
 

 حال ره آوکس هک مبتالی رضاستخىشا هب 

ر مه از دعای رضاست  تمام دار و ندا

 صفای صحه و حیاط و رواق را عشك است

 کىار پنجري فىالد، کربالی رضاست

 کجا هب غیر سرایش ادب کنم وقتی

ی رضاست  هک پادشاي جهان سائل و گدا

ی اذان  قسم هب نغمًٔ نقاري و صدا

 دلم مجاور آن گنبدِ طالی رضاست

 ستر عشقم، شفا نمی خىاهممریض ب 

 هک مرهم دلم از نسخً و دوای رضاست

 ربدم مه رد ایه معاملً سىدِ زیاد

 حرم ربای دل مه، دلم ربای رضاست

 بگى هب خادمِ آاق، مرا صدا وکىد

 هک خىاب راحت مه روی فرشهای رضاست
 هحوذ قاجار ) سائز(

 

فرمًدودد  َدر  د     « سعد به سعد اشعری»خطاب بٍ  )ع(امام رضا
را زیارت  ىد در حالی  ٍ عارف بٍ حقّ اي باشد،  )س(حضرت معصًمٍ

بُشت از آن ِايست. پ  َرگاٌ بٍ  ىارِ قبر اي آمدی، باالی سدر   
مرتبدٍ   ٣٣مرتبدٍ سدبنان ا ،    ٣٣مرتبدٍ ا  ا بدر،    ٣٤بایست ي 

تدا پایدان    - ا ِ ةِآدٓمٓ صٓدًْْٓ  النمد  بگً. آن گاٌ بگً  السالم علدی 

 (٢٦٥ص، ١٠٢تحاراالًَار، ج)                                . -زیارت شریٍْ
تاًَ، سالم! ّوسایِ دیَار تِ دیَار شواین در غزتت ٍ تٌْایی. ّوسایِ دیَار تِ دیَار 
 شواین در آهذٍشذ ایي رٍسگار سخت. ّوسایِ دیَار تِ دیَار هحثت شواین در ایني 

 .دًیای تی اعتٌا ٍ تی خیال
ّنای هنزا اس   دیَارّا در قاهَس شوا هعٌا ًذارًذ، ٍقتنی شمنواى ترنیزتتاى،  نز     

 .خَاًٌذ ٍ قلة هْزتاًتاى تِ راسّای درًٍن داًاستًگاّن هی
دیَار یعٌی ًاداًی هي کِ سذ سز راُ اجاتت شواست؛ ٍگزًِ تیي هنا ٍ شنوا صاهنلِ    

 شنَیذ ٍ سهناى تنزای هحنذٍد    تز سهیي ًاسل هی هعٌا ًذارد. شوا لطف خذاًٍذیذ کِ
 .کزدًتاى خیلی کَشک ٍ ًاشیش است

ّایت تخمٌذُ ٍ رئَ ! دردّای هي ًیاس تِ گفتي ًذارًذ ٍ سخن ّای تاًَ، ای دست
 .شًَذکٌٌذ ٍ تاسُ هیدرهاى هْزتاًی شوا سز تاس هیعویقن تی

تزای دیذًت قذ راسنت  خَاّن ّاین را تگیز ٍ سهیي تگذار؛ هیتاًَ! شوذاى خستگی
 .کٌن

 .ّای دلتٌگ ٍ ًفس گیزٍقتی تا تَام،  الن خَب است؛  تی غزٍب
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 تایذ تذاًین آًچه از حجاب
ّا ٍ ّن تاضذ لیکي چٌیي ًثَدُ ٍ ّن خاًنّا هیدّذ کِ حجاب هختص خاًنتا ضٌیذى ٍاصُ حجاب ایي تصَر تِ ها دست هی

تاضٌذ. یکی اس هَضَعات سخٌزاًی جٌاب استاد هخولثاف در ّویي آقایاى هَظف تِ رعایت حجاب در حذ ٍ ضأى خَیص هی

اًذ.  تزخی هثاحث جاهع درتارُ حجاب ٍ آًچِ اس حجاب تایذ تذاًین ایزاد سخٌزاًی ًوَدُتاضذ کِ تِ عَر هثسَط ٍ سهیٌِ هی

 حجاب سًاى ٍ هزداى ٍ حجاب تزتز اس دیذگاُ قزآى ٍ رٍایات       -      هزتَط تِ حجاب عثارتٌذ اس:

 تعزیف ٍاصگاى هزتَط تِ حجاب  -  فلسفِ حجاب ٍ عَاهل هؤثز در پیذایص تذحجاتی ٍ عَاهل هؤثز در تزخَرد تا تذحجاتی      -

 حضَر سى در اجتواع ٍ هحزم ٍ ًاهحزم ٍ.... -                                                          )ع(          رٍاتظ دختز ٍ پسز اس دیذگاُ قزآى ٍ اّل تیت -

 ى هزاجعِ ًوائیذ.القزآتزای تْیِ ایي هحصَل ارسًذُ تِ ٍاحذ سوعی تصزی ضعة ٍ جلسات هیقات

 جراحی پالستیل ترای زیثایی چه حنوی دارد؟
 اگش جشاح صن ثبضذ ي مًجت ضشس َم وطًد مبوغ وذاسد. :)رُ(اهام خویٌی

 ثشای صشف صیجبیی جبیض ویست ػلی االحًط )ثىبثش احتیبط ياجت(. آیت اهلل تْجت:

اگش ایه کبس وضد پضضک صن ي ثب استفبدٌ اص اجضاء ثذن خًد ثًدٌ ثبضذ یب ػمل جشاحیی دس ثیبعه اومیبی گییشد ثیٍ       آیت اهلل تثزیشی:
 عًسی کٍ پًست ثذن خًد آن سا ثپًضبوذ مبوؼی وذاسد ي دس غیش ایه صًست جبیض ویست.

ضًد. وگبٌ کشدن ي لمس حشای ثٍ خبعش آن ایه کبس فی وفسٍ اضکبل وذاسد. ػمل صیجبیی دسمبن ثیمبسی محسًة ومی ای: اهام خاهٌِ
 جبیض ویست مگش دس مًاسدی کٍ ثشای دسمبن سًختگی ي مبوىذ آن ثبضذ ي پضضک ممجًس ثٍ لمس ي وگبٌ کشدن ثبضذ.

 ثب پشَیض اص لمس ي وظش حشای، جبیض است. آیت اهلل سیستاًی:

 اگش غشض ػقالیی دس ثیه ثبضذ اضکبل وذاسد. آیت اهلل صافی گلپایگاًی:

: فی وفسٍ مبوؼی وذاسد ي امب اگش مستلضی فؼل حشامی ضًد مثل ایىکٍ پضضک ویبمحشی جشاحیی کىیذ جیبیض     آیت اهلل فاضل لٌکزاًی
 ویست.

اضیکبل ویذاسد ي دس صیًستی کیٍ مسیتلضی      دس صًستی کٍ آمیختٍ ثب حشای دیگشی وجبضذ دس َیچ صًست  آیت اهلل هکارم ضیزاسی:
 حشامی ثبضذ )مثل وظش ي لمس وبمحشی( تىُب دس صًست ضشيست جبیض است.

 اگش دس جشاحی مزکًس غشض ػقالیی داضتٍ ثبضذ ي اسشاف وجبضذ جبیض است. آیت اهلل ًَری ّوذاًی:

 اخثار واحذ متاتخاًه
هٌدذ   رٍش سادُ تزای عالقِ 50ًام کتاب: 

 کزدى فزسًذ تِ هغالعِ
 (کتی اِی . صاَلش)Zahler,Kathyًام ًَیسٌذُ: 

 هتزجن: سارا رئیسی
ّایی ًیست کِ اس ایي کتاب اس آى کتاب
تخَاًیذ ٍ دٍتارُ در صفحِ اٍل تا آخز را 

 ای است قفسِ تگذاریذ، تلکِ هجوَعِ
تَاًیذ ٌّگام ًیاس اس آى استفادُ کٌیذ. ضوا تِ خَتی اس پیطٌْادّا کِ هی

درٍاسُ دًیایی اس یادگیزی، فزٌّگ ٍ  ،داًیذ کِ عطق تِ هغالعِهی
فعالیت سادُ ٍ  50گطایذ. در ایي کتاب هیاًذیطِ را تِ رٍی فزسًذتاى 

 کٌذ تزای ّویطِ تِ وک هیکّا لذت تخص ارائِ ضذُ است کِ تِ تچِ
ای هٌذ ضًَذ. ّز فعالیت دستَرالعول سادُعالقِهغالعِ 

 دّذ کِ چگًَِ فزسًذتاى را تزای هغالعِدارد ٍ ًطاى هی
 ٍ داًستي تیطتز تطَیق کٌیذ.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اثثات زًذه تودى ارواح در عالن ترزخ

سٍ قسم ثبقیمبوذٌ اص اقسبی تًسیل مشثیًط   
ثٍ صمبوی است کٍ تًسل میب ثیٍ اضیخبظ    
پس اص مشگ آوُب ثبضذ، ثشای مثبل ثگیًییم  

ثییٍ مییب کمییک کییه ي  یییب سسییًل اه
گشفتبسی مب سا ثشعشف کیه، ثیب تًجیٍ ثیٍ     

اص ثییه میب ي اص    داویم پیبمجش ایىکٍ می
  اوذآیب چىیه تًسلی صحیح است؟دویب سفتٍ

قجل اص مؼشفی آیبت قشآن دس ایه صمیىٍ، ثٍ چُبس وکتٍ کٍ حضشت آییت  
اویذ   بط ثییبن ومیًدٌ  اه سجحبوی ویض دس کتبة مىطًس جبيیذ دس ایه استجی 

 کىیم:ضبسٌ میا
مشگ ثٍ مؼىبی فىب ي وبثًدی ویست ي اوسبن اص دي جضء جسم ي سيح  -1

 مبوذ.سيد امب سيح ثبقی میتطکیل ضذٌ، جسم پس اص مشگ اص ثیه می
وٍ تىُب سيح ي سيان اوسبن پس اص مشگ ثبقی است ثلکٍ استجیبط آن   -2 

 ضىًوذ.می َبی مب ساسيد ي سخىبن ي استغبثٍثب افشاد صوذٌ اص ثیه ومی
َبیی کٍ خذای تؼبلی ثشای پیبمجشان اصًالً کمبالت مؼىًی ي قذست -3 

ي ايلیبیص دس قشآن ثیبن ومًدٌ مشثًط ثٍ سيح آوُبسیت ویٍ جسیم آوُیب     
دادویذ ثىیبثشایه    یؼىی آوُب ثب جسم خًد آن کبسَبی ثضسگ سا اومبی ومیی 

َیبی فیًم مشثیًط ثیٍ سيح اییه       چًن ایه کمیبالت مؼىیًی ي قیذست   
گًاسان ثًدٌ ي ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ سيح پس اص مشگ ویض ثٍ صوذگی خیًد  ثضس

گیشیم اسياح ایه ثضسگیًاسان پیس اص میشگ وییض      دَذ وتیمٍ می ادامٍ می
آیبت قشآن کیشیم   -4 َب ي کمبالت مؼىًی خًاَىذ ثًد. داسای ایه قذست

ي احبدیث ي سيایبت مؼتجش ضبَذ گًیبیی ثش دسست ثًدن ایه مغلت است 
کىذ َبیی َستىذ ي قشآن َم تأکیذ میاسياح داسای چىیه قذستکٍ چًن 
تًاویم ثب آوُب استجبط ثشقشاس کىیم ي سيش َمٍ مسلمبوبن َم دس  کٍ مب می

قشين گزضتٍ چىیه ثًدٌ پس تًسل ثٍ ایه مؼىیب وییض مطیکلی ویذاسد ي     
دس مؼىب ي ثبعه آیبت ریل تًسل ثیٍ مؼىیبی فیًم وُفتیٍ      ضشک ویست.

اویذ، داسای  داللت ثش ایه مغلت داسوذ کیٍ اسياح صویذٌ   است: ي ایه آیبت
 ٍ اویذ کیٍ ثییبوگش    فُم ي ضؼًسوذ یؼىی پس اص مشگ دس ػبلمی قشاس گشفتی

 169سًسٌ مجبسکٍ ثقشٌ، آیبت  154ثبضذ. آیٍ  َب ثب اسياح می استجبط اوسبن
                  سًسٌ مجبسکیٍ ییس.   28الی  25ػمشان، آیبت  سًسٌ مجبسکٍ آل 171الی 

 35-224دی: کذ سی

 
 در فزسًذاى راّکارّای ایجاد اعتواد تِ ًفس

ضکًفبیی استؼذادَب: ثؼذ اص ضىبخت استؼذادَبی فشصوذان ثیب دقیت دس    -1
اسیتؼذادَبی آویبن سا    ،ثب فشاَم آيسدن امکبوبت بنمىذیُبیط سفتبس ي ػالقٍ
 ضکًفب سبصیذ.

اص َمیبن   دادن استقالل ثٍ فشصوذان: استقالل دادن دس امًس ضخصیی  -2
خشییذ يسیبیل   لجیب  پًضییذن ي...(،    -ذ )غیزا خیًسدن  َبی ايل تًل سبل

ي... )الجتیٍ ثیب فیشض     َبی ثؼذ، دس سفت ي آمذ ثٍ مذسسٍ ضخصی دس سبل
  ي... حضًس دس اسديَب مشاقجت اص خًد يایمىی کًدک(، 

َبی گًوبگًن کٍ متىبست ثب سه  دادن مسؤلیت ثٍ فشصوذان: مسئًلیت -3
تؼمیش يسبیل  -َبی مىضل اوبن ثبضذ )مبوىذ خشیذ ویبصمىذیکًدکبن ي وًجً

 ثشد.مىضل ي...( اػتمبد ثٍ وفس آوبن سا ثبال می
 -کفص -دادن حق اوتخبة: )ثٍ يیژٌ اگش وًجًان است( اوتخبة لجب  -4

 خشج کشدن پًل تًجیجی ي...
 ثب مطیًست کیشدن   ،تکشیم ضخصیت: ثٍ فشصوذان خًد احتشای ثگزاسیذ -5
ي پیزیشش احسبسیبت    ، گًش دادن ثٍ سخىبوطبناص آوُب خًاَیوظش آوُب،
 آوبن
تلقیه ثٍ وفیس: تلقییه خًدثیبيسی ثیٍ فشصویذان ثیب جمالتیی مبوىیذ          -6
ثیٍ خیًد   ىییه فشصویذی   کىم، ثشای داضیته چ  تً افتخبس می ثٍ -تًاوی می
ي... ثٍ آوُب ثیبمًصیذ کٍ خًد گًیی مثجت داضتٍ ثبضىذ مبوىیذ: میه   ثبلم  می
 مه يضؼیت خًثی داسی ي....تًاوم، می

 



 

 

 

 

  گرایش ته هسیحیت در ایراى
ٍ  ییک . اسیت  کیشدٌ  سضیذ  ایشان دس مسیحیت دیه ثٍ گشایص مسیحی، خجشی َبیسبیت َبیگضاسش عجق ثش تبیمض، ویًیًسک ثٍ گضاسش ضفقىب اص  ضیجک

 سیبل  دس پژيَطگش دي مغبلؼبت اسب  ثش .است جُبن وقبط دیگش اص ثیص ایشان دس مسیحیت ثٍ گشایص سضذ کٍ است ضذٌ مذػی ویض مسیحی تلًیضیًوی
ثٍ دیه مسییحیت گیشایص    2۰1۰تب  196۰َبیی کٍ اص سبل تًسظ ديییه الکسبوذس میلش اص داوطگبٌ سىت مبسی تخمیه صدٌ ضذٌ است تؼذاد ایشاوی 2۰15

ٍ  امبی جًاوتشیه ػىًان ثٍ کٍ ثبخشص جمؼٍ امبی صادٌ، اممذی مُذی االسالی حمت پیص تش َم .ضًوذَضاس وفش سا ضبمل می 1۰۰اوذ حذيد پیذا کشدٌ  جمؼی
ٍ  ایشان مختلف مىبعق دس مسیحیت تجلیغ دسثبسٌ صادٌاممذی. ثًد دادٌ خجش ضیشاص ي ویطبثًس دس خبوگی کلیسبَبی تؼذاد افضایص اص است مؼشيف ایشان  گفتی
کلیسیبی   اص ي مخصًصب مسییحیت دس ضییشاص آمیبس ثسییبس ثیبالیی      است ضذٌ تجذیل وًظًُس َبیفشقٍ ي ادیبن افکبس تجبدل پبیگبٌثٍ  ضیشاص متبسفبوٍ» :ثًد

. ثیًد  ویطیبثًس  دیگیشی  ي ضیشاص آوُب اص یکی کٍ کشدوذ مؼشفی حسب  مسیحیت مًضًع ثٍ وسجت سا کطًس مىغقٍ دي ثًدی، قم دس کٍ صمبوی خبوگی داسوذ.
تبَبی اعشاف ضیشاص ثشای تجلیغ مسیحیت، اص عشیق کمک ثٍ مشدی ثٍ صیًست دس اختییبس   سيس دس  .کىذمی فؼبلیت ضذت ثٍ مسیحیت دیه صمیىٍ دس ضیشاص

 ضُش یک کٍ ویض ویطبثًس دس کىىذ.کىىذ. َمچىیه جلسبت جطه ي وطبط ویض ثشگضاس میَب سا جزة میگزاضته پضضک ي دوذاوپضضک ثٍ ضکل سایگبن جًان
کلیسیبی   11ثٍ ضذت کلیسبی خبوگی افضایص یبفتٍ است ي ثب ایىکٍ ضُش وسجتب کًچکی است  است (ع)ثیت اَل ثٍ مىسًة ي وطیه ضیؼٍ وطیه، مسلمبن

 آمشیکیب  دس اسیالی  دییه  اص ضیذن  خبسج ي اسالی ثٍ گشيیذن خصًظ دس تحقیقبتی دس پیً سسٍمؤ دس َمیه حبل پیطتش َم «.خبوگی دس آومب يجًد داسد
دسصذ اص افشادی کٍ ثٍ ػىًان مسلمبن ثضسگ ضذٌ اوذ، اص ایه  24دَذ دسخصًظ مسلمبوبن آمشیکب وطبن می 2۰17 سبل دس پیً مًسسٍ مغبلؼٍ :ثًد آيسدٌ

دسصذ دیگش ویض میزاَت ثسییبس    21اوذ ي دسصذ ثٍ مسیحیت گشيیذٌ 22داوىذ، دسصذ خًد سا پیشي َیچ دیىی ومی 55اوذ. دس میبن ایه گشيٌ دیه خبسج ضذٌ
دسصیذ( تیب    22) ثبضیىذ  شاویای مُبجشان اوذ ثیطتش احتمبل داسداوذ. دس ایه میبن افشادی کٍ اص دیه اسالی خبسج ضذٌخًد ثشگضیذٌ متىًػی سا ثٍ ػىًان دیه

 .اوذاوذ، ایشاویبوی َستىذ کٍ پس اص اوقالة ثٍ آمشیکب مُبجشت کشدٌافشادی کٍ تغییش کیص وذادٌ اوذ. تؼذاد صیبدی اص افشادی کٍ سبثقب مسلمبن ثًدٌ
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 خواًنجراح توًسی: قثل از هر عول قرآى هی

 ، جشاح قلت تًوسی دس پبسخ ثٍ اوتقبد اص «راکش لُیزة» -المللگشيٌ ثیه
 قجل اص ثبصی مقبثل اوگلیس دس جبی جُبوی سيسیٍ،  خًاوذن تیم ملی کطًسشقشآن

  وسمٍ؛ خجشی پبیگبٌ اص وقل ثٍ ایکىب ثٍ گضاسش.خًاومگفت: مه قجل اص َش ػمل قشآن می
  فًتجبل ملی تیم ثبصیکىبن خًاوذنقشآن ثشدن سؤال صیش ثٍ پبسخ دس تًوسی قلت جشاح لُیزة، راکش
 محمذ» تًسظ سيسیٍ جُبوی جبی دس اوگلیس ثب ثبصی اص قجل تًوس 

ی اسیت؛  ضخص مسئلٍ ایه چىذ َش: گفت تًوسی خجشوگبس «ثًغالة
 قجیل اص َیش ػمیل، سیًسٌ حمیذ ي آییبت       امب ثًغالة ثبیذ ثذاوذ مه

 يی دس صفحٍ  خًاوم.سسذ، میدیگشی اص قشآن سا کٍ ثٍ رَىم می
َبی عًالوی ي چىذ سبػتٍ وییض سیمذٌ ضیکش ثیٍ جیب      ضخصی خًد دس فیس ثًک وًضت: ثؼذ اص ػمل

، خجشوگبس تًوسیی اص  «محمذ ثًغالة»اوتقبد آيسی.ایه پضضک تًوسی ایه اظُبسات سا دس ياکىص ثٍ  می
راکیش لُییزة َمچىییه تأکییذ کیشد: چىییه        خًاوذن تیم ملی تًوس قجل اص مسبثقبت ثیبن کشد. قشآن

 خًسدٌ سثظ ثذَىذ، دس حبلی کٍ دیه سیبست خًاَىذ دیه سا ثٍ ضکست ي افشاد ضکستافشادی می
 تشیه کىفشاوس پضضکی اص سخىشاوی دس ثضسگيی یبدآيس ضذ: حتی قجل  ویست)کٍ ثب آن ثبصی ضًد(.  

 گفتىی است، محمذ ثًغالة خغبة ثٍ  کىم.ایبالت متحذٌ ویض سًسٌ حمذ سا قشایت می
 ، مشثی تیم فًتجبل تًوس کٍ تیمص دس مقبثل اوگلیس دي ثش صفش ضکست «وجیل مؼلًل»

ثیًدن اص ضیشایظ    متیذیه ثًدن ي ییب   ثًدن، صًفی ثًدن، صبلح خًسدٌ ثًد، گفتٍ ثًد: حبجی
 َبی تیمپیشيصی دس مسبثقبت ویست؛ ثلکٍ ضمب ثبیذ مشثی تًاومىذ ي آگبٌ ثٍ تبکتیک

 تیم ملی فًتجبل  ثًدٌ ي دس صمبن مىبست، تغییشات الصی سا اومبی دَیذ. مقبثل
خشداد( ثبصی مقبثل اوگلیس دس جبی  28تًوس ديضىجٍ گزضتٍ)

 .صفش ياگزاس کشدسيسیٍ سا ثب وتیمٍ دي ثش  2۰18جُبوی 
 

 های گیالسهثل شاخه
َییبی گیییال  وگییبٌ کییه  ثییٍ ضییبخٍ
َب  اوذ؛ امب دس فصل ثُبس اص دل آن چًة
َبی وشی ي سپیذ ي لغیف ي صیجب  ضکًفٍ
َیب سا   آدمی يقتیی اییه   صوذ. ثیشين می

 ضًد. ثیىذ یک دویب امیذ میمی
تًاویذ اص دل اییه   میی چًن خذایی کٍ 

َیبی  ٍ َمٍ چًة خطک، ایه ضیکًف 
لغیف ي صیجب سا ثیشين ثکطیذ، پیس اص   

تًاویذ   يجًد خطک ي خطه مب َم می
 َبی صیجبی اخالم ثیشين ثکطذ. گل

دییذ،   َب سا میی  حبفظ يقتی ایه صحىٍ
کییشد ي سيی َمیییه وکتییٍ اضییبسٌ مییی

 گفت:می

 آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

 م تواند هب من مسکین دادصبر و آرا 
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