
 

 
 سخنی از رهبری

تکریم آن کسی است که در حجاب است. حجاب  حجاب

حاال -زن تکریم زن است. در بیشتر کشورها 

-که میگویم، چون همه را اطالع ندارم"بیشتر"من

درگذشته ،در قدیم،در همین اروپا تا دویست سیصد سال 

پیش زنهای اعیان و اشراف حجابی روی صورتشان می 

ید. یده باشانداختند،در بعضی از فیلم های قدیمی شاید د

یک حجاب می انداتختند که چشمها به روی آنها 

 نیافتد.این تکریم است.

در ایران باستانی زنهای اعیان و اشراف و روسا همه با 

حجاب بودند.زنهای افراد پایین و طبقات متوسط 

پست،نه،بی حجاب هم می آمدند،مانعی هم نبود.اسالم 

ا باید بآمد این تبعیض را گذاشت کنار،گفت نخیر،زن 

حجاب باشد،یعنی این تکریم مال همه ی زنان است. این 

 است نظر اسالم.
 

 دلیلی بر حقانیت

 نپروفسور محمد ضیاءالدین حامد از استید علوم بیولوژیک و از مسووالن پژوهشگاه مرکز تکنولوژیِ قاهره اعالم داشت :در قرن حاضر که انسا

از هر جهت در معرض الکترو مغناطیس هاقرار دارد و همچنین نیاز انسان به تخلیه ی اشعه های زائد وجود دارد، دریافتیم که تخلیه ی این 

اشعه ها از طریق سجده کردن صورت می گیرد.وی ادامه داد:بر اساس یافته های موجود ،هر اندازه که محور طولی انسان کاهش می یابد  

ر گرفتن او در معرض اشعه های الکترو مغناطیسی او نیز کم می شود.در زمان سجده کردن هم محور طولی انسان و هم به دنبال  ،میزان قرا

آن میزان تاثیر گذاری  الکتریسیتی ها کم می شود و سپس عمل تخلیه از طریق تماس پیشانی با زمین صورت می گیرد، البته در زمان سجده  

ط بدن هم با زمین ارتباط می یابند عمل تخلیه آسانتر انجام می شود و انسان از بیماری های روحی، جسمی و حتی به دلیل آنکه دیگر نقا

سرطان در امان می ماند.وی افزود:شیوه ی درست تخلیه ی الکتریسیته بدن به همان شیوه ای هست که انسان در زمان نماز گذاردن دارد و  

 این حالت بهترین حالت است و شخص احساس آرامش و راحتی بیشتری خواهد داشت.به سوی مکه نماز می خواند،چرا که 

 لو اما:ما به خاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیسی تخلیه شود بلکه برای اطاعت خدای قادر متعال سجده می کنیم ! اما از آنجا که دلی

 علمی وجود دارد بد نیست بدانیم تا عقیده مان محکمتر شود...

 تکیه بر خدا

در چاه بودند،  هنگامی که برادران در حال انداختن یوسف

ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد،برادران سخت در تعجب 

فرو رفتند که این چه جای خنده است،گویی برادر،مساله را  به 

شوخی گرفته است،بی خبر از اینکه تیره روزی در انتظار 

خنده برداشت و درس بزرگی به اوست،اما او پرده از راز این 

 همه آموخت و گفت:

فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان 

قوی و قدرت فوق العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال 

شدم،با خودم گفتم کسی که این همه یار و یاور نیرومند دارد 

چه غمی از حوادث سخت خواهد داشت.آن روز بر شما تکیه 

ردم و به بازوان شما دل بستم ،اکنون در چنگال شما گرفتارم ک

و از شما به شما پناه می برم ،و به من پناه نمی دهید، خدا 

شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر 

 او حتی به برادران تکیه نکنم.
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 انگار تمام محله دوستش داشتند

به قول مادرش وقتی خبر شهادتش ،کل محله سراسر گریه شد.انگار تمام محله دوستش داشتند.اما در همان ایام خبر قبولیش 

گرفت و در در دانشگاه آمد .حتی کارت دانشجویی نیز برای او صادر شد.اما خودش نبود.مادرش کارت داشنجویی اش را 

دیداری که با مقام معظم رهبری داشت آن را به ایشان نشان داد:آقا گفتند دخترم خوشحال باشید که حسین دانشگاه اصلیش 

 88شهید غالمحسین کبیری،اولین شهید فتنه                            قبول شده است.دیدار آقا برای ما ازهمه بهتر بود.
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