
احاديث  از  عاشورا  زيارت 
قدسى است و همين مطالب، 
سبب شده است كه علماى 
بزرگ ما و استادان ما - با آن 
همه مشغوليت هاى علمى و 
به   - داشتند  كه  مراجعاتى 

خواندن آن مقّيد بودند.
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يك  است:[  نقل  بزرگی  ]از 
نشسته  پدرم  محضر  در  شب 
بيدار  را  شب  همه  و  بودم 
خواندم؛  می  قرآن  و  بوده 

ولی گروهی در كنار ما خوابيده بودند، حتی بامداد 
اين  از  گفتم:  پدرم  به  برنخاستند.  صبح  نماز  براى 
خفتگان يك نفر برنخاست تا دور ركعت نماز بجاى 
آورد، به گونه اى در خواب غفلت فرو رفته اند كه 
گويی نخوابيده اند بلكه مرده اند. پدرم به من گفت: 
عزيزم! تو نيز اگر خواب باشی بهتر از آن است كه به 
به غيبت و ذكر عيب  و  زبان گشايی  مردم  نكوهش 

آن ها بپردازى .
نبيند مدعی جز خويشتن را

كه دارد پرده پندار در پيش
گرت چشم خدا بينی ببخشند

نبينی هيچ كس عاجزتر از خويش

انسان وقتى تاريخ حادثه 
خواند،  مى  را  عاشورا 
شبيه  براى  استعدادى 
بيند.  سازى در آن مى 
براى شبيه  حادثه كربال 
سازى ساخته نشده ولى 
اين طور هست.

َهل ِمن ناصٍر یَنُصُرنی؟...
به راستی کدامین یاران مهدی)عج( به 
عبّاس)ع( شبیه ترند؟
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عاشورا مکتب بزرگی است که تمام ادوار شاگردان 
آنند. یکی از درس های بزرگ این مکتب انسان ساز 
والیت  و  پذیری  والیت  است.  پذیری  والیت  درس 
مداری یاران حضرت که هیچ دوره ای نظیر آن ها 
را ندیده و در مقابل آن والیت گریزی اکثریت مردم 
عصر امام که خیانت پیشگی آنان لکه ننگی بر امت 
رسول ا... )ص( است، درس بزرگی است برای ما که 
اوال صحنه های والیت مداری عاشورا را بشناسیم و 
با این آگاهی و بصیرت در مقابل ولّی زمان خود عمل 
گریزی،  والیت  های  در صحنه  تامل  با  ثانیا  کنیم؛ 
شناخت والیت ستیزان عاشورا و علل سرکشی آنان، 
درس عبرتی بگیریم تا مبادا شرمنده امام زمان خود 
شویم و در مقابل ایشان همچون کوفیان عمل کنیم. 
از عاشورای امسال چه درسی گرفتیم تا بتوانیم آماده 

ی ظهور ولّی زمانمان شویم؟
ادامه در صفحه 3

همان  من  اميد  تنها 
كه  است  سبزى  شال 
عزادارى  مجالس  در 
آن  بود.  همراهم 
صورتم  روى  را 
از  قبل  بگذاريد. 
قبر،  در  دادنم  قرار 
قبر  داخل  به  كسی 
برود و كمی مصيبت 

بخواند.
به شب اّول قبرم نكنم وحشت و ترس

چون در آن لحظه حسين است كه مهمان من است

شهيد سيّد مجتبی علمدار
قائم مقام لشكر كربال

پندنامهقلم عشق
»ِشرکی« که جا ماند...

شیوه ی آموزش و پرورش، نسخه ای 
از استراتژی بنی امیّه

صفحه 2

َهل ِمن ناِصٍر یَنُصُرنی؟
صفحه 3

به نام مبارزه با »تُندروی«
به کام خطر »ُکندروی«

صفحه 3

شرح محشر
صفحه 4

توجیهات!
صفحه 4



»ِشرکی« که جا ماند...
شیوه ی آموزش و پرورش، نسخه ای از 
استراتژی بنی امیّه

رامین اسالمی/ صنایع 89
چرا چنین درس هایی می خوانیم؟!

این سؤال تا کنون به ذهنتان رسیده و شاید  یقیناً 
باشید؛  آموزشی هم سؤال کرده  از مسئولین  را  آن 
ی  دوره  به  بیایید  اید؟  گرفته  هم  پاسخی  آیا  اّما 
که  هنگامی  ها  وقت  آن  بازگردیم.  خود  خردسالی 
از پدر و مادر خود می پرسیدیم چرا باید به دبستان 
به راهنمایی  بتوانی  این که  برای  برویم، می گفتند 

سؤال  همین  دوباره  بروی! 
تکرار می شد و پاسخ این بود 
که به دبیرستان بروی، سپس 
بتوانی  نهایت  در  و  دانشگاه 
»مدرک« بگیری! یعنی نقطه 

ی آمال ما می شود مدرک.
شاید آن وقت ها به ذهنمان 
پدر  از  امروز  اّما  رسید؛  نمی 
هیچ،  که  خویش  مادر  و 
سؤال  هم  امر  مسئولین  از 

نیست؟  این جا کشوری اسالمی  می کنیم که مگر 
پس چرا هدف دانش آموزان از درس خواندن را به 
کودکی  چرا  دهید؟  نمی  سوق  الهی«  »قرب  سوی 
که در جمهوری اسالمی رشد می کند، باید هدفش 
»مشرکانه« باشد و بویی از خالق یکتا در آن استشمام 

»وزارت  نام  نیست  بهتر  آیا  نشود؟ 
»وزارت  را همچون  پرورش«  و  آموزش 
علوم، تحقیقات و فّناوری«، به »وزارت 
آموزش« کاهش دهیم تا دیگر با خیال 
راحت به تربیت حرفه ای بپردازیم و در 
یک کالم، سکوالر شویم؟ آیا این گونه 
آبروی اسالم را بیشتر حفظ نکرده ایم؟

جمهوری  آموزشی  نظام  که  کاری 
به  شباهت  بی  کرده،  ما  با  اسالمی 

حکومت  تحت  مردم  با  امّیه  بنی  که  نیست  کاری 
خویش می کرد. از امام صادق)ع( نقل است که :»به 
راستی که بنی امّیه آموزش ایمان را برای مردم آزاد 
گذاشتند؛ اّما آموزش شرک را آزاد نگذاشتند تا اگر 
)کافی،  نشوند«  متوّجه  کشاندند،  شرک  به  را  آنان 
اینان هنگامی توانستند جای پای  1/415/2( یعنی 
خود را سفت کنند که با نام دین، مسائل غیر دینی 
را در میان مردم رواج دادند و این گونه بود که دین 
تبدیل به پوستینی وارونه شد. چون عوام بدان می 
های  سّنت  همان  که  کردند  می  گمان  نگریستند، 
چون  خواّصی  که  زمانی  و  است  پیغمبر)ص(  زمان 
درمی  کردند،  می  توّجه  بدان  علی)ع(  بن  حسین 

یافتند که کالهی است گشاد که بر سر مردم رفته 
»مقّدس«  نظام  و  دین  نام  به  امروز  نیز  ما  است. 
جمهوری اسالمی فرزندانمان را به سوی شرک می 
کشانیم و با ظواهری اسالمی، ایشان را متقاعد می 
سازیم که در راستای جلب رضای معبود گام برمی 

دارند و زمینه ساز ظهورند!
که  دارد  اشکالی  چه  بپردازیم:  سؤالی  به  نیست  بد 
دیگر  طرف  از  و  کنیم  عبادت  را  یکتا  پروردگار  ما 
نیز  مدرک  همچون  خود  زندگی  مسائل  دنبال  به 

باشیم؟
در پاسخ به این سؤال، دو نکته را باید یادآور شد:

»و  است:  جمع  قابل  شرک  با  ایمان  که  این  اّوالً 
مشرک  که  این  جز  نیارند،  ایمان  ا...  به  بیشترشان 
باشند.« )یوسف/106( ایمان، نقطه ی مقابل کفر 
است و شرک، نقطه ی مقابل توحید. بنابراین 
ایمانمان خالص شده  این است که  اگر هدف ما 
و به حّد موّحد بودن برسیم، باید ذّره ای انگیزه 
ی غیر از دستورات پروردگارمان در دل نداشته 
اعمال  تمام  بتوانیم هدف  باید  واقع  در  و  باشیم 

خود را به یکتا خالق هستی برسانیم.
ثانیًا هدف از بعثت انبیا، نه فقط پرستش معبود 
یگانه، که دوری از دیگر معبودها بوده است: »و به 
راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم. ]گفت:[ 
جز  که  آشکارم،  هشداردهنده ای  شما  برای  من 
سهمگین  روزی  عذاب  از  من  زیرا  نپرستید؛  را  ا... 
که  است  و جالب  )هود/26-25(  بیمناکم.«  بر شما 
مردم نیز پرستش پروردگار یکتا را قبول می کرده 
نبوده  معبودهای خود  دیگر  ترک  به  اّما حاضر  اند؛ 
اند: »این ]کیفر[ از آن روی برای شماست که چون 
خوانده  تنهایی  به  ا... 
می شد، کفر می ورزیدید و 
چون به او شرک آورده 
باور  را[  ]آن  مى شد، 
)غافر/12(  مى کردید...« 
و  مبارزین  پاسخ  و 
ابراهیم)ع(  آزادگانی چون 
ما  میان   « بود:  این  نیز 
کینه  و  دشمنی  شما  و 
همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان 

آورید.« )ممتحنه/4(
توحید  ایمان،  بر  عالوه  نهایت،  در  دین  هدف  پس 
است؛ یعنی تمام اهداف زندگی فقط رو به سوی ا... 

داشته باشد.
»شرک«  گرفتار  روز  آن  ی  جامعه  نکنیم:  فراموش 

سر  که  شد 
مصلحینی 

حسین  چون 
به  علی)ع(  بن 
روی نیزه رفت!
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غیبت

كردن،  غيبت 
نمودن  بيان 
است  چيزهايی 
در  خداوند  كه 
برادرت  مورد 
كرده  پنهان 

است.
امام صادق)ع( می فرمايند غيبت آن است كه در 
نداده  انجام  كه  بگويی  چيزى  دينی  برادر  مورد 
است و چيزى را كه خدا بر آن پرده پوشانده رواج 

دهی.
بشناسد  را  غيبت  سبب  بايد  انسان  درمان:  راه 
اگر  نمونه  براى  كند.  درمان  را  آن  ضدش  با  و 
دل  شدن  خنك  براى  و  است  خشم  غيبت  سبب 
و كوچك شدن رقيب غيبت می كند، خشمش را 
در مان كند و درنظر دارد اگر خشم خود را كنترل 

نكند مورد خشم ا... واقع خواهد شد.
مفاتيح الحياۀ

ویژگی مّتقین
هاى  ويژگی  از  يكی 
ازمنظر  باتقوا  افراد 
)ع(،  علی  حضرت 
صواب«  »گفتار 
سخن  يعنی  است؛ 
كه»درجاى  راستی 

مناسب ومورد تأييد دين« بيان شود؛ به طورى كه 
ممكن است سخنی صدق باشد ولی صواب نباشد. 
درتفسير عبارت »قول سديد« -معادل قرآنی گفتار 
صواب- عالمه طباطبايی نوشته اند: »كالمی كه هم 
مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشد، و يا اگر فايده 
دارد، فايده اش چون سخن چينی و امثال آن، غير 
مشروع نباشد. پس برمؤمن الزم است كه به راستی 
نيز گفتار خود را  باشد و  آنچه می گويد مطمئن 

بيازمايد، كه لغو و يا مايه ى افساد نباشد.«
گفتار،  اثراين  دو  كريم،  قرآن  ى  فرموده  طبق 

اصالح اعمال و آمرزش گناهان است.
نهج البالغه

آموزشی  نظام  که  کاری 
ما  با  اسالمی  جمهوری 
کرده، بی شباهت به کاری 
نیست که بنی امیّه با مردم 
تحت حکومت خویش می 

کرد.

طریق زیستن

سلوک سعادت
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َهل ِمن ناصٍر یَنُصُرنی؟...
ادامه از صفحه اّول

افرادی  امام  بینیم که  عاشورا می  در صحنه ی 
از دشمن را به سوی خویش جذب می کند اما 
هیچ کس از اصحاب امام جذب جبهه باطل نمی 
شوند. حر از جمله اشخاصی بود که ابتدا مقابل 
والیت  از  ای  زمینه  وجود  ولی  قرارداشت  امام 
وقتی  حر  کرد.  سعادتمند  را  وی  او،  در  پذیری 
مطلع  امام  با  جنگ  در  سعد  عمربن  تصمیم  از 
شد، به قصد خیمه گاه امام حرکت و او را از این 
توبه نمود. همانجا  نزد وی  با خبر کرد؛  تصمیم 

به  موالیش  اذن  به 
میدان رفت و زندگی، 
مادیات و نفسانیات را 
کرد؛  خود  ولی  فدای 
شهادت  به  تا  جنگید 

رسید.
حضرت  اینکه 
های  لب  با  عباس)ع( 
تشنه بر لب فرات می 

رسد و آب نمی نوشد و تمام تالش خود را صرف 

رسانیدن آب به حرم موال می کند عالوه بر این 
را می رساند که  عالم  برادر  وفاترین  با  ادب  که 
نمی خواست قبل از امام خود رفع عطش کند، 
امر  انداختن  تعویق  به  موجب  را  امر  این  شاید 

چراکه  دانست  می  امامش 
حسین)ع(  امام  طرف  از 
شده  آب  آوردن  به  مامور 
لحظه ای درنگ مى  بود و 
او  امر  توانست در اطاعت 

خدشه واردکند.
شد  باعث  که  عواملی  از 
ی  جامعه  در  افرادی  معدود 

پذیری  والیت  سخت  امتحان  از  روز  آن  خفته 
عشق  توان  می  آیند  بیرون  سربلند 
به والیت و امامت، اعتقاد به سعادت 
جریانات  تشخیص  قدرت  اخروی، 
از  جستن  دوری  و  باطل  و  حق 
برد.  نام  را  حسین)ع(  امام  دشمنان 
به  عشق  عوامل،  این  میان  در  اما 
والیت جایگاه ویژه ای دارد؛ البته در 
این صحنه ی عجیب، هستند افرادی 
در  امام حسین)ع(  به  وافر  عشق  که 
در  حضور  سعادت  اما  زد  می  موج  وجودشان 

محضر و سپاه اباعبدا... را نیافتند و در حسرتی 
عظیم تا آخر عمر به سربردند.

در  گرفت.  توان درس  می  وقایع شگفت  این  از 
این دوره امام زمان)ع( به چه یارانی نیاز دارند؟ 
که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید 
تنها عشق به حضرت کافی نیست. 
در صحنه عاشورا افرادی بودند که 
عشق به امام خود داشتند ولی در 
سختی های روزگار راحت طلبی را 
انتخاب کردند و از مسیر پیشوای 

خود دور شدند. 
شدید  ما  گرفتاری  زمان  این  در 
امام  جامعه  در  که  چرا  است؛  جامعه  آن  از  تر 
حسین)ع( مردم ولّی خود را به طور عینی می 
دیدند ولی ما در عصر حاضر از ظهور عینی امام 
محرومیم. اکنون نیز باید از دوره امام حسین)ع( 
درس عبرتی بگیریم تا مبادا همچون کوفیان از 

پیروی ولّی خود غفلت ورزیم.
را  خود  و  جوییم  بهره  ها  فرصت  از  که  باشد 
من  »هل  هرزمان  در  که  دهیم  پروش  چنان 
و  جان  با  شنیدیم  را  موالیمان  ینصرنی«  ناصر 
را  خود  جامعه  و  کنیم  یاریش  و  بپذیریم  دل 

برای ظهور حضرتش آماده سازیم.   

با تامل در صحنه های والیت 
گریزی، شناخت والیت ستیزان 
عاشورا و علل سرکشی آنان، 
درس عبرتی بگیریم تا مبادا 

شرمنده امام زمان خود شویم و 
در مقابل ایشان همچون کوفیان 

عمل کنیم.

در صحنه عاشورا افرادی 
بودند که عشق به امام 

خود داشتند ولی در سختی 
های روزگار راحت طلبی را 
انتخاب کردند و از مسیر 
پیشوای خود دور شدند.

به نام مبارزه با »تندروی«
به کام خطر »ُکندروی«

سعید نادری/ کشاورزی 90
ما برای جلوگیری از افراط وتفریط .....

جهت حفظ اعتدال باید از افراط وتفریط ......
افراط و تفریط کشور را دچار..... 

عبارات فوق تنها گوشه ای از آن چیزی است که 
این روزها در متن کالم و از سر زبان هر مسئول و 
بینیم و می شنویم.  کارشناس و تحلیل گری می 
گویی این سه، یعنی همان افراط،تفریط و اعتدال، 

از اجزای اصلی جورچینی هستند 
که بعضی ها گمان می برند که با 
چیدن آن ها کنار هم و پیچیدن 
نسخه های شعاری و غیرعملیاتی، 
می توانند مشکالت کشور را حل 

کنند!
یادآوری  صرفاً  نوشتار  این  هدف 
پدیده ای است که حّتی استقالل 
معنایی خود را هم از دست داده 

را  کارکردش  تنها  روزها  این  که  ای  پدیده  است. 
یعنی  متضادش  مفهوم  با  نشینی  هم  در  میتوان 

»افراط« خالصه کرد.  
دوری  یعنی  اعتدال  که  دانیم  می  خوبی  به  همه 

همیشه  چرا  ولی  تفریط؛  و  افراط  از 
می  قرار  عتاب  مورد  »افراطیون« 
مگر  نداریم؟  »تفریطی«  آیا  گیرند؟ 
های  لبه  از  یکی  کندروی  یا  تفریط 
اگر  نیست؟  جهالت  شمشیر  بّران 
کله شّقی  »افراطیون«  بگوییم خطر 
چیست؟  »تفریطیون«  خطر  است، 
چون  کیست؟نکند  »تفریطی«  اصاًل 
تر  پایین  سرعتی  با  »تفریطی«ها 
می  حرکت  مطمئّنه)!(  سرعت  از 

کنند، الیی نمی کشند، ویراژ نمی 
دهند، دستی نمی کشند، خطری 

ندارند؟!
افراط  ی  پدیده  با  مقابله  صرف 
نظر می  به  و ضروری  گرچه الزم 
اهمیت  نیست.  کافی  ولی  رسد 
تفریط  با  مقابله  و  شناسایى 
منکوب  از  کمتر  تفریطیون  و 
کردن افراط و افراطیون نیست؛ 
زیرا این گروه بیشتر اهل تساهل و تسامح به معنای 
منفی آن هستند و این ویژگی آنان سبب بی خطر 

جلوه دادن مسأله ی کندروی می شود .
وارد  کاران  محافظه  لباس  در  بیشتر  افراد  این 
چرا  شوند؛  می  صحنه 
شناخته  رادیکال  اگر  که 
غایی  اهداف  به  شوند، 
ولی  نخواهندرسید؛  خود 
حفاظت  اهل  حقیقتآ 
نوعی  نیستند.  اصول  از 
تنبلی،راحت-طلبی،غفلت 
از  بیش  نرمی  و  اصول  از 
ها  تفریطی  وجود  در  حد 
این  است.  شده  نهادینه 
گروه امالی نانوشته اند! هرطرف باد بوزد به همان 
سمت رهسپار می شوند. مطابق کالم شهید بزرگوار 
هم  ندارد،دشمن  خط  که  :»کسی  مظلوم  بهشتی 
ندارد.«، بنابراین آن ها بدون هیچ مشکلی کار خود 
را پیش می برند. کرنش تفریطی ها در مقابل اصول 
و مبانی از خطرات بزرگی است که گاهی به مرحله 

ی حذف تدریجی اصول می انجامد.
آنچه در باال رفت تلنگری بود بس مختصر پیرامون 
این مسأله که: خطِر سرعِت 40 کیلومتر بر ساعت 
درخط سوم اتوبان کم تر از سرعت 180در همان 

خط نیست!

طلبی،  راحت  تنبلی،  نوعی 
غفلت از اصول و نرمی بیش 
از حد در وجود تفریطی ها 
این  است.  شده  نهادینه 
اند!  نانوشته  امالی  گروه 
همان  به  بوزد  باد  هرطرف 
سمت رهسپار می شوند. 



امام حسین)ع(:
جاری  ایشان  زبان  بر  تنها  دین،  و  دنیایند  بندگان  مردم 

دین  است،  سرشار  شان  زندگی  که  هنگامی  است. 

قرار  ها  بحران  تنگنای  در  که  هنگامی  ولی  گرایند؛ 

گرفتند، دین داران واقعی اندک می گردند.

)بحاراألنوار، ج 44، ص 383(

نشریه دانشجویی، فرهنگی، سیاسی صیح دانشگاه
صاحب امتیاز: جامعه اسالمی دانشجویان

مدیر مسئول وسردبیر: رامین اسالمی

طراح و صفحه آرا: س.ح.ف

همکاران این شماره: خامن طرفه نژاد، مسعود

علی خاصی، خامن مهرجویی، سعید نادری،

خامن هّمتی ها

تیراژ: 700 پگاه

آداب غذا خوردن )1(
شكم  با  كه  »كسي  )ع(:  علي  امام 
بخورد  غذا  پاكيزه  معده  و  و خالي 
قبل  و  بجود  خوب  را  آن 
بكشد  خوردن  از  دست  و ازسيرشدن 
مانع تخليه معده و روده ى خود نشود، 

تازمان مرگ به هيچ مرضي مبتال نميشود.« 
جرعه  سه  در  را  آب  ليوان  يك  غذا  از  قبل  ساعت  نيم   *

بنوشيد.
* وقتي كامال گرسنه شديد، غذا ميل كرده و قبل از سيري 

كامل دست از غذا بكشيد.
خشك  بدون  و  شسته  صابون  با  را  ها  دست  غذا  از  قبل   *
كردن سر سفره بنشينيد. ابتدا به زيبايي سفره ى غذا نگاه كنيد 

تا از لذت معنوي غذاخوردن هم بهره مند شويد .
* بعد از غذا خداوند عالم را حمد كنيد و انگشتان را بليسيد و 

سپس دست خود را بشوييد و با دستمال خشك كنيد.
ادامه در شماره ى بعد...
)تغذيه در طّب ايرانی-اسالمی(

دن  می  نشریه  که  هایی  بّچه  ی  بقّیه  از  شما  چرا   *
از بقیه  باید رنگی باشه و  پولدارترین؟ چرا نشریّه ی شما 

سیاه و سفید؟ چرا بیت المال باید این طوری تلف بشه؟!
پاسخ: طبق توافق جديد امور فرهنگی با غرفه هاى زيراكس 
و  پشت  سفيد  و  سياه   A3 برگ  هر  زيراكس  دانشگاه،  در 
و  كنيم  نمی  كار  ها  غرفه  اين  با  ما  درمياد.  تومان   135 رو 
توى چاپخونه چاپ می كنيم.  را  دانشگاه«  نشريّه ى »صبح 
ما 100  از  براى 700 برگ A3 يك طرف رنگی  چاپخونه 
برگی 143  هر  كنيم،  اگه حساب  كه  گيره  می  تومان  هزار 
تومان درمياد. يعنی هر برگی حدوداً 8 تومان گران تر ميشه و 
مجموعاً تفاوت قيمت، 5500 تومان هست. از حّساسيّت شما 

نسبت به بيت المال متشّكريم.
بااون  دردانشگاه  جشنی  برگزاری  علت  نظرتون  به   *
وضعیت)تبلیغات غیرقانونی در خوابگاه و...( دقیقاً 4روزمانده 
به محرم چیه؟ مسئولین نسبت به این موارد مسئول اند؟؟
پذیرای نظراتتان: 30009900662596

برای مبارزه با این مرد با 
سرعت ۵۵ کیلومتر برانید!

با مبتکر این تابلو صحبت کردم و از او پرسیدم 
چرا عکس امام خمیني را 
در اتوبان هاي 20 ایالت 
آمریکا نصب کردي و این 

جمله را نوشتي؟
کارمان  این  با  ما  گفت:   
قصد داشتیم نفرت مردم 
این  به  نسبت  را  آمریکا 

مرد زیاد کنیم . 
را  آنها  غیرت  خواستیم 
بگوییم  و  کنیم  بیدار 
مایل   75 از  بیشتر 
نکنید  رانندگي  سرعت، 
خام  نفت  مصرف  در  تا 

خاور  مسلمان  کشورهاي  و  ایران  از  وارداتي 
نزدیک صرفه جویي شود . 

تلویزیون آمریکا هم هرشب بین 5 تا40 دقیقه 
در این ارتباط تبلیغ مي کرد . 

)از خاطرات نادر طالب زاده(

بی مقدمه فریاد کشید:
مرا  ، خودت  آفريدى  زيبا  مرا  خدايا! خودت 
دام  كه  بود   ها  همين  دادى،  جلوه  و  آراستی 
زندگی ام شد... حرفش تمام نشده بود كه مريم 

را آوردند؛ مريم مقدس.
و  شد  مبهوت  اش  زيبايی  از  كرد،  نگاهش  تا 
از عّفتش غرق در خجالت. ديگر حرفی براى 

گفتن نداشت. ندا آمد:
نگاه كن ببين تو زيباترى يا اين زن، ما او را هم 
در نهايت زيبايی آفريديم؛ امّا او گناه نكرد و 

فريب نخورد.
برگرفته از حديثی از
امام صادق عليه السالم )الكافی :8/228(

سلوک سالمت

صدای دانشجو

شرح محشر

  دو هفته نامه صبح، سال دهم، شماره بیست و پنجم، آبان ماه EMAIL:jadiut@chmail.ir                   1392                      چهار صفحه                       قیمت : اندیشه شما       

رشوه = شیرینی
غیبت = تو روشم میگم!

بخل = اگه خدا می خواست بهش میداد
دروغ = مصلحتی

ربا = همه می خورن!

ماهواره = شبکه های علمی
تهمت = همه میگن

نگاه حرام = یه نظر حالله!
مال حرام = پیش سه هزار میلیارد هیچه!

موسیقی حرام = آرامش اعصاب

توجیهات توخالی!


