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برگزاری مراسم میالد اسوه صبر همزمان با میالد اسوه صببر   اسبامام ح رتبری ب  ب      

مراسبم شنب د در ر ب    )ع(االئمه   شانزدهمین سالکرد تأسیس شعبه خواهران ثامن )س(کبری
سئول محارمه شعبه مرکزی   معلمبین  در ا ن شعبه با رتور م 19/10/97چهارش به مورخ 

   مدرسین   داننجو ان مؤسسه برگزار گرد د.
در ا ن مراسمح سرکار خانم پاشاباده اب معلمین محارم مؤسسهح در مبورد بنبدگاند رتبری    

  الگوپذ ری اب ا نان به ا راد سخ راند پرداخا د   برگز دگان مسابمای سراسبری   )س(ب   
در اف  نمودندح قرائ  قرآن کر مح اشرای دکلمهح سبر دح تواشبی ح    میالد کوثر شوا ز خود را

 های ما وع ا ن مراسم بود.  مد حه سرا د   مسابمه رتار اب د گر برنامه

 

 (ص)اکرم پیامبر معراج پیرامون بحثی: موضوع
   اس  اشاماعد   اخالقد   اعامادی مهم مبارث اب معراج مبحث

 ت هبا    هسبا د  معامد آن به مسلمانان همه دارد قرآند ر نه چون
 شیعه میان( اس  داده رخ معراج در که اتفاقاتد   مطال )محاوا در
 معبراج  مساله به مخالفد آ ای   سور .اس  اخاالف محل س د  

 سوره ا ل آ ه بمی ه ا ن در آ ه منهورتر ن ابشمله دارد اخاصاص
 ....باشد مد( اسراء) اسرا یل ب د مبارکه

 سبفر  آغباب )آن کیفیب     معبراج   اژه مع ای مخملباف اسااد ش اب ح موضوع ا ن در
 به را....  آسمانها در ا نان مناهدای  ( گانه هف  آسمانهای به عر ج  ( ص)پیامبر
 .اند داده پاسخ بمی ه ا ن در مرتبط سواالی به پا ان در   نموده مطرح خوبد

 ببه  توان بد  مبد  شد د محصول ا ن تهیه شه  موضوعح ا ن به عالقم دان
 .فرما  د مراشعه المرآن میمای مرتبط شلسای   شع  بصری   سمعد  ارد

 

  شر ع به گذارد  مدشودح دهان خود را ر ی دهانه شیر آب  ا د که گاه  قاد تن ه مد بنبور عسل را راماً د ده
ا د که هر    د ده طورند.اندح آنها هم همین  بنبورهای د گر هم که اصالً نوشد ندارند   همه نیش ک د. نوشیدن مد

 شود   د گری بهر! خورندح  لد محصول  کد عسل مد د  نوع بنبور اب  ک آب مد
 «هر د  گون بنبور خوردند اب محل           ب ن  کد شد نیش   ب آن د گر عسل»

  گردد. ا برمده به سیسام داخلد آن  ها  عل  بیر ند نیس ح بلکه به در ن خود آن چرا ا ن طور اس ؟ عل  چیس ؟ 
هیچ گاه نگو شرا ط ا ن شوری بود   من ا ن شوری  شود. گو د  ع د در نگاه قرآن همه چیز اب در ن شر ع مد قرآن همین را مد

 .توشه کنشدم.  ا فالند آن گونه رفاار کرد من هم ا ن گونه شدم. نه! به در ن خودی 
 «عَلَیکُم اَنفسُکُم»

 . ع د خود باش. به خود مراشعه کن
 تواند اب شرا ط پیرامون عسل بسابد  ا بهر! ا ن در ن توس  که مد
های خوشح پس خوش نی  باشید   برای همه خیر بخواهیدح  گو  د: در ن شما درس  نخواهد شد مگر با نی    تمام انبیاء   ا لیاء مد

را که   اب آن طرف هر کس  !شو دار  ای هم که شده نار در بندگد به منکالتد برخورد کرد برای چ د لحظهکسد د د د اگر 
ممکن اس   ک د.  هم که شده در در ن خود شاد باش!   ا نح تو را خوش ذای مد  ای دارد برای چ د لحظه  بی ید بندگد آسوده مد

 اعمال خوشد نداشاه باشد اما خوش ذاتد اب خوش عملد خیلد باالتر اس .
پرسید: کسی خوش ذات است ولی عملش بد، و دیگری بالعکس یعنی عملش خوب  از امام صادق فردی

: من آن شخص خوش ذات را ندکنید؟  فرمود ولی بد ذات است شما از میان این دو کدام را انتخاب می
کنم. چون آن که خوش ذات است یک روزی خوش عمل خواهد شد، ولی آن که بد ذات است یک  انتخاب می

  .پس هر چه هست در درون استمثل خودش بد خواهد شد.  روزی اعمالش هم
 / محمدرضا رنجبر(گیالس های )برگرفاه اب کااب مثل شاخه

 ختران آن حضرتدو  )س(کتاب: زندگانی حضرت فاطمه
 نویسنده: سیدهاشم رسولی محالتی

که خدای تعبالد   )ص(ای علد م م فاطمه دخار محمد

مرا به ابد اج تو درآ رد تا در دنیا   آخبری اب آن تبو   

باشمح   تو در انجام کارهای من سزا ارتر اب د گبران  

هساد! کار ر وط   غسل   کفن مرا در ش  انجبام  

دهح   بر من نماب بخوان   شببانه مبرا دفبن کبنح       

سباارمح   ببر    کسد را خبر نکنح تبو را ببه خبدا مبد    

 رسانم. ود تا ر ب قیام  سالم مدفربندان خ

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* آوازخوووانی زنووان در مجلووس شاوون و شووادی، ع وود و 

عروسی، در صورتی که نامحرم صدای زن را نانود و آالت 

لهو هم استعمال ناود در مورد ذیل چه حکمی دارد؟ الو((  

به صورت تک خوانی و شمع خوانی. ب( خواندن متن برخی 

 ها بدون موسی ی. ترانه

الف   ب( آ اب خواند اگر به نحو غ با د باشبد اشبکال     خمینی:امام 

ها که اساث اء شده اس    ا ن بعید نیسب      دارد مگر غ ای در عر سد
ارایاط  اش  آن اس  که در ه گام ش  بفاف   مجلسد که قبل اب آن 
تدارک شده اکافا شود نه هر مجلسد بلکه ارایاط ا ن اس  که مطلما   

 اب شود. به طور کلد اشا 

الف   ب( اگر به رد غ اء باشد ررام اس  مگر غ اء  آیت اهلل بهجت:

ها اشکال ندارد به شبرط آن کبه ببه      مغ یای )بنان خوان ده( در عر سد
 کالم باطل تعلق نگیرد. 

در غ ا   موسیمد ررام )که عباری اس  اب آ اب لهوی  ای: امام خامنه

 یر آن نیس .متل عن سبیل اهلل( فرقد بین عر سد   غ

الف   ب( اگر به نحو غ ا باشد ررام اس    غ ا  آیت اهلل سیستانی:

 بنان در مجالس عر سد خالد اب اشکال نیس .

الف   ب( اگر غ ا باشد ربرام اسب . بلبد شبواب آن      آیت اهلل صافی:

برای بنان در مجالس عر سد بعید نیس ح هبر چ بد ارایباط در تبرک     
 اس .

الف( در صورتد کبه ممبارن چیبز ررامبد      :آیت اهلل فاضل لنکرانی

ننود مثل موسیمد لهوی   اخباالط بن   مبرد اشبکال نبدارد بلبد در      
 مردان با د غ ا هم ننود.

 

 حتی پس از شهادت )س(حضرت فاطمه ءحیا
ا نان در  صبی  خبود در آخبر ن ر بهبای عمبر      

صیاد به اسماء فرمود: من بسیار پربرکاش ضمن  
دانم کبه ش بابه بنبان را پبس اب      ش    بن ده مدب

ای ر ی بببدنش تنببیی   مبر  بببا انببداخان پارچبه  
ک  د.   افرادی اندام   رجم بدن ا  را مناهده  مد

نما  بد. مبرا ببر     کرده   برای د گران تعر بف مبد  
تخ  که اطرافش پوشیده نیس    مبان  منباهده   

رار مده بلکه مرا با پوشبش کامبل   د گران نباشد ق
تنیی  کنح خدا ند تو را اب آتبش شهب م مسباور      

 محفوظ نما د. 
 (429ح ص1)تهذ   االرکامح ج

 محتاج عطا و کرم افطمه هستیم                             ما گوهش نشینان غم افطمه هستیم

 دل سوخته عمر کم افطمه هستیم             یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است

 

 هارون به بهلول هجایز
روزی هارون الرشید امر کرد تا شایزه به بهلول بدهنود و  

و گفت: این موال را بوه    چون شایزه را به او دادند نگرفت

اید و اگر این مال را بوه   اشخاصی بدهید که از آنها گرفته

صاحبش برنگردانید هر آئینه روزی خواهد رسوید کوه از   

یفوه خوالی و   خلیفه مطالبه شود ولی در آن روز دسوت خل 

 ای شز ندامت و پایمانی نداشته باشد.  چاره

گریه افتاد ه هارون از شنیدن این کلمات بر خود لرزید و ب

 و گفتار بهلول را تصدیق نمود.



 

 

 

 

 
 

 تبرک جستن به آثار و اشیاء منتسب به انبیاء و اولیای الهی از دیدگاه اهل سنت:
 ک مسأله شد د نیس  که امر به  ک عده قائبل ببر   با توشه به توضیحای قبلدح تبرک شسان 

های ا ن رفاار را در عمق تار خ   بندگاند پیامبر  منرک بودن فاعل ا ن عمل باش د بلکه ر نه
توان  اف    عال ه برا نانح  اران رتری   پیامبران پینین نیز ببه ا بن امبر     هم مد )ص(اکرم

 اند. ای فرا اند تأ ید نموده رب دند   ا ن امر را آ ای   ر ا  مبادری مد
 : اب شمله 

 اشاره شده اس . )ع(که به  شود پر برک  رتری عیسد )س(سوره مبارکه مر م 31آ ه  -1
 سوره مبارکه کهفح که به تبرک شسان به خوابگاه اصحاب کهف اشاره شده اس . 21آ ه  -2
دارد. )قرآن کر م نه ت هبا آن  اشاره  )ع(سوره بمرهح که به مابرک بودن ممام ابراهیم 125آ ه  -3

را شرک آمیز قلمداد نکرده اس  بلکه شای پای آن رتری را  ک ممبام در نظبر گرفابه   ببه     
 مؤم ان معرفد کرده اس .(

عیان کسد ماعرض ا بن  نما یم چرا که در میان شی اما در ر ا ایح م اب  اهل س   را معرفد مد
 امر ننده اس :

معابر شیعه   اهل س   که به ع وان شبافعد در ر ب قیامب    س گ رجراالسود در اراد ث  -1
باشد   شیعیان   اهل تس ن در مورد ا بن سب گ عمبل اسباالم      معرفد شده اس ح مابرک مد

 ده د. )لمس کردن   بوسیدن( را انجام مد
 3)صحی  بخاری کااب المغابی جح )ص(با آب دهان پیامبر )ع(بهبود   شفای درد چنمان رتری علد -2

 13  سب ن ترمبزی در الم اقب  ج    34   32ج )ع(  صحی  مسلم کااب فتائل الصحابه باب من فتائل علد بن ابیطال  25ص
 (172ص

 (31ص 1کااب الوضوء ج -)صحی  بخاری: )ص(تبرک به آب  ضوی پیامبر -3

صبحی    -111ص 3  مسب د ارمبد ج   326  323)صحی  مسلم کااب الحج ح: )ص(تبرک به موی پیامبر -4

 (74رد ث 1812صفحه  مسلم

 (81ص 2)صحی  بخاری کااب اَلنر ع ج: )ص(کمان پیامبر   تبرک شسان به تیر -5

 2  فَاا یُ الفِمهیّه ج 347  کنف االرتیاب ص 340ص 2سیرة ال ّبو ّه ج): )ص(تبرک به خاک مزار پیامبر -6

 اب ابن رجر( 18ص
 ... اب ابن اثیر()شام  االصول   ه:   خاک مد )ص(تبرک به مَنک پیامبر -7

 ها: م.دولتی، ف.کارگران، م. شهبازیهمکاران این شماره از نشریه: خانم
167 خيابان شهيد جوادیان )قلمستان( پالك -خيابان قزوین شرقی -آدرس : تهران ميدان قزوین

 www.Almiqat.com                                55394972فاکس:                    55370517 – 55390144تلفن : 
3046 بانک صادرات کد 0102601821003های مردمی: جاری سپهر به شمارة کمکالقرآن جهت واریز شماره حساب مؤسسه ميقات

 

رکوردی  ،المللی قرآنی رتبه بین ۱۸۰

 نظیر برای ایران اسالمی بی

 ۱۸۰رئیس سازمان دارال رآن الکریم گفت: حدود 

رتبه بین المللی در مساب ات قرائت و حفو  قورآن   

 ۴۰حکایت از توانمنودی اسوت کوه در ایون     کریم 

کنم این ظرفیت  سال بوشود آمده است که فکر نمی

 .و رکورد را کاور اسالمی دیگری داشته باشد

 
 

 افتتاح بزرگترین مسجد استرالیا در سیدنی

 
 

؛ شبفیق  «أخبار الیوم» خبری پا گاه اب نمل به ا ک ا به گزارش
عبدالررمن عبداهللح رئیس مرکز فره گد ب اسبالمد اسبارالیا    

ماه( در د دار با محمبد مخابار شمعبهح  ب بر      د ر ب )ا ل بهمن
ا قاف مصر در ممر شورای عالد اسالمد مصر در قاهره گف : 

در « عمبر ببن الخطباب   »مسجد   مرکز فره گد ب اسبالمد   
سیدندح بزرگار ن مسجد اسارالیا اس  که طد ر بهای آ  بده  

 شود. افاااح مد

 ی در ادامه ضمن دعوی اب  ب ر ا قاف مصر برای رتور در 
ف مصر در اعزام مبلب   آ ین افاااریه ا ن مسجدح اب تالش ا قا

د  د به کنور اسارالیا   تالش ا ن نهاد مصری برای خبدم   
 به اسالم تمجید کرد.

اسبارالیا را  « فیصل»های  شفمیق عبداهلل که مد ر   داننکده
دار اس ح اعالم کرد: در راشیه آ بین افاااریبه ا بن     نیز عهده

یبز  المللد مباربه ببا تر ر سبم   ت بدر ی ن    مسجدح سمی ار بین
 برگزار خواهد شد.

 
 

 اسالمجهان اخبار 
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