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 :  (ع)امیرالمؤمنین 
)لبیک گفتن( بلند کند، همه چیزهایی که در طرف راست اویند، تا آنجا که خاک به « کسی که فریاد خود به تلبیه»

که  -و فرشته پایان رسد و همه چیزهایی که در طرف چپ اویند، تا آنجا که خاک به پایان رسد، با او تلبیه گویند و د
و هر که در احرام خود « مژده باد ترا، ای بنده خدا! و خدا جز به بهشت بشارت ندهد!»به او گویند:  -بر او مکّلند 

 گوید خداوند هزار فرشته شاهد گیرد که از آتش و از نفاق بیزار است. « لبیک»هفتاد بار با ایمان و احقاب 
و آنکه به حرم رسد و فرود آید و غسل کند و دو کفش به دست گیرد، و پیاده در حال تواضع در برابر خدا به حرم 

از او محو کند و صدهزار حسنه برایش بنویسد و صد هزار درجه برایش باال برد و صد « سیئه»درآید، خدا صدهزار 
و آنکه پابرهنه،  یعنی بدون تکبر و زورگویی بدان درآید.  - و آنکه با آرامش به مکه درآید هزار حاجت برایش برآورد. 

و آنکه با معرفت، به کعبه نظر افکند، خدا  با آرامش و وقار و خضوع به مسجدالحرام درآید، خدا او را بیامرزد. 
 (من الیحضره الفقیه)گناهانش را بیامرزد و مهماتش را کفایت کند. 

 (علیه السالمامام صادق )
نشسته بودم مردي آمد و از او  نقل كرده و مي گويد: در حضور ابوحنیفه)ع( ابراهیم بن میمون براي امام صادق

اگر به حج برود، بهتر است يا آنكه با هزينه حج، بنده اي خريده  پرسید: كسي كه حج واجب را انجام داده، آيا باز هم
پس از نقل اين مطلب )ع( امام صادق !آزاد كند؟ ابوحنیفه پاسخ داده بود: آزاد كردن بنده بهتر است او را در راه خدا

انه خدا بهتر و فتواي ناحق داده است، به خدا سوگند كه حج خ فرمودند: به خدا سوگند كه ابوحنیفه دروغ گفته
كردن كدام  كردن يك بنده و بنده ديگر تا برسد به ده بنده، سپس فرمود واي بر ابوحنیفه، آزاد است از خريدن و آزاد

جمرات خواهد رسید؟ اگر آنگونه كه  بنده به طواف كعبه و سعي صفا و مروه و فیض عرفه و سرتراشیدن و رمي
 ( 259، ص 4فروع كافي، ج  ).مردم حج خانه خدا را تعطیل خواهند كردكند(  دا)و اين مطلب شهرت پیابو حنیفه گفته، باشد 

 

 قدمت
بیت  چهارم بر گرد آسمان بودند که در فرشتگان گزاراننخستین حجگردد و باز می خلقت آدم به پیش از آیین حج ، قدمتروایات اسالمی بر اساس

 و برگزاری کعبه ، مأمور بنایخدا نیز انتقال یافت و وی به فرمان زمین به آدم خلقت پس از مناسک این. پرداختندمی عبادت و طواف به المعمور

 چه بسا ناظر به بنای کعبه توسط ،)نخستین خانه( که در توصیف کعبه به کار رفته است« اَوََّل بَیت  »در این خصوص، عبارت قرآنِی . گردید مراسم حج

ای داشته و به برگزاری آن اهتمام ویژه پیامبران تداوم یافت و (ابوالحجاج در میان اخالف حضرت آدم )ملقب به گزاریحج سنّت. باشد حضرت آدم

 .انددهبسیاری از آنان در جوار کعبه به خاک سپرده ش

 ناپدید شدن کعبه
 .های حج به فراموشی سپرده شدو به تدریج آیین ناپدید طوفان نوح گفته شده است که کعبه در

 بازسازی کعبه

مناسک  جبرئیل کعبه، اند که پس از اتمام بنایگفته .ادامه یافت مأمور بازسازی کعبه و احیای آیین حج گردید حضرت ابراهیم این وضع تا زمانی که

معروف شد( ایستاد  مقام ابراهیم و به روایتی جایی که بعدها به کوه ثَبیر بر مکان مرتفعی )به روایتی ابراهیم گاهآن. را یک به یک به او آموخت حج

از آن . گامان، حج به جای آوردند، به عنوان پیشُجرُهم و گروهی از اسماعیل سپس خود، پسرش. گزاری فرا خواندو با صدای بلند، مردمان را به حج

َرْمِی  و تلبیه ،تهلیل ،قربانی ،مزدلفه و ِمنا ،َمشَعر ،عرفه در وقوف ،سعی ف،شدن، طوا ُمحِرم پس، حج به عنوان سنّتی مقّدس و با آدابی چون

 .گزاری کعبه نیز پدید آمدداری و خدمت، تداوم یافت و مناصبی چون کلیدداری، پردهجمره

 نزد اهل کتاب

دو  به روایت ابن هشام. اندو برخی اقوام غیرعرب، خبر داده اباهل کت نزد تقدس کعبه نبود، زیرا برخی روایات تاریخی از حجاز گزاری مختص اهالیحج

 .، هشدار دادندتُبَّع درباره عواقب هرگونه اقدام علیه کعبه به یکی از پادشاهان یهودی دانشمند

 نزد ایرانیان قدیم

 .نام گیرد «زمزم» ان بر سر چاه آن، سبب شد کهرفتند و زمزمه آنکعبه می زیارت قیمت بسیار، بهقدیم با هدایای گران ایرانیان ،مسعودی به نقل

. از به زیارت کعبه رفتن پادشاهان ِحْمیر، کِنده، غّسان و لخم نیز یاد شده است. گزار، ساسان )جد ساسانیان( معرفی شده استآخرین ایرانی حج

، گستره جغرافیایی و اسالم گانه ُحمس، ِحلَّه و طُْلس، گویای آن است که در ادوار نزدیک به ظهورهای سهبندی حجاج به گروهبا این حال، تقسیم

 .گزاران، به حجاز و نواحی اطراف آن محدود شده بودقومی حج
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 های یزد و همدانای از بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی استانگزیده   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های علمیه استان تهراندر دیدار طالب حوزهبیانات          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف امروز جوانهای ما در معرض تبلیغات مضر هستند؛ این را ما قبول داریم؛ این واقعیّتی است. از روزنه

( به این صداها 1کننده به گوش میرسد، و این جوان ]که[ در این وسط میدان، ُمحاِط)آید، صداهای گمراهصدا می

تصویرهای فریبنده و اغواگر است؛ احتیاج دارد به اینکه یک شاخصی به او نشان داده بشود. این شاخص و به این 

را جمهوری اسالمی و نظام اسالمی میتواند نشان بدهد؛ ... این را باید توّجه کرد که وقتی ما از امکان انحراف 

جوری مؤمن هم بگوییم؛ امروز در نظام ما ایننسل جوان میگوییم، از ظرفیّت و امکان هدایت و رویشِ نسِل جواِن 

( او یک جوان از همین 2)-شهید ُحَججی-است. شما ببینید؛ همین شهید عزیزی که اخیراً به شهادت رسید 

سالگی؛ یعنی همین اینترنت و همین کانالهای اجتماعی  25جوانهای امروز است، او هم یک جوانی است در سّن 

جوری، این جوان را هم احاطه کرده، مثل هزاران جوان دیگری صوتی و تصویری و همههای اغواگر و همین روزنه

آید. البتّه شهید ُحَججی را خدای متعال مثل یک حّجتی امروز در جوری از آب درمیکه احاطه کرده، امّا او این

ها وجود دارد. این رویشهای مقابل چشم همه گرفت امّا زیادند کسانی که این احساس، این انگیزه، این ایمان در آن

هایی کم گرفت، اینها خیلی باارزشند، قدرشان را باید دانست. به بنده نامهجدید انقالبی و اسالمی را نباید دستِ 

ی جنگ در کجا؟ در سوریه، های جنگ؛ جبههنوشته میشود از طریق ]واحد[ ارتباط مردمی، برای حضور در جبهه

شان ها والدینها خودشان التماس میکنند، بعضیمینویسند، التماس میکنند. بعضیطور مدام نامه در حلب! همین

ینها ا«. تابی میکند، فالن میکند، شما اینها را بفرستید مثالً ]بروند[جوان ما خیلی بی»التماس میکنند که 

 دیگر و خودمان ندیده بودیم،های باورنکردنی است؛ یعنی اگر واقعاً اینها را نقل میکردند برای ما از یک زمان پدیده

افتد. این چه عاملی است که این جوان را آسانی حاضر نبودیم باور کنیم اینها را؛ اّما در زمان ما دارد اتّفاق میبه

وادار میکند که عشق به جهاد و عشق به دفاع از ارزشها، او را از زن و زندگی و خانواده و بّچه و پدر و مادر و 

ی با تر و خارج از مرزهای کشور برای مبارزهطرفمگی بَِکند و بفرستد به هزارها کیلومتر آنراحتی و شغل و ه

( هم 3دشمن؟ اینها را نباید ندیده گرفت. حاال چون اسم مفاخر فرهنگی را آوردند، آقایان و وزیر محترم ارشاد)

اد و مسائل فرهنگی و مانند اینها اینجا حضور دارند، ]الزم است[ سفارش بکنم، آقایانی که دستی در کار ارش

ی ما تقویت این روحیّه در جوانها و در نسل جوان است. ما ترین وظیفهدارند به این نکته توّجه کنند که امروز مهم

و  ی دینیی انقالبی را در اینها تقویت کنیم. اخالق را هم به برکت روحیّهدار اخالقیم، باید همین روحیّهاگر طرف

ی انقالبی و حرکت یشود در جوانها تأمین کرد؛ اخالقِ بدون دین، اخالقِ بدون تقوا، اخالقِ بدون روحیّهانقالبی م

آید و نه منعقد میشود، اگر هم منعقد بشود عمقی ندارد. ما باید جهادی و میل به جهاد در راه خدا، نه پدید می

بکنیم و این جریان عظیم نیروی انقالب را هم که  امروز تالشمان را مصروف تربیت دینی و تربیت انقالبی جوانها

در بین جوانها خوشبختانه هست، تقویت بکنیم؛ بهشان امید بدهیم، بهشان پشتیبانی بدهیم و تقویت بکنیم این 

جور نباشد که جریان انقالبی تضعیف بشود، جریان مقابل آنها تقویت بشود؛ این نباید اتّفاق بیفتد؛ جریان را. این

 .محیط دانشگاه، نه در محیط تبلیغات دینی، نه در محیط فرهنگی و امثال اینها نه در

ی شما بحمدهللا از آن برخوردار است، در جامعه تأثیر بگذارد، باید باسواد ای که روحیّهافکارتان، پیشنهادهایتان، خصوصیّات برجستهاگر میخواهید 

ره میشود، ما اینها ادباشید، باید درس بخوانید، باید ماّل باشید. درس را جّدی بگیرید؛ نگویید حاال دنیا دارد براساس پیشرفتهای فنّی و فنّاوری و مانند ا

ی ماّلعبدهللا میخوانیم یا فرض کنید منطق مظفّر میخوانیم! نه، این منطق مظفّر را باید بخوانید؛ این کتاب نحو ایم داریم مثالً فرض کنید حاشیهنشسته

کرد  که حاال عرض خواهم-عنوان یک روحانی ید بهعنوان مقّدمه باید بخوانید؛ این کتاب فقه را و کتاب اصول را باید بخوانید تا بتوانرا یا کتاب صرف را به

اثرگذار باشید. باید درس خواند. ما در بین روحانیّون کسانی را داشتیم که ازلحاظ مبارزه چیزی کم نداشتند، امّا ازلحاظ علمی، نصاب  -روحانی یعنی چه

در حّد  -اممثل ام-یا در ایجاد این حرکت عظیم بگذارند. آن کسی توانست که  الزم را نداشتند؛ اینها نتوانستند تأثیر قابل توّجهی در پیشرفت این مبارزه

 .ی اوّل من است؛ درس را جّدی بگیریدنصاب کامل بود. درس بخوانید! این توصیه

ای که شما میخواهید و به حوزهخیلی خب! این  -ی علمیّهی تهران یا کاّلً حوزهحاال یا حوزه-ی دوّم این است که شما انتقادهایی به حوزه دارید نکته

آورد؛ بله، شما آن جایگاه مدیریتّی و ی شما و خواست شما به وجود میقول شما االن وجود ندارد، این را شما به وجود بیاورید. حوزه را اراده

ریّت های مطلوب، صرفاً با داشتن یک مدیقّق خواستهرا ندارید که بخواهید مثالً یک تصمیمی بگیرید و فوراً عمل بکنید؛ امّا تح های منابع مالیپشتیبانی

آید؛ چیز دیگری الزم است. آن چیز دیگر همان است که شما آید، حتّی گاهی با داشتن آنها ]هم[ به دست نمیو داشتن منابع مالی به دست نمی

ی مطلوب را آید، این حوزهرد؛ بدون مبارزه هیچ چیز به دست نمیدارید: انگیزه، میل، وضوحِ مطلوب و غایت مورد نظر؛ اینها الزم است. و باید مبارزه ک

ی سیاسی نیست؛ ]مبارزه[ یعنی تالش، نیست، معنایش مبارزه« زنده باد مرده باد»هم باید با مبارزه به دست آورد. البتّه معنای مبارزه، ]گفتِن[ 

حوزه را شما درست کنید. البتّه ما وظیفه داریم کمک کنیم به شما؛ آقایان  مجاهدت، گفتن، فکر کردن، همفکری کردن، متشکّل شدن. بنابراین، این

وجود بیاید، سنگینِی بارِ مسئولیّتِ آن را بر دوش خودتان احساس کنید. شما مدیران حوزه وظیفه دارند تسهیل کنند کارها را؛ امّا آنچه باید در آینده به 

هرحال سال دیگر، پانزده سال دیگر نوبت شما بشود که نقش ایفا کنید؛ بهال ممکن است ده سال دیگر، پنج هستید که باید این کارها را انجام بدهید؛ حا

 .هم یک نکتهاین کار خواهد شد و شما هستید که میتوانید اقدام کنید و کار کنید. این

آمده »؛ من با این تعبیر مخالفم. نگویید «مده بودیم که آن کار بشودبودیم که این کار بشود، آما به حوزه آمده »ی حوزه گفتند که یکی از دوستان درباره

؛ یعنی دوام حضور خودتان را در تعبیرتان هم بیان کنید. «ایم برای اینکه این کار بشودما آمده»؟ بگویید یعنی چه« بودیم«. »ایمآمده»؛ بگویید «بودیم

طور عزم را شما نشان بدهید و ی قاطع و مصمِّم این راه، همینل یک دونده، مثل یک پیمایندهدر بیانات خودتان، آن عزم راسخ را، مثل یک رونده، مث

بله، باید هم بشود و خواهد هم شد؛ وقتی شماها تصمیم بگیرید، پایش بِایستید، حرف را پخته کنید، حتماً «. ایم که این کار بشودآمده»بگویید؛ بگویید 

 دار و محسوسیی کامالً معنیبدانید که مقام عمل با مقام فکر و مطالعه و طرّاحی و مانند اینها فاصله دارد؛ یک فاصله انجام میگیرد. البتّه این را هم

هید عمل دارد. خیلی از حرفهایی که ما میزنیم، آرزوهایی است که بر زبان جاری میشود در قالب جمالت و کلمات؛ امّا همین آرزو را وقتی شما بخوا

ی ی ذهنیّت و مطالعه و تصویر ذهنی، فاصلههای بسیار زیادی الزم دارد. اشتباه نکنیم ما؛ میدان کار، میدان عمل، میدان واقعیّت، با عرصهبکنید، تالش

وقت نده آنهای ما در دوران دفاع مقّدس ]همین بود[. بکامالً آشکاری دارد؛ در مقام عمل، خیلی از کارها به این آسانی پیش نمیرود؛ یکی از گرفتاری

های نظامی را پهن میکردند و میگفتند که میخواهیم از ها و کالکآمدند این نقشهجمهور بودم؛ در دفتر ما ]جلسات نظامی[ تشکیل میشد؛ میرئیس

ر جنگ اندرکاتدریجاً دست اینجا حرکت کنیم، برسیم به اینجا؛ مثالً فرض کنید این تعداد نیرو یا چیزهایی مانند آن الزم است. بعضی از دوستان ما که

که ؛ درحالیفتندشده بودند، نگاه میکردند میدیدند از اینجا تا آنجا یک خطّ خیلی کوتاهی است، ]لذا[ خیلی زود قانع میشدند، قول میدادند و تصمیم میگر

ی ذهن و فکر و مانند اینها تفاوت دارد؛ این هم با عرصهیعنی مثالً فرض کنید یک عملیّات رمضان؛ عمل فرق دارد؛ میدان عمل « از اینجا تا آنجا»واقعیّتِ 

 .یک نکته که ]خواستیم[ عرض بکنیم
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 : بلند کردن امیرالمومنین علیه السالم بدست رسول خداصلی اهلل علیه و آلهخطبه غدیر بخش چهارم         

  

 مواردی که الزم نیست بدن یا لباس نمازگزار پاک باشد
 .ی زخم یا جراحت یا دمل، لباس یا بدن به خون آلوده شده باشدالف( آن که به واسطه

 .لباس یا بدن کمتر از درهم )بند انگشت اشاره( باشد ب( آن که خون موجود در

 .توان عورت را پوشاند نجس باشدج( آن که لباسهای کوچک نمازگزار، مانند جوراب که با آنها نمی

 .د( آن که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند

 ده شده باشدی زخم یا جراحت یا دمل، لباس یا بدن به خون آلوالف( آن که به واسطه
اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون یا جراحت یا دمل باشد، چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس معموالً یا  .1

تواند با آن خون نماز بخواند. همینطور است چرکی برای این شخص، سخت است، تا وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است می

 .شودگذارند و نجس میآید یا دوایی که روی زخم میبا خون بیرون می که

شود و شستن آنها آسان است، این حکم را ندارد )یعنی اگر در بدن یا لباس نمازگزار هایی که به زودی خوب میها و زخمخون بریدگی .2

 .)باشد، نماز او باطل است

 درهم )بند انگشت اشاره( باشدب( آن که خون موجود در لباس یا بدن کمتر از 
آلوده باشد، در صورتی که مقدار آن کمتر از بند انگشت سبابه باشد  -غیر از آنچه در مورد قبل ذکر شد -اگر بدن یا لباس نمازگزار به خون .1

 .نماز با آن اشکال ندارد، ولی با بیش از آن اشکال دارد

 :شرایط خون کمتر از درهم .2

خون حیض نباشد که اگر اندکی هم از آن بر بدن یا لباس نمازگزار باشد نمازش باطل است، و بنا بر احتیاط واجب خون نفاس و استحاضه 

 .نیز همین حکم را دارد

 .خون حیوانهای نجس العین )سگ و خوک و کافر( و حرام گوشت و مردار نباشد

ی رطوبتی از خارج به آن نرسیده باشد مگر در صورتی که رطوبت با خون مخلوط و در آن مستهلک شود و مجموع آنها هم بیش از اندازه

 .واجب اشکال داردُمجاز )بند انگشت( نشود که در این صورت، نماز با آن صحیح است و در غیر این صورت نماز با آن بنا بر احتیاط 

 .شود با آن نماز خواندی رسیدن به خون، نجس شود، نمیاگر بدن یا لباس خونی نشود، ولی به واسطه .3

 توان عورت را پوشاند نجس باشدج( آن که لباسهای کوچک نمازگزار، مانند جوراب که با آنها نمی
توان عورت را پوشانید، و نیز انگشتر و دستبند و امثال چین که با آنها نمیهای کوچک نمازگزار، مانند جوراب و دستکش و عرقاگر لباس .1

 .آن با نجاستی تماس پیدا کند و نجس شود نماز خواندن با آن اشکال ندارد

نماز  اشیایی از قبیل دستمال و کلید و کیف و چاقو که همراه انسان است اگر نجس باشد، در صورتی که نتوان عورت را با آن پوشاند، .2

 .اشکال ندارد

 د( آن که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند
 .نماز او درست استکسی که به خاطر سرما یا نداشتن آب و امثال اینها ناچار شود که با بدن یا لباس نجس نماز بخواند،

 ادامه دارد......

 

َعزََّوَجلَّ  َمعاِشَرالنّاسِ، هذا َعلِی أخی َو َوصیی َو واعی ِعْلمی، َو َخلیَفتی فی اُمَّتی َعلی َمْن آَمَن بی َوَعلی تَْفسیِر کِتابِ هللا

ْعدائِه َوالُْموالی َعلی طاَعتِِه َوالنّاهی َعْن َمْعصِ  َُ محاِرُب اِل ُُ یَتِِه. إِنَُّه َخلیَفُة َرُسوِل هللا َو َوالّداعی إِلَْیِه َوالْعاِمُل بِمایَْرضاُه َواْل

ُل الَْقْوُل لََدی(.أَمیُراْلُمْؤِمنیَن َواْْلماُم اْلهادی ِمَن هللا، َو قاتُِل النّاکِثیَن َوالْقاِسطیَن َواْلمارِقیَن بِأَْمِرهللا. یَُقوُل هللا  : )ماُیبَدَّ

َوعاِد َمْن عاداُه )َواْنُصْر َمْن نََصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذلَُه( َوالَْعْن َمْن أَْنَکَرُه َواْغِضْب َعلی َمْن َجَحَد بِأَْمِرَک یاَرّبِ أَقوُل: اَلَّلُهمَّ واِل َمْن واالُه 

ُه.  َحقَّ

هان مردمان! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من. و هموست جانشین من در میان اّمت و بر گروندگان به من و 

که مردمان را به سوی او بخواند و به آن چه موجب خشنودی اوست عمل کند و با دشمنانش ستیز نماید.  بر تفسیر کتاب خدا

او پشتیبان فرمانبرداری خداوند و بازدارنده از نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین رسول هللا و فرمانروای ایمانیان و 

پیمان شکنان، رویگردانان از راستی و درستی و به دررفتگان از دین  پیشوای هدایتگر از سوی خدا و کسی که به فرمان خدا با

 «فرمان من دگرگون نخواهدشد.»پیکار کند. خداوند فرماید: 

پروردگارا! اکنون به فرمان تو چنین می گویم: خداوندا! دوستداران او را دوست دار. و دشمنان او را دشمن دار. پشتیبانان او را 

را یاری نما. خودداری کنندگان از یاری اش را به خود رها کن. ناباورانش را از مهرت بران و بر آنان خشم پشتیبانی کن. یارانش 

 خود را فرود آور.

تی َو دیَنُکْم َوأَْتَمْمُت َعلَْیُکْم نِْعمَ  أَْکَمْلُت لَُکمْ اللهمَّ إِنََّک أَْنَزْلَت اْْلیََة فی َعِلی َولِیَِّک ِعْنَدتَْبییِن ذالَِک َونَْصبَِک إِیّاُه لِهَذا اْلیَْوِم: )اْلیَْوَم 

ْسالِم دیناً َفلَْن ُیْقبََل ِمْنُه َوُهَو فِی اْْلِخَرِة ِمنَ  ْسالَم دیناً(، )َو َمْن یَْبَتغِ َغْیَراْْلِ اْلخاِسریَن(. اللهمَّ إِنِّی ُأْشِهُدَک أَنِّی قَْد  َرضیُت لَُکُم اْْلِ

  بَلَّْغُت.

امروز آیین شما را به کمال، و نعمت خود را بر شما »گام برپاداشتن او و بیان والیتش نازل فرمودی که: معبودا! تو خود در هن

و آن که به جز اسالم دینی را بجوید، از او پذیرفته نبوده، در جهان « »به اتمام رساندم، و اسالم را به عنوان دین شما پسندیدم.

 (www.hawzah.net) دا، تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم.خداون« دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود.
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 ادهمی مسعود شهید مهندس نامهوصیت از فرازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رخودب بیايم شهیدپرور و خونین منطقه اين به توانستم و شد من نصیب توفیقي كه حال

  بنده اين از شاءهللا ان ،بدهم تذكر خود خانواده و عزيز برادران به را زير موارد كه ديدم الزم

 :نمود خواهند قبول حقیر

 ؛است ناپذير انكار واقعیتي و صحیح معني تمام به ايكلمه هاجبهه در غیبي امدادهاي -1

  به خواستمي جنگي سالح همه آن با دشمن اگر كهبودم شاهد جبهه در مدتي من چون

  را كاري چنین جرأت ولي بود میسر برايش فرصت ترينكوتاه در كند حمله ما نیروهاي

 .نداشت

  را او و باشید امام خط رودنباله و جوئید دوري تفرقه از كه دهممي تذكر برادران تمام به -2

  هللاحزب با همگام و هللاحزب خط در پیوسته. است ايشان از داريم چه هر ما كه نمائید ياري

 .نكنید فراموش را است هللاحزب به حزب نزديكترين كه اسالمي جمهوري حزب و بوده

  خود حجاب كه كنممي عرض مسلمان خواهران تمامي و همسرم ،خواهرانم ،مادرم به -3

  نیرو از پر همیشه ما هايجبهه تا بكوشند خود فرزندان صحیح تربیت در و نموده حفظ را

 .است ايمان با مردان دهندهپرورش مؤمن زنان دامان و اوست حجاب زن سنگر چون باشد

  اين جبهه سوي به كهكنممي عرض اسالمیمان كشور غیور جوانان و عزيزان تمامي به -4

  ماش را جبهه امروز نگهدارندكه گرم را جنگ تنور امام فرموده به و بشتابند اسالمي دانشگاه

  خاك به را جنايتكار ابرقدرتهاي و بعثي دشمن پوزه هم كه نمایید پر بايد جوانان و عزيزان

  با بیايد جبهه به كه كس هر الحق چون برداريد؛ خود خودسازي جهت در گامي هم و مالیده

  خودسازي جهت در يا كندمي خود نصیب را شهادت يا كه گرددبرمي خانه به پر دستي

 .آوردمي بدست توفیقاتي

 مسائل بیشتر ،امداشته نقش روستايي اسالمي شوراهاي تشكیل در حقیر اين چون -5

  روستائیان باشدكهمي ادارات كارمندان با سخنم روي شدمي مطرح اينجانب نزد روستايیان

 آنان كردن سرگردان از كنند سعي و باشند داشته بهتر برخوردي آنان با بپذيرند رابهتر

 .بكاهند روستا و شهر بین كلي سطح در و افراد بین تبعیضات از االمكان بپرهیزند حتي

  حق به گردن خیلي شما مهربانم مادر. باشدمي همسرم و مادر با سخنم روي اينجا در -6

  مرا كه خواهممي نبودم شما براي خوبي فرزند اگر ببخشید و كنید حالل مرا داريد. من

 هدايت به و باشید صبور( س)  زينب همچون كنید سعي نكنید گريه درمرگم و ببخشید

 .بپردازيد ديگران

 

 )ادامه مطالب شماره قبلی نشریه( است خطر در همواره که آنچه ،یزندگ سبک

 

 قیوث ارتباط نیا !است یزندگ سبک رییتغ جادکند،یا تواندیم یرانیا جامعه در ها شنیکیاپل نیا که گريید بیآس اما

 سازي یعرف و سازي کسانی موجب کنند،یم یزندگ متفاوت یفرهنگ با و رانیا از اي گوشه در کدام هر که افرادي با

 سبک گرفتن قوت و لیاص فرهنگ شدن اثر کم موجب نشود، تیهدا و یسامانده یدرست به اگر که شودیم یفرهنگ

 علت به م،یمعترف آن بر همه که همانگونه گرید طرف از .شودیم یتتفاو یب و یطلب رفاه با همسو یزندگ از یخاص

 خانواده و یواقع دوستان گروه جامعه، از را فرد ساعات، یتمام در یگوش بودن همراه و فضاها نیا باالي تیجذاب

 .بود خواهد خانواده کانون یفروپاش و روابط سردي مدت انیم در آن بیآس که کندیم جدا

 در دارد دنبال به را اباگري جیترو و ییازدایح بوك سیف نیهمچن و چت ،وي تلگرام مانند دیجد یاجتماع هاي شبکه

 نامشروع روابط سازي عادي باعث دیجد یاجتماع شبکه .هستند مخرب جوانان و ها خانواده براي ها شبکه نیا واقع

 به جدي طور به دیبا که دارد دنبال به یمنف آثار و کند یم متزلزل را خانواده اصالت دیجد یاجتماع شبکه شود، یم

 .گرفت را ییها شبکه نیچن گسترش جلوي و پرداخت مبحث نیا

 روم تمام در که است تیانسان از دور به و زشت اریبس عمل !کیرک هاي فحش ، یجنس آور شرم هاي امیپ انتشار

 دارد جدي ییزا بیآس یجوانان و نوجوانان براي مخصوصا ، خود خودي به که ندارد مرزي و شود یم مشاهده ها

 چت در که است مواردي از گرانید اعتقادات به نی،توه یینما تن ،یجنس ،یخصوص کامالً  موضوعات کردن بازگو.

 و یجنس گري اباحه تینها در که خورد یم چشم به ها شبکه نیا سازي عادي هیرو با راً یاخ و بوده آن شاهدها روم

 به دشمن که میباش آگاه دیبا .است یاجتماع هاي شبکه از یناش ها طالق بعضاً  .نندز یم ادیفر را بندوباري یب

 عادي با زین ماهواره شبکه نیهمچن هستند؛ خانواده فاقد خود چراکه است یرانیا هاي خانواده یفروپاش دنبال

 .ردیگ صورت فرهنگسازي نهیزم نیا در دیبا که شوند یم ها طالق باعث فحشا و انتیخ سازي

 رد،یگ یم صورت مجازي فضاي نیا در جوان دختران به شرمانه یب شنهاداتیپ ریس و یراخالقیغ هاي امیپ انتشار

 فضاي در که یجعل هاي تیهو و استفاده سوء .کند یم جادیا را ريیناپذ جبران یاجتماع هاي بیآس و خطرات

 .شود یم ندارند، را غلط و درست صیتشخ تیقابل هنوز که ینوجوانان براي جدي هاي بیآس باعث دارد وجود مجازي

 را هکرها و انیسودجو طرف از چت وي کاربران دیتهد امکان ،یجعل هاي چت وي قیطر از ریتصاو و اطالعات سرقت

 و زودرس بلوغ ،ینترنتیا و یلیموبا هاي ماريیب ،یروان تیامن صلب ،یروان اختالالت گسترش. سازد یم فراهم

 .رود یم شمار به دیجد ابزار نیا تخطرا از رفتاري مشکالت
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