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 «مقدمه» docxاول. جلسه
 1«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم»

د توجه مبلغان هاي هدايت مورکتاب هدايت است و سزاوار است به عنوان منبعي در استخراج روشقرآن 

یرامون شیییوت تربیت و پتوان به نتايجي قابل توجهي ديني قرار بگیرد. با اندکي تأمل در آمارهاي قرآني مي

ين مجموعه قرار گرفته هاي ااي از اين آمارها که مبناي موضوعات فیشهدايت قرآن دست يافت. به نمونه

 کنیم:است، اشارت مي

 يابیم:کنیم، درميآيه قرآن توجه مي 6636وقتي به موضوعات مطرح شدت در 

 پردازد؛د متعال ميبیش از دو هزار آيه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به معرفت اسماء و صفات خداون 

 پردازد؛رگ مياعمال در دنیاي پس از محدود دو هزار آيه به معاد و مواقف بعد از مرگ و نتايج  

 هاي انبیاء و مسأله نبوت و واليت مربوط است.و حدود دو هزار آيه به داستان

آيه، نگات  1یبت غآيه،  4اين در حالي اسیییت که تعداد آيات قرآني پیرامون فروعات دين؛ مانند حجاب  

وضییوعات مهمي مانند آيه اسییت، حتي تعداد آيات مربوط به م 37آيه، امر به معروف و نهي از منکر  2حرام 

عات فرعي در اين موضیییوکند. شیییايد ب یییود گفت: همه آيه تجاوز نمي 41و  98نماز و جهاد به ترتیب از 

 شود.آيه را شامل مي 636مجموع تقريبا 
ضوعات اخالقي و احکامي ن ان مي  سه تعداد آيات پیرامون خدا، قیامت و واليت با بقیه مو دهد که مقاي

هاي اعتقادي را در فرد مسییتمکم کرد. در عالم خارج هم اين براي ايجاد رفتارهاي ديني، بايد ايمان به پايه

کند به خاطر ضعف در يک ابل اثبات است که هر جا فرد در انجام حکمي از احکام دين کوتاهي مينظريه ق

دهد يا در کسب و کارش حالل و حرام را يا چند پايه اعتقادي اوست؛ به عنوان مثال، اگر کسي خمس نمي

ست، رعايت نمي ضعیف ا سخت کسب حرام در قیامت  وگرنه هرگز کند، اعتقادش به رزاقیت الهي و عذاب 

شود چه  شد، همچنانمرتکب اين رفتارها نمي سیدت  شرع پر که اگر از متدينین اهل تقوي و رعايت احکام 

                                                             
 .9. سورت اإلسراء، آيه  1
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 docxاول. جلسه

 

ها از چند حالت خارج نخواهد بود: يا به ها به احکام و اخالق ديني اسییت، پاسیی  آنعاملي موجب تقیّد آن

ب و امید به پاداش اخروي، و يا خاطر جلب رضییايت الهي و عالقه به حتییرت حت اسییت، يا ترق از عقا

. بنابراين، اگر بخواهیم تغییري در رفتارهاي ممبت به واليت و اطاعت پذيري از حتیییرات اهل بیت 

ساختهاي اعتقادي آن ست ابتدا زير  ضمن مخاطبان خود ايجاد کنیم، الزم ا ستمکام ببخ یم و در  ها را ا

هاي ها تبیین کنیم تا تأثیرگذار باشیید.در تمامي فیشاي آنتبیین زير بناهاي اعتقادي، مفاهیم اخالقي را بر

سخنراني اين مجموعه که براي پذيرايي شما عزيزان از مهمانان مات خدا تدارک ديدت شدت است، اين مبناي 

 قرآني لماظ شدت است. 

 ماءصییفات و اسیی در جلد اول اين کتاب که جهت اجرا در دهه اول مات مبارک تهیه و تولید شییدت اسییت ،

ست تا مبلغ بتواند از اين طريت معرفت مخا سبت به الهي در قرآن و آيات آن تبیین گرديدت ا طبان خود را ن

 میزبان اين مات مهماني افزايش دهد.

از مرگ از منظر  در جلد دوم که جهت اجرا در دهه دوم مات مبارک تهیه شییدت اسییت ، معاد و مواقف بعد

 گردد. است تا مخاطب با زندگي بعد از مرگ خود نیز آشناآيات الهي در قرآن تبیین گرديدت 

رتبط با واليت اهل مجلد سوم اين کتاب که متناسب با اجرا در دهه سوم آمادت گرديدت است ، به مفاهیم 

را اصیییالح و تقويت  پرداخته شیییدت تا از منظر آيات الهي بتواند نوع ارتباط مخاطبین با اهل بیت بیت 

 نمايد.

ست دربردارندت پیام هاي اخالقي اين مجموعه سه جلد آمادت و تدوين گرديدت ا شد بدين  که در  نیز مي با

مت رفتار صورت که در هر جلسه يک پیام اخالقي از موضوعات فرعي دين در ضمن موضوع فیش)در قس

 سازي(مورد توجه قرار دادت شدت است. 

 باشد:جلسه به ترتیب ذيل مي 34هاي فرصت موضوعات و پیام
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 پیام ها                                                                                           موضوعات  docxاول. جلسه

 خدا در قرآن
 آن...انس با قر........................مات میهماني خدا.........................................................

 مه کارهاه.ياد خدا در ............میزبان........................................................آشنايي با 

 م استجابت دعا.....حکمت عدرحمت واسعه..............................................................

 انستن خود از عذاب الهيد......ايمن غتب الهي......................................................

 ....توکل.................................................................قدرت الهي..................................

 رامح..مال ................................رزاقیت الهي.............................................................

 خدا معصیت نکنید .....در ممتر.......................علم الهي.........................................

 بخ ش ديگران...................................................................................غفار الذنوب...

 موسیقي حرام ....پیامدهاي.....................................ربوبیت، مالکیت، خالقیت.............

 اري دين خداي.....................................انفاق براي خدا شناسي حترت خديجه 

 معاد در قرآن

 ردنک.......وصیت ..........................مرگ.....................................................................

 ا خانوادت.بد اخالقي ب........................قبر.....................................................................

 مانت داري.....ا................................برزخ....................................................................

 ر م کالت.......صبر د.............مم ر و قیامت...........................................................

 برادران ديني ..................................گرت گ ايي ازشفاعت و امام حسن مجتبي 

 .حسن خلت..................میزان اعمال، نامه اعمال، حوض کوثر. ................................

 لناق......حت ا............................پل صراط.................................................................

 خود شیفتگي .......عجب و.............جهنم.. .................................................................

 ايتام ...رسیدگي بهامیرالمومنین، شرط ورود به به ت.................................... واليت

 .واليت فقیه............واليت اهلل و واليت رسول و واليت ائمه....................... ............
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 docxاول. جلسه

 

 والیت در قرآن

 فاع از واليت.............د.........واليت امیرالمؤمنین و پاس  به شبهات اهل سنت.......

 ممتر امام .........درک.............معرفت به امام...........................................................

 .....خمس..........................................و شب قدر.................................. امام زمان

 د..تربیت فرزنبرکات، ايجاد ممبت در فرزندان.......................... حب اهل بیت،آثار و

 تقیه.........................ها........................................اطاعت از اهل بیت، شیعه و ويژگي

 اهل البیت  . پاس  به شبهات وهابیت...............................زيارت1دفاع از شیعه 

 مه اطهار .................توسل به ائ.. پاس  به شبهات وهابیت........2دفاع از شیعه 

 ت ديگران........هداي.............مقام شیعه در قیامت......................................................

  سازي براي ظهور امام زمان...............................زمینه..شیعه و آخر الزمان........

 ...... ايمانرجعت امامان و شیعیان ان و حکومت صالمان در زمین..........................

 شب های قدر و عید فطر

 خدا ...حسن ظن به..........................دعا.....................................................................

 به معروف و نهي از منکر .....................امر.شرايط استجابت دعا..............................

 به ارادت الهي .......رضايت.............آداب دعا................................................................

 اسبه اعمال.مراقبه و مم...................فطر...........................................................عید 

فصلی که در مؤسسه تخصصی خطابه   12فصل  از  5همچنین فیش های سخنرانی در قالب  

گیزه نامیربیان پژوهش و مورد آموزش قرار می گیرد، تنظیم شده و آن شامل: فصل روش های ا

ندیشه )با سازی)با هدف ایجاد انگیزه برای استماع و پیگیری سخنرانی( ، فصل روش های اقناع ا

هدف متقاعد کردن مخاطب نسبت به موضوع(، فصل روش های پرورش احساس)با هدف 

تحریک احساسات مطلوب دینی در مخاطب(، فصل روش های رفتاری سازی)با هدف ایجاد 

تغییر رفتارهای نامطلوب در مخاطب( و فصل روش های ذکر  رفتارهای مطلوب و حذف یا

 مصیبت)با هدف ارائه روضه های مناسب با منبر(.
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 docxاول. جلسه
امی باید گفتنی است با توجه به عدم امکان اعمال تمام فنون و روشهای سخنرانی ، مبلغین گر

ری بیشتر از این محتویات استفاده نموده و با بکارگیری دیگر روشهای سخنرانی بستر تأثیرگذا

 دینی را فراهم نمایند.

ه های امور مساجد و مؤسسامیدواریم تالش خدمتگزاران شما در مرکز مطالعات و پژوهش 

جبات تخصصی خطابه امیر بیان مورد استفاده شما آبادگران سنگرهای مساجد قرار گیرد و مو

 هلل. اید، ان شاء رضایت خداوند متعال را که میزبان مهربان این ماه عزیز است، فراهم نما

از نظرات  ( ما راamirebayan.irشما نیز می توانید با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به سایت )

 مند نمایید. و پیشنهادات حکیمانه خود بهره

  معاونت پژوهش موسسه تخصصی خطابه امیربیان 



 

 

  

 
 دومجلسه 

 «معرفت به امام »
 : علم^ائمهیژگیو
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 «  (3جلد )آیه های بندگی » کتاب دوم جلسه

 

 : علم(موضوع: معرفت به امام)ویژگی ائمه -جلسه دوم docxاول. جلسه

 درک محضر امام پیام:

 
ب ن مرد پاس  داد: خوبه مردى از اهل آفريقا فرمود: راشد چطور است؟ آ گويد: امام باقر ابو بصیر مي

 رى. پرسید: کى؟آ، سالم به شما رساندت. امام فرمود خدا رحمتش کند. عرض کرد: مگر مرد؟ فرمود: بود

ردى بود. فرمود هر امام پاس  داد: دو روز پس از حرکت تو. گفت: عجب! نه مرضى داشت و نه مبتال به د

 شود و يا علتى دارد؟میرد يا به مرضى دچار مىکس مي

فرمودند: شما خیال  د که بود؟ فرمود: يکى از دوستان و عالقمندان به ما بود. سپسمن عرض کردم: آن مر

 ايد. ، بد خیالى کردتکنید کسى نیست متوجه شما باشد و سخن شما را ب نودمي

مُ الْخَیْرَ وَ کُونُوا مِنْ أَهْلِهِ تُعْرَفُوا ءٌ مِنْ أَعْمَالِکُمْ فَاحْتُرُونَا جَمِیعاً وَ عَوِّدُوا أَنْفُسَکُوَ اللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَیْنَا شَيْ »

 1«فَإِنِّي بِهَذَا آمُرُ وُلْدِي وَ شِیعَتِي.

یم. سعى کنید خود بخدا قسم هیچ يک از اعمال شما از ما مخفى نیست، بدانید ما همی ه متوجه شما هست

نم را به اين کار سفارش د و شیعیارا عادت دهید به کار خوب تا به همین امتیاز شناخته شويد؛ من فرزندان خو

 کنم.مي

 
ان را مالقات شود که آيا ممکن است امام به اعمال کساني که تاکنون اي در اينجا سؤالي مطرح مي

 ها شیعه در سراسر تر، میلیوناند، آگات باشد؟ و از اين مهمتنکرد

 علم پیدا کند؟  سان در سراسر دنیاها اندنیا وجود دارند، مگر ممکن است يک نفر، به اعمال میلیون

                                                             
 .244، ص 46، ج. بحار األنوار1
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 docxاول. جلسه

 

ا خودشان که يک ها امام را باي باورپذير نباشد، اينست که آنشود اين امر براي عدتآن چه باعث مي

صفات خدا در زمین  کنند؛ در صورتي که امام، انسان کامل و مظهر اسماء وانسان عادي هستند، مقايسه مي

وند اين علم را به ها و زمین هستند و خدامه عالم به غیب آسماناست و يکي از اين اوصاف علیم است. ائ

 اي ان عطا کردت است، اما اين علم از جنس علم ما که داراي ممدوديت است، نیست.

 علم امام با علم مردم عادي تفاوت دارد، در روايت ديگري آمدت است: 

 به حمران بن اعین فرمود:  حترت صادق 

رَهَا وَ لدُّنْیَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ إِلَّا هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدِتِ إِلَى رَاحَتِهِ يَعْرِفُ ظَاهِ يَا حُمْرَانُ إِنِ ا»

 1«بَاطِنَهَا وَ دَاخِلَهَا وَ خَارِجَهَا وَ رَطْبَهَا وَ يَابِسَهَا.

کرد: ظاهر و باطن و  ينست؛ به کف دست خود اشارتها در نزد امام مانند اها و زمینحمران! دنیا و آسمان

 داند.داخل و خارج و تر و خ ک دنیا را مي

ا چ م سر خود امور را بیند، اين نیست که امام همانند مردم عادي بمنظور از اينکه امام اعمال ما را مي

ام حاضر است، اين نیست که اميابد؛ و منظور از اين بیند، بلکه او با قلب و روحش به امور دنیا آگاهي ميمي

مان در صدها جا شود تا بعتي بگويند امکان ندارد جسم امام هم زکه او با جسم خود در جايي حاضر مي

ايم؛ يعني، در عالم خواب در آن اي م ابه داشتهباشد. براي بعتي از ما هم اتفاق افتادت که در خواب تجربه

 اند:ن به دنیا فرمودتدربارت احاطه علم ا ايم. امام صادقديدتواحد حوادث جاري در مکان هاي مختلف را 

ءٍ مِنْهَا وَ إِنَّهُ لَیَتَنَاوَلُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا کَمَا يَتَنَاوَلُ إِنَّ الدُّنْیَا تَمَثَّلَ لِلْإِمَامِ فِي مِثْلِ فِلْقَةِ الْجَوْزِ فَمَا يَعْرِضُ لِ َيْ »

 2«ءٌ.دَتِهِ مَا يَ َاءُ فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْ أَحَدُکُمْ مِنْ فَوْقِ مَائِ

                                                             
 ق.  1403، چاپ دوم، 385، ص 25بيروت(، ج  -. بحار األنوار )ط 1

 .217و بصائر الدرجات، ص  217. االختصاص، ص 2
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  docxاول. جلسه

تواند شیدت نیست. او ميدنیا مانند يک پوست گردو در مقابل امام مجسم شدت؛ چیزى از دنیا در نظر امام پو

ست داريد و از دخواهید بر مياز هر جاى دنیا آنچه را که بخواهد بگیرد، مثل شما که از سفرت هر چه را مي

 شما فاصله ندارد.

 کند: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ أَرَّجَانِي نقل مي

 «يَا ابْنَ بَکْرٍ إِنَّ قُلُوبَنَا غَیْرُ قُلُوبِ النَّاقِ.»امام فرمود: 

بینند و بینیم که مردم نمىهاى مردم است؛ ما پاک و برگزيدت هستیم؛ چیزهائى را مىهاى ما غیر دلدل

شوند و حاضر و شاهد بر مان نازل ميشنوند؛ مالئکه بر ما روى فرشهاىويم که آنها نمىشنچیزهائى را مي

خوانند و براى ما ماز مينآورند؛ با ما آمدهايى که اتفاق نیفتادت براى ما مىمردگان ما هستند؛ اخبار و پیش

کنند....هر شبى ها حرکت مينهاى آمالند و فرزندانمان بر روى بالهاى خود را به ما ميکنند؛ بالدعا مي

وا از مالئکه؛ هر پادشاهى هآيد و اخبار جنیان و اخبار ها نزد ما است؛ آنچه پیش مىآيد اخبار تمام زمینکه مى

ار او را؛ خبر هر آورند و چگونگى رفتشود، خبرش را براى ما مىمیرد و ديگرى جان ین او مىدر زمین مي

 شود.براى ما آوردت مىيک از شش زمین تا زمین هفتم 

مَغْرِبِ؟ فدايت شوم! آيا امام بین م رق و مغرب را گفتم: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ يَرَى الْإِمَامُ مَا بَیْنَ الْمَ ْرِقِ وَ الْ 

 بیند؟ مى

ها را نبیند و حکم نکند در تواند حجت و امام باشد براى م رق و مغرب، با اينکه آنچگونه مي فرمود: پس

ها ها قدرت دارد و نه آننیان اي ان؟ و چگونه حجت خواهد بود بر مردمى که از ديدت او پنهانند؛ نه او بر آم

بیند؟ و چگونه حجت بر ها را نمىبر او؟ چگونه سفیر از جانب خدا و شاهد و گوات بر خلت است با اينکه آن

ها؟ با يت پروردگار میان آنها و بین انجام مأمورها است با اينکه پنهان از نظر اويند و فاصله باشد بین آنآن

 فرمايد: اينکه خداوند مي

 1«وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاقِ.»

                                                             
 .28 /. سبا1
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 docxاول. جلسه

 

 1.منظور تمام مردم زمین هستند و حجت پس از پیامبر جان ین او خواهد بود

 
ب زيارات اينقدر آمدت است. چرا در با برد، معرفتيکى از چیزهايى که ارزش عمل را از نظر کیفیت باال مى

را زيارت کند به شرط اينکه او  که امام ؟ هر کسى...«مَن زارَ الْمُسَیْنَ علیه السالم عارِفاً بِمَقِّهِ»است که مثلًا 

 را ب ناسد چنین و چنان است، چرا؟

راى امام حسین کنند که يک قطرت اشک بزيرا اساق، شناخت است. اينکه بعتى از اشخاص شبهه مى

تواند اينقدر ارزش داشته باشد، پاس  اين است که گاهى ممکن است انسان آنقدر براى امام حسین مگر مى

بگريد که اگر اشک همه عمر را جمع کنند يک استخر ب ود و هیچ ارزشى هم نداشته باشد. ولى يک انسان 

ه ارزشش از آن استخر اشک ديگرى ممکن است به اندازت يک بال مگس براى امام حسین اشک بريزد ک

 2خیلى بی تر باشد.

هنگام   تم قم، گروهي از زائران امام ه« جاسب»اللّه بهجت نقل شدت است که در منطقه  از آيت

ک د. جمعیّت وش ميدکنند که در گرماي روز کوله باري از علف به مراجعت از م هد به پیرمردي برخورد مي

ل يک بار به م هد مقدّق : پیرمرد! زحمت دنیا را وِلْ کن نیستي! بیا تو هم الاقگويندبا شماتت و سرزنش مي

گويد: گ ايد و ميبان ميزکنند. پیرمرد خسته و پاک دل سفر کن! و اين سخن را تکرار و او را بسیار توبی  مي

 شما که به زيارت آقا رفتید و به آقا سالم داديد، 

گويي! مگر آقا زندت است که سالم ما رمرد! اين چه سخني است که ميگويند: پیجواب گرفتید يا نه؟ مي

شنود؛ بیند و سخنان ما را ميگويد: عزيزان! امام که زندت و مردت ندارد؛ ما را ميرا جواب بدهد! پیرمرد مي

ن جا رو گويد: آري! و از هماگويند: آيا تو اين عُرضه را داري؟ وي ميشود. آنان ميزيارت که يک طرفه نمي

شنوند و همه با کمال صراحت مي« اَلسَّالمُ عَلَیْکَ يا امام ه تم»گويد: کند و ميبه سمت م هد مقدّق مي

                                                             
 .372، ص 25بيروت(، ج  -. بحار األنوار )ط 1

 .491ص ،27آثاراستاد شهيد مطهرى، ج. مجموعه2
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و بدين ترتیب زائران همگي خجالت « عَلَیْکُم السَّالم آقاي فالني»شود که: که به آن پیرمرد به نام خطاب مي docxاول. جلسه

 1مرد نوراني را فراهم آوردند.شوند که چرا سبب دل کستگي اين ک یدت، پ یمان مي

 ، زندگي ما عوض خواهد شد:اگر معرفت و شناخت ما نسبت به امام درست شد

 يک چ م زدن غافل از آن مات نباشید شايد که نگاهي کند آگات نباشید 

 

 اي به شی  مفید چنین نوشتند: در نامه امام زمان 

ا النَّائِي عَنْ مَسَاکِنِ الظَّالِمِینَ حَسَبَ الَّذِي أَرَانَاتُ اللَّهُ لَنَا مِنَ الصَّلَاحِ وَ لِ ِیعَتِنَا بِمَکَانِنَ وَ إِنْ کُنَّا ثَاوِينَ  نَمْنُ »

 2« مِنْ أَخْبَارِکُمْ.ءٌزُبُ عَنَّا شَيْ الْمُؤْمِنِینَ فِي ذَلِکَ مَا دَامَتْ دَوْلَةُ الدُّنْیَا لِلْفَاسِقِینَ فَإِنَّا نُمِیطُ عِلْماً بِأَنْبَائِکُمْ وَ لَا يَعْ

متى است که ما اگر چه مقیم هستیم در جاى خودمان که دور از منازل ستمگران است، بر طبت مصل»

فرمودت. ما به اخبار شما  خداوند براى ما و براى شیعیان مؤمن ما، مادامى که دولت فاسقین برقرار است، مقدر

کنیم. سرپرست رها نمى... ما شما را بىما پنهان نیست مسلط هستیم و علم داريم و هیچ خبرى از شما براى

 ...کنیم )به ياد شما هستیم(و ياد شما را فراموش نمى

مام زمان ببینیم و ما شیعیان خود را طوري عادت بدهیم که اعمالمان را )در خلوت يا جلوت( در ممتر ا

 ر متذکر شويم.ت کردت و به اين امدر مرحله بعد نسبت به همسر و مخصوصا فرزندانمان احساق مسئولی

که در ممتر امام  .... به فرزندان خود فهمانديمها و تفريمات و درق خواندن واگر از کودکي در بازي

 ، ديگر نگران نخواهیم بود نکند در ساعاتي که تنهاست خطا کند.زمان هستي

. مانند را از خودمان دور خواهیم کرداگر اين نگات را در خودمان زندت کرديم، بسیاري از رذايل اخالقي 

کند: چند سال از انقالب گذشته بود که مرتتي سیگارش را ترک کرد. شهید آويني که همسرش نقل مي

در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند. در  دلیلي که براي اين کار ذکر کرد اين بود: آقا امام زمان 

                                                             
 .183 - 182. بهجت عارفان، صص 1

 ق.  1409. قم، چاپ: اول، 902، ص 2. قطب الدين راوندى، الخرائج و الجرائح، ج2
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 docxاول. جلسه

 

گونه بود که ديگر هرگز لب به سیگار حتور اي ان سیگار بک م؟ اينتوانم در طور مياين صورت من چه

 1نزد.

کنم. حترت در مورد اين که و در آخر سخن همه شما عزيزان را به روايتي از آقا رسول اهلل میهمان مي

 فرمايند:شیعیان چه کساني هستند، مي

 2«تَدَى بِأَعْمَالِنَا.إِنَّ شِیعَتَنَا مَنْ شَیَّعَنَا وَ اتَّبَعَ آثَارَنَا وَ اقْ»

 ما اقتدا نمايد. همانا شیعه ما کسى است که دنبال ما بیايد، و از آثار ما پیروى کند، و به کردار

 
کسي که خودش  ترين شخص در اين عالم است!سوختهاجازت بدهید آخر منبر سري به آقايي بزنیم که دل

دموع دما؛ جد غريبم! صبح و مساءا و ألبکیَنَّ لک بدل الجد غريبم! الندبنک صباحا »در زيارت ناحیه فرمود: 

ها جلو صمنه ريزند، امام زمان همی ه همهاگر ديگران فقط ممرم اشک مي« کنم.و شب برايت گريه مي

 چ م ان است.

 کنم.فرمايد: به جاي اشک، خون گريه ميک د... آن وقت ميببینید او چه مي 

 کنند: جدشان اين طور خطاب ميدر زيارت ناحیه مقدسه خطاب به 

 السالم علي ال یب الختیب؛ جد غريبم! »

 « سالم بر مماسن خونینت»

 .« السَّلَامُ عَلَى الْخَدِّ التَّرِيب»

  3«السالم علي الرأق المرفوع.»

 ان نمي دانم وقتي که حترت اين سالم ها را مي دادت است چه حالي داشته يا صاحب الزم

 .بِالدِّمآءِ الْمُرَمَّلِ  عَلَى أَلسَّالمُ

                                                             
 ام بود.. مرتضی آيينه زندگی1

 .154، ص65ج بيروت(،  -. بحار األنوار )ط 2

 .236، ص98بيروت(، ج -. بحار األنوار )ط 3
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 .شد آغ ته خون به بدنش آنکه بر سالم docxاول. جلسه

 .الْخِبآءِ  الْمَهْتُوک عَلَى أَلسَّالمُ

 .شد شکسته هايشخیمه حرمت آنکه بر سالم

 .الْکسْآءِ أَصْمابِ  خامِسِ عَلى أَلسَّالمُ

 .کساء اصماب از پنجمین به سالم

 .الْغُرَبآءِ غَريبِ عَلى أَلسَّالمُ 

 .غريبها غیب رب سالم

 .ال ُّهَدآءِ  شَهیدِ  عَلى أَلسَّالمُ 

 .شهیدها شهید بر سالم

 .األدْعِیآءِ  قَتیلِ  عَلى أَلسَّالمُ 

 .زنازادگان دستِ يشدت ک ته بر سالم

 .کرْبَآلءَ ساکنِ  عَلى أَلسَّالمُ 

 .کربال ساکن بر سالم

 .السَّمآءِ مَالئِکةُ  بَکتْهُ  مَنْ عَلى أَلسَّالمُ 

 .کردند گريه او بر آسمان هايفرشته که کسي آن بر سالم

 .الْمُتَرَّجاتِ  الْجُیُوبِ  عَلَى أَلسَّالمُ 

 .خوردت چاک گريبانهاي بر سالم

 .الذّابِالتِ  ال ِّفاتِ عَلَى أَلسَّالمُ 

 .خ کیدت لبهاي آن بر سالم

 .الْعارِياتِ األجْسادِ  عَلَى أَلسَّالمُ 

 .ماندت عريان جسدهاي آن بر سالم

 .الْمُقَطَّعاتِ  األعْتآءِ عَلَى أَلسَّالمُ

 .شدت تکه تکه اعتاء آن بر سالم
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 docxاول. جلسه

 

 .الْمُ االتِ الرُّؤُوقِ  عَلَى أَلسَّالمُ 

 .رفته نیزت باالي سرهاي آن بر سالم

 .الْبارِزاتِ  النِّسْوَةِ  عَلَى أَلسَّالمُ 

 .حرم از شدت بیرون زنان آن بر سالم

 .مَظْلُومِ الْ  الْقَتیلِ عَلَى أَلسَّالمُ

 .مظلوم يشدت ک ته بر سالم

 .الْمَسْمُومِ أَخیهِ  عَلى أَلسَّالمُ 

 .مسمومش برادر بر سالم

 .السَّلیبَةِ األبْدانِ عَیلَى أَلسَّالمُ

 .کردند غارت را لباسهاي ان که برهنه بدنهاي آن بر سالم

 .أَکفان باِل الْمَدْفُونینَ عَلَى أَلسَّالمُ

 .کفن بدون هايشدت دفن آن بر سالم

 .ناصِر بِال الْمَظْلُومِ  عَلَى أَلسَّالمُ

 .ياور بي مظلوم آن بر سالم

 .حُرْمَتُهُ  هُتِکتْ مَنْ  عَلى أَلسَّالمُ

 .شد شکسته حرمتش که کسي بر سالم

 .الْجِراحِ  بِدَمِ  الْمُغَسَّلِ  عَلَى أَلسَّالمُ

 .شد دادت غسل زخمهايش خون با آنکه بر سالم

 .الرِّماحِ بِکأْساتِ  الْمُجَیرَّعِ لَىعَ أَلسَّالمُ

 .شد نوش جرعه هانیزت جام از آنکه بر سالم

 .الْوَرى فِى الْمَنْمُورِ عَلَى أَلسَّالمُ

 .بريدند را سرش قفا از آنکه بر سالم

 .الْقُرى أَهْیلُ  دَفَنَهُ  مَنْ  عَلى أَلسَّالمُ
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 .کردند دفن را بدنش، روستا اهل آنکه بر سالم docxاول. جلسه

 .الْوَتینِ الْمَقْطُوعِ  عَلَى مُأَلسَّال

 .بريدند را گردنش رگ آنکه بر سالم

 .الْخَتیبِ  ال َّیْبِ عَلَى  أَلسَّالمُ

 .شدت ختاب خون به مماسن بر سالم

 .التَّريبِ الْخَدِّ  عَلَى أَلسَّالمُ

 .آلودت خاک به گونه آن بر سالم

 .السَّلیبِ الْبَدَنِ عَلَى أَلسَّالمُ

 .لباق بي بدن آن بر سالم

 .بِالْقَتیبِ الْمَقْرُوعِ الثَّغْرِ  عَلَى أَلسَّالمُ 

 .شد نواخته آن بر خیزران چوب با که دنداني آن بر سالم

 .الْمَرْفُوعِ  الرَّأْقِ  عَلَى أَلسَّالمُ

 .رفته نیزت باالي سر آن بر سالم

 .ارِياتُالتّی السِّباعُ  إِلَیْهَا تَخْتَلِفُ  وَ، الْعادِياتُ  بُالذِّئا تَنْیهِ ُهَا، الْفَلَواتِ فِى الْعارِيَةِ األجْسامِ  عَلَى أَلسَّالمُ

 وح ي حیوانات و کردندمي شانپارت و تکه درندت گرگهاي که بیابان در ماندت عريان جسمهاي آن بر سالم

 .آمدند فرود آن سر بر



 

  

 

 
 

 معرفی محصوالت
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  یاسالم نیو رقم زدن تمدن نو یخیتار چیظهور و گذر از پ یدر مقدمه ساز رانیو ملت ا یانقالب اسالم گاهیجا نتبیی ��

ت که از سا یخیتار دهیپد کیانقالب رقم زدن  نیامام یرو به رهبر شیدر قرن پ یو انقالب اسالم رانیا وریبزرگ ملت غ تماموری️✳

 سابقه است . یصدر اسالم تا کنون ب

 کرد .  لیتبد ریقدرت شکست ناپذ کیرا به  رانیشد و ا یسپر یرینظ بی شکل به گذشته سال 50 در اول گام️✳

 قرن یامت اسالممتعدد بر دوش  اتیاست که حسب روا یا ژهیو تیاست مامور ایدر دن یاسالم نینو سازی تمدن که دوم گام️✳

 حاضر است. 

 مهم است. اریبس تیمامور نیدر ا یجمهور استیر 1400و  98انتخابات اسفند  گاهجای️✳


