به نام خدا

معاونت محترم قرآن و عترت ارشاد اسالمی خراسان رضوی:
سالم علیکم
با احترام ،پیرو درخواست حضرتعالی مبنی بر ارائۀ آیات ،احادیث و اشعار برای جشنوارۀ بیی المللیی خشنویسیی آییات،
موارد زیر تقدیم میشود:
محمد علی انصاری

آیات قرآن کریم
آیات توصیفی:
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّی َ ( )2زمر
أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها ( )22محمد
إِنَّا نَحْ ُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ( )9حجر
وَ نُنزَِّلُ مِ َ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَۀٌ لِّلْمُؤْمِنِی َ وَ لَا یَزِیدُ الظَّلِمِی َ إِلَّا خَسَارًا( )22اسراء
قُل لَّئ ِ اجْتَمَعَتِ الْانسُ وَ الْجِ ُّ عَلىَ أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا الْقُرْءَانِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كاَنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا( )22اسراء
وَ الَّذی َ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنی َ ( )99عنکبوت
اقامۀ نماز:
رَبّ اجْعَلْنىِ مُقِیمَ الصَّلَوۀِ وَ مِ ذُرِّیَّتىِ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ( )24ابراهیم
إِنَّنىِ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنىِ وَ أَقِمِ الصَّلَوۀَ لِذِكْرِى( )42طه
اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَیْكَ مِ َ الْکِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَوۀَ إِنَّ الصَّلَوۀَ تَنهَْى عَ ِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبرَُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ()24عنکبوت
کانون خانواده:
وَ مِ ْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِ ْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّۀً وَ رَحْمَۀً إِنَّ فی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ( )24روم
وَ قَضى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْ ِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَ َّ عِنْدَكَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ
لَهُما قَوْالً كَریماً ( )22اسراء
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وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِ َ الرَّحْمَۀِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّیانی صَغیراً ( )22اسراء
وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعی َ سَنَۀً
قالَ رَبِّ أَوْزِعْنی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَكَ الَّتی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلى والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لی فی ذُرِّیَّتی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْكَ
وَ إِنِّی مِ َ الْمُسْلِمی َ ( )44احقاف
ایثار و شهادت:
وَ ال تَحْسَبَ َّ الَّذی َ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (] )499ل عمران
وَ مِ َ النَّاسِ مَ ْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ ( )242بقره
یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطیراً ( )2وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً ()2انسان
امر به معروف و نهی از منکر:
كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّۀٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَ ِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَ َ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِینْهُمُ
الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ ( )444آل عمران
اقتصاد مقاومتی:
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِ ْ قُوَّۀٍ وَ مِ ْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَری َ مِ ْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ
ما تُنْفِقُوا مِ ْ شَیْءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ ( )94انفال
...هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِ َ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَریبٌ مُجیبٌ ( )94هود
سبک زندگی:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ (] )24ل عمران
یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّالۀَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَ ِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِ ْ عَزْمِ الْأُمُورِ ()42لقمان
وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالۀِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها ال نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْ ُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَۀُ لِلتَّقْوى ( )422طه
یَأَیهَُّا الَّذِی َ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ( )2صف
وَ قُل لِّعِبَادِى یَقُولُواْ الَّتىِ هِىَ أَحْسَ ُ إِنَّ الشَّیْطَ َ یَنزَغُ بَیْنهَُمْ إِنَّ الشَّیْطَ َ كاَنَ لِلْانسَانِ عَدُوًّا مُّبِینًا( )42اسراء
فَبَشِّرْ عِبَادِ()42الَّذِی َ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئكَ الَّذِی َ هَدَئهُمُ اللَّهُ وَ أُوْلَئكَ هُمْ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ( )42زمر
هنر اسالمی:
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ ِ الرَّحِیم* ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ( )4قلم
یَابَنىِ ءَادَمَ خُذُواْ زِینَتَکمُ عِندَ كلُ مَسْجِدٍ وَ كُلُواْ وَ اشرَْبُواْ وَ لَا تُسرِْفُواْ إِنَّهُ لَا یحُِبُّ الْمُسرِْفِی َ( )24اعراف
وحدت اسالمی:
إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّۀً واحِدَۀً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ ( )92انبیا
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْ َ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ
عَلى شَفا حُفْرَۀٍ مِ َ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ یُبَیِّ ُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ( )442آلعمران
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا بَیْ َ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ ( )44حجرات

احادیث
سبك زندگی قرآنی:
عَ ِ الرَّیَّانِ بْ ِ الصَّلْتِ قَالَ :قُلْتُ لِلرِّضَا (ع) مَا تَقُولُ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ كَلَامُ اللَّهِ لَا تَتَجَاوَزُوهُ وَ لَا تَطْلُبُوا الْهُدَى فِی غَیْرِهِ فَتَضِلُّوا.
ریان ب صلت میگوید از امام رضا (ع) دربارّ قرآن پرسیدم فرمود :كالم خداست كه نباید از آن تجاوز كنید و هدایت را جز از
قرآن مجویید كه گمراه خواهید شد .امالی صدوق ،ص429
قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله:
اِذَا التَبَسَت عَلَیکُمُ الفِتَ ُ ،كَقِطَعِ الَّیلِ المُظلِمِ فَعَلَیکُم بِالقُرآنِ.
هنگامی كه فتنهها همچون پارههای شب تاریك ،شما را در خود پیچید ،برشماست كه به قرآن تمسك جویید.

كافی ج2

ص249
لَیسَ مِنّا مَ غَشَّ مُسلِماً أو ضَرَّهُ أو ماكَرَهُ.
از ما نیست كسی كه با مسلمانی دغلكاری كند یا به او زیان رساند یا به او نیرنگ زند .فقه الرضا ،ص299
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ یَقْبِضْ نَبِیَّهُ (ص) حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ الدِّی َ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنَ فِیهِ تَفْصِیلُ كُلِّ شَیْءٍ بَیَّ َ فِیهِ الْحَلَالَ وَ
الْحَرَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَامَ وَ جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ كَمَلًا فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِ ْ شَیْءٍ.
خداوند رسولش را به سوی خود فرا نخواند ،مگر پس از اینکه دی را برای او كامل ساخت و قرآن را بر او فرو فرستاد؛ قرآنی كه
در آن همه چیز به تفصیل بیان شده است و حالل و حرام ،حدود ،احکام و هر چیز دیگری كه مردم بدان نیازمند هستند .خداوند
دربارۀ قرآن میفرماید :ما در قرآن از بیان هیچ چیز فروگذار نکردیم .عیون اخبار الرضا ،ج ،4ص.249
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وَ كَانَ كَلَامُهُ كُلُّهُ وَ جَوَابُهُ وَ تَمَثُّلُهُ انْتِزَاعَاتٍ مِ َ الْقُرْآنِ وَ كَانَ یَخْتِمُهُ فِی كُلِّ ثَلَاثَۀٍ وَ یَقُولُ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَخْتِمَهُ فِی أَقْرَبَ مِ ْ ثَلَاثَۀٍ
تَخَتَّمْتُ وَ لَکِنِّی مَا مَرَرْتُ بِآیَۀٍ قَطُّ إِلَّا فَکَّرْتُ فِیهَا وَ فِی أَیِّ شَیْءٍ أُنْزِلَتْ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ فَلِذَلِكَ صِرْتُ أَخْتِمُ فِی كُلِّ ثَلَاثَۀِ أَیَّام.
تمام گفتارها و جوابها و شواهدی كه امام رضا علیهالسالم میآورد ،همه از قرآن بود و هر سه شبانهروز یك ختم قرآن داشت و
میفرمود :اگر بخواهم به كمتر از ای زمان هم ختم كنم ،میتوانم ،اما (در ختم سه روز) به هیچ آیهای نمیگذرم مگر اینکه در
آن میاندیشم كه مراد چیست و در چه بارهای نازل شده و زمان نزولش چه وقتی بوده است؛ به همی یك ختم قرآن م سه
شبانهروز طول میكشد.
عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.424

ایثار و شهادت:
قال رسول اهلل :
مَ ْ خَرَجَ مُرَابِطاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ تَعَالَى أوْ مُجَاهِداً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَۀٍ سَبْعُمِائَۀِ ألْفِ حَسَنَۀٍ وَ یُمْحَى عَنْهُ سَبْعُمِائَۀِ ألْفِ سَیِّئَۀٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ
سَبْعُمِائَۀِ ألْفِ دَرَجَۀٍ وَ كَانَ فِی ضَمَانِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى یَتَوَفَّاهُ بِأیِّ حَتْفٍ كَانَ كَانَ شَهِیداً فَإِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً دُعَاؤُه.
كسی كه برای مرزبانی در راه خداوند متعال یا جهاد كردن از خانه خارج شود ،در ازای هر گامی كه برمیدارد ،هفتصد هزار
حسنه برای اوست؛ و هفتصد هزار بدی و سیّئه از او محو میشود و هفتصد هزار درجه رتبهاش باال میرود؛ و تا وقت جان
سپردن ،در ضمانت و تعهد خداوند متعال است؛ و هر گونه از دنیا برود ،شهید از دنیا رفته است و چنانچه زنده از جهاد باز گردد،
آمرزیده باز گشته و دعایش مستجاب است.
ثواب االعمال صدوق ،ص.292
قال رسول اهلل :
مَ لَقِىَ اللّهَ بغیرِ أثَرٍ مِ جِهادٍ لَقِىَ اللّهَ و فیهِ ثُلْمَۀٌ.
هر كس بدون آنکه نشانی از جهاد در خود داشته باشد ،خدا را دیدار كند ،هنگام مالقات با او در خود خللی یابد.
میزان الحکمه ،ج ،4ص.222
قال رسول اهلل :
ما أعْمالُ العِبادِ كُلِّهِم عِند المُجاهِدی َ فى سبیلِ اللّهِ إالّ كَمِثْلِ خُطّافٍ أخَذَ بمِنْقارِهِ مِ ماءِ البَحرِ.
اعمال همۀ بندگان در مقایسه با ارزش جهاد مجاهدان در راه خدا نیست مگر به اندازۀ مقدار آبی كه پرستویی با منقار خود از
دریا برداشته است.

كنز العمال ،ج ،2ص.242

قال رسول اهلل:
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مَ ماتَ و لَم یَغْزُ و لَم یُحدِّثْ بهِ نَفسَهُ ماتَ علی شُعْبَۀٍ مِ نِفاقٍ.
كسی كه بمیرد در حالی كه جهاد نکرده و آرزوی جهاد هم نداشته ،بر شعبهای از نفاق مرده است .صحیح مسلم ،ج ،9ص.29
قال رسول اهلل :
فَوْقَ كُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى یُقْتَلَ الرَّجُلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ.
بر فراز هر كار نیکی ،كار نیك دیگری هست ،تا اینکه آدمی در راه خداوند به شهادت رسد؛ كه چون در راه خداوند شهید شد،
دیگر بر فراز آن ،كار نیکی وجود ندارد.

كافی ،ج ،2ص.222

وحدت اسالمی و تقریب مذاهب:
قال النبی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
إسمعوا و أطیعوا لم واله اهلل األمر ،فإنه نظام اإلسالم.
از حاكمان الهی اطاعت كنید و گوش بفرمان باشید؛ زیرا اطاعت از رهبری مایۀ وحدت امت اسالم است.
امالی مفید ،جلد  4ص 42
قال رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
فأنتم اهل البیت أهل اهلل عزوجل الذی بهم تمت النعمۀ و اجتمعت الفرقۀ و ائتلفت الکلمۀ.
شما اهل بیت ،اهل اهلل هستید كه به بركت شما ،نعمت كامل گشته و پراكندگی بر طرف شده و اتحاد كلمه پدید آمده است.
كافی ،جلد  ،4ص 229

قال النبی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
ألمؤمنون إخوۀ تتکافؤ دماؤهم و هم ید علی م سواهم.
مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است و در برابر دشم متحد و یکپارچهاند.
كافی ،جلد  ،4ص 242
قال رسول اهلل ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
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ألمسلمون إخوۀ الفضل ألحد علی أحد إال بالتقوی.
مسلمانان با هم برادرند و هیچكس بر دیگری برتری ندارد جز به تقوا .كنز العمال ،جلد  ،4ص 429
قال النبی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
خیر المؤمنی م كان مألفۀ للمؤمنی و ال خیر فیم ال یألف و الیؤلف.
بهتری مؤمنان ،كسی است كه محور الفت مؤمنان باشد ،كسی كه انس نگیرد و با دیگران مأنوس نشود ،خیری ندارد.
بحار االنوار ،جلد  ،24ص 292
قال النبی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
ید اهلل علی الجماعۀ.

دست خدا بر سر جماعت است.

نهج الفصاحه2244. ،

قال النبی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
ألجماعۀ رحمۀ و الفرقه عذاب.
جماعت وحدت ،مایۀ رحمت و تفرقه موجب عذاب است.

نهج الفصاحه ،حدیث 4222

قال النبی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم):
ال تختلفوا ،فإن م كان قبلکم اختلفوا فهلکوا.
اختالف نکنید؛ آنان كه قبل از شما بودند اختالف كردند و هالك شدند.

كنز العمال ،حدیث 292

خانواده و آسیب های اجتماعی:
إِنَّ الَّذى یَطْلُبُ مِ ْ فَضْل یَکُفُّ بِهِ عِیالَهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِ َ الُمجاهِدِ فى سَبیلِ اللّهِ.
بهراستى كسى كه در پى افزایش رزق و روزى است تا با آن خانوادۀ خود را اداره كند ،پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است.
كافی ،جلد  ،8ص 88
تَزَاوَرُوا تَحَابُّوا وَ تَصَافَحُوا وَ لَا تَحَاشَمُوا.
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.
بحاراالنوار ،ج ،24ص.222
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اقتصاد مقاومتی:
عَلَیْکُمْ بِالْقَصْدِ فِى الْغِنى وَ الْفَقْرِ ،وَ الْبِرِّ مِ َ الْقَلیلِ وَ الْکَثیرِ فَإِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى یَعْظُمُ شِقَّۀَ الیتَّمْرَۀِ حَتّى یَأْتِىَ یَوْمَ الْقِیمَۀِ
كَجَبَلِ أُحُد.
بر شما باد به میانهروى در فقر و ثروت ،و نیکى كردن چه كم و چه زیاد؛ زیرا خداوند متعال در روز قیامت یك نصفه خرما را
فقه الرضا ،ص222

چنان بزرگ نماید كه مانند كوه اُحد باشد.

الْمَالئِکَهُ تُقَسِّمُ أرْزاقَ بَنی آدَمِ ما بَیْ َ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلی طُلُوعِ الشَّمْسِ ،فَمَ ْ نامَ فیما بَیْنَهُما نامَ عَ ْ رِزْقِهِ.
ما بی طلوع سپیدۀ صبح تا طلوع خورشید مالئکۀ الهی ارزاق انسانها را سهمیهبندی مینمایند ،هركس در ای زمان بخوابد
غافل و محروم خواهد شد.

م الیحضره الفقیه ،ج ،4ص442

اقامه نماز:
أوَّلُ ما یُحاسَبُ الْعَبْدُ عَلَیْهِ ،الصَّالهُ فَإنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّالهُ صَحَّ ماسِواها ،وَ إنْ رُدَّتْ رُدَّ ماسِواها.
اولی عملی كه از انسان محاسبه و بررسی میشود ،نماز است؛ چنانچه صحیح و مقبول واقع شود ،بقیۀ اعمال و عبادات نیز
قبول میگردد وگرنه مردود خواهد شد.

فقه الرضا ،ص444

قال رسول اهلل:
موضِعِ الصَّالۀ مِ َ الدِّی كَموضِعِ الرَّأسِ مِ َ الجَسَد.
جایگاه نماز در دی  ،مانند جایگاه سر در بدن است.

كنز العمال ،ج  ،2حدیث 42922

قال رسول اهلل:
إنَّ اهلل یَستَحیِیَ مِ عَبدِهِ إذا صَلَّی فِی جَماعَهٍ ثُمَّ سَألَهُ حَاجَهً أن یَنصَرف حَتّی یَقضِیهَا
زمانی كه بندهای نمازش را به جماعت بخواند ،خداوند از او حیا می كند و هنگامی كه از او طلب حاجت كرد ،منصرف نشود،
مگر اینکه حاجتش را برآورد.

بحار االنوار ،ج  22ص 2

قال رسول اهلل:
أال أنَّ الصَّالهَ مَأدَبَهُ اهلل فِی االرضِ قَد هَنَأهَا لِاَهلِ رَحمَتِه فِی كُلِّ یَومٍ خَمسَ مَرّات.
آگاه باشید ،نماز سفرۀ گستردۀ خداوند در زمی است كه خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش گوارا نموده است.
مستدرك الوسائل  ،ج  ،4ص 424
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امر به معروف و نهی از منکر:
لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،وَلَتَنْهُ َّ عَ ِ الْمُنْکَرِ ،اَوْ لَیَسْتَعْمِلَ َّ عَلَیْکُمْ شِرارُكُمْ ،فَیَدْعُو خِیارُكُمْ فَال یُسْتَجابُ لَهُمْ.
باید هر یك از شما امر به معروف و نهی از منکر نمائید ،وگرنه شرورتری افراد بر شما تسلط یافته و آنچه خوبانِ شما دعا و
كافی ،جلد  ،4ص 49

نفری كنند ،مستجاب نخواهد شد.
عَ ْ رَسُولِ اللّه صلی اهلل علیه و آله:

مَ ْ اَمَرَ بَالْمَعْرُوفِ وَ نَهى عَ ْ المُنْکَرِ فَهُو خَلیفَۀُ اللّه ِ فى أَرْضِهِ و خَلیفَۀُ رَسُولِ اللّه ِ.
كسى كه امر به معروف و نهى از منکر كند ،جانشی خدا و پیامبر در روى زمی است.

مجمع البیان ،ج  ،4ص 222

قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم:
مَ رَأى مِنکُم مُنکَرا فَلیُغَیِّرهُ بِیَدِهِ  ،فَإن لَم یَستَطِع فَبِلِسانِهِ  ،فَإن لَم یَستَطِع فَبِقَلبِهِ و َذلِكَ أضعَفُ اإلیمانِ؛
هر كس از شما منکرى ببیند ،باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن را تغییر دهد ،كه پایی تری درجۀ
ایمان همی (تغییر قلبى) است.

نهج الفصاحه ص 292

قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم:
مَ ْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَ ْ مُنْکَرٍ أَوْ دَلَّ عَلَى خَیْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِیك.
هركس دیگرى را به كار نیکى امر كند یا او را از كار زشتى باز دارد یا اینکه او را به خیرى راهنمایى نماید یا اشاره به امر خیرى
داشته باشد ،در آن كار نیك شریك خواهد بود.

خصال ص 422

اشعار
 در توصیف قرآن کریمحرف قرآن ز معنی قرآن
حرف را بر زبان توان راندن

همچنان است كز لباس تو جان
جانِ قرآن به جان توان خواندن (سنایی-حدیقه)

كه قرآن است اینجا رهنمایت(عطار ،هیالجنامه)

به جز قرآن نمیبینم دوایت
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 سبک زندگی قرآنیكجروان را حق نمیگردد دلیل(همایی)

نیست راه كج ره حق جلیل

چرا چون طفل كودن زی دبیرستان گریزانی(پروی )

تو را فرقان دبیرستان اخالق و معالی شد

س آلوده كه پاكیزه ردایی دارد(پروی اعتصامی)

زهد با نیت پاك است نه با جامۀ پاك

كه یك جو منت دونان دو صد م زر نمیارزد(حافظ)

چو حافظ در قناعت كوش و از دنیای دون بگذر

كه دارالملك ایمان را مجرد بیند از غوغا

عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد

كه از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا

عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی

كه ادریس از چنی مردن بهشتی گشت پیش از ما(سنایی)

بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی

 ایثار و شهارترمقی نیست در ای پیکر باقیمانده

جاده مانده است و م و ای سر باقیمانده

هیچكس نیست در ای سنگر باقیمانده

نخلها بی سر و شط از گل و باران خالی

با توام ای یل نامآور باقیمانده(سعید بیابانکی)

تا ابد مردتری باش و علمدار بمان

هركه را صبح شهادت نیست شام مرگ هست
میكند(محمدمهدی شفیعی)
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بیشهادت مرگ با خسران چه فرقی

ای معنی حماسۀ جاوید ،ای شهید

ای روشنای خانۀ امید ،ای شهید

فارغ شدند زآفت تهدید ،ای شهید (كتاب حماسه های همیشه)

ایم شدند دی و وط تا به رستخیز

كیه عاشقانه درفش شرف به شانه گرفتی

ز خود گذشتی و سر در ره مراد نیهادی

تمام ،او شدی و فرّ جاودانه گرفتی(سپیده كاشانی)

به بال همت و آزادگی به اوج رسیدی

همه بتهای زمی در شب روش شکنیم(نصراهلل مردانی)

ره ما راه حسی است كه با تیشۀ خون

به ترك بار بگفتند و خویشت رستند(سعدی)

مثال راكب دریاست حال كشتۀ عشق

 وحدت اسالمیای گونه می رسند همه خانه ها به هم

هر خانهای منارۀ اهلل اكبر است

ای باب آشناییِ بیگانهها به هم

جاری شده است عقد اخوّت میان ما
چون دانههای روش تسبیح با همیم

در هم تنیده سلسلۀ دانهها به هم(رضا نیکوكار)

از حجاز و چی و ایرانیم ما

شبنم یك صبح خندانیم ما
اوست جانِ ای نظام و او یکی است(اقبال الهوری)

چون گل صدبرگ ما را بو یکی است

مرزها سهم زمی اند و تو سهم آسمان
مرز ما عشق است هر جا اوست آنجا خاك ماست

آسمان شام با ایران چه فرقی میكند؟
سامرا ،غزه ،حلب ،تهران چه فرقی میكند؟(سید محمد مهدی
شفیعی)
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به پراكندن جمع م و تو میآید

گردباد است كه سنجیده جلو میآید

وقت تنگ است بیا از هم منها نشویم

جمعمان جمع نخواهد شد اگر پا نشویم

دل ببندیم به تصویر خوشِ «و اعتصموا»...

چاره ای است كه در آینۀ وحدت «هو»

قبله یکی ،كتاب یکی ،آرمان یکی است

مسجد یکی ،مناره یکی و اذان یکی است
فرموده است« :واعتصموا… ،ال تفرّقوا»

راه نجات خواهی اگر ،ریسمان یکی است(سید

محمدصادق آتشی)

 کانون خانواده و آسیبهای اجتماعیعبد اهلل ب كواء عرض كرد كه :یا امیر المؤمنی آیا گناهی هست كه در فنای آدمی تعجیل كند؟ فرمود :بلی ،قطع رحم.
بهدرستی :اهل خانوادهای با هم اجتماع میكنند و دوستی مینمایند ،و مواسات و نیکویی میكنند با یکدیگر ،در حالی كه ایشان
اهل فسق و فجورند ،ولی به جهت دوستی و نیکویی با هم ،خدا روزی ایشان را وسیع مینماید .و اهل یك خانواده از هم دوری
میكنند ،و قطع رحم مینمایند ،ایشان را محروم میسازد و حال اینکه از اهل تقوا و پرهیزگاری هستند.

 اقتصاد مقاومتیبهار عزت ای خاك را نظاره كنیم

بیا ز همت خود بهر خاك چاره كنیم

به اقتصاد مقاوم وط ستاره كنیم(ناظم سرخسی)

شعار ما چو عمل گشت همره اقدام

نیم نانی میرسد تا نیم جانی درت است (صائب)

رزق بیكوشش نمیآید به كف حرف است ای

 اقامۀ نماززیبندهتری هدیه به معبود نماز است

ارزندهتری گوهر مقصود نماز است
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در مکتب ما ،مقصد و مقصود نماز است(جواد محدثی)

فرمود علی شیر خدا ساقی كوثر

جان را به یاد دوست جال میدهد نماز

دل را به نور عشق صفا میدهد نماز

باغ تو را ز جلوه صفا میدهد نماز(مشفق كاشانی)

از خارزار شرك اگر بگذری به صدق
امر به معروف و نهی از منکر

برای جلب رضای خدا و پیغمبر

برای حفظ قوانی محکم داور

نماز و امر به معروف و نهی از منکر(سیدمرتضی نوری

به ای سه فرع مکوش ای برادر و خواهر
خراسانی)

در جهان عز و افتخار حسی

ای عمل بود سرّ كار حسی

بهر یك مشت امت گمراه

معتقد بود آنکه در ای راه
نیست از ای فریضهای برتر

گفت با فرزند لقمان حکیم

امر به معروف و نهی از منکر(خوشدل تهرانی)

مشعل افروز صراط مستقیم
رستگاری ،گر به پا داری نماز

كای پسر نزد خدای بینیاز

تا شوی مقبول ذات سرمدی(عباس خوشعمل كاشانی)

امر بر نیکی ك و نهی از بدی

12

