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 ماهنامه علمی، فرهنگی و بصیرتی –تعالی 

 متیاز: پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیاییاصاحب 

 مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد هوشنگی

 هیئت تحریریه:
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 نسخه 05تیراژ: 
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 11 معرفی شهید بابامحمد رستمی

 12 معرفی کتاب من مادر مصطفی
 



 

  

عالی      
 
 2ت

 لجنزاری به را محیط که برد می بسر باری تاسف فرهنگ در امریکا خصوصا و غرب امروز

 فالن در کنند می اعالم که شنویم می یکبار وقت چند هر، است کرده تبدیل دام از پر

 دمیشون مسن و سن کم و بچه و مرد و زن شامل که را نفر چندین نفر یک امریکا از ایالت

 .است بسته گلوله به گرم سالح با را

 ؟ است این میگفتند که ای جامعه برتری و فرهنگ ادعای آیا

 جوامع پیشرفت اگر ، میگزینیم را غربی های الگوی خود جامعه و شخص برای نیز ما چرا

 ... نباشد هم پیشرفتی که بهتر همان باشد کشتار اش حاصل

 حال باز به اولین سالگرد توافق ژنو می رسیم؛

 و میشود ایجاد سرم در شدیدی درد میخوانم را ژنو ی توافقنامه ی ترجمه که وقتی

 نوشته کجا فرمودند خارجه امور وزیر که سخنانی پس!  نیست میکنم فکر که هرچقدر

 ؟ شده

 ، نیامد در ما از بخاری رفتند پیش و تعطیلی مرز تا ها نیروگاه

 ، نشد شنیده ملت از صدای کردند محکوم را ایران مجامع در

 !!نشد زبانزد اما داد ها هشدار ها بار والیت

 ایرانی عزت و ما بزرگ و کوچک بر نشست  در و کردند دعوت تهران به را اروپا پارلمان

 ! واکنش هیچ بی بازهم و کردند توهین

 مسئولین ما سکوت کرده اند، ما هم خوابیدیم ...

 سردبیر



 

  

عالی      
 
 3ت

 نچهآ شدن مکتوب از قبل. نه هم باز! است؟ کتاب اسالم آیا گفت شودمی پس هاست،کتاب در همگی مانده باقی ما برای سنت و کتاب از آنچه اما. نه مسلماً

 .است بوده اسالم پیامبر بعثت زمان از قدسی آیات نوشتن از قبل یعنی است، بوده اسالم رسیده، ما بدست امروز که

 در خوریم،برمی باشد اعتقادات همان که خودمان به و هستی به زندگی، به نگاه نوع همچون مواردی به کنیم دقت رسیده ما برای هاکتاب در که آنچه به اگر

 به هک پاسخی فعالً بندی جمع یک با پس.... و خواندن نماز چگونگی گرفتن، وضو طریقه مثل خوریمبرمی عملکردها و رفتارها از سری یک به بعدی سطوح

. تواستمح یک دیگر عبارت به و کردن زندگی رأی بودن، برای است روش و شیوه یک است منش یک اسالم که اینست بدهیم توانیممی چیست اسالم سؤال

 !دهیم؟می جوابی چه بده نشان من به را اسالم که بپرسد ما از کسی اگر. برسد نمود به تا است قالب یک منتظر که محتوایی

 .است انسان اوست درخور و طلبدمی قدسی محتوای این که قالبی تنها زیباست،.« است مجسم اسالم الهی، و کامل انسان: »فرمایندمی( ره) خمینی امام

 در که تاس بررسی و مشاهده قابل اسالم صورتی در دیگر عبارت به. کنید مشاهده توانیدنمی دیگر چیز هیچ در انسان جز به تمام و تام بصورت را اسالم شما

 هم باز. ماندمی مکتوم اسالم دین و شد نخواهد شناخته هرگز خداوند آنوقت یافت، او در بتوان را اسالم که نباشد انسانی وقتی اصوالً و باشد متجلی انسان یک

 فکری و نظری پشتوانه هم اسالم دارد، فکری و نظری پشتوانه عملی هر که آنجایی از. است زندگی برای روش و منش یک اسالم تر،عقب کمی به گردیمبازمی

 تریکامل و جامع دستورات دارد تریقوی اندیشه و فکری پشتوانه آنکه مسلماً( غیرالهی و الهی از اعم) موجود  ادیان یا زندگی شناسی گونه انواع در. دارد نیز

 کننده عقان و کامل هاییپاسخ انسان حیاتی هایپرسش تمامی به بتواند که آیینی آن هم تفکر و اندیشه حوزه در. داشت خواهد بشریت زندگی انتظام برای

 در الماس جامعیت تمامی! است یکی کأنه که دارد قرین ارتباطی آن عملی قِسم با چنان اسالم نظری بعد. است کردن عمل برای انتخاب شایسته آن دهد ارائه

 نسانا یک از شما و است مشاهده قابل کامل انسان در تنها اسالم یعنی. گویندمی کامل انسان آن به کند پیدا نمود و یابد ظهور شخص یک در که صورتی

 بخاطر کنل هستند، اهللبقیه حضرت ما زمان کامل انسان الحالفی! برساند سعات به را شما که باشید داشته را اسالمی درخواست و انتظار نباید نایافته کمال

 به اهر این چاره و خود پاسخ یافتن برای وقتی اینجا در. نداریم دسترسی داشتند، دسترسی ایشان به اطهار ائمه زمان در مردم که آنچنان ما غیبت شرایط

 ردهک پیدا را لیاقت این( ایشان مقام هم و ولی شخص هم) فقیه ولی. ماست روی پیش فقیه والیت یعنی غیبت زمان در والیت مبحث کنیممی رجوع اسالم

 ولی شخص کرد مشاهده او در را اسالم شودمی که کسی تنها عصر امام از بعد یعنی بشناساند ما به را اسالم اسالم، حقیقت و حقیقی اسالم جانب از که است

 عقال هست قیهف ولی وقتی و! است کافی نیستند فقیه ولی که همین نبودنشان کامل برای! گویندمی دروغ اند،مدعی و نیستند کامل که علمایی اما. است فقیه

 چند ره و است یافته تجلی زمان امام ناحیه از او در اسالم و است اسالم حقیقت به متصل او که چرا کرد پیروی شرع و تفکر در او از غیر کسی از نیست جایز

 امر صاحب فقیه ولی تنها چون نیستند عقل و شرع در معیار ما برای هااین لکن دارند اییالحده مقامات و هستند ارتباط در عصر امام با که علمایی هستند

 .است

 ! بگذرانیم نظر از عقل مرکب با را مطلب این و بیاندیشیم کمی بیایید

 !چیست؟ اسالم که ایدکرده فکر این به یا ایدکرده دقت بحال تا

 صرفاً ما حثب اما است الهی ادیان از آیینی یک بگوییم گفت شودمی که پاسخی ترینعام بهتر، عبارت به و ترینساده و اولین در شاید

 ...برویم فراتر کمی نگریسطحی سطحِ از بیایید نیست، این

 بدان تچیس اسالم به پاسخ در که است وسیله یک مثل مثالً است، چیز یک است، شئ یک اسالم آیا چیست؟ اسالم! نو از ولی هم، باز

 ؟!!است آن بگوییم و رویم اشاره

 کنیم؟ حفاظت نظر مورد شئِ آن از و برویم باشید اسالم حافظ شودمی گفته وقتی یا

 لحظه یک
 تدبـر

 !سؤال؟ یک

 اسالم چیست؟



 پوشاند؟ نامحرم از باید را چشم سرمه و کرده رنگ ابروهای و صورت اصالح یاآ      4

 .بپوشاند باید شود محسوب زینت اگر جواب(

 قم در ای خامنه اهلل آیت دفتر از استفتاء :منبع

 چیست؟ غیرمسلمان زنان به کردن نگاه حکم     0

 ؛ است جایز ، باشد حرام به افتادن ترس و لذت قصد بدون اگر ندارند پوششی که غیرمسلمان زنان به کردن نگاه جواب(

 .پوشانند نمی را آن معموال که( صورت و سر مثل) بدنشان از هایی قسمت به نگاه تنها ولی

 قم در ای خامنه اهلل آیت دفتر از استفتاء :منبع

 دارد؟ حکمی چه بالعکس و مردان برای زنانه لباس پوشیدن     6

 جائز ، دهد قرار خود پوشش و زی را آن که صورتی در ، مخالف جنس به مختص لباس پوشیدن واجب احتیاط بر بنا جواب(

 .نیست

 قم در ای خامنه اهلل آیت دفتر از استفتاء :منبع

سواالت بر حسب پرسش هایی است که دانشجویان سوال نمودند و در اجوبه االستفتائات مقام معظم رهبری وجود نداشت و مستقیما * 

 با دفتر ایشان در قم تماس گرفته شده است.

  

 

  

عالی      
 
 و احکام شرعی فتــــاوا 4ت

 نامحرمان  ابو روابط نگاه پرسش و پاسخ دانشجویی در مورد 

 در محضر مقام معظم رهبری )حفظه اهلل و تعالی(

   دارد؟ اشکال چادر یا روسری زیر از موها بستن باال آیا        1

 در هاینک مگر ندارد اشکالی نفسه فی کند ایجاد سر روی برآمدگی که شکلی به حجاب و پوشش زیر موها بستنجواب:   

 .باشد زا تحریک مثال کند ایجاد دیگری مفسده یا گردد نامحرم توجه جلب موجب موقعیتی یا مکان

 قم در ای خامنه اهلل آیت دفتر از استفتاء :منبع

 

 نماید؟ تعیین منزل از بیرون و نامحرم برابر در و زن برای را خاصی پوشش نوع تواند می مرد آیا       2

 نباشد شرعی حدود با متناسب خانم پوشش که مواردی در فقط و نیست واجب زن بر زمینه این در شوهر از اطاعتجواب( 

 .نماید منکر از نهى و معروف به امر باید مرد

 قم در ای خامنه اهلل آیت دفتر از استفتاء :منبع

 

   چیست؟ نامحرم با شوخی حکم      3

 .است حرام باشد افتادن مفسده به(خوف) احتمال یا باشد شهوت محرک و منفی قصد به اگر جواب(

 قم در ای خامنه اهلل آیت دفتر از استفتاء :منبع
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 5ت

 ابراهیم حاتمی کیا در مرکز آموزش علمی کاربردی قوچان اکران شد.« چـ»فیلم 
 353در کالس نوبت  3با استقبال ویژه دانشجویان توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی در  «چـ»فیلم 

 مرکز آموزش علمی کاربردی قوچان اکران شد.

 برگزار شد.مجلس عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع(، در ایام محرم 
مراسم عزاداری ساالر شهیدان کربال توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی و با مشارکت مرکز علمی کاربردی 

 قوچان و با استقبال دانشجویان مرکز برگزار شد.

در این مراسم که سخنران حجت االسالم والمسلمین کاظم یوسفخانی بود با اشاره به ذکر مصائب اهل بیت فضای 

حانی را ایجاد کرد. سپس ذاکرین اهل بیت برادران محسن پلداغی و محمد تارکی با نوای دلنشینشان گرما رو

 بخش مراسم شدند.

 در مرکز پایه ریزی شد« خادم الرضا»هیئت دانشجویی 
ویی دانشجاین هیئت که با مشارکت دانشجویان عالقمند به سیره اهل بیت طرح ریزی شد و با همکاری بسیج 

 شهید ضیایی در مرکز مطرح شد و با موافقت ریاست مرکز، فعالیت هیئت آغاز شد.

 برنامه های هیئت دانشجویی خادم الرضا در چهارشنبه اول هر ماه در نمازخانه مرکز برگزار خواهد شد.

 به مناسبت روز دانشجو توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی اکران شد.
آذر در وقت بین کالس ها در محل  16آذر به مناسبت روز دانشجو، کلیپ های بصیرتی در خصوص  16در 

 اجتماعات دانشجویان توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی اکران شد.

 مسابقه ای به مناسبت روز دانشجو با همکاری بسیج و دانشگاه برگزار شد.
ایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی و مرکز آموزش علمی کاربردی قوچان، به مناسبت روز دانشجو، با همکاری پ

 برگزار شد. یمسابقه کتبی و بصورت تست

 نفر پاسخ دهنده صحیح جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. 10نفر از  3به  نفر شرکت کننده65از مجموع  در پایان

 مسئول بسیج دانشجویی شهید ضیایی در سمت خود ابقا شد.
طبق درخواست ریاست دانشگاه علمی کاربردی و موافقت مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان برادر بهزاد 

 هوشنگی به مدت یکسال در سمت خود ابقا شد.

گفتنی است پس از انتصاب مجدد وی در فاصله زمانی دوماه، وی آقای ابوالفضل عربی خوان را را به سمت جانشین 

 بدری را به سمت جانشین خواهران منصوت کرد.برادر و خانم فاطمه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عالی      
 
 آسانازدواج  6ت

 اهداف ازدواج: دومقسمت 

  ازدواج هدف
 : از است عبارت آنها اهم که بردارد در را مهمى فوائد و است طبیعى نیاز یک انسان براى ازدواج

 ىکبوتران بمنزله اندنکرده ازدواج که وپسرى دختر.خانواده تشکیل و پناهىبى و سرگردانى از نجات-1

 راز رمومح مونس و زندگى در شریک.یابندمى پناهگاه و آشیانه و خانه ازدواجبوسیله هستند،که آشیانهبى

 . آورندمى بدست کمک و مدافع و غمخوار و

 جهت بهمین و. است اىارزنده و نیرومند بسیارغریزه انسان وجود در جنسى جنسى،غریزه غریزه ارضاى-2

 لذت بگیردو بهره وجودش احتیاج،از مواقع آرامش،در و امن محیط یک در کههمسرى وجود به دارد نیاز

 تاس ممکن اال و شوداجابت باید کهاست طبیعى نیاز یک جنسى غریزه هاىخواسته صحیح تامین.ببرد

 غالبا ورزندمى امتناع ازدواج از کسانیکه.باشد داشته واجتماعى جسمانى و روانى بد آمدهاىپى

 .گردندمى مبتال جسمانى و روانى بیماریهاىبه

 .  میکند پیدا فرزند انسان ازدواج نسل،بوسیله تکثیر و تولید-3

 بهمین و. میباشد شوهر و زندلگرمى و آرامش و خانواده بنیاد تحکیم باعث و ازدواج ثمره فرزند وجود

 قرآن در خدا:نمونه باب از.است آمده بعمل فراوانىتاکیدات ازدواج بهنسبت احادیث و قرآن در جهت

 بگیرید. انس آنها با تا آفرید را همسرانى شما براى که اینست خداآیات از و:فرمایدمى

 .باشدتزویج از بهتر که نشده پا بر بنائى اسالم در :فرمود آله و علیه اهلل صلى خدارسول

 هآل و علیه اهلل صلى پیامبر.خداسترسول سنت که کنید تزویج:فرمود السالم علیه المؤمنین امیر

 و) بیاورید فرزند ازدواج بوسیله.نماید ازدواج باید کند پیروى منسنت از خواهدمى کسى هر:فرمودمى

 .نمکمى افتخار و دیگرمباهات امتهاى به شما کثرت باقیامت در من که( گردانید زیاده را مسلمانها تعداد

 ترک و مستحبات و واجبات به عمل و وظیفهانجام امکان در( مرد چه زن چه) موافق و دیندار همسر وجود

 نز اگر.ایفامیکند را مهمى بسیار زشت،نقش اخالق از اجتناب و نیک اخالق به مکروهات،وتخلق و محرمات

 ندنخواه مانع تنها نه دشوار راه این پیمودن باشند،درنفس تزکیه و پرورش طریق در و دیندار دو هر شوهر و

 رشهمس وتوافق تایید بدون اهلل سبیل فى مجاهد نفر یک مگر.داشت خواهند وتشویق تعاون بلکه بود

  کند؟ آفرینى حماسه و بجنگد خوب جهاد میدان در تواندمى

 را اخالقى و شرعى جهات همهاموال تحصیل و کار و کسب در تواندمى همسرش توافق انسان،بدون مگر

 را خویش ضرورى مخارج مازاد نماید،و اجتناب تبذیر و اسراف بپردازد،از را مالى واجب کند،حقوق رعایت

 .کند انفاق خیریه درامور

 به را همسرش اخالق بد و الابالى وهمسر میکند دعوت صالح و بخوبى را همسرش مؤمن و دیندار همسر

 شدهسفارش زن و مرد بهجهت بهمین و.میگرداند دور انسانیت مقدس ازهدف و میکشد اخالقى بد و فساد

 .بدارند محسوباساسى شرط را اخالق و دیندارى و ایمان موضوع ازدواج بهنگام که



  

 

  

 : سالم ازدواج            

 ندورا آشنایی، دوران: است مرحله سه دارای ایران، فعلی جامعه اجتماعی فرهنگی، وضعیت به توجه با سالم ازدواج یک

 در شوند، می نزدیک یکدیگر به طرفین که اولیه های آشنایی همان از آشنایی دوران در. رسمی ازدواج دوران و نامزدی

 مشترک هنجارهای این که گیرد، می شکل دو آن میان مشترک هنجارهای برخی ها آن بین صمیمیت تداوم صورت

 های عادت و رفتارها همچنین و ها نگرش ها، احساس اعتقادات، ها، غایت» با رابطه در طرفین که آید می بدست زمانی

  .برسند تفاهم از حداکثری به «شان شخصی

 مفراه را دیگری رفتار«  پذیری بینی پیش»  امکان چون باشد، نفرمی دو همین اختصاصی که مشترک هنجارهای این

 از یک هر به دیگر سویی از و سازد می ممکن رابطه در را «فرد امنیت» و نموده تسهیل را دو آن میان روابط آورد، می

 مشترک هنجارهای همین. کنند رفتار مشترکشان و شخصی امیال طبق بتوانند تا بخشد می ای «آزادی» ها آن

 .                                                    شود می تعبیر خانوادگی فرهنگ به ازدواج پس که است اختصاصی

 مناسب «زمان» طرفین و هست، حاکم «عقالنیت و صراحت صداقت،» رابطه در که میزانی به مشترک هنجارهای این

 همین رنف دو برای دوران ترین خطرناک نظر به که. دارد گیری شکل امکان بیشتر دارند، اختیار در را بهتر شناخت برای

 ستنده که را آنچه کنند سعی بیشتر چه هر و نکنند تحریف ارتباط حین در را خودشان ها آن که باشد می اولیه آشنایی

 .                         ندبرس تفاهم به هستند که چیزی همان با باید طرفین واقع در. باشند خواهند می که را آنچه نه و بگذارند نمایش به

 رابطه ادامه از بتوانند کردند اراده که زمان هر که باشند داشته را آزادی این طرفین که است آن مستلزم مرحله این

 .است همراه هزینه از حداقلی با مرحله این در جدایی چون) کنند خودداری

 طرف که فهمند می و رسند می یکدیگر از واضحی و مشخص تصویر به طرفین مرحله، این صحیح گذاشتن سر پشت با

 یاستثنای های موقعیت در خصوص به) رفتارها اعتقادات، زندگی، شیوه فکر، طرز نوع و است «آدمی جور چه» مقابلشان

 .                .گردد می برقرار میانشان «تطبیق» از حداکثری به و است چگونه شان زندگی های عادت و( عصبانیت زمان مثل

 ها نآ رابطه موفقیت زیادی میزان به تفاهم، و شفافیت حداکثر با و منسجم و محکم هنجاری ساختار یک گیری شکل

 آشکار دوران این مثبت ویژگی که است، نامزدی دوران بعد مرحله.کند می تسهیل شان زندگی بعدی های دوره در را

 رهایفشا برخی از و است همراه «اجتماعی تایید» با مرحله این. باشد می آن یافتن رسمیت و دیگران به رابطه این شدن

 .                                                                     دیابن می ارتباط تری راحت خیال و ذهن با طرفین و شود می کاسته بود، حاکم رابطه بر قبلی دوران در که اجتماعی

 هنوز گرفت، می شکل صحیحی طور به پیشین مرحله در باید که ای هنجاری ساختار اگر مرحله این در ورود با حال

 یقبل دوران به نسبت تری سنگین های هزینه مرحله این در که رود می رابطه این شدن شکسته امکان باشد، ناقص

 .داشت خواهد

( ها خانم برای اجتماعی و عاطفی لحاظ از و آقایان برای اقتصادی و عاطفی لحاظ از) سنگین های هزینه همین شاید و

 در ها ترمیم برخی به صرفاً را مرحله این و کنیم موکول قبلی دوره به را هنجاری ساختار گیری شکل که گردد می باعث

 وجود از که بگذارند قدم مرحله این به باید زمانی طرفین یعنی دهیم، اختصاص متأهلی به مجردی زندگی های عادت

 .باشند شده مطمئن تفاهم از حداکثری وجود و روابطشان در قدرتمندی هنجاری ساختار

 معاونت سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی –مقاله ازدواج 
 ادامه دارد ...

عالی       ازدواج آسان
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عالی     
 
 8ت

 ـگزارشـ
 ـتصویری

 مراسم عزاداریـ
 اباعبداهلل الحسین )ع(
 در مرکز آموزش علمی کاربردی قوچان



  

عالی       گزارش تصویری
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 شهیـد معرفی
 رستمـیبابامحمـد 

 نام: محمد رستمی

 شهرت: بابا

 : قربان پدر نام

 19/11/1325:  تولد تاریخ

 قوچان -محل تولد: روستای رهورد 

 نصر 5مسئولیت: فرمانده عملیات لشکر 

 شغل: کارمند جهاد کشاورزی

 11/11/1359تاریخ شهادت: 

 محل شهادت: جاده سبزوار

 گلزار: حرم مطهر امام رضا )ع(



 

 

  

عالی     
 
 11ت

 بابارستمید ـشهی

 شوشتریشهید از دیدگاه 

 به شیری مانند که دیدم می را رستمی محمد بابا شهید من بستان عملیات در

 اباب که رود نمی یادم هرگز من کرد می ایستادگی صدام لشگر مقابل در تنهایی

 پشت هم ما. داشت حضور سوسنگرد کیلومتری ده در و بود جیپی سوار رستمی

 محاصرة خواستند می و بودند کرده حمله ها عراقی.  بودیم حرکت در ایشان سر

 به هشد طریقی هر به را خودش کرد می سعی رستمی بابا.  کنند کامل را سوسنگرد

 بر را شهر از خارج نیروهای و آنها بین ارتباط و برساند سوسنگرد داخل نیروهای

 نآ سوسنگردبا سمت به شهیدرستمی که ماشینی طرف به بودم شاهد من کند قرار

 هب توجه بی رستمی بابا اما.  کردند شلیک موشک 4 تا 3 حداقل بود حرکت حال در

 نیروهای با ایشان که هماهنگی با. داد می ادامه خود راه به موشکها این شلیک

 بودیم سوسنگرد از خارج از که نیروهایی و بود داده انجام سوسنگرد داخل

 داشته را جاده بستن قصد که عراقی نیروهای از سنگینی بسیار تلفات توانستیم

 ندکن رها را سوسنگرد از زیادی بخش عراقیها که شد باعث حرکت این و.  گرفتیم

 .شد خارج محاصره از سوسنگرد واقع در و



 

 

 

  

عالی     
 
 12ت

 یـمعرف

 مـن مـــادر مصطفـی
 کتــــــــــــــــاب

 زدپردامی روشن احمدی شهید زندگی یمانده مخفی و پنهان های جنبه روایت به «مصطفی مادر من،» شده منتشر تازه کتاب

 یرنظ بخش پانزده دربردارنده «مصطفی مادر من» کتاب نخست چاپ. است شده آماده و مستند شهید خانواده های روایت از که

 ضمایم» ،«شناسد زرگر زر، قدر» ،«زنان رفتن میدان روز» ،«خواستممی مرد را مصطفی من» ،«پدر از بعد هایشب» ،«اشاره»

 اهللحزب واکنش» و «انقالب معظم رهبر به روشن احمدی شهید خانواده نامه» ،«شهید منزل در رهبر بیانات» ،«هاعکس و

 .شد منتشر جدید اضافات و ویرایش با دوم چاپ که است «تهران دیروز ترور به لبنان

 سوی از جدید چاپ در و شد منتشر «شاهد» نشر سوی از نسخه هزار 3 تیراژ با و صفحه 255 در «مصطفی مادر من» کتاب

 :کتاب این از فرازهایی. شد خواهد منتشر «آفتاب رسول» مؤسسه و انتشارات

 :گفتم. است برافروخته اش چهره دیدم شد، بلند صبح یه. بود دیده زیادی خوب های خواب مصطفی

 بار یک.«. ام راضی شما از من گفت زمان امام دیدم خواب: »گفت کردم، اصرار. گفتنمی شده؟ چی

 ویر جانبازیش دست اون با و ایستاده سبزی ی تپه باالی ای خامنه اهلل آیت دیدم: »گفتمی دیگر

 هیدش بخواهی تو اگر: گفتم. شدمی قضا صبحش نماز خستگی، خاطر به گاه گه.«. کشهمی دست سرم

 امام پشت کربال، صحرای در دیدم خواب من: »گفت مدتی از بعد. گذارهنمی هات صبح نماز بشی،

 ها اون به بود، دانشجو که زمانی کردنمی تعریف دوستاش.«. خونممی صبح نماز السالم علیه حسین

 خواب: »کرد تعریف بار یه. « بینممی خیلی رو علیها اهلل سالم فاطمه یخونه در خواب من: »بود گفته

 .«جاست این تو جایگاه گه؛می و دهمی نشون من به رو قبری پیامبر دیدم
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