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  فھرست
  مذھبی -اعتقادی:بخش اول 

  

  اعتقادی مذھبی: بخش اول 
چگونھ می توانیم شاد باشیم و شادی مان ماندگار و لذت بخش باشد؟  

شادی خوشبختانھ در عالم ھستی .شادی موضوعی پرجاذبھ و کشش است کھ دارای عالقمندان و طرفداران زیادی است 
در برخی موارد نیاز آموزش نیز احساس می .بخش ھای فراوانی وجود دارد کھ گاھی بھ دقت و توجھ بیشتر نیازمندند

  .شود
یعنی قلبمان را مرور و با نشاط نماید در  مانیز در این فرصت کوتاه بھ دنبال شور ونشاطی ھستیم کھ درون پایگاه شادی

ین دنیای وانفسا بالبخند برمشکالت نشاط و شادابی خویش رابرای رسیدن بھ کمال و این راستا نیازمند رازی ھستیم تا درا
  .جھت بندگی خدای سبحان حفظ کنیم

ھنر آن است کھ در گرفتاری ھا و بحران ھا .پرواضح است کھ در خوشی ھا شادبودن،ھنر نیست ؛بلکھ یک وظیفھ است 
جر و پاداش خویش را با لبخند برمشکالت حفظ نماییم و بھ عنوان باالھام از توصیھ ھای دین اسالم ،خود را نباختھ و ا

مومن کسی است کھ شادی اش در چھره نمایان و حزنش در درون ) (ع(یک مسلمان مصداق آن کالم زیبای حضرت علی
  .باشیم.)پنھان است

  سھم خود را از دنیا فراموش نکن:ھمچنین در قرآن سفارش شده است
شادی را بیش از غم سالمتی را قبل از بیماری :گفتھ اند کھ می بایست چندچیز را مغتنم شمرد در توضیح این سفارش مھم 

  . ؛زندگی را بیش از مرگ و جوانی را قبل از پیری
  .بنابراین باید از لحظات شادبھ عنوان یک نصیحت پاسداری کرد و از آن توشھ گرفت

دلیل بھترین واقعھ زندگی را ھنگامی می دانستھ اند کھ انسان خود  انسان را موجودی ناشناختھ نامیده اند چھ بسا بھ ھمین
ناگفتھ پیداست کھ این بھ سعی وکوشش انسان در امر ! اما بھ راستی کی و  چگونھ این اتفاق می افتد؟..را می شناسد

  .تھذیب نفس بستگی دارد 
تر انسان خود جھان است و بر اساس این  دراندیشھ اسالمی انسان شاھکار خلقت و عصاره جھان است و بھ تعبیر کامل

تعریف انسان محور و مدار اصلی است و از مجموعھ سیارات ، فلکیات  ، خورشید ،ماه و ستارگان و امواج شاطع شده از 
آن تأثیر می گیرد ؛حتی از رنگ ھا ؛زیرا رنگ ھا نیز دارای طول موجی خاص ھستند وتأثیر ویژه ای بر بدن انسان دارد 

  .رنگ قرمز ھیجان آور ؛رنگ آبی ،آرامش بخش ورنگ سبز ،نشاط آور استمثال .
  .در قدیم معابد را با شیشھ ھای رنگی تزئین می نمودند تاعبادت کنندگان از خواص درمانی رنگ ھا نیز تأثیر بپذیرند

حسن ظن )ع(حضرت علیبنابراین این تغییر و تحوالت فراوان در انسان بھ عوامل متعددب بستگی دارد بھ عنوان نمونھ 
خویش بینی ،اندوه را :در افراد را حالت مثبتی است کھ عاملی مؤثر جھت بر طرف شدن اندوه مطرح نموده وفرموده است

  )224تحف العقول صفحھ .(می کاھد و از افتادن در بند گناه می رھاند
کھ در این جا بھ مھمترین آنھا بھ عنوان  لذا جھت نیل بھ نشاط و لذت و آرامش ماندگار نیاز مندمؤلفھ ھای خاصی ھستیم

  .شاه کلید شادی و سرور پایدار اشاره می گردد
  
  
  
  
  



  
  

شاه کلید لذت ھای ماندگار:  
  یا معرفت حضوری پرودگار در سھ گام  خدا باوری)الف

   تفسیری زیبا و روشن از زندگی دنیوی)ب
  تعبیری دل نشین از مرگ یا مھاجرت بھ سرای دیگر)ج
  
  

  یا معرفت حضوری پرودگار در سھ گام باوریخدا)الف
ھرچند گرایش بھ خدا امری فطری است و کشش درونی انسان ھا بھ سوی اوست ؛اما فطری بودن صرف کافی نیست و 

عالوه براین ھا در تقویت بنیھ خداباوری .باید با استدالل و براھین نیز ھمراه باشد تا از بنیھ علمی برتری برخوردار گردد
  .رد نیل نیز مفید ورازنده خواھد بود؛اموری کھ نمی توان در راه معرفت پروردگار آنھا نادیده گرفتبھ موا

تزکیھ و تھذیب نفس.  
ریاضت بسیار باید کشید تارنگ خدا و نور خدا در زندگی و زندگانی .درک نور خدا بھ تالش و پشتکار نیاز دارد

ست کھ برای رسیدن بھ مراتب کمال باید بھ جھاد اکبر پرداخت بھ قو ل اعتقاد موحدان براین ا.یابد خداپرستانھ ای تجلی
  .معروف ھرکس طاووس خواھد جورھندوستان کشد

ھرگاه مھر خدا و شھد . باید با انجام واجبات و ترک محرمات مراقبت ویژه داشتھ باشد تا قلب دریافت نور خدا را پیدا نماید
  .ر و شادی م یگرددمودت او بھ دلی چشانده شود سرشار از سرو

  : چند راه کارھای عملی برای انجام چنین اعمالی
نماز اول وقت  

اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند « :نقل می کردند کھ ایشان می فرمود) ره( آیت هللا بھجت از مرحوم آقای قاضی
  بھ صورت من تف بیندازد: و یا فرمودند! و بھ مقامات عالیھ نرسد مرا لعن کند

  .در انجام نمازھا کوشا باشید: حافظوا علی الصلوات« اول وقت سّرعظیمی است 
و ھمچنین کھ نماز گزار اھتمام داشتھ باشد و مقید » . و نماز را بپا دارید: أقیموا الصلوة« خود یک نکتھ ای است غیر از 

  ». قلب ھم نباشدباشد کھ نماز را اول وقت بخواند فی حّد نفسھ آثار زیادی دارد، ھر چند حضور 
  آثار و برکات نماز اول وقت در پرتو آیات و روایات-

در اھمیت نماز و اینکھ ستون دین معرفی شده سخن ھای بسیار گفتھ اند، اما در اینجا تنھا در مورد اھمیت نماز اول وقت   
  .و آثار مترتب بر آن سخن می گوییم

  :برآورده شدن خواستھ ھا - ١ 
خداوند متعال با حضرت موسی تکلم ”: روایت می کند کھ فرمودند) ع(از امام حسن عسکری حضرت عبدالعظیم حسنی

حاجت و :کسی کھ نمازھا را در وقتش بھ جای آورد چھ پاداشی دارد؟ خداوند فرمود. خدای من:کرد، حضرت موسی فرمود
السالم و المسلمین ھاشمی نژاد حضرت حجة ا ١“.درخواستش را بھ او عطا می کنم و بھشتم را برایش مباح می گردانم

خیلی آدم موفقی بود، ھمیشھ قبل از اذان داخل . پیرمردی مسن، ماه مبارک رمضان بھ مسجد اللھ زار می آمد: فرمودند 
شما خیلی موفقید، من ھر روز کھ بھ مسجد می آیم می بینم شما زودتر از ما آمده اید جا . حاج آقا: بھ او گفتم. مسجد بود

  .من در نوجوانی بھ مشھد رفتم: نھ آقا، من ھرچھ دارم از نماز اول وقت دارم و بعد گفت: او گفتبگیرید، 
من سھ حاجت مھم دارم، دلم می خواھد ھر سھ تا را خدا در جوانی بھ : مرحوم حاج شیخ حسن علی را پیدا کردم و گفتم

یکی دلم می خواھد در جوانی بھ حج مشرف شوم،  :چی می خواھی؟ گفتم: یادم بدھید؟ ایشان فرمودند من بدھد، یک چیزی
دومین حاجتم این است کھ دلم می : گفتم. نماز اول وقت بھ جماعت بخوان: فرمودند. چون حج در جوانی لذت دیگری دارد



و حاجت سومم این است کھ خدا . نماز اول وقت بھ جماعت بخوان: فرمودند. خواھد یک ھمسر خوب خدا بھ من عنایت کند
  .کسب آبرومندی بھ من عنایت فرمایدیک 

این عملی را کھ ایشان فرمودند من شروع کردم و در فاصلھ سھ سال ھم بھ حج . نماز اول وقت بھ جماعت بخوان:فرمودند
  ٢.مشرف شدم، ھم زن مؤمنھ و صالحھ خدا بھ من داد و ھم کسب با آبرو بھ من عنایت کرد

   
  :برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی -٢

بنده ای نیست کھ بھ وقت ھای نماز و جاھای خورشید اھمیت بدھد، مگر این کھ من سھ چیز را “:فرمودند) ص(بر اکرمپیام
  ٣“.برطرف شدن گرفتاری ھا و ناراحتی ھا، آسایش و خوشی بھ ھنگام مردن و نجات از آتش: برای او ضمانت می کنم

   
  :ورود بھ بھشت و دوری از جھنم – ٣

ھر کس نماز واجب را در حالی کھ عارف بھ حق آن است در وقتش بخواند، بھ گونھ ای “:می فرمایند )ع(امام محمد باقر
کھ چیزی دیگر را بر آن ترجیح ندھد، خداوند برای وی برائت از جھنم می نویسد کھ او را عذاب نکند، و کسی کھ درغیر 

  ۴.ند می تواند او را ببخشد یا عذابش کندوقتش بھ جا آورد در حالی کھ چیزی دیگر را بر آن ترجیح دھد، خداو
   

  :در امان بودن از بالھای آسمانی -۴
: ھنگامی کھ خداوند از آسمان آفتی بفرستد، سھ گروه از آن، در امان می مانند:فرمود) ص(پیامبر خدا: قطب راوندی گوید

ی کنند و کسانی کھ مساجد را آباد می حامالن قرآن، رعایت کنندگان خورشید یعنی کسانی کھ وقت ھای نماز را محافظت م
  ۵“.نمایند

ھر کس نماز واجب را در حالی کھ عارف بھ حق آن است در وقتش بخواند، بھ گونھ ای کھ چیزی دیگر را بر آن ترجیح 
ندھد، خداوند برای وی برائت از جھنم می نویسد کھ او را عذاب نکند، و کسی کھ درغیر وقتش بھ جا آورد در حالی کھ 

  .یا عذابش کند زی دیگر را بر آن ترجیح دھد، خداوند می تواند او را ببخشدچی
   

  :خشنودی خداوند -۵
  ۶“.اول وقت، خشنودی خداست و آخر آن، عفو خداست، و عفو نمی باشد مگر از جھت گناه: می فرمایند) ع(امام صادق

نماز را با وضوی ”: فرمودند) ع(حضرت علیبھ ) ص(و در مقابل، تأخیر نماز موجب خشم خداست چرا کھ پیامبر اکرم
  ٧“.کامل و شاداب در وقتش بھ جای آور کھ تأخیر انداختن نماز بدون جھت، باعث غضب پروردگار است

   
  :استجابت دعا و باال رفتن اعمال -۶

شود  در حدیث است کھ بھ ھنگام ظھر درھای آسمان گشوده می شود و درھای بھشت باز می گردد و دعا مستجاب می
آمده است ) ع(در حدیثی دیگر از حضرت صادق ٨.؛پس خوشا بھ حال کسی کھ در آن ھنگام برای او عمل صالحی باال رود

چون ظھر می شود درھای “:سپس فرمودند“ .بھترین ساعت ھای شب و روز، وقت ھای نماز است… “:کھ فرمودند
ھر آینھ من بسیار دوست دارم کھ در آن ھنگام، . ه می کندآسمان گشوده شده و بادھا می وزند و خداوند بھ خلق خود نگا

  ٩“.برشما باد بھ دعا کردن بعد از نمازھا، چرا کھ آن مستجاب می شود“ :آنگاه فرمودند“ .عمل صالحی برای من باال رود
   

  :دوری شیطان و تلقین شھادتین -٧
گانھ در وقت آن محافظت کند، پیوستھ از او در شیطان تازمانی کھ مؤمن بر نمازھای پنج “:فرمودند) ص(پیامبر اکرم

) ع(امام صادق ١٠“.ھراس است؛ پس چون آنھا را ضایع نمود بر وی جرأت پیدا کرده و را در گناھان بزرگ می اندازد
ملک الموت در ھنگام مردن، شیطان را از محافظ بر نماز دور می کند و شھادت بھ یگانگی خدا و نبوت “:می فرمایند

زیاد شدن عمر، مال و اوالد صالح در دنیا،در امان بودن از  ١١”.را در آن ھنگامھ بزرگ بھ او تلقین می نماید پیامبرش



ترس و ھول مرگ در موقع مردن،آسان شدن سؤال نکیر و منکر در قبر، توسعھ یافتن قبر، نورانی شدن چھره، دادن نامھ 
خداوند، سالم دادن خدا بھ او و نگاه کردن از روی رحمت عمل بھ دست راست و آسان گرفتن حساب در محشر، رضایت 

  .از دیگر آثار و برکات نماز اول وقت است کھ در روایات بھ آن اشاره شده است… و ١٢بھ او در ھنگام عبور از صراط 
   

  چند حدیث ارزشمند  درباب اھمیت نماز  -
ارت کامل در اول وقت بھ جای آورد، این نماز در کسی کھ نمازھای پنج گانھ اش را با طھ: فرمودند) ص(رسول خدا  

  .قیامت برای او نور و برھان است و کسی کھ نمازش را ضایع کند، با فرعون و ھامان محشور خواھد بود
  
ھیچ بنده ای نیست کھ اھتمام و مواظبت در اوقات نماز و مواضع آفتاب برای وقت نمازش : رسول گرامی اسالم فرمودند 

ھمچنان کھ . نکھ من ضمانت می کنم برای او مرگ راحتی را، و رفع ھموم و تالم و نجات از آتش جھنم رابکند، مگر ای
کنایھ از این کھ ھمیشھ مواظب خورشید ھستم تا اول . (روزی شتر را چوپانی می کردم، امروز شمس را کنترل می کنم

  ).وقت نماز شد، نماز را بھ جای آورم
ت اینکھ ملک الموت در ھر روز پنج بار در موقع نماز بھ انسان نظر می کند این است کھ عل: فرمودند) ص(رسول خدا  

اگرانسان اوقات نماز را محترم بشمارد، و در وقت، نماز بخواند، ملک الموت در ھنگام مرگ، شھادتین را بھ انسان تلقین 
  .می کند و ابلیس را از انسان دور می سازد

  
ل چیزی کھ در قیامت از بنده ای حسابرسی می کنند نماز بنده است، اگر نماز قبول درگاه خدا او: فرمودند) ع(امام صادق 

  .ولی اگر نماز قبول نشود ھیچ عملی از انسان قبول نخواھد شد. افتد، بقیھ اعمال حسنھ ھم قبول می گردد
  
نمازش محافظت نماید، این نماز کامل وقتی بنده ای نمازش را در اول وقت بخواند و بر کیفیت : فرمودند) ع(امام صادق 

مرا حفظ کردی، خدا حفظت : اول وقت بھ آسمان باال می رود در حالی کھ سفید و پاک و منزه است و بھ صاحبش می گوید
و ھر گاه در اول وقت خوانده نشد و محافظت الزم بھ عمل نیامد، نماز باال نرفتھ و بھ صاحبش بر می گردد در حالی . کند

  .خدا ضایعت کند، ھمچنان کھ مرا ضایع کردی: و تاریک است و بھ صاحبش می گوید کھ سیاه
  
روز عیدی بھ : مال مھدی نراقی، کھ از شدت ورع و پاکی و سالمت و تقوا، چشم برزخی پیدا کرده بود، می فرماید 

روز، چھره ای با صفا و  عیدی من کو؟ شب آن: بر سر قبر مرده ای ایستادم و گفتم. قبرستان و زیارت مردگان رفتم
صبح از پی آن خواب . فردا کنار قبر من بیا، تا تو را عیدی دھم: نورانی را در عالم خواب مشاھده کردم، کھ بھ من گفت

در این ھنگام باغی عجیب با دار و درختی کھ ھر گز . چون بھ سر آن قبر رسیدم، عالم برزخ برای من کشف شد. رفتم
. مرا بھ درون قصر دعوت کردند. وسط باغ قصری بسیار با عظمت قرار داشت. ود، مشاھده کردمچشمم نظیرش را ندیده ب

. از کدام طایفھ ای؟ پاسخ داد از گروه عبادت کنندگان: بھ او گفتم. چون وارد شدم، شخصی با عظمت بر تختی مرصع دیدم
  .اول وقتسالمت در کسب و نماز جماعت : گفتم از کجا بھ این مقام رسیده ای؟ گفت

  
 حساب کشیدن از نفس :  

زمان خوابیدن در شب انسان اگر بتواند خود را مقید کند بھ اینکھ ھر شب قبل از خواب اعمال روزانھ خود را بررسی 
ودرپایان از .  کند ببیند در طول روز چھ اعمالی انجام داده است و جوارح بدنش را بھ چھ کارھایی مشغول کرده است

  .ند و از او بخواھد کمکش کند تا فردا بھتر از امروز عمل کندخدا طلب مغفرت ک
  

توجھ بھ نفخات الھی در مشکالت و امتحان ھای زندگی :  



گاھی عنایات خداوند عزیز و رئوف در زندگی افراد با اتفاقات عجیب وتوفیقات خاص ھمراه می شود و ورزنھ ھای ورود 
  .موجب تقویت خداباوری آنان می گرددبھ معرفت حضوری خداوند را فراھم می نماید و 

  .داستان عارف نامی فضیل ابن عیاض نمونھ ای از این وصل ھاست کھ بسیار آموزنده ومشھور است 
اومردی عیاش و راھزن بود شبی بھ قصد سرقت از دیوار خانھ ای باال می رود صدای دلنواز مرد عابدی کھ مشغول 

  :قرائت قرآن بوده می شنود
َأن لل َخَشع قلوبھم لذکرهللالم ی   ذین آمنوا اَن ن

  !!آیا وقت آن نرسیده کھ اھل ایمان دل ھایشان بھ یاد خدا خاشع گردد
آری وهللا وقت آن رسیده :با شنیدن این آیھ انقالبی عجیب در درونش پدیدار می گردد و با صدای حزین فریاد بر می آورد 

  بھ سوی تو باآیم
گذارد با چشمانی گریان و گام ھای منقلب صدای قافلھ ساالری را می شنود کھ با صدای  سرگشتھ و مبھوت روبھ بیابان می

  .بشتابید تا مبادا بھ چنگ غارتگران فضیل گرفتار آییم:آرام کاروانیان را بھ حرکت می خواند و می گوید 
می ترسند ،محبوبی نیمھ  ای ساربان آن ھارا مترسان سگی کھ از او:فضیل بادلی شکستھ و رویی شرمسار ندا می دھد 

  .شب اورا بھ دام عشق خود کشانده و مردم را رھایی بخشیده است
یکی از عارفان  این مرد بزرگ بھ حبران خسارت ھای عمر بھ غفلت گذشتھ تمام حق الناس ھارا ادا می کند و بعداز مدتی

  .عاشق گشتھ است
یاری  گاھی بنابر مصلحت در بدترین حاالت انسانی را.ن است این گونھ قضایا حاکی از لطف بی پایان پروردگار بھ بندگا

  می نماید و بھ ھمین دلیل است کھ ناامیدی از رحمت خدا از بزرگترین گناھان است 
گاھی ابتال بھ مشکالت کھ موج ھای سنگین دریای زندگی ھستند موجب تقویت روح ایمان و بیداری حس خدا خواھی 

  .و لمس حضور خدا در زندگی اجر آزمایش ھایی است کھ انسان صبورانھ آن را می پذیردانسان می گردد بنابراین درک 
البتھ عکس این قضیھ نیز می تواند اتفاق بیفتد و امتحانات در زندگی موجب شک وتردید و ناسپاسی شده و سبب دوری 

می شود برای در امان ماندن از انساناز خالق خویش گردد در این لحظات انسان بھ شدت احساس تنھایی کرده و مأیوس 
بھ زودی شبھھ ھایی بھ شما :فرمودند)ع(این رفتار ائمھ معصومین دستورالعمل ھایی داده اند از جملھ امام جعفرصادق

یابد مگر  روی می آورد در حالی کھ امام و رھبری کھ شما را ھدایت کند دربین شما نخواھد بود از آن شبھھ ھا نجات نمی
  :ریق را بخواند کسی کھ دعای غ

  یاهللا یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک
  

 توجھ و تأمل در صفات واسماءپروردگار:  
گاھی غفلت انسان موجب عدم توجھ بھ خالق خویش می گردد وآن وقت است کھ مشکالت مانند امواج خروشان 

این جاست .پرتاب می نمایند و قصداسارت و شکست مارادارنددریاوگردباد خانمان برانداز ،زندگی مارا بھ این سووآن سو
یاداو نگاه او " کھ انسان با نگاه بھ آسمان نیلگون واین سقف بی ستون آھی برمی خیزد می گوید یاُمونسی عندوحشتی

ھگاھی امن انس با اومایھ آرامش و رھایی از تنھایی ما و وحشت ھاست بنابراین باانس و دعا و نیایش ھا می توانیم پنا
  .برای خود در اوج مشکالت داشتھ باشیم

  
  :تفسیری زیبا و روشن از زندگی دنیوی) ب

اصالح نگرش فرد بھ بندگی مھمترین عامل خرسندی و شادی است متاسفانھ در زندگی مدرن ،شدیدا از آن غفلت شده یا 
  .در ھیاھوی عصر شتاب بھ دست فراموشی سپرده شده است

یادشده  الدنیا مزرعة اآلخرة کھ از دنیا بھ عنوان سرزمینی حاصلخیز ومعبری بھ جھان باقی:م از دنیا تعبیر زیبای دین اسال
  .کھ از تعبیرھای دلنشین وآرام بخش است



از طرف دیگر اسالم وابسگی بھ دنیا را نیز بھ عنوان عامل غم واندوه مطرح نموده و از آن شدت نھی می کند نگاه دین 
  .وان بھترین ابراز وسیلھ و معبری برای رسیدن بھ کمال و کسب درجات عالی استبھ دنیا فقط بھ عن

  .و دل بستگی بھ دنیا را بزرگ ترین خطر برای سقوط معرفی کرده است
با ھمھ گستردگی و نعمت ھای فراوانش ،جھت رشد و تکامل انسان مانند .دنیایی کھ اسالم معرفی کرده زیباست 

ان خدا آذین یافتھ تاچندصباحی با شرکت دراین کالس ھا مجموعھ ای از درس ھاس مورد آموزشگاھی عالی برای بندگ
نقش انسان دراین دنیا آراستھ شدن بھ صفاتی .نیاز را بیاموزیم و با نمرات خوب واحدھای درسی تعیین شده را بگذرانیم 

  .مانند رأفت ،رحمت،عفو،گذشت نیکی و احسان خداوندی است
باست زیرا نظام احسن روبھ باالست،چون خدارا نشان می دھد و انسان نیز بھ عنوان جانشین خدا از نگاه دین دنیازی

  .صفات خدارا نمایش می دھد
  
  :تعبیری دل نشین از مرگ یا مھاجرت بھ سرای دیگر)ج

کتھ کھ یکی از آموزه ھای تربیتی دینی،پذیرش واعتقاد بھ عالم جاودان آخرت است و بھ ویژه پذیرش و تشخیص این ن
برای رھایی از دنیای فانی و انتقالی بھ سرای باقی،مھاجرتی زیبا ودل نشین در کاراست کھ از آن باعنوان مرگ یادمی 
شود بحران مرگ وفنا ھمواره ذھن آدمی را بھ خود مشغول می دارد و قبول مرگ برای وی سخت و جانگاه است ترس از 

  .مرگ پدیده ھول انگیزی روانی است
  .زمانی وحشتناک اسست کھ بوی فنا و نیستی دھد ونقطھ پایان حیات انسان باشد وازه مرک

  .درحالی کھ درباورھای دینی ما مرگ ھجرت باشکوه از دنیای فانی بھ دنیای باقی است
درباره حوتدثی کھ در ھنگام مرگ برای انسان مؤمن پیش می آید آمده است کھ ملکوت والموت بازیباترین شکل و 

دی از فرشتگان برای قبض روح مؤمن حاضر می شوند واورابھ بھترین نحو قبض روح می کنند بھ طوری کھ تعدادزیا
  .مؤمن ھیچگونھ ناراحتی را حس نمی کند مانند لحظھ بیدارشدن از خواب می باشد

برزخ دیده وزمانی کھ بستگان درحال آماده سازی برای خاک سپاری او ھستند فردمؤمن کھ جایگاه خود را در بھشت و 
است با شادی خطاب بھ بستگانش می خواھد ھرچھ زودتر اورا تدفین کنند تااوبھ سرای جاویدان کوچ کنند و بن بھ روایتی 

ملک بااو وارد قبرش می شوند تا او تنھا نباشد وتاآنجا 2ھنگامی کھ بدن مؤمن را در خاک می گذارند از طرف پروردگار
ی می کنند تامؤمن در قبر خود احساس شادی کند و سپس روح اورا بھ عالم برزخ برده کھ می شود قبر اورا گشاد و نوران

  .واز بھترین نعمت ھا اورا بھره مندمی گردانند
  

راه ھای کسب رضایت اززندگی   
یکی از راه ھای کسب رضایت وخشنودی از زندگی داشتن روحیھ شاد و بی رغبتی بھ دنیا است شاید بپرسید بی رغبتی بھ 

نھ اینطور نیست بلکھ اگر چیزی از دنیا بھ شمارسید یا چیزی از دنیا از شماگرفتھ شد نسبت ! ا یعنی تارک دنیا شدن ؟دنی
  بھ ان دلبستگی نداشتھ باشید بھ گونھ ای زندگی کنید کھ نفس خودرا بھ دنیا بینیاز نشان دھید 

در دنیا می خواھید بھ دست آورید توأم با سختی است  یعنی ھرچیزی کھ(ناپایداری دنیا و اجتناب ناپذیری سختی ھا درآن 
ازواقعیت ھای دنیایی ھستند کھ مادر ان زندگی می کنیم؛اماانسان ،دنیا ار مکان لذت طلبی و کامجویی می )

  .خواھدواینجاست کھ بار دیگر،ناھماھنگی میان واقعیت دنیا و خواستھ انسان پدید می آید
رده اید کھ این ناھماھنگی چھ تاثیری در زندگی ماخواھد گذاشت ؟لذت خواھی از دنیای آیا تا کنون بھ این نکتھ فکر ک

  ناپایدار و سختی گریزی باعث اضطراب ،اندوه و حسرت می گردد 
  اضطراب یعنی نگرانی فرد       اندوه یعنی غم امروز                 حسرت یعنی افسوس دیروز

ه ،نگران است  ونسبت بھ مصیبت وارد شده غمگین می گردد و نسبت بھ دیروز اگر انسان ،لذت طلب شودنسبت بھ آیند
  .خود در آه و افسوس خواھد شد 



فقری کھ بینیازی ندارد گرفتاری :من سھ چیز را برای کسی کھ دلبستھ دنیا است تضمین می کنم :می فرماید)ص(پیامبر خدا
  .کھ آسودگی ندارد و حزن و اندوھی کھ پایان ندارد

  .اینجاست کھ دلبستگی بھ دنیا نھ تنھا آسودگی روان را نمی زداید،آسودگی جسم را نیز از بین می برد جالب
فواید بی رغبتی بھ دنیا:  
جزع کردن وبی تابی نمودن،مخصوص کسانی است کھ کامجویی را محور حیاط می :افزایش صبر و تحمل

  یابد و بردباری او بھ اندازه چشمگیری افزایش میدانند؛اما کسی کھ نسبت بھ دنیا بی رغبت باشد توان تحمل 
  )5صفحھ2اصول کافی جلد (ھرکس بھ دنیا بی رغبت شد مصیبت ھا بر او آسان می شود:می فرماید)ص(پیامبر اکرم

  .لیوانی کھ گرم باشد اگر درون آب سرد فرو رود،می شکند ولیوان سرد،اگر درون آب گرم فرو رود،می شکند
یا ،حکایت ھمان لیوان است کھ با گرم و سرد روزگارسردو گرم می شودودراین بازی ناگھان می حکایت دلبستھ بھ دن

  .شکند اما کسی کھ دلبستھ دنیا نیست ،سرد و گرم دنیا در او تأثیر نمی گذارد و لذا شکستھ نیز نمی شود
آسودگی خاطر:  

ک می شود روانی کھ آزاد نباشد آزرده میگردد انسان اسیر دل مشغولی ھای خویش است و ھمواره بھ خاطر آنھا اندیشنا
اگر خواھان راحتی و آسودگی ھستیم،باید روح و روان .روح و روان مااسیرانی ھستند کھ بھ دست خود مادربند شده اند 

 خود را از تعلق ھا و دلبستگی ھا آزاد کنیم کسستن بندھای تعلق،روح انسان را از زندان وابستگی بھ دنیا رھا میکند و
  .روان انسان را آزاد میکند 

  .می فرماید آسایش را جستجو کردم و آنرا در بی رغبتی بھ دنیا یافتم)ع(امام صادق
چشیدن شیرینی ایمان:  

کسی کھ دل بستھ بھ دنیا باشد از . ثمره دلبستگی بھ دنیا ،رنج و محنت است و ثمره دل نبستن بھ دنیا فراغت و حالوت
د و این خود در افزایش بی تابی مؤثر است و محرومیت از حالوت ایمان ،مایھ پژمردگی شیرینی ایمان محروم می گرد

ھمیشھ ناکامی دنیا دلیل نارضایتی نیست؛ناکامی معنوی ومحرومیت از حالوت ایمان نیز از عوامل مؤثر . روان انسان است
  .نارضایتی است و چنین وضعیتی معلول دلبستگی بھ دنیاست

  .شیرینی ایمان بر قلبھای شما حرام است، تا اینکھ نسبت بھ دنیا بی رغبت شوید:فرماید می) ص(پیامبر اکرم 
کسانی کھ بھ دنیا دلبستھ نیستند باکی ندارند کھ چیزی از دنیا نصیب دیگران شده و دنیا بھ کام کیست؛زیرا ھمین 

  .امر،سببب می شودکھ شیرینی ایمان را درک کند
ست کھ دنیا بھ کام کیست و چھ میزا از دنیا دست فالن و فالن است و چھ اندازه از دنیا دلبستھ دنیا پیوستھ اندشناک ا

  .نصیب او شد ھاست
  .این وضعیت ،تمام فضای روانی او را بھ خود مشغول میکند و از ایمان و معنویت غافل می سازد

  .این غفلت،محرومیت از حالوت ایمان ار بھ دنبل ئدارد
  :نیااثرات سوء دلبستگی بھ د

  .یکی از ریشھ ھای بسیاری از گناھان و شادی تمام گناھان را می توان در دلبستگی جستجو کرد
دلبستگی بھ دنیا است کھ حسادت ،کبر،دروغ ،شرک،نفاق ،غیبت و حتی زنا و دیگر گناھان را شامل می شود اگر شخصی 

ر را کم کند و قطع کند و تنھا چنین کسانی ھستند کھ بخواھد ریشھ گناھان را در خود بخشکاند باید سعی کند دلبستگیی دنیا
  .میتوانندروح و روان خود را از آلودگی ھا نجات دھند 

چگونھ می توان بھ دنیا بی رغبت شد؟  
شناخت ماھیت دنیا:  

می کسی کھ دنیا ناپایدار را آن گونھ کھ ھست بشناسد بدیھی است کھ دل از دنیا می کند آیا کسی بھ یک چیز متعفن دل 
  بندد؟

  آیا کسی بھ چیزی بی فاید ھو پر زحمت دل میبندد؟آیا کسی پایدار را رھا میکندوبھ چیز ناپایدار دل میبنند؟
  .شناخت وآگاھھی از حقایق دنیا نقش اساسی در این زمینھ دارد 



ت دنیا جز با سختی بھ ھمانا عاقل بھ دنیا و اھل آن نگاه کرد و دانس!ای ھشام:بھ ھشام ابن حکم می فرماید)ع(امام کاظم
دست نمی آید و بھ آخرت نگاه کرد و دانست جز با سختی بھ دست نمی آید؛از این روبا سختی آن چیزی را طلب کرد کھ 

  پایدارتر است 
  ریشھ دل کندن از دنیادر شناخت واقعی از دنیا شناختھ شده است

.  
شناخت آخرت:  

نعمت ھای فراوان،بدیھی است کھ فریب ظاره دنیا را نمی خورد و دلبستھ بھ اگر انسان بداند آخرتی وجود دارد بی پایان با  
آخرت می شود برای بی رغبت شدن بھ دنیا و بی رغبت کردن بع ان بایدرغبت جایگزین ارائھ کرد بھ ھمین دلیل زمانی کھ 

ای آخرت و نعمت ھای بی پایان آن خدا در قرآن کریم انسان ھا را از دنیاپرستی و دنیا طلبی منع می کند بھ جای آن از دنی
  .و ویژگی ھای پایدار آن سخن می گوید برای اینکھ انسان بھ دنیا بی رغبت شود باید آخرت و نعمت ھای آن را بشناسد

  نفس انسان باید توجیھ شود کھ اگر دست از دنیا کشید،چھ چیز نصیب او می شود؟
بھ یاد دنیا نبودن:  

  .یگری برای دل کندن از دنیا مفید است ،بھ یاد دنیا نبودن است گذشتھ از شناخت و یقین عامل د
یادبد برای تقویت مقاومت در بلرابر دنیا نباید دل را مشغول  اگر انسان،پیوستھ بھ یاد دنیا باشد توان مقاومت او کاھشمی

  این یک اصل است کھ اندیشیدن بھ ھر چیزی قدرت مقاومت در برابرب آن را کاھش می دد.کرد
ورکنید روزه ھستید و بسیار گرسنھ و تشنھ ھستید در این حالت اگر بھ خوراکی ھای خوشمزه بیندیشید بیشتر می تص

توانید مقاومت کنیدیا ھنگامی کھ ھواس خود را پرت کردید و بھ چیزھای دیگر می اندیشید؟بدیھی است کھ در فرض دوم 
گونھ است اندشیدن بھ دنیا فرایند دل کندن از آنرا سخت و  قدرت مقاومت بیشتری خواھید داشت در بحث دنیا نیز ھمین

  .دشوار میکند
  2561غررالحکم حدیث.می فرماید یاد دنیا بدترین دردھا است )ع(بھ ھمین جھت امام علی

  

مھدویت:  
علیھ السالم( ماھیت   قیام حضرت مھدی  (  

  
در بعضی از کتابھا بھ دروغ این مطلب را نوشتھ اند تبلیغات خشن کرده اند و ) ع(بعضی آمده اند درباره حضرت مھدی    

خون ) ع( آنقدر افراد را می کشد کھ خون صفحھ ی زمین را فرا می گیرد و تا رکاب حضرت مھدی) ع(کھ حضرت مھدی
ھدف این است کھ رابطھ عاطفی با حضرت را کم . این قبیل روایات دروغین ساختھ و پرداختھ دشمنان است . باال می آید

در ) ع( انقالب حضرت مھدی. کانون عاطفھ و محبت انسانیت است. مبلغ رحمت خداست) ع( حضرت مھدی. گ کنندرن
: ما حدیث پر معنایی داریم کھ می فرماید . در درجھ اول یک انقالب فرھنگی است. درجھ اول یک انقالب نظامی نیست

آن . مردم می گذارد ، پس عقل مردم کامل می شود ظھور می کند خدا دست مھدی را بر سر) ع( ھنگامی کھ حضرت مھدی
پس اگر کشتاری واقع شود مال آن ! زمان است کھ تحول فرھنگی پیدا می شود و بھ استقبال حکومت مھدی می روند 

  .گروھی است کھ دشمن حق و عدالتند و اال بقیھ از طریق انقالب فرھنگی است
بھ ) ع( تمام علوم و دانش ھای اولین تا زمان ظھور حضرت مھدی: ماید حدیث دیگری داریم و آن این است کھ می فر    

 حرف دیگر را آشکار می کند ؛ یعنی 25ظھور می کند ، ) ع( حرف است ھنگامی کھ حضرت مھدی 27حرف از  2اندازه 
قالب ، انقالب این ان. برابر بیشتر از علوم اولین و آخرین است پیدا می شود 12یک جھش فوق العاده علمی کھ معادل 

  .علمی و فرھنگی و عاطفی است
این الفاط دشمنان میان آن حضرت و مردم را نباید . محبوب دلھاست و بھ ھمھ بشریت عالقھ دارد ) ع( حضرت مھدی    

  .جدایی بیفکند



  .یا علی من و تو پدران امت ھستیم: فرمودند) ع( کھ بھ حضرت علی) ص(طبق حدیثی از حضرت رسول 
مھدی فاطمھ ھم فرزند ھمان رحمت العالمین می باشد و در جایگاه پدر امت اسالم قرار می گیرد و چگونھ می االن     

توان از پدری کھ خصایص یک پدر مھربان و دلسوز را دارد انتظار چنین رفتار خشونت آمیزی نسبت بھ فرزندانش را 
ژه نسبت بھ ما کھ دخترھستیم ؛ ھمان طور کھ ھمھ می باالخص ما کھ از شیعیان و محبین اھل بیت ھستیم و بوی. داشت 

بنابراین ما دختران باید بھ این پدر مھربان و دلسوز بیشتر از دیگران . دانیم الطاف پدر بھ دختر بیشتر از پسر می باشد
  .توجھ و محبت داشتھ باشیم

دعایی بعد از زیارت آل . بخوانید   زیارت آل یاسین زیارت پر محتوایی است و شرطش این است کھ معنایش را ھم     
الو لی الناصح  خیرخواه جھان بشریت است ؛ سفینة : ما می گوییم ) ع( یاسین است کھ در آنجا درباره حضرت مھدی

النجاة   کشتی نجاتی است کھ ما را از غرق شدن در آب نجات می دھد نھ اینکھ افراد را در آب غرق کند ؛ علم الھدی   
نا بینایی ھا و نا آگاھی . نور االبصار الوری   نور چشمان تمام مردم دنیاست ؛ بھترین فرزندان آدم است پرچم ھدایت ؛

  . ھای ما را از بین می برد 
کانون محبت ، کانون عاطفھ و خیرخواھی ھمھ ی بشریت است و از ھر نظر کسی است کھ ) ع( بنابراین حضرت مھدی    

ایشان کسی نیستند کھ آنقدر خون بریزند کھ خون تا رکابش . ا پر از عل و داد می کند بوسیلھ انقالب فرھنگی ، دنیا ر
  . اینھا سخنان دشمنانی است کھ می خواھند جدایی بیفکنند. برسد

اول نور آفتاب عالم تاب ؛ نوری کھ تربیت کننده است و : بھ دو چیز تشبیھ شده است ) ع( در احادیث ما حضرت مھدی    
  .ه نیست نابود کنند

دوم بھ ماِء معین ، یعنی آب جاری کھ کارش زنده کردن است ، حیات است ، ھمھ این موجودات زنده از برکت آب زنده     
  . مھدی فاطمھ آب جاری و نور آفتاب است ، یعنی کانون ھدایت ، محبت ، پرورش و تربیت است . اند
  

 انتظار فرج:  
ار فرج است یک عبارتی است کھ ھمھ می خوانند و خیلی بھ زبان ھا می آید؛ اما مسألھ انتظار و اینکھ افضل اعمال انتظ

افضل اعمال و باالترین جھاد امت من انتظار فرج است ، انتظار فرج : وقتی امام می فرماید . معنای آن خیلی بزرگ است 
مسافر خیلی عزیزی داشتھ باشد انسان اگر یک . بودن است ) ع(یعنی چشم بھ راه بودن ، یعنی منتظر حضرت ولی عصر 

و منتظر ورود او باشد چقدر چشم بھ راه است ؟ حاال امتی کھ چشم بھ راه شخصیتی کھ عالم امکان بھ وجود او برقرار 
  است باید چھ تعھداتی داشتھ باشند ؟ چھ شرایطی داشتھ باشند ؟ باید ملتزم بھ چھ اموری باشند ؟

است کھ عمال منتظر باشیم کھ اگر آقا ھمین االن تشریف بیاورند ، بتوانیم برویم  در مسألھ انتظار عمده مطلب این    
کسانی کھ منتظر ظھور امام : و یک روایت ھست کھ می فرماید .خدمت حضرت و عرض وجود بکنیم ، والیت داشتھ باشیم 

ثواب را ھمین جوری بھ آدم نمی  این. ھستند ، برای ھر کدام ثواب ھزار شھید از شھدای بدر و احد می باشد ) ع(زمان 
باید بھ   شعائر اسالمی اھمیت , نیست باید مقید بود ، باید ملتزم بود )) من منتظرم : (( دھند ، ھمین جوری کھ آدم بگوید 

  . باید در مقابل منکرات موضوع داشتھ باشد . داد 
اعمالمان را برای امام زمان انجام . باشد) ع (امام زمان  انتظار باید یک انتظار واقعی باشد یعنی انسان واقعاٌ ھمیشھ بیاد   

  . باشد و امور دیگر ) ع(خدماتی کھ می کنیم بھ شیعیان امام زمان . بدھیم 
  

 انواع انتظار :  
  : انتظار فرج و آرزو و امید داشتن بھ آینده دو گونھ است 

، نیرو آفرین و تحرک بخش است بھ گونھ ای کھ میتواند  انتظاری کھ سازنده و نگھدارنده است ، تعھد آورنده است – 1    
  . نوعی عبادات و حق پرستی شمرده شود 

باید محسوب گردد )) اباحیگری(( انتظاری کھ گناه و ویرانگر است ، اسارت بخش است ، فلج کننده است و نوعی  – 2    
 .  



  . ظار نوع دوم بازدارنده و فلج کننده است انتظار نوع اول عبادت است بلکھ با فضیلت ترین عبادت است و انت
پاداشش ھمانند پاداش کسی است کھ روزھا روزه دار ) ع(بدانید کھ منتظر ظھور حضرت مھدی : فرمودند ) ع(امام باقر    

  )  ٢٢٢صفحھ  ٢کافی جلد . ( و و شب ھا متھجد و شب زنده دار است
  : و ھمچنین می فرمایند 

و جمع لشکریان آن حضرت نبوده ، ) ع(بمیرد ، از اینکھ در ھنگام مرگ خیمھ حضرت مھدیکسی کھ در انتظار فرج    
  )  ٣٧٢صفحھ  ١کافی جلد . ( ضرر نکرده است 

  

 احکام  
  پاك سازى بدن

  .و هللا یحب المطھرین 
  .و خدا كسانى را كھ خواھان پاكى اند دوست مى دارد

میل بھ طھارت و پاكى . ان پاكى را از این دنیا بھ ارمغان برده اندبھشت سراسر پاكى و قداست است و بھشتیان پاكند آن
  .امرى فطرى است ، ھمھ و بھ ویژه دوشیزگان و بانوان دوست دارند پاك و پاكیزه باشند

اگر آدمى در ھمین اندام و دنیا خالصھ مى شد، پاكیزگى او ھمین شستشوى عادى بود؛ ولى او عالوه بر اندام ، روح لطیف 
خواه دارد و زندگى او با پایان یافتن دنیا بھ شكلى زیباتر، لطیف تر و برتر ادامھ مى یابد از این رو مى باید براى  و پاك

  .تحصیل طھارت و پاكى ھمھ جانبھ عمل كند تا روح او نیز پاك گردد و گسترده پاكیزگى او آخرت را نیز فرا گیرد
مى شناسد، براى پاكیزگى روح و اندام او راھھایى ارائھ داده است كھ اسالم كھ بھ خوبى انسان و نیازھاى فطرى او را 

غسل تنھا شستن اندام نیست بلكھ یك امر معنوى و عبادى است از این رو باید ھمراه با نیت . است )) غسل ((یكى از آنھا 
  .باشد)) اطاعت دستور خداوند((

غسلھاى واجب  
  :غسلھاى واجب دو دستھ اند

  .غسل جنابت ، غسل مس میت و غسل میت : راى دختران و پسران واجب مى شود كھ عبارتند ازغسل ھایى كھ ب. 1
  .غسل حیض ، غسل استحاضھ و غسل نفاس : غسل ھایى كھ ویژه دختران و بانوان است كھ عبارتند از. 2
برابر چشمان نوباوگان  با قدم نھادن بھ دوران بلوغ جنسى دنیاى شیرین ، لذیذ و در عین حال شگفت و رویا گونھ در( 

  .در این دوره ویژگى ھاى جنسى و تركیب و تناسب اندام كامال مشخص و نمایان مى گردد. ظاھر مى شود
میل و غریزه جنسى كھ خداوند آن را براى تشكیل یك خانواده گرم و صمیمى ، در انسان بھ ودیعت نھاده است ، شكوفا و 

  .شكوفاتر مى گردد
مواظبت و مراقبت از آرزوھا، و میل ھا و خواستھ ھا در پرتو تعالیم نجات بخش اسالم ، الزم و  در این دوران حساس و

  .ضرورى است 
چھ بسا دخترانى كھ تحت تاثیر محیط آلوده و برنامھ ھاى فسادانگیز قرار گرفتھ و كرامات خود را فراموش كرده و بھ 

  .پشیمانى ابدى دچار گشتھ اند
تمدن خود را بر جوانان ما غالب كند، دختران و دوشیزگان را بھ دنیاى پر از تیرگى ھا و  غرب كھ مى كوشد فرھنگ و

  .سرگردانى ھا كشانیده است و خود نیز بھ این معترف است 
اسالم از ما مى خواھد بھ خصوص در این ایام از ھر گونھ برنامھ و خیالى كھ غریزه جنسى را تحریك مى كند بھ شدت 

  بپرھیزیم 
از دختران پاك و معصوم مى خواھد كھ در اولین وقت ممكن ازدواج كنند و از حوادث ناگوار روزگار خود را نجات اسالم 

  .دھند
  جنابت



مى شود البتھ از راه آمیزش )) جنب ((اگر منى از انسان خارج شود چھ در خواب باشد و چھ در بیدارى انسان ، انسان 
  .حالل یا حرام نیز انسان جنب مى شود

  ابراین توجھ بھ این نكتھ الزم است ممكن است دختران نیز بھ واسطھ خارج شدن منى ، جنب شوندبن
  
  

  :در تاریخ آمده است 
اگر زنى در خواب آنچھ را كھ مردھا مى بینند ببیند : زنى نزد پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ آمد و با شرم و حیا پرسید

  حكمش چیست ؟
  آیا ھمراه با لذت است ؟: آلھ فرمودپیامبر صلى هللا علیھ و 

  .آرى : زن گفت 
  )باید غسل جنابت كند(آنچھ بر مردان ھست بر او نیز ھست : پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ فرمود

بنابراین اگر كسى یقین كند آنچھ كھ بیرون آمده است منى است باید غسل كند و اگر یقین ندارد، چنانچھ رطوبتى از او 
اه با شھوت باشد حكم منى را دارد و باید غسل جنابت كند و اگر این نشانھ را نداشتھ باشد و شك كند كھ خارج شود ھمر

  .این گونھ بوده است یا نھ ، غسل بر او واجب نیست 
  .بنابراین ترشحات سفید رنگ و سایر ترشحات و آبھا، ھمگى پاكند و نباید زمینھ وسواس ما را فراھم سازند

  آداب ویژه غسل
  :ھ دو روش مى توان غسل كردب

  ترتیبى. 1
  .نیمھ چپ بدن را  بھ نیت غسل ابتدا سر و گردن را مى شوییم ، سپس نیمھ راست بدن و سپس 

  ارتماسى. 2
  :بھ یكى از دو روش زیر غسل مى كنیم 

  .فعھ داخل آب برویم ھر چند احتیاط آن است كھ یك د. با نیت غسل بھ تدریج زیر آب مى رویم تا تمام بدن در آب قرا گیرد
  .و یا زیر آب رفتھ و در آب بھ نیت غسل ، بدن را تكان مى دھیم 

  احكام غسل
  :با كیفیت غسل كردن آشنا شوید، در اینجا بھ برخى از نكتھ ھاى مھم اشاره مى كنیم 

  نیم ، غسل ، باطل استچیزھایى را كھ مانع رسیدن آب بھ بدن است ابتدا برطرف مى كنیم و اگر پیش از این كار غسل ك. 1
  در غسل ، باید آب بر بدن جارى شود و تمام آن برسد ولى دست كشیدن الزم نیست . 2 

شستن اللھ داخلى گوش و بین انگشتان پا واجب است ولى شستن جاھایى كھ دیده نمى شود مانند داخل گوش و بینى . 3
  .واجب نیست 

  .ا كف پاھا ھم آب برسد و شستھ شودھنگام غسل پاھاى خود را از زمین برداریم ت. 4
ولى براى نماز باید . اگر در بین غسل كردن كارى كھ وضو را باطل مى كند از انسان سر بزند، غسل او باطل نمى شود. 5

  .وضو بگیرد
  .اگر كسى شك دارد كھ غسل كرده است یا نھ ، واجب است غسل كند. 6 

  كند كھ غسل او صحیح بوده یا نھ ، الزم نیست دوباره غسل كندكسى كھ غسل كرده و پس از غسل كردن شك مى . 7
  
  
  
  



  
پدیده قاعدگى  

  یسئلونك عن المحیض قل ھو اذى 
  .آن یك نوع رنج است : مى پرسند، بگو) زنان (اى پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ از تو درباره عادت ماھیانھ 

  .و مادر شدن است  عادت ماھیانھ یا قاعدگى ، اعالن آمادگى براى پرورش جنین
مى آید سطح داخلى رحم كنده مى شود؛ ابتدا   سالگى براى دختران پیش  13تا  12این پدیده تازه و كامال معمولى در سن 

منبسط و خونریزى شدید آغاز مى شود و الیھ ھا در اثر نداشتن خون و از پا در آمدن كنده و   عروق منقبض و سپس 
لختھ نمى گردد و بھ طور متوسط تا روز چھارم زیاد است ، حرارت بدن در نیمھ دوم قاعدگى خارج مى گردد؛ اما خونى كھ 

  .بیشتر ولى فشار خون كمتر است 
او نیاز بھ . در این ایام زن ، بیمار نیست ولى ممكن است كم خون و عصبانى باشد و نتواند بھ خوبى كارھایش را انجام دھد

  عواطف پدرانھ و مادرانھ دارد
ھ چنانچھ او بھ این حقیقت آگاه باشد كھ قاعدگى ھرگز حالت بیمارى نیست بلكھ كامال طبیعى و براى بدن او الزم است ، البت

بى شك مى تواند طبق معمول و بدون ناراحتى و نگرانى بھ كار خود ادامھ دھد بدون آنكھ اطرافیان او متوجھ شوند، ولى 
  .و خستھ كننده در دوران قاعدگى بیش از ھر زمان ضرورت دارد توجھ بھ نظافت و جلوگیرى از كارھاى سنگین

این خون داراى نشانھ ھاى . گفتھ مى شود)) خون حیض ((یا )) خون قاعدگى ((بھ خونى كھ در ایام قاعدگى دیده مى شود 
  :زیر است 

  .سرخ و بعضى اوقات مایل بھ سیاه است . 1
  .ت غالبا گرم بوده و با فشار و سوزش ھمراه اس. 2
  .مدت آن از سھ روز كمتر و از ده روز بیشتر نیست . 3
  .خونریزى در سھ روز اول بھ طور مستمر مى باشد. 4
  .فاصلھ دو حیض حداقل ده روز مى باشد. 5
سال قمرى  50سال قمرى و براى دیگران  60سال قمرى و حداكثر سن براى بانوان سیده  9حداقل سن براى قاعدگى . 6

  است 
  تشخیص كامل

از این رو براى تشخیص كامل خون )) خون نفاس ((و )) خون استحاضھ ((زن خونریزى ھاى دیگرى نیز دارد مانند 
  :حیض باید دقت ھاى زیر را بھ كار بندند

چھار گروه از بانوان باید دقت كنند اگر خونى را مى بینند كھ نشانھ خون حیض را داراست باید آن را حیض بھ حساب 
  .نیست   حیض آورند، وگرنھ 

  .كسانى كھ براى اولین بار خونریزى آنھا شروع شده است . 1
  .كسانى كھ خونریزى آنھا سابقھ دارد ولى ھنوز تعداد روزھا و زمان آن مشخص و منظم نیست . 2
  .كسانى كھ تنھا تعداد روزھاى خونریزى آنھا مشخص و معین است . 3
  .ولى تاكنون آن نظم را فراموش كرده اند كسانى كھ خونریزى آنھا مشخص و معین بوده. 4

  .دو گروه دیگر از بانوان ، باید از ابتداى خونریزى آن را حیض بھ حساب آورند
  .كسانى كھ تعداد و روزھا و زمان خونریزى آنھا مشخص و معین است . 1
  .كسانى كھ تعداد روزھاى خونریزى آنھا مشخص نیست ولى وقت آن منظم است . 2
  

  ام قاعدگىمقررات ای
  .یكى آلودگى جسمى و دیگرى ناراحتى روحى : دوران قاعدگى دو مشخصھ دارد

  .دین مقدس اسالم براى ھر دو مشخصھ ھا، تدابیرى اندیشیده است 



  :زن با آلودگى جسمى كھ دارد از برخى حریم ھا دور كرده است و بر او حرام است 
ھ اسم خدا بھ ھر لغت كھ باشد و بھتر آن است كھ بھ اسماء یا ب, رساندن جایى از بدن خود بھ خط قرآن : اول 

  .پیغمبران و امامان و حضرت زھراء علیھم السالم نیز نرساند
رفـتـن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلى ّهللا علیھ و آلھ و سلم اگر چھ از یك در داخل و از در دیگر خارج : دوم 
  .شود

ولى اگر از مسجد عبور , مچنین بنابر احتیاط واجب در حرم امامان علیھم السالم و ھ, تـوقـف در مساجد دیگر : سـوم 
  .مانعى ندارد, كند مثل اینكھ از یك در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود 

  .داخل شدن در مسجد براى برداشتن چیزى و ھمچنین گذاشتن چیزى در آن بنابر احتیاط الزم : چھارم 
 -2سوره سى و دوم قرآن الم تنزیل  - 1:ك از آیات سجده واجب و آن در چھار سوره است خـواندن ھر ی: پـنـجـم 

  سوره نود و ششم صافات -4سوره پنجاه و سوم والنجم -3سوره چھل و یكم حم سجده 
ى از زن را با ناراحتى روحى كھ دارد از برخى عبادات موقتا یا بھ طور كلى معاف داشتھ است مثال نماز را بھ طور كل. 2

  ھمچنین او را از روزه گرفتن معاف داشتھ ولى قضاى آن روزھا را بر او واجب كرده است . عھده او برداشتھ است 
  پایان قاعدگى

زن پس از پایان یافتن ایام قاعدگى بھ حالت عادى بر مى گردد، ولى براى انجام عبادات و وظایف شرعى باید نخست 
  .را انجام دھد)) غسل حیض ((
  .حیض مانند بقیھ غسلھا انجام مى گیرد، تنھا نیت آن فرق مى كند غسل. 1
  پس از غسل حیض ، براى نماز باید وضو بگیرد. 2

خون استحاضھ  
)) دوران یائسگى ((خون استحاضھ مربوط بھ بلوغ و بعد از آن نیست بلكھ ممكن است پیش از بلوغ و ھمچنین در دوران 

  .خون قاعدگى و نفاس نمى بیند، مشاھده گرددكھ دیگر زن غالبا باردار نمى شود و 
  راھھاى تشخیص

  .در دو مورد زیر بھ احتمال بسیار قوى خون ، خون استحاضھ است البتھ اگر خون ، ناشى از زخم یا نفاس نباشد
  .خونى كھ قبل از بلوغ و پس از یائسگى دیده مى شود. 1
  .(خونى كھ كمتر از سھ روز جریان دارد. 2

خون استحاضھ غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار : ون استحاضھ باید بھ نشانھ ھاى آن توجھ كردبراى تشخیص خ
  و سوزش مى آید و غلیظ نیست 

   
  

  اقسام استحاضھ
  .جریان خون استحاضھ ھمیشھ یكسان نیست ؛ گاھى كم ؛ گاھى زیاد و گاھى متوسط است كھ ھر كدام احكام ویژه اى دارد

  )جریان كم (استحاضھ قلیلھ . 1
در این صورت فقط باید بدن را . خون تنھا یك طرف پنبھ بھداشتى را آلوده مى كند ولى از طرف دیگر ظاھر نمى شود

  تطھیر كرد و بنابر احتیاط واجب پنبھ را عوض كرد، نماز را با وضو خواند، و روزه گرفتن ھم صحیح است
  )جریان متوسط(استحاضھ متوسطھ . 2

در این جا ھر شبانھ روز یك بار براى . بھداشتى را آلوده مى كند ولى بھ دستمال بھداشتى نمى رسد خون دو طرف پنبھ
) بھ شرط انجام غسل (ھمان نمازى كھ پیش از آن خون دیده غسل مى كند، براى نمازھا وضو مى گیرد، روزه گرفتن او 

  .البتھ پس از پایان یافتن خون ریزى ھم باید غسل كند. مانعى ندارد
  )جریان زیاد(استحاضھ كثیره .3 



در این ھنگام قبل از ھر نماز باید غسل كند؛ البتھ اگر بین نماز . خون از پنبھ مى گذرد و بھ پنبھ بھداشتى سرایت مى كند
  .ظھر و عصر، و بین مغرب و عشاء را فاصلھ نیندازد، یك غسل براى دو نماز كافى است 

  نكتھ ھاى مھم
  :د خون باید بھ این نكتھ ھا توجھ داشت در جریان متوسط و زیا

  .براى ھر نماز بدن ، پنبھ و دستمال بھداشتى از خون استحاضھ پاك باشند. 1
  .پس از وضو و غسل تا حدى كھ امكان دارد و بیم ضرر ندارد و باید از بیرون آمدن خون جلوگیرى كرد. 2

  توجھ
یا خواھر بزرگ خود برداشت درستى از خود قاعدگى و استحاضھ دختران باید با مطالعھ و استمداد از مربیان و مادر 

داشتھ باشند تا دچار تصورات عجیب و غریب در نتیجھ گوشھ نشینى و دلھره و سردرگمى نگردند و از انجام وظایف خود 
  .باز نمانند

  :وضو
وضو  

  :وضو دو قسم است 
  وضو واجب -2               وضو مستحبی- 1

وضوى مستحبى  
  :است ، و مستحب است ھمیشھ در ھمھ حاالت با وضو باشیم بھ چند نمونھ از وضوھاى مستحبى توجھ كنیم  وضو نور

  .وضو براى خواندن قرآن و ھمراه داشتن آن . 1
  .وضویى براى ورود بھ مساجد و مشاھد مشرفھ و زیارت ائمھ معصومین علیھ السالم . 2
  .و خوابیدن  وضو گرفتن شخص جنب براى خوردن ، و آشامیدن. 3
  .وضو گرفتن در ایام قاعدگى براى نشستن در محل نماز و خواندن ذكر. 4

  وضوى واجب  - 2
براى خواندن نمازھاى واجب باید وضو بگیریم ، ھمچنین تماس برقرار كردن با نام خدا و نوشتھ قرآن و بنابر احتیاط 

بنابراین بھ دو نكتھ توجھ مى . بدون وضو حرام است واجب نام ائمھ معصومین علیھ السالم و حضرت زھرا علیھ السالم 
  :كنیم 

استفاده كردن از گردن بندھا و انگشترھایى كھ نام خدا و آیات خدا و نام ائمھ معصومین علیھ السالم در آنھا نقش بستھ . 1
  .تماس برقرار كنداست ، اشكالى ندارد ولى شخصى كھ وضو ندارد نباید بھ آن قسمت ھا دست بزند و یا بدنش با آنھا 

برداشتھ مى شود چون اگر بخواھد وضو   بعضى فكر مى كنند شب زفاف و عروسى ، نماز خواندن از عھده عروس . 2
بگیرد، آرایش او بھ ھم مى ریزد، این ریشھ مذھبى ندارد نماز خواندن بر عروس واجب است ، او مى تواند قبل از رفتن 

  .و عشاء را با ھمان وضو بخواند بھ آرایشگاه وضو بگیرد و نماز مغرب
  برطرف كردن موانع

اگر یقین داریم كھ مانعى از رسیدن آب بھ اعضاى وضو ھست یا شك داریم كھ این چیزى كھ در اعضاى وضو ھست مانع 
  :واجب است آن را بر طرف كنیم ، آنگاه وضو بگیریم بنابراین  -است یا نھ 

آرایشى باشد در صورتى كھ جرم دارند و یا در اثر چربى مانع از رسیدن آب بھ  اگر بر اعضاى وضو، الك ، كرم و مواد. 1
  .اعضاى وضو ھستند و یا شك داریم كھ مانع ھستند یا نھ ، واجب است آنھا را بر طرف كنیم 

زیر آنھا  برخى ناخن ھاى خود را بلندتر از حد معمول مى گذارند، این افراد باید توجھ داشتھ باشند كھ ھنگام وضو در. 2
  .مقدار اضافى چرك ھست واجب است آن را بر طرف كنیم 

  محل وضوى بانوان
دختران و بانوان باید دور از چشم نامحرم وضو بگیرند و باید از وضو گرفتن در محل ھایى كھ مردھا آمد و شد دارند 

  .اجتناب كنند



بنابراین باید در خانھ این نكتھ را نیز . شنا و فامیل بھ این نكتھ توجھ كند كھ نامحرم ، نامحرم است چھ غریبھ باشد چھ آ
  .رعایت كرد؛ و از وضو گرفتن در برابر چشمان نامحرمان خوددارى كرد

  كیفیت وضو
ابتدا صورت آنگاه دست راست و پس از آن دست : اگر از ما بپرسند چگونھ وضو مى گیرید بھ طور خالصھ مى توان گفت 

پاى راست و   رطوبتى كھ از شستن كف بر دست مانده است سر را مسح مى كنیم سپس  با  چپ خود را مى شوئیم سپس 
  .سپس پاى چپ را مسح مى كنیم 

  :این تصویر كلى از وضو است ما بھ برخى از نكتھ ھاى مھم درباره وضو اشاره مى كنیم 
  شستن اعضاى وضو

وضو دست ھا را شستھ ایم باید ھنگام وضو از ھنگام وضو الزم نیست اعضاى وضو دستھا خشك باشد ولى اگر پیش از 
  .آرنج تا نوك انگشتان را بشوییم وگرنھ وضو، باطل است 

  اعضاى مسح
  .اعضاى مسح باید خشك باشند. 1
. اگر یك بار مسح كشیدیم و شك كردیم كھ مسح ما كامل بوده یا نھ مى توانیم آن محل را خشك كنیم و از نو مسح كنیم . 2

  .ھ مسح اول و دوم بھ قدرى باشد كھ از حالت وضو خارج شوداما نباید فاصل
احتیاط آن است كھ وقتى دست رطوبت دارد از سایر اعضاى وضو رطوبت نگیریم ، مثال دست بھ صورت نكشیم و . 3

  .سپس مسح كنیم 
  مسح سر

  .قسمت باالى سر كھ بالى پیشانى قرار دارد محل مسح سر مى باشد. 1
پوست سر باشد ولى اگر موھاى جلوى سر بھ قدرى بلند است كھ اگر آنھا را شانھ كنیم روى الزم نیست مسح بر . 2

  .صورت مى ریزند، باید موھاى سر را كنار بزنیم و پوست ھا و یا بیخ موھا را مسح كنیم 
  .بھ موھایى كھ از سایر قسمت ھاى سر بھ جلو سر آورده ایم نمى توان مسح كرد. 3
مسح را تا پیشانى بكشیم و دستمال بھ رطوبت پیشانى برخورد كند وضو، باطل نمى شود ولى با  ھنگام مسح سر، اگر. 4

  .این رطوبت نمى توان پا را مسح كرد بلكھ باید از رطوبت سایر قسمت ھاى كف دست كمك گرفت 
  مسح پاھا

  .شروع شود صحیح است  مسح پاھا الزم نیست از نوك انگشتان بزرگ شروع شود بلكھ از ھر یك از انگشتان كھ. 1
  .مسح بر روى جوراب ھر چند كھ نازك باشد و رطوبت بر پا برسد، صحیح نیست . 2

  بطالن وضو
  :ما بھ دو مورد از آن اشاره مى كنیم . ھفت چیز وضو را باطل مى كند كھ با بیشتر آنھا آشنا ھستید

  .كارى كھ باید براى آن غسل كرد. 1
  .استحاضھ . 2
  

احكام نماز  
  .ھم اینك بھ ذكر چند نكتھ در این زمینھ مى پردازیم . ى از احكام نماز را بیش از این فرا گرفتھ ایدبخش

  پوشش نماز
  .دختران و بانوان در ھنگام نماز باید تمام بدن خود را بپوشانند، خواه كسى آنھا را ببیند و خواه نبیند

  :آن قسمت ھا را نیز بپوشانند البتھ پوشاندن سھ قسمت از بدن واجب نیست البتھ بھتر است
  صورت. 1
  دستھا تا مچ. .2
  پاھا تا مچ. 3



  :نكتھ ھاى مھم 
  .پوشاندن مقدارى از صورت كھ ھنگام وضو گرفتن باید شستھ شود، الزم نیست . 1
مقدارى پایین براى آنكھ یقین پیدا كنیم كھ مقدار واجب را پوشانده ایم باید مقدارى از صورت و زیر چانھ را بپوشانیم و . 2

  .تر از مچ دست ھا و پاھا را نیز بپوشانیم 
اگر نامحرمى شاھد نماز خواندن ماست باید پاھا را نیز بپوشانیم و اگر دست و صورت ما زینتى دارد باید آنھا را نیز . 3

باشد باید آنھا را  بپوشانیم و اگر نامحرم بھ قصد لذت بھ ما نگاه مى كند اگر چھ دست و صورت ما زیور و زینتى نداشتھ
  .نیز از نامحرم بپوشانیم 

  بدن و لباس نمازگزار
  :بدن و لباس نمازگزار باید پاك باشد بنابراین 

  .اگر ذره اى خون حیض یا نفاس در بدن یا لباس نمارگزار باشد نماز او باطل است . 1
  .بنابر احتیاط واجب نباید خون استحاضھ در بدن یا لباس نمازگزار باشد . 2
اندازه یك (غیر از خون حیض ، نفاس و استحاضھ اگر خونى در بدن یا لباس نمازگزار باشد در صورت كھ كمتر از . 3

  .باشد اشكالى ندارد) سكھ دو ریالى 
كسى كھ ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند مثال آب براى تطھیر ندارد، نماز او با بدن یا لباس نجس صحیح . 4

  .است 
  ن نمازگزارمكا

  :بھتر است دختران در خانھ نماز بخوانند ولى با رعایت دو مسالھ زیر نماز خواندن آنھا در مسجد فضیلت بیشترى دارد
  .كامال خود را از نامحرم بپوشانند. 1
  .باشد) پدر و جدى پدرى (با رضایت ولى . 2

  :واجبات نماز
  :واجبات ركنى عبارتند از

  ركوع  ،  . 4تكبیره االحرام ،   .3قیام  ،  . 2نیت   ، . 1
  :واجبات غیر ركنى عبارتند از

  مواالت. 6ترتیب  . 5سالم . 4تشھد . 3ذكر  . 2قرائت  . 1
  قاعده كلى

  :با فراگیرى این قاعده كلى ، مى توانید تمامى مسائل این بخش را حل كنید، قاعده كلى این است كھ 
  :اینجا دو صورت پیدا مى كند در. گاھى واجب ركنى را فراموش مى كنیم . 1

  .در اینجا نماز باطل است . وارد ركن بعدى مى شویم : الف 
  .مثال ركوع را فراموش مى كنیم و پس از رفتن بھ سجده متوجھ مى شویم 

  .وارد ركن بعدى نشده ایم نماز، باطل نمى شود: ب 
  .باید برگردیم واجب را بھ جا آوریم و نماز را ادامھ دھیم 

ركوع را فراموش كردیم و روانھ سجده شدیم ولى قبل از آن سر بر زمین بگذاریم متوجھ شدیم ، در این صورت باید مثال 
  .برگردیم و بھ طور كامل بایستیم و بھ ركوع و سپس بھ سجده برویم و نمازمان صحیح است 

  :باز در اینجا دو شكل پیدا مى كند. گاھى واجب غیر ركنى را فراموش مى كنیم . 2
مثل آن كھ سوره را فراموش كرده و . وارد ركن بعدى شده ایم اینجا نماز، صحیح است و نماز را ادامھ مى دھیم : الف 

  .مشغول ذكر ركوع ھستیم 
وارد ركن بعد نشده ایم ، در اینجا نیز نماز، صحیح است برمى گردیم واجب را بھ جا مى آوریم و نماز را ادامھ مى : ب 

  .دھیم 



  :كنید  ین قاعده مى توانید وظیفھ نمازگزار را در حالت ھاى زیر مشخص با حفظ ا
  .سوره حمد را فراموش كرده و مشغول خواندن سوره توحید است . 1
  .تشھد را فراموش كرده و مشغول سالم دادن است . 2
  .دو سجده را فراموش كرده و تشھد بعد از آن را بھ جا مى آورد. 3

  پس از نماز ))فراموش شده ھا((احكام 
یك ((یا )) تشھد((اگر آنچھ در نماز فراموش شده ، ركن باشد، نماز باطل است و اگر ركن نباشد، نماز صحیح است ولى اگر 

شده است در این جا نمازگزار وقتى پس از پایان یافتن نماز یادش آمد، بدون آنكھ صورت نماز را بھ ھم   فراموش )) سجده 
  .انجام مى دھد)) دو سجده سھو((ه را بھ جا مى آورد و پس از آن بزند، آن تشھد یا یك سجد

  سجده سھو
  .مى گویند)) سجده سھو((گاھى اوقات باید پس از تمام شدن نماز، دو سجده بھ جا آوریم كھ بھ آن 

  .در بین نماز ناخودآگاه حرف بزنیم ، یا مثال آخ یا آه بگوییم . 1: در دو مورد زیر سجده سھو واجب مى شود
  .یك سجده را فراموش كنیم و پس از وارد شدن بھ ركوع ركعت بعد یادمان بیاید. 2

  .و در دو مورد زیر، احتیاط واجب بھ جا آوردن سجده سھو است 
  .مثال در ركعت دوم نماز ظھر و عصر و عشاء. بى جا سالم دوم یا سالم سوم یا ھر سھ سالم را با ھم بگوییم . 1
  .م تشھد را فراموش كنی. 2

  طریقھ بھ جا آوردن سجده سھو
  :پس از پایان یافتن نماز، فورى نیت سجده سھو مى كنیم و بدون گفتن تكبیرة االحرام بھ سجده مى رویم و مى گوییم 

  .بسم هللا و با اللھم صل على محمد و آل محمد
  .مى نشینیم و تشھد و سالم مى گوییم آنگاه مى نشینیم و دوباره بھ سجده مى رویم و ذكر باال را مى گوییم پس از آن 

ولى چنانچھ تشھد یا یك سجده را فراموش كرده بودیم ، پس از نماز باید ابتدا قضاى آن تشھد یا سجده را بھ جا آوریم و 
  .بعد از آن دو سجده سھو را

  نماز مسافر
صداى طبیعى اذان آن جا را نمى شنویم  بھ ھنگام سفر اگر بھ نقطھ اى رسیده ایم كھ دیگر دیوارھاى آنجا را نمى بینیم و

و ھنگام . رسیده ایم ،حكم مسافر داریم ، نماز خود را شكستھ مى خوانیم )) مرز مسافر((با )) حد ترخیص ((یعنى بھ 
  .بازگشت وقتى بھ این نقطھ رسیدیم از این جا تا اقامتگاه ، حكم مسافر نداریم و باید نمازمان را كامل بخوانیم 

  :كار دشوارى نیست ، بھ این امور توجھ كنید تشخیص وطن
  .زادگاه شما وقتى وطن شماست كھ بزرگ شده آنجا ھم باشید. 1
  .زادگاه پدر و مادر شما وطن شما نیست . 2
  زادگاه ھمسر شما وطن شما نیست . 3
  .جایى كھ پدر و مادر یا ھمسر شما بھ عنوان وطن انتخاب كرده اند وطن شما نیست . 4

ا در انتخاب وطن و یا اعراض از وطن تابع دیگران نیستید، باید بھ تكلیف خود عمل كنید یعنى وطن شما بعضى شم
  :اینجاست 

  .زادگاه شما كھ در آنجا بزرگ شده اید. 1
  .جایى كھ بعد از بالغ شدن ، براى اقامت ھمیشكى برمى گزینید. 2

ت است مانند راننده قطار و راننده ماشین ھاى برون ولى بعضى شغلشان مسافر. ما بعضى وقت ھا بھ سفر مى رویم 
  شھرى ، خلبانان و ملوانان ، وظیفھ این گروه چیست ؟

  :در سفرھایى كھ شغل آنھاست چنین عمل مى كنند. 1
  .در سفر اول ھر چند طول بكشد، نمازشان شكستھ است 

  .در سفرھاى بعدى نمازشان كامل است 



  .نھا نیست مانند سفر زیارتى سیاحتى نمازش شكستھ است در سفرھایى كھ مربوط بھ شغل آ. 2
شغلشان مسافرت نیست ولى محل ... بعضى از دانش آموزان دانش جویان ، معلمان ، كارمندان ، كارگران و: سئوال  

ى تحصیل و خدمت و یا شغل آنان جاى دیگرى است و بھ آنجا آمد و رفت مى كنند حكم آنان چیست ؟ بھ فتواى امام خمین
و ) دام ظلھ (البتھ بھ فتواى مقام معظم رھبرى . قدس سره این گروه حكم مسافر دارند و باید مقررات آن را در نظر بگیرند

برخى از مراجع بزرگوار دیگر این گروه مانند كسانى كھ شغلشان مسافرت است ، نمازشان تمام است با توجھ بھ این سھ 
  :مسالھ 

  .روز بھ محل كارشان سفر كنند براى كارشان در كمتر از ده. 1
  .سفر بھ آنجا براى شغل و كارشان باشد نھ بھ جھت دیگرى . 2
سفر براى تحصیل وقتى حكم سفر براى شغل دارد و مشمول این حكم است كھ تحصیل ، در حكم كار و شغل باشد مانند . 3

راین شامل ھمھ دانش آموزان و دانش جویان بناب. و ادارات ، براى تحصیل مامور مى شوند  كسانى كھ در سپاه و ارتش 
  نمى شود

  
ھمین كھ مى دانید یا قصد دارید كھ ده روز و یا بیشتر در آنجا بمانید در این مدت از حد ترخص آنجا خارج نشوید، قصد ده 

  .روزه شما شكل گرفتھ ، باید نمازھایتان را تمام بخوانید و اگر ماه مبارك رمضان است ، روزه بگیرید
از روزى كھ بھ آنجا آمده ایم ھنوز نمى دانیم ده روز كامل اینجا مى مانیم یا نھ ، تا كنون سى روز بالتكلیف مانده :ئوال س 

  ایم وظیفھ ما چیست ؟
  .تا روز سى ام نمازتان شكستھ است پس از سى روز ھر چھ بمانید نمازتان تمام است 

م ده روز كامل بمانیم ، حاال تصمیم ما عوض شده است یعنى مى خواھیم از ابتدا كھ این جا آمدیم قصد جدى داشتی:سئوال  
  كمتر از ده روز بمانیم و یا بالتكلیف مانده ایم وظیفھ ما چیست ؟

  .اگر پیش از خواندن یك نماز چھار ركعتى تصمیم شما عوض شده است نمازھایتان را باید شكستھ بخوانید. 1
  .كعتى تصمیم شما عوض شده تا ھر وقت كھ آنجا بمانید نمازھایتان تمام است اگر پس از خواندن یك نماز چھار ر. 2

  نیت نماز شكستھ
مى خواھم نماز شكستھ بخوانم نمى دانم چگونھ نیت كنم ، بگوییم مثال چھار ركعت نماز ظھر، شكستھ مى خوانم یا :سئوال 

  بگویم دو ركعت نماز ظھر شكستھ مى خوانم ؟
نیت بھ گفتن و یا خطور دادن در قلب نیست ھمین كھ تصمیم دارى نمازت را شكستھ یعنى دو  فرقى ندارد، اصال:جواب 

  .ركعتى بخوانى كافى 
  نماز جماعت

  احكام نماز جماعت
  .جایگاه امام جماعت نباید از جایگاه مامومین باالتر باشد. 1
حن مسجد و مامومین در پشت بام بایستند ولى اگر مامومین مى توانند در مكانى باالتر از امام بایستند، مثال امام در ص. 2

  .ساختمان چند طبقھ باشد، اشكال دارد
اگر نماز ھمھ كسانى كھ در صف جلو ھستند تمام شوند یا ھمھ آنھا نیت فرادا نمایند، اگر فاصلھ بھ اندازه یك قدم بزرگ . 3

  .ار باشد، فرادى مى شود و صحیح است نباشد، نماز صف بعد بھ طور جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقد
  شرایط امام جماعت

  .امام جماعت باید بالغ و عادل باشد و نماز را صحیح بخواند. 1
  .اگر ماموم ، مرد است امام جماعت نیز باید مرد باشد. 2
  .رد باشدو اگر ماموم ، زن است بنابر فتواى حضرت امام قدس سره احتیاط واجب آن است كھ امام جماعت او، م. 3

  استفاءاز مقام معظم رھبرى
  چھ وقت زن مى تواند امام جماعت باشد؟ - س 



  .اگر مامومین تنھا زنان باشندت امام جماعت مى تواند زن باشد - ج 
  وظیفھ ماموم در نماز جماعت

  .احتیاط واجب آن است كھ تا تكبیر امام تمام نشده ، ماموم تكبیر نگوید.1
و سوره ، ھمھ چیز را خودش بخواند، ولى اگر ركعت اول یا دوم او، ركعت سوم یا چھارم امام ماموم باید غیر از حمد . 2

  .بخواند)آھستھ (باشد، باید حمد و سوره را 
  طریقھ پیوستن بھ نماز جماعت

  
  : اگر در بین نماز جماعت خواستیم اقتدا كنیم باید توجھ داشتھ باشیم كھ فقط در دو حالت مى توان بھ جماعت پیوست

  .وقتى كھ امام در حال قیام است و مشغول قرائت حمد و سوره یا تسبیحات اربعھ یا قنوت است . 1
  .وقتى كھ امام در ركوع است . 2

  چگونھ اقتدا كنیم ؟
  .اقتدا كردن و پیوستن بھ نماز جماعت حالت ھاى مختلفى دارد كھ با كمى دقت مى توان آنھا را فرا گرفت 

O ت اول نماز را مى خواند اقتدا كردن بھ او تا دو صورت پیدا مى كنداگر امام جماعت ركع:  
  .امام جماعت ایستاده و مشغول خواندن حمد و سوره است : الف 

بدن مى گوییم ، حمد و سوره را نمى خوانیم و   براى اقتدا كردن بھ او ابتدا نیت مى كنیم سپس تكبیره االحرام را با آرامش 
  .با او انجام مى دھیم بقیھ اعمال را ھمراه 

  .امام جماعت در ركوع است : ب 
بدن مى گوییم سپس بھ ركوع مى رویم و ذكر   براى اقتدا كردن بھ او ابتدا نیت مى كنیم آنگاه تكبیره االحرام را با آرامش 

  .ماعت انجام مى دھیم ركوع را نیز با آرامش مى گوییم آن را یك رمعت بھ حساب مى آوریم و بقیھ نماز را ھمراه با امام ج
O اگر امام جماعت ركعت دوم نماز را مى خواند باز ھم اقتدا كردن بھ او دو صورت پیدا مى كند:  

  .امام جماعت ایستاده و مشغول خواندن حمد و سوره یا قنوت است : الف 
ر امام جماعت حمد و سوره را مى براى اقتدا كردن ابتدا نیت مى كنیم سپس تكبیره االحرام را با آرامش بدن مى گوییم ؛ اگ

خواند، ساكت مى مانیم آنگاه قنوت را ھمراه با امام مى خوانیم و ركوع و دو سجده را ھمراه با او بھ جاى مى آوریم و 
  .سپس وقتى امام ، تشھد مى خواند، بنابر احتیاط واجب نیم خیز مى نشینیم 

  تا اینجا یك ركعت نماز خوانده ایم (
  :مى كنیم حال چنین عمل 

  .اگر نماز امام جماعت دو ركعتى است برمى خیزیم و بقیھ نماز را خودمان مى خوانیم 
اگر نماز امام جماعت سھ یا چھار ركعتى بود ھمراه او برمى خیزیم وقتى امام مشغول خواندن تسبیحات اربعھ است ، 

را مى خوانیم ، ) ت محدودتر بود فقط سوره حمدو اگر وقت كافى نبود حمد و سوره و اگر وق(آھستھ حمد و سوره و قنوت 
  . آنگاه با امام جماعت بھ ركوع و سجده مى رویم 

  تا اینجا یك ركعت نماز خوانده ایم(
  :از این جا بھ بعد چنین انجام مى دھیم 

  :اگر نماز امام جماعت سھ ركعتى است ھمراه او تشھد را مى خوانیم آنگاه 
  .بود ھمراه با امام جماعت سالم نماز را مى خوانیم و نماز را بھ پایان مى بریم اگر نماز ما دو ركعتى : الف 

  .اگر نماز ما سھ یا چھار ركعتى بود برمى خیزیم و بقیھ نماز را خودمان مى خوانیم : ب 
مى  اگر نماز امام جماعت ، چھار ركعتى بود، امام جماعت پس از انجام سجده براى ركعت چھارم برمى خیزد ولى ما

  .نشینیم و تشھد نماز را مى خوانیم 
  :آنگاه 
  .اگر نماز ما دو ركعتى بود، سالم نماز را ھم مى خوانیم و نماز را بھ پایان مى بریم : الف 



و اگر وقت ، كافى نبود یك (اگر نماز ما سھ یا چھار ركعتى بود برمى خیزیم ، تسبیحات اربعھ را مثل ھمیشھ سھ بار : ب 
  .م آنگاه با امام جماعت ركوع و سجود را انجام مى دھیم مى خوانی) بار

  تا اینجا سھ ركعت نماز خوانده ایم(
  . اگر نماز ما سھ ركعتى بود ھمراه امام ، تشھد و سالم را مى خوانیم و نمازمان را بھ پایان مى بریم

و سالم برمى خیزیم و نمازمان را ادامھ  اگر نماز ما چھار ركعتى بود مى توانیم نیم خیز بنشینیم و پس از تمام شدن تشھد
  .مى دھیم و اگر خواستیم مى توانیم پس از بھ جا آوردن سجده بالفاصلھ برمى خیزیم و نمازمان را ادامھ مى دھیم 

  :امام جماعت در حال انجام ركوع ركعت دوم است : ب 
بدن مى گوییم آنگاه بھ ركوع مى رویم ، ذكر ركوع را براى اقتدا بھ او ابتدا نیت مى كنیم سپس تكبیره االحرام را با آرامش 

بھ ) بھ ھمان شیوه اى كھ در قسمت الف گفتیم (نیز با آرامش مى گوییم آن را یك ركعت بھ حساب مى آوریم و بقیھ نماز را 
  .جا مى آوریم 

O كردن بھ او دو صورت پیدا مى  اگر امام جماعت ركعت سوم و یا ركعت چھارم نماز را بھ جا مى آورد در این جا ھم اقتدا
  :كند

  .امام جماعت ایستاده و مشغول خواندن تسبیحات اربعھ است : الف 
وقت داریم مى توانیم اقتدا  )و یا حمد تنھا(براى اقتدا كردن ابتدا باید وقت را بسنجیم چنانچھ براى خواندن حمد و سوره 

  .د صبر كنیم تا امام جماعت بھ ركوع رود آنگاه بھ او اقتدا كنیم كنیم ولى اگر وقت ، كافى نیست بنابر احتیاط واجب بای
اگر وقت كافى بود براى اقتدا كردن ابتدا نیت مى كنیم سپس تكبیره االحرام را با آرامش بدن مى گوییم آنگاه حمد و سوره 

م و نماز را ادامھ مى دھیم آھستھ مى خوانیم و سپس ھمراه با امام جماعت بھ ركوع مى روی) و اگر وقت كم بود حمد را(
  .)ادامھ نماز را مى توان از آنچھ كھ قبال گفتھ شد بھ دست آورد و یا بھ توضیح المسائل مراجعھ كرد(

  .امام جماعت در حال ركوع ركعت سوم یا چھارم است : ب 
ركوع مى رویم و ذكر ركوع را  براى اقتدا كردن ابتدا نیت مى كنیم سپس تكبره االحرام را با آرامش بدن مى گوییم آنگاه بھ

كیفیت ادامھ نماز مثل . (با آرامش مى گوییم ، آن را یك ركعت بھ حساب مى آوریم و نماز را با امام جماعت ادامھ مى دھیم 
  .)قسمت الف مى باشد

  
  
  

  خودشناسی و خانواده :بخش دوم  
حجاب  

  )انطاکیھ ( داستان 
کھ او با تالشھای پیگیر خود بھ تدریج بر ستمگران پیروز شد  : امده است چنین ) ع(در داستان حضرت موسی ابن عمران 

برای نجات ملت انتاکیھ  راھی )  ع( حضرت موسی. و پرچم توحید و عدالت را در نقاط مختلف زمین بھ اھتزاز در اورد 
یوشع و کالب تشکیل داد  و  برای اجرای این امر سپاھی بھ فرماندھی. جز سرکوبی ستمگران  و فتح آن سرزمین نمی دید 

عده ای از مردم نادان و اعقال شده انطاکیھ  بھ یکی از دانایان خود گفتند  کھ . با آن سپاه بھ سوی انتاکیھ  رھسپار شد  
او پس از انجام برخی کارھا و نتیجھ . آمده  است تا ما را بکشد و از دیارمان بیرون گرداند  چاره ای بیندیش ) ع( موسی

راه عجیبی را برای مردم ) ع( پس برای سرکوبی سپاه موسی. ما جز حیلھ راھی ندار یم : از آنھا  چنین گفت  نگرفتن
انطاکیھ پیشنھاد کرد کھ ھمواره ستمگران برای شکست ھر ملتی از ھمین ر اه استفاده می کنند  و ان این بود کھ ، مردم 

  .گرفتن پوشش از زنان  و دختران وارد عمل گردندانطاکیھ را از راه اشاعھ فحشا و انحراف جنسی و بر 



بھ  عنوان خرید و فروش وارد ) ع( دختران و زنان را بیارایند و انھا را ھمراه اجناس مورد نیاز سپاه موسی: او گفت 
ر یک سپاه کنند و سفارش کرد ھر گاه از سربازان سپاه موسی قصد شھوت رانی با انان را کرد ، مانع او نشوند و گفت اگ

  .مرد از انان مرتکب زنا شود شمار ا بس است و بر شما پیروز نخواھند شد
آنھا ھمین کار را کردند و طولی نکشید کھ عده ای از سپاه موسی با نگاه ھای ھوس الود خود بھ بدن نیمھ عریان زنان 

ثر شھوت پرستی ، اراده ھا سست شد آرایش کرده ، در پرتگاه انحراف قرار گرفتند و رسوایی بھ انجا کشید کھ کم کم بر ا
بھ ) ع( ھزار نفر از سپاه موسی 70 ھزار و بھ قولی 20: بیماری ھای مقاربتی و طاعون زیاد شد  تا انجا کھ نوشتھ اند . 

  .خاک سیاه افتادند
  
  
  

  !آیا می دانید ؟
و پوشش زنان را بھ دوران ما  دانشمندان تاریخچھ حجاب. مبتکر دستور حجاب اسالم نیست و حجاب قدمتی دیرنھ دارد 

انسان ھا خودشان با فطرت و عقل سلیم خویش حجاب را برای خود برگزیده اند ، . قبل تاریخ و عصر حجر نسبت می دھند
  .تسلیم فرھنگ منحط دیگران نبودند. آنھا اعتماد بھ نفس داشتند 

نقش ھای تخت جمشید را . وجود داشتھ است  در دائره المعارف الروس نوشتھ شده کھ حجاب در بین مادھا و پارس ھا
اگر بھ یاد بیاورید ، خواھید فھمید کھ در ایران باستان زنان با حجاب بو ده اند ؛ مگر در ان تصاویر تا بھ حال زنی بی 

تفاده می چادر نیز از زمان ھای دور بھ ویژه در ایران اس. حجاب دیده اید ؟ چادر و مقنعھ ھم می گویند قدمتی دیرینھ دارد 
  .شده

اگر ما بخواھیم مسالھ حجاب زن را از لحاظ عقلی و منطقی مورد ارزیابی قرار دھیم ، می توانیم با دو مثال ساده ولی پر 
  .معنا آن را بررسی و اثبات کنیم

  :مثال اول 
ذرد ، پایش گرسنھ ای از کنار او می گ. غذا ھم بسیار وطبوع و خوشبوست. شخصی در محلی مشغول غذا خوردن است 

  .از حرکت می ایستد ، جلوی او می نشیند ، شاید تعارفش کند ، ولی و اعتنا نمی کند
ھر چھ التماس می کند او بھ . غذا متعلق بھ من است و نمی دھم : یک لقمھ می کند ، او می گوید  شخص گرسنھ تقاضای
  .خوردن ادامھ می دھد

  ا این چگونھ ادمی است ؟خانم ھ: دانش اموزان را مورد خطاب قرار دھید 
  .آن شخص بی رحمی است : خواھند گفت  

  .یکی گرسنھ شکم و یکی گرسنھ شھوت . گرسنھ دو جور است : بعد شما بگویید 
جوانی کھ در اثر تربیت نا صحیح خانواده در جامعھ رھا می شود گرسنھ شھو ، و و خانم بد حجاب و زیبایی را می بیند کھ 

ھای مطبوع دارد ، ھرچھ با راه می رود شاید خانم توجھی بکند و مقداری روی خوش بھ او نشان ھمھ نوع عطر و ارایش
جوان اظھار عالقھ می کند ولی زن محل نمی گذارد ، جوان خواھش می کند ، زن می . دھد ، خانم بھ او اعتنا نمی کند 

  ...زن توجھ نمی کند  چون التماس می کند ،. من نجیبم و حاضر نیستم با تو صحبت کنم : گوید 
  !!حاال خانم ھا این خانم چگونھ ادمی است ؟؟

  :مثال دوم 
  :بھ مخاطبین بگویید 

  در چیست ؟)  مثل تاکسی(  فرق بین اتومبیل شخصی با ھمگانی
تفاوت آنھا در این است اتومبیل ھمگانی برای استفاده عموم است و اتومبیل شخصی اختصاص بھ : پاسخ می دھند 

  .ردصاحبش دا



زن بی حجاب ھمگانی اس ، مردم بھ او و بھ زیبایی ھایش ! زن بی حجاب و زن پوشیده نیز چنین است : در اینجا بگویید 
چنانکھ زیاد اتفاق می افتد بنابراین چنین زنی  مانند اتومبیل . و بدنش نگاه می کنند و چھ بسا بھ او تجاوز می نمایند

بیگانگان او را نمی . ده ، بزرگ و محترم است و فقط اختصاص بھ ھمسرش دارد اما زن با حجاب و پوشی. ھمگانی است 
بنابر این او در . بینند و بدکاران بھ او نظر نمی کنند و صورت و زیبایی ھایش را در برابر چشم ھای خائن قرار نمی گیرد

رش محبوب است و در پوشش حجاب محفوظ است و شخصیت و شرافت و بدنش حفظ می شود و در عین حال نزد ھمس
نظر او عزیز و بزرگ است ، زیرا او اطمینان دارد و می داند کھ وی تنھا اختصاص بھ او دارد و با دیگران روابط فاسد 

  .برقرار نکرده است 
مبنای حجاب اسالم  

بھ محیط مبنای حجاب اسالم این است کھ التذاذات جنسی باید بھ محیط خانوادگی و بھ ھمسر مشروع اختصاص یابد و 
بھ ھمین جھت بھ زن اجازه نمی دھد کھ وقتی از خانھ بیرون می رود موجبات . اجتماع وخالص برای کار و فعالیت باشد 

چنین حجابی نھ تنھا نیروی کار زن را فلج . تحریک مردان را فراھم کند و بھ مرد ھم اجازه نمی دھد کھ چشم چرانی کند 
  .تماع نیز می باشدنمی کند ، موجب تقویت نیروی کار اج

اگر مرد بھره ھای جنسی را منحصر بھ ھمسر قانونی خود کند وتصمیم بگیرد ھمین کھ از کنار ھمسر خود بیرون آمد و پا 
قطعا در این صورت بھتر می تواند فعال باشد تا این کھ ھمھ . . دیگر در باره این مسائل نیندیشد .بھ  درون اجتماع گذاشت
و دائما نقشھ طرح کند چگونھ با فالن . دختر و این قد و باال و این طنازی و آن عشوه گری باشد  فکرش متوجھ این و آن

  . خانم آشنا باشد
یک بیرون رفتن چند ساعت پای  آیا اگر زن ، ساده و سنگین بھ دنبال کار خود برود برای اجتماع بھتر است یا آنکھ برای

مانی ھم کھ بیرون رفت تمام سعیش این باشد کھ افکار مردان را متوجھ خود آئینھ و میز آرایش وقت خود را تلف کند و ز
سازد و جوانان را کھ باید مظھر اراده و فعالیت و تصمیم اجتماع باشند بھ موجوداتی ھوسباز چشم چران و بی اراده تبدیل 

  . کند 
آنان سعی می کنند بیشتر توجھ و لذت و  یکی از دالیلی کھ آ قایان بھ محیط خانھ کمتر توجھ نشان می دھند و بعضی از
متاسفانھ برخی از خانم ھا ی بد حجاب . شادی خود را در بیرون از خانھ و خانواده صرف کنند ھمین  موضوع میباشد 

دانستھ و یا نداستھ دارند ریشھ بسیاری از کانون ھای گرم خانواده  را خشک می کنند و چھ خسارت ھای غیر قابل جبرانی  
  .  روح وروان  افراد خانواده بھ وجود می آورندبرای 

  
  

فلسفھ حجاب  
حجاب  ازجھت روانی:  

حجاب حریمی میان زن ومردان نامحرم و سبب فروکش کردن غریزه جنسی می شود خاموشی این شعلھ ودر مسیر طبیعی 
سفانھ در جامعھ امروز در حال قرار گرفتن آن باعث میگرددبسیاری از مشکالت نظیر قتل و جنایت و دزدی نا امنی کھ متا

اگر نگاھی بھ صحفات حوادث بیندازیم ویا داستانھای جنایی دادگاه ھا را .مشاھده آن ھستیم کم شود وحتی از میان برود
مطالعھ کنیم میبینیم اغلب این حوادث ناگوار از بدحجابی ویا بی حجابی و نبود حریم میان زن ومرد شروع شده 

باس ھای زننده و تنگ و آرایش و عشوه گری زنان مردان مخصوصا جوانان را تحریک دایم برھنگی وپوشیدن ل.است
قرار می دھد تحریکی کھ سبب کوفتگی اعصاب ایشان و ایجاد ھیجانھای بیمار گونھ عصبی می شود وگاه سرچمھ امراض 

  ھ ارمغان میاوردروانی است در نتیجھ برای زن احساس امنیت و آرامش بدنبال دارد و جامعھ سالم را ب
حجاب از جھت معنوی:  

بھ دنبال آن زن و بھ طوری کلی جامعھ بیشتر می توانندمراتب .حجاب باعث می شود کھ زن کمتر دچار تغزش و گناه شود
معنوی و انسانی را طی نماید مقامی کھ زنان بسیاری در گذشتھ  توانستھ اند در سایھ حجاب و ایمان بھ آن برسند از جملھ 

کھ بھ چنان مقام معنوی نائل می شود کھ مورد خطاب پروردگار خویش قرار می گیرد و یا حضرت ) ع(مریم حضرت 



زمانی کھ خود معصوم می فرماید . بود) ص(کھ بھ فرموده امام خمینی اگر مرد بود نبی بود و جای رسول هللا ) س(زھرا
د زن از چھ مقامی  می تواند نائل شود کھ باالتر از ببینی. حجت خدا برما) س(حجت خدا برشماییم ومادران حضرت زھرا

کھ )ع(آن اسوه ی صبر کھ با آن ھمھ مصیبت ومحنت برادربزرگوارش امام حسین ) س(امام قرار گیرد ویا حضرت زینب
سرور جوانان بھشت می باشد و خداوند بھ ایشان آن مقام ھای بزرگ را اعطا کرده از خواھر بزرگوارش حضرت زینب 

اھد کھ در نمازھای شبش دعا کند کمال معنوی زن چیزی کمی نیست کھ بخواھیم بدون توجھ از کنار آن بگذریم ما می خو
  .باید این بعد از وجود زن را حفظ کنیم کھ یکی از بھترین راھھای آن حفظ حجاب است

سبب استحکام خانواده:  
ود می گرداند و بھ دنبال آن ازدواجھای مشروع حجاب لذت ھا و بھره ھای جنسی را بھ محیط خانواده مخصوص و محد

بوجود می آید این گونھ ازدواجھا پیوند زن و شوھر را محکم می سازد و درنتیجھ کانون خانواده گرمتر می شوددرحالی 
  .کھ بدحجابی و بی حجابی و آزادی بدون قید و شرط باعث فروپاشی کانون خانواده می شود

رده و از مھر و عاطفھ آن کم و بیش بھره مند بوده ایم جامعھ ما براساس بنیاد خانواده شکل تمام ما در خانواده بوجود آو
گرفتھ و بھ حیات خود ادامھ می دھد با افزایش بی بند و باری و بی حجابی و بد حجابی احساس تشکیل خانواده و ازدواج 

ی شود زمانی کھ پسر جوانی میبیند می را در جوانان بھ خصوص در شرایط سخت اقتصادی با مشکل بزرگی مواجھ م
تواند در جامعھ بدون سختی و گرفتن و رعایت برخی مراسم ھا و سنت ھای پسندیده ازدواج دختری را بھ آسانی بدست 
آورد و از آن بھ اندازه ھوسرانی خود استفاده کرد و پس از مدتی بدون ھیچ گونھ تعھد و قراردادی آن را نخواست دیگر 

ضر بھ ازدواج و طی کردن مراسم و سنت ھای ان ار نمی کندزیرا ھرگاه کھ احساس نیاز بھ دختری کرئ می ھیچ وقت حا
  .تواند بھ راحتی درجامعھ آن ار بدست بیاورد

متاسفانھ در کانون خانواده نیز بدحجابی و گاه بی حجابی ونبود حریم میان زن و مرد نامحرم باعث می شود کھ روابط گرم 
وج بھ آسانی دچار مشکالت عدیده از جملھ روابط نامشروع ھرکدام از طرفین با فردی نامحرم را حساس و صمیم یک ز

شک و بی اعتمادی و افزایش بیماری ھای روحی روانی برای زوجین می شود بھ طوری کھ افزایش طالق را بھ دنبال 
بند وباری در حال افزایش است آمار طالق روبھ  خواھد آورد چنانچھ در جامعھ امروز ما متاسفانھ ھر چقدر بدحجابی و بی

  .افزایش و رشد ازدواج رو بھ کاھش است
  

مانع فرزندان نامشروع:  
وجود فرزندان نامشروع سبب ایجاد معزل بزرگ اجتماعی است زیرا این فرزندان بھ این جھت کھ در شرایط سالمی و 

مھری شدید و رھا شدن قرار بی اکثرا از طرف پدر و مادر خود مورد بدور از گناه بوجود نیامده اند و بعد از بھ دنیا امدن 
می گیرند اغلب دچار بیماری ھای روحی روانی میباشند عالوه بر داشتن ھزینھ برای بزرگ کردن اینگونھ افراد بر اجتماع 

  .اینگونھ افراد ھستند سرنوشت بسیاری از این فرزندان خوشایند نمی باشد و اکثر جنایت کاران و بزه کاران جامعھ جزء
سالمت اقتصاد:  

اگر زن در محیط کار پوشیده وبا حجاب باشد نظرھا را کمتر بھ خود جلب می کند و چنین چشم پوشی کھ در اثر حجاب 
کامل بھ وجود می اید ھواس و فکر مردان نامحرم را در ھنگام فعالیت بیشتر متوجھ وظیفھ اشان می نماید 

  ب زنان در سازمان ھای دولتی و شخصی باعث دقت و سرعت در کارمیگردددرنتیجھفپاکدامنی و حجا
حجاب از نظر سیاسی :  

ستم کاران و غارت گران جھان ھرگاه از راه تھدید اعراب و ترور نتوانستند ملتی را بھ بند بکشند بھ گسترش فحشا و 
از حقوق زن و تمدن عریانی را در جامعھ منکرات می پردازند وبرای دستیابی بھ اھداف پلیدشان بنام آزادی و دفاع 

ترودیج می کنند تا ملت ھا را از درون فرھنگی بی ھویت نمایند بھ طوری کھ استعمارگران در الجزایر بھ این نتیجھ 
رسیدند کھ اگر بخواھیم بھ تاروپود بافتھ جامعھ الجزایر ھجوم بریم و مقاومت آنان را درھم شکنیم باید بیش از ھرچیز 

  .را تحت تسلط قراردھیمزنان 
  .ازھمین رو است کھ امام خمینی می فرماید اگردختران تربیت و اصالح شود جامعھ اصالح و تربیت می شود



ودشمن در تمام تھاجمات فرھنگی خود بھ نقش زن ومسئولیت اوھجوم برده و با معنای زیبای بعضی از کلمات از جملھ 
  .را برای جوامعھ اسالمی بوجود آوردآزادی حقوق برابرزن ومرد این ذلت بزرگ 

ارزش واقعی زن:  
درواقع عفت وحیا وحجاب زن تدبیری است کھ بانوعی الھام مابرای گرانبھا کردن خودوحفظ موقعیتش درباربر مرد بھ کار 
می برد زیرا زن باھوش فطری و حس مخصوص خود درک کرده کھ از نظر جسمی بامرد برابرنیست واگر بخواھد باوی 

یافتھ کھ خداوند حکیم دروجود  ازطرفی ،زن ضعف مرد را در ھمان نیازی.جھ نرم کند از زور بازوی مرد برنمی آید پن
برھمین اساس زن باعفت و حجاب .زن خوب می داند کھ خدا اورا مظھر معشوقیت قرارداده است.مردان نھاده است

مردان بھ طور طبیعی مشتاق ھستند زن را .ام خویش بیفزاید بھترمی تواند مرد را مجذوب خود کند و با متانت وقار براحتر
بھ سختی بدست بیاورند و زنی کھ خود را بھ آسانی در اختیار او قرار می دھد خیلی جذاب و دوست داشتنی نسبت بھ زنی 

  .کھ با حفظ حجاب ومتانت بھ آسانی خود را در اختیار مردان قرار نمی دھد نیست 
با اندام عریان جستجو کند طبیعی است کھ روز بھ روز تقاضای آرامش بیشتر و خودنمایی  ھنگامی کھ جامعھ زن را
وقتی زن از طریق جاذبھ جنسی ووسیلھ تبلیغ کاال تزیین اطاق انتظار و عاملی برای جلب .افزونتری را از او دارد 

تا حد عروسک یا یک کاالی بی ارزش جھانگردان و سیاحتگران و مانند اینھا قرار گیرد در چنین جامعھ ای شخصیت زن 
وتنھا افتخار او جوانی و . دیگر سقوط می کند و ارزشھای واالی انسانی او  بھ کلی بھ دست فراموشی سپرده می شود

  .و بھ این ترتیب وسیلھ ای برای اشباع ھوسھای سرکش مشتی آلوده و نابکار می شود.زیبایی و خودنمایی اش می گردد
  !زن چگونھ می تواند با ویژگی ھای اخالقی علم وآگاھی و دانایی اش جلوه کند و بھ مقام واالیی برسد؟درچنین جامعھ ای 

  
  

 سدی در برابرفرھنگ مصرفی:  
یکی از ترفندھای استعمار برای گرم کردن بازار تجارتش تولید و کمتر ضداجناس بھ شکلھای مختلف در بازار می باشد 

کند منافع زیادی را حاصل نماید بسیاری از مردم مخصوصا بعضی از بانوان بھ محض  تابھ این طریق مشتری بیشتر جلب
دیدن جنس جدید در بازار تمایل بھ خرید آن پیدا می کنند ،اگرچھ نمونھ قدیمی از ھمین کاال را داشتھ باشند با این کھ متنوع 

او سرچشمھ می گیرد ھمان طوری کھ خدا بودن اشیا موضوعی است کھ ھرانسانی دوست دارد ،و این از فطرت و سرشت 
لکن مستکبرین و افراد سودجو از این .سبحان جھان طبیعت و تمام مخلوقات عالم را بر ھمین اساس خلق نموده است 

خصلت بشر سوءاستفاده کرده و با گسترش فرھنگ مصرفی و مدسازی در بین مردم دنیا مخصوصا بعضی از بانوان می 
  .دست آورندخواھند سودکالنی را ب

یکی از آثار واال و ارزشمند حجاب مخصوصا چادر از بین بردن فرھنگ مصرفی کھ ارمغان غرب است می باشد و باعث 
طبق ھمین اصل استکبار تالش می کند باحیلھ ھای مختلف و غیر .راکد وبی رونق شدن بازارھای رنگین آنھا می شود 

خواھند این سر وسنگر نرم و نخی ولی مستحکم را بشکنند تاچرخ مستقیم بھ حجاب ضربھ واردکند ،زیرا آنان می 
کارخانجات مدسازی رسیدگی و بافندگی وبالباس ھای رنگین زنان ،ساخت لوازم زینت آالت ،لوازم آرایش وتولیدات انواع 

  .ن نمایندتابتوانند نیازھای میلیونھازن کھ خود استکبارباعث آن شده تأمی.را بھ چرخش درآروند .... رنگ ھا و
  از ما پرسید بھترین چیز برای زن چیست؟)ص(نقل می کنند روزی رسول خدا) ع(حضرت علی

حضرت درجواب .گفتم )س(را نداد تا این کھ این موضوع را خدمت فاطمھ)ص(ھیچ کس از ما پاسخ رسول خدا
  .بھترین عمل برای زن آن است کھ نھ مردی را ببیند و نھ مردی اورا ببیند:فرمود
  .رسخن این استتفسی

ھرگاه زن درمقابل نامحرم قرارگیرد،باید از ھر رفتاری کھ نظر بیگانھ را بھ وی جلب و او را تحریک می کند اجتناب ورزد 
،مخصوصا در مراکز و مکان ھایی کھ زن و مرد باھم کارمی کنند باید بیشتر مراعات نمود وسعی شود تاجایی کھ 

  .با ھم کار نکنند.... یک اتاق و بلکھ یک اداره وضرورتی نباشد زن و مرد نامحرم در 



کالم حضرت را اگر در جامعھ امروز عرضھ کنیم و آن را تحمیل و از بسیاری بانوانی کھ از روابط با مردان آسیب دیده اند 
  .مطرح سازیم بدون شک ھمھ آنان این سخن را تأیید می کنند 

ز یک جا سرچشمھ می گیرد و آن آشنایی و شناخت بامرد نامحرم است زیرا تمام آسیب ھایی کھ بھ زن ھا رسیده ھمھ ا
البتھ این سخن بدان منظر نیست کھ زن باید در خانھ بنشیند و در اجتماع ھیچگونھ فعالیتی نداشتھ باشد بلکھ بھ این معنی 

ان یک قانون مھم رعایت است اگر زن می خواھد از کانون خانواده خارج شود و دراجتماع حاضر گردد این اصل را بھ عنو
کند بھ گونھ ای با مردان نامحرم ارتباط داشتھ باشند کھ آنان بھ خود جرأت ندھند وارد حریم خصوصی او شوند از زیبایی 
ھا و جذابیت ھایی کھ مخصوص کانون خانواده است آنھا لذت و کامجویی برند اگر تمام زنان جامعھ این قانون را رعایت 

گونھ ظلم و تجاوز و جنایت و ستکی بھ زنان نمی شود و روح و جسم آنان محفوظ و پاک می ماند و می کردند دیگر ھیچ
  .جامعھ امن و ایمن مھیا مشود

  
  
  

جایگاه ارزش دوست  
  :داستان

یک روز بعد از . مایک و جان با یکدیگر بزرگ شده بودند و از دوران کودکی تا بزرگسالی دوستان بسیار نزدیکی بودند
بعد از اینکھ بحث شان حسابی داغ شده بود ناگھان جان در یک . از مدرسھ آن دو بھ بحث درباره اجتماع پرداختندبرگشتن 

امروز : مایک بھ جان خیره شد و سپس روی شن ھا نوشت. لحظھ عصبانی شد و سیلی محکمی بھ صورت مایک نواخت
وقتی کھ می . دو نفر قدم زدنشان را از سر گرفتندبعد از نوشتن این جملھ آن . بھترین دوست من یک سیلی بھ من زد

جان بدون لحظھ ای تردید و . خواستند از روی رودخانھ ای کھ بسیار پر آب بود عبور کنند ناگھان مایک داخل آب افتاد
ت بھترین دوست من مرا نجا: یک تختھ سنگ نوشت بعد از آن مایک روی. دودلی داخل رودخانھ پرید و مایک را نجات داد

چرا وقتی من بھ توو سیلی زدم روی : جان متوجھ نشد کھ چرا مایک این کار را انجام می دھد بنابراین از مایک پرسید. داد
دوست حقیقی باید کارھای اشتباھی را : شن ھا نوشتی اما وقتی تو را نجات دادم روی صخره نوشتی؟ مایک در پاسخ گفت

  .در عوض کارھای درست دوستش را ھمیشھ بھ یاد داشتھ باشدکھ بھترین دوستش می زند فراموش کند ولی 
  

بدون شک دوستی عامل سازنده شخصیت انسان بعد از اراده، خواست و تصمیم می باشد چون انسان خواه یا نا خواه 
می تأثیر پذیر است و بخش مھمی از افکار و صفات اخالقی خود را از طریق دوستانش می گیرد این حقیقت ھم از نظر عل

  .و ھم از طریق تجربھ و مشاھدات حسی بھ ثبوت رسیده است
اقسام دوستی  

  :از دیدگاه ھای مختلف دوستی را بھ پنج دستھ تقسیم می شود
این دوستی مبدأ تمایل جنسی و اساس شھوترانی بسیار مبتذل و بی اعتبار است این : دوستی کھ از ھوای نفس باشد. 1

  .ست کھ روش و شکل وشیوه ھای آن در ھر زمانی تغییر کرده استدوستی ھا بسیار خطرناک و کاذب ا
مانند دوستی انواع حیوان کھ این دوستی از قسم اول پرمعناتر و بھتر است و : دوستی کھ از غریزه واحساس برخیزد. 2

  .اساس پیوست وتداوم عالم خلقت و بقای نسل بوده است
ی بر دل و روح نیز می نشیند و شاید مقام عشق و پیوست ھای معنوی این نوع دوست: دوستی کھ از دل و روح برخیزد. 3

  .پابرجا از این قسم باشد
این قسم دوستی بسیار ارجمند و باارزشی است و بر اساس معنویت، دیانت : دوستی کھ از خرد و ایمان سرچشمھ گیرد. 4

  .و مسلمانی است کھ فرموده اند مومنان برادرند



است کھ ) ص(مخصوص پیامبران عظیم شأن مانند پیامبر اسالم : وت خیزد و پیوست والیت باشددوستی کھ از مقام نب. 5
سالھ خود دین اسالم را پی ریزی کرد کھ این عمل پیامبرنشأت گرفتھ از دوستی و رحمت ایشان  23 با زحمت شبانھ روزی
  .بھ بندگان خدا می باشد

م نوعان خود ارتباط برقرار نماید زیرا احساس تنھایی تقریبا برای ھمھ انسان موجودی اجتماعی است او نیاز دارد کھ با ھ
دوستی و برقراری ارتباط با دیگران موجبای ارتقای سطح بھداشت روانی و . انسان ھا احساسی دردناک و رنج آور است

ن بھ تنھایی امکان پذیر یا مسئلھ ای برخورد می کند کھ حل آ ھنگامی کھ آدمی با مشکلی. اجتماعی ما را فراھم می آورد
نیست این، دوستان و ھمفکران ھستند کھ بھ کمک او می آیند و باعث خوشحالی و امیدواری آن فرد می شوند صحبت 

امروزه ثابت شده است کھ . کردن با یک دوست مھربان و صبور سبب ایجاد احساس آرامش و حتی سبکی در فرد می گردد
. دوستان فراوانی دارند در مقابلھ با چالش ھای زندگی موفقیت بیشتری کسب می کنند افرادی کھ شبکھ ارتباطی گسترده و

متخصصان علوم . و از لحاظ جسمی و روانی نسبت بھ کسانی کھ از لحاظ اجتماعی منزوی ھستند، وضعیت بھتری دارند
بر ھمین مبنا انسان بھ . ربانی استرفتاری دریافتھ اند کھ یکی از نیازھای اساسی انسان نیاز بھ محبت عاطفھ، توجھ و مھ

طور غریزی برای ارضای این نیاز طبیعی، تمایل بھ ارتباط با دیگران دارد و دوستی و برقراری ارتباط با ھم نوعان حد 
  .اعالی آن است

مزیت ھای دوستی ھای سالم و ارتباط با دیگران  
بھتر دوستی با اطرافیان بھ ما کمک می کند تا موقعیت  بھ عبارت. دوستی با ھم نوعان موجب ثبات ھیجانی ما می گردد. 1

در واقع چنین حالتی می خواھیم ببینیم کھ آیا عملکرد مناسبی در قبال جامعھ و . خود را در برابر دیگران بھتر درک کنیم
  دیگران داریم یا خیر؟

گران از این حیث برای انسان وجود دی. این موضوع بھ ویژه در مواقع بحرانی و اضطراب آور مصداق بیشتری دارد
. ارزشمند است کھ موجب تحکیم توانایی آدمی برای مقابلھ با ناسازگاری ھا و ناھمواری ھای زمانھ و جامعھ می گردد

کسانی کھ بھ اجبار در انزوا قرار می گیرند نیاز بھ برقراری ارتباط را بھ مراتب بیشتر از کسانی کھ این تجربھ را نداشتھ 
  .می کننداند احساس 

از رویدادھای مھم یا جزئی گرفتھ تا مسائل خصوصی و (مجالی فراھم می آورد تا بھ وسیلھ آن انسان درباره ھر چیز. 2
در واقع ما در رابطھ با دیگران و از گفتگو و ھمنشینی با آنان . اطالعات مورد نیاز در زندگی اش را بدست آورد) دشمنی

سائل و نکات تازه ای بر می خوریم و در نتیجھ افق دیدگاه ما وسیع می گردد و بی یاد می گیریم، بھ م چیزھای جدیدی
  .شک ھر چھ از این طریق پیش برویم بھ آگاھی ھای تازه ای دست میابیم

بھ نحو موثر مطلوبی ) دوست یابی(یک رابطھ اجتماعی مطلوب نھایتا اینکھ این توانایی بھ ما کمک می کند تا در برقراری
یک رابطھ مطلوب با  حفظ یک رابطھ دوستانھ در بھداشت روان ما تأثیر بسزایی دارد می توان گفت برقراری. عمل کنیم

  .اعضای خانواده نقطھ آغاز این توانایی ھا است
شرایط حفظ دوستی  

  :برای اینکھ ما بتوانیم دوستی ھای سالم با دیگران برقرار نماییم باید چند شرط رعایت شود
  .م برای برقراری روابط اجتماعی موثر در خود ایجاد و تقویت کنیمتوانایی الز. 1
  .معیارھای شناخت دوست خوب را بدانیم. 2
  .حقوق دوستان را بدانیم و بدان عمل کنیم. 3

توانایی الزم در برقراری روابط  اجتماعی موثر:  شرط اول  
ابراز وجود بھ معنای گرفتن حق . است)) راز وجوداب(( یکی از عناصر اصلی در برقراری روابط اجتماعی موثر، توانایی

خود و بیان عقاید، نظریات، احساسات و افکار خویش بھ طور مستقیم و صادقانھ است البتھ بھ نحوی کھ حقوق دیگران 
  .ھم محترم شمرده شود

  :جزء است 7بھ طور کلی ابراز وجود متشکل از 



  ابراز نظریات و عقاید متفاوت. 1
رد وقتی در جمع دوستان و ھم ساالن ھستیم ھمان عقیده و نظری را ابراز نماییم کھ دیگران می گویند، یعنی لزومی ندا

  )باز تأکید می کنیم با نھایت احترام باشد(اظھار ما می تواند متفاوت و یا حتی متضاد نظر دوستان دیگر باشد 
  تقاضای تغییر رفتارھای نامطلوب دیگران. 2
ما رفتارھایی بروز کرد کھ مطابق نظر ما نیست، می توانیم از دوستانمان بخواھیم تا این  چنانچھ از سوی دوستان 

پذیرش بی چون و چرای رفتار و عملکرد دیگران می تواند ناشی از ضعف در توانایی ابراز وجود . رفتارھا را تغییر دھند
  .باشد

  
  رد درخواست ھای نامطلوب دیگران. 3

مثال (وجود برخوردار ھستند، چنانچھ تقاضای نا مناسبی از طرف دوستان آنھا مطرح گردد کسانی کھ از توانایی ابراز
و یا ھر تقاضایی کھ با نقطھ نظرات و اعتقادات آنھا مطابقت ندارد، بھ راحتی این درخواست ھا را ) دوستی با جنس مخالف

  .رد می کنند و چشم بستھ و کورکورانھ این تقاضا را نمی پذیرند
  ش کاستی ھا و ضعف ھای خودپذیر. 4

انسان می داند کھ بھ ھرحال بھ دلیل انسان بودن، دارای نقاط ضعفی است کھ آنھا را می پذیرد ولی در جھت جبران کاستی 
  .ھا و برطرف نمودن ضعف ھایش اقدام می کند

  آغاز و ادامھ روابط دوستانھ و سالم با دیگران. 5
افراد دیگر، مھارت ھایی را می طلبد کھ ممکن است ھمھ ما کم و بیش با آن  حقیقت این است کھ ریختن طرح دوستی با

آشنا باشیم، ولی مھم تر از آن، توانایی در استمرار بخشیدن بھ روابط دوستانھ و سالم با دیگران است دوام یافتن و روابط 
ی تواند بھ استمرار دوستی ھا بینجامد صادق بودن از فاکتورھای مھمی است کھ م.  بھ رفتارھای متقابل افراد بستگی دارد

و عدم صداقت بھ راحتی پیوندھای دوستی افراد را از ھم می گسلد در واقع می تواند گفت یکی از آزمایش ھا دوست 
  .امتحان او در صداقت است

  ابراز احساسات مثبت. 6
دی کند و از بھداشت روانی مطلوب توانایی ابراز وجود بھ انسان اجازه می دھد در کفایت دوستان خود خوش باشد شا

  .برخوردار گردد
  یا جدا شدن از دیگران ادای جمالت مرسوم و قابل قبول در ھنگام رویارویی. 7

الزمھ تداوم دوستی ھا ابراز احساسات صمیمانھ با دیگران در ھنگام مواجھ شدن با آنان و یا خداحافظی از آنھا است 
  .در تحکیم روابط دوستانھ داردضمن این کھ این توانایی نقش موثری 

از اینرو است کھ اسالم یکی از خصوصیات مومنین را گشاده رویی آن می داند زیرا زمانی کھ مومن با رویی گشاده با 
  .دیگران روبرو می شود دلیل سالم بودن از روح و روان او می باشد

شناخت معیارھای دوست: شرط دوم  
اشیم باید دوست، ویژگی ھایی داشتھ باشد کھ این ویژگی با توجھ بھ حدیث امام اگر خواھان شناخت معیارھای دوست ب

  :جعفر صادق علیھ السالم بدین شرح است
  .باطن و ظاھرش برای تو یکی باشد. 1
  .زینت و آبروی تو را زینت و آبروی خود و عیب و زشتی تو را عیب و زشتی خود بداند. 2
  .تغییر ندھدمقام ومال وضع او را نسبت بھ تو . 3
  .آنچھ را در توان دارد از تو مضایقھ ننماید. 4

  .کسی کھ جامع ھمھ این صفات است آن است کھ تو را بھ ھنگام پشت کردن روزگار رھا نکند
  :یا بھ زبانی دیگر

  :بھترین ھا را برای شما می خواھد. 1



کھ شما در زندگیتان شخصی موفقی ھستید و اگر او دریافت . یک دوست واقعی ھمیشھ بھترین آرزوھا را برای شما دارد
  .اھدافتان در حال پیشرفت و موفقیت است حتما از شما حمایت خواھد کرد

  
  
  :پشتیبان شماست. 2

اگر شما، ھم اکنون با یک مشکل روبرو شوید، می توانید دوست واقعی تان را تشخیص دھید زیرا دوست واقعی سعی می 
  .م بکاھد و شما را از این جریان احساسی کھ در آن بھ سر می برید، بیرون آوردکند کھ در این مواقع از درد و غ

  :صداقت دارد. 3
یک دوست واقعی کسی است کھ با شما صادق باشد و وقتی از او کمک بخواھید، او حرفی نمی زند کھ شما را راضی و 

در ھمھ . حقیقی، شما را نصیحت می کند دوست. خوشحال کند بلکھ چیزی را خواھد گفت کھ فکر می کند بھ صالح شماست
  .حال پشتیبان و حامی شماست و در مواقع مختلف بھ شما کمک می کند و شما را بھ راه درست و مثبت ھدایت می کند

  :در مورد شما قضاوت نمی کند. 4
اه تالش نمی کند یک دوست واقعی ھمیشھ حامی شماست او شما را ھمین طور کھ ھستید، قبول دارد و می پذیرد و ھیچ گ

یعنی جلوی شما نقش بازی نمی کند و (او شخصیت شما را با تمامی موارد مثبت و منفی قبول دارد . کھ شما را تغییر دھد
  .ظاھر و باطن او یکی می باشد

  :بھ حرف ھایتان گوش می دھد- 5
تی کھ شما با یک مشکل روبرو دوستانی وجود دارند کھ در مواقعی کھ ھمھ چیز رو بھ راه است با شما ھستند اما وق

کنند ؛برعکس دوست واقعی کسی است کھ وقتی  میشوید آنھا ندید می شوند و درحل کردن مشکل شما ھیچ کمکی نمی
  .شما با مشکل مواجھ شده اید ،دست کمک و یاری بھ سوی شما دراز می کند

  :شما ار جزئی از زندگیش می داند- 6
انش بھ خصوص خانواده اش معرفی می کند و شما را جزئی اززندگیش میداند یک دوست واقعی،شمارا بھ بقیھ دوست

  .درواقع شما یک عمت یا موھبت الھی درزندگی او ھستید.
  :رازدار شماست- 7

رازھایتان را فاش نمی کند و درمورد شما حقھ و .یک دوست واقعی نقاط ضعف شمارا بروز نمی دھد و رازدارشماست
یک دوست واقعی بھ این .از اھداف دوستی این است کھ بھ حریم خلوت یکدیگر احترام بگذاریمیکی .کلکی سوار نمی کند 

  .مھم عمل می کند و پشت سرتان غیبت نمی کند 

رعایت حقوق دوستان: شرط سوم  
طبق حدیث گھربار امام . درمقابل ، دوستان بر ما حقوقی دارند کھ برای حفظ دوستی ھای سالم باید رعایت شود

  : حق برگردن انسان دارند7 دوستان واقعی)ع(دقجعفرصا
آنچھ برای خود دوست داری برای دوست خود ھم دوست داشتھ باشید و آنچھ را برای خود نپسندی برای او ھم :حق اول
  نپسندی
   نپسندی تاخرسند شود ،دوری کنی تا خوشنود گردد ،اوراپیروی  کنی وفرمانش بری:حق دوم
   پای خویش اورا یاری کنی باجان ،زبان،دست و:حق سوم

  چشم،راھنما و آیینھ او باش :حق چھارم
  توسیرنباشی او گرسنھ ،سیراب نباش و اوتشنھ یا پوشیده نباش و اوبرھنھ:حق پنجم
اگر تو خدمتگزار داری و برادرت ندارد واجب است خدمتگزرات را بفرستی کھ جامھ ھایش را بشویدوغذایش را :حق ششم

  .ا مرتب کنددرست کند و بسترش ر



سوگندش راتصدیق کنی،دعوتش را بپذیری در بیماری از او عیادت کنی قبر جنازه اش حاضر شوی چونت بدانی :حق ھفتم
  .حاجتی دارد در انجام آن سبقت بگیری و اورا مجبور نسازی از تو بخواھد بلکھ خودتیشدستی کنی

  . دوستی خودت پیوست داده ایچون چنین کردی دوستی خود را بھ دوستی او و دوستی اورا بھ 
سال دفاع مقدس مطالعھ می کنیم می بینیم سرشارازاین 8با توجھ بھ این مطلب اگر ،سراسرحماسھ رزمندگان را در طول 

چقدر از رزمندگان ،تا آخرین لحظھ بھ پیماھای دوستی خود وفا می کردند خود را روی مین .دوستیھای واقعی بوده است
دوستانشان بتوانند عملیات ھا را انجام دھند چقدر خود را سپر تیر و ترکش ھا قرار می دادند تا  می انداختند تا دیگر

  .بتوانند دیگر دوستانشان رااز خطر ایمن گردانند
نمونھ یکی از این دوستی ھا می توانیم در کتاب نورالدین پسر ایران با تمام وجود احساس کنیم ،داستان دوستی 

دوستانش باالخص با جوانی بنام امیر مارالباش  واقعا تحسین برانگیز است،سید نورالدین شخصیتی  سیدنورالدین با دیگر
دارد  کھ بھ سادگی با کسی دوست نمی شود ولی اگر شخصی را امتحان  کرد و دید فردی مناسبی است دوستی خود را 

ھا سمت و سوی خدایی داشتھ و زمانی کھ برای چنان محکم می بندد کھ کمتر اتفاق می افتد از او جدا شود البتھ دوستی 
  .خدا از ھم جدا می شوند و دوستش شھید می گردد بامدد گرفتن از اھل بیت براین غم صبوری می کند

روز درتھران بماندتنھا کسی می تواند 50تا40دراین کتاب وقتی می خوانیم کھ سیدنورالدین برای مداوا مجبوراست  کھ 
چنان امیر در طول درمان .راھی و تحمل کند و مرھمی باشد براین تنھایی دوستش ، امیر می باشد اورا در این شرایط ھم

ھرروز درتھران بھ مالقات اوبھ بیمارستان می رود کھ باعث می شود یکی از دوران خوب زندگی نورالدین حساب شود با 
دوستی چنان زیبا و خدایی می باشد کھ بعد از  پیوند این.آنکھ از لحاظ جسمی باید درد و رنج بسیاری را تحمل می کرد

سال دفاع مقدس را روایت می کند و بھ شکل کتابی 8گذشت سالھا از شھادت امیر ،زمانی کھ  سید نورالدین  حوادث 
  .بزرگ درمی آید آن را بھ دوستش امیر تقدیم می کند

حتی این دوستی ھا نیز . بسیار دیده شده استآری از این دوستی ھای زیبا درزمان جنگ و رشادت رزمندگان مخلص خدا 
  :بعد از شھادت آنان با دوستانشان نیز ادامھ دارد یکی از فرماندھان جنگ می گوید

من ھنوز کھ ھنوز است با بچھ ھای بسیجی گردان ھایی کھ فرمانده آنھا بوده ام ارتباط دارم این ارتباط عالوه بر ارتباط با 
خیلی وقت ھا کھ دلم از اوضاع فرھنگی جامعھ می .نھایی کھ شھید شده اند نیز وجود دارد بچھ ھای بسیجی درقیدحیات آ

گیرد بھ سراغ آنھا می روم آن ھم بچھ ھای کم و سن سالی کھ نھ سواد آن چنانی داشتھ اند و نھ مقام و جایگاه حکومتی و 
  .مادی باال

از خانواده ای محروم پس از شھادت او ھرنیازو حاجتی دارم  مثال جوان سیدی را می شناختم کھ تک تیرانداز گردان بود و
این رفاقت ،با بچھ .بھ سرمزارش می روم و او را قسم می دھم بھ مادر پھلو شکستھ اش و خیلی سریع جواب می گیرم 

ھای دیگرنیز بھ ھنمین منوال است چر اکھ اصل رفاقت و صمیمیت اساسی ترین اصل حاکم درمیان بچھ ھای بسیجی 
دوران جنگ بود،نمیسد غریبھ ای وارد جمعبچھ ھای شاد و با نشاط بسیجی  شود و پس از یک ساعت با چند تن از آناه 

  .رفیق صمیمی نشود
  .این فقط ناشی از اخالص باالی آنھا بود

نیم؟کسانی اکنون این پرسش مطرح میشود آیا نمی توان  در زمان امروز، ما ،شھدارا بھ عنوان دوستان  واقعی خودبرگزی
کھ مثل خود ما بودنند اما با یک اخالص بیشتر و تسلیم دربرابرحق توانستند بھ این مقام بزرگ نائل شود اینان کھ دستشان 

یاری و کمک بھ ما از دیگردوستان زمینی مان بیشتر است اینان کھ طبق آیات قرآن زنده اند و در نزد پروردگارشان  برای
از اوضاع و احوال ما بیشتر از دیگران و حتی خودما باخبرند، اینان کسانی ھستند کھ با تمام روزری می خورند ،اینان کھ 

خطاھایی کھ ما داشتھ ایم باز مارا بھ مھمانی خود دعوت کرده اند و مارا بھ جمع خوبان راه داده اند آیا اینان بیشتر از 
  . از دید برادرھا و پدران خود باید دید نھ از دید دیگرالبتھ این دوستی را !دیگرانسانھا الیق دوستی و رفاقت نیستند

  
  
  



روابط  دختر و پسر  
  غیر مسافحات و ال متخذات اخدان :  25سوره نساء آیھ 

  ازدواج شما زنان با مردان بھ صورت رابطھ نا مشروع و دوست گرفتن بھ صورت پنھانی نباشد: معنی آیھ
در حیوانات ھم، جنس نر نمی گذارد ھیچ جنس )(نیز این ارتباط نھی شده است: در آئین بودا، برھما، یھود و مسیح :( نکتھ

نر دیگری در محدوده ی حیوان دیگری رفت و آمد کند و در صورتی کھ این مسائل توسط حیوان بیگانھ رعایت نشود با 
  )عکس العمل شدید حیوان نر روبرو می شود

آثار زیان بار روابط دختران با پسران:  
بلکھ بر ) مشغلھ آن را کم نمی کند(ھیچ مشکلی را در مورد حل شدن غریزه جنسی حل نمی کند: بدبینی ایجاد جو

اضطراب دختر و پسر می افزاید چون بیشتر این ارتباطات با ترس و دلھره است، بیشتر این دوستی ھا بھ 
یا اصال پسر اعتماد نم کند برای  ازدواج نمی انجامد و اگر ھم بیانجامد بیشتر طالق ھا مربوط بھ این دستھ است،

ازدواج چون با خودش می گوید دختر اعتقاد درستی ندارد ھمانطور کھ با من دوست شده با دیگران ھم دوست 
  .اگر ھم ازدواج صورت گیرد بھ ھم بدبین ھستند) و بالعکس(می شود 

ون بر اساس احساسات، ظواھر ، یکی از پیامدھای این نوع روابط باال رفتن آمار طالق است چ: افزایش طالق
بدون تعقل و آینده نگری است و سنجیدن شرایط پیش نمی آید عموما منجر بھ طالق می شود و باعث از ھم 

  .یک خانواده دیگر ھم می شود پاشیدگی
ا مشکالت زوج ھایی کھ قبل از ازدواج با یکدیگر زندگی می کنند زندگی آنھا ب: بر اساس یک یافتھ تحقیقاتی در آمریکا(

  )عدیده ای روبرو و منجر بھ طالق می شود
باعث کمی و کیفی تحصیل است، زیرا تماس حواس و تفکرشان برای مالقات و صحبت کردن با ھم : افت تحصیلی

حتی متخصصان توصیھ می کنند دوران عقد و نامزدی در طول تحصیل . است و تحصیل علم نیاز بھ تمرکز دارد
  .و عدم حواس جمعی می شود نباشد چون باعث اضطراب

با دختر نداریم و این رابطھ بھ خاطر ) زن با مرد(در اسالم ما چیزی بھ نام دوستی پسر: ترویج فرھنگ غربی
دوری از معنویت و دین در جوامع غرب رواج یافتھ با این کار عفت و غیرت دفن می گردد و گناه و آلودگی رواج 

  .یابد می
پیوستھ امت مسلمان بھ راه خیر قدم می نھند، تا زمانی کھ از فرھنگ و آداب و رسوم کافران تقلید ): ع( حضرت علی

  )303ص/79ج /بحار االنوار. (نکنند
خداوند بھ یکی از پیامبران وحی کرد کھ بھ مومنان بگو کھ در لباس ، خوراک، آداب و رسوم، دشمنان ): ع(امام صادق

  .ر چنین کنید شما ھم مثل آنان ، دشمنان خدا محسوب می گردیدخدا را سرمشق قرار ندھید کھ اگ
  .کسی کھ خود را شبیھ غیر مسلمان کند از ما نیست): ص(رسول خدا
وقتی چشم رانی و دوستی با جنس مخالف بھ صورت یک عادت در بیاید : دلسردی نسبت بھ تشکیل خانواده

ھ روزھا و ماه ھای اول را نخواھد داشت لذا با دیدن طبیعی است کھ ھر دختری بعد از مدتی برای پسر آن جاذب
دختر جدید بھ بھانھ ھای مختلف اولی را رھا می سازد و و یکی از عوارض چشم چرانی تنوع طلبی است و با 

  .این کار شخص دیگر بھ دنبال ازدواج نمی رود
از اخالق و دین و ایمانش  ھنگامی کھ کسی بھ خواستگاری دختران آمد کھ): ص(رسول خدا: تاخیر در ازدواج

راضی ھستید دخترتان را بھ او بدھید زیرا اگر این کار را نکنید بال و فساد بزرگی روی زمین بوجود خواھد 
بھ طور فطری حتی در حیوانات ھم این طور است غیرت دارند برای حفظ ناموس ) 51،ص4وسائل الشیعھ،ج.(آمد

دختری ) فقط می خواھد ناموسش مال خودش باشد .(دختری برودو این خصوصیت نمی گذارد کھ مرد دنبال ھر 
کھ تمام اھل محل می دانند چھ کاره است کسی داوطلب ازدواج با او نمی شود و بیشتر دنبال دختران عفیف و 



و دختران بی بند و بار انتظار نداشتھ باشند کھ خواستگاران . اگر چھ خودش الابالی باشد.پاکدامن می روند 
  رای آنھا بیایدخوبی ب

باعث تحقیر و ذلت دختر می شود زیرا از لحاظ روانی ثابت شده کھ دخترانی کھ عفیف : باعث تحقیر و ذلت
ھستند و خود را می پوشانند و باوقار باشند نزد جوانان از احترام بیشتری برخوردارند و خواھان و خریدار 

توجھ ھمھ را جلب می کند ولی بھ طور طبیعی میل و  آنچھ کھ زیاد در معرض نگاه و دید باشد.زیادتری دارد
  .رغبت کمتر بھ سمت آن می رود آنچھ کھ زیاد در دسترس باشد عادی و معمولی می شود و ابھت خاصی ندارد

این دوستی باعث می شود کھ دختران بھ راحتی بھترین سرمایھ زندگی خود را کھ : ا ز دست رفتن سرمایھ زندگی
جوانی کھ باید خود را .و احساسات و عاطفھ خود را در اختیار جوانی گناھکار می گذارند عفت روح، جسم خود 

بھ زحمت بیندازد و با عزت و احترام از دختر خواستگاری کند مھریھ بدھد ، مخارج عروسی را بدھد و بدون 
ھیچ مسئولیتی  اینکھ ھزینھ ای برای خوراک و پوشاک و مسکن دختر را بدھد بھ ھدفش می رسد بدون اینکھ

در صورتی کھ ھیچ انسان عاقلی، سرمایھ اصلی زندگی اش را مفت و مجانی در اختیار . بپذیرد و بھایی بپردازد 
  دیگران قرار نمی دھد

کسی کھ دوست دختر دارد بھ تدریج غیرت و مردانگی در او از بین می رود بھ طوری : نابودی غیرت و مردانگی
 اگر می خواھیم عفت زنان و غیرت مردان حفظ شود چاره ای.ی تفاوت می شود کھ نسبت بھ ناموس خود ھم ب

  .جز تحمل بھ دستورات اسالم نداریم
بیماری عفونی نا شناختھ ای در اروپا ، آمریکا ، استرالیا، آفریقا بھ نام ایدز  1981در سال : منشاء بیمای ایدز

روز کند در تمام این دوران ھم فرد انتقال می دھد سال وقت می گیرد تا عالئم ب 20تا  6بین (گسترش یافت 
  . بیماری را

نفر آلوده بھ  600نفر را در جھان می گیرد و ھر ساعت تقریبا  8000ایدز ھر روزه جان : دبیر کل سازمان ملل               
  .دھد این بیماری می شوند و در ھر دقیقھ یک کودک بھ دلیل ابتال بھ ایدز جان خود را از دست می

حفظ فرھنگ بزرگترین منبع آلودگی بھ ایدز و اعتیاد : دکتر آنتوینو نماینده دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل            
  .است

 انسان بھ خاطر غریزه جنسی دچار اضطراب می شود و بھ دنبال تمایل جنس مخالف : لذت ھمراه با اضطراب
و روابط نا مشروع . ود کھ از طریق شرعی و قانونی باشداست و این اضطراب روحی زمانی فروکش می ش

  .خالف فطرت و عفت انسان است و اضطراب و دلھره می آورد
 ھر زنی کھ خود را معطر سازد و از منزل خارج شود و از کنار ): ص(رسول خدا:( تجاوز بھ حقوق دیگران

کنزالعمال، )(این زن را ببیند زناکار استگروھی بگذرد تا بوی او را دریابند وی زناکار است و ھر چشمی کھ 
  ) 383،ص16ج

حیوانات ھم اجازه نمی دھند کسی بھ حریم حیوان ماده نزدیک شود و این در انسان و حیوان فطری است و                 
چھ رسد  حقی کھ حیوان ھم نمی تواند تحمل کند( روابط  نامشروع تجاوز بھ حقوق دیگران و دستبرد بھ ناموس آنھاست 

  )بھ انسان
ھر انسانی با ھر نوع عقیده و فکر دارای وجدان است کھ با آن بدی ھا و خوبی ھا را تشخیص می : عذاب وجدان

وجدان انسان در اثر ؛ تربیت غیر صحیح، محیط ناسالم، دوستان ناباب، معلم و استاد ).  10/7سمش (دھند
فطرت و وجدان را می گیرد ولی بعد از گذشتن سن ناصالح، غلبھ شھوت، غریزه جنسی، پرده غفلت جلوی 

جوانی و ازدواج با شخص دیگری بھ یاد گناھان کھ می افتند زجر می کشند و این با ھیچ دارویی قابل درمان 
  ).مگر توبھ کند و جبران نماید.( نیست



کسی کھ در .ست داریم بچھ ھای ما آن چیزی می شوند کھ ما ھستیم نھ آن چیزی کھ ما دو: الگوی نامناسب آینده
دوران جوانی آلوده بھ گناه بوده چطور می تواند الگوی خوبی برای فرزندان خود باشد و کالمشان تاثیر ندارد 

  .ھر چند نصیحت کند
و حرف از گذشتھ نمی زنند(عدم صداقت با ھمسر، ترس از فاش شدن گذشتھ : اضطراب روحی بعد از ازدواج (

  مگر توبھ کند. ودی کسی شدی مطمئن باش زندگی خودت ھم نابود می شودوعده خدا حقھ اگر باعث ناب
یکی از نشانھ ھای جوانمردی آن است کھ انسان بھ وطن و فرھنگ اصیلش ): ع(حضرت علی: خودباختگی ملی

در تاریخ ایران ، ایرانیان بھ سخاوت ، شجاعت، تیزھوشی، مروت و ). 264ص/74ج/بحار(عالقھ مند باشد
  .وس و نداشتن روابط نامشروع بین زن و مرد مشھور بودندغیرت بھ نام

از خلوت کردن با زنان بپرھیزید، قسم بھ ،آن خدایی کھ جانم در ): ص(پیامبر : سبب ادامھ ارتباط بعد از ازدواج
وارد می ) برای وسوسھ و بھ گناه انداختن آن دو(دست اوست مردی با زنی خلوت نمی کند مگر اینکھ شیطان 

ر مرد بھ خوکی آلوده بھ کثافت و لجن تنھ بزند بھتر است از آنکھ شانھ زن بیگانھ ای با مرد نامحرم شود اگ
بعد از ازدواج گاه ھمسران خود را با دوست پسر یا دختران خود ) 264ص14مستدرک الوسائل ج(برخورد کند

مام مدت بھ فکر ھم ھستند و در اثر مقایسھ می کنند و می بینند آنھا بھتر بودند و با اینکھ ازدواج کرده اند ت
  .کوچکترین ناراحتی با ھمسر خود دوباره ارتباط قبلی را برقرار می کنند

اگر چھ دختر و پسر بھ ھم عالقھ مند باشند ولی اکثر اوقات خانواده ھا قبول نمی : اوال:منشا خطر برای دختران
. دختر وجود خواست داشت  طرف پسر خ برای از:  2کنند و دختر بیشتر از پسر دچار بحران روحی می شود 

  کشتن دختر توسط خانواده: 3....مثل اسید پاشی ، حملھ با چاقو و
 بدانید کھ گفتگو و اختالط مردان با زنان نامحرم سبب ! ای بندگان خدا ): (ع( حضرت علی:باعث خطر برای پسر

  ).291ص/74جبحار )(نزول بال و بدبختی خواھد شد و دلھا را منحرف می سازد
  .دختران تصمیم بھ انتقام می گیرند یا بعد ازدواج شوھر دختر انتقام می گیرد             

در این روابط شوھر، مزاحم این ارتباط است و دیده شده کھ شوھر از سر راه : شوھران نیز در معرض خطرند
  .برداشتھ شده است 

؛ زیرا ھر پدر و مادری خودشان دوست دارند عروسشان عروسی تحمیلی است : 1: سبب بی مھری خانواده داماد
بھ دیده حقارت بھ او : 4صمیمیت خیلی ایجاد نمی شود : 3.احترامی در خانواده شوھر ندارد: 2را انتخاب کنند 

  .مانند مھمان بدون دعوت ھستند: 6باید طعنھ بشنود : 5می نگرند
ید فلز در ذوب می کند آتش غم و غصھ ھا و ھمانطور کھ حرارت شد):ع(حضرت علی: منشا امراض مختلف

فصل /غرورالحکم)(و آن را بھ بیماری ھای مختلف گرفتار می سازد(ناراحتی ھای    روحی بدن انسان را آب می کند 
زندگی چنین دخترانی ھمراه با مشاجره و اختالف ھمراه خواھد بود مدام دلھره ، اضطراب ) 53ص 72بحار ج)(اول

را خود می / 70: ویل کارنگی روانشناس آمریکایی.ھای روحی باعث ناراحتی جسمی می شودناراحتی ناراحتی 
  .توانند بارھا از قید ترس و نگرانی درمان کنند

 3تھدید و  پخش عکس  و فیلم : 2از دختران  پولدار و  دزدیدن  آنھا بھ خاطر جواھرات : 1  سوء استفاده مالی :
  اخاذی
دختران ساده لوح گول چرب زبانی را می خورند :گرفتاری در باندھای فساد  
از خانواده ھای صالح و پاکدامن ھمسر انتخاب کنید و با آنان ): ص(امام جعفر صادق: بر خالف قانون وراثت

. ازدواج نمایید بھ خاطر آنکھ اخالق و صفات خوب و بد از طریق پدر و مادر بھ فرزند انسان منتقل می گردد
شیر زن احمق و نادان را بھ بچھ ھایتان ندھید بھ خاطر آنکھ ): ع(حضرت علی) فصل اول 8 مکارم االخالق باب(

  )237مکارم االخالق،ص(شیر آن زن بھ طبیعت بچھ غلبھ می کند 



از روایات بدست می آید کھ ثواب و گناه یک اثر  وضعی و طبیعی در زندگی   قرار دارد : باعث کوتاھی عمر
  نمی دھند آرامش ندارند ، عمر کوتاھی دارند  کسانی کھ بھ معنویات بھا

کسانی کھ بھ خاطر گناھانشان طوالنی تر می شود بیشترند نسبت بھ افرادی  کھ با مرگ طبیعی و اجل معین می                
عمر میرند  و کسانی  کھ بھ خاطر نیکی کردن و کارھای ثواب عمرشان طوالنی تر می شود ند  نسبت بھ کسانی  کھ با 

  )363ص 3بحار االنوار ج(طبیعی زندگی می  کنند
  .بعد از من زمانی کھ زنا زیاد شد بھ دنبال آن ، مرگ ھای ناگھانی در جامعھ زیاد خواھد شد):ص(پیامبر              

  
  

سئوالت متداول دختران  
  

 ؟ اگر دختری با پسری دوست شود ، اما قصد لذت نداشتھ باشند ، این دوستی چگونھ است!  
. سوره نساء در اسالم چیزی بھ نام دوستی بین زن و مرد نامحرم اگر چھ قصد لذت ھم نباشد ، نداریم  25 طبق ایھ ی.  ج

بھ عالوه شیطان آنقدر راه ھای متعدد و مختلفی را برای آلوده کردن انسان بھ گناه پیشنھاد می کند کھ بسیاری از افراد 
  . نیز یکی از حرف ھای شیطان استتصورش را ھم نمی کنند کھ این حرف 

ھمانطوری کھ برای ارتباط بین دختر و پسر نامحرم شیطان بھ انسان یاد می دھد کھ شما منظوری ندارید ، زیرا این اقا 
مثل برادرت ھست ، نگاه خواھری بھ او بکن ، انسان باید دلش پاک باشد ، شما کھ می خواھی در اینده  او را بھ ھمسری 

در .، و صدھا نیرنگ دیگر شیطان بھ کار می برد تا دختر و پسری را الوده کند. ی نگاه کردن کھ اشکال نداردانتخاب کن
  .واقع این حرف آغازی برای گرفتار شدن در دام شیطان است

صحبت کردن تلفنی با نامحرم جایز است یا نھ ؟  
اما اگر از این حد تجاوز کرد و حرف زدن با ناز و . داگر سخن گفتن در حد سالم و احوالپرسی معمولی باشد اشکال ندار. ج

زیرا سخن گفتن با مرد یا زن نامحرم وقتی از حد معمولی گذشت ، تحریک آمیز می شود و .ادا ھمراه شد ،  جایز نیست
ی دیگر کھ در پاسخ بھ پرسش اول بیانشد ، یک ھمانطوری. زمینھ را برای مراحل بعدی و ارتباط نا مشروع آماده می سازد

شما کھ پیش فالن پسر یا دختر نیستید ، : از شگردھای شیطان برای آلوده کردن افراد بھ گناه ھمین است کھ می گوید 
در حالی کھ ھمین ارتباط تلفنی لذت اور می باشد و تحریک جنسی را بھ ھمراه . بنابر این صحبت کردن تلفنی مانعی ندارد

  .دقیقھ با ھم صحبت کنند ، صحبتشان نیم ساعت و یا بیشتر طول می کشد  5ر است ، بھ طوری کھ گاھی با اینکھ قرا. دارد
آیا دوستی با پسری کھ نسبت بھ او اعتماد کامل داریم صحیح است ؟  

سرگذشت بعضی از دختران را مطالعھ می کند ، بھ یاد می اورد کھ در » شکار جوانان «جلد کتاب  3وقتی انسان در . ج
، افراد زیادی بودند کھ در ابتدا بھ دوست پسرشان اعتماد صد در صد داشتند و بر اساس ھمین اعتماد و بین این دختران 

اما بیش از چند . بھ این امید کھ در اینده با ھم ازدواج خواھند کرد ، با پسر مورد نظرشان دوست شدند و یا فرار کردند
تجاوز قرار می گیرد و با دنیایی افسوس و نفرت از آن پسر ،  روز از این دوستی ھای نا مشروع نمی گذرد کھ دختر مورد

  .دستگیر و بھ خانواده اش تحویل داده می شود 
ما بھ فالن پسر شک نداریم چون اھل نماز و عبادت ( وانگھی ھمان طوری کھ در پاسخ پرسش  اول بیان شد ،این حرف 

اگر عصمت و : جایی کھ قران کریم می فرماید . ان است از حیلھ ھا و شگردھای دیگر شیطان برای فریب دختر)  است 
نبود و خداوند او را کمک نکرده بود ، آنحضرت در برابر زلیخا کوتاه می امد و بھ طرف او ) ع(مقام نبوت حضرت یوسف 

ه می رفت ، دیگر وضع ما انسان ھای ضعیف النفس روشن است کھ با کوچکترین اشاره جنس مخالف ، دچار لغزش و گنا
ھیچ مردی با زن . مرد نباید با زن نامحرم خلوت کند : فرمود ) ص(بر ھمین اساس ، رسول گرامی اسالم . می شویم

بھار . ) ( تا آن زن و مرد نامحرم را بھ گناه وادار کند( نامحرم خلوت نمی کند ، مگر آنکھ سومی ان دو ، شیطان است 
  )  350ص  13االنوار جلد 
ھ نامشروع داشتھ واالن میخواھد توبھ کند ،چکار کند؟اگر دختری مدتی رابط  



اگردختری با پسری رابطھ نامشروع داشتھ ویا ھر گناه دیگری مرتکب شده باشد وبعد ازمدتی متوجھ شدکھ در سلبق )ج
 ھمین کھ پشیمان شدوتصمیم گرفت دنبال کار گناه نرود،خودھمین پشیمانی،توبھ است وخداوند اورا.اشتباه کرده است 

  ))در توبھ پشیمانی کفایت میکند:((فرمود)ع(لذا امام محمد باقر.خواھد بخشید
  

  : نکتھ ھای پنجگانھ در مورد توبھ
اھمیت توبھ جوان  

  .خداوند ھمھ توبھ کنندگان را دوست دارد اماجوان توبھ کننده بیشتر مورد عنایت قرار میدھد
  .تر از جوانی کھ ازگناھش توبھ کرده نیستھیچ چیز در پیش خدا محبوب :رسول مکرم اسالم میفرماید

 مواظب وسوسھ ھای شیطان  
مراقب القائات وحرف ھای شیطان باشیم،زیرا گاھی ان ملعون بھ جوان گنھ کار کھ میخواھد توبھ کند میگوید تورا کھ 

یاس وناامیدی  القای خداوند نخواھد بخشید اکنون کھ جھنمی شده ای پس گناه و کارت را ادامھ بده ، درواقع شیطان کارش
از درگاه خداوند مھربان و وادار کردن انسان بھ گناه است،درحالی کھ نا امید شدن از درگاه خداوند مھربان و وادار کردن 

  .انسان بھ گناه است ،درحالی کھ نا امید شدن از درگاه حق جزء گناھان بزرگ است
گاه از رحمت خداوند مایوس وناامید نشوید ریا، چرا کھ تنھا ھیچ)):قران کریم درمورد یاس از رحمت خداوند میفرماید

  .))کافران بی ایمان از قدرت خداوند بی خبراند از رحمتش مایوس میشوند
  :خداوند غفار در مورد امرزش گناھان میفرماید

خداوند ھمھ گناھان  بھ بندگانم کھ بر خودشان اسراف و ستم کرده اند بگو از رحمت خداوند نا امید نشوید کھ!ای رسول من
  .را می بخشد کھ او بخشنده و مھربان است

 ھوشیاری نسبت بھ دوستان  
بعد از توبھ از گناه ،رفت و آمد را با دوستانی کھ امکان دارد شما را دوباره بھ گناه الوده کند قطع کنیدو بھ محل ھایی کھ 

  :مورد میفرماید در این)ع( حضرت علی.امکان دارد شما مجددادچار گناه شوید نروید
  . زیرا انان مانند اتش ھستند کھ معاشرتشان انسان میسوزاند. ازمعاشرت و دوستی با انسا ن ھای شرور دوری کنید

  :ھمچنین ان حضرت میفرماید
  .انسان در مجالس ناپاکان و گناه کاران از سختی ھا وبالھایی کھ دراثر گناه نازل میشود در امان نیست

گناه فراھم نکردن زمینھ  
بنابراین بعداز توبھ خالص ما باید زمینھ گناه را فراھم نسازیم،بدین معنا کھ از رفت و امد با دوستان و نشست وبرخواست 

مثال ما میدانیم  اگر با فالن دوست دختر سابقمان رفت و امد کنیم با گفتن حرف .در مجالسی کھ امکان گناه است دوری کنیم
گوشی ھمراھش ،و مجالس عروسی ودوستانھ کھ با دیگران داشتھ ما را بھ گناه  ھای خصوصی ،و اھنگ کذایی در

میکشاند ،ما میدانیم اگر فالن جشن برویم ومنزل فالن فامیل واشنا برویم ،بابرخورد با پسرش ،دخترش،و یا بادیدن فیلم و 
  .عکسی ویا شنیدن سخنی تحت تاثیر قرار میگیریم ،از ھمھ این ھا اجتناب باید کرد

اما نباید .امکان دارد انسان واقعا توبھ نماید اما دوباره پایش لغزید ،در این جانباید نا امید شود،بلکھ مجددا باید توبھ نمود
طوری باشد کھ توبھ کردن بھ طور مسخره دین ومقدسات در اید بدین معنا کھ انسان بھ طور مکرر گناه کند ومتعدد توبھ 

  .نماید
بازگو نکردن راز زندگی  

ھر گناھی کھ مرتکب شدید ،خالصانھ در پیشگاه خدا توبھ کنید و حتی بھ احدی حتی عزیز ترین دوستان خود نگویید زیرا 
امکان دارد روزی انھا باشما اختالف پیدا کنند و دشمن شما شوند و ان وقت نقطھ ضعف ھایتان را بھ دیگران بگویند و 

  .ق افتاده استچنانچھ این مسائل اتفا. ابرویتان را ببرند 
  
  



  :امام صادق بھ بعضی ازاصحابش فرمود
مگر آن مقدار کھ اگر دشمنت ھم آگاه )اسرار زندگی خود را بھ دوستت مگو(دوست خود را از راز زندگیت آگاه مساز 

  .ھمین دوست،دشمن تو گردد بھ خاطر آنکھ ممکن است روزی. شود،ضرری بھ تو نرسد
دارد؟ آیا بستھ وبازشدن بخت دختر واقیت  

گاھی برخی افراد ساده لوح ویا شیاد اظھار می دارند بخت دختر شما بستھ شده است وباید نزد فالن شخص بروید تا بخت 
گاھی مشاھده می شود بعضی از خانواده ھا نزد افرادی میروند و بعد از رفت و آمد زیاد،مشکاشان .دختر شما را باز کند

بلکھ بخت انسان وقتی باز می شود کھ او .عزیز نباید بھ این حرف ھا توجھ کنند خانواده ھا و دختران.نیز حل نمی شود
رابطھ اش را باخالق ھستی قوی نماید واز گناه ونا فرمانی خداوند بپرھیزد و خالصانھ بھ درگاه توبھ وتضرع نماید، واز 

اگر از .ق برای زندگی اش فراھم سازدصمیم دل از خداوند  بزرگ بخواھد کھ ھمسر مناسبی بھ ویژه از نظر ایمان و اخال
گناه دست برداشت و در خداوند رفت،امیدوار باشد کھ حضرت حق تعالی او را کمک می کند و مشکلش را برطرف خواھد 

  بر ھمین اساس،.ساخت
  »ّمن اصلح ما بینھ و بین هللا ما بینھ وبین الناسِ «:فرمود)ع( حضرت امیرالمومنین علی

  .با خدا اصال ح نماید،در مقابل خداوند رابطھ او را با مردم اصالح می گرداند کسی کھ رابطھ خود را 
َمَر ُدنیاهُ «:و نیز آن حضرت فرمود َھُ ا ََح هللاُ ل ِِھ اَصل ََح اَمَر آِخَرت   »َوَمن اَصل

  .و کسی کھ کارھای آخرتش را اصالح و درست نماید،خداوند در مقابل کار و مشکل دنیایش را اصالح خواھد نمود
در واقع تفسیر ھمان آیات سوره مبارکھ طالق است کھ در آن،خداوند تنھا راه خارج شدن از ) ع(این کالم حضرت علی

َنَحل را فقط تقوای عملی و ارتباط قوی با حضرت حق تعالی می داند یعنی انسان  تقوای عملی.مشکالت وحل کارھای الی
بنابراین تنھا راه حل مشکالت و باز شدن بخت کھ بسیاری از .ی جویدواجبات را انجام دھد وز کارھای حرام وگناھان دور

  .جوانان اعم از دختر و پسر با آن روبرو ھستند در سایھ ی تقوای الھی امکان پذیر است
ٌ «:لذا خداوند کریم می فرماید َھُ َمخَرجا َتَِّق هللاَ یَجَعل ل   »َوَمن ی

برای او راه نجاتی را قرار می دھد و مشکالت زندگی او را حل خواھد ھر کس از خداوند بپرھیزد ترک گناه کند،خدائند  
  .کرد

ٌ «:قرآن کریم می فرماید َُھ ِمن اَمِرِه یُسرا َجَعل ل َ ی َتَِّق هللا   »َوَمن ی
آری توقعات باال ،آرزو ھای دور و دراز . ھر کس تقوای الھی را پیش خویش سازد، خداوند کار را بر او آسان می نماید 

ن خواستگاری ھا خوب بھ بھانھ ھای واھی و ده ھا مورد دیگر باعث می شود کھ ازدواج  بھ تاخیر افتد،و بعد از ،رد کرد
تمام کارھای خودمان را بھ حساب بخت و شانس خودمان می گذاریم در حالی کھ اگر دقت شود،با اعمال غیر معقول 

ز شدن بخت بھ کسانی مرا جعھ می کنیم کھ زندگی خودشان پر خودمان  راه سعادت  بر خودمان بستیم،و بد تر از آن برا با
از مشکل است و چھ بسا ،برخی از اینھا دامی برای شکار دختران و زنان ساده لوح ھستند،چنانچھ بارھا این شیادان را 

  سیمای جمھوری اسالمی نشان داده است
  
  

چگونھ میتوان ارتباط نامشروع را کاھش داد؟  
 ھا چھ عکس العملی باید نشان داد ؟دربرابر تھدید پسر  

  
  
  
  

  شھید و شھادت: بخش سوم 



تعریف شھید و شھادت :  
شھادت مرگی از راه کشتھ شدن . شھادت فنا شدن انسان برای نیل بھ سرچشمھ نور و نزدیک شدن بھ ھستی مطلق است 

انتخاب می کند بنا بر این ھر مرگی  است کھ شھید آن را آگاھانھ و بھ خاطر ھدفی مقدس و بھ تعبیر قران فی سبیل هللا
  فی سبیل هللا باشد . 2آگاھانھ باشد . 1: شرط داشتھ باشد  2شھادت نیست بلکھ باید 
  :مصداق خود کلمھ شھید 

  .بھ کشتھ شده در راه خدا شھید می گویند
  .برای اینکھ مالئکھ رحمت شاھد او ھستند کھ در این صورت شھید بھ معنای شھود است  1
  ی اینکھ خدا و فرشتگان الھی شاھدان او در بھشتند برا 2
  برای اینکھ او نمرده است و شاھد زنده و حاضر است 3
  .بھ این دلیل می گویند شھید کھ فرشتگان رحمت حاضر می شوند تا او را غسل دھند 4

  ) :ع(از این رو امام صادق 
  8ص  100وار جلد بحار االن. با شرافت ترین مرگ ھا کشتھ شدن بھ نحو شھادت است

شھید ھفتاد ھزار نفر از خانواده ، خویشان و ھمسایگان را شفاعت می کند تا انجا کھ ھمسایگان در باره : در روایت است 
  ) 11ص  11میرزا حسن نوری مستدرک الوسایل ج ( نزدیک بودن خود بھ شھید با ھم نزاع می کنند 

را در چنگال مھیب مرگ دیدند اظھار عجز و ناتوانی کردند؛  شھید مطھری می نویسد قوی ترین مردم ھم وقت خود
  . کوچک و حقیر گشتند ، فکر و عقیده شان عوض شده است 

  :خصلت مقرر کرده است  7خداوند برای شھید : فرمودند کھ ) ص(پیامبر 
  .با نخستین قطره خونی کھ از او ریختھ می شود تمام گناھان او مورد عفو قرار می گیرد  1
رش در کنار  دو حور از حوریان بھشتی قرار می گیرد و آنھا غبار از چھره شھید پاک می کنند و بھ او خوش امد می س 2

  .در مقابل او ھم بھ ھمسران بھشتی خود مرحبا می گوید. گویند 
  از لباس ھای بھشتی بر اندامشان می پوشانند  3
  را با عطر بھشتی عطر آگین می کنند پذیرایی کنندگان ، بھشتیانی کھ وارد بھشت می شوند  4
  جایگاه خود را در بھشت می بینند  5
  بھ روحش گفتھ می شود در ھر کجای بھشت کھ می خواھی استراحت کن  6
  .بھ وجھ هللا نظر می کنند و این موضوع رضایت و خوشنودی برای ھر پیامبر و شھیدی است 7
  
  

 علت ھا و انگیزه ھای شھادت:  
 شوق بھ لقا هللا   

شھیدان مایھ حیات خود را در طبق اخالص می گذارند و تقدیم معبود می کنند تا در برابر آن جوار حق تعالی را  
  .خریداری  کنند

 زندگی راستین  
یابد شھادت را  عزت و سر افرازی واقعی  شھادت مرگی اختیاری است وقتی انسان ستم و خواری را در حال چیرگی می

  .بر می گزیند
رگ روح بز  

دشواری ھا و تلخی ھای روزگار انسان ھای معمولی را در بند محاسبات رایج مادی گرفتار می سازد در این موقعیت 
  .ارواح بزرگ تسلیم نمی شود و با گزینش شھادت دگرگونی ھای عمیق را فراھم می آورند

 دل بریدن از دنیای فانی و دل بستن بھ حقیقت باقی  



آنچھ روحیھ شھادت طلبی را گسترش و ارتقا می بخشد ، دل بریدن از . مانع شھادت طلبی است  بی تردید دل بستن بھ دنیا
  .دنیاست

  اجرای حق و احیای اسالم  
کسی کھ عاشق شھادت باشد ، خود را ھمواره مجاھد فی سبیل هللا می بیند ، ویفھ خود را انجام می دھد و در پی احقاق 

  .حق و ابطال باطل است
  
  
  

 نتیجھ ھای عملی شھادت شھیدان ( ھای شھادت کار کرد(  
شھادت معرف مومنین است.  

از آنجایی کھ در زیر و بم  حوادث شعار و ادعا زیاد می شود و ھر کس می کوشد تا خود را مسلمان متعھد و انقالبی 
پرده ھا را کنار بزند و شھادت بھ خوبی می تواند . ودر این میان ، شناسایی مدعی و مومن مشکل خواھد بود . معرفی کند

مومنین واقعی را نشان دھد ؛ و آنھایی را کھ بھ ادعا دلخوش بوده اند و احیانا سوء استفاده می کردند و خود را مرد 
میدان می دانستند وقتی دیدند  پای جان در کار است ، عقب نشینی کردند ، ولی مومنین خود را تا سر حد شھادت آماده می 

  .ت کھ مومنین شناسایی و معلوم می شودسازند و این جاس
  شھادت ، جامعھ را تصفیر و پاالیش می کند.  

از مھمترین عوامل باز دارنده روند تکاملی جامعھ و بزرگترین آفت انقالب و حرکتھای سازنده ، آمیزش خطوط انحرافی و 
می امیزد کھ تمییز و جدایی آنھا از یکدیگر  حق و باطل گاه ، آنچنان بھ ھم. جریانات منفی با مایھ ھای اصیل  و پاک است

محتاج بھ ایجاد سیل و موج قوی است ، تا الشھ ھا را از درون دریای جامعھ بھ  بیرون پرتاب کند و گوھر ھا و مرجان ھا 
  .حق و باطل گاه مانند  کف و آب ھستند جدا  شوند. و یاقوت ھا را در درون خود بپرورد 

ش خود را ایفا می کند ؛ شھادت چنان حرارت  و سوزی می آفریند و چنان حرکت و تکانی را شھادت در چنین مواردی نق
  .بھ وجود می اورد  کھ حق و طرفدارانش از باطل و پیروانش بھ خوبی جدا می شود 

  شھادت ، آزمایشگاه مومنین است.  
ایثار گر می دانند  و لی ل و عملشان با گفتار و بسیارند کسانی کھ ادعا می کنند  و زیادند آنھایی کھ خویشتن را فداکار و 

  .برای مردم مشخص نیست کھ چگونھ اند و حتی بھ تدریج  برای خودشان ھم  مشتبھ می شود. عقیدشان  مطابقت ندارد 
  .پیش آمدن یک اکتحان الزم است  و چھ امتحانی از فاکاری و فداشدن باالتر

  :خداوند در قران کریم می فرماید 
زماید خا آنچھ را در سینھ ھای شماست و پاک کند آنچھ را در دل ھای شماست کھ خداوند بھ آنچھ در دل و اندیشھ تا بیا

  154آل عمران آیھ . شاست آگاه است 
 شھادت رھا شدن از ارزان مردن است  

عاملھ ای انجام شود مگر نھ اینست کھ مرگ بھ سراغ ھمھ می آید  و گریزی از ان نیست ، پس چھ بھتر انکھ با مردن ، م
  .ودر برابر دادن سرمایھ حیات و قربانی شدن سود و نتیجھ ای بزرگ عائد شود

بیشتر افرادی کھ در سوانح  و حوادث و بیماری می میرند ، سرمایھ حیاتشان از بین رفتھ است  بی آنکھ سودی نصیبشان 
  .شده باشد 
  شھادت جامعھ را مقاوم و پویا می کند:  

ت و پویایی  جامعھ ر ا بھ دنبال دارد ، چرا کھ ریشھ در قدرت ، قوت ، صبر ، استقامت ، مبارزھبا کفر ، شھادت مقاوم
و این عوامل در مجموع مقاومت جامعھ را باال برده و اجتمایی را متحرک  و .  انسجام ، اخرت خواھی و ظرفیت باال دارد

  .ملتی کھ شھادت دارد اسارت ندارد)ره( پویا و سازنده می سازد و بنا بھ بیان امام خمینی



و یکی از بزرگترین علت ھای مقاومت و ایستاد گی ملت ما در برابر زیاد خواھی مستکبرین جھان ھمان داشتن روحیھ 
  شھادت طلبی است

  

  بصیرت و دشمن شناسی: بخش چھارم 
فرقھ بھایئت  

و بھ ویژه استعمار شرق و غرب، برای ایجاد تفرقھ  ھای گذشتھ تا بھ امروز دشمنان اسالم ھایی کھ از زمان یکی از روش
اند، سوء استفاده از نیاز فطری بشر بھ پرستش و  و از بین بردن اتّحاد بین مسلمانان و ھمچنین نابودی اسالم بھ کار برده

ذاھب او در این راستا بھ تحریف مذھب حق و یا ایجاد م. عالقھ و گرایش او بھ مسائل معنوی و روحانی بوده است
پیشینھ ساختن مذاھب در اسالم تا دوران حضور ائمھ  . ساختگی و حمایت از این مذاھب ساختھ دست بشری کرده است

اي مستقل  اي كھ پس از شھادت یك امام، بھ دالئل متعددي اقدام بھ تشكیل فرقھ بھ گونھ  گردد، اطھار علیھم السالم بر مي
. از شواھد این مدعاست... اي و  واقفیھ  اي، ناووسیھ، اسماعیلیھ، فطحیھھایي ھمچون زیدیھ،  ایجاد فرقھ. زدند مي

ي شیخیھ و بابیھ وارد مرحلھ جدیدي شد و با پیدایش فرقھ بھائیھ بھ اوج خود  سازي در قرون اخیر با تشكیل فرقھ فرقھ
  .ایم مي تا بھ حال شاھد بودهھایي در این مذھب ساختگي ھستیم كھ در كمتر فرقھ اسال چرا كھ شاھد ادعاي آموزه  رسید،

  فرقھ بھائیت در یك نگاه
و ظھور مدعیان جدید بعد از ) ق1259( و جانشینش یعني سید کاظم رشتی) ق1241( بعد از ادعاھای شیخ احمد احسائی

یجھ با در نت. تواند از این جرقھ در جھت نیل بھ اھداف خود بھ خوبی استفاده کند مرگ آن دو، استعمار متوجھ شد کھ می
ھای جّدی آنھا بابیّت کھ در معرض زوال و نابودی کامل بود، جان دوباره یافتھ و شکل جدید بھ خود گرفت و  حمایت

ی ضاّلھ  از خطرات جان سالم بدر بردند و توانستند فرقھ) ق1308( رھبران اصلی آنھا از جملھ میرزا حسینعلی نوری
  .بھائیت را تشکیل و سامان دھند

ی بھائیت با ادعاھای متناقص خود پیروان ساده لوح بابیّت را  لی نوری، معروف بھ بھاء هللا رھبر اصلی فرقھمیرزا حسینع
ی اصلی خود را از بابیّت و عقاید آنھا بھ دست آورده بود، ادعای تشریع دینی جدید با  او کھ سرمایھ. بھ دور خود جمع کرد

ی کھ ادعاھا و سخنان او جز مشتی سخن بیھوده و دور از عقل و منطق اعتقادات و احکام و دستورات جدید نمود در حال
  .چیزی نبود
  ادعاھای بھاء هللا:  گفتار اول

شود کھ او ھمچون استادش سید علی محمد باب، بلکھ از  ھاي بھائیان استفاده می ھای میرزا حسینعلی و دیگر كتاب از کتاب
کرده است کھ در اینجا بھ ترتیب ادعاھای او را بھ طور اختصار بیان می  او ھم بیشتر و باالتر، ادعاھای گوناگونی مطرح

  .نماییم
 ادعای بندگی   

  :گوید او در کتاب خود مبین چنین می
  »سبحان الذی نزل علی عبده من سحاب القضاء سھام البالء و یرانی فی صبر جمیل«
نازل کرد و دید مرا در صبر و بردباری ) حسینعلی(اش  پاک و منزه است آن خدایی کھ تیرھای بال را از ابر قضا بر بنده«

  »نیک
  ادعای من یُظھره هللا  

من از جانب امام زمان مأموریت «: گفت کرد و می سید علی محمد باب مؤسس فرقھ بابیّت، در اوائل امر، ادعای بابیّت می
من «: ز چند سال، ادعای قائمیت کرد و گفتبعد ا. و غیر از این ھیچ ادعایی نداشت» داشتھ و با او ارتباط معنوی دارم

وقتی دید این ادعاھا با ھم سازگار نیستند درصد توجیھ و تأویل آنھا . و بعد ھم ادعای نبوت کرد» ھمان امام زمان ھستم
ی  مھھایش قرار داده بود، تبدیل بھ یک کل ھا و بافتھ ی نوشتھ را کھ در سر لوحھ» قائم و مھدی«رو عنوان  از این. برآمد

  .، کرد»کند کسی کھ خدا او را ظاھر می« یعنی» من یُظھرهُ هللا« مبھم و کلی



بعد از او دیگران از این لفظ مبھم سوء استفاده کردند و ادعا کردند کھ ما ھمان کسی ھستیم کھ سیدعلی باب بھ ظھور آن 
ال بعد از فوت سید علی محمد باب، پیرو س 18یکی از این افراد حسینعلی بھاء بود او ابتدا بھ مدت . بشارت داده است

. ھستم کھ سید باب بھ ظھور او بشارت داده بود» من یظھره هللا«برادرش میرزا یحیی بود اما بعد ادعا کرد کھ من ھمان 
پس از ظھور او، ھر حکمی کھ داد بھ او عمل کنید و ادعای او را «سید باب در مورد او چنین سفارش می کند، کھ 

   ».بپذیرید
  »را تالوت کند» بیان«یک آیھ از او بشنود بھتر است از آن کھ ھزار بار  قسم بھ ذات الھی اگر کسی«: گفت ھمچنین مي
 ادعای رجعت    

  : گوید کرده است ھم چنان کھ در کتاب مبین خطاب بھ پاپ مسیحیان می) مسیح(میرزا حسینعلی گاھی ادعای رجعت 
کذلک یأمر القلم االعلی من لدن ربک العزیز الجبار انھ اتی ... الرباب فی ظل السحابیا بابا، اخرق االحجاب قداتی رب ا«

  »من السماء مرة اخری کما اتی اول مرة ایاک ان تعترض علیھ
کند  طور تو را امر می رب االرباب حضرت مسیح کھ خود بھاء است در سایھ ابر آمد این. ھای غفلت را بدر پرده! ای پاپ«

ی اول از آسمان آمد،  رف پروردگار عزیز و مقتدر، اینکھ مسیح یکبار دیگر از آسمان آمد، چنانکھ در مرتبھقلم اعلی از ط
  ».بپرھیز از اینکھ اعتراض بھ او کنی

 ادعای رسالت و پیغمبری  
  :گوید میرزا حسینعلی در کتاب اقدس چنین می

ماً ایقظنی ید ارادة ربکم الرحمن و امرنی بالنداء بین االرض قل یا مالء البیان، ال تقتلونی بسیوف االعراض، تا کنت نائ«
  »والسماء لیس ھذا من عندی لو أنتم تعرفون

پیروان کتاب بیان سید علی محمد باب مرا با شمشیرھای اعراض بھ قتل نرسانید، سوگند بھ خدا، خوابیده ! ای گروه بیان«
امر کرد مرا کھ بین زمین و آسمان ندا کنم، این از پیش خودم نیست  ی خداوند مھربان مرا بیدار کرد و بودم کھ دست اراده

  ».اگر شما بدانید
ای و اگر  ای خدا من آنان را دعوت  نکردم جز بھ چیزی کھ تو مبعوثم نموده«: گوید و ھمچین در کتاب اقتدارات چنین می

  ]4.[»ای ای و مبعوثم کرده اختھام جز چیزی کھ تو بھ او ظاھر س ام بیائید بھ سوی من، نظری نداشتھ گفتھ
 ادعای خدایی  

  :کند میرزا حسینعلی در کتاب مبین پا را فراتر نھاده و چنین ادعا می
  ]5[»و اسمع ما یوحی من شطر البالء علی بقعھ المحنة و االبتالء من صدره القضاء انھ ال الھ اال انا المسجون الفرید«
  »شود کھ نیست خدایی جز مِن زندانی تنھا ی قضا وحی می و گرفتاری از سینھبشنو آنچھ کھ از شطر بال بر بقعھ محنت «

  :گوید وي ھمچنین در کتاب بدیع چنین می
  »انھ یقول حینئِذ اننی انا هللا، ال الھ اال انا، کما قال النقطھ من قبل و بعینھ یقول من یأتی من بعد«
نیز از پیش از این ) علی محمد باب(چنانکھ نقطھ . ن نیستمن ھمان خدایم و خدایی جز م: گوید او در این زمان می«

  »آید، بعینھ ھمین را خواھد گفت گفت، و کسی کھ بعد از این می می
  »ال الھ اال انا العزیز الحمید«: گفت وي ھمچنین در جایي دیگر مي

ادعای خداآفرینی  
  خود، حسینعلی بھاء ادعای خدا آفرینی کرد  ھاي در نوشتھ) فرزند و جانشین میرزا حسینعلی( طبق نوشتھ عباس افندی

ی پرودرگاران از لبریزِی حکم من پروردگار  فرمانم بھ خدایی رسیدند و ھمھ) و آثار(ی خدایان از رشحات  یعنی ھمھ«
  ».گشتند

  
  
  



  نقد و بررسي
قص در آن گفتار و رنگی و عدم اختالف و تنا ترین راه برای تشخیص صدق و کذب یک کالم، وجود ھماھنگی و یک منطقی

ھمچنان کھ قرآن نیز . پردازی گوینده است پایگی و دروغ گویی و اختالف و تناقص در گفتار، دلیل بی کالم است و پریشان
  :فرماید ی نساء می ھای صدق خود را عدم اختالف دانستھ است آنجا کھ در سوره یکی از نشانھ

  »وجد وا فیھ اختالفاً کثیراً افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیرهللا ل«
بینیم کھ ایشان از ابتداي نبوت تا  کنیم می وسلم را بررسی می وآلھ علیھ هللا ھمچنین ھنگامي كھ سخنان پیامبر اسالم  صلی

  .ورزید پایان آن یکسان سخن گفتھ است و ھمھ وقت بر بندگي و رسالت خود تأكید مي
. شود گویی چیزی دیده نمی گویی و اختالف شتارھای حسینعلی بھاء جز تناقضدر حالی کھ با تأملی مختصر در گفتار و نو

  .کند ھم چنانكھ ذکر شد او گاھی ادعای بنده و عبد بودن و گاھی ادعایی پیامبری و خدایی و حتی خداآفرینی می
ھ بھ جھت اختصار از شود ک ھای مختلف، بھ تناقضات بسیاری دچار می وي بھ غیر از ادعاھای یادشده در موارد و زمینھ

  .پردازیم مي» من یظھره هللا«و تنھا بھ بیان مقصود اصلي وي از . كنیم بیان آنھا خودداری می
  :کند میرزا بھاءهللا در کتاب اقدس مقصود اصل از آمدن خودش را چنین بیان می

قتدار یشھد بذلک ما نزل من قلم الوحی، ال تحسبن انا نزلنا لکم االحکام بل فتحنا ختم الرحیق المختوم باصابع القدره و اال«
  »تفکروا یا اولی االفکار

خیال نکنید کھ جمال قدم آمد فقط ! ای مردم«: گوید عبدالحمید اشراق خاوری در شرح این عبارات میرزا بھاء چنین می
... نھ ... بھمان نھ برای اینکھ برای شما احکام را بیان کند برای شما یک صورت نماز بدھد و یک روزه و حج و فالن و

خواھند بفرمایند موعود کل ملل و آن  مقصود اصلی این بود کھ می. منظور این نبود اینھا در رتبھ ثانی از اھمیت است
اند کھ ظاھر خواھد شد در یوم نھایت و  وجود مقدسی کھ حضرت موسی و مسیح و محمد و سایر انبیاي الھی وعده داده

ای اھل عالم : خواھد بفرماید آشکار خواھد کرد، و معانی آیات متشابھ را ذکر خواھد کرد میآخر، و اسرار کتب مقدسھ را 
من . ام آن روز فرا رسیده است و آن نفس مقدسی کھ این کار را انجام می دھد من ھستم کھ بھ اسم بھاء هللا ظاھر شده

یقی را کھ در آیات متشابھ مکنون و مستور بود ام برای اینکھ رموز و اسرار کتب قبل را برای شما آشکار کنم حقا آمده
ھای الھی کھ چندین ھزار سال بھ وسیلھ موسی و  مقصود اصلی این بود کھ وعده. برای شما واضح و آشکار بیان کنم

 مسیح و رسول هللا و انبیای الھی دیگر تکرار شده بود و اھل عالم منتظر بودند کھ کی آن نفس مقدس بیاید این پرده را از
روی این اسرار و رموز کتب آسمانی بردارد و آن روز آمده است انتظار بسر آمد لذا مقصود اصل و مطلوب واقعی جمال 
قدم و اسم اعظم کھ بامر الھی قیام کرد، فتح رحیق مختوم بود یعنی برداشتن مھر از سر معانی آیات مشکلھ، آن آیاتی کھ 

افتند روزی کھ مردم مثل  ھا راه می روزی کھ کوه. شیده و مکتوم بوددر کتب مقدسھ بود و معانیش بر ھمھ مردم پو
ماند، و از این قبیل چیزھا کھ در کتب آسمانی  روزی کھ کوه مثل پنبھ حالجی شده می. پرند ھا بین زمین و آسمان می پروانھ

ھا   نماز و روزه و فالن و بھمان ای. فرمایند اگر احکامی صادر شده است اند و می ی این را در الواح ذکر فرموده ھمھ. بود
  »مقصود اصلی نزول تأویل آیات متشابھ کتب قبلیھ است. ی ثانی از اھمیّت است فضالً للعباد و در درجھ

  عقاید و اصول آئین بھائیت: گفتار دوم
اصول و فروع  آئین بھائیت نیز از دو قسمت. ھر دین و آئینی از اصول اعتقادی و فروغ و احکام عملی تشکیل شده است

  .پردازیم  کھ در این بخش از نوشتار بھ بیان اصول اعتقادی در آئین بھائیت می. تشکیل شده است
دانند  قبل از بیان مسائل اعتقادی بھائیان، الزم بھ ذکر است کھ بھائیان اگر چھ بھائیت را شریعتی مستقل از سایر ادیان می

بھ دیگر بیان، با . اما در حقیقت این آئین ادامھ و شکل تکامل یافتھ بابیت است گذاری شد است، کھ بھ وسیلھ بھاء هللا پایھ
لذا بسیاری از . وجود آمد  اصالحاتی کھ بھاءهللا و جانشینانش در باورھا و احکام سید علی محمد باب کردند آئین بھائیت بھ

  .احکام وعقاید بین آنھا مشترک است
  :برخی از این عقاید عبارتند از

اد بھ تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بھاءاعتق.  



شاید بھ سادگی باور کردنی نباشد کھ بھائیان میرزا حسینعلی بھاء را خدای خود و جھان و آفریننده تمام مخلوقات بدانند، 
او . لی استاما ھمچنان کھ در فصل اول ذکر شد این اعتقاد بھائیان مبتنی بر ادعای الوھیت و خدایی شخص میرزا حسینع

  :گوید کھ مفادش این است ھای بھائیان است مطالبی می ترین کتاب در کتاب اقدس کھ از مھم
نخستین چیزی کھ خدا بر بندگان خود واجب ساختھ، معرفت منبع وحی و تجلی اوست کھ منم کسی کھ در آفریدن جھان و «

  ».در گرداندن آن، جانشین خدا بوده است
و اما در وقت تالوت آیات و خواندن مناجات، رو بھ قبلھ بودن «: گوید مبلغان بھائیت چنین می یکی از محمد علی قائینی

. و اسم اعظم باشد) میرزا بھاء(ولکن قلب باید متوجھ بھ جمال قدم . بھ ھر طرف روی ما باشد جائز است. واجب نیست
  ».کننده غیر از او نھ زیرا مناجات و راز و نیاز ما بھ اوست و شنونده جز او نیست، و اجابت

  نقد و بررسی
قرآن با صراحت تمام در آیات متعددی، صفاتی را برای خداوند بیان می کند از جملھ بی نیاز مطلق، حی، قیوم، ظاھر و 

  ... .باطن، اول و آخر، لم یلد و لم یولد و قدرت نامتناھی و
  »ھو االول و االخر و الظاھر و الباطن«و »القیوم هللا ال الھ اّال ھو الحیّ «و » ...قل ھو هللا احد، هللا صمد«

حال باید از بھائیان پرسید كھ كدام یك از این صفات در میرزا حسینعلي وجود دارد و چگونھ ممكن است چنین خدایی بھ 
  ).ال الھ اال انا المسجون الفرید(زندان بیافتد 

با گفتن چنین جملھ و نوشتن کتاب برای خودش ادعای تواند  اگر قرار باشد میرزا حسینعلی خدا باشد پس ھر کسی می
  .خدایی و تأسیس دین و مذھب کند

 منسوخ شدن ادیان گذشتھ و تشریع دین جدید  
محمد    ی رسالت حضرت بھائیان مانند بابیان معتقدند کھ با ظھور بھاءهللا، شریعت اسالم پایان یافتھ است و دوره

رھبران . و آئین اوست - بھاءهللا -ی زمامداری جمال اقدس ابھی ست و این دوره، دورهوسلم سپری شده ا وآلھ علیھ هللا صلی
ی محدود تقریباً ھزار سال است و ھرگاه  گویند کھ ھر دین و شریعتی، مدت محدود و معینی دارد و این دوره بھائی چنین می

بھائیان دلیل عقلی این نسخ را . شود میی ھر دینی بھ پایان رسیده آن دین بھ وسیلھ دین و شریعت جدید، نسخ  دوره
دانند و معتقدند دین و شریعت ھمیشھ در حال تحول و دگرگونی  مقتضیات زندگی بشر و تکامل و رشد عقل و فکر او می

  .است
  نقد و بررسی

ّمات و بدیھیات د.  رسد ی موضوع خاتمیّت مي ای در اسالم از نظر وضوح و روشنی بھ پایھ کمتر مسئلھ ین اسالم و از مسل
دیگر اینکھ کتاب و شریعت او نیز خاتم . وسلم است وآلھ علیھ هللا خاتمیت دین اسالم خاتمیت رسول گرامی اسالم  صلی

ی مسلمانان بر این باور ھستند كھ دین اسالم، دین ابدی و قرآن مجید، کتاب  لذا ھمھ. باشد ھا و شرایع آسمانی می کتاب
خداوند . ھای آسمانی گذشتھ را تکمیل و ختم نموده است رستادن این پیامبر، شرایع و کتابخداوند با ف. جاودان الھی است

  :فرماید در قرآن می
  »....و ما کان محمٌد ابا احٍد من رجالکم و لکن رسول هللا و خاتم النبیین «
  »... كننده پیامبران است و ختم وسلم پدر ھیچ یك از مردان شما نبوده و نیست ولى رسول خدا وآلھ علیھ هللا و محّمد  صلی«

و نبوت، با آمدن او ختم شده و پس از  وسلم آخرین پیامبر الھی است و پیامبری وآلھ علیھ هللا بنابراین حضرت محمد  صلی
  .او پیامبر،کتاب، شریعت و دین دیگری نخواھد آمد

اند از جملھ در  ر را بھ صراحت بیان نمودهعالوه بر آیات قرآن، رسول گرامی اسالم نیز در ضمن احادیث متعددی این ام
ّھ ال بنّی بعدی«: السالم  فرمودند حدیث منزلت، خطاب بھ حضرت علی علیھ یعنی » انت منی بمنزلھ ھارون من موسی اّال ان

  .تو نسبت بھ من مانند ھارون نسبت بھ موسی ھستی، مگر اینکھ بعد از من دیگر نبی نخواھد بود
  . مام مسلمانان شیعھ و سنی است و ھیچ کس در اسناد آن بھ پیامبر تردید ندارداین حدیث مورد قبول ت



گیریم کھ اعتقاد بھائیت بھ نسخ دین اسالم، کھ مبتنی بر ادعای نبوت و رسالت میرزا حسینعلی است،  از این ادلھ نتیجھ می
و آخرین دین باقی خواھد ماند، و ھمچین  ترین یک اعتقاد باطل و بیھوده است و دین اسالم تا روز قیامت بھ عنوان کامل

  . وسلم نیز بھ عنوان آخرین پیامبر تا ابد خواھد بود وآلھ علیھ هللا پیامبر اسالم  صلی
 انکار قیامت  

بھائیان بھ پیروی از رھبران خود، سید علی باب و میرزا بھاء، معاد و قیامت را بھ آن معنایی کھ در اسالم و ادیان الھی 
  .نکر ھستندمطرح است م
ھا برای  ی انسان ی ادیان الھی و بھ خصوص اسالم، معاد یعنی برگشت و روز قیامت یعنی روزی کھ ھمھ طبق نظر ھمھ

اما . شوند شوند و مورد سؤال و بازخواست واقع می رسی در مورد اعمال نیک و بدشان در دنیا، دوباره زنده می حساب
  .این معنی را منکر ھستند بھائیان و رھبران آنھا معاد و قیامت بھ

  :گوید سید علی باب می
ام روز قیامت اسالم باقی است روزی کھ من از دنیا بروم روز قیامت اسالم  با آمدن من قیامت اسالم برپا شد و من تا زنده«

مبر بعد نیز آنانکھ بھ پیغمبر پیش ایمان آوردند و بھ پیغ«: گوید وي در مورد بھشت و جھنم نیز می» .رسد بھ پایان می
  ».شوند و گرنھ وارد دوزخ کفر می گردند ایمان آوردند، بھ بھشت ایمان وارد می

قیامت اسالم با مرگ علی محمد باب پایان یافت و قیامت بیان و «: گوید حسینعلی بھاء نیزھمین مطلب را دنبال کرده و می
گردد و  کھ مرگ او ھم فرا رسد قیامت بیان نیز تمام میوقتی . آئین باب با ظھور من یظھره هللا کھ خودش باشد آغاز گردید

  »...شود قیامت اقدس و آئین بھائیت با بعثت پیامبر آینده آغاز می
کنند و معتقدند کھ معاد و روز قیامت بھ کیفیت فوق،  باب و بھاء و پیروانشان تمام آیات قرآن در مورد معاد را توجیھ می

ھزار سال دانستھ است  50شود کھ قرآن روز قیامت را  ھا اعتراض می وقتی بھ بابی .شود در ھمین دنیا برپا شده و می
َھ« گویند  ولی از آغاز دعوت باب تا مرگش بیش از شش سال نبود، در جواب می»فی کل یوِم کان مقدارُه خمسیَن الف َسن

بعد » من یظھُره هللا«گفتھ باب شود کھ طبق  ھمچنین وقتی بھ بھاء اعتراض می. ھزار سال در یک ساعت منقضی شد 50
ھزار ساِل روز قیامت در یک ساعت  50 كند كھ وقتی آید حسینعلی این نظر را اظھار مي می) 2001(از عدد مستغاث 

  . سال در چند سال محدود منقضی شود 2001منقضی شود چھ اشکالی دارد کھ 
  .و آغاز تشریع دین جدید و ظھور پیامبر جدیدلذا طبق نظر بھائیان قیامت عبارت است از پایان مدت دین سابق 

  احکام و فروع آئین بھائیت: گفتار سوم
اولین وظیفھ بشر بعد از شناخت خداوند، آشنا شدن و عمل کردن بھ دستورھای مقدس و اوامری است کھ از جانب او 

در کنار دستورات اصولی، یک سری اند،  تمام پیامبران کھ از طرف خداوند برای ھدایت مردم فرستاده شده. شود صادر می
  .اند باشد، بیان كرده وظایف فرعی را کھ عامل تقرب بندگان بھ خداوند می

رھبران بھائیت نیز برای اینکھ مرامشان خالی از احکام و قوانین نباشد یک سری مباحث پوچ و توخالی را بھ عنوان 
ھایی کھ تحت عنوان احکام و مناسک در اختیار بھائیان قرار  ابترین کت مھم. اند ھایشان جعل کرده احکام و مناسک در کتاب

قبل از بیان احکام . بھاء است کھ از اھمیت خاصی نیز برخوردار است ی میرزا حسینعلی دارد، کتاب اقدس و ایقان نوشتھ
ً در ذکر احکام مش. آئین بھائیت تذکر یک نکتھ الزم است و آن قداست عدد نوزده است شود، عدد  اھده میھمچنانکھ بعدا

نوزده از قداست خاصی در آئین بھائیت برخوردار است و در موارد بسیاری بھ کار برده شده است، در بیان چگونگی 
  :پیدایش آن باید گفت

ً . نفر از شیخیھ دور علی محمد باب را گرفتند و توسط آنھا کم کم امر باب قوت گرفت 18در اوائل امر، « سید باب جدا
نفر شدند و این عدد  19است نامید و با خودش  18کھ بھ حساب ابجد » حروف حی«ھا را از یاد نبرد و آنھا را فداکاری آن

  ».را عنوان آنھا کرد 19از این رو در بسیاری از احکام عدد . در نظر باب بھ نھایت قداست رسید 19
و سال را كھ تمام ملل جھان بر اساس اصول علمی یکی از احکام ابتکاری سید علی باب کھ واقعاً تازگی دارد این است کھ ا

  .روز تقسیم کرد 19ماه و ھر ماه را بھ  19بھ دوازده ماه تقسیم کرده اند، بھ 



اضافھ خواھد آمد، کھ این زیادی را بین ماه ھیجدھم و ) بھ اختالف کبیسھ و غیر کبیسھ ( روز  4یا  5در نتیجھ ھر سال 
وي . داد، و پیروان خود را در این روزھا بھ خورانیدن خود و  دیگران مأمور ساخت نوزدھم بھ نام روزھای بخشش قرار

  :گذاري كرد ھای بھائیت را چنین نام نام ماه
 - 11العزه  -10الکمال  - 9االسماء  - 8الکلمات  - 7الرحمھ  - 6النور  - 5العظمھ  -4الجمال  - 3الجالل  - 2شھرالبھاء  - 1

  العلماء - 19الملک  - 18السلطان  -17الشرف  -16المسائل  - 15القول  -14القدره  - 13العلم  - 12المشیھ 
یوم الجالل : ھا بسنده نکردند و نام روزھای ھفتھ را ھم تغییر دادند بھ این صورت كھ شنبھ البتھ بھائیان بھ تغییر نام ماه

یوم : یوم االستحالل، جمعھ: ل پنجشنبھیوم العد: یوم القضاء چھارشنبھ: شنبھ یوم الکمال سھ: یوم الجمال دوشنبھ: شنبھ یک
  .گذاري شد االستقالل نام

  .پردازیم حال بعد از بیان عدد نوزده و اھمیت آن در آئین باب و بھائیت، بھ بیان برخی از احکام آنھا می
  احکام و حدود. الف

  :توان ذیل عناوین زیر ارائھ كرد احكام بھائیان را مي 
طھارت  

ور دیده و بھ جز کثافت مفھومی برای  را از میان برداشتھ و تمام اشیاء را در بحر طھارت غوطھ جناب میرزا بھاء، نجاست
  :گوید در کتاب اقدس می. شود نجاست قائل نمی

  »...و کذلک رفع هللا حکم دون الطھارة عن کل االشیاء «
ھای دیگر بھ خاطر موھبت و  ملت و ھمچنین خداوند برداشتھ است حکمی را کھ بھ جز طھارت است از تمام اشیاء، و از

اند در اول رضوان بھ سبب آن چھ ما  بخشش خداوند، و او بخشنده و کریم است و ھمھ اشیا در دریای طھارت فرو رفتھ
  .ایم بھ اسماء و صفات خودمان بر ممکنات و این فضیلتی است از جانب پرودگار محیط تجلی کرده

  .و نجاست اھمیت فوق العاده ای داده و یازده چیز را جزء نجاسات دانستھ استدر حالی کھ دین اسالم بھ مسئلھ طھارت 
 طھارت منی  

بھاء هللا با این کھ پیروان خود را بھ سوی لطافت و نظافت دعوت کرده و حكم بھ تطھیر لباسی کھ بھ گرد و غبار و یا 
قد حکم هللا بالطھارة علی ماِء «: می گوید كند، در موضوع منی حکم بھ طھارت و پاکی کرده و چرک آلوده شده است، مي

ً من عنده علی البریة    » ...النطفة رحمة
  

وضو  
  :گوید میرزا بھاء در این مورد نیز بھ حداقل بسنده کرده و می

ھای خود را و سپس صورتش را و این چنین است  شود بھ خدای جزا دھنده این کھ بشوید در ھر روز دست نوشتھ می«
  ».ن فرمانی است از طرف خدای واحد مختاروضوی نماز و ای

  .ھا از بازو تا مرفق و مسح سر و پا ساقط شده است ھا و صورت کافی است و شستن دست پس برای وضو شستن دست
 غسل و تیمم  

بسم هللا «:  در آئین بھائیت، غسل و تیمم در کار نیست و در صورت معذور بودن از وضو و نبودن آب پنج بار بگویند
  . کافی است» طھر، االطھراال

نماز  
 9در آئین بھائیت خصوصیات و کیفیات و شرائط نماز بھ خوبی روشن نیست و تنھا بھ این مطلب اشاره شده است کھ نماز 

  .شود رکعت است کھ در وقت صبح و ظھر و شام خوانده می
  :اند البتھ بعضی نماز را در این مسلک بھ سھ صورت تقسیم کرده

  .ساعت یک بار خوانده می شود 24ھ در ھر نماز کبیر ک- 1
  .شود یک رکعت است کھ در صبح و شام و ظھر خوانده می نماز وسطی - 2



  .شود نماز صغیر کھ فقط دو سطر دعا است و ھر روز ظھر خوانده می - 3
  :گوید در ادامھ باید گفت کھ میرزا بھاء در گنجینھ احکام در رسالھ سوال و جواب می

  ».نماز واجب است و ھر کدام معمول رود کافی استیکی از این سھ «
  :گوید میرزا بھاء بھ ھمین مقدار ھم راضی نشده و دوباره چنین می

کھ در او ضعف باشد از جھت مرض، کسالت مزاج و یا از لحاظ پیری و سالخوردگی  خداوند از او نماز و روزه را   کسی«
  ».الزم نیست عفو كرده است، پس حتي خواندن آن دو سطر دعا ھم

گفتني است در اسالم این عبادت مھم کھ از آن بھ عنوان ستون دین یاد شده ھرگز و در ھیچ حالی از حاالت ساقط 
  . شود؛  البتھ كیفیت آن در صورت اضطرار تغییر می کند نمی

و جماعت جز در نماز  نکتھ قابل توجھ این است کھ، بھ فتوای میرزا بھاء واجب است تمام نمازھا بھ فرادی خوانده شود
نکتھ دیگر این کھ برای زنان در ایام عادت ماھانھ تکلیفی از نماز و روزه نیست و حتی قضا ھم . میت، درست نیست

  .ندارد
  :در شرح اقدس بھ این مطلب چنین اشاره شده است

  »قد عفی هللا عن النساء حین ما یجدن الدم الصوم و الصالة«
ً قضاء ندارد و بھ جای آن وضو بگیرند و بھ یعنی خداوند در ایام خون دی دن بر زنان نماز و روزه را بخشیده است و ابدا

مرتبھ از اول ظھر، از زوال تا زوال، یعنی بیست و چھار ساعت یک مرتبھ این  95ذکر حق بگویند . تسبیح حق بپردازند
  »سبحان هللا ذی الطلعة و الجمال«: را نود و پنج بار بگویند

  . است ھر نمازی کھ بھ ھر دلیلی در وقت خودش خوانده نشود دیگر قضاء ندارد و ھم چنین
قبلھ  
  :گوید در دروس الدیانة می علی قائنی

» ً قبلھ ما اھل بھاء، روضھ مبارکھ است در مدینھ عکا، کھ در وقت نماز خواندن باید رو بھ روضھ مبارکھ بایستیم و قلبا
  ».و ملکوت ابھی باشیم) ھاءمیرزا ب(متوجھ بھ جمال قدم جل جاللھ 

 روزه  
روز است در ماه عالء یعنی ماه نوزدھم و عید فطر آنھا ھمان عید نوروز است و حد روزه از  19روزه در آئین بھائیت 

  . طلوع آفتاب تا غروب آن است
 زکات  

ھ رئیس بھائیان در ھر زمان مثقال زکات مکلف ھستند و باید این زکات را ب 19بھائیان برای ھر صد مثقال طال بھ پرداخت 
  . بدھند

 حج  
حج در مسلک بھائیان زیارت خانھ سید علی باب در شیراز یا خانھ حسینعلی بھاء در بغداد، ھر کدام کھ نزدیکتر باشد، 

  .است
 نکاح و طالق  

  :احکام باب نکاح را خالصھ و فقط عناوین مھم آن را بیان می کنیم
  .تا از نسل او کسی کھ خداپرست است باقی بماند بر ھر شخص واجب است ازدواج کند - 1
دار شدن  تواند از ھر راھی اقدام بھ بچھ دار شدن بود، با اذن او دیگری می اگر از یک طرف مانعی در جھت ثمره و بچھ - 2

  .نماید
  .سن ازدواج برای پسران و دختران یازده سالگی است با شرط توانایی مالی - 3
  .رفین جایز نیستنامزدی قبل از بلوغ ط - 4



داند و  داند اما بھاء هللا ازدواج با ھر گروه و آئینی را جایز می سیدعلي محمد باب، ازدواج با غیر بابی را جایز نمی - 5
  .دادن و گرفتن از ھر گروه و آئینی جایز است: گوید می

  . مثقال طال جایز نیست 95مثقال طال و بیشتر از  19مھریھ زنان کمتر از  - 6
  .ضایت پدر ومادر در ازدواج شرط است چھ باکره و چھ غیر باکرهر - 7
  .روز جایز نیست 95و فاصلھ بین نامزدی تا عقد بیش از . فاصلھ عقد و زفاف بیش از یک شبانھ روز جایز نیست - 8
  .ازدواج با دو زن جایز و بیش از آن جایز نیست - 9

ّا کل «: صیغھ عقد از طرف مرد این جملھ است -10 ّا کل  «: از طرف زن نیز باید این جملھ گفتھ شود. » راضونان ان
  »راضیات

  .این صیغھ در حضور دو شاھد باید خوانده شود. بھ درستی ھمھ ما بھ خواست خداوند راضي ھستیم یعنی
  .ازدواج با اقارب جایز است و فقط ازدواج با زن پدر جایز نیست -11
  .حرام است) موقت(ازدواج متعھ  -12
  ).تواند مرد را طالق دھد یعنی زن ھم می(در صورت بروز کراھت، ھر یک از زن و مرد حق طالق دارند  -13
  .تواند رجوع کند بار می 19روز است و مرد تا  19مدت عده طالق  -14
ّل در نکاح را جایز نیست -15   .محل

ارث  
  :كنیم در باب ارث فقط بھ ذکر چند مسئلھ بسنده مي

  .لعدل ھم جزء وّراث محسوب می شوند و از میت ارث می برندمعلم و بیت ا - 1
 حبوة یعنی اشیائی کھ اختصاص بھ میت دارد، بھ عالوه خانھ مسکونی میت، مخصوص پسر بزرگ است و

  . دختران و دیگر ورثھ ھیچ حقی ندارند
  
  
  

معامالت  
کند و  خ کرده و بھ حالل بودن ربا حکم میسید علي محمد باب، حکم بھ حرمت ربا کرده؛ اما میرزا بھاء این حکم را نس

لذا فضالً علی العباد ربا را مثل معامالت دیگر ... اگر سودي در میان نباشد امور معطل و معّوق خواھد ماند: گوید چنین می
  ....کھ میان مردم متداول است قرار فرمودیم

  :ازدیگر احکام باب معاملھ این است
م است، این روزھا، روزھای والدت باب ، بھاء و عبدالبھاء، و روز وفات باب و بھاء، روز کسب و کار حرا 9در ھر سال 

  .است... و روز بعثت باب و
  ّقصاص و حد  

  .بر اساس احكام وھابیان، کسی کھ عمداً خانھ دیگری را بسوزاند باید خانھ او را سوزانید، حتی اگر خانھ خالی باشد
  .مثقال طال 18ل طال بھ بیت العدل بدھد و در صورت تکرار مثقا 9اگر مرد و زنی زنا کنند باید 

وھابیان برای تکرار بعدی . دزدی کند، برای بار اول تبعید، بار دوم حبس، بار سوم گذاشتن عالمت بر پیشانی او اگر کسی
  .حکمی قرار نداده اند

  آداب انفرادی. ب
  .چند مورد اشاره می کنیم وار از کتاب شرح اقدس بھ از آداب انفرادی وھابیان،  فھرست

  حرمت نشستن بر منبر؛        - 1
  جواز پوشیدن لباس حریر و تراشیدن ریش برای مردان؛ - 2



  حرمت تقیھ کردن؛ - 3
  جواز استمناء؛ - 4
  سال یک بار؛ 19تجدید اثاثیھ منزل ھر  - 5
  حرمت بوسیدن دست؛ - 6
  حرمت ذکر در میان مردم؛ - 7
  تجویز غناء و آوازه خوانی؛ - 8
  منع از غذا خوردن با دست و جواز غذا خوردن در ظرف طال و نقره؛ - 9

  منع چاپ و طبع كتب و تفسیر آیات؛ -10
  وفاي بھ وعده؛ -11
  نھي از قما رو كشیدن تریاك؛ -12
  نھي از استحمام در خزینھ؛ -13
  نھي از خریدن كنیز و غالم؛ -14

  گانھ اصول اجتماعي یا اصول دوازده
است كھ  گانھ اصول دوازدهنر مائیھاي میرزرا حسینعلي كھ پسر بزرگش عباس افندي آن را شرح كرده از جملھ مطالب وھ

  :این اصول عبارتند از. بیان و چاپ كرده است» رسالھ دیانت بھائي«اي بھ نام  آنھا را در جزوه
  )جستجوي حقیقت و ترك تقلید حتي در فروع دین(تحري حقیقت  - 1
گویند اگر  در مقابل شعار جدایي دین و علم، این اصل حقیقت است اما در ادامھ آنان مي(علم تطبیق دین و عقل و   - 2

  .باشد، وھم محض است) كھ ناقص و محدود است(و علم ) كھ محدود و ضعیف است(اي از مسائل دیني مخالف عقل  مسئلھ
لعدل تشكیل شود تا مردم بھ آنجا رجوع نمایند بھ براي رفع اختالفات در احكام دین باید بیت ا(العدل  احكام دیني و بیت  - 3

  .كند این ترتیب احكام و قوانین بھ مقتضیات زمان و مكان، و بھ صالحدید رجال بیت العدل، تفاوت و تغییر مي
  .)مردم باید ھر نوع تعصب دیني، مذھبي، وطني و سیاسي را ترك كنند. (ترك تعصب  - 4
منتخبین ملل، اجتماع نمایند، و محكمھ كبري را جھت رفع اختالفات و ایجاد اتّحاد در  ھزار نفر از(تشكیل محكمھ كبري   - 5

  .)ایجاد نمایند... رأي و عقیده و مسلك و دنیا و 
شاید بتوان این سھ مورد اخیر را چنین توجیھ كرد كھ منظور ( اتّحاد و اتّفاق عبّاد و آفاق و بھ عبارتي صلح عمومي  - 6

ه كھ اول باید تعصبات را كنار گذاشت در مرتبھ دوم محكمھ كبري تشكیل داد، تا در مرتبھ سوم اتّحاد و میرزا بھاء این بود
  .)اتّفاق میان جمیع ملل حاصل شود

یعني ریشھ و علت غایي نزول دین اتّحاد و اتّفاق اھل عالم است، در حالي كھ خود میرزا بھاء .(دین براي اتحاد است  - 7
  .)جبات اختالف و تفرقھ میان ملت استوادعاھایش یكي از مو

  .تساوي میان مردان و زنان - 8
  . تعلیم و تربیت عمومي  - 9

گوید مردم جھان باید زبان واحدي براي سخن گفتن و خط واحدي براي نوشتن انتخاب و اختیار  او مي(لسان عمومي  -10
  )كنند تا از این طریق اتّحاد و اّتفاق بیشتري میان آنھا ایجاد شود

  .حل مسائل اقتصادي  -11
ھمھ بھ راحتي زندگي كنند و تا این مسئلھ محقق نشود ) غني و فقیر(باید قوانین و نظاماتي گذاشتھ شود تا جمیع بشر 

  سعادت براي عالم بشر ممكن نیست 
كھ پیدا شده، اساس جمیع ادیان الھي حقیقت است، و این آداب و رسوم وزوائدي . (اساس جمیع ادیان الھي یكي است -12

  .)شویم اگر چنین كنیم یقیناً  متحد مي. بدعت است واز انبیاء نیست، باید دور ریختھ شود
  دیدگاه مراجع تقلید شیعھ راجع بھ بھائیان  



  حكم طھارت و نجاست بھائیان چیست ؟ - 1
اند كھ  بھائي  یح كردهدر پاسخ بھ این پرسش آیات عظام صافي گلپایگاني، بھجت، علوي گرگاني و مكارم شیرازي تصر

  .نجس است
  معاشرت و رفت و آمد و معاملھ مسلمانان و بھائیان چھ حكمي دارد؟  - 2

فرمایند كھ معاشرت با  در پاسخ بھ این پرسش آیات عظام  صافي گلپایگاني ، بھجت، علوي گرگاني و مكارم شیرازي مي
  بھائیان جز در مقام ضرورت جایز نیست

  ن ھستند یا كافر؟آیا بھائیان مسلما. 3
اند كھ  بھائیان  در پاسخ بھ این پرسش آیات عظام صافي گلپایگاني، بھجت، علوي گرگاني و مكارم شیرازي تصریح كرده

  .كافر ھستند
  
  
  
  
  

فرقھ شیطان پرستی  
بھ شاید بتوان تاریخچھ شیطان پرستی را . ھا مورد مکاشفھ قرار گرفتھ است تاریخچھ مفھوم شیطان در درازای سده

  .ھای نخستین پیدایش آدمی نسبت داد سده
شود کھ باعث شیطنت شود و شیطنت یعنی تحریک کردن برای انجام کاری نادرست شود و بر پایھ  شیطان بھ کسی گفتھ می

موجب لغزش آدم و حوا شد؛ ) کھ در چند آیھ قبل ابلیس را شیطان معرفی کرد(سوره بقره شیطان  ٣۶آیات قرآن در آیھ 
شود و ھر کسی را کھ باعث لغزش شود را  ن از آغاز آفرینش انسان وجود داشتھ و تنھا بھ ابلیس منتھی نمیپس شیطا

  .گردد ھای عرفان شاه ویسی پژوھشگر ، شیطان پرستی بھ زمان حضرت ابراھیم بر می بر پایھ گفتھ.گویند شیطان می
گردد کھ  شود بھ این مطلب برمی ی کتابھا دیده میموضوعی کھ امروزه درباره شیطان پرستی کھن وجود دارد و در برخ

اصوالً شیطان را کلیسا بھ وجود آورد تا تمام بدیھا و پلیدیھا را بھ آن نسبت دھد تا بھ نوعی ھم خدمتی بھ بشریت کرده 
عنوان  باشد و گناھان را از خود دور کند و جادوگران را نیز کھ در قرون وسطا از نیروی بسیاری برخوردار بودند با

  .جادوگران سیاه بھ عنوان پیروان شیطان معرفی کند تا ھم گناھان را دور کند و ھم نیروی جادوگران را کم کند
انواع و رویکردھای شیطان پرستیشیطان پرستی فلسفیاین نوع گرایش عبارت است از اینکھ محور و مرکز عالم انسان 

 او کسی بود کھ کلیسای.شود فرقھ بھ آنتوان الوی نسبت داده می گذاری این پرستی بھ پایھ این شاخھ از شیطان. است
در نظر شیطان پرستان فلسفی، ) اولین سازمانی کھ از لغت شیطان پرستی فلسفی استفاده نمود(شیطان را تأسیس کرد 

برتری و محور و مرکزیت عالم ھستی، خود انسان است، و بزرگترین آرزو و شرط رستگاری این نوع از شیطان پرستان 
ً خدایی برای پرستش قائل نمی شیطان پرستان فلسفی. ترفیع ایشان نسبت بھ دیگران است دانند و بھ زندگی غیر  عموما

بھ ھرحال زندگی این گروه از شیطان پرستان عاری از روحیھ مذھبی و معنویت نیز . ای ندارند مادی بعد از مرگ نیز عقیده
  .نیست

آنھا با تکیھ بر عقاید انسانی وابستھ بھ دنیا، مطالب مربوط . ھر شخص خدای خودش استدر نظر شیطان پرستان فلسفی، 
نگرند و تنھا بھ وسیلھ آن، یک  شمارند و بھ آنھا بھ دید ترس از مسائل ماوراءالطبیعی می بھ فلسفھ عقالنی را عبث می
ھای شیطان پرستان فلسفی قدمتی  فی، آموزهبھ طور شفا. دھند را تشکیل می“ جھان واقعی” زندگی عقیم و تنھا بر مبنای
اگر چھ این تصوری از شیطان است، ولی با موقعیت واقعی او تقابل دارد چرا کھ این تعالیم از . بیشتر از کلیسای الوی دارد

  است  است و شیطان را بدلیل خصوصیاتش پلید نگاشتھ مسیحی نشئات گرفتھ-یھودی ھای آموزه
ٔ◌ آنتوان الوی که در کتاب انجیل شیطان ع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفھپرستی الوییاین نو شیطان

ھای نیچه،  الوی موسس کلیسای شیطان بود و تحت تأثیر نوشته. است تشکیل شده



آلیستر کرالی، این رند، مارکی دو ساد، ویندھام لویس، چارلز داروین، آمبروس بیرس، 
در نظر الوی موجودی مثبت بوده در  شیطان. است مارک تواین و بسیاری دیگر بوده

حالی که تعالیم خداجویانه کلیساھا را مورد تمسخر قرار داده و به مسائل جھان مادی 
داند، آیین مذھبی  یک شیطان پرست الویی، خود را خدای خود می.نیز اعتنایی ندارد

برنده این گروه از شیطان پرستان بیشتر شبیه به فلسفه میجیک کراولی با دیدی جلو 
یک شیطان پرست الویی مدعی آن است که کسانی . به سمت شیطان پرستی است

دانند باید به طرز فکر گروھی خواص  که خودشان را با شیطان پرستی ھم ردیف می
ھای  و در ازای آن گرایش. وفادار نباشند و آنھا را از لحاظ اخالقی قبول نداشته باشند

د به طور دائمی یک سر و گردن باالتر از کسانی انفرادی داشته باشند و من تبع بای
دانند و در بشر دوستی خود، بدون تامل  باشند که خود را از لحاظ اخالقی، قوی می

  عمل کنند
شیطان پرستی دینیاین نوع شیطان پرستی شبیه شیطان پرستی آنتون الوی است 

افیزیکی دارد و این ای جنبه خدایی و مت اما با این تفاوت که در این نوع شیطان گونه
ً ساخته  ھا، آیین جنبه برداشته شده از ادیان ابراھیمی، افسانه ھای متفاوت و یا صرفا

  .باشد شده ذھن پیروان آن می
شرپرستاناین فرقه از شیطان پرستان، به دوران تفتیش عقاید مذھبی از طرف کلیسا 

خوردن «لی از قبیل این نوع شیطان پرستان معموالً متھم به اعما. شوند مربوط می
» نفرت از مسیحیان«و » قربانی کردن دختران باکره«، »کشتن گوسفندان«، »نوزادان
کتابی .]است دسته بندی شده» مالوس مالیفیکاروم«این طرز فکر در کتاب . ھستند

تالیف شد و در واقع ھرگز به طور ) ١۴٩٠(که در دوران تفتیش عقاید توسط کلیسا 
رار نگرفت، کتاب حاوی مطالبی از جن گیری و جادوگری و رسمی مورد استفاده ق

  .ترجمه لغوی نام کتاب پتک جادوگران است. مطالبی از این دست است
  :شود جمله شیطانی منسب به الوی خالصه می ٩در 

  .گوید دست و دلبازی کردن بجای خساست شیطان می.1
  .وحانیگوید زندگی حیاتی بجای نقشھ خیالی و موھومی ر شیطان می.2
  .گوید دانش معصوم بجای فریب دادن ریاکارانھ خود شیطان می.3
  .گوید محبت کردن بھ کسانی کھ لیاقت آن را دارند بجای عشق ورزیدن بھ نمک نشناسان شیطان می.4
دری گوید ھرگاه برا اشاره بھ تعالیم مسیحیت کھ می. (گوید انتقام و خونخواھی کردن بجای برگرداندن صورت شیطان می.5

  .)ای بھ طرف دیگر بزند بھ تو سیلی زد، آن طرف صورتت را جلو بیاور تا ضربھ
  ھای غیر مادی گوید مسئولیت پذیری در مقابل مسئولیت پذیران بجای نگران بودن خون آشام شیطان می.6
ی چھار پا راه گوید انسان مانند دیگر حیوانات است، گاھی بھتر ولی اغلب بدتر از آنھایی است کھ رو شیطان می.7

  .است ترین حیوانات ساختھ ھای روشنفکرانھ، او را پست روند، بدلیل آنکھ انسان دارای خدای روحانی و پیشرفت می
دھد، چون کھ تمام آنھا بھ یک لذت و خشنودی فیزیکی،  شوند را ارائھ می شیطان تمام آن چیزھایی کھ گناه شناختھ می.8

  .شوند یا احساسی منجر می روانی
  شیطان بھترین دوست کلیساست چرا کھ در میان تمام این سالھا وجود شیطان دلیل ماندگاری کلیساھا است.9

  :است  گناه شیطانی را نیز نام برده ٩ و در مقایسھ با این جمالت، الوی
یب دادن، پیروی از ، خود را فر)اید انتظار بازپس گرفتن از دیگران، آنچھ بھ آنھا داده( حماقت، ادعا و تظاھر، نفس گرایی

بھ طور مثال، قبول کردن چیزی قدیمی در (رسوم و عقاید دیگران، روشن بینی ناکافی، فراموش کردن ارتدکسی گذشتھ 



و ) پوساند مانند غروری کھ ھدف شخصی را از درون می(، غرور و افتخار بی حاصل )بستھ بندی جدید، بھ عنوان نو
  . کمبود محسنات

ھای کلی برای زندگی  ای اخالقی نیست، ولی راھنمایی ی را نیز وضع کرد، کھ در حالی کھ نظام نامھقانون شیطان ١١ الوی
  :است  شیطان پرستی را ارائھ کرده

  .ھرگز نظراتت را قبل از آنکھ از تو بپرسند بازگو نکن.1
  .ھرگز مشکالتت را قبل از آنکھ مطمئن شوی دیگران میخواھند آن را بشنوند بازگو نکن.2
  .وقتی مھمان کسی ھستی، بھ او احترام بگذار و در غیر این صورت ھرگز آنجا نرو.3
  .اگر مھمانت مزاحم تو است، با او بدون شفقت و با بیرحمی رفتار کن.4
  .ای بھ او پیشنھاد نزدیکی جنسی نده ھرگز قبل از آنکھ عالمتی از طرف مقابلت ندیده.5
ندار، مگر آنکھ داشتن آن برای کس دیگری سخت است و از تو میخواھد آن را ھرگز چیزی را کھ متعلق بھ تو نیست بر.6

  .بگیری
اگر پس از بدست . ای قدرت آن را اعتراف کن اگر از جادو بھ طور موفقیت آمیزی برای کسب خواستھ ھاید استفاده کرده.7

  .اھی دادھایت قدرت جادو را نفی کنی، تمام آنچھ بدست آوردی را از دست خو آوردن خواستھ
  .ھرگز از چیزی کھ نیازی نداری در معرض آن باشی، شکایت نکن.8
  .کودکان را آزار نده.9

  .یا برای شکارشان ای را آزار نده مگر آنکھ مورد حملھ قرار گرفتھ -غیر انسان- حیوانات .10
ار داد، از او بخواه کھ ادامھ وقتی در سرزمینی آزاد قدم بر میداری، کسی را آزار نده، اگر کسی تو را مورد آزار قر.11

  .اگر ادامھ داد، نابودش کن. ندھد
  
  
  
  

آسیب ھا و کارکردھای منفی تلفن ھمراه:  
  سوال 

  تاثیرات تلفن ھمرا و مسائل معنوی و اخالقی بھ چھ میزان است؟- 1
  آیا تلفن ھمرا می تواند بھ ابزاری مفید تبدیل شود کھ در خدمت اخالق و معنویت باشد؟- 2
  رد کنونی آن چگون ھاست؟کارک- 3
  ایا مفید بھ اخالق و معنویت است یا مضر؟- 4

ھمھ این مسائل درگرو چگونگی استفاده از این ابزرا می باشد،گاھی ممکن است تیغ تیزی :در جواب این سواالت باید گفت
گرفتھ و انسانی را از بھ ناحق در شکم انسانی فرو رفتھ و او را بھ کام مرگ ببرد و یا در دست جراحی زبردست قرار 

  چنگال مرگ برھاند
گرچھ تلفن ھمراه را با درایت و تدبیر می توان بھ ابزرا مفیدی تبدیل نمود کھ در خدمت اخالق و معنویت باشد اما در 
وضعیت کنونی و با روندی کھ در ادامھ دارد و با نگاھی بھ تصاویر مستھجن ،بلوتوث ھای مبتذل ،امواج 

ی حرام،تضعیف باورھای دینی،پیامکھای غیر اخالقی، ارتباطھای نامشروع وبا گسترش فوق العاده ماھواره،موسیقی ھا
واستقبال روز افزونی کھ جوانان ونوجوانان از تلفن ھمراه دارند، جامعھ ما را  در معرض آسیب ھای جدی اخالقی ، 

و پسران نامحرم وبرقراری ارتباط ھای خارج دینی، اضطراب و تشویش قرار داده و زمینھ معضالتی نظیر ارتباط دختران 
  .!!از مرز اخالق را فراھم نموده است

  



بر ھمین اساس بعضی از خانواده ھای ھوشیار و آگا، بھ خاطرترس از فضای ناامن و تاثیر منفی بر اخالق و معنویت، 
  .حاضر نیستند برای فرزندانشان تلفن ھمراه تھیھ کنند و در اختیارشان قرار دھند

استفاده بیش از حد از تلفن ھمراه(تلفن ھمراه یامد ھای اخالقی و روانیپ(  
بھ کودکان، نوجوانان و جوانان یادآوری شود کھ پیامدھای روانی استفاده بیش از حد از وسایل رایانھ ای ، پرخاشگری، 

ن، فرو پاشی اخالق و تحریک پذیری، بد خلقی ،افسردگی، اضطراب، بی قراری، بی حوصلگی،کج خلقی، آشفتگی، ھیجا
  .معنویت و وابستگی بھ آنھاست

پدر و مادر در این میدان جنگ چشم و ھم چشمی ھا با دیگران ، چشمان معصوم و ذھن پاک فرزندان  بی گناه خود را با 
چھ آیا اندیشیده اید در آینده ای نزدیک، آیینھ بخار گرفتھ زندگی .تصاویری زشت و مستھجن رو بھ دنیا باز میکنند

  تصویری از تقدیر را برای آنھا نمایان خواھد کرد؟
استفاده ضروری % 11درصد تلفن ھای ھمراه دست کسانی است کھ اصال استفاده از آن ضرورتی برایشان ندارد فقط  89

وث درصد بلوت 80یک کارشناس فلسفھ تعلیم و تربیت اسالمی می گوید؛ با توجھ بھ آمارھای موجود بیش از .از آن میکنند
رئیس انجمن مدد کاری نیز با تایید این آمار با .ھای رد و بدل شده میان جوانان ، محتوای غیر اخالقی و مخرب دارد

ھشدار نسبت بھ رواج بلوتوث ھای غیر اخالقی در میان نوجوانان و جوانان از پیامد ھای اجتماعی روانی آن، ابراز 
اختالل در امنیت روانی فرد ،آموزش : توث ھا بھ آسیب ھایی از جملھنگرانی کرد و گفت؛ محتوای غیر اخالقی این بلو

مسائل غیر اخالقی ،تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان بھ  آسیب ھای اجتماعی و بی بند و باری و از ھم پاشیده شدن 
  !کانون خانواده منجر میشود

 آسیب ھای جسمی تلفن ھمراه:  
تاثیرات منفی بر ) تغییر الگوی خواب       د)کاھش حافظھ       ج)ی    بافزایش نوع خاصی از تومورھای مغز)الف

  کودکان
نتایج تحقیقات پژوھشگران نشان میدھد کھ کودکان در برابر خطرات ناشی از استفاده گوشی ھمراه آسیب پذیرتر 

یک گروه پژوھشی را بر پروفوسور کیل میلد از دانشگاه اور برو سوئد کھ سمت مشاور در دولت سوئد و ریاست .ھستند
عھده دارد، اعالم کرد کھ کودکان بھ دلیل داشتن استخوان ھای ضعیف در ناحیھ جمجمھ و ھمچنین کامل نشدن سیستم 
عصبی در برابر خطرات ناشی از استفاده از گوشی ھمراه، مانند ابتال بھ سرطان مغز، آسیب پذیر ھستند؛وی ھمچنین 

با استفاده از گوشی ھای تلفن ھمراه شد )) پارکینسون((و))آلزایمر((ارتباط بیماری ھاییافتن  خواھان تحقیق بیشتر برای
شواھد نشان میدھد کھ بین این بیماری ھا و استفاده دراز مدت از تلفن ھمراه ارتباطی وجود دارد و ھمچنین یک : و گفت

از تلفن ھمراه استفاده نکنند زیرا اثرات سال می بایست  16ھشدار دادند کھ افراد زیر  2000گروه از محققین در سال 
آنھا معتقدند این مسئلھ تاثیراتی بر رشد آنھا داشتھ  و میتواند باعث . سال بیشتر است 16منفی تلفن ھمراه بر افراد زیر  
  .کم شدن رشد سر کودکان باشد

  
آسیب ھای روحی و روانی تلفن ھمراه:  

بعضی اوقات وابستگی افراد بھ تلفن ھمراھشان آنقدر زیاد میشود کھ دوری از اعتیاد تلفن ھمراه و اختالالت روانی ؛) الف
این وسیلھ حتی برای چند ساعت برای آنھا غیر قابل تحمل است، بھ گزارش بخش خبر شبکھ فن اوری اطالعات ایران ، 

انشگاه گرانادا، تعداد از خبرگزاری سالم؛فرانسیسکاتور سیالس استاد دپارتمان ارزیابی شخصیتی روانی درمانی در د
سالھ شھر گرانادای اسپانیا را ارزیابی کرده و رفتار آن ھا را در خصوص تلفن ھمراه و  25تا  18زیادی از نوجوانان 

خطرات آن مورد مطالعھ قرار داده است، براساس این گزارش ،عمده ترین تفاوت موجود میان این نوع اعتیاد و اعتیاد بھ 
ین است کھ تلفن ھمراه ظاھرا ھیچ تاثیر مخربی بر روی ساختار فیزیکی اشخاص ندارد و تنھا تاثیرات الکل یا مواد مخدر ا

وی میگوید؛ اعتیاد بھ تلفن ھمراه بھ طور جدی میتواند بر روی وضعیت روانی افراد . روانی آنھاست کھ بر جای میماند
نشانھ فیزیکی ندارد ، بنابر این اختالالتی کھ بھ وجود می آید  تاثیر گذارد ، اما از آنجایی کھ این اعتیاد ھیچ گونھ عالئم و



 4درصد از جوانان اعتراف کردند کھ از تلفن ھای ھمراه خود بیش از  40بر اساس این گزارش ، حدود . مشھود نیست 
  .ساعت در روز استفاده میکنند

  . ھای خود میکنند مکانات مختلف گوشیو اکثر آنان تاکید کردند کھ چندین ساعت را در روز صرف کار کردن با ا
معتادان بھ تلفن ھمراه فعالیت ھا و کارھای بسیار مھمی را نادیده گرفتھ نظیر اشتغال و تحصیل و حتی از دوستان نزدیک 
و اعضای خانواده خود نیز فاصلھ می گیرند و ھنگامی کھ تلفن ھمراه با آنا نباشد مدام بھ تلفن ھای خود فکر میکنند بھ 

فتھ تورسیالس ھنگامی کھ این افراد بھ ھر دلیلی از تلفن ھای ھمراه خود جدا می گردند بسیار غمگین و افسرده می گ
شوند و حتی خاموش بودن تلفن ھمراه برای این افراد نگرانی و تشویش ایجاد کرده و باعث بوجود آمدن اختالالت در 

ست کھ این افراد بھ لزره افتاده و با مشکل سوءھاضمھ مواجھ وضعیت خواب آنھا می شود و بعضی مواقع مشاھده شده ا
  .می شوند
احساس شخصیت کاذب و خودنمایی و تشّخص طلبی در نوجوان  
سلب آسایش از خود ودیگران  
ایجاد اختالالت روحی وروانی برای کودکان و نوجوانان  

عضی کلیپ ھای تصویریمانند سربریدن افراد کودکان ونوجوانان از روحیھ بسیار لطیف و حساسی برخوردارند ،تماشای ب
شب ادراری ،ناارامی و .و حیوانات ،قتل و کشتار ،تصادفات و غیره موجب بروز ناھنجاری روحی و روانی درآنان نیش ود

بھ گفتھ دانشمندان ،گوشی ھمراه از .حتیبرخی از بیماری ھای جسمی  می تواند ازعواقب استفاده نابجا از تلفن ھمراه باشد
سیگار ھم خطرناک تر است براساس تحقیقات محققان دانشگاه و این میشیگان پرتوھای گوشی ھمراه موجب بی خواب یو 

ھمچنین تحقیقات نشان .تغییرساختارخواب در انسانمی شود کھ پیامد ھای بسیار منفی دربردارد و حتی موجب مرگ میشود
  گیرد داده کھ گوشی ھای ھمراه بیشتر از دخانیان قربانی می

بھ قومت بگو ،لباس دشمنان من را نپوشند،غذای دشمنان :خدا بھ یکی از پیامبرانش وحی فرمود :فرمود)ع(امام صادق
منرا نخورندو خود را بھ شکل دشمنان من درنیاورند ،چرا کھ اگر چنین رفتار کنند فآنھاھم دشمان من ھستند ھمانطوری 

  ) 680:ھترجمھ جواھرالسنی.(کھان کفاردشمن من ھستند
  
  
  

استمنا  
  .عمل استمناءو جلق  را بھ ھرکاری گویند کھ شخص با خود انجام دھد و سبب خروج منی از او شود

مانند برخی دیگر از بیماری ھای روانی بھ سبب عادت جوانان بھ این عمل زشت باعث می شود تا مضراتی را برای خود 
ت عادت در می آید بھ طوری کھ قادر بھ ترک آن نمی گردند و حتی بھ وجود بیاورند این عمل در برخی از افراد بھ صور

بعضی ھا با وجود عدم رضایت بدون اراده استمنا می کنند و بلکھ با داشتن ھمسر نیز نمی توانند از این عمل دست 
  .بردارند

  :دکتر بورژوا می گوید
بندگی این عمل نجات دھند،مانند این است کھ بدن  عاقبت کسانی کھ جلق زده اند و نتوانستھ اند خودرا از زنجیر اسارت و

  .خود را گروگان داده برای ھمیشھ در عذاب باشند پس آن شخص باید این عمل زشت را ترک کند
  علت اصلی استمنا در جوانان و نوجوانا ن

 حاضر شدن در مجالس و مراسم ھای کھ خالف ادب و متانت و رفاقت و لھو و لعب می باشد  
ب ھا و نوشتھ ھا و رمان ھای تحریک انگیز خواندن کتا  
دیدن فیلم ھا و تصاویر مبتذل و منافی عفت  

  :ضررھای جلق زدن 



ضعف ،سستی اعصاب،سوأھاضمھ ،الغری استخوان ھا،دچار شدن بھ لرزش و تشنج اندام،خمیدگی ستون فقرات ،ضعف 
  نور چشم ،مبتال شدن بھ دیوانگی و ھیستری

کم خونی .حلقھ ھای کبود رنگ احاطھ می شود سستی و تنبلی در اعضای مختلف بوجود می آید بر اثر این عمل چشم ھا بھ
  .عارض او می گردد ویکی از عوارض آن این است کھ از نعمت بچھ دار شدن محروم می مانند

  :دکتر کادینھ می گوید
  .اد بودندیافتم کھ بھ جلق زدن معت من در ضمن بیمارانی کھ معالجھ می کردم زنان شوھرداری

نفر بھ جلق معتاد ھستند یعنی بر اثر 9نفر دیوانھ ای کھ در آنجاسکونت دارد 10سری بھ تیمارستان تھران بزنید از ھر 
ابتال بھ استمنا کارشان بھ جنون کشیده است بھ گوشھ بیمارستان افتاده اند در بعضی موارد اعتیاد بھ استمنا باعث مرگ و 

  .خونریز مغزی نیز شده است
  :کتر ھاژان باش می گویدد

مردی را می شناسم چون شھوت بر او غلبھ کرد نتوانست کنترلش کند و امکان دیگری ھم برای رفع آن نداشت ناچار 
باراین عمل را تکرار کرد و از مجرای آن خون می آمد و یکبار بر اثر فشار بھ 6 عادت بھ استمنا پیدا کرد تاآنجا کھ روزی

  .و مرد رگ ھای مغزش سکتھ کرد
  

موسیقی  
  داستان 

  :شھید مطھری می فرماید
مسعودی می گوید در زمان عبدالملک با یکی از خلفای بنی امیھ کھ لھو و موسیقی خیلی رایج شده بود خبر بھ خلیفھ 

اگر دادند کھ فالن کس خواننده است و کنیز زیبایی دارد کھ او ھم خوانند ھاست و تمام جوان ھای مدین ھرا فاسد کرده و 
بھ کار او نرسید این زن تمام مدینھ را فاسد می کند خلیفھ دستور داد نمل بھ گردن ان مرد انداختند و انھا را بھ شام بردند 

معلوم نیست آنچھ او می خواند غنا باشد و از خلیفھ خواست خودش امتحان :وقتی بھ حضور خلیفھ نشستند آن مرد گفت 
او شروع بھ خواندن کرد کسی دید سر خایفھ تکان می خورد  کم کم کار بھ جایی رسید کند خلیفھ دستور داد کنیز بخواند 

  ....بیا جانم بر این مرکب خودت سوار شو:کھ خلیفھ شروع کرد بھ چھرپا راه رفتن و می گفت 
  .وا داردمخصوصا از جھت پاره کردن پرده عفت و تق واقعاموسیقی قدرت عظیم و فوق العاده ای:شھید مطھری می فرماید

  
پیامدھای موسیقی حرام از دیدگاه علم  

  آسیب ھای شوم موسیقی بر فرد 
در اینجا الزم است بھ چند قسمت از بیماری ھای روحی و عصبی کھ در اثر تحریکات موسیقی، روی اعصاب سمپاتیک و 

  پاراسمپاتیک و ایجاد عدم تعادل بین آنھا بوجود می آید بھ طور اختصار اشاره شود
بھت( وجھ غیر طبیعیجلب ت(  

ً شدیدی است کھ در اثر ارتعاش صوتی در  یکی از تأثیرات مھم موسیقی ایجاد حالت بھت و جلب توجھ غیرطبیعی و نسبتا
شنوندگان ایجاد می شود، این حالت گاھی بھ اندازه ای تقویت شده کھ شخص را مانند افراد بھت زده کرده و توجھ او را از 

دو باز می دارد بطوریکھ اگر موسیقی چند ساعت متوالی ادامھ پیدا کند شنونده کامالً تحت نفوذ  امور مادی و معنوی ھر
عوامل مرموز یا کشش ھای صوتی آن قرار گرفتھ کھ حتی خود ھم نمی تواند  تشریح کند کھ چھ حالتی در وی پدید آمده و 

خویش نیست این خود یکی از تغییرات و تحوالت  کند و در آن حالت بھ ھیچ وجھ متوجھ  امور آنی در عالمی  سیر می
  .مرموزی است کھ در اثر جلب دقت و توجھ زیاد، در شنوندگان ایجاد می شود

این حالت در مراتب اولیھ بھ صورت موقت یعنی فقط در ھنگام استماع موسیقی برای شنونده پدیدار می گردد اما ھر گاه 
شنوندگان سمج و مصر موسیقی باشد، این حالت بھ تدریج بقاء و وفاداری  مکرر شد یعنی اگر شخص خود نوازنده یا از

خود را نسبت بھ صاحبش اعالم خواھد کرد و پس از چندی شخص یک حالت بطالت و سستی در وجود خود حس نموده 



رو شده کھ ھنگامیکھ می خواھد دقت خود را بھ امری توجھ دھد چنین گمان می کند کھ با نوعی سستی و بی حالی روبھ 
این عالمت یک حالت ضعف کھ حالت عصبی است، می باشد و . ھر چھ کوشش و تالش کند مبارزه با آن بھ جایی نمی رسد

مقدمھ یک بیماری روانی است، در درجھ بعد شخص غیر از احساسات ذھنی کھ در خود تصور کرده و از آنھا می نالد، 
می گردد، این کندی بطوری محسوس می شود کھ سواالت را پس از  تمام اعمال روحی وی دستخوش یک نوع کندی واقع

ً نیز با اختالل حواس و ادراک و خواب آلودگی و گیجی و سرگشتگی گرفتار می آید،  مدت طوالنی پاسخ می دھد و غالبا
ی بیماری در باره این بیماری روانی می گوید در اینجا سروکار پزشک با جدول طب Dr.Henri Barakدکتر ھنری باروک

است می افتد در این صورت حالت کلی بیمار خیلی کند و خمود بھ نظر می آید و ) آشفتگی ھای فکری(ھای روحی کھ بنام 
  . منجر می گردد stupetactionچون این حالت شدید شود بھ فقدان کلی اراده بھ نام حیرت و بھت 

و توجھ بشرح حال و بیماری ھای روحی و موسیقی دانان  برای اثبات این موضوع فلسفھ و دالئل زیادی الزم نیست دقت
بھ ویژه استادان این فن، ما را از ھرگونھ دالئل گوناگون دیگر بی نیاز خواھد کرد زیرا عموماً آنھا دچار ھمین حالت حیرت 

ھ یا بدایره جنون یافتھ اند یعنی از حالت حیرت و سرگشتگی گذشت و بھت زدگی گردیده و بعضی نیز بدرجھ باالتری ارتقاء
  . و دیوانگی نھاده اند

  
 موسیقی در ھم شکننده عواطف  

از آثار شوم نواھای موسیقی در ھم شکستن عواطف در شنونده است زیرا موسیقی عواطف را کم کرده و ممکن است 
درجھ ای فوق  آھستھ آھستھ آن را از بین ببرد زیاد تجربھ گردیده است کسانیکھ حس محبت و عواطف انسانیت آنان بھ

العاده بوده کھ با دیدن کوچکترین منظره تأثر انگیز متأثر می شدند، پس از شنیدن موسیقی چنان عواطف خود را از دست 
داده اند کھ بزرگترین مناظر رقت بار و جگر خراش، کوچکترین تأثیری در او بجای نخواھد گذارد، البتھ ھر قدر موسیقی 

ھ عواطف انسانیت ھم نابود می گردد، اشتباه نشود، گاھی ممکن است نوازندگان موسیقی بیشتر شنیده شود بھ ھمان درج
با دیدن بعضی از مناظر بسیار کوچک دچار ناراحتی شدیدی گردیده و حتی گریھ ھای سختی بنماید اما باید توجھ داشت کھ 

اراده و اعصاب را نباید اشتباه گردد با  این گریھ بخاطر ضعف شدید اراده او و از بین رفتن تعادل قوای او است و ضعف
  . موضوع عاطفھ و عواطف

 اثر تخذیری موسیقی بر مغز و اعصاب  
شگفت آور است کھ برخی موسیقی را غذای روح می پندارند، در حالیکھ موسیقی نھ تنھا غذای روح نیست بلکھ سم 

کل و افیون دارد یعنی با رخوتی کھ در اعصاب موسیقی اثری ھمچون ال. کشنده ایست کھ جان و دل مؤمن را می میراند
ایجاد می کند موجب می شود کھ انسان موقتاً از واقعیت ھای زندگی خود فاصلھ بگیرد، و اگر این خاصیت دلیل آنست کھ 

  !!نامیده شوند» غذای روح«موسیقی را غذای روح بدانیم الکل و ھروئین شایستگی بیشتری دارند کھ 
ی آنی و زودگذر ولی بدبختی ھا و نابسامانی ھای بسیار در پی دارد و مھمتر از ھمھ زیان ھا، موسیقی لذت و تخدیر

شنونده را از خدا بی خبر و الابالی می سازد و این زیان برای آنکھ بھ خدا و پیامبر آخرت ایمان دارد زیانی پس عظیم 
  . محسوب می شود

مواد مخدر گاھی، از طریق دھان و نوشیدن : ست، و بھ تعبیر دیگریکی از عوامل مھم تخدیر اعصاب ا در حقیقت موسیقی
) مانند مرفین(و گاه از طریق تزریق ) مانند ھروئین(و گاه از طریق بوییدن و حس شامھ). مانند شراب(وارد بدن می شود

  )مانند غنا(و گاه از طریق حس سامعھ
در نشئھ فرو می برد، کھ حالتی شبیھ بھ مستی بھ آنھا و آھنگ ھای مخصوص، چنان افراد را » غنا« بھ ھمین جھت گاھی

  .دست می دھد، البتھ گاه بھ این مرحلھ نمی رسد اما در عین حال تخدیر خفیف ایجاد می کند
  .و بھ ھمین دلیل، بسیاری از مفاسد مواد مخدر، در غنا وجود دارد، خواه تخدیر آن خفیف باشد یا شدید

موسیقی دانان، نشان می دھد در دوران عمر، بھ تدریج دچار ناراحتی ھای روحی گردیده توجھ دقیق بھ بیوگرافی مشاھیر 
اند، تا آن جا کھ رفتھ رفتھ اعصاب خود را از دست داده، عده ای مبتال بھ بیماریھای روانی شدھف گروھی مشاعر خود را 



ه و بعضی ھنگام نواختن موسیقی درجھ فشار از کف داده، و بھ دیار جنون رھسپار شده اند، دستھ ای فلج و ناتوان گردید
  . خونشان باال رفتھ و دچار سکتھ ناگھانی شده اند

  
  
  
  

از دست دادن توانایی ھای فکری و امتیازات بشری  
یکی دیگر از تأثیرات موسیقی عالوه بر تضییع توانایی ھای فکری و تدبیر در امور، از دست دادن ملکات فاضلھ و صفات 

است، اصوالً بشرفرق و امتیاز او با حیوانات از راه نیروی اراده و فکر و اخالق عالی و معنویت و توانایی عالیھ انسانیت 
ھای خرد ودانش است، موسیقی سعی دارد تمام صفات عالیھ انسانیت را درحالت توقف و ناتوانی در آورد و در آخر بھ 

دوستداران دلباختھ خود را در ردیف ناتوان ترین افراد از نظر محو آنھا دستور صادر فرماید او عالوه بر این شیفتگان و 
  :در اینجا باید بفلسفھ علمی این قسمت بھ دقت توجھ کرد - فکر و اخالق و معنویت بھ جامعھ معرفی کند

لت چنانچھ اشاره شد موسیقی در اثر ارتعاشات حساس، حالت جلب توجھ شدیدی در شنوندگان پدید آورده کھ با ایجاد اینحا
حکومت مطلقھ خود را بر اعصاب اعالم می دارد، در نتیجھ تسلط بر اعصاب، بر تمام نیروھای دماغی و فکری نیز مسلط 
گردیده و در ضمن نیروھای دماغی و فکری نیز مسلط گردیده و در ضمن این حکومت دیکتاتوری خود، تمام قوای 

 stupeur توقیف داده و در نتیجھ یک نوع توقف وجمود فکریمتفکره و نیروھای دراکھ و فھامھ مملکت بدن را امر بھ 
پدید می آورد، یعنی در آن ساعت کھ شخص مجذوب نواھای لذت بخش و زیر و بم موسیقی است تمام افکار عالی و 
اندیشھ ھای بزرگ در حال سستی و ناتوانی شدید در آمده و مثل اینست کھ پرده استتاری روی تمام ادراکات و صفحات 

الیھ کشیده شود، بدیھی است وقتی این عمل تکرار شود و برای ھر نوبت تکرار، تأثیری روی مغز و نیروھای فکری ع
گذاشت، بھ تدریج نیروی خرد و اراده و اندیشھ ھای عالی و اخالق و معنویت ناتوان گردیده تا آن جایی کھ بھ سر حد 

  .زوال و سقوط در می آید
یک نوازنده و یا یک مشتری دائمی موسیقی روبرو شوید و درسی از زندگی و امور روی ھمین اصل، وقتی شما با 

یا مطلبی از اخالق و صفات عالیھ مطرح و یا پرسش کنید در مقابل جز سکوت و تشویش خاطر و بی رغبتی چیز  اجتماعی
دانم چرا از زمانی کھ با بگوئید ب: دیگری مشاھده نخواھید کرد جامعھ شناس معروف موسورسکی در این باره می گوید

نقاشان و حجاران جوان گفتگو می کنم، می توانم بھ اعماق فکر و اندیشھ آنان پی برم و تمایالت آنان را دریابم و خیلی بھ 
ندرت از خود سخن بھ میان آورند در صورتیکھ وقتی با موسیقی دانان ھم صحبت می شوم، ھرگز یک فکر زنده اظھار 

  ».اصول و قواعد فکر فرمولھای موسیقی سخن میرانندنمی کنند و فقط از 
بلی در اثر ھمان تلسط و تأثیر موسیقی بر اعصاب و نیروھای فکری است کھ وقتی شنونده را مسحور نواھای فریبنده 

  . خود نمود تمام آثار خرد و دانش نیروھای دراکھ معنویت و شعور بشری را محو می نماید
 تضییع نیروھای قضاوت  

قی در اثر تسلط یافتن بر اعصاب و روان، حالتی در شخص ایجاد می کند کھ انسان را بھ کلی از قضاوتھای صحیح و موسی
اندیشھ ھای درست باز داشتھ و گاھی می شود ھمھ چیز را در نظر یکسان نمایش می دھد، راست و دروغ، نیکی و بدی، 

یکسان و  ذبھ آھنگ ھای موسیقی قرار گرفتھ است بھ کلیفقر و غنا، خوشی و ناخوشی ھمھ در آن ساعت کھ روح در ج
خوب وبد اختراع در اندیشھ مجذوب مساوی جلوه می کند، در اینجا نیروی قضاوت و اندیشھ بھ طور کلی اسیرنیروی 
مغناطیسی آھنگھای موسیقی است و ھیچگاه قوه متفکره نمی تواند حقایق اجتماع را آن طور کھ وظیفھ یک انسان پاک و 

  .بی آالیش است درک نماید
در این صورت نیز ھرگاه شنونده خود را پیوستھ خاطر خواه موسیقی دانست و بیش از پیش اسرار در شنیدن نواھای 
فریبنده آن بخرج داد با تکرار و ادامھ این علم بدون شک در انتظار روزی ساعت شماری می کند کھ ھیچ گاه نتواند 

بی آالیش و قضاوت صحیح خود را روی کوچکترین امور فردی و اجتماعی نشان دھد اندیشھ پاک، فکر درست، روشن 
دکتر آلکسیس کارل دانشمند زیست شناس معروف می گوید، کاھش عمومی ھوش و نیروی عقل سلیم، از تأثیر الکل 



و و نواقص برنامھ ھای بدون تردید سینما، رادی... شراب و ھمھ قسم افراط و باالخره از بی نظمی در عادت ناشی می گردد
  .درسی در بحران فکری سھیم اند

افسردگی و خمودی   
از نظر نوازندگی (یکی از اثرات موسیقی ایجاد حالت افسردگی و خمودی است کسی کھ بھ موسیقی دل باخت و عالقھ مفرط

کھ عالقھ او را نسبت بھ  با این عمل پیدا کرد بھ تدریج یک نوع حالت سستی و رخوت در وی پدید می آید) و یا شنوندگی
انجام کارھای خود و دیگران کم می شود چنین فردی دردنیا زندگی می کند اما مثل اینکھ از راه و رسم زندگی بدور است، 
با مردم روبرو می شود، نسبت بھ کارھا وعده می دھد، برای انجام امور آمادگی خود را اعالم می دارد، اما ھنگام عمل 

ت و گویا ھمھ را بھ دست فراموشی سپرده است، رغبت او نسبت بھ ضروریات زندگی کم و گاھی انفاق ھیچ مرد کار نیس
می افتد بھ ھمھ چیز پشت پا زده و بھ ھر اندازه موسیقی بر اعصاب او مسلط شده باشد، بھ ھمان اندازه روح کاھلی و 

ن آموختن موسیقی و یا اوقات خود را در برابر افسردگی و خمودی بر او مستولی خواھد شد، مخصوصاً برای دانش آموزا
رغبت آنھا از مطالعھ کم می کند، استعداد آنھا را ضعیف کرده . رادیو صرف کردن فوق العاده از نظر روانی زیانبخش است

در ریاضیات دروس علمی و عملی نیروی فکری آنھا را ناتوان ساختھ و با توجھ بھ تأثیرات عمیق و زیانبخشی کھ 
قی بر روی مغز و اعصاب دارد نبوع فکری و استعداد فطری آنھا را برای پیشرفت در تحصیل بھ کلی از بین می موسی

  . برد
 ضعف اعصاب  

می باشد کھ سرچشمھ آن از اختالالت عصبی است و بعلت تحریک پذیری  Neuroticاین بیماری نوعی واکنش نوروتیک
بوجود می آورد کھ شامل سستی و بیحالی و گاھی بی میلی بھ کار و زیاد، خستگی مزمن ودرد و ناراحتی ھای مبھمی 

زندگی و عدم توجھ بھ اطرافیان خود می گردد، بعضی اوقات ممکن است بھ حدی شدت کند کھ بیمار را از کار و فعالیت باز 
  .داشتھ و حتی او را نیازمند بھ استراحت در بیمارستانھای روانی و اعصاب نماید

ف اعصاب عالئم زیادی دارد کھ اھم آنھا عبارتست از تحریک پذیری، حساسیت، ناتوانی قوای فکری، نوراستنی و ضع
یا موقت اضطراب، گیجی، بی خوابی، گاھی احساس فشار مخصوص در سر، ضعف عضالنی، اختالالت  حاالت دائمی

یا فکری احساس خستگی و  نیمختلف گوارشی، ناراحتی ھای قلبی و عروقی، مبتالیان در اثر کوچکترین فعالیت بد
از دیدن مناظر و شنیدن حوادث  -کوفتگی نموده گاھی خواب برایشان مفید است و زمانی حتی در خواب ھم ناراحت ھستند

غم انگیز سخت ناراحت می شوند، در برابر نواھای نشاط انگیز از حال معمول خود کمی خارج و در برابر نواھای غم 
  .شوند، نشاطی اگر پیدا کنند موقتی است و بھ ھر حال زود رنج و ناشکیبا ھستند انگیز پریشان و گریان می

یکی از عوامل بسیار حساس و موثری در ایجاد نوراستنی و ضعف اعصاب و اختالالت عصبی است، چنانچھ در  موسیقی
ن دو سیستم اعتصاب در سابق گفتھ شد، بعلل تحریکات خارجی کھ ارتعاشات موسیقی روی سلسلھ اعصاب دارد، تعادل بی

کلیھ ومثانھ و غیره بھ - روده-کبد-معده)Vaso-Moteur(اعصاب محرکھ عروق-قلب- گوش -چشم: تمام اعضاء بدن
موازات یکدیگر ھر یک مشغول انجام وظیفھ ئی ھستند کھ چون اعمال آنھا مخالف و متضاد یکدیگر است، ھر گاه تعادل 

المت آن عضو بلکھ تمام اعضاء بدن موثر است؛ موسیقی وقتی کھ با تحریکات بین آنھا حفظ شود این تعادل در حفظ و س
خارجی خود تعادل آن ھا را برھم زد در حقیقت عدم تعادل بین این دو سیستم اعصاب است کھ بیماری ضعف اعصاب را بھ 

  .ارمغان می آورد
ان روی اعصاب کرده اند بھ خوبی ثابت طبق تحقیقات پزشکی امروز و آزمایش ھایی کھ علمای علم اعصاب و روانشناس

روی اعصاب مؤثر بوده و تحریکاتی ایجاد می نماید از ) حتی صدای زنگ ساعت و سرفھ افراد(شده کھ کوچکترین صدا 
این ھم مھمتر، اعصاب آدمی بھ اندازه ای ظریف و زود رنج و حساس بوده و بھ سرعت تحت تأثیرات کوچکترین عوامل 

ند کھ حتی مشاھده رنگ ھای مختلف کھ صدائی ھم بھ ھمراه ندارد تأثیرشگفتی روی سلسلھ اعصاب خارجی قرار می گیر
  .  می نماید

  
  



 تضییع حس باصره  
توسط دو دستھ اعصاب سمپاتیک و  Oculolisso mote urاز نظر فیزیولوژی چشم، حرکت عضالت صاف چشم

عضلھ مستقیم و دو عضلھ مایل می باشد کھ حرکات باال و حرکت کره چشم، بتوسط چھار . پاراسمپاتیک صورت می گیرد
و پایین و داخل و خارج و چرخش بداخل و چرخش بھ خارج کره چشم را انجام می دھند، ولی این دو دستھ عضلھ برای 
نیروی باصره و کار چشم کافی نیستند بلکھ بھ توسط تشکیالت عضالنی صاف تکافو می شود و اینھا تحت تأثیر سمپاتیک 

  .می باشند
بدیھی است چون موسیقی دارای تحریکات خارجی است، وقتی کھ این تحریکات روی اعصاب ادامھ یافت، یعنی شنونده 
اغلب اوقات خود را، پای رادیو یا مجالس کنسرت گذرانید، یا در راه آموختن موسیقی، ساعات زیادی را صرف نوازندگی 

پاداش، اغلب ساعات شبانھ روزی خود را در نواختن موسیقی طی کرد،  نمود، یا برای سرگرمی مردم و دریافت پول و
ھمین افراط و تکرار در عمل عالوه بر آن کھ برای تمام اعصاب اثرات سوء و زیانبخشی خواھد داشت، برای اعصاب 

ضعف نیروی چشم کھ از نظر فیزیولوژی جزء اعصاب حساسھ بدن بشمار می رود، تأثیرات ناگوار و زیانمندی داشتھ کھ 
باصره یکی از آنھا است، و این ضعف ممکنست روزی آثار شدت آن تا فقدان نیروی بینایی و ایجاد کوری صاحب آن را 

  .تعقیب نماید
از طرف دیگر اکثر نوازندگان، بھ علت ضعف اعصابی کھ بھ آنھا دست می دھد، ناچار متوسل بھ مواد مخدر می شوند از 

مواد مخدر موجب می شود کھ برای حصول نتیجھ از ھمان مواد مخدر بھ تدریج بر مقدار  طرف دیگر اصرار در استعمال
آن بیفزایند و ھمین افزایش مواد مخدر باعث مسمویت دائمی می گردد، و چون اغلب موسیقیدان ھا الکل را بین مواد 

کھ  Nerf optiqueب اپتیک مخدر واسطھ بھتری برای تخدیر و سرگرمی و بی خبری تشخیص داده اند از این رو عص
عصب بینایی و یکی از اعصاب بزرگ بدن است و بسیار حساس می باشد در معرض خطر قرار گرفتھ و اغلب دچار 

  .گردیده کھ از این راه نیز کوری را استقبال می کنند) یعنی صغر عصب باصر( Atrophie Optique بیماری
مھ می نمایند کھ آن ھم بھ خصوص وقتی کھ توأم با الکل شد یکی از گاھی عالوه بر الکل، مواد دخانیات را نیز ضمی

مشھور می باشد کھ چشم را در معرض ابتال  Alcoolo Tabanniqueبزرگترین مسمویت ھایی است کھ بعنوان مسمویت 
  .کوری قرار می دھد

مسمویت الکلی و مواد  روی ھم رفتھ آثار شوم و زیان بخشی را کھ موسیقی روی اعصاب دارد، بخصوص وقتی کھ با
  .مخدر ھمراه گردید اعصاب باصره را از بین برده و کوری را بھ عاملین آن ھر چھ سریعتر تقدیم می نماید

روی ھمین اصل، اغلب موسیقی دانان دچار ضعف شدید باصره گردیده، تا آنجایی کھ عده زیادی از آنھا بھ کلی کور، و 
و ) موسیقی دان اَطریشی(و باخ) موسیقیدان آلمانی(ده اند، چنانکھ فردریک ھندلبرای ابد از نعمت بینایی محروم گردی

موسیقی (و اسحق موصلی) موسیقیدان فرانسوی اھل پیرنھ(و موریس روال) خواننده و نوازنده ایتالیایی(ماریا آلتاویال 
و ) شومان(ر فقدان حس سامعھ و عالوه ب) موسیقی آلمانی(بھ کلی کور گردیند بتھوون ) دان معروف عصر ھارون الرشید

  .شدند) یعنی نزدیک بکوری(دچار ضعف شدید باصره ) مالیبران(و )کووینسی(
البتھ اگر ھمھ اینھا مبتال بھ مشروبات الکی نبوده اند، بخوبی می توان احساس کرد کھ زیان موسیقی بھ تنھایی بر روی 

  . اعصاب تا چھ اندازه موثر و قابل توجھ می باشد
جنون-ھیجانات روحی- اغتشاشات مغزی( الت دماغیاختال(  

بدن انسان، مانند کارخانھ وسیعی، دارای دستگاھھای مختلف و منظمی است، کھ ھر کدام قسمتی از اعمال بدن را انجام 
وا می دھند، دستگاه گوارش مواد مورد نیاز را برای سلول ھای بدن آماده کرده، دستگاه تنفس اکسیژن مورد لزوم را از ھ

می گیرد، دستگاه گردش خون، این مواد حیاتی را بھ سلول ھا می رساند، دستگاه دفع، سموم، و مواد زائد را از بدن 
دھند، ولی موقعی از این کارخانھ  بدیھی است؛ این دستگاه ھر کدام قسمتی از اعمال مفید بدن را انجام می. خارج می نماید

می شود کھ تمام حرکات این دستگاھھا زیر نظر یک ھیئت مدیره عاملی در  بزرگ و دستگاھھای مختلف، استفاده کامل
گردش باشد کھ با یک برنامھ منظم ودقیق و ھم آھنگی کامل بکار خود ادامھ دھند، در اینجا باید گفت آن ھیئت مدیره کھ 

  .حفظ نظام تمام این دستگاھھای بدن را برعھده دارند سلسلھ اعصاب می باشند



برنامھ کار و نظم وانضباط دستگاھھای دیگر را از مراکز اعصاب گرفتھ، تا با یک تعادل و ھم آھنگی، نظم  سلسلھ اعصاب
روشن است ھر گاه اعصاب سالم و منظم باشند می توان گفت تعادل و نظم سایر دستگاھھا . سایر دستگاھھا را اداره نمایند

عالوه بر این انسان ناچار است . غیره نیز برقرار خواھد بود دستگاه تنفس، گوارش، گردش خون، جذب و دفع و: از قبیل
قسمت حساسی از این . برای اداره زندگی و بھتر زیستن از محیطی کھ در آن زندگی می کند آگاه باشد و حقایقی را در یابد

  .ارتباط و شعور زندگی پیوستگی کامل با اعصاب سالم دارد
  در فور مول زیر خالصھ کردبنابراین می توان گفت مسئلھ اعصاب را 

  باتندرستی و زندگی سالم =اعصاب سالم+محیط سالم
روشن است، مغز کھ مرکز عقل و تدبیر و فرھنگ و دانشگاه تن و جایگاه نشر امور معنوی و اخالقی و مجلس شورای 

سی جان و تن و محل واقعی تفکر و تدبیر برای حفظ مصالح بدن، و دایره انتظامات و اطالعات و بررسی در امور سیا
باید این مرکز در ھر حال از ھر گونھ حوادث و جریان تحریکاتی کھ . اداره کننده تمام احساس بدن بھ شمار می رود

  .کوچکترین آفتی متوجھ کند پیوستھ مصون و محفوظ باشد
ر آزمائی خود را نخستین فشار و تھاجم و زو.وقتی با تحریکات خارجی خود بر اعصاب مسلط شد بدیھی است موسیقی

زیرا کلیھ اعصاب حسی بدن پیوستگی بھ دستگاه . متوجھ مغز کھ پایگاه عقل و مرکز اعصاب دماغی است می نماید
  و تحریکات خارجی روی ھر کدام از این سلسلھ اعصاب وارد آید . مرکزی خود کھ مغز است دارند

تاثیرات قلبی   
ساعت خون بھ قلب داخل و  24ھزار لیتر در 9ربان داشتھ و در حدود ساعت متجاوز از صدھزار مرتبھ ض 24قلب در ھر 

از آن خارج می شود، البتھ آنچھ کھ در عمل قلب بیشتر مورد توجھ است؛ حرکات و ضربان منظم آن است کھ اعصاب قلب 
ب بھ شمار می قسمتی از اعصاب قلب کھ بھ منزلھ ھیئت مدیره ونظم دھنده قوای محرکھ قل. عھده دار انجام آن ھستند

نیز از اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل یافتھ کھ سمپاتیک ضربان قلب تند می کند و پاراسمپاتیک ضربان . روند
آن را کند می نماید و در صورتی کھ ھر دو با تعادل و توأم با یکدیگر کار کنند وظایف حساس و حرکات منظم قلب بھ 

  .خوبی انجام می گیرد
گفت کھ موسیقی بوسیلۀ ارتعاشات وزیر و بم ھا و تحریکات خارجی خود و جلب توجھ شدیدی کھ در شنونده  در اینجا باید

ایجاد می کند، روی اعصاب قلب نیز مؤثر بوده و با تحریک آنھا، تعادلی را کھ باید پیوستھ بین دو دستگاه اعصاب مذکور 
لی وارد آید در نتیجھ در نظم تمام اعضائی کھ از قلب بھره برقرار باشد بر ھم زده و ھرگاه بھ نظم و انضباط قلب خل

برداری می کنند تأثیر دقیق داشتھ و در نتیجھ ھمین عمل، پایھ ھای زندگی حیوانی از ھضم و جذب و ترشحات،وضع فشار 
د را بھ مایعات بدن، ضربات قلب و حرکات خون، مختل گردیده و تولید امراضی می کند کھ بسا یک دوره عمر صاحب خو

  .فالکت و سرگردانی مبتال خواھد کرد
بعضی از بیماری ھای قلبی از روی تحریک اعصاب شروع شده و یک قسمت از آن را تحریکات صوتی برعھده دارند، 
تحریکات عصبی ھر گاه ممتد باشد مھمترین اسپاسم و واکنش ھای موضعی عروق و در نتیجھ باعث ایجاد بیماری ھای 

  .قلبی می گردد
  
  
  

 فشار خون  
مقدار مقاومت : نیروی انقباضی قلب، دوم: طبق بررسی ھای علمی باال رفتن فشار خون، بھ سھ عامل بستگی دارد؛ اول

  .حجم وغلظت خون و ھرگاه یکی از این عوامل باال رود، فشار خون صعود می کند: عروق محیطی، سوم
اشات فکری، پریشانی خاطر، غصھ و اندوه زیاد، تحریک علم امروز یکی از علل حساس باال رفتن فشار خون را اغتش

افراط در موسیقی، خود موجب اغتشاشات فکری، ناراحتی ھای . اعصاب، ناراحتی ھا و باالخره ھیجانات روحی می داند
روحی، حساسیت ھای بی جا و از ھمھ مھمتر یکی از عوامل حساس در اختالالت اعصاب و تحریکات عصبی شده، بھ 



یا مختصر پیش آمدی، مالیمت و خونسردی را از دست داده و دچار ھیجانات  صاحب آن در برابر اندک ناراحتی طوری کھ
غیرعادی می شود و ھمین عصبانیت ھا و ھیجانات ناگھانی و مکرر است کھ موجب بروز حملھ ھا و دردھای قلبی و 

  . مھمتر موجب باال بردن فشار خون و سکتھ ھای مغزی می گردد
  

یج عشق تھی  
این بیماری شدت آن گاھی . یکی از بیماری ھای روانی کھ مورد بحث و توجھ روانکاوان است، بیماری روحی عشق است

بھ جایی می رسد کھ شخص، خود برای ھالکت خویشتن قیام کرده؛ خود را بھ آب و آتش می اندازد، مسموم می کند، حتی 
بھ اصطالح متمدن امروزی در معابر عمومی خود را بھ زیر اتومبیل  چشم از حیثیت و آبروی خود پوشیده و در دنیای

  .معشوق رھا می کند و گاھی این بیماری تا ورود بھ تیمارستان صاحب خود را راھنمایی می کند
بیماری روانی عشق، گاھی از راه چشم، زمانی بھ وسیلھ گوش،تسلط بر اعصاب و نیروھای فکری پیدا می مند، اغلب 

و آنگاه بھ دنبال ھمان یک نگاه بسا تحریک عشق و خطرات خودکشی . ا و چشم چرانی ھا گران تمام می شودنظربازی ھ
  .و یا ابتال بھ بیماری ھای روانی، نتیجھ عمل را تا صحنۀ تیمارستان با شما ھمراھی خواھد کرد

صوص ھرگاه با موسیقی و اشعار اما تحریک عشق از راه گوش نیز، بھ وسیلھ آواز لطیف زنان و مردان خواننده بھ خ
عاشقانھ توأم باشد ایجاد شده و شنونده را تحت تأثیرات شدید قرار داده و عشق و میل مفرط بھ وصال و روابط جنسی را 

  .پدید می آورد
یکدیگر می کشاند، منتھی  بشر دارای غریزه جنسی است و مانند نیروی مغناطیسی مرد و زن را با اندک تحریکی بھ سوی

ین تحریک ھر گاه بھ جا باشد عالوه بر آن کھ زیانی نداشتھ دارای منافعی نیز ھست، اما گاه این تحریک بھ موقع نیست و ا
کرده و سرگردانی عجیب و عواقب ) عشق( کار بھ وصال نمی کشد و اگر بھ مرحلھ شدت وافراط رسید تولید بیماری روانی

انی کھ دچار این نوع بیماری عشقی ھستند؛ نغمات موسیقی چنان حالت کس.  وخیمی را برای صاحب آن ایجاد می نماید
عشق و شیفتگی را در آنھا تشدید کرده کھ تنھا راه آرامش خود را یا وصال بھ معشوق تصور می کنند و یا صرف نظر 

  .کردن از عمر و ھستی
اری روحی برکنارند را نیز بھ دایره عشق موسیقی نھ تنھا آتش عشق بازان را تند می کند بلکھ شنوندگانی کھ از این بیم

  .می کشاند، و در اکثر موارد با شکست در عشق و گاه بھ خودکشی ھم منجر می شود
 


