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مسابقه پیامکی 
سالم...خواننده محترم!

مرکز فرهنگی پژوهشی اوقاف برای شما مسابقه ای آماده  

س!
کرده ا ند با جوایزی نفی

به  و  کرده  مالحظه  دقت  با  را  نمایشگاهی  مجموعه  این 

سئواالتی که در ادامه می آیند پاسخ دهید.

تابلو آخر  به  بیشتر و شرکت در مسابقه لطفا  توضیح  برای 

مراجعه فرمایید.

مهلت ارسال: پایان دی ماه 1394

اهدایی



در بازار همه »او« را می شناسند. 
سرمایه  کردن  حفظ  اهل 
سود  و  کار  و  کسب  و  است 
فراوان. خودش می گوید رمز 

موفقیتش این است:
می شه  که  پیشنهادی  »هر 
سود  اگه  می کنم،  فکر  اولش 
اگه  و  می دم  انجامش  داشت 
احساس کردم ضرر داره ولش 

می کنم!«
حاال به این فکر کن که »تو« 
را  سرمایه ات  دنیا  بازار  در 

چگونه خرج می کنی؟!
***

رسولخدا)ص(میفرمایند:

هرگاه خواستی کاری را 
انجام بدهی درباره نتیجه 
آن فکر کن، اگر مایه رشد 
و هدایتت بود انجامش 

بده و اگر مایه گمراهی ات 
بود آن را انجام نده.

اصولکافی،ج8،ص150
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کاسبحرفهای
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خطویژه
نگران است که چه 
می شود. مردی به 

خواستگاری دخترش 
آمده و نمی داند که با 

این وصلت موافقت کند 
یا نه؟! نزد امام حسن)ع( 

می رود برای مشورت.
امام )ع( میگویند:

 او را به مردی با تقوا 
شوهر بده. زیرا اگر 

دخترت را دوست داشته 
باشد گرامیش می دارد، و 
اگر او را دوست نداشته 
باشد]به خاطر ایمانش 
از خدا می ترسد و[به 

وی ستم نمی کند.
مكارم األخالق ص 204.



غلطرسم
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»این رسم را باید اینطور انجام 
باید  حتما  را  چیز  »فالن  داد!« 
»فالنی  خرید!«  ازدواج  برای 
برای بچه اش این کار را کرده 

مگر می شود ما انجام ندهیم؟!«
همه  است  رسم  است  »زشت 

انجام می دهند!«
همین  از  بی مبنا  حرف هایی  و 
برای  می سوزد  دلت  قماش! 
رسوم  و  رسم  برخی  که  آنکس 
غلط را راه انداخته است. برای 
او که مسیر انحرافی ایجاد کرده 
است. هرگناه در دو دفتر نوشته 

می شوند:
یک. در دفتر او که گناه می کند.

دو. در دفتر او که مسیر گناه را 
ایجاد کرده.

***
رسول خدا)ص( می فرمایند:

مبادا سنت بدی را بدعت 
بگذاري زیرا اگر بنده سنت 
بدي را بوجود آورد گناه 
آن و گناه کسی که به آن 
عمل کند به گردن اوست.

مسیرانحرافیاصول کافی، ج 8، ص 150
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دارد  زیـادی  حرف هـای 
کـه  حرف هایـی  برایمـان. 
در گذشـته گفتـه اما شـامل 
ما هـم می شـود. امـا برخی 
حرف هایـش هسـتند که در 
آن ها از ما اسـم برده است. 
عمل نکـردن به آن حرف ها 
خیلـی جـرأت می خواهـد. 
بـه قولـی آدم بایـد خیلـی 
نمک نشـناس باشـد کـه آن 
حرف هـا را زمیـن بگـذارد.

***
رسول خدا)ص( می فرمایند:

شاهدان از امتم و غائبان از 
روز  در  که  کسانی  و  آن ها 
و  مردان  صلب  در  قیامت 
رحم زنان هستند را سفارش 
می کنم به صله رحم و اگرچه 
برای انجام دادن این کار یک 
سال راه باشد و این از دین 

اسالم است.
اصول کافي، ج 2، ص 151

برایما
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اینکـه  از  می بـرد  لـذت 
غریبـه  مردهـای  جلـوی 
افتخـار کنـد بـه داشـتن 
چنین همسری! که اخالق 
افتخارش  مایـه  همسـرش 
بـه  را  و ظاهـرش  نیسـت 
رخ می کشـد. همیـن کـه 
نـگاه غریبه هـا را می خرد 
در  قنـد  همسـرش  بـرای 
بـا  می شـود.  آب  دلـش 
هـم تقسـیم کار کرده انـد 
لبـاس  شـوهر،  از  اجـازه 

نـازک هـم از زن. 
***

رسول خدا)ص( می فرمایند:
مردی که به همسرش 
در پوشیدن لباس نازک 

اجازه دهد، خداوند 
با صورت به آتش 

می اندازدش.
مكارم االخالق، ص 438

تقسیمکار!
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حرف هایـش آن روزهـا بوی 
دیگری داشتند. از هر فرصتی 
بـرای  می کـرد  اسـتفاده 
نصحیت کـردن. نگـران بود 
که امتـش ره به خطـا روند و 
هنوز صـدای نصیحت هایش 
مانـده.  تاریـخ  گـوش  در 
چشمانت را ببند! نفس عمیق 

بکـش! گـوش کن!
»مبادا دست از سنت من 
بردارید، مبادا دست از 
قرآن و عترت بکشید، 
مبادا سبقت بگیرید 
از اهلبیت من، یا از 

دورشان پراکنده شوید، 
اگر قصوری در حقشان 
کنید هالک خواهید شد، 

بدانید که عترت من از 
شما داناتراند.«

پایانماجرا
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ممکن است افرادی بدشان 
بیاید. ممکن اسـت دوسـت 
نداشـته باشـند شـما جوری 
که خـدا می خواهـد رفتار 
زندگی تـان.  در  کنیـد. 
در  کردنتـان.  ازدواج  در 
تربیـت بچه هایتـان و... چه 
را  مـردم  دل  می کنیـد؟ 
یـا دل  می آوریـد  بدسـت 
خـدا را؟ می گذاریـد مردم 
یـا گنـاه  سرزنشـتان کننـد 

می کنیـد؟
***

امام حسن)ع( می فرمایند:

این که مردم انسان را 
سرزنش کنند و ننگ 
بشمرند، بهتر است 
تا این که آدم موجب 

گناه شود.
تحف العقول، صفحۀ 234

دوراهی
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کارهایش  دلـش می خواهـد 
را منظـم و سـر وقـت انجـام 
دهـد اما بـه هر حـال گاهی 
ایـن اتفـاق نمی افتـد. بعد از 
کم کـم  آن"گاهـی"  مدتـی 
تبدیـل می شـود بـه "اغلـب" 
و مدتـی نمی گـذرد کـه آن 
"اغلـب" نیـز تبدیل می شـود 
همیشـه  حـاال  "همیشـه"!  بـه 
کارهایـش را سـر وقت انجام 
نیسـت  کسـی  نمی دهـد! 
بگویـد مگـر مجبـوری وعده  
دهـی و خـودت را زیـر بـار 

مسـؤلیت ببـری؟!
***

امام حسن)ع( می فرمایند::
انسان تا وعده نداده، 

آزاد است. اما وقتی وعده 
می دهد، زیر بار مسئولیت 
می رود و تا به وعده اش 

عمل نکند، رها نخواهد شد.
بحار االنوار، جلد 78، صفحۀ 113
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برخی آدم ها از مسیرهای عادی 
و  می دهند  ادامه  را  راهشان 
میان بر  دنبال  به  دیگر  برخی 
هستند. مثال وقتی یک مسیر صد 
دسته  آدم های  است  کیلومتر 
که  می کنند  پیدا  راهی  دوم 
دیگران  کیلومتری  صد  مسیر 
برای آن ها بشود پنجاه کیلومتر! 
میان بر زدن اگر از راه درستش 
باشد خوب است! حاال در مسیر 
میان برهایی  هم  خدا  بندگی 
که  میان برهایی  ساده.  هستند 
یکی  نیست.  بهشان  حواسمان 
یک  با  است  مساوی  آن ها  از 

ماه اعتکاف!
***

امام حسن)ع( می فرمایند:
برآوردن حاجت و رفع 

مشکل دوستم، از یک ماه 
اعتکاف در مسجد ]نزد 
من[ بهتر و محبوب تر 

است.
کلمۀ االمام حسن، صفحۀ 139

میانبر



11

برخـی کلیدهـا مخصـوص 
فقـط  و  هسـتند.  در  یـک 
بـاز می کننـد کـه  دری را 
بـرای قفلـش سـاخته شـده 
باشـند. برخی کلیدها نیز به 
صـورت اتفاقـی می تواننـد 
کننـد.  بـاز  را  قفـل  چنـد 
امـا کلیدهایـی هسـتند که 
هـر قفلـی را بـاز می کنند. 
خیلـی از انسـان ها دوسـت 
دارند آن کلیدها را داشـته 
باشـند. بندگی یکـی از آن 
کلیدهایـی اسـت کـه همه 

بـاز می کنـد. را  قفل هـا 
***

امام حسن)ع( می فرمایند:
هر کس خدا را بندگی 
کند، خداوند همه چیز 

را بندۀ او گرداند.
تنبيه الخواطر، جلد 2، صفحۀ 108.

رمزبندگی
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داروخانـه  از  را  خـودش 
می رسـاند بـه خانـه. داروهـا 
را گرفتـه و سـعی می کند که 
آن هـا را طبـق دسـتوری که 
پزشـکش داده اسـت مصرف 
کنـد. همیـن چنـد روز قبـل 
سـالم و سـر حـال بـود و بـه 
دنبـال کارهایش. حـاال چند 
روزی اسـت کـه بیمار شـده 
است و از کار و زندگی افتاده 
می خـورد  افسـوس  اسـت. 
و بـه ایـن فکـر می کنـد کـه 
کاش وقتـی کـه سـالم بود و 
سـرحال بیشـتر از ایـن نعمت 
سـالمتش اسـتفاده کرده بود.

***
امام حسن)ع( می فرمایند:

نعمت ها تا هستند 
ناشناخته اند و همین 
که رفتند]قدرشان[ 

شناخته می شود.
بحار األنوار، ج 78، ص 115

افسوس
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می خـورد  کـه  را  شـامش 
مشغول استفاده از شبکه های 
چنـد  می شـود،  اجتماعـی 
شایعه را تحقیق نکرده منتشر 
بـه سـراغ  می کنـد. سـپس 
مـی رود  طنـز  فیلم هـای 
هم وطنانـش  برخـی  بـه  و 
سـایت،  چنـد  می خنـدد. 
وبـالگ و شـبکه اجتماعـی 
دیگـر هم سـر می زنـد و هر 
قدمش در آن هـا خطایی به 

دارد. همـراه 
بایـد  بالخـره  کنـد  چـه 
سـرگرمی داشـته باشـد یـا 

نـه؟!
***

امام حسن)ع( می فرمایند: 

مؤمن، سرگرمی ای 
نمی کند تا در نتیجه )از 

راه خدا( غافل گردد.
نبيه الخواطر، ج 1، ص 52

راهیبرایگمراهی
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دوسـت  انسـان ها  از  خیلـی 
دارنـد لباسـی نامرئـی کننده 
باشـند تـا هرجـا کـه  داشـته 
می خواهنـد بروند و بـا خیال 
راحـت هـرکاری که دوسـت 
داشـتند را انجام دهند. لباسی 
که انسـان را نشـان دهد برای 
آن آدم هـا فقط عذاب اسـت 

بـه درد نمی خـورد! و 
انسـان مؤمـن هـم همینگونـه 
عبادت هایـش  در  اسـت. 
دوست دارد لباسـی نامرئی به 
تـن کند تـا بـا خیـال راحت 
با معشـوقش بـا خدایش حرف 
بزنـد. بـدون هیـچ مزاحمـی. 
کـه  اسـت  لباسـی  اخـالص 
نامرئی می کند. آن را بپوشید!

***
امام رضا)ع( می فرمایند: 

خوشا به حال کسی که 
عبادت و نیایشش را فقط 
برای خدا انجام می دهد.

اصول کافي، ج 2، ص 16

لباسنامرئی
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سـؤال های ریـز و درشـتی 
آمـده  پدیـد  ذهنـش  در 
اسـت. به دنبال پاسخ هایش 
رفتـه اسـت و بـا مطالعـه، با 
سـؤال از کسـانی کـه عالم 
هسـتند و گفـت و گـو... به 
هسـت.  پاسـخ هایش  دنبال 
همزمان با گشـتن بـه دنبال 
فرمان هـای  بـه  پاسـخ ها 
موالیش عمل هـم می کند. 
می دانـد کـه شـیعه واقعـی 
دسـتورهای  تسـلیم  بایـد 

باشـد. موالیش 
***

امام رضا)ع( می فرمایند :

» شیعیان ما کساني 
هستند که در برابر امر 

و نهی ما تسلیم باشند و 
هر که چنین نباشد از ما 

نیست.
وسائل الشيعۀ، ج 27، ص 117

ال
سؤ
ت

الم
ع
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یـک ورزشـکار بـرای اینکه 
آماده مسـابقات شود، اردوی 
تدارکاتـی مـی رود و سـعی 
زمان هـا  بهتریـن  می کنـد 
و مکان هـا را بـرای تمریـن 
نظـر  در  آماده سـازی اش  و 
مثـل  هـم  مـا  روح  بگیـرد. 
جسـم نیـاز دارد بـه پرورش 
و آمـوزش. بـرای معنویت و 
روحمـان نیز بایـد از بهترین 

مواقـع اسـتفاده کنیم.
***

امام رضا)ع( می فرمایند: 
امام رضا)ع( می فرمایند: 
برای دل ها نشاطی است 
و ضعفی، پس زمانی که 
با نشاط هستند به آنها 
چنگ زنید ]و در عبادات 

به کارشان بگیرید[
بحاراألنوار، ج 75، ص 35

زمینکشاورزی
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عرق می ریـــزد و کـــار 
می کنـد. در ایـن گرمـای 
درآوردن  بـرای  سـوزان 
حـالل  نـان  لقمـه  یـک 
در  اسـت.  کار  مشـغول 
زمسـتان نیـز در سـرما بـه 
دنبـال کار اسـت و از هیچ 
تالشـی فروگذار نمی کند. 
خـدا هم بهترین مـزد را به 
او می دهـد. مـزد جهاد در 

راهـش را.
***

امام رضا)ع( می فرمایند: 
» کسی که)با کار و تالش( 
در جستجوی نیازهای 

زندگی برای تامین 
خانواده  است، پاداشی 
بزرگتر از مجاهدان راه 

خدا دارد.
وسائل  الشيعۀ، ج 17، ص 67

جبههنبرد
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مفاتیــح یـــک قســـمتی 
دارد بـه نـام تلقیـن میـت. 
مخصـوص زمانی اسـت که 
می خواهنـد مـرده را دفن 
کننـد. یکبار آن قسـمت را 
بـاز کنیم و نـام خودمان را 
به جای فرد مرده بگذاریم! 
حـس کـردن اینکـه مرگ 
نزدیک اسـت راهی اسـت 
بـرای نزدیک تـر شـدن بـه 
خـدا. عبـادت اسـت مثـل 
نمـاز. مثـل روزه. مثل حج.

***
امام رضا)ع( می فرمایند: 

به درستی که [از] بهترین 
و برترین عبادت [ها] یاد 
کردن از مرگ [و به فکر 

مرگ بودن] است.
بحاراألنوار، ج 75، ص 347

تلقینمیت!



در بازار همه »او« را می شناسند. 
سرمایه  کردن  حفظ  اهل 
سود  و  کار  و  کسب  و  است 
فراوان. خودش می گوید رمز 

موفقیتش این است:
می شه  که  پیشنهادی  »هر 
سود  اگه  می کنم،  فکر  اولش 
اگه  و  می دم  انجامش  داشت 
احساس کردم ضرر داره ولش 

می کنم!«
حاال به این فکر کن که »تو« 
را  سرمایه ات  دنیا  بازار  در 

چگونه خرج می کنی؟!
***

رسولخدا)ص(میفرمایند:

هرگاه خواستی کاری را 
انجام بدهی درباره نتیجه 
آن فکر کن، اگر مایه رشد 
و هدایتت بود انجامش 

بده و اگر مایه گمراهی ات 
بود آن را انجام نده.

اصولکافی،ج8،ص150

19
ژه
طوی
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در  می شـود  حـرم  وارد 
حالـی کـه می دانـد کجا 
امامـش  و  اسـت  آمـاده 
دعـا  بـه  می شناسـد.  را 
زیارت نامـه  و  می پـردازد 
می خوانـد در حالـی کـه 
امامـش را می داند.  حـق 
خـوش به حالـش. امامش 
وعـده شـفاعت بـه چنین 

اسـت. داده  کسـی 
چیسـت؟ کدام یـک بهتر 

است؟!
***

امام رضا)ع( می فرمایند: 

هیچ یک از دوستانم مرا 
با شناخت حّقم زیارت 
نمی کند مگر این که در 

روز قیامت شفاعتم از او 
پذیرفته می شود.

وسائل الشيعه، ج 13، ص 552.

شناختحق
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تقویم را ورق می زنی بعضی 
برای  شده اند  خاص  روزها 
مناسبتی خاص. روزی برای 
معلم.  برای  روزی  دانشجو. 
روزی برای نظامی ها؛ و یک 
روز هم برای پدران و یک 

روز هم برای مادران.
اما تنها یک روز، روز آن ها 
روز  روزها  همه  نیست. 
آن هاست جوری که سپاس 
از  نگفتن  سپاس  نگفتنشان 

خداست.
***

امام رضا)ع( می فرمایند:
خداوند به سپاسگزاری از 
خود و پدر و مادر فرمان 
داده است؛ پس هر که از 

پدر و مادرش سپاسگزاری 
نکند، خداوند را سپاس 

نگفته است.
تقویم!الخصال، ص 156.
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خنـده  همیشـه  کارش 
می خواهد  حـاال  اسـت. 
یـا  باشـد  دیـوار  جـرز 
سـر  کوچکـی  سـوراخ 
زانـوی یکـی از بچه هـا. 
شـوخی  چیـز  همـه  از 
درمـی آورد. گـــاهــی 
را  ایـن شـوخی  آنقـدر 
ادامـه می دهد که خنده 
همـه تبدیل می شـود به 
ناراحتـی.  و  عصبانیـت 
نیسـت کـه همه  بیخـود 
می گوینـد: درمـوردش 

کـم  اش  تختـه  »یـک 
» اسـت!

***
امام حسن)ع( می فرمایند: 

شوخی هیبت را از بین 
می بَرد.

همیشهخندهبحار األنوار ، ج 78، ص 113.
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بـه  کارهــــا  بعضــــی 
سختی هایشـان نمـی ارزد. 
یعنـی هرچقـدر هـم کـه 
باشـد  خـوب  کار  آن 
قـدری  بـه  سـختی اش 
اسـت کـه انسـان ترجیح 
می دهـد انجامـش ندهد. 
امـا بعضـی کارها هسـتند 
کـه پاداششـان بـه حدی 
اسـت کـه انسـان هرچـه 
دارد بدهـد برایشـان بـاز 
هـم ارزش دارد. در پـس 
علـم و دانش بـودن یکی 

کار هاسـت. آن  از 
***

رسول خدا)ص( می فرمایند:
هر کس در پی آموختن 
دانش باشد، بهشت در 

پی او است.
ميزان الحكمه، ح 13784.

میارزد
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طرفـش  ایـن  از  بعضی هـا 
بـازی  آنقـدر  می افتنـد 
می کننـد کـه دیگـر وقتـی 
بـرای دیگـر کارهـا ندارند. 
و  تفریـح  حـال  در  مـدام 
خوشی هستند و نه درسی نه 
مطالعـه ای و نه حتی کاری! 
بعضـی هم هسـتند از آن ور 
در  و  می افتنـد  بـام  پشـت 
همه چیـز را تخته می کنند. 
اسـالم دینـی کامل اسـت. 
هـم کار و تـالش و... و هـم 

تفریـح و بـازی.
***

رسول خدا)ص( می فرمایند:
به سرگرمی و بازی 

بپردازید؛ زیرا دوست 
ندارم در دین شما سخت 

گیری دیده شود.
ميزان الحكمه ، ح 18371 .

بام
ت

پش
نور

آ
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مسابقه  جهت شرکت در 
الزم است پاسخ سئواالت 
در  که  شیوه ای  به  را 
شماره:  به  می آید  ادامه 

... پیامک کنید.
پیامک  اول  خط  در 

بنویسید:
صفر

پاسخ  دوم  خط  در  و 
 5 ضمن  در  را  سئواالت 
عدد پشت سرهم ارسال 
همه  اگر  مثال  کنید. 
است   1 شما  گزینه های 
اینگونه  باید  شما  پیام 

باشد:
صفر

11111

زائر گرامی!
با سالم و احترام...

مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امورخیریه برای شما مسابقه ای آماده  کرده ا ند 
با جوایزی نفیس!

مجموعه نمایشگاهی حاضر را با دقت مالحظه کرده و به سئواالت پاسخ دهید.

هرگاه  خدا)ص(  رسول  فرمایش  اساس  بر   :۱ سوال 
می خواهیم کاری انجام دهید باید:

در خصوص آن تحقیق کنیم  .۱
درباره نتیجه آن فکر کنیم  .2

با دیگران مشورت کنیم  .3

سوال 2: کسی که سنت و رسم غلطی می گذارد...
گناه کرده است  .۱

هم خودش گناه کرده و هم در گناه افرادی که آن را   .2
انجام می دهند شریک است

باید سنت خوبی بگذارد تا آن سنت غلط از بین برود  .3
سوال 3: مؤمن...

سرگرمی ای نمی کند که او را از یاد خدا غافل کند  .۱
سرگرمی اش شرکت در مجالس مذهبی است  .2

سرگرمی اش بودن در کنار خانواده است  .3

سوال ۴: چرا امام حسن)ع( به فردی که برای دخترش 
خواستگار آمده بود فرمودند دخترت را به فرد با تقوا 

شوهر بده؟
چون ایمان به خدا زندگی را شیرین می کند  .۱

را  تقوا  با  آدم های  تفاهم  و  زندگی  خداوند  چون   .2
تضمین کرده است

را  دختر  اگر  و  می ترسد  خدا  از  تقوا  با  فرد  چون   .3
دوست هم نداشته باشد به او ستم نمی کند

سوال ۵: اجر کسانی که برای تامین نیازهای خانواده 
تالش می کنند

برابر با صد حج است  .۱
برابر با صد عمره است  .2

3. از مجاهدان راه خدا بیشتر است

مجموعه نمایشگاهی زندگی به رسم ماه


