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 مبلغين جهت دمهمق

 :ه وآله(ياهلل عل ي)صلامبر اکرميپ

ده يد بر آن تابيت کند؛ از آنچه خورشيرا هدا يه دستان تو انسان، اگر خداوند بيعل يا

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

 :)حفظه اهلل(يامام خامنه ا

برخاست، مباشرت، نگاه و عبادت ما، دلبستگي يا دلبسته نبودن ما به  رفتار، نشست و

 است. غتبليغ يا ضدتبليتنعمات دنيوي و خورد و خواب ما، رساترين 

ادت حضرت ام شهيدر اشما جهت ارائه  ي تبليغيتوشهد رهآنچه پيش رو داري

 هجري شمسي(( است. 13۳۱) 1۴۴1 محرم) اباعبداهلل الحسين عليه السالم

آوري ي زير را يادضمن تشکر از همراهي شما و آرزوي قبولي تبليغتان چند نکته

 کنيم:مي

 براي مجالس و کالسهاي شما عزيزان بوده است.. هدف از اين جزوه ارائه مطالب خام 1

توضيحات الزم براي مطالب پيچيده بستگي به سطح  آنها و شيوه ي بيان مطالب، ساده سازي

 مخاطبين و مختصات آنها دارد که تشخيص آن بر عهده شما مبلغ محترم است.

منطقه انتخاب . محتواي اين ره توشه از قسمتهاي ذيل تشکيل شده که با توجه به شرائط 2

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

 ا. احکام:

انتخاب شده ولي شما در ارائه موضوعات ديگر در صورت صالحديد  احکام روستاموضوع 
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 آزاديد.

 ب. منبر:

با محوريت دشمن شناسي و افزايش بصيرت افراد در مقابل آماده شده که  منبر دهدر اينجا 

 .هستند اندشمن

در تعقيد ع و بدون از آن جا که زبان شما با مخاطبين کمي متفاوت است لذا مطالب را سري

 کالم انتقال دهيد و از تکرار مطالب غافل نباشيد.

 مطالب عمدتا از کتب معتبر انتخاب شده است که در هر قسمت به منابع آن اشاره شده است.
 
 
 تک بيتي. 5
 

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

انتخاب گرديده و الزم است مبلغ محترم هر روز و در هر  ،اين سفر تبليغيشعار مناسب ه ب

مه کند تا به صورت شعار اين سفر تبليغي در بيايد و هدف از اين زمجلسي اين اشعار را زم

اي در ذهن مخاطب باقي بماند و با خواندن آنها ن اشعار به صورت خاطرهايامر اين است که 

 گذرد.تمامي مطالب ذکر شده از ذهن او مي
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 :برنامه روزانه مبلغ. 6

 زمان عنوان برنامه رديف
نوع 

 برنامه
 توضيحات

 ضروري صبح تا ظهر هاي دانش آموزيبرنامه 1
توصیه به  در روزهایی که مدرسه برقرار است؛ در غیر آن

 حضور در خانه های اهالی محترم می شود.

  ضروري ظهر تا شب هاحضور در خانه 2

  ضروري شب سخنراني و روضه 3

 نماز جماعت ۴
 ظهروعصر

 مغرب وعشاء
  ضروري

5 
 راه اندازي

 دسته عزاداري 

 اسوعات

 عاشورا

 ضروري
در روز تاسوعا رسم است که بصورت دسته جمعی بر معموال 

را بصورت دست روند که الزم است مبلغ آنسر مزار می

 عزاداری سازماندهی نماید.

 اختياري ظهر تا شب جلسات زنانه 6
ها و بخشی از وقت بعدازظهر را به حضور در خانه توانیدمی

 بخشی دیگر را به این برنامه اختصاص دهید.

 ضروري به اختيار مبلغين عزيز توشهمطالعه روزانه ره 7
شود پس از نماز صبح تا قبل از شروع برنامه پیشنهاد می

 مدرسه و یا آخر شب قبل از خواب به مطالعه اختصاص دهید. 

 

 توضيحات:

 :برنامه دانش آموزي _1

باشند و کار براي آنها باالترين بازدهي وجوانان ميبهترين مخاطبان تبليغي ما نوجوانان 

فرماييد؛ اين قسمت هاي ضروري ديگر را با قوت اجرا ميرا دارد. ضمن اينکه انشاءاهلل برنامه

 توجه فرماييد: ت زيربرنامه به نکا باشد. درراستاي کيفيت بيشتر اينميهاي شما برنامهيکي از

 الف: همه روستاها حداقل داراي پايه ابتدايي هستند.

 دانش آموزان در مسجد جمع شوند. ؛عدم استفاده از مدارس درصورتب: 
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ج: باتوجه به همسطح بودن دانش آموزان هرپايه، از ادغام کالسها بپرهيزيد تا براي بيان 

نباشيد. درصورت اضطرار به ادغام کالسها پايه هاي مطلب دچار اختالف سطح مخاطبين 

هاي اول و نزديک به هم مثال سوم وچهارم ابتدايي را در يک کالس جمع کنيد و مثال پايه

 پنجم را ادغام ننماييد.

، داستانهاي پندآموز اخالقي، بازيهاي کالسي و شعرخواني دسته معصومينداستانهاي  د: 

 سهاي دانش آموزي هستند.جمعي محتواي خوبي براي کال

 ضمنا دانش آموزان از سينه زني استقبال خوبي دارند و براي آنها پرخاطره خواهد بود. 

 هـ: استفاده از شکالت و بيسکويت براي پذيرايي در کالسها جذاب و مفيد است. 

 ها و جلسات خانوادگي:حضور در خانه _2

اينکه حضور در منازل حاکي از برخورد نزديک با مخاطبان اثرگذارتر است. ضمن  

 احترام و اهميت دادن شما به مردم است.

توشه تبليغي باعث تکراري الف: مطرح کردن مسائل اعتقادي، اخالقي و احکامي ره 

ها و برخوردهاي شود و الزم است تا همان محتواي جزوه در خانهشدن آنها براي مردم نمي

 چهره به چهره مطرح شود.

ها و بصورت انجام عملي ل عمومي مانند وضو، غسل و نماز در خانهطرح مسائ ب: 

و واجبات به حداقل آن و روش توسط افراد، بسيار پرفايده است. در خصوص آموزش نماز 

 ساده آن اکتفا شود.

توجه داشته باشيد که قوم بختياري به مهمان عالقه دارند و از حضور شما ناراحت  ج: 

 شوند.نمي

ن )نه وعده کمک( به مشکالت مردم و همدردي کردن با آنان موجب : گوش سپردد 

 احساس قرابت آنها به شما خواهدبود.
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ها مطرح توشه را هم درخانهبه تناسب حال و مقام، مباحث بانوان وسيره شهداي ره هـ: 

 فرماييد.

ت، با روشهاي متفاوتي چون خواندن آياتي چند از قرآن مجيدو بيان نکات آن آيا و: 

طرح سؤاالت احکام، بيان قصص ره توشه و ... فضاي ارتباط اوليه را براي تبليغ چهره به 

 چهره در خانه ها فراهم سازيد.

 جلسات شبانه سخنراني و روضه: _3

شار است و باعث انت فاطميهجلسات عمومي سخنراني و روضه از نمادهاي مهم برنامه  

 .شوددر کل روستا مي معنوي فضاي عزاداري

الف: الزم نيست اين جلسات به شکل متعارف در شهرهاي بزرگ برگزار شود. مثال  

سينه زني آغاز کنيد؛ سپس کمي صحبت کنيد. دوباره سينه زني کنيد و  اتوانيد مجلس را بمي

 سپس مطالب خود را ادامه دهيد.

شويق توانيد از مطالب گفته شده در کالسها از دانش آموزان پرسش کنيد و تب: مي 

انجام دهيد تا دانش آموزان به اين  آنها را در جمع در مجالس عمومي و يا احيانا مساجد،

 مراسمات و بخصوص مساجد کشيده شود.

ج: اهالي را به نذر و پذيرايي در برنامه تشويق کنيد و سعي نماييد برنامه الاقل يک  

 پذيرايي با چاي داشته باشد.

ي آن حضرت در زمان معجزه ل بيت)سالم اهلل عليهم(و اه د: روضه هاي سيدالشهداء 

 ماست؛ حتماً روضه بخوانيد.

توانيد براي روضه ها بايد ساده، خالي از اصطالحات هيئتي و در سطح مردم باشد. مي 

فهم بهتر روضه، ابتدا آن را ساده و بدون صدا تعريف کنيد و کامال شرح دهيد و سپس با 

 د.صداي حزين آن را تکرار کني



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -ره توشه موسسه جهادي، تبليغي بالغ مبين

 

 
 

۱ 
 

  
 

 نماز جماعت ظهروعصر و مغرب وعشاء: _4

 الف: اقامه نماز از آموزش آن مهمتر است. اگر چه مأمومين فقط دانش آموزان باشند؛ 

 باز هم نماز را اقامه کنيد.

ها اذان را ب: قبل از نمازها اذان با صداي بلند و خوش گفته شود. ضمنا به بچه 

 فتن هستند را تشويق فرماييد.آموزش دهيد و کساني که حاضر به اذان گ

 مقابل جمع وضو بگيريد.، ج: براي نماز سعي کنيد 

 را به هنگام برگزاري نماز تکرار کنيد. د: احکام نماز 

 دسته عزاداري: يراه انداز _5

الف: در برگزاري اين مراسم از رسوم خود مردم تبعيت کنيد ولي مديريت برگزاري و  

 به عهده بگيريد.مالحظه جوانب آن را خودتان 

 ب: نوحه خوانان روستا را شناسايي و خواندن را به آنها بسپاريد. 

 :بانوانجلسات  _6

الف: زنان در اين مناطق استقبال خوبي از جلسات مذهبي دارند و جلسات مذهبي 

براي آنها بازدهي خوبي دارد. در جلسات زنانه مباحث خانواده به تناسب مقام و حال 

 فرماييد و روضه خواني و سينه زني هم داشته باشيد.مخاطبين مطرح 

پيشنهاد نوشتن سؤاالت را بدون نام و فقط با يک  ب: براي پاسخ به سؤاالت ايشان،

هاي کتبي تا خجالت، مانع پرسش ايشان نشود. در پايان شب پرسش شماره يا عالمت بدهيد،

 .را جواب داده و در جلسات بعد جواب ها را عودت فرماييد

 *توجه مهم:

 در صورت نياز به تغيير در اجراي برنامه مذکور، موضوع را با سرگروه محترم مطرح فرماييد.
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 غملكي تبريزي به اهل علم در مورد تبلي حوممرعالم رباني  توصيه هاي

اگر عالم از  از مهمترين اعمال اين ماه براي اهل علم، مسئله امامت جماعت و وعظ مردم است. 

است که مدت زيادي است با نفس خود مجاهده کرده و راههاي مخفي ورود شيطان به  مجاهديني

نفس را شناخته و فريب هاي هواي نفس را فهميده است، مجاز است امامت جماعت وموعظه مردم را 

ن آنتايج  از بر عهده گيرد.زيرا هيچ عمل خيري فايده اش به اندازه وعظ نيست.بلکه همه اعمال خير

عالم بايد نهايت کوشش خود را در خالص کردن نيت مصروف سازد، چرا که آفات امامت  است. لکن

 و وعظ کمتر از فضيلت و فوائد آن نيست.

گر پس از مراقبت کامل از نفسش ديد که انگيزه او خالص در امر دين است، وارد عمل شود ا

ريااش محرز نشده، تبليغ را اش دنياست يا مخلوط به آن است يا مسئله اخالص و واگر ديد انگيزه

ترك کند و مشغول تحصيل اخالص وصدق شود. اگر صادقانه به دنبال آنها باشد خداوند هدايتش 

براي اينکه بفهميم در امامت اخالص  "جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین" ميکند چرا که خود فرموده :

 داريم يا نه راههايي هست.

اش براي امامت نگاه کند و ببيند به خاطر حب جاه وعزت امامت است يا  اينکه به خود و انگيزه مثال 

براي دستور خدا و رضايت او .اگر ديد در صورت قلت مامومين ميلش براي امامت کمتر است يا ديد 

رغبتش براي امامت اعيان و بزرگان بيشتراز ديگران است بداند که قصدش يا کامال براي جاه است يا 

 مخلوط به آن .

اگر نفس وشيطان به انسان گفتند :تمايل تو براي زيادتر بودن مامومين واز بزرگان و اشراف  

بودن آنها، بيشترشدن ثواب و ترويج دين و تعظيم شعائر اهلل و ترويج امر جماعت  است، بالفاصله 

 گول نخورد و دقت کند که آيا واقعا انگيزه اش ثواب بيشترو تعظيم  شعائر است يا خير؟

ک ديگر اينکه اگر فرض شود که امامت تو براي يک يا دو نفر از جهات متعددي اولويت حم

آيا ميلت براي امامت اين جمع اندك  داشته و ثواب آن نسبت به امامت گروهي از مردم بيشتر باشد،

بيشتر هست ياخير؟ محک اين که آيا قصد تو ترويج دين و تعظيم شعائر است يا خير، اين است که 
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ي اگر اين ترويج و تعظيم توسط ديگري بيشتر از تو حاصل ميشود، آيا حاضر به امامت او واقتداي ببين

  خودت به وي هستي؟

دروني به تو گفت :عالقه ات براي امامت براي اين است که تو به فوز ترويج  گراگر وسوسه 

تدا کردن تو به ديگري دين و تعظيم شعائر برسي،  باز هم زود مطمئن نشو و ببين اگر در جايي اق

 باعث ترويج و تعظيم است ولي امامت توچنين نيست، باز هم ميل به اقتدا داري يا خير؟

خالصه اينکه مسئله اخالص و صداقت در آن از مو باريکتر است. چه بسيار بوده اند کساني 

 که مدت زيادي توهم اخالص داشته اند و حادثه اي خالف آن را ثابت کرده.

علما سادات سي سال در صف اول جماعت، ماموم بوده. مانعي برايش حادث شد که يکي از  

ديگر نمي توانست در صف اول بايستد، پس در صف دوم ايستاد. از اينکه او را در صف دوم 

ديدند احساس خجالت و شرم ميکرد، فهميد که مراقبت سي ساله اش براي اقتدا در صف اول  به مي

 ام نمازهاي اين مدت راقضا کرد.جهت ريا بوده .لذا تم

مي بيني اين عالم مجاهد را، رتبه مجاهدتش را نگاه کن، سي سال به جماعت اهتمام داشته و  

امامت را ترك کرده سپس به قضاي تمام نماز هايش پرداخته ولي بازهم مسئله اخالص براي چنين 

 کسي مخفي و پنهان بوده است.

هم فهميده ميشود .در وعظ همه آفات زبان ممکن است راه پيدا از اين توضيحات حکم وعظ وموعظه 

کند.آفاتي که بزرگان از آن نتوانستند احراز کنند لذا سکوت را پيشه کردند با آنکه سخن گفتن از 

 خيزد.سکوت اشرف است وهمه خيرات از کالم بر مي

رامامت گفتيم در وعظ خالصه کالم اينکه بايد مجاهد اوال هر آنچه که درباره مراتب اخالص د 

مهلکه هايي چون کذب برخدا، قول  هم رعايت کند. مضافا به اينکه مراقب آفات کالم باشد تا در

ها ش، اغراء به جهل، برانگيختن فتنهبدون علم، تعريف از خود و اشارات کنايي به فضائل اخالقي خوي

 وسائر ضررها بر مسلمين، نيافتد.

دم شود ولو به اينکه شبهه وجواب آن را در جايي مطرح کند نبايد باعث گمراهي عقيدتي مر
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در بيم و اميد دادن زياده روي نکند تا مستمع دچارياس يا  تواند جواب را درك کند.که مستمع نمي

 اميدواري بيجا گردد.

هتک  عقيده او را نسبت به انبيا و ائمه بد نکند،؛ که مستمع دچار غلو شود چيزي نگويد 

د، با داوصيا وعلما نگر دچار غيبت گذشتگان و افترا بر انبيا و ژه ازخواص ننمايد،اعراض به وي

عبادات، علما وانبيا و  سختگيري و تحميل آنچه که مردم طاقتش را ندارند آنان را نسبت به شرع،

م خداي متعال بدبين نکند. بانقل افعال فساق و اشرار موجب  تحريک مردم به افعال شر نگردد، با تعلي

با لطافت و ناز خصوصا در جايي که بانوان حضور دارند  ي شر نکند ول شرعيه مرجوحه اثارهيَحِ

صحبت ننمايد و فعال يا قوال تصريح به قبايح نکند. پس از تکميل مراتب اخالص در وعظ بايد 

 درباره خود بود. "اتامرون الناس با لبر و تنسون انفسكم "مراقب آيه شريفه 

مدارا وحکمت  بايد اول خودش را وعظ نمايد سپس ديگران را با دلسوزي و خالصه اينکه 

از تبشير باشد. مگر اينکه مستمعين خاص باشند. بايد مراقب  خطيب بايد انذارش بيشتر .وعظ کند

حال کساني که  انذار برايشان مضر است باشد. نقل شده که حضرت زکريا وقتي حضرت يحيي در 

رفتگان در کرده. گاهي اوقات هم مستمعين ازفرو کرعذاب آتش نميمجلس وعظش حاضر بوده ذ

معصيت خدا هستند که ذکر برخي اخبار از رجاء وحلم کثير الهي براي آنها مضر است وموجب 

 گردد. هالکتشان مي

که آنچه به  بايد حال واعظ نسبت به مستمعين حال پدر حکيم در تربيت فرزندانش باشد، 

 بيت آنها بکار گيرد نه آنچه مضر بر ايشان مي باشد.صالح ايشان است در تر

بايد دانست که وعظ مفيد ومؤثر آن است که همراه با فعل و عمل باشد  وصرف گفتار نباشد  

گاهي ممکن است شدت منافات قول واعظ با عملش باعث جرات  مستمع بر معاصي گردد وموجب 

 که آنها را از دين خارج نمايد. سلب اعتقاد آنها ازعلماوحتي انبيا گردد بگونه اي

واعظ اگر روايتي را نقل ميکند که ثواب زيادي را براي عمل قليلي بازگو ميکند در کنارش  

قدرت خدا و دليل چنين ثوابي براي چنين عملي را بازگو کند تا انکار عقلي مستمع از بين برود و 
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وصا در زمان ما که شبهه پراکني براي نتيجه وعظش انکار روايات يا انکار ثواب و عقاب نشود. خص

رهزني دين مردم زياد شده. نمي گويم اصال چنين مسائلي را نگويد بلکه ميگويم توضيحي دهد تا 

استبعاد عقلي دور شود. مثال وقتي نقل ميکند که خدا به عدد حروف يک نماز دو رکعتي قصري در 

 بگويد: بهشت از لؤلؤ و زبرجد عطا ميکند، براي رفع استبعاد 

به عالم خيال نگاه کنيد که خداوند به هر کسي داده است ،همان طور که خداوند قادر بر خلق 

در روايات مربوط به  عالم خيال است ميتواند آنچه را که در عالم خيال ماست در خارج محقق کند.

ت به مؤمنين عطا اهل بهشت داريم آنها هر چه را بخواهند ايجاد ميکنند. اين قدرت را خداوند در آخر

مينمايد، کما اينکه در دنيا به انبيا واوليا عنايت فرموده. امر حضرت رضا به شير پرده وتبديل آن به شير 

 خارجي و دريدن آن ملعون از همين باب است. 

خالصه اينکه بايد با چنين مقدمات و توضيحاتي کاري کرد که وعظ باعث ضرر به دين مردم  

احتياط به خرج  از انچه يک پزشک در تجويز دارو براي بيمار احتياط ميکند نشود. مبلغ بايد بيش

 دهد، چرا که مساله ارواح مهمتر ودقيقتر از ابدان است. 

بايد قبل از سخنراني و تبليغ امرخود را به خدا واگذار نمايد واز شيطان و نفس به خدا پناه برد.  

نمايد ونور ظ مينمايد وکالم او را مفيد و مؤثر مياگر صادقانه چنين کند خداوند يقينا او را حف

 بخشد.وحکمت مي

هدف مبلغ بايد اين باشد که دين را براي مستمع ارزشمند و بزرگ نماياند و محبت خداي 

سختي خشم و  متعال و انبياواوليائش را در قلب او وارد کند. نعمات الهي را براي مردم يادآوري کند،

 مايد و مردم را از دنيا و زينت هاي آن بر حذر دارد.عذاب الهي را باز گو ن

عبادت و شوق و مراقبات  آنها و لطف خداوند به آنان را زياد  ذکر حاالت بزرگان و خوف و 

بگويد والبالي سخنانش معارف وعقايد را با نرمي وسهولت و الفاظ و اصطالحات ساده و روان 

  .مطرح نمايد



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -جهادي، تبليغي بالغ مبين ره توشه موسسه

 

 
 

13 
 

  
 

 نماز آسان

، الزم است مبلغين محترم از توانايي افراد باسواد منطقه استفاده کنند به اين جهت فراگيري نماز

 بيان کنند. نحو که بعد بيان اهميت نماز، شيوه نماز آسان را

شود و اگر نماز بر اساس روايات، نماز ستون دين و اول چيزي است که در روز قيامت سؤال مي 

شود. لذا الزم است د و اگر رد شود، ساير اعمال نيز رد ميشواشخاص قبول شود ساير اعمال نيز قبول مي

افراد باسواد به افراد کم سواد يا حتي بي سواد کمک کنند تا نماز خواندن را به روشي آسان ياد بگيرند. 

 چون معموال افراد در ابتدا از شروع يک کار جديد ترس دارند.

اد کم يا بي سواد آورده شده است تا با در ادامه نکاتي در مورد نماز آسان بخصوص براي افر

 بيان آن، ترس از شروع نماز براي آنها مرتفع گردد:

اول: گفته شود که اذان و اقامه و قنوت جزء واجبات نماز نيست چنانچه اسم امامان، تسبيحات 

 باشد.و برخي مسائل ديگر نيز جزء نماز نمي -سالم اهلل عليها–حضرت زهرا 

در اين مناطق توانايي خواندن سوره حمد ولو به صورت غلط را دارند. لذا براساس اکثر افراد  دوم:

فتواي فقهاي عظام کسي که قادر به تصحيح حمد و سوره خود نيست، همان حمد و سوره غلط  براي 

نماز او کافي است و شرکت در جماعت هم بر او واجب نيست. براي رکعت سوم و چهارم هم تذکر 

 ن  افراد، مي توانند تسبيحات اربعه و يا حمد)بتنهايي( را بخوانند. داده شود که اي

 گفته شود.« سبحان اهلل»سوم: در ذکر رکوع و سجده فقط اذکار ساده مثل 

که معموال –تواند بجاي ذکر معمول، ذکر شبيه اذان چهارم: در تشهد طبق فتواي فقها شخص مي

 را بگويد يعني بگويد: -افراد بلدند

 «ان الاله اال اهلل و  اشهد ان محمدا رسول اهلل، اللهم صل علي محمد و آل محمداشهد » 

ترجمه آن را گفته و در صورت عدم قدرت بر ترجمه ذکر  و حتي اگر قادر به اين هم نيستند،

 را به تعدادي که معادل تشهد باشد يا بيشتر باشد؛ چندين بار تکرار کنند.« الحمدهلل»

السالم عليکم و رحمه » سالم، واجب نيست لذا فقط مي توان آخر سالم يعني: پنجم: دو فقره اول 

 را گفت.« اهلل وبرکاته
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محور است، که در  بخش سخنراني که محتواي اصلي مجالس مي باشد، شامل دودر 

 شود. اين محورها شامل: هر جلسه يا هر روز الزم است حتي اإلمکان تمام مطالب ارائه

 

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

 ديني پرسش و پاسخ است

 

هر منبر يک پيام دارد که در قالب يک متن مرتبط بيان شده است. سعي  منبر:  -ب

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

 مطلب کمک مي کند.
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 مجلس اول

 (بحث تقلید -اولمجلس احكام )بخش 

 1تقليد:

روزمره وابسته به دانستن آن است فرا  يشرع فيرا که انجام تکال يليمسا ديمکلف با

 اديآن، و اگر  ريمعامالت و غ ينماز و روزه و طهارت و برخ ياصل ليمانند مسا رد،يبگ

 .گناهکار خواهد بود انجامديارتکاب حرام ب اينگرفتن احکام به ترك واجب 

 مکلف براي شناخت احکام دين بايد تقليد نمايد. 

بر طبق  گريالشرائط مراجعه کردن، و به عبارت دبه مجتهد جامع نيدر احکام د يعني ديتقل

 .را به جا آوردن ياو اعمال شرع يو فتوا صيتشخ

 :توجه

که شخص ناآگاه به احکام  کنديحکم م زيرد، عقل ندا يلفظ يکه ادله نيعالوه بر ا د،يتقل 

 .به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند ديبا نيد

 يد ابتدائي از مجتهد ميت جائز نيستتقل 

 ديمرجع تقل طيشرا 

 :توجه

 :آن را داشته باشد طيکرد که شرا ديتقل ديبا ياز کس 

                                           

 

 
[ َبعْضِ فَُقهَاءِ الشِّيَعِة ، مُِطيعاً لِأَْمرِ مَوْلَاهُ فَلِْلعَوَامِّ أَنْ يُقَلُِّدوهُ وَ ذَِلکَ لَا يَکُونُ إِلَّا ]فِي)ع(: َفأَمَّا مَنْ کَانَ ِمنَ الْفُقََهاءِ صَائِناً لَِنفْسِهِ، حَاِفظاً ِلدِينِهِ، مُخَاِلفاً لِهََواهُ يامام حسن عسکر1 

 (311)التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکري عليه السالم، ص: هِملَا جَمِيعِ

را حفظ کند، و به مخالفت با هواهاى خويش برخيزد، و فرمان خداى را اطاعت کند، بر عوام است که از او کس از فقيهان که نفس خود را پاس دارد، و دين خود  هر

 .تقليد کنند. و اين چنين کس نخواهد بود، مگر بعضى از فقيهان شيعه نه همه آنان
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 دشمن کیست؟

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

  دشمن كيست؟

 

معناي اين کلمه براي عموم مردم شناخته شده است . ازهر کس بپرسي دشمنت کيست؟ 

م کند که بدي و شري به جواب خواهد داد کسي که خوبي مرا نخواهد؛ يا شرايطي را فراه

من برسد و ... .اما در يک کالم و به طور کلي دشمن را مي توان با کلمه مقابلش يعني دوست 

 بهتر شناخت.

دوست انسان کسي است که عمل و کارهايش به گونه اي باشد که موجب سود انسان 

 ن شود.شود و دشمن انسان کسي است که عملش به گونه اي باشد که منجر به ضرر انسا

مثال شخصي که در هرگونه رابطه اي که با انسان دارد هدفش اين است که به نحوي از 

انسان بهره و سود ببرد ولو به قيمت ضرر کردن انسان باشد، دوست نيست اما اگر رابطه اش 

 به گونه اي است که سود دوستش را نيز در نظر ميگيرد، مي تواند دوست باشد.

 ضرورت دشمن شناسي

ن براي رفع برخي نياز ها و دست يابي به برخي منافع  به برخي افراد اعتماد مي کند انسا

و گاها الزم مي شود برخي از روزنه هاي زندگي اش را به روي او باز مي نمايد و اينها باعث 

مي شود طرف مقابل نفوذي براي سود يا ضرر زدن به انسان پيدا کنند. مثال شخصي را براي 

استخدام مي کند و يا مثال چوپاني براي گوسفندان استخدام مي کند حال اين کمک در کارش 
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چوپان اگر دشمن شخص، باشد ممکن ضرري به اين شخص بزند، لذا افراد دنبال اين هستند 

 افرادي بيابند تا بتوانند به انها اعتماد کنند.

نباشد وگرنه شخصي که انسان به او راي مي دهد  تا مسئوليتي پيدا کند بايد دشمن 

آسيب هاي جدي مي رساند معلمي که فرزندش را به او مي سپارد، همسر و دامادي که 

 انتخاب مي کند و...

 وهمچنين افرادي که با آنها مشورت مي شود. 

خالصه اينکه تمام اين موارد جاهايي هستند که شخصي که به او اعتماد شده )دوست و 

 انسان تاثير گذار باشد.يا دشمن(مي تواند به نحوي در زندگي 

در مواقع زيادي دشمن در لباس دوست ظاهر مي شود. حال در مواردي که انسان همه 

دشمنانش را بشناسد و بداند چه عملي براي مقابله با او در پيش بگيرد، گزندي از ناحيه 

دشمن به انسان نمي رسد. اينکه امام حسين )ع( دشمنش را شناخت و در مقابلش ايستاد 

روز شد. انسان روزي از دنيا مي رود اصل پيروزي اين است که انسان با به دست آوردن پي

کماالت انساني از دنيا برود و بعد از مرگ حال خوبي داشته باشد. پس يکي از نکات دشمن 

 شناسي اين است که پيروزي واقعي بر دشمن نيز درست شناخته شود. 

 پيروز بر دشمن کيست

تلف به حسب مورد دشمني ، مختلف معنا مي شود مثال دو شخص پيروزي در موارد مخ

که دشمني آنها در مال است اگر يکي از آنها اوال مال را به دست آورد و ثانيا ضرري هم از 

 ناحيه شخص مقابل متوجهش نشد پيروز است.

حال اگر آن شخص فقط مال را به دست آورد درصورتي ضرري از ناحيه شخص مقابل 
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شود که بر حق باشد، يعني مال حقش بوده و در نحوه گرفتن مال نيز عمل متوجش نمي 

درست را آنجام داده باشد. زيرا زمانيکه انسان عملي را که حق نباشد انجام دهد از ناحيه اي 

در همين دنيا ضرر مي کند. مثال مال حقش نبود خداوند کاري مي کند که همين مال به 

شود چگونه؟ مواردش بسيار ممکن است باشد مثال با  ضررش باشد، حال ممکن است سوال

اين مال ماشيني تهيه کند و با آن تصادف مرگباري داشته باشد و يا به طمع مالش با او يا 

فرزندش ازدواج شود و يا مالي بخرد که موجب بيماري اش مي شود و يا ... زيرا همه چيز به 

 کمک مي کند. دست خداست و خداوند نيز به کسي که بر حق باشد

البته اين دليل نمي شود که انسان هر گاه حقش را بردند سکوت کند و بگويد خداوند 

حق مرا مي دهد زيرا همين سکوت ممکن است به ناحق باشد ، بلکه بايد به نحوي که صالح 

و حق است عمل کند ، اگر صالح در اين است که شخص را نصيحت کند و يا در مقابلش 

 . آنر ا انجام دهد.بايستد و يا ..

دشنمي امام حسين )ع( نيز با يزيد لعنت اهلل عليه بر سر اين بود که يزيد لعنت اهلل عليه 

موجب فساد در جامعه و دوري از دين خدا شده بود. در بسياري از منابع معتبر اهل تسنن، به 

ندي او به تفصيل در مورد ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري يزيد بن معاوية و نيز عدم پايب

 .احکام شرعي و حدود الهي، سخن گفته شده است

 

)دوستان مي توانند به دو يا سه مورد  :براي نمونه فقط به چند مورد از بسيار اشاره مي کنيم

 )اکتفا کنند

 

 :ابن کثير - 2
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وإماتتها في  وَکَانَ فِي يزيد إِقْبَالٌ عَلَى الشَّهَوَاتِ وَتَرْكُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ في بعض األوقات،

 )22۱، ص ۱لبداية و النهاية، ابن کثير، ج  (غالب الْأَوْقَاتِ

 

يزيد توجه ويژه اي به شهوت راني و ترك بعضي از نمازها در بعضي از اوقات داشت، و در 

 .اغلب اوقات، آنها را به جا نمي آورد

 

ت مردم بصره براي يعقوبي در تاريخ خود، دستور معاويه به زياد بن ابيه براي اخذ بيع – 3

 :يزيد و نيز جواب زياد به معاويه را اينگونه نقل مي کند

 

لمّا أراد معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد من الناس، طلب من زياد أن يأخذ بيعة المسلمين في 

 :البصرة، فکان جواب زياد له

 

يلبس المصبّغات، ما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد، و هو يلعب بالکالب و القرود، و 

و يدمن الشراب، و يمشي على الدفوف و بحضرتهم الحسين بن علي، و عبد اللّه بن عباس، و 

عبد اللّه ابن الزبير، و عبد اللّه بن عمر؟ و لکن تأمره يتخلّق بأخالق هؤالء حوال أو حولين 

 221، ص 2تاريخ يعقوبي، ج  (فعسانا أن نموّه على الناس

 

بر آن شد تا از مردم براي يزيد بيعت بگيرد، ابتدا از زياد بن ابيه خواست تا هنگامي که معاويه 

 :مسلمانان بصره را به بيعت فرا خواند. زياد در پاسخ او نوشت

 

اگر مردم را به بيعت با يزيد فرا بخوانيم، يزيدي که سگ بازي و ميمون بازي مي کند و 
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ا آهنگ دف مي رقصد در حالي که در لباسهاي رنگارنگ مي پوشد و دائم الخمر است و ب

ميان مردم، حسين بن علي و عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن زبير و عبداهلل بن عمر حضور 

دارند، مردم چه خواهند گفت؟ ابتدا فرمانش بده تا يکي دو سال به اخالق اينان در آيد تا 

 !شايد امر را بر مردم مشتبه کنيم

 

 :لتاريخ، در مدخل ترجمه يزيد چنين مي گويدابن اثير در الکامل في ا – 4

 

) الکامل في التاريخ، ابن اثير، ]... حَجَّ يَزِيدُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَدِينَةَ جَلَسَ عَلَى شَرَابٍ لَهُ

 22۴، ص 3ج 

 

يزيد در زمان حيات پدرش به حج رفت، پس زماني که به مدينه رسيد، مجلس شراب برپا 

 ...ردک

 :بَالذُري در انساب األشراف، يزيد بن معاوية را اينگونه معرفي مي کند – 5

 .يزيد بْن مُعَاوِيَة فکان يکنى أبا خالد

 

حَدَّثَنِي الْعَمْرِيّ عَن الْهَيْثَم بْن عدي َعنِ ابن عياش وعوانة وعن هشام ابن الکلبي عَنْ أبيه وأبي 

اوِيَة أول من أظهر شرب الشراب واالستهتار بالغناء مخنف وغيرهما قالوا: کان يزيد بْن مُعَ

والصيد واتخاذ القيان والغلمان والتفکه بما يضحک منه المترفون من القرود والمعاقرة بالکالب 

)انساب ] ... والديکة ثم جرى على يده قتل الحسين وقتل أهل الحرة ورمي البيت وإحراقه

 (2۱6، ص 5االشراف بالذري، ج 

 .اويه که کنيه اش ابو خالد بوديزيد بن مع
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عَمرِي از هيثم بن عدي از ابن عياش و عوانة و از هشام ابن کلبي از پدرش و ابو مخنف و 

غير اين دو، مي گويند: يزيد بن معاويه اولين کسي بود که شرب خمر را علني کرد. او 

. عياشي و سرگرميِ دلباخته غنا و طرب و شکار و همدمي با دختران و پسران آوازه خوان بود

ديگرش، ميمون بازي و جنگ اندازي سگها و خروسها بود سپس به دست او قتل حسين بن 

 ... علي و قتل اهل حرّة و سنگ باران کعبه و آتش زدن آن صورت گرفت

 

 :سيوطي در سِيَرُ أعالم النبالء، به سند خود، اوصاف يزيد را چنين بر مي شمارد – 6

 

ثِيِّ قَالَ: سَقَانِي يَزِيْدُ شَرَاباً مَا ذُقْتُ مِثْلَهُ! َفقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، لَمْ أُسَلْسِلْ مِثْلَ زِيَادٍ الحَارِ ...

 .هَذَا! قَالَ هَذَا رُمَّانُ حُلْوَانَ، بِعَسَلِ أَصْبَهَانَ، بِسُکَّرِ األَهْوَازِ، بِزَبِيْبِ الطَّائِفِ، بِمَاءِ بَرَدَى

 

حَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مِسْمَعٍ، قَالَ: سَکِرَ يَزِيْدُ فَقَامَ يَرْقُصُ فَسَقَطَ عَلَى رَأْسِهِ فَانْشَقَّ وَبَدَا وَعَنْ مُ

 .دِمَاغُهُ 

 

 ....وَکَانَ نَاصِبِيّاً فَظّاً غَلِيْظاًجَلْفاً، يتناول المسکر ويفعل المنکر :قُلْتُ

 

دِ الحُسَيْنِ, وَاخْتَتَمََها بِوَاقِعَةِ الحَرَّةِ فَمَقَتَهُ النَّاسُ وَلَمْ يُبَارَكْ فِي عُمُرِه. افْتَتَحَ دَوَْلتَهُ بِمَْقتَلِ الشَّهِيْ

 7و  6، صص5) سير اعالم النبالء، ج]. ... وَخَرَجَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ بَعْدَ الحُسَيْنِ

بودم! پس به او گفتم:  زياد حارثي مي گويد: يزيد شرابي به من نوشاند که مثل آن را نچشيده

اي اميرالمؤمنين! تا کنون چنين شرابي ننوشيده بودم! يزيد گفت: اين شراب مخلوطي از 
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 .[ است۳خرماي شيرين، عسل اصفهان، شکر اهواز، کشمش طائف، و آب بَرَدَي]

محمد بن احمد بن مسمع مي گويد: يزيد در حال مستي براي رقصيدن به پا خاست! ناگهان 

 .زمين خورد و سرش شکافت به گونه اي که مغزش نمايان شدبا سر به 

من مي گويم: ...او ناصبي، تند خو، خشن و بد عُنُق بود، و هماره مشروب مي نوشيد و اعمال 

 .زشت مرتکب مي شد

حکومت او با قتل حسين شهيد آغاز و با واقعه حَرّة به پايان رسيد. به اين دليل مردم از او 

طول زندگاني اش خير نديد. و بعد از حسين افراد متعددي بر او خروج نفرت داشتند و در 

 ... کردند

 

و جالب تر از تمامي نقل هاي پيشين، اعتراف معاوية بن يزيد، فرزند يزيد بن معاوية، به  – 7

صفات پليد و اعمال ناشايست پدر و همچنين جدّ خود است. او در اولين خطبه خود در 

 :، بر منبر رفت و گفتروزهاي نخستين خالفتش

إِنّ هَذِه الْخلَافَة حَبل اهلل وَإِن جدي مُعَاوِيَة نَازع الْأَمر أَهله وَمن ُهوَ أَحَق بِهِ مِنْهُ عَليّ بن 

أبي طَالب وَرکب بکم مَا تعلمُونَ حَتَّى أَتَتْهُ منيته فَصَارَ فِي قَبره رهينا بذنوبه. ثمَّ قلد أبي الْأَمر 

هُ وَنَازع ابْن بنت رَسُول اهلل صلى اهلل عَلَيْهِ وَسلم فقصف عمره وانبتر عقبه وَکَانَ غير أهل لَ

وَصَارَ فِي قَبره رهيبا بذنوبه. ثمَّ بَکَى وَقَالَ إِن من أعظم الْأُمُور علينا علمنَا بِسوء مصرعه وبئيس 

وَخرب الْکَعْبَة وَلم أذق منقلبه َوقد قََتلَ عترة رَسُول اهلل صلى اهلل َعلَيْهِ وَسلم وأباح الْخمر 

حالوة الْخلَافَة فَلَا أتقلد مرارتها، فشأنکم أَمرکُم وَاهلل لَِئن کَانَت الدُّنْيَا خيرا فقد نلنا مِنْهَا حظا 

 (6۴2و6۴1، صص2وَلَئِن کَانَت شرا فَکفى ذُرِّيَّة أبي سُفْيَان مَا أَصَابُوا مِنْهَا)الصواعق المحرقة، ج

 



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -جهادي، تبليغي بالغ مبين ره توشه موسسه

 

 
 

25 
 

  
 

بن يزيد به واليت عهدي رسيد از منبر باال رفت و گفت: اين خالفت هنگامي که معاوية 

ريسمان الهي است و جدم معاويه آن را به نا حق از علي بن ابي طالب گرفت و آنچه مي 

خواست انجام داد تا آنکه مرگش فرا رسيد و در قبرش گرفتار گناهان خويش شد. سپس 

نداشت و با پسر دختر رسول خدا به نزاع  پدرم به خالفت رسيد در حالي که صالحيت آن را

پرداخت، پس عمر او نيز به پايان رسيد در در قبرش گرفتار گناهان خويش شد. سپس گريه 

کرد و گفت: همانا از بزرگترين امور بر ما، علم ما به بدي جايگاه و پستي قرارگاه پدرم است، 

کرد و کعبه را نيز خراب نمود و يزيد عترت رسول خدا را به قتل رساند، شرب خمر را مباح 

از شيريني خالفت چيزي نچشيد، من نيز از تلخي آن پيروي نخواهم کرد. پس خودتان در 

کار خويش نظر دهيد! به خدا سوگند اگر تمامي دنيا خير بوده باشد ما به تمام آن خير رسيده 

 !ده است، کافي استايم و اگر شر باشد، نسل ابوسفيان را بر آنچه از اين شرّ بدانها رسي
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 مجلس دوم

 بخش احكام )مجلس دوم(

 ادامه شرايط مرجع تقليد

 

 .حالل زاده باشد .5

 .)واجب( زنده باشد اطيبنابر احت .6

 شهيانسان هم شودياست که باعث م يعدالت عبارت از حالت نفسان :عادل باشد .7

اثبات و  يبرا  .بشود يشرعانجام محرمات  ايداشته باشد که مانع از ترك واجبات  ييتقوا

 .است ياحراز عدالت، حسن ظاهر کاف

واجب، قدرت  اطيدر فتوا، بنابر احت تيمنصب مرجع تيو اهم تيبا توجه به حساس .۱

 .نداشته باشد ايتسلط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دن

 .مجتهد باشد .۳

 ديمرجع تقل طيچند نکته در ارتباط با شرا 

 هيعمل يداشتن رساله اي تيمرجع يمجتهد جامع الشرائط، تصداز  ديدر صحت تقل 

نبوده و  تيمقام مرجع يکه متصد يمکلف ثابت شود مجتهد يلذا اگر برا ست،يشرط ن

 .کند دياز او تقل توانديالشرائط است مهم ندارد جامع هيعمل يرساله

ساکن  ايف و که مجتهد اهل کشور مکل ستيالشرائط شرط ناز مجتهد جامع ديدر تقل 

 .در محل سکونت او باشد

 الشرائطشناخت مجتهد جامع يهاراه
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 :را شناخت طيشرا زيمجتهد حا توانيدو راه م از

و چه از  يشخص يمردم و چه از راه تجربه انيم ريچه از راه شهرت فراگ نان،ياطم .1

 .گريراه د

 .دنشو نانيشهادت دو نفر عادل از اهل خبره، هر چند موجب اطم .2
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 موضع دشمنی امام )ع( با یزیدلعنه اهلل چه بود؟

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

 

 موضع دشمني امام )ع( با يزيدلعنه اهلل چه بود؟

  

جلسه قبل  وضعيت يزيد بيان شد. حال حکومت به دست چنين شخصي افتاده بود که 

. در اين اوضاع امام حسين)ع( براي اصالح قيام نمود. در روايت آمده که علنا فساد مي کرد

امام )ع( هنگاميکه مي خواستند از مدينه منوره به سوي مکه حرکت کنند، وصيت نامه اي 

نوشته و آن را به خاتم خود ممهور نمودند و سپس آن را به برادر خود محمد بن حنفيه 

 :ن استتسليم کردند، وصيت نامه مذکور چني

بسم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما أوصي به الحسين بن علي بن ابي طالب الي اخيه محمد "

المعروف بابن الحنفيه:... اني لم أخرج أشراً و البطراً و ال مفسداً و ال ظالماً و انما خرجت 

لطلب االصالح في امه جدي محمد صلي اهلل عليه و آله، أريد أن آمربالمعروف و أنهي عن 

 .المنکر و أسير بسيره جدي و سيره أبي علي بن ابي طالب عليه السالم

من خروج  ......:اين وصيت حسين بن علي بن ابي طالب است به برادرش محمد بن حنفيه...

)قيام( نکردم از براي هوسراني و نه از براي استکبار و خود خواهي و سرکشي، و نه از براي 

و ستم و بيدادگري! بلکه خروج )قيام( من براي اصالح امت  فساد و خرابي و نه از براي ظلم

 .جدم محمد )ص( مي باشد

 

من مي خواهم امر به معروف و نهي از منکر نمايم و به سيره و سنت جدم و آئين و روش 
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پدرم علي بن ابي طالب رفتار کنم. پس هر که مرا بپذيرد و قبول کند پس خداوند سزاوار تر 

مرا در اين امر رد کند، پس من صبر و شکيبايي پيشه مي گيرم تا آنکه است به حق و هر که 

، نفس 16لمعات الحسين، ص (خداوند ميان من و ميان اين جماعت حکم به حق فرمايد

 )1۱۱، ص 1مقتل الحسين خوارزمي ج،۴5المهموم ،محدث قمي، ص 

فساد علني  ه اما علت اينکه حضرت زمان معاويه قيام نکرد علل مختلفي داشت از جمل

 بود. دستگاه حکومت يزيد

يزيد که جواني ناپخته،شهوتران و هوسباز و بيخرد و خوشگذران و فاقد هرگونه صالحيتي 

براي اداره امور مسلمين بود،پس از اينکه به قدرت رسيد به صورت علني تظاهر به فسق و 

ت.به قدرت رسيدن فجور مي کرد و مقدسات و احکام اسالمي را به راحتي زيرپا مي گذاش

  .يزيد زمينه را براي قيام امام حسين)ع(فراهم کرد و جاي هيچ گونه ترديد را باقي نگذاشت

فساد زماني ك علني شد آن هم از کسي که حکومت دار است کل مردم فاسد مي شوند 

 واثري از دين باقي نمي ماند.

 شکست دشمنان امام حسين )ع(

کسي است که بر حق باشد و در نزاع با دشمنش نيز  همانطور که بيان شد پيروز واقعي

درست و به حق عمل کند، در اين صورت عاقبت پيروز خواهد شد و به هدفش مورد نزاع و 

دشمني مي رسد و ضرري هم از دشمنش به او نمي رسد زيرا همه چيز به دست خاست و 

 خداوند نيز با حق است.

بررسي کنيم. يزيد روزي با اصحابش به قصد  حال بايد عاقبت يزيد و برخي پيروانش  را

شکار به صحرا رفت. به اندازه دو يا سه روز از شهر شام دور شد، ناگاه آهويي ظاهر شد يزيد 
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کنم کسي با من نيايد. آهو او را به اصحابش گفت: خودم به تنهايي در صيد اين آهو اقدام مي

  .در پي او گشتند اثري نيافتند برد. نوکرانش هر چهاز اين وادي به وادي ديگر مي

 

کشيد. مقداري آب به يزيد داد يزيد در صحرا به صحرانشيني برخورد کرد که از چاه آب مي

  .ولي بر او تعظيم و سالمي نکرد

کني! آن اعرابي گفت اي برادر تو يزيد گفت: اگر بداني که من کيستم بيشتر من را احترام مي

يزيد پسر معاويه هستم. اعرابي گفت: سوگند به خدا، تو قاتل  کيستي؟ گفت: من اميرالمومنين

  .حسين بن علي)عليهماالسالم( هستي اي دشمن خدا و رسول خدا

اعرابي خشمگين شد و شمشير يزيد را گرفت که بر سر يزيد بزند، اما شمشير به سر اسب 

سب سرعت ا .خورد، اسب در اثر شدت ضربه فرار کرد و يزيد از پشت اسب آويزان شد

کشيد، آنقدر او را بر زمين کشيد که او قطعه قطعه شد. گرفت و يزيد را بر زمين ميمي

اصحاب يزيد در پي او آمدند، اثري از او نيافتند، تا اين که به اسب او رسيدند فقط ساق پاي 

اين جريان حدودا دو سال بعد از    )لهوف، سيد بن طاووس (يزيد روي رکاب آويزان بود

 ه عاشورا به وقوع پيوست.واقع

 اما شمر و عمر سعد  به دست مختار با خفت و زبوني  به درك واصل شدند .

 ضرب المثل معروفي است که چوب خدا صدا ندارد همين است.

 پيروز واقعي کربال 

سال در مواضع مختلف مشاهده مي کنيم .  1۴11اما عافبت امام حسين )ع( هنوز بعد از 

و البته در طول تاريخ  بي . اربعين نيز تجلي مي يابد گوشه اي از آن استاين محبتي که روز 

 نظير. 
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رحلت توجه به مطالب گذشته به خوبي روشن شد که پس از  حياي اسالم و آيين حقّبا

شکاف هايي بوجود  ارزش هاي دين اسالمـ در  رسول اکرم ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم

ت ها در زمان حکومت معاويه به وقوع پيوست چون او با آمد که اوج اين انحرافات و بدع

ظاهر سازي و عوام فريبي که به اعمال خود توانست وجهه شرعي درست کند و همه 

 .انحرافات را پوشيده نگه دارد و آن ها را در نظر عوام مردم توجيه کند

ي ـ صلي اهلل احياي آيين محمدّشهادت امام حسين ـ عليه السالم ـ و ياران پاکبازش، به 

ـ درخت  ابا عبد اهلل الحسين ـ عليه السالمـ منجر شده و خون پاك  عليه و آله و سلم

 .و بيداري مسلمانان انجاميد رشد و بالندگي امّت اسالمي اسالم را آبياري نمود و به

 :امام صادق ـ عليه السالم ـ مي فرمايد»

ابراهيم بن طلحه )در مدينه( با  ـ عليه السالم ـ هنگامي که امام حسين پس از شهادت

ـ رو برو شد )از روي طعنه( گفت: اي علي بن حسين در  امام علي بن حسين ـ عليه السالم

 اين نبرد چه کسي پيروز شد؟

اگر مي خواهي بداني پيروزي و غلبه با چه کسي بود به »امام چهارم ـ عليه السالم ـ فرمود: 

 177، ص۴5قامه بگو)مجلسي ، بحار االنوار، ج هنگام فرا رسيدن وقت نماز، اذان و ا

رسول خدا ـ امام ـ عليه السالم ـ با اين پاسخ به او فهماند که هدف يزيد محو اسالم و نام 

بر  ال اله ااّل اهلل و محمد رسول اهللبود ولي هم چنان طنين  صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ

در شام و پايتخت سلطنت يزيد، به يگانگي  مأذنه ها مي پيچيد و مسلمانان در همه جا حتّي

چون يزيد بارها به »ـ گواهي مي دهند.  خدا و رسالت محمّد ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم
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ـ اشاره کرده و آن ها را نفي  خدا و رسالت پيامبر ـ صلي اهلل عليه و آله و سلمعدم وجود 

، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي سعيد داودي، مهدي رستم نژاد، کتاب عاشورا «.)کرده بود

 117طالب ـ عليهم السالم ـ.، ص

 :موسيو ماربين آلماني مي گويد

خود به دنيا  مظلوميت و حقانيتحسين با قرباني کردن، عزيزترين افراد خود با اثبات »

بلند  عالمآموخت و نام اسالم و اسالميان را در تاريخ ثبت و در  فداکاري و جانبازي درس

ه ساخت و اگر چنين حادثه اي پيش نيامده بود قطعاً اسالم به حالت کنوني باقي نمي ماند آواز

هاشمي نژاد، عبد الکريم، درسي  .«)و ممکن بود يکباره اسالم و اسالميان محو و نابود گردند

 (2۱۴که حسين به انسان ها آموخت، آستان قدس رضوي، ص

يه السالم ـ نه تنها آيين پيامبر بزرگ اسالم ـ به صراحت مي توان گفت قيام امام حسين ـ عل

نيز  رسالت ساير انبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ را نجات داد بلکه از محو اهداف

 رسالت پيامبران جلوگيري کرد چرا که رسول خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ کامل کننده

 .گذشته و خاتم رسوالن و دين او خاتم اديان بود

فهميده مي  «الحسين منّي و أنا من حسين » حديث نبويدر اين هنگام است که معناي و 

 .شود

هجري پيروزي از آن  61الگو سازي براي آزادگان هر چند به ظاهر در عاشوراي سال  2

يزيديان بود و نبرد نابرابر کربال به نفع جبهه باطل به پايان رسيد. ولي در نگاه عميق، پيروزي 

ـ و ياران او بود. چرا که آن حضرت در آن حادثه  امام حسين ـ عليه السالم ق بهحقيقي متعلّ

و قيام ، راه و رسمي ماندگار به يادگار گذاشت و با خون سرخش مکتبي را براي مسلمانان 
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 حق طلبان عالمبلکه همه آزادگان جهان بنا نهاد که تا هميشه تاريخ باقي است و سرمشق 

 .است

ه السالم ـ به جهانيان آموخت که بايد در برابر ظلم و ظالم ساکت نماند و تا قيام امام ـ علي

آخرين قطره وجود با آن ها مبارزه کرد که در اين جا ما براي روشن تر شدن مطلب نمونه 

 :هايي از قيام هاي مردمي را که با الهام گرفتن از قيام عاشورا به وقوع پيوسته اند را مي آوريم

هند در مقابل استعمارگران انگليس: مهاتما گاندي رهبر استقالل طلب کشور قيام مردم  1٫

هندوستان در گفتار تاريخي خود چنين مي گويد: من براي مردم هند چيز تازه اي نياورده ام، 

فقط نتيجه اي را که از مطالعات و تحقيقاتم درباره تاريخ زندگي قهرمانان کربال بدست آورده 

کردم اگر بخواهيم هند را نجات دهيم واجب است همان راهي را بپيماييم  ام ارمغان ملّت هند

 (13۱3ويژه نامه جام جم درباره عاشورا، اسفند ماه، سال)که حسين بن علي پيمود

. 
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 سوممجلس 

 (سومبخش احكام )مجلس 

 :اقسام آبها    

و  ديو بدون ق ييآب بر آن به تنها ياست که اطالق کلمه يآب مضاف آب :مضاف .1

گرفته شود، مانند آب هندوانه، گالب و مانند آن،  يزينباشد، خواه از چ حياضافه صح

مانند شربت، آب نمک و  ند،يبه آن آب نگو گريکه د يمخلوط شود به طور يزيبا چ اي

 مانند آن.

 :مطلق .2

 آب باران 

 يآب جار 

 لي، قل(است  تريل 3۱۴ باًيتقر)آب راکد: کر. 

 

 احکام آب مضاف 

 .(ستي)از مطهرات ن کندينجس را پاك نم زي، چآب مضاف .1

 ايرنگ  اي)هر چند نجاست کم باشد و بـــو  شوديبا برخورد به نجاست، نجس م .2

 .آب عوض نشود و هر چند آب مضاف به اندازه کر باشد( يمزه

 .وضو و غسل با آب مضاف باطل است .3



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -جهادي، تبليغي بالغ مبين ره توشه موسسه

 

 
 

35 
 

  
 

 

 (۱)نشانه اصلی دشمن

 مل شودکا یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

 نشانه اصلي دشمن

حال اگر کسي به شما بگويد من دوست هستم از کجا بدانيم دوست است و يا دشمن؟ 

از طرفي نمي توان هر کس را به گمان اينکه ممکن است دشمن باشد ، به عنوان دوست 

 بايد از آن ها صرف نظر کرد.نپذيرفت زيرا دوست خوب يکسري سودها و منافعي دارد که ن

جواب آن ساده است ، همانطور که گفتيم دشمن کسي است که موجب ضرر انسان شود 

همانطور که دوست کسي است موجب سود انسان شود. پس براي شناخت دوست از دشمن 

بايد بدانيم سود و ضرر ما چيست؛ اگر آن شخص کارهايي انجام مي داد که به سود ما بود 

 است و اگر به ضرر ما بود دشمن است. دوست ما

 دست آويز دشمن براي دشمني

دشمن نيز از  جهل شخص استفاده مي کند مثال شخصي قصد فريب شخصي را دارد به 

او مي گويد چون تو را دوست دارم اين زمين کشاورزي ات را به دو برابر قيمتي که مي 

ن کشاورزي گنجي دارد که بيشتر ارزش خرند،  خريداري مي کنم در حاليکه مي داند اين زمي

 دارد. شخص جاهل نيز مي فروشد، چون نمي داند سودش چيست.

انگليسي ها در موضوع بهره برداري از نفت ايران داراي سابقه اي طوالني هستند و اين 

بر مي گردد.. اين امتياز بارها در جريان اعتراض هاي مردمي از قبيل  1۱72سابقه به سال 
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در آن زمان دولت ايران بارها به دليل آنکه نفت را  .ا در نهضت تنباکو لغو شده بوداعتراض ه

ماده اي بي ارزش و عفن مي دانست، تالش مي کرد که امتياز نفت را به شرکت هاي نفتي 

بفروشد اما هر يک از اين شرکت ها از اين مسئله سر باز زدند زيرا به نظر آن ها بهره برداري 

 !با توجه به رقابت با ديگر شرکت ها براي آن ها سود چنداني نداشتاز نفت ايران 

انگليس ها در آن زمان با ايران اظهار دوستي مي کردند و مي گفتند اين ماده سياه بد بو 

را به ما بدهيد و در مقابل امتيازات ناچيزي به ايران مي دادند و قرار داد هاي ننگين مي 

 بستند. 

ي خودشان خود را دوست جلوه مي دهند ولي به چيزي جز منافع االن نيز در رسانه ها

 خودشان فکر نمي کنند. 

 امام رضا )عليه السالم( 

 (146ص 44)بحار النوار ج . صَدِيقُ کُلِّ اِمْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ

ل حسن بن جهم گويد: از امام رضا عليه السالم شنيدم که ميفرمود: دوست هر انساني عق

  .او است و دشمن او جهلش

در واقع روايت شريفه به ما مي آموزد که اگر جهل را از خود دور کنيم و عقلمان را 

زياد کنيم هر کس را بخواهد در لباس دوست ظاهر شود و به ما زيان برساند خلع سالح کرده 

 ابزارش را مي گيريم.چون ابزار دشمن همين جهل است.

 دو صفت  دشمن

 دو صفت در دشمن و جود دارد : بنابر اين 

جهل .اگر کسي نزديکترين شخص به انسان باشد ولي جاهل باشد ، دوستي اش  1
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دوستي خرس است . داستان اين ضرب المثل اين است که پيرمردي در دهي دور در باغ 

چون در  اين پيرمرد از مال دنيا همه چيز داشت ولي خيلي تنها بود ، .بزرگي زندگي مي کرد

او به يک شهر دور سفر  .ودکي پدر و مادرش از دنيا رفته بود و خواهر و برادري نداشتک

کرد تا در آنجا کار کند. اوايل ، چون فقير بود کسي با او دوست نشد و هنگاميکه او وضع 

خوبي پيدا کرد حاضر نشد با آنها دوست شود ، چون مي دانست که دوستي آنها براي پولش 

 است

در ميان راه يک خرس  .پيرمرد از تنهائي گرفته بود به سمت کوه رفت يک روز که دل

 .را ديد که ناراحت است. از او علت ناراحتيش را پرسيد

ديگر پير شده ام ، بچه هايم بزرگ شده اند و مرا ترك کرده اند و ” خرس جواب داد : 

 “.حاال خيلي تنها هستم

، آنها تصميم گرفتند که با هم دوست وقتي پيرمرد داستان زندگيش را براي خرس گفت 

 . شوند

وقتي پيرمرد  .مدتها گذشت و بخاطر محبتهاي پيرمرد ، خرس او را خيلي دوست داشت

يک روز که پيرمرد خوابيده بود ،  .مي خوابيد خرس با يک دستمال مگسهاي او را مي پراند

رد شدندعاقبت چند مگس سمج از روي صورت پيرمرد دور نمي شدند و موجب آزار پيرم

االن بالئي سرتان بياورم که ديگر دوست عزيز ” خرس با وفا خشمگين شد وبا خود گفت : 

 “.مرا اذيت نکنيد

و بعد يک سنگ بزرگ را برداشت و مگسها را که روي صورت پيرمرد نشسته بودند 

 .بشانه گرفت و سنگ را محکم پرت کرد
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 .با خرس از دست داد و بدين ترتيب پيرمرد جان خود را در راه دوستي

و از اون موقع در مورد دوستي با فرد ناداني که از روي محبت موجب آزار دوست خود 

 “.دوستي فالني مثل دوستي خاله خرسه است”مي شود اين مثل معروف شده که مي گويند 

ولي اگر فاميل باشد مخصوصا پدر و مادر نبايد آن ها را طرد نمود ولي نمي شـود از جهلـش 

 روي کرد.پي

. تابع هواي نفس خودش است نه مصلحت ديگران. هر دوستي بايد به مصلحت 2

ديگران نيز اعتقاد داشته و دغدغه اش باشد نه اينکه همه منافع را براي خود بخواهد. شخصي 

 که دلسوزي براي ديگران ندارد قابل اعتماد براي دوستي نيست.

د کنيم. مثال مي بينيم نزديکانش را با وجود مثال  در انتخابات قرار است به شخصي اعتما

اينکه لياقت ندارند به سمت هاي باال قرار مي دهد و يا امتيازات مهمي براي آنها در نظر مي 

گيرد اين شخص ديگر قابل اعتماد نيست و يا ثروت فراوان داردشف شخصي که دنبال مال 

هر حال مي بينيم نشانه هاي تقوا و اندوزي است به فکر هدايت ديگران نمي تواند باشد و به 

 ايمان را ندارد وکسي که به اخرت ايمان ندارد قابل اعتماد نيست. 

 مالك  مهندس روسي براي شناخت دوست از دشمن

در جايي نقل شده که يک مهندس روسي تعدادي کارگر ايراني را براي کار استخدام 

شد براي خواندن نماز دست از کار مي کرده بود. کارگران بنا به وظيفه شرعي وقت اذان که

کشيدند. يک روز مهندس به آنان اخطار کرد که اگر هنگام کار نماز بخوانند آخر ماه از مي

شود. کساني که ايمان ضعيف و سست داشتند از ترس کم شدن حقوقشان، حقوقشان کسر مي

حقوقشان، همچنان در گذاردند امّا عدّه اي بدون ترس از کم شدن نماز را به آخر وقت مي
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خواندند. آخر ماه، مهندس به کارگراني که همچنان اوّل وقت، نماز ظهر و عصرشان را مي

نمازشان را اوّل وقت خوانده بودند، بيشتر از حقوق عادّي ماهيانه پرداخت کرد. کساني که 

ن کارگرها نماز خود را به بعد از کار گذاشته بودند به مهندس اعتراض کردند که چرا حقوق آ

اهميّت دادن اين کارگرها به نماز و »گويد: را بر خالف انتظارشان زياد داده است. مهندس مي

شان بيشتر از شماست و اين قبيل صرفنظر کردن از کسر حقوق، نشانگر آن است که ايمان

 «.کنند همچنانکه به نماز خود خيانت نکردندها هرگز در کار خيانت نميآدم

ين مطلب را مي دانست که دشمن او کسي نيست که به اندازه وقت نماز از اين مهندس ا

کارش کم شود بلکه کسي است که طينت و درونش ناسالم باشد و به عهدش با خدا و مردم 

پايبند نباشد وخيانت کند. نبايد انسان سطحي ببيند، اگر سطحي نگاه کند سود و ضررش را 

 سطحي نگري استفاده مي کند.نمي تواند ببيند. دشمن هم از همين 

چقدر نادانند کساني که بعد از اين همه دشمني انگليس و آمريکا هنوز به حرف هاي 

آنها اعتماد مي کنند در حاليکه عقيده برخي از بزرگان آنها اين است که اصال نبايد دلسوز 

ده اش ديگران باشي و انسان گرگ براي انسان هاي ديگر است )توماس هابز( کسي که عقي

 اين باشد آيا قابل اعتماد براي دوستي است.

 اولين قدم براي دور کردن جهل

به نظر مي رسد اولين قدم براي اينکه جهل را از خود دور کنيم اين است که تصميم 

 بگيريم اوال هر کاري که مي خواهيم انجام دهيم قبل از آن فکر کنيم  . 

وسلم( به آن حضرت عرض کرد: من هميشه در  يکي از ياران پيامبر )صلي اهلل عليه واله

معامله و داد و ستد دچار ضرر و زيان مي شوم، مکر و حيله خريدار يا فروشنده مانند جادو 
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  .مرا گمراه مي کند

در آن معامله اي که از گول خوردن »پيامبر اکرم )صلي اهلل عليه واله وسلم( فرمود:

تا سه روز حق بر هم زدن معامله را شرط  در آن مي ترسي، با کسي که معامله مي کني

کن که اگر ضرر کردي بتواني مال خود را پس بگيري؛ و هنگام معامله صابر و بردبار 

 .باش

بدان که تأمل و بردباري از خداست و عجله و شتاب زدگي از شيطان است. تو مي 

استشمام کن تواني از سگ اين پند را بياموزي، هر کاري که براي تو پيش آمد، آن را 

)يعني در جوانب خوب و بد آن انديشه و تفکر کن و بدون مقدمه وارد نشو( همان طور 

که اگر لقمه ناني جلوي سگ بيندازي فوراً آن را نمي خورد بلکه اول بو مي کند، وقتي 

تشخيص داد که مناسب است مي خورد. تو با اين عقل و خرد، از سگ کمتر نيستي، پس 

  .تأمّل کن قبل از کار فکر و

وثانيا هر چيزي که مي شنويم سريع تحت تاثير آن واقع نشويم و اطراف موضوع بينديشيم تا  

 .ببينيم سود و ضرر ما در چيست
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 مجلس چهارم

 م(چهاربخش احكام )مجلس 

 احکام آب مطلق

 .)از مطهرات است( کندينجس را پاك م زيآب مطلق چ .1

 يمزه ايبو  ايکه بر اثر برخورد با نجاست، رنگ  يمانتا ز ل،يآب مطلق به جز آب قل .2

 .نجاست نگرفته باشد پاك است

 .است حيوضو و غسل با آب مطلق صح .3

 :توجه

از  نياست، بنابرا يآب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کاف يترتب آثار شرع يبرا 

طلق بر آن آن جا که صرف غلظت آب به سبب وجود امالح، مانع از صدق عنوان آب م

شده است، مثل  ظيکه بر اثر وجود امالح فراوان غل ييايبا آب در توانيرو م نياز ا شود،ينم

.نجس را شست و وضو گرفت و غسل کرد يزهايچ هياروم ياچهيدر
2 

 مطلق ياحکام اقسام آبها 

 يول کند،يآنها را پاك م زنديکه نجس شده است بر ييزهايچ يرا بر رو لياگر آب قل .1

 .نجس است شود،يم رينجس، از آن سراز يشدن بر رو ختهيکه پس از ر يمقدار آبآن 

                                           

 

 
بودن خارج نمي شوند و پاك و پاك کننده هستند، مضاف در صورتي  مدوّن: تذکر داده شود که وقتي باران مي آيد ، رودخانه ها گل مي شود، ولي آن ها از مطلق2 

 است که ديگر به آن آب نگويند مثل باتالق ها
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آن با  نييو قسمت پا زديريم نييو بدون فشار به پا ريکه به طور سراز يليآب قل .2

از باال  انيباشد که جر ييآب به گونه يريکه سراز يدر صورت کند،ينجاست برخورد م

 .آن پاك است يبر آن صدق کند قسمت باال نييبه پا

که نجس بــوده و  يآب ينجس شرعاً پاك است، ول ايپاك است  ميدانيکه نم يآب .3

 .نه، در حکم نجس است ايبعداً پاك شده  ميدانينم

نه، در حکم آب کر  ايکر بوده اگر انسان شک کند که از کر کمتر شده  يکه به اندازه يآب

 .است
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 (۲)نشانه اصلی دشمن

 کامل شود یوا بندگبا جهاد و زهد و تق

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 نشانه اصلی دشمن

اين مطلب بيان شد که براي شناخت دشمن بايد جهل را ابتدا از خود دور کنيم.حال اين 

 سوال مطرح مي شود که ابتدا در مورد چه بينديشيم؟

مقصود از اولين حرکت در تفکر اين است که انسان در مورد حقيقت عالم بينديشد .

حقيقت عالم اين است که بداند چه چيز حقيقت دارد و چه چيز باطل است تا از اين طريق 

 در هر چيز سود و زيان خود را بداند.سپس سود و ضرر خود را با حقايق عالم تطبيق دهد.

انسان نمي تواند با نگرش سطحي و بدون تفکر و تحقيق در مورد حقيقت عالم سود و 

دهد.مثال اينکه کسي بدون توجه به حقيقت عالم بگويد سود من اين ضررش را تشخيص 

است که مالم زياد شود پس هرکس از هر طريق ، کاري کند که اينگونه شود دوست من است 

و يا ضرر من اين است که مثال گوسفندانم در اثر سرما بميرند و...اين در حالي است که بدون 

ددست يافت. نقل شده روزي روزگاري در زمان توجه به حقيقت عالم نمي توان به سو

اي پيامبر خدا! سال هاست که »حضرت موسي)ع( مرد جواني به خدمت او رسيد و گفت: 

آرزو دارم زبان جانوران را ياد بگيرم. از تو خواهش مي کنم زبان آن ها را به من بياموز. 

ردازم و به کمال برسم؛ زيرا دوست دارم با آموختن زبان آن ها به تقويت دين و ايمان خود بپ

صداي آدميان همه براي به دست آوردن آب و نان است. شايد زبان حيوانات مرا به خداوند 

اين چه هوس خامي است! از اين آرزو بگذر که »حضرت موسي)ع( گفت: « نزديک تر کند!
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 :فتاما مرد جوان دست بردار نبود و هي اصرار مي کرد و مي گ« براي تو خطرناك است. 

حضرت موسي)ع( با خدا به راز و « تو را به آن خدايي که مي پرستي آرزويم را برآورده کن!»

خدايا اين جوان ساده لوح را شيطان به بازي گرفته است. »نياز پرداخت و به خدا عرض کرد:

به  اگر زبان جانوران را به او بياموزم به زيان او تمام مي شود و او تحمّل آن را ندارد. اگر هم

اي موسي خواسته ي او را اجابت کن که ما »وحي آمد:« او ياد ندهم دلش از ما تيره مي گردد.

گفت اي موسي بياموزش که ما رد نکرديم از « از کَرَم، دعاي کسي را هرگز رد نمي کنيم. 

کَرَم هرگز دعا حضرت موسي)ع( سرانجام تنها زبان خروس و سگ را به او آموخت. مرد 

که زبان اين دو موجود را ياد گرفته بود بسيار خوش حال بود. روز اول  جوان از اين

سگ و  .خدمتکارش برايش صبحانه آورد و مقداري از نان خرده ها را در حياط ريخت

اي »خروس جلو دويدند. خروس تکّه ي بزرگ نان را با نوکش گرفت. سگ اعتراض کرد: 

اني دانه ي گندم و جو بخوري، اما من خروس تو هميشه به ما ظلم مي کني آخر تو مي تو

خروس گفت: « نمي توانم. از اين مختصر غذايي که قسمت ما سگ هاست هم نمي گذري؟

مردن اسب، جشن شما سگ  .دوست عزيز ناراحت نباش! فردا اسب ارباب مان مي ميرد»

شنيد، مرد جوان وقتي اين را از خروس « هاست. تا مي توانيد از الشه ي آن خواهيد خورد.

فوري به بازار رفت و اسبش را فروخت. روز دوم باز هم هنگام صبحانه شنيد که سگ به 

خروس « اي دروغگو! مگر نمي گفتي اسب ارباب مي ميرد؟ پس چرا نمرد؟»خروس گفت: 

چرا مُرد؛ ولي در جاي ديگر؛ چون ارباب همان ديروز آن را فروخت. اما دوست »گفت: 

« قاطر ارباب مي ميرد و شما تا چند روز گوشت سيري مي خوريد.عزيزم ناراحت نباش! فردا 

مرد جوان با شنيدن اين سخن، قاطر را هم به بازار برد و فروخت. روز سوم مرد جوان باز هم 
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اي دروغگوي فريبکار! چند روز »به صحبت هاي سگ و خروس گوش داد. سگ گفت: 

 «فتي قاطرش مي ميرد؟ پس چه شد؟است که با وعده هاي بي اساس فريبم مي دهي. مگر نگ

قاطرش  .تقصير من چيست؟ اين ديگر از بدشانسي شماست. من دروغ نگفتم»خروس گفت: 

اما ناراحت  .مرده؛ ولي ضررش به خريدار رسيده؛ زيرا همان ديروز او قاطرش را فروخت

ن هاي زياد نباش! غالمِ ارباب فردا مي ميرد. ارباب و نزديکان غالم خيرات خواهند کرد و نا

مرد جوان تا اين را شنيد، غالمش را هم به بازار برد و فروخت. روز « نصيب شماخواهد شد.

چه موفّقيت بزرگي نصيبم شده. »چهارم مرد جوان خيلي خوش حال بود و با خود مي گفت: 

 از آن زمان که زبان حيوانات را آموختم جلو بسياري از زيان ها را گرفتم و بالها را از خود

درهمين فکر و خيال بود که صداي بلند سگ و خروس را شنيد. سگ با  «.دور ساختم

اي خروس! از من دور شو تا روي دروغگويي چون »عوعوي تند و عصباني اش مي گفت: 

مي دانم. حق با تو است. بايد هم با من اين »خروس که شرمنده شده بود گفت: « تو را نبينم. 

کن من مقصر نيستم. ما خروس ها دروغگو نيستيم. اگر بوديم که جوري رفتار کني؛ ولي باور 

لطف خدا شامل حال ما نمي شد و اين صداي لطيف را به ما نمي داد تا با صداي خود هنگام 

نماز مسلمانان را آگاه سازيم. براي من هم عجيب است. هر که را اسم مي برم، ارباب آن را 

صد به آرزويت خواهي رسيد و غذاي سيري مي فروشد؛ اما دوست عزيز فردا صد در 

البُد اين دفعه نوبت کنيزش هست و ارباب هم آن را خواهد »سگ گفت: « خواهي خورد.

سگ با « نه! ديگر خريد و فروشي در کار نخواهد بود. » :خروس جواب داد« فروخت. 

ردا او مي آخر اين بار نوبت خودِ ارباب است. ف»خروس گفت: « چطور مگر؟» تعجّب پرسيد: 

مرد جوان تا اين را شنيد « ميرد و تا چند روز غذاي زيادي به شما سگ ها خواهد رسيد. 
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وحشت کرد. با شتاب به سوي خانه ي حضرت موسي)ع( دويد. در پاي موسي افتاد و با 

« چه شده؟ » :حضرت موسي )ع( پرسيد« اي کليم اهلل به فرياد من برس!»گريه و زاري گفت: 

خُب، تو که خيلي در »جرا را برايش تعريف کرد. حضرت موسي )ع( گفت: مرد تمام ما

کارت اوستا شدي، برو خودت را هم بفروش! من همان روز اّول به تو ُهشدار دادم که اين 

کار براي تو خطرناك است؛ اما تو گوش نکردي و اصرار داشتي که اگر زبان حيوانات را 

و به خدا نزديک تر مي شوم. پس چه شد آن همه ادعا؟ بياموزم از دين و دنيا عبرت مي گيرم 

تو نه تنها عبرت نگرفتي، بلکه گناه هم کردي. هر زياني که به تو روي آورد آن را به مردم 

تو بودند. مردن آن ها تا زماني که « بال گردان»بيچاره تحميل کردي. آن اسب و قاطر و غالم 

تا بداني که زيان جسم و مال سود « د؛ اما تو...تو صاحب شان بودي بال را از تو دور مي کر

با »جان باشد، رهانَد از وَبال مرد جوان باز اصرار کرد که مرا از مرگ نجات بده. موسي گفت: 

تقدير الهي نمي شود کاري کرد. تنها مي توانم برايت دعا کنم تا خداوند از گناهت درگذرد و 

خدايا از گناهانش »موسي)ع( به درگاه خدا دعا کرد: بنابراين حضرت  « .با ايمان از دنيا بروي

درگذر و او را با ايمان از دنياببر! خداوندا تو خود شاهدي که به او گفتم دانستن اسرار غيبي 

در توان تو نيست، اما او قبول نکرد و به گناه افتاد. خدايا از تو مي خواهم از گناهش 

سعي در اين داشت تا با استفاده از آنچه  اين شخص بدون توجه به حقيقت عالم«!درگذري

پيش بيني مي کند به سود بيشتري دست يابد در حاليکه اگر چه پيش بيني هايش درست بود 

و لي اين که سعادت و سودش با فروختن حيواناتش تامين نمي شود در گرو اين بود که به 

رد سودش را در زيان حقيقت عالم توجه کند و در حاليکه اگر به حقيقت عالم توجه مي ک

رساندن به ديگران نمي ديد. کسي که سر ديگران کاله مي گذارد که مالش زياد شود، به 
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حقيقت عالم توجه ندارد و سودش را در زيادي مال مي بيند در حاليکه اگر زندگي بسياري 

کساني که مال فراواني دارند بنگريم خواهيم ديد که مشکالت زيادي به خاطر همين مال 

رايشان به وجود آمده است ، مثال فرزندانشان با يکديگر سر مال پدر دگير هستند و يا افراد ب

نااليق و شياد به طمع مالشان با انها ارتباط برقرار مي کنند . چه بسيار کساني که به طمع مال 

با فرزندشان ازدواج مي کنند و اين ازدواج که از روي عشق و عالقه نيست مشکالت زيادي 

رد. کمي در اين باره فکر کنيد: مردم ترجيح مي دهند چيزهاي کمتري داشته باشند به دا

شرطي که اموالشان از همسايه بيشتر باشد.نکته اينجاست که يک ملت با يک کيک کوچک که 

بتوان آنرا عادالنه تر تقسيم کرد خوشحال تر هستند تا يک کيک بزرگ که نمي توان آن را 

 .يم کردعادالنه بين همه تقس

 اما چرا ما اينقدر دوست داريم خودمان را در مقابل ديگران بسنجيم؟

کسي که سود و ضرر خود را نداند مسئله اصلي زندگي اش اين است که فالن کس فالن 

ماشين را دارد و من ندارم اگر باالتر آن را داشتم شخص موفقي بودم و يا مثالً پارکينگ خانه 

دارد اما پارکينگ شما فقط دو ماشين مي گيرد و اگر مال او يک  دخترخاله تان سه ماشين جا

 .ماشينه بود شما خيلي خوشحال تر بوديد

چرا ما برخالف نفع شخصي خودمان عمل مي کنيم؟ آيا اين طبيعت انسان است؟ يا 

وضعيت باعث شده اينطور رفتار کنيم؟ خير اين به اين دليل است که سود و ضرر زندگي 

انيم. البته اين خوب است که انسان بخواهد خوب و خوشبخت باشد ولي بايد خود را نمي د

مساله اصلي زندگي اش اين باشد که به نحوه اي عمل کند که شخصيتش کاملتر باشد. 

شخصيت کامل کسي است که از درون احساس لذت و خوشبختي مي کند و اعمالش به گونه 
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 اي است که موجب سودش مي شود.

( هوا سرد بود، علي )ع( را ديدم که قطيفه 1ه مي گويد: در شهر خورنق)هارون بن عنتر

 .اي بر خود پيچيده و از سرما رنج مي برد، گفتم از بيت المال سهمي بردار

 :امام علي )ع( پاسخ داد

چيزي از مال شما بر نمي دارم و اين قطيفه را که مي بيني بر خود پوشانده ام آن را از مدينه 

تذکره  -و - ۴۴ص  2کامل ابن اثير ج  -و  -۱2ص  1ام )علي و حقوق بشر ج همراه آورده 

 .(.213ص  1کشف الغمّه ج  -و - 11۱الخواص ص 

نان خشکيده مي خورد که دخترش امّ کلثوم وقتي نان جوين خشک را بر سفره ي پدر ديد 

 .اشکش جاري شد

که در روز بر روي آن شتر در اوائل زندگي، شب ها با همسرش بر روي پوستيني مي خوابيد 

و  316تذکره الخواص ابن جوزي ص  -و  - 3ص  2) سنن اين ماجه ج ).را علوفه مي داد

نهج الحياه فرهنگ  -و  - 1۳7ينابيع الموّده ص  -و  -7۱ص  2کشف الغمه ج  -و  -16

 حرف م ) مشکالت زندگي(( 2۳7سخنان حضرت فاطمه )ع( ص 
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 مجلس پنجم

 (نجمپبخش احكام )مجلس 

 

 مطهرات

 الف( آب 

 :ظروف ريتطه يقهيطر .1

 .است يکاف بارکي يدر کر و جار يسه مرتبه شست، ول ديبا ليظرف نجس را با آب قل .1

اول با خاکمال  دياست با دهيسيآن را ل ايخورده  گريروان د زيچ ايرا که سگ در آن، آب  يظرف .2

پس از خاکمال دو مرتبه شسته  ديبا شوديشسته م ليشستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قل

   .شود

خاکمال آن الزم  يهفت مرتبه شسته شود، ول ديآب بخورد با ايروان  يکه در آن خوك، غذا يظرف .3

 .ستين

 :ظروف ريغ ريتطه يقهيطر .2

 ايآن را در آب کر  بارکينجاست،  نيکه نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن ع يزيچ .1

که نجس  ييجاها يکه آب به همه يبه طور رنديکه به کر متصل است بگ يريش ريز ايفرو ببرند  يجار

فرو بردن  زآن را پس ا دي)واجب( با اطيو در فرش و لباس و امثال آن بنابر احت شود،يشده برسد پاك م

 .است يداخل آب کاف خارج آب باشد بلکه ستيتکان الزم ن ايفشار  يتکان بدهند. بل ايدر آب، فشار و 

نجاست دو مرتبه آب  نيکه بر اثر تماس با بول نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن ع يزيچ .2

و نجس شده است،  افتهيتماس  گريکه با نجاسات د يزيو چ شود،يشود، پاك م ختهيآن ر يرو ليقل

 .شوديشسته شود پاك م مرتبهکينجاست اگر  نيپس از بر طرف شدن ع

از آن جدا شود و اگر قابل  زنديريآن م يکه رو يآب ديبا کشند،يآب م ليرا که با آب قل يزيچ .3
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 .آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود ديفشردن است، مانند لباس و فرش با

 :توجه

بلکه به صرف  ست،يجدا شدن آب غساله شرط ن ،يفرش نجس و مانند آن با آب لوله کش ريدر تطه 

دست  يلهيخود به وس ينجاست و حرکت غساله از جا نيبه مکان نجس، بعد از زوال عآب  دنيرس

 .شوديبر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل م دنيکش
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 توحید اصل حقیقت عالم

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

 توحيد اصل حقيقت عالم

ر و تدبر پيرامون عالم و غير از آن از طريق فطرتش اينکه همه چيز انسان عاقل با تفک

وابسته به خداي متعال است را درك مي کند،پس سود انسان در اين است که مطابق اين 

حقيقت کارهايش را انجام دهد . خداوند متعال نيز از روي رحمتش انبياء و امامان را براي 

موجب سود انسان و چه کارهايي موجب ضرر انسان اين فرستاد که روشن کنند چه کارهايي 

 است .

 بهترين دوستان و بدترين دشمنان

از اين روي بهترين دوستان بشر انبياء و اوصياء ايشان هستند زيرا هم عاقلترين مردم 

 هستند و هم با تقوا ترين مردم هستند و خير ايشان را مي خواهند. 

شمني با دشمنان آن ها نيست   قَالَ لِي أَبُو پس دين هم چيزي جز دوستي با ايشان و د

قُلْ إِْن کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَِّبعُونِي  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِلَّا الْحُبُ  الدِّينُ عَبْدِ اللَّهِ ع هَلِ

مان خداي عز و جل . امام صادق )ع( مي فرمايد آيا دين غير از دوستي است هيُحْبِبْکُمُ اللَّه

مي فرمايد بگو اگر خدا را دوست داريد پس از من تبعيت کنيد که خدا شما را دوست 

 (21ص 1بدارد.)الخصال ج 

وقتي امام علي)عليه السالم( به حکومت رسيد در شرايطي که همة امکانات عمومي در 
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برخوردار شد  اختيار او قرار گرفت و از حقوقي متناسب با يک حاکم و مدير ارشد جامعه

از جهت مخارج و مصرف به گونه اي ديگر شد؛ گونه اي که   سبک زندگي شخصي اش

مغاير با انتظار عمومي بود. امام)عليه السالم( در اين دوران از هرگونه ساخت و ساز براي 

  :خود اجتناب کرد. امام باقر)عليه السالم( ميفرمايد

هيچ آجري روي آجر نگذاشت و هيچ  او پنج سال بر مردم حکومت کرد در حالي که

  .(131/۱خشتي بر خشتي ننهاد)کافي،

زندگي فقيرانة امام علي)عليه السالم(، سبکي هدفمند است که در آن اهدافي دنبال 

اند از سوي حاکم و شود؛ درك وضعيت دشواري که فقراي جامعه در آن قرار گرفتهمي

که قشر ضعيف جامعه با آن دست به مسئوالنِ امر و نيز کمک به تحمل وضعيت سختي 

 هاي معقول و مقبول اين فقيرانه زيستن آگاهانه و منتخب استگريبان است از آرمان

در مخارج و مصرف شخصي هم تالشش بر اين بود که حتي االمکان از بيت المال بهره 

خي گاهي بر  .اي نبرد و سبک زندگيش به مانند مردم کم درآمد و قشر ضعيف جامعه باشد

مسئولين ما فکر مي کنند اين مسئوليت سفره اي است که براي آنها پهن شده و بايد هر چه 

بيشتر استفاده کنند. اگر در جامعه ما مسئولين بخواهند به امام متقين اقتدا کنند با يد حقوقشان 

 از همه کمتر باشد در حالکيکه از عموم جامعه بيشتر است. 

ا هم مي شناسيم . هرکسي که به نحوي با ايشان دشمن از اين طريق بدترين دشمنان ر

باشد با انسان نيز دشمن است حتي اگر کسي خودش )العياذ بااهلل( با ايشان دشمني کند ، 

 دشمن خودش است پس يک دشمن دروني داريم و يک دشمن بيروني. 

لي بن داستان دوستي هايي با اهل بيت که منجر به خوشبختي و سود افراد شده مانند ع
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 يقتين 

در ميان اصحاب ائمه معصومين )عليهم السالم( کساني هستند که کامال تابع امام خود 

  بوده و در دوستي با ايشان و دشمني با دشمنانشان به کماالت واالي انساني دست يافته اند.

يکي از نمونه هاي بارز اين مردان سختکوش است او براي رسيدن به « علي بن يقطين »

تعالي و رضوان الهي مرارتها و سختيها کشيده، از هيچ مانعي نهراسيده،و در دامان  رشد و

  .واليت پرورش يافته است

او عنصري بود که در دستگاه خالفت به استخدام آنها و اهدافشان در نيامد وابزاري براي 

د در آورد و امکانات و ابزار دستگاه خالفت را به استخدام خو ;اجراي مقاصد آنها نبود، بلکه

اهداف مقدس امامت و انديشه هاي پربار امام کاظم عليه السالم را، در حوزه مسئوليت خود، 

بارور ساخت و کمکهاي زيادي به جامعه شيعه کرد و با موقعيتي که داشت، موانع زيادي را، 

 .از سر راه آنان برداشت

قطين در جاهاي خلوت و امام موسي بن جعفر عليه السالم دستور داده بود که علي بن ي

دور از اغيار،طبق روش اهل سنت وضو بسازد. وي نيز تابع امام زمانش بود لذا اين فرمايش 

امام )ع( را عملي ساخت .به هارون خبر داده بودند که علي بن يقطين شيعه است و دليل آن 

را طرز وضو گرفتن است. روزي هارون تصميم گرفت که طرز وضو گرفتن علي بن يقطين 

ببيند. مخفيانه تماشاگر وضوي او شد و ديد که او به روش اهل سنت وضومي گيرد و کسي 

  .هم نزد او نيست

از اين جهت يقين پيدا کرد که علي بن يقطين شيعه نيست، قسم خورد که حرف ديگران 

  .را درباره او باور نکند
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  روش شيعه وضو بگيردبعد، موسي بن جعفر عليه السالم به او گفت از اين به بعد، به 

 دوستي با دشمنان امام حسين )ع(

به نوشتـه مورخين ابن زياد قبال عمر بن سعد بن ابى وقاص را به حکومت رى منصوب  

سپاهى تجهيز شده بودند که عمر بن سعد ضمن ايفاء ماموريت نمـود ضمـنا چـهار هزار 

عليه السالم وارد کربال گرديد و حر حسين مـحوله به جنگ با مردم ديلم بپردازد و چون امام 

گفت : سر اليه فاذا فرغت گزارش آنرا براى ابن زياد فرستاد عبيداهلل بن زياد به عمر بن سعد 

  . فسر الى عملک

يعـنى اول برو کار حسين عليه السالم را تمام کن وقتى از او فارغ شدى آنگاه به سوى 

   .( برومحل خدمت خود )رى 

 مرا از اين کار معاف دار؟ عمر سعد : 

 ابن زياد: بسيار خوب فرمان حکومتى را به ما رد کن ؟ 

عمر سعد که چنين انتظارى نداشت و فکر انصراف از حکومت رى در مخيله اش خطور 

لذا يک شب مهلت خواست و با اطرافيان خود به مشورت نمى کرد دچار حيرت شد و 

  .پرداخت همه او را منع کردند

  :سر مغيرة بن شعبه خواهرزاده ابن سعد به وى گفتحمزه پ

ترا بخدا دائى! مبادا بسوى حسين بروى که نزد پروردگارت گنه کار و قطع کننده رحم  

اگر تمام دنيا از آن تو باشد و پادشاه همه جهان باشى و از آن دست خواهى بود بخدا سوگند 

 حاليکه خون حسين را به زمين ريخته باشىکنى در بکشى بهتر است از اينکه خدا را مالقات 

.   

 . ابن سعد گفت : انشاءاهلل آنچه گفتى خواهم کرد و تمام شب را در فکر بود
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   ـ )) عبيداهلل از ميان همه اقوام مرا انتخاب و به سرزمين )رى ( حکومت داد. (( 1

   ينم . ((ـ )) پس بخدا قسم متحيرم که کدام يک از اين دو امر خطير را برگز 2

ـ )) آيا رى را که مورد اشتياق و آرزوى من است رها کنم يا دست به خون حسين  3

   خانه برگردم . ((بيااليم و با مذمت فراوان به 

ـ )) جزاى کشتن حسين آتش جهنم است که گريزى از آن نيست اما حکومت رى هم  ۴

مـقـاتـل  - 37۳/ ص 3مـل ج کا - 5۳۱/ ص 1اعـيان الشيعـه ج نور چشم من است.(( 

 .52/ ص ۴کامل ج  - 31۱/ ص 7طبرى ج  - 13/ ص 3حياة الحسين ج  - 112الطالبين ص 
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 ششممجلس 

 (ششمبخش احكام )مجلس 

 )ادامه(مطهرات

 نيب( زم

به قدر ده قدم  باًيکفش او، نجس شده است، هرگاه تقر ايکف پا  ن،يزم يکه بر اثر راه رفتن رو يکس

 لينجاست، زا نيکه ع نيمشروط به ا شوديشک و پاك راه برود، کف پا و کفش او پاك مخ نيزم يرو

    .شود

 :توجه

 .ستنديته کفش ن ايپا  يپاك کننده ر،يآغشته به ق ايآسفالت و  ينهايزم 

 نجاست نيبر طرف شدن ع ج( 

و  شوديپاك م نوايبرطرف شد، بدن آن ح زيکه آن چ نيآلوده شد، هم ينجس زيبه چ وانيبدن ح اگر

 نيمشروط بر ا ،ينيب اياست داخل بدن انسان، مانند داخل دهان  نطوري. همستين دنيبه آب کش اجياحت

 نيدهان از ب آبآن در  نياگر ع ديايکه از دندان م يباشد، پس خون دهيبه آن نرس رونيکه نجاست از ب

 .برود دهان پاك است

  
 اصل طهارت

به نجاست  نيقيکه  يزيهر چ يعنياست  اينجاست، اصل بر طهارت اش در مورد طهارت و يطور کل به

 يکه بر مکان يشح آبمثل تر.ستيالزم ن قيمحکوم به طهارت است و سؤال و تحق يآن نباشد از نظر شرع

کافر  ايمسلمان است  ميدانيکه نم يفرد يا  .نجس، پاك است ايآن مکان پاك است  ميدانيکه نم زديريم

 .ستيواجب ن نشيارت است و سؤال از دمحکوم به طه
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 دشمن درونی

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

 دشمن دروني 

 

شناخت دشمن و دوري از آن در صورتي مفيد واقع مي شود که انسان دشمن خودش 

اشتباه هست چرا که نباشد. شايد انسان خودش رو بهترين دوست خودش بداند ولي اين 

هاي نفساني و برآوردن خواهش گناهنفس اماره نيرويي در درون آدمي است که او را به سمت 

ز آن رساند گفته شده اماره حکايت ادهد. اماره صيغه مبالغه است و کثرت را ميفرمان مي

 دارد که نفس همواره در حال فرمان به بدي است 

کند ،گرفته شده ةٌ بِالسُّوِء؛ نفس قطعاً به بدى امر مىإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَ»اين اصطالح از آيه 

بَلْ »و مفسران منظور از انفس را در آيه  .37، ص67ق، ج1۴13مجلسي، بحاراالنوار،  است

سوره يوسف،  «مْ أَمْرا؛ بلکه نَفْس شما کارى ]بد[ را براى شما آراسته استسَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُ

.دانندنيز نفس اماره مي .1۱آيه 
چنان آنگاهي  .۱۳ق، ص1۴12راغب اصفهاني، المفردات،  )

و نفس  هوي و هوسشود و تمام امور به دست مطيع نفس اماره هستند که عقل هيچکاره مي

 کم من عقل اسيرٌ تحت هويً امير؛ »فرمايد: اماره است. لذا حضرت علي )عليه السالم( مي

 «کندها حکومت ميبر آن شهواتها و خردها که پس بسيار عقل

هاي نفس افسار رود و تابع خواستانسان از نفس اماره از اين هم باالتر مي اطاعتگاهي 

http://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87#cite_note-6
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87#cite_note-6
http://wikifeqh.ir/هوی_و_هوس
http://wikifeqh.ir/هوی_و_هوس
http://wikifeqh.ir/شهوات
http://wikifeqh.ir/شهوات
http://wikifeqh.ir/اطاعت
http://wikifeqh.ir/اطاعت
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افرأيت من اتخذ الهه هواه؛)جاثيه »شود. شود که هوي و هوس او معبودش ميگسيخته مي

23) 

  «.هاي خود را خداي خود قرار داده استآيا ديدي کسي را که هوس

دشمن بيروني کمک مي کند  حال شناخت اين دشمن دروني انسان را براي شناخت

چراکه هرکس تابه نفس اماره اش باشد، دشمن خودش است و کسي که دشمن خودش است 

 به طريق اولي دشمن ديگران است.

براي اينکه نفس اماره را بشناسيم بايد ابتدا نحوه دشمني ها و نفوذ آن را بيابيم که در 

 اينجا به برخي آنها اشاره مي کنيم)ان شاهلل(

  :اند ازدشمني هاي نفس اماره، عبارت برخي

 .پيروي از گمان و هواي نفس بدون تحقيق1

 هواي نفساساس و از هاي بيان يتبعون اال الظن و ما تهوي االنفس؛ آنان جز از گمان»

يا بدي کسي را مي شنود ، همينکه گمان  ( در بسياري موارد خوبي23)جم .کنندپيروي نمي

پيدا کرد طبق گمانش عمل مي کند نکته اي که وجود دارد اين است که اگر آنچه به آن گمان 

پيدا کرده است مخالف هواي نفسش باشد به آن عمل نمي کند پس در واقع شخصيت چنين 

ت که ببيند چه چيز را فردي اينگونه است که به جاي اينکه دنبال حقيقت باشد دنبال اين اس

دوست دارد و با هواي نفسش جور است و همان را پيروي مي کند. مثال وقتي دو نفر 

اختالف دارند دنبال اين نيست که از حق جانبداري کند بلکه مي بيند جانبداري از کداميک 

 براي او منفعت دارد.

رهنمون نمي شود. البته هيچگاه هواي نفس انسان را به جايي که منافعش در آنجاست 

http://wikifeqh.ir/هوای_نفس
http://wikifeqh.ir/هوای_نفس
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مثال  هواي نفس مي گويد منفعت تو در اين است که مال مردم را بدزدي و يا آنها را فريب 

دهي و حق آنها را بگيري ؛ چيزي که هواي نفس مي گويد اين است که پول بيشتر موجب 

منفعت و خوشبختي تو مي شود در حاليکه اين يک گمان باطل بيشتر نيست زيرا اين شخص 

زيادي را ديده که مال بسيار دارند و لي خوشبختي ندارند و اگر انسان بينديشد مي بيند  افراد

نه تنها مال زياد موجب سود انسان نمي شود بلکه خطرناك هم هست و گاهي موجب ضرر 

انسان مي شود. شخصي سالها کسب مال مي کند و در يک روز عده اي براي گرفتن مالش 

خطر مي اندازند و يا افرادي به انگيزه مال و دارايي اش با  جانش را مي گيرند و يا به

فرزندانش ازدواج مي کنند و چنين ازدواجي که عالقه مالك اصلي آن نيست موجب بدبختي 

است و يا بر سر مالش با وي دائما کشمکش مي کنند که اينها موجب ناراحتي است نه 

که ورشکست شده اند سکته کرده و از خوشبختي ، چه افرادي که با وجود مال بسيار زماني

دنيا رفتند يا تا آخر عمرشان فلج شدند. حال اينها مثال هايي بود که زده شد وگرنه چيزهايي 

بيشتر از وجود دارد شخصي که ماشين را منفعتش مي بيند در حاليکه هالکت آن در آن است 

ي حکمت عمل کند مثال موجب تصادف و قطع عضو وي مي شود و.... پس کسي که از رو

اصال  دنبال مال زياد نمي رود بلکه به اندازه نيازش قناعت مي کند. اين شخص در اين زمينه 

 دشمنش را که در قالب دوست ظاهر شده است را شناخته و از آن پيروي نکرده.

 بي ايماني 2

در جايي داستان درباره کوهنوردي نقل شده است که مي خواست بلندترين قله را فتح 

.باالخره بعد از سال ها آماده سازي خود، ماجرا جويي اش را آغاز کرد. اما از آنجايي که  کند

  .آوازه ي فتح قله را فقط براي خود مي خواست تصميم گرفت به تنهايي از قله باال برود
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او شروع به باال رفتن از قله کرد ، اما دير وقت بود و به جاي چادر زدن همچنان به باال رفتن 

  .ادامه داد، تا اينکه هوا تاريک تاريک شد

سياهي شب بر کوه ها سايه افکنده بود و کوهنورد قادر به ديدن چيزي نبود . همه جا تاريک 

  . بود. ماه و ستاره ها پشت ابر گم شده بودند و او هيچ چيز نمي ديد

و با شتاب تندي  در حال باال رفتن بود ، فقط چند قدمي با قله فاصله داشت که پايش لغزيد

 .به پايين پرتاب شد

در حال سقوط فقط نقطه هاي سياهي مي ديد و به طرز وحشتناکي حس مي کرد جاذبه 

همچنان در حال سقوط بود ... و در آن لحظات پر از   ي زمين او را در خود فرو مي برد.

  .وحشت تمامي وقايع خوب و بد زندگي به ذهن او هجوم مي آورند

در لحظه اي که مرگ خود را نزديک مي ديد حس کرد طنابي که به دور  ناگهان درست

 ... کمرش بسته شده ، او را به شدت مي کشد

ميان آسمان و زمين معلق بود ... فقط طناب بود که او را نگه داشته بود و در آن سکوت 

  ... هيچ راه ديگري نداشت جز اينکه فرياد بزند : خدايا کمکم کن

 

 از دل آسمان پاسخ داد از من چه مي خواهي ؟  ناگهان صدايي

 خدايا نجاتم بده  -

 آيا يقين داري که مي توانم تو را نجات دهم ؟  -

 بله باور دارم که مي تواني  -

  ... پس طنابي را به کمرت بسته شده قطع کن -

لحظه اي در سکوت سپري شد و کوهنورد که جرأت رها کردن طناب را نداشت تصميم 
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 .با تمام توان اش طناب را بچسبدگرفت 

خداوند فرمود: پس چگونه از من کمک نخواستي و به غير من استعانت جستي و به 

عبدي از بندگان من اميد بستي تا تو را نزد مخلوقي از مخلوقات من ذکر کند، در حالي که آن 

 يمخلوق در اختيار من بود و به خاطر همين گناهت مدت ها در زندان به سر برد

در  ...فرداي آن روز گروه نجات گزارش دادند که جسد يخ زده کوهنوردي پيدا شده 

از  حالي که از طنابي آويزان بوده و دستهايش طناب را محکم چسبيده بودند و فقط يک قدم

 ... سطح زمين فاصله داشت

اهايي اين يک داستان و شايد تخيلي بود ... ولي در زندگي خيلي از ما آدم ها چنين ماجر

گاهي اوقات ما آدم ها انقدر درگير مسائل  بي اعتمادي به خدا  ...کم و بيش ديده مي شوند

ي عظيم که اليق توکل زندگي و دنيا مي شويم که يادمان مي رود که منبعي داريم با قدرت

اوست که عظمت و مهرباني اش واقعاً اليق بي اعتمادي هاي ما ،   است ...تکيه کردن کردن و 

باب مثل و تمثيلي است ولي  البته ظاهرا داستان از ... پشت کردن ها و نديدن هايش نيست

 آنچه  مي آموزد واقعي است.

تمام احکامي که خداوند متعال براي انسان از طريق بهترين دوستان بشر فرستاد تماما از 

اين قبيل هستند ولي بي ايماني باعث مي شود انسان از حقايق غفلت کرده و رو به چيزهايي 

رزندي که فکر مي کند اگر جواب پدر را با کند که فکر مي کند برايش سودمند است مثال ف

تندي بدهد و يا خشمگين با او برخورد کند کارش راه مي افتد در حاليکه خداوند عالم را 

طور ديگري قرار داده است امام صادق)ع( بَرُّوا آباءکُم يَبَرَّکُم أبناؤکُم. به پدران خود نيکي 

 .31/ 65/ 7۴نوار: کنيد تا فرزندانتان به شما نيکي کنند بحار األ

https://article.tebyan.net/262299/جزو-کدام-دسته-افراد-معرفی-شده-در-قرآن-هستیم-
https://article.tebyan.net/262299/جزو-کدام-دسته-افراد-معرفی-شده-در-قرآن-هستیم-
https://article.tebyan.net/154096/تكیه-گاههاى-سست-همچون-لانه-عنكبوت-
https://article.tebyan.net/154096/تكیه-گاههاى-سست-همچون-لانه-عنكبوت-
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يا کسي که فکر مي کند اگر ربا يا ديگران را فريب دهد مالش زياد مي شود واگر مالش 

 .زياد شد خوشبخت مي شود در حاليکه مال باعث خوشبختي نمي شود
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 هفتممجلس 

 (هفتمبخش احكام )مجلس 

 

 اساتنج

 .استشان کرده استکه شارع، حکم به نج ييمحکوم به طهارت هستند مگر آنها ا،يتمام اش

 طي. بول و غا2و1  

خون جهنده )خونگرم( نجس است، مگر پرندگان  يحرام گوشتِ دارا وانيبول و مدفوع انسان و هر ح

پاك  رهيحالل گوشت از پرندگان و غ واناتيبول و مدفوع ح .باشد مي آنان پاك يحرام گوشت که فضله

 .است

  .انسان نجس استي من .3 

خون جهنده نجس است، چه حرام گوشت و چه حالل  يدارا وانيرده( انسان و هر حمردار )جسد م .۴ 

 :به جز.گوشت

 در غير سگ و خوك و کافر غيرکتابي .روح او، مانند ناخن و مو و دندان يب ياجزا 

 معرکه باشد ديشه. 

 را غسل داده باشند او. 

 در شرع مقدس، کشته شده باشد نيکه به دستور مع يوانيح 

 

 در ارتباط با مرداردو نکته  

محکوم به  شوديبــــدن جدا م يهاقسمت ريکه خود به خود از دستها، لبها، پاها و سا يپوست نازک 

 .طهارت است

 خون .5
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خون جهنده )خونگرم( نجس است، چه حرام گوشت باشد و چه  يدارا وانيخون انسان و هر ح .1

 .حالل گوشت

 .پاك است مانديم در بدن او وانيکه پس از ذبح ح يخون .2

خوردن آن حرام  يمحکوم به طهارت است، ول شوديم افتيدر تخم مرغ  يکه گاه يخون يلکه .3

 .است
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 مایوس شدن

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

 .مايوس شدن3

ند ، زمانيکه آن ها را از انسان اگر سعادت خود را در گرو غير خدا و اسباب ظاهري ببي

دست داد ناميد مي شود مثال شخصي که سعادت خود را درگرو پول داشتن ببيند ، حال اگر 

به دليلي مالش از بين رفت ديگر از دستيابي به  اهدافي که با پول داشتن تامين مي شد مايوس 

 مي شود.

ين است که براي اما بايد ديد اين شخص پول را براي چه هدفي مي خواست ؟ جواب ا

اينکه نياز هايش را تامين کند ، نياز هايي که تامين نشدن آنها موجب يک مصيبت است مثال 

گرسنگي يا بدون مسکن ماندن و... در حاليکه اگر مصيبتي بخواهد به انسان برسد با وجود 

ند. غذا داشتن پول هم مي رسد. چه بسيار کساني که با داشتن پول به دليل بيماري گرسنه ماند

 هاي متنوع سر سفره روبه رويش وجود دارد ولي به دليل بيماري نمي تواند استفاده کند.

يا افرادي که با وجود بهترين مسکن از سرما و يا گرما در راه مانده شدند وجان باختند 

و... اما بالعکس آن چه کساني که با وجود نداشتن مال با خانواده اي صميمي و فرزندان 

 خوشبخت شدند. باتربيت

شخصي سالها زحمت مي کشد و مال بسيار کسب مي کند ولي همين مال باعث مرگش  

مي شود و به خاطر ورشکستگي سکته مي کند. اين همان مالي بود که شايد اگر از ابتدا به 
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 .دست نمي آورد مايوس مي شد

 خودکشي

مي زند تابع  کسي که در اثر ناماليمات سريعا مايوس مي شود و دست به خودکشي

  دشمن درون خود شده است. زيرا اين عمل گناه کبيره است.

  :از امام باقر )ع( روايت شده است

 (25۴ص 2کافي ج«)إنَّ المُؤْمِنَ يُبْتَلي بِکُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يَمُوتُ بِکُلِّ ميتَةٍ إالّ أَنَّهُ اليَقُْتُل نَفْسَهُ»

شود و به هر )نوع( مرگي بميرد اما هيچ گاه خود )همانا ممکن است مؤمن به هر باليي مبتال 

( مومن به خدا تکيه و اعتماد دارد و مي داند نهايتا خداوند متعال چاره ساز است .کشدرا نمي

 و هنگام گرفتاري نيز مي انديشد و از عقل خود و عقال کمک مي گيرد تا چاره اي بيابد.

 گرفتاري در دنيا

 شد وگرنه دنيا دار بال و گرفتاري و کمبود هاست.خوشبختي بايد از درون آدم بجو

نصف قلمرو پادشاهي ام را به »  نقل شده است پادشاهي پس از اينکه بيمار شد گفت:

 کسي مي دهم که بتواند مرا معالجه کند

  
تا ببيند چطور مي شود شاه را معالجه کرد، اما   تمام آدم هاي دانا دور هم جمع شدند

 .هيچ يک ندانست

  

نها يکي از مردان دانا گفت : که فکر مي کند مي تواند شاه را معالجه کند، اگر يک آدم ت

 .پيراهنش را برداريد و تن شاه کنيد، شاه معالجه مي شود  خوشبخت را پيدا کنيد،

  

شاه پيک هايش را براي پيدا کردن يک آدم خوشبخت فرستاد. آن ها در سرتاسر مملکت 
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حتي يک نفر پيدا نشد که کامال راضي   د آدم خوشبختي پيدا کنند.ولي نتوانستن  سفر کردند

 .باشد

 .آن که ثروت داشت، بيمار بود 

آن که سالم بود در فقر دست و پا مي زد، يا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگي بدي 

 .داشت. يا اگر فرزندي داشت، فرزندانش بد بودند

پسر شاه از   و شکايت کند. آخرهاي يک شب،خالصه هر آدمي چيزي داشت که از آن گله 

 .که شنيد يک نفر دارد چيزهايي مي گويد کنار کلبه اي محقر و فقيرانه رد مي شد

شکر خدا که کارم را تمام کرده ام. سير و پر غذا خورده ام و مي توانم دراز بکشم و  »

 «چه چيز ديگري مي توانم بخواهم؟  بخوابم!

ور داد که پيراهن مرد را بگيرند و پيش شاه بياورند و به مرد هم پسر شاه خوشحال شد و دست

 .هر چقدر بخواهد بدهند

پيک ها براي بيرون آوردن پيراهن مرد توي کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقير بود که 

 .!!!پيراهن نداشت

مده و اينکه باعث مي شود خوشبختي از درون بجوشد اين است که انسان بداند از کجا آ

االن در کجاست و به کجا مي رود. زمانيکه بداند از کجا آمده به کسي تکيه مي کند که همه 

چيز وابسته به اوست و خوشبختي اش را در گرو او مي بيند و بداند در کجاست گرفتاري ها 

را موجب بدبختي و راحتي  ها را موجب خوشبختي اش نمي داند و اگر بداند به کجا مي 

 يزهاي زندگي اش با هدف اصلي اش تنظيم مي شود.رود همه چ

 اعتماد کردن به نفس اماره
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دهد. پس هرکه به نفْس امام على عليه السالم: نفْس همواره به بدى و زشتکارى فرمان مى

خوش کند نفْس او را به ورزد و هرکه به آن دلخويش اعتماد کند نْفس به او خيانت مى

هاى بد درآورد.)ميزان خشنود شود، نفْس او را به جايگاه افکند و هرکه از آنهالکت مى

 (311فارسي ص12الحکمه ج 

اعتماد به نفس اماره چيست ؟ اعتماد به نفس اماره با اعتماد به نفسي که با توکل به خدا 

حاصل مي شود، تفاوت اساسي دارد. مقصود از اعتماد به نفس اين است که انسان آنچه 

استه ها و وعده هاي نفسش پيروي کند مثال مي داند مال خوشبختبي عقلش مي گويد ، از خو

نمي آورد افراد بسياري را نيز ديده که با مال حرام بد بخت شده اند عقلش هم همين را مي 

گويد ولي هواي نفسش داليل آن ها را کنار مي زند و هدفش را در زندگي تغيير نمي دهد. 

يرد و پس از مرگش مال دنيا به کارش نمي آيد ولي فکر و اصال انسان مي داند که نهايتا مي م

ذکرش دنياست }به خدا پناه مي بريم{. اصال يکي از نادان ترين انسان هاي دنيا جمله اي 

دارد که مي گويد تقصير شخص نيست که فقير به دنيا مي آيد ولي اگر فقير از دنيا برود 

 چه کارش مي آيد؟ عقل مي گويد هيچ. مقصر است . حال اينکه بعد از مرگش اين مال به

اند هنوز سال عمري که از خدا گرفته 71-۱1ايم که بعد از بارها شده افراد مسني را ديده

اند اما ها ثروت و دارايي جمع کردهشايد ميليارد زنند.که هنوز است حرص مال دنيا را مي 

شناسند. خواب و خوراك هم  طوري دنبال ريال و دالر به نرخ روزند که شب و روز را نمي

ناپذيرشان دانند چند صباحي بيشتر زنده نيستند دست از عطش سيري ندارند. با اينکه مي 

اندازند که نه آب و نه دارند. آدم را ياد بيماري استسقاء و جوع مي براي دنيا طلبي بر نمي 

  .ندکنکدامشان درد تشنگي و گرسنگي مرضشان را چاره نمي  خوراك هيچ
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هدف. مثل تشنگاني که هر چه از آب  ناپذير براي جمع کردني کور و بيعطشي سيري 

کند نه خوردن تمام شوند، نه دريا دريا آب، سيرابشان مي تر مي خورند تشنه  شور دريا مي

 .دنيا

عقل  اندازداي را که از کار مي اش نخستين نقطه حرص مانند بسياري از مشکالت مشابه

 .شوداست. عقل که از کار افتاد هدف و منطق از افعال آدم گم مي  آدمي

فقط حرص  .خواهدبرد که پول و مال دنيا را براي چه مي  اين است که شخص از ياد مي

رود که پول براي آسايش و آرامش زندگي است نه اينکه آسايش و آرامش زند. يادش مي مي 

اي که دارد  اي از دارايي دهد و حتي بهرهرنج مي  زندگي، فداي پول. بيش از همه خودش را

 .گذارد و اين از همه بدتر استبرد و غالباً آن را براي وراثش به ارث مي هم نمي 

اين است که حضرت علي )عليه السالم( فرمود: حرص، مرکب خستگي و تعب است. 

 (61)فهرست غرر، ص 

هاي جهان گردد. رچه مالک تمام ثروت و انسان حريص، همواره فقير و نيازمند است اگ

 (61)فهرست غرر، ص 

 .مثبت استازدياد توشه آخرت فرصت براي  براي کسب وابستگي به حيات دنيا

 به جاي نفس اماره به خداوند متعال اعتماد کنيم

بناي آزمندي و بخل بر »اند: ه السالم( ريشه حرص را چنين بيان فرمودهامام علي )علي

( گاهي اگر به قدر 26، ص 3)ميزان الحکمة، ج« اعتمادي به خدا استوار است. شك و کم

 .شويمهايمان نمي اثر يك داروي مسکن به خدا اطمينان کنيم دچار بسياري از ترس 

بيشتر و بيشتر داشته باشيم يا از کمبودي در زنيم که احساس نياز به زماني حرص مي 

https://article.tebyan.net/260031/توشه-آخرت-چیست-
https://article.tebyan.net/260031/توشه-آخرت-چیست-
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ترس و هراس. اما اگر بدانيم سهم ما محفوظ و روزي ما مقدر است و با تالش معقول به آن 

  .شودمعنا مي زدن الکي، برايمان يک خود آزاري بي  رسيم ديگر حرصمي 

د، مانع روزي مي نه خودداري از حرام و ناپسن»فرمايند:  امام حسين )عليه السالم( مي

و اجل حتمي است و روزي تقسيم شده آورد، چرا که شود و نه حرص، روزي بيشتر مي 

 .(۴2۱)اعالم الدين، ص « کشد.حرص )تنها( به سوي گناه مي 

https://article.tebyan.net/259565/آیا-روزى-تقسیم-شده-
https://article.tebyan.net/259565/آیا-روزى-تقسیم-شده-
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 هشتممجلس 

 (شتمهبخش احكام )مجلس 

 )ادامه(اساتنج

 . سگ و خوك7و6

 .ستيروح آنها ن يروح دار و ب ياجزا انيم يحکم، فرق نيو خوك نجس است و در ا سگ

 مشروبات مست کننده .۱ 

 .)واجب( نجس است اطيمست کننده بنابر احت مشروبات

 کافر .۳ 

معتقد به  ايرا انکار کند  اسالم، مانند نماز و روزه نيد اتياز ضرور يکي اينبوت  اي ديکه توح يکس .1

 .در رسالت رسول اکرم)ص( باشد کافر و نجس است مگر اهل کتاب باشد ينقص

 :توجه

از  يامبريپ روانيداشته و خود را از پ ياله انياز اد يکياست که اعتقاد به  يمقصود از اهل کتاب هر کس 

 هود،ي)ع( نازل شده است باشد، مانند ايکه بر انب ياله يهااز کتاب يکي ي)ع( بداند و داراياله امبرانيپ

 و دارند را  )ع(ييحيحضرت  اخد امبرياز پ يرويپ ي)که ادعا نيصابئ نيو همچن هايزرتشت ،ينصار

 (کتاب او نزد ما موجود است نديگومي

 .امامان معصوم دشنام دهد و اهانت کند کافر و نجس است ازيکيبه  کهيکس 

 احکام نجاسات

که از نجاست آن خبر ندارد،  يآن بر کس دنيخوران نينجس حرام است. همچن زيچ دنيمخوردن و آشا .1

 خواند،يبا لباس نجس نماز م اي خورديرا م ينجس يغــذا يکـس ندياگر انسان بب يول ست،ين زيجا زين

 .دينجس بودن آن را به او بگو ستيالزم ن

به  نيقيصاحب لباس تا  يول ست،يالزم ن از نجاست لباس، ديشويکه لباس را م يآگاه کردن کس .2
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 .آثار طهارت بر آن مترتب سازد توانديطهارت آن حاصل نکند نم

و  ياز خوردن ريدر غ زبانيرا نجس کند اطالع دادن به م زبانشيم يهاهياز اثاث يکيهرگاه مهمان  .3

  .ستيغذا، الزم ن يو ظرفها يدنيآشام
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 شیطان دشمن بیرونی

 کامل شود یو تقوا بندگبا جهاد و زهد 

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

 شيطان دشمن بيروني

 تعريف شيطان

معناي شيطان از نظر لغوي مورد اختالف است؛ برخي آن را از ماده )شَطَنَ( به معناي  

دوري، دانسته اند و برخي ديگر از ماده )شَيَطَ( به معناي به باطل شدن يا سوختن. البته قول 

اولويت بيشتري دارد، و بر اساس آنچه در جلد هشتم تفسير تسنيم آمده است، شيطان به اول 

معناي کسي يا چيزي است که از رحمت خدا دور است و مورد لعن او واقع شده است. 

 ۴7۳، ص ۱تفسير تسنيم، ج 

بر اساس معناي دوم که آن را از ماده شيط دانسته بودند، شيطان به کسي گفته مي شود که 

سعي او باطل شده و هرچه سعي مي کند تالشش باطل است، يا کسي که از شدت خشم، 

 آتش گرفته و سوخته است.

به هر حال معناي شيطان هر کدام که باشد، در لسان قرآن، اصل شيطان از جنيان دانسته 

م، آيه شده است. البته قرآن کريم اين واژه را در مورد انسانها نيز به کار برده است]سوره انعا

[ و حتي از روايات استفاده مي شود که به حيوانات و غيرحيوانات هم تعبير شيطان 112

اطالق مي شود. البته در برخي موارد معني کنايي دارد و مثال از ميکروب به شيطان ياد مي 

کنند به عنوان مثال در برخي از احاديث چنين مضموني آمده است که ناخن هاي خود را 
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[ روشن است که ۴۳1، ص 6که شيطان در زير آن ها جمع مي شود.] الکافي، ج کوتاه کنيد 

شيطان در اينچنين تعابيري به معناي همان ميکروب هايي که اگر بهداشت رعايت نشود باعث 

 بيماري انسان مي گردد.

از نظر اصطالحي و ماهيتي مصداق بارز شيطان همان ابليس است که از جنيان است. 

ر جمع فرشتگان از عبادت کنندگان بوده و چنانچه حضرت علي عليه السالم در ابليس ابتدا د

نهج البالغه درخطبه قاصعه مي فرمايد؛ شيطان شش هزار سال عبادت کرد و معلوم نيست که 

اين شش هزار سال، بر اساس شمارش سال هاي دنيوي است يا بر اساس شمارش سال هاي 

نهج «.] سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرَى أَ مِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَة کَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ»اخروي؛ 

)خطبه قاصعه([ يعني اگر عبادت او بر اساس سال هاي اخروي باشد، هر  1۳2البالغه، خطبه 

 روزش معادل هزار سال يا پنجاه هزار سال است.

 

 اعتماد به شيطان

را نمي تواند  شرداده لذا   زينتعمل بدش را براي او  اعتماد کند، او  شيطانکسي که به 

 کند: و نادان فکر مي جاهلهاي دهد و هميشه مانند انسانتشخيص 

پس بايد ديد  اين زينت دادن چيست. زينت دادن اين است که چيزي زيبا و جذاب جلوه 

داده شود مثال اگر کسي لباس زيبايي بپوشد جذاب تر جلوه مي کند. به طال و نقره هم زينت 

 د همه اينها به نوعي جذابيت دارند. گفته مي شود يا اينکه شخصي زيبا باش

اما انسان بر اساس اين زينت ها و جذابيت ها ، دوستي انتخاب مي کند که همان دوست 

بيچاره اش مي کند و يا بر اساس معيار زيبايي همسري انتخاب مي کند که از اخالق بد و 

http://wikifeqh.ir/شیطان
http://wikifeqh.ir/شیطان
http://wikifeqh.ir/زینت
http://wikifeqh.ir/زینت
http://wikifeqh.ir/شر
http://wikifeqh.ir/شر
http://wikifeqh.ir/جاهل
http://wikifeqh.ir/جاهل
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يز کاذب بوده خواسته هاي نابجايش دائما در رنج است. پس در اين موارد جذابيت يک چ

است، اگر آن شخص قبل از دوستيابي يا انتخاب همسر به اخالق شخص توجه مي کرد قطعا 

 به گونه اي ديگر تصميم مي گرفت.

به همين خاطر در اسالم شرط اول انتخاب همسر ايمان و تقوا معرفي شده است. تعهد 

تقواي کمتري دارد، مي بنيان خانواده را حفظ مي کند و همسر باتقوا بيشتر از همسري که 

تواند اعتماد و آرامش شما را تامين کند و متعهد باشد.  اصال شخصي که ايمان ندارد چه چيز 

مي تواند موجب تعهدش باشد؟ بنابراين پرهيزگاري شرط اول ازدواج از نگاه ائمه و 

قوق معصومين است. کسي که پايبند به دين نباشد هيچ ضمانتي وجود ندارد که به رعايت ح

همسر و زندگي مشترك پايبند باشد. در حديثي از پيامبر اکرم)ص( نقل شده است که: وقتي 

کسي که به خواستگاري مي آيد و اخالق و دين اش مايه رضايت است به او زن دهيد که اگر 

 ( 2۴7چنين نکنيد، فتنه و فساد زمين را پر خواهد کرد. )نهج الفصاحه، ح

چيز ازدواج مي  ۴کرم)ص( نقل شده است که: با زن به خاطر در حديث ديگري از پيامبر ا

شود: مال و ثروتش، زيبايي اش، دينداري اش و اصل و نسب خانواده اش؛ و تو با زنان 

 (۴۴612متدين ازدواج کن. )کنز العمال . ح

 ازدواج با دينداران

 :عن النبي صلي اهلل عليه و آله و سلم قال

من تزوج امراة لمالها وکله اهلل اليه، و من تزوجها لجمالها راي فيها ما يکره، و من تزوجها 

 .لدينها جمع اهلل له ذلک

 :لي اهلل عليه و آله و سلم نقل شده استاز پيامبر خدا ص

https://hawzah.net/fa/Article/View/4298/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC#TextH93727I6798
https://hawzah.net/fa/Article/View/4298/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC#TextH93727I6798
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هر که با زني به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند او را به مال وي واگذار مي کند، و هر 

که با او به خاطر جمال و زيبائي اش ازدواج نمايد، در او چيزي را که خوشايند او نيست، 

د تمامي اين مزايا را براي او خواهد ديد، و هر که با وي به خاطر دينش ازدواج کند، خداون

 ، ص (1۴)وسائل الشيعه، ج .جمع مي کند

در زمان ما چقدر زنان زيبايي که مشکالت جدي براي همسرانشان با خواسته هاي نابجا 

ايجاد مي کنند . بسياري از مشکالت اقتصادي به همين مسايل مربوط مي شود . و يا چه 

ديگر مادي مانند ثروت قدرت ، مدرك دانشگاهي و ... مرداني که از نظر زيبايي يا زينت هاي 

خوب به نظر مي رسند ولي ازنظر دين داري ايماني ندارند لذا همسرشان را آزار مي دهند و 

 فرزنداني تربيت مي کنند که موجب سختي پدر و مادر باشد و بسياري ديگر از مشکالت.

جه کند در واقع در مقابل زينت اما کسي که در زمان انتخاب همسر به دين و ايمانش تو

دادن شيطان ايستادگي کرده . البته دو نکته بايد متذکر شد اول اينکه در انتخاب همسر بايد به 

زيبايي در اين مقدار که انسان بپسندد توجه نمود اما بيشتر از آن و اينکه دنبال زيبايي باشد و 

 به دينداري توجه نکند اشکال دارد.

است که دين داري و ايمان نماز و روزه نيست زيرا منافق هم نماز و  نکته مهم دوم اين

روزه و مسجدش ترك نمي شود بلکه براي شناخت ايمان بايد به چيزهاي ديگري توجه 

 :نمود. از امام صادق عليه السالم سؤال شد

ه مِن سرورٍ باي شي ءٍ تُعرَفُ المُؤمِن بأنه مؤمن؟ قال: بالتسليم للَّه والرضا فيما وَرَدَ علي

 .62، ص 2؛کافى، ج او سخطٍ

.. 
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چگونه مي توان مؤمن را شناخت؟ حضرت فرمود: به تسليم خدا بودن و راضي بودن به 

آنچه پيش مي آيد، چه در اموري که مايه سرور است و چه در چيزهايي که مايه ناراحتي 

 .است

اني به آن حضرت برخورد امام باقر عليه السالم فرمود: رسول خدا در مسافرتي بود. کارو

کردند. و سالم کردند پيامبر صلي اهلل عليه و آله فرمود: شما کيستيد؟ گفتند: اي رسول خدا ما 

حقيقت ايمان شما چيست؟ گفتند: راضي  :جمعي از مؤمنان هستيم. حضرت سؤال فرمود

 .بودن به قضاي خدا و واگذاردن کارها به خدا و تسليم بودن به امر خدا

فرمود: اگر راست مي گوييد بنايي را که در آن نمي نشينيد، نسازيد و چيزي را که پيامبر 

، ص 3نمي خوريد، جمع نکنيد و از خدايي که به سويش باز مي گرديد پروا کنيد کافى، ج 

 2۱6، ص 6۴؛ بحاراألنوار، ج ۱۱

اقدام به مثال دختر و يا پسري که اگر مشکلي برايش پيش بيايد ممکن است از شدت ناراحتي 

چون کسي که ايمان داشته باشد   خودکشي کند ، اين شخص مناسب براي ازدواج نيست

تسليم مقدرات الهي است و عاقل است و مي داند شايد آنچه در ظاهر برايش خوب است در 

 حقيقت به ضررش تمام مي شود و بالعکس به همين خاطر در مقابل مشکالت صبر مي کند.

زندگي دنبال جمع آوري مال و مقام و تفاخر و فخرفروشي به ديگران يا شخصي که دائما در 

 است اينها با ايمان تنافي دارد.

 زينت خوب

زينت زمانيکه بر اساس حقيقت باشد، خوب هم هست مثال شخصي که لباس هاي تميز 

بپوشد و جايي که نا محرم نيست خود را معطر کند و يا وضع منزل خود را تمييز کند و از 
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قبيل. همه اينها مواردي هستند که بر اساس يک حقيقت هستند مثال اگر کسي با لباس  اين

کثيف و بد بو بيرون بيايد ديگران بدشان مي آيد و حق هم دارند اما در موردي که شخص 

 لباس بسيار گران قيمت بپوشد و جذابيتي پيدا کند که با آن تفاخر کند اين زينت بد است.

 



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -جهادي، تبليغي بالغ مبين ره توشه موسسه

 

 
 

7۳ 
 

  
 

 نهممجلس 

 (نهمام )مجلس بخش احك

 

 ط وضوشراي

 :گردديبرم رندهيکه به وضو گ يطيشرا

 نيکه ا تين نيبه ا يعنيبا قصد قربت به جا آورد  ديرا با وضو:)تي)ن ردي( با قصد قربت وضو بگالف

خنک شدن،  يبرا ايتظاهر  يپس اگر از رو دهد،يانجام فرمان خداوند انجام م يعمل مخصوص را برا

 .را انجام دهد، وضو باطل استوضو  يکارها يهمه

اگر آب را  ايشود  ضيمر ردياگر وضو بگ ترسديکه م يکس :نداشته باشد ياو مانع ي( استعمال آب براب

 .رديوضو بگ ديبه مصرف وضو برساند تشنه بماند، نبا

 

 :گردديکه به آب وضو برم يطيشرا 

 .( آب وضو مطلق باشدالف

 .( آب وضو پاك باشدب

 .نباشد يب( آب وضو غصج

 :گردديکه به ظرف وضو برم يطيشرا 

 ( مباح باشدالف

 :گردديوضو برم ياعضا بهکهيطيشرا 

 .( پاك باشدالف

 .آب در آن نباشد دنياز رس ي( مانعب

 دنيکه مانع از رس يزيپوست بوده و بر ظاهر پوست چ ريدر ز ايبدن اگر صرفًا رنگ باشد و  يخالکوب
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 .است حيباشد وضو صح آب بر آن شود وجود نداشته

 دينه، با اي کنديم يريآب جلوگ دنيشک دارد که از رس يول ده،يوضو چسب يبه اعضا يزيچ داندياگر م

 .آن را بر طرف کند

 :گردديوضو برم تيفيکه به ک يطيشرا

 کند  تيها رعارا در شستن و مسح کردن بي( ترتالف

فاصله  يآنها به قدر انيکه اگر م يمعن نيبد .وضو را پشت سر هم انجام دهد يکارها:( مواالت ب

از آن شسته شده خشک شده باشد،  شيکه پ ييجاها ،يمسح کردن عضو ايکه در هنگام شستن  ندازديب

 .وضو باطل است

 انجام دهد  اريوضو را خودش در حال اخت ي( کارهاج

 :گردديکه به زمان وضو برم يطيشرا 

تنگ است که در صورت وضو گرفتن،  يوقت نماز به قدر اگر :باشد يمقدار وضو و نماز وقت باق به

صورت  نياز آن در خارج وقت واقع خواهد شد، در ا ينماز را در وقت بخواند و مقدار يهمه تواندينم

وضو وقت  يهم به همان اندازه مميکند و نماز بخواند. البته اگر ت مميت ديبلکه با رد،يوضو بگ دينبا

 رديوضو بگ ديرت باصو نيدر ا رديگيم
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 آرزو های طوالنی

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

  آرزو هاي طوالني

 از راه هاي نفوذ شيطان آرزو هاي طوالني و دور و دراز است.

 : اقسام آرزو

 دو نوع آرزو وجود دارد

به آنها به نوعي با سعادت انسان ارتباط آرزوهاي صادق، مثبت و سازنده که دستيابي  -1

دارد مثال انسان آرزو داشته باشد پدر و مادرش از او رازي باشند و يا فرزندان صالحي داشته 

البته  .باشد و يا از ياران امام زمانش باشد و... تمام اين موارد مربوط به سعادت انسان است

يست، بلکه نقش بسيار مهمي در حرکت اين نوع آرزو و اميد نه تنها مذموم و نکوهيده ن

گونه که در حديث هاي مادي و معنوي بشر دارد. همانهاي زندگي و پيشرفت در جنبهچرخ

  :معروف نبوي آمده است

الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِأُمَّتِي وَ لَوْ لَا الْأَمَلُ مَا رَضَعَتْ وَالِدَةٌ وَلَدَهَا وَ لَا غَرَسَ غَارِسٌ شَجَرا)مجلسي  »

 136۴محمد باقر؛ بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ، تهران ، دارالکتاب اسالميه ، 

  (.173، ص7، نوبت دوم، ج 

اميد و آرزو، براي امت من رحمت است و اگر اميد و آروز نبود هيچ مادري فرزندش » 

رزندش را شير مي دهد تا مثال مادري که ف« .کاشتداد و هيچ باغباني نهالي نميرا شير نمي
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 يک انسان کامل و صالح شود آرزوي خوبي است.

 

ترين رذايل اخالقي آرزوهاي کاذب و دور و دراز، و به تعبير ديگر طول امل که از مهم-2

کنند. اين آرزوهاهمچون سراب ساخته و به انواع گناهان آلوده ميبوده و انسان را از خدا دور 

سازند تا از شدت تشنگي تر ميشوند و هر لحظه انسان را تشنهيدر بيابان زندگي ظاهر م

مثال شخصي که آرزو دارد مال بسيار يا ماشين مدل باال داشته باشد که اينها  .هالك سازند

حتي با سعادت انسان منافات داشته باشد مثال کسي که مال بسار يا ماشين مدل باال دارد و 

 شقاوتش مي شود.تفاخر هم مي کند اين موجب پستي و

يکي از راه هاي گمراه کردن شيطان همين آرزو هاست که در قرآن کريم نيز آمده 

 ( 11۳، آيه۴نساء/سورهاست)

اين آيات بر پيامبر اسالم السالم روايت شده که فرمودند: وقتي که از امام صادق عليه 

 :اهلل عليه واله نازل شدصلي

 

اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إاِلَّ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ  »

يَعْلَمُونَ أُوْلَـئِکَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن  اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ

  «فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَتَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ 

 

آنجا پاداش اينان آمرزش پروردگارشان است و نيز بهشتهايي که در آن نهرها جاري است در 

شوند چه نيکو است پاداش نيکوکاران و آن کسان که چون مرتکب کاري زشت  جاويدانند و

خواهند و ميکنند و براي گناهان خويش آمرزش يا به خود ستمي کنند، خدا را، ياد مي

http://lib.eshia.ir/17001/1/97/119
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کردند پاي ميکيست جز خدا که گناهان را بيامرزد؟ و چون به زشتي گناه آگاهند در آنچه 

 .نفشرند

رفت و « تور»سخت ناراحت گرديد. و باالي کوهي در مکه به نام  ها(ابليس )پدر شيطان

فرزندان فريادش بلند شد و همه يارانش را به تشکيل انجمن خود دعوت نمود. همه ياران و 

  .جمع شدند شيطان

ابليس نزول آيات فوق را به اطالع آنان رساند و اظهار نگراني کرد و از آنها کمک 

ها از اين گناه به آن گناه، اثر اين او گفت: من با دعوت نمودن انسان يکي از ياران .خواست

کنم. ابليس سخن او را نپذيرفت. ديگري پيشنهادي شبيه اولي کرد ولي باز خنثي ميآيه را 

 .مورد پذيرش ابليس قرار نگرفت

د من گفت: پيشنها« وسواس خناس»ها، شيطان کهنه کاري به نام تا اينکه از ميان شيطان

گوييم که کنيم و بطوالني آلوده به گناه ها و آرزوهاي اين است که فرزندان آدم را با وعده

بسيار است، درنتيجه وقتي که مرتکب گناه آالن براي توبه کردن زود است و فرصت توبه 

  .گرددسوي خدا و توبه از خاطر آنان محو ميشدند، خدا را فراموش کرده و بازگشت به 

 

 «مرحبا! راه همين است. سپس اين ماموريت را تا پايان دنيا به او سپرد»ليس گفت: اب

 ايجاد شبهه در واقعيات3

 

همانطور که بيان شد کسي که واقعت را بشناسد و به آن توجه کند سود و ضررش را شناخته 

 و بر اساس آن عمل مي کند.اگر انسان بر اساس واقعيات حرکت کند براي او هيچ مشکلي

اللهم ارني االشياء »شود. چنانکه در دعايي از پيامبر گرامي اسالم )ص( آمده است: ايجاد نمي



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -ره توشه موسسه جهادي، تبليغي بالغ مبين

 

 
 

۱۴ 
 

  
 

[ يعني خدايا واقعيت اشياء را آنچنان که هست 2۱5، ص 6تفسير القرآن الکريم، ج«] کما هي

به من نشان بده. بنابراين اگر ما واقعيت گناه را آنچنان که هست به صورت سم و آتش ببينيم 

 .رويم، يعني اگر شخصي حقيقت گناه را بداند ميلي به آن نخواهد داشتهرگز سراغ گناه نمي

 

کند.به اين دهد اين است که در واقعيات ايجاد شبهه ميپس اولين کاري که شيطان انجام مي

دهد. صورت که گناه را که باطنش آلودگي و آتش است، به صورتي نيکو براي انسان جلوه مي

ها شراب را )که يک نوع دهد، از همين رو برخيب را براي انسان خوشمزه جلوه ميمثال شرا

خورند، حال آنکه اگر به همين افراد گفته شود که فالن نجاست است( با ميل و رغبت مي

نجاست را بخوريد، به شدت کراهت خواهند داشت و هيچگاه دست به چنين کاري نخواهند 

است، تعبير قرآن درباره غيبت اين است که کسي که غيبت زد. مثال ديگر در مورد غيبت 

خورد. حال اگر انسان باطن غيبت را ببيند و غيبت کند گويا گوشت برادر مرده خود را ميمي

ها کند، در حالي که بسياري از انسانکردن را به مثابه خوردن الشه ببيند، هيچگاه غيبت نمي

در مورد انجام کارهاي  شوند.تي مرتکب اين گناه ميبينند، به راحچون اين واقعيت را نمي

کند، به عنوان مثال در مورد ثواب کارهاي خير نيکو نيز شيطان به همين صورت عمل مي

کند تا ميل و رغبت او به انجام اين کار کم شود يا از بين برود.شيطان اگر با ايجاد شبهه مي

 .شودله دوم ميانجام اين مرحله به مقصود خود نرسيد وارد مرح

 تسويف ۴

کند انسان را وادار کند که کار خير را به تسويف بدين معنا است که شيطان سعي مي

 .تأخير اندازد

رساند و در اينجا به معناي کاري را به است که معناي آينده را مي« سوف»تسويف از ماده 
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گويد حاال که يطان ميآينده موکول کردن است. مثال اگر کسي بخواهد انفاقي انجام دهد، ش

دهي. يا مثال زود است، باشد براي فردا، فعال خودت جواني و نياز داري، فردا انجام مي

 .گويد چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام استمي

امالي )شيخ طوسي(، ص «] اياك و التسويف»به همين دليل است که در حديث آمده است: 

 .انجام کارهايت فردا فردا کني [ بر حذر باش از اينکه براي526

 .شودشيطان اگر در اين مرحله هم ناموفق بود وارد مرحله بعدي مي

 .کوچک شمردن گناه
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 دهممجلس 

 (دهمبخش احكام )مجلس 

 غسل

 .خاص تيفيو ک طيتمام بدن از سر تا پا با شرا يشستشو يعني غسل

 اقسام غسل  

 واجب .1

 غسل پس از جنابت       

 تيس از مس مغسل پ      

 تيغسل م      

 

 غسل تيفيک 

 :انجام داد شوديرا به دو گونه م غسل

راست  مهيکه ابتدا سر و گردن، بعد تمام ن نيبه ا د،يمخصوص بدن را بشو بيکه با ترت ني: اول ايبيترت 

 .ديچپ بدن را بشو مهيبدن و در آخر تمام ن

 .بدن برسد يکه آب به همه جا يفرو ببرد به طوردر آب  بارهکيکه تمام بدن را  ني: دوم ايارتماس 

  
 است دهياز بدنش آب نرس يکه بعد از غسل بفهمد به قسمت يکس 

 بوده: يغسل ارتماس 

 نداند ايآن را بداند  يدو باره غسل کند، چه جا ديبا. 

 بوده يبيغسل ترت 

 :داند يآن را نم يجا   

 دوباره غسل کند ديبا. 
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 :اندديآن را م يجا   

 است يکه شسته نشده کاف يدر طرف چپ است: شستن همان مقدار. 

 ديآن مقدار را شسته، بعد طرف چپ را بشو ديدر طرف راست است: با. 

 ديآن مقدار را شسته، بعد طرف راست و چپ بدن را بشو ديدر سر و گردن است: با. 

  
 ييرهيغسل جب 

 .است ييرهيجب يهم مانند وضو ييرهيجب غسل

  
 سلغ طيشرا 

در غسل،  يآن در غسل هم شرط است، ول ريوضو گفته شد، مانند پاك بودن آب و غ يکه برا يطيشرا

در وسط غسل،  توانديبلکه م ست،يبدن الزم ن يشستن اعضا يدر پ يپ زيو ن نييشستشو از باال به پا

 .بپردازد و سپس غسل را از همان محل که مانده است، ادامه دهد گريبه کار د يمدت

 :جهتو

پاك  يقبالً آن را آب بکشد، ول ديشستشو بدهد، اگر نجس است با خواهديرا که م يدر غسل، هر قسمت 

شده باشد غسل  رياگر عضو، قبل از غسل آن، تطه نيبنابرا ست،يبدن قبل از غسل واجب ن يبودن تمام

را پاك  نهم آشستن بخواهد  کينشود، و با  رياگر عضو نجس قبل از غسل آن تطه ياست، ول حيصح

 .غسل باطل است د،يکند و هم غسل نما

که بر طرف  نيبه ا نانياز اطم شيبر طرف کند و اگر پ ديآب به بدن است با دنيرا که مانع رس يزيچ 

 .شده غسل کند، غسل او باطل است
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o ایادی شیطان 

 کامل شود یبا جهاد و زهد و تقوا بندگ

 حاصل شود یدشمن افضل شیپ رتیبا بص

 

o ايادي شيطان 

 

 دوست بد -1

در عصر پيامبر اسالم )ص( در ميان مشرکان، دو نفر با هم دوست بودند، نام اين دو نفر، 

 .عقبه و ابي بود

عقبه، آدم سخي و بلند نظر بود، هر زمان از مسافرت برمي گشت، سفره مفصلي ترتيب 

آنکه در صف مشرکان مي داد و دوستان و بستگان را به مهماني دعوت مي کرد، و در عين 

 .بود، دوست مي داشت که پيامبر اسالم )ص( را نيز مهمان خود کند

درمراجعت از يکي از مسافرتها، سفره گسترده اي ترتيب داد و جمعي، از جمله پيامبر 

 .)ص( را دعوت کرد

دعوت شدگان به خانه او آمدند، و کنار سفره غذا نشستند، پيامبر )ص( نيز وارد شد و 

فره نشست، ولي از غذا نخورد، و به عقبه فرمود: من از غذاي تو نمي خورم مگر اينکه کنار س

 .به يکتائي خداوند، و رسالت من گواهي دهي

 .عقبه، به يکتائي خدا و رسالت پيامبر)ص( گواهي داد و به اين ترتيب قبول اسالم کرد

ه وي اعتراض شديد اين خبر به گوش دوست عقبه يعني ابي رسيد، او نزد عقبه آمد و ب
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 .کرد و حتي گفت: تو از جاده حق منحرف شده اي

عقبه گفت: من منحرف نشده ام، ولي مردي بر من وارد شد و حاضر نبود از غذايم 

بخورد جز اينکه به يکتائي خدا و رسالت او گواهي بدهم، من از اين، شرم داشتم که او سر 

 .سفره من بنشيند ولي غذا نخورده برخيزد

گفت من از تو خشنود نمي شوم مگر اينکه در برابر محمد)ص( بايستي و او را ابي 

 ...توهين کني و

عقبه فريب دوست ناباب خود را خورد، و از اسالم خارج شد و مرتد گرديد و در جنگ 

 .بدر در صف کافران شرکت نمود و در همان جنگ به هالکت رسيد

حد در صف کافران بود و بدست رزم دوست ناباب او ابي نيز در سال بعد در جنگ ا

 .آوران اسالم کشته شد

سوره فرقان در مورد اين جريان نازل گرديد، و وضع بد عقبه را در  2۳و  2۱و  27آيات 

روز قيامت، که بر اثر همنشيني با دوست بد، آنچنان منحرف گرديد، منعکس نمود و به همه 

 2۱حرف را به دوستي نگيرند، که در آيه مسلمانان هشدار داد که مراقب باشند و افراد من

 :سوره فرقان چنين آمده که در روز قيامت مي گويد

اي واي بر من کاش فالن )شخص گمراه ( را  :يا ويلتي ليتني لم اتخذ فالناً خليالً 

 .دوست خود، انتخاب نکرده بودم

 بدبد، بدتر بود از مار  اري                   بد ارياز  زيگريم يتا توان

 زند مانيبد بر جان و بر ا اري           مار بد، تنها تو را بر جان زند

 



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -ره توشه موسسه جهادي، تبليغي بالغ مبين

 

 
 

۳1 
 

  
 

 فرقه هاي انحرافي -2

يکي ديگر از ايادي شيطان فرقه هاي انحرافي است همانطور که گفته شد بهترين دوستان 

انسان ائمه معصومين )ع( هستند و کساني که به غير آنچه ايشان گفته انددعوت کنند دشمنان 

 سان مي باشندو مراجع نيز از اين رو تقليد مي شوند که کالم ايشان را مي گويند .ان

حال اگر کسي مذهب و يا مکتبي بر غير پايه کالم اهل بيت)ع( بنا بگذارد دشمن انسان 

است. اديان الهي و به ويژه دين مبين اسالم، پيوسته مورد دشمني بدخواهان قرار گرفته و اين 

هاي مختلف بروز يافته است. يکي از مهم ترين آن ها راه اندازي فرقه  دشمني ها به گونه

هاي انحرافي است. بانيان مذاهب گمراه کننده کوشيده اند که راه انحرافي و باطل خود را 

مذهبي الهي و آسماني معرفي کنند که همانند اسالم داراي اصول و فروع و نظام اجتماعي و 

يله، اهل ايمان را به دام بي ديني و بي ايمان بيفکنند و به تکاليف شرعي است، تا بدين وس

اسم خدا و آخمرت و کتاب آسماني، مردم را از مسير سعادت به گرداب هالکت منحرف 

 .کنند

با وجود تالش گسترده امامان معصوم ) عليه السالم( و اصحاب و شاگردان ايشان، در همان 

آمدند و در مسير عقيده امامت شيعه، انحراف هاي  دوره حضور امامان، فرقه هايي گمراه پديد

بزرگي ايجاد کردند. چنان که جريان هاي منحرف به اسم مهدويت در گوشه و کنار سرزمين 

 .هاي اسالمي سر بر آورده، عده اي را گرد خود جمع کردند

 راهکار مقابله با فرقه هاي انحرافي

که انسان با تعقل اسالم و اهل بيت )ع(را اصلي ترين راه مقابله با اين فرقه ها اين است 

بشناسد . البته اين امر ممکن است مقداري زمان ببرد ولي کسي که جوياي حقيقت باشد به آن 
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 مي رسد ان شاهلل.

سوال پرسيدن زمانيکهه از روي عناد و دشمني با حقيقت نباشد بلکه براي يافتن آن باشد 

ت بلعکس اگر براي يافتن حق نباشد گناه است. چس نه تنها بد نيست بلکه بسيار پسنديده اس

کسي که بخواهد اسالم حقيقي را بشناسد بايد براي يافتن حق تفکر کندو بعد از آن سوال 

 بوجود مي آيد که بايد در صدد حل آن بر آيد.

 محيط آلوده 3

اعم بدون ترديد يکى از عوامل موثر در سعادت و يا بدبختي انسان ها محيط زندگي آنها )

از محيط مدرسه، محيط خانه، محيط اداره، محيط روستا، محيط شهر، محيط دانشگاه و ...( مي 

 .باشد

سوره ى اعراف آمده:وقتى که موسى )عليه السالم( و پيروانش از  1۴1تا  13۱در قرآن در آيه 

زير يوغ دستگاه طاغوتى فرعونى نجات يافتند و از دريا گذشتند در مسير خود به قومى 

رخوردند که با خضوع و تواضع اطراف بت هاى خود را گرفته بودند، همراهان موسى )عليه ب

يا موسى إجعل لنا إلها آما لهم »السالم( آنچنان تحت تاثير اين صحنه قرار گرفتند که گفتند: 

 .اى موسى! براى ما معبودى قرار بده همانطور که آنها معبودانى دارند«: آلهة

 

)عليه السالم( با اينکه همواره از راهنمايى هاى آن حضرت بهره مند مى  آرى! همراهان موسى

 .شدند اين گونه تحت تاثير محيط قرار گرفتند

 هجرت از محيط ناپاك

يکى از موضوعات جالبى که در اسالم وجود دارد هجرت و دورى از محيط فاسد است. در 
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ها نمى توکند آن محيط را عوض آنجا که فساد همه جاى محيط را فرا گرفته و انسان نه تن

کند، بلکه دين خودش در خطر شديد محيط قرار مى گيرد، در چنين مواردى براى حفظ دين 

بايد از محيط هاى ناپاك دورى نمود و هجرت کرد. و به مکانهاى ديگر که زمنيه گرايش 

 .دينى فراهم تر است

ند، اخطار شده و جايگاه دوزخ چنانکه در قرآن به چنين افرادى که از اين هجرت سرباز زن

 .براى آنها اعالم شده است

در تاريخ آمده؛ عده اى از مسلمانان که در مکه سکونت داشتند بخاطر خانه و اموالشان با 

پيامبر )صلى اهلل عليه وآله( و مسلمين به سوى مدينه هجرت نکردند و نيز براى حفظ خانه و 

کت کردند و بدست مسلمين کشته شدند. در اموالشان در صفوف مشرکان در جنگ بدر شر

ان الذين توفاهم المالئکة ظالمى انفسهم قالوا فيم کنتم قالوا کنا »قرآن کريم مى خوانيم: 

مستضعفين فى االرض قالوا الم تکن ارض اهلل واسعة فتهاجروا فيها فاولئک مأواهم جهنم و 

حالى که آنها به خود ظلم نمودند کسانى که فرشتگان روح آنها را گرفتند در  :«سائت مصيرا

)و در صف مشرکان به جنگ آمدند و کشته شدند( به آنها گفتند: شما در چه حالى بوديد )و 

چرا با اينکه مسلمان بوديد در صف کافران جاى داشتيد؟( آن مسلمانان گفتند: ما در سرزمين 

خدا وسيع نبود که به مگر سرزمين  :خود )مکه( تحت فشار بوديم. فرشتگان به آنها گفتند

جاى ديگر مهاجرت کنيد )پس آنها عذرى نداشتند( و جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام 

 (۳7بدى دارند )نساء،

و در احاديث نيز درباره اهميت هجرت سخن بسيار آمده از جمله رسول اکرم )صلى اهلل عليه 

 :وآله( فرمود
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االرض استوجب الجنة و کان رفيق من فر بدينه من ارض الى ارض و ان کان شبرا من »

کسي که براى حفظ دينش از سرزمينى «: محمد )صلى اهلل عليه وآله( و ابراهيم )عليه السالم(

به سرزمين ديگر گرچه به اندازه يک وجب هجرت کند استحقاق بهشت مى يابد و در بهشت 

 اهد شد.يار و همنشين محمد )صلى اهلل عليه وآله( و ابراهيم )عليه السالم( خو

 مردم زدگى يا جوزدگى

يکى عوامل زمينه ساز محيط فاسد، مردم زدگى است که از آن گاهى به عنوان عوام زدگى 

وجوزدگى تعبير مى شود. دين اسالم به انسانها مى آموزد که فکر و ذکر و کارشان در راستاى 

چه را که اطاعت و رضايت خداى بزرگ قرار گيرد و اخالص را هرگز فراموش نکنند، آن

خشنودى خدا در آن است دوست بدارند و آنچه را که خشم خدا در آن است دشمن بدارند 

و معيار و ميزان تصميم گيرى و انتخابشان بر اساس فرمان خدا باشد نه محيط، نه مردم محيط 

 .و نه عوام

ولى اگر معيار کارها جو عمومى جامعه باشد و همرنگ جماعت شدن مالك انتخابها و 

تارها گردد مسلما محيط از حال و هواى الهى بيرون آمده و آلوده به هوسهاى مردم مى رف

 .شود

 .اسالم اکثريت را معيار حق و باطل قرار نداده، بلکه گاهى حاکميت اکثريت را رد کرده است

ال تعلق قلبک »و در وصيت معروف حضرت لقمان )عليه السالم( به پسرش آمده که فرمود: 

قلب خود را به خشنودى مردم وابسته مکن زيراهر کار «: فان ذلک ال يحصلبرضى الناس 

 .کنى رضايت همه مردم بدست نمى آيد

 آمريکا و کشورهاي استعمار گر و يهود۴
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سو به ها از همان ابتداي ورود به ايران همواره تالش داشتند، تا از يکدر واقع، آمريکايي

طالي سياه ايران را با سهم سود بسيار باال به يغما بهانه مشارکت در استخراج و صدور نفت، 

ببرند و از سوي ديگر با تبديل ايران به يک بازار بزرگ براي کاالهاي عمدتاً مصرفي 

هايي چندين برابر قيمت تمام شده، به مردم ايران تحميل آمريکايي، اين اجناس را با قيمت

 .نمايند

جمهوري اسالمي ابعاد مختلف را در بر مي در زمان حاضر نيز دشمني آمريکا با نظام 

پايبندي به اسالم ناب و ارزشهاي  -1گيرد که به برخي از مهمترين اين ابعاد اشاره مي کنيم ؛

اسالمي , يکي از عمده ترين داليل دشمني آمريکا با جمهوري اسالمي پايبندي آن به اسالم و 

واهلل آمريکا از ملت ايران از » فرمودند: ارزشهاي اسالمي است . مقام معظم رهبري در اين باره

هيچ چيزشان به قدر مسلمان بودن و پايبند به اسالم ناب محمدي بودن ناراحت نبست او مي 

خواهد شما از اين پايبندي دست برداريد او مي خواهد شما اين گردن برافراشته و سرافراز را 

 . نداشته باشيد

 , استقالل طلبي جمهوري اسالمي -2

عدالت طلبي و پيشرفت نظام جمهوري اسالمي , مقام معظم رهبري در اين باره  -3

دشمني نظام مستکبر آمريکايي و هر مستکبري در دنيا با نظام اسالمي به خاطر » فرمودند : 

پرچم برافراشته عدالت است . به خاطر اين است که مي بينند با نام اسالم و با تعاليم واالي 

ه سمت رشد و توسعه و پيشرفت علمي و عملي حرکت مي کند , مي اسالم کشوري دارد ب

داند اين جلوي نفوذ آنها را خواهد گرفت . آنها با هر کشوري که خارج از قلمرو قدرت آنها 

به توسعه و پيشرفت علمي دست پيدا کند , مخالفند , آنها باهر کشوري که در ميدان علم و 
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نکته هاي ناب , گزيده بيانات رهبر .«) د , مخالفند توسعه به سمت رقابت با آنها حرکت کن

, قم:  3فرزانه انقالب در جمع دانشجويان و دانشگاهيان , نظام و انقالب , استکبار جهاني ,

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجوبان و دانش آموزان  ,۳۴,ص 13۱۱نشر معارف , 

 (12/۱/7۱ به مناسبت سالروز تسخير النه جاسوسي آمريکا ,

آگاهي بخشي و موج بيداري اسالمي نظام جمهوري اسالمي ؛ خود آگاهي و بيداري  -۴

مسلمان ها که به واسطه پيروزي انقالب اسالمي و شکل گرفته است نيز يکي از داليل 

:» دشمني آمريکا با جمهوري اسالمي است . مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودد 

که اردوگاه استکبار و مشخصاً آمريکا و صهيونيسم دچارش هستند امروز عمده دردسرها يي 

که اين دردسرها خيلي زياد هم است به خاطر اين است که مسلمان ها به يک خود آگاهي 

رسيده اند که دراين خود آگاهي , امام بزرگوار و ملت ايران و انقالب اسالمي ما نقش 

.« لذا مي خواهند اين را بکوبند  , ن ناحيه استفراواني داشته است . عمده دردسر آن ها از اي

, بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان نمونه کشور ۳3) نکته هاي ناب , پيشين ,ص 

 ,7/۳/7۳). 
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 با نوجوانان نيمبلغكار  مقدمه جهتنوجوانان و كودك

اسالم در ده قسمت، جداول و  يتهايبا شخص يين قسمت به فراخور دانش آموزان، آشناير اد

 تا احکام بصورت معما آورده شده استيها و نها يشعار و مداحمسابقات، ا

 سته است:ير شايبا نوجوانان و کودکان، دقت به نکات ز يکالس يتهايفعال يبرا

ه مبلغ ياز ناح يرگذاريباشد، امکان تأث يت کمتري، هرچه مخاطب جمعيغ دانش آموزيدر تبل -1

جمع همه دانش آموزان مدرسه، مؤثرتر است و با  در يشتراست. لذا حضور در کالس نسبت به سخنرانيب

 استفاده نمود.  يبه خوب يکالس يبرنامه ها ين فرصت برايتوان از ا يتوجه به فصل سرما م

 يکوچک و نماز جزو برنامه ها يچون نحوه وضو و غسل، خواندن سوره ها ياصل يآموزشها -2

 گردد. يشنهاد ميز پين يت دسته جمعو خواندن قرآن بصور در تمام کالسها اجرا شود. يشگيهم

تخته نوشته شده و از دانش آموزان خواسته شود تا آنها را  يبا توجه به شور دهه محرم، اشعار بر رو -3

 گردد. يه ميز توصيدر کالس ن ينه زنيکنند. انجام مراسم س يسند و همخوانيدر دفتر خود بنو

توانند  ين ميشده است، لذا مبلغ ين کربال نامگذاربزرگا از يکي ينکه هر روز برايبا توجه به ا -۴

 برقرار شود. يسند تا ارتباط بهتريتابلو بنو يت را بر روياز داستان آن شخص يخالصه ا

توان از دانش آموزان خواست تا سؤاالت خود را مطرح کنند  يدر کالس م يبحث مسائل اعتقاد يبرا -5

تا جواب يش آموزان خواسته شود تا به آنها جواب دهند و نهاد و از خود دانيسيتخته بنو يو آنها را پا

 ح ارائه شود.يصح

دانش آموزان است.  يت ذهنيگر طرح سؤال جذاب از خود مبلغ و درخواست جواب و فعاليوه ديش -6

 يفين تکليه موجودات چنيم وبقينماز و روزه بجا آور يستيچرا فقط ما آدم ها با»نکه يمثال سؤال ا

 ف( مناسب است.يبحث )تکل يراب« ندارند؟

ف تمام دانش آموزان و يمحاسبه سن تکل است، ديتقلن دهه بلوغ و يچون محور بحث در ا -7
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 حات ارائه شده در بخش احکام در کالسها اجرا شود.يتوض

 يهايبا دانش آموزان، الزم است تا باز يکالس يجاد تنوع در برنامه هايو ا يآموزش ير فضاييتغ يبرا -۱

 ينمونه م يد. برايآ يبکار م يکالس يهايشتر، بازيهوا ب يبا آنها انجام شود. با توجه به سرد يوهگر

 د:ير استفاده کنيز يهايد از بازيتوان

ن يحروف نقطه دار آن که البته ا يتخته کالس، بدون گذاشتن نقطه ها يبر رو ينوشتن جمله ا -الف 

 مبلغ باشد. يبطه با بحث کالساالمکان در را يبا مضمون و حت يستيجمله با

 ينه زنيهمراه س يخواندن شعر و مداح -ب

 يرا در م يمضمون خاص ،يم و با پرش عدد خاصيتنظ يکه جداول يز، بنحواستفاده از جداول رم -ج

 د.يآور

د ين بايد بشيسوزند. اگر گفت يد انجام دهند و اال ميد را باييگو يت برعکس: عکس آنچه که ميفعال -د

 ره.يه کنند و غيد گريد بخندند باينند و اگر گفتيبنش

 ينگاه مآن خوب  يرون رفتن از کالس به همه جايشود. قبل از ب يکالس انتخاب م ياز بچه ها يکي -ه

شود، با ضربات  يدهند. سوژه وارد کالس م ير مييا تغيکنند  يرا جابجا م يئين کالس شيکند. حاضر

ک شود، يء مورد نظر نزديب که اگر به محل شين ترتيد. به ايکن يم ييرا راهنما يز ويم يممتد رو

 مورد فرصت حدس زدن دارند. 5ا ي 3د. تا يزن يمتناوب تر و محکمتر و اگر دور شود آهسته تر ضربه م

 ذاره يچند تا تخم م يک مرغ دارم، روزي يباز -و

م و آن گروه يده يگروه ها م از يکيگل را دست  د،يکن ي: دو گروه درست ميا پوچ دسته جمعيگل  -ح

 شود. يانجام م يا پوچ معموليکنند و مانند گل  ياز اعضاء پنهان م يکيگل را در دست 

ا ياز حوادث کربال  ي( مثل قسمتيو معرفت ينيحا ديک داستان)ترجياز  يم: قسمتيش پانتومينما -ط

 ي، شغليبا مشورت مرب يکه شخصنيگر ايکند. نحوه د يم يآنرا باز يد و شخصيکن يامبران را نقل ميپ

 د آن را حدس بزننديگران بايصدا اجرا و د يرا بصورت ب يا موضوعيرا 
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 ست.يد حدس بزنند که چيه بايم، بقيکش يا جسم و... را ميوان يک حياز  يقسمت -ي

 يم ميگو يکند. م يرا شروع م يک نفر بازيکند و  يا شهر را انتخاب ميک روستا يهر کس نام  -ك

 يگريد: چرا قاسم آباد؟ ديگو يهم بروم مثال )قاسم آباد(. آن شخص که قاسم آباد را انتخاب کرده مخوا

 سوند  يد حواسشان باشد وگرنه ميانتخاب کند و افراد با يگريد نام ديد پس کجا؟ آن شخص بايگو يم
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 كربال: يت هايبا شخص ييآشنا

شتر بصورت يز که بين يمداح ي، تعدادهر روز يتهايشخص يضمن معرف ،قسمت 11در در ادامه

 باشد، آورده شده است. يم ينه زنيس

 

 لینامه حضرت مسلم بن عقیزندگروز اول: 

ه السالم يعل يبرادرزاده حضرت عل طالب بن عبدالمطلب بن هاشميل بن ابيمسلم بن عقجناب 

علم و شجاعت  يول و داراار مقبيبس يبود. و هاشميبن بزرگاند گشت و از يه.ق شه 61است. و به سال 

ه السالم اعالم ين عليخود را نسبت به امام حسعالقه بود و در مکه اقامت داشت. چون مردم کوفه 

عت يکوفه ب يآن حضرت از اهال يرااو را روانه کوفه ساخت که ب ه السالميعل ين بن عليحسداشتند. 

 رد .يبگ

ه السالم منع و ين عليعت حسيداهلل مردم را از بياد و عباد را به حکومت کوفه فرستيداهلل بن زيعبد، يزياما 

ه السالم است يعل يه دختر حضرت عليهمسر رق آنان را متفرق کرد و مسلم را به شهادت رساند. مسلم

 ه بود.يکه مادرش کلب
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 (يوا يجواب )وا

 يوا يخدا مسلم فدا شد وا يدم ايتا شن

 يوا يارب که فصل کربال شد وايافتم ي

 دار االماره قاصدِ دل مضطرماز سر 

 يوا ين افتاد و در حقش جفا شد وايبر زم

 وفا يب يخت در آن کوچه هاياشک غربت ر

 يوا يدِ عقده ها شد وايم شهيهمچو بابا

 تشنه لب جان داد و او را آب در کامش نبود

 يوا يبا عطش جان و تنِ او آشنا شد وا

 ده استيان خاك ها غلطيدم در ميچون شن

 يوا يو در نوا شد وا يم زد ناله انه ايس

 مسلمم ينوايخاك کوفه گشته خاك ن

 يوا يکر پاکش جدا شد وايرأس او از پ

 زند يدم از حق م يدر راه آزاد يهر کس

 يوا ين گونه قربان خدا شد وايدش ايبا

  
 (جان  ن ين حسيحس نيحسهر بند جواب )

 يست، عليست، مأمن بچه ها نيار با صفا نيست، ديائيست، پر از رنِگ ريوفائ يا به شهر کوفه، که شهر بيم

دلبرِ تو، ربابه همسر تو،  ينب مضطر تو، ساقينه گوهر تو، زيه دختر تو، سکياکبر تو، رق ياصغر تو، عل

به، کوفه وفا يون تو حبيبه، گريشک يبه، دلم چه بيآرند، شهر پر از غريطاقت غم ندارند، غصه به دل م

، ينوا شيد ني، شهيبه کوفه، تو تشنه لب فدا ش يايا ندارند، اگر بينه، شرم و حيکندارند، مردم بغض و 

 ... يب و سر جدا شيغر



 شمسي(هـ. ۸9)۱۴۴۱محرم  -جهادي، تبليغي بالغ مبين ره توشه موسسه

 

 
 

111 
 

  
 

 السالم به کربال هیعل نیورود کاروان امام حس روز دوم:

 

بارد و از  يکه از آسمانش مرگ م ييرود؛ صحرا يم شيسوخته به پ ييکوچک، در صحرا يکاروان

 .ديرو يبال م نشيزم

خواهند  يخواهد زد و اهل آن، تنها در لباس سرخ، حاج مهيکاروانِ کوچک، تنها در آغوش مرگ خ نيا

 شد.

 نيتر ميکه عظ ميگو يم يکشد. از خاک يداغ ها را به دوش م نيتر نيکه سنگ ميگو يم ينيسرزم از

 داده است. يخدا را در خود جا ييفدا

 برود. ادهاي تا از ستيکه قصه ن ينياز سرزم م؛يگو يکربال م از

 از بهشت است که بر خاك نازل شده است. يقطعه ا کربال،

 کربال معبر عشق است. ست؛يدو رود ن انيسوخته در م نيسرزم کي کربال،

 خاکستر شده اند. ن،يخون ياست که در خاکش، هفتاد و دو ستاره  ينيسرزم کربال،

 کند. ياست که بهشت به خاکش آن حسادت م ينيسرزم کربال،

 شده است. دهيزمان کش يتا ناکجا يهجر کيکه از سال شصت و  يراه نياشورا، روشن ترع و

تا  ديآ يم د؛يآ يبه کربال م نيحس نکياست که بر جان ها نشسته است؛ و ا يزخم نيتر قيعم کربال،

ندان و آله وسلم ، به دست فرز هياهلل عل يصل يسبز محمد نييتا آ ديآ ينباشد. م ايدن يهمه کاره  د،يزي

 در خاك نشود. ان،يابوسف

 السالم ، در غالف نپوسد. هيعل يتا ذوالفقار عل ديآ يم

 بگذارد. شيرا به نما خيحج تار نيتا پرشکوه تر ديآ يم

 تا درطواف عشق، لباس سرخ شهادت بر تن کند. ديآ يم

 پس، مطاف اهل دل، کربال باشد. نيتا از ا ديآ يم

در صف  ستاد؟يا يکجا خواه م،يعظ يابتال نيو در ا يرانيآزمون ح نيکربال؛ در ا نيتو و ا نيا نکيا
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 د؟يزي اي نيحس

 

 (2ن )ين جانم حسي: حسجواب

 کربالست نجـــــــايا دييبگشـــــا بـــــار

 و خاکـــش با دل و جان آشنــاست آب

 کـــربــــــال نيسرزم يا السّــــــــــالم

 مـا يامنــزل و مـــأو يا السّــــــــــالم

 عشق يدلجو يواد يا السّــــــــــالم

 عشق يبو نجايا ديآ يچه خوش م وه

 گاه خواهـــرم مهيخ يا السّــــــــــالم

 جــــانگـــــــــداز اکبــــــــرم قتلگـــــــاه

 ييگــــــهواره اصغر تـــــو کــــــــــــربال

 ييعباس نـــــــــام آور تــــو مقتـــــــل

 آغــــوش خود را بــــاز کن ـــــــــدمآمــ

 مـــهمان خود را ســاز کن بستــــــــــر
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 )س( هیحضرت رق روز سوم:

 :تر(کوچکن يسن ي)برا اولت يروا

ر کردند و با خود به يد شدند، دشمنان زنها و کودکان را اسيشه يارانش همگين و يامام حس يوقت 

ان آنها ين هم در ميامام حس يه دختر سه ساله يدادند. رق يه جاک خرابيشهر شام بردند و آنها را در 

 بود.

 تش کرده بودند. يار اذيار دلتنگ شده بود و دشمنان بسين بسياو پس از شهادت امام حس 

 ه کرد. يگر يليپدرش را گرفت و خ يدار شد و بهانه يباز خواب  يشب 

 د. او ببرن ين را برايد دستور داد که سَرِ امام حسيزي 

پدرش را  يده يسَرِ بر يرد امام نتوانست. وقتيآنها را بگ يکرد جلو يسع يلينب خيحضرت ز 

 د شد.يد از غصه جان داد و شهيد

 

 :تر(بزرگن يسن ي)برا دومت يروا

 يقمر يهجر 61صفر سال  5شهادت:  خيتار

نام  ،يخيتار يهاکتاب يبعض يها السالم است . بر اساس نوشته هيعل نيفرزند امام حس هيرق حضرت

( بوده و السالمهي)عل يهمسر امام حسن مجتب ترشي(، امّ اسحاق است که پهاالسالمي)علهيمادر حضرت رق

( درآمده است. السالمهي)عل ني( به عقد امام حسالسالمهيامام حسن )عل تيبه وص شان،يپس از شهادت ا

 .ستيمعلوم ن يزيچ هيتولد حضرت رق خيدر مورد تار

ه.ق،  61صفر سال  نيآغاز يو در روزها دهيبه خود ند شتريچهار بهار ب ايسه  شانياست که ا نيا مشهور

 پرپر شده است.

تازه  ي)ع( وام اسحق گرما ني، خانه امام حس يقمر يهجر 57)س( در سال  هيحضرت رق دنيبادرخش

 نبياش حضرت ز مادر را از دست داد و دردامان عمه ي)س( در اوان کودک هي، حضرت رق افتي يا
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.  ديکربال گرد ي)س( به همراه کاروان راه هي، حضرت رق يقمر يهجر 61شد . در سال  تي)س( ترب

)س( خواب بود  هي، حضرت رق تي)ع( با اهل ب نيدر روز عاشورا ، هنگام وداع حضرت امام حس نديوگ

. پس از واقعه جانسوز  گرفت ي)س( سراغ پدر را م نبيروبارها از عمه اش ز ني، از ا ديوپدر را ند

. پس از  ردمطهر شهدا ابتدا به کوفه و سپس به شام حرکت ک يعاشورا ، کاروان اسرا به همراه سرها

 يدادند . سخت يملعون جا ديزيکاخ  کينزد ي)ع( به شام ، آنها را درخرابه ا نيامام حس تيورود اهل ب

 ديزيگرفت .  يبهانه پدر را م کسرهيود و )س( را به شدت آزرده ب هيخرابه شام حضرت رق اريبس يها

)س( سر پدر را به دامان گرفت و درد دلها با  هياو ببرند . حضرت رق يملعون دستور داد سر پدر را برا

به خاك سپرده شد .   بانهينمود و در همانجا غر ميتسل نيسرانجام جان به جان آفرپدر کرد و  دهيسر بر

و فراق بابا وتحمل آن همه  يمادر يسال سن با غم ب 3تنها با  يدککه کو بتيمص نيتصور ا يبه راست

 يرا به درد م يقلب هر موجود با احساس رديگ يقرار م تيجانگداز ،  باز هم مورد آزار و اذ بتيمص

 يبه صورت بارگاه هي)ع( در شهر شام در سور نينازدانه ابا عبداهلل الحس نيآورد   . امروزه مرقد مطهر ا

)ص( درآمده است و همه روزه هزاران نفر عاشق  امبريپ تيمشتاقان اهل ب ارتيز يبرا يرومندوآب ميعظ

 کنند .  يم ارتيرا ز زيدشمنان ، آن عز چشم يبه کور

 اآلخره يو شفاعتها ف ايالدن يف ارتهاياللهم الرزقنا ز
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 را ربوده است نميدل و د نيسر زلف حس گرچه

 ده استخور هيبه قلب عاشقم مهر رق يوقت

 عالمه هيارباب منه دوستش دارم  دختر

 دلدار منه هيرق نيتو عالم زنميم داد

 تاب منه يتو دل خسته و ب هيرق مهر

 ناب و کوچولوش قبله و محراب منه گنبد

 بهار دل من صبر و قرار دل من اونه

 و قرار دل من دار و ندار دل من عشق

 عالمو از دم بخره تونينگاش اون م هي با

 هامون رو بده کرببالمون ببره تذکره

 نيحس يبايدختر ز نيحس يهاياب ام

 نيحس يصغرا نبيکبود شهر شام ز اسي

 سر و سامون همه يسر و سامون توام ا يب

 فاطمه زيجون عز ريتو بگ يب يب دستمو

 يهمه ا ديعشق و ام يلبام زمزمه ا يرو

 ياز ته دل تو برا من فاطمه ا گميم نويا

 جون يب يچک و چونه ب يوال بسئ هيازت من  دارم

 جون يب ينه ب ايکف پات خوب شده  يها آبله

 يکه راه بر يخوايم يوقت يريگ نيزم هنوزم

 يريگيم واريهنوزم دستتو به د نميبب بگو
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 نت)س(يفرزندان حضرت ز-عون و جعفر  روز چهارم:

 

 نب)س((يبن جعفر)پدر کودکان و همسر حضرت ز عبداهلل

 اريبس زي)ع( ن طالبيبن اب يخود حضرت عل يکه نزد عمو امبر،يپ زيه تنها عزعبداهلل بن جعفر ن

 و مکرّم بود.  زيعز

درخواست او را  نيرالمومني)س( آمد، ام يکبر نبيحضرت ز يبه خواستگار يبود که وقت نيهم يبرا

 عون و محمد بود.  يوصلت، دو فرزند پسر، به نام ها نياجابت کرد. حاصل ا

  در کربال حضور

 نيحرکت کرد و در مکه فرود آمد،  عبداهلل جعفر و  فرزندانش همراه ا نهيکه کاروان کربال، از مد يزمان

 کاروان نبودند. 

آمد و  نهيابتدا به مد افت،يکوفه  تي)ع( مامور ني( با نامه حضرت حس)ع ليحضرت مسلم بن عق چون

سفر به عراق مصمم است. بر  ي)ع( برا نيکه حضرت حس ديموقع بود که عبداهلل ابن جعفر فهم نيدر ا

آن نامه را  وخطاب به آن حضرت نوشت  يداشت، نامه ا هيام يبن که از ياساس، با توجه به شناخت نيا

 به مکه فرستاد.  –عون و محمد  –به همراه فرزندانش 

 در نامه نوشته بود:  او

خاموش شود. تو روح  نينور زم ،يوکه  اگر توکشته ش ترسم يدر رفتن به عراق عجله مکن، از آن م ”

  “يمومنان هست ريو ام ديو ام تيهدا

 کرد تا همراه آن حضرت بروند و در رکاب او بجنگند.  تيجعفر، به پسران خود وص عبداهلل

 

خود را آماده قتال  زي)س( ن يکبر نبي. فرزندان زديرس ينوبت به جوانان هاشم يروز عاشورا، وقت در

 کردند.

 کرد، يو قرآن م نيقتال با دشمنان د يموقع که فرزندان دلبند خود را راه نيس( در ا) نبيز حضرت
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)ع(  نيحس يکربال کياالمام است. اصاًل او شر است. او نائبة هاشم يبن لةيدگرگون داشت. او عق يحالت

،  کرده)ع(  نيحس هرا ةيپوش و فد جهت که بنابر نقل، فرزندان خود را با دست خود کفن نياست. نه بد

)ع( باز  نيحس داريبه د دهيبه عرصه وجود گذاشته، د ي)س( پا هيمرض يکه از دامن زهرا يا که از لحظه

 اند. کربال معنا کرده ياو را برا نشياست که اهل دل، آفر نيهم ياست. برا کرده

زنان  يارا بر “عصيکه” فةيشر هيآ يقرآن، وقت رينه آنکه در زمان حضور در کوفه، در مجلس تفس مگر

 )ع( به او فرمود: نيرالمؤمنيکرد، ام يم ريتفس يکوف

 کرد.  ميآن مخدّره ترس يوارده بر شماست و کربال را برا بتيدر مص يرمز “عصيکه”عبارت  نيا

داد که اگر با  مينبرد کرد و به آنها تعل ياي)س(، دو فرزند خود را مه يکبر نبي: زنديگو يم ياريبس

 - داشت يرا از قتال بر حذر م اهيغالم س يآن مظلوم حت نکهيکما ا - ديشدامتناع آن حضرت مواجه 

 .ديريرفتن بگ دانيتا اجازه م ديخود را به مادرش فاطمه )س( قسم ده يدائ

 .   ديبه شهادت رس ان،ينما ي)محمد بن عبداهلل( پس از نبرديو

 کرد:  يمعرف گونهنينبرد شد و خود را ا ياز او، برادرش عون بن عبداهلل جعفر راه پس

 با بال يو در بهشت نوران ديمن فرزند جعفر هستم که از سر صدق به شهادت رس ديشناس يمرا نم اگر”

 “است. يکاف نيشرافت در محشر هم ثيمن از ح يکند. برا يسبز پرواز م يها

 )ع( شد.   نيراه حضرت حس ييفدا ز،ياو ن و
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  بارگاه

در  زيدو دلداده ن نيا ي)ع( مدفونند و به احتمال قو نيسحضرت ح يپا نييکربال، در پا يشهدا

کوچک منصوب به  يکربال بارگاه يلومتريک 12هستند. البته در  ينيهمانجا پروانه شمع محفل حائر حس

از  يکي دمرق نياست که ا نيبر ا دهيرا عق ياست. برخ نيعون ابن عبداهلل وجود دارد که ملجأ زائر

 .باشد يبه نام عون م)ع(  ينوادگان امام مجتب

 

 

 (2) نبيز ساالرِ تيعنا کي رخصت کيتو  از شهادت مستِ نوجوانانم يقربان

 (2) نبيز ساالرِ بکارم گل سرِ راهت بر الله دارم دو يقربان بهرِ

 (2) نبيز ساالرِ بهارم يا يباش ندهيپا و دلدارم اري غمخوارم يهست

 (2) نبيز ساالرِ و ندارم ارد تيفدا عمرم هر چه دارم من وجودِ تو از
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 هم السالمیعبد اهلل بن حسن علروز پنجم:

 )ع( يفرزندان امام حسن مجتب

 : ي)ع( سه فرزند داشتند به نام ها ياست که امام حسن مجتب نينقل شده ا خيکه در تار آنچه

 . قاسم بن الحسن)ع( 1

 . عبداهلل بن حسن)ع( 2

 . ابوبکربن حسن)ع( 3

 شهادت نائل آمدند عيرف ضيربال به فدر ک يکه همگ 

 عبداهلل بن حسن)ع( بتيمص

امام  يعنيجوانان اهل بهشت،  دياز دو س يکي)ص( و  امبريسبط اکبر پ همانيو فرداشب را م امشب

 . دنديکه دو پسرش ـ قاسم و عبداهلل ـ در کربال در رکاب عمو به شهادت رس مي)ع( هست يمجتب

بود که به همراه خانواده  ياز نوجوانان نابالغ يکي)ع(   يامام حسن مجتببن حسن فرزند کوچک  عبداهلل

 کوفه آمده بود. ي)ع( به سو نيحضرت اباعبداهلل الحس شيخود و عمو

 ايو  کيبه  کيآنحضرت  تي)ع( و سپس اهل ب نيصبح تا عصر عاشورا ، ابتدا اصحاب امام حس از

 انيو تنها در م کهيکه امام )ع(  ديرس يسرانجام زمان و دند؛يرفتند و به شهادت رس دانيبه م يدستجمع

که به خاطر خدا  سته ياکنندهياري ايآ: »آورديبر م اديماند و گهگاه فر يهزاران هزار دشمن مسلح باق

 «.از حرم رسول خدا )ص( دفاع کند؟

ام )ع( هجوم آوردند، نظام لشکر، به ام ادهيآن که کار را تمام کند به همراه پ يبرا« الجوشن يبن ذ شمر»

 دادند. يرا مورد حمله قرار م شانيا شيدور آن حضرت را گرفتند و از پس و پ

 يتنها يغربت عمو دنيگاه حضور داشت تاب و تحمل د مهيبچه ها و زنان، در خ نيکه در ب عبداهلل

 يد مانع رفتن وکه بتوان دي)س( او را گرفت شا نبيآمد. ز رونيها ب مهيو ناگهان از خ اورديرا ن شيخو

به خدا سوگند  ه،ن»عبداهلل گفت:  يگردد؛ ول يديزيگرسنه  يبرادر طعمه گرگها ادگاريشود و نگذارد 

و خود را  ديدو دانيم يسپس دست خود را از دست عمه رها ساخت، به سو«. گذارم يرا تنها نم ميعمو
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 ند.از او دفاع ک فشيالسالم رساند تا با بدن کوچک و ظر هيبه امام عل

خود را به قصد ضربه زدن به  ريشمش ديزي انياز لشکر يکيشده بود  جاديکه دور امام )ع( ا ييغوغا در

بران و ضربه،  ر،يبه امام اصابت نکند. شمش ريآنحضرت فرود آورد. عبداهلل دست خود را سپر کرد تا شمش

شد. عبداهلل  ختهيآو يپوستبه  )ص( را از بدن جدا کرد؛ آنگونه که فقط امبريبود و دست نوباوه پ نيسنگ

 « وا ابتاه ... »برآورد و پدرش را صدا کرد:  ياز شدت درد ناله ا ميتي

 ديد يپرپرشده م زيــ قاسم و عبداهلل ــ را ن دشيکه هر دو امانت برادر شه ديحال امام را تصور کن نک،يا

  ... 

 ختياش بر خاك ردهيو خون از د اشک

 ختيباك ريبر آن کودك ب اشک

فرزند برادرم ! صبر »السالم او را در آغوش گرفت، به خود چسپاند و درگوشش زمزمه کرد: هيعل امام

 «.داشته باش و خداوند بزرگ را بخوان؛ تا او ترا به پدران صالحت ملحق کند

 لب باز شد يشد چشمش، ول بسته

 شه آغاز شد ينجوا نيآخر

 خدا گر چه مرادت حاصل است يکا

 مان مشکل استيتيمرگ  دنيد

 ام از دست رفتيره تو هست در

 شد، عبدالَهَم از دست رفت فيح

 اندکر بودهيدو بر من، روح پ نيا

 اندبــرادر بـــوده ــادگــاراني

 يقوم را تا مدت نيکه ا يخداوندا! اگر مقدر کرده ا»السالم سپس دست به دعا برداشت و گفت: هيعل امام

دادند اما  ياري... که آنان را ما را دعوت کردند و وعده اندازيسخت ب يرقه اآنان تف نيدر ب يزنده نگهدار

 «.به ما حمله کردند و ما را کشتند
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 ام صد چاك شدبرادرزاده آن

 ام بر خاك شدبرادرزاده نيا

 ام سرمست رفتبرادرزاده آن

 دست رفتيام ببرادرزاده نيا

 اميابد مجروح زخم کار تا

 اميتدارن امانيمن از ا يوا

نازك عبداهلل را نشانه گرفت و او را در دامان  يگلو« حرملة ابن کاهل»سپاه دشمن  راندازيهنگام ت نيا در

 ذبح کرد ...  شيعمو

 نقلبون.يمنقلب  ين ظلموا أيعلم الذين و سيالقوم الظالم يلعنة اهلل عل اال

 

 ن)ع((يا عمو جانم حسي)جواب: 

 تا کنم رفع عطش از دم جان پرور تو ----آمدم جان عمو اشک فشان در بر تو

 خرمن زلف مرا شانه زده خواهر تو ----مادرم کرده کفن پوش مرا جان عمو

 او شهد شهادت خورم از ساغر تو يجا ----پدرم نامه نوشته است که در کرببال

 شودچون سر سوداگر تو زهيسر ن به ----زهرا که سرم وسفي يجنگم بده ا اذن

 چه شد پور حسن همدم و همسنگر تو که ----ديو فاطمه خواهد پرسرفت از ا اکبرت

 شده مادر تو يليرخ ن يفدا يا----که به زهرا چه گذشت دميآن کوچه شن شرح

 اکبر تو يپاره چو تن و فرق عل پاره ----تن من نديچشم براه است که ب پدرم

*************************** 

 ى، اوج سپهر من ستاره بايز
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 ام، اى ماه و مهرمن مانى  آس اى

 دلبر، هر انجمن  اى

 ى ناز حسن  غنچه اى

 ( 2ا حضرت قاسم مدد)ينور چشم مجتبى،  اى

 بى قرارى اى، آرامش دلم  در

 وادى طلب، اى خواهش دلم  در

 ن يبر حسن، نور دو ع اى

 ى دست حسن  پرورده

 ( 2ا حضرت قاسم مدد)ينور چشم مجتبى،  اى

 ت کرامتى يبمى از، يهم کر تو

 تى يسائالن خود، فرما عنا بر

 خوار، دست توام  زهير

 تا ابد، مست توام  من

 (2ا حضرت قاسم مدد)ينور چشم مجتبى،  اى
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 السالم ماهیعل بن الحسن حضرت قاسم روز ششم:

 ن کوچکتر(يسن يت اول )برايروا

 يد مين)ع( گفت همه شهيسامام ح يبا بود. وقتيار زيزده ساله و بسيقاسم پسر امام حسن)ع( س

 شوم؟  يد ميا من هم شهيد: آين پرسيش امام حسيم، قاسم از عمويشو

 دشدن در راه خدا چه طور است؟ يد: به نظر تو شهيعمو از او پرس

 ن تر است.يريگفت: از عسل ش

 .يشو يد مين)ع( گفت: پس تو هم شهيامام حس

ن او را به يد شد. امام حسيش هم شهاز دشمنان را کشت و سپس خود يدر روز عاشورا عده ا

 جنازه اش را به چادرها بازگرداند.شد، يده مين کشيش به زميکه پاها ينه چسباند و در حاليس

 

 تر(بزرگن يسن ي)برا دومت يروا

خ يه السالم است در مورد تاريعلبى ته السالم فرزند امام حسن مجيعل حضرت قاسم بن الحسن

 افته است. يست ولى عموما در پنجم رمضان شهرت يدر دست ن قىيشان اطالع دقيوالدت ا

ه السالم يعلشان نجمه بوده است. حضرت قاسمياست که نام ا« ام ولد»ى بزرگوار به نام يمادر او بانو

ش ين رو با عموى مهربان خويده به جهان گشود. از ايسال قبل از شهادت پدر بزرگوارش د 3-2حدود 

 افت.يه السالم پرورش يعلن يه السالم خو گرفته بود. و در دامان امام حسيعل نيحضرت اباعبداهلل الحس

ارى به يه السالم شباهت بسيعلگر حضرت قاسم يات ديل ظاهرى و خصوصيظاهراً شکل و شما

دار او از برادر يه السالم با ديعلن ياى که امام حسه السالم داشته به گونه يعلپدر بزرگوارش امام حسن 

ى آن کرد. چهره گرفت و نوازش مى کرد و فرزند برادرش را در آغوش مىاد مى يش يبوب خوحم

 ه کردند.يبا  تشبيى ز ا ستارهي ى ماه ز بود که او را به پارهيانگبا و دل يجناب چنان ز

 دان را گرفت  ، از آنجا که بچه است،ياد اجازه رفتن به ميروز  عاشورا پس از آنکه با اصرار ز
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 رهى متناسب  با اندام او وجود ندارد ، کاله خود مناسب  با سر او وجود ندارد ، اسلحه و چکمهز

با بود که دشمن ين بچه زيناسب  با اندام او وجود ندارد ، نوشته اند عمامه اى به سرگذاشته بود بقدرى ام

 ک  پاره ماه است  .يگفت  مثل 

 برگ  گل سرخ را باد کجا مى برد                د گفتيبر فرس تندرو هر که تو را د

نجا يادم نمى رود که پاى چپش هم بود. از اي وش باز است يکى از کفشهايدم بند يد راوى گفت

 ش نبوده است.يمعلوم مى شود چکمه پا

 

 ن)ع((يا عمو جانم حسي)جواب:  

 تا کنم رفع عطش از دم جان پرور تو ---آمدم جان عمو اشک فشان در بر تو

 خرمن زلف مرا شانه زده خواهر تو---درم کرده کفن پوش مرا جان عموما

 او شهد شهادت خورم از ساغر تو يجا---پدرم نامه نوشته است که در کرببال

 شودچون سر سوداگر تو زهيسر ن به ---زهرا که سرم وسفي يجنگم بده ا اذن

 همسنگر تو چه شد پور حسن همدم و که---ديرفت از او فاطمه خواهد پرس اکبرت

 شده مادر تو يليرخ ن يفدا يا ---که به زهرا چه گذشت دميآن کوچه شن شرح

 اکبر تو يپاره چو تن و فرق عل پاره---تن من نديچشم براه است که ب پدرم

**************** 
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 ى، اوج سپهر من ستاره بايز

 ام، اى ماه و مهرمن آسمانى   اى

 دلبر، هر انجمن  اى

 ز حسن ى نا غنچه اى

 ( 2ا حضرت قاسم مدد)ينور چشم مجتبى،  اى

 بى قرارى اى، آرامش دلم  در

 وادى طلب، اى خواهش دلم  در

 ن يبر حسن، نور دو ع اى

 ى دست حسن  پرورده

 ( 2ا حضرت قاسم مدد)ينور چشم مجتبى،  اى

 ت کرامتى يمى از، بيهم کر تو

 تى يسائالن خود، فرما عنا بر

  خوار، دست توام زهير

 تا ابد، مست توام  من

 (2ا حضرت قاسم مدد)ينور چشم مجتبى،  اى
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 ه السالمیاصغر عل یحضرت علروز هفتم: 

 :(کوچکترن يسن ي)برا اولت يروا

دشمنان آب را بر  يشتر نداشت. وقتياو شش ماه ب .ن  بوديرخوار امام حسياصغر کودك ش يعل 

 يکرد. روز عاشورا وقت يم يشتر احساس تشنگيه باصغر از هم يارانش بستند، علين و يامام حس يرو

خود آمد. به خواهرش  يمه يک خينزد يخداحافظ يدان جنگ برود برايخواست به م ين ميامام حس

 نم. ين بار ببيآخر ياور تا او را هم برايکودکم را ب نب گفت:يحضرت ز

 يعل يبه گلو يريار تبدک ين کودك را گرفت و خواست او را ببوسد، ناگهان حرمله يامام حس 

 د کرد.ياصغر زد و او را در آْغوش پدرش شه

 

 :تر(بزرگن يسن ي)برا دومت يروا

تاب شده بود، نامش  يعاشورا ب ،روزيخوار بود و از تشنگ ريش که«ع»نياز فرزندان امام حس يکي

 اصغر)ع( بود. يعل

که  دينيب يمانده است.نمکودك ن نيجز ا يو فرزندانم،کس ارانيخطاب به دشمن فرمود:از  امام،

فارحموا هذا  يان لم ترحمون»آمده است که فرمود:«نفس المهموم»تاب است؟در يب يچگونه از تشنگ

 امام.دياصغر را در ياز کمان حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم عل يريدر حال گفتگو بود که ت«الطفل

شده،هم از  ادي«اصغر يعل»قتل،هم ازم ي. در کتابهادياو را گرفت و به آسمان پاش يگلو خون«ع»نيحس

 است،اختالف است. يکيهر دو  ايدو کودك بوده  نکهي(و در ارخواري)کودك شعيطفل رض

 ن،الطفليعبد اهلل بن الحس يالسالم عل»است: د،آمدهيکودك شه نيمقدسه،درباره ا هيناح ارتيز در

 هياهلل رام ه،لعنيحجر اب يبالسهم ف السماء،المذبوح يدما،المصعد دمه ف ع،المشحطيالصر يع،المرميالرض

 ياألصغر الذ يعل دكول يو عل»عاشورا آمده است: يها ارتنامهياز ز يکيو در  «يحرملة بن کاهل األسد

شود و قنداقه  يم اديو... عيرض ج،طفليالحوا رخواره،ششماهه،بابيش يکودك،با عنوانها نياز ا«فجعت به

 شود. يبا او آورده م است که در ارتباط يميو گهواره از مفاه
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 شش ماهه تبسم نکند، پس چه کند طفل

 اصغر توست يبر مرگ زند خنده،عل آنکه

 

شهادت  هيزاو نيو معتبرتر تيسند مظلوم نيچهره کربال،بزرگتر نيدرخشانتر يعنياصغر، يعل»

ب با»اصغر را يعل«است. دهيند ينيسنگ نيشهادت،به چن خيرا در تار يوزنه ا چيخ،هي...چشم تار

 و کودك کوچک است، اما مقامش نزد خدا واالست. عيدانند،گر چه طفل رض يم «الحوائج

 

 شش ماهه ام پر زد در آغوشم يحاج ---فراموشم نيخدا هرگز نگردد ا يا

 مرا شرمنده کرده او ---بر من خنده کرده در

 (۴من اصغر من ) اصغر

 و تماشا کن زيگلِ نشکفته ام خ يا ---نگاه خسته ات دردم مداوا کن با

 تو شد قاتلِ من مرگ---تمامِ حاصل من يا

 (۴من اصغر من ) اصغر

 را گلفروش هستم يبغل دارم گل در ---دشمنان من در خروش هستم انيم در

 رابيدستم گشته س يرو ---تاب ينازم گشته ب طفل

 (۴من اصغر من ) اصغر

 دنديخند ستهويچشمم دشمنان پ شِيپ ---دنديمن را دشمنان چ يبايز ي غنچه

 آخر فدا شد اصغرم---حاجت روا شد ميحاج

 (۴من اصغر من ) اصغر
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 السالم هیاکبر عل یحضرت عل روز هشتم:

 

 :(کوچکترن يسن ي)برا اولت يروا

 ه به جدش حضرت محمد)ص( بود.يار شبين بود. او بسيامام حس يباياکبر پسر شجاع و ز يعل 

زره او را خسته کرد.  ينيو سنگ يدشمنان را کشت.تشنگ از ياديز يدان جنگ رفت عده يبه م يوقت

 م.يا آب دارين گفت: آيبرگشت و به امام حس

 يراب ميگر از دست جدت حضرت محمد)ص( سيد يصبر کن. لحظه ا ين به او گفت: کميامام حس

حال شد و برگردن اسب افتاد. سپس دست  يبه سر او زدند. ب يري. برگشت و مشغول جنگ شد. تيشو

 حمله کردند و او را تکه تکه کردند.  يعجم

 ا.يش ما بيد تو هم زودتر پيگو ينم که ميب يصدا زد پدرجان اکنون جدم را م 

 ست.يار گريسر او آمد و صورتش را بر صورت او گذاشت و بس ين بااليامام حس 

 

 :(بزرگترن يسن ي)برا دومت يروا

 يقمر ۴3ازدهم شعبان، ساليدر  يتيبنا به روان)ع( يعبداهلل الحس ياکبر )ع( فرزند اب يعل حضرت

 ده به جهان گشود. ينه منوره ديدر مد

مرّه بن عروه بن  يبنت اب يليطالب )ع( و مادر محترمه اش ل يبن اب ين بن علياش امام حس يگرام پدر

 است. يمسعود ثقف

)ص(، حضرت فاطمه امبر اسالميچون پ يهاشم بود . و به بزرگان يف بنيفه خوش نام و شرياز طا او

 ن )ع( نسبت دارد.يطالب)ع( و امام حس يبن اب ير مؤمنان عليزهرا)س(، ام

را خطاب به او  يغامينه رفته  و از طرف پدر بزرگوارشان پيمد ياکبر)ع( به نزد وال يعل ياست روز نقل
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د نام برادرت؟ سئوال نمو يست؟ فرمود: علياکبرسئوال کرد نام تو چ ينه از عليمد يبرد، در آخر واليم

 يپدرت چه م« اَبُوك؟  دُيريما » ، ي، علي، عليشد، و چند بار گفت: عل يآن شخص عصبان يفرمود: عل

ن )ع( برد، ياکبر)ع( نزد اباعبداهلل الحس يغام را علين پيگذارد، ا يم يخواهد، همه اش نام فرزندان را عل

گذارم و  يم يآنها را عل يت کند نام همه يمن عناشان فرمود : واهلل اگر پروردگار دهها فرزند پسر به  يا

 گذارم.  يز فاطمه ميآنها را ن يد نام همه ياگر دهها فرزند دختر به من عطا، نما

ر بود و از يبا، خوش زبان و دليخوش چهره، ز يجوان ياکبر)ع( گفته شد، که و يت عليدرباره شخص 

امبر اکرم)ص( بود و شجاعت و يمردم به پن يه تريو صباحت رخسار، شب يرت و خلق و خويجهت س

 طالب )ع( به ارث برده و جامع کماالت، محامد و محاسن بود. يابن اب يرا از جدش عل يرزمندگ

 

ن يه آمده است: اباعبداهلل الحسينيدر کتاب خصائص الحس يخ جعفر شوشتريبه نقل از ش يتيروا در

د، يقوم، شما شاهد باش يشگر خطاب کرد و فرمود: افرستاد، به ل يدان مياکبر را به م يکه عل يهنگام

)ص( است  اهللو منطق به رسول  ين مردم از نظر خلق و خويه تريفرستم، که شب يدان ميرا به م يپسر

 م. يکرد ين پسر ميشد نگاه به وجه ا يرسول اهلل)ص( تنگ م يد هر زمان ما دلمان برايبدان

ات هم سن يروا يست و پنج ساله بود. در برخيام شهادت ببه هنگ ين است که ويبر ا يقول مبتن نيا

ز  يطالب )ع( و در دامن مهرانگ يبن اب يدر مکتب جدش امام عل يساله ذکر کرده اند، و 2۱شان را يا

 افت. يت و رشد و کمال ينه و کوفه تربين)ع( در مديپدرش امام حس

تمام حاالت در کنار پدرش امام عاشورا حضور فعال داشت و در  ياکبر)ع( در ماجرا يعل حضرت

 کرد  يمبارزه م ين)ع(بود و با دشمنانش به سختيحس

 ن سرود: يچن يدر رجز حضرت

  يا لنبي يت اهلل آولينحن  ب ين بن عَليبن الحس يعَل أنا

  يَعلَو يضَربَ ُغالمٍ هاشم ينثني يف حتّيبا لسّ أضربکَم
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  ينا ابنُ الدّعيحکُمُ في تَاهللِ ال يعَن أب يومَ اَحْميزالُ الْيال  وَ

 ز آمده است:يمعروفه ن يارت شهدايهاشم در روز عاشورا بود و در ز يد بنين شهينخست يو

 ل.ير سليل مِن نَسل خَيا اوّل قتيکَ يعل السَّالمُ

د و ياز سپاه عمر سعد را در دو مرحله به هالکت رسان يادياکبر)ع( درنبرد روز عاشورا تعداد ز يعل

ر ينمود. آن گاه سا يزد و او را به شدت زخم يبر فرق مبارکش ضربت يه بن منقذ عبدسرانجام مرّ

و نوك  ريغ شمشيرا آماج ت يدا کرده  و به آن حضرت هجوم آوردند و ويدشمنان، جرأت و جسارت پ

 دند. يزه ها نمودند و مظلومانه به شهادتش رسانين

که سر  يست و هنگاميد و در فراقش فراوان گريگردار اندوهناك و متأثر ين)ع( در شهادتش بسيحس امام

 ا بعدك العفا.يالدّن يعَلَ  يعل ين اش را در بغل گرفت، فرمود:ولديخون

 ا( ين دنيگر بعد از تو اف بر اي،د ي)فرز ندم عل

ه السالم است ين علياباعبداهلل الحس ين پاييپا يمعل يه السالم  در کربالياکبر عل يحضرت عل مقبره

ن آقا يابن الحس يعل يارت عاشورا منظور از وعليبه شش گوشه حرم حضرت شود( و در سالم ز)اشاره 

 باشد.  يه السالم مياکبر عل يعل

 مسوزان دلِ من يعل ---حاصلِ من ي همه

 تو شد قاتلِ من داغِ ---چشمِ دشمنان شيپ

 (2اکبرِ من ) يعل ياکبرِ من ـ ا يعل يا

 ير کارم باشه ي چاره ---يباش ارميخواستم  يم

 يکنارم باش در ---داشتم بابا آرزو

 (2اکبرِ من ) يعل ياکبرِ من ـ ا يعل يا

 يمستم تو بود يآهو ---يهستم تو بود ي همه

 يدستم تو بود قوتِ ---پسرم يخدا ا به

 (2اکبرِ من ) يعل ياکبرِ من ـ ا يعل يا
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 نيتن را بب يخستگ ---نيمن را بب ي هيگر

 نيدشمن را بب ي هخند ---نما ارميو  زيخ

 (2اکبرِ من ) يعل ياکبرِ من ـ ا يعل يا

 تازه جوان من يا ---تاب و توان من يا

 قدِ کمان من نيا ---بعد رفتنت بنگر

 شکسته ام قلبِ ---خون نشسته ام در

 (۴جانم ) يـ عل يعل يعل جانم

 بر عشقِ تو جوان دل---اهل آسمان بسته

 انزند به ج يم آتش ---دشمنان يشاد نيا

 بزن بابا يحرف ---بدهِ مرا نيتسک

 (۴جانم ) يـ عل يعل يعل جانم

 را پر ستاره کن شب ---و نظاه کن زيبرخ

 اشاره کن کيمن  بر ---خود اهيچشمِ س با

 خزان شده باغم ---روان شده اشکم

 (۴جانم ) يـ عل يعل يعل جانم
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 قرارم يب مبريغمت شبه پ از ---قلب زارم ديام يجان ا يعل يا

 يکه تو در خون نشست تا ---يمن را شکست قامت

 (۴اکبر) يعل اي

 ده؟يمرا آخر که چ قلبِ يوهيم ---دهيخون بر دو د يخود وا کن تو ا چشم

 ز جسمت بر ندارم سر ---کنارت غصه دارم در

 (۴اکبر) يعل اي

 آنها بخندند يکنم ناله ول من ---چشمان خود را بر تو بندند دشمنان

 افتاده به خاکم سرو ---چاکم گونِ چاكِ الله

 (۴اکبر) يعل اي

 
*********************** 

 

 اکبر بابا( ي)جواب: عل

کن تو به  يـ نظر يمونيگل نم يـ چرا ا شميز پ يرويـ چرا م يخونيـ چرا بلبل نم يشونيبابا پر چرا

ـ نوحه  نير کنار قد خونخوابم ـ د يمرغکِ خسته چشمام ـ از غمت خانه خرابم ـ بنما نظر به بابا ـ

 نيزارِ من کن ـ خنک ا الِ ـ فکِر ح اميخوانِ تو عل دشمن ـ روضه يهاخنده شِيـ پ اميخواِن تو عل

به زخمام شده  ياز غم ـ ا دهيام خمقرارِ من کن ـ گشته نيا شتريدوباره ـ ب يهاشرارِ من کن ـ با نفس

 ماتم مِيعظ نيمرهم ـ چه کنم بعد تو اکبر ـ  من و ا

 بابا ... يـ قابِ بشکسته زميبابا ـ چه کند با تو عز يبابا ـ مرغِ پر بسته يو گلدسته گل
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 ه السالم یحضرت عباس عل روز نهم:

 :تر(کوچکن يسن ي)برا اولت يروا

 يعنيسال داشت. او علمدار  33ن سرباز او ، ين و شجاع تريحضرت اباالفضل برادر امام حس

 ن هم بود.يامام حس پرچمدار و آب آور

مشک را برداشت و « ميتشنه ا»  يعني« العطش»زنند  يد بچه ها صدا ميد يدر روز عاشورا وقت

د و ينگهبان نهر را کشت تا کنار آب رس ياز سربازها ياورد. تعداديآنها از نهر علقمه آب ب يرفت تا برا

بچه ها افتاد، آب را از  ياد تشنگيبه ن که يهم يار تشنه بود، خواست آب بخورد وليمشک را پر کرد. بس

 خت.يدستش ر

در هنگام بازگشت، سربازها از پشت نخلها به او حمله کردند. دستش را قطع کردند. بند مشک را  

 خت.يبه مشک خورد و آب ها ر يريزد. ت ير ميبا دندان گرفت و شمش

 .ن افتاديبه چشمش زدند و بر زم يريد شد، تيگر نااميحضرت عباس)ع( د

 ن خو را به او رساند و فرمود:يسپس با هم حمله کردند و بدنش را پاره پاره کردند. امام حس

 گر کمرم شکست.يد

 :تر(بزرگن يسن ي)برا دومت يروا

 ا آمديهجرى به دن 26ه السّالم( در روز چهارم ماه شعبان سال يحضرت ابوالفضل العباس)عل

هاشم و  يالسالم ملقب به قمر بن هيعل طالبين ابب يعل نيرالمؤمنيحضرت ابوالفضل عباس بن ام

 فاطمه بنت حزام است. نيام البن شانيدر واقعه کربالء، مادر ا ديکربال، شه يسقا

خود را اثبات کرد و  يو وفادار مانيدر واقعه کربالء حاضر بود و قهرمانانه ا هيعباس سالم اهلل عل 

 شد. ديشه نياجمع هميهلل سالم اهلل علبه همراه سه برادر خود، عثمان، جعفر و عبدا

 بود. هامهيخ ياو در کربالء علمدار لشکر و سقا 

 اند.سال گفته 3۴سن آن حضرت را در هنگام شهادت  نيمورخ 
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 حضرت اباالفضل)ع( يفرد اتيخصوص

. باشدي)س( مني)ع( و از جناب ام البن نيرالمؤمنيالسالم فرزند حضرت ام هيحضرت ابوالفضل عل-

 کرد .  دانيجاو شهيهم يآن حضرت در حادثه خونبار کربال نام او را برا يهايها و جانبازيالورد

مقام  يالسالم در نزد خداوند تبارك و تعال هيحضرت ابوالفضل عل ي)ع( فرمود: برانيالعابد نيز امام

 .خورنديبه حال او غبطه م امتيدر روز ق دانياست که همه شه يبلند

 

اورد لذا يکودکان آن ب يکودکان ناراحت شد از برادر اجازه گرفت تا برا يله و تشنگشان که از نايا

مه کرد. يبه جانب خ يپر کرد و بر دوش راست گرفت و روبسمت آب رفت و آنرا  يبه سختمشک با 

ت بر دس يغياحاطه کردند، عباس با آنها کارزار کرد تا نوفل ازرق ت يراه بر او بگرفتند واز هر طرف بر و

د و آب آن را يامد و بر مشک رسيب يريد، پس مشک به دندان گرفت و تيراست او زد و آن را ببر

ا اباعبداهلل يزد: ياد ميد )فريد و از اسب بگرديآن حضرت رس ينه يگر آمد و به سيد يريخت و تيبر

امد يالسالم ب هين عليد، چون حسيه السالم را بطلبين عليزد و برادرش حس ياديالسالم( و فر يک منيعل

 ستين افتاده است، بگريد بر زميد

ـ ابومحمد 1هستند که پنج فرزند داشت.  يحضرت و تبار آن جناب از خاندان معروف علو فرزندان

ـ حسن بن  3ـ فضل بن عباس 2بن عباس بن مطلب بود.  داهلليفرزند عباس و مادرش دختر عب داهلليعب

 دختر کيـ 5ـ قاسم بن عباس ۴عباس 
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 ((2: مظلوم ابوالفضل)جواب)

 نظر کن تشنه ام طاقت ندارم سقا

 بر عطش عادت ندارم رميصغ طفلِ

 رديام آرام گ نهيس اوريب يآب

 رديز مشکت کام گ ميلب ها دهيخشک

 عمو باشد خدا پشت و پناهت يرفت

 حرم مانده به راهت نياهل ا چشمان

 ميبمان مهيمنتظر بر درگه خ ما

 ميجمله دانوعده از عمو را  انجام

 امديما ن يپدر آمد عمو اما

 امديچرا آرامِش دلها ن اربّي

 ييکمر بگرفته از داغ جدا بابا

 ؟ييبرادر جان ابالفضلم کجا ديگو

 ديخاك گرد نيا يکشته  ميعمو دانم

 ديروانه در دِل افالك گرد روحش

 ميينگو يمن دگر حرف ميعمو ديآ

 مينجو يزيحرم چ نيجز عمو در ا من

***************************** 

من و  گهيبار د هيـ  رميم يبزن دارم م يمن چشمات و وا کن ـ داداش به صورتم نگاه کن ـ حرف عباسِ

ـ چشمِ اونا  مهيعدو برده نگاهت ـ رباب و اصغرش تو خ رِيصدا کن ـ قربون اون صورتِ ماهت ـ ت

ـ  کنارِ   دهيکه مادرم رس نيه ـ ببمونده به راهت ـ چگونه قدِ تو شکسته ـ خونِ سرت چشات و بست

و  يمن  ـ  رفت يکس يب يکه قسمتم چها شد ـ به من تو کربال جفا شد ـ تو لحظه  نيعلقمه نشسته ـ بب

 قامتم دو تا شد
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 ه السالم(ین)علیامام حس روز دهم:

 

 :(کوچکترن يسن ي)برا اولت يروا

دان جنگ از زنها يرفتن به م يدند تا براد شدند، به چادرها آمين شهياران امام حسي يهمه  يوقت 

 کنند. يو بچه ها خداحافظ

نب خواهر امام يت زنها با حضرت زيکردند. مسؤول يه ميزنها و بچه ها دور امام را گرفتند و گر يهمه 

 ن بود.يحس

 يشد و به هر طرف حمله م يآمد کشته م يدان شد و هرکس به جنگ او مين وارد ميامام حس 

 کردند.  يفرار م يبل وکرد، از مقا

به امام  يزه به امام زد. سپس همگياز دشمنان با ن يکياستراحت کند.  يستاد تا کميا يپس از مدت 

 يهم به گلو يريانداخت. ت يزه مين يگريزد و د ير ميشان شمشيحمله کردند. به اکه مجروح شده بود، 

امام  ينه ين افتاد. شمر بدکار بر سيبه زمرون آورد و سپس ير را به زحمت بيامام اصابت کرد. امام ت

 ت و با خنجر سر او را جدا کرد.ين نشيحس

از سربازان  يدر روز عاشورا در وسط جنگ بعض يار دوست داشت و حتين نماز را بسيامام حس 

 گر با امام نمازشان را خواندند.يد يامام جلو استادند و بعض

 بخواند.د نماز ين را دوست دارد بايهرکس امام حس 

 

 تر(بزرگن يسن ي)برا دومت يروا

 : ابو عبداهلل هيکن

 شباب اهل الجنة ، سبط ، مبارك و ... دي، س دالشهداءي: س لقب

 هيطالب صلوات اهلل عل يبن اب يپدر : ) امام ( عل نام

  هايسالم اهلل عل يکبر قهيمادر : ) حضرت ( فاطمه زهرا صد نام
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 جرت : سوم شعبان ، سال چهارم ه والدت

 

نه يهم السالم است. آن حضرت در شهر مديو حضرت زهرا عل ين امام علين فرزند دوميحس امام

 ده به جهان گشوديبه روز سوم شعبان  از سال سوم شعبان از سال چهارم هجرت د

 

د يسبط و س -مبارك  - يزک - يوف -ب يط -د يشان رشيشان ابوعبداهلل و از جمله لقبهايا هيکن

داشت و  يه السالم فاصله سنيحضرت شش ماه و ده روز با برادر مهترمش امام حسن عل آمده است آن

سال  يه و آله و سياهلل عل يش را مدت کمتر از هفت سال در مصاحبت با رسول اهلل صليمراحل رشد خو

از پس  يهجر 51ا ي ۴۳هما السالم گذراند. و به سال ين و ده سال با امام حسن عليرالمومنيدر کنار ام

 ان را بر عهده گرفت.يعيه السالم امامت شيشهادت مظلومانه امام حسن عل

 

ه السالم با او صلح يه بود و از آنجا که امام حسن عليمعاو يآن حضرت مقارن با حکمران امامت

ه السالم حق و يامام حسن عل يره را ادامه داد . چه با مجاهدتهايز همان روش و سيشان نيکرده بود ا

 قرار نداشت. يمسلمانان شناخته شده بود و اصل اسالم در خطر جد يباطل برا

ن و ينان خود گفت: به نظر شما سزاوارتريان و هم نشيان به اطرافيسف يه بن ابيمعاو يروز

را سزاوارتر به امر خالفت  يان گفتند: جز تو کسيست؟ اطرافين فرد امت به امر خالفت کيسته تريشا

بن  يخالفت، عل ين فرد برايست. بلکه سزاوارترين نين چنيا ه گفت:يم! معاويشناس ينم

هاشم، سخاوت  يبن يريشجاعت و دل يباشد و در و ين)ع(است که جدّش رسول خدا)ص( ميالحس

 است. افتهيف تبلور يو فخر و فخامت ثفه يام يبن
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 م يدار يم، آب فراتيدار ييکربال م يدار يمردم! ما هم عتبات يآخر ا

 م يدار يمجاور، نفحات يوز چمن ها م يب، پر از چاووشيخوش س يبوما پر از 

 م يدار يدست و رو در تپش رشته قنات از ماست اگر  يداغ هفتادودو گُل تشنگ

 م يدار ينجات يو کشت يساحل امن م که بر محمل موج يآن سبک بال تران

 م يدار ينه جلوه ذاتيکه شگفت آ م يسُرخ يجمال از جبروت يدر تماشا

 م يدار يدست در شرح چه اسماء و صفات داند  ين روضه سربسته، خدا ميدر هم

 م يدار ياتيکس نداند که چه احساس ح دان سبز است يمه که از ذکر شهين خير ايز

 م يدار ين گونه سالم و صلواتيگو از ا ارت نامه است يِن زيما ع يهمه هست

 

 جواب داده شود(« داكف يروح ين بن عليا حسي» ن هر مصرع ي)ب

 فداك  يروح ين بن عليا حسي حضور آسمان در جان خاك  يا

 کنند  يش را گم ميت خويش پايپ کنند  يموج ها هرچه تالطم م

 ر سرخ ير را تفسيت تطهيآ ر سرخ ينماز عشق را تکب يا

 ن يساالر د يمکتب، ا يآبرو ن يقي ينش، ايشکوه آفر يا

 آفتابِ غرقِ خون در کربال  نوا ين يامام الله ها يا

 قرآن در نبرد  يقوّت بازو رت، هرچه مرد يجالل هر چه غ يا

 توست  يکو« هميانعمت عل»خط  توست  يقوس محرابم، خم ابرو

 کنند  يعطشان م ياد آن لب هاي کنند  يکه توفان م يآب ها وقت
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 رت يتوفان غرور و کوه غ ت ينها يفصل بلند ب يا

 ر غربت يدر گستره کو و خون نشسته  به خاك يايدر

 صداقت  يميآغوش صم ت عشق ين حکايافسانه تر

 س شکوه و استقامت يتند خاك  ياسطوره آسمان

 پرواز تو در طلوع هجرت  است  يدر خاطره غروب، جار

 اجابت  يخواهش سرخ ب يا است  يتلخ يادآور لحظه هاي

 ز خجالت اد لب تو ايبا  شد  يجا داشت فرات خشک م

 

 ه شود(ت جواب خواستي)آخر هر ب

 ن است امروز يدان حسيکربال عرصه م ن است امروز ياران حسي يروز جان باز

 ن است امروز يران حسيما سوا واله و ح اوست  يفداکار يآسمان محو تماشا

 ن است امروز يروشن از چهره تابان حس م و رضا يت تسليو آ يدريصولت ح

 ن است امروز يهفتاد و دو قربان حس يسو از يعرض ن يو ملّت ز پهفتاد و د يرو

 ن است امروز يعشق شاگرد دبستان حس اد ي يتا به عشّاق دهد درس فداکار

 ن است امروز يشان حسيصحبت از جمع پر شان شده تنها دل ما در همه جا ينه پر

 امروز ن است يزنده از نام درخشان حس و حق  يره آزاد ينام پاك شهدا

 ن است امروز يهمه را دست به دامن حس ر که از شاه و گدا يدامن شه گ« رسا» يا
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 معما

 ن محترم!يمبلغ

آموزش احکام وجود دارد که متناسب  يبرا يگريد يوه هاي، شيياحکام گو يعالوه بر روش سنت

در  يت که اثر ماندگارتراز آنها روش پرسش و پاسخ و طرح معماس يکيد از آنها بهره برد. يبا مخاطب با

شود تا مورد  يآورده م ياحکام ينجا چندنمونه از سؤاالت و معماهايگذارد. در ا يذهن مخاطب م

 رد.ياستفاده شما قرار گ

 

 ز حرام است؟ياست که به جا آوردن آن حرام و ترك آن ن يـ کدام عبادت1

 ندارد؟ يدسترسبه آن  يست و کسيـ از پاك کننده ها که در روز هست و در شب ن2

نماز نخوانده و چند سال هم نمازش را بدون حمد و سوره خوانده، حال  يتا پانزده سالگ يـ شخص3

 ست؟ياو چ يفهيوظ

 شود؟ يواجب که در آن حمد خوانده نم ياز نماز ها يکيـ ۴

 شود؟ ير بو و رنگ و طعم، با برخورد نجس، نجس ميياست که بدون تغ يـ کدام آب کر5

 خواهد؟ يمّم ميکه نه غسل و نه وضو و نه ت يـ نماز6

 شود؟ يفلز م يم، نام نوعين است که اگر حرف اولش را بردارياز فروع د يکيـ 7

 رند؟يگ يست که در نماز ميـ آن چ۱

 رند؟يگ يست که قبل از نماز آن را ميـ آن چ۳

 م؟يره بدهد کفايم و هم بايکرده ا يم هم گناه بزرگيست که اگر به دروغ بخوريـ آن چ11

 م؟ييشو يوضو را نم ياز اعضا ياست که در آن قسمت ييـ کدام وضو11

 ست؟يشود، چ ياز مقدمات نماز که از دو طرف خوانده م يکيـ 12

 از ارکان نماز که نقطه ندارد، کدام است؟ يکيـ 13

 هانجاسات و پاك کننده ياحکام سه بعد
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 ـ الف: کدام خون پاك است؟1۴

 نجس است؟ يب: چه خون       

 ج: کدام خون حالل است؟       

 وان است که هم حرام و هم نجس است؟يـ الف: کدام ح15

 هم حالل و هم پاك است؟ يوانيب: کدام ح       

 باشد؟يپاك م يحرام است ول يوانيج: کدام ح       

 شود؟يراه رفتن پاك م يلهيـ الف: کدام نجس به وس16

 شود؟يزبان پاك م يلهيب: کدام نجس به وس       

 شود؟ يانتقال پاك م يلهيج: کدام نجس است که به وس       

 ست؟يبعد از آن چ يـ در نماز مرحله17

 ..........................بعد يمرحله  تيالف: ن      

 ..........................بعد يمرحله ب: قرائت      

 ..........................بعد يمرحله ج: رکوع        

 ..........................بعد يمرحله د: تشهد        

 ..........................بعد يمرحله  ه: قنوت        

 هاجواب

ف نداشته و چند سال را به جماعت يـ پانزده سال تکل3ـ آفتاب.   2  .يـ نماز در مکان غصب1

ـ وضو.   ۳ـ قنوت.   ۱ـ خمس.   7ت.   يـ نماز م6ضاف.   ـ آب کر م5ت.   يـ نماز م۴ خوانده است.

 ـ رکوع.   13ـ وضو.   12ره.   يـ جب11ـ قسم.   11

 ان جگر و گوشت.يمانده در مير جهنده، ب: جهنده، ج: خون باقيـ الف: غ1۴

 ـ الف: سگ، ب: گوسفند، ج: گربه و خرگوش.15
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 ـ الف: کف پا و کف کفش، ب: کافر، ج: خون.16

 رة االحرام، ب: رکوع، ج: سجود، د: سالم، ه: رکوع.يالف: تکبـ 17

 دول و مسابقهج

د يم وشش تا شش تا بشماريسينويرمزجدول عدد شش است حرف اول را م :1جدول شماره 

 ديشنا شوآ يکي يکين آامبر  خدا درقريتاباصفات پ

 اسوه _رينذ_سراج_ريبش_شاهد_دلسوز _ميرمز بدست امده:رح

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ب کنار هم نوشته تا رمز يبه ترتسپس حروف راد وير جدول را کامل کنيباسوالت ز: 2جدول شماره

 ديجدول بدست آ
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 شود؟ يجمعه خوانده م يکه شبها ي(دعا1

 ((۱,11,5,1۴)) ليکم 

 (7,11,6)  رها د بند؟يق يزاد بآ(2

 (1,2,3) عزا بت برپاست؟ي(درمص3

 (۳,۴,13) الز (پدر رستم؟۴

 (15,16) ال عرب؟ ي(حرف نف5

 (1۱,17له ) ده نرم؟ي(کوب6

 (12؟ ع  )يفارس يالفبان حرف يکميو ستي(ب7

 رنديگ يتوجه:حروف از راست به چپ مقابل اعداد قرار م 

 عزك اهلل(( يمده)) اعز امراهلل آرمز بدست 

 ن پروردگار را بزرگ بدار تابه تو عزت دهديترجمه:فرام
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عدد  ير به جايد ودر جدول زيکن يشماره گذار 32تا  1ب از يرا به ترت يحروف فارس: 3ره جدول شما

از  يکيام جدول که يدتا پيحروف را  کنار هم قرار ده يب افقيد سپس به ترتينرا قرار دهآحرف معادل 

 افت.يد يباشد خواه يرحمه اهلل م ينيحضرت امام خم يبايجمالت ز

 م و رسول اکرم استين کرآاز قر يرويدر پ يزادآمده:استقالل و آرمز بدست 

    

1 15 ۴ 2۴ 27 1 27 

21 1 13 1 11 32 11 

12 3 32 12 31 32 1 

13 2۴ 12 1 2۳ 25 12 

32 2۱ 31 12 15 31 27 

1 25 12 2۱ 1 15 ۴ 
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نوشته  را که دران خانه است يدحرفيجدول را انتخاب کن ياز چهارده خانه باال يکي: 4ول شماره جد  

قرار  1۴را که در خانه شماره  يازبعد خانه انتخاب شده شمرده حرف يد سپس به صورت افقياداشت کني

ازچهارده معصوم  يکيد که نام يد ديدخواهين طور کار را ادامه دهيد وهميدارد به حرف اول اضافه کن

انتخاب کرده و دوباره از چهارده خانه اول  يگريحرف د يعنيد ين کار را ادامه دهيد ايآ يبدست م

  چهارده معصوم رمز جدول ماست يب نامهاين ترتيد بديبدست ا يشمرده تا نام بعد

 ح ع ف م

 ص ب س ح

 ن ت ر ك

 ا ح م ح

 ج س س ل

 ض ا ا ا

 ه س ق ق

 ن ي ط م

 د ق ا ي

 ي ي ا ظ

 م د د ن

 د ن ر ل

 س م ق ر

 ي ر د ي

  ه س 
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 جوانان وكودكاننو يشعرها 

 كتاي يخدا

 يينوك سرخ و حنا ييجوجه جوجه طال

 ؟يرون جستيچگونه ب يتخم خود را شکست

 وارش از سنگ بوديد م تنگ بوديجا يگفت

 نه کس زمن خبرداشت نه پنجره نه در داشت

 يرون جستيکهو به بي يتخم خود را شکست

 کتاي يتو را خدا بايده چه زيآفر

 يشكر اله

 مانيو ا نيکه دارم د منم بچه مسلمان

 رسولم داده فرمان کتابم هست قرآن

 يکنم شکر اله يبه وقت صبحگاه

 

 اتل متل

 نهيامرخدا هم نهيرياتل متل ش

 دونه يحال مرا م خدا که مهربونه

 نو نوشتهيخدا ا گناه نکن که زشت

 شهينماز بخون هم شه يخدا که بد نم

 نهيهم يمسلمون نِ ينماز ستون د

 نهيخدا هم امر نهيرياتل متل ش
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 سالم نشانه ادب

 فرشته روز شب است سالم نشان ادب است

 به پدرو به مادر سالم يبه هرکه کرد

 گه چقدر با ادب است يم به خواهرو برادر

 اء دادهيخاتم انب سالم را خدا داده

 صلوات بر محمد)ص( سالم بر محمد)ص(

 

 اد خداي

 ز منيکودك تم يا ز منيغصه نخور عز

 چراغ راهنما بَُود بَُود يخط کش که ييجا

 بعدا به راست نگاه بکن اول به چپ نگاه بکن

 ابون گذر بکنياز خ ومدين نياگر که ماش

 

 جان يب يب

 ر و پستهينون و پن قصه قصه قصه، يآ

 پتو نشسته يرو مادر بزرگ خوبم

 شيبوسه زنم به رو شيروم به سو يمن م

 آقاجان تو هم مثل جان يب يگم سالم ب يم

 مرا بخندان يکم خوبت يبا قصه ها

 يز هستيخوب و عز شهيمن هم يبرا

 يمن تو بست يبه رو سردغم را  يدرها
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 حرف تو را دهم گوش

 من با تو سرفرازم نميمادر نازن

 ييتو نعمت خدا ييم به فکر مايدا

 زِخانه يرو يتو م بهانه يهر روز ب

 سرکار يرو يکه م خدا تو را نگه دار

 گفته است از تو با من قرآن پاك و روشن

 حرف تو را دهم گوش م آغوشيبگشا برو

 

 يينعمت خدا

 من با تو سرفرازم خوب و نازم يبابا

 ييتو نعمت خدا ييم به فکر مايدا

 زِخانه يرو يتو م بهانه يهر روز ب

 سر کار يرو يکه م خدا تو رانگه دار

 منگفته است از تو با  قرآن پاك و روشن

 حرف تو را دهم گوش م آغوشيبگشا برو

 

 بچه خوب

 دونه يبچه خوب م خونه يخروس م يوقت

 بخنده مثل آفتاب د بلند شه از خوابيبا

 شيشانه زنه به مو شيه دست و رويبشو

 با بشهيز و زييتم مثل گال وا بشه
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 كودك توانا

 ياميداده به ما پ يامبر گراميپ

 دميل خربا جان و د دميامش را شنيپ

 فرزند خوب دانا کودك توانا يا

 شادو خندان يتا شَو مسواك بزن به دندان

 

 يدروغ نگفتن هنگام باز

 يان بازيم يحت م ماييگو يدروغ نم

  يو جد و باز يشوخ چونکه دروغ زشت است

 د حرف زشتيگو يکس اگر از ما بچه ها

 يزشت است با تو باز ميخوان يهمه باهم م

 ميدان يقدرآن را م ف خداستک لطي يباز

 يم درس بازيخوان يم ميد درسش بدانيبا

 

 مييبچه روستا

 مييما خوب با صفا مييما بچه روستا

 گُالش رنگ و وارنگِ  ما قشنگه يروستا

 دونند يقدر هم خوب م مردمش مهربونند

 مييگو يشکر خدا م ميخون يهمه نماز م

 (نام امامانامامت )

 گو تو از امامتب ار با شهامتي يا
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 شوايدارد دوازده پ امامت خوش نوا

 )ص(يآمده بعد از نب )ع(ياول آن عل

 فرزند آن بت شکن امام دوم حسن)ع(

 ديکه چون ستاره تاب دين)ع(شهيسوم حس

 نيفخر زمان و زم ن)ع(ين العابديچهارم ز

 امام پنجم بگو ار خوش گفتگوي يا

 تبادانش و طاهر اس محمد باقر)ع( است

 کاظم)ع(امام هفتم جعفر صادق)ع( ششم

 رضا به حکم قضا امام هشتم رضا)ع(

 )ع(يالنق يدهم عل )ع(ينهم محمدتق

 يب و نقصان برياز ع )ع(يازدهم عسکري

 ب استينا يبهر نب ب استيدوازدهم غا

 برهمه خوبان سرور )عج( امام آخريمهد

 يروشن کند جهان يظاهر شود زمان
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 ايب يا مهديب يمهد

 

 

 ايب يا مهديب يمهد ينور چشم مرتض يا ياد گار مصطفي يا

 ايب يا مهديب يمهد ايب يمحور هست يا ايب يتيرهبر گ يا

 ايب يا مهديب يمهد مان منيقلب من ا يا جانان من يجان ا يا

 ايب يا مهديب يمهد بلبل گلزار من يا دلبر دلدار من يا

 ايب يا مهديب يمهد تکبراندشمن مس يا مستضعفان يناج يا

 ايب يا مهديب يمهد کوبنده ستمگران انيعياور شي يا

 ا يب يا مهديب يمهد داور کون مکان يا حجت صاحب زمان يا
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 نياصول د

 دانستنش گنج بود ن پنج بود ياصول د

 کرده به پا يکه عالم کتا خداياول بود 

 ا گشته با صفايکه دن دوم بود عدل خدا

 بر همه گشته رحمت ده نبوتسوم ش

 تيو هدا يرهبر چارم باشد امامت

 که عدل و داد باشد پنجم معاد باشد

 دارد يعذاب سخت ديهرکه ستم نما

 دارد يپاداش خوب دينما يکيهر که ن

 

 نيفروع د

 ن رايبگو فروع د با يبلبل ز يتو ا

 چون سوسن و سُنبل است ن ده گُل استيفروع د

 محبت آرد و انس مسنمازو روزه و خ

 کند جهان را آباد زکات و حج و جهاد

 به جامعه دهد جان امر به معروف آن

 ت گُمراهانيهدا از منکر آن  ينه

 دلها يباشد صفا يو تَبر يتَول

 

 و من اهلل التوفيق
 موسسه جهادي تبليغي بالغ مبين-4114 محرم 


