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مسابقه پیامکی 
خواننده محترم!

سالم...

مرکز فرهنگی پژوهشی اوقاف برای شما مسابقه ای آماده  کرده ا ند با 

جوایزی نفیس!

این مجموعه نمایشگاهی را با دقت مالحظه کرده و به سئواالتی که در 

ادامه می آیند پاسخ دهید.

بیست  شماره  تابلو  به  لطفا  مسابقه  در  شرکت  و  بیشتر  توضیح  برای 

مراجعه فرمایید.
اهدایی



?

2

هرچه از فضايل اخالقى فاصله بگيريم، مشكالت و گره هاى زندگى پيچيده تر و بيشتر خواهد شد.
۱۳۸۲/۰۹/۱۷  مقام معظم رهربی

ِاّیاَك َوما َتْعَتِذُر ِمْنُه.
امام حسین فرمود: از آنچه موجب 

عذرخواهی می شود بپرهیز.
بحاراالنوار، ج 78، ص 120.

اشتباهات ریز و درشتی داری و هر بار بعد از هر اشتباه سعی 
می کنی عذرخواهی  کنی. یک روز ماشینت را جلوی درب 

خانه دیگری پارک کردی، روزی دیگر عصبانی شدی و 
حرفی نامربوط به همکارت زدی و روزی بعد حواست پرت 
شد و کارهایت را درست انجام ندادی! عذرخواهی کردن 

خوب است. اما راهی دیگر هم هست. پیشگیری!

ببخشید!
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ما نمى خواهيم فقط کار کنيم؛ ما مى خواهيم محروميت را از بين ببريم و محروم را از محروميت خارج کنيم؛ هدف اين است.
۱۳۷۰/۰۵/۲۳  مقام معظم رهربی

یا بَُنیَّ ِاّیاَك َوُظْلَم َمْن الَیِجُد َعَلْیَك 
ناِصرًا ِاالَّ الّل.

امام حسین  فرمود: فرزندم! بپرهـیز از سـتم بر 
کسی که غیر از خدا یاوری در مقابل تو ندارد.

بحاراالنوار، ج 75، ص 308

برخی آدم ها هستند که محافظ دارند، از مسئوالن بلندپایه 
بگیر تا کسانی که به خاطر مسائل تجاری، ورزشی یا... نیاز به 
محافظ دارند. هرچقدر محافظ قوی تر باشد کسی که بخواهد 

به آن فرد تعرضی کند ترس بیشتری خواهد داشت! حاال 
تصور کن برخی افراد هستند که غیر از خدا محافظ و یاوری 

ندارند. جرئت داری به این افراد بدی و ظلم کنی؟!

ترس
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حقيقت شكر، اين است که انسان نعمت را از خدا بداند.
۱۳۷۶/۰۳/۰۷  مقام معظم رهربی

ُشْکُرَك ِلِنْعَمٍة ساِلَفٍة، َیْقَتضی ِنْعَمًة آِنَفًة.
امام حسین می فرمایند:شکر تو بر نعمت 

گذشته، زمینه ساز نعمت آینده است.
نزهة الناظر، ص 80.

به مدرسه که می روی شرط است که یک کالس را تمام کنی 
و قبول شوی تا اجازه دهند وارد کالس بعدی شوی. مثل 
پله های نرد بان که باید یکی را رد کنی تا بتوانی پایت را 

روی دیگری بگذاری. وقتی خدا را، به خاطر نعمت حاالیت 
شکر می کنی می شود دلیل و قبولی تو بر این نعمت تا خدا 

نعمتی دیگر نیز به تو بدهد.

نردبان

اشتباهات ریز و درشتی داری و هر بار بعد از هر اشتباه سعی 
می کنی عذرخواهی می کنی. یک روز ماشینت را جلوی 

درب خانه دیگری پارک کردی، روزی دیگر عصبانی شدی و 
حرفی نامربوط به همکارت زدی و روزی بعد حواست پرت 
شد و کارهایت را درست انجام ندادی! عذرخواهی کردن 

خوب است. اما راهی دیگر هم هست. پیشگیری!
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همين عزاداري متعارفي که مردم مي کنند؛ دسته جات سينه زني راه مي اندازند،اظهار محبت مي کنند، گريه مي کنند؛ اينها ارتباط عاطفي را 
1388/9/22  روز به روز بيشتر مي کند؛ اينها خيلي چيزهاي خوبي است. مقام معظم رهربی

َمْن َدَمَعْت َعْیناُه فینا َدْمَعًة ِبَقْطَرٍة َاْعطاُه الّل 
َُتعالی اْلَجـنََّة.

امام حسین می فرمایند: کسی که چشمانش 
قطره ای اشك برای ما بریزد، خــداوند بهشت را 

بـه او عطا خواهـد کـرد.
ینابیع المودة، ص 228.

موالی ما امام حسین تمام دارای اش را 
برای خداوند هزینه کرده و خدا هم جبران 
می کند و هرچه دارد را ارزانی اش می کند. 

یکی از آن ها پاسخی است که خدا برای 
اشک بر او به ما می دهد.

پاسخ اشک
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کارِ مّتكى به ايمان و اميد، عالج همه ى دردهاى يک مّلت است.
۱۳۸۵/۰۸/۱۷  مقام معظم رهربی

ِاْعَمْل َعَمَل َرُجٍل َیْعَلُم َانَُّه َمْاخوٌذ ِبااْلْجراِم 
َمْجزیٌّ ِبااْلْحساِن.

امام حسین می فرمایند: همانند کسی کار کن که می داند به خاطر 
بدی ها، بازخواست می شود و به خاطر نیکی ها، پاداش می گیرد.

کنز الفوائد، ج 1، ص 32.

مسابقه ای ورزشی را تصور کن که داورها با دقت تمام 
حواسشان به مسابقه است. اگر کسی خطایی کند می داند 
که بالفاصله داور می فهمد و اگر هم به درستی حریف را 

شکست دهد می داند که باز داور متوجه است. در زندگی 
اینگونه باش! داور زندگی حواسش هست. کامِل کامل.

مسابقه



7

آلوده بودِن دل انسان به گناه، نمى گذارد انسان حقيقت را درک کند، چه برسد به اين که دنبال حقيقت حرکت کند.
۱۳۸۱/۰۶/۳۰  مقام معظم رهربی

ن یخاُف َعَلی الِعباِد ِمن  إیاك أن َتکوَن ِممَّ
ُذنوِبِهم ویأَمُن الُعُقوَبَة ِمن َذنِبه.

امام حسین : مبادا از کسانی باشی که به سبب 
گناهان بندگان خدا بر سرنوشت آنان بیمناك است، 

ولی خود را از سزای گناه خویش ایمن می داند.

حواسش به این و آن است.  رفتار دیگران در نظرش بزرگ است. تذکر می دهد. 
سر تأسف تکان می دهد برای اطرافیانش و می ترسد از عاقبتشان. مدام به آشنا و 
غریبه خرده و ایراد می گیرد. انگار خیالش از خودش راحت است. مثل مهندس 
ساختمانی می ماند که ساختمان خودش را رها کرده و رفته سر ساختمان های 

اطراف و ایرادهای فنی آن ها را می گیرد و حواسش به پی ریزی ساختمان 
خودش هم نیست. به جای واکاوی عیوب ساختمان های دیگران، باید حواسش را 
بدهد به نقش ساختمان خودش؛ که نکند ساختمانش دچار همان نقص هایی باشد 

که از ساختمان های اطراف می گیرد.

نقص فنی خود
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بيهوده کارنكن، اى انسان! اين کارِ تو، اين عمر تو و اين َنَفس زدن تو، تنها سرمايه اصلى توست. اين را بيخود از دست نده! 
۱۳۷۲/۱۲/۱۳  مقام معظم رهربی

»ال َتَتَکلََّمنَّ فیما ال َیعنیَك فإّني أخاُف 
عَلیَك الِوزَر«

امام حسین می فرمایند:هرگز سخن بیهوده 
مگوی؛ زیرا بیم گناه برای تو دارم.

بحاراالنوار، ج 71، ص 278.

فرض کن که کار تو کشاورزی است، مدت ها وقت می گذاری 
زمین را شخم می زنی، بذر می کاری، آبیاری می کنی و... 
اما اصول و قواعد زراعت را رعایت نمی کنی محصول که 
نمی دهد زمینت هیچ! آفت هم می زند و کل زمینت خراب 

می شود. سخن بیهوده نیز همین است. فائده که ندارد هیچ! 
گاه گناه نیز دارد!

بیهوده گویی
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آنچه که براى خدا کرديد، خداى متعال آنها را در نامه ى عمل شما ثبت کرده و کرام الكاتبين آنها را نگه داشته اند و بالشک به درد 
۱۳۹۲/۰۴/۲۳  شما خواهد خورد. مقام معظم رهربی

ِة ما ِمْن َصباٍح ِااّل  إنَّ َاْعماَل هِذِه ااُلمَّ
َلی الّل َِتعالی. ـَ َوتُْعـَرُض ع

امام حسین  فرمود: اعـمال این اّمـت هـر روز 
بر خداوند متعال عرضه می شود.

بحاراالنوار، ج 73، ص 353.

فرض کن در مغازه ای کار می کنی که صاحب آن هر 
روز در پایان وقِت کاری حساب دخل و خرج را محاسبه 

می کند و متوجه می شود تو امروز به درستی کار کرده ای 
یا نه! حاال بدان که در زندگی نیز هر روز اعمالت محاسبه 

می شود. آن هم در مقابل خدا. چگونه زندگی خواهی 
کرد اگر این را بدانی؟!

حساب و کتاب



10

مگر مى شود همه ى دلها را دانه دانه به دست آورد؟ بايد ديد حق چيست و حكم خدا کدام است.
۱۳۶۹/۱۰/۱۰  مقام معظم رهربی

أیما اثَنین َجری بینهما کالم فطلب أحدهما رَضـی 
االخر کاَن سابقة الَی الجّنة.

امام حسین می فرمایند: هر یك از دو نفـری که میان 
آنها نزاعی واقع شود و یکـی از آن دو رضایت دیگری را 
بجـویـد، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.
کشف الغمة، ج 2،ص 33.

مسابقات ورزشی را نگاه کن. مثال مسابقه دو، هرکدام از 
شرکت کنندگان زودتر از خط پایان عبور کند برنده است و 

جایزه مال او خواهد بود. این جهان هم همین است. هر بار که 
میان تو و دیگری دعوایی رخ دهد خط پایانی ترسیم می شود 
و مسابقه ای شروع و کسی بهشت برای او خواهد بود که روی 

دلش پا بگذارد و زودتر دل طرف مقابل را بدست بیاورد.

پا بگذار...
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خداى متعال نعمت بزرگى به انسان داده که نعمت مغفرت است. و فرموده است اگر شما از اين کارى که کرديد پشيمان شديد، 
۱۳۷۵/۱۰/۲۸  باب توبه و استغفار باز است مقام معظم رهربی

نُوِب اإلْسِتْغفاِر. لُکلِّ داء َدواٌء، َو َدواُء الذُّ
امام حسین می فرمایند: برای هر غم و دردی 

درمان و دوائی است و جبران و درمان گناه، طلب 
مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند می باشد.

کافی، ج 2، ص 439

هر چیزی دارو و درمان خاص خودش را دارد. نمی شود 
دارویی که مربوط به سردرد است را خورد و توقع داشت 

که دل درد خوب شود! می شود؟ برای جبران و درمان 
گناه نیز دارویی خاص قرار داده شده است. داروهای 
دیگر تاثیری نخواهند داشت بر درمان گناه، جز همین 

دارو! می دانید اسم این دارو چیست؟

دارو و درمان
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 جامعه يى که ، مردمش نفس خود را اصالح کرده باشند، رذايل اخالقى را از خودشان دور کرده باشند، دورويى و دروغ و فريب و حرص و طمع و بخل و بقيه ى رذايل 
۱۳۷۰/۰۸/۰۱  انسانى را از خودشان جدا کرده باشند، هم به سعادت اخروى، و هم جلوتر از آن، به سعادت دنيوى دست خواهد يافت. مقام معظم رهربی

وال الِحرُص بجاِلٍب َفْضاًل.
امام حسین می فرمایند: حرص زدن روزی 

بیشتر نمی آورد.
أعالم الدین، ص 428.

ماشینی را فرض کن که درون آن بنزین نیست! می تواند 
راه برود؟ حاال فردی را تصور کن که حرص می زند و مدام 
استارت می زند بلکه این ماشین روشن شود! تالش آن فرد 

بیهوده نیست؟! رزق و روزی نیز قاعده ای دارد و حرص زدن 
زیادش نمی کند و راهش نمی اندازد همانگونه که ماشین 

بدون بنزین راه نمی افتد!

تالش بیهوده!
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پايه هاى اخالق در کلمات ائمه و رفتار ائمه  است.
۱۳۹۰/۰۳/۰۳  مقام معظم رهربی

ساَلِة، وأعالُم الَحقِّ  إّنا أهُل َبیِت الَکراَمِة، وَمعِدُن الرِّ
وَجلَّ ُقلوَبنا، وأنَطَق ِبِه ألِسَنَتنا الَّذیَن أوَدَعُه اللُّ َعزَّ

امام حسین می فرمایند: ما، اهل خانه کرامت و معدن رسالت 
و نشانه های حّقی هستیم که خداوند آن را در دل ما به ودیعه 

نهاده و زبان ما را به آن گویا ساخته است.
أمالي الصدوق، ج 1، ص 130.

شنیده ای فردی  هست که هر نیازی داشته باشی بر آورده 
می کند. آیا خنده دار نیست اگر از آن فقط و فقط یک چیز  
 ناچیز بخواهی؟! همه به تو نمی خندند؟! از موالیت حسین
چیزهایی بخواه به اندازه سرمایه شان نزد خدا. تمام دعاهای 

کوچک را از روی میز دعاهایت بریز پایین. از اهل خانه 
کرامت کم نخواه.

سرمایه دار
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عدم تحّرک، غذاهاى نامناسب، ... اينها جسم مّلت را ضعيف ميكند؛ جسمها بايد قوى باشد؛ بايد سالم باشد؛ اين با ورزش همگانى به دست مى آيد؛ 
۱۳۹۳/۱۱/۰۱  به آن حتماً توّجه کنيد مقام معظم رهربی

ِة األعمار ِة األجساِم في ُمدَّ باِدروا ِبِصحَّ
امام حسین می فرمایند: در مّدت عمر، در 

حفِظ سالمت تن بکوشید.
تحف العقول ، ص 239

اگر شخصی بزرگ به تو اعتماد کند و چیزی 
پیشت به امانت گذارد چگونه رفتار می کنی؟ 
حاال فرض کن آن فرد بزرگ خدا باشد و آن 

امانت هم جسم. چگونه از آن نگهداری
 خواهی کرد؟

امانت داری
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وقتى معنويت و اخالق و فضيلت منزوى شد و کسى جرات نكرد در دنيا فضايل اخالقى را به عنوان ارزشهاى طراز اول مطرح کند، 
۱۳۷۶/۰۱/۰۱  شر و فساد غلبه خواهد کرد و پول و زور، ارزش خواهد شد . مقام معظم رهربی

َمن َطَلَب ِرَضی الّناِس ِبَسَخِط الّل ِ َوَکَلُه الّلُ  
إَلی الّناِس.

امام حسین می فرمایند: هرکه با خشم خدا، خواهان 
خشنودی مردم باشد، خداوند او را به مردم وا می گذارد.

بحار األنوار، ج 71، 2 208.

می دانی که تجمل بد است، می دانی که خدا از این 
کارهایی که برای ازدواج و زندگی خودت و اطرافیانت 

می کنی راضی نیست اما می ترسی و به دنبال حرف مردم 
هستی. دنبال حرف مردم بودن و دنبال اینکه مردم را 

راضی کنی اما خدا را ناراضی نتیجه ای دارد. 
آن نتیجه را می دانی؟

حرف مردم...
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نظام اسالمى با مّلتها طرف نيست، با مردم طرف نيست، با انسانها طرف نيست، نظام اسالمى با استكبار طرف است. از زمان ابراهيم خليل و نوح 
1392/08/29  پيغمبر و پيغمبران بزرگ و پيغمبر اسالم تا امروز هم همين بوده: جبهه ى حق در مقابل استكبار قرار داشته است. مقام معظم رهربی

ٍق َظلوٍم  َفیا َعَجًبا ! وما لي )ال( أعَجُب َواأَلرُض ِمن غاشٍّ َغشوٍم، وُمَتَصدِّ
، وعاِمٍل َعَلی الُمؤِمنیَن ِبِهم َغیِر َرحیٍم ، َفالّل ُ الحاِکُم فیما فیِه َتناَزعنا ، 

َوالقاضي ِبُحکِمِه فیما َشَجَر َبیَننا.
شگفتا! و چرا در شگفت نباشم حال آن که زمین در اختیار دغلکاری 

غاصب و سرکش وباجگیری ستم پیشه وحاکمی است که به مؤمنان رحم 
نمی کند. در کشمکشی که ما داریم و در مشاجره ای که میان ماست، 

خداوند تنها َحکم و داور است.

در محاسباتم نباید دچار اشتباه شوم؛ نباید بگذارم دشمن در دستگاه 
محاسباتی ام اثر بگذارد. امروز نبرد من با استکبار همان نبرد پیغمبران با 
طاغوت زمانشان می باشد. من دنبال آرمانهای بلند هستم؛ دنبال  تحّقق 

بخشیدن به آرزوی بزرگ پیامبران و صّدیقان و شهیدان. می دانم؛ 
دستگاه های شیطانی زمان با  چنین حرکتی مخالفت خواهد کرد و با همه ی 
زرق و برقی که از خود نشان می دهد  باید بداند که این حرکت الهی راه 

خودش را ادامه میدهد، و روزبه روز عمق پیدا میکند. انشاءاهلل

استکبار ستیزی



اگر امروز ما در برخى زمينه ها دچار مصيبت هستيم، به خاطر اين است که اين اخالق حسنه ى مهم اسالمى را فراموش کرده ايم. 
۱۳۸۲/۰۹/۱۷  مقام معظم رهربی

الِم َسبعوَن َحَسَنًة ، ِتسٌع و ِسّتوَن ِللُمبَتِدی ِء  لسَّ
. وواِحَدٌة ِللّرادِّ

امام حسین می فرمایند: سالم را هفتاد حسنه )و پاداش 
نیك( باشد: شصت و نُه حسنه از آِن سالم دهنده و یك حسنه 

از آِن پاسخ گوینده آن است.
گزیده تحف العقول، حدیث 500107.

مسابقات مختلف را دیده ای؟ نفر اول جایزه اش با نفرات 
بعدی فرق می کند. همه دوست دارند اول بشوند تا جایزه 

بیشتری نصیبشان شود. یک مسابقه فوق العاده ساده هم 
هست که اگر در آن اول شوی جایزه ات چندین برابر نفر 
دوم است. هر روز از این مسابقه گذر می کنیم و حواسمان 

به آن نیست. مسابقه سالم!

مسابقه  سالم!
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همه ى حوادث در زندگِى فرد مؤمن امتحان است.
۱۳۷۵/۰۳/۲۹  مقام معظم رهربی

نیا، َوالّدیُن َلعٌق َعلی ألِسَنِتِهم َیحوطوَنُه  إنَّ الّناَس َعبیُد الدُّ
ّیانوَن. صوا ِبالَبالِء َقلَّ الدَّ ت َمعاِیُشُهم ، َفِإذا ُمحِّ ما َدرَّ

امام حسین می فرمایند: مردم، بنده دنیایند و به ظاهر، دم از 
دین می زنند و تا زمانی که زندگی شان تأمین شود، از آن دفاع 

می کنند، اما چون در بوته آزمایش قرار گیرند، دینداراْن اندك اند.
بحاراالنوار، ج 44، ص382

حرف زدن راحت است و عمل کردن سخت! خیلی راحت می شود 
بیرون گود نشست و مدام غر زد که ای آقا چرا فالنی غیبت 

می کند! ای آقا چرا فالنی اینقدر زندگی اش تجمالتی است! ای 
آقا چرا آنقدر فالنی بد اخالق است و... . اگر خودت در زمان 

عمل فقط حرف نزنی و کاری انجام دهی آن وقت می شود گفت 
کارت درست است واال که مثل دیگران بنده دنیا هستی!

بنده دنیا!
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امر به معروف يعنى شما همه مسئوليد که معروف را، نيكى را گسترش بدهيد، امر کنيد به آن؛ نهى از منكر ]يعنى[ زشتى را، بدى را، پلشتى 
۱۳۹۴/۰۱/۰۱  را نهى کنيد؛ جلوى آن را بگيريد با شيوه هاى مختلف. مقام معظم رهربی

الَیِحلُّ ِلَعیٍن ُمؤِمَنٍة َتَری الّل َ ُیعصی َفَتطِرَف 
َحّتی َتَغیَِّرُه.

امام حسین می فرمایند: بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست 
که ببیند خدا نافرمانی می شود و چشم خود را فرو بندد، مگر 

آنکه آن وضع را تغییر دهد.
األمالی، طوسی، ص 55.

تصور کن در جامعه به چشمانت چشم بند بزنی و زندگی کنی! نه 
به کسی کاری داشته باشی! نه برایت مهم باشد که دیگران چه 

می کنند و نه حتی دغدغه ای داشته باشی برای تغییر! حاال تصور 
کن همه مردم اینگونه باشند! چه به روز جامعه خواهد آمد؟ 

امنیت و آسایش، کرامت و معنویت در جامعه نخواهند مرد؟ اگر 
موالیمان، حسین است باید به گونه ای دیگر رفتار کنیم. 

چشم بند
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مسابقه پیامکی 

 سئوال اول. بر اساس فرمایش امام حسین
شکر بر نعمت گذشته...

زمینه ساز نعمت آینده است.  .1

باعث قبولی اعمال می شود.  .2
تقوای انسان را زیاد می کند.  .3

سئوال دوم. دینداری اکثر مردم تا چه زمانی 
پابرجاست؟

تا زمانی که زندگیشان تامین است.  .1
تا مورد آزمایش قرار گیرند.  .2

هر دو مورد.  .3

سئوال سوم. کسی سبقت گیرنده اهل بهشت است 
که...

به پدر و مادر خود نیکی کند.  .1
در نزاع رضایت دیگری را بجوید.  .2

نماز خود را اول وقت بخواند.  .3

سئوال چهارم. درمان گناه چیست؟
طلب مغفرت از خداوند  .1

انجام اعمال دینی.  .2
کمك به مستمندان.  .3

سئوال پنجم: مؤمن اگر دید نافرمانی خدا 
می شود باید...

وضع را تغییر دهد.  .1
گناهی  که  انگار  ببندد  را  خود  چشم   .2

اتفاق نیفتاده.
دعا  کرده  نافرمانی  که  فردی  برای   .3

کند.

خواننده محترم!
سالم...

مرکز فرهنگی پژوهشی اوقاف برای شما مسابقه ای آماده  کرده ا ند با 
جوایزی نفیس!

مجموعه نمایشگاهی به سبك حسین را با دقت مالحظه کرده و به 
سئواالتی که در ادامه می آیند پاسخ دهید.

جهت شرکت در مسابقه الزم است پاسخ سئواالت را به شیوه ای که در ادامه 

می آید به شماره: 3000132132 `پیامك کنید.
در خط اول پیامك بنویسید:

زندگی به سبك حسین
و در خط دوم پاسخ سئواالت را، به صورت عددی 5 رقمی پشت سرهم ارسال 

کنید. مثال اگر همه گزینه های شما 1 است پیام شما باید اینگونه باشد:
زندگی به سبك حسین
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