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رساًذ بِ هٌاسبت ایام سَگَاری باًَی دٍ بِ اطالع کلیِ خَاّزاى هی

هزاساان عااشاداری در رهاایٌیِ  )س(عااا ن رتاازط هاطوااِ سّاازا

 گزدد.ا قزآى بزگشار هیهیقاط

پازدُ   اجزای هیااى  سزٍد، ،سخٌزاًی ،قزائت قزآى کزین : ّابزًاهِ

 هزثیِ سزایی ٍ رٍضِ خَاًیشْادط رتزط سّزا)س(،  دربارُ

 بعذ اسظْز   3ساعت:              24/11/95سهاى:     یکشٌبِ 

  -خیابااى هاذرس   –چْارراُ هعشا هلطاى  – )عج(عصزهکاى: خیاباى ٍ ی

 ا قزآىرهیٌیِ هیقاط   –بهت دٍم  بي –کَچِ اتحاد 

 * تَجِ:

ا شاهاً بایذ با رجاب چادر، جَراب ٍ بذٍى آرایا  در  خَاّزاى  -1

 هجلس رتَر یابٌذ.

هادراى گزاهی تَجِ هزهایٌذ کِ اس پذیزهتي هزسًذاى پهز باایی   -2

 سال در هجلس هعذٍرین.   4
 

 

 یادمان باشد هک آاثر حمایت از علی
 و اکش بار افطمه استکبىد روی چشمان 

 او یادمان باشد هک سیلی زد عدو رب روی
 بیت االحزان شاهد چشمان اتر افطمه است

 یادمان باشد هک پیغمبر سفارش کرده بىد
 رد میان رعش حتی بی قرار افطمه است

 

 شهادت ربرتیه بانىی هستی حضرت افطمه زرها)س( رب شیعیان تسلیت باد

 : ندفرمود )ع(مام حسنا        

در دنيا كسى عابدتر از حضرر   

نبررودآ  ق ررردر برر    )س(فاطمرر 

ايسرااد ترا هايراي     عباد  مى

 .ورم مى كرد

 61، ص 43بحاراالنوار، ج 

 

 



 
 

            
            
            
            
            

  

 
 

 

 آیت اهلل هنارم شیرازی
 

ّای جراحی کِ تررای یبثرابی   عول پشسش:
 است هاًٌذ عول تیٌی چِ حکوی دارد؟

اشکالی ًذارد ٍلی تابذ ای طربر  ّرن    پبسخ :
صرَر    ،جٌس تَدُ تاشذ هگر ابي کرِ لورس  

 ًگیرد.
عورل   نخرَاّن ترر رٍی صرَر    هی پشسش:

لیزبک اًجام دّن ترای یبثابی ٍ ًِ درهاى اهرا  
 ا دٍ با سِ ّفتِ ًثابذ آب تِ آى ترزًن. آبرا ترا    
علن تِ ابي هَضَع کِ هاًع ٍضَ ٍ غسل است 

 َاًن ابي عول را اًجام تذّن؟ در ابي هذ  هی
 چگًَِ تابذ ٍضَ ٍ غسل را اًجام دّن؟

احی، در صَر ى کرِ  ردر هَرد عول ج پبسخ :
ا حرام با ضرر هْنّ دبگرى ًثاشذ را را   آهیختِ ت

 د، ٍلى چٌاًچِ هستلزم حراهى تاشذاشکالى ًذار
)هاًٌررذ لوررس ٍ ًرررر حرررامر  ٌْررا در صررَر   

هَرد ٍضَ ٍ غسرل ًیرز    در ضرٍر  جابز است.
ای در صررَر  جررَای غسررل ٍ ٍضررَی جثیرررُ 

 کٌیذ.هی

حجاهت ای ًرر شرعى چرِ حکورى   : پشسش
 دارد؟

 ؛هتَا رُ هسرتبة اسرت  طث  رٍابا  : پبسخ
هگر ًسثت تِ اشخاصى کِ تراى آًْرا ضرررى   

 .داشتِ تاشذ
آبا اّذاى خَى در عصر ٍ یهاى هرا  : پشسش

کٌذ ٍ آثار ٍ ثَاتْراى آى  کفابت ای حجاهت هى
 را دارد؟
ّرگاُ تِ ًیّت خذهت تِ تٌرذگاى خرذا   : پبسخ

تاشذ اى شاء اهلل ثَاب آى را دارد، ٍلرى هوکري   
 .ًذاشتِ تاشذاست آثار آى را 

 

 
 

 

 چگىهن با دعا، بال و بیماری را رب طرف کنیم؟    
یىی اص هوبًی اثتالء، آصهبیش است ٍ اثتالءات ثِ ایي هوٌی دس دًیب 
ثشای هؤهٌیي احش تىبهلی داسد. ثِ هجبست دیگش لبهدذُ ولدی هدب ن    
تىَیي ثشاسبس آصهبیشبت ا ْی است. پد  ّدذا ایٌ دت ودِ     

 ثشش هبدی ثبشذ  گیشد. چِ ایي هخلَق هخلَق هَسد آصهبیش لشاس
داًین وِ ا جتِ اثتالئبت گشٍُ دٍم ثدِ هشاتدت    چِ جضء پیغوجشاى ٍ اٍ یبی ا ْی ثبشذ ٍ هی

تش ٍ داسای دسجبت ثبالتشی است. الصم است ثِ ایي ًىتِ تَجِ داشتِ ثبشین ودِ   سخت
 شًَذ:ثال یب اص ًلشی ثِ دٍ ًَم ولی تم ین هی

 سیل، ص ض ِ ، ؿَفبى ٍ... ثالیبی ًبصل هبًٌذ -1

ثالیبیی وِ اً بى ثب دست خدَد ثدشای    -2

 آٍسد هبًٌذ شخظی وِ آداة خَد فشاّن هی

 گشدد.ّب هیوٌذ ٍ دچبس اًَام ثیوبسیٍ حذٍد خَسدى ٍ آشبهیذى سا سهبیت ًوی

فشهبیٌذ: ایوبى وبهل ًی ت هگش آًىِ شخض، سفبُ ٍ آسبیش سا فتٌدِ   هی )م(اهیشا وؤهٌیي

 ر375البکوِ ص)هیزاىشوبسد ٍ ثال سا غٌیوت. 

م، دهدب ودشدى چدِ    ٍآیذ وِ: دس استجبؽ ثب ثالیدبی ًدَم اٍل ٍ د   حبل ایي سؤال پیش هی

بًی تأحیشی داسد ٍ آیب ثشؿشا وٌٌذُ ایي ثالیب ّ ت؟ ٍ ثبی تی ثِ چِ ًحَی ٍ دس چِ صهد 

 تَاًذ دس هَسد ًَم اٍل: اً بى ثب دهب وشدى ًوی                                                   ثبشذ؟

تَاًذ ؿَس ولی آًْب سا ثشؿشا ًوبیذ  ىي هیِ ث

 اص تأحیشات سَء آى ثىبّذ.

 

 

 
 : دهبی شخض ثِ هَاصات دس هَسد ًَم دٍم

 پیشگیشی اص سسیذى ثال یب وبّش دادى احش 

لبثل تَجِ ایي است وِ دس ایي ًَم، اً بى لجل اص سسدیذى ثدال ٍ دچدبس    ٍ ًىتِ ست  ثال

شذى ثِ آى دهب ًوبیذ ٍ دس وٌبس ایي دهب، اص دٍ هبهل هْن پیشگیشی ٍ دٍس اًذیشدی ًیدض   

داًین دًیدب  اص ؿشفی چَى هی ثشداسی ًوبیذ دس ایي طَست دهب هؤحش است. استفبدُ ٍ ثْشُ

اص اثتالئبت ثِ طَست تبم ٍ هـلدك اهىدبى    هحل آصهبیش است پ  یمیي داسین خالطی

تَاًین جلَ اثتالئدبت سا ثگیدشین یدب اص تدأحیشات آى      پزیش ًی ت اهب ثب تَػیحبت فَق هی

 شًَذ:ثىبّین فلزا هؤهٌیي ٍ هؤهٌبت ثِ چْبس د یل دس دًیب آصهبیش هی

 شبى هولَم گشدد.ًوشُ آصهَى آًْب دلیمبً هشخض شَد تب ثذیٌَسیلِ ستجِ آخشتی -1

 شَد(.شَد )ثِ ًَهی وفبسُ گٌبّبى هح َة هیثبهج آهشصش گٌبّبى دس دًیب هی -2

 گشدد.ثبهج تشفین دسجِ هؤهٌیي هی -3

ذگبى دچبس وجدش ٍ غدشٍس ٍ ه دت    تب ثٌ -4

تَاػدن ٍ آگبّیشدبى    ،ٍ دس همبثدل ًشًَذ 

 ً جت ثِ هشىالت دیگشاى افضٍدُ شَد.

گشایش ثٌذگبى ثِ دسگبُ پشٍسدگدبس خَاّدذ    داًین وِ ایي آصهبیشبت ًْبیتبً ثبهج ا جتِ هی

ثگیشد دهدب ودشدى دس تودبم     شذ ٍ احش هْن تشثیتی وِ ثشای اً بى داسد ایي است وِ یبد

 هَالن صًذگی اٍ جبسی ثبشذ. ّن دس حب ت خَشی ٍ ّن دس حبل ًبخَشی.

ب ٍ فشهَدًذ: خذایب ایوبى ثِ خَدت ٍ ثبٍس ثِ پیبهجشت ٍ هبفیت اص ّوِ ثالید  )م(اهبم طبدق

 ر3853)هیزاى البکوِ صًیبصی اص هشدهبى ثذ سا ثِ هي هـب فشهب. شىش ثش هبفیت ٍ ثی
 

 شبء اهلل ثب هَػَم هلل دس شوبسُ آتی اى

 تأخیش ٍ هَاًن است بثت دهب دس خذهت خَاًٌذگبى هحتشم خَاّین ثَد. 

ّدبی لؼدب ٍ لدذس جٌدبة اسدتبد       دی وبم سیتاس ،)لبثل تَجِ هاللوٌذاى ثِ ایي هجحج

 ثبشذ.(هخولجبا دس ایي صهیٌِ ساٌّوبی خَثی هی

 CD 204ٍ205-35مد 

 دارد ای خىش آن بنذه هک ماننذ تى مىال 
 گر هب پایت بفشانذ سر و جان جا دارد     

 ذ ربد؟بهره از زنذگی و عمر کجا خىاه
 دارد ا دآن هک با غیر تى دائم سر سى

 یا مهذی



 
 

 

 

  

القرآناخبار میقات   
 واحذ کتابخاهن

 واحذ سمعی  و بصری 

 

 )ع(االئموحضرت اثمهاخبار شعبو خىارهان 
 

 جشي هیالد اسَُ صثر
اه بل ًیض ؿجك سٍال ّش سدبل ّوضهدبى ثدب    

ایبم هیالد اسَُ طجش ٍ اسدتمبهت، حؼدشت   

ٍ چْدبسدّویي سدب گشد تأسدی      )س(صیٌت

، هشاسن جشٌی )م(االئوِ شوجِ خَاّشاى حبهي

یي شوجِ، دس ا 13/11/95دس سٍص چْبسشٌجِ 

 ،داًشد َیبى  ثب حؼدَس هیْوبًدبى گشاهدی   

اسبتیذ ثضسگَاس شدوت خدَاّشاى ٍ    ،هولویي

 جل بت هشتجؾ هؤس ِ ثشگضاس گشدیذ.

دس ایددي هشاسددن، افتخددبس هیضثددبًی اسددتبد  

گشاًمذس، هذیشیت هحتدشم هؤس دِ جٌدبة    

ثبا ًیض ًظیت ایي شوجِ گشدیذ  آلبی هخول

ٍ ایشبى ثب تششیف فشهبیی خدَیش هحفدل   

لشآًی هب سا هٌَس ٍ هضیّي ًودَدُ ٍ ثدب ایدشاد    

اًی جزاة ٍ سسب، ه ل  سا هتجدشن ٍ  سخٌش

 ثیدبى   جون حبػدش سا ه دتفیغ فشهَدًدذ.   

اص  حدبف هلدن   )س( ش شُ ًبهِ حؼشت صیٌت

 ،گدزاسی حؼدشت   ویفیت ًبم ،ً ت شٌبسی

ا گَ ثشداسی طجش ٍ استمبهت اص ایدي ثدبًَی   

َجِ ثِ یبدگیشی لدشآى ٍ آهدَصش   گشاهی، ت

تحول هشىالت ٍ استمبهت ٍسصیدذى دس   آى،

داشتي استمبهت ٍ استحىبم دس ایي ه یش ٍ 

وبسّب ثِ ًحَ اح ي، اص جولدِ ثیبًدبت ًبفدز    

 ثَد. ایشبى

ػوٌبً ثشگضاسی هشحلِ ًْبیی ه بثمِ تشتیل ٍ 

ّبی هتٌَم ًلیش )سشٍد، دولوِ، اجشای ثشًبهِ

تئبتش ٍ ه بثمِ وَدوبى( ٍ اّذای جَایض ثدِ  

ثشگضیذگبى ه دبثمبت اسدَُ طدجش ٍ هدیالد     

 بی ایي هشاسن ثَد. ّوَحش اص دیگش ثشًبهِ

پبیبى اص توبهی ثضسگَاساًی ودِ اص سدبیش   دس 

شوت ٍ جل بت هشتجؾ وبًَى دس ایي هحفل 

 .داسینًَساًی ششوت وشدًذ ووبل تشىش سا 
 

 جادٍحقایقی پیراهَى طلسوات، سحر ٍ 
یىی اص هوؼالت جبهودِ هَاجْدِ ثدب همبیدذ     

جولِ ؿل ن شدذى، جدبدٍ ودشدى،    ص خشافی ا

ه حَس شذى ٍ ه بئلی اص لجیدل دهبًَی دی   

ثیٌی، ّیپٌَتیضم تَسؾ افشاد شیبد ، سهب ی، فبل

 ثبشذ.ٍ ... هی

شًَذ  جَ گشفتبس هی چِ ث ب افشاد ث یبسی وِ ًبخَاستِ دس دام افشاد سَد

پیشٌْبد  فَق سا DVDَیٌذگبى حمیمت ٍ دٍستذاساى هلن، اهب هب ثِ شوب ج

وٌین وِ دس آى استبد هخولجبا هوٌدبی سدحش، جدبدٍ ٍ ؿل دن سا ثدِ       هی

اًدذ اص  ثِ سؤاالت هتوذدی دس ایي صهیٌِ پبسخ دادٍُ سٍشٌی ثیبى فشهَدُ 

  جولِ:

  آیب سحش ٍ جبدٍ حمیمت ٍ ٍجَد خبسجی داسد؟

 ال بم سحش چی ت؟

 جبدٍ چِ حىوی داسد؟فشاگیشی سحش ٍ 

 آیب سحش ٍ جبدٍ تأحیشی ثش اً بًْب داسد؟

تَاًذ دسدّب ٍ گشفتبسیْبی اً دبى سا   ّبی سبحشاى هی آیب ؿل ن ٍ ًَشتِ

 دسهبى ًوبیذ؟ 

 ثشای هحفَف هبًذى اص شش شیبؿیي چِ ثبیذ وشد؟

 

 )س(ّبی حؼشت صّشاًبم وتبة: سًج

 سیذ جوفش هشتؼی هبهلی ًبم ًَی ٌذُ: هالهِ

 ًبم هتشجن: هحوذ سپْشی

پشداصد وِ دس  ایي وتبة ثِ ثشسسی ه بئلی هی

ٍ  )س(ّبی اخیش پیشاهَى هللَهیدت صّدشا   سبل

ثدش اٍ   )ص(آًچِ پد  اص سحلدت سسدَل اودشم    

ای استجبؽ ثب  گزشت، ٍ ًیض ه بئلی وِ ثِ گًَِ

 آى حؼشت داسد، هـشح شذُ است.
 

هضثَس ثب تخفیدف   DVDثِ هٌبسجت هیذ ًَسٍص 

تَاًیذ ثب خشیذ ّش  شَد، شوب هی ٍیژُ اسائِ هی

 دٍ حلمِ ّذیِ ثگیشیذ. DVDچْبس حلمِ 
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 ٌّگام دعَا مردى مَدماىٍظیفِ ٍالدیي 

ّدبی وَدوبًدِ اسدت.    دهَا ثخش جذایی ًبپزیش ثدبصی 

گبّی فمؾ یه جش ٍ ثحج هختظش است ٍ گبّی ّن ثِ 

شدَد. دهدَا ثدش خدالا     یه جٌگ توبم هیبس تجذیل هی

كبّشش صیبد ّن چیض ثذی ًی ت. وَدن ٌّگبم دهدَا  

ِ هی ّدبی هتفدبٍتی داسًدذ ٍ لدشاس     فْوذ دیگشاى سدلیم

چیض ثِ هیل اٍ ثبشدذ. اٍ دس همبثدل حشیفدی    ًی ت ّوِ 

اش وَتبُ ًوی آیدذ. اٍ  گیشد وِ اطالً اص خَاستِلشاس هی

وٌذ ٍ ثشای همبثلِ ثدب آى  صٍس گَیی دیگشاى سا ت شثِ هی

 اًذاصد ٍ...فىشش سا ثِ وبس هی

 ٍكیفِ ٍا ذیي ٌّگبم دهدَا ودشدى وَدودبى چی دت؟    

ٍ ثْتش است تدب ٍلتدی ودبس ثدِ صد ٍ خدَسد جدذی        -1

خـشًبن وشیذُ ًشذُ است ٍاسد هوشوِ ًشَین. ثچدِ  

ّب دس ایي  حلبت دس حبل یدبدگیشی دسسدْبی ثضسگدی    

  آًْدب سا دس  ثشای صًذگی ٍ آیٌذُ خَدشبى ّ تٌذ. پد 

   ِ ًلدش   تحدت ٍ اص دٍس  والس دسسشدبى تٌْدب گزاشدت

 گیشین.هی

ّدب سا اص  اهب اگش وبس ثِ خشًَت وشیذُ شذ ثبیذ ثچِ -2

ّب ثش خالا هب ثضسگتشّب ام شًَذ. ثچِّن جذا وٌین تب آس

وٌٌذ ٍ سبهتی ثودذ ثدذٍى   اختالفبت سا صٍد فشاهَش هی

ای ثِ دل داشتِ ثبشٌذ دٍثبسُ هشغَل ثدبصی  ایٌىِ ویٌِ

شًَذ. پ  ّیچ ًیبصی ثِ شٌبسبیی همظش ٍ هحىَم هی

وشدًش ًی ت اگش چِ ایي ودبس هبدالًدِ تدش ثدِ ًلدش      

 ئلِ سا پیچیذُ تدش  سسذ اهب دس دًیبی وَدوبى فمؾ ههی

 وٌذ.هی

ٍلتی فشصًذ خشدسبل شوب وَدن دیگشی سا وته صد  -3

فَساً آى وَدن سا دس آغَش ثگیشیذ ٍ ًَاصش وٌیدذ. ثدب   

وٌذ ثخشی اص تَجدِ  ایي سٍش فشصًذ شوب اح بس هی

شوب سا ثِ خبؿش ودبسی ودِ اً دبم دادُ اص دسدت دادُ     

 است.

جذی اص  ثچِ ّبی خشي ٍ پشخبشگش سا ثبیذ ثب تزوش -4

فشصًذتبى دٍس وٌیذ تب جشأت ًىٌذ آسیجی ثِ فشصًذ شوب 

ثشسبًذ. دس طَست اهىبى هشىل سا ثب پذس ٍ هبدسش یدب  

 هشثیبى هْذ ٍ هذسسِ هـشح ًوبییذ.

 

 ایپم مشاوره 
 

 اسالمجهان اخبار 
 اهی میلیاردی آل سعىد ربای گسترش واهبیت رد آفریقازهینو

، ه لِ آهشیىبیی خجشگضاسی داًش َ ثِ گضاسش گشٍُ ثیي ا ولل

ّبی هشث تبى ثشای گ تشش دس گضاسشی ثِ تالش "گلَثب ی ت"

آفشیمبیی ثب ّضیٌِ ثٌیبدگشایی ٍ فشلِ ٍّبثیت دس جْبى ثَیژُ وشَسّبی 

ّبی ٌّگفت پشداخت ٍ ًَشت: دًٍب ذ تشاهپ سئی  جوَْس آهشیىب ًجبیذ 

دس ثشاثش الذاهبت هشث تبى دس آفشیمب دست سٍی دست ثگزاسد صیشا 

دس  "خشًَت"ٍ  "ٍّبثیت"هشث تبى دس تالش ثشای گ تشش تفىش 

ایي ه لِ آهشیىبیی افضٍد: هشث تبى ثذٍى ششم  سشاسش لبسُ سیبُ است.

َهی خَد دس ؿَل ًین لشى ٍ خ ب ت ثضسگتشیي ووپیي دیپلوبسی هو

ثِ ساُ اًذاخت ٍ ثیش اص یىظذ هیلیبسد دالس ثب ّذا گ تشش  گزشتِ سا

  .تف یشّبی ثٌیبدگشایبًِ ٍ افشاؿی اص اسالم ّضیٌِ وشد

ایي ه لِ افضٍد: ثشخالا تظَس غب ت، ووپیي هشث تبى دس ٍّلِ اٍل ثب  

ّذا گ تشش دیي ًی ت ثلىِ ثب ّذا و ت جغشافیبی سیبسی ٍ ثِ 

ؿَس هشخض تمَیت سلـِ گشی هشث تبى دس وشوىش ثب ایشاى، ثِ 

 هٌلَس سلـِ یبفتي )سیبع( ثش جْبى اسالم است. 

ذ: استجبؽ ه تمیوی ثیي سٍصًبهِ ًگبساى ٍ فوبالى دس ًی شیِ هوتمذً

سشاصیش شذى پَل ّبی هشث تبى ثِ شوبل ًی شیِ ٍ كَْس توظت ثیشتش 

ٍ وبّش تبحیش تظَا وِ چٌذیي لشى دس ایي هٌـمِ حشا اٍل سا هی صد، 

ٍ ًیض تالش ثشای ثِ حبشیِ ساًذى شیویبى ٍجَد داسد صیشا هشث تبى ثب 

تب ثِ صهن خَد اص  طٌذٍق ّبی هب ی خَد ه بجذ ٍیژُ آًْب سا احذاث وشدُ

وفبس دس ًوبص پیشٍی ًىٌٌذ. هشث تبى ّوچٌیي ثشای آًْب هذاسس خبص 

 آهَصش سلفی گشی ٍ گ تشش تفىش ٍّبثی ثٌب وشدُ است.

ث یبس ایي ه لِ ًَشت: دس ؿَل دِّ گزشتِ، ًفَر پیشٍاى فشلِ ٍّبثیت  

 است... افضایش یبفتِ
 

 اگش همذاسی صهفشاى سا وٌبس همذاسی 

 گیشد ٍ گیشد، ؿون ًفت هیًفت ثگزاسین ثَی ًفت هی

 دیگش آى اسصشی سا وِ داشت ًذاسد. چشا؟ چَى ّوٌشیي ًفت 

شذُ است ٍ ّوٌشیي احش داسد ثِ خبؿش ّویي است وِ حؼشت  

 فشهَدًذ: )م(هلی

 ی.شَ ت وي، تَ ّن هخل آًْب خَة هیّبی خَة ه ب ثب آدم

 ٍ حبفق دس شوش خَد چٌیي سشٍدُ:

 ًبصًیٌی چَ تَ پبویضُ دل ٍ پبن ًْبد

 ثب هشدم ثذ ًٌشیٌیثْتش آى است وِ 
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