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نس
شبی با یم سحر خواهد آدم

گل از رپده روزی هب رد خواهد آدم
گل باغ رنگس هب بستان زرها

چش
آن م زک غبار تو رسهم کند
چشمه نور میشود

و آن دل هک از غم اشتیاق تو لبرزی رگدد
رغق رسور میشود

بی گاهنای هک مهر تو رد دلش افتد ،آشناست

و گدایی هک رب آستان تو ایستد ،ربرت از اپدشاست

خوشا هب حال مسارف کویت هک بدرهق راهش ،دعای توست

و خوشا هب حال آن دلشدهای هک هب زری ساهی همای توست.

چو نور حسن جلوهرگ خواهد آدم
صب
چو بوی گل ح شکفتن

شکواف هب باغ نظر خواهد آدم

مجس
چو جان مصور چو عدل م
هب دفع ستم از سفرخواهد آدم

هب رس منزل عشق ،آن موج رحمت
ز ردیای خون و خطر خواهد آدم

رچاغ هدایت ،رفوغ والیت
ز ره مهدی منتظر خواهد آدم

س
اپ خ هب سؤاالت رشعی

سؤال اگشر دسشتمال یشا چیشس ن ش
دیگششری همششراه نمششازگسار باشششد چششه
حکمی دارد؟
پاسخ بودن اشریا ماننرس دسرتما کوچر ،
کآیس ،چاهو و پو نجس به همرراه نمراز زار در
صورتی که نجاسک آن به بسن و لباس سرایک
نکنس اشکالی نسارد.
سششؤال اگششر شخبششی قلششل از امششام
جماعت یکلیرة االحرام نماز را بگویشد
نمازش چه صشوریی دارد و وییهشهاش
چیست
پاسخ نماز او فررادا مری شرود ا رر بخواهرس
جماعک کنس می توانس نیک را به نماز مسرت بی
تغییررر داده و آن را رهررا کنررس و مجررسدا بعررس از
تکبیر امام تکبیرة اال رام بگویرس و نمراز را برا
جماعک بخوانس.

فرار به سوی خدا
می وینس پسری در خانه خیآی شرآو
کاری کرده بود و همه اوضا را بهر
ریخته بود ،وهتی پسر وارد شرس ،مرادر
شکایک او را بره پرسر کررد .پرسر کره
خسررتگی و نررارا تی بیرررون را هرر
داشک ،شالق را برداشرک .پسرر دیرس
امروز اوضا خیآی بی ریخک اسرک و
همه درها ه بسته اسک ،وهتی پرسر
شالق را باال برد ،پسر که راه فرراری
نساشررک خررودا را برره سررینه پررسر
چسبانس ،شالق ه در دسک پسر شل
شس و افتاد .شما ه هر وهرک دیسیرس
اوضا بی ریخک اسک به سروی خرسا
فرار کنیس( .وفرُوا الی اهلل من اهلل):هرر
کجا متو ص شسیس راه فرار به سروی
خساسک.

برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات یادواره میالد نور ویژه برادران
همزمان با جشن بزرگ میالد حضرت مهدی
زمان :یکشنبه 95/3/2

ساعت 9 :صبح الی 12

(عج)

مکان :شعبه مرکزی

اسامی برگزیدگان مرحله نهایی بیست و هشتمین دوره مسابقات قرائت ،حفظ و مفاهیم
قرآن کریم یادوارده میالد نور (ویژه نوجوانان)
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صدهق و تأثیر آن رد

استجابت دعا

«ای کسانی که ایمان آورده اید بخشش
خود را با منت و آزار باطل نکنید»

هشای

سوره بقره/آیه264
مصادیق صدقه از لسان آیات و روایات:

 -1برداشتن چیزهای آسیب رسان از سرر راه  -2نشران
دادن راه به کسی  -3عیادت از بیمار  -4امر به معروف
و نهی از منکر  -5جواب سالم دادن و خود سالم کردن
 -6هر کار نیکی به توانگر یرا تهیسسرک کرردن  -7هرر
چیررزی کرره بوسرریآه آن آبررروی کسرری رر شررود
 -8راهنمررایی کررردن مررردم و مشرراوره دادن برره آنهررا
 -9ارشرراد مررردم  -10اصررالم میرران مررردم هررر رراه
رابطهشان تیره شود  -11سخن نیکو و پاکیزه  -12ام
برداشتن برای نماز  -13سعی کردن در فهمانسن سرخن
به ناشنوا بسون اینکره خسرته شروی  -14دنبرا لآرب
روزی ال رفتن  -15لبخنس برادر دینی به بررادر خرود
 -16شر نرسانسن به مردم  -17تن ق ا رر چره بره
ضرر باشرس  -18تعآری دانرص صر ی  -19کمر بره
ناتوان  -20خن کردن جگر ت تیسه و...
امام علشی(ع) فرمودنشد بشدیریب بخشش آن
است که با یأخیر صورت گیشرد و بشه دنلشا
منت هم باشد.
برخی از خواص صدقه از سان روایات صرسهه
در هیامک برای مؤمن سایه اسک .صسهه سپری اسرک در
برابر آتص .خسای تعالی مستقی به روی او لبخنس میزنس.
مؤثرترین دارو صسهه اسک .هضای تمی را دفع میکنس.
بیماریها را از بین میبرد .درد ،آتص سوزی ،غرق شسن،
ویرانی توسط زلزله و دیوانگی و جنون و جزام و پیسی را
از انسان دفع میکنس و ه تاد نرو مررد دلخرراا را از
انسان سآب میکنس .بیماران با صسهه درمان میشونس .بر
عمر و سنات میافزایس ،فقر را میزایس ،نادانی و فقرر را
برلرررف و روزی را زیرراد مرریکنررس .هرررس انسرران را ادا
میکنس و برکک را بر جای می ذارد و...
بهتریب زمشان صشدقه دادن مبشابر فرمشای
رسول مکرّم اسالم(ص) ،زمانی است که انسان
سا م و ینگ چشم است( .می یرسد اگر صدقه
دهد به فقر دچار شود).
کد سیدی35-192 :

اخبار
میقات القرآن

مث
ل داماد!
آقا دامادها را در شب خواستگاار
ببینید چه مؤدب ،چه باوقار ،چه سر
بتته ر،تتر ،چتته تتچ تتر و چتته
مرتب اند! خانواده ها و همراهان گل
میگو،ند و گتل متیشتنوند ،همته

توسللدر ارطالللعلمركال ل ر للل ر
يعنيروطسعهرقرطار ط نرطموارخيررور
طفرط رالللح رمرلردر اهلللرطح لير
برطيربرآوا لرشلننر اخوطسلورور
طجلبور كل.ر اربحثرتوسدربلرسهر ر
ينهللرشيعهرورطهدرتسننروروهلبيورموطجهرخوطهي ربو ر لهرهلرر
نط ربهرتفصيدر ارخصوصرتوسدرتوضي ر ط لرشنلرطسو.ربحثر
توسدربحثيرطسور هرفرقهرضلحهروهلبيورطشكلالترمتعلن يربلهر
آنرنمو لرورمتوسالينربهرطئملهرورطملوطتراطرمكلريرملير طنلن.ربللر
طستملعرطينرمبحثرجذطدرور لابر يرميرتوطنرتوسدربهرطموطتراطر
طزرطريقرآيلترقرآنر ري روراوطيلترطثبلترنمو روربلرطقسل رتوسلدر
ورتوضيحلترپيرطمونرآنرآشنلرشن .ر
وطحنرسمعيربصريرميرلتطحررآنر
ر
ج ورت يهرطينرمحصولربهر
مرطجعهرنمليين.
نام گاب :خانواده و تربیت مهدو
نام نو،سنده:

شوخی و مزاح می ننتد امتا دامتاد
سا ت و سناین گوشها نشستگه
و دلهره تمام وجودش را فرا گرفگه
و هرگز خودش را همراه و همرنگ

ولی من بدون خدا چیهام!
ار مکالمه و پر گو،ی
بیجا نجات پیدا خواهید رد

د،اران نمی ند ،چرا؟ چون پتی
خود می گو،د :آنکه ر،ر نظر است و
قرار است انگخاب شتود متنچ ،نته
د،اران، .ادمان باشد سی ه آن
باال نشسگه و به ما نظر دوخگه قرار
است انگخاب ند .اگر ا،ن قیقت
را می دانسگیچ نااهمان ار د،اتران

اگر به خاطر بیاور،د ه مردم

گرفگه میشتد و ار د،اتران تتر یر

هرگز نصا،ح شتما را قبتو

نمتتیگتترفگیچ و همرنتتگ آنهتتا

نمی نند ماتر ا،نکته و یتل

نمیشد،چ و همیشه مثل آقا دامادها

مدافع ،ا د گر باشید و آنهتا

بود،چ! مولتو شتب خواستگاار

برا شتنیدن حتتبتهتا

پسرش گفت :پسرم همیشه مثتل

شما پو خرج رده باشند.

امشب باش .می بینچ امشب خیلتی

جرجربرنلا رشلو

سناین نشسگه ا  ،ستاب شتده

مرتضتتتی آقتتتا تهرانتتتی-

نااه می نی ،ساب شتده تر

متمدباقر یدر اشانی
بلرتوجهربهرخلءرپژوهكير اركرالهر
كالو رتربيتيرورنيزر اركرالهرمعلافر
م نويرورنبو رپژوهكلير لملدر ار
موضوعرخلنوط لرورتربيورم نوير ر
طينر تلدر ار8ربخشرزيرربهرثمرراسين :ر
-1رسيمليرخلنوط لر ارآخرطحزملنر ر
-2ربراسيرنظل رتربيورم نويو،ربنيلنرورمرطحدرشكدرهيلرير
آنر ر
-3ركوطمدرتأثيررهذطار ارفرآيننرتربيتيرم نويور ر
-4ر وطز لرطالدربنيل ينرطزربنيلنرخلنوط هير ارفرآينلنرتربيلور
م نوير ر
-5ر واطنربستررسلزيربرطيرتربيورم نوير ر
-6رهفورسللرنخسور و يربلركنوطنر واطنرتربيور لو ير
م نيرمحبر ر
-7رهفورسللر و رنوجوطنيربلركنلوطنر واطنرتربيلورنوجلوطنر
م نيربلوار ر
-8رهفورسللرسو رجوطنيربلركنوطنرتربيورجوطنرم نيريلوا

می رنی ،خائف و ترستانی ،پتاو و

اپداشی کم نظیر ازخدای بینظیر
مال متمتد بتاقر مجلستی فرمودنتد:
مشغو مطالعه بودم ه به ا،ن دعتا
رسیدم:
بسچ اهلل الر من الر یچ .التمدهلل
من او الدنیا الی فنائها و من اآلخرة
الی بقائها .التمدهلل علی ل نعمة و
اسگغفر اهلل من ل ذنب و اتوب الیه و
،ا ار چ الرا مین.
بعد ار ،ک هفگه مجدد خواسگچ آن را
بخوانچ ه در الت مکاشتفه نتدا،ی
شتتنیدم ار مالئتتک تته متتا هنتتور ار
نوشتتگن تتواب قرائتتت قبلتتی فتتار
نشدها،چ!
(قصص العلماء ص)802

تمیز  ،با خود شیر،نی دار  ،تام
د،اران را شیر،ن می نی و خودت
را همرنگ جماعت نمی نی ،پسرم
همواره چنین باش.
همه مشکل ما انسانها هم همین
(همه) است ،همه اش می گییینم
همه چنن اند و چنان اند! یادمان
باشد ای همیه ،همیه ا یمین
می یند .چرا مثل دونده ها نباشنم
که د دویدن فقط نگاهشان بیه
خط پاییان اسیت و هرگی بیه
همراهان هنچ کا ی ندا ند بلکه
می خیاهند همنشه ای آنها جلیتر
باشند...

آرامش در خانواده
ساخت شهرك اهل سنت در اطراف تهران
شنيدههاحاكيازآناستكهاهلسنتبهتازگيباخريدزمين
وساختوسازدراطرافتهرانبررا سراختشرهركيبررا 
خود،تالشميكنند.بهگزارششيعهآنالين،منراب آگراهخ رر
دادندكهاخيررادرشرهركيبرهنراندانرادراطررافشرهريار
برادراناهلسنتدرحالخريدزمين،ملكوساختوسازغير
مجازهسرنند.ایون افوراد از قو ل م لو ی عبدالحمیود
گفته اند حاال که در تهران به ما اجازه ساخت مسجد
نمی دهند ،ما ه این منطقه را به پایگاه سیاسی اهگ
سنت تبدیگ میکنی .
انتقاد مجری
یک مجری زن سع دی در برنامه زنوده تل یزیو نی،
سیاست های این کش ر و ترویج اعتقوادات سولفی و
وهابی را به باد انتقواد گرفوت و آن را عاموگ اصولی
اسالم هراسی و اقدامات تروریسوتی در کشو رهای
مختلف دانست .ناديهال ديرباشجاعتكر نييرر سر ن
گفتوپرسيد:واقعاچهكسياقداماتتروريسنيدركشرورها 
اروپايي،عراق،سوريه،افغانسرنانوديررركشرورهارامرت ر 
ميشود؟آياايناقردانتروريسرنينشراندهنردهچهررهاسرالن
حقيقياست؟اينمجر سپسبهپاسخسؤاالتخودپرداخرت
وگفت:عامليناينحمالتكسانيهسنندكهماشرايدآنرانرا
بشناسي ،شايدازدوسنانوآشنايانماباشند.اينمقالهنويسو
مجر سعود سپسميافزايد:برخيگمانمريكننردعراملين
اينحمالتوحشيانه،افراد معنادويادائ ال مروبيخانمران
هسنند.ماميداني دركشورها اروپاييامثالايرنافررادزيراد
هسنندكهگداييميكنندوش هارادرخيابانميگذرانندولي
هيچيكازآنهااقدانبرهحملرهوت رير مسراسدمسرلمانان
نميكنند.ال ديردرپايانبهاننقادشديد ازآموزهها سرلفيو
وهابيتپرداختوگفرت:مشکگ از آم زشهایی است که
ما در مدارس و دانشگاهها به فرزندانمان میآم زی و
به آنها یاد میدهی که هر کس غیر از دین و موذه
ما را داشت ،کافر اسوت .کجاینود بزرگوان سولفی و
وهابی تا بیایند و ج اب این خ ن هایی که در جهوان
به ناح ریخته می ش د را بدهند؟اينن سنينباراسرت
كهيكمجر تلويزيونيچنينبرهعقايردوهرابيوسرلفيدر
تلويزيونرسميعربسنانسعود ميتازدوآنرابهبراداننقراد
ميگيرد!!! 


حجت االسالم و المسلمین کمال عابدینی ،کارشناس دینی در گفت و گو بوا
خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) ،به راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی بوا
تمسک به دین پرداخت و گفت :پیامبر اکرم(ص) میفرمایند« :الخیر فِی ال َطَنِ
الّا مَعَ االَمنِ وَ السُرورِ؛ در وطن بدون امنیت و شادمانی ،خیری نیست».
وی با بیان اینکه در ص رت ناامن شدن فضای عم می جامعه میزان نشاط نیز
کاهش مییابد ،گفت :حیا و نجابت می ت اند به تق یت امنیت اجتماعی کموک
کند .این کارشناس دینی وج د آرامش در خان اده را نیز سوب شوکگ گیوری
نشاط اجتماعی برشمرد و گفت :وقتی در داخگ خان اده هر یک از اعضا به ط ر
صحیح به ایفای نقش و وظایف مح له خ د بپردازند آرامش در خان اده حکو
فرما می ش د و افرادی صب ر ،خ ش اخالق و سرزنده از خانوه راهوی جامعوه
میش ند که تنش ایجاد نمیکنند و در ارتباط با سایر افراد جامعه معق ل رفتار
میکنند.
وی با بیان اینکه تالش برای خ شبختی و آرامش خان اده نیوز نو عی نشواط
برای افراد به دنبال دارد ،اظهار کرد :اگر انسان مسلمان ،افراد جامعوه را نیوز
همچ ن اعضای خان اده خ د بداند و افراد بزرگ تر از خ د را همچو ن پودر و
مادر و افراد ک چکتر را همچ ن فرزند و ه سن و ساالن را همچ ن بورادر و
یا خ اهر خ د بداند نمی ت اند حقی از آنان ضایع و یا بدرفتاری کند .وی عقگ،
باورهای دینی همچ ن اعتماد به فضگ خدا و ت کگ ،کارهای شایسته و اخوالق
پسندیده همچ ن انس با نیکان ،خ ش بینی به دیگران ،حسن نیوت ،خو ش
اخالقی ،پاک دامنی ،پرهیز از کینه ورزی ،دیدار با برادران ،عبادتها ،رژی های
غذایی خاص ،بکارگیری از رنگهای خاص و عمگ به ت صیههای بهداشوتی را
از ع امگ شادی آفرین ارادی برشمرد.

قعی مح
هس وا ت ض
هیچ وقت با کسی بیشوتر
از جنبه اش ش خی نکن،
حرموووتهوووا شکسوووته
میش د.

هیچ وقت به کسی بیشتر
از جنبهاش خو بی نکون،
تبدیگ به وظیفه میش د.
و هوویچوقووت بووه کسووی
بیشتر از جنبه اش عشو
ن رز ،بیارزش میش ی.

دیالوگ فیلم تک تیرانداز آمریکایی

سرباز :قربان برای چی داری تو ی ایون
عراق لعنتی میجنگی ؟...
به خاطر اینکه مردممو ن تو نی یو رک و
لسآنجلس ت امنیت باشن.
فاصله بغداد تا آمریکا 9748 :کیل متر

مردم ایران :آخه ما بورای چوی بایود
پ لهووام ن رو ت و ی عووراق و س و ریه
خرج کنی ...؟
فاصله بغداد تا ایران 80 :کیل متر!!
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