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والدت با سعادت حضرت زينب(س) مبارک باد
برای تو مینویسم ،ای زینب(س)! ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد باا تاو وااوای ای آزاد
اایری ای قامت ابز اعتراضی ای نهال باووو ایثاوی ای جاوی زالل متانتی ای آیه صراحت و
عفتی ای آذوخش خشمی ای مظهر لطافت و وحمتی چگونه می تاوا تاو وا تفاتو تاو وا
نوشت .قلم دو ابهامِ شناختت مانده اات .انسا و دو زیبایی کامل دو تو متجلی اات .چاه
کسی وا میتوا یافت که دو هنگام تاوهی،و دو هاای وهاوی کشانده انباوه مردماا و دو
کوچههای تهمت و تحقیرو دو خندههای شوم پلیدا و آوام و بیهراس ای ،تونه پرصالبت و
قاطعو وتباو تند اخ ،وا بر قلبهای اخت خفتگا و چو آتشی مذاب جاوی کند .کیست
که دو چنی ،هنگامه اراار خو و ونج و دود و تنهاییو هناوز فریاادی بارای کشاید و
اخنی برای تفت ،و توانی برای ایستاد داشته باشد.
خدایا چگونه باوو کنمو چگونه میتوانم شانههای ظریفی وا دو زیر کوهساوا انگی ،ایا،
همه فاجعهو ایستاده ببینم؟
زینب(س) آیههای توانایی انسا وا نوشت و ارود قدوت ایما وا ارود و شعر بلند واالت
وا نگاشت.
دکتر محمدرضا سنگری

کربال شهريست اي دل شهريارش زينب(س) است

اعتبارش از حسين(ع) و اقتدا رش زينب(س) است
لح
دل هک شد بيت ا سين نقش و ن گارش زينب(س) است

انم زينب(س) با حسين(ع) حک گشته رد ايوان دل
شيعه دارد رد دلش يکتا کتاب قيمتي

انشرش باشد حسين(ع)  ،آموزگارش زينب(س) است

رههک انزد رب کسي زينب(س) بنازد رب حسين(ع)

جان زرها(س) اين حسين(ع) دار و ندا رش زينب(س) است

برگزیدگان بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآنی میالد کوثر
ویژه خواهران در سطح شعب و جلسات
* ترتیل معلمین
رتبه

نام و نام خانوادگی

شعبه /جلسه

اول

خانم کلثوم هاشمی

شعبه مرکزی

دوم

خانم فاطمه خروطی

شعبه مرکزی

سوم

خانم فاطمه ربیعی

شعبه ثامناالئمه(ع)

* سخنرانی معلمین

* حفظ چهار جزء اول ( 16سال به باال)
رتبه

نام و نام خانوادگی

شعبه /جلسه

اول

خانم زهرا صالحی

جلسه میثاق القرآن

دوم

خانم معصومه رضایی

شعبه مرکزی

خانم زهرا امینی

جلسه حصارک

خانم ندا مرادی

شعبه سلمان فارسی(ره)

سوم

* حفظ سوره الرحمن ( 9تا  15سال)
رتبه

نام و نام خانوادگی

شعبه /جلسه

رتبه

نام و نام خانوادگی

شعبه /جلسه

اول

خانم زهرا کتابی

شعبه ثامناالئمه(ع)

اول

خانم رقیه پاشازاده

جلسه حضرت بقیه(...عج)

دوم

خانم دل آرا امامی

شعبه سلمان فارسی(ره)

دوم

خانم محترم قاسمی

شعبه مرکزی

سوم

خانم طوبی محمدی

شعبه ثامناالئمه(ع)

سوم

خانم سیفی

جلسه مهدالقرآن

جوایز ارزنده به برگزیدگان همزمان با جشن میالد اسوه صبر حضرت
زینب(س) در شعبه حضرت ثامناالئمه(ع) تقدیم میگردد.

* ترتیل دانشجو
گروه

نام و نام خانوادگی

شعبه /جلسه

تربیت معلم

خانم مریم گودرزی

جلسه چهارده معصوم(ع)

ترتیل

خانم طیبه حیدرزاده

جلسه بقیه(...عج)

تجوید یک

خانم مهدیه سفالیان

شعبه مرکزی

تجوید دو

خانم محبوبه جهانیان

شعبه ثامن االئمه(ع)

تجوید سه

خانم زینب غضنفری

شعبه سلمان فارسی(ره)

تجوید چهار

خانم زهرا نوری

شعبه ثامن االئمه(ع)

تالشگران

خانم فاطمه نیکپور

جلسه بقیه(...عج)

یکی از وظایف واحد مشاوره معرفی افراد برای امر ازدواج است .هر
سال تعدادی از این معرفی ها به طفهف اداو هد م بهر به ازدواج
میشود امسال ( )1397یز چهار ازدواج با معرفی این واحد صورت
گرفت است ک برای همة جوا ان به ویه ه ایهن چههار زوج آرزوی
اوشبختی و سعادت داریم.

* سخنرانی دانشجو
رتبه

نام و نام خانوادگی

شعبه /جلسه

اول

خانم معصومه یارگلی

جلسه مهد القرآن

دوم

خانم سمیه مهدیون

جلسه حصارک

سوم

خانم فاطمه سادات موسوی

شعبه ثامن االئمه(ع)

* مفاهیم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
ایننن مولننو از جمحننه مولننوالت مناسننب ی
می باشد که ضبط آن در شبهنا مونرا الونراا

رتبه

نام و نام خانوادگی

شعبه /جلسه

اول

خانم زهرا نجفی

شعبه ثامن االئمه(ع)

جناب اس اد مخمحباف در این مبوث درباره زندگی نامه امناا حینین(ع) و

دوم

خانم معصومه استوار

جلسه چهارده معصوم(ع)

جایگاه معنو آن بزرگوار نزد پیامبر(ص) و امامنان و بزرگنان و انگینزه

سوم

خانم ثریا موسوی

جلسه چهارده معصوم(ع)

حضرت از رف ن به کربال و عوامل و عحل به وجود آمندن فاجعنه عاشنورا

ماه گردون شرمسار از مهر و ماه زی ب است
مرقد او را مپرس از اهل شام و اهل مصر

توسط واحد سمعی بلر صورت گرف ه است.

ایراد سخنرانی نمودند.

هر دطی ک شد حسی ی در پ اه زی ب است
سی ی ایرا یان آرامگاه زی ب است

* رقص زن در مجلس عقد و عروسی چه حکمی دارد؟
امام امی ی(ره) :رقص مظنه تحریک غریزه جنسی و حرام است علی االحوط مطلقاً مگر رقص همسر برای همسر.
آیت ...بهبت :رقص به تمام انواع آن اشکال دارد.
امام اام ای :رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود ،محل اشکال است و احتیاط
واجب در ترک آن است و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر عروسی آن نیست.
آیت ...سیستا ی :بنابر احتیاط واجب زن در برابر زنان نرقصد.
آیت ...صافی :حرام است.
آیت ...مکارم :جایز نیست.
آیت ...وری همدا ی :رقصیدن و شرکت در مجالس رقص نیز اشکال دارد.
آیت ...ط کرا ی(ره) :به طور کلی رقص نوعاً منشأ فساد و از بین رفتن شرم و حیا است لذا احتیاط در ترک رقص و عدم حضور در مجلس رقص است
مطلقاً.
* پوشیدن جوراب نازک در انظار عمومی چه حکمی دارد؟
امام امی ی(ره) ،آیت ...ط کرا ی ،آیت ...گلپایگا ی :جایز نیست زیرا جوراب نازک پوشش محسوب نمیشود.
آیت ..تبریزی :اگر ساق پا پیدا باشد جایز نیست بلکه اگر خود پا هم پیدا باشد ،اشکال دارد.
امام اام ای ،آیت ...اویی ،آیت ...سیستا ی ،آیت ...صافی ،آیت ...وری همدا ی ،آیت ...وحید اراسا ی ،آیت ...بهبت :جایز نیست.
آیت ...مکارم شیرازی :پوشیدن جورابهای نازک اگر پا در آن پیدا باشد جایز نیست.

پند دادن بهلول به هارون
روزی بهلول بر هارون وارد شد هارون گفت :ای بهلول مرا پ دی
ده.
بهلول گفت :ای هارون اگر آب در بیابا ی یست تش گی بهر تهو
غلب ماید و غریب ب موت شوی چ میدهی تا تهو را جرهه ای
آب ده د ک عفش اود را فرو شا ی؟ گفت :صهد دی هار ه ،
بهلول گفت :اگر صاحب آن ب پول رضایت دهد چ مهیدههی؟
گفت :صف پادشاهی اود را میدهم.
بهلول گفت :پس از آ ک آشامیدی اگر ب بیماری مبت گهردی و
توا ی آن را معاطب ک ی ،چ میک ی؟
هارون گفت :صف دیگر پادشاهی اود را میدهم.
بهلول گفت :پس مغرور ب این پادشاهی مبها

که قیمهت آن

یک جرع آب بیش یست پس آیا سزاوار یست که بها اله
ادای عزوجل یکویی ک ی؟

حقوق پدر بر فرزند
در شماره قبل شری با حقوق مادر آش ا شدیم و دا ستیم
ک در د یا ههی ا سها ی به ا هدازه مهادر (اطبته بعهد از
معصومین(ع)) برای ما قابل احترام میباشد.
دقت ک هیم که ههی گهاه دل مهادر را شهک یم و به او
بیاحترامی ک یم و از او افرما ی ک یم (اطبت تا آ با که
از حدود اطهی اارج شویم) اما حقوق پدر بر فرز د ایهن
است ک :
 -1او م شاء و ریش وجود تو است و اگر او بود تو بودی
 -2پس هرگاه در اود چیزی دیدی ک اوشای د و مهورد
پس دت بود بدان ک اصل و ریش این عمت یهز وجهود
پدرت میباشد پس پروردگارت را حمد و سپاس بگو .هر
طحظ سپاسگزار و شکرگزار پدرت در این عمت با ک
توا ایی اداء شکر ،جز ب مدد ادا یست.

همکاران این شماره از نشریه :خانمها :م.دولتی ،ف.کارگران ،م .شهبازی
آدرس  :تهران میدان قزوین -خیابان قزوین شرقی -خیابان شهید جوادیان (قلمستان) پالک167

پس از بیان موارد و ا واع متعهددی
از مبحث توسهل ،در ایهن بخهش،
مورد پایا ی بحث توسل ک مهورد
توج علمای شهیعی اسهت و یهز
ریش قرآ ی دارد مورد بررسی قرار
میگیرد و آن تبرک جستن ب اود پیامبران ،بزرگان و اوطیای
اطهی و یز تبرک جستن ب قبور ایشان و یز تبهرک جسهتن
ب اشیاء م تسب ب

آ هاست( .قابل ذکر است فرق ضهاط وهابیهت

ت ها مخاطف این وع توسل بوده بلک معتقدین ب چ هین مسههل ای را

اس ادی در کتب اهل س ت موجود است ک با توج ب آ ها
می توان دام بحث توسل را در این فرقه یهز مشهاهده
کرد ب ور مثال در س ن س ایی ج 1ص 25و س ن ابهی
داود ج 2ص 198در آداب و زیهههارت پیهههامبر مکهههرم
اس م(ص) قل شده ک آن حضرت بعد از وفات میش ود و
پاسخ میدهد و هر س می ک در ک ار قبر پیهامبر(ص) داده
میشود ایشان  10س م پاسخ میده د و موارد متعهددی
آمده ک حتی توسل ب ایشان در ک ار قبرایشان و یا بعهد
از رحلتشان موجب شفا بخشی و حتی معبزه ما د زول
باران و  ...شده است .جههت ا ه ع بیشهتر شهما را به
استماع سیدیهای مربو دعوت می ماییم.
کد229 :CDو35-230

مشرک میدا د)

اطبت باید دقت داشت ک ب هر کسی و هر چیزی میتهوان
تبرک جست بلک افراد و اشهیاء مایه برکهت ،حتمهای بایهد
پیامبران و معصومین(ع) و اوطیای اطهی و اشیاء م تصب ب آ ها
باش د و یز از ظر شارع مقدس مورد تأیید باش د ما د اثهر
شفا بخشی پیراهن حضرت یوسف(ع) برای پدر بزرگهوار
(آی  93سوره مبارک یوسف(ع)) و مو های دیگری که به
ور مفصل در مباحث این بخش در سهیدیههای مربو ه
آمده است .در تیب هر کس تبرک جسهتن به پیهامبران و
اشیاء م تسب ب آ ها را شرک بدا هد و فاعهل آن را مشهرک
قلمداد ک د قفعای برا ف قرآن کریم سهخن گفته و اگهر از
روی علم ب این مفلب ،م کر آن باشد قفعای ب آور ده قهرآن
یع ی پیامبر مکرم اس م(ص) اعتقادی دارد و حتی به دیهن
اس م یز معتقد یست بلک م اف است .بناابراین تبارک

کتاب :تندیس شکیبایی (از والدت تا شهادت)
تأطیف :عالم بزرگوار مرحوم آیتت ...محمتدکا م
قزوینی
مترجم :جالل سبحانی
در بخشههی از سهههخن مترجهههم آمهههده اسهههت :بهههر
آسههتان با ویههی همچههون زی ههب(ع) سهخ ی به سهتایش
گفتهن یها قلمهی در فضیلهت او به گهرد

درآوردن ،پیهش

از هرچیهههز ،جسهههارت و گسهههتاای میفلبهههد کههه در حهههد
سهتایش باشهد؛
چراکه در گاههی دقیه و موشهکافا  ،هرگو ه معرفههت و

جستن به معنای واقعی آن یعنی تبارک باه پیاامبران و

آگاههی یافتهن بهر یهک چیهز ،گو ه ای دسهتیابی و احا ههه

اولیای الهی و افرادی که مورد نظر شارع مقدس هستند و

بههر وجههود یهها دسههتکم ،ماهیههت آن ب شههمار میآیههد

نیاز

و از آ بهها کهه شههخصیت با ههوی گرا قههدر و کم ظیههر،

اشیاء منتصب به آنها نه تنها شرک نیسات و فااعل

مشرک نیست بلکه این مسئله ریشه قرآنای دارد و فاعال
این کار اتفاقاً باید مؤمن واقعی باشد.

(ع)

زی هب کبهرا حتهی در چشهم آ هان یهز که پیهرو مذهههب
اههل بیهت

(ع)

یسهت د ،حقیقتهی اسهت فراتهر از حهد پ هدار.
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