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افـاب و عفـه حجـژه نامـوی  

 مرد یازن؟     

 اسالال ب  الال                           

 مسالالالالالالال                             

 عفالالالزن                              

 اهميالالالالال                            

 ميدهد؛البت                           

 . مهم اس هم  عفاف مرد

؛ عفاف، مخصوص زنان نيست

مردا  هالم  زدالد عفيالا  ز؛ال د؛     

م تهز چو  در جزمعال   مالرد  ال     

خزطر قدرت جسالمزى     ررالر    

رواىالد  ال     م الم     جسمزى   می

ك د    رخ ن رمزدال     رتتالزر   

 يشالالتر  عفتتت زنىمزدالالد  ر   

 ...ركي    احتيزط ؛ده اس 
 (03/7/77) اىق ب معظم رهبر

 

 رماز جنگ سخت تا جنگ ن     

 

 

 آیا می دانید؟    

 الالر اسالالزق راقيقالالزت موسسالال   * 

راقيقزت  ين الم   مركز صزدرات 

هفتمين مصرن ع وا   ادرا   كزىزدا

را  ال    جهالز   ك  ده لوا ب آرادشالی 

 سالزنى    ه اس  خود اختصزص داد

مي يالو  دنر صالرن    صد يزرد  مي 2

 !  دك یم یخردد لوا ب آرادش
 

 ::.. میحجاب کن دیِ 9امسال را  رمضان المبارک..:: 

ا   "عفتالالی  الالی"   "حجالالز ی  الالی"... 

همز  گرد   غبزرهزدی اس  ك  ه و  ا  

   كوچ    ما... هوای اىق ب پزک ىشده

  داىشگزه    ز ار مز  ىمزدشگزه رز  وهزی 

حجز ی اس    عجب اد كال    متارک  ی

ه و  در م زقش  اجبزری دز اختيالزری   مز

...  ود  حجزب   رعيالين حالد حجالزب     

 .مزىده ادم

امر   چ  كسی اسال  كال  ىداىالد كالا      

خيز ز   ز ارزق خالواب تالرق داردا ا لالی    

حالالردم عمالالومی اسالال    د مالالی حالالردم 

  حالالردم عمالالومی قالالواىين  . خصوصالالی

عمالالومی دارد   در آ  تقالالا م الالزت      

 .عقزدد   س دق ترد مطرح ىيس 

چ  كسی اس  ك  ىداىالد حالد حجالزب     

 جالال    كفالالين اسالال    در اسالال ب  الالين 

مو   رمزب موی سر  ير    ود  دک رزر 

دانت    اگر هم کسی نمتی ترقی ىيسال ا  

بای  او را راهنمایی کرد و بای  آمتوز   

  داد،
 رای ح  مسزل   هتر اس  دک  زر ددگر 

صورت . صورت مسزل  را  ز خواىی ك يم

مسزل  صرتزً رعزدال  حجالزب  ال  ع الوا      

دز  هتر اسال   . دک حكم اس می ىيس 

  گوديم صورت مسزل  ؛زدد همين  ز؛د

 لی ادن مسزل  دک سيرری هم دارد ك  

؛ود    ج گ ىالرب د؛المن      مر وط می

 ...(حفال  ا )رهبریمقزب معظم    رعبير 

 ..؛بيخو  ا  در حو ه تره گ

 اگر مسزل  را اد طالور  الز خواىی ك اليم     

اگر  خم كه    دحجز ی را امر    الي   

 ا  گذ؛ت   بي اليم كال  سالر  الز  كالرده      

 

 

 

 

هادی جای آن نيست که حرکتی ج

و خيزشی مردمتی بترای دعتاز از    

حریم دین و انقالب انجتا  دهتيم،   

 دی انجا  دادیم؟9همانطور که در 

اد كالال   زدالالد ادالالن حركالال  ا  د  مالالردب 

های مردمتی   اق ا .  جو؛د  اضح اس 

عرصت و بهانه را برای سناریوستازی و  

هتتای بينانتته  پراکنتتی از رستتانه دروغ

  همزىطور ك  در  قالزد   عالد ا  . گيرد می

ددالددم كال   الز هالر اقالداب       88اىتخز زت 

حكومالال  درمقز  الال   الالز آ؛الالو گرا  چالال  

 . هزدی كردىد داستز  سرادی
 

امز ىبزدد ادالن ىكتال  را هالم ا  ىظالر د ر     

 –حرکت خودجو  مردمتی  دا؛  ك  

بته مننتای    -به واسطه مردمی بودنش

 .برخورد و قلع و قمتع کتردن نيستت   

 ...چو  ؛أ  مردب ؛الأ  اد كالزر ىيسال    

 مطالبه عمومی   حرك  مردمیم ظور ا

حركال   ...  ی رفز ت ىبود  اسال  . اس 

چهالره  ... كرد    مدا م  دا؛تن اسال  

؛هر  زدد رىگ    الوی امالر  ال  معالر ن     

 ... گيرد

گود د امر  ال  معالر ن    اص  اد ك  رز می

ر د سالم  حجالزب دالک     ذهن هالز مالی  

دلي   هم ادن اس  ك  در ادالن ىقطال    

 كمتر امر    معر ن  صالورت عمالومی    

 كمتالر ع يال   ... گسترده صورت پذدرتتال  

 ... آ     خيز ز  آمددم   ماكوب كرددم

كمتر سر هر كوی    الر   ادسالتزددم     

  اث   م زمره راه اىالداختيم  آىطالوری  

 ك  درمورد مسزئ   عالد ا  اىتخز الزت راه   
 

 
 

 

 

 

 

اینجا هم از وقت و مال و  بای  .اىداختيم

خواهيم ىتيج   اگر می جان هزینه کنيم

 . س  آ ردممط وب  د
 

گف  اگر  می (هر)سرّ اد ك  حضرت امزب

؛ز  خرج ددن ىك  د  الی   مردب ا  جيب

حضالرت  . ؛الوىد  همالين اسال     ددن می

اسوه عفالزن   حجالزب       ك ( ق) هرا

  در خطب  آرشالين خالود   مس مز  اس 

؛مز   دگز  "ترمودىد  در مسجد مدد  

ىگزهبزىز  ح     حراب    حزم    !خدا

دارا  حالالق    ددالالن   احكالالزب    امزىالال  

 "...رسزى دگز  آ     خ قيد

گفت الد   ادشز  ادن سخ ز  را  قتالی مالی  

ك  پدر  زرگوار؛ز  رسو  گرامی اس ب 

خزى  ( ع)ا  دىيز رتت   ود   حضرت ع ی

ىشين ؛ده  ود رز  رای هميشال  رالزرد    

( ص) ...د ك   مردب  عالد ا  رسالو  ا  ى مز

 ...داری را  جز ىيز ردىد حق امزى 
 

حکتم دیتن، و    "حجتاب "در پایان

امانت الهی دست مسلمين استت و  

امروز بيش از هرچيز ه ف هجو  و 

 .عتنه دشمنان اسال  است

برری ح ظ رر  زم است  اررد برر      رری   

 ...ه  به خط شوند "عم  "
 

 

 
داىيد چ  لذر  دارد  قت  سيزه   داىيد؛  اقعزً ىمی ىم *    

رردن  رىگ چشمشز     دىبز  خوش چزدرب  د  مردهزد  ك 

 . ىد هزس  را م    

ا    خ  اس   قت   ارد مغز ه داىيد چقدر لذت ىم *  

اد ز قيمت  چ دها   تر ؛ ده ! آقز: پرسم ؛وب   م  م 

اد ز چ دها تر ؛ ده ! آقز: پرسم دهد؛ د  زره م  جوا م را ىم 

اس    حزل  کرده زن دینرى  محو موهاى مشك  

جواب   ز  هم سؤالم   .  ي د    من را اص ً ىم دگرگو  اس

 .آدم مزىد   من  خو؛از   ا  مغز ه  ير   م  م 

داىيد چ  لذر  دارد  قت  مردهزد   داىيد؛  اقعزً ىم  ىم * 

ا     رو ما   آد د رز لذت  برىد  ذره ك     خيز ز  م 

 .گذارىد ىم 

 ت  ؛زد  داىيد چ  لذر  دارد  ق داىيد؛  اقعزً ىم  ىم  *

 

 

 

 
 ىيد؛ در حزل  ك  دغدغ  ادالن   سرخوش  در خيز ز  قدب م 

هزرز   پزک ؛ده  ز؛د    ا  ا   دبزد  را ىداردد ك  ؛زدد گو؛ 

ماال  امالن   رالردن   مجبور ىيستيد خود را  ز دلهره     ىزددک

    رسزىيد رز هر چال    درالر   دبالزد  خالود را ك تالر  ك يالد      

 رز  را    صوررتز   ز  گرداىيد  دبزد  ا  دس  رتت 

داىيد چ  لذر  دارد  قت  در خيز الز    داىيد؛  اقعزً ىم  ىم * 

  همالره  ص  قاعله دل کثيت  ر دالد     راه م ...   داىشگزه  

 .؛مز ىيس 

کر  قالب د چ  لذر  دارد  قت  داىي داىيد؛  اقعزً ىم  ىم * 

 را     داب اىداختن مردا  ؛هر  گيرى شيطان ماهى

                     !ادن لذرم مداب  زدخدادز   .ىيستيد

 

 !چه لذتی دارد این حجاب 

 صلوات 41:  ءبها

 


