
 

         1397 آبان 7*  دوشماره صد و بیست و 

پرسیده شد که بردباری یعنی چه؟ فرمودند: بردباری عبارت از فرو بررد  شمرو و اشایرار شرود      علیه السالم حضرت امام حسناز 

 (227)تحف العقول، ص                                                                                                                                                                                     داشان است.

 

 پیاده روی اربعین کاری زینبی است
سیم  دهیما از خانیه هیم      )ع(توانم به حسین   شاید با خود بگویی: از خانه هم می

روی را به جان بخیر    چند روز پنادهچرا باید سختی  .توانم زیارت اربعن  بخوانم می
و مسنری طوالنی را در گرما و سرما طی کنم تا کسی را زییارت کینم کیه ه ین      

به خیدا  »پس بشنو سخ  زینب را که به یزید فرمود:  لحظه هم در کنار م  است؟
ا  سم  دهیم و   اگر م  از خانه« .توانی یاد و خاطره ما را محو و نابود کنی که ن ی
پیس   رود پاید که داستان کیربم از یادهیا میی    دیری ن ی ات سم  دهیا انهتو از خ

 .پناده روی اربعن  کاری زینبی است

یی                                                                               ی عشق و امیدم  ای کربال! ای کعبه رت رسیدم بعد از جدا  اه هب دیدا

 اه خمیدم کز رنج دوری من زینبم                                                                                              ای کربال آغوش بگشا، زینب آمد

 ای کربال! ات رب سر کویت رسیدم                                                                                                      ای را  ره روز دیدم کربالی اتزه

 خت رد این جا کشیدمر  ام ات  جان کَنده                                                           منزل هب منزل، داغ رب داغم فزون شد

 ی ره دم شهیدم ام من، زنده زنده رگ                                                                                          از بهر انجام رسالت، زنده ماندم

 ی گریان، هچ دیدم ات گویمت با دیده                                                                                       ای کاروان ساالر زینب، دیده بگشا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )س(گوید: حضرت زینب   ارا میآنتون ب

مانند برادرش یکی از اولیاء اهلل است. 

مببت شببرش  ببردی در ایببت  تببا    

شخصیت ایشبان را ببا مبریذ اب را     

مقایسه  نذ. یکی از جمرت حضبرت  

در واقعه ااشورا ایبت اسبت    )س(زین 

مبت در  » سانی گفبت:   به   ه خطا 

امیبدواری  « ایت روز جز زیبایی ندیدی.

 ه در ایت  تا  شوانسته باشبذ ایبت   

 زیبایی در  ری ایشان را شرح  نذ.
 
 

 نویسنده: آنتون بارا
 مترجم: غالمحسین انصاری

 

 بخشی از نیایش حضرت زینب)س(

پناهببانا ای یخیبببر    ای پنبباب ببببی 

شهیدستانا ای شکیه گباب درمانبدگانا   

پایبان   سنگر ناشوانانا ای گنج ببی ای 

نیازمندانا ای شنوند  دااا ای اجابت 

 نند  خواهش بیچارگانا ای برطبر   

هاا ای نجات دهند  غرق  زشتی نند  

شدگانا ای فریادرس شبباب شبدگانا   

ای نیکو ببارا ای زیبببایی آفببریتا ای 

نعمت بخشا ای لطف  ننبدبا شبو آن   

یی روزا هستی  ه شاریکی ش ا روشنا

درختان و   شو خورشیدا صدای شاخهپر

ات سرچشببببمه  نببببوای آ  از ارادب

گیرندا ای خداا ای خدایی  ه قبب    می

از شو قبلی نبودب و بعبد از شبو بعبدی    

نیستا نه نهایت و پایبانی داریا نبه   

 حد مرزی و نه شریک و همتایی.

 

وَ جَعَلْنا نَبوممَکمذم سببباشا: و خوابتبان را    »

 « مایه آسایشتان گردانیدیذ

 سوره نباء 9آیه
ای اسا  هاه ه اه     عالم خواب و رویاا موولاه  

هااا بااا آن رر ار باااد هسااتند و ا سااا    انسااان
باه  مختلفی رارند و هر هدا  معنای مخصوص 

خور را رارند و رویا )آنچاه هاه دارر رر خاواب     
باشاد  هار    هند( به معنای خواب ن ی رؤی  می

رو واژه نَوْ  )خواب( و رویا رر  ارآن هاریم باه    
 هار ردته اس  

خااواب ی اای ام نع ااا   
الهااای اسااا  و جااا ء  
نیامهای اساسای انساان   

 اختالف باشد هه اگر  می
و  رر آن به وجور آید  أثیرا  مخربای بار رو   

    اش جسم خواهد گذ
مطالب رر ایان ممیناه درا ار ام اینهاسا  هاه      
جناب استار مخ لبااف باه راور  خصصای رر     
چندین جلسه رر این رابطه به ایارار ساخنرانی   

 وانناد جها  آگااهی     پرراختند عال  ندان می

را  CDبیشتر و پاسخ به سؤاال  خویش، ایان  
 است اع ن ایند 

 برخی ام عناوین سخنرانی عبار ند ام: 

چگونه بفهمیذ خوا  ما شعبیر دارد و  -

 شود؟ چگونه شعبیر می

های االذ خوا   بچگونگی شعبیر واژ -

 پس از بیداری

 ششخیص رویای صادق از  ای  -

هببای شعبیببر و ش ویبب  و  معنببای واژب -

 شفاوت آنها

 و    شعبیر خوا  از طریق  ت  معتبر -

وقتی با دوازدب هزار نفر از یارانش وارد مکه شد می  )ص(پیامبر

شوانست اوض آن همه آزار و اییتی  ه  فار و مشبر ان  بردب   

 "بودند را سرشان بیاورند. یکبی از یبارانش هبذ داد مبی زد:     

پیامبر  سبی   ! یعنی امروز روز جنگ است."الیویا یوی الملحمه

 "گفت: بلند بگویبد:   (ع)بعد به الی  بگیرداش را فرستاد جلورا 

 مرحمت و گ شت است.یعنی امروز روز  "الیویا یوی المرحمه

 

ای زیر ل  گفت. امای  قبر را  ندند خاک نذ داشت. اباصلت  لمه

 به   . اباصلت نبانی را قبر پر از آ  و ماهی شدیادش دادب بود. 

هبا نبان را خوردنبد.     مباهی  هبا داد  امای به او دادب بود به ماهی

را خبورد و  هبا   ماهی بزرگی پیدا شد... . شک شک مباهی  ناگهان

ای خواند.  ناپدید شد. اباصلت دستش را گ اشت شوی آ ا  لمه

از ایبت  مون  . مب از بیت رفبت  آ  سپس آموخته بود. به او امای

 .وحشت  ردماجرا 

میبدانی آقبایذ چبه پییبامی برایبت      اباصلت به م مون گفت:  -

مون بگو شما  به م "ایشان فرمودند :گفت - !نهگفت: - .دادند

هبا مبدشی داریبد.     شان مث  ایت ماهی شمای زیادیبنی اباس با 

 نبد شبا    وقتش  ه سرآید خدا مردی از ما را بر شما مسلط مبی 

 ".شان نابود شوید همه

 ...های امای شکی نیست دانست در حر  مون می م

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترین نام پسر در لندن اعالم شد محبوب 'محمد'

  رین محبوب  ر یب به 'اولیویا' و 'مح د' هه رهد می نشان انگلیس ملی آمار ردتر گ ارش  رین  امه – ایرنا –لندن 
  روند می ش ار به انگلیس پایتخ  لندن شهر رر 2017 سال رر رختر و پسر های نا 

رهد نا  مح د هه به مبان انگلیسی  به گ ارش روم شنبه ایرنا، این آمار نشان می
شاور   نوشته مای  Muhammadو Mohammadبه اش ال مختلفی مانند 

عالوه بر لندن رر منارق مره ی انگلایس نیا  نساب  باه ساایر اساامی پسار        
  هند  پیشتامی می

 3های هل بریتانیا رر رریف رهم  رار رارر بیش ام   رین نا  بر اساس این گ ارش، مح د رر دهرس  اسامی محبوب
ش ردتار آماار ملای انگلایس ه چناین نشاان       گ ار اند  نومار پسر سال گذشته به نا  مح د م ین شده691ه ار و 

ساو روناد واعوری     به این 1996ام سال  'نو 'و'یعووب'،'آوا'، 'آملیا'رهد هه استفاره ام نا  مح د رر هنار اسامی  می
رور  بر اساس آخرین گ ارش ردتر  رین اسال  پس ام مسیحی  رومین رین ب رگ انگلیس به ش ار می راشته اس  

 ه ار مسل ان رر این هشور مندگی می هنند  372میلیون و  3 وع آمار ملی انگلیس مج

 اسالمجهان اخبار 
 حقوق مادر

رر  س    بل گفتیم هه اگر هر یک ام ماا باه وواوو خاور     
وا ف باشیم و به آن ع ال هنایم و واق ریگاران را  اای       
نن اییم بسیاری ام مش ال ی هه رر مندگی راریم ول خواهاد  

 شد 
 هنیم را بیان می« وووو مارر» )ع(ام رساله ووو ی اما  سجار

وووو مارر  این اس  هه نسب  باه مو اا  او رر خاور     
 آگاه باشی هه: 

ای  و را و ل هرره اس  هه هیچ هس ریگری  او به گونه -1
 هند  را و ل ن ی

ای  و را  غذیه هرره اس   ام میوه  لبش و جانش به گونه -2
 هند  هه هیچ هس چنین لطفی به درر ریگری ن ی

 و را با   ا  وجور و سراسار انادامش وفا  و نگهباانی      -3
 هرره و ام هیچ چی  رر این راه باهی نداشته اس  

 خور گرسنه مانده ولی  و را سیر ن وره اس   -4
  اس  خور  شنگی  ح ل هرره ولی  و را سیراب هرره -5
 اگر خور برهنه بوره  و را به خوبی پوشانده اس   -6
 ابش شدید آدتاب  رار راره  ا برای  و  خور را رر معرض -7

 ای ام محب  ایجار هند   سایه
خور رنج بیداری هشیده ولی آسایش  و را داراهم ن اوره    -8

 اس   
  و را ام سرما و گرما وفاظ  هرره  ا  و ام آن او باشی -9

پس این را بدان هیچ گاه  و  اوان سااساگ اری او را ناداری    
 سانی او مگر به ه ک خداوند و مدرر

و آگاه باش مارر، انسانی اسا  باا عارفاه، رلساوم، و رارای     
 اوساسی نیرومند و واوب محبتی رر ود عشق

حق مادر مقدی بر حق پدر ی بر   )ع(رر بیان اما  چهار 
شدب است و ایت شاید به ایت الت باشد  ه مبادر  
ش ثیر بیشتری در شکویت شخصیت فرزنبد داردا و  

ای او در راب پرورش هذ چنیت زحمات طاقت فرس
  اوالد زبانزد خاص و اای است

به هر وال اوسان به پدر و مارر رر  ارآن و اواریا ، بسایار    
 وویه شده اس  و ورما  ایان رو انساان ارج ناد پاس ام      

ها و وظایف الهی شا رره    ووید و نفی شرک رر رأس برنامه
 ارامه رارر                                             شده اس     

 منظوم قرآن 
وگو با خبرنگار  ؛ دارس نوش : مهدی مر ضوی نخستین مترجم منظو   رآن مامندران رر گف ای نابه گ ارش 

دارس رر شهرستان بابل اظهار هرر: با و ای  موسسه یاوران ن ام بابل و با اخذ مجوم رس ی ام ومار  درهنگ و 
 رج ه  رآن منظو  را شروع هرر  و با  89 سال ام هشور رارالورآن ومار  و هشور  ارشار، ومار   رآن و عتر 

 شور  واوب نظر و متخصصان علو   رآنی ام سوی انتشارا  نسیم ویا   م امسال چاپ می 50 ایید 

  به ه ار بی 18وی اد ور: نخستین شاعر و نویسنده مامندرانی هستم هه  رج ه  رآن را با نا  ذهرنامه و با بیش ام 
نخستین مترجم منظو   رآن مامندران با  رسد  نظم ررآورر  و رر یک، رو و سه جلد رر ابعار مختلف به چاپ می

وحیفه  96ال للی آیا  رر شیرام را هسب هرر ،  صریح هرر: رر سال  اشاره به این ه موا  نخس  جشنواره بین
انجا  شد هه امیدوار  امسال میر چاپ برور ه چنین ررود هار  20سجاریه را به نظم شعر دارسی ررآورر  هه 

های بهشتی،  مر ضوی رایانه ه ار نسخه به نظم شعر ررآور   2مودق شد  رعای عهد مفا یح الجنان را رر 
هایی  انتها، نغ ه مج وعه غ لیا  و رباعی، شب ررو، آبشاررو  ، وجاب مین  آدرینش، نظم رعای عهد، مسیر بی

شواند با دست خالی اثر با  نخبه واقعی میوی گف :  ا نی  ام ریگر آثار ماندگار خور برش رر ام باب رانشگاه ر
ارزشی از خود به یادگار بگ ارد و بدون چشذ داشت از حمایت دستگاههای دولتی  ار را شروع 

مر ضوی ربیر بامنشسته آمومش و   شود  ند  ه اگر اثر باارزشی داشته باشند حتما حامی پیدا می
سالگی سرورن شعر را  15پرورش، لیسانس اربیا  دارسی ام رانشگاه  هران و ربیر انج ن شعر بابل نار اس  هه ام 

  ه اس آغام هرر
 

 ، م.کارگرانم.دولتی،  خطیب، م. شهبازی، ف.کارگرانها: همکاران این شماره از نشریه: خانم
 167خیابان شهید جوادیان )قلمستان( پالك -خیابان قزوین شرقی -آدرس : تهران میدان قزوین

 www.Almiqat.com                                55394972فاکس:                    55370517 – 55390144تلفن : 
 3046بانک صادرات کد 0102601821003ی سپهر به شمارة های مردمی: جارالقرآن جهت واریز کمکشماره حساب مؤسسه میقات

http://iqna.ir/


 

 

 

 احکام نذر زن بدون اذن همسر

بدون اجازه شوهر، حتی اگر  * الف( آیا نذر زن

با حقوق شوهر منافات نداشته باشد صحیح است؟ 

ب( اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند آیا اجازه 

شود؟ ج( اگرر   بعدی شوهر موجب صحت نذر می

زن از مال خودش نذر کند آیا اجازه شوهر الزم 

 است؟
الف( انعواار ناذر موجاه رر واور  وضاور       ای: امای خامنه

شوهر بنابر اوتیاد واجب مشارود باه اجاامه موس اسا   ب(     
باشد  س( اگر چاه موجاه ام    اجامه بعدی مصحح نذر مذهور ن ی

 صرف رر مال خور م نوع نیس  ولای ناذر من بادون اجاامه     
 شور  شوهر اساساً منعود ن ی
ذر مربود الف( وحیح اس  مگر این ه ن آیت... سیستانی:

به امور مالی باشد هه رر این واور  بادون اذن یاا اجاامه او     
وح  آن محل اش ال اس  و ام باب اوتیاد باید به آن وداا  

هند  س( مورر اش ال ه ین اسا  و اماا    بشور  ب( هفای  می
اگر مربود به مال نباشد اش الی ندارر و اگر مرباود باه ماال    

 شوهر باشد بارل اس  
الف( نذر من اگار ما اوم وواوو     یرازی:آیت... مکاری ش

اجامه او بارل اس  و اگر م اوم نباشد اوتیاد  شوهر باشد بی
مستحب آن اس  هه باا اجاامه او باشاد ب( موجاب واح       

شور  س( نذر من ام اموال خاورش اگار مناداا  باا واق       ن ی
 شوهر نداشته باشد اش الی ندارر 

وم واق  الف( رر واور ی هاه ما ا    آیت... نوری همدانی:
شوهر باشد بی اجامه او بارل اسا   ب( اگار باا واق شاوهر      
منادا  نداشته باشد اذن شاوهر الم  نیسا  و رر آنچاه هاه     
منادی اس  اذن بعدی شوهر مؤثر نیس   س( اگر م اوم وووو 
شوهر نباشد و ام مال خورش باشاد اوتیااس باه اجاامه شاوهر      

 ندارر 
ن اجامه شاوهر  الف( اگر من بدو آیت... صافی گلپایگانی:

نذر هند نذر او بارل اس   ب( اجامه بعد ام نذر موجب وح  
باشد  س( نذر من ام مال خورش بادون اجاامه شاوهر     نذر ن ی

 وحیح نیس  

 اثبات توسل از طریق روایات شیعه و اهل سنت
باشاد   مای  )ص( ن آل عبا( و مخصوواً پیامبر اهر  5به )به خ سه ریّ)ع( اولین روای  مربود به  وسل وضر  آر 

 سوره مبارهه بوره بدان اشاره شده اس   37هه رر آیه 
ب رگوار را مشاهده هرر ساس خداوند را به موا  و من لا  آنهاا    5اشبا  نورانی این  )ع(رر  فسیر برهان آمده: آر 

 ایشان را  بول درمور   خواند و به ایشان متوسل شد و رر این وور  خداوند  وبه
مماانی هاه   ، هند و رر اواریثی هه ام اهل سن  نول شده نی  به این مو وع اشاره شده اس  و این امر اثبا  می

لاذا  وسال باه اماوا  هاه      اند وحیح و جای  اس   تی نگذاشته وسل به ادراری هه هنوم پا به عروه جهان هس
 ، وح  رارر و ام نظر شرعی اش الی ندارر ولیجس شان مرره و رووشان منده اس  به مرا بِ ا

باه پیاامبر م ار      )ع(سوره مبارهه وجرا  اشاره شده اس  هاه  وسال وضار  آر     4و3،2ریگر این ه رر آیا  
، باین واحابه و   )ص( بل ام خلو  ظاهری آن وضر  وح  راشته اس  و مسأله  وسال باه پیاامبر    )ص(اسال 

دوا  نظار    )ص(متداولی بوره اس   بنابراین شرک رانستن  وسل باه پیاامبر   ابعین، یک امر مشروع و مطلوب و 
هنند  خیلی جالب اسا  هاه    در ه  اله وهابی  اس  هه برخالف روش وحابه و  ابعین ام اهل سن ، ع ل می

م سوره وجرا  نوشته شده آیه مورر نظر ا )ص(هم اهنون نی  رر مدینه منوره و باالی مضج  مطهر پیامبر رو  
ودای خاور را   )ص(رهند هه رر موابل  بر پیامبر اهر  ی هه رر آنجا وضور رارند رائ اً به مرر   ذهر میمسئولینو 

هنند  وال سؤال اینجاس  هه اگر وهابی  وا عاً اعتواار   بلند ن نند و برای  أیید گفته خور به آیه مذهور اشاره می
 واند راشته    پس این برخورر آنها با مائرین چه معنایی میشنور و منده نیس پس ام مرگ ن ی )ص(رارند هه پیامبر

 باشد؟
 نی  وحیح اسا   و  )ص(یابیم هه وتی  برک جستن به لباس و بدن پیامبر با بررسی اواریثی رر این ممینه رر می

 رر جنگهایشان جه  )ص( رآن هریم هه رر گذشته یهوریان به نا  مبارک وضر  رسول اهر  امربق آیا ی نی   
نیا  ام ریادگاه اهال سان       )ص(ن اید هه  وسل به نا  پیاامبر اهار    شدند اثبا  می غلبه بر مشرهین متوسل می

 باشد  سوره بوره می 89وح  رارر هه ام ج له این آیا ، آیه 
-227و  35-226های ش اره  ری سی ،شور جه  است اع مباو  به وور  هامل ام خوانندگان محتر   وا ا می
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اناد و   اا  نگااه     نشین هنند، به ه ان  عدار هم نی    یار  باشد به ه ان  عداری هه رر ممین چ ن بامی می
 و   ا   وجه مربی به بامی نان نشینان به مربی اس   نی   

هناد    آورر و ریگاری را جاایگ ین مای    ه ین هه یک بامی ن خوب بامی ن ند، مربی او را ام مماین بیارون مای   
نشین رارر  پس هر یک ام ما رر هر مو عیا    هند خدا نی    خواهم بگویم  ا رل  بخواهد و  ا چشم هار می می

نوش خور را ایفا ن نیم، سری  ریگری را جایگ ین خواهاد هارر، و    ،وبگیریم اگر خ مناسب و خوبی هه  رار می
  ودیق را ام ما خواهد گرد  

 




