيتِ چندאن و يا هيچ אثر و نفعی ندאرد.  می

  (ره) אی אز אمام خمينی* خاطره

(ره) گفـت: بـه خـدمت אمـام خمينـی      آيت אهللا سبحانی مـی 
، אيام محرم و ماه رمضان کـه بـه منـاطق بـرאی     عرض کردم

مـانيم. אيشـان فرمـود:     رويم אز تحقيق باز می تبليغ و منبر می
خوאهی؟ تحقيقی خوب אسـت کـه   تحقيق رא برאی چه چيز می

  مردم هم אز آن אستفاده کرده، نفعی ببرند و هدאيت شوند. 

نامه نوشته و مدرک ليسانس و کند تا پايانحال! تحقيق می
کترא گرفته و يا در حوزه علميه به سطوح باالتر برسد. نفعش د

  برאی جامعه و مردم چيست؟!
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  زندگي در انتخاب هاي مالك

  

  راه خدا  ـ1

» فی سـبيل אهللا «فرمايد: در قرآن آيات زيادی دאريم که می

يعنی: کارهايمان رא برאی رضا و خشنودی خدא אنجـام بـدهيم.   
  مثًال:

  شوند در رאه خدא. ، کشته می) لِ אللَّهسَبِي  قُتِلُوא فِي(

  کنند در رאه خدא. ، جنگ می) قاتِلُوא فِي سَبِيلِ אللَّه(

  کنند در رאه خدא.، جهاد می) جاهَدُوא فِي سَبِيلِ אللَّه(

  کنند در رאه خدא.، مهاجرت می)هاجروא فی سبيل אهللا(

و  אرزش بـی يعنی: خط و رאه رא گُم نکنيد. بدאنيد کـه: دنيـا،   
  رياست و مقامش چيزی نيست.  אست و پست

  تالش براي تربيت نسل نو ـ2

  فرمود:  7אمام صادق

بر شما باد بـه   ،»خَيْر كُلِّ إِلَى أَسْرَعُ فَإِنَّهُمْ بِالْأَحْدَאثِ عَلَيْكَ«
  تربيت نسل نو. چون ثمربخشی آنها بهتر و زودتر אست. 

و ترقی در  آری! אين تالش، زيربنايی אست. چون مسير رشد
همه אمور אز אينجا אست. در آموزش و پرورش هـم، تربيـت אز   

  تر אست.                   אبتدאيی مهمدوره 

  كارهاي ماندگار  ـ3

های ما مقطعی و موسمی نباشد و تا کار ماندگار אنتخاب کار
ت نرويم. شاه عبـاس کاروאنسـرא   به سرאغ کارهای موقّ ،هست

  مانده אست. پابرجا ، چهارصد سال ساخته אز آن روز تا אآلن
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هـای  شود، کتـاب يم که خشک میدهچرא برאی هديه گل ب
متولـد شـده، کتـاب    ی مفيد رא هديه بدهيم. مثالً: אگر فرزنـد 

(ره) رא به אو هديه کنـيم. و  אالسالم فلسفیکودک نوشته حجه
، کتاب آئـين همسـردאری آيـت אهللا אبـرאهيم     هאگر אزدوאج کرد

  بدهيم.  رא هديه אمينی

  های ما يکبار مصرف نباشد. سعی کنيم هديه

  تازه و به روز بودن ـ4

ن اناحديث دאريم: مسجد رفتن و شرکت در جماعت مسـلم 
، علـم و  »و علمـاً مسـتطرفاً  «هـا:  يکی אز آن ،هايی دאرد هفايد

  شود. אفزون میبر شما دאنش و مطالب جديد 

אرزش אسـت.  تازه و به روز بودن אطالعاتِ אنسان هم يـک  
مثًال: در آموزش و پرورش، دאنش آمـوزאنِ دختـرِ دبيرسـتانی،    
کتابِ آئين همسردאری رא بخوאنند. علم و دאنش بايد کـاربردی  

  و به روز باشد. 

هـا و   د، گرفتاریاشدאنش دکترאی אقتصاد ما مفيد بאگر آری! 
  . ودشحل می هممشکالت אقتصادیِ کشور ما 

  تحمل كارهاي سخت  ـ5

های مؤمن آن אست کـه در  فرمايد: يکی אز نشانهم میאسال
مثلِ  طلب نباشد.رאهِ خدא کارهای سخت رא تحمّل کند و رאحت

هـا و آتـش   هـا در بيمارسـتان   کارِ پليس رאه، مرزبانان، کشيک
نشانی. آری! مسلمان بايد کارهای سخت رא אنجام دאده و توقع 

  باشد. هزينهکم هم دאشته و کم 

  هاو استفاده از فرصت جويي صرفه ـ6

جويی  صرفهאگر همه چيز، به خصوص عمر خود، مصرف در 
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  نکنيم، پشيمان شده و حسرت خوאهيم خورد. 

  فرمايد:  قرآن می

هاى ناروא و كردאرهاى زشت خود  آنها همچنان به توصيف«(
دهند) تا زمانى كه مرگ به سرאغ يكى אز آنان آيد،  אدאمه مى

شايد در آنچه אز خود بـه   ..א بازگردאن.گويد: پروردگارא! مر مى
. »אم (אز مال و ثروت و...)، كار نيكى אنجام دهم جاى گذאشته

  )١٠٠ـ٩٩، مؤمنون(

زمستان بايد کمال אستفاده های طوالنیِ فصلِ  مثًال: אز شب
رא در جهت رشـد علمـیِ خـود دאشـته باشـيم و بـه دروس و       

م. حتی عزيزאنی های مدرسه، حوزه و دאنشگاه قانع نباشيکتاب
هـای  که کسب و کار هم دאرند אز مطالعه تفسير قرآن و کتاب

کرد  (ره) نقل میخمينیبردאری کنند. אستاد ما אز אمام مفيد بهره
تنها ما (ره) به قدری کتاب نوشته که که مرحوم فيض کاشانی

  شويم.ها خسته میאز ورق زدنِ آن

  اميد به وعده الهي  ـ7

يادی אز قرآن به پيروزی رאهِ حق و پيروزی خدאوند در آيات ز
کنند، وعده پيـروزی  کسانی که در رאهِ حق، تالش کرده و می

  و نجات دאده אست. 

عَلَـى    ليُظْهِـرَهُ ( :אين جمله بارها در قرآن تکرאر شده אسـت 
رش پيدא خوאهد تيعنی אسالم در دنيا گس )٣٣، (توبه ،)אلدِّينِ كُلِّهِ

  کره زمين مسلط خوאهد شد. کرد. فرهنگ אسالم بر 

  : אست وخطاب به دشمنان אسالم هم فرموده

   )١١٩عمرאن،  (آل ،)مُوتُوא بِغَيْظِكُمْ(

 .»به خشمتان (در گسترش و پيروزی אسالم) بميريد«
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  سرافا هاي دوري ازراه

  

  ريزيِ صحيح براي زندگيبرنامه ـ1

אما مـا در אمـور مختلـف     ،های خدאدאدی ما زياد אستنعمت
אلتحريـر)، مصـالح    مثلِ نفت، گاز، کتاب و قلم و دفتر، (لـوאزم 

دאرو و درمان، אسرאف دאريم و کشور پـر مصـرفی    و ساختمانی
هستيم. אگر مصرف، درست و به אندאزه مورد نياز و بجا باشـد،  

  برکاتی هم دאرد.

برאی کنترل مصرف و دوریِ אز אسرאف، در فرهنـگِ אسـالم   
بکـار رفتـه אسـت. و در    » قناعـت «هايی مثـلِ  کلمات و وאژه

تقـدير  «هـای حـديث و منـابع دينـی، فصـلی بـه نـام        کتاب
  ده אست.آم ،يعنی אندאزه گيری صحيح در زندگی» ةאلمعيش

، »سـرف אلعقـل אنـک تقتصـد فـال ت    : «خوאنيم میدر حديث 
  روی و دوری אز אسرאف אست.  ميانه ،نشانه عقل و عاقل

  دهي به مسير بندگي جهت ـ2

برאی تقويت ديندאری  ،אمور مختلف زندگی در با جهت دهی
خوאهی برאی دخترت گوشوאره بخـری،   אستفاده کنيم. مثالً: می

خوאندنِ نمـاز توجـه    در بگو: אگر قرאئتِ نمازت صحيح باشد و
باشـد. אرتـش و    3زهرא ا شب تولد حضرتدאشته باشی و ي

آموزش و پـرورش و   يادرجه بدهد،  یخوאهد به אفرאدسپاه می
خوאهد هديه و جايزه بدهد، در مسجد، نمازجمعه و دאنشگاه می

  د. نبشوتشويق هم ديگرאن ها باشد که در אجتماع مسلمان

خوאنيم برאی رضای خدא و خـدمتِ بـه جامعـه    میکه درس 
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: کارهـا، אز روی تکبـر و   אسـت ده سفارش شـ يث باشد. در حد
  خودخوאهی نباشد. 

  روي ميانه ـ3

  : خوאنيمروאيت میدر 

، אسرאف مـال  »אالسرאف يفن אلکثير وאالقتصاد يمن אلکثير«
 لعامـ و אعتـدאل  روی  و ميانـه سـازد   میزياد رא دفن و نابود 

  شود. برکت می

  (ره)خمينیאی אز אمام* خاطره

گفت: ليـوאنِ  (ره) میآقا فرزند אمام خمينیمرحوم حاج אحمد 
آبی رא برאی אيشان برديم. نصف آن رא ميل و نصفِ ديگـرش  

  رא با يک کاغذ پوشاند تا در زمانِ ديگری אز آن אستفاده کند. 

آری! دور ريختنِ نصفِ ليوאن آب هم אسـرאف و אز گناهـان   
  کبيره אست. 

  شود.با אنجام گناه کبيره، אنسان عادل، فاسق می

  موردتعمير، به جاي تعويض و تغيير بي ـ4

  אند: حديث در کتاب شريف کافی دאريم که فرموده

אصالح (و تعمير) אموאل، نشانه  ،»אصالح אلمال من אاليمان«
  אيمان אست.

خانه کعبـه   7در تاريخ و قرآن آمده אست که حضرت آدم
رא بنا کرد و ساخت. بـا אينکـه فاصـله زمـانی تـاريخ زنـدگی       

معلوم نيست که چنـد   7حضرت אبرאهيم با 7حضرت آدم
ـ «فرمايـد:  אما قـرآن مـی   ،هزאر سال بوده אست يـادآور)  ه و (ب

هاى خانه (كعبه) رא با אسـماعيل بـاال    هنگامى كه אبرאهيم پايه
  (و آن رא تعمير و אصالح کرد). )١٢٧، (بقره .»برد... مى
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شود كه  ده مىאستفاآيات و روאيات متعدّد ديگر אين آيه و אز 
ــرت آدم   ــان حض ــه، אز زم ــه كعب ــرت   7خان ــوده و حض ب

  نموده אست. و אصالح رא تجديد بنا  آن 7אبرאهيم

  بندي در امور اولويت ـ5

 ،»אنفع אلمال مـا قضـی بـه אلفُـرض    : «אست در حديث آمده
  مالی خوب אست که خرج وאجبات شود. 

هـا  برאی فرאر אز قحطی فرمود: אز گنـدم  7حضرت يوسف
 قدر ضرورت بخوريد و بقيـه رא بـا خوشـه آن אنبـار کنيـد.     به 

يعنـی در אقتصـاد و مصـرف،     )٤٧(يوسف،  .)فِي سُنْبُلِهِ  فَذَرُوهُ(
  فکر آينده هم باشيد. 

نسل بعـد אز مـا هـم     حق ،کنيم אين نفتی که ما مصرف می
  ولخرجی نکنيم.روی و  پس زياده ،هست

  مشاركت در كارها ـ6

فـت: نـزد فرعـون بـرو و אو رא     گ 7خدא به حضرت موسی
هدאيت و نصيحت کن. عرض کرد: خدאيا! (در אيـن مأموريـت   

در אيـن کـار   مـن  ک يهم همرאه و شررא مهم،) برאدرم هارون 
  )٣٣ـ٣٠(طه،  .)فی אَمری وَ أَشْرِكْهُ... أَخِي  هارُونَ(: قرאر ده

علما و روحـانيونی  «مودند: رمثلِ אينکه مقام معظم رهبری ف
پيری، تـوאن אرتبـاط بـا نسـل نـو رא       وکهولت سن  که در אثر

  ».های جوאن خوش سليقه אستفاده کنند ندאرند، אز طلبه
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   اسالمي انقالب يها ارزش

  

  استقالل سياسي  ـ1

ــک ــتقالل، ي ــالب אســالمی  אس ــل אز אنق ، אرزش אســت. قب
نـد و حتـی   بودآمريکـا   تربيـت شـده  مسئولين کشـور بيشـتر   
شـد.  ها عـزل و نصـب مـی   نظر آن باالترين مقام کشور، زير

אمروز آمريکا حتی يک بخشدאر رא هم قدرت بر عزل و نصـب  
  אو رא ندאرد. אين قدرت سياسیِ אيرאن אست.

هـای آمريکـا و طرفـدאرאنش در دنيـا در     گرچه ما با دشمنی
توאنيم אيم، אما אمروز میطول אنقالب אسالمی، مشکالتی دאشته

مسـتقل هسـتيم. ديگـرאن    אدّعا کنيم کـه روی پـای خـود و    
  توאنند به ما אمر و نهی کرده و سرنوشت ما رא جابجا کنند. نمی

  :אلبته در نظام אسالمی، توجه به אين نکات هم الزم אست

کـه مـا بگـوييم:    אينحماقت אسـت.   توجيهِ نقاط ضعف )אلف
   .مملکت و نظام אدאره آن، ما هيچ عيب ندאرد

ت نظـام אسـالمی،   خيانت אست. چون برאی ثبا ،تضعيف )ب
هـای خـالص و   אيم. אنسانشهدאيی دאده و ها ريخته شدهخون

هـای زيـادی   زحمات و رنجمخلص در طول אين چهل سال، 
  אند. کشيده

رسالت אست. ما بايد کمک کنيم، نقاط ضعف رא  ،تکميل )ج
  بردאشته و در جهت تکميل کارها، تالش کنيم.

  نورچشمي، ممنوع! ـ2

نورچشـمی نـدאريم. حتـی אگـر پسـر       ما در نظام אسـالمی، 
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بايد به سزאی אعمـالش   ،אنحرאف رفتبه هم  7حضرت نوح
گفـت:   7برسد. زمانی که عذאب אلهی نازل شد، آن حضرت

شود! خدאوند فرمـود: چـون אو منحـرف    خدאيا! پسرم غرق می
  مِـنْ   إِنَّـهُ لَـيْسَ  (شده و نافرمانی کرده، אز אهـل تـو نيسـت:    

  )٤٦، (هود .)أَهْلِكَ

بـرאی אجـرאی قـانون و אحکـام، حتـی       خدאوند در کوتـاهی 
فَمـا بَلَّغْـتَ     تَفْعَـلْ   وَ إِنْ لَـمْ (فرمايـد:  رא تهديد مـی  شپيامبر
رא خود  و جانشينرא אنجام ندهی، (خود אگر مأموريّت  ،) رِسالَتَه

  )٦٧(مائده،  אی.، رسالت خود رא אنجام ندאده)معرفی نکنی

  گي زد خطر اسراف و مصرف ـ3

אی يـک المـپ    אز אسرאف بايد جلوگيری شود. אگر هر خانـه 
  شود.  جويی می خاموش کند، چقدر در برق صرفه

  :خدאوند در قرآن، برאی درخت، دو تعبير و وאژه آورده אست

  )٨(نحل،  .)وَ زِينَةً(زينت باشد. אينکه يکی 

  )١٤١و  ٩٩، عامنא( .)أثمر(: ثمر و ميوه بدهد. אينکه ديگریو 

אمـا ميـوه    ،که قشـنگ هسـت   کاريم میهايی ما درختאما 
אما  وجود دאرد،دهد. مثًال: هکتارها زمين، به عنوאن پادگان نمی

 تـا ، يسـت ن دאر نيست و يا אگـر هسـت، ميـوه   در آن يا درختی 
فرمايـد:  قـرآن مـی   אسـتفاده کننـد.  אز آن الאقل هزאرאن سرباز 

برאی ، هرچه قدرت دאريد، ()وّةمن قُ مَا אسْتَطَعْتُمْ  وَأَعِدُّوא لَهُمْ(
  )٦٠(אنفال،) آماده کنيد. و خود رא تالش کرده نيازهارفع 

 سـازيم چنـد منظـوره   هايی که میالنمثًال سعی کنيم، سيا 
سخنرאنی، غـذאخوری، אسـترאحت و خوאبگـاه)    محل (نمازخانه، 

  باشد.
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  گيري صحيح، از نعمت بهره ـ4

ا قرאر دאده אست کـه  های زيادی رא در אختيار مخدאوند نعمت
 ،، يعنی در אختيار شما قرאر دאديم»سَخَّر لکم«در قرآن با جمله 

هـا رא  آمده אست. אما ما مديريّت אستفاده خوب و صحيحِ אز آن
  فرمايد:ندאريم. مثًال می

אللَّهُ אلَّذِي خَلَقَ אلسَّموאتِ وَ אلْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ אلسَّـماءِ مـاءً   (
، خدאسـت  )مِنَ אلثَّمَرאتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُـمُ ...  فَأَخْرَجَ بِهِ

ها و زمين رא آفريد و אز آسمان، آبى فرو فرسـتاد،   كه آسمان
هـا بيـرون آورد و    پس با آن برאى رزق شما אز (زمين) ميـوه 

كشتى رא رאم شما نمود تا به فرمـان אو در دريـا بـه حركـت     
و (خدאوند) خورشيد  نمود. درآيد و برאى شما نهرها رא مسخّر

و ماه رא كه دאيماً در حركت هستند، برאى شـما رאم نمـود و   
  )٣٤ـ٣٢אبرאهيم، ( .»نيز شب و روز رא برאى شما مسخّر نمود

، همانـا  )إِنَّ אلْإِنْسـانَ لَظَلُـومٌ كَفَّـارٌ   (: فرمايد در אدאمه می אما
  אنسان بسيار ستمگر و ناسپاس אست. 

 )٦، (علـق  ،) إِنَّ אلْإِنْسانَ لَيَطْغى( رمايد:ف در جای ديگر می يا
  گر אست. אنسان طغيان

  پراكني و زودباوري خطر شايعه ـ5

های دنيا، با אستفاده ها و خبرگزאریאمروزه بسياری אز سايت
هـای زيـاد، ديوאرهــای   אز زودبـاوریِ مـردم و شـايعه پرאکنـی    

  אند. אطمينان رא بردאشته

  فرمايد:دאده و می لذא قرآن به همه ما هشدאر

אيد! אگر فاسقى برאى شما خبرى  كه אيمان آورده אى كسانى«
مهــم آورد تحقيــق كنيــد، مبــادא (אز روى زودبــاورى و     
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  ». بگيريد)زدگى تصميم  شتاب

אيد تحقيق کنيد. אگر فاسق אست تحقيـق   هرچه شنيدهيعنی 
کنيد. بلکه در محيطی که آلوده به אخبـار کـذب و شـايعات    

ياطًا אگر אز طرف عادل هم بود، خبـر رא تحقيـق   هست، אحت
  کنيد. 

های محکمِ رزم مسـلمانان رא در  دشمنان، برאی אينکه صف
ها رא سسـت کننـد، شـايع کردنـد کـه      جبهه بهم بريزند و آن

  شهيد شده אست. آيه نازل شد:  و אز دنيا رفته 9پيامبر

پس آيا אگر אو بميرد و يـا كشـته شـود، شـما بـه (آئـين)       «
  )١٤٤، عمرאن (آل .» گرديد؟ ذشتگان خود بر مىگ

  خطر تفرقه و دودستگي  ـ6

  فرمايد: خدאوند در قرآن می

  )١٠٣، عمرאن (آل ،)وَ אعْتَصِمُوא بِحَبْلِ אللَّهِ جَمِيعا وَ ال تَفَرَّقُوא(

  وهمگى به ريسمان خدא چنگ زنيد وپرאكنده نشويد.

فرمايد کـه  می آيه ديگر سه رقم عذאب رא معرّفیدر خدאوند 
  )٦٥ ،(אنعام .)أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً( ها تفرقه אست:يکی אز آن

يعنی אختالف در کنار عذאب آسمانی و عذאب زمينی אسـت.  
مشـکالت رא   ،دشـمنان  در جنگ بامتحد باشيم، تا با هم بايد 

  حل کنيم.
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  و انقالب اسالمي) زهرا (حضرت شجره طيبه

  

  شجره طيبه در قرآن

  فرمايد: وند در قرآن میخدא

كَلِمَـةً طَيِّبَـةً كَشَـجَرَةٍ طَيِّبَـةٍ      كَيْفَ ضَرَبَ אللَّهُ مَثَالً أَ لَمْ تَرَ(
   )٢٤، אبرאهيم( ،)أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي אلسَّماءِ

آيا نديدى كه خدאوند چگونه مثل زده؟ كلمة طيّبـه (سـخن   
אش ثابـت و   شهאست كه ري کهمانند درختى پا کوאيمان) پا

  אش در آسمان אست. شاخه

آثارى دאرد، مانند: رشد دאشتن،  کى طيّبه و درخت پا شجره
دאر و پايدאر بودن، در همه وقت ثمـر دאدن.   پرميوه بودن، سايه

אنسان موحّد نيز هرگز رאكد نيسـت و آثـار אيمـانش دאئمـاً در     
گفتار و אعمـالش آشـكار אسـت. אعتقـادش دאيمـى אسـت نـه        

همـوאره ديگـرאن رא بـه אيمـان و معـروف دعـوت        موسمى و
  كند. مى

در روאيات و تفاسير אز چند چيز بـه عنـوאن مصـدאق كلمـه     
طيّبه ياد شده אست: توحيد، אيمـان، عقايـد صـحيح، رهبـرאن     

  آسمانى و يارאن آنان. 

آرى توحيد، אصل ثابتى אست كه در فطـرت و عمـق جـان    
و אفكـار אنسـان אثـر    مردم جاى دאرد و در تمام אعمال و گفتار 

تـوאن אز   گذאرد و در همه وقت و در هر فرאز و نشـيبى مـى   مى
  مند شد. ميوه אيمان بهره

هـا و   אى ثابـت دאرد. تهديـدها و توطئـه    درخت توحيد ريشه
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آورند و אگر  ها آن رא אز پاى درنمى ها و طاغوت ها و نوش نيش
، بـه  در روאيات אين درخت به پيامبر و אهل بيت אو تفسير شده

 :و رאه אهـل بيـتش   9خاطر همين אست كه دين محمّد
ــه گســترش אســت و روزى   ــر آن همــه دشــمن، رو ب در برאب

  جهانگير خوאهد شد.

  ، نمونه شجره طيبهحضرت زهرا

  فرمايد:می 9خدאوند در قرآن خطاب به پيامبر

  (خير زياد) عطا کرديم.  ما به تو کوثر ،)אلْكَوْثَرَ  إِنَّا أَعْطَيْناכَ(

يعنـی بـه دون نسـل    » أَبْتَرُ«در صورتی که دشمنانش אو رא 
ند. ه بوددو پسر دאشت که אز دنيا رفت پيامبرپندאشتند. چون می

های جاهلی برאی دختر אرزشی قائل نبودنـد.  و אز طرفی عرب
אز طريـق   9خدאوند هم אرאده فرمود به אدאمـه نسـل پيـامبر   

  سل אو هستند. ها אز نکه تا אمروز همه سيد 3حضرت زهرא

همـين بـس کـه אو     3در عظمت و جايگاه حضرت زهرא
  ت، مادر אمامت و همسر واليت אست. دختر نبوّ

  كارهاي خدايي، نمونه شجره طيبه

حوزه علميه قم که توسط عالم ربـانی بـه نـام حـاج شـيخ      
(ره) حدود هشتاد سال قبـل، بـا אخـالص و    عبدאلکريم حائری

المان و مبلّغانِ دين تأسـيس  ت عخدא، برאی تربيبرאی رضای 
نمونه شجره طيبه אست که אمـروز آثـارش، بـه ويـژه در      ،شد

  تربيت طالب خارجی، جهانگير شده אست. 

  انقالب اسالمي، نمونه شجره طيبه 

אين אنقالب אسالمی אيرאن ما، به لطف خدא کلمه طيبه شـده  
جمهوری אسالمی مستحکم شـد.   ،دאرאست. مثلِ درخت ريشه
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چهل سال چه بسيار دشمنان אسالم برאی ضربه زدنِ  در طول
به ما توطئه کردند و بزرگانی مثلِ آيت אهللا אشرفی، صـدوقی،  

ترورهای کرده و شهيد کردند.  ديگرאن رא طباطبايی، אشرفی، و
طالبـان، منـافقين،    ،جنگ رא بـر مـا تحميـل کردنـد. توطئـه     

قالب بوجـود  ها رא برאی אز بين بردنِ אين אندאعشی و ها ليبرאل
يد אين نظام אسالمی بـود. چـون אمـام    يآوردند. אما אرאده خدא تأ

  (ره)، برאساس رضای خدא و אسالم قيام کرد. خمينی

آری! אگر جمهوری אسـالمی אصـلش ثابـت شـد، چـون در      
   אعتقادאت مردم، خدא و معاد ريشه دאشت.

هِ وَ ما عِنْدَ אللَّ( :ماندگار אست ،אصوًال چيزی که خدאيی باشد
  ماند.  آن چيزی که برאی خدאست می )٩٦(نحل،  ،)باقٍ

و تـاريخ کـربال مانـدگار     7حسين علتی هم که قيام אمام
אلهـی  « فرمـود:   7شد، چون برאی رضای خدא بود. حضرت

  ، خدאيا! خشنودم به خشنودیِ تو. »رضًا برضائک

ساله شاهنشاهی هـم אز معجـزאت אلهـی     ٢٥٠٠تغيير رژيم 
شهيد بابايی رא قبل אز אنقالب به آمريکا فرستاد  بود. چون مثًال

אمـا אو   ،تا خلبان شده و به حکومت شاهنشاهی خـدمت کنـد  
  אنقالب אسالمی رא حمايت کرد و در אين رאه، شهيد شد.

های دنيا در אين زمان، مثـلِ سـاحرאن پشـتيبانِ    تمام قدرت
متوسـلِ بـه    7فرعون، برאی شکست دאدنِ حضرت موسـی 

هـا رא شکسـت   سحر و جادو شدند، אما خدאوند آنقدرت خود، 
  دאد.

(ره) و אنقالب אسالمی אيرאن، אصلِ شجره אمروز، אمام خمينی
אهللا لبنـان  و کلمه אلهی هستند و سيد حسن نصـرאهللا و حـزب  

  فرع و ثمره آن حرکت و قيام אست. 
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  نماز اقامه و اسالمي حكومت

  

  لزوم معنويت، در كنار تحصيل 

ت אسالمی، در آمـوزش و پـرورش و دאنشـگاه    אگر در حکوم
در  ،فقط به علم و دאنش توجه شده و معنويّـت و نمـاز نباشـد   

، پس فرق کشورهای אروپايی و آمريکايی هم که همين אست
  ها چيست؟ما با آن

אرزش جمهوری אسالمی به آن אسـت کـه אفـرאد در حـوزه،     
دא دאنشگاه و آموزش و پرورش هم درس بخوאنند و هم بنده خ

  باشند.

رند و يا مشکل אخـالق و  אآلن آمريکا و אروپا، مشکل علم دא
  معنويّت؟!

 ،کند آری! علم، سياست و אقتصادی که אنسان رא אز خدא جدא 
شود. نخی که אز سـوزن   که אز سوزن جدא میאست مثلِ نخی 

  فرمايد:شود. لذא قرآن میدوختی حاصل نمی ،جدא شد

مِنْكُمْ يَتْلُوא عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ  والًأَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُ كَما(
گونه (كه برאى هدאيت شما)  همان )١٥١، ( بقره ،)...وَ يُعَلِّمُكُمُ

رسولى در ميان شما אز نوع خودتان فرستاديم تا آيات مـا رא  
  بر شما بخوאند و شمارא تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد.

  جايگاه نماز 

بـاقی   ،ل ما تابع نماز אست. אگر نمـاز قبـول شـود   تمام אعما
 مـدرکی هيچ  ،شود. مثلِ אينکه برאی پليس رאه کارها قبول می

  جز گوאهينامه رאنندگی قابل قبول نيست. 
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אولين وאجب هم در دستورאت אلهی، نماز אست. بقيـه אحکـام   
אز همان روزهای نماز אسالم با فاصله و به تدريج نازل شد. אما 

  بودنش אعالم شد. אول وאجب

  ترين كار فرهنگي ديني نماز، مهم

  نماز، در درون فرهنگ ما אست و تابلو مسلمانی אست.

   ».نماز אست ،پرچم و تابلوی אسالم« :حديث دאريم

  אين پرچم هميشه بايد برאفرאشته باشد. 

 توجه به نماز و אقامه و ترويج فرهنگ نماز وظيفه همگـان، 

دאنشگاه و تمـامیِ مرאکـز) אسـت.    (وאلدين، آموزش و پرورش، 
  لقمان به پسرش گفت: 

  )١٧، (لقمان، )الةم אلصَّیَّ أقِنَيا بُ(

  پسرم! نماز رא بپا دאر.

  اقامه نماز و قرآن

  در قرآن، אقامه نماز و قرآن با هم آمده אست: 

رَ إِنَّا ال نُضِيعُ أَجْ אلصَّالةَوَ أَقامُوא  بِالْكِتابِوَ אلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ (
و كسانى كه به كتـاب (آسـمانى)    )١٧٠، אعـرאف ( ،)אلْمُصْلِحِينَ

(بدאننـد كـه مـا)     ،אنـد  جويند و نماز رא به پا دאشته مى کتمسّ
  قطعًا پادאش אصالحگرאن رא تباه نخوאهيم كرد.

إِنَّا ال (فرمايد: אينکه بعد אز تمسک به قرآن و אقامه نماز می
 ،نی: جامعه بـه دون אقامـه אيـن دو   يع )نُضِيعُ أَجْرَ אلْمُصْلِحِينَ

درصد אز אفرאدی که در  ٩٥شود. طبق آمار، باالی אصالح نمی
אز  ،אنـد دفاع אز אسالم و کشور در جنگ تحميلی شرکت کـرده 

  אند.تربيت شدگانِ مسجد و فرهنگ نماز بوده
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  زدايي  نقش نماز در غفلت

غفلـت و شـهوت    مردم و به خصوص نسل نو مـا אز دو رאهِ 
و  ١٩شوند و قرآن در سـوره حشـر آيـه     ه و منحرف میگزيد

فرمايد: رאهِ بيمه شدن אز אيـن دو عامـل   می ١٤سوره طه آيه 
  אنحرאف، توجه به نماز و אقامه آن אست. 
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  هاي دينيارزش و اسالمي حكومت

  

  اقامه نماز، توصيه همه پيامبران

 אنـد، نمـاز אسـت.   همه אنبيا دאشته ،وאجبی که در طول تاريخ
که پانصد سال قبل אز پيامبر  7قرآن در باره حضرت عيسی

  فرمايد: ما بوده אست، می

   )٣١، (مريم ،)بِالصَّالةِ...  وَأَوْصانِي(

  אم.من هم سفارش به نماز شده

  فرمايد: قرآن می 7درباره حضرت شعيب

אى شـعيب! آيـا نمـازت بـه تـو فرمـان       مردم به אو گفتند: «
پرستيدند  ى) آنچه رא كه پدرאنمان مىدهد كه (به ما بگوي مى

  )٨٧، (هود »رها كنيم؟

  خوאهد:چنين می אز خدא אين 7و حضرت אبرאهيم

אم نيز.  نسل و ذريّهאز پروردگارא! مرא برپادאرنده نماز قرאر ده و«
   )٤٠،(אبرאهيم .»پروردگارא! دعاى مرא (نماز و عبادتم رא) بپذير

אقامه نماز به مکـه  های زياد برאی با سختی 7آن حضرت
  د.کرهجرت 

  ها به دست خدا استدل

  خوאهد:حضرت אبرאهيم بعد אز ساختن کعبه אز خدאوند می

آب  אى بى אم رא در وאدى (و درّه پروردگارא! من (يكى) אز ذرّيّه«
رم تو سـاكن سـاختم.   تحمگرאمى و  گياه، در كنار خانه و) بى

ـ   هـاى   د، پـس دل پروردگارא! (چنين كردم) تا نماز برپـا دאرن
گروهى אز مردم رא به سوى آنان مايـل گـردאن و آنـان رא אز    
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 )٣٧، (אبرאهيمثمرאت، روزى ده تا شايد سپاس گزאرند. 

  فرمايد: قرآن می

همـه قـدرت (و    )١٠، فـاطر ؛ ١٦٥، (بقـره  ،)جَمِيعاً  أَنَّ אلْقُوَّةَ لِلَّهِ(
  אست.  وند، אز خدא)تعزّ

  אست. وندتدبير به دست خدא )٤٢، (رعد ،)افَلِلَّهِ אلْمَكْرُ جَمِيع(و

  همساني زن و  مرد در كماالت 

  فرمايد: می ٣٥در سوره אحزאب آيه قرآن 

همانا مردאن مسلمان و زنان مسلمان، و مردאن با אيمـان و  «
زنان با אيمان، و مردאن مطيـع خـدא و زنـان مطيـع خـدא، و      

ان شكيبا، مردאن رאستگو و زنان رאستگو، و مردאن شكيبا و زن
گـر و زنـان    و مردאن فروتن و زنان فروتن، و مـردאن אنفـاق  

دאر، و مردאن پاكدאمن  دאر و زنان روزه گر، و مردאن روزه אنفاق
كننـد و   و زنان پاكدאمن، و مردאنى كه خدא رא بسيار يـاد مـى  

) آنـان  ياد خدא هستند، خدאوند برאى (همهزنانى كه بسيار به 
  .»وبزرگ آماده كرده אستآمرزش و پادאشى گرאنقدر 

يعنی: زن و مرد در زمينـه رشـد معنـوی بـا هـم مسـاوی       
 هستند. 

  استقالل انسان در فكر و عقيده

  فرمايد: خدאوند در قرآن می

و به אنسان سفارش كرديم كه به پدر و مـادر خـود نيكـى    «
كند، و אگر آن دو كوشيدند تا چيزى رא كه بدאن علم نـدאرى  

  )٨، (عنکبوت. »يشان אطاعت مكنمن سازى، אز א کشري

אين نشانه آن אست که خدאوند به אنسان، אستقالل در عقيده 
و فکر عطا فرموده אست. אلبته אين به معنای אين نيست که ما 
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و  نوאلـدي  ،رهبـرאن دينـی   ،אمامان ،های پيامبرאنאز رאهنمايی
  مربّيان دلسوز אستفاده نکنيم.

  جايگاه شرم و حيا

حيـايی کـه אز روی    ؛حيا ذکر شده אسـت  در حديث، دو رقم
אلْحَيَاءُ «عقل אست و حيايی که אز روی نادאنی و אحمقی אست. 

  )١٠٦، ص٢(کافی، ج .» حَيَاءُ عَقْلٍ وَ حَيَاءُ حُمْقٍ؛ حَيَاءَאن

אو مثالً: אگر אز אستادی در باره موضـوعی سـؤאل شـود کـه     
عقـل و   دאنم. אين نشانهرאحت بگويد: من نمیخيلی  ،دאندنمی

 فهم אو אست.
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  طيبه هاي حياتنشانه

    

  لزوم اخالق 

بلکه نبودِ אخالق  ،مشکلِ אمروز دنيا نبودِ علم و دאنش نيست
و ندאشتن تقوא אست. محور دين هم نماز אست. چـون کمـالی   

  نيست مگر אينکه در نماز جاسازی شده אست. 

طـور کـه خدאونـد همـه      نماز مثلِ شير مادر אسـت. همـان  
 کرده،در شير مادر جاسازی  رא هايی که طفل نياز دאردينويتام

هايی هم که אنسان، برאی رسيدنِ بـه کمـال نيـاز    م אرزشاتم
  ده אست.کردאرد، در نماز جاسازی 

خدא بزرگ אست. پس  ،گوييم: אهللا אکبر يعنی אگر در نماز می
  آمريکا در نزد ما کوچک אست. 

، کسی که خالق نزد »فُسِهِمفى אنْ  אلْخالِقُ  عَظُمَ«فرمايد: می
، غير אز خدא و خالق »فَصَغْرَ مادُونَهُ فى אعْيُنِهم«אو بزرگ شد، 

در نزد אو کوچک خوאهد بود. مثلِ يک زمين چند هزאر متـری،  
روی، آن زمـين  هوאپيما به سـوی آسـمان بـاال مـی    چه با هر

  شود.به אندאزه يک عدس، در چشمِ شما میکوچک شده حتی 

  زاقامه نما
  فرمايد: خدאوند در قرآن می

كسانى كه אگر آنان رא در زمين به قدرت رسانيم، نمـاز بـر   «
 )٤١، (حج .»دאرند پا مى

پس مؤمن، אولين کارش אقامه نماز אست. يعنی: אمروز بعد אز 
אی بدون  چهل سال برقرאریِ حکومتِ אسالمی، ما نبايد منطقه
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ازخانـه دאشـته   אدאره و سـازمانی، بـدون نم   و مسجد و مدرسه
  باشيم. 

  אقل يک کتاب در مورد אسرאر نماز بخوאنيم. همه بايد حد

پرسـند: چطـور شـد شـما      ها אز هـم مـی   روز قيامت بهشتی
  بهشتی شديد؟ 

  گويند:  میدر جوאب 

ما نسبت به  )٢٦، (طور، )أَهْلِنا مُشْفِقِينَ  قالُوא إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي(
  مان دغدغه دאشتيم.(دين و אعتقادאتِ) فرزندאن

، ٣(کـافی، ج ، »فکيف صـالته «در گزينش بايد אز نماز پرسيد: 

  گوييم: مدرکش چيست؟ ما می نمازش چطور אست؟ )٤٨٧ص 

) خوאست بيمارستانی رא ، (دکتر مرندیيکی אز وزرאی محترم
همه چيز دאرد אما زمانی که متوجه شد، بيمارستان  ،אفتتاح کند

  لت قهر آنجا رא ترک کرد.نمازخانه ندאرد، به حاولی 

  تربيت فرزند 

  فرمايد: خدאوند خطاب به وאلدين، در قرآن می

  )١٣٢، (طه ،)بِالصَّالةِ وَ אصْطَبِرْ عَلَيْها  وَ أْمُرْ أَهْلَكَ(

  אت رא به نماز فرمان ده و بر آن پايدאر باش. وخانوאده

  همراه بودنِ ايمان و عمل

  فرمايد:  قرآن می

وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّـهُ      لِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىمَنْ عَمِلَ صا(
هر كس אز مرد يا زن كه مؤمن باشد  )٩٧، (نحل ،)حَياًة طَيِّبًَة

אى  پسـنديده  و کو كار شايسته كنـد، حتمـاً بـه زنـدگى پـا     
אنـد،   دאريـم وقطعـاً نيكـوتر אز آنچـه אنجـام دאده      אش مى زنده

  پادאش خوאهيم دאد.
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  ت رسمی אست.های אلهی يک سنّ برنامهيعنی: 

عمـل صـالح، معنـای وسـيعی دאرد کـه شـامل تمـام        אلبته 
پـذيرش و  شود. وאيمـان، شـرط   کارهای نيک و خدאپسند می

  ل אست.اعمאقبولیِ 

  انواع حيات بشري

   بيان شده אست:حيات نوع چند در قرآن 

  حيات طبيعی.  אلف)

 ،)مَوْتِها و کذلک אلنشور אلْأَرْضَ بَعْدَ یِيُحْ(فرمايد: میقرآن 
(درختان) بعد אز (خوאبيدن و مردنِ در زمستان، به אذن  ،زمين

شوند. אنسان هـم אينچنـين، بعـد אز     خدאوند، زنده و) سبز می
  )١٩(روم،  مردن، (به אرאده خدאوند،) زنده خوאهد شد.

  حيات معنوی.  ب)

دعـوت   )٢٤، (אنفـال ، )لِما يُحْيِـيكُمْ   دَعاكُمْ(فرمايد: میقرآن 
  خوאهد شما رא زنده کند.پيامبر رא بپذيريد. چون می

  حيات برزخی.  ج)

، بلکـه زنـده   אنـد  خيال نکنيد شهدא مـرده «فرمايد: میقرآن 
  )١٦٩، عمرאن (آل ».هستند

  حيات سياسی.  )د

حَياةٌ يا أُولِـي אلْأَلْبـابِ     אلْقِصاصِ  فِي  وَلَكُمْ(فرمايد: میقرآن 
! بـرאى شـما در   خردمنـدאن אى  )١٧٩(بقـره،   ،) قُـون لَعَلَّكُمْ تَتَّ

قصاص، حيات (و زندگى نهفته) אست. باشد كـه شـما تقـوא    
   پيشه كنيد.

 ماند. يعنی אگر مجرم رא אعدאم کرديم، جامعه زنده می

  

  »وאلحمدهللا رب אلعالمين«



  

 

 



  

  

 !فرهنگيان گرאمی، אولياء محترم، دאنش آموزאن عزيز

مـا هـيچ پيـامبری رא، جـز بـه زبـان قـومش،       
و אمروز فضـای مجـازی، زبـان نسـل جـوאن אسـت و       ». نفرستاديم

  کنند... بسياری אز אطالعات خود رא אز אين فضا کسب می

رآن، حجت אالسالم وאلمسلمين אز آنجايی که برنامه درسهايی אز ق
قرאئتی به عنوאن مشهورترين برنامه دينی و مـذهبی حـدود سـی و    

شـود، لـذא بـرאی      هشت سال אست کـه אز رسـانه ملـی پخـش مـی     
هـايی کـه אز    دسترسی آسان و جهت دهی درست مخاطبان سـايت 

سوی مرکز فرهنگی درسهايی אز قرآن و مؤسسـه تـرويج فرهنـگ    
ه  و حاوی אخبار و אطالعات و تصاوير، سـاعت  אندאزی شد قرآنی  رאه

های موضوعی و مناسبتی، صوت و فـيلم   پخش برنامه، تصويرنوشته
باشد جهت אستفاده  های ناب، خنده حالل و... אيشان می تفسير، نکته

  عموم و عالقمندאن به شرح ذيل می باشد.

    دאنش آموز عزيز ؛

گی تلويزيونی אز حضور مستمر و فعال شما هم در مسابقه هفت
يابی شما رא به آزمون نهايی  درسهايی אز قرآن  تشکر نموده  و رאه

دאريم .مؤسسه ترويج فرهنگ قرآنی با هماهنگی  کشوری گرאمی می
و همکاری دلسوزאنه مسئولين محترم وزאرت آموزش و پرورش، 

دهه متولی برگزאری  حدود سهمديرאن و مربيان متعهد مدאرس 
 ١٠٠ايی אز قرآن אست که هر ساله بيش אز مسابقه هفتگی درسه

توאنيد با  يابند. شما می هزאر نفر به مرحله آزمون نهايی رאه می
های زير אطالعات بيشتری درباره مفاهيم قرآنی و  مرאجعه به سايت

صدها نکته مفيد و خوאندنی رא مطالعه نماييد و با אيميل و شماره 
رאی دאنش آموزאنی که به تماس مؤسسه، با ما در אرتباط باشيد. ب

هدאيای های قرآنی متنوعی با کنند، برنامه مرحله کشوری رאه پيدא می
  بينی شده אست.  ريزی و پيش אرزنده برنامه

خدאوند در قرآن کريم می فرمايد: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ 
قَوْمِهِ) (אبرאهيم، ٤): « 



  

   

  

توانيد اسامي برگزيدگان آزمون نهايي كشوري  ميشما  :* دانش آموزان عزيز

هاي  در شبكه» اُنس با قرآن«و برنامه هفتگي درسهايي از قرآن را در كانال 

  :زير مشاهده كنيد اجتماعي به نشاني

  tarheonsebaquran@رسان بله:  پيام

  tarheonsebaquran@ :אيتارسان  پيام

  tarheonsebaquran@ :سروشرسان  پيام

پايگاه واُنس با قرآن كانال از  رانسخه موبايلي كتاب د يتوان ميهمچنين 

 يد.شو  مند د و از امكانات آن بهرهيسسه دريافت نمايؤممجازي 

 :مجازیهای  پايگاه

  مؤسسه ترويج فرهنگ قرآنی: پايگاه مجازی

http://www.tarvijequran.ir  
http://www.quranschool.ir  

  ٠٢١ ـ ٦٦٩٥٥٥١٥- ١٨                     های تماس:   شماره

  ٣٠٠٠١١٤        سامانه شرکت در مسابقه هفتگی پيامکی:

* * * *  

  حجت אالسالم وאلمسلمين قرאئتی: مجازیپايگاه 

  http://www.gharaati.ir      پايگاه مجازي:             

   mohsen.gharaati@                 :اينستاگرام

   mohsen.gharaati@                        رسان سروش: پيام

    mohsen.gharaati@                 رسان ايتا:     پيام

  http://www.aparat.com/gharaatiآپارات:       كانال

   ٠٩٠١٥١٩٧٩٠٤           :اجتماعي هاي شبكه با ارتباط تلفن


