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رهگوهش صدا ی ربنا می آید
آواز خوش خدا خدا می آید
از شوق امام عسکری مست شده
خورشید ز سمت سامرا می آید
رب پیکر عاشقاهن اه جان آمد
حادی عشر از تبار خوبان آمد
ُخلقص حسه و ِخلقت او احسه بود
با انم حسه ضکوه ایمان آمد
جمعی هب توالی شما دل ضادند

عمری ست هک رب جمالتان جان دادند
از یمه حدیث اربعینت موال
رد راه فرج ایپده راه افتادند
شاعر  :زهرا آراسته ویا
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امام حسه عسکری(ع) فرمًدود :در مقام ادب همیه بس که آوچه
برای دیگران ومیپسىدی خًد از آن ديری که.
(سىداالمام العسکری/ص)288

میالد با سعادت یازدهمیه کوکب ردخطان آسمان امامت و والیت
حضرت امام حسه عسکری(ع) رب شیعیان مبارک باد
يالدت حضرت معصًمٍ

(س)

ي ريز دختر مبارک

بعضی پدران ي مادران از داشته فرزود دختر احساس وارضایتی
دارود ي برتری برای فرزود پسر قائل هستىد .در حالی که در ريایات
ما داشته فرزود دختر وه تىها عاملی برای سرشکستگی ویست بلکه
مایه برکت ي رحمت است.
رسًل اکرم(ص) میفرمایىد« :خاوٍای ویست کٍ در آن دختران
باشىد جس ایه کٍ َر ريز ديازدٌ برکت ي رحمت از آسمان بر آن
فريد آید ي مالئک آن خاوٍ را دائماً زیارت میکىىد در حالی کٍ
برای پدر دختران َر ريز ي َر شب عبادت یک سال را
میوًیسىد( ».مستدرک الًسائل/ج/15ص)116

داًِّای اًاس وٌاس ّن اًذ ،چَى دٍ هادٍ

والیت فقیه

ّهناًهذ تهِ

یىذیگش ىش ٍ خصیت هیدٌّذ .ها ّن هثش داًِّهای

آیا هی داًیذ اٍلیي حىَهت اسالهی وِ تش

اًاسین؛ یؼٌی ٍلشی َّیت پیذا هیوٌین ٍ هؼٌا ٍ هؼٌهَیشی

هثٌای ٍالیت فمیهِ شکهىیش هذ سها

تِ چٌگ هیآٍسین وِ تا ّن تا ین .تِ خاعش ّویي تَد وِ

 1357شَسظ اهام خویٌی(سُ) تَد؟
هسألِ ٍالیت فمیهِ اص هسها ش الهَلی ٍ تٌیهادی دس هىشهة شکهیغ
هی تا ذ وِ تایذ ّوگاى تِ آى اّویت دٌّذ اها هشأسفاًِ اوثش ههشدم

حضش

(ع)

ػلی

ٍلیت وشدًذ « :اِیّاون ٍَ الشَماعُغ ٍَ الشَذاتش

ٍ الشَفشُّق» تپشّیضیهذ اص گسسهشگی ٍ پکهت وهشدى تهِ

اعالع وافی اص ایي هَضَع هْن ًذاسًذ ٍ د وي اص ایي جْش ٍ ػهذم

یىذیگش ٍ جهذایی .یادههاى تا هذ جهذایی ٍ پکهت تهِ

آگاّی ،سَء اسشفادُ وشدُ ٍ هشدم سا فشیة هیدّذ.

یىذیگش وشدى ،آدهْا سا تی خالیت هیوٌذ .ههیگهَیی

جٌاب اسشاد هخولثاف دس هثحه

ٍالیهت فمیهِ ،اص سلسهلِ هثاحه

ًِ؟ یه اسُّ سا تشداس ٍ ًگاُ وي .دًذُ ّای آى سا تثیي وهِ

سخٌشاًی خَیش تِ عَس واهش ٍ هثسَط دس ایي صهیٌِ هغالة گْشتاس

چگًَِ اًِ تِ اًِ ّن اًذ .تثیي چگًَِ پا تِ پای ّهن

ٍ اسصًذُ ای سا ایشاد فشهَدُ اًذ ٍ تِ هَضَػاشی اص جولِ ػٌاٍیي ریهش

اًذ .تِ خاعش ّویي ّن ّست وِ هیتُشًذ ٍ پیش هیسًٍذ

پشداخشِاًذ:
 اّویت ٍالیت فمیِ – هؼٌای ػام ٍ خاص ٍالیهت فمیهِ – ٍالیهتپشٍسدگاس ٍ پیاهثش ٍ اهاهاى – ساتغِ ٍالیت فمیِ تا سّثشی – چگًَگی
اًشخاب سّثش دس جاهؼِ اسالهی
جْت شْیِ ایي هحصَ تا شخفیف ٍیههُ تهِ ٍاحهذ سهوؼی تصهشی

هشاجؼِ ًواییذ.

ٍ واس سا ّن پیش هیتشًذ .حا اگش دًذُّها اص ّهن جهذا
تَدًذ یا تِ یىذیگش پکت ههیوشدًهذ یؼٌهی یهه دًهذُ
سٍیش ایي عشف تَد ٍ یه دًذُ سٍیهش آى عهشف ،آیها
هیشَاًسشٌذ واسایی دا شِ تا ٌذ؟ ّشگهض .حها هها ّهن
ّویٌغَس ،یؼٌی ایي داسشاى داسشاى هها ّهن ّسهت تهِ
خصَص تسشگاى ٍ خَیکاى وِ اگش تا ّن ًثا هین ٍ تها
یىذیگش للِ سحن ًىٌین فَکَش هی َین .ایي اسهت وهِ
حضش

ًام وشاب 1001 :داًسشٌیّا ٍ هؼواّای لشآًی
ًام ًَیسٌذُ :ػلی اسواػیلپَس

ػلی(ع) فشهَدًذٍ« :یله لغیؼِ الشحن» ٍای تش شَ

اگش لغغ سحن وٌی .الثشِ للِ سحن شٌْا تِ هؼٌی سسیذى
تِ یىذیگش ًیست ،تلىِ تِ هؼٌای سسهیذگی ًسهثت تهِ
یىذیگش است ٍ ایي تاالششیي للِ سحن است .هاًٌذ ة

تشای آ ٌایی تا لشآى ایي ٍدیؼهِ الْهی

(ع)

اسهشفادُ اص شوههاهی اتضاسّها ٍ اهىاًهها

ػا َسا وِ اهام حسیي

هَجَد هی تا ذ ،یىی اص ساّىاسّا تیهاى

وسی سا سشاؽ ًذاسم وِ هثش وا للِ سحن وشدُ تا هذ.

هؼواگًَِ ٍ عشح سؤاال

لشآًی است.

ایي وشاب ً 1001ىشِ لشآًی سا تِ لَس

تِ خاًَادُ خَد فشهَدًذ ٍ :هي

یؼٌی للِ سحن فمظ ایي ًیست وِ دس وٌاس سفشُ تا ّهن
سؤا ٍ جَاب هغشح وشدُ

تا ین ،تلىِ للِ سحن ٍالؼهی ایهي اسهت وهِ حشهی دس

شا تا خَاًذى ایي ًىشِ ّا ،تشَاًین تا لشآى ایهي وشهاب آسهواًی آ هٌا

لحٌِ واسصاس ٍ دس د سخشی ّا ٍ شا پای جهاى تها ّهن

تکَین ٍ تِ اعالػا

خَد دس هَسد آى تیفضا ین.

ّوشاُ ٍ ّوذ تا ین.

با بدی خالئق چگونه هقابله کنین؟

آیت اهلل هکارم شیرازی
پشسش :حىن پَ یذى لثاس آسشیي وَشاُ تهشای ههشد

دس واسُ گز شِ ،هَضَع سحش تیاى ،هغشح ذ ٍ ًْایشاً تِ ایي ًشیجِ

چیست؟ ٍ آیا داًکگاُ هی شَاًذ پَ یذى لثاس آسشیي

سسیذین وِ اًساى تایذ سٍح خَد سا چٌاى شمَیت ًوایذ شا شحت شهأییش

وَشاُ سا هوٌَع وٌذ؟

الما ا

پاسخ :پًشیدن لجبسُبى آستیه کًتبٌ ثراى مرراان شررػب حررا
ویست ،يلى مسئًلیه ااوشگبٌ حق اارود مقرّراتى را عجق مصبلحى
کٍ ار وظر اارود ثراى محدياٌ ااوشگبَُب يضغ کىىد ،مثال ثگًیىرد
شرط يريا ثٍ ااوشگبٌ استفباٌ از فالن وًع ي رور لجرب اسرت.
َمبن گًوٍ کٍ ار محیغُبى وظبمى ي اوتظبمى لجبسُبى خبصرى را
شرط می کىىد .ثىبثرایه خًة است ااوشجًیبن ػسیرس ثرب مسرئًلیه
ااوشگبَُب ار ایه گًوٍ مسبئل ثٍ عًر مىغقى ي ثدين جرّ ي ثحر
کىبر ثیبیىد ،تب مشکل شرػى ثراى َیچ یک از اي عرف پیدا وشًا..
پشسش :آیا صى یا هشدی وِ هُحشم است هی شَاًهذ دس

اػشمادا

چکن خَد سشهِ تىکذ؟
پاسخ :سرمٍ کشیدن ثراى زوبن ي مراان ثب مًااّ سیبٌ ،یب غیر آن،
اگر جىجٍ زیىت ااشتٍ ثبشد ار حبل احرا حرا است ،ي اگرر جىجرٍ
زیىت ودارا ،مثال ثراى ارمبن چشم استفباٌ شًا ي شکل زیىت ثرٍ
خًا وگیرا ،اشکبلى ودارا
آیت اهلل صافی گلپایگانی
سؤا  :تفشهاییذ حىن گشفشي یا دادى پَ تشای اًجهام
پایههاىًاهههِّههای داًکههگاّی جْههت گههشفشي هههذسن
واس ٌاسی اس ذ یا دوششی چیست؟
پاسخ :امر مرککًر ار سراال ،ار مرًارا کرٍ مًجرت تخلّر از
مقررات ي مؼرّفی غیر صبلح ثٍجب صبلح ثبشد ،جبیس ویست.
سؤا ً :ظش جٌاتؼالی دس هَسد دسآهذ حالش اص تاصاسیهاتی
ثىِای ٍ ّشهی چیست؟
پاسخ :ثٍ عًر کلّی ااان پًل ار مقبثل االلی فرا کٍ مشرتر
را ثٍ صًرت مستقیم مؼرفی می کىد تحرت ػىرًان جؼبلرٍ اشرکبل
ودارا امّب چىبوچٍ ایىگًوٍ پرااخت حقّ االلی ثٍ صًرت َرمی ثبشد
ثٍ ایه صًرت کٍ ار َىگب مؼرّفی مشتر تًسظ وفرات ثؼد ثٍ
وفرات ايل َم مجلغی ثدَىد ،محلّ اشکبل ي اکرل مربل ثرٍ ثبعرل
است.

هٌفی لشاس ًگیشد ٍ اٍلیي گام دس ایي ساُ ،دسست وشدى ٍ وسة
لحیح است وِ اٍ سا اص لغض

تهاص داسد دس اداههِ ،تهِ ایهي

هَضَع هی پشداصین وِ چگًَِ خَد سا اص تذی خال هك دس پٌهاُ خذاًٍهذ
هشؼا لشاس دّین؟
دس لشآى وشین دٍ سَسُ تا ًام ّای ًاس ٍ فلك ٍجهَد داسد وهِ شؼَیهز
ٍالؼی تِ دًثا داسًذ ٍ خص تا شالٍ

آًْا خهَد سا دس پٌهاُ خذاًٍهذ

هشؼا لشاس هیدّذ.
(ع)

دس شفسیش الویضاى ریش آیِ  135سَسُ هثاسوِ آ ػوشاى ،اهام لادق

هیفشهایٌذٍ :لشی آیِ «ٍَ الَّزیيَ ارا فَؼَلَُا فاحِکَةً اٍَِ ظَلَوَا اًَفُسَُْن رَوَشٍُا
اهللَ فَاسشغفشٍا لِزًَُُتْن» «وساًی وِ ٍلشی واس تذی اًجام هی دٌّذ یها
تِ خَیکشي سشن هیوٌٌذ خذا سا صٍد یاد هیآٍسًذ ٍ تهشای گٌاّاًکهاى

اسشغفاس هی وٌٌذً »...اص

ذ ،اتلیس تاالی وَّی دس هىهِ سفهت ٍ تها

لذای تلٌذ فشیاد صد ٍ فشصًذاى ٍ اگشداى خهَد سا جوهغ ًوهَد ،آًْها
پشسیذًذ :وِ چِ ذُ وِ ها سا فشا خَاًذی؟ یغاى گفت :آیهِای وهِ
ًاص

ذُ اص آیاشی است وِ گٌاّىاسی دس صهیي تهالی ًوهیگهزاسد شها

آهشصیذُ ًَذ ٍ گفت چِ وسی هیشَاًذ تا ایي آیِ هماتلِ ًوایذ؟
یىی اص یاعیي وِ ٍسَاس خٌّاس ًام دا ت گفت :هي اص ػْذُ ایي
واس تش هیآین یغاى گفت :چگًَِ؟ گفت :آًْا سا تا ٍػذُّها ٍ آسصٍّها
سشگشم هی وٌن شا آلَدُ گٌاُ ًَذ صهاًی وِ آلَدُ گٌاُ ذًذ شَتِ سا اص
رّي آًْا تِ فشاهَ ی هیتشم .یغاى گفت :احسٌت ٍ شا لیام لیاههت

ایي واس سا تِ اٍ سپشد ٍ .لاتش شَجِ ایٌىِ ها دس سَسُ هثاسوهِ ًهاس اص
ش ٍسَاس خٌّاس تِ خذاًٍذ پٌاُ هیتشین.
ًْایشاً شأویذ هیوٌین تا شَجِ تِ شؼَیزاشی وِ شاوٌَى آهَخشین ٍ تا شَجِ
تِ ایٌىِ سَسُ ّای ًاس ٍ فلك ،حشی پیاهثش ػظین الکأى سا هحافظهت
هیوشدًذ ها ًیض تشای ًجا

اص لشاس گشفشي دس هؼهش

هی شَاًین پیَسشِ شؼَیزا

ٍ ًیض ایي دٍ سَسُ سا لشا ت وٌین ٍ خَد سا

دس پٌاُ ایي آیا

سهحش ٍ جهادٍ

ًَساًی لشاس دّین.

هة یهلههذا اص ساُ آههههذ دٍتههاسُ

تهگهیهش ای دٍسهت اص غهنّهها وٌهاسُ

ة ادی ٍ َس ٍ هْشتهاًهی است

صههاى ّههندلهی ٍ ّهنصتهاًهی اسهت

دس آى دیههذاسّهها شا شهاصُ گهههشدد

ههحهثهت ًهیههض تهیاًههذاصُ گههشدد

تِ ّش جا هحفلی گشم ٍ لویوی است

وِ هیْواًی دس آى سسوی لذیوی است

وذ 35-218 :CD

اخبار جهان اسالم
بدگویی از هوسر
در هقابل فرزنداى
ّش وذام اص ّوسهشاى هوىهي اسهت
ٍیهگی اخاللی خالی دا شِ تا هٌذ
وِ عشف هماتهش سا آصسدُ گشداًهذ ،دس
ایي شایظ تضسگششیي ا شثاُ تذگَیی

اص ّوسش ًضد فشصًذاى اسهت .پهذس ٍ
هادس ّوِ ّسشی وَدن ّسشٌذ .پهذس
شىیِ گاُ هحىن ٍ هٌثغ لذس

ٍ ههادس

پٌاّگاُ ػَاعف ٍ احساسا

اٍسهت.

شخشیة خصیت ّشوذام اص ٍالذیي
دس هماتش وهَدن ،ػهالٍُ تهش ٍیهشاى
وشدى اهٌیت ػاعفی ٍ آساهش وَدن،
هَجة پاییي آهذى اػشواد تِ ًفس ٍ
اص تههیي سفههشي ههادهاًی ٍ احسههاس

سضایت دس اٍ خَاّذ هذّ .ونٌهیي

بررسی پدیده اسالمستیسی در سوئد
گررريٌ ثرریهالملررلن وشسررت ثررسرری «پدیرردٌ
اسال ستیس ي تريیج وفرت وسجت ثٍ مسلمبوبن»
ثب مشبرکت سربزمبن َمکربر اسرالمی ار شرُر
استکُلم (پبیتخت سًئد) ثرگسار شد.
ثٍ گسارش خجرگسار ثیهالمللی قرآن(ایکىب) ثٍ
وقل از پبیگبٌ خجر an7a.com؛ ایه وشست ثٍ َمت يزارت خبرجٍ سًئد ي ثب حضًر ومبیىردٌ اثیرکرل
سبزمبن َمکبر اسالمی ،سفرا ي ومبیىدگبن کشًرَب ػضً سبزمبن ار سًئد ،ومبیىدگبوی از اایبن مختل
ي جمؼی از ػلمب ي ااوشگبَیبن ي مقبمبت سیبسی سًئد ار استکُلم ثرگسار شد.
ثشیر احمد اوصبر  ،مدیر مرکس گفت يگً ي ارتجبعبت سبزمبن َمکبر اسرالمی ثرٍ ومبیىردگی از «یًسر
احمد ػثیمیه»  ،اثیرکل ایه سبزمبن ضمه قدرااوی از ایه اثتکبر فرَىگی ايلت سًئد ثرا ثرگرسار ایره
وشست ،تبکید کران سبزمبن َمکبر اسرالمی ثرٍ اوجربل مًاضرغ بثرت خرًا ار افربع از صرلح ،تسربمح،
َمسیستی میبن فرَى َب ي تمدنَب مختل ار جُبن ،ار میدان مجبزرٌ ثب تجؼیض ي تىفر حضًر اارا.
ي ثب اشبرٌ ثٍ ایه کٍ سبزمبن َمکبر اسالمی ار یک ججٍُ ثب تريریسم ي افراعریگرر ي ار ججُرٍا
ایگر ثب اسال َراسی مجبرزٌ میکىد ،پیشىُبااتی را ار زمیىٍَب سیبسری ،حقرًقی ،رسربوٍا  ،فرَىگری ي
اجتمبػی ار زمیىٍ مجبرزٌ ثب پدیدٌ اسال ستیس ي تريیج پدیدٌ تىفر از اسال ي مسلمبوبن مغرح کرا.

ٍلشی یىی اص ّوسشاى دیگشی سا تهِ

ضیافت «آشنایی با هوسایگاى هسلواى» در تگساس

تاد اًشماد هیگیشد ،صهیٌِ تی احششاههی
ٍ سههشپینی اص ٍالههذیي دس فشصًههذاى

گشٍُ تیي الولش :جاهؼِ هسلواًاى ْش ّیَسشَى

شمَیت هی َد .دس ایي خاًهِ وسهی

( )Houstonدس ایالت شگضاس آهشیىا تشًاهِای

حههشف پههذس سا ًوههیخَاًههذ ٍ هههادس

اهش ضیافت ًاّاس تشای آ ٌایی تا ّوسایگاى

احششاهی ًخَاّذ دا ت .یادهاى تا ذ

غیشهسلواى تشگضاس وشدًذ.

ّشوذام اص ّوسشاى ػالٍُ تهش ًمهش

تِ گضاس

ّوسشیً ،مش پذس یا هادس خاًَادُ سا

تِ ًمش اص پایگاُ خثشی abc13؛

ًیههض تههِ ػْههذُ داسدٍ .یههشاى وههشدى

ایي تشًاهِ فشلشی تشای شوتوٌٌذگاى ایجاد وشد شا تا پشسیذى سَاال

خصیت ّوسش هَجة ٍیشاى وشدى
ًمشّای دیگش اٍ ًیض خَاّذ ذ.

خثشگضاسی تیيالوللی لشآى(ایىٌا)

اسالم ،سَءشفاّنّا ٍ شصَسا

خَد دستاسُ

ولیکِای ٍ ا شثاُ خَد دس هَسد اسالم سا تشعشف وشدُ ٍ

تا هسلواًاى سٍاتظ دٍسشاًِ تشلشاس وٌٌذ.
سلغاى لالحالذیي ،اص اػضای شکىش اسالهی آهشیىای

والی ) )CNAگفتّ :ذف

ایي تشًاهِ ایجاد فشلشی تشای هؼشفی اسالم تِ ّوسایگاى غیش هسلواى تَد.
دوشش سثیش احوذ ،هذیش هَسسِ ً GainPeaceیض دس ایي تاسُ اظْاس وشد :جَ سیاسی
وًٌَی آهشیىا هحیغی آوٌذُ اص تی اػشوادی سا تِ ٍجَد آٍسدُ است ٍ دس ًشیجِ هشدم ایي
وکَس وٌجىاٍ ّسشٌذ دس هَسد اسالم تیکشش تذاًٌذ وِ ایي تشًاهِ چٌیي فشلشی سا تشای
آىّا فشاّن وشد

