
 

 ر بسازبراي دلت د           

 :ردندــــــات خود نقل کــــدر �کی از جلسرانی ــــمجتهدی ته ا...آ�ت 

 ای از ا�شان خواست موعظه اراکی رفت و ...آ�ت ا جاری به محضرن«

 اراکی پرسیدند شغل تو چیست؟ مرد گفت نجارم. ...کنند. آ�ت ا 

 ی گفتند این همه در و �نجره ــــــاراک ...سازم. آ�ت ادر و �نجره می 

�ک در برای دلت بساز  دلت در نساختی  اخته ای؟ اگر برایساختی برای دلت هم در س

 .که غیر خدا به دلت راه پیدا نکند

 کسی. بساز�د آهنی در.بساز�د در دلتان برای توانیدمی اآلن. بدانید قدر هاجوان شما

 مثل کنی نصیحت وقتی بگذرد سال ۴۰ اگر. هست امید سال ۴۰ تا. ندک باز را آن نتواند

 .شودمی سخت خیلی کار گذشت سال ۴۰ اگر. بگویی دیوار به که است این

 قابل د�گر و است خراب دلشان زمین اندنشده هدا�ت و دارند باال به سال ۴۰ که هاییآن

 شیطان نشود؛ اصالح خدا با ارتباط سالگی ۴۰ تا اگر دار�م روا�ات در. نیست اصالح

 .نیستی هدا�ت قابل د�گر که تو قربان گو�دمی و بوسدمی را او پیشانی

 به که نباشید هاییآن از. نینداز�د عقب را توبه. کنید توبه روز هر با�د ،من عزیز جوانان

 نگذار�د جوانید تا و بدانید را جوانی قدر. کنندمی فردا و امروز را توبه دراز آرزوی امید

           .شود خراب دلتان

 مي گردد.ماهنامه مشكات جمعه اول هر ماه پس از نماز جماعت مغرب و عشاء توزيع 

در مسجد چه خبر؟
 

 

والدت حضرت امام حسن عسگري - 9 بهمن 

وفات حضرت معصومه - 11 بهمن 

در ايام دهه فجر –جشن به مناسبت پيروزي انقالب اسالمي 
 
 تهيه و تنظيم: 

 رضي آباد پايين (عج)صاحب الزمانمسجد  –ه اهللا واحد فرهنگي كانون بقي
SMS:  5000291750 

 ارسال نما�ند. عزیزانی که مایل به همکاری می باشند مطالب خود رابه آدرس زیر

E-Mail: Mahname.meshkat@yahoo.com 
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)این آیاج( ةس کسانی که پیط اش آن ةه آنها دانط دادى صدى. هنگانی که  :خضطع-1

 آنان خطاندى نی صطد، سجدى کنان ةه خاک نی افخند.

دز حالضج كسآن كلطب صها نسم نی صطد ض دز خطد احساس خضطع نادانی که :زسطل خدا

         اید.  حم حالضج زا اداء نکسدى نی کنید كسآن ةخطانید ض دز غیس اینصطزج

این  آنها)ةی اخخیاز( ةه شنین نی افخند ض گسیه نی کنند ض )حالضجخضطع:-2

              آیاج،ههطازى( ةس خضطعضان نی افصاید.

    كسآن زا ةا حسحیل ض خضطع ض آزانط حالضج کنید. : علیانام 

 دهید ض خانطش ةاصید. هنگانی که كسآن خطاندى صطد، گطش فساسکطج:-3

:ضاجث اسد که ةه هنگام حالضج كسآن چه دز نهاش ض چه دز غیس نهاش، انام صادق

ضاجث اسد ةسحط که سکطج کانل زا سکطج کنی ض هسگاى دز حضطز حط كسآن خطاندى صد،

             زعاید کنی. 

خطاندى صطد نی گطیند: ةه آن ایهان آضزدیو اینها  ض هنگانی که ةس آنان سخن خدا:-4

               ض اش سطی پسضزدگاز ناسد. ههه حم اسد

: هسگاى فسدی اش صها دضسد داصد که ةا پسضزدگازش سخن ةگطید، كسآن پیانتس

                 ةخطاند.

   ، اش صّس صیطان نطسضد، ةه خدا پناى ةس.هنگانی که كسآن نی خطانی پناى ةس خدا:-5

  نا ةسای نسدم دز این كسآن اش هس نطع نَثلی شدیو، صاید نخرکس صطند.حطجه ةه نثالها:-6

: حالل ض حسام ض نحکو ض نخضاةه ض نثالها.پس كسو ناشل صدى 5:كسآن ةس زسطل خدا

زا ض  ضاگرازید حسام زا ض عهل کنیدةه نحکو ض دفع کنید نخضاةه ض  ةه حاللعهل کنید

       عتسج ةگیسیداش نثالها.

  ض كسآن زا ةا دّكد ض حاّنل ةخطان. خطاندن ةا دكد:-7

ههانا دز كسائخی که دز آن حدةس ض حفکس نضطد، خیسی نیسد.: انام علی

             آنچه ةسای صها نیّسس اسد كسآن ةخطانید.شیاد خطاندن:-8

ض ةه اهل  خانه اى كه دز آن كسآن فساضان خطاندى صطد خيس آن ةسياز گسدد:زسطل خدا

ض ةساى آسهانيان ةدزخضد چنان كه سخازگان آسهان ةساى شنينيان  آن ضسعد دادى صطد 

          دزخضند.نى

امک ها ی آساس  ۣیپ ی   ب 

 حاضی نخن هایکه این زضشها دزیافد ض ازسال پیانک هایی ةاب صدى 

 دى نی گطیند اگس این پیانک زا دز آن ةه دزیافد کنن اسد ض  نرهتی 

 از نی صطی ض ــــــکه نی صناسی نفسسخی ةه فالن ةال دچ ةسای هس کسی

 داصد ، یا اینکه ادعا نی کنند اگس این پیانک عاكتد خطةی نخطاهی

 های اینگطنه زضا نی صطی ؛ آیا نخن اجد ـــــــــةسای فالن نفس ةفسسخی ح 

 زند؟ها حطجیه دینی ض نرهتی دایانکپ

 انک حلفن ههساى ض صتکه های ـــــــانسضشى ةه یهن ضجطد سیسخو ازسال پی

گسفخه اسد که هدف  انی ضسعد ةیضخسی ةه خطد ــنجاشی حسضیج این اةاطیل عالضى ةس آس

 . آن حنها حضکیک دز نلدساج ض اعخلاد صحیح حطسل ض دعا اسد

دز ةی اساس ةطدن این پیانک ها هسگص صک نکنید ، نخن این پیانک ها حخی ازشش 

دزصد خسافه ض ةی اساس اسد.  ۱۰۰خطاندن یا فکس کسدن هو ندازند ، نخن این پیانک ها 

ها دز گرصخه هو ةطدى اسد، انا دز حال حاضس ةه صکل پیانک زضاج پیدا کسدى؛ این حسف

طزج ةسخه هایی که حاضی صکالج ض حکه ای کاغر ها دز گرصخه ةه صاین گطنه حسف

  حان ةسآضزدى کاغر نی نطصخند، اگس صکالج داخل ةسخه زا ةخطزید حاجد  ةطدند ض زضی

سال اش این ةسخه ةه ههین حعداد دزسد کنید ض ةین نسدم  ۱۰نی صطد ض اگس ةسآضزدى صد حا 

 پخط کنید.

احکام ض علائد کسدى ایو ض نستد ةه  نخاسفانه دز آنطشش ض یادگیسی نسایل دینی کطحاهی

 .اسالنی ةی اطالعیو

ْكِس ِإن ُكنُخْو الَ َحْعَلُهطنَ خداضند دز كسآن نی فسناید :                  ؛َفاْسأَلُطاْ أَْهَل الرِّ

یعنی اگس زاجع ةه چیصی نهیدانید اش اهل آن دزةازى اش ةپسسید ، دز حالی که نا ةه جای  

نان زا اش شةان نسدم ض كسآن نسایل زا یاد ةگیسیو، دین حجد های خدا، انتیا، ائههکه اش این

 ها پخط صطد.جاهل یاد نی گیسیو ض این ةاعث نی صطد این گطنه حسف
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نفر  ۵این پیامک رو واسه 

بفرست خبر خوشی میشنوی 

   وگرنه اتفاق بدی واست 

 .می افته
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  ةه زا نا ةیسطادیِ  یا ةضکضد زا نا سفید طیـن سندــــــــــح صضد هو ةاز یک

  اش صدى که هو صــــــــــخی صیو ، صدم نی احاق ضازد ضكد هس. ةکضد زخهاش

 د.نیض ةلضد آندم نی ض زفخو نی هو ةاز ةیسد اگس. صد نی ةلضد جاش

  ةه ایضلدز ساــــــــچ ؟ ناَدزَِحو ، صیسخو غسیته که نط ، جاش علی:  گفخو نی

 خاصه که زضش یک. خداسد دسخطز ، ضالدیط ةه احخسام: نیگفد دی؟ نی شحهد خطدج

 زا ههه ، حیاطه ی گطصه َصُضسخه لتاس نضد یک ةطد دیدى.  ةطد آندى جتهه اش ، صتطدم

 ، نادز ةساج ةهیسم الهی:  گفخو ةهط زسیدم ضكخی.  ةضد زضی ةطد اصداخخه ض ةطد صسخه

 ، صداصخو هو دسد دض اگه:  گفد! صسخی؟ زض لتاس ههه ایط چططزی ، دسد یه ةا حط

 !  ةکضی زا ها لتاس صسخط شحهد حط ض ةاصو ایضجا نط کسد صهی كتطل ضجداصو هو ةاش

و
 
ا ج  ن

 
 ٚ ٚ ٚ ٚ ٚ وآت
 

ۣٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٛٛ      

 فسنایضد: نی علیحضسج 

 دل صطجطاش     

 ناصضد شنیط آنادى اسد،     

 ةرزی دز آشکه هس      

 ، نی پریسد.افضاصدى صطد 

 
جهله ای زاجع ةه نسئله کطدک ض صطجطاش عسض کضو: حلیلخاً ةاید ةگطیو که اگس نسئطالش انطز 

طجطاش زا آش چضاش که هسد، نطزد اهخهام كساز صفسهضگی کضطز ةخطاهضد نسئله کطدک ض 

نسئطلضد، اش ساعاج خطاةضاش هو خطاهضد شد حا ةه دهضد، نط خیال نی کضو خیلی اش آصهایی که 

 ایط نسئله ةپسداشصد.

  حخی ةا گرصخه های صه چضداش دضز،-انسضش كضیه حسةید کطدک ض صطجطاش، ةا گرصخه های دضز

                                    خیلی حفاضج کسدى اسد. -د سال پیطنزاًل ةا ةیس
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 عیضک خطصتیضی شدش، شصخی هانی فسناید: علیانام 

        پدید  زا هو صیکط جلطى نی دهد. عیضک ةدةیضی ، ةی جهد دصهضی ض حسادج ض عداضج

نی آضزد ض  دضسخی ها زا ةه هو نی شصد.خطش ةیضاِش ةیط اش حد، فسیث نی خطزصد.ةد ةیضاِش 

« عیضک ضاكع ةیضی» ض گسیصاش. چه شیتاسد  ههه حسساش افساطی هو، ههیضه دز عراب اصد ض اش 

           ض دضزی اش افساط ض حفسیط. 

ا ٚ  
 

اپ ت  دۣعای ت ارآ آ ٚ ما ٚ م ٚ  ر ٚ ض  ٚ ٚ ٚ ٚ ه آج 
 

ۣٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٛٛ 

 انام.صدصد خازج صهس اش ههساهط ةه شیادی عدى ض زفد صحسا ةهانام  دضصضته زضش

 نا حم که حطیی ایط! خدایا ةاز:»داصد عسضه ض آضزد جا ةه الهی رضای ض حهد زفد، نضتس ةاالی

      دزاش حطّسل دسد نا ةه ایکسدى انس که ططز ههاش نسدم ایط.ای داصخه ةصزگ زا ةید اهل

 آصها خداضصدا. هسخضد حط صعهد ض احساش نضخظس ض کضضدنی آزشض زا حط زحهد ض فضل اصد، کسدى

 اش ةعد زا ةازاش ایط ةازش ض کط، سیساب ةاصد صداصخه ةس دز ضسزی هیچ که نفید ةازاصی اش زا

 !«ةدى كساز هایضاشخاصه ةه زسیدصضاش ض صحسا اش زفخط

 اةسها ض گسفد ضشیدش سخد ةادی فسنطد، نتعطذ زسالد ةه زا نحهد که خدایی آش ةه كسو

 ضلی ةسساصضد سسپضاهی ةه زا خطد خطاسخضد نسدم. شدصد ةسق ض کسدصد غسش اةسها صدصد، پدیداز

 صهس نال ض صیسد صها ةسای اةس ایط که ةهاصید خطد جای ةس:»فسنطد زضا حضسج

 انام ةاش انا کسدصد، غسصی ض آندصد دیگسی اةسهای دیگس ةاز ض گرصخضد، اةسها .«سدیدیگس 

 اةس دى حا چهازم ض سطم اةسهای .«صیسد صها ةسای هو اةس ایط. ةهاصید خطد جای ةس:»فسنطد

 ای:»فسنطد انام صد، ظاهس یاشدهو اةس ضكخی .گرصخضد کضاشغسش دیگسی اش پس یکی ض آندصد

 ةسضید خطد نضاشل سطی ةه ض ةاصید سپاسگصاز زا اض. فسسخادى صها ةسای خداضصد زا اةس ایط! نسدم

 ةازش صها ةس آش اش ةعد که صطید، خطد نضاشل داخل حا ةطد خطاهد صها سس ةاالی اةس ایط که

 .«کضد

 حهام که ةازید صدید ةازاصی سپس. زفخضد هایضاش خاصه ةه نسدم ض آند پاییط نضتس اش گاىآش

 کساناج ةاد گطازا: » گفخضد نی صدا یک نسدم. کسد پس آب اش زا ها دزى ض گطدالها ض صحساها

   زا آصها امـــــــان. صدصد جهع شیادی عدى ض آند ةیسضش انام سپس .«خدا زسطل فسشصد ةس خداضصدی

 .فسنطد ایساد ةسایضاش فساضاصی پضدهای ض کسد حطصیه الهی حلطای ةه  
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. ةسضید حسم ةه ،داصخید حال اگس ةخطاهید، دخطل اذن ضزضد نطكع دز. ةاصد كلتی صها شیازج 

 یعنی« الله حجة یا أأدخل» :گطییدنی ض طلتیدنی دخطل اذن زضا حضسج اش که هنگانی

 ضجطد ةه آن دز ححطلی آیا ةتینید ض کنید نساجعه كلتخان ةه  «صطم؟ ضازد آیا خدا، حجد ای»

 .اسد دادى اجاشى صها ةه حضسج ةطد، صها دز حال حغییس اگس نه؟ یا اسد یافخه حغییس ض آندى

 دیدید ض نیاند ضجطد ةه صها دل دز حغییسی هیچ اگس. صطید ضازد حسم ةه داصخید حال اگس

 زضش هـــــس. ةپسداشید دیگسی نسخحتی کاز ةه اسد ةهخس نیسد، دـــنساع حالخان

 ضزضد اجاشى حضسج اش دضةازى ض ةسضید حسم ةه ةعد ض کنید غسل ض ةگیسید زضشى 

 ســــــــــــاگ اسد، سیهــــــــــگ داءـــــــسیدالضه حضسج طلـدخ اذن.ةخطاهید 

 .صطید ضازد ض انددادى دخطل اذن حسین انام آند اصک 

 ةسیازی که ساـچ اسد، ةاالحس  حسین انام شیازج اش زضا انام شیازج

 انـــــصیعی فلط یـــــــــــــضل. زضندنی  حسین انام شیازج ةه انانــنسله اش 

  .آیندنی  زضا انام حضسج شیازج ةه عضسی اثنی 

 دز صنیدند، طابـــج ض خطاسخند ض کسدند سؤال  زضا حضسج اش ةسیازی

 .ططز ههین هو -نلدس، نضهد دز کسةال، دز نجف، 

 عساكی نعاضدین اش یکی. پیطسخه ححلم ةه ...ناصاءا الی دادن صفا! ةاصید نعخلد! ةاصید نلخفد

 زضا انام آكا اش ةطد، خطسناک. گسفدنی كساز جساحی عهل نطزد ةایسخینی ض داصد ایغدى

 غدى: »فسنطد ضی ةه که دید خطاب دز زانعصطنه حضسج صث، ةدهد، صفا زا اض خطاسد

 خطاسخه، ةسادز اش که ةتینید زا ةسادز ض خطاهس ازحتاط!« ندازد عهل ةه احخیاج. صطدنی خطب

 .اسد دادى زا جطاةط خطاهس

 نهو ...ا انین شیازج. ةخطانید زا کتیسى جانعه شیازج. هسخند حأیید نطزد هاشیازحنانه ههه

 زا خطد حطائج نیسد الشم. ةخطانید خطد كلث شةان ةا. ةخطاند زا شیازاج این ،صها كلث-. اسد

 . ةاصد كلتی شیازج! نکنید دعاها دز نتالغه! دانندنی حضسج. ةضهسید انام نحضس دز
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 ساض ــــــسآن کسیو اعـــــل کسدن ةه دسخطزالعهل های كــــضكخی نسدم اش عه

 نی صطد.یعنی نسدم ةا اض كهس کسدى اند. ةا اض حسفی  کنند، كسآن نهجطز

  نهی شنند.آن ضكد كسآن صکاید نی کند.

 نسدم ةه عنطان حیّهن ض حتسّک ضكخی نی خطاهند خانه عطض کنند ض ةه 

زا نی ةسند، ةعد كسآن زا ههان ةاال نی گرازند حا آخس ةاصد  سآنـاضل آینه ض ك خانه نط ةسضند، 

ةنضیند.ُخث این صکاید نی کند، نی گطید: نن کخاب عهل هسخو، اصاًل ض خاک زضیط 

نسا ةاش نکسد ةخطاند.عطضط ناهطازى نی آضزند ض آن زا ةاال نی گرازند، هس زضش صتکه ها زا 

                   نی گیسند! آن ضكد این كسآن نهجطز اسد.

 

 أاَلَ ِةِرْكِس اّلّلِ َحطَْهِئنُّ الُْلُلطُب 

 ها آگاى ةاصيد كه دل

 .ياةدياد خدا آزام نىحنها ةه 

 ؟؟؟


