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 زرهاست     ما     حال  تغییر     رمز                                       رد دو عالم جالل ما زرهاست

 ذکر تحویل سال ما زرهاست                                                    می آید    «افطمه»       یاد    با      عید
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:كنیمهایمانرانردباننیایشميهايماسپردهاست،دستهایشرابهدلقرار،عطرلحظهاكنونكهبهار،باشوقوبي

!هايپرفروغِشببندقندیلاينقش!شودهادرجاريلطفتوگشودهميايكهنرگسچشم!هابهدستتوستايخدایيكهانقالبقلب

!ايخدايتدبیروتقدیروتقویم!هايسپیديروزپوشايخیاطتن

«...یامقلبالقلوبواالبصار»اىآزادوادبىازترجمه.هایمانرابامهروپارسایيپیوندبزنهايناببندگيسرشاركنوقلباحوالماراسرخوشازشمیمشفابخشبهاربالحظه

 





 ايشـني

 

بياييد تا به حساب بهاري دلهامون برسيم ـ از كارهاي خوب و خداپسندانه مون گرفته تا كارهايي كه به سانسور نياز 

 .فرزندان صالحي براي والدينمون باشيم و هم افراد مفيدي براي جامعهداره و بهتره كه نگم ـ اون وقت، هم مي تونيم 

 
 

 !پس امیدوار باش ات كامروا شوي. ماه اه منتظر می نشينيم ات هب زيبارتين و سرسبزرتين فصل خدا ربسيم. امید را باید از ااظتنر بهار آموخت
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.شودرساندكهصدايبهارپیوستهبررويفركانسفطرتوامواجعشقوعرفانوحیرتمنتشرميبهآگاهيهمهمردمبیدارمي:ايكهازسويبهارمنتشرشد،اعالمكرداطالعیهخبرگزارينسیمدر

.اندازایناطالعیهاعالمكردههايشكسته،هردو،حمایتوپشتیبانيخودراهايخزانزدهوانجمنترمیمقلبدرضمنستادبازسازيدل

چنانچهاشكالو:هايوحشي،توجهجهانیانرابهایننكتهجلبكردبووبازدیدازنمایشگاهنسترنیكعارفوارستهوكارشناستأثیرصلواتبرگلمحمدي،بامدادامروزدرپيافتتاحشامهشب

سیدمهدىشجاعى.تازمانباقياست،دراصالحآنبكوشید.گرددهايشمابرميبهنقصگیرندهشود،هايمكرربهارمشاهدهميخلليدرپخشاطالعیه

 

 

 

 هاي شماست اشكال از گيرنده

 

جواني و سالمت، همه ( 35: نحل)« .وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ»: ها از اوست ها خدا را فراموش نكنيم و بدانيم همه نعمت در شادي

داريم  نگه« نو»بكوشيم نوروزمان را با اطاعت و بندگي خدا پيوسته . اش كنيم مبادا با نعمتي كه او عنايت كرده است، نافرماني. هاي خدايند نعمت

 .خبري، نوروزمان را ظلماني نكنيم تا هر روزمان نوروز باشد و خداي ناكرده با غفلت و بي
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.ترینودیرپاترینجشنملىمردمایراناستترین،عمومىعیدنوروز،جشنفروردین،نوروزجمشیدى،نوروزسلطانىونوروزجاللىمشهورشده،مهم:هاواوصافبسیار،چونكهبهنام«نوروز»

 .راكهبامادیرینهفرهنگىمشتركىدارند،بهخودجلبكردهاستهایىهاىمتمادىاستكهتوجهمردمكشورماوسرزمیناینجشن،قرن

بوممقدسهاىفكرىوعقیدتىراكهدراینمرزوشودوتماماقوام،مذاهبوگروهشناسدوازهردیوارىدرایرانزمینواردمىترینجشنملىایرانیانهمهست؛زیرامرزىنمىنوروز،عمومى

 .كندسالشادمانمىكنندیكزندگىمى

 
فرصتشكوه363اینك پشتسرنهادهروز، وروزهایىكههركداممىمندرا داشتهایم، پیشروىماستتوانندیكقرنشكفتنوبالیدنهمراه باشند، ولحظهچهكسىمى. هاگویدهمهروزها

اینك.گذرانندكهازهزارماهبرتروواالتراستسانمىمگرنیستندآنانكهشبىراآن.ارزدىیابدوگاهیكقرنزیستن،بهیكلحظهنمبرابرند؟گاهیكلحظهما،ارجوعظمتیكقرنرامى

 .هاراغنیمتشماریمپسفرصت.هایىآینهرنگباشند،پیشروىماستتوانندپیكبهارانىبزرگ،فرداهایىشورانگیزوآیندههایىكهمىسالىنو،باروزهایىسبز،بالحظه


 ترين و ديرپاترين جشن مردم ايران نوروز عمومى

 هاي شماست هاز

 
 ها را غنيمت شماريم فرصت

 

 !اند امّا لگد كم خورده است آب و لگ تو را نيكو سرشته: گفت! اند گونه سرشته چه كنم كه آب و لگ مرا اين: ادب گفت بي. كرد و بزرگي او را سرزنش كرد ادبي مي ي بيشخص
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رسدوصفحهزمانبابهارازراهمينوروزهم گشایدتاباتفكردرآنبهزندگيجاویدبیندیشیمپیشرويدیدگانمانميايدیگرازكتابآفرینشرا برايچنانحیاتبایدازهم. اكنونخودرا

هستبرهانبروجودرستخیز/ریزاینبهارنو،ازبعدبرگ:اندجاودانيآمادهسازیمكهگفته

هايزیبايطبیعت،همگيزارانودیگرجلوهپایاناوستودرختانوسبزهطبیعت،آفریدهخداوندوجلوهقدرتورحمتبيدراندیشهاسالمي،نگاهبهطبیعت،نگاهيجداازخالقنیست،بلكه

.هايخداونديهستندنشانه

.ایمكراناوبدانیم،نگاهيازسرغفلتداشتهنيازالطافبيآنكهآنراتحوليازسويپروردگارونشاهاخشنودشویم،بيهاوسرسبزيدشتاگرتنهابهتحولطبیعتورسیدنبهاروگلگونيگل

:فرمایدازجملهمي.شودرابهانسانیادآورميباتوجهدادنبهچگونگيحیاتدوبارهطبیعت،زندگيپسازمرگ9قرآنكریمدرچندینآیه

(1:فاطر.)هاكَذلِكَالنُّشُورُوَاللّهُالَّذيأَرْسَلَالرِّیاحَفَتُثیرُسَحابًافَسُقْناهُإِليبَلَدٍمَیِّتٍفَأَحْیَیْنابِهِاْألَرْضَبَعْدَمَوْتِ

  بهار، ياد آور رستاخيز

س  س ه رد سین                      ترب دشمن و دوست، اعتبارش پیدا س                 متي نوروز سر سفرۀ زرها هس                                 تعاشقان مزارش پیدا  تسالی هک نکوست از بهارش پیدا

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/990/indexId/162265/book_keyword/#book-footnottext-1
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،پسازمرگشزندگيبخشیدیم،رستاخیز[وسیله]آنرابهسويسرزمینمردهراندیم،وآنزمینرابدان[ما]انگیزندوابريرابرمي[بادها]كند،پسوخداوندهمانكسياستكهبادهاراروانهمي

:نویسداهللدرتفسیراینآیهميعالمهطباطبایيرحمه.چنیناست[نیز]

كندودرآخردوبارههرسال،یكدورهزندگيراشروعمي[طبیعت]گونهكهزمینراینآیهبعثتدرروزقیامتوزندهشدنمردگانرابهاحیايزمینتشبیهكردهاستتابفهماندهمانخداوندد

2.شوندروزرستاخیز،پسازآنكهزندهشدندوازگورهادرآمدند،رويزمینپخشميشاندرزمینبهسررسید،دوبارهدروقتيدورانزندگي.اندگونههاهماینانسان...میردمي

.ار،بایدیادمعادورستاخیزدوبارهموجوداتدرمابیشترشودهانیزسفارششدهاستكهبادیدنبهافزونبرآیاتقرآني،درروایت

.«اذارایتمالربیعفاكثرواذكرالنشور؛هرگاهبهاررادیدید،یادرستاخیزدرشمابیشترشود»:برايمثالدراینروایتآمدهاست

زدهخویشغفلتیرحیاتطبیعترااندرزيبرتحولنفسبنابراین،چهزیباخواهدبودكهانساننیزبههمراهمتحولشدنطبیعت،بهیادروزرستاخیزافتدودرخودتحوليپدیدآورد؛یعنيتغی

3.ترینمردماناستكسكهباتغییردنیاازوضعيبهوضعدیگرآگاهنشود،ازغافلآن:آلهفرمودهاستوعلیهاهللكهرسولگرامياسالمصليچنان.بینگارد

.22:،آلعمران3:؛حج99:؛ق13:انعام.9

.33،ص3،ج9326ترجمهتفسیرالمیزان،بنیادفكرىعالمهطباطبایى،سیدمحمدحسینطباطبایى،.2

 .992،ص22بحاراالنوار،ج.3

 

ست                             با ربدن انم افطمه فهمیدم                            روزي تمام سال من از زرهاست                                اين عید هب نور افطمیه زيباست   سالی هک نکوست، از بهارش پیدا

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/990/indexId/162265/book_keyword/#book-footnottext-2
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/990/indexId/162265/book_keyword/#book-footnottext-3
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 .هاباقياستهاوكردارهاينیكوخوبيگذرد،وليصداقتزمانمي.هاستعوضشدنتقویمونوشدنهرسال،شاهدگذشتعمرهاوفرصت

یك برايما پرونده»گذشتشبوروز، » كارنامه»و دهدتشكیلمي« داده. چه گذشتیكسال، با دید گرفتهباید رسیدهایموچه بودیموكجا كجا چهكاشتهایم؟ برداشتهایم؟ ایم؟ایموچه

گونهكهدرهمان.سفروهجرتهم،همیشهازجایيبهجایينیست؛بلكهگاهيازحاليبهحاليدیگراست.هاباشیمهاوآغازگرخوبيايجدیداست؛پایانبخشبديهرپایاني،آغازيبرايمرحله

 .است«حسنات»به«سیئات»هاوتغییراخالقورفتارهمنوعيسفروهجرتازطلبیم،تحولحالمابهبهترینحالخوانیموميدعايتحویلسالمي

 .هایمانبهاريشودماعوضنشود؟بهاینامیدكهباحیاتدوبارهطبیعت،دل«حال»وليعوضشود،«سال»حیفنیستكه

اروافشانندوباگفتهايپاكونیكوكارنیزعطرپاكيورایحهنیكيخودرادرجامعهمينوازد،انسانپرورخود،مشامهمگانراميانگیزوروحبويبهاريباعطردلهايخوشگونهكهگلهمان

.خوانندكردارخود،مردمرابهخصالنیكومكارماخالقفرامي

نشویم؟«نو»شود،ماچرامي«نو»وقتيدربهار،همهچیز.اخالقمانسازیمبخشزندگيوهايصفاوصداقترازینتهایمان،غباركینهوكدورترابزداییموگلتكانيِدلدرخانه

 .كنيم آرزو ميدر راه حق، تحصيل علم مفيد ثابت  قدم، تن سالمبرايتان سال خرم، حال خوش، 

 

  ها بهار دل
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يعني مي خواهيد، چشم و قلب هايتان . همه چيز از چشم و قلب آغاز مي شود: سال نو آغاز مي شود و زمزمه يا مقلب القلوب و االبصار مي پيچد؛ تا بگويد

 خلوتگاه رحمان؟جوالنگاه شيطان شود يا 

 .نه زمستاني باش كه بلرزاني، نه تابستاني باش كه بسوزاني؛ بهاري باش كه بروياني

 !سعادت، سيادت، سُرور، سبزي، سرزندگي، سَروري، هفت سين زندگي تان بادسالمت، 
 !بياييد در كالس درس بهار، شاگرد اول شويم

 .مان بزنيمدر كنار ديد و بازديدهاي عيد، بد نيست سري هم به دل

 !تو را سپاس براي اين چنين نوروز! تو را سپاس براي برگ هاي نودميده! اي خالق بهار و نوروز! خداوندا
 .تتوحيد و رستاخيز را آموخ از نوروز و بهار طبيعت و حيات دوبارة گل ها و گياهان، به جنب و جوش آمدن پرندگان و حيوانات، و طراوت باغ ها و چمن زارها، بايد درس

 !براي رسيدن آن روز، هنگام تحويل سال دعا كنيم. بهار واقعي و بهار عدالت، بهار رسيدن موعود است

 پيامک هاي بهاري

 


