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  عنوان: چی بگم آخه؟!

و احیاء هرچه سریعتر و ارواحنا فداه جهت رضایت امام زمان »: مشخصات نشر

نوع نگارش: . «ه شده استـار گذاشتـر فریضتین به صورت مجازی به انتشبهت

وی، ــت در دریافت محتـاب و سهولـده با کتـگیری بهترِ خوانن دلیل ارتباط به

 هـصفح 174مشخصات ظاهری: ــد. گردیف ـای تألی اورهــبه قلم روان و مح

   سیاسی، اجتماعی، فرهنگی: رویکرد / آموزشیموضوع: 

 

 در امر به معروف و نهی از منکر( ی کوتاهای از بهترین تشکرها و تذکرها )مجموعه گم آهخ؟!چی ب 

 

 

 

 

 

 

  جمعی از طالب و دانشجویان به کوشش
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  chibegamakheh@: به آدرس  wordارسال انتقاد و پیشنهاد، یا دریافت فایل 

  .تـایت اسـورد رضـم ارـکپی و انتش



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م بهـتقدی

 ل اهلل تعالی فرجه الشریفعج موعود منجیها؛  امام مهربانی

 



 

 

 

 

 

 

 

 : امام باقر علیه السالم

 اصحاُبهه ...  یَأمهرونَ بِالمَعروفِ  و یَنهَونَ عَنِ المهنکَرالمَهدی َو

  کنند. و نهی از منکر می  عروف... امر ُب م  شران یاو   سالم اهلل علیهمهدی 

  47، ص9، ح51بحاراالنوار، ج         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...  با کتـاب رفیـق شو
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 2 بدون مقدمه 

 

 

  مختصر و مفید!

 

 عزیز خواننده سالم

 !؟فراموش شده خدا واجبِدو  هست حواست داری، نساُ خدا با و مسلمونی که شما

 انجام گناهی که کسی به اـشم مثالً واجبه؟ از منکر نهی و معروف امر به دونی می

 وایـفت و روایات و آیات ادـاستن به دونی می ؟دیـیم تذکر (صحیح روشبه  آیـا) دهـمی

  ه؟ـواجببِهِت  کار این مراجع، ی همه

 

 ت هستـو فرص هستیتو پس تا 

  ... ببنــدکمر همت 

 راهی ست بزرگ نفس، ادِـرفتن به جه

 اهی ست بزرگـگن ،هه گریختنـاز جب
 

 وزــــم هنــــانقالبی تِـما بر سر پُس

 اهی ست بزرگـست، اشتبفتن سر پُخ
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  ، اما ...افتـاد بارها اتفاق می

 ز عزیی  خواننده

ها و  کالسکنیم  توصیه می حتماً، آشنا نشدیوف و نهی از منکر امر به معر تا حاال بااگه 

، بعد وارد ونیبگذررو  (یاء تمدن موعودهای مؤسسه اح )مثل دوره معتبر های آموزشی دوره

به  -م مهبیاریم اما خیلی از مسائل  رو حیاتیبشی. با اینکه ما سعی کردیم نکات  عمل

   ذکر نشده! ماننــد:در کتاب  -خاطر کنترل حجم کتاب 

 

  شناسی(مخاطب شناسی )روانشناسی، مزاج  

  گفتاری )لحن کالم، همچنین حرکات بدن، حرکات دست و صورت( مهارتِ 

 و طبیعی بودن(  آرومتسلط بر رفتار، دیریت فضا )مو  زبان بدن 
داد،  تذکر لسانیاحکام امر به معروف و نهی از منکر )اینطور نیست که همیشه باید  

که نیاز به آموزش از طریق  شدعمل وارد  های دیگه شیوهباید به بلکه گاهی 

  (های مربوطه داره و دوره  کالس
 

 یرساله آموزشی تخصص" کنیم از کتاب شنهاد می]برای آشنایی با احکام فریضتین، پی

 استفاده کنی[. علی تقوی یگانه  آقایتألیف  "امر به معروف و نهی از منکر استفتائاتِ
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ه تصور چ قبالً که های امر به معروف شرکت کردن و متوجه شدن در دورهکه  اونایی

، عمل کننشون جبوا به نستخوا میکه وقتی  اونایی اشتباهی از فریضتین داشتن!

  فهمن؛ ر میـبهتاین صفحه رو ا ـاون !گرشون سوختهشدن و جبند  زبون

 کشم ...  می گفت: آتش بگیر تا که ببینی چه می

 بارها برای افرادی که خواستن تذکر به خطاکار بِدن اتفاق افتاده که، در لحظه

بخوای تذکرِ خوبی  دهـ؟! تا حاال برات اتفاق افتاده؟؟ شچطوردونن چی بگن؟! شما  نمی

! دیگه از اومدهمن که بارها پیش  واسه شی؟!ـد ببن زبونبگی، محترمانه هم بگی، اما 

خوبی یادم نمیاد؟! ... به همین خاطر با تعدادی  ی جمله بودم که چرا هخودم کالفه شد

باره  ر اینم کتابی قوی و کامل دـم گرفتیـتصمی ،دـمن دغدغه و دـتوانمن یاـاز دوست

د باشه، خیلی ـاما برای اینکه با کیفیت و مفی نیست عیب و نقص گرچه بییف کنیم. لأت

که با  یکتاب رو برای کسان ًحتما! و قدرش رو بدون ه شد.دــــزحمت کشیش  واسه

 ی )مثالً روی صفحه چشمت جلوی هم بذار خودتبفرست،  آشنا هستن امر به معروف

 ازش کمک بگیری.  زودتا بتونی  گوشی(

  سازی این کتاب یاری کردند، متشکریم. ما را در آمادهکه  عزیزانیی  همه از

 1399 بهـار

 جمعی از طالب و دانشجویان
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 )قرآن(یک صفحه باران 

 كَرِـالْمُنْ عَنِ وْنَـوَ يَنْهَ رُوفِبِالْمَع رُونَـوَ يَأْمُ رِـالْخَيْ إِلَى ونَـيَدْعُ أُمَّةٌ مْـمِنْكُ وَ لْتَكُنْ

 104آل عمران،  الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَ أُولَئِكَ

 خیر به گر دعوت امتی ایجاد شود که شما میان از باید و

 . اران هستندرستگ آنها همان وکنند منکر  ازنهی  و معروف امر به و

 110 آل عمران،.  بِاللَّهِ وَ تُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَ تَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ 

 اند آمده پدید مردمان برای که هستید امتی بهترین شمـا

 .دارید ایمان خدا به و دارید می باز منکر از و دهید می فرمانمعروف  به که
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 (حدیث)یک صفحه باران 

 هِـأهْلِ مِنْ نْـتَكُ رُوفِـبِالْمَعْ رْـأْمُ و: السالم عليه لیع اإلمام
  504ص ،31نامه ش،1366/ ه 1408 رضوی، قدس آستان اسالمی های پژوهش بنیاد السالکین، مصباح اختیار الدین، کمال میثم، ابن

  392ص ،(صالح للصبحی) البالغه نهج 

 شوی معروف همان اهل خودت تا کن معروف به امر را دیگران

  :ماند مى سالم آخرتش و دنیا باشد، او در چیز سه که کسى

  ،باشد آن پذیراى نیز خود و کند معروف به امر. 1

  ،باشد پذیرای آن نیز خود و کند منکر از نهى. 2

 .کند نگهدارى را الهی حدود. 3

 ۷645ح ،332ص دررالکلم، و غررالحکم تصنیف

 شود. می حالل مردم کار و کسب منکر، از نهی و معروف به امر وسیله به

 119ص ،16ج الشیعه، وسائل

 چون کرده، ازـآغ منکر از یـنه و معروف به امر از را واجب خداوند: فرمودند السالم علیه حسین امام

 .شد خواهد داشته برپا دشوار و آسان از دیگر فرایض تمام گردد، ادا فریضه این هرگاه که دانسته می

 40ص ،11ج ه،الشیع وسائل
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  اذان بگو

 ترویج امر به معروف ی مقدمه، گویی ترویج اذان  
ویژه کسایی که تازه شروع کردن( امر به معروف و نهی از منکر  هبرای بعضیا )ب

یا شیطون  ترسه  مییا از مردم کشه  خته! اولش یا خجالت میمشکله! براش س

 کنه ... و خالی میر و دلش میندازهلوله تو دلش وِ

 نقل شدهی توجه جالب زی مطلباز آیت اهلل حائری شیرا : 

 فرموده بودند: ایشون 

پیدا کنی باید اذان بگی؛ اذان  راه نشونت دادن؛ اگه بخوای برای تذکردادن راهی»

اذان  بگـو؛ امتحـان کـن ...گیره و بهت رو میده.  . اذان خجالت رو ازت میبگو ..

کشی ... اما این خجالت  ریـزی، خجالت می خوای بگـی، عرق می اول رو که می

فقط مال روزای اوله، دو سه روز بعد که عرقش رو ریختی و خجالتش رو کشیدی، 

بعد کم کم احساس بینی سختیش نصف شده و  خوای اذان بگی، می وقتی می

 آره؛ اذان گفتن هم مؤثره.  « ای داری م کردهانگار گُ کنی اگه اذان نگی، می
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  کجا اذان بگی؟

 وقت اذان که شد

 : ن، انجام بدنتون م از این پیشنهادات رو که میهر کدو آقایون

 به ترتیب: 

 در منزل -

  (عادیبا صدای  ی مسجد، نمازخانه یا مسجد )یه گوشهدر  -

 ناسبی در محل رفت و آمد مردمای مج -
  رو( )داخل طبیعت و بیرون شهر، داخل پارک، کنار پاساژ، کنار پیاده

 باال  هم همون پیشنهادات خانوما

 شنوه!  نمی اشونونامحرم صد نمطمئن باش که فقط به شرطی

 

 آتشو  هموحر مـجهن آتش بر هایى گوشت» :حدیث داریم مثالً داریم!گو  ]احادیث عجیبی درباره اذان

 و ...[« گو با شهدا و پیامبران محشور میشه اذان»یا « ستگو اذان بدنِ گوشت ،اون و سوزونه ا رو نمیـاون

 مستدرک الوسائلاز کتاب 
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 اینا رو رعایت کن تا تلفات ندی عزیزم! 

 ! رعایتشون خیلی مهمهیعنی 

 (ش سوم کتاببخشتر این نکات، مربوط به تذکرهاست؛ البته بی )

 فکر نکنخیلی ر داره یا نه؟ به اینکه اثـ

 ُخدا خودش برکت میـده م، ـدیانجـام برست د 
 است. خد ؛ عاقبت امور به دست« رَمى الل َّهَ لکِن َّ وَ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ»

مگه میشه حرف اثـر نداشته باشه؟! احتمال تأثیـر همیشه هست. کمترین اثرش 

 اینه که اتمام حجت کردی و دیگه شریک گناهِ گناهکار نیستی. 
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  باش تمحبّبا 

 ه باش. ـداشت شدوست 

دوست  رو ونرفتنش تو، بهشر ونشدنشر ـبخی و، عاقبتر دیگران کردنِ ا زندگیـزیب

 هـاینک و؛ ش روـنه مُچ ریـگی داری دستش رو میه ـد حس کنـ)بایه باش. ـداشت

 تر محبوب خدا نزد و باشه بهتر ما از هممکن ننه خودش( او با عملش مشکل داری

  ... پس

  !نبینیم باالتر ازش خودمونو قلبمونتو  هیچ وقت

 

  بنابراین

 و ... خشک و بی روح نگو؛ با حِس بگو؛ واقعی بگ

 به کتاب مراجعه کن

 ،و قبل از گفتـن، به کتـاب مراجعه کن وس باشناب مأبا کتـ تا مدتی 

ای برای باز شدن زبونه،  البته کتاب بهونه. شی ه و حفظ میی ذهنت میش ملکهکم کم 

 ای هم وجود داره که در کتاب بهش اشاره نشده.   های دیگه حتما نمونه
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 لحظه آخر بگو

 ــدشکه بع وـلحظه آخر بگتذکری بدی، هستی که باید بهش  اگه در کنار کسی

 کمتر خجالت بکشه.  ناودالیل متعددی داره از جمله اینکه زش جدا بشی. ا خوای می

  محترمانه بگو

 احتــرام بذار تا احتــرام بذاره 

  :ات اضافه کن به ابتدای جمله همیشهو  حتماًرو زیر کلمات داخل کادر 

 

 گلم ... خوشگلم، عزیزم، قربونت برم، خانومی، نم به خانم: خا

 : آقای محترمنامحرمخانم به 

 یی جان، داداش جان ... داپدرجان، ، محترم آقا به آقا: آقای

 : خانم محترمنامحرمآقا به 

 مناسب با مخاطب باشه حرفتپس برای اینکه 

  کمی تغییر بده. روکتاب ی پیشنهادیِ  گاهی خودت جمله

 ِستتشخیصش ساده ا که البته، فقط باید مَحرم بگه کتاب رو بعضی جمالت . 
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  قاطع بگو

  اما قاطع و محکم بگی.  ،محبتو  احترامضمن باید 

  !د داریـتردی ای ذره یحتت، ی خود در صحتِ گفتـهشما  که کنـهنبایـد احسـاس 

  . نـن کقاطع گفتن رو تمری

 رَد شوبگـو و 

  توقف نکنطوالنی نکن؛  

 .ه بگو، سپس با آرامش عبور کنرو محترمانــهای کتاب  از نمونه ییک

 

 رو داریه ـجمل یک نِـگفت زمانِ فرصت و طــا فقـغالبا شم 

زمان بیشتری برای صحبت  وسیله نقلیه یا جایی بودی کهیا در  در صف انتظاراما اگه 

ذار گبپس  صحبت نیست: موقعیتِیا  توان گفتگو نداری -1حالت داره: دو  ،داشتی

؛ سعی کن وقتی بگی که زمانی برای عبور کنبا آرامش و باوقار و و ـبگ ی آخر لحظه

دیگه خودت  پس :و مباحثه داریگفتگو  توان -2ذاری. باقی نمقابل  طرفِ پاسخِ

  ...  ؟چقدر بگیو کنی؛ از کجا شروع کنی؟ چی کار  باید دونی می
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 ه!جواب ند

 دهن به دهن که کُال ممنــوعر، ـبعد از تذک!  Ok؟  

 ماعصاب خودتو خورد کنی، مغز طرف باز وای نایستی دهن به دهن کنی و

جمله که ون یه بود، فقط در حد هم «کتاب چهاربخش » مطابق هاما اگ شکونیبخُ

 ور کن. ـعبم وآرـو و ، بگمنوشتی

  نکات مهم دیگهی برخ

  ( ممنوع! حتی هُل دادن یا کشیدن) بدنیبرخورد 

  ( حتی یه جمله. )داشته باش السالم علیهم بیت اهل به کوتاه توسل تو دلت یه شقبل 
 باشم.ز دست ندم و بتونم اثرگذار خودت کمک کن تا آرامشم رو ا !الزمان صاحب یا: مثالً

  البته اگه درست انجام بدی. لذا ازش داره زیادیجاها تذکر به نامحرم اثر  بعضی ،

 ش نشی! ها گرفتار آسیب ضمن اینکه باید مراقب باشی. غفلت نکن

  شما کار تذکرِ دُرستی داد اگه متوجه شدی کسی به گنه: کالم آمر یا ناهیییـد أت ،

 کنی.  ش رو چندین برابر میحرفتأثیر کن. تأیید هم محترمانه حرفش رو 
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 غریبه است یا آشنا؟!

 کم فرق داره.یه « غریبهو  ناآشنا»با تذکر به « اـآشن»به  تذکر  

شون برای آشنا هم کارایی داره  تنظیم شده، البته برخیناآشنا برای  تذکرهای این کتاب

بیشتر به ایتِ نکاتی که گفته شد و دقت ضمن رعاما برای تذکر به آشنا  ؛شاءاهلل ان

 : رو جدی بگیری ـلفهای مخت روش ها و بهتره شیوهحفظ احترام، 

 به صورت ناشناس )نامه، کاغذی الی کتاب، داخل مغازه، روی ماشین( یادداشت -

 دـهدفمن دادنِ هدیه -

 ادن )پیامک یا فضای مجازی(ـفرست امـپی -

 که نینوجوو به کنی )مثالً مطرح و ساده شفاف تذکر رو بعد، اونو بگی خوبیِاول  -

 ؟! ... (خونی نمی نماز که نیست حیف ه،خوب خیلی تو درسِ :یبگ خونه نمی نماز

 گفتن طنز و شوخیبا  -

  قراردادن واسطهرو  سفید یا فرد موثری ریش -

  اسـبه صورت ناشن تماس تلفنی -

 هـکاهش رابط -

  ... و -
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 رو رعایت کن «األیسرف یسراأل»قانونِ 

 اگه این بنابراین ،است «منکر رفتن نبی از و معروف رواج » از فریضتین هدفچون 

 قل،ن  و عقل لحاظ به ،بشه تأمین خشونت بدون و دلسوزانه نصیحت با هدف

 شیـوه یا سخن با که زمانی تا: دیگه . به عبارتنیست مناسب خشونت و پرخاشگری

  کنی! ادهـاستف ندتُ سخن شیـوه یا از نباید رسی، می دوـمقص به یتر مالیم

  آسانتر ،آسانتریعنی  فاألسهل؛ األسهل األیسر؛ف األیسر

  هگناهکار برای اذیت ینکمتر و رـتأثی بیشترین   :مهمه چهاون

 از همون روش استفاده کن. ، تذکر دادشه می« کار ر برای گنهکمت با اذیتِ»که  تا زمانی

 انجام بدی!  رو تُند مرحله نداری حق ،هموثر ترآروم مرحله با تذکر اگه

  داشته باشی( لبخنـدر موارد، بهتره )در بیشت به ترتیب 

 از جمالت این کتاب، استفاده کرد(  شهمیهدیه  )روی دادنهدیه  -

 ( یا مجازیتایپی نباشه باشه؛ دستخط و طبیعی) دادن با کاغذ یا نامه یادداشت -

  سر یا دست و غیره( ی چشم، ابرو، گازگرفتن لب، تکان دادنِ )با اشاره اشاره -

  دَم گوشش یا با صدای بسیار آهسته آهسته -
 (هلبخند باش با حتماً)تمام موارد باال تا این مورد،  عادی با صدا و -

 ی عبوس، در برخی موارد الزمه( تذکر با چهره) کمی تُند حالتِ با صدا و -



 19 نکات مهم 

 

  ی قبل( )توضیح مطلب صفحهمهم  خیلی 

 خیلی مهمه!  گناهکار برای اذیت کمترین و تأثیـر بیشترین 

صورت  هدیه دادن، بههای مختــلف ) روش از  کدوم انجام هیچاگه موقعیت یا فرصتِ 

ی تذکر لسانی خواسترو نداشتی و ( کنارِ گوشش یادداشت، با اشاره، با صدای آهسته

  دقت کنی تا تأثیـر کالمت بیشتر بشه: زیر  نکاتبهتره که به بدی، 
 

  داشته باش و مرتبی پوشش ظاهری مناسبهمیشه  -

 باشه دن از او، رفتارت طبیعی و آروماز هنگام مواجهه با گناهکار تا جُدا ش -

 ! ممنوعه توهین یا تخریب -

 تر بهتر(  با زبون رفاقتی و صمیمانه بگو )هرچه مالیم -

 یلی کوتاه بگو و طوالنی نکنی مرتبط با تذکر رو خ جمله -

 

نیاز به  ولیجمالتی که در این کتاب بهت پیشنهاد دادیم گرچه جمالت خوبی هستن 

اینکه برای این شخص، بهتره از کدوم جمله استفاده کنی و چه جوری  مدیریت شما داره؛

کنی داخلش روایت داره استفاده برای بعضی افراد بهتره از جمالتی که  منتقل کنی. مثالً

 ی بعضی بهتره از جمالتی که روایت داره استفاده نکنی! برااما 

 



 20 نکات مهم 

 

  ز باشجهّمُ

  خِشابت رو پُر کن 

درسته که در کتاب، موارد مفید و موثری پیشنهاد داده شده، اما به این معنا نیست که 

اب نیومده و از قلم شاید مورد خوبی در این کت« هرچی بهترین بوده اینجا باشه»

به کار ببندی و بهش عمل که  تونیم ادعا کنیم کتابِ مفیدیه به شرطی افتاده! ولی می

 . کنی

 همیشه همراه داشته باش 

کنیم همیشه متن خیلی زیبایی  واسه گناهانی که در جامعه شیوع داره پیشنهاد می

داشته باشی؛  )مثل جمالت کتاب( رو روی کاغذ یا مقوای رنگی بنویسی و همراهت

اولویت داره؛ و  زبانیتذکر به  تذکر مکتوبچندتا بذار توی کیفت. چون خیلی جاها 

 تره  البته برای شما و طرف مقابل هم این حالت، راحت

 

  .متنی متناسب با فرد و منکر 

 ، لول کن، روبان ببندی مناسبی روی کاغذ بنویس حجاب، جمله ای کمموخانبرای  مثالً

 آویزون کنی ... خیلی اثر داره! امتحان کن.  ی قشنگیرروس رهـگیبان و بعد به رو
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 رـتعداد رو باال بب

 ده دارهـذاری خیلی فایـگتأثیـردر  تذکردهنده، افراد دادِـباال بردن تع . 

بگن، ر یکی یکی ـنف 5وردی رو ـاینکه م. بگـو اونـا هم بگن؛ دازـراه بندیگران رو هم 

 !!  بار بگه 50یک نفر  ه که اونوـینر از اـار موثرتــــبسی

  شرایط امر به معروف و نهی از منکر

  تقلیـد مـع معظـمراجطبق فتـاوای 
 : شه می «واجب»، امر به معروف و نهی از منکر با وجود این چهار شرط

  مطمئن باشی(م به معروف و منکر )به منکر بودنش ـعل .1

 *خیلی کم  رـتأثی، حتی تأثیراحتمال  .2

  گناه قطع نشدن .3
  هم(أ ی دهـخطر زیاد )عدم مفس نِـنداشت .4

  :رهبری معظم مقام* 

 باشد، داشته وجود تأثیر احتمال منکر از نهی و معروف به امر در باید که اند گفته بعضی

 و قدرتمندان قلدر، های حکومت نزد در مگر است؛ قطعی جا همه ،تأثیر احتمال گویم می من

 (22/2/13۷۷)دانشگاه تهران،  سالطین ...
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 )شرایط( توضیح کوتاه 

  علـم به معروف و منکر .1

 ! یا ترکِ واجبه حرام ،عملی که داره انجام میدهباشی اون  مطمئن یعنی

 اما (ش عالیه مطالعه هرچند)کنی  حفظرو  محرمات و واجبات ی همه خواد حتماً نمی

 تفاوت نباشی!  باید بی شناسی، می که محرماتی و واجبات همونبه  نسبت

 خیلی کم  احتمال تأثیر، حتی تأثیرِ .2

 به گمان و ظن با : »در تحریر الوسیله، حجت رو تموم کرده (ره) خمینی فرمایش امام

 ( 1م ،444ص ،2ج)« شد نخواهد ساقط فریضه وجوبِ باشد، ویـق چند هر ر،ـأثیت عدم

 ناه گ قطع نشدن .3

 مکلفین بر منکر از نهی و معروف هب امرده، می انجام، گناه رو داره شخصتا وقتی 

از  تذکر تکلیفِ، برداشت گناه از دست یهردلیل به)قبل یا حین تذکر(  هاگاما  ه،واجب

بشه، حتی  حرامخواد مرتکبِ  میشه. راستی اگه مطمئن بشی شخصی می ساقطبقیه 

  در تحریرالوسیله[ (ره)امام  حضرت ]مضمون فرمایش. نهی کنیونو اگه بار اولش باشه هم باید ا

 هم( ی أ نداشتـنِ خطر زیاد )عدم مفسـده .4

منظور از خطر یا مفسده؛ ضرر جانی، مالی، آبروی و ... است، اما همیشه باید مکلف 

با کوچکترین خطری، این  و صرفاً ی مهمتر رو بکنه مالحظهاینو مدنظر داشته باشه که 

. هم و مهم کنأکنه! بنابراین نبزرگ رو ترک  واجب



 23 نکات مهم 

 

 

 کالم آخر

 کنی رو که مطالعه می ابـکتهای  پاسخ
 . یبگد یک پاسـخ ـفقط بایه ـصحن برای هر

د ـ، شایخونی می اآلن که همه رو با هم

اد ـپیشنه پس! هـم کنـرو ک زتـتمرک

ت براای  اگه در آینـده صحنهکنیـم  می

کمک  فهرستن موقع از پیش اومد، همو

  ر.ـبگی

 ها:  ترتیب و چینش پاسخ

  یمـاد دادبرای هر صحنـه، چنـد پاسخ پیشنه

 اولویت داره.  ی بعدیاه بر پاسخ های اول پاسخ استفـاده از غالباً که

  ...( آهسته ه، یادداشت، اشاره، صداییادت نره: هدی هم 16ی  صفحهترتیب )
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 معروف «منکـر» ذاریمنگ

  بشه! منکـر« معروف»و 

 
 جوری؟! چه -

 عمل کن ،خونی به اونچه می -

 



 26 های تذکر  نمونه

 

 «اآلیسر فاألیسر قانونِ رعایت»و  «محترمانه گفتن»ویژه  ه، بیادت نره 2نکات بخش ]

 [محترمانه شروع کن کلماتبا  ها رو جمله حتماً

  !است متکبرانه و مغرورانه کنندگان، مراجعه با رفتارش که مسئولی

 ار و بهش واگذه کسی خیری برسونه، حل مشکل مردم رمیگن اگه خدا بخواد ب

 نیشتر صبوری کنیباگذار شده، پس به شما و که کنه، مثل اینجا می

 شما، روی مردم اثرِ خوبی میذاره! ی  چقدر برخورد صبورانه اگه بدونین 

 تون زیاده اما مردم از شما توقع برخورد بهتری دارندونم فشار کاری می 

  تر درخت هرچی پُربارتر، افتاده»با مردم صبوری کنین؛ باالخره» 

 ارزه نمیبداخالقی  یست، بهدونین این میزا همیشگی ن شما که می ! 

 رو ببینین 18سوره لقمان آیه  ،فرصت کردین اگه 

 



 2۷ های تذکر  نمونه

 

 

 جماعت طوالنی شدن نماز

 ]یادداشت[

 ،دارم  تقاضا نمازجماعت متشکرم و مأجور باشید. فقط امامت بابت سالم علیکم

درد پا و  افراد مُسن از تر بخوانید. نماز را سریع قدری برای حضور بیشتر مردم،

شوند، یا گاهی کسی  ها اذیت می ها بعضاً با حضور بچه برند، خانم کمر رنج می

نشدن  محرومشناسید. لطفا برای  ترها را هم که شما بهتر می نباردار است، جوا

 تر بخوانید. متشکرم اینها از فیض نماز جماعت، کمی نماز را سریع

 کمی کاش فقط شه، می خونده جماعت به نماز ،کمکتون به که بده خیرتون خدا 

 جماعت کنن  رو تشویق به نماز همدیگه هم دارها مغازه که بخونین تر سریع



 28 های تذکر  نمونه

 

از /  از ارتباط خوبتون با جوونا متشکرم :. مثالًاز یه خوبی ایشون تشکر کن قبلش حتماً ]یادآوری:

 [ممنونمت فرهنگی که برگزار کردین فالن نشس

 مسجد به جماعت امام دیرآمدن

صورت یادداشت منتقل کن. از طریق صندوق   های این صفحه رو به ]ترجیحا نمونه

 بنویسی و بااحترام به دستشون برسونی[  ای مسجد یا در برگه انتقادات و پیشنهاداتِ

  ببخشید این حرفُ میزنم، شما تو چشم هستین، اگه همیشه سروقت تشریف

 بیارین، دیگه خدایی نکرده بهونه دست کسی نمیفته!

 تونو طوری تنظیم کنین که سروقت برسین. متشکرم زمان اگه ممکنه 

 ًبدین اطالع مواقع اینجور! که دیر رسیدین بود اومده پیش مشکلی احتماال 



 29 های تذکر  نمونه

 

 

  !واهدخ می رشوه کار، انجام برای که کسی

طبق نظر برخی ) گرفتن بر قاضی حرامه.رشوه یعنی رشوه دادن و  قضاوتهرشوه مربوط به 

 (هکارگزاران حکومتی نیز حرام رشوه بر حاکمانی همچون استاندار، فرماندار، مراجع محترم تقلید،

  ]به مسئول مجموعه[

 رجوع ارباب کارِ انجام برای کارمنداناز  یکی در فالن بخش، سفانهأمت، سالم 

  !رسیدگی کنینلطفا  ه!قانون خالف که دنکرپول  تقاضای

 کنم[  رشوه! من حرفتون رو نشنیده گرفتم! ]و مسیر بحث رو عوض می 

 توقع نداشتم!  به عنوان یه مسلمون! اصالً ازتون رشوه 

  سف میگم[أ]با ت

 برای اینکه به دردم رسیدگی کند 

 خواهد! پزشک از منِ بیمار رشوه می

 



 30 های تذکر  نمونه

 

 

  الحسنه، پرداخت اجاره و ...( نسبت به پول کارگر، برگشت قرض)بَدحسابی! 

 الناس  اش خبر نداره که زنده است یا نه! حق عزیزجان، آدم از یه ساعت دیگه

 کَّنَّن ها!  پوست آدمو می اطلبکاره ت سبک باشه، بعداًرو بده تا بارِ

 ت گرفته ها! ما مسلمونیم، رعایت حقوق دیگران رو خدا خیلی سخ 

  ،موقع پول گرفتن التماس دعا داریم و موقع پس دادن آلزایمر! بابا بده بهش

 مگه چه گناهی کرده کارت رو راه انداخته؟! 

 گن تا عرق کارگر خشک نشده، باهاش تسویه کن؟! خداییش خودتون  مگه نمی

 جوری برای کسی کار کنین؟! شین این راضی می



 31 های تذکر  نمونه

 

 

 بعد عزیزمون هکشور پیشرفت منکر و زنه می پهلوی رژیم بودن بهتر از دم که کسی

 !انقالبه از

 ًافش تو اینترنت هست. دی رو بخون، پی« صعود چهل ساله»کتاب  حتما 

رو نشون میده که توسط « رشد جایگاه ایران در دنیا بعد از انقالب»این کتاب 

 ساعت 25000 از بیشآماده کردنش  المللی بدست اومده، آمار بین 19000

داخلش  هم المللی( خارجی )آدرس سایتای بین و اسنادوقت گرفته و مدارک 

 .شبخون حتماًپس «! بدون تحقیق چیزی نگو» میگه إسراء سوره 36هست. آیه 

  مقایسه کرد.« حکومت امام زمان و بعد از ظهور»انقالب رو نباید با 

های زیادی هم داشتیم: پزشکی،  پیشرفتهایی وجود داره اما  درسته؛ ضعف

آالت، سدها، دریایی،  ای، هوا فضا، تولیدات صنعتی، ماشین هسته نانو،

بهداشتی، گسترش برق و آب و گاز و تلفن و اینترنت، آموزشی از پیش 

سازی، خودروسازی،  آوری، راه ها و بزرگساالن، علم و فن دبستانی تا دانشگاه

دامداری ... حیفه دیگه؛ این همه رشد باشه و نادیده  قطار، فرودگاه، کشاورزی،

 بگیری! 



 32 های تذکر  نمونه

 

 

  هی نگو انقالب برای »اش نوشته:  حبیبی، تو وصیتنامه]اسداهلل[ یادش بخیر شهید

ی امام زمان برای انقالب و امام زمانم چه  من چه کرده؟ بگو من به عنوان شیعه

ی برای مسلط شدنِ وقت راه هیچ»خدا تو قرآن از مسلمونا خواسته « کردم؟!

]نساء،  سَبِیلًا الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ اللَّهُ یجْعَلَ لَنْ وَکفار بر مسلمونا باز نکنن؛ 

 پس ما باید بدونیم از چی دفاع کنیم و به پیشرفتش کمک کنیم.[ 41آیه

 خواد تعصب داشته باشه، خوبه واسه خدا و دین خدا غیرتی بشه و  آدم اگه می

 ب باشهمراق

کردن که خیلی جالبه. در  اشاره ی کشورها به بعضی پیشرفت 139۷فروردین  1]رهبری در 

 اینترنت هست، بخون و برای طرف بفرست[

 بفرستی[و برای دیگران  اینترنت بگیریتونی از  ساله رو می پوسترهای کتاب صعود چهل]



 33 های تذکر  نمونه

 

   

 (کنه نمی شرکت اتانتخاب که در کسی) رأی ندادن

  سال دیگتون انتخاب کنن! 4اگه شما رأی ندی، هستن کسایی که برای 

 کنن!  بله؛ دیگران براتون انتخاب می

  ذاره! میتأثیر رأی دادن و ندادن شما در سرنوشت کشور  

 حق بیش از هشتاد میلیون جمعیته! ؛«شما نیست فقط حقِ رأی شما،»این یعنی 

  :سوره رعد یا آیه  11آیه «! نوشت آدما دست خودشونهسر»خدا تو قرآن گفته

 انفال رو ببین؛ پس لطف کن مراقب حق خودت و بقیه باش، مسلمون.  53

  که رأی  شه. کسی میرأی ندی که انتخابات تعطیل نمیشه؛ باالخره یکی انتخاب

نمیده، بعداً هر اتفاقی تو مملکت افتاد حق اظهار نظر نداره، مقصّر هم هست 

 مثبت نذاشته! ثیر که تأ



 34 های تذکر  نمونه

 
 

 که رأی نمیده، بعداً حق گله و شکایت نداره؛ اگه فردا برات مهمه که  کسی

 هست، نذار آدمِ ضعیف، مسئول بشه! الاقل تو انتخاب افرادِ بهتر، موثر باش! 

 شرکت قیصری شهید مثالً! کردن کید میأت انتخابات در به شرکت چقدر شهدا 

 و اسالم از دفاع ما رأی»گفت:  نست. میود می تکلیف یه رو انتخابات در

ی انتخابات رو ترک نکنین که این  صحنه»گفت:  یا شهید اعتصامی می! «قرآنه

 بدیم. بگرد و بینِ رأیشهدا جون دادن، منو شما هم «! ی دشمنه خواسته

ی  ]جمالت شهدا درباره حضور در صحنهده. ب رأیبه بهترینشون  ها،کاندیدا

 نت هست، بخون و نشر بده[ انتخابات، در اینتر

 ًما رأی ندادن نداریم! هر کسی داره به کسی رأی میده که با کارش اونو  اصال

 کنه و فردای قیامت باید به خدا جواب بده.  )دوست یا دشمن رو( خوشحال می



 35 های تذکر  نمونه

 

 «یسر فاألیسراآل رعایت قانونِ»و  «محترمانه گفتن»نره، بویژه یادت  2نکات بخش ]

 محترمانه شروع کن[ کلماتها رو با  حتماً جمله

  بیرونه! موهاشفقط  که یخانم

  !بدون گفتن فعل[ی کوتاه،  جمله]گلم، موهاتون  

  ،یه ذره موهاتون اومده بیرونعزیزم 

 دلم نیومد نگمحجابتون کامله، ماشاءاهلل دیدم ببخشید 

  رو هم نامحرم نبینه  همینقدر از موها شهمیعزیزم، چقدر خوب 

 روسری هدیه کن[ی  ]متن زیبایی روی کاغذ بنویس و با گیره 



 36 های تذکر  نمونه

 

 

 شه می دیده )یا زیرگلوش( دستش ساق فقط که یخانم

 دستاتون پیداست ! 

 عزیزم، دستت دیده میشه! یه ساق دستت کنی دیگه خیالت راحته 

 بپوشونین مساق دستتون .من که دلم باز شد ،خوبه این حجاب ماشاءاهلل ب  

 ]با لبخند و اشاره چشم[

 ساق دست! تر کن کامل توزیبا حجابِ !عزیزم ، 

 زیرگلوتون پیداست، ل شدهون شُتروسری 



 3۷ های تذکر  نمونه

 

 !]دقت کن! بعضیا جوراب دارن اما جورابشون ساق نداره
 [م بپوشونهاق پا رو همچ و سبگو منظورم جورابیه که ، جوراب دارم اگه گفت

  )خانم(نداره!  جورابفقط 

  ،رو هم اضافه کن« جوراب مناسب»هات استفاده از  به خوبیعزیزم 

 یندیگه عالی میش نجوراب هم بپوشی، خانومی 

 نباید پاتونم بپوشونیین؟ دون فقط می، این پوشش خوبه ب احسنت 

 نجوراب مناسبی هم بپوشیکاش  ایفقط  ه؟!چقدر محجب ،به به 



 38 های تذکر  نمونه

 

 

 )خانم(شه!  مُچ پاش دیده میفقط 

 خیلی کوتاهه ونشلوارت، خانم محترم 

 ی اعضای  شدنِ پا جلوی نامحرم، مثل مو و بقیه دونین دیده احتماالً نمی، عزیزم

 بدن، گناه داره! گفتم بگم مراقب باشین

 ن دیده میشهچ پاتونومُ، گلم 

 ها[ ]جوراب ناقص

  ،بپوشی دیگه خیالت راحته تریه جوراب بلند ،شه ساق پات دیده میعزیزم 



 39 های تذکر  نمونه

 

 

  نداره مناسبی پوشش اما رسیده تکلیف سن به ظاهراً که دختری

 جمله به دختر  -الف

 میشه! توصیه ن اصالً ی کوتاه و مستقیم برای انتقال پیام به این دختران، جمله

نباید از  ابتدا بلکه باید براش وقت بذاری و به صورت غیرمستقیم گفتگو بشه؛

وگرنه آثار  گیری نیاز به مهارت داره ارتباطبحث حجاب وارد بشی! این مدل 

ی  موارد استثناء که او با شنیدن یک جملهمنفی خواهد گذاشت، مگر در 

گفت:  میمثل دختری که )محترمانه و با لحن زیبا تحت تأثیر قرار بگیره. 

چرا روسری  ،شدی بزرگی گفت: شما دختر بهم مهربون یلحن و چهره مردی با»

مورد، شامل همه  گیره، اما این از همینجا تصمیم به حجاب می که« ؟پوشی نمی

 (سال باشیم و سن روحیات دخترای کم مون مراقب گیری نمیشه و باید در ارتباط

همچنین میشه بهشون  .بزرگترش مطرح کنی و بهپیشنهادمون اینه این مورد ر

 « ...گلپوش»یا « ای به دخترم نامه»کتابهای خوب پیشنهاد بدی، مثل 



 40 های تذکر  نمونه

 
 

 )پدر، مادر، داداش، آبجی(جمله به بزرگترش  -ب

 هلل دیگه بزرگ شدهءماشا! با پوشش مناسب بیارین بیرون قشنگُ دختر 

 ی بیارینشدخترتون مثل خودتون مهمه به خدا، با پوشش بهتر 

 تا کم کم بدونه هرکسی نباید موها و بدنش رو ببینه، ببخشیدا

 شده بزرگ دیگه هللءماشا خوب، خانم دختر این عزیزِ مادرِ / پدر به سالم 

 اببخشید .میاین سرش کنین بیرون چیزی قشنگی شال یه دخترتون،

 یگه چقدر زحمت کشیدین تا به اینجا برسه! د ،شده بزرگ دیگه مون لگُ دختر

 بده خیرتون داتشویقش کنین لباس کامل بپوشه، خ

  ]به خواهرش[

 هستی آبجی مراقب حتما ، پسباشه داشته خواهر آدم خوبه چقدر ،سالم عزیزم 

 کم با پوشش مناسب و حجاب بیارش بیرون، خانم شده دیگه دیگه کم



 41 های تذکر  نمونه

 

 

 نامناسب! ششبا پو ریخته بیرون خیلی موهاش که خانمی

 !خانم، بد نگاتون میکنن ها  

  ،مناسب بیرون نیست !درباره پوششتون بیشتر فکر کنینعزیزم . 

 شما که اینقدر باوقار هستین چرا اجازه میدین هرکس و ناکسی  ،خانوم محترم

 لذت ببره؟!  تون از زیبایی

 تون بد بقیه دربارَباعث میشه  !شأن شما بیشتر از این مُدل پوششِ! عزیز دلم

 تری استفاده کنین ! بهتره از پوشش مناسبقضاوت کنن

  [منتقل بشه یادداشت به شکل فقطدو مورد این ]

 رو خدا به شما داده، راضی نیست به هرکسی نشونش بدین ، این زیباییخوشگلم 

 ری شو وا نکنهـگِره روس / اره نجیب آسمونـکاش ست 

 نیا نکنهلی برای دلبری / عطرشو حراج دکه هیچ گُ کاش



 42 های تذکر  نمونه

 

 

 کنه گرفته و جلب توجه می بد رو چادر که یخانم

 بدنتون پیداست ،عزیزم  

 ده! ـ، جلوی چادرتون باز شخانم محترم 

 [میگم، وسیله دستشه هاگ]

 ؟نبهم بدین تا چادرتونو درست کنیو تون خواین وسایل می  



 43 های تذکر  نمونه

 

 

  (نازک دار، طرح براق،)نامناسب!  چادر با محجبه خانم

 ما متوجه نیستیم،  ه وکن میتوجه  گاهی مدل چادر جلب البته .چه حجابی ،به به

 ! ن چادر شما اینطوری باشهاآل کنم میفکر 

 نهستی یمقید خانمتون نشون میده  پوشش 

 نه کنیتفادازش اس نهادر جمع زنرو چادر  مدل اینکنم بهتره  می فکرفقط 

  زنانه داشتین واسه مجالس و مهمونی ؛ کاش نگه میقشنگهچادرتون 

 باشهساده  چادرِواسه بیرون، 



 44 های تذکر  نمونه

 

 

  ی که ساپورت رنگِ پا پوشیده!خانم

 خوام بگم این ساپورتی که  می اما ی زیادی دارینها خوبی دونم ، میعزیزم

! حاال شاید شه میلخت دیده  اتون نیست! بدنتونور انگار هیچی پپوشیدین از د

 ادبعضیا به هر دلیلی بهتون نگن! ببخشی

 این شلوار، مناسبِ بیرون نیست! گلم ، 

 این شلوار در شأن شما نیست، بیرون از خونهیز دلمعز ، 



 45 های تذکر  نمونه

 

 داشته باش[« جا و تشکر مختصر و البته به ،پرسی سالم و احوال»ها  ی پیام ]در همه

 های گُل یا لبخند ... استفاده کن[ از استیکر یا ایموجی م، حتماً]برای مَحر

 

 پوشش جهت نامناسب از پُستِ یا پروفایل

 مذهبی برای فرد ظاهراً -الف

 کنی، حتماًاونا رو ارسال  شه تصویر های خوبی در اینترنت موجوده که می ]عکس نوشته

وصیتنامه شهید حججی، یا شهید مهدی محسن رعد،  اثرگذارن؛ مثالً؛ خیلی زیبا و شونببین

 یا شهید محمدتقی میرغفوریان ...[ 

 داشته باشه عفت و کنه سرش چادر که خانومی هر»: فتگ می محرابی حسین، 

 دعا براش و کنم می )علیه السالم( حسین امام به سفارشش رو برسه دستم اگه

 ن.باشی شهدا دعای مشمول که بذارین ونت پروفایل تو عکسی گلم، «کنم می

 حسین محرابی در دفاع از حرم به شهادت رسید. شهید مدافع حرم.



 46 های تذکر  نمونه

 

 

  ن تصویر، در شه آدم مقید و مومنی هستین، اما تعجب کردم از فال معلوم می

 بده.  ونصویر بهتری بذارین، خدا خیرتتشأن شما نیست. لطفا 

 

 بودن، از  (اهلل علیها المس) فاطمه حضرت ناآل وقات خوبه با خودمون بگیم اگهگاهی ا

تونیم با یه تغییر  کردن؟! گاهی می شون استفاده می چه عکسی واسه پروفایل

 تر کنیم.  ساده و ارزشمند، خودمونو شبیه

 زد، دستبند هاش دست به و کرد دستگیر رو «طیبه» ساواک وقتی ،جون آبجی 

تونیم  که می ما هم تا جایی !«ینبرندار چادرمو ولی بکشید منو»: بود گفته

]شهیده طیبه واعظی؛ مون فرصت خوبیه.  مناسب رو ترویج کنیم. پروفایلپوشش 

 های رژیم شاه به شهادت رسید[ شهر اصفهان که زیر شکنجه شیرزنی از خمینی

 نیست شخصی ،پروفایل دونی که ! میعزیزم 

رد به صورتت زل ادی مَمونه که تعداد زی این می لعکس از چهره گذاشتن مث

  .بذارین ای دیگهتصویر کنم  پیشنهاد میبزنن! 



 4۷ های تذکر  نمونه

 

 

 کسی اگه و آقایون گوشی بره تو مراقب باش، فکر نکنم بپسندی عکست عزیزم 

  بخواد باهاش خوش بگذرونه! دلش وقت هر باشه مریض دلش

 هاتو ببینن؟!  زیبایی ، فقط به کسایی که مَحرمتن اجازه بدهعزیز دلم 

 شو حجابت پابند رو، ازیب دختر ای 

 شو خدایت همرنگ رسوا، نشوی خواهی

  ،حضرت رقیه ست: حالِ  زباناین شعر 

 جانمَعجر من را نخوری بابا ی  غصه

 چادرم سوخته اما به سرم هست هنوز ... 

 ]اگه تصویرش رو تغییر داد[

 نیست تو دیدار الیقِ نظری پریشان کردی، هر پنهان آینه از خرُ که کردی خوب 



 48 های تذکر  نمونه

 
 

 غیرمذهبی برای فرد ظاهراً -ب

  ]... ارسال تصویر وصیتنامه شهید حججی، یا شهید مهدی محسن رعد و[ 

  سوره احزاب[  59سوره نور و  31]ارسال آیه 

 کنم، ممنونم. فقط عکس پروفایلی که گذاشتین  تونو دنبال می من همیشه مطالب

 ین.کن تون نیست! ممنون که توجه می شما و شخصیتشأن همچین در 

 کنم به عنوان یه  می ذارین متشکرم. پیشنهاد می های خوبی که بابت پیام

مسلمون، تصویر پروفایل اینجوری نذارین، این همه تصویر زیبای بدون چهره 

 هست. موفق باشین

 !به نظرتون این تصویر پروفایل، برای یه ایرانی اصیل، مناسبه؟ 

 اَشراف( با حجاب بوده دونی در تخت جمشید تصویر زنان )خصوصا زنان می



 49 های تذکر  نمونه

 

 

 عکسکنن می قضاوت ظاهر روی از رو همدیگه آدما روزا عزیزم، این . 

تغییر بده تا هر کس و ناکسی روی صورتت، واسه خودش خاطره  پروفایلو

 نسازه!

 زنه چیه؟! اش می نظرت درباره خانمی که عکسشو روی در خونه 

 کنین رعایت لطفا !خصوصی عکسای آلبوم نه عمومیه، فضای یه مجازی فضای گلم،

 .ممنون از کانال خوبتون / گروه خوبتون ... ببخشید من یه انتقاد داشتم 

خواستم کانالتونو به شوهرم معرفی  می ا از تصاویر پوشیده استفاده کنین.لطف

خوام با دست خودم  کنم، اما با این همه عکس برهنه و آرایش و قر و فر ! نمی

 شه. اگه می این گناه ناخواسته برای شما هم نوشتهشوهرمو مرتکب حرام کنم. 

 شه بیشتر رعایت کنین. ممنون می

 ]اگه تصویرش رو تغییر داد[

 نیست تو دیدار الیق نظری پریشان کردی، هر پنهان آینه از خرُ که کردی خوب 



 50 های تذکر  نمونه

 

 اما با قاطعیت بیشتر بگو[ رو ضمن احترام،موارد کشف حجاب ]

 

  هـنقلی وسیله در کشف حجاب

 ِکوتاه بزن تا نگاه کنه، بعد اشاره به گذاشتن شال یا روسریش کن[ ]یکی دو تا بوق 

 [کن]و با دست، اشاره به گذاشتن شال یا روسریش  ... ! لطفامحترم خانم 

 بدون گفتن فعل[ی کوتاه،  جمله]تون  روسری، عزیزمتون /  شال ،عزیزم 

 ه! افتادن شالتو !گلم 

 نو رعایت کنیتون پوششلطفا  ؟حریم خصوصی نیست ،وسیله نقلیه 



 51 های تذکر  نمونه

 

 

  (خیابان یا مترو رو، پیاده) عبور کشف حجاب در مسیر

 تون افتاده  / روسریتون افتاده  ! شالمحترم خانم 

 زشته ،ها! بپوشونین خیابونه اینجا ،عزیزم!  

 برای امنیت خودتون گفته بپوشونین! نخدا لج نکنی با ،عزیز دلم 

 خانم با پوشش بسیار زننده! یه آقایی مواجه میشه با دو ی جالب:  ]خاطره

کردن و فضای نامناسبی ایجاد شده بود. میگه  پسر با ماشین بوق بوق می از طرفی هم چند

اگه ... »م؟ و بگیرتونم وقتتون ن مالیم و مهربونی به دخترها گفتم: یه دقیقه میرفتم با لح

کنه! به نظر شما من  بهتون تعرّضیشما  خدایی نکرده اآلن یه آقایی به خاطر این پوششِ

ادامه  .و به فکر رفتن منقلب شدن دیدممیگه  «باید طرف شما رو بگیرم یا اون آقا رو؟!

متوجه شدن موضوع و  «امنیت خودتو به خطر میندازی! ... ،با این لباس دخترم! تو»دادم: 

 این خیلی مؤثر واقع شد[. خدا رو شکر تم امنیت خودشونه و صحب



 52 های تذکر  نمونه

 

 

 بدحجاب خانم مُسِن

  این پوشش مال خونه ستهستینشما الگوی جوونا !  

 ن شما نیست! ، این پوشش در شأعزیزم 



 53 های تذکر  نمونه

 

 

  کنه! چرانی می چشم که کسی

 پرسم که حواسش پرت شه[ م یا سوالی میگ ]یهو یه چیزی می 

 چشم است بایگانی قلب،» :گفتن )علیه السالم( علی حضرت» 

 کنی! می بایگانی یچکه  کن دقت ،قربونت برم

  :خدا بهش ،هکناگه کسی به خاطر ترس از خدا به نامحرم نگاه ن»حدیث داریم 

 « هکن می احساس اونو شیرینی لذت دلش در که بخشه می ایمانی

 اظب باش عزیزم، نگاه به نامحرم ظاهرش ساده است،مو 

 کنه!  های بزرگتری می اما کم کم آدمو گرفتار گناه

 که باشد نظرش در پی ناموس کسان هر 

 وی اُفتد نظر بوالهَوَسان!  پی ناموسِ



 54 های تذکر  نمونه

 

 

  زیاده! عطرش بوی که خانمی

 متوجه نشنمراقب باش  !نامحرم اینه براما  خوبه،خیلی بودن معطر  ،خانومی ! 

 کنه! توجه می جلب خیابون نیست! توولی جاش  ،چه بوی خوبی ،به به  

  ،ای به شوهرت برسه،  بوی عطرِ خانم دیگه همونطور که خوب نیستعزیزم

  نرسه. به نامحرمشما هم مراقب باش عطرت 



 55 های تذکر  نمونه

 

 

  !با نامحرم ارتباط گرم

 ما از دل آدما خبر نداریم، خدایی نکرده اگه کسی قلبش مریض یا  ،معزیز

 زنه! ضعیف باشه، این صمیمیت به زندگی هر دو طرف آسیب می

 مناسب شأن شما نیست ،با فالنی تنحوه صحبت، عزیز دلم ! 

 [نویسم و بهش میدم، مثالً روی کاغذ می ثیحدی] 

 شقلب وه کن می بالها گرفتاررو  سالم آدمِنامحرم،  با کردن غیرضروری تصحب  

 [532، ص5ج ،تفسیر نورالیقین علیه السالملی ع امامضمون حدیث ]م! هنوکش می به انحراف رو

 ]آهسته در گوشش میگم[

 دآنست که باب دل شوهر باش خانم دلبر باشد ی هآن نیست که جانان خانم 

 خانمی با شوهرت همینجوری خوش و بش کنهدوست نداری ، اگه خوشگلم ،

  بیشتر رعایت کن. 



 56 های تذکر  نمونه

 

 

  بلند خندیدنِ خانم در فضای عمومی!

 خنده! نمی بلند نامحرم اینجوری ر، جلویباوقا خانم باشی، اما یه همیشه شاد الهی  

  [با تعجب]

 ،ها نامحرم اینجاست، خندی می دـبلن عزیزم ! 



 5۷ های تذکر  نمونه

 

 

 !دارن دوستی رابطه که پسری و دختر

 ولی ،دونسته مقدس ور ازدواج در شرعی رابطه ،یی که ما رو آفریدهخدا 

به  مون نداره؟! پس حتماًمنع کرده. مگه خدا دوسِ رو محرمیت بدون ارتباط

نباید همه چیو تجربه کنیم تا  حتماً! موافق ارتباطِ این مدلی نیستضررمونه که 

شه! ]خطاب به  می ربه، خیلی گرون تمومخوب و بدش رو بفهمیم! گاهی تج

خبری از  خواین زودتر برو خواستگاریش، وگرنه بعداً همو می پسر[ اگه واقعاً

 خواستگاری نیست!

 دخترم دوست دارم، عاقبت بخیر شی. حدیث داریم  ل، من تو رو مثخوشگلم

شـا! شیطونه! اونم نمیـاد برای تما ن، نفر سـومشتنهـا میوقتی دو نفـر نامحرم 

شینه که! این مدل رابطه، آخر و عاقبت نداره! پسری که تو رو  بیکار نمی

بخواد، از در میاد تو، نه از پشت بوم! گناه، راه درستی برای حل مشکل نیست! 

 روی این موضوع خیلی فکر کن، تا بتونی تصمیم درست بگیری



 58 های تذکر  نمونه

 

 

 گاری اقدام کنن[خواست و بشناسم، بهشون پیشنهاد میدم برایهاشون ]اگه خانواده 

 که حاضر شده خارج از چهارچوبِ خانوادش با جنس مخالف ارتباط  کسی

خارج از چهارچوبِ تو با یکی دیگه  بگیره، چه تضمینی وجود داره بعداً

 ارتباط نگیره و این کار رو تکرار نکنه؟!

 شناسم که عااااشق دختری بود و با هم خیلی رابطه داشتن، پسره می یه پسری 

سال متوجه شدم که چهار  5خوام. بعد از  می إلّا و البد همین دختر رو گفت می

 ]این جمله بر اساس واقعیته[تا دوست دختر دیگه عوض کرده!! 

 ]خطاب به دختر[ 

 تون به مشکل جدی  اگه با هم ازدواج کنین، در آینده تو زندگی زناشویی

.. اگه با هم ازدواج کنی! . کنه، تو به اون شک می : اون به تو شک میخورین می

شه؟!  همسر آیندت بفهمه؟! اونوقت چقدر بد می نکنین هم احتمال نمیدی بعداً

 حواست رو جمع کن! سریع قطع کن! 

 



 59 های تذکر  نمونه

 

 

 خورن اما دختر بیشتر! می ی دختر و پسر، هر دو ضربه تو رابطه 

 سوزه، از راه گناه باهاش ارتباط نگیر!  می اگه دلت به حالش

 ببین عزیزم، اگه آدم محترمیه 

 میشه! ی تو احترام قائل ی خودش و خانواده برای خانواده

 ]خطاب به دختر[ 

 اگه واقعا قصد ازدواج داره بگو بیاد خواستگاریت، وگرنه به اون چیزی که 

کنه و بعد که براش تکراری شدی، مث دستمال کاغذی  می خواد دست پیدا می

 کنه بیرون!  کنه، پرتت می می ات مچاله

 ]خطاب به پسر[ 

 !با خواهرتم اینجوری یکی دوست بشه مشکلی نداری؟  

 



 60 های تذکر  نمونه

 

 

  (گرفتن آغوش مثل) در فضای عمومی! نامناسب زوجین بدنی تماس

 ولی اینجا جاش نیست ،و دوست دارینه رمعلومه خیلی همدیگ 

  !ا نیست! مال اینج عاشقونه ]و با صدای آهسته[ببخشید 

  ن!کن میببخشید، دختر و پسرهای دیگه هوس  

 باشینداشته  ماونا رَ زندگی مجردیِرعایت 

که رفتارشون با هم ی جالب: میگه در فضای عمومی متوجه زن و شوهری شدم  ]خاطره

؟ خوام، یه سؤال بپرسم ازتون عذرمیبیرون نبود! رفتم جلو، سالم کردم و گفتم: مناسبِ 

هاتونو بوسه  نه، گفتم: اگه بچه داشتین، آیا جلوی بچه یتیم، بچه :گفتن شما بچه دارین؟

بینن  که شما رو میکردین؟ حتما نه! ببین دخترم، ببین پسرم، خیلی از مجرّدایی  بارون می

تونی اونو در  و می زی داریبینی یه چی م شوهرن! وقتی شما میـم زنَن! یتیـ؛ یتیمنـاینا یتی

 ... [کنی خب مسلّماً اونو عرضه نمیاونو ندارن،  ه دیگرانحالی ک در کنی عرضهعام  مأل



 61 های تذکر  نمونه

 

 

 

  ...( و داروخانه فروشگاه،) اجناس روی نامناسب تصاویر

 خوام! اینا رو بچرخونین بهتره، عکسشون مناسب نیست!  عذر می 

 شین!  و گناهش شریک میاگه واقعاً دیدنش گناه باشه، هرکی ببینه شما هم ت

چرا تو گناه بقیه شریک شین؟ خرجش یه ماژیکه، یه ماژیک کنار دستتون 

 ها رو رنگ کنین بذارین و این مدلی

  طبیعی تذکر بدن[عادی و ]به اطرافیان هم میگم برن و خیلی 

زنم  ش زنگ می ]برخی اجناس، شماره ارتباط با مشتری داره، به تولیدی یا توزیع کننده

 میدم که: چرا تصاویر نامناسب روی فالن جِنستون داره؟![ تذکر

 اینترنت موجوده[ مشاغل در و اصناف داد. شماره اصناف اطالع میشه بهدر موارد حاد ]



 62 های تذکر  نمونه

 

 

 (رقص حرام، ی ترانه) گناه مجلس عروسی با قصد برپایی

 ،نکن شروع گناه با شی، وشبختخ میخوای پُربرکت میخوای، اگه زندگیِ اگه گلم 

 گناه با زندگی اول چرانماز و روزه هم هستی.  الحمدهلل که مسلمونی، اهل 

به پای  گناهش بکنه، گناهی شما مراسم تو کسی اگه دونستی می !؟بشه شروع

 هست؟ شما هم

 خوام وارد مجلسم بشی با این جور مجلس، به امام زمان داری میگی: من نمی ! 

 یه مجلس شاد  ،کنم شرکتت مجلس تو تونم نمی اما دارم تدوسِ یخیل اینکه با

 و بدون گناه راه بنداز تا منم بیام 

 ًبرگزار کرد، مثل خیلیا که این روزا مجلس  گناه بدون و شاد مجلس شهمی واقعا

 ؟! هش گناه شروعزندگی با  ین شباول چرابدون گناه گرفتن. 



 63 های تذکر  نمونه

 

 

 اینه: سه چهار نفر از بزرگان فامیل، که خیلی جواب میده  هایی ]یکی از راه

ی عروس یا داماد  بالفاصله پس از نهایی شدن زمان مجلس عروسی، به خانه

 رفته و با ایشان صحبت کنن و خواهش کنن که مجلس رو بدون گناه بگیرن[

 های برنامه ببینی، وکارش میتونی دارم، سراغ خوب خیلی خون مولودی یه من 

 تا منم (... عروس سر روی گلریزان ی طنز،ها برنامه مثالً)داره  هم یمتنوع

 کنم می کمکت بیاد بر دستم از که جایی

ی قدر؛  سوره به کرد استناد میشه نمیشه، شب هزار شب یک میگن که اونایی به پاسخ در]

 ،عمرکل  کردن نابود یا ساختن در، شب یک گاهی که« شَهْر أَلْفِ مِنْ خَیْرٌ الْقَدْرِ لَیْلَةُ» ی آیه

  ![باشهمؤثر  تونه می

باید توجه داشت که گاهی بعضی بزرگترها یا آدمهای خاص، اگه برن تو نکته هم ]به این 

 گیره[ این مجالس، همین حضورشون جلوی منکر و گناه رو می

 ی مناسبی ی خودش، در دفتر ازدواجش جمله دفتردار با سلیقه اینم پیشنهاد خوبیه که:]

 [تونه استفاده کنه الت همین کتاب هم می. از بعضی جمنصب کنه



 64 های تذکر  نمونه

 

 

  داره! توجه قابل رایشی که آخانم

 ،نیست مناسب نامحرم جلوی اما باشه، عادی خودت برای آرایشت شاید عزیزم!  

 خدا اجازه نداده جایی آرایش کردن روهر  ،گلم ! 

 هلذت ببر تاز صورتنامحرمی  هر بدیاجازه ه حیف ! 

 [محجبه ]مختصِ ، ولی چرا آرایش؟!این شکر که محجبه ور خدا  



 65 های تذکر  نمونه

 

 

  زده! الک که ای محجبه خانم

 دوست دارم ناخن بلندُ و الک منم 

 !کنم نامحرم نبینه دستکش دستم میولی وقتی میذارم 

 خوبیاهلل حجاب به این ءماشا 

  !م نبینهکه نامحر کن تدستکش دست هم تواسه الک



 66 های تذکر  نمونه

 

 

 یگار کشیدن!س

 درپی سُرفه کنی تا شخص متوجه بشه[  ]میشه به صورت مصنوعی و پی 

 خوب نیستبرای سالمتی خودتونم  ه!کن میلوده آ فضا رو ر! این سیگاببخشید 

 !شما هم نکش  اگه دوست نداری، دوست داری پسرت سیگار بکشه؟ 

 ممنون نهایی از سیگارتون لذت ببریتن زحمت ببخشید، بی . 



 6۷ های تذکر  نمونه

 

 

  مذهبی داره ی که ظاهرسیگار کشیدنِ مَرد

  به ظاهرتون مشخصه آدم متدینی هستین، بهتون نمیاد سیگاری باشین 

 ّکشین؟! ه و خوبی دارین، حیف نیست سیگار میشما که الحمدهلل ظاهر موج  

 نباشی اه نوالگوی جوباید  و محاسن، هراهلل با این ظاءشما ماشا 

 الاقل جلوی چشمشون نکشین لطفا

 سیگار کشیدن رو،  که از شما یاد میگیرن هایی بچه! جناب ببخشید 

 نویسن ها!  می گناهشو پای شما هم



 68 های تذکر  نمونه

 

 

 نوجوان یا سیگار کشیدنِ جوان

  اب، دندون سفید ... چرا سیگار؟!شاد ی چهرهنی، شما به این جَووماشاءاهلل 

 ًپولت میره، هم سالمتیت دیدم! هم غصه خوردم سیگار رو واقعا 

 ؟با سیگار، دودی بشهکه  نیست ونیحیف این دوران جو ! 

 تر زندگی کنی.  تونی قشنگ ترک کرد، شما می شهمیتر  اآلن راحت

 سیگار بکشه؟ ات دوست داری بچه! 

 بکشی شما خواد دلش نمیبابات هم حتما  پاسخ منفی داد، میگم[ بعد که]

  !سیگار باعث سرطان میشه ها 



 69 های تذکر  نمونه

 

 

 آشغال ریختن!

  افتاد از دستتون  / پوست کیک آشغالحواستون نبود 

 [میندازم دارم یا در سطل زباله آشغال رو برمی: جلوش بینه می اگه منو] 

 گیره وبی نمیشهر شکل خ ندازیم،مون آشغال ب هاگه هم 

 نشما هم تمییزی رو دوست داری حتماً

  ،شه میخم  ه آدمامت یق ،فتهبرای هر آشغالی که میبزرگوار  

 کنن از این فضا استفاده می دارن مدیگران ،ببخشید 

  رفتگرا رحم کنینبه 



 ۷0 های تذکر  نمونه

 

 

  ...( و کار محل نقلیه، وسیله منزل، شخصی، نظافت) عدم رعایتِ نظافت

  شما ماشاءهلل آدم تمیزی هستین، حتماً مشکلی براتون پیش اومده که نتونستین

 اینجا رو تمیز کنین! 

  !مثل اینکه خییییلی سرت شلوغ بوده که نرسیــدی اینجـا رو مرتب کنی؟

 خوای کمکت کنم؟ می

 کنه میتر باشه، اعصاب خودش بیشتر آرامش پیدا  آدم هرچی تمیزتر و منظم 

 ای بدی؟! اد زحمتِ تمیزکردن اینجا رو به کس دیگهدلت می 

  شه!  میماشاءاهلل شتر با بارش گم 

 میگم[ بعدکنم،  می نگاه اطراف به تعجب ]با

 ها!  بزنی برت و دور به دستی هم یه نیست بد 



 ۷1 های تذکر  نمونه

 

 

 []ماشینش کثیفه

 دارم. قدر نعمتو بدون اگه خدا بهم ماشین بده، مثل عروسک تمیز نگهش می 

 وی بد میده[]دهنش ب

 قربونت برم، با فالن خمیر دندون مسواک بزن تا دهنت بوی خوب بده 

  [ کنم، مثالً نصب در معرض دید رو میشه ی که مربوط به پاکیزگی و نظافتهاحادیث]

 خدا چون کنین، پاکیزه تونین مى که اى وسیله هر با خودتونو :پیامبر فرمودند 

 پاکیزه که کسى مگه نره بهشت به هرگز و کرده بنا پاکیزگى پایه بر رو اسالم

 لَنَ و النَّظافَةِ عَلَى سالمَاإل بَنَى تَعالى اللّه فَإِنَّ استَطَعتُم مَا بِکُلِّ باشه؛ تَنَظَّفوا

 [1182ح ،391ص الفصاحه، نهج] نَظیفٍ کُلُّ إاِلّ الجَنَّةَ یَدخُلَ

ا گذاشته، نکاتی بگیم و ای با اعض شه جلسه ای هست: می ]اگه تو آپارتمان یا مجموعه

  قوانینی وضع بشه و در محل دید، قوانین رو نصب کنیم[

گزارش بدی و  13۷شه به  ]برای قراردادن سطل زباله در خیابانی که نیاز داره، می

  درخواست کنی[



 ۷2 های تذکر  نمونه

 

 

  (تمانآپار در ویژه هجا، ب بی صدای و سر )مانند عدم رعایتِ حقوق همسایه

ی استراحت و سکوت معین کنیم و به تابلو نصب کنیم تا همه  رو ویژه ]یه ساعتای خاصی

  ساکنین رعایت کنن[

 کنم؛ در نامه و یا نصب در تابلو[ ]از احادیث درباره حقوق همسایه استفاده می

 هام گفتم رعایت حالتونو  یه چند وقتیه که سر و صدا زیاد شده، من به بچه

زحمت شما هم یه  استراحت مراقب باشن سرصدا نشه، بی بکنن و زمان

 . ممنونهاتون بکنین به بچه یادآوری

 شما دوست دارین  پسندی برا بقیه هم بپسند! حتماً میگن هرچی برا خودت می

 شمام بیشتر مراقب باشین. ممنون که دیگران آرامش ساختمونو حفظ کنن، لطفاً



 ۷3 های تذکر  نمونه

 

 

  کنه بت میداره غی

 [ کنم بحث رو عوض می/  فرستم می صلواتبلند] 

  ،؟! بهتر نیست پشت سرش نگی غیبته!عزیزم 

 ی اعمالت سنگین شده مثل اینکه خیلی پرونده 

 ! فرستی می طرفکه ثوابات رو واسه 

 کرد، براش هدیه ببر و ازش  ت روگفت: اگه کسی غیبت مجتهدی می حاج آقای

 رو برای تو فرستاده! اش مال قبول شدهها و اع تشکر کن که ثواب

  ؟کننمواخذه هم  کار یکی دیگه، تو روحیف نیست که به خاطر! 

  وارد که کسیه آخرین بره، دنیا از توبه با که  ای کننده غیبت هر»حدیث داریم 

  [116، ص1 الصواب، ج إلى القلوب إرشاد] !«شه می بهشت



 ۷4 های تذکر  نمونه

 

 

  (زشت های حرف) کنه می نیده بدداره 

 اونی اسیر تو اومد دیگه بیرون توست، وقتی نیومده اسیر بیرون دهن از حرف تا 

 یه کم صبوری کن  !شهب خارج ازش احرف این کهاین دهن نیست  حیف 

 کنه!  عزیزم، مؤمن که بد دهنی نمی 

 کنه! کوچیک می خودتو شخصیتحرف زدن  قربونت برم، این مدل 

 از این حرفا بزنه؟! شه میی که به نام خدا باز حیف نیست دهن ، 

 گیرم[  ]با حالت تعجب، رو به سمت طرف، دستم رو روی دهنم می 



 ۷5 های تذکر  نمونه

 

 

 میزنه حرف بد کوچکش ی بچه که با کسی

 ش بهتر حرف بزنیناباه، م مهربونی هستینوتون معلومه خان هاز چهر 

  لتون رو نگه دارهخدا گُ

 ولی خدا به شما این نعمت رو داده، لیا حسرت بچه دارنخی 

 ش بهتر باش تا اعتماد به نفسش رشد کنهاکنه اما باه دونم اذیت می می

  ،تر باشین ش مهربوناباههمه کَسِ این بچه شمایین 

 دونه، کسی جز شما رو  بچه تو این سِن، پدر و مادرش رو خدای خودش می

 ش رو تحمل کنین اه نداره! اذیت

  ]آهسته در گوشش میگم[

 این فرشته کوچولو از کی باید یاد بگیره قشنگ حرف بزنه؟ ،خوب مامان  



 ۷6 های تذکر  نمونه

 

 

 والدین! با فرزند احترامی بی

 بینی پدر مادر کنارت نیستن! قدرشونو بیشتر بدون کنی می یه روز چشم وا می 

 ذاشت به پدر و مادرش احترام میی خوبی که دیدم،  ، من هر بچهعزیز دلم 

 ؟!«نگاه به چهره پدر و مادر عبادته»دونستی خدا گفته  می 

 احترامی نشه پس ببین باید مراقب باشی بهشون بی

 دونسته که گفته به پدر و مادرت احترام بذار مطمئن باش خدا یه چیزی می 

 حتی اگه پدر و مادرت بد باشن هم احترامشون واجبه عزیزم 

 بداخالقی کردن، تو سعی کن با رفتار خوبت ی اگه پدر و مادرت هم ، حتگلم

 بهشون یاد بدی که خوش اخالق باشن



 ۷۷ های تذکر  نمونه

 

 

 موندن؟! یا  دونی این پدر و مادر چه شبایی وقتی مریض میشدی، بیدار می می

 کردن؟! چقدر برات زحمت کشیدن؟! پوشک و لباسات رو عوض می

 ده؟! زنی که بهت حرف زدن یاد دا سر کسی داد می 

 ات اذیتت کنه فهمی چقدر سخته بچه اگه یه روزی پدر یا مادر شدی، می 

 خوای خدا خیلی تحویلت بگیره، تو  اگه می»گفت:  یه آدم خوب و بزرگی می

 «هم احترام پدر و مادرت رو خیلی رعایت کن

 تر باشی! آی آی آی! حواستو جمع کن مهربون 

 باشن و بهت احترام بذارن احترام بذار تا بقیه هم بیشتر قبولت داشته



 ۷8 های تذکر  نمونه

 

 

  (در نانوایی، مغازه، بانک) زدن جا

 ،صف از اینجاست  ببخشید 

 ،لطفا صف جناب!  

  نرعایت کنینوبت رو لطفا  



 ۷9 های تذکر  نمونه

 

 

 دوبله پارک کردن!

 ها کردیننپارک  خوب ،بزرگوار ! 

  شه نین! ترافیک مینک دوبله پارکببخشید، لطفا! 

 میاد! / خیابون بند میشه! خیابون بند  ی محترم،آقا 



 80 های تذکر  نمونه

 

 

  ست! خوری روزه ،آلودگی صوتی: مثل مرتکب تخلفاتی که ماشینی

 صدای ضبطتون خیلی بلنده!، ببخشین  

 م[ کن منتقل می( چراغ دادن )به شرطی که متوجه بشه با بوق و ری روخو ]روزه 

 لطفا رعایت کنین، ماه رمضونه ها! / خانم آقا 



 81 های تذکر  نمونه

 

 [بفرستی شه همین کتاب رو براشمیاین صفحه،  های آخر تمام جمله]در 

  منکر! تفاوت رد شدنِ خانم یا آقا از کنار بی

 ن دادی تذکر می، با زبون خوش کاش شما هم / بزرگوار،خانومی 

  ما هم شریکیم ،یم و تذکر ندیم در اون گناهگناهی ببیناگه 

  چرا به این آقا / خانم تذکر ندادین؟!! )با تعجب زیاد بگو تا طرف بفهمه

  اش بوده تذکر بده و سکوتش عجیبه!( وظیفه

 شما هم محترمانه یه چیزی بهشون بگو! نماز واجبهمثل  امر به معروف 

 ای بهشون بگو  ون خوش یه جملها زبها آیه تو قرآن درباره نهی از منکره! ب ده 

 لطفاً شما هم یه ؛ شه میای که امر به معروف ترک بشه عذاب نازل  تو جامعه

 تذکری محترمانه بهشون بگین
 



 82 های تذکر  نمونه

 

 

  ماهواره از استفاده

 ]بدون خطاب به شخص خاصی[ 

 میاره! نسل جدید که نبر سر  ی ماهواره، چیها بعضی از این برنامه 

 ها!  داره ضرر هات بچه برای ماهواره یها برنامه ،عزیزجان 

 میذاره رو زندگی اثر منفی ماهواره ،عزیزم 

 تون اذیت نشه دیگه ل مهموناگه ممکنه آنتنِ داخل رو بگیر، الاق 

 های ماهواره، از جهت روانی، کم کم  دونی که روح تصاویر و برنامه می خودت

 کنن!  نمیخدمت  به ماطوری مجانی که  ره! همینها اثر میذا چقدر رو بچه



 83 های تذکر  نمونه

 

 

 ]صحبت تنهایی با صاحب ماهواره[

 آخروقت میاد کم کم وقت اول از نمازا ،میاد ماهواره وقتی از کردی دقت! 

، بعد موها بیرون، روسری بعد ،چادر اولخونن؟!  گاهی دیگه نمی مبعد

ات و زندگی سالم دور ... راستش ماهواره آدمو از اصل حیبرکتی  بیحالی،  بی

ت عاقبت بخیر بشن، یه فکری براش بردار! ها کنه، شما که دوست داری بچه می

  شه میش بیشتر و بهتر ها هلل روز به روز تلویزیون خودمون داره برنامهءماشا

 ست[ای که متوجه بشن دلیلش ماهواره  کنم به گونه ]محل رو ترک می 



 84 های تذکر  نمونه

 

 

  شتن سگ در فضای عمومی!همراه دا

  له رنج بکشن!أمس این بعضیا از نیارین، شاید بیرونعزیزم، لطف کنین 

 تو خیابون نیستجای سگ اما  زیباست، تون ، سگآقا / خانم محترم! 

 از رو چیزا خیلی و تشکر زیستی، ساده وفاداری، باید مردم گفتن علی امام 

 محیط توی نباید و نجسه سگ گفتن علی امام همون ولی ،بگیریم سگ یاد

 [متفاوته، دو چیز «کثیف بودن»با  «نجس بودن»دقت کن! ] باشه عمومیِ زندگی مردم

 تونی به پلیس زنگ بزنی و شکایت کنی می 

 ]حتماً هم نیاز نیست خودت رو تابلو کنی و معرفی کنی تا برات دردسر بشه[



 85 های تذکر  نمونه

 

 

 میزنه حرف بد (شهادت و ... انقالب، قرآن،معصومین،  دین،خدا، ) ها ارزش که درباره کسی

 ًنیمیکی دیگه رو متهم ککه ین درست نیست ین اما ااحتاز چیزی نار احتماال  

 ینتحقیق کن بیشتر ونحرفاتدرباره ، آقا/ خانم محترم 

 باره بیشتر  این نم درک های خوب و معتبر زیاده، پیشنهاد می اآلن الحمدهلل سایت

بگی: تبیانِ قم، ولیعصر، اسالم  میشههایی؟  ]اگه گفت چه سایت! طالعه کنینم

  کوئست، کتابخانه فقاهت، پاسخگویی ملی، ایکس شبهه، ...[

 گیری کرد!  دلیل نمیشه با اطالعات ناقص، درباره این مسائل مهم، راحت نتیجه 

 !از شنیدن این حرفا از شما تعجب کردم 

 م[با لحن آروحتماً ]

 ؟!نکشی نمی تون خجالتکه دارین؟! از سِن چه طرز بیانیه این 



 86 های تذکر  نمونه

 

 

 مطمئنیم( ندادنش خمس به که )کسی خمس ندادن

  چه جوابی داری بدی؟! خب یه  حکم خدا باشه، شما بعداً« خمس دادن»اگه

 . از معصومین داریم روایتو  حدیثولو بکن، خیلی تحقیق کوچ

هرسال اون روز شه که  شه؛ یه روز در سال مشخص می یتازه مگه چقدر م

میدی. یه زنگ به دفتر مرجع تقلید بزن،  رو« تداراییی  باقیماندهیک پنجمِ »

 گن. می جزئیاتش رو بهت

 موند! فقیر نباشه، دزد  دادن دیگه فقیری تو جامعه نمی اگه همه مردم خمس می

شه، تضاد طبقاتی رو  تر میشه، گردش مالی بیش هم نیست، بیکاری هم کمتر می

خیلی مهمه که خدا  کنه، برکت تو زندگی میاره ... خالصه حتماً کمتر می

 ی موجودی اموالتو بدی مونده خواسته سالی یکبار، یک پنجمِ باقی

 



 8۷ های تذکر  نمونه

 

 

 تونیم یه پنجم از مالی که اضافه  خواد ببینه می خدایی که پول و نعمت داده، می

 متحانه.مونده رو برگردونیم یا نه؟! ا

 رو برابرش دو نده، رو خدا حقّ کس هر»: خوندم حدیث )علیه السالم( صادق امام از 

 [506ص ،3ج ]الکافی،! «همید دست از و کنه می خرج باطل راه در

 خمس هم حق خداست ها!

 کسى به مردم، همه و ها فرشته و خدا لعنت»: گفتن )علیه السالم( زمان امام دونستی می 

 [300ص ،2ج االحتجاج، ؛ 184ص ،53ج ]بحار،؟! « بخوره ما مال از حرام درهم یک که

 شه ها! میمسأله ده هم شامل این  که خمس نمی کسی



 88 های تذکر  نمونه

 

 

 مطمئنیم(  ریشخو روزه به که )کسی نگرفتن روزه

 ی خودش رو تقویت کنه عزیزم، روزه برای اینه که آدم بتونه اراده 

  قَبْلِکُم مِنْ الَّذِینَ عَلَى کُتِبَ کَمَا الصِّیَامُ عَلَیْکُمُ کُتِبَ»داشتن ادیان روزه تمام» 

 یعنی چی؟! دونی مسلمونی که روزه نگیره )یا نماز نخونه( می 

 یعنی من خدا رو قبول دارم اما حرفاشو قبول ندارم!

 رو روزه که ونهد خوب می رو صالحمون آفریده، رو ما که مهربونی خدای 

میگه:  184آیه بقره سوره ،«تَعْلَمُونَ کُنتُمْ إِن لَّکُمْ خَیْرٌ تَصُومُوا أَن» دهکر واجب

 دانشمندا دیگه که اآلنم «فوایدش رو بدونید بهتره، اگهروزه داشتن براتون »

 ! داره فایده ، کلیداری روزه که گفتن بارها و فهمیدن



 89 های تذکر  نمونه

 

 

 دونی؟ معنای مسلمونو می 

 مسلمون یعنی تسلیم امر خدا. د بگو[]کمی صبر کن تا پاسخ بده، بع

عزیزم روزه هم امر خداست؛ درسته یه کم سخته اما خدا اینو خواسته و 

 عَلَیْکُمُ کُتِبَ» :میگه 83. سوره بقره، آیه مسلمون باید تسلیم حرف خدا باشه

ر که قَبْلِکُم؛ روزه بر شما واجب شد، همونطو مِنْ الَّذِینَ عَلَى کُتِبَ کَمَا الصِّیَامُ

ه بحث های روزه گرفتن ی حاال فایده ،«شده بودبر مردم قبل از شما واجب 

 گرفتن.  هاشونو می شرایط سخت روزه ها تو اون دیگه ست ... شهدا و رزمنده

 اش رو یه کم زودتر بخوره و نهارش رو بندازه چند ساعت دیرتر،  آدم صبحانه

ردن، روی حرف خدا ارزه به خاطر چند ساعت نخو مشکلی پیش نمیاد. نمی

اما  هها گاهی تو عملیات بودن و ماه رمضونم بود رزمندهحرف بزنیم! 

 [61 عملیات رمضان در تیرماه سال ]مثالً .گرفتن میهاشونو  روزه

 .کردنتأکید شون به روزه  هزار شهید تو وصیتنامه 5بیش از 

 



 90 های تذکر  نمونه

 

 

  شه! می سِرو غذا مشاهده گاهی داخلش رمضان، ماه در روز رستورانی که

 !ببخشید، اگه مجبورین غذا بدین، الاقل یه چیزی جلوی شیشه بزنین دیده نشه 

  !نشه دیده داخل، بذارین پارتیشن یه الاقلجناب ببخشید، ماه رمضونه 

 کنه و این  . اگه اینجا مسافر زیاد تردد میداره حرمت !ها رمضونه ماه، بزرگوار

 کنین یا پرده بکشین رجّشَمُ رو ها شیشه، الاقل د پُخت کنینوقت روز بای

 ،نکنی رعایت ، لطفاباشین داشته یسروز سرو نباید در بزرگوار 

 [ تذکر بدن و برنی یا بعضی اطرافیان هم میگم ]به اهال 



 91 های تذکر  نمونه

 

 وقتی تذکر بده که مطمئن شده باشی اسراف شده[ ]دقت کن! حتماً

 (رستوران و ... منزل،) غذا دور ریختن پختن یا غذا؛ زیاد فاسرا

 داره ها، خب کمتر درست کن اسراف نشه برکت دستت ماشاءهلل 

 بدو پیمانه کمتر بریز خُ نفریم؟ مگه چند ؟!خبره فالنی جان، چه وااای 

 ،شه اسرافم نمی شه،کِ اگه کسی سیر نشد باز می کمتر بریز 

 برن خیریه نزدیکتون، میان می مؤسسه بگیرین ماست زیاد دارین غذا حجم وقتی 

 ی غذا رو با خودشون ببرن.  که باقی مونده نبدی ها به خود مهمون یا لطف کنین

 ذارن تا هرکی غذای  ها ظرف یکبار مصرف می بعضی رستوران چقدر خوبه

 اضافی خودش رو ببره

  !ای بابا! اسراف چرا؟ بعضیا با همین غذاها سیر میشن 

 



 92 های تذکر  نمونه

 

 

 

  وضو( یا شستشو )در آب اسراف

  خدا خیرت بده، اون شیر رو ببند 

 حیفه آب اسراف شه! 

 انجام داد شه کمترم می فشاربا ها!  میره داره ببزرگوار، آ 

 [کنه ]اگه با شلنگ داره اسراف می

 سراف نشه، حیفه آب همینطوری بره!تا ابذارین  ها ین سرشلنگیاز ا 

 آب نره؟!  هتر نیست بین وضو شیر رو کم کنیب 

 ؟ثبت اسراف آب در وضو کردهمأمور رو ای  دونی خدا فرشته می!   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 
 

 

 های مشهور جواب 

 

 

 



 

 

 

 



 96 های مشهور  جواب

 
 

 پیشنهادی های مشهور و پاسخ کوتاه جوابـ

 این بخش رو حفظ کنی[ های پاسخ ]بهتره

  درست کن ها رو اختالس ها و درست کن، دزدی مسئولین رو برو

 بله؛ باید به اونا هم تذکر بدیم 

  گناه کنیم؟ باید هم ما ،کنن می گناه دیگران چونحاال ! 

 م از گناهای کوچیک شروع کردن و کسی بهشون تذکر ندادها هاون 

  خود به دین موسی ن خود،دی به عیسی

 [ببین 84عمران، آیه  ]آل کردن می خدا اطاعت دو از یکیه؛ هر عیسی و یموس دین 

 خودمون بکشیم؟ دنبال رو آدما چشم میگه دین کدوم ! 

  ذارن تو نمی منو در قبر

 اهمیت نیستم!  بی قیامتِ شما قبر و به من اما 

 مد، ومی بر دستم از عزیزم شما برای اگه کاری کنن می سؤال زما قبرم تو بله اما

  نه؟! یا دادم انجام



 9۷ های مشهور  جواب

 

 

 کن رو درویش نکن، چشمات نگاه شما

 کس هم نگاه نکنه، کار شما خطاست هیچ 

 دادم نمی خواستم نگاه کنم که دیگه تذکر می اگه 

 داری هایی هم وظیفه شما ولی کنم جمع رو که چشمم همینه دقیقاً من وظیفه 

  شه می خودم مربوط به/  مربوط نیست شما به

 مربوطه  همه عمومیه؛ به محیط اینجا 

 شه  نمی مربوط شخص به خودِ فقط بزنه، آسیب دیگران به تونه می وقتی 

 خواد دلم می دارم / دوست

 گذاشت؟ زیر پا رو ها قانون همه استدالل، این با شهیم! 

 خدایی نباشه، خدا نظر مخالف که تنظیم کنیم جوری یه مونوها خواسته بهتره 

 ماست که عاشق



 98 های مشهور  جواب

 

  

  !شده، همین مونده؟ همه مشکالت درست ن دیگهاآل

 ست حل نشده، اما اینم یکی از مشکالت جامعه اش نه همه 

 کرد؟ رها رو دیگه مشکل یک مشکل، خاطر به شهمی اما. زیاده مشکل ! 

 کن برو خودتو درست

 شما هم ،بشم خوب من هم که خوبه هم حتماً، خیلی» 

 ذاره آدما خودشونو درست کنن حرفت درسته، اما ترویج گناه نمی 

 مههموطن برای گذاشتن وقت کارام، از یکی 

 این پوشش به عادت کردم من دیگه

 گذاشت  کنارش شهمیکم کم  تمرین با ولی سخته، قبول؛ 

 کن  شروع رو پس تالشت اشتباهه، داری توجه که بده خیرت خدا 



 99 های مشهور  جواب

 
 

 هر کسی باید آزاد باشه

 نشه  آزادی دیگران مزاحم که جایی مُجازه تا آزادی 

 خانم[ توسط فقط] .کردند استفاده سوء شعار این از چقدر که آه 

 ؟!آزادن بگیم باید ندازن،ب راه مسابقه زیبایی ها خیابون تو بخوان ای عده اگه 

 بدم  تذکر شما آزادم به پس منم 

 

 نکته 

 میدم گیر تو چادر به من داره؟ مگه ربطی چه تو به من حجاب»هایی مثل:  جواب

و نسبت ... ! بیارم؟ در سرت از رو چادرت خوای می داری؟ کار من وششپ به تو که

اما ا حالت تعجب نرسید، فقط ب ی مناسبی به ذهنت جمله ،که در لحظه «به هرچه

 .عبور کن باوقار و« عجب» بگو محترمانه

 کنه!  بارها فکر می تروی حرف نطمئن باش اوم
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 (با مراکز رسیدگی)تلفنی یا حضوری    

 

 





 

 

 

  

 
 

 

 

 

 !دـباشی دشمن مراقب اما ،دـنگذاری زمین را ریگ مطالبه پرچم

 اعتراض با طبعاً مطالبه. نگذاريد زمين را گری مطالبه و خواهی پرچم آرمان

 د ...شو تلقّی اسالمی نظامِ به اعتراض اعتراض، اين نگذاريد امّا است، همراه

 .كنيد همراه ولـقب لِـقاب لّـح راهِ و ادـپيشنه ی هـارائ اـب را گری هـمطالب

 ۹۹/۲/۲۸ دانشجويی تشكلهای نمايندگان با تصويری ، ارتباطاهلل( ای )حفظه امام خامنه

 

  

 



 104 تلفنی یا حضوری 

 

 

 ملی رسانه از نامناسب موسیقی پخش

 [  30000162 پیامک نهساما -0212۷81 یا 162 با تماس]

 در که نداره جالبی ظاهر بگم خواستم ون،خوبت یها برنامه از تشکر ضمن 

 فالن در موسیقی مثالً! بشه پخش هایی موسیقی چنین اسالمی کشور تلویزیون

  ممنونم تون رسیدگی از ، در تاریخ ... و ساعت ... .برنامه

 ،در روز ... در  که وسیقیم فقط کنم، تشکر فالن فیلم بابت خواستم می سالم

 میشم ممنون! نبود اسالمی کشور رسانه نشأ در اصالً شد پخش فیلم جای فالن

 .بدین انتقال

 تند آهنگای ،اش رسانه از نیست شایسته و کنیم می زندگی اسالمی کشور تو ما 

 روز ... ... ی شبکه در برنامه، فالن آهنگ مثل! بشه پخش پرَ به شبیه و



 105 تلفنی یا حضوری 

 

 

 ،های پیام بعضی آهنگای: داشتم نَقد یه اما. متشکرم تونها حمتز بابت سالم 

! زده عروسی مجالس آهنگای دستِ رو ،شه می افتضاح داره واقعاً بازرگانی

 .کنین رسیدگی میشم ممنون! نشه؟ استفاده تند آهنگای از نشده بخشنامه مگه

 ،جواب بشه، پخش هم عروسی مجلس تو اگه که» تند آهنگای لطفا سالم 

 پخش تُند آهنگ داریم، خوب نماهنگ و آهنگ همه این. نکنین پخش !«یدهم

 متشکرم. نکنین

 ،چه هست، خوب و مجاز آهنگ همه این. آهنگاست درباره صحبتم سالم 

 مگه! روشنه؟ ماهواره انگار شنویم می وقتی که حرامه های ترانه این به نیازی

 .متشکرم ،کنین یریپیگ لطفا! نیست؟ اسالمی کشور به مربوط ملی رسانه

 



 106 تلفنی یا حضوری 

 

 

 های نامناسب برنامه و ها فیلم پخش

  زشت( به کار بردن حرف والدین، به احترامی بی آزاد دختر و پسر، سازی روابط )عادی

  [ 30000162 پیامک سامانه -0212۷81 یا 162 با تماس]

 ،خواستم می، اما بود مفید خیلی کهفالن و فالن متشکرم  برنامه پخشاز  سالم 

 سریال، و فیلم قالب در نداره! خوبی فضای سفانهأمت فالن برنامه بگم

های اجتماعی رو تأیید  غیرمستقیم داره بعضی روابط نامناسب و ناهنجاری

 خالف نشه! ممنون  کار باشین تأییدِ کنه! با روشنگری مخالف نیستم اما مراقب می

 دت به همدیگه عالقمند ش هلمی که زن و شوهر بسالم و خداقوت. آیا تولید فی

ها خیلی مراقب حرمت پدر و مادرشون  ن بَده؟! یا فیلمی که بچهو وفادار

. لطفا رو زیاد کنین ها هستن؟! از عوامل محترم تولید تقاضا دارم این مدل برنامه

 . برسونین مسئولینرو به گوش  بندهصدای 



 10۷ تلفنی یا حضوری 

 

 

 ،و پُرمحتوا ارزشیکار  تولیدِ دونم می. کرممتش ونتخوب یها برنامه بابت سالم، 

 ، مثلِبعضی چیزا رو بگیرین گسترش جلوی دارم تقاضا اما بَره زمان و سخت

 و پدر به احترامی بی پسر، و دختر رابطه شدن عادی ا،فیلم تو زشت حرفای

 ممنونم. بشه گرفته جدی ااین لطفا...  فرزندان به والدین توجهی کمیا  مادر،

 اعتراض برنامه فالن پخش به شدیداًی مفیدتون متشکرم اما ها ز برنامهسالم، ا 

 داره عمالً برنامه این با ولی ،بده آموزش رو ها ارزش باید رسانه! دارم

 ! مثالً فالن صحنه ... لطفا پیگیری کنین. کنه می تبلیغ رو ها ضدارزش

  .از رسانه  لقاًمط ،زنن می که توش حرف زشت هایی ها و سریال ا فیلملطفسالم

 کشور اسالمی نیست!ن در شأ اصالً! نپخش نکنیملی 

  ،مهمی داشتم: حرف یه ، فقطمتشکرم سیما و خوب صدا یها برنامه ازسالم 

دینی ماست، نه در فرهنگ  نه در فرهنگ ،پسر و روابط آزاد دخترخوام  عذرمی

 پخش نشهکنن  یشکنی م بحقُ و نکنمی روابطُ ترویج این که اییفیلم لطفا !مون ملی
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 کار انجام در تأخیر ،رجوع ارباب با کارمندان بعضی نامناسب برخورد

 ]در ادارات توصیه میشه تا جایی که ممکنه به صورت مکتوب و ناشناس تذکر بِدی[

 انجام خیرأت با رو مردم کار شخص فالن ،قسمت فالن در، خداقوت. سالم 

جالب  ادارهی  چهرهکنم برای  فکر می !نداره مردم با هم مناسبی برخورد !همید

 میگم فقط ه،شِ آجر نونش خوام نمی و شناسم نمی وایشون شخص بنده نیست!

 ممنون . نکنن تکرار که بدید بهشون تذکری یه

 گوشش[ ]آهسته کنار

  از شما توقع بیشتری میره!صبوری کنینبیشتر یه کم ، 

 ای بیفته، دوست دارین کارتونو زود راه  ار خودتون به ادارهخداییش اگه ک

 بندازن یا چند روز بِدُووننتون؟! / چند روز طولش بِدن؟!

 ارباب  حال به تو اداره، گاهی سفانهأمت. اما شما الحمدهلل آدم بزرگواری هستین

زودتر کار مردم رو راه  بگین ونکارمندات به اًخواهش شه! نمی توجهرجوع 

 ر مردم باز کنن از کاای  گیرن تا گِرِه ن، باالخره حقوق میبنداز
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 ادارات بعضی در مناسبناپوشش 

  سالم، خداقوت. ماشاءهلل به این تالشِ خوب کارمندان، فقط چرا اینجا وضعیت

 حجاب اینجوریه؟! بعضی رعایت نکردن! لطفا رسیدگی کنین، ممنون. 

 در این اداره، زیاد  حجاب نکردن رعایت سفانهأمتون متشکرم. اما بابت زحماتت

! لطفاً این مسأله رو پیگیری کنین و با اونایی که با قانون، همکاری شه میدیده 

 کنن برخورد کنین. اگه الزمه عکس یا فیلم ازشون براتون بفرستم؟!  نمی

 واسه حجاب کنم  می ، ازتون خواهشهلل آدم موفقی هستینم، شما الحمدسال

  تون نیست، ممنونم. ن ادارهشأدر . حجاب بعضیشون تذکر بدین یه کارکنان

 اگه شما  برن! حتماً می سؤال، فضای سالم کل اداره رو زیر بعضیا با بدحجابی

 کنن، ممنونم.  ، رعایت میبدینبهشون یه تذکری 
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 رد و استشهادیه و طومار کوچکی تهیه ک میشهت امنای مسجد، أ]با مشورت هی

سپس توسط دو نفر از متدینینِ  له متذکر شد.أخیلی محترمانه برای حل این مس

 [دینراهکار مناسبی هم ب حتماً به شکل مناسبی منتقل بشه.وجاهت، با 

 و ادارات دررو  حجاب و پوشش قانون لطفا: بگم خواستم می مهمی لهأمس یه 

 هست که ای حرفه و شغل هر با خانم. بگیرین سخت غیردولتی و دولتی مراکز

 شوهرای حواس نپوشه، نامناسب لباس نکنه، آرایش مرتب و سنگین باشه؛

 ،بگیرین جدی خدا رو توگفته.  پیغمبر خدا گفته، قرآن !نکنه پرت رو مردم

تون  بریزین، حتماً تأثیر داره. از پیگیری براشای  برنامه یه خالصه ،بدین تذکر

 ممنونم. 

 ًو حجاب عفاف منشور بخشنامه حجاب، و عفاف قانون ذیل دونین می حتما 

بیشتر رعایت باید کارمنداتون  بشه. بعضی رعایت باید که شده صادر کارمندان

ی  قوانین به عهده . مسئولیت جدی گرفتنشون تذکر بدینکنن. لطفا به

 [ موجوده سایتهای رسمی از بعضیبخشنامه در تصویر این ]شماست. خیلی ممنون 
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 ها ادارات و سازمان در اذان نکردن پخش

 ،ماشاءاهلل مجموعه  ممنونم، کارمنداتون اندازی راه کار و برخورد نحوه از سالم

 شده من نشنیدم؟! . یا پخشکنین م پخشاذان زیبای صدای بزرگی، کاش به این

 مالیم و خوش  ه اذان. البتنپخش کنیاذان رو  تون ممنونم. فقط لطفاًبابت زحمات

کنه، هم می هم آرامش میده، هم یادآوری وقت نماز رو صدا، مثل اذان فالن.

 خره کلی فایده دارهبرکت به کار میده، باأل

 ،اذانه، پخش همین ما کشور های نعمت از یکیخداقوت. عرضی داشتم:  سالم 

 ،نش کنیپخ اداره اذان در موقع و کنین آماده اذانی از قشنگ صوتیک  لطفاً

خوره  این صدا که به گوش مردم می ...مالیم و آهسته خیلی باصدایاونم 

 و رزق در برکت چقدر صوت همین پخش اصالً میشن، نماز وقت متوجه

  . ممنونمپیگیری کنین لطفا داره! روزی

 [هم تذکر بدن اونا م کهمیدپیشنهاد  هم دیگه ]به بعضی کارمندان 
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  ادارات در برق اسراف

 ی در نور تأثیرها خاموش باشه، خیلی  بعضی چراغاگه فکر کنم  خوام عذر می

 اینجا نداشته باشه. 

 ی ها سالم. از مدیریت خوبتون ممنونم. فقط پیشنهادی داشتم: بعضی از المپ

نیازی نیست روشن باشن. تنظیم نور، هم برای مصرف برق کشور  واقعاًاداره 

 خودتون خوبه. ی الماله دیگه، هم برای هزینه برق اداره بیتباالخره  خوبه؛

 . نپیگیری کنیممنون میشم 

 ها ای در کنار کلید اتاق ]اگه خودم در مجموعه شاغل باشم، پیشنهاد نصب برگه 

لطفا هنگام خروج، »یا « لطفا به مقدار نیاز، چراغ روشن کنیـد»که  رو میدم

 «[ ها را خاموش کنید چراغ
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 ی با ولتاژ باال باشن[ها ]اگه المپ

 که ولتاژشون باالست و با  ها بریزن و بعضی المپای  کنم یه برنامه پیشنهاد می

 ی مناسب و پُرنور کم مصرف جایگزین بشه. ها المپ

 [جهت انتقال پیشنهادات یا انتقادات 121برق  ت]اتفاقا

 ،بعضی در برق رافاس از جلوگیری واسه لطفا. متشکرم زحماتتون از سالم 

 از یا ،بذارین یکوتاه آموزشی کالس ،بدین ای نامه بخش موسسات، و ادارات

 سر بزنه اداراتی  همه به بار کسی رو مامور کنینیک الاقل برق، شرکت طرف

 ممنونم ... چیزی ،تشویقی ،تنبیهییه بررسی کنه.  رو روشنایی مقدارِ و
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  جا، بایگانی نامناسب( بی کپی و ها پرینت کاغذی، )سیستم کاغذ اسراف

  ،حتماً اطالع دارین از قیمت کاغذ! اگه مصرف کاغذ رو تو اداره کمتر کنین

هم کمک مالی داره، هم کمک به اقتصاد کشوره؛ در بلندمدت، خیلی برگه 

 میشه ها! 

  ،نم بشه با یه ک مصرف کاغذ تو اداره خیلی باالست، فکر میآقای محترم

ریزی مناسب، مصرف رو کم کرد. شما که الحمدهلل مدیریت موفقی  برنامه

 . ی داشته باشینا یه بازبینیو  ریزی کنین هم برنامهمسأله این  لطفا برای ؛دارید

 کاغذ و پرینت همه این داره ضرورتی چه ،الکترونیکی امکاناتتوجه به  با ناآل 

 ،ای بخشنامهیا مثال یه  نصالح سیستم بردارییه فکری به حال ا لطفاً !؟کپی و

 همه اسراف گرفته بشه دیگه! جلوی این کنین صادر چیزی
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 کاال و جنس قاچاق با برخورد

 [021-88100901. کاال داد ستاد مبارزه با قاچاق رو میشه به فرد ]گزارشِ

 

 احتکار با برخورد

 داد[ فروشی تعزیرات و مبارزه با گران 124پلیس یا  110 رو میشه بهمحل  ]گزارشِ

ها برای مبارزه با فساد  های جدّی از سوی برخی ارگان توضیح: باتوجه به پیگیری

اگه چنین تخلفاتی رو مشاهده یا  از جمله قاچاق کاال، احتکار و غیره ... لطفاً

 بوطه اطالع بده. های مر کشف کردی، به تلفن

 کرده! جنس احتکار ، ظاهراًکنین بازرسی رو فالن انبارلطفا ، سالم، خداقوت  
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  )فروش یا ترویج(قلیان 

 ت امنای مسجد، میشه استشهادیه و طومار کوچکی تهیه کرد و أ]با مشورت هی

وسط دو نفر از متدینینِ له متذکر شد. سپس تأخیلی محترمانه برای حل این مس

برای بهبود هم خود مردم  حتماً وجاهت، به شکل مناسبی منتقل بشه. با

  [شخص، مشارکت و کمک کنن تا فرد در کار بهتری مشغول بشه وضعیتِ

 ]جهت مطالعه[

 گیرن! بینن یاد می ها هم می خب بچه دونین که قلیون ضررهای زیادی داره! می

کنن  روش و ترویج قلیون و دود؟! یه عده تالش می، چرا فسالم شغلِ همه این

 تونیم بهشون کمک کنیم.  که می برای سالمتی مردم، ما هم تاجایی

کنار « اِدواردو»ی آنیـِلی؛ پولدارترین خانواده در ایتالیا بودن. پسرشون  خانواده

دید دو نفر در حال مصرف مواد مخدرن،  زد، کنیا که قدم میسواحلِ کشور 

ذکر داد که الاقل برن جایی بکشن که جَوونا نبینن یاد بگیرن! اونوقت بهشون ت

 [5۷]کتاب من ادوارد نیستم، صما تو کشور اسالمی باید بیشتر رعایت کنیم. 
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 ... هدیگبرخی اقدامات 

  سازها و ساخت در شهرداری کاری کم یا ضعف دادن از گزارشجهت  13۷تماس با 

 کاالی داخلی، کارمند و کارگر ایرانی داخلی های رسان پیام گیری تقویتپی ، 

 کاری اضافه انجام بدون برخی کارمندان به کاری اضافه ی هزینه پرداخت 

 استفاده شخصی برخی مدیران یا کارکنان از وسیله یا امکانات عمومی 

 شدن طوالنی متقاضی )مانند به پاسخگویی الکترونیکی های پیگیری رفع نقص سیستم 

 کشه( طول می ماه چند گاهی که متقاضی به پاسخ مدتِ

 گری از مسئولین نداره و فقط سرگرم کار و زندگی خودشه!  که مطالبه تذکر به کسی 

  ماهواره» به جای« یلن داخآنت»ترویج استفاده از » 

 ریبرخورد با ربا و رباخو 

 ی، خواندن اشعار سبک(که مجالسش مناسب نیست )استفاده از آالت موسیق هیأتی 

 مجازی فضای برخورد قضایی با ترویج شایعات یا افکار ضاله در 

 مخدر مواد معتادین با مناسب برخورد  
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 ها ماشین سبز چراغ پشت توقف جهت ،ین پیادهعابر به تذکر 

 (الناسّ  و این حق سرنشینان وسیله نقلیهو وقت  سوخت نهدررفتجلوگیری از )

  ضمن  )مثالًرمضان ، در ماه فعالهای  آبسردکن و آبخوری مناسب رویجمله نصب

 (است بیماران قرار داده شده خدا، این آبسردکن جهت استفاده انیمهم گرامیداشت ماه

  والدین رعایت حقوق فرزندان توسط 

 احترامی زن و شوهر به همدیگه، در حضور دیگران بی 

  در محیط عمومی استفاده از زیرپوش یا شلوارک، توسط آقا،تذکر برای 

  زنانه در معرض دید آقا!  زیر لباس و فروش کننده عَرضهبرخورد با 

 که موسیقی حرام گوش میده!  صحبت و روشنگری با کسی 

 های تجاری، تفریحی، ورزشی( های غیرمجاز در اماکن عمومی )مجتمع پخش موسیقی  
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  های ضروری برخی تلفن

 اطالعات وزارت  113    پلیس   110

 شهرداری 13۷   سپاه اطالعات   114

 دولت با ارتباط  111   سیما و صدا   162

 گرانفروشی با مبارزه  124 شورای اسالمی جلسم   132

 بهداشت وزارت 1690  آموزش و پرورش 1520

 درمان از شکایت 1819  حفظ محیط زیست 1540

 نتظامیا رسیدگی به تخلفات نیروی   19۷

 متفاوت است. شهرهر  در« اماکن یا اصناف و مشاغل»شماره 
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  یهای پیامک سامانهبرخی 

 30000162     صدا و سیما

 30000       )روابط عمومی( صدا و سیما

 3000025    )خبرگزاری( صدا و سیما

 6000    نهاد ریاست جمهوری

 300012      وزارت آموزش و پرورش

 3000555   وزارت اقتصاد و امور دارایی

 300013۷    شهرداری؛ مشکالت شهری

 30008530   شکایت از مهدهای کودک

 3000019۷     نیروی انتظامی

 ی  کی دیگه، جملههای پیام سامانهاز برای اطالع 

 رو در اینترنت جستجو کن« ها ها شرکت های مهم سازمان شماره پیامک»
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 های تشکر نمونه 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 متفاوت باش
 دیـدی منکری اگه

 

 تشکر کن
 دیـدی معروفی اگه
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 نکتـه  سه  

 هـجا باش د بهـتشکر بای -1

  کردی اسـجایی تشکر کنی که احس سعی کن

 بشه تتقوی کارشنیاز به حمایت روحی داره تا  او  

  بشه  تثبیت کارشاز به حمایت روحی داره تا نییا 

 هتشکر باید به اندازه باش -2

  .نکنی «روی زیاده» باش مراقبپس 

 تشکر باید منجر به همانندسازی بشه -3

یعنی وقتی از کسی تشکر کردی، اونو تشویق کن تا 

 ! این کار خوب رو به بقیه هم یاد بده )این خیلی مهمه(
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 داره دقت و تالش کارش، در که مسئولی

 شد می حل زودتر مشکالت از خیلی بودن، پُرتالش شما مثل مسئولین همه اگه  

 رو جا همون هستی، هرجا» که میندازه رهبری جمله این یاد منو شما تالش 

 هستین جدّی و پیگیر کارها، در که خوبه خیلی «بدون دنیا مرکز

 میدین اهمیت مردم، حقوق و کارِتون به که دهب خیرتون خدا 

 احسنت داره، تقدیر جای تونشتال و پذیری مسئولیت 

 نعمته شما مثل پُرتالشی آدمای وجود روزا، این  

 کنه، می کار هک کسیهر  داره دوست خدا» که خوندم پیامبر از روایتی یه 

  تینهس کار در دقت و تالش اهل که سعادتتون به خوش ،«کنه کار خوب
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 ...( و کارمند راننده، فروشنده،) خور حالل کاسب

 خدا خیرتون بده رزه،ا می ی حالله، به دنیا تون کسب لقمه که دغدغهاین 

 خونه نبَری می حالل لقمه که خوبی بده بهتون اوالد خدا 

 رو دارین که هوای مردم به مالتون برکت بده خدا 

 داره انگار ه،حالل پیِ روزیِ که کسی»خوندم که  صلی اهلل علیه و آلهمبر روایتی از پیا

 «داره رو شهید حکم ،بشه کشته راه این دراگه  و کنه می جهاد خدا راه در

  حالل، روزی دنبال به که کسی»روایت جالبی دیدم:  السالم علیه جعفرصادق اماماز 

 سپریشده  آمرزیده ناهانگ با ور ششبِ بدونه که ،کنه سپری خسته ور شروز

  [2ص ،103ج حار،]ب .«کرد خواهد
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 ایرانیه کاالی اش دغدغه که کسی

 اگه همه مثل شما روی کاالی ایرانی غیرت داشتن، دیگه بیکار نداشتیم 

 ها  کارخونه یعنی چرخیدن چرخ ،روی کاالی ایرانیغیرت 

 درگیر بعضیا اینقدر اروز ایندارین،  رانیای ی جنس دغدغه که خوبه چقدر 

  شده سخت زندگیش ایرانی کارگر واقعاً که هستن ندرَبِ

  هستین هم ایرانیی  و تولیدکنندهخدا به زندگیتون برکت بده که به فکر کارگر 

 ی مردم به انتخاب ما هم مربوطه، حمایت از کاالی ایرانی  طول و عرض سفره

 یعنی همین، یاشاسین ایران 

 کشورهای ترین قوی ما از ناآل داشتن ایرانی کاالی دغدغه شما لمث همه اگه 

 بدین یاد هم بقیه به احسنت، بودیم، دنیا اقتصادی



 128 های تشکر  نمونه

 

 

 شناسن می شاخصه این به اونو و داره انقالبی و والیی رویکرد که کسی

 برم می لذت اشم مثل واِلیی و انقالبی افرد با برخورد از من! 

 خورین می به درد دین

 کاش همه اینجوری بودن !ه پشتیبان والیت هستینک احسنت 

 کنه! افتخار آدمایی مثل شما باید داشتن به کشور 

 مدار والیت امر رهبر ومطیع 

 ؛ بینمتون می میشم خوشحال 

 مهمترین علتش همین روحیه انقالبی و وِالیی شماست

 ها رو دارین ، الحمدهلل که شما این ویژگینیست شهدا و انقالب از دفاع اهل هرکسی 
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 (خدمت جهادی، مالی،) خیره کار بانی که کسی

 تون توفیق بزرگی دادهبه خدا ،هستین دستگیری اهل که خوبه خیلی 

 کنین می خدا خیرتون بده که مشکالت مردم رو حل 

  ی خوبش درمیاره،  بندهآستین  رو ازگاهی خدا واسه کمک به کسی، دستش

 شاءاهلل خدا به عُمرتون برکت بده مثل شما. ان

 خدا خیرتون بدهایی، شما یکی از اون ی داره که قطعاًخدا روی زمین کارگزاران 

  الحمدهلل ...«  کرده شادمنو  دلکنه،  شادرو  مومنی دل هرکی»از پیغمبر خوندم

 کردین. خدا خیرتون بده شاد کارها این با رو های خدا این بنده دل شما

 برسونه، دوست  مردم به روو خدمت  فایده بیشترین که حدیث داریم: کسی

 تون بده خدا قوّت .ترین مردم برای خداست داشتنی
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  ...( اعتقادی، قرآنی،) کنه می مطالعه ارزشی کتب که کسی

 کنی می رپُ ی مفیدها کتاب ورج این با ور وقتت که خوبه چقدر 

 یکن می استفاده همت روح و فکر رشد برای آفرین که از وقتت  

 که اهل مطالعه مفید باشه، تو زندگیش هم اثر میذاره، احسنت کسی 

  ،خونی و ارزشی میهای مفید  که کتاب آفرین کنه! قویت میمغز رو تمطالعه 

 بدون مطالعه تو قدربخونه،  فیدم های که کتاب واقعی کسیه من، روشنفکرِ نظر به 

 آفرین! کنی می رو مطالعه کتابایی همچین که دقت داری خیلی میشه معلوم 

 کردی، آفرین نداره، شما کتاب خوبی انتخاب خوندن ارزش کتابی هر 

 یا دوستان اهل مطالعه ی دارههای خوب یا کتاب: که خوشبخت کسیه 
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  ؟!ین بهترا چی از کنی، مطالعه می )دین، عقاید، ...(مورد قرآن  که درآفرین 

 کتابایی جور این اونمخون،  کتابخانم آقا /  ،به به! 

 کتاب خوب رو به بقیه هم معرفی کن 

 بخونیم خوبی های کتاب اینکه تر مهم و مهمه خیلی بودن مطالعه اهل زمونه، دوره این 

 کنو به بقیه هم معرفی . کتاب خوبموفقی باره این در شما شکر رو خدا و

 کنه؟ رو کم می استرس خوب، کتاب دونستی مطالعه می یی، مطالعه اهل که آفرین 

 ؟ بخونیم چیکه  تره مهم ؟بخوریم چی مهمه که طورهمونه، روح غذای کتاب

 و انتخاب کردیبه شما که این کتاب راحسنت 

 قرآن بخونه[ نیاگه بچه یا نوجوو]

  !هتخوند قرآنخاطر  به صورتت توی نورِ اینآفرین 
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 گرفته خوب رو چادرش که جوانی دختر

  !چقدر ماشاءاهلل چادر به شما میاد 

  یلی مهمهرات خباز طرز چادر گرفتنت معلومه که حجاب 

 آفرین به شما که به پوشیدن چادر اهمیت میدی 

  ًچادر گرفته زیبا و مرتب اینقدرکه  بینم می دختری برم می لذتواقعا 

 ،شما که آبروی شهداییآفرین به  چادر سفارش شهداست 

 رو خوشحال کردیحضرت زهرا  با این حجابت 

  بودن محفوظ» روایتی دیدم که: علیه السالمآفرین به پوشش خوبت، از حضرت علی 

 « کنه می تر دوام با رو زیباییش و خودشه امنیت و سالمتی زن، برای



 133 های تشکر  نمونه

 

 

  که مثل تو چادری بشه، آفرینمنم دوست دارم خدا بهم دختری بده 

 پدرم گفت: گُل از رنگ و لعابش پیداست 

 دختر مؤمنه از رنگِ حجابش پیداست 

 کردی پنهان آینه از خرُ که کردی خوب 

 نیست تو دیدار الیق نظری پریشان هر

 است چادر فحشا، سدّ را دختران 

 است  چادر یـعقب و اـدنی تعزّ

 اشدب گوهری درونش در وقتی ،زیباست صدف 

 باشد دختری میانش وقتی ،چادری است قشنگ



 134 های تشکر  نمونه

 

 

  کنی بهتره تشویق بشه( که فکر می )آن دختری جوراب مناسب داشتنِ دخترجوان

  احسنتمقید بودن جوراب مناسب بپوشن شماکاش همه مثل ، 

 و ضخیم جوراب آخه ؟گرفتی کجا ازت رو جوراب بپرسم میشه خانومی؛ سالم 

 پوشونه  می نامحرم نگاه خوب از رو پاها خوبیه،

 شیکُ سنگین هم ضخیم، هم؛ عالیه خیلی اتجوراب 

 مُچ و ساقِ پاتم خوب پوشونده

 ُاحسنت که از جوراب خوب استفاده کردیدونن،  بعضیا نمی قدر این جوراب 

  ینجات داد نامحرم نگاه از پاتم

 این درسته، آفرینیدیچه کار خوبی کردی که جوراب نازک نپوش . 
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 کنه می رعایت نامحرم، با ارتباطاتش در که خانمی

 کنی حرم رو رعایت میچقدر خوبه شما روابط با نام 

  ًهست بانامحرم تارتباط نوع به حواستکه  بردم لذتواقعا 

 اینجوری باشنتو ارتباط با نامحرم کاش همه مثل شما، 

  امحرم خیلی پاکی، قدر خودتو بدونارتباط با ن درماشاءهلل 

 م اضافهبدون کال ی حرف زدنت با نامحرم خیلی خوبه؛ سنگین و نحوه 

 میده نشون شخصیت با خیلی رو شما کنی، می برخورد سنگین نامحرم با اینکه  

 و  شی موقع صحبت با نامحرم، چشم تو چشم نمیهای خوبته که  این از ویژگی

 زنی سنگین حرف می



 136 های تشکر  نمونه

 

 

 ت با نامحرم خیلی خوشم میاد؛ مودّب اما محکم! از لحن صحبت 

 یاد دخترای حضرت شعیب، کنی میدر برخورد با نامحرم رعایت  بینم می وقتی 

 افتم که با حیا بودن  می

  عفت، باالترین عبادته»حدیث داریم» 

 کنی می نامحرم رعایت تباط باکه در ارتو  آفرین به
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 کرده رعایت خوب رو دست و سر پوشش فرمون، پشت که خانمی

 ]موقع نشستن تو ماشینش میگم[

 سالم به خانم محجبه 

 خوبی داری پوششپشت فرمونم  ... به به 

  ی با حجاب  رانندهآفرین به خانم 

 یکه درجه رانندگیت مثل هم حجابت که عالیه چقدر  

 احسنتشما اشه، مثل تونه پُشت فرمونم باحجاب ب می زن .. 

 رعایت کردی، روی بعضی خانومایی  جوری حجابت رو پشت فرمون وقتی این

  بینن هم اثر میذاری می که

 



 138 های تشکر  نمونه

 

 

 پوشانده خوب رو موهاش که نوجوانی دختر

 نی که همچین دختر با حجابی دارهحال ماماه ب خوش 

 لی عالیه، آفرینخی و سال سن این تو ،کامل حجاب 

 شه میبینه حالش خوب  ی رو میجور دخترای، آدم اینچه دختر باحجابی 

 م از شما الگو بگیرن کوچه خیابون خانومای کاش! پوشوندی خوب موهاتو چقد 

 دخترا بعضی سفانهأمت؛ قائلی ارزش خودت واسه اینقدر آفرین عزیزم که 

 نمایش میدن!  به هر کس و ناکسی راحت شونو زیبایی

 بِهِتَم میادکنی می رعایت ور حجابت خوب اینقدر که شما به آفرین ، 



 139 های تشکر  نمونه

 

 

 سرشه چادر که نوجوانی یا کوچک دختر

 شدی ی مهربونها هفرشتــ شبیـهبا این چادر، ...  به به  

 ماشاءهلل، مامانش یه اسپند براش دود کنههزار  شدی ماه مثل چادر این با 

 آفرین! میــاد شما به چادر چقدرنازی،  خترچه د  

 میشن وومخانوو کنن می سر چادر که ییدخترا این چقدر  

 شما شدی حجاب با و مهربونبا این چادر،  چقدر  

  خوبی شدی با این چادر ماشاءاهلل چه دختر 
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  میدم و میگم[ای    ه]هدی

 اینم به خاطر چادر قشنگی که سرت کردی 

چاپ کن  هایی که با موضوع حجاب کشیده شده، نقاشییا  روسری / : گیرهمثالً ]هدیه

و بده، فقط دقت کن نقاشیش زیبا باشه، بزرگ چاپ نکتی و موقع بازی و هیجان بهش 

  [آرومه بهش بده وقتی ؛ندی

 ]این چادر قشنگی که سرت کردی، جایزه داره ]و بهش یه جایزه میدم 

 داره  چقدر زیبایی ی،رنگ ر از گلهایپُ بهاره، باغ لمث چادرت 

 یه دختر چادریه آسمونی  



 141 های تشکر  نمونه

 

 

 جوراب داشتن دختر کوچک یا نوجوان

  وروجک؟  خریدی کجا از! پوشیدیوااااای چه جوراب قشنگی  

 پوشه  می جوراباشم ،، که وقتی بیرون میادبه این دختر خوب آفرین 

 ماهت شکل قربون 

 پات کردی جوراب که بگیرن یاد ازت خیابون باید چهکو تو خانومای

 پوشوندی نامحرم از قشنگتُ پاهای خوب، اینقدر که عزیزم آفرین 

 ،با کالس شدی ها ! چه با این جورابچه جورابای قشنگی به به عزیزم 
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  پوشونده، آفرین، نامحرم از پاهاشو که هشد فهمیده چقدرفرشته خانوم 

 بیرون میرن مثل شما جوراب بپوشن وقتی بده یاد دوستاتم به

 ]با هدیه[

 وم خوشگله، این هدیه برای شماست که اینقدر قشنگ پاهاتو پوشوندی، خان

 به دوستاتم بگو وقتی میان بیرون، مثل تو جوراب بپوشن

 بود پایم رفتم، جوراب می که جا هر 

 بود یمها کفش خوب، با رفیقی مثل

 خری؟ می من از دونه یهنخی،  نانو، دارم، جوراب! 

 آفرین، چه جورابای قشنگی؟! 

 ؟!قشنگه ت چهجوراب رنگه؟ چه مهتاب آفتاب 

 آفرین و هزار آفرین 
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  دارند گرمی و خوب زندگی که مردی یا زن

 تونکنه، احسنت به شما و خانواد یت میخوب، آثارش به بقیه هم سرا نوادهخا 

 ماشاءهللین! قدر با هم مهربون این چقدر خوبه که خانوادگی 

 شاءاهلل ان میشه صالح یها بچه اش نتیجه ،پرمحبته و گرم قدر این که ای خونه 

  بزرگ بشن یی که تو دامن پدر و مادری مثل شماها بچهخوش به حال 

 پر از انرژی مثبته تون به خاطر رابطه خوبتون، خونهالحمدهلل 

 تلویزیون و ماهواره و  تأثیرشون تحت زمونه که بعضیا زندگی دوره این وت

، حفظ کردین خوب و گرمو هلل شما زندگیتونءگرفته، ماشا فضای مجازی قرار

 این خیلی ارزشمنده 
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 میذارین احترام همدیگه به اینقدر که خوبه چقدر 

  تر باشه، به همسرت  هرچی ایمانت کامل»منو یاد شما انداخت که این حدیث

 رینآف «کنی بیشتر محبت می

 ون؟! آفرین به شما و خانوادتخونه این تو ریخته محبتی چه اووووه 

 [ سالگرد  به مناسبت تونه این هدیه می ،کنم خوبی بهشون هدیه می کتابیک

ای  تاریخ خوب دیگه یا یه )سالم اهلل علیهما( و حضرت زهراعلی حضرت ازدواج 

خوب همسرداری ه حدیثی دربارنویسم، مثالً  ای می جملهاولش  باشه. همچنین

 کنم[ میصفحه استفاده  از جمالت همین دو یا، کردن
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  موفقه فرزندش تربیت مسائل به نسبت که مادری

  ی خوبی تربیت کردین، عاقبت بخیر بشنها زمونه بچه که تو این دورهماشاءهلل 

 شاءاهلل بخیر شَن ان ، عاقبتکمه بچه تا دو یکی مادر موفقی، همچین یه برای 

 کردین تربیت خوبی یها بچه مشغله، همه این با که شاءهللما 

 خدا حفظشون کنهکشیدین زحمت خیلیا ه ه برای تربیت بچهمعلوم ، 

 ادبه میذارن ارث به شونها بچه برای پدرها که بهترین چیزی» حدیث خوندم» 

  خوب تربیت این به ،شما به آفرین
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  داره زیاد فرزند، که کسی

 موثر نیست  ها تو تربیتِ بچه ،خواهر و برادر چند تا داشتن ی اندازه چیز به هیچ 

 خانواده یعنی اینزیاده و تعدادشون نیستن تنها ها بچه که خوبه چقدر ، . 

 بهشته های گل از گلی صالح فرزند میگن 

 کنه خداحفظشون داری  باغ شما اهللءماشا

 بشناهلل سرباز امام زمان ءشا نتا بچه داری، ا که چند خوش به حالت 

  تا بچه داره، مادرتره  2بچه داره، از مادری که  تا 5مادری که  

  بچه، سوت و کوره!ی بی ها ی گرمی دارین. خونه خونهماشاءهلل  



 14۷ های تشکر  نمونه

 

 

 ًنترسیدی آوردن بچه از بعضیا مثل که کردی جهاد واقعا 

 اهللءشا نا شنبخیر  عاقبت

  راه خدا که فقط تو جبهه نیستجهاد در 

  که نمیذاری نسل شیعه کم بشه خودش جهاده همین

 جمعیته که ماشاءهلل شما تو این مسأله موفق بودی کشور، قدرت ارکانِ از یکی 

 ه بازبراش  بهشت درهای باشه داشته دختر تا سه که کسی ه،رحمت دختر 
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  داره جماعت نماز به سعی که کسی

 جماعتی نماز به مقید خوبه چقدر 

  ؟! «ستا خونهدر  رادیفُ نماز سال چهل از جماعت، بهتر به نماز یک»شنیدی 

 [488، ص1الوسائل، ج مستدرک]

 جماعت مهمه اینکه اینقدر نماز 

 خون کنی  م جماعترو ه داره بقیه چقدر اجر پس

 رکعت ببر هفتاد ،رکعت بیار یک کنه؟! خدا می ای با معامله فرمود: عجب پیغمبر 

 الحمدهلل  ،کنه نمی گلهت از قیامت روز مسجدی هیج که تسعادت خوش به

 میرسونی  جماعت به خودتونوهستی  هرجا



 149 های تشکر  نمونه

 

 

  خوانه می یا خواند وقت اول نماز که کسی

 آفرینردمک کیف ،بود اول وقتت نماز به از اینکه حواست ، 

 ست دنیا به آخرت فضیلت مثل ،وقت آخر به وقت اول نماز فضیلت 

 اند منظم و مفیدی آدمای غالباً خونن، می وقت اول نماز که اونایی  

 گیره  می کنه، نماز اول وقت رو یادرفت و آمد  تو که با کسی 

 بخونن، باالخره ستون دینه اول وقت  رو نماز تومثل  کاش همه 

  مقیدیکه به نماز اول وقت  خوبهخیلی 



 150 های تشکر  نمونه

 

 

 خونی!  می وقت و اولخوش به سعادتت که نمازهات 

ع انجام بشه به موق خوای کارهای زندگیت می اگه» خوندماز آیه اهلل بهجت 

 «. نماز اول وقت بخون

  گفتن:  میمرحوم آیت اهلل بهجت 

 رسه!  قت بخونه، به درجات باالیی میاش رو اول ونمازهکی هر

 الدین طواف انجام میده، بعد زینشهید مهدی از ا در حج به نیابت یکی از علم 

 احرام لباس خدا ایستاده، نهخو روبرروی مهدی بینه که آقا می در عالم خواب

 شهید که شما !مهدی آقا: میگه .بودن دنبالش به هم ای عدّه زیبا، خیلی تن، به

 که وقتی اوّل هایاون نماز به خاطر: »گفت !اینجا؟ اومدی یچطور ی،شده بود

 . «کردن واگذار من به رو ااینه فرماندهی اینجا ،خوندم

  [ویرایش کمی با ،29 شماره آشنا، دیدار]



 151 های تشکر  نمونه

 

 

 نیست بیداد و داد و اهل انتقادپذیره که کسی

 شونو گوشرو  میذارن دست که بعضیا نیستی میاد مثل وشمخ 

  زنن!خودشونو می حرف فقط

 حرفارو گوش میدیی  خوب همه گذاره کهخیلی این اخالق تأثیر 

 بعد حرف میزنی 

 شما هم آدمای موفقی میشن، الحمدهلل انتقادپذیری دارن، غالباً که روحیه کسایی 

 این روحیه رو داری

  میدی  صحبت ی اجازه دیگران به با صبر و حوصله، اینقدر که شمااحسنت به 

 کنی، خیلی خوبه زود قاطی نمی و کنی می سنگین سبک روبقیه  انتقادات اینکه 

 و انتقادپذیری   خیلی با جنبهشما ولی خدا رو شکر  ،انتقاد تلخه میگن 



 152 های تشکر  نمونه

 

 

 نتراشیده محاسنش رو که جوانی پسر

 کردی عملخدا  حرفِ به هم، تری تیپ خوش هم ریش با 

 کنه چهره رو زیبا می چون واقعاً ،اسنحبه ریش میگن مَ واقعاً جالبه که 

 ت رو نتراشیدیریشهم خیلی خوبه که شما 

  ،چقد ریش بهت میادبه به  

 میده نشون تر صالبت با و زیباتر رو مرد ریش،

 َبفهمه[ ]با اشاره به صورت که منظور رواین چهره  با شدی ردترم 

  شدی حرم مدافعان شبیهنشون میده!  تر پاک ات رو چهرهریش  



 153 های تشکر  نمونه

 

 

  ...دیگه  های مفید برخی تشویق

 کارآفرینی زایی و اشتغالبه  ثروتمندان تشویق 

 دادن الحسنه قرض  به توانمندان ی و توصیه تشویق 

 های مانتویی به چادری شدن خانم تشویق 

 گذاشتن وقت برای خانواده و خانواده با رفتن تفریح به تشویق 

 نسل تولید و دآوریفرزن به تشویق 

  نمازخواندن در مسجدبه تشویق جوانان 

 کردن ورزش به تشویق  

 مفید ی مطالعه به تشویق  

 (اندازه و جا به تشویق البته) دیگران های خوبی کردن تشویق به تشویق 

  ... و 

 



 

 

 

 

  ادا کن وحقش ر 

 

 ایم؛  خواندهایم و  شنیـدهان زبان ـاز گناه

 وت کرد ـید سکطور که گاهی با نوبله؛ هم

  !ومهوت حرـسک اما خیلی وقتها

 ـن گفت و باید سخ

 

  و میگنها ر گفتنی

  ویـشن میها رو  و شنیدنی

 ... ی و اعمالتنمو می تو

 قَدَّمَت یَداکــ !

 

  درت دارهـزبان، ق

 تو رو به بهشت ببره  تونه می

 ادا کن!  حقش رو

 



 

 

 

 

 

 

 

 چه؛  من به نگویید

 چه؛ تو به یدبگو تواند نمی هم او

 . نکنید اعتنا شمـا گفت، هم اگر

 

 کنید ب سخنرانی نیست الزم

 خواهد نمی بیشتر آسان ی کلمه یک زشت، حرکتِ

 خشم باکه  نیست هم الزم «نکنید !است خالف، کار این» بگویید

  .خشکید خواهد جامعه در گناه بگویند، دیگران بگویید، شما. باشد همراه
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 اگر پنـدِ خردمندان، به جان و دل نیاموزی 

 فَلَک آن پنـد با سختی، بیاموزد تو را روزی 

 


