امام صادق(ع) فرمودند :مؤمن کسی است که چون خشم او به جوش آید ،آن خشم نتواند او را از مسیر حق خاار ررداناد ،و
آنگاه که خشن ود شد ،خشنودی و رضایتش او را به باطل نکشاند و هنگامی که به توانایی و قدرت رسید بیش از آن چه حاق
او است برنگیرد.
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پی
اال ای الهلی خوشبو ،زعزی آل غمبر

هک بهر دین و قرانت چنین گردیدهای رپرپ

شده زین غم ،گل خاتم ،مدینه رغق رد ماتم

دو صد لعنت هب آن کس باد هک مسمومت نمود از زره

به ستارهها بگویید دیگر ماه صادقانهشان طلوع
نخواهد کرد!
بغضِ غریبی رلوی عاامم را مایفشاارد و سانگینی
داغی جان سوز بر قلب زمین زخم میزناد .مئکا ،
کوچه پس کوچههای مدینه را در پیِ مرد بی نظیری
میرردند که محضرِ مبارکش ،منبع فایض آسانانی
بود؛ اما چه سود که این

خوشههای زهرآرینِ کیناه

منصور ،قلب سپیدش را هزارپاره کرده است.
امشب کوچههای مدینه داغدارند و بقیع ،چشمانتظار
آخرین مسافر خویش است .بقیع ،بقعهای خاموش و
تاری ؛ بقیع ،آشنایی غریب؛ بقیع ،مزار بی چارا و
فانوسی که مظهر مظلومیت هزار و اندی سامه است.
در بقیع ،روضه الزم نیست ،خودش مرثیاه مسسام
است...

به مناسبت شهادت امام صادق



مراسم مقتل خوانی و ذکر مصیبت به
همراه سخنرانی استاد مرتضی
مخملباف با موضوع (بحثی پیرامون
مجاهدتهای امام جعفر صادق
در جهت اعتالی فرهنگ مکتب
اهلبیت  )برگزار میگردد.
زمان :شنبه  98/4/8ساعت 18 :الی 19:30
مکان :مؤسسه میقات القرآن

م ض ع :یما
یرو ا اعمگال عوگادی م گ در اسگالمد یمگا
موبابد اهم ش این عمل عوادی تا نن تاسش
رر در رور و بر خد پس ا اعتقادات اول ن سؤال
ا عوادات در م رد یما موبابد.
تناب استاد منمهواف در موتث یما بر ط ر رامگل در ایگن مگ رد
ایراد سننرایو یم دهاید و بر سؤاالت و بو ات وارده پ رام ن ایگن
م ض ع پاسخ دادهاید.
برخو ا مطالئ م عوارتند ا :
(ص)
(ع)
 ملنای یما و تایگاه نن ا مان حضرت ندم تا پ امور خات چگ یگو وت ب یما و مان ابالغ نن اهم ش یما و مجا ات ترک رنندگان نن م ایع رو لو یما چ ش و چر یما ی م رد رو ل پروردگار اسش؟ چگ یر در یما ت تر پ دا رن ؟ ...ت ش ت ر این متص ل بر واحگد سگملو بصگری م قگات القگرنن
مراتلر یمای د.

رتاب ت ح د مفضل ا بان امام صگاد (ع) طگو
چ ار ته ر و در چ ار رو د ا صوح تا ظ گر بگر
مفضل ب گان بگده اسگش .نن حضگرت در ایگن
رتاب با ب ان بگفتوهای نفگرینشد بگر اثوگات
نفریدگار حر و دایا پرداختر اسش.
ت ح د مفضل ا رتاب ای ار بمند و ملتور ب لر در مواحث اعتقادی
مت ب موب د .بر سوئ اهم ش خاص ت ح د مفضّل یزد عهمای
تق عد س د بن طاووسد همراه دابتن نن را در سفر و مطاللر و
تفرر درباره نن را ت ص ر و تأر د یم ده اسش.

* در راستای ترویج فرهنگ ررنیگو و ت گش تقگ ی
دایقج یان برای حفظ رگرنن رگری د در ته گر ررا گش
عم مود مراس تقدیر و تقگرر ا ملهگ و دایقگج یان
رالس حفظد پس ا  2سال ا نغا این رالس و حفظ
 6تزءد با حض ر م گو ل متترمگر بگلور و ملهمگ ن و
دایقج یان برگزار گردید .در این ته گرد ابتگدا سگررار
خای دولتو در م رد اهم ش فراگ ری ررنن سگننایو را
مطرح یم ده و ا دایقگج یان رگالس حفگظ در مگ رد
حفظ ررنن و تأث ر نن در یدگو خ یش سؤاالتو رردید
و دایقج یان پاسخ دادید.
در ادامر سررار خای اسماع هو مله رگالس حفگظ در
رابطر با چرایو حفظ ررنن رری و فرایگای نن موگاح و
ایراد فرم دیدد در پایگان بگر همگر دایقگج یان رگالس
حفظ و ملهگ پرتالبقگان هگدایایو ا تایگئ م گو ل
بلور اهداء گردید.

از شخصی پرسیدندن وززایو ز شی اویی
چگوده میگذود؟
بو دوواحتی جواب داد چیه بگیوی ا امیرزز از
گرسنگی مجبوو شنم کوزه سفولی که یودگوو
سدصن سوله اجنادم بود بفرزش ز دودی تهده
کن ا
گف خنازدن وززی ات وا سدصن سول پید
کنوو گذاشته ز تو اینگوده دوشکری میکنی؟

خانواده و فناوی ارتباطات
رگگای ن خگگای دهد اصگگهوتگگرین و م متگگرین یقگگش را در
فرهنگ سگگا ی تاملگگر دارد و ایگگن اهم گگش مگگایو ب قگگتر
اح اس مو ب د رر بدای م فق ش و رام ابو و یا بر گش
و یارامو در بررراری ارتواطات اتتماعو و پ یگدهای درون
اتتماع تا حد یادی بر یت ه نم شهاد تلال و ترب شهای
والدین ب تگو دارد .امرو ه ر دک تن ا با دی ای ر چگک و
متدود پ رام ن خگ د ارتوگاب بررگرار یمگو رنگدد بهرگر بگر
بزرگراههای اطالعاتو دسترسو دارد رر در رنگار ی ادهگای
ترب تو چ ن مدرسر در برلگ ری عقاید و افرگار او تگأث ر
ب زایو دارد .در هزاره س م رر بر عصر ارتواطات و فناوری
اطالعات ملروف اسشد یانبنایو خای ادهها بگا رسگایرهگای
دیج تالد نس ئ تدی بر روید ترب تو ر دران وارد مورنگد
و م تئ موب د تریان هدایش ترب ش ر درگان بگر دسگش
افرادد گروه ها و اتتماعات مجا ید با اهداف یامله م و گگاه
منرب ب فتد.
ابتدا پگ ش ا نیرگر بگر عهگل ایگن ملضگل بمگردا ی ال م
مودای رر بر دو یرتر م مو ابگاره رنگ  .اول اینرگر در
این عصر و ت امع امرو ی به عل مشغلهاوی فکری
ز شغلی فرازان زالنینا تربد صحدح فرزدنان ز
توجه به عواطف ز ددوزاوی ردون موود غفل قیراو
گرفته اس  .هنگامو رگر هگ پگدر و هگ مگادر بگاغل
ه تند یا مقغهرهای فرری دیگری داریگدد فر یگدان بگرای
برطرف رردن ی ا های عاطفود ت مو و ...بر سمش وسایل
و ابزار رو رفتر و بر نی ا مت سل موبگ ید .ا نیجگایو رگر
متأسفایر در ب قتر مدارس بُلد پروربو ری و بگ ی رمگو
بر خ د گرفتر و ب قتر تنور نم بو نن مگ رد تأر گد رگرار
موگ رد و در همان بُلد نم بو ی ز ا خطرات فناوریهای
رو رمتر سنن بر م ان مونیدد فر یدان در دام نماده بگده
برایقان ررار گرفتگر و گگاهو م ارگعد دیگگر رابگل یجگات
یموبابند و یا با صرف هزینرهای مادی و ملنگ ی فگراوان
مو ت ان نیان را ا ایگن دام رهگایو بنقگ د .دوم نیرگر بگر
همان دالیهو رر در فگ عگرک رگردی د بُعین تربدی
مذابی ز اعتقودی فرزدینان بسیدوو افی دمیوده
اس ز دتوادسته ای ایشون وا بو معووف مذابی ز
ددز مبودی قررن ز دیین مبیدن اسیوم ز میذا
تشدع رشنو کند ا تگا بگا هگر وس سگرای در دامگو رگرار
یگ رید .ادامر دارد...

جان فدا ی حرمت یار خراسانی من

چاره ردد و غم و رنج و رپیشانی من

میرسد نغمهات از سبزرتین پنجرهاه

ای تو آرام دل خسته و طوافنی من

«ای عوداللظ ا س ی من بر یارای سالم برسان و بر ایقگان
بگ رر ب طان را بر خ د راه یدهنگد و بگر نیگان فرمگان ده بگر
راستو در گفتار و ادای امایش و نی ا را فرمان ده در نن چگر بگر
راربان یمو نید خام بو ور ید و ست زه ت یو را رنگار ی نگد و
بر یردیگر روی نورید رر م تئ یزدیک بدن بر من اسش.
به دو افتودن بو یکنیگر خود وا مشغول دسیوزدن کیه
من بو خود عهن کرده ام ار که چندن کنن ز ییووی از
یووان مرا بیه خشی رزودا از خینا بخیواا دو دددیو
سخ ترین عذاب وا بیه از وسیودن ز دو رخیرت دو
شموو زیون کووان بوشن و ایقان را نگگاه سگا رگر خداویگد
ی ر رار نی ا را خ اهد بنق د و ا بد راربان در خ اهد گذبش؛
مگر ر و رر بر خدا برک ور یده یا دوسگتو ا دوسگتان مگرا
ب ا ارد یا بدخ اهو او را بر دل گ رد رر اگر چن ن رند خداوید او
را یونقاید تا مگایو رگر ا ایگن ایدیقگر بگد بگا یگگرددد اگگر
با گقش (چر ب تر) و اگر یر روح ایمان ا دلش رخش بربنگدد و
ا والیش من ب رون رود و او را ا والیش ما ب رهای ین اهد ب د
و ا این سری بش بد بر خدا پناه موبرم»
(بتاراالی ارد ج71د ص)231

دخترما ای امه استی من
تو چراغیا تو چراغ امه ش اوی منی
روی ای دخترک
ای سراپو الموس
تو یکی گوار توبننه بیمودننی
قنو خود وا بشنوس
قنو خود وا بشنوس
 13تیر ماه والدت حضرت معصومه
و روز دختر مبارک باد

(س)

کلیدهای استفاده از فنون مناظره
در پاسخگویی به اشکاالت وهابیت
درباره توسل و تبرک جستن
با ت تر بر ررنن رری و احادیث م رد رو ل اهل ت نند در ته ات گذبترد
م ارد متلددی ا بفا دهندهها مایند ررنن رگری م عظگرای رگر ا تایگئ
پروردگار نمدهد ع لد نب وض ی پ امور اسالم(ص)د نب دهان موارکد تای
دسش و پای ایقاند خاک پای حضرتد اب اء منت گئ بگر ایقگان و دههگا
م رد دیگر رر من ب بر حضرت و اوصگ ای ایقگان و سگایر پ غموگران و
اول ای ال و اسشد ملرفو گردیدد لذا بر این طری م رل ش پاسنگ بگ دن
را برای منالف فراه مورن رر او باید پاسخ دهد رر با ت تر بگر تلگداد
بفا دهندهها بر ردام ک باید مراتلر رن ؟! و اما با ت تر بر ب ان مقدمات
روهود پاسخ اینگ یر اسش رر بر همان صگ رت رگر رگرنن بگفا مگودهگدد
پ غمور اررم(ص) ی ز بفا مو دهد و بر همان ص رتو رر ع ل بفا مودهگد
تربش امام ح ن(ع) ی ز بفا مو دهد و بر همان ص رتو رگر م عظگر بگفا
مودهدد ام رالمؤمن ن(ع) ی ز بفا مودهد و یموت ای بگ ی رر چ ن همر
پ اموران و امامان و صالت ن در ررنن مایند سایر بفا دهنگدگان مقگن
یقده اید پس ردرت بفا دهندگو یدارید! چرا رر همان ط ر رگر ب گان بگد
ررنن رری ره ات را مقن ررده اسش .بر ط ر م گال خداویگد در رگرنن
مو فرماید :ردرت بفا دهندگو را بر یرو ا پ امورای (حضگرت ع گو(ع))
دادم رر این بر عن ان یم یر اسش در حالو رر مودای همر پ گاموران بگر
اذن ال و در ط ل یدگو خ یش دارای این ردرت ب دهاید .دو دتدجه اگر
گفتد یو وسول اهللزصها یو ابو عبناهللزعه بدموو میو وا شیفو بینه
این توسل مو بو ریه «زَاِذا مَرِضْ ُ زَ اُوَ یَشفدن» کیه زاوبدی
مطرح می کننا تنوقضی دناود ز ده تنهو شرک ددس

بلکه خود

قررن می فرموین به عسلا قررنا موعظها عدسی بن میری ز...
مراجعه کندن ز شفو بگدرین به عبیووت دیگیر ایین پرزودگیوو
متعول اس

که دو ار کس ز ار چدزی که بخواان قنوت شفو

داننگی عنوی

می فرموین .لذا زقتی میگوید خنایو تو میو وا

شفو بنه می دادد که خنازدن متعول به طوو مستقد ز بو ادجوم
معجزه این کوو وا دمیکنن ز چون مسیبب

اسسیبوب اسی

از

طریق اسبوبا واه شفو دادن مو وا جلوی پویمون قراو میدان.
ادامر دارد...
کن سیدی 35- 233

[فتگگ ی مراتگگع عظگگام امگگام خم نگگود نیگگش...
خامنر اید نیش ...س تایود نیش ...صافود نیش...
مرارم ب را ید نیش ...ب جش و نیش ...سوتایو]
سؤال ریو دو غسل چرکاوی زیر دوخن
پو یو دس مودع وسدنن رب اس ؟
پوسخ اگر یاخن ا حد ملم ل بهنگدتر بابگد و
یر همان مقداری رر ا حد ملم ل بهندتر اسش
چررو بابد رر مایع رس دن نب بر یاخن اسگش
باید نن را برطرف رند و اگر یگاخن بهنگد یوابگد
چرک یر نن مایلو یدارد.
سؤال رییو عدنین دیومرلیزلنزه کیه دو
داخل چشی قیراوا میی گدیرد میودع از
صح زضو ز غسل اس ؟
پوسخ خ ر مایع ی ش.
سؤال خیولکوبی ز غسیل چیه حکمیی
داود؟
جواب خالر بو اعضا رر یر پ سش رگرار دارد
و مایع رس دن نب بر ظگاهر پ سگش یمگوبگ د
برای وض و غ ل ابرالو یدارد؟
سؤال شن دو زجود مودع چیه حکمیی
داود؟
جواب اگر پ ش ا غ ل بک رند چ زی مایع
ا رس دن نب در بدن او ه ش یگا یگر (چنای گر
بک او منقأ عقالیو دارد م الً بغهش یقابگو
یا گچ راری اسش) باید وارسو رند تگا مطمگون
ب د رر مایلو ی ش .در غ ر این ص رت یوایگد
بر بک خ د اعتنا رند رر منجر بگر وسگ اس و
ارتراب حرام موب د.
سؤال سختی بر طرف کیردن میودع دو
غسل چه حکمی داود؟
جواب اگر در اعضای غ گل چ گزی چ گو ده
رر بردابتن نن ممرن ی ش یا م تئ ع گر و
حرج اسگش و بگر طگرف رگردن نن بگر رگدری
مققش دارد رر یمو ب د تتمگل رگرد بایگد بگر
دست ر تو ره عمل یم د.
* ری  ...صوفی باید بر دست ر تو گره عمگل
رند و پس ا تو ره بنابر احت اب واتئ اگر تمام
یا بلضو ا ر مشهای ت م بومایع بابد ت م
ه یماید.

