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  مبلغین جهت دمهمق
  :ه وآله)یاهللا عل ی(صلامبر اکرمیپ

ده ید بر آن تابیت کند؛ از آنچه خورشیرا هدا ی، اگر خداوند به دستان تو انسانیعل يا

  زان الحکمه)ی(منتخب م تو بهتر است. يبرا

  :(حفظه اهللا)يامام خامنه ا
رخاست، مباشرت، نگاه و عبادت ما، دلبستگی یا دلبسته نبودن ما به ب رفتار، نشست و

  است. تبلیغ یا ضدتبلیغتنعمات دنیوي و خورد و خواب ما، رساترین 

ادت حضرت زهرا ام شهیدر اشما جهت ارائه  ي تبلیغیتوشهد رهآنچه پیش رو داری

  هجري شمسی)) است. 1394( 1436ه دوم یاطمها (فیسالم اهللا عل

آوري ي زیر را یادتشکر از همراهی شما و آرزوي قبولی تبلیغتان چند نکتهضمن 

  کنیم:می

 . هدف از این جزوه ارائه مطالب خام براي مجالس و کالسهاي شما عزیزان بوده است.1

توضیحات الزم براي مطالب پیچیده بستگی به سطح  آنها و شیوه ي بیان مطالب، ساده سازي

  دارد که تشخیص آن بر عهده شما مبلغ محترم است. مخاطبین و مختصات آنها

. محتواي این ره توشه از قسمتهاي ذیل تشکیل شده که با توجه به شرائط منطقه انتخاب 2

   .بکار ببریدآن همت خود را در اجراي محتواي شده است لطفا 

  ا. احکام:
ت صالحدید انتخاب شده ولی شما در ارائه موضوعات دیگر در صور فضاي مجازيموضوع 
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  آزادید.

  ب. منبر:
موضوعیت شناساندن جایگاه حضرت زهرا سالم با  آماده شده که دو منبر منبر پنجدر اینجا 

اهللا علیها و دو منبر با موضوع اقتصاد مقامتی (کار و تالش، تولید ملی) و یک منبر هم با 

  موضوع فضاي مجازي هستند

   بیان مصائب: -ج

نه یهمراه با اشعار زمزمه، نوحه و اشعار س یبتیجلس، ذکر مصان هر مین قسمت در پایدر ا

  ث و کرامات آورده شده است. یمناسب به همراه احاد یزن

  نوجوانان:کودکان و مطالب مختص به  - د
ها یراجع به حضرت زهرا سالم اهللا عل یو داستان مباحث، شعرن قسمت در قالب جدولیدر ا 

برخی مطالب این بخش از  زوه پیوست گردیده است.این بخش در پایان ج آورده شده است.

  نشریه بچه هاي فاطمی بوده است.

  بانوان:مطالب جلسات  -ه

  .می باشد و فرزندآوري در ساده زیستی سیره فاطمیمحتواي ارائه شده در این دوره، 

  منبع استفاده در این بخش کتاب سبک زندگی فاطمی بوده است.

  آشنایی باسیره شهدا: -و

بخش قابل اجرا در کلیه جلسات من جمله منبر، مدارس و جلسات بانوان می این 

 (علیهم السالم)سیره عملی شهدا و ایثارگران در ارتباط با اهل بیت ،باشد. محتواي این دوره



 شمسی)هـ. 96(1439فاطمیه دوم  -ره توشه موسسه جهادي، تبلیغی بالغ مبین

 

 
 

5 
 

   
 

  است.

در تعقید ع و بدون . از آن جا که زبان شما با مخاطبین کمی متفاوت است لذا مطالب را سری3

  د و از تکرار مطالب غافل نباشید.کالم انتقال دهی

. مطالب عمدتا از کتب معتبر انتخاب شده است که در هر قسمت به منابع آن اشاره شده 4

  است.
  دوبیتی. 5
  

   مامور براي خدمت زهرائیم  ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

  ما منتظر شفاعت زهرائیم  روزي که تمام خلق حیران هستند

انتخاب گردیده و الزم است مبلغ محترم هر روز و در  ،ر تبلیغیاین سفشعار مناسب ه ب

مه کند تا به صورت شعار این سفر تبلیغی در بیاید و هدف از زهر مجلسی این اشعار را زم

اي در ذهن مخاطب باقی بماند و با خواندن ن اشعار به صورت خاطرهاین امر این است که ای

  گذرد.میآنها تمامی مطالب ذکر شده از ذهن او 
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  . برنامه روزانه مبلغ:6

  زمان  عنوان برنامه  ردیف
نوع 
  برنامه

  توضیحات

در روزهایی که مدرسه برقرار است؛ در غیر آن توصیه به   ضروري  صبح تا ظهر  هاي دانش آموزيبرنامه  1
  حضور در خانه هاي اهالی محترم می شود.

    ضروري  ظهر تا شب  هاحضور در خانه  2

    ضروري  شب  ضهسخنرانی و رو  3

  نماز جماعت  4
  ظهروعصر

  مغرب وعشاء
    ضروري

  راه اندازي  5

  دسته عزاداري 

روز شهادت 

  هایسالم اهللا علحضرت زهرا 

    اختیاري

ها و بخشی از وقت بعدازظهر را به حضور در خانه توانیدمی  اختیاري  ظهر تا شب  جلسات زنانه  6
  بخشی دیگر را به این برنامه اختصاص دهید.

شود پس از نماز صبح تا قبل از شروع برنامه پیشنهاد می  ضروري  به اختیار مبلغین عزیز  توشهمطالعه روزانه ره  7
  مدرسه و یا آخر شب قبل از خواب به مطالعه اختصاص دهید. 

 

  توضیحات:
  :برنامه دانش آموزي _1

باالترین بازدهی  باشند و کار براي آنهاوجوانان میبهترین مخاطبان تبلیغی ما نوجوانان 
فرمایید؛ این قسمت هاي ضروري دیگر را با قوت اجرا میرا دارد. ضمن اینکه انشاءاهللا برنامه

  توجه فرمایید: ت زیرباشد. درراستاي کیفیت بیشتر این برنامه به نکامیهاي شما برنامهیکی از
  الف: همه روستاها حداقل داراي پایه ابتدایی هستند.

  دانش آموزان در مسجد جمع شوند. ؛ستفاده از مدارسعدم ا درصورتب: 
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ج: باتوجه به همسطح بودن دانش آموزان هرپایه، از ادغام کالسها بپرهیزید تا براي بیان 
مطلب دچار اختالف سطح مخاطبین نباشید. درصورت اضطرار به ادغام کالسها پایه هاي 

هاي اول و مع کنید و مثال پایهنزدیک به هم مثال سوم وچهارم ابتدایی را در یک کالس ج
  پنجم را ادغام ننمایید.

، داستانهاي پندآموز اخالقی، بازیهاي کالسی و شعرخوانی دسته معصومینداستانهاي  د:  
  جمعی محتواي خوبی براي کالسهاي دانش آموزي هستند.

  بود.ضمنا دانش آموزان از سینه زنی استقبال خوبی دارند و براي آنها پرخاطره خواهد   
  هـ: استفاده از شکالت و بیسکویت براي پذیرایی در کالسها جذاب و مفید است.  

  ها و جلسات خانوادگی:حضور در خانه _2
برخورد نزدیک با مخاطبان اثرگذارتر است. ضمن اینکه حضور در منازل حاکی از   

  احترام و اهمیت دادن شما به مردم است.
توشه تبلیغی باعث تکراري القی و احکامی رهالف: مطرح کردن مسائل اعتقادي، اخ  

ها و برخوردهاي شود و الزم است تا همان محتواي جزوه در خانهشدن آنها براي مردم نمی
  چهره به چهره مطرح شود.

ها و بصورت انجام عملی طرح مسائل عمومی مانند وضو، غسل و نماز در خانه ب:  
و واجبات به حداقل آن و روش آموزش نماز  توسط افراد، بسیار پرفایده است. در خصوص

  ساده آن اکتفا شود.
توجه داشته باشید که قوم بختیاري به مهمان عالقه دارند و از حضور شما ناراحت  ج:  

  شوند.نمی
: گوش سپردن (نه وعده کمک) به مشکالت مردم و همدردي کردن با آنان موجب د  

  احساس قرابت آنها به شما خواهدبود.
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ها مطرح توشه را هم درخانهبه تناسب حال و مقام، مباحث بانوان وسیره شهداي ره هـ:  
  فرمایید.
با روشهاي متفاوتی چون خواندن آیاتی چند از قرآن مجیدو بیان نکات آن آیات،  و:  

طرح سؤاالت احکام، بیان قصص ره توشه و ... فضاي ارتباط اولیه را براي تبلیغ چهره به 
  ا فراهم سازید.چهره در خانه ه

  جلسات شبانه سخنرانی و روضه: _3
شار است و باعث انت فاطمیهجلسات عمومی سخنرانی و روضه از نمادهاي مهم برنامه   

  شود.در کل روستا می معنوي فضاي عزاداري
الف: الزم نیست این جلسات به شکل متعارف در شهرهاي بزرگ برگزار شود. مثال   

ه زنی آغاز کنید؛ سپس کمی صحبت کنید. دوباره سینه زنی کنید و سین اتوانید مجلس را بمی
  سپس مطالب خود را ادامه دهید.

توانید از مطالب گفته شده در کالسها از دانش آموزان پرسش کنید و تشویق ب: می  
انجام دهید تا دانش آموزان به این  آنها را در جمع در مجالس عمومی و یا احیانا مساجد،

  بخصوص مساجد کشیده شود.مراسمات و 
ج: اهالی را به نذر و پذیرایی در برنامه تشویق کنید و سعی نمایید برنامه الاقل یک   

  پذیرایی با چاي داشته باشد.
ي آن حضرت در زمان معجزه و اهل بیت(سالم اهللا علیهم) د: روضه هاي سیدالشهداء  

  ماست؛ حتماً روضه بخوانید.
توانید براي از اصطالحات هیئتی و در سطح مردم باشد. میروضه ها باید ساده، خالی   

فهم بهتر روضه، ابتدا آن را ساده و بدون صدا تعریف کنید و کامال شرح دهید و سپس با 
  صداي حزین آن را تکرار کنید.
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  نماز جماعت ظهروعصر و مغرب وعشاء: _4
 دانش آموزان باشند؛الف: اقامه نماز از آموزش آن مهمتر است. اگر چه مأمومین فقط   

  باز هم نماز را اقامه کنید.
ها اذان را ب: قبل از نمازها اذان با صداي بلند و خوش گفته شود. ضمنا به بچه  

  آموزش دهید و کسانی که حاضر به اذان گفتن هستند را تشویق فرمایید.
  مقابل جمع وضو بگیرید.، ج: براي نماز سعی کنید  
  ام برگزاري نماز تکرار کنید.را به هنگ د: احکام نماز  

  دسته عزاداري: يراه انداز _5
الف: در برگزاري این مراسم از رسوم خود مردم تبعیت کنید ولی مدیریت برگزاري و   

  مالحظه جوانب آن را خودتان به عهده بگیرید.
  ب: نوحه خوانان روستا را شناسایی و خواندن را به آنها بسپارید.  

  :بانوانجلسات  _6
: زنان در این مناطق استقبال خوبی از جلسات مذهبی دارند و جلسات مذهبی الف

براي آنها بازدهی خوبی دارد. در جلسات زنانه مباحث خانواده به تناسب مقام و حال 
  مخاطبین مطرح فرمایید و روضه خوانی و سینه زنی هم داشته باشید.

ت را بدون نام و فقط با یک پیشنهاد نوشتن سؤاال ب: براي پاسخ به سؤاالت ایشان،
تا خجالت، مانع پرسش ایشان نشود. در پایان شب پرسشهاي کتبی  شماره یا عالمت بدهید،

  را جواب داده و در جلسات بعد جواب ها را عودت فرمایید.
  *توجه مهم:

  در صورت نیاز به تغییر در اجراي برنامه مذکور، موضوع را با سرگروه محترم مطرح فرمایید.
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  غملکی تبریزي به اهل علم در مورد تبلی حوممرعالم ربانی  وصیه هايت
اگر عالم از  از مهمترین اعمال این ماه براي اهل علم، مسئله امامت جماعت و وعظ مردم است.  

مجاهدینی است که مدت زیادي است با نفس خود مجاهده کرده و راههاي مخفی ورود شیطان به 
واي نفس را فهمیده است، مجاز است امامت جماعت وموعظه مردم را نفس را شناخته و فریب هاي ه

ن آنتایج  از بر عهده گیرد.زیرا هیچ عمل خیري فایده اش به اندازه وعظ نیست.بلکه همه اعمال خیر
است. لکن عالم باید نهایت کوشش خود را در خالص کردن نیت مصروف سازد، چرا که آفات امامت 

  وائد آن نیست.و وعظ کمتر از فضیلت و ف
گر پس از مراقبت کامل از نفسش دید که انگیزه او خالص در امر دین است، وارد عمل شود ا

اش دنیاست یا مخلوط به آن است یا مسئله اخالص و ریااش محرز نشده، تبلیغ را واگر دید انگیزه
ند هدایتش ترك کند و مشغول تحصیل اخالص وصدق شود. اگر صادقانه به دنبال آنها باشد خداو

براي اینکه بفهمیم در امامت اخالص  "جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین" میکند چرا که خود فرموده :
  داریم یا نه راههایی هست.

اینکه به خود و انگیزه اش براي امامت نگاه کند و ببیند به خاطر حب جاه وعزت امامت است یا  مثال 
در صورت قلت مامومین میلش براي امامت کمتر است یا دید  براي دستور خدا و رضایت او .اگر دید

رغبتش براي امامت اعیان و بزرگان بیشتراز دیگران است بداند که قصدش یا کامال براي جاه است یا 
  مخلوط به آن .

اگر نفس وشیطان به انسان گفتند :تمایل تو براي زیادتر بودن مامومین واز بزرگان و اشراف   
ترشدن ثواب و ترویج دین و تعظیم شعائر اهللا و ترویج امر جماعت  است، بالفاصله بودن آنها، بیش

  گول نخورد و دقت کند که آیا واقعا انگیزه اش ثواب بیشترو تعظیم  شعائر است یا خیر؟
حک دیگر اینکه اگر فرض شود که امامت تو براي یک یا دو نفر از جهات متعددي اولویت م

آیا میلت براي امامت این جمع اندك  ه امامت گروهی از مردم بیشتر باشد،داشته و ثواب آن نسبت ب
بیشتر هست یاخیر؟ محک این که آیا قصد تو ترویج دین و تعظیم شعائر است یا خیر، این است که 
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ببینی اگر این ترویج و تعظیم توسط دیگري بیشتر از تو حاصل میشود، آیا حاضر به امامت او واقتداي 
    هستی؟خودت به وي 

درونی به تو گفت :عالقه ات براي امامت براي این است که تو به فوز ترویج  گراگر وسوسه  
دین و تعظیم شعائر برسی،  باز هم زود مطمئن نشو و ببین اگر در جایی اقتدا کردن تو به دیگري 

  باعث ترویج و تعظیم است ولی امامت توچنین نیست، باز هم میل به اقتدا داري یا خیر؟
خالصه اینکه مسئله اخالص و صداقت در آن از مو باریکتر است. چه بسیار بوده اند کسانی 

  که مدت زیادي توهم اخالص داشته اند و حادثه اي خالف آن را ثابت کرده.
یکی از علما سادات سی سال در صف اول جماعت، ماموم بوده. مانعی برایش حادث شد که   

ستد، پس در صف دوم ایستاد. از اینکه او را در صف دوم دیگر نمی توانست در صف اول بای
دیدند احساس خجالت و شرم میکرد، فهمید که مراقبت سی ساله اش براي اقتدا در صف اول  به می

  جهت ریا بوده .لذا تمام نمازهاي این مدت راقضا کرد.
اهتمام داشته و می بینی این عالم مجاهد را، رتبه مجاهدتش را نگاه کن، سی سال به جماعت   

امامت را ترك کرده سپس به قضاي تمام نماز هایش پرداخته ولی بازهم مسئله اخالص براي چنین 
  کسی مخفی و پنهان بوده است.

از این توضیحات حکم وعظ وموعظه هم فهمیده میشود .در وعظ همه آفات زبان ممکن است راه پیدا 
نند لذا سکوت را پیشه کردند با آنکه سخن گفتن از کند.آفاتی که بزرگان از آن نتوانستند احراز ک

  خیزد.سکوت اشرف است وهمه خیرات از کالم بر می
خالصه کالم اینکه باید مجاهد اوال هر آنچه که درباره مراتب اخالص درامامت گفتیم در وعظ   

ا، قول مهلکه هایی چون کذب برخد هم رعایت کند. مضافا به اینکه مراقب آفات کالم باشد تا در
ها ش، اغراء به جهل، برانگیختن فتنهبدون علم، تعریف از خود و اشارات کنایی به فضائل اخالقی خوی

  وسائر ضررها بر مسلمین، نیافتد.
نباید باعث گمراهی عقیدتی مردم شود ولو به اینکه شبهه وجواب آن را در جایی مطرح کند 
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امید دادن زیاده روي نکند تا مستمع دچاریاس یا در بیم و  تواند جواب را درك کند.که مستمع نمی
  امیدواري بیجا گردد.

هتک  عقیده او را نسبت به انبیا و ائمه بد نکند،؛ که مستمع دچار غلو شود چیزي نگوید  
د، با داوصیا وعلما نگر دچار غیبت گذشتگان و افترا بر انبیا و اعراض به ویژه ازخواص ننماید،

عبادات، علما وانبیا و  ه مردم طاقتش را ندارند آنان را نسبت به شرع،سختگیري و تحمیل آنچه ک
خداي متعال بدبین نکند. بانقل افعال فساق و اشرار موجب  تحریک مردم به افعال شر نگردد، با تعلیم 

با لطافت و ناز خصوصا در جایی که بانوان حضور دارند  ي شر نکند ول شرعیه مرجوحه اثارهیَحِ
د و فعال یا قوال تصریح به قبایح نکند. پس از تکمیل مراتب اخالص در وعظ باید صحبت ننمای

  درباره خود بود. "اتامرون الناس با لبر و تنسون انفسکم "مراقب آیه شریفه 
مدارا وحکمت  خالصه اینکه باید اول خودش را وعظ نماید سپس دیگران را با دلسوزي و  

ز تبشیر باشد. مگر اینکه مستمعین خاص باشند. باید مراقب ا خطیب باید انذارش بیشتر .وعظ کند
حال کسانی که  انذار برایشان مضر است باشد. نقل شده که حضرت زکریا وقتی حضرت یحیی در 

رفتگان در کرده. گاهی اوقات هم مستمعین ازفرو مجلس وعظش حاضر بوده ذکرعذاب آتش نمی
وحلم کثیر الهی براي آنها مضر است وموجب  معصیت خدا هستند که ذکر برخی اخبار از رجاء

  گردد. هالکتشان می
که آنچه به  باید حال واعظ نسبت به مستمعین حال پدر حکیم در تربیت فرزندانش باشد،  

  صالح ایشان است در تربیت آنها بکار گیرد نه آنچه مضر بر ایشان می باشد.
عل و عمل باشد  وصرف گفتار نباشد باید دانست که وعظ مفید ومؤثر آن است که همراه با ف  

گاهی ممکن است شدت منافات قول واعظ با عملش باعث جرات  مستمع بر معاصی گردد وموجب 
  سلب اعتقاد آنها ازعلماوحتی انبیا گردد بگونه اي که آنها را از دین خارج نماید.

میکند در کنارش واعظ اگر روایتی را نقل میکند که ثواب زیادي را براي عمل قلیلی بازگو   
قدرت خدا و دلیل چنین ثوابی براي چنین عملی را بازگو کند تا انکار عقلی مستمع از بین برود و 
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نتیجه وعظش انکار روایات یا انکار ثواب و عقاب نشود. خصوصا در زمان ما که شبهه پراکنی براي 
میگویم توضیحی دهد تا  رهزنی دین مردم زیاد شده. نمی گویم اصال چنین مسائلی را نگوید بلکه

استبعاد عقلی دور شود. مثال وقتی نقل میکند که خدا به عدد حروف یک نماز دو رکعتی قصري در 
  بهشت از لؤلؤ و زبرجد عطا میکند، براي رفع استبعاد بگوید: 

به عالم خیال نگاه کنید که خداوند به هر کسی داده است ،همان طور که خداوند قادر بر خلق 
در روایات مربوط به  ال است میتواند آنچه را که در عالم خیال ماست در خارج محقق کند.عالم خی

اهل بهشت داریم آنها هر چه را بخواهند ایجاد میکنند. این قدرت را خداوند در آخرت به مؤمنین عطا 
تبدیل آن به شیر مینماید، کما اینکه در دنیا به انبیا واولیا عنایت فرموده. امر حضرت رضا به شیر پرده و

  خارجی و دریدن آن ملعون از همین باب است. 
خالصه اینکه باید با چنین مقدمات و توضیحاتی کاري کرد که وعظ باعث ضرر به دین مردم   

احتیاط به خرج  نشود. مبلغ باید بیش از انچه یک پزشک در تجویز دارو براي بیمار احتیاط میکند
  ودقیقتر از ابدان است. دهد، چرا که مساله ارواح مهمتر 

باید قبل از سخنرانی و تبلیغ امرخود را به خدا واگذار نماید واز شیطان و نفس به خدا پناه برد.   
نماید ونور اگر صادقانه چنین کند خداوند یقینا او را حفظ مینماید وکالم او را مفید و مؤثر می

  بخشد.وحکمت می
ي مستمع ارزشمند و بزرگ نمایاند و محبت خداي هدف مبلغ باید این باشد که دین را برا

سختی خشم و  متعال و انبیاواولیائش را در قلب او وارد کند. نعمات الهی را براي مردم یادآوري کند،
  عذاب الهی را باز گو نماید و مردم را از دنیا و زینت هاي آن بر حذر دارد.

آنها و لطف خداوند به آنان را زیاد عبادت و شوق و مراقبات   ذکر حاالت بزرگان و خوف و  
بگوید والبالي سخنانش معارف وعقاید را با نرمی وسهولت و الفاظ و اصطالحات ساده و روان 

   .مطرح نماید
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  نماز آسان
جهت فراگیري نماز، الزم است مبلغین محترم از توانایی افراد باسواد منطقه استفاده کنند به این 

  بیان کنند. ز، شیوه نماز آسان رانحو که بعد بیان اهمیت نما
شود و اگر نماز بر اساس روایات، نماز ستون دین و اول چیزي است که در روز قیامت سؤال می 

شود. لذا الزم است شود و اگر رد شود، سایر اعمال نیز رد میاشخاص قبول شود سایر اعمال نیز قبول می
کمک کنند تا نماز خواندن را به روشی آسان یاد بگیرند.  افراد باسواد به افراد کم سواد یا حتی بی سواد

  چون معموال افراد در ابتدا از شروع یک کار جدید ترس دارند.
در ادامه نکاتی در مورد نماز آسان بخصوص براي افراد کم یا بی سواد آورده شده است تا با 

  بیان آن، ترس از شروع نماز براي آنها مرتفع گردد:
که اذان و اقامه و قنوت جزء واجبات نماز نیست چنانچه اسم امامان، تسبیحات اول: گفته شود 

  باشد.و برخی مسائل دیگر نیز جزء نماز نمی - سالم اهللا علیها–حضرت زهرا 
اکثر افراد در این مناطق توانایی خواندن سوره حمد ولو به صورت غلط را دارند. لذا براساس  دوم:

ادر به تصحیح حمد و سوره خود نیست، همان حمد و سوره غلط  براي فتواي فقهاي عظام کسی که ق
نماز او کافی است و شرکت در جماعت هم بر او واجب نیست. براي رکعت سوم و چهارم هم تذکر 

  داده شود که این  افراد، می توانند تسبیحات اربعه و یا حمد(بتنهایی) را بخوانند. 
  گفته شود.» سبحان اهللا«ساده مثل سوم: در ذکر رکوع و سجده فقط اذکار 

که معموال –تواند بجاي ذکر معمول، ذکر شبیه اذان چهارم: در تشهد طبق فتواي فقها شخص می
  را بگوید یعنی بگوید: - افراد بلدند

  »اشهد ان الاله اال اهللا و  اشهد ان محمدا رسول اهللا، اللهم صل علی محمد و آل محمد« 
ترجمه آن را گفته و در صورت عدم قدرت بر ترجمه ذکر  نیستند، و حتی اگر قادر به این هم

  را به تعدادي که معادل تشهد باشد یا بیشتر باشد؛ چندین بار تکرار کنند.» الحمدهللا«
السالم علیکم و رحمه « پنجم: دو فقره اول سالم، واجب نیست لذا فقط می توان آخر سالم یعنی: 

  را گفت.» اهللا وبرکاته
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  سخنرانی (محتواي صحبت)برنامه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش
 سـخنرانی
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محور است، که در  بخش سخنرانی که محتواي اصلی مجالس می باشد، شامل دودر 

  هر جلسه یا هر روز الزم است حتی اإلمکان تمام مطالب ارائه شود. این محورها شامل:

  

موضوعات مطرح شده از پرسش و پاسخ هاي مطرح در سایت هاي  احکام: - الف

  و پاسخ استدینی پرسش 

  

هر منبر یک پیام دارد که در قالب یک متن مرتبط بیان شده است. سعی  منبر:  - ب

شده داستان هاي متعددي ارائه شود که برداشت هاي مرتبط با موضوع توسط شما به غناي 

  مطلب کمک می کند.
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  مجلس اول
  اول)مجلس احکام (بخش 

 د را رعایت نکرده حرام است؟آیا نگاه کردن اتفاقی به زنی که حجاب خو: 1سوال

جواب: نگاه اتفاقی حرام نیست ولی باید سعی کنید که سریعاً نظر خود را برگردانید و نظر را 

  )254، ص2ادامه ندهید. (ر.ك استفتائات آیت اهللا مکارم، ج

 : اختالط زن با مرد نامحرم تا چه حدّي جایز می باشد؟2سؤال

ـ از صحبت کردن به نحوي که 1مراعات نمایند:  جواب: در گفتگوها باید نکات زیر را

ـ از حرفهایی که  3ـ از شوخی کردن پرهیز شود.  2موجب تلذذ و ریبه شود خودداري گردد. 

ـ رعایت حجاب کامل بشود و از نگاه  4موجب تهییج شهوت است باید خودداري شود. 

باشند. (ر.ك مسائل ـ زن و مرد در یک محیط خلوت تنها ن 5کردن حرام خودداري گردد. 

  )137، ص1جدید از دیدگاه علماء و مراجع، ج
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  محبت

   مامور براي خدمت زهرائیم  ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم
  ما منتظر شفاعت زهرائیم  روزي که تمام خلق حیران هستند

منبرم را با یک سوال آغاز می کنم. به نظر شما چه کسی حاضر می شود براي دیدن یک 

گردد که آن شخصی که  گه جان خودش را هم بدهد؟ قطعا همه پاسخ ها به این بر مینفر دی

قرار است دیده شود چه ویژگی دارد؟ یعنی باید یک جایگاه معنوي باالیی براي شما داشته 

مثل همین امامزاده هایی که خیلی از شما ها از دور و نزدیک براي زیارت آنها می باشد. 

بگذارید یک قضیه تاریخی را برایتان نقل کنم. همانطور که  پیاده و ... .روید. بعضی ها با پاي 

میدانید پدر امام زمان (عج) را مجبور کرده بودند در منطقه نظامی در سامرا زندگی کند. منطقه 

شود عسکر و به همین دلیل هم ایشان با لقب عسکري معروف شدند. امام  نظامی به عربی می

م. دیدار با امام در این اوضاع خیلی سخت بود و تحت کنترل شدید حسن عسکري علیه السال

ماموران. در حالی که خیلی از شیعیان عالقه مند بودند به دیدن امامشان، برخی سوال داشتند؛ 

عثمان بن سعید عمري که از یاران حضرت بودند ظاهرا روغن فروش بودند و روغن ها در 

که از نزدیک ترین و صمیمی ترین یاران امام بود، زیر  این آقاخمره هاي بزرگی قرار داشت. 

کرد و شیعیان و پیروان آن حضرت، اموال و وجوهی را که پوشش روغن فروشی، فعالیت می

می خواستند به امام تحویل دهند، به او می رساندند و او آنها را در ظرف ها و مشک هاي 

دانستند که اگر شناسایی شوند یا به سیاه  آنها می. روغن قرار داده، به حضور امام می رساند

  چال می افتند یا حتی ممکن بود کشته شوند.

حتی نگاه کنید به حادثه عاشورا. عده اي که در کنار امام بودند از همه چیزشان گذشتند و 
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به شهادت رسیدند. حتی بعضی از آن ها خانواده هایشان به اسارت گرفته شد. دلیل این کار 

؟ گفتیم که امام قطعا از نظر معنوي جایگاه باالیی رو پیش اصحابش داشته که چه چیزي بود

  حتی می گفتن پدر و مادرم هم به فدات. بابی انت و امی.

  حاج آقا یعنی چی از نظر معنوي جایگاه باالیی داشته؟

خیلی خودمونی بخوام بگم یعنی اوال امام رو خوب  میشناختن. براي اینکه این نکته رو 

ح بدهم باید برگردیم به حدود پانزده قرن قبل. زمان جاهلیت. میدونید چرا جاهلیت به توضی

مثال اگر این نام معروف شده؟ چون کارهایی که انجام می دادند پر از جهل و نادانی بوده. 

کسی دختر دار می شده، در قرآن هم داستان این افراد آمده، آنقدر ناراحت میشده که می 

دختردار که می شدند زنده به گورش می کردند. چقدر  1.یابان بگذاردخواسته سر به ب

  سنگدلی و جهل و نادانی. آیا کسی هست که بخواهد در آن زمان زندگی کند؟ مطمئنا خیر.

پیامبري که دینمون رو از او داریم. حاال خوب دقت کنید. روایتی هست از پیامبر ما، 

یگیرن. در وفاتش عزادار هستن. پیامبري که یکی پیامبري که شیعه و سنی در والدتش جشن م

ایشون می فرمایند اگر کسی امام زمان  از فرزندانشون همین امامزاده اي است که اینجاست.

خودش رو نشناسه انگار در زمان جاهلیت زندگی کرده و بعد از دنیا رفته. یکی از امتیازات 

ها قومی که همه اونها شیعه بودند. اما نباید کسانی که بین بختیاري ها تبلیغ میان، تبلیغ در تن

کار به جایی برسه که حتی اسم ائمه خودمون رو ندونیم. امامت یکی از اصول دین ما 

                                         
 

 
سه و هو کظیم یتواري من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدو اذا بشر احدهم باالنثی ظل وجهه مسودا   1

  )58. (سوره نحل، آیه فی التراب االساء ما یحکمون
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شیعیانه. بریم مطالعه کنیم. سوال کنیم. تحقیق کنیم. در روزي که بدنیا آمده اند درباره آنها 

  مطالعه کنیم. در روز وفات و شهادتشون هم همینطور. 

ثانیا عاشقش هم بودن. یعنی شناختن امام به تنهایی فایده اي نداره. مگه لشکر یزید، امام 

حسین رو نمی شناختن؟ بله. می دونستن امام حسین نوه پیامبره، فرزند علی و فاطمه است. 

حتی خیلی از آنها خودشان نامه نوشتند به امام حسین که بیا. عمر سعد را ببینید که از بچگی 

زي امام حسین بوده. پس چه دلیلی داشت که حاضر شدند امام رو شهید کنند و خانواده هم با

او را به اسارت ببرند؟ چون عاشق امام نبودند. حاضر نبودند از زندگیشون بخاطر امام 

  بگذرند. امامشون رو شهید کردند و به دنیاشون هم نرسیدن.

بعد از شناخت مختصري که به  حاال اینکه چطوري میشه عاشق و دوست دار امام شد؟

دست آوردیم باید به آنها متوسل بشیم. به امام زمانمان. براي ایشان نذر کنیم. مثال یک بز نذر 

کنیم براي سالمتی امام زمان و بدهیم به فقرا. هرکسی به اندازه وسعش. از صدقه روزانه گرفته 

 تا ساخت خانه یا خرید جهیزیه.
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  اول)(مجلس یو مداح یبخش مراث
 (سالم اول مجلس)هایسالم اهللا علارت حضرت فاطمه یاز ز يفراز

ک یده السالم علیقه الشهیتها الصدیک ایا بنت رسول اهللا السالم علیک یالسالم عل
تها الحورا یک ایه السالم علیتها الفاضله الزکیک ایه السالم علیه المرضیتها الرضیا

ه السالم یتها المحدثه العلمیک ایالسالم عله یه النقیتها التقیک ایه السالم علیاالنس
  2تها الطاهره المطهرهیک ایتها المظلومه المغضوبه السالم علیک ایعل

  

 ت:یروا

  :ه السالم)ی(علقال ابوجعفر
ر و الوحش و یع من خلق اهللا من الجن و االنس و الطیجم ی...لقد کانت مفروضه الطاعه عل

  3ا و المالئکهیاالنب
  ند:یفرما یمالسالم) (علیه امام باقر 

ا و مالئکه یق از جن و انس و پرندگان و وحوش و انبیاطاعت کردن ازفاطمه برتمام خال
  واجب بود.

 (سالم اهللا علیها)ل الزهرایفضا

  فرمودند:(علیه السالم)  يامام حسن عسکر
 ید، آنان در بهشت به خود مباهات کرده گفتند چه کسیکه خداوند آدم و حوا را آفر یهنگام

  ن احسن منا)از ما بهتر است؟(مَ
ره یدرخشان که چشمان را خ يده نشده بود با نوریکه مثل  و مانندش د یین حال بانویدر هم

  ست؟ ین نور چیست و این کیکرد ظاهر شد. گفتند پروردگارا ا یم

                                         
 

 
  789فاطمه الزهرا بهجه قلب مصطفی ص  2
  28دالیل االمامه طبري ص 192ص  2القطره ج 3
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  ده نساء ولدك)ی(قال: صوره فاطمه س
  ت.زنان فرزندان توس ين صورت فاطمه بانویخداوند فرمود: ا

  ست؟یباشد چ یکه برسرش م ین تاجیدند ایپرس
  است. یبعلها) فرمود شوهرش عل ی(قال: عل

  ست؟ فرمود دو پسرشین دو گوشواره چیدند ایپرس
  4نم، او در علمم موجود بود.یافریش از آنکه تو را بیخداوند فرمود دو هزار سال پ

 ادت)یمقدمه روضه(ع

 الرحمه) یخوض فی(عائد المروض ه وآله) فرمودند:یاهللا عل یرسول خدا (صل -1

  )128ص9زان الحکمه ید.(مید، تا در رحمت خدا غوطه ور شویادت کنیمار عیاز ب
  هما)ی(سالم اهللا علامبر از فاطمه یادت پیع

د، نشست و فرمود فاطمه یت شده است: رسول خدا از راه رسیاز جابربن سمره روا
م. حضرت به راه افتاد تا به در خانه یادت کنیمار است. مردم گفتند خوب است از او عیب

دار تو آمده یآن حضرت بسته بود. حضرت صدا زد آماده باش که مردم به د يد. در بر رویرس
را گرفته از  یراهنیگر ندارم.  حضرت پیز دیک عبا چیامبر خدا من جز یپ ياند! زهرا فرمود ا

ز به دنبال آن حضرت یشده مردم نن بپوشان. بعد وارد یپشت در به او داد. فرمود سرت را با ا
ن وضع به سر یامبرمان بدیا دختر پیرون آمدند. مردم گفتند خداینشسته، ب یوارد شدند. ساعت

اء یه االولیزنان است.(حل يامت بانوید او در روز قیبرد؟! رسول خدا فرمود آگاه باش یم
  )42و41ص 2ج

 یخواص از ب یافتاده و حت يارمیکه حضرت زهرا در بستر ب یامیز: امان از ایاشاره گر
  کنند یادت نمیع یب

                                         
 

 
  346ص  3ولسان المیزان ج 122فاطمه الزهرا شادمانی دل پیامبر ص  4
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 ) 1روضه(

ظاهرا به بهانه  یو دوم یو شهادت افتاد، اول يماریکه دخت محبوب به بستر ب یهنگام
دار خواستند اما فاطمه اجازه یرالمومنان آمدند و اجازه دیادت آن حضرت به در خانه امیع
شان موضوع را یآن حضرت را واسطه قرار داد. ا ن آمده ویرالمومنینزد ام یدار ندارد. دومید

تک و الحره یت بیالب یاعلیه درپاسخ فرمود(یمرض يان گذاشت. زهرایبا حضرت زهرا در م
  ز توأم.یامه) خانه خانه توست من هم کن

که وارد شدند  ین از خانه خارج شد و به آنان اجازه ورود داد. هنگامیرامومنیام
 يفتاد بر او سالم کردند اما آن حضرت پاسخ نداد و از آن دو روامبر ایچشمانشان به دخت پ

جان من سوگند خورده ام به طور  یر کرد و فرمود: علیبرگرداند. آنگاه رو به حضرت ام
ا شوم. یده اند از آنان جویامبر شنیرا که از پ یقتیم با آنان گفتگو نخواهم کرد تا آن حقیمستق

ه وآله) یاهللا عل یامبر(صلید که پیآور یا به خاطر میوگند آسپس فاطمه فرمود: شما را بخدا س
  فرمود:
اهللا و من اذاها بعد  يفقد اذ یو من اذان یو انا منها من آذاها فقد آذان یفاطمه بضعه من«

فاطمه  یعنی» ؟یکان کمن اذاها بعد موت یاتیح یو من اذاها ف یاتیح یکان کمن اذاها ف یموت
ت کند خدا یکه مرا اذ یت کرده است و کسیت کند مرا اذیو را اذکه ا یپاره تن من است، کس

است که مرا در زمان  یت کند مثل کسیکه اورا بعد از مرگم اذ یت کرده است. و کسیرا اذ
است که مرا بعد از  یت کند مثل کسیاتم اذیکه اورا  در زمان ح یت کند. و کسیاتم اذیح

  ت کند. یمرگم اذ
  م. سپس حضرت فرمود:یده ایسوگند شنپاسخ دادند چرا به خدا 

حاضران شما را  يرم و ایگ یم یا من تو را گواهیش گرانه فرمود: بار خدایایالحمدهللا و ن
و هم در آستانه مرگم مرا آزردند. و  ین دو هم در زمان زندگیطلبم که ا یز به شهادت مین

نخواهم گفت تا  یشما سخن شه بایافزود(واهللا ال اُکلِّمُک ابداً) بخدا قسم هرگز و تا هم
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  ش را از شما به او برم.یت خویدار کنم و شکایپروردگارم را د
ا فاطمه در یبرم به خدا ازغضب او وغضب تو  ین سخنان گفت پناه میدن ایبا شن یاول 

م تو را لعنت خواهم کرد)  یب همه نمازهایفرمود: (در تعق یکه حضرت زهرا مرتب میحال
 ی)گفت شگفت از مردمیبرآشفت و (به اول یز جا برخاست. اما دومه کنان ایگر یسپس اول

!(فاطمه الزهرا یکن یم یتاب یب یش خوانده اند. به خاطر خشم زنیخو يکه تو را به زمامدار
  )757اللحد ص یمن المهد ال

  ): هجوم آتش در حرم:2روضه(
طبا و نارا) به آنها حملها حید و قنفذ را خواند(فأمرهما ان یت خالد بن ولیبا عصبان یدوم

  د. یکرد و به در خانه رس یاورند. آنگاه عزم خانه علیزم و آتش همراه بیفرمان داد که ه
  وفاه رسول اهللا) ی(فاطمه قاعده خلف الباب قد عصبت رأسها و نحل جسمها ف

که سرش را بسته و جسمش به خاطر غم رسول اهللا  یفاطمه پشت در نشسته بود درحال
  )299ص 28بحاراالنوار ج -864ص2س جیم بن قی(کتاب سل ف شده بود.یضع

که  یطالب در را بگشا سوگند به کس یاد زد پسر ابید و فریجلو آمد و در را کوب یدوم
  سوزانم. یا آنکه خانه را با شما مید و یکن یعت میرون آمده و بیا بیجانم در دست اوست 

) 460ص 1ج یکاف -250ص 28بحار جها فاطمه! فقال: و ان)(یا أباحفص ان فیل له: ی(فق
  به او گفتند در آن خانه فاطمه است، گفت باشد.

 یداد. تو را با ما چکار (مالنا و لک) پاسخ داد: (افتح یحضرت زهرا از پشت در ندا م
  سوزانم یدر را بازکن وگرنه خانه شما را م یعنیتکم) یالباب و اال أحرقنا ب

  ؟ يداخل خانه ماشو یخواه یم؟ یکن یفاطمه فرمود: از خدا شرم نم
زم پشت در خانه یه یغضب انبوه يکند از رو یاو باز نم يدر را برا یاو دانست کس

الباب فأحرق  ی) (و دعا عمر بالنار فاضربها ف460ص1ج یکاف -250ص28گذاشت(بحارج
) و عمر آتش خواست و در را 299ص 28بحار ج-585ص2س ج یم بن قیالباب)(کتاب سل
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با پا به آن زد و در را هل داد  یاز در سوخت دوم يمقدار یآتش گرفت وقت آتش زد و در
ا یا ابتاه یستاد(فضاحت یدر مقابل در ا(علیه السالم) (ور کل الباب برجله) و وارد خانه شد.فاطمه 

حضرت زهرا زد. حضرت  ير را با غالف بلند کرد آن را به پهلویشمش یرسول اهللا) دوم
- 260ص 1عه جین الشریاحیفاطمه زد.(ر يانه را بلند کرد و به بازویازا ابتاه! تیاد زد یفر

  )144ت األحزان صیترجمه ب
  شعر

  ان آتش نمرود بودیگل م  دود بود و دود بود و دود بود

  غ ذوالفقاریخورد ت یخون دل م  د برگرد بهاریچیپ یشعله م
  

  خ دریوار بود و میک طرف دی  سپر یک طرف گلبرگ اما بی

  نب شرم کردیخ از چشمان زیم  را محبت نرم کردقلب آهن 
  

  خ کم کم از خجالت سرخ شدیم  شعله تا از داغ غربت سرخ شد

  ش مرویپهلو يغنچه دارد سو  ش مرویگفت با در رحم کن سو
  

  هر چه قوت داشت دشمن جمع کرد  دود شمع کرد يحمله طوفان بسو

  تنب را گرفیچشمان ز یمجتب  ره شب را گرفتیروز، رنگ ت
  

  ستیگر یزد و خون م یخ بر سر میم  ستیگر یچشم مجنون م یلیل يپا

  دود بود و دود بود و دود بود  خون نه، تا به مسجد رود بود يجو

  )ی(حسن لطف
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  شعر زمزمه
  کتایدم در آن کوچه به حق خالق یخودم د

  مادرم زهرا يبه رو یلیکه دشمن زد چنان س
  ا رسول اهللای ییکجا

  
  پشت در که مادر از نفس افتاددم به یخودم د

  دم که ششماهه ز ضرب آن لگد جان دادیخودم د
  ا رسول اهللای ییکجا

  
  زهرا ينهیخ در چه کرد با سیدم که میخودم د

  را یوار خونیدم در آن صحنه در و دیخودم د 
  ا رسول اهللای ییکجا

  
  ن گشتهیتو نقش زم ين زهرایز و ببیز جا خ

  ن گشتهینه نشخا ین کز ظلم دشمنها علیبب
  ا رسول اهللای ییکجا

  
  واریمار ز ضرب آن در و دیشده زهرا چنان ب

  دارین افتاده در بستر بود شب تا سحر بیبب
  ا رسول اهللای ییکجا
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  ):1نوحه (سبک 
  قه استیحضرت صد ير الوریدختر خ--- ه استیحق فاطمه انس يعصمت کبرا

  قبله حاجات یکفو عل--- مادر سادات یدخت نب
  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  پشت در ينه ایکوثر شده آ يپهلو--- ر البشریدر شده دختر خیح یحام
  زهرا شده قربان یهست--- اور قرآنیک تنه شد ی

  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  یمار او هست قرار علیدر تن ب--- یار علیت شده مقتل یت والیب
  کشته شده دختر طاها--- رود از کف مه بطحاء یم

  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  ششماهه اش به جرم مهر پدر يغنچه--- که کشته شد پشت در ياد آن مادری به
  یرفته به سمت عرش اعل--- کشته شده محسنِ زهرا
  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  ت فاطمهیاجلّ نعمت بود وال--- ت فاطمهیرزق شهادت بود عنا
  ت اهللا ستیتش والیوال--- زهراست يحق رضا يرضا

  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  یکور را ز کار ما وا کن يصد گره--- یاگر به مجلس ما کن یچشم يگوشه
  ییم کرب و بالیشو یما م--- یینما یتیاگر عنا

  )4(ا فاطمهیفاطمه 
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  ):2نوحه (سبک 
  دا نکردمیقبر تو را پ یگشتم ول--- دل وا نکردم يا فاطمه من عقدهی

  دیدا نمایتا تربتت را پ--- دیایب يچشم انتظارم مهد
  )4مظلومه زهرا(

  

  ن آب و گل مایت عجیبا تولّا يا--- تو شمع دل ما يدایقبر نا پ يا
  ده پنهانیمزارت از د یتا ک--- شانیادت دلها پریبه  یتا ک

  )4مظلومه زهرا(
  

  ب استیغر ين آن نامحرمان قبریدرب--- ب استینه زرق وبرقش بس عجیشهرمد

  تنها خبردار صاحب زمان است--- دگان استیکه پنهان از د يقبر
  )4ه زهرا(مظلوم

  

  راهن مادر چرا همرنگ الله استیپ--- نه غرق در اندوه و ناله استیشهر مد
  ییاز جدا يوا یبیاز غر يوا--- یینه سوز و نوایدارد مد

  )4مظلومه زهرا(
  

  يکّه و تنها بسوزیت االحزان یدر ب--- يگفته تو در دامنِ صحرا بسوز یک
  ومه زهرامظلومه زهرا مظل --- تو نبوَد در دشت و صحرا يجا

  )4مظلومه زهرا(
  

  وقت مالقات اجل حاجت روا شد--- دردش دوا شد یمار علیمظلومه ب
  مظلومه زهرا مظلومه زهرا--- مبر جان داده تنهایدخت پ

  )4مظلومه زهرا(
  

  آتش زده زهرا فدا شد يدر خانه--- ن حقّت ادا شدیا رحمۀ للعالمی
                   شد  یموال عل يجانش فدا--- شد یراهِ ول ياو مقتدا

  )4مظلومه زهرا(
  

  تیوا غربتا ينغمه يعالم فدا--- تیغمبران ، عالم فدایمادر پ يا
  يه کردیدر خون گریاز عشق ح--- يه کردیبا ضربتِ در ، خون گر

  )4مظلومه زهرا(
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  ن)یواحد(سنگ ینه زنیس
  ين باور نبودیز تو با ما چن--- ياور نبودی یفلک با ما دم

  يبه جز خون در دو چشم تر نبود--- را یو عل داد تو زهرایز ب

  يدر نبودیدل ح يتسال--- ينکرد ياریبه زهرا پشت در ، 

  ياور نبودیتو آن مظلومه را --- که زهرا فضه را خواند یچرا وقت

  يپرپر نبود یپناه غنچه--- ن شدیکه گل نقش زم یچرا وقت

  يلوفر نبودیچرخ ن يتو هم ا--- ، کاشيلوفرین یاس علیچو شد 

  يغمبر نبودیار پیمگر تو --- ینب ز تو دارد سؤالیپدر ، ز

  يمگر تو بهر او شوهر نبود--- ره مادرم رایزد مغ یچرا م

  يبر نبودیمگر تو فاتح خ--- یو خاموش گشت یچرا لب بست

  يکوثر نبود یمگر تو ساق--- شد یحرمت یچرا بر خانه ات ب

  يمگر تو حجت داور نبود--- ين نکردیو نفر يتماشا کرد

  يمگر تو خلق را رهبر نبود--- راز خود را یچرا با چاه گفت

  يآذر نبود یر از شعلهیبه غ--- گل یده شاخهیداغد يبرا

  يکه زهرا را چو من دختر نبود--- کاش يگفتم ا یدرِ خانه به خود م

  يکدم غافل از مادر نبودیتو --- ن بود ، ورنهیا ینب يایوصا
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  مجلس دوم
  بخش احکام (مجلس دوم)

دختري در بیرون از منزل چادري است و حجاب کامل دارد اما در داخل منزل و در :س

پوشد که حجابش کامل نیست یا حجم بدنش مشخص هایی میاي فامیل لباسهمقابل نامحرم

  هاي فامیل و غریبه وجود دارد؟حکم این کار چیست و آیا تفاوتی بین نامحرم. است

ها وجود ندارد و نامحرم نامحرم است؛ ممکن است در معاشرت تفاوتی بین نامحرم ج:

آید، با تی شوهرخواهرش به منزلشان میمسائلی وجود داشته باشد؛ مثالً اینکه یک خانم وق

خورد، اما با نامحرم غریبه سر یک نشیند و غذا میحفظ حجاب کامل، با او سر یک سفره می

بندي دارد و یکی بیشتر نامحرم است آن اما اینکه آیا محرم و نامحرم درجه. نشیندسفره نمی

  .یکی کمتر، خیر
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  فاطمه کیست؟

    

خود را نشناسد و از اوال گفتیم اگر کسی امام زمان  .در جلسه قبل به دو نکته مهم رسیدیم

پس الزم است امام زمان خودمان را  5دنیا برود انگار در زمان جاهلیت از دنیا رفته است

بشناسیم. ثانیا شناخت باید همراه با ارتباط معنوي با امام زمان باشد چه از راه توسل و 

چه از راه دعاهایی که از رادیو و تلویزیون پخش میشه، چه از راه حضور در مجالس ایشان و 

  درد دل کردن و صحبت کردن.

حاال امشب یک صحبتی داریم مبنی بر اینکه اگر کسی دوست دار کسی باشد سعی می 

کند در همه زمینه ها مثل او شود. این قاعده و راه شناختن هر دوست داشتنی است. مثال اگر 

شد. چه در زمینه کسی امام زمانش را شناخت و دوست دار او شد، سعی می کند مثل ایشان با

  عبادات و چه در زمینه زندگی با افراد و مردم جامعه.

ممکن است کسی سوال کند که آیا ممکن است امام زمان هم الگویی داشته باشند؟ بله 

طبق سخن خود ایشان حضرت زهرا سالم اهللا علیها، جده ایشان، همسر امام علی علیه السالم، 

و مادر حسنین علیهما ست. سوالی که اینجا مطرح میشود این دختر پیامبر صلی اهللا علیه و آله 

                                         
 

 
 لغ می تواند در اینجا سوال کند که ویژگی زمان جاهلیت یا یک مثال اگر کسی می داند بگویدمب 5

   مامور براي خدمت زهرائیم  ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم
  ما منتظر شفاعت زهرائیم  روزي که تمام خلق حیران هستند
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 6است که چرا امام زمان، الگوي خود را حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها معرفی می کنند؟

این سوال و همه سواالتی که در این زمینه وجود دارد مربوط میشود به اینکه ما ایشان را 

  نداریم. نشناختیم. اطالعات حداقلی درباره ایشان

من فقط ایشان را در این جلسه می خواهم خیلی مختصر معرفی کنم و براي کسی که 

  شناختی در این زمینه پیدا کرد بیاید تا جواب سوالش را دقیق تر بدهم.

حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها کسی است که یکی از سوره هاي قرآن در مقام ایشان 

چی؟ یعنی خیر و برکت فراوان. داستان این سوره جالب کوثر یعنی  7نازل شد. سوره کوثر.

ه پسر داشت، پیامبر را مسخره کرد که تو فقط دختر داري و من نه پسر. شخصی که نُ 8است.

نسل تو از بین رفتنی است و نسل من باقی ماندنی. بعد از این ماجرا این سوره نازل شد. نقل 

به دنیا نیامد ولی االن شما این سیدها که می  میکنند که از هیچ یک از این نه پسر، فرزندي

بینید، این امامزاده ها همه از نسل حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها هستند و قطعا امامزاده 

  ها هم همینقدر به حضرت زهرا سالم اهللا علیها احترام می گذارند.

ت با مثال برایتان ویژگی دیگري براي حضرت زهرا سالم اهللا علیها وجود دارد را بهتر اس

روشن کنم. فرض کنید یکی از آشنایان شما از این در وارد شود. شما چکار می کنید؟ اگر 

سنش و جایگاهش کمتر باشد اصال شاید در مقابلش بلند هم نشوید. اگر انسانی محترم تر و 

                                         
 

 
  286لغیبۀ، شیخ طوسی، ص ا  6
 مبلغ می تواند از حاضرین بخواهد سوره را قرائت کنند یا همه با هم یا درخواست از یک نفر 7

  .؛ با استفاده از همان407؛ ص1الخصال/ ترجمه جعفرى؛ ج 8
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داشته  با ارزش تر باشد شاید جلوي پایش و به احترام او بلند شوید. اما وقتی خیلی جایگاه

  باشد و خیلی براي شما محترم و دوست داشتنی باشد بلند می شوید و به پیشواز او می روید.

حاال خوب گوش کنید. در نحوه برخورد پیامبر صلی اهللا علیه و آله با آن ویژگی و 

جایگاهی که دارند با دختر خود حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها نقل می کنند هر وقت 

سالم اهللا علیها وارد اتاقی می شدند که پیامبر در آن نشسته بودند، پیامبر بلند می فاطمه زهرا 

فرزندي  -اینها مگر شوخی است؟ این بحثِ پدر   9شدند و به استقبال او می رفتند. قام الیها.

ي زهرا تجلیل میکند؛ رضاي او را رضاي خود، رضاي نیست. پیغمبر خدا اینجور از فاطمه

  .خداخود را رضاي 

آقاي قرائتی میگویند به مسیحی ها نگاه کنید. حضرت مریم که درود خدا بر او باد فقط 

مادر یک پیامبر است ولی شما ببیند چقدر براي آنها ارزش دارد و به او احترام می گذارند 

والبته ما هم احترام می گذاریم. اما شما نگاه کنید حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها مادر 

ده امام است. دختر پیامبر است. کسی است که پیامبر درباره او فرمودند فاطمه تکه اي از یاز

وجود من است هرکس به او خوبی کند به من خوبی کرده است و هر کس او را بیازارد مرا 

آنوقت ما شیعیان، ما که افتخار می کنیم یک چنین ائمه اي داریم چقدر به  10آزرده است.

  هیم.ایشان اهمیت می د

                                         
 

 
؛ الصحیح ابن حبان ، ابن  202؛ االدب المفرد ، بخاري، ص  361، ص 5سنن ترمذي، ترمذي، ج  ؛ 522، ص 2ابی داود، ابوداوود، ج  سنن 9

 .403، ص 15حبان، ج 

  ؛ 52ح 84ص 37؛ بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 177بشارة المصطفی، عماد الدین طبري، ص  ؛ 18ح 486امالی، شیخ صدوق  ص  10
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اینکه ما می آییم و در مجالس روضه ایشان شرکت می کنیم خیلی مهم است و انشاهللا از 

ما قبول کنند ولی آیا این کافیه؟ آقاي قرائتی نقل میکنند رفته بودند آفریقا به کشور تانزانیا. در 

ودند این کشور سراغ گرفتم که آیا خانواده شیعه اي هست. یک خانواده بود که اصالتا هندي ب

و براي تجارت به آنجا آمده بودند و ساکن شده بودند. چهار فرزند داشت. اسم اینها را صادق 

و کاظم و فاطمه و زهرا گذاشته بود. به به. واقعا انسان لذت می برد کسی در گوشه افریقا به 

 غصه خوردم کهعشق ائمه اسم فرزندانش را اسم ائمه گذاشته باشد. آقاي قرائتی می گویند 

هایشان را صادق بگذارند. او در آفریقا در ایران خودمان بعضی برایشان سنگین است اسم بچه

گوید: اسم گوییم: یعنی چه؟ میفینیا می .گذارد. اگر اسم قشنگی بگذارند طوري نیستمی

روایتی را آقاي قرائتی نقل می کردند که در قیامت افرادي که  .گلی در بلغارستان است

ایی بند نیست ولی اسم فرزندشان را اسم خوب گذاشته اند همین مقدار ممکن دستشان به ج

  11است باعث نجاتشان شود.

هفته اي یکبار سعی کنیم حدیث کسا را بخوانیم. در آخر مفاتیح آمده. حتی شده ترجمه 

در ایام جنگ در اش را بخوانیم. حجت االسالم فرحزاد در برنامه سمت خدا می فرمودند: 

رفته بودم . به ایشان گفتند که این شهر را  یکی از شهرهااهللا بهاء الدینی به  خدمت آیت

بخاطر کارخانه ي سیمانی که دارد بطور مداوم موشک باران می کنند و مردم شهر مستاصل 

شده اند ایشان به امام جمعه فرمودند که در مراسم هایتان حدیث کساء را بخوانید . از آن 

ند این حدیث باب شد و از آن به بعد دیگر آن شهر بمباران یا موشک موقع در این شهر خوا

                                         
 

 
  96ا تاریخ دو مهر سمت خد 11
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باران نشد . حتی اگر بمب هم می انداختند عمل نمی کرد . ممکن است که کسی هم این 

حدیث را بخواند و به صالحش نباشد و خدا دعایش را مستجاب نکند ولی به او بهتر از آن 

فرموده اند : صاحب ارشاد  94فوایدالرضویه ص را می دهد . آقاي شیخ عباس قمی در کتاب 

القلوب که از علماي شش قرن پیش است در کتاب جامع الدُرَر ، سه بار این حدیث را نقل 

کرده است . االن در آخر کلیات مفاتیح این حدیث وجود دارد . آیت اهللا بهجت فرموده اند 

ورد که اگر این حدیث خوانده که جمالت این حدیث معجزه است . پیامبر دو بار قسم می خ

بشود رحمت می آید ، مالئکه نازل می شوند ، غم از غمگین برداشته می شود و جاجت 

 .12شود می حاجتمند روا

                                         
 

 
  91سمت خدا؛  12



 شمسی)هـ. 96(1439فاطمیه دوم  -ره توشه موسسه جهادي، تبلیغی بالغ مبین

 

 
 

36 
 

   
 

  (مجلس دوم)یو مداح یبخش مراث
 سالم اول مجلس

 یا زوجه ولیک ین. السالم علین و االخرین من االولیده نساء العالمیا سیک یالسالم عل
شباب  يدین سیا ام الحسن و الحسیک یالخلق بعد رسول اهللا السالم علریاهللا و خ

  )(سالم اهللا علیها)ارت حضرت زهرایز - ح الجنانی(مفات اهل الجنه
 ه السالم)ی(علت: قال الصادقیروا

له القدر و یها السالم حق معرفتها فقد أدرك لیله فاطمه و القدر اهللا، فمن عرف فاطمه علیالل
  )58ج  65ص 43بحارج -413ص 2ألن الخلق فطموا عن معرفتها(القطره ج ت فاطمهیانما سم

و مقصود از قدر خداونداست. السالم)  اهی(علله، فاطمه یه السالم فرمود: مراد از لیامام صادق عل
پس هر که فاطمه را آنطور که سزاوار است و حق معرفت اوست بشناسد شب قدر را درك 

را مردم از شناخت او بازداشته یده شده است زیمه) نامکرده است و همانا آن حضرت (فاط
  شده اند و عاجزند.

 (سالم اهللا علیها)ل الزهرایفضا

  در بهشت:السالم)  اهی(علو فاطمه(علیه السالم)  یاثر لبخند عل
  از ابن عباس نقل کرده است که گفت: یخ صدوق در کتاب أمالیش

د یرا مانند نور خورش ياند نور یکه در بهشت غرق در رحمت اله یاهل بهشت هنگام
ند خداوندا! تو در کتاب یان گویدارد. بهشت یو تابش خاص یکنند که درخشندگ یمشاهده م

  :يز خود (قرآن) فرموده ایعز
  است؟ ين چه نورید. پس اینیب ید را نمیها شمسا) در بهشت خورشیرون فی(ال

  د:یگو یکند و به آنها م یآنها روانه م يل را به سویجبرئ یخداوند تبارك  و تعال
  و فاطمه ضحکا فأشرقت الجنان من نور ضحکهما) یس هذه بشمس، ولکن علی(ل
 يخنده ا السالم) اهی(علو فاطمه  یست. بلکه علید نید نور خورشیکه مشاهده کرد ين نوریا

  .دیدر بهشت ظاهر گرد یو درخشش ین تابشیکردند و از نور لبخند آنها، چن
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  )241ص35بحاراالنوار ج -44مجلس 11صدوق ج یمالا -401ص1(القطره ج
 مقدمه روضه

  ت:یوص
 ی) محروم واقع494ص10زان الحکمه جیم»(هیالمحروم من حرم الوص«. رسول خدا فرمود1

  ت محروم باشدیاست که از وص یکس
ه تحت یله اال وصیت لیبیمسلم أن  يالمر ینبغین آن حضرت فرمودند(ما ی. همچن2

را بخوابند مگر آنکه  یست که شبیمسلمانان سزاوار ن ي)برا258ص 19ع جیل الشیرأسه)(وسا
  ر سرش باشد.یت نامه اش زیوص

 ت نامه نوشته شده)ی(وص1روضه 

تنامه نوشته شده همسرش را در آورد و ین وصیرالمومنیپس از شهادت حضرت فاطمه ام
  ن بود:یاز عبارات و مطالب ارزشمند آن چن یگشود و مطالعه فرمود. برخ

  میسم اهللا الرحمن الرحب
تشهد أن الاله  االاهللا وان محمد عبده و  یت به فاطمه بنت رسول اهللا، اوصت وهیهذا ما اوص«

  ».القبور یبعث من فیها و ان اهللا یب فیته الریأن الجنه و النار حق و ان الساعه آت
ت نموده یوص ن است آنچه فاطمه دختر رسول خدا به آنیبه نام خداوند بخشنده مهربان و ا 

امبر خداست. یست. و محمدبنده و پیکتا نی يجز خدا ییدهد که خدا یم یاست. فاطمه گواه
ست و خداوند مردگان را از قبر یامت نیدر برپاشدن ق يدیوبهشت و دوزخ حق است و ترد

  زد یانگ یبر م
 یب یت اولا و اآلخره و انیالدن یاهللا منک ألکون لک ف یأنا فاطمه بنت محمد زوجن یا علی«

ل و ال تعلم احدا و یبال یو ادفن یل و صل علیبال یو کفنّ یو غسّلن یحنّطن يریمن غ
عوالم  -331(نهج البالغه ص» امه.یوم القی یالسالم ال يولد یاستودعک اهللا و أقرء عل

  )514ص 11ج
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ا و یمن فاطمه دختر محمد هستم که خداوند مرا به ازدواج تو درآورد تا در  دن یعل يا
. مرا شبانه به حنوط کن و غسل بده يسته تریگران به من شایآخرت از آنِ تو باشم و تو از د

چ کس خبر نده. تو را بخدا یو کفن نما و شبانه بر من نماز بخوان و مرا به خاك بسپار و به ه
  فرستم. یامت سالم میسپارم و به فرزندانم تا روز ق یم
  

  یا علیا اندر کنارم ین دم آخر بیا- --یا علیتارم  يس و مونس شبهایان يا

  یا علیزار و زارم  يگوش بنما ناله ها--- ایح ین مردمان بیدارم به دل ز يعقده ا
  

  یا علیارم یبشد برون از کف عنان اخت--- من بشکسته شد يتا ز جور دشمنان پهلو

  یاعلیسپارم  یزان را بدست مین عزیا--- ن خسته دلینبین زین حسن، این و این حسیا

  

  یا علیباغ تاجدارم  يرم من سو یم--- وفا ین جهان بیگر از ایدم دیر گردیس

  یاعلین دم آخر که اندر احتضارم یا--- ن سرمیس تالوت کن به بالیسوره 

  

  یا علیمه شب دفن بنما جسم زارم ین--- نیمرد د یگرام يت با تو دارم ایک وصی

  یاعلیمزارم  يبخوان روقرآن  يسوره ا--- بعد فوتم از ره احسان فراموشم مکن

 ) (اشک چشم مظلوم)2روضه(

ن به یرالمومنیکه حضرت ام یزمان ن آمده است:یرالمومنیل امیاز فضا يدر کتاب قطره ا
گرفت   یاو م يداد مشاهده نمود که حضرت زهرا از اشکها یفاطمه گوش فرا م يت هایوص

؟ عرضه یکن ین میرا چندختر رسول خدا چ يد. حضرت فرمودند ایمال یو بر چهره خود م
برسد  یدم که فرمود: هر گاه اشک چشم مظلوم به بدن انسانیغمبر اکرم شنیداشت: از پدرم پ

از حاالت  ي(شمه ا آن بدن از آتش دوزخ محفوظ است. و من مظلوم تر از تو سراغ ندارم.
  ) یفلسف یچهارده معصوم عل
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  : 1شعر 
  بال و پرم مرو یاه زخمبوسه گ يا--- مادرم مرو یه گاه شانه بیتک يا

  کنمت همسرم مرو یمن التماس م--- ساده نُه ساله رحم کن یبرزندگ
  ا از حرم مرویقبله گاه نور ب يا--- ه مکنیس یروز مرا چوچادر خاک

  زهرا به حق اشک دوچشم ترم مرو--- دستم به دامنت قسمم را قبول کن
  م مرولشکر يشوم ا یب میتوغر یب--- ن که زانودرآمدهیبرشکن ببیخ

  مادرم مرو يکردم دعا که خوب شو--- لبش در گوشت نهاد و گفت  ینب شبیز
  )ی(قاسم نعمت

  :2شعر 
  چه؟ يت از من برایمن حالل يزهرا--- چه؟ يماندن که هست، صحبت رفتن برا

  چه؟ ين همه گلشن برایز، ایالله نر--- من يش پایوقت نفس نفس زدنت پ
  چه؟ يدل شکسته هست، شکستن برا نیا--- باشد نخند...، ازتو توقع نداشتم

  چه؟ ياصال برا يا که...، آمدیگفتم ن--- چرا؟ يزهرا کشان کشان دم در آمد
  چه؟ ياز من برا یش خواستیتابوت خو--- که بود دوروبرت، فضه هم که بود  اسما

  چه؟ يون براین همه شین ایجان حس--- رهن که شد؟ین پیهنگام دورگردن ا
  ان)یفیاکبر لط ی(عل

  زمزمهشعر 
  شده ششماهه اش پرپر کشد آه از جگر زهرا--- ش از دریغمبر شکسته پهلویگل دامان پ

  ا رسول اهللای ییکجا
  د آن گل طاهایدار بگویبود شب تا سحر ب--- واریمار ز ضرب آن در و دیشده زهرا چنان ب

  ا رسول اهللای ییکجا
  گر صورت زهرا رام نیشده رو یلین نیبب--- میده بازویه گردیم سیپدر بشکسته پهلو

  ا رسول اهللای ییکجا
  نه و پهلو راین سیلطف و احسانت بب يفدا--- پدر دستم به دامانت شود جانم به قربانت

  ا رسول اهللای ییکجا
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  ):1نوحه(سبک 
  فاطمه یقبر عل یکَن یبا غم خود م--- فاطمه یصبر عل يبر یو م يرو یم

  نمیتو دگر خانه نش یب--- نمیار و معیکوثر من 
  )4(ا فاطمهیه فاطم

  

  از جگر يمحسن تو کشته شد ناله زد--- وار و درید ياد من صحنهیرود از  یک
  دریح يجان تو شد فدا--- دریح يتو مبتال يشد

  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  کبود تو را يگرفت رو یاهیابر س--- ن شعله زد سوخت وجود تو رایآتش ک
  يدیپر کش یبا بال زخم--- يدیند يریبعد از پدر خ

  )4(ا فاطمهیمه فاط

  

  یلرزه فتاده دگر به زانوان عل--- یشعله به جان عل یزن یفاطمه جان م
  بماند تک و تنها یعل--- کنار بابا يرو یتو م

  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  من ي، فاطمه جان پا يخود داده ا یهست--- من يمن همسر واال يزهرا يزهره
  تو شرمنده هستم ياز رو--- تا هر زمان که زنده هستم
  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  یکاش دگر بعد تو زنده نماند عل--- یداغ فراقت تحمل نتواند عل
  تنها شدم فاطمه جانم--- روح و روانم يبعد تو ا

  )4(ا فاطمهیفاطمه 
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  ):2نوحه (سبک
  يکنم هم سوگوار یم يهم خانه دار--- يشد قسمت من خانه دار یدر کودک

  نتیدست حس هر شب دهم آب--- نتینورِ دو ع يم برایگِر
  )4(مظلومه مادر

  

  ردینب بمیامشب دعا کن دخترت ز--- ردیاجل جانت بگ يشب دعا کردید
  گذارم یوار سر میامشب به د--- اندر کنارم يشب تو بودید

  )4(مظلومه مادر

  

  يامشب در آغوش لحد کاشانه کرد--- يم را شانه کردیسویگ یشب نشستید
  دهیتم خمامشب ز داغت پش--- دهیاشکم ز د یشب گرفتید

  )4(مظلومه مادر

  

  ير خاك کردیمنزل به ز یامشب ول--- ياشک چشمم پاك کرد یشب نشستید
  امشب ز داغت من رفتم از هوش--- ما را در آغوش یشب گرفتید

  )4(مظلومه مادر

  

  يادگارینِ خود را یراهنِ خونیپ--- ينبت با آه و زاریبه دست ز يداد
  میاز آن ببوتا عطر مادر --- میرهن را هرگز نشویآن پ

  )4(مظلومه مادر

  

  ياور تو بودی یمرتض یبهر عل--- يد قلب کوچکم مادر تو بودیامّ
  ن شدیاور خانه نشیار و ی یب--- ن شدیبابا غم یحاال که رفت

  )4(مظلومه مادر

  

  ییدخترم تو زائر کرب و بال يا«--- : ییخدا یتو با حال یشب به من گفتید
  »دیدان عشقیهانِ مفرماند--- دینم طوفان عشقیتو وَ حس

  )4(ن جانیجانم حس
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  ن):یواحد(سنگ ینه زنیس
  من ياز امام و رهبر و موال--- من يد از آقایدست بردار

  یتا به ک یاحترام یب یبر عل--- یتا به ک یمردمان خام ، خام
  

  اهیگُنَه آلودگان روس يا--- ر و روبَه در رفاهیر در زنجیش
  انواع هتک حرمت است نیبدتر--- عت استیکه بهر ب ییکشمکش ها

  

  ر شَرزه راید شیهان رها ساز--- د از خدایاصالتها بترس یب
  ل جنگتانیست با موال دلیچ--- رنگتانین نیننگتان بادا از ا

  

  در استیح یهست يت کبرایآ--- غمبر استیق پیال یاو وص
  قت دست او دست خداستیدر حق--- مرتضاست یدر صفدر علیح

  

  چ است کل ما سِوایه یعل یب--- اءرا بق یهست هست یکِ یعل یب
  کل عبادت باطل است یعل یب--- ارت باطل استیحج و ز یعل یب

  

  اثر یدعاها ب یعنی یعل یب--- پدر یع بیتش یعنی یعل یب
  فروغ یب یعنیاسالم  یعل یب--- حکومتها دروغ یعنی یعل یب

  

  عدالت مرده است یعنی یعل یب--- خورده است  یلیاسالم س یعل یب
  فرمان خداست يکار او اجرا--- است یمز کمال انبحب او ر

  

  دیسمان بر گردنش انداختیر--- دیمرگتان بادا که با هم ساخت
  قیو منزل در حر یت وحیسوخت ب--- قیقوم قطاع الطر یاز حرام

  

  خانه من قتلگاه محسن است--- ز آه محسن است  یمرگتان حتم
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  سوممجلس 
  )سومبخش احکام (مجلس 

 تولید کشور از خارج در کاال یک اجزاي اگر  منظور از کاالي ایرانی دقیقاً چیست؟

 کاالیی مصرف نامید؟ ایرانی را کاال آن توانمی شود،می هم سر ما کشور در فقط و شده

  رد، چه حکمی دارد؟ندا ایرانی مشابه که

هر چند این سؤال را باید از اهل فن، بازار و تولیدکنندگان پرسید که چه کاالیی را ایرانی و 

شوند که مواد دانند، اما اجماالً بسیاري از کاالها در داخل تولید میچه کاالیی را غیرایرانی می

انونی مونتاژ و عرضه یا اجزایش خارجی است؛ و در اینجا طبق مقررات با مجوز ق اولیه

توان گفت که این کاالها خارجی هستند، اگرچه در این موارد هم خرید کاالیی شوند، نمیمی

سازند بهتر اند و میکه صددرصد داخلی است، یعنی متخصصان داخلی آن را طراحی کرده

 .کنداست و این کار به اقتصاد کشور کمک بیشتري می

 

خارجی به چه معناست؟ یعنی کیفیت و میزان کارایی  کاالهاي» مشابه داخلی داشتن»

کاالي داخلی و خارجی هم مشابه باشد؟ یا اینکه صرف وجود یک کاالي داخلی در 

  بازار با هر کیفیتی مالك است؟

اي دارد؟ شود به چه غرضی است؟ چه فایدهکنیم وقتی یک کاال خریداري میعرض می

گیرند، اگر این ن مثال دارو را براي درمان بیماري میشود؟ به عنوااي از آن میچه استفاده

ي داخلی همان تأثیر را دارد و با ي داخلی هم دارد و نمونهي خارجی دارد، نمونهدارو نمونه

شود، اینجا مشابهت وجود دارد. یا مثالً لوازم منزل مثل بخاري استفاده از آن بیمار درمان می
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کننده هستند و به هر حال با خرید این کاال غرض ی گرمي ایرانی و خارجکه هر دو نمونه

تر باشد، اما با ها هم کیفیت مشابه داخلی کمی پایینشود؛ ممکن است گاهی وقتحاصل می

  .شودخرید آن غرض حاصل می

شود و واقع مطلب اما یک وقت است که اگر با خریدن یک کاال واقعاً خریدار متضرر می

اي را هم خود این کاال را خریدي، آن فایدهویند تو مغبون شدي، بیگاین است که به او می

 .گوییم مشابهکه به خاطر آن، این کاال را خریدي ندارد؛ ما به این کاال نمی



 شمسی)هـ. 96(1439فاطمیه دوم  -ره توشه موسسه جهادي، تبلیغی بالغ مبین

 

 
 

45 
 

   
 

  

  کار کن، عزیز شو!

   مامور براي خدمت زهرائیم  ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم
  ما منتظر شفاعت زهرائیم  روزي که تمام خلق حیران هستند

  
دانیال نبی که درود خدا بر او و بر پیامبر ما و خاندانشان باد، در همین نزدیکی شما و در 

 13ی نامه جالبی دارد. اگر وقت کردید مطالعه اش کنید.شهر شوش دفن شده است. زندگ

کرد وى دانیال را روایت شده است که دانیال در زمان پادشاه ستمگر متجاوزى زندگى مى

دستگیر کرد و در چاهى زندانى کرد و درندگانى را در آن چاه انداخت، درندگان نزدیک 

پیامبرى از پیامبران وحى کرد که: براى دانیال نشدند و او را مجروح نساختند خداى تعالى به 

دانیال غذایى ببر! عرضه داشت: پروردگارا دانیال کجاست؟ فرمود: از ده بیرون رو! کفتارى به 

رساند. گفت: کفتار او را به آن چاه آید، دنبال کفتار برو! وى تو را به دانیال مىپیش تو مى

و فرستاد و وقتى دانیال طعام را پیش خود دید، رسانید دانیال در آن چاه بود طعام را به چاه فر

اش کند، و سپاس خدایى را که دعاکنندهاش را فراموش نمىگفت حمد خدایى را که یادکننده

  14.گرداندرا دست خالى باز نمى

حاال ممکن است کسی بگوید که خب! من هم بنشینم در خانه و از خدا طلب روزي 

و روزي برساند چون خدا روزي رسان است. آیا این کنم و دعا می کنم خدا به من رزق 

                                         
 

 
 نقل است که کورش ایشان را از زندان نجات داد و... 13

 85، ص: 1آداب راز ونیاز به درگاه بى نیاز (ترجمه عدة الداعی)، ج 14
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درست است؟ خیر. اصال اینطور نیست. دو نفر از کسانی که دعایشان اجابت نمی شود (و به 

  تعبیر بنده اصال دعایشان شنیده نمی شود) عبارتند از: 

بله! نمی شود در خانه نشست و گفت خدا روزي رسان است و دیگر دنبال کار و تالش 

پیامبر اکرم صلّی اهللا علیه و آله باید رفت دنبال کار. باید رفت دنبال رزق حالل.  نرفت.

اَلْعِبادَةُ عَشْرَةُ اَجْزاءٍ تِسْعَۀُ اَجْزاءٍ فى طَلَبِ الْحَاللِ؛ عبادت ده جزء دارد، که نُه جزء   :فرمودند

نگار نود . یعنی کسی که به دنبال رزق و روزي حالل برود ا15آن، طلب روزى حالل است

  16درصد از عبادت را انجام داده است. خیلی مهم است. کم چیزي نیست.

کسی که تالش کرد و کار کرد، اولین فایده اش این است که براي گرفتن پول، خودش 

را پیش هیچکس ذلیل نمی کند. روستایی که همه اهل تالش و کار و فعالیت باشند عزت و 

بی نیازي از دیگران و عزت  کار و تالش نیستند. شوکتشان بیشتر از کسانی است که اهل

اي بنده » :امام صادق علیه السالم درباره این می فرماید. نفس، در ذات کار و کوشش است

شخصی] پرسید: فدایت شوم، عزت من در ] «.خدا، عزت خود را با کار کردن حفظ کن

داشتن، عزت  چیست؟ حضرت فرمود: صبح گاهان براي کسب، رفتن و اعتماد به خود

  17ت.توس

آن وقت یک عده اشکال می کنند که اگر دین خوب بود باید ملت هاي مسلمان پیشرفته 

سال قبل امام صادق علیه السالم و دیگر ائمه علیهم السالم این احادیث  1400تر بودند. ببینید 
                                         

 

 
  .37، ح 9، ص 103بحاراألنوار، ج  15

لیه السالم را به گونه اي مطرح کند که از بحث اصلی مبلغ می تواند قضیه کربال و تاثیر رزق حرام در یزیدي شدن و کشتن امام حسین ع 16
 خارج نشود. 

 .132 ص ،3 ج االحکام، تهذیب طوسی، شیخ.  17
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کرد و گفت را بیان کرده اند. دین یعنی برنامه. گفتیم نمیشه نشست داخل خانه و فقط عبادت 

خدا روزي رسان است. اینها را به ما گفته اند ولی دیگران عمل کرده اند. همین آلمان را نگاه 

کنید. بعد از جنگ جهانی دوم کشور شده بود خرابه. االن نگاه کنید در صنعت چقدر پیشرفت 

گران کرده اند؟ آیا منتظر ماندند دولت بیاید کمکی کند؟ آیا دست روي دست گذاشتند که دی

برایشان کار کنند؟ خیر. خودشان تالش کردند و به اینجا رسیده اند و االن هم در حال تالش 

هستند. کسی رفته بود آلمان براي بازدید از کارخانه اي. می گفت در حین بازدید هیچ یک از 

  کارکنان شرکت از کارشان دست نکشیدند. حاال نگاه کنید به وضعیت ما.

می تواند براي مردم کار کند. ممکن است کسی بگوید نفت داریم دولت که به تنهایی ن

گاز داریم بفروشیم. سوال می کنم که اگر این منابع ده بیست سال دیگر تمام شد آن وقت 

چی؟ همین غربی هایی که االن دارند نفت را مفت از ما می خرند وقتی نفتمان تمام شد یک 

  نونی به ما بفروشند. آن وقت چکار کنیم؟لیتر نفت را ممکن است صدها برابر قیمت ک

  حاج آقا حاال ما چکار کنیم؟ یک رعیتی داریم و یک چوپانی. دیگر چکار میشه کرد؟

شعبه در  33،000با بیش از رستورانی آمریکایی هست به اسم مک دونالد. این رستوران 

شما در خیلی معروف است.  .دهدمیلیون مشتري سرویس می 64کشور، روزانه به  119

اینترنت بزنید برایتان می آورد. رئیس این شرکت به نظرتان در ابتدا چه کاره بود؟ اول راننده 
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عنوان نوازنده پیانو فروشنده فنجان و مخلوط کن چند کاره مشغول به بهآمبوالنس بوده. بعد 

   18سالگی به توانست یک چنین مجموعه اي را به راه بیاندازد. 57و در سن   .کار شد

بروید و با کسانی که در کارهاي تجاري موفق شده اند مشورت کنید و نقاط قوت و 

ضعفشان را خوب ببینید. خداروشکر سرمایه کمی ندارید. اگر این سرمایه ها با هم یکی شود 

و با افراد متخصص صحبت کنید می توانید کارهاي بزرگی را انجام دهید. مثل راه اندازي 

یرین کن که با این وضعیت بی آبی که هست به نظر من کار پر رونقی معادن یا کارخانه آب ش

هست. کار زیاد می شود کرد. مشکل اینجاست که اوال نمی دانیم که چکارهایی می شود کرد 

ثانیا علم و دانش مورد نیازش را نداریم و نیازمند دیگران هستیم. بگذارید فرزندانتان درس 

نند. اینها چند سال دیگر سرمایه هاي شما خواهند بود و در بخوانند ترغیبشان کنید درس بخوا

مشورت دادن به شما قطعا مفید هستند. کسی که علم و دانش ندارد تا آخر محتاج و نیازمند 

  دیگران است و منتظر است دیگران به او چه می گویند.

رانی کنید مثال همین کشاورزي که دارید را اگر مکانیزه کنید یا آبیاري قطره اي یا با

مصرف آب شما کمتر و نتیجه اي که می گیرید بیشتر و بهتر است. ولی الزم است حتما با 
                                         

 

 
عدد مخلوط کن از رستوران سن برناردینو در کالیفرنیا متعجب شد. در آنجا او یک رستوران کوچک اما  8او از سفارش  1954در سال  18

شد. و از تاثیر عملکرد آنها متعجب شد. آنها منوي با غذاهاي محدودي را مک مک دونالد اداره می موفقی را یافت که توسط برادران دیک و
داد بتوانند در هر کردند که فقط روي چند آیتم تمرکز داشت مانند : برگرها، سرخ کردنی ها و نوشیدنی ها که به آنها اجازه میسرو می

نی بر گسترش رستورانهاي مک دونالد در سرتاسر آمریکا را با دو برادر در میان گذاشت. در مرحله بر کیفیت تمرکز کنند. کراك نظر خود مب
 .یکصدمین میلیون همبرگر خود را فروخت 1958سال بعد انحصار نام مک دونالد را خرید. در  5شرکت مک دونالد را تاسیس کرد و  1955

http://websavar.ir/fa/news/1365/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-

%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DA%A9-

%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2  
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یک یا چند نفر در این زمینه مشورت کنید. اینها همه اش مثال و نمونه بود. بروید سراغ 

بگیرید. دو یا چند خانواده مقداري از سرمایه خود را روي هم بگذارید و سعی کنید کار 

را به راه بیاندازید. انشااهللا خداوند برکتش را می دهد هرچند ممکن است سختی  مشترکی

  هایی براي انسان وجود داشته باشد.

ممکن است کار اول به نتیجه نرسد ولی بعد از پنج سال تالش و رفع نواقص، کار شما 

افراد زیادي به نتیجه برسد. نا امید نشوید. مطمئن باشید که می توانید به اوج عزت برسیدو 

  مثل همین. 
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  (مجلس سوم)یو مداح یبخش مراث

 یسالم اول: مجلس

ن السالم یالناس اجمع یا والده الححج علیک ین، السالم علیده نساء العالمیا سیک یالسالم عل
  تها المظلومه الممنوعه حقها!یک ایعل

  )778ص یهمدان یرحمان ی(فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطف
 :ه السالم)ی(علجعفربن  یموس ت: یروا

  )182ص، 1ج ،عی(علل الشران و المومنات والتدعوا لنفسهای...کانت فاطمه إذا دعت تدعو للمومن
خودش  يکرد وبرایمردان و زنان مومن دعا م يکرد، نخست برا یحضرت فاطمه هرگاه دعام

  کرد. یدعا نم
 کرامات الزهرا

 ی) مين بهاریمحمد حسخ یت اهللا حاج شیبزرگ همدان (حضرت آ ياز علما یکی
ن روضه است. یدناصرالدیدم در مدرسه سیکردم. د یابان خبام تهران عبور میاز خ فرمود:

  دم نقل نمود:یشن یشرکت در مجلس داخل شدم. از واعظ مجلس يبرا
بود به  یحیمس يمحجبه و مسلمان که خدمتگزار خانواده ا یام محرم زنیک سال در ای

ض است یدارند که سخت مر يدختربچه ا یحین خانواده مسیا ن گفت:یمن مراجع کرد و چن
نش هم از سالمت او یجه بود. والدینت یب یکرده اند ول يادیبهبود او تالش ز يو پزشکان برا

 یحین پدر و مادر مسین طفل مشرف به مرگ است. من به ایوس شده اند. اکنون ایمأ یبه کل
د، ما مسلمانها یجه نگرفتید و نتیت او انجام دادسالم يگفتم شما که همه اقدامات خود را برا

 یض خوانده شود بیث بر مرین حدیم. اگر اییگو یث کساء میم که به آن حدیدار ییدعا
مار بخوان و او خوب ید آن را بر طفل بیایب یابد. گفتند اگر کسی ید صحت خود را باز میترد

ن محتضر ید و آن را کنار بستر ایایبودم که ب یم شد. من منتظر کسیشود همه مسلمان خواه
  د.یدیبخواند که شما رس

ث کسا را ید من حدینیند و بنشیاید بیمسلمان را دعوت کن يه هایازهمسا يگفتم شما تعداد
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آن طفل  یسالمت يث کسا را خواندم و براین نمود. من حدیخوانم. آن زن خدمتگزار چن یم
هنگام عبور از آن محل، ناگاه چشمم به زن آنروز  يرون آمدم. فردایدعا کرده و از خانه ب

ن خداوند چگونه یا ببیداد گفت: آقا ب یه به او امان نمیکه گر یخدمتگزار افتاد، زن در حال
د از جا یث را خواندین طفل آن حدیروز که شما کنار بستر ایما را حفظ کرد، از د يآبرو

  د: فاطمه، فاطمهیگو یم یبرخواسته و ه
م به شدت درد یروز دست و پایا از آن دختر بچه سوال نمودم، گفت:من دکه ماجرا ر یزمان

که چادر به سرداشت وارد اتاق شد. فرمود چه  یمجلله و نوران ییدم بانویکرد ناگاه د یم
  ز.ی؟ گفتم تمام بدنم را درد فراگرفته و قدرت حرکت ندارم. فرمود برخيدار یحال

دم یبه من کرد ناگاه د یجه نگرفتم.توجهینت یول توانم، نزد پزشک هم رفتم یگفتم خانم نم
ست؟ فرمود: یاز وجودم رخت بربست عرض کردم خانم نام شما چ یتمام درد و ناراحت

  فاطمه
ادم نرود مرتبا تکرار کردم. آن خانواده تماما مسلمان شدند وعده ین اسم از ینکه ایا يمن برا

  )392ص یحانه النبیسالم نائل شدند.(رت فاطمه زهرا به شرف ایهم به برکت لطف و عنا يا
 (شهادت حضرت فاطمه)1روضه

(سدر و کافور) را که یش، از اسماء حنوطیخو یزندگ یانیحضرت فاطمه در ساعات پا
ه حنوط پدرم را از فالن محل یاسماء بق يل از بهشت آورده بود خواست و فرمود: ایجبرئ

  اور و آنرا در کنار سر من قرار ده.یب
رافع را صدا زد و به او  یزن اب یها) سلمیقه طاهره(سالم اهللا علیصدسپس حضرت 

زتا شستشو کنم) آنگاه یگر آمده (آب بریت دیه کن و در روایآب ته يمن قدر يفرمود برا
من  ين وجه غسل نمود آنگاه فرمود: در وسط اتاق برایخواست و به بهتر يجامع تازه ا

  آماده ساز. يبستر
نکه یدانم علت اید: نمیگو یت می(ره)در ادامه روا ینیاظم قزود کیت اله سیمرحوم آ



 شمسی)هـ. 96(1439فاطمیه دوم  -ره توشه موسسه جهادي، تبلیغی بالغ مبین

 

 
 

52 
 

   
 

ات و بلکه در آستانه مرگ شسته ولباس ین لحظات حیشتن را در آخریفاطمه زهرا خو
  ده بود چه بود؟یپوش يگرید

 يخواست آثار جراحات موجود در بازو و پهلو ین بود که آن بزرگوار مید علت ایشا
که یدند. در حالیش آرام گرفته و رو به قبله خوابیبستر خوحضرت زهرا در  د.یخود را بشو

) حضرت اسماء 593ر صورت نهاده بودند. (فاطمه زهرا، از والدت تا شهادت ص یدست را ز
بدان از  يدیصبر کن، سپس مرا صدا بزن. اگر جواب نشن یکنم، ساعت یفرمود من استراحت م

  )186ص 4را صداکن(بحار ج  یا رفته ام، زود علیدن
دم حضرت رو به قبله نشسته، دستها را به یصبر کردم، بعد جلو رفتم،د يد قدریاسما گو

تهم و ببکا ین اصطفیأسئلک بالذ يدیوس یاله«ن دعا فرمودند: یآسمان بلند نموده و چن يسو
  )76ج 160نهج البالغه ص »(یتیعه ذریو ش یعتی، أن تغفر لعصاه شیمفارقت یف يولد

ه یو به حق گر يدیکه تو آنها را برگز یخواهم به حق کسان یتو ماله من و سرور من از 
ساعت  ان فرزندان مرا ببخش.یعیان من و شیعیت کاران از شینکه معصیمن، ا يفرزندم در دور

افکند و  یقین هنگام پرده برداشته شد و حضرت نگاه تند و عمید. در ایاحتضار فرا رس
امبرت محشور کن و در یدا، پروردگارا! مرا با پل، سالم بر رسول خیفرمود: سالم بر جبرئ

  رضوان خود و در جوار رحمت و خانه ات دارالسالم مسکن ده.آنگاه فرمود:
ن ید؟ فرمود اینیب ید؟ گفتند شما چه مینیب ینم شما هم میب یا آنچه را که من میآ 

د دختر یفرما ین رسول خدا که میل است و این هم جبرئیاهل آسمانهاست و ا يمرکب ها
ش یتو بهتر است. آنگاه حضرت چشمان خو يبرا يش داریرا آنچه پیز يش من آیزم، پیعز

  )یو ال تعذب یا قابض االرواح عجل بیک السالم یرا باز کرد و فرمود: (و عل
ها و مدت ینی(ثم غمضت ع آتش يم نه به سویآ یتو م يسپس فرمود: پروردگارا به سو

  )75ص 2عه جین الشریاحیه قط)(ریکن حیها کانها لم یها و رحلیدی
ا هرگز یارفت گویخود را دراز کرده و از دن يبعد چشمانش بسته شد، دست و پاها
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  زنده نبود.
ت االحزان ین مغرب و عشا رحلت نمودند.(ترجمه بیب یت کرده اند بانو در زمانیروا

. اما بانو حضرت را صدا زدم ید: پس از لحظاتیگو ی) اسما م258مصباح االنوارح -273ص 
بان چاك یا وداع گفته بود. اسماء گریجواب نداد. پوشش چهره او را کنار زد، حضرت از دن

بر پدرت  یا فاطمه وقتیگفت:  یکه مید، در حالیبوس یاو افتاد و آن حضرت را م يکرد، رو
س را به او برسان.(فاطمه الزهرا از والدت یسالم اسماء بنت عم يرسول خدا وارد شد

  )596تاشهادت ص
 ) ین و علی) (باخبر شدن حسن2روضه(

  هماالسالم)ین علیها الحسن والحسیبها و خرجت فتلقی(ثم شقت اسماء حب
رون آمد، یمه از خانه بیبانش را پاره کرد و سراسیاسما پس از شهادت حضرت فاطمه گر

  مالقات کردرون خانه ین را در بیحسن و حس
  ن امنا؟ مادرمان کجاست؟یآنهاگفتند: ا
ده یحرکت خواب یدند مادرشان روبه قبله آرام و بینداد. وارد خانه شدند د یاسما پاسخ
 يد؟ اسماء عرض کرد ایخواب ین ساعت نمیچ وقت در ایاسماء مادر ما ه ياست فرمودند ا

ن مادر ین(حسیاست. فحرکها الحس ا رفتهیده بلکه از دنیفرزندان رسول خدا مادر شما نخواب
برادر  يالوالده) ا یا اخاه آجرك اهللا فیراتکان داد) دانست که رحلت کرده است. فرمود: 

  خداوند در غم مادرمان به تو صبر و اجر دهد.
 یقبل ان تفارق روح ینیا اماه کلمی(:انداخت وگفت نه مادریس يخودرا رو(علیه السالم) امام حسن

او  يد و صورت به کف پایبوس یمادررا م ين پایامام حس لها)یقبل رحین یحس(واقبل ال)یبدن
  فأموت) ینصدع قلبیقبل ان  ین،کلمنیا اماه انا ابنک الحسیزد (ید و صدا میمال یم

  بزن.من حرفرم بایستد وبمیاش از آنکه قلبم ازحرکت بازینم، پیحسمادرجان من پسر تو
د که مادرتان یخبر ده ید و به پدرتان علیزیبرخاسما به آنها گفت فرزندان رسول خدا 
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  کردند یرون آمدند و ناله میرحلت کرده است. هر دو ب
  د شد)یا رفته رحلت تو تجدیا احمداه! امروز که مادر ما ازدنیا محمداه! ی(

دن خبر شهادت فاطمه از هوش یرا خبر کردند. حضرت با شن یبعد به مسجد رفته و عل
 یگر از چه کسیدختر محمد د ين گفت(ایبر او به هوش آمد و چندن آب یرفت و با پاش

و  يموجب دلدار یشدم پس از تو چه کس یم يله تو دلداریشه بوسیم؟ من همیبجو يدلدار
  )576ص یت من خواهد شد؟)(فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطفیتسل

ا به خانه ن را به دوش گرفت و آنها رین و حسیحس(علیه السالم)  ید: علیگو یم يراو
د فاطمه در بستر ید یخت. علیر ین بانو نشسته بود و اشک میفاطمه آورد. اسماء بربال

د، به طرف ینشن یاو را صدازد، جواب(علیه السالم)  یده است، علیخودکش يرو يده پارچه ایخواب
خود را کنار زد، عمامه  يد، عبایقه را صدا زد اما جواب نشنیچپ و راست فاطمه رفت، صد

د. ینشن یدختر محمد) جواب يبرداشت سر زهرا را در دامن خود نهاد و صدا نمود(ا را
  )ینیا فاطمه کلمیگفت(

به  یعنید فاطمه چشمانش را باز کرد یفرما یتو هستم(حضرت م يپسر عمو یمن عل
 یافت و به صورت علیات دوباره یفاطمه ح یزال الهیت و قدرت الیدرخواست مقام وال

کوتاه فاطمه  یان گذاشتند بعد از مدتیگر در میکدیبا  یه افتاد. سپس سخنانیست و به گرینگر
  ا رفت.یاز دن

  )276ت االحزان ص ی(ترجمه ب
  :1شعر 

  ا و بر سر من خانه را خراب مکنیب--- سفر شتاب مکن ين و برایمرا بب
  خود را چه خوب با من گفت یو شرح سرخ--- تمام حرف دلت را غروب با من گفت

  انه خواهد زدیهزار مرتبه ام تا ز--- نه که فردا جوانه خواهد زدغمت چو دا
  د دارم منیان شام عزا صبح عیم--- دوارم من یت امیهنوز هم به شفا

  ؟یان معرکه ها ذوالفقار من باشیم--- ؟یمگر قرار نشد غمگسار من باش
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  ؟يکرد یش تر از من، سالم میو گاه پ--- ؟يکرد یام میمگر نه قبل ورودم ق
  خواهم یمه تمامت، تمام مینگاه ن--- خواهم یز، جواب سالم میبرخ يزجا

  است یدنیز دیشکست تازه امروز ن--- است یدنیشن یاگر چه قصه فتح عل
  اه شده استیتو روز من س يبه سان بازو--- نه من گرم درد و آه شده استیس يفضا

  نمیب یره میشعف به قنفذو شور مغ--- نمیب یره میپس از تو خواب نماز وُت
  تنت از آتش آن روز خصم شعله ور است.--- هنوز ناله جانکاه تو به پشت در است

  )ی(محمدجوادزمان
  2شعر 

  دریل ذوالفقار حین صقیا--- دریبهار ح يآخر چه شد ا
  ر از تو مرا که کس نماندهیغ--- که مرا نفس نمانده  یرحم

  م در برم باشیمانند قد--- ه شوق بر سرم باشیسا يا
  نمیسما مزن زم يبانو--- نمیتو از جبکن پاك عرق 

  یزهرا تو فقط مراپناه---  یجز مرگ مرا نمانده راه
  زمیجان را به قدوم تو بر--- زمیز که من زجا برخیبرخ

  ز که تا شود قدم راستیبرخ--- ن نکنم من ازت و درخواستیجز ا
  )يدمحمدجوادی(س

  شعر زمزمه:
  که زهرا رفته از دستم گریه کن با منمدینه --- کنار خانه بنشستم غریب و خسته و تنها

  شدم من یکه و تنها--- ه واویالآواویال 
  

  به پشت در نفس میزد جرم یا على گفتنه ب--- که پرپر در قفس میزد ن بلبلآبنال از داغ 
  شدم من یکه و تنها--- ه واویالآواویال 

  

  چیدند گلم را با لگد میان شعله آتش--- همه با چشم خود دیدند غریبى مرا مردم
  شدم من یکه و تنها--- ه واویالآواویال 

  

  که سیلى زدبه زهرایم الهى بشکنددستى --- به لب دردشت وصحرایم بودهرشب همى نفرین
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  شدم من یکه و تنها--- ه واویالآواویال 
  

  کفن آماده کن زینب براى مادرت زهرا--- سر سجاده کن زینب گالب از دیده جارى بر
  من یکه و تنهاشدم --- ه واویالآواویال 

  ):1نوحه(سبک
  ش چشم همه مادر ما را زدندیبه پ--- ان آمدندیبعد وفات رسول حرام

  تیجان داده در راه وال--- شکوفه باغ رسالت
  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  صبرم گسست يطاقت من شدتمام،رشته --- دروسط کوچه ها مادرم ازپا نشست
  مادرم زد يبه رو یلیس--- دشمن به قصد فدك آمد

  )4(ا فاطمهیطمه فا

  

  برادرم کشته شد به جرم مهر پدر--- وار و دریدست به دست همند شعله و د
  ن شدید يششماهه اش فدا--- ن شدیمادر ما نقش زم

  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  دیبدون جرم و گناه برادرم شد شه --- دیکش یمادر مظلومه ام ناله ز دل م
  ن شدیر المؤمنینذر ام--- ن شدید يبرادرم فدا

  )4(ا فاطمهیاطمه ف

  

  خادمه يفضه يگفتا برس به دادم ا--- وار و در سه ناله زد فاطمهین دیدر ب
  مُردم دگر از جور عدوان --- پدر جان يا ییگفتا کجا

  )4(ا فاطمهیفاطمه 

  

  غصب فدك آمده یدشمنِ تو از پ--- لِ نمک آمدهیدلم س يگفت به رو
  مرفته دگر تاب و توان--- روح و روانم يبعد تو ا

  )4(ا فاطمهیفاطمه 
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  ):2نوحه(سبک
  دریح يچرا بانو یبار سفر بست --- دریح يبنگر فتاده لرزه بر زانو

  رمیا که دعا کن من هم بمی--- رمیماه من يشم بمان ایپ
  )4(مظلومه زهرا

  

  تو شرمنده بمانم ید بیک عمر بای--- تو من زنده بمانم یآخر چگونه ب
  يدر نکردیدل با حک درد ی--- يرا شرمنده کرد یزهرا عل

  )4(مظلومه زهرا

  

  ياز من نکرد ینُه سال هرگز خواهش--- ياور نه ساله ام رخساره زردی يا
  دمیگر خمیاز ماتم تو د--- دمیرنگ خزان شد  باغ ام

  )4(مظلومه زهرا

  

  لب گرفته يذکر مرو مادر به رو--- نب گرفتهیش از همه حزن تو را زیب
  د مادر نداردبفهم یوقت--- اردیآخر چگونه طاقت ب

  )4(مظلومه زهرا

  

  کن در کنارش ين روز آخر خنده ایا--- کن نظر بر حال زارش یبا چشم زخم
  ت            یرم با بچه هایماتم بگ--- تیده ام من صاحب عزایگرد

  )4(مظلومه زهرا

  

  یدر نگفتیدرد دلت را از چه با ح--- یراحت نخفت یک شبین سه ماهه یدر ا
  از درد پهلو                 یبا من نگفت--- رواز همسرت  یگرفت یحت

  )4(مظلومه زهرا
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  ن):یواحد(سنگ ینه زنیس
  حق مجنون شدم يالیاز غم ل--- ه آمد و محزون شدمیفاطم

  ه الله ها دارد به گِلیفاطم--- ه ناله ها دارد به دلیفاطم

  است یاطهر خاک يچادر زهرا--- است ینه شاکیه از مدیفاطم

  شده یلیخدا ن يالیل يرو--- شده یلیه محور سیفاطم

  ان بُوَدینه اش از فرط غم بریس--- ان بُوَدیه فاطمه گریفاطم

  نه سرخ و رو کبود و در همندیس--- ون در غمندیه فاطمیفاطم

  آتش است يپر ز بو یهر مشام--- کش است يدُرد یه هر دلیفاطم

  دَرَد ینه میخ داغ ، سینوك م--- برد یه طاقت از دل میفاطم

  کجا شکستیش نه ، حرمتش یپهلو--- زهرا شکست يه پهلویمفاط

  زند یرا م یت مصطفیاهل ب--- کَنَد یه قلب ما را میفاطم

  دهد یفاطمه درس شجاعت م--- دهد یه صد برائت میفاطم

  رینظ یعت از خُم تا به کوچه بیب--- ریه دست آورد غدیفاطم

  نیشود ناموس حق نقش زم یم--- نیشود پرپر چن یه میفاطم

  است یعقلیو ال یدشمنش در مست--- است یکّه و تنها علیه یاطمف

  خورد مظلومه از ظالم کتک یم--- رد نمکیه زخم دل گیفاطم
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  مجلس چهارم
  م)چهاربخش احکام (مجلس 

داروي خارجی استفاده کنید و ما بدانیم که از اگر پزشک به ما گفته باشد که از یک 
  ي ایرانی هم وجود دارد، در اینجا تکلیف چیست؟این دارو نسخه

تر از دانید که داروي مشابه داخلی با همان کیفیت داروي خارجی یا کیفیت پاییناگر می
داروي  ي شما ازکند و مفید است، و اینکه استفادهآن موجود است و بیماري را درمان می

شود، مصرف داروي داخلی اشکالی داخلی به معناي مخالفت با دستور پزشک محسوب نمی
 .ندارد

شده و در نهایت ارزان شدن محصول از آیا اگر تولیدکننده براي کاهش قیمت تمام
  ي نامرغوب استفاده کند اشکال دارد؟مواد اولیه

از آن استفاده کرد و در این  شودشود مثمرثمر نیست و نمیاگر کاالیی که تولید می
بیند این کار قطعاً جایز نیست و حرام است. شود یا خسارت میصورت خریدار متضرر می

ي مواد نامرغوب در تولید آن، حادثه به بار اي است که به دلیل استفادهي نقلیهمثالً کاال وسیله
 .م استشود. این کار حراآورد یا اجاق گازي است که موجب حادثه میمی

ي او از موادي که مرغوبیت کافی را ندارد منجر به خسارت طور نیست که استفادهاما اگر آن
شود یا طول ي بهتري از آن کاال میخریدار شود، ولی اگر اجناس مرغوب به کار ببرد، استفاده

شود و استهالکش کمتر است؛ از این جهت ممکن است کاالها به درجه یک عمرش بیشتر می
 .شان آنها را خریداري کننددو یا سه تقسیم شوند و افراد در حد توان و مورد استفاده یا
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  ایرانی بخریم

   مامور براي خدمت زهرائیم  ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

  ما منتظر شفاعت زهرائیم  ن هستندروزي که تمام خلق حیرا

یعنی سه چهار سال قبل  2014در سال ژاپن، کشوري که اسم آن را خیلی ها شنیده اند. 

  .تریلیون دالر در جایگاه سوم جهان پس از چین و آمریکا قرار گرفته است 5با نزدیک به 

ت. یک سوالی که وجود دارد چگونگی رسیدن ژاپن به چنین قدرت اقتصادي اي اس

کشوري که منابع طبیعی زیادي ندارد و بیشتر مناطق کشورش کوهستانی یا آتشفشانی است و 

هر چند وقت یکبار هم زلزله شدیدي در این کشور می آید. حاال اینها را بگذارید کنار اینکه 

حدود هفتاد سال قبل، یعنی درست بعد از جنگ جهانی دوم، دو بمب اتمی، دو شهر 

کمبود مواد  میلیون نفر بیکار، 13اکی این کشور را با خاك یکسان کرده بود. هیروشیما و ناکاز

. اینها در کنار پرداخت غرامت به کشورهاي متفقین بود. مثل اینکه تورم بسیار شدید و غذایی

  وضعیتشان از ما هم خیلی خیلی بدتر بوده است.

  قتصادي رسید؟چی شد به اینجا رسید؟ چه اتفاقاتی افتاد که به این جایگاه ا

  کارشناسان دالیل زیادي بیان می کنند که به سه دلیل اصلی اشاره می کنم:

یکی از عوامل پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن . نگاه مقدس به کار: 1

می کردند، بلکه  کاردر مردم این کشور است. مردم ژاپن نه تنها براي سود  کارفرهنگ باالي 

چیزي که ما شیعیان از حدود هزار و   .ري مقدس و ارزشمند می دانستندتولید و کار را ام

چهارصد سال قبل داشته ایم. براي ما شیعیان یکی از افرادي که خیلی اهمیت دارد کسی است 

که به جنگ می رود. یعنی کسی که می رود و براي دفاع از دین و ناموس و وطنش به جنگ 
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ارد. به خصوص اگر کسی شهید شود در این راه که می رود و جان خود را کف دست می گذ

خیلی ارزشمند است. حاال نگاه کنید در روایات ما چه کسانی با اینکه به جنگ نمی روند ولی 

الکاد  :فرمودندعلیه السالم امام صادق ثواب و ارج و قرب مجاهدان فی سبیل اهللا را دارند.  

کننده براي اداره خانواده و زندگی، مانند  یعنی تالش 19علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اهللا

من طلب هذا الرزق من  :فرمودند علیه السالم نیزامام موسی بن جعفر  .مجاهد در راه خداست

یعنی هر که روزي حالل (به  20حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل اهللا

 .اهد در راه خداستوسیله کار و تالش) براي خود و عیالش بطلبد، مانند مج

یک روز، در فرهنگ ما شیعیان، کار کردن و فعالیت کردن خیلی ارزش داشته است. 

و مزارع اطراف مدینه به  گرمی هواي تابستان شدت گرفته بود. آفتاب بر مدینه و باغات

ن اتفاقا به نواحی بیرون مدینه آمده بود، ناگها تابید. در همین حال یکی از این طبقهشدت می

چشمش افتاد به مرد درشت اندامی که معلوم بود در این وقت براي سرکشی به مزارع خود 

رفت. آن آمده و به واسطه خستگی به کمک چند نفر که از کسان خودش بودند راه می بیرون

به خاطر مال دنیا در این هواي گرم  مرد زاهد مسلک با خود اندیشید که این مرد کیست که

ت؟ نزدیکتر شد، دید این مرد محمد بن علی بن الحسین یعنی امام باقر است. بیرون آمده اس

مرد زاهد مسلک به خیال خود خواست امام را مورد مالمت قرار دهد، نزدیک آمد و سالم 

کرد و جواب سالم گرفت. بعد گفت: آیا سزاوار است کسی مثل تو دنبال کار دنیا بیرون رود؟ 

دهی؟ امام خود را به دیوار تکیه داد رسد جواب خدا را چه میاگر در همین حالت اجلت فرا 
                                         

 

 
  88، ص 5کافی، ج  19 

  11، ص 12وسائل، ج   20
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ام. من اجل من برسد خوشوقتم که در حال عبادت از دنیا رفته اگر در همین حال :و فرمود

 عیالمند، زندگی و خرج دارم، اگر زحمت نکشم و کار نکنم باید دست حاجت آدمی هستم

راست گفتی، من  ه این بیان منطقی را شنید گفتپیش تو و امثال تو دراز کنم. زاهد همین ک

  . خواستم تو را نصیحت کنم اما دانستم من در اشتباهم و تو مرا نیکو نصیحت کردي
پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله آن گاه که ویژگی هاي انسان مؤمن را براي حضرت علی 

اي علی، پرکاري از «ید: علیه السالم توصیف می کند، با اشاره به صفت پرکاري می فرما

  «.21صفات مؤمن است

. یکی دیگر از دالیل بسیار مهمی که براي پیشرفت ژاپنی ها می گویند این است که آنها 2

 مشهور به قناعت بودند و هستند. داستان یک دانه برنج را می دانید؟

این بهانه که  اکثر اوقات وقتی سر سفره نشسته ایم می بینیم که مثال مقداري نان یا برنج به

چیزي نیست دور ریخته میشود. من می خواهم براي شما یک حساب سرانگشتی بکنم. اگر 

در روز فقط یک وعده برنج بخورند و هر کدام فقط یک دانه برنج را  22شصت میلیون ایرانی

دور بریزند (که قطعا بعضی ها خیلی خیلی بیشتر دور می ریزند مخصوصا در مراسمات و...) 

کیلو  1500گرم است. میشود  25روزانه شصت میلیون دانه برنج. هر هزار دانه برنج  می شود

  تن برنج. 45در روز. حاال ضربدر سی بکنیم می شود ماهی 

دربارة اسراف حساسیت داشتند من خودم دیده  خمینی رحمت اهللا علیه حضرت امام

دیده بودم    آن آب می خوردند. دائم ن بود و باکه اغلب کنارشا داشتند  لیوانی  ایشان   بودم که

                                         
 

 
  . در سیره امام علی علیه السالم کار و تالش 51، شماره 1384اردیبهشت   گنجینه21  
  بقیه را کودك و بیمار و... فرض کنیم که نمی توانند برنج بخورند22 
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دور نمی ریختند  بقیۀ آب را   هر موقع آب تناول می فرمودند کاغذي روي آن می گذاشتند و

  23تمام شود. و از همان استفاده می کردند تا

ر را . سومین عاملی که نقش بسیار مهمی در پیشرفت اقتصادي ژاپن داشت و آن کشو3

به یکی از صادرکنندگان انواع محصوالت تبدیل کرد مصرف کاالي تولید داخل بود. اما در 

فرهنگ ما چقدر به این موضوع اهمیت داده می شود؟ حاال یک کسی به دلیل ارزان تر بودن 

می رود جنس چینی میخرد غافل از اینکه دوام و مقاومت آن خیلی کمتر از جنس ایرانی 

شویم دوباره بخریم. یک ضرب المثلی بین انگلیسی ها معروفه که میگن  است و مجبور می

من هنوز آنقدر پولدار نشده ام که جنس ارزان قیمت بخرم. این یعنی اگر یک جنس خوب 

بخریم می تواند سالها سالم بماند و حتی فرزندانمان هم بتوانند از آن استفاده کنند ولی جنس 

کمتري دارد. شخصی رفته بود چین و یک هارد یک ترابایتی ارزان قیمت عمر و کیفیت خیلی 

خریده بود به قیمت یک چهارم قیمت اصلی. دو بار که فایل از روش پاك کرده بود دیگه 

قابل استفاده نبود. جنس ارزان به انسان وفا نمی کند معموال. ضمن اینکه فرض کنید خودمان 

  ی بخریم؟مالک شرکت تولیدي هستیم؟ آیا حاضریم جنس چین

حاال چه فایده اي دارد که ما جنس تولید داخل بخریم؟ دو تا فایده دارد. یکی اینکه پول 

و سرمایه مان را به راحتی از کشورمان خارج نمی کنیم و پولمان به دست یک ایرانی می 

رسد. دوم اینکه شرکت ایرانی وقتی مشتري دارد و مشتري به او اهمیت دهد حداقل 

د و چند کارگر ایرانی از آن شرکت نان می خورند. بحث من فقط در ورشکست نمی شو

                                         
 

 
  191صفحه  خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی23 
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اشتغال نیست. در این است که همین موضوع جلوي خیلی از مفاسد مثل دزدي را می گیرد. 

و این یعنی دادگاه هاي خلوت تر و اعصاب خوردي کمتر و آرامش و امنیت جسمی وروحی 

  بیشتر. 

ایت از آن اهمیت دارد که رییس جمهور فعلی ببینید اینقدر بحث تولید داخلی و حم

بخر. اگر اثر نداشت و فایده  امریکا در مراسم تحلیفش این شعار را مطرح کرد که امریکایی

  اي نداشت در این کشورهاي پیشرفته این همه تاکید بر خریدن کاالي داخلی نبود. 

ست یا کم است. نکته آخر اینکه ممکن است کسی بگوید جنس ایرانی در مغازه ها نی

چکار کنیم؟ من از شما سوال می پرسم. آیا مغازه دار براي دل خودش جنس می آورد؟ خیر. 

می گوید از این جنس بیشتر می خرند پس از این جنس بیشتر می آورم. حاال اگر یک روستا 

یا حتی یک منطقه جنس خارجی نخرند آیا مغازه دار می رود جنس خارجی بیاورد؟ خب 

باد می کند و به ضرر خودش است. یک نمونه مثال می زنم. خیلی از مغازه هاي  روي دستش

قم تا همین چندسال قبل اصال جنس ایرانی خیلی کم می آوردند ولی از وقتی که رهبري 

فرمودند جنس داخلی بخرید و اکثر طلبه ها و روحانیون از این حرف پیروي کردند و تالش 

  ه ها هم کم کم جنس ایرانی آوردند. ان اهللا مع الصابرینکردند جنس ایرانی بخرند، مغاز
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  پنجملس مج
  احکام

 مجازي فضاي در آثار مالکیت

 اشکال مجازي فضاي در منبع ذکر با آهنگ و کلیپ فیلم، دانلود یا گرافیکی کارهاي کردن کپی آیا. س

 دارد؟ شرعی

 اشکال است، آزاد عموم براي استفاده امور گونه این در که دارد وجود متعارفی یا شواهد و قرائن اگر. ج

 .نیست جایز واجب احتیاط بنابر برداري کپی و فروش و خرید استفاده، اال و ندارد

 حریم خصوصی در فضاي مجازي

  تعرض به حریم خصوصی دیگران از طریق فضاي مجازي از لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟. س

  .فی نفسه جایز نیست. ج
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  ایمنی، بعد کاراول 

   مامور براي خدمت زهرائیم  ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم
  ما منتظر شفاعت زهرائیم  ن هستندروزي که تمام خلق حیرا

قدیمترها براي اینکه با انسانهایی دور از خودشون ارتباط برقرار کنند دو راه حل داشتند: 

یکی مسافرت و یکی هم نامه. هر کدام از این دو تا راه ممکن بود ماه ها طول بکشه. مثال اگر 

مثال فالنی مریض شده، این شخص تا نامه می خواستند به کسی که در تهران است بگویند 

بهش می رسید و می آمد شاید به چهلم مریض هم نمی رسید. اما یک اتفاق این ارتباط را 

خیلی راحت تر و متحول کرد. تلفن اختراع شد. تلفن به این دلیل که وسیله ارتباطی خیلی 

ار گرفت. کمی بعد تحول ساده تر بود و خیلی هم زودتر به جواب می رسید مورد استقبال قر

  بزرگتري اتفاق افتاد به نام اینترنت و بعد هم به این بحث فضاي مجازي.

اما یک نکته اي که در خارج از ایران خیلی مورد توجه قرار گرفت ولی در ایران متاسفانه 

خیلی کم به آن توجه شد، نداشتن سواد استفاده از این ابزارها بود. حاج آقا، مگه سواد می 

  واد. گوشی رو میگیري دستت و میزنی اتصال و میري داخل تلگرام.خ

منظور من این نبود. این کارها را آنقدر ساده اش کرده اند که یک بچه دو ساله هم می 

تواند یاد بگیرد و انجام بدهد. براي اینکه متوجه منظور بنده بشوید باید یک مقدار توضیح 

  بدهم.

دستورالعملی هم کنار آن وجود دارد. مثال ماشین یا  هر ابزاري که ساخته می شود یک

موتور یا وسایل برقی براي اینکه درست بتوانیم از آنها استفاده کنیم، باید دستورالعمل آن را به 
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خوبی انجام دهیم. اگر کسی بدون گرفتن کالج، دنده بزند به او می گویید رانندگی بلد 

دارد. اگر کسی چم و خم چوپانی را انجام ندهد می نیست. یا به تعبیر دیگر سواد رانندگی ن

گویید چوپانی بلد نیست یا سواد چوپانی ندارد. کسی هم که بلد نیست بخواند، در حقیقت 

سواد خواندن ندارد. منظو من از سواد این بود. کسی که بلد نیست درست از این ابزار استفاده 

  کند، سواد استفاده از این ابزار را ندارد.

  آقا یعنی چکار باید بکنیم که انجام نمی دهیم؟  حاج

خیلی کارها. مثال یکی از مواردي که خارجی ها معموال رعایت می کنند و ما متاسفانه 

کمتر رعایت می کنیم مشخص کردن ساعت استفاده از این ابزار است. یعنی می گویند در 

عت. این خیلی مهم است. طول روز یکساعت استفاده می کنیم. از فالن ساعت تا فالن سا

چون معموال وقتی پاي این فضا می نشینیم می بینیم که خیلی از وقتمان از بین رفته. این نکته 

اول. یعنی اگر ما بلد باشیم از این فضا به درستی استفاده کنیم وقتمان و عمرمان هدر نمی 

  رود.

ویم. یعنی مثال نکته دیگر اینکه فقط و فقط و فقط با هدف مشخص وارد این فضا ش

اطالع درباره فالن موضوع مد نظر ماست. بهتر است روي کاغذ این موضوع را یادداشت کنیم 

و وارد شویم و مقید باشیم فقط به همان موضوعی که نوشته ایم رسیدگی کنیم. آنقدر پیش 

می آید که وارد فضاي مجازي می شویم و می بینیم یک ساعت گذشته ولی هنوز سراغ 

که می خواسته ایم نرفته ایم. این خیلی پیش می آید و هم وقت گیرتر است و هم موضوعی 

  بدون نتیجه تر.

نکته آخر اینکه خیلی مهم هم هست این است: هر خبري را تا مطمئن نشده اید باور 
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نکنید. چند روز پیش خبري در فضاي مجازي پخش شد که فالن متخصص گفته اضافه هاي 

ن فالن ویروس را تولید میکند و هزار جور توضیح و .... رفتم از یک نان را دور بریزید. چو

پزشک این موضوع را سوال کردم. آنقدر ایراد به این حرف گرفت که معلوم شد واقعا کسی 

که این حرف را زده اصال بویی از پزشکی نبرده. حاال براي تایید این حرف رفته بودند و یک 

ی که به ظاهر قضیه نگاه می کد ممکن بود خیلی راحت صدایی هم ضبط کرده بودند. هر کس

این حرف را قبول کند. بیشتر حرف هایی که در این فضا مطرح می شوند معموال از این نوع 

  هستند. باور نکنید تا زمانی که مطمدن نشده اید.

بعضی وقت ها بخشی از واقعیت را می گویند. مثال تصور کنید یکی از شما را یک نفر 

و فرار کند. شما هم او را بگیرید و بزنید البته به همان میزانی که زده است. حاال اگر بزند 

کسی بیاید و بگوید شما آن شخص را زدید آیا دروغ گفته؟ نه. واقعیت را گفته. ولی کامل 

نگفته. فقط یک تکه را گفته است. خب! خیلی از حرف هایی که در خبرگزاري هاي خارجی 

صداي آمریکا گفته می شود از این نوع است. می گوید نیروي انتظامی زد مثل بی بی سی یا 

و چند نفر را کشت. نمی گویند این افراد حمله کرده بودند به پایگاهی از نیروي انتظامی که 

پر از انواع مهمات بوده است. هرچه اخطار داده اند که نزدیک نشوند آنها گوش نکرده اند. 

یک به پا را می دهد ولی همه که تیرانداز ماهري نیستند. چند تیر هم فرمانده پایگاه دستور شل

  به بعضی افراد می خورد و کشته میشود. همین.

آنها که دلشان براي ما نسوخته. همین بی بی سی یکی از عوامل کودتاي بیست و هشت 

کومت مرداد علیه مصدق بودند. می خواهند وضعیت را به هم بریزند. تفرقه بیاندازند و ح

کنند. بعضی از جوانان ما هم به حرف اینها گوش می دهند. فقط یک نکته بگویم که اگر 
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آشوبی بشود و این حکومت سقوط کند اوال مطمئن باشید تا سالها ایران روي خوش امنیت و 

آزادي به خود نمی بیند. نمونه اش همین افغانستان و عراق که البته ایران کمک کرد تا آشوب 

ر شود. ثانیا کشور را قطعا تکه تکه اش می کنند. خوزستان، کردستان، سیستان، عراق کمت

تبریز و ارومیه و... . دست آخر هم اینکه کوچکترین اهمیتی به شما داده نمی شود البته اگر 

  باز قائله سرقت و راهزنی دوباره راه نیافتد.

و درد سرهاي ما که همین سه تا نکته رو اگر خوب رعایت کنیم خیلی از مشکالت ما 

  ناشی از فضاي مجازیه امروز، حل خواهد شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  بخش
خانواده و بانوان
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  بخش خانواده و بانوان
  مجلس اول:

  ازدواج به موقع:
با توجه به اهمیت و ضرورت ازدواج، الزم است این امر خیر در زمان خودانجام گیرد. 

رد از اهداف اولیه و عالیه آن فاصله بدیهی است هرچه در این کار مهم تاخیر صورت گی

  گرفته ایم.
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  :دستور به ازدواج به موقع دختران
امام صادق ع: خداوند متعال آنچه راکه مردم به آن احتیاج داشته اند، براي رسول خود 

بیان فرموده است و از جمله چیزهایی که به رسول خود تعلیم داد این بود که روزي رسول 

برفراز منبر رفتند و پس از حمد و ثناي الهی فرمودند: اي مردم! جبرئیل از لهصلی اهللا علیه وآخدا

جانب خداوند لطیف و خبیر براي من خبر آورد که دختران باکره همانند میوه درختان هستند. 

همان گونه که اگر میوه درختان هنگامی که می رسند چیده نشوند آفتاب آنان را فاسد و بادها 

ی سازد. هنگامی که دختران به بلوغ می رسند و آن چه راکه زنان متوجه می آنهارا پراکنده م

شوند آنان نیز متوجه شوند، داروئی جز شوهر نمودن ندارند در غیراینصورت از فساد ایمن 

، 2العقول، جنخواهند بود. چرا که آنان بشر هستند و بشر مصون از خطال و لغزش نیست.(مرآة

  )29ص

سالگی ازدواج  9نیز بعنوان الگوي بشر، با وجود عصمت، در سن علیها سالم اهللاحضرت زهرا

  فرمودند.

  دالئل افزایش سن ازدواج:
  عدم اعتماد و توکل به خدا-1

  توهم لزوم فراهم نمودن تمامی شرایط و لوازم زندگی-2

  باالرفتن سطح توقعات-3

  تحصیالت بی مورد و غیرضروري بانوان-4

  انواناشتغال گسترده غیرضروي ب-5

  بیکاري جوانان جویاي کار و تن آسایی برخی دیگر.-6
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باال رفتن سن ازدواج باعث کمترشدن شورونشاط جوانی، کم شدن حوصله، کاهش 

ناباروري (در موارد متعددي باعث ناباروري دائم)، عدم عالقه به فرزندآوري وقانع شدن به 

  د جمعیت دارد.تک فرزندي که همگی این معضالت نقض موثري  در کاهش شدی

سال و مجرد، زنگ  28و نیم میلیون دختر فارغ التحصیل با سن باالي 2آمار نگران کننده 

  خطر و هشداري جدي براي جامعه بویژه بانوان ماست.

  ازدواج آسان:
ازدواج آسان به معناي برداشتن مالك ها و معیارهاي شرعی و عرفی صحیح نیست بلکه 

رسومات کهنه وجاهلی است . مهمترین مالك اسالم براي  به معناي حذف تشریفات زائد و

انتخاب همسر، ایمان و اخالق است. تمامی امتیازات و معیارها مانند ثروت، زیبایی  و جمال، 

موقعیت اجتماعی و شغلی بدون ایمان و اخالق؛ ارزش و اعتباري که ندارد هیچ، مایه شر و 

  فساد هم خواهد شد.

: حضرت امام محمدباقر.ع با خط مبارك خودشان براي من ابراهیم همدانی می گوید

  نوشتند: رسول خداص فرمودند: 

باشخصی که از دین و اخالقش راضی هستید ازدواج کنید که اگر چنین نکنید، فتنه و 

  )347، ص5فساد بزرگی در جامعه پدیدار خواهدشد.(الکافی، ج

و اخالق همسر آینده، الزم است  بنابراین پس از تحقیق کامل و اطمینان خاطر از ایمان

مقدمات ازدواج را به سرعت فراهم نمود و از رسومات دست و پاگیر و تشریفات زائد مانند 

  مهریه سنگین، شیربها، جهیزیه غیرضروري و... دوري نمود.

  در پرهیز از تشریفات:صلی اهللا علیه وآلهاقدام رسول خدا
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تشریف بردند، سالم اهللا علیهااري حضرت زهرابه خواستگعلیه السالم هنگامی که حضرت علی

با توجه به رضایت قلبی دخترشان  شناخت کامل از شخصیت امیر صلی اهللا علیه وآلهرسول خدا

فرمودند: علیه السالم به آسانی شرایط ازدواج را فراهم کردند و به ضرت علیعلیه السالم المومنین

فرمودند: شمشیر و زره و علیه السالم علیبراي ازدواج از مال دنیا چه چیزي داري؟ حضرت 

فرمودند: شمشیر را براي جهاد و شتر صلی اهللا علیه وآلهشتري براي کسب و کار دارم. پیامبر رحمت

را براي کسب و کار نیازداري ولی می توانی زره خود را بفروشی و براي مهریه قراردهی. که 

نزل و لوازم ساده عقد و عروسی درهم برخی اثاث ضروري م 480با فروش زره به مبلغ 

خریداري شد و در کمتر از یک روز  مقدمات عروسی فراهم شد. غذایی تهیه و مسلمانان 

  دعوت شدند.
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  مجلس دوم
 

  افراط و تفریط غلط:
و حد تعادل را در تشکیل  را الگوي خود قرار می دهندسالم اهللا علیهاگروهی حضرت زهرا

دیگر که از خواسته هاي نفسانی خود یا آداب و رسوم  ولکن گروهی زندگی رعایت می کنند

محلی و قومی و قبیله اي پیروي می کنند، سالها در مقدمات و رسومات غلط و مراسم هاي 

مختلف از قبیل بله برون، خنچه عروس، خریدهاي مختلف بازار، شب چله، هدیه و عیدي در 

  اتختی، مادرزن سالم و... می مانند.تمامی مناسبت ها و اعیاد دوران نامزدي، حنابندان، پ

گروهی دیگر نیز با حذف تمامی تشریفات شرعی و عرفی صحیح وتنها با آشنایی 

خیابانی و قهوه خانه اي و دانشگاهی یا اینترنتی به خیال خود ازدواج مدرن و غربی را در سر 

  رد. می پرورانند. غافل از اینکه چنین ازدواج هایی، طالقهاي مدرنی در پی دا

  

  تاالر مجلل با طالقهاي مجلل:
در یکی از جراید آمده بود صاحب یکی از تاالرهاي مجلل تهران که قصد برگزاري 

جشن سالروز ازدواج هاي سال گذشته در تاالر خود راداشت تا تبلیغاتی براي تاالرش 

 نفر از آنها طی سال 250زوج موردنظر، متوجه شد که  360حساب شود پس از تماس با 

گذشته طالق گرفته اند. زندگی مشترك برخی از زوج هاي جوان که اکثرا از قشر ثروتمند 

  جامعه بودند، کمتر از یک ماه دوام داشته است.
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  ساده زیستی:
سلیقه افراد در انتخاب اسباب و لوازم زندگی، مختلف است و برخی تنها لوازم ضروري 

برخی دیگر به طور دائم به دنبال لوازم غیرضروري  اولیه و موردنیاز خود را تهیه می کنند اما 

  و لوکس و مدروز هستند.

ضرري که دسته دوم راتهدید می کند ابتالء به بیماري روحی ناشی از ولع و حرص 

مدهاي جدیداست. چرا که با آمدن یک مد جدید، از انتخاب قبلی خود پشیمان می شوند. 

وانند دچار حسرت و اندوه می شوند، عطش مصرف اگر بتوانند آن را تهیه می کنند واگر نت

زدگی آنان را اشباع نمی شود و چشمان آنان همواره به دنبال زندگی دیگران است. اما دسته 

اول با روح قناعتی که دارند آسوده خاطر زندگی می کنند ضمن اینکه خاصیت اسباب و اثاث 

  ندارد.ولوازم ساده این است که زود کهنه نشده و کاري به مد 

  ساده زیستی حضرت زهرا س:
تهیه شده علیه السالم که از فروش زره امیر المومنینسالم اهللا علیهاجهزیه حضرت فاطمه زهرا

بود، مجموعا هفده قلم لوازم موردنیازي بود که وقتی رسول خداص آن ها را مشاهده نمودند 

فشان گلین و سفالین است فرمودند: خداوندا؛ این ازدواج رابر این خانواده که بیشتر ظرو

  مبارك فرما. برخی از این لوازم با توجه به موقعیت آن زمان عبارت بودنداز:

یک عدد پیراهن و یک روسري بزرگ و یک عدد حوله، دو دست رخت خواب، 

چهارعدد بالش، پرده اي از پشم، یکعدد آسیاب دستی، مشک آب، طشت لباس شویی، چند 

ین، فرشی از پوست و یک عدد عبا(فاطمه زهرا سرور دل عدد کوزه و ظرف گلی و سفال

  )575پیامبر.ص، ص
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گرچه این زندگی ساده و به دور از تشریفات بود لکن لبریز از صفا و نشاط و زیبایی 

به امیر المومنین .ع. فرمودند: اي اباالحسن من از سالم اهللا علیهاحضرت زهراچنانچه معنوي بود. 

، 43چه را در توان تو نیست، از تو بخواهم.(بحاراالنوار، ج خداي خودحیا می کنم که آن

  )59ص

از روي فقر و سالم اهللا علیهانکته الزم به تذکر آن است که ساده زیستی حضرت فاطمه

ناداري نبود بلکه برخاسته از اوج معرفت و غناي روحی آن حضرت بود، بهترین شاهداین 

ر اختیارشان بود. فدك سرزمین حاصل خیزي مدعا، دورانی از زندگی ایشان است که فدك د

به صلی اهللا علیه وآلهبود که می توانست تمام گندم مورد نیاز مدینه را تأمین کند و هدیه رسول خدا

هزار سک طال 120و به دستور خداوند متعال بود که در آمد آن را تا سالم اهللا علیها شخص فاطمه

) ولی با وجود چنین ثروتی، تغییري 118ص، 29در سال ذکر کرده اند.(بحاراالنوار، ج

درزندگی ایشان رخ نداد و تمام حاصل فدك را فداي رضایت و خشنودي خداوند می فرمود. 

  هنگام برداشت محصول فدك، زمان شادي فقراي مدینه بود.
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 مجلس سوم
  خداست:و امانت مال و ثروت مایه آزمایش 

  ند:به ابان بن تغلب فرمودعلیه السالم امام صادق

آیا گمان کرده اي که خداوند به هر کس مال و ثروت داده او رااکرام نموده و به هرکس 

نداده او را خار کرده است؟ هرگز چنین نیست. بلکه مال و ثروت از آن خداست که آن را 

نزدمردمان به امانت می گذارد و به آنان اجازه می دهد که از این مال با میانه روي و تعادل 

بیاشامند و بپوشند وازدواج کنند و از مرکب سواري بهره مند شوند؛ و از آنچه می  بخورند و

ماند به فقراي مومنان بدهند و نابسامانی زندگی آنان را سامان دهند؛ پس هرکس چنین کند، 

آنچه می خورد و می آشامد و سوار می شود و ازدواج می کند بر وي حالل است و چنان چه 

  متعارف بگذرد و زیاده روي و اسراف کند بروي حرام است. از اندازه متعادل و

سپس » و التسرفوا إنه الیحب المسرفین«این آیه را خواندند: علیه السالم سپس امام صادق

فرمودند: آیا خیال می کنید که خدا مردي را بر مالی که به او عطا کرده است امین بداند، که 

با اینکه اسب بیست درهمی براي او بس است؟ و براي خود اسبی به ده هزار درهم بخرد، 

یا آن که خدا راضی است که مردي » والتسرفوا إنه الیحب المسرفین«آنگاه در قرآن بگوید: 

هزار دینار هزینه ازدواج خود کند در حالی که می توانست با بیست دینار این کار راانجام 

  »سراف کاران را دوست ندارد؟اسراف نکنید که خدا ا«دهد آن وقت در قرآن بفرماید: 

  ثمره زندگی ساده:
در زندگی که دغدغه مد و مخارج بی جا نباشد، آرامش بیشتر حاکم می شود و دغدغه 

خواسته هاي بیجاي فرزند نیز از بین رفته و تصور لزوم تمام خواسته هاي فرزند، پاك می 
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  شود.

بهشت است، چرا زندگی خود وقتی به گفته پیامبر اکرم ص: فرزند صالح گلی از گلهاي 

با والدت با سالم اهللا علیها را بهشتی نکنیم. چنانچه زندگانی کوتاه و پربرکت حضرت فاطمه زهرا

سعادت و مبارك پنج فرزند: حسن، حسین، زینت و ام کلثوم و محسین علیهم السالم همراه 

حب فرزندان فراوان بود. دیگر امامان معصوم علیهم السالم نیز مانند مادر بزرگوارشان صا

بودند که امروزه آثار و برکات این نسل با عظمت در سراسر ایران و جهان و زیارتگاههاي 

  متعدد مشهوداست که قطب فرهنگی هر منطقه نیز می باشند.

می شود صلی اهللا علیه وآلهو این نگاه صحیح به زندگی است که باعث عمل به دستور پیامبر

ید تکثیر نسل کنید که من در قیامت به فزونی امت خودم در میان که می فرمایند: ازدواج کن

دیگر امت ها افتخار می کنم حتی به کودکان سقط شده شما نیز مباهات می کنم.(بحاراالنوار، 

  )220، ص100ج

اما فرهنگ غربی با مقابله قراردادن فرهنگ فاطمی و با افزایش سن ازدواج، اشتغال 

منزل، پرداختن به تجمالت و زائدات زندگی، اکتفا به یک یا  غیرضروري بانوان درخارج از

دو فرزند آن هم در سنین باال، گاهی نامبارك در جهت کاهش نسل شیعیان اهل بیت علیهم 

السالم برداشته و پرچم داران فرهنگ اهل بیت علیهم السالم رادرخطر کاهش شدید قرار داده 

  است.

  بهانه تراشی ممنوع:
می گوید: خدمت آن حضرت نامه اي نوشته و عرض علیه السالم مام کاظمیکی از اصحاب ا

کردم: مدت پنج سال است که از بچه دار شدن جلوگیري می کنم به دلیل آنکه همسرم فرزند 
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نمی خواهد ومی گوید: تربیت فرزندان براي من دشوار است چرا که امکانات مناسبی نداریم؛ 

  نظر شما چیست؟

  در پاسخ مرقوم فرمودند:م علیه السالامام کاظم

  )7، ص21فرزند طلب کن که خداوند متعال روي آنها  را می دهد.(مرآة العقول، ج

بهانه هاي واهی دیگر چون لذت بیشتر بردن از زندگی زن و شوهري بدون فرزند یا 

بهانه امکانات بیشتر براي فرزندان کمتر، ناشی از نگاه اشتباه و انحصاري لذت در عدم حضور 

فرزندان است در صورتیکه خود تعدد فرزند و هم بازي بودن آنها یکی از باالترین لذت ها و 

  از بهترین روشهاي تربیتی است.

  

  اجر و ثواب مادري:
فرمودند: هنگامی که زنی باردار می شود، همانند صلی اهللا علیه وآلهرسول گرامی اسالم

و مال است و هنگامی که وضع حمل  دار شب زنده دار و مجاهد در راه خدا با جانروزه

نمود، آن قدر اجر و پاداش دارد که قابل توصیف نیست، و اگر دراین مدت از دنیا رودهمانند 

شهید است و زمانی که به نوزادش شیر می دهد، با هرمکیدن شیر به او، اجر آزاد کردن یک 

می شود.(امالی صدوق، اسیر از نسل حضرت اسماعیل را می دهند. و تمام گناهانش آمرزیده 

  )411ص



 شمسی)هـ. 96(1439فاطمیه دوم  -ره توشه موسسه جهادي، تبلیغی بالغ مبین

 

 
 

80 
 

   
 

  بخش سیره شهدا

  
  

  

  

  

  

  

  

  بخش
 سیره شهدا
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  (سالم اهللا علیها)با حضرت زهراو ایثارگران پیوند شهدا 
  

  مقدمه
توانند چراغ  یست. شهدا میدا کردن الگو نیبرا پ یخیازمند کاوش تاریجامعه امروز ما ن

ل بشر. آنها یوهم و تخ دهییما باشند شهدا نه افسانه اند و نه زا یجامعه اسالم يبرا  یروشن

ما  یگید هم در همسایا هم رزمان ما بودند و شایها  یها، هم کالس يد همان هم بازیشا

شوند. پس  یز هنوز با من و شما چهره به چهره میکردند. بستگان و فرزندانشان ن یم یزندگ

فۀ یقام خلکه خود را به مرز انسان کامل و م ییک تر از شهدا. آنهایبهتر و نزد ییچه الگو

  24را سر دادند. یاخالق عمل يک کردند وغزل عرفان و مثنوینزد یالله

ارتباط با اهل در  و ایثارگران شهدا یره عملی، سنمونه هایی ازن بخش از ره توشه یدر ا

  ما باشد. يبرا یین رهگذر، سرمشق هایتا از ا بیت(علیهم السالم)آورده شده است

  

  !هادتازدواج بخاطر ش
شهادت بود. کربالي چهار هم گذشته بود و او هنوز شهید نشده بود! بعد  حاجی عاشق

از عملیات تقریباً دیگر با کسی صحبت نمی کرد. انگار از شهادت خود مأیوس شده بود. 

شاید هم در سکوت طوالنی اش به این معما فکر می کرد. او گفته بود: هر نماز و دعایی که 

اندم، هر دعایی، هر ذکري، حتی در اواخر شنیدم اگر اگر کسی بخواند شهید می شود، خو
                                         

 

 
  .11کتاب سیره پیامبرانه شهدا، رضا آبیار، قم کتاب طه.ص  24
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کسی ازدواج کند و به جبهه بیاید شهید می شود، من به خاطر شهادت ازدواج کردم، ولی نمی 

به یاد دارم وقتی از طرف فرمانده ي لشکر دستور آمادگی براي » دانم چرا شهید نشدم!

بالي پنج بود، درست شب شهادت عملیات را شنید قرارش را از دست داد. شب عملیات کر

. دقایقی بیشتر به اعالم رمز عملیات باقی نمانده بود. نیروها پشت (سالم اهللا علیها)حضرت زهرا

خاکریز زیر لب ذکر می گفتند و از خداوند توان و قدرت می طلبیدند. حاجی درون سنگر 

با گروهانها تماس  فرماندهی نشسته بود و در آن طرف بی سیمچی ها در تالش بودند. یکی

می گرفت و از آخرین وضعیت آمادگی بچه ها می پرسید، دیگري از محور، وضعیت خط 

دشمن را سئوال می کرد و آن یکی با فرمانده ي لشکر تماس داشت. در همان حال حاجی 

یکی از بچه ها را که تازه مداح شده بود صدا زد. انگار مثل کسی که گمشده اي را پیدا کرده 

  گفت: شنیده ام که مداحی هم می کنی؟ باشد

  نه حاج احمدآقا، ما که سعادت نداریم.   - 

  بخوان عیبی نداره، هرچی بلدي بخوان.  -

 (سالم اهللا علیها)با اصرار زیاد حاج احمد مجلس روضه خوانی خانم فاطمه زهرا  …آخر -

در چند متري دشمن! بی  ، آن هم(سالم اهللا علیها)بر پا شد؛ چه مجلسی! شب شهادت حضرت زهرا

سیمچی ها همچنان در تالش بودند و حاجی هم غرق گریه. انگار اشعار با تار وپود وجودش 

  …بازي میکردند
  وقتی که باغ می سوخت، صیاد بی مروت

  …مرغ شکسته پر را، در آشیانه می زد

وم شد با هر بند از این اشعار بند دل او پاره می شد. حاجی آنقدر گریست که بعد معل

گرفته است. صبح، بعد از آن  (سالم اهللا علیها)همان شب جواز بهشت را از دست فاطمه زهرا
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پیروزي درخشان حاجی سرتاسر خاکریز را رفت؛ به تک تک بچه ها سر زد، در آخر هم 

خمپاره  اي در پیش پایش منفجر شد و او را به باغ سبز شهادت برد ولی از او فقط دو ساق 

  25جا ماند.پاي سالم به 

  (سالم اهللا علیها)به خانم حضرت زهرا  توسل
در اسارت، اذان گفتن با صداي بلند ممنوع بود. ما در آن جا اذان می گفتیم، اما به گونه 

اي که دشمن نفهمد. یک جوان هفده ساله ضعیف و نحیف، یک زمانی، موقع نماز صبح بلند 

  ” چیه؟ اذان می گویی؟ بیا جلو!“شد و اذان گفت. ناگهان مأمور بعثی آمد و گفت: 

یکی از برادران اسدآبادي دید که این مؤذن، یک جوان هفده ساله ضعیف و نحیف، اگر 

زیر شکنجه برود معلوم نیست سالم بیرون بیاید، پرید پشت پنجره و به نگهبان عراقی گفت: 

نه، “رار کرد که براردرمان اص”. او اذان گفت“آن بعثی گفت: ”. چیه؟ من اذان گفتم نه او“

  ”.اشتباه می کنی. من اذان گفتم

برادر ”. خفه شو! بشین فالن فالن شده! او اذان گفت، نه تو“مأمور بعثی گفت: 

ایثارگرمان هم دستش را گذاشت روي گوشش و با صداي بلند شروع کرد به اذان گفتن. 

ر هفده ساله که اذان گفته مأمور بعثی فرار کرد. وقتی مأمور عراقی رفت، او رو کرد به آن براد

به ”. بدان که من اذان گفتم و شما اذان نگفتی. االن دیگر پاي من گیر است“بود و به او گفت:

  هر حال، ایشان را انداختند داخل زندان و شانزده روز به او آب ندادند. 

                                         
 

 
  )نیبه نقل از محمد تقی فخر روحا(82/3،  14ماهنامه اشراق،شماره 25
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) زیر زمین بود. آنقدر گرم بود که گویا 2و1زندان در اردوگاه موصل ( موصل شماره 

تش می بارید. آن مأمور بعثی، گاهی وقتها آب می پاشید داخل زندان که هوا دم کند و گرمتر آ

شود. روزي یک دانه سمون ( نان عراقی) می دادند که بیشتر آن خمیر بود. ایشان می گفت: 

می دیدم اگر نان را بخورم از تشنگی خفه می شوم. نان را فقط مزه مزه می کردم که شیره “

م. آن مأمور هم هر از چند ساعتی می آمد و براي این که بیشتر اذیت کند، آب می اش را بمک

  ”.آورد؛ ولی می ریخت روي زمین و بارها این کار را تکرار می کرد

یا فاطمه “روز شانزدهم بود که دیدم از تشنگی دارم هالك می شوم. گفتم:“می گفت: 

حسین بن علی این جا تشنه کام به شهادت زهرا! امروز افتخار می کنم که مثل فرزندتان آقا 

یا زهرا! افتخار می کنم. این شهادت همراه با تشنه “سرم را گذاشتم زمین و گفتم: ”. برسم

کامی را شما از من بپذیر و به لطف و کرمت، این را به عنوان برگ سبزي از من قبول کن. 

نکنم تا جان به جان آفرین دیگر با خودم عهد کردم که اگر آب هم آوردند، سرم را بلند 

تسلیم کنم. تا شروع کردم شهادتین را بر زبان جاري کنم، دیدم که زبانم در دهانم تکان نمی 

  خورد و دهانم خشک شده است.

در همان حال، نگهبان بعثی آمد پشت پنجره؛ همان نگهبانی که این مکافات را سر ما  

زمین. او از پشت پنجره مرا صدا می زد آورده بود و همیشه آب می آورد و می ریخت روي 

که بیا آب آورده ام. اعتنایی نکردم. دیدم لحن صدایش فرق می کند و دارد گریه می کند و 

که آب را از (سالم اهللا علیها) می گوید: بیا که آب آورده ام. او مرا قسم می داد به حق فاطمه زهرا

  دستش بگیرم. 

(سالم قسم نمی خوردند. تا نام مبارك فاطمه م اهللا علیها)(سالعراقیها هیچ وقت به حضرت زهرا
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را برد، طاقت نیاوردم. سرم را برگرداندم و دیدم که اشکش جاري است و می  اهللا علیها)

همین طور که روي زمین بودم، سرم ”. بیا آب را ببر! این دفعه با دفعات قبل فرق میکند“گوید:

دهانم. لیوان دوم و سوم هم آورد. یک مقدار حال  را کج کردم و او لیوان آب را ریخت توي

آمدم. بلند شدم. او گفت: به حق فاطمه زهرا بیا و از من درگذر و مرا حالل کن! گفتم: تا 

  نگویی جریان چی هست حاللت نمی کنم. 

گفت: دیشب، نیمه شب، مادرم آمد و مرا از خواب بیدار کرد و با عصبانیت و گریه 

ه مرا در مقابل حضرت زهرا شرمنده کردي. االن حضرت زهرا را در گفت: چه کار کردي ک

به پسرت بگو برو و دل اسیري که به درد آورده “ عالم خواب زیارت کردم. ایشان فرمودند:

السالم علیک یا فاطمه الزهرا! چه ”. اي را به دست بیاور وگرنه همه شما را نفرین خواهم کرد

پناهیم؟ مگر این ایثارگریها را حضرت فاطمه زهرا فراموش کسی می گوید ما در این دنیا بی 

(سالم اهللا می کنند؟ آن رشادت و آن پایداري و آن اخالص، مگر فراموش می شود؟ فاطمه زهرا

  مادر این امت هستند و یار و یاور والیت علیها)
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  بخش کودکان و نوجوانان
  

  بخش
 کودکان ونوجوانان
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  نوجوانانکودکان و با تبلیغی جهت کار نکاتی 
براي مقاطع دبستان و راهنمایی مطالبی چون قسمت به فراخور دانش آموزان،  در این

  آورده شده است شعر، جدول، مداحی و ...
  براي فعالیتهاي کالسی با نوجوانان و کودکان، دقت به نکات زیر شایسته است:

در تبلیغ دانش آموزي، هرچه مخاطب جمعیت کمتري باشد، امکان تأثیرگذاري از ناحیه  -1
مبلغ بیشتراست. لذا حضور در کالس نسبت به سخنرانی در جمع همه دانش آموزان 
مدرسه، مؤثرتر است و با توجه به فصل سرما می توان از این فرصت براي برنامه هاي 

  کالسی به خوبی استفاده نمود. 
آموزشهاي اصلی چون نحوه وضو و غسل، خواندن سوره هاي کوچک و نماز جزو برنامه  -2

همیشگی در تمام کالسها اجرا شود. و خواندن قرآن بصورت دسته جمعی نیز هاي 
  پیشنهاد می گردد.

با توجه به شور این ایام، اشعار بر روي تخته نوشته شده و از دانش آموزان خواسته شود  -3
تا آنها را در دفتر خود بنویسند و همخوانی کنند. انجام مراسم سینه زنی در کالس نیز 

  گردد.توصیه می 
در صورت امکان نقاشی مختصري روي تخته کشیده شود. و از  براي داستانهاي ذکر شده، -4

  دانش آموزان خواسته شود نقاشی داستانها را بعنوان تکلیف انجام دهند.
براي بحث مسائل اعتقادي در کالس می توان از دانش آموزان خواست تا سؤاالت خود را  -5

تخته بنویسید و از خود دانش آموزان خواسته شود تا به آنها مطرح کنند و آنها را پاي 
  جواب دهند و نهایتا جواب صحیح ارائه شود.

از دانش آموزان مبلغ و درخواست جواب  توسطدیگر طرح سؤال جذاب هاي  شیوهاز  -6
چرا فقط ما آدم ها بایستی نماز و «ان است. مثال سؤال اینکه فعالیت ذهنی ایش بمنظور
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براي بحث (تکلیف) مناسب » ا آوریم وبقیه موجودات چنین تکلیفی ندارند؟روزه بج
  است.

براي تغییر فضاي آموزشی و ایجاد تنوع در برنامه هاي کالسی با دانش آموزان، الزم است  -7
تا بازیهاي گروهی با آنها انجام شود. با توجه به سردي هوا بیشتر، بازیهاي کالسی بکار 

  می توانید از بازیهاي زیر استفاده کنید:می آید. براي نمونه 
نوشتن جمله اي بر روي تخته کالس، بدون گذاشتن نقطه هاي حروف نقطه دار آن که  -الف 

  البته این جمله بایستی با مضمون و حتی االمکان در رابطه با بحث کالسی مبلغ باشد.
  خواندن شعر و مداحی همراه سینه زنی - ب
مضمون خاصی  ، بنحوي که جداولی تنظیم و با پرش عدد خاصی،استفاده از جداول رمز - ج

  را در می آورید.
فعالیت برعکس: عکس آنچه که می گویید را باید انجام دهند و اال می سوزند. اگر گفتید  -د

  بشین باید بنشینند و اگر گفتید بخندند باید گریه کنند و غیره.
از بیرون رفتن از کالس به همه جاي آن یکی از بچه هاي کالس انتخاب می شود. قبل  -ه

خوب نگاه می کند. حاضرین کالس شیئی را جابجا می کنند یا تغییر می دهند. سوژه 
وارد کالس می شود، با ضربات ممتد روي میز وي را راهنمایی می کنید. به این ترتیب 

د آهسته که اگر به محل شیء مورد نظر نزدیک شود، متناوب تر و محکمتر و اگر دور شو
  مورد فرصت حدس زدن دارند. 5یا  3تر ضربه می زنید. تا 

  بازي یک مرغ دارم، روزي چند تا تخم می ذاره -و
گل را دست یکی از گروه ها می دهیم  گل یا پوچ دسته جمعی: دو گروه درست می کنید، -ز

ولی و آن گروه گل را در دست یکی از اعضاء پنهان می کنند و مانند گل یا پوچ معم
  انجام می شود.
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نمایش پانتومیم: قسمتی از یک داستان(ترجیحا دینی و معرفتی) مثل قسمتی از حوادث  - ح
کربال یا پیامبران را نقل می کنید و شخصی آنرا بازي می کند. نحوه دیگر اینکه شخصی با 
مشورت مربی، شغلی را یا موضوعی را بصورت بی صدا اجرا و دیگران باید آن را حدس 

  نندبز
  قسمتی از یک حیوان یا جسم و... را می کشیم، بقیه باید حدس بزنند که چیست. -ط
  فعالیتهاي ورزشی و تحرکی -ي
خواندن داستانها بصورت تصویري(کشیدن تصویر آنها روي تخته) و دادن تکلیف نقاشی  -ك

  از داستانهاي ارائه شده در کالس.
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  کـودکــانویژه 

  ع کالستعدادي از اشعار براي شرو
  

  وردزبان ماهست درهرزمان بسم اهللا
  ما را بود نگهدار از هر بال بسم اهللا

  براي ما ز بابا و ز مادر     به نام آنکه باشدمهربانتر     
  پس از آن سالم وسالم وسالم    به نام خداوند گوییم کالم     

  

  بود درمان درد بندگانش    بنام آنکه نام دلربایش     
  خدایاهرچه دارم ازتودارم    تودارم    به لب ذکرشفابخش 

  

  بنام خداخالق این جهان       بنام خداخالق آسمان   
  بنام خدایی که هست مهربان    بنام خدارازق آب ونان    

  

  شما بچه ها به نام خداي    به نام خداي گل والله ها  
  

  آرام   قلب   بندگانش  کند    ادشیکه    يبه نام آن خداوند
  یکنم شکر اله یبه هر حال    یقت صبحگاهبه وقت شام و و

  

  م استیغامش عظیکتابش نور پ  م استیبه نام آن که رحمان رح
  در خانه  اوســـت یچراغ  هر کس  اوست يبه نام آن که دل کاشانه 

  
  عرض است و فاطمه جوهر اوست یتیگ  عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست

  شوهر اوست یو مرتض احمد پدر است  ش بس که زخلقـــدر قدر و شرافت
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  حدیث کساءداستان  
مربی در ابتدا نقاشی زیر را نشان داده یا ترجیحا آنرا روي تخته بکشد و بعداز دانش آموزان (

بخواهد داستانی که به ذهنشان می آید بگویند و ضمن تصحیح داستان، بخواهد تا نقاشی آنرا 
  بکشند.
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  لیهااسمهاي حضرت زهرا سالم اهللا ع :جدول
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  داستان  هدیه شب عروسی
 (مربی در ابتدا نقاشی زیر را نشان داده یا ترجیحا آنرا روي تخته بکشد و بعداز دانش آموزان بخواهد

  )نقاشی آنرا بکشندنی که به ذهنشان می آید بگویند وضمن تصحیح داستان، بخواهد تاداستا
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  جدول رمز:
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  (سالم اهللا علیها)راکجایی مادرم زهسینه زنی: 
  شود.بار تکرار 4 ،(سالم اهللا علیها)مادرم زهرا ییکجا

  ن بابا شده تنهایبب      خفته در صحرا ياال ا
  (سالم اهللا علیها)مادرم زهرا ییجاک  ل دشمن ها               یان خیم

  )4((سالم اهللا علیها)مادرم زهرا ییکجا
  

  ز داغ رفتنت مادر    ت االحزان شدینه بیمد
  به همره محسنت مادر      یاگر رفت يرا بردچ

   )4((سالم اهللا علیها)مادرم زهرا ییکجا

  

  ت خانهیزخون پهلو    )2ق پوش(یشده باغ شقا
  بانهیغر يکه جان داد      شوم قربان تو مادر 

   )4((سالم اهللا علیها)مادرم زهرا ییکجا

  

  يت دست نامردیبه رو    یلیدم که زد سیودم دخ
  يزت را صدا کردینک      عله آتشان شیم

  )4((سالم اهللا علیها)مادرم زهرا ییکجا
  

  را یبیغم و درد غر    د به گوش چاهیپدر گو
 را یبیز رخ گرد غر    دیشو یده میبه اشک د

  )4((سالم اهللا علیها)مادرم زهرا ییکجا
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  و دانشجویان نــوجوانانویژه 
  کالسداري دبیرستان

  جلسه اول

  

  بر سر هر دانه بنوشته عیان

  بود رزق فالن بی فالنکان 

  غم مخور برهم مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل

  ایزد پر کند پستان مادر را

  رو توکل کن مشو بی پا دست

  رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است

  بر سر هر لقمه بنوشته خدا

  این نصیب است بر فالن شه یا گدا

سی پولدارتره خوشبخت من همین اول جلسه یک سوال از شما دارم. به نظر شما هر ک

  تره؟ بگذارید این طوري سوال را براي شما مطرح کنم آیا پول است که خوشبختی می آورد؟

خیلی ها ممکن است جواب مثبت بدهند و بگویند حاج آقا این هم سوال داره؟ بله ما 

اگر پول بیشتري داشته باشیم زندگی راحت تري هم داریم و اگر زندگی راحت تري داشته 

  یم خوشبخت تر هستیم.باش

  یک سوال دیگه می پرسم. پولدار ترین آدمهاي ایران کجا زندگی می کنند؟

  شمال تهران.-
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به نظر شما آدمایی که خوشبخت هستند به سراغ طالق می روند؟ نگاه کنید اگر دو نفر 

خیلی با هم خوشبخت باشند نباید حتی فکر جدایی یک لحظه به ذهنشون برسه چه برسه به 

ق. حاال می می خوام یک آماري بدهم. خوب دقت کنید. در شمال تهران از هر دو طال

ازدواج یکی به طالق منجر می شود. این آمار رسمیه. توي کل کشور از هر هفت ازدواج دو 

طالق. این یعنی چی؟ مگه اینها با هم خوشبخت نیستند؟ چرا به سراغ طالق می روند؟ چرا 

  از هم جدا می شوند؟

گفت: ما در هند دوستان مالقاتى داشتیم با وزیر آموزش و پرورش. ایشان مىدر هن

هاى هندى روى خاك هفتاد هزار مدرسه داریم که نیمکت و حصیر ندارد. یعنى بچه

کنند. قدر امکانات خود را بدانیم و خوانند و دکتر به دنیا صادر مىنشینند و درس مىمى

  26درست درس بخوانیم.

گویند: یک کسى به ی گفتند: یک طنزى هست، طنز قشنگى است. مىآقاي قرائتی م

خدا تلگراف کرد. اى خدا! یک کامیون اسکناس براى من بفرست، راحت خوش خوش 

دهم ولى با دو تا پسر هروئینى. گفت: باشیم. جواب آمد یک کامیون اسکناس به تو مى

ب آمد: یک گونى اسکناس به خواهم. خدایا یک گونى اسکناس بده ما خوش باشیم. جوانمى

دهم با یک دختر کچل. گفت: خدایا، تلگراف سوم: یک ساك اسکناس به ما بده خوش تو مى

خواهم. همان روزى دهم با تنگى سینه. گفت: خدایا نمىباشیم. گفت: یک ساك اسکناس مى

  رسد فوضولى موقوف!خودمان را بده بیاید. گفت: تدریجاً مى

                                         
 
 

  106) 1خاطرات حجت االسالم قرائتى(ج 26



 شمسی)هـ. 96(1439فاطمیه دوم  -ره توشه موسسه جهادي، تبلیغی بالغ مبین

 

 
 

99 
 

   
 

تعالى لموسى علیه السّالم: یا موسى، أنا أفعل بک ثالثه أفعال أنت  قال اللّه تبارك و  

 اکلّفک لم: الثّالث و …أیضا افعل ثالثه، فقال موسى علیه السّالم: ما هذه الثالثه؟ قال اللّه تعالى: 

 کار سه من موسى: فرمود خطاب موسى حضرت به غد. خداوند رزق تکلّفنی فال غد، عمل

 …عرضه داشت: آنها چیست؟ فرمود:  نیز در مقابل، سه عمل انجام ده. کنم تونسبت به تو مى

 حریص انسان، 27نخواه. را فردا روزى امروز هم تو نخواهم، امروز را فردا عمل من: سوم

قرآن می فرماید: إِنَّ الْإِنْسانَ  در خداوند، خواهد می را فردا روزي، حرص خاطر به و است

   28طاقت آفریده شده استن حریص و کم خُلِقَ هَلُوعاً به یقین انسا

 زمان از کسى آیا: گفت الرشید هارون این حرص اونقدر زیاده که نقل می کنند روزى

 در را او که است پیرمردى: گفتند و گشتند. کنیم جستجو باید: گفتند است؟ مانده زنده پیغمبر

د و پیرمرد را در سبد گذارند، او هست. گفت: او را بیاورید. سبدى برداشتن ه مىگهوار

اى؟ گفت: نشاندند و آوردند. هارون به او گفت: تو رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را دیده 

اى؟  اى؟ گفت: بله. گفت: چه شنیدهبله. گفت: چیزى از پیغمبر صلى اهللا علیه و آله شنیده 

خصلتان الحرص و  یشیب ابن آدم و یشبّ فیه«گفت: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود: 

شود؛ یکى حرص، یکى شود، ولى دو چیز در او جوان مى فرزند آدم پیر مى» طول األمل

آرزوهاى دراز. گفت: هزار دینار طال به او بدهید. پیرمرد که در کل عمرش صد دینار طال 

، با ندیده بود، تشکر کرد و دوباره درون سبد نشست و او را بردند بیرون، گفت: مرا برگردانید
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هارون کار دارم. او را برگرداندند. گفتند: قربان! او با شما کار دارد، هارون گفت: او را 

بیاورید، پیرمرد گفت: این هزار دینار طالى امسال است، یا هر سال به من هزار دینار 

رود، ولى حرص پول و آرزوى جان او دارد در مى» صدق رسول اهللا«دهى؟ هارون گفت: مى

، هاى دیگر نیز هست. تا او را بیرون بردندهاى دیگر را دارد. گفت: نه، سالن سالزنده ماند

  29مُرد.

روزي رو شنیدید؟  99نداشتن حرص دنیا یکی از عوامل آرامش است. قضیه گروه 

پادشاهی بود در یک کشور ثروتمند و بزرگ اما پادشاه خوشحال نبود. روزي که از آشپزخانه 

پرسید او  شادیش آشپز خوشحال و خندان است از او در مورد علتدربار می گذشت دید که 

هم راضی ام چرا  فرزندانم  گفت: چرا خوشحال نباشم خانه دارم زنی خوب دارم و از

 خوشحال نباشم .

پادشاه موضوع را به وزیر گفت و علت را از او جویا شد. وزیر گفت چون او وارد 

  نشده است. 99گروه 

سکه  99سکه. پس قرار شد که  99چیست؟ گفت گروه  99گروه پادشاه به وزیر گفت 

در کیسه اي در کنار خانه آشپز بگذارند. آشپز کیسه را برداشت و با دیدن سکه ها خوشحال 

سکه خیلی ناراحت شد سروصدا براه  99تا بود دوباره شمرد باز هم  99شده آنرا شمرد 

  ود.انداخت تا آن سکه دیگر را پیدا کند ولی خبري نب
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تا آن سکه باقیمانده را بدست آورد شب ها تا دیر  کارکند  از فردا تصمیم گرفت تا بیشتر

وقت کار می کرد و خسته به خانه می آمد و صبح بخاطر اینکه دیر از خواب بیدار شده بود 

  با همه دعوا می کرد.

ندازه شده. افرادي که پول به ا 99وزیر به پادشاه گفت: آري حال او هم وارد گروه 

  کافی دارند اما بخاطر حرص و طمع به خود و زندگیشان سخت می گیرند.

به هر حال این نکته بسیار مهمی است که قناعت در زندگی داشته باشیم و حرص فردا 

را نخوریم که الحق و االنصاف بارها دیده ایم که خداوند رزق ما رسانده است. استاد پناهیان 

 آنهم ، کرد زایمان مادر شدند، یک بریده سر مصر داستان در پسرها می فرمودند: تمام

  ! دریا در انداخت

  ! ع موسى شد آنهم

  !! دیگر است اینچنین خداوند!! فرعون ى خانه در رفت آنهم

  !!برد نمى اما میرساند مو به

   کردم خودم کارهارا همه بگوید میخواهد

  ؟ چیست میرساند مو به دارد خدا که جاهایى از یکى

  ! است جمعیت عموضو

   ؟؟ بدهد نجات چه با میخواهد خداوند

   ، بشنوند دار بچه خدا رضاى محض ، بکنند ازدواج خدا رضاى محض که شیعیانى با

 به حضرت برسد، حضرت ظهور به میخواهد شااهللا ان که آخرى نسل خواسته خدا

 زمانشان امام بخاطر مادرشان پدرو اینها!  به به بیند مى میکند نگاه که جوانها آن ى چهره



 شمسی)هـ. 96(1439فاطمیه دوم  -ره توشه موسسه جهادي، تبلیغی بالغ مبین

 

 
 

102 
 

   
 

   میبارد شان چهره در نور اصال ، شدند دار بچه اسالم قدرت بخاطر ، کردند ازدواج

  !بشود درست نسلى چنین یک میخواهد انگار

  :گویند

روزي دهقانی مقداري گندم در دامن لباس پیرمرد فقیري ریخت پیرمرد خوشحال شد و 

 :ودرگار سخن می گفتدرراه با پر زد و رفت گوشه هاي دامن ر ا گره

 )اي گشاینده گره هاي ناگشوده، عنایتی فرما و گره اي از گره هاي زندگی ما بگشاي(

  !در همین حال ناگهان گره اي از گره هایش باز شد و گندمها به زمین ریخت

 :او با ناراحتی گفت

 من تو را کی گفتم اي یار عزیز

 !کاین گره بگشاي و گندم را بریز

 نیارستی گشود آن گره را چون

  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟

درکمال ناباوري دید دانه ها روي ظرفی از طال ، نشست تا گندمها را از زمین جمع کند

  !!!ریخته اند

 :ندا آمد که

 تو مبین اندر درختی یا به چاه

  30تو مرا بین که منم مفتاح راه

                                         
 
 

  پروین اعتصامی 30
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حرص و طمع است  خداوند است روزي می دهد و مشکالت ما را حل می کند. این

که آسایش انسان را میگیرد. ممکن است سختی هایی در زندگی وجود داشته باشد ولی تا 

سختی نباشد رشد معنی ندارد. فرزند براي انسان فقر نمی آورد. تازه خداوند در قرآن رزق و 

  روزي را تضمین کرده است

  احکام

 نمى جایز و شده، سوبمح اسراف آیا نبندیم، را شیر آب وضو موقع در اگر:سؤال

  باشد؟

  .نیست جایز و است، اسراف مسلّماً:پاسخ

 بى مصرف ما، سرزمین در شیرین و شرب قابل آب منابع محدودیّت به عنایت با:سؤال

  دارد؟ صورتى چه آن غیرضرورى و رویه

 باید نیست مجاز زمانى هیچ در زراعتى، آبهاى یا شرب قابل آب رویه بى مصرف:پاسخ

 را اسراف گونه هر جلو و کنند جویى صرفه مردم همه الهى، گرانبهاى تنعم این در

  31.بگیرند

  

                                         
 

 
  آیت اهللا مکارم 31
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  جلسه دوم

محل استقرار بهداري و درمانگاه لشکر، نزدیک چادر فرماندهی بود. داخل چادر نشسته 

بودم که از بیرون کسی مرا به اسم صدا کرد. بیرون که آمدم آقا مهدي را جلوي چادر 

اي را با یک دست گرفته بود و با دست دیگرش الي نان م. کیسهتدارکات بهداري دید

 گشت.ها را میخورده

سالم کردم، جواب سالمم را داد و تکه نانی را از کیسه بیرون آورد و به من نشان داد و 

  گفت:

  شود، خورد؟ـ برادر رحمان! این نان را می

  شود.ـ بله، آقا مهدي می

  نان دیگري را از داخل گونی بیرون آورد.دوباره دست در کیسه کرد و تکه 

  توان استفاده کرد؟ـ این را چطور؟ آیا این را هم می

  توانستم بدهم؟ آقا مهدي باکري ادامه داد.سرم را پایین انداختم. چه جوابی می

ها با چه دانید که این نانکنید؟... آیا هیچ میپس چرا کفران نعمت می بنده خدا!!!ـ 

دانید که هزینه رسیدن هر نان از پشت رسد؟... هیچ میجبهه به اینجا می مصیبتی از پشت

  جبهه به اینجا، حداقل ده تومان است؟ چه جوابی به خدا خواهید داد؟

سپس بدون آنکه چیز دیگري بگوید، سرش را به زیر انداخت و از چادر تدارکات دور 

  ام، تنها گذاشت و رفت.شد و مرا با وجدان بیدار شده

زیزان من شاید با خودتان بگویید یک تکه نان مگر چه ارزشی دارد که دور انداختنش ع

توبیخ داشته باشد. این مطلبی را که می خواهم بگویم خیلی از شماها که زمین کشاورزي 
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دارید به خوبی می فهمید. یک زمین اگر خوب گندم بدهد چند تن گندم می شود؟ پس معنی 

  تن را می دانید.

همدیگر یک حساب سر انگشتی می کنیم. ایران چقدر جمعیت دارد؟ حدود  حاال با

هشتاد میلیون. حاال تصور کنید هر ایرانی در هر روز فقط یک وعده غذاي پلویی (برنج دار) 

هشتاد شود حداقل اگر هر فرد ایرانی روزي تنها یک دانه برنج دور بریزد، می مصرف کنند.

 32دانه است؛ شش هزارطور متوسط هر کیلو برنج حدود ه بهدانه برنج و از آنجا ک میلیون

هاي یک کیلو برنج) تقسیم کنیم، دانه (متوسط تعداد دانه 6000بنابراین اگر این عدد را بر 

 145کیلوگرم، و اگر این را ضرب در سی روز کنیم، در ماه حدود  480شود، چیزي حدود می

قل اسراف و در واقعیت بسیار بیش از این اتفاق شود؛ البته این حداتن برنج دور ریخته می

  .افتدمی

شود، داخل هر توزیع میمیهمانی ها و غذاهایی که  و جشن هاي عروسیدر مراسم

! دیده می شود شود؟ واهللا اعلمبار مصرف، چند عدد برنج دور ریخته میبشقاب یا ظرف یک

م و رسومات مقدار خیلی زیادي غذا متاسفانه و صد متاسفانه در جاهایی عده اي به نام رس

اسراف می کنند. وقتی از آنها می پرسی می گویند زشت است. مردم چی میگن. بگذارید 

 داستانی برایتان نقل کنم.

می گویند: لقمان حکیم به فرزندش فرمود: فرزندم مردم را نمی توانی راضی کنی برو 

برایت نشان بدهم یک االغ گرفتند با خدا را راضی کن گفت بیا از باب مثال یه چیز عادي 

                                         
 

 
  شش دانه برنج را وزن می کنیم می شود حدود یک گرم و ضربدر هزار می کنیم  32
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پسرش صبح از میان جمعیت رد می شدند دوتایی سوار شدن پدر جلو پسر پشت سرش 

گفتند عجب زمانه اي شده است دونفر سوار االغ شدند. پدر جلو نشسته پسر هم پشت 

سرش نشسته. گفتند: بر عکس کنیم شما جلو بشیند و من عقب می نشینم. بازم حرف زدند. 

پدر سوار شد پسر هم پیاده می رفتند. گفتند: عجب پدر بی رحمی خودش سوار شده پسرش 

پیاده است بر عکس کردن گفتن عجب پسر بی ادبی سوار بر االغ و پیرمرد پیاده هر دو پیاده 

  .شدند. چه کار می شود کرد یعنی شما هر طور که به این االغ سوار بشوید حرف می زنند

ر دروازه را می شود بست ولی در دهن مردم را نمیشود بست. هر به قول قدیمی ها د

کاري کنی یک چیزي می گویند. روایت داریم که کسی که از همه بیشتر ضرر می کند کسی 

است که دین خود را به دنیاي دیگري بفروشد. یعنی چی؟ یعنی دین اسالم می گوید اسراف 

پشت سرم خیلی حرف می زنم. خب  نکن. او با خودش می گوید اگر اسراف نکنم مردم

بزنند. پشت سر چه کسی حرف نزده اند که شست سر ما نزنند. یک چیزي بگویم تا راحت 

تر با قضیه کنار بیایید. اگر کسی پشت سر شما حرفی زد روز قیامت شما از او طلبکار می 

  م دیگر. شوید. هرکس که می خواهد باشد. من آخوند باشم پشت سرتان پیزي بگویم یا مرد

به یکی از علما عرض کردند: که آقا فالنی پشت سر شما غیبت کرده است. یک 

مقداري پول در آورد؛ تو پاکت گذاشت؛ گفت زحمت بکش این را برایش بدهید. گفتیم 

شاید گوش هاي آقا سنگین شده است. گفتیم: آقا عرض کردیم که غیبت شما را کرده است. 

ول برایش میدهید. گفت تو روایت داریم کسی که غیبت کسی فرمود: شنیدم گفتیم پس چرا پ

را بکند ثواب هایش را تو پاکت می گذارد تو نامه اعمال او می گذارد. خدا خیرش بدهد. 

گفتیم کسی که غیبت شما را می کند؛ ثواب ندارد فرمود: ما که گناه داریم گناهان ما را تو 
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  .حسابش می گذارند

 زایشگاه یک در ،  بیایم دنیا به خواستم ند جالب است. مییک قضیه اي را نقل می کن

 پدربزرگم ؟ چرا:  گفت مادرم!  خصوصی بیمارستان فقط گفت مادرم به پدربزرگم.   عمومی

  !؟ گویند می چه مردم: گفت

 مدرسه فقط:  گفت ،مادرم مان ي سرکوچه ي مدرسه همان بروم مدرسه به خواستم می

  ؟ گویند می چه مردم گفت مادرم ؟ چرا گفت پدرم!  غیرانتفاعی ي

:  گفت پدرم.. … چرا:  گفتم. ریاضی فقط:  گفت پدرم.  داشتم عالقه انسانی ي رشته به

  ؟ گویند می چه مردم

 از مگر گفتند مادرم و پدر.  کنم ام زندگی ي سرمایه را عروسی مراسم پول خواستم می

  ؟ گویند می چه ردمم:  گفتند آنها…چرا؟:  گفتم. شوي رد ما نعش روي

 گفتم.  برمن واي:  گفت مادرم. بخرم ده درپایین اي خانه جیبم ي اندازه به خواستم می

  …!؟ گویند می چه مردم گفت مادرم. …چرا؟

:  گفت همسرم.  صمیمی و باشد ساده خواستم می. بود عروسیمان بعداز مهمانی اولین

  .…!؟ گویند می چه مردم:  فتگ همسرم چرا؟:  گفتم. …! ؟ زودي همین به ، شکست

 همسرم. باشد دستم عصاي تا ، وسعم درحد ، بخرم پایین مدل ماشین یک خواستم می

  ..…؟ گویند می چه مردم:  گفت همسرم.…؟ چرا گفتم. دهد مرگم خدا:  گفت

 بیمارستان فقط:  گفت پدرم.  عمومی زایشگاه ،دریک بیاید دنیا به خواست می ام بچه

  .…؟ گویند می چه مردم:  گفت پدرم …؟ چرا گفتم!  خصوصی

. … کند ازدواج ، برگزیند را اش تحصیلی ي رشته ، برود مدرسه به خواست می ام بچه
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 کشید جیغ زنم.   قبرستان پایین:  گفت پسرم. شد بحث قبرم برسر.  بمیرم خواستم می

  !؟ گویند می چه مردم:  گفت زنم.… ؟ شده چه:  گفت دخترم.

 اشک خواهرم ، گرفت درنظر را اي ساده مسجد ترحیمم مراسم براي ،برادرم  مـــُردَم

  .…!؟ گویند می چه مردم:  گفت و ریخت

 می چه مردم: گفت برادرم اما. گذاشتند برسرمزارم اي قبرساده سنگ قبرستان ازطرف

  !؟ گویند

  . کردند حک رویش را عکسم دادکه سفارش برایم قبري سنگ خودش

 زندگی ي ادامه براي ام سرمایه تمام و دارم خانه تنگ اي حفره در ادراینج من حاال

 بودم هایشان حرف نگران عمري که مردمی…!؟ گویند می چه مردم:  نبود بیش اي جمله

  33. نیستند من نگران هم اي لحظه حتی ،حاال

  

                                         
 
 

 د وصل کرد به اسراف و نبود آب در خیمه هامی شو 33
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  جلسه سوم

ب هاي خانه ها برپا می شد به جاي بشقا یی که درمهمانی هادر قدیم تر ها گاهی 

کوچک یک نفره طبقی در مقابل چند نفر می گذاشتند و با مهر و محبت، دسته جمعی غذا 

 هاي این بشقابغذابزرگ پیدا شده. سفره خانه هامان یک بشقاب  در می خوردند. امروز هم

می آید؛ اما از راه این بشقاب ها به داخل خانه مان سرازیر می شود. همه با هم می  جهنماز 

با حرص و ولع، غذاي این بشقاب را می خورند. قدیم ترها غذاخوردن مان چیزي  نشینند و

طول نمی کشید؛ اما چرا غذاي این بشقاب تمامی ندارد؟ صبح تا شب، شب تا صبح. پس کی 

  سیر می شویم؟

                       چرا دنیاي غرب براي ما اینقدر هزینه می کند؟

 هزینه   پخش فیلم و سریال هزینه باالیی دارد. راه اندازي یک شبکه ماهواره اي براي

  .…و انسانی نیروي مجموعه یک اداره تجهیزات، خرید خریدامتیاز،

چرا دنیاي غرب براي ما فارسی زبانان این قدر هزینه می کند؟ آیا ما را دوست دارد و 

شبکه ها  براي ما دل سوزانده؟ مگر چند کشور فارسی زبان در دنیا داریم؟ سود اقتصادي این

براي غرب چقدر است؟ آیا ما را دوست دارد و براي ما دل می سوزاند، چرا ما را تحریم 

کرده؟ چرا با پیش رفت ما مشکل دارد؟ چرا به هر دري می زند گه ما به انرژي هسته اي 

  دست پیدا نکنیم؟

 کنم می فکر دارد؟ سازش سر مسلمانی و اسالم با غرب که پذیرفت توان می اصال

. کند بیدار اند نزده خواب به را خود که کسانی بتواند دور چندان نه هاي گذشته به اهینگ

 و بوسنی یعنی شرقی؛ اروپاي دل در را انسانی اي فاجعه که نبود پیش سال چند همین مگر
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  داختند؛ فاجعه اي که انسان از یاد آوري آن دل آزرده می شود؟ان راه به هرزگوین

ان ها دل می سوزاندند، در بوسنی هرزگوین برسر جنسیت جنینی این ها اگر براي مسلم

که در دل زن مسلمان بود، شرط نمی بستند و زنده زنده شکم زن را نمی دریدند و با جنین 

 هم مقابل در را دختر و مادر داشتند،   انسان فوتبال بازي نمی کردند. اگر مسلمانان را دوست

 عرض در صربرنیتسا در را نفر هزار هشت داشتند، عالقه مسلمانان به اگر ها این. کشتند نمی

 مسلمانان به اي عالقه اگر ها این. انداختند نمی راه به کشی نسل یک و کشتند نمی روز چند

در میانمار این فجایع به بار بیاید و سربچه و بزرگ  آنها پشتیبانی به دادند نمی اجازه داشتند،

  زنده زنده در آتش بسوزانند. را از تن جدا کنند و انسان ها را

ما سه کشور داریم که زبانشان فارسی است. افغانستان با حدود سی میلیون نفر، 

میلیون نفر جمعیت که جمعا حدود  75تاجیکستان با حدود هفت میلیون نفر و ایران با حدود 

وشبکه  صد و دوازده نفر جمعیت می شود. چرا براي این اندازه از جمعیت، این همه برنامه

  درحال راه اندازي است؟

تنها سه شبکه تلویزیونی فارسی زبان شامل شبکه تلویزیونی منافقین و دو  73در سال 

 91شبکه لس آنجلسی مشغول فعالیت علیه امنیت و فرهنگ مردم کشورمان بودند. در سال 

خش شبکه فقط مخصوص پ 13شبکه فارسی زبان رسید که از این تعداد  125این تعداد به 

  34سریال و فیلم هاي سینمایی می باشد.
                                         

 

 
براي راه اندازي و اداره ي بی بی سی دالر طبق گفته ي پایگاه اطالع رسانی بی بی سی فارسی، ساالنه پانزده میلیون  34

قیمت اجاره فضا در ماهواره . در مورد شبکه من و تو (اسم نبریم بهتر است) فارسی بودجه تخصیص داده شده است

مگابیت فقط ماهانه  4هزار یورو در ماه است. شبکه من و تو با پهناي باند  13بابت هر مگابیت حدود  "ردب هات"
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این ها اگر براي ایران و مردم آن دل می سوزانند، در زمان جنگ خانه هایشان را روي 

سرشان هوار نمی کردند. اگر مردم ایران برایشان عزیز بودند، حدود سیصد هزار نفر از 

 همین اگر کنید باور    د.جوانان و مردان و زنان این مرز و بوم را به خاك و خون نمی کشیدن

 تصمیم این در اي لحظه کنند، نظامی حمله ایران به توانند می که دادند می احتمال هم حاال

ز شوند، این پیرو نظامی جنگ در توانند نمی دارند یقین که آنجایی از. کردند نمی تردید

  گزینه را انتخاب نمی کنند.

بود.  مهمان برنامه صداي آمریکاان و چندي پیش مدیر عامل شبکه فارسی زبان فارسی 

کاري  2020وقتی مجري برنامه از او پرسید: برنامه آینده شما چیست؟ او گفت تا سال 

  .هایشان را براي نمایش دادن از خانه بیرون بفرستندکنیم که مردهاي ایرانی خودشان زنمی

در  کار را بکنند؟ شود مردهاي ایرانی با آن همه غیرت اینمگر می: مجري برنامه گفت

جواب این سوال مهمان برنامه گفت: وقتی در آب صد درجه یک قورباغه را بیندازي یک 

پرد، چون خیلی داغ است، اما وقتی یک قورباغه را در آب خنک بیندازي، دفعه بیرون می

برایش خیلی خوب است و وقتی آرام آرام آب جوش بیاید، قورباغه با اینکه گرمش است و 

                                                                                                                                              
 

 
میلیون تومان، فقط و فقط هزینه روي ایر بودن بر روي هاتبرد را می  260یورو که حدودا مساوي است با  52000

میلیون تومان  140شود که سر جمع حدود عالوه بر آن از دو ماهواره عرب ست و یوتلست هم پخش می  !پردازد

 روي خود کانال اجاره براي فقط و فقط تومان میلیون 400 حدود یعنی این شبکه ماهیانه چیزي !هزینه خواهد داشت

ستمزد کارکنان، برنامه هاي د از جداي حتی مبلغ این. سالیانه تومان، میلیارد 5 حدود البته و پردازد؛ می ها ماهواره

  .ده، دوبله، دکور، مصاحبه ها و تهیه برنامه هاي تلویزیونی می باشدخریداري ش
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هاي اهد بیرون بپرد اما دیگه توانی براي بیرون پریدن ندارد. ما کاري می کنیم که زنخومی

  .ایرانی آرام آرام تا جایی پیش بروند که دیگر خودشان بدانند که راهی براي برگشت ندارند

جالب است نوجوانان و جوانان بدانند که در کشورهاي غربی نیز برنامه هاي خاص 

نیمه شب یعنی زمانی که بیشتر مردم در حال استراحت و آمادگی براي ماهواره ها به پس از 

فعالیت هاي روز بعد هستند پخش می شود تا از هدر روي توان نیروهاي انسانی جلوگیري 

شود، در حالی که این تحفه غربی در کشورهاي جهان سوم بدون هیچ محدودیت زمانی و 

ان و نوجوان باید به تالش هاي علمی براي گاهی حتی در زمانی که نیروي فعالی مانند جو

ساختن آینده اي روشن اقدام کند، پخش می شود و مخاطبان خود را به آینده اي خیالی و 

  .وهمی سوق می دهد

 اصلی ترین اهداف شبکه هاي ماهواره اي

لی خیانت زن و شوهر، مانوس شدن اص دالیل از یکی : ترویج خیانت زن وشوهر -1

  ریالهاي خانوادگی شبکه هاي ماهواره اي استبا فیلم ها و س

غرب تنها به قبح  :باردارشدن حد تا ؛ حتیازبین بردن قبح ارتباط دختروپسر– 2

زدایی از ارتباط دختر و پسر بسنده نکرده و هدف اصلی او دراین زمینه، ارزشی کردن این 

  ارتباط و ضدارزشی کردن عدم ارتباط است.

یکی از اصلی ترین اهداف شبکه هاي ماهواره اي   یرت:ارزش زدایی از مفهوم غ -3

مبارزه با محافظ عفت؛ یعنی غیرت است.اگر این ها بتوانند به این هدف دست پیدا کنند، 

  سرباز دشمن را به سرباز خودي تبدیل کرده اند.

جوامع مورد  ایجاد حس رقابت در میان زنان و دختران براي جلب توجه مردان: – 4
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 معه اي است که فضاي آن صحنه اي براي رقابت هاي هوس آلود است.نظر غرب، جا

  ابزار اصلی این رقابت هم خودآرایی است. گردانندگان اصلی این رقابت نیز زنان هستند.

یکی از اصلی ترین وظایف صحنه هاي محرك  ایجاد روحیه تنوع طلبی جنسی: – 5

سائل غریزي است. فردي که مشتري دراین برنامه ها، سیري ناپذیرکردن مخاطب نسبت به م

همسرخود همان توقعی را دارد که در این فیلم ها دیده؛ درحالی که  این صحنه ها شده، از

همسر او به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوي این توقعات باشد. به همین دلیل هم بین این دو 

  اختالف می افتد.

 اهدافی تمام بتوان شاید  :دگیخارج کردن خانواده از قید مذهب و تغییر سبک زن  – 6

((از بین بردن کرد:  خالصه کالم یک در هستند، آن پی در اي ماهواره هاي شبکه که را

وقتی افراد خانواده از قید مذهب خارج شوند،تمام اهداف  مذهب و تغییر سبک زندگی))

  خداوند در قرآن می فرمایند: دیگر محقق خواهدشد.

  )89تکونون سواءا (نساء/ودّوا لو تکفرون کما کفروا ف

آنان دوست دارند همان گونه که خود کافر شدند شما هم کافر شوید تا با یکدیگر برابر 

  و مساوي شوید.

عزیزان ممکن است بگویند ماهواره نبینیم چکار کنیم. به ایشان می گویم اول از همه 

حوصله می خواهد باید بدانید هیچ چیز جاي مطالعه کردن را نمی گیرد اما چون مطالعه 

توصیه بنده این است که به سراغ تلویزیون ایران بروید و برنامه هاي متنوع و جذابی را که 

 پخش می کند نگاه کنید مثل خندوانه یا دورهمی یا....
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  و من اهللا التوفیق
  موسسه جهادي تبلیغی بالغ مبین- 1439 فاطمیه دوم


