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حضرت علی فرمودند :اگر بینی مؤمن را با این شمشیرم بزنم که مرا دشمن بدارد هرگزز بزا مزن دشزمنی
نخواهد کرد ،ولی اگر همه دنیا را نثار منافق گردانم که مرا دوست بدارد هرگز با من دوستی نخواهد نمود.
(نهجالبالغه فیضاالسالم/حکمت)42

هنر ملت ایران
نوروز برای ملت ما ،عبارت است از اوالً :توجه مردم به خدا! اول تحویل سال كه میشود ،مردم دعاا مایخوانناد« ،یاا محاول اوحاول و
األحوال» میگویند :آغاز سال را با یاد خدا شروع میكنند ،توجه خود را به خدا زیاد میكنند .این ،ارزش است .ثانیاً :نوروز را بهانهای برای
دید و بازدید و رفع كدورتها و كینهها و [بهانه] محبت به یكدیگر قرار میدهند .این ،همان برادری و عطوفت اسالمی و همان صلهرحم
اسالم است؛ بسیار خوب است .ضمناً نوروز را بهانهای برای زیارت اعتاب مقدسه قرار میدهند ،به مشهد مسافرت میكنناد كاه همیشاه
یكی از پرجمعیتترین اوقات سال در مشهد مقدس ،اوقات عید نوروز بوده است .پس میبینید كه نوروز را نگه داشتند ،محتوای آن را كه
غلط بود ،به محتوای صحیح و درست تبدیل كردند .این هنر ملت ایران و ذوق و سلیقه ایرانی مسلمان است .ما عید نوروز را از دیادگاه
كسانی كه با اسالم سر و كار دارند تأیید میكنیم( .نوروز در كالم مقام معظم رهبری)

رد میان کعبه جان ،رپتو حق جلوهگر شد
کعبه آن شب ،رغق رد نور دل افروز خدا بود
عطر جانبخش بهشتی رد فضای کعبه دیچیپ
مژده میالد موال ،میکند از غم راهیم

افطمه بنت اسد هم ،صاحب زیبا پسر شد
آسمان کعبه گویی ،مظهر صداه گهر شد
ات هک میالد سعید مرتضی فخر بشر شد

زین بشارت کام امت ،مملو از شهد و شکر شد

ماه رجب ماه درخواست حاجات
پیغمبر اکرم در روایتی میفرمایند :خداوند در آسما هفتم
فرشتهای را نصب فرمنده اس که به آ داعی گفته میشند .پس هنگامی که ماه رجب
وارد میشند این فرشته هر شب تا صبح ندا میدهد خنشا به حال اه ذکر! خنشا به حال اه
طاع  .این ملک میگنید :ای مردم! امشب خدا میگنید :من همنشین کسی هستم که باا مان هامنشاین
باشد .چه تعبیر عجیبی! من از کسی اطاع میکنم که از من اطاع کند .یعنی هار چاه بخاناهی باه تان
می دهم .هر که از من طلب غفرا و بخشش کند او را می آمرزم .این ماه ،ماه مان اسا م مااه رجاب مااه
خداس  .بنده هم بنده من اس  ،رحم  ،رحم من اس م رحم فراگیر من اس  .هر که در این مااه مارا
بخناند جنابش را می دهم .و هر کس در این ماه از من چیزی درخناس کند به آ عطا میکنم .هرکس از
من طلب هدای کند ،هدایتش میکنم .این ماه را ریسمانی بین خند و بندهام قرار دادم .چه تعبیر باتیی
اس ! اگر کسی در ماه رجب به این حَب و ریسما اعتصام پیدا کند ،به من خناهد رسید .تمام اینها
گنیای یک معنا اس و آ این که خداوند میخناهد رابطه بین او و بندهاش حفظ شند و
( مرحنم حاج مجتبی تهرانی)
این رابطه قطع نشند.

(ص)

موضوع :بحثی پیرامون معراج پیامبر اکرم
مبحث معراج از مباحث مهم اعتقادی و اخالقی و اجتمااعی اسا و چان
ریشه قرآنی دارد همه مسلمانا به آ معتقد هستند و تنها در محتنا(مطالب
و اتفاقاتی که در معراج رخ داده اس ) میا شایعه و سانی محا اخاتال
اس ا  .ساانر و آیااا مختلفاای بااه مساااله معااراج اختصااا دارد ازجملااه
مشهنرترین آیه در این زمینه آیه اول سنره مبارکاه بنای اسارایی (اسارا )
میباشد....
در این منضنع  ،جناب استاد مخملبا معناای
واژه معراج و کیفی آ (آغاز سافر پیاامبر( ) و
عروج به آسمانهای هفا گاناه) و مشااهدا
ایشا در آسمانها و....را به خنبی مطرح نمانده
و در پایا به سانات مارتب در ایان زمیناه
پاسخ دادهاند.
عالقمندا به این منضنع ،جه تهیه این محصنل جدیاد مای تنانناد باه
واحد سمعی و بصری شعب و جلسا مرتب میقا القرآ مراجعه فرمایند.

«حقوق همنشین»
اما حقنق کسی که به میهمانی آمده اس و با او همنشین شادهای ایان
اس که:
 -1با او برخنردی مالیم ،دوستانه و مهربا داشته باشی.
 -2در همدلی و سخن گفتن با او راه انصا را در پیشگیری.
 -3از مجلسی که با او هستی بدو اجازهاش برنخیزی.
 -4برای همنشینی این حق را قائ باشی که بتناند بادو اجاازهی تان
مجلس را ترک کند.
 -5لغزشهای او را فرامنش و نیکیهای او را به خاطر داشته باشای و از
یاد نبری و برگنش او جز سخن نیکن نگنیی.
«از کتاب طریق ننر»

ابیطالب(علیهالسالم)

کتاب :امیرالمؤمنین علی ابن
نویسنده :احمد رحمانی همدانی
مترجم :حسین استاد ولی
این کتاب دارای  5باب اس کاه هار باابی فصا هاای
متعددی دارد.
(ع)

باب اول :پیرامن مناقب امیرالمؤمنین
باب دوم :برخی از دتی برتری اماما از دیگرا
باب سنم :امام علی(ع) در چهار منزل از منازل آخر
باب چهارم :شخصی شگف انگیز و تاریخ طالیی علای(ع) از خانا
کعبه تا مسجد کنفه
(ع)
باب پنجم :بیزاری از دشمنا امام علی و لعن آنها
(ع)

مسابقه راهی به سنی ننر (طرح استماع سای دی هاای ساخنرانی جنااب
(ع)
استاد مخملبا ) در روز چهارشنبه منرخ  97/12/1در شعبه ثامن اتئماه
خناهرا برگزار گردید و برگزیدگا در مباحث مختلف به شرح ذی اعالم
میشنند:
زهرا ننری در مبحث حجاب ،ریحاناه شاهسساندی ،زهارا کتاابی ،فاطماه
الیاسی ،طاهره زهره وند ،سمیرا عزیزی در مبحث خمس ،سامیه نانروزی،
لیال تکلن در مبحث نماز.

پدر تکیه گاهی اس که بهشا زیار
پایش نیس  .اما همیشه به جرم پادر
بند باید ایستادگی کندم و باا وجاند
همه مشکال به تن لبخند بزند تا تن
دلگرم شنی.
حواسمان به چروک های دور چشمم و لمرزد دسمتهمای
پدرانمان باشد .حواسمان به تمر شمدنهمای گماه و بیگماه
چشمهای کمسو و دلتنگیشان باشد !حواسمان باشمد کمه
آنها تمام عمر حواسشان به ما بوده است.

آیا م ه انفخاب وطن ،اسفقل اس یا تابع ش هد ایباشد؟
امام خمینی (ره) :زنی که از حد تبعی بالطبع بیرو آماده و صااحب اراده اسا در
اتخاذ وطن تابع همسر نیس  .میزا  ،تصمیم خند اوس .
آیت اهلل اراکی :ز تابع اس اگر شرط مکا نکرده باشد چه در وطن اصلی شنهر
چه در وطن اتخاذی.
آیت اهلل تبریزی :چنانچه ز اطمینا دارد که برای همیشه باا شانهرش زنادگی
میکند تابع شنهر میباشد.
امام خامنهای :مجرد زوجی منجب تبعی قهری نمیشند و ز میتناند در انتخاب
وطن و قصد اقام تابع شنهر خند نباشد .بله ،اگر ز در انتخاب وطن و اعراض از آ
تابع اراده همسرش باشد ،قصد شنهرش برای او کافی اس و شهری که همسرش باا
او برای زندگی دائم به قصد تنطن به آنجا رفته اس وطن وی محسنب میشند.
اگر مستق در تصمیمگیری در زندگی باشد تابع نیس .
آیت اهلل سیستانی :در انتخاب وطن اگر او تصمیم بر ماند با شانهر خاند داشاته
باشد طبعاً تابع خناهد بند.
آیت اهلل صافی گلپایگانی :ز در انتخاب وطن خند آزاد اس ولی در صنرتی که
در منقع اجرای عقد نکاح برای خند حق انتخاب وطن قرار داده باشد.
آیت اهلل فاضل لنکرانی :ز در وطن تابع شنهر نیس بلکه در صنرتی که بخناهد
همراه شنهر در مح زندگی او زندگی کند وطن او هم میشند ولای اگار بخناهاد باا
تنافق شنهر یا حتی بدو تنافق شنهر در جای دیگر زندگی دائم داشته باشد هما جا
وطن او میباشد.
آیت اهلل گلپایگانی :اگر بنای ز بر متابع زوج اس وطن زوج وطن اوس و حق
مخالف ندارد مگر آ که در ضمن عقد شرط شده باشد که انتخااب وطان باا زوجاه
باشد.
آیت اهلل مکارم شیرازی :اگر قصد تبعی از شنهر بنده باشاد از نرار وطان تاابع
اس .
آیت اهلل نوری همدانی :خیر ،تابع زوج نیس و استقالل دارد و بارای تنضایح باه
تنضیحالمسائ مراجعه نمائید.
آیت اهلل وحید خراسانی :در صدق وطن قصد تنطن کفای میکناد اگار چاه باه
تبعی باشد مث زوجه و عبد و اوتد.

کلیدهای استفااه ا نوت م اوتا د ه
پاسخگ یی به اشکاالت وهابیت

ه بتا

ت سل و تبدک جسفن:
در ادامه مبحث دعا با پایا یافتن مباحث تخصصی تنس و تبرک جستن باه
پیامبرا  ،ائمه اطهار و اولیای الهای از طریاق اشایایی کاه منسانب باه
آنهاس  ،زمانیکه ما اعتقادا خند را در این زمیناه بیاا مایکنایم در واقاع
مخالفین هم می خناهند شیعیا را منرد تهاجم قرار دهند و شعار آنا مبنی بر
اعتقاد به قرآ کریم تا جایی اس که بتنانند به اهدا خند برسند در حالیکه
عمالً چنین اعتقادی ندارند چرا که با قصد عنام فریبای و بارای رساید باه
مقاصد شنم خنیش چنین شعارهایی به میا میآورند .بطنر مثال باا اساتفاده
ظاهری و ناصحیح از برخی آیا قرآ کریم ،عنام اه سن و عنام شیعه را
به این طریق می فریبند که تبرک جستن از اعاظم شرک محسنب مایشاند.
باید دانس به هنگام ورود بحث با چنین مخالفینی از جمله وهابین و مبلّغین
آنها نباید بالفاصله به روایا استناد کنیم بلکه باید ابتادا از قارآ کاریم کاه
منرد قبنل آنهاس (حتی بصنر ظاهری) آغاز به بحث نماییم و زماانی کاه
پایه های بحث در کلیا  ،از طریق قرآ کریم اثبا شد در مرحله بعاد سارا
روایاتی که منرد قبنل طرفین باشد برویم .به عبار دیگر برای پاسخگنیی به
مخالف خند در هر بحثی باید بدانیم که چگننه از تکنیکهاا و تاکتیاکهاای
وارده در فنن مناظره استفاده کنیم.
در این مبحث ،قصد آمنزش نحنه پاسخگنیی یعنی یادگیری فنن منااظره و
بکارگیری آنها وجند دارد ،چرا که اگر فنن مناظره را بدانیم و روش دشمن را
نیز بشناسیم نه تنها مغلنب نخناهیم شاد بلکاه باا دقا تزم و قادر باات
می تنانیم در دو بخش تهاجم (حمله) و تدافع (دفاع) در مناظرا  ،پیروز میدا
ادامه دارد...
باشیم.
کد سی هی35-231 :

چتربازها چه لذتی می برند وقتی سقوط میکنند! هر چمه ارتاما
بیشتر ،سقوط برای آنها لذت بخشتر است! چرا؟
چون پشت آنها گرم است به یک چتر .ایمان هم چتر است ،چتر
نجات!
اگر ما اهل ایمان باشیم ،دیگر از سقوط و افتادن و تهدیدها هیچ
هراسی نخواهیم داشت و این است که قرآن کمریم هممه را بمه
ایمان دعوت میکند ،ایمانی از سر صدق نه ادعای گزاف:
«یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَااَوُ ا ءَااِوُ ا  »....ای شما که اهعای ایمام ها ید،
بیایید اهل ایمام باشید.

دنی

اطاف کعبه به  130هزا

ائد انزایش اییابد

نایب رییس دوم مجلس وزیرا عربستا ساعندی و وزیار داخلای
عربستا خناستار اجرای سریع پروژه گسترش مطا شد تا ظرفی
 130هزار زائر را همزما داشته باشد.
نایف بن عبد العزیز از ولیعهدا عربستا و وزیر داخلی این کشانر
در جریا برگزاری کمیته عالی حج در ریااض ضارور گساترش
مطا را منرد تأکید قرار داد.
قرار اس این پروژه ظرفیا زائارا را از  52هازار باه  130هازار
افزایش دهد و کار روی این پروژه ،نیز در مراح مقادماتی بانده و
آغاز شده اس .
کواد اسی م ن تبال آسیا بد سی نع امو عی

حجاب ا

تص یب کده
براساس گزارش مهر ،بیانیه جدید نایب رییس فیفا ،فدراسین بینالمللی
فنتبال بدنبال تصنیب کنفدراسین فنتبال آسیا ،رفع ممننعی مناقشه برانگیز
پنشش حجاب را برای باننا مسلما فنتبالیس بررسی میکند.
علی بن الحسین از ارد بعننا نایب رییس فیفا طی بیانیه ای از اینکه کمیته
اجرایی کنفدراسین فنتبال آسیا پرونده بررسی قنانین بازی را به نفع رفع
محدودی پنشش حجاب منرد تصنیب قرار داده ابراز مسر کرده و این امر
را گام مهمی تنصیف کرده اس .
آوری سال  2010فیفا اعالم کرد پنشش حجاب و سایر نمادهای مذهبی را
در طنل بازیهای المسیک  2012ممننع می کند .ماه ژوئن (خرداد ماه) تیم
فنتبال ایرا برای رقابتهای المسیک  2012نتنانس در مقاب ارد بازی کند
چرا که اعضای این تیم از بازی با حجاب منع شدند.

هاسفام ا هو اد سه و ت نل
مدرسهای دانش آمنزا را با اتنبنس به اردو می برد .در مسیر حرک  ،اتنبانس باه
یک تنن نزدیک می شند که نرسیده به آ تابلنیی با این مضمن دیده میشاند:
«حداکثر ارتفاع سه متر» ارتفاع اتنبنس هم سه متر بند ولی چن راننده قبال ایان
مسیر را آمده بند با کمال اطمینا وارد تنن می شند اما سقف اتنبنس باه ساقف
تنن کشیده میشند و پس از به وجند آمده صادایی وحشاتناک در اواسا تننا
تنقف میکند.
پس از آرام شد اوضاع مسئنلین و راننده پیاده شده و از دید این صحنه ناراح
میشنند .پس از بررسی اوضاع مشخص میشند که یک تیه آسفال جدیاد روی
جاده کشیدهاند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادندم یکی به کند
آسفال و دیگری به بکس کرد با ماشین سنگین دیگر و غیره .اماا هایک کادام
چارهساز نبند تا اینکه پسربچهای از اتنبنس پیاده شد و گف « :راه ح این مشک
را من میدانم!» یکی از مسئنلین اردو به پسر میگنید« :برو بات پیش بچهها و از
دوستان جدا نشن!»
پسربچه با اطمینا کام میگنید« :به خاطر سن کام مارا دسا کام نگیریاد و
یادتن باشه که سر سنز به این کنچکی چه بالیی سر بادکناک باه آ بزرگای
میآورد ».مرد از حاضر جنابی کندک تعجب کرد و راهحا را از او خناسا  .بچاه
گف « :پارسال در یک نمایشگاهی معلمما یادما داد کاه از یاک مسایر تنا
چگننه عبنر کنیم و گف که برای اینکه دارای روح لطیف و حساسی باشایم بایاد
درو ما را از هنای نفس و باد غرور و تکبر و طمع و حسااد خاالی کنایم و در
این صنر می تنانیم از هر مسیر تن عبنر کنیم و به خدا برسیم ».مسائنل اردو
از او پرسید« :خب این چه ربطی به اتنبنس دارد؟»
پسااربچه گف ا « :اگاار بخااناهیم ایاان مساائله را روی اتنباانس اجاارا کناایم بایااد
باد تستیکهای اتنبنس را کم کنیم تا اتنبنس از این مسیر تن و باریاک عبانر
کند ».پس از این کار اتنبنس از تنن عبنر کرد.
خالی کرد درو از هنای کبر و غرور و نفاق و حساد رماز عبانر از مسایرهای
تن زندگی اس .
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