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 اینکه به فرموده بزرگانمان ذات دنیـا و 
زندگی آن با سختی و مشکالت و بالها 

کسـی بـراي    هراگر اینکه ، گره خورده
 آرامش به دنیا آمده خوشی و آسایش و

کنیـد   اما باور، آدرس را غلط آمده قبول
هـا مـا خودمـان را گرفتـار      خیلی وقـت 

کنـیم کـه خودمـان دور      هـایی مـی   پیله
  . ایم خودمان تنیده

انـد و حسـرت    ها فقـط نشسـته   بعضی
  . خورند هاي از دست رفته را می گذشته

اي هستند کـه   بعضی هم در ماتم آینده
دو گروه فرصت حال  هنوز نیامده که هر

  .دهند  حاضر را ازدست می
ــ ــی ؤامیرالم ــرت عل  )ع(منین حض

 آینـده  ها گذشته و گذشته :فرمایند می
هم هنوز نیامده پس برخیز کمـر همـت    

  .ببند و فرصت حاضر را دریاب 
 )ع(در حدیث دیگـري امـام علـی    

انـدوه روز   ،اي بنـده خـدا   :فرماید  می
زیـرا  ، نیامده را به امروزت اضافه نکـن 

از عمرتو باشد خدا  ،اگر روز نرسیده هم
  .  را خواهد رساند  روزي تو

)                                                                                                                            495ص/   267حکمت (                 
  

هنگامی که زن درست اندیش و : فرمود می )ص(گرانقدرم محمد  جد: فرمایند می )س(حضرت زینب کبري
امان خود را پاك و پـاکیزه  ي رمضان را بگیرد، و د درست کردار نمازهاي پنجگانه اش را بخواند، و روزه

شـود از هـر یـک از درهـاي      دارد، و با همسرش هماهنگ گردد و حقوق او را رعایت کند، به او گفته می
  . خواهی بر بهشت زیبا و پرنعمت خدا درآي بهشت که می

 وینیسید محمد کاظم قز... آیت : نوشته) س(کتاب زندگانی حضرت زینب : مأخذ                            
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  .پروردگار مهربا نه حیاتشان و نه مرگشان بدست خودشان نیست-2
 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  صافی گلپایگانی... استفتاء از آیت
حکم گرفتن پـول بـراي انجـام    : سؤال

هاي دانشگاهی جهت گرفتن  پایان نامه
ــرا   ــا دکت مــدرك کارشناســی ارشــد ی

  چیست؟
در مواردي که موجب تخلف از مقـررات  : جواب

و معرف غیر صالح به جاي صـالح باشـد جـایز    
  نیست 

اگـر شـخص ملکـی درجـایی     : سؤال 
داشته باشد ولی محل سکونت او شهر 

آن منطقـه کـه     دیگر باشد آیا وقتی بـه 
ملک دارد میرود نمـازش کامـل و روزه   

  اش صحیح است یا خیر ؟
در محلی ملـک دارد و در آن  که کسی : جواب 

محل  شش ماه بماند آن محـل تـاآن ملـک را    
  .دارد حکم وطن او را دارد 

  

  مکارم شیرازي... استفتاء از آیت
والیت فقیه تحقیقـی اسـت یـا    : سؤال

  تقلیدي؟
براي کسانی که مجتهد باشـند تحقیقـی   : جواب

است و براي کسانی که مجتهد نیستند تقلیـدي  
  .است

اگر امر شوهر در تقابـل بـا امـر    : سؤال
ولی فقیه قرار بگیـرد اطاعـت از کـدام    

  یک الزم است؟
به حکومت باید از ولـی   در مسأله مربوط: جواب

  .فقیه پیروي کرد
ــؤال ت آن   : س ت وکیفی الم چیس رد مض

  چگونھ است ؟ 
منظور حق الناس قطعی یا احتمالی است : جواب

که صاحب آن دقیق شناخته شده نیست که بـا  
  .اجازه حاکم شرع صرف نیازمندان میگردد

 

و ": فرمایـد  د که میسوره مبارکه بقره می باش 186از آیات مهم در زمینه دعا، آیه 
عود اُجیب نّی فَإِنّی قَریبعبادي ع سـتَجیبو    ةَاذا سأَلَکعـانِ فَلیاعِ إِذا داالـد   لـی و

و چـون  : فرمایـد  مـی  )ص( آیه خطاب به پیغمبر اکـرم  "لیؤمنوا بی لَعلَّهم یرشُدونَ 
دعـاي  نـزدیکم و  ) بـه آنهـا  (پرسـند، همانـا مـن     بندگان من از تو درباره من می

دهم پس آنها نیز دعوت مرا اجابت کنند  دعاکننده را وقتی که مرا بخواند پاسخ می
  .باشد که راه یابند ،و به من ایمان آورند

  

شروط خاصی براي خواندن خود براي بنـده نگذاشـته اسـت     ،پروردگار مهربان-2
را بخواند تواند پروردگار خود  فلذا بنده در هر موقعیتی، هر زمانی، با هر شرایطی می

همـین جهـت بنـده      پروردگار مهربان است به ،ترین کس به بندگان چرا که نزدیک
چنین دعا نمایـد، چنـین    بایستی بر قول پروردگار ایمان و اعتماد داشته باشد و این 

نماید بندگانی که نه حیاتشـان و نـه    پروردگاري بشارت اجابت دعاي بندگان را می
  .مرگشان بدست خودشان نیست

 

اي که پروردگار مهربان را صدا بزند و بخواند بالفاصله جواب خـود را از   هر بنده -3
د و امید بنده از همه جـا  شنود اما نوع خواندن باید خالصانه و خاص باش جانب او می

  .و همه چیز قطع باشد و امري ناشدنی و یا توقعی بیجا را درخواست ننماید
  .تضمین اجابت چنین دعایی از جانب پروردگار صد در صد است

 
قابل توجه اینکه، آیه در مقام اثبات یا نفی واسطه در پیشگاه الهی نیست، بلکـه  -4

  . تنها در مقام اثبات اهمیت دعا و خواندن پروردگار متعال است
 

  :یابیم که با توجه به ترجمه و تدبر در نکات فنی آیه در می
دارد و بدلیل پروردگار مهربان نسبت به بندگانی که او را بخوانند عنایت خاصی -1

و بـدون   منزلت و شرف دعاي بندگان نزد پروردگار، خداوند سبحان، خود مستقیماً
مرتبه پاسخ فرموده و بندگان را بسوي خـود خوانـده اسـت و     7فاصله و واسطه، 

مطابق این آیه، دعاي بندگان، امري است که عدم انجام آن توسط بنده مستوجب 
  .عقوبت خواهد بود

ردن از دیدگاه قرآنی بسیار حائز اهمیت و عبادتی گرانقدر است و دعوتی است از جانب پروردگار که بنده در نتیجه دعا ک
پشـتوانه نیسـت در    و وعده حق تخلف ناپذیر است و مانند وعده مخلوقات توخالی و بـی  .امر به اطاعت از آن شده است

  .با شرایط صحیح مذکوره فوق دعا نماید صورتیکه بنده به قول پروردگار اطمینان و اعتماد داشته باشد و
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 ياین ماه خانم زهرا آزاد بـه مقـام کـارآموز    در
   .ردیدندقرآن از شعبه سلمان فارسی نائل گ

ــاب   ــام کت ــرآن                          : ن ــاره ق ــه درب ــد نکت هشتص
  رضا باقی زاده : نام نویسنده 

قرآن کـه ریشـه هـاي تمـام     
ــه معــارف  بشــري در آن نهفت

است بهترین وسیله آرامش از 
 ،برتـرین مصــادیق ذکــر خــدا 

مایه کرامت فردي و اجتماعی 
ما مسلمانان است و همه چیز 
ما به عمل به آن و پیـروي از  

 )ع(قرآن ناطق ائمه اهـل بیـت  
  .بستگی دارد 

در این کتاب نکته هاي حساس درباره قرآن گردآوري شده 
ر قرآن دعوت کند باشد که هرکـدام  تامارا به تفکر بیشتر د

مـا بـه    نکته قرآن دراین مجموعه راهنماي ازاین هشتصد
 .سوي حضرت محبوب گردد

ماجراي   DVDشمادر 
غــار ثــور بــا مــاجراي 
هجــــرت حضــــرت 

المبیت  لیلۀو  )ص(رسول
  شوید و اینکه  آشنا می

 .چه مسائلی در غار براي حضـرت اتفـاق افتـاد   
اهل سـنت آیـه غـار  را فضـیلتی بـراي ابـوبکر       

هـاي موجـود درایـه شـما      طبق قرینه دانند و می
ضـیلتی  عزیزان متوجه خواهید شد که نه تنهـا ف 

ــی   ــوب نم ــراي او محس ــه    ب ــه مای ــود بلک ش
 .سرافکندگی براي اوست

ى تاریخ است کـه عظمـت حضـور یـک زن را در      ى برجسته یک نمونه  زینب کبرى 
شـود در عاشـورا، در    اینکـه گفتـه مـی   . دهد یکى از مهمترین مسائل تاریخ نشان می

عامل این پیـروزى،   -که واقعاً پیروز شد  -ى کربال، خون بر شمشیر پیروز شد  حادثه
ى نظامى با شکست ظاهرى  حادثه .بود؛ والّا خون در کربال تمام شد )س(حضرت زینب

ى عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزى که موجـب شـد ایـن     نیروهاى حق در عرصه
شکست نظامىِ ظاهرى، تبدیل به یک پیروزى قطعـىِ دائمـى شـود، عبـارت بـود از      

بر عهده گرفت؛ ایـن خیلـى چیـز     )س(؛ نقشى که حضرت زینب )س(منش زینب کبرى
ى تـاریخ نیسـت؛ زن در مـتن     کـه زن در حاشـیه   این حادثه نشـان داد . مهمى است

قرآن هم در موارد متعددى به این نکته نـاطق اسـت؛   . حوادث مهم تاریخى قرار دارد
ى  لیکن این مربوط به تاریخ نزدیک است، مربوط به امم گذشته نیست؛ یـک حادثـه  

کند که با یک عظمـت   را مشاهده می  )س(زنده و ملموس است که انسان زینب کبرى
کند که دشمنى کـه بـه    شود؛ کارى می اى در عرصه ظاهر می کننده و درخشنده خیره

حسب ظاهر در کارزار نظامى پیروز شده است و مخالفین خـود را قلـع و قمـع کـرده     
است و بر تخت پیروزى تکیه زده است، در مقر قدرت خـود، در کـاخ ریاسـت خـود،     

نـد و پیـروزى او را تبـدیل    ز تحقیر و ذلیل شود؛ داغ ننگ ابدى را به پیشـانى او مـی  
تـوان   نشان داد کـه مـی   )س(زینب. است  میکند به یک شکست؛ این کارِ زینب کبرى

 .به یک جهاد بزرگو  نه را تبدیل کرد به عزت مجاهدانهحجب و عفاف زنا

خدایا، با من حرف بزن، یک سار شروع بـه خوانـدن   : مردي با خود زمزمه کرد
  . کرد؛ اما مرد نشنید

  ...خدایا، با من حرف بزن: فریاد برآورد
  .رد اعتنایی نکردآذرخش در آسمان غرید؛ اما م

  پس تو کجایی؟: مرد به اطراف خود نگاه کرد و گفت
  ...بگذار تو را ببینم

  .اي درخشید؛ اما مرد ندید ستاره
  .خدایا، یک معجزه به من نشان بده: مرد فریاد کشید

  .کودکی متولد شد؛ ولی مرد باز هم توجهی نکرد
ن بده و بگـذار تـو را   خدایا خودت را به من نشا: مرد در نهایت یأس فریاد زد

اي روي دست مرد نشست، و او پروانـه   پروانه... . کنم ببینم؛ از تو خواهش می
  ...را پراند و به راهش ادامه داد

 ردک دیدش و از دور خدایا می  در همه احوال خدا با او بود          او نمی ،دلی بی
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  گرامی داشتن فرزندان
  . تربیت کودك است دیگر موارد پیشگیري معنوي و تعلیم و از

   .بزرگواري از عوامل مهم سالمت رفتاري است کرامت و
  )  231غررالحکم، ص (

 این رو در کنار مهرورزي به فرزند باید روح بزرگـواري را در  از
  .او دمید

را گرامی بداریـد   خود فرزندان :فرمودند )ص(رسول اکرم
و آنان را خوب تربیت کنید که ) ها شخصیت بدهید به آن(

  )222ص  مکارم االخالق،(                  .موجب مغفرت شماست
  

  فاعی و اجتماعیهاي د ارتتعلیم مه
شنا کـردن و   به فرزندان خود :فرمودند )ص(رسول گرامی اسالم
                               .تیراندازي بیاموزید

  )47ص  6الکافی ، ج( 
پدرش این است که بـه   حق فرزند بر! نیز فرمودند اي علی  و

        .اي قرارش دهد جایگاه شایسته وي ادب آموزد و در
  )3729ص4الفقیه ،ج(

حسین علیهماالسـالم   حسن و )ص(روزي رسول خدا
: شخصی به نام اقرع بن حابس گفت .بوسید را می

ام  هیچ یـک را نبوسـیده  هرگز  من ده فرزند دارم و
او رحـم   هرکس رحم نکند بر: ن حضرت فرمودندآ

ه روایتی آن حضرت به قدري از این پای شود بر نمی
اش برافروخـت   وي خشمگین شدند که چهره گفتار

اگر خـدا عاطفـه را از دلـت کنـده     : به او فرمودند و
چه کنم؟ هرکس به خردساالن مـا مهـر    تو است با
) مسـلمانان (ا احترام نکند از ما ر بزرگان ما نورزد و
                    .نیست

   )283-282ص 43اراالنوار ،جبح(
  

  :ازدواج فرزندان
حـق فرزنـد بـر     :فرمودند )ص(رسول گرامی اسالم

له اینکـه هرگـاه بـالغ    مج پدر سه چیز است از
  ) 369الواعظین، ص  روضۀ(     .شد برایش همسر گزیند

صري از موارد پیشگیري معنـوي  بنابراین همانطور که در مخت
را از بدو تولد حتی خیلی  اسالم تربیت کودك! مشاهده نمودیم

 !دهـد  بعـد آن ادامـه مـی    تـا ازدواج و  از آن آغاز نموده و پیش
بـا تفکـر امـروزي     اینطور نیست که ما کودکان را رها کنـیم و 

کودکان را به حـال  ) بگذار کودك آزاد باشد تا خود تجربه کند(
معضـالت   ،جـوان سپس انتظار داشـته باشـیم    گذاریم وخود وا

مادرهــا  فــردي و اجتمــاعی نداشــته باشــد پــس مــا پــدرها و 
  !!!مسئولیم

 سـلفی  تندرو و گر فتنه مفتی عرعور عدنان آن در که است شده منتشر اینترنت در جدیدي ویدیویی فیلم
 امـام          با نبرد به ظهور عصر اوایل در که کسی همان باشد، "سفیانی" ارتش سربازان از کند می آرزو

  .رفت خواهد )عج(مهدي
 در است، عربستان مقیم که سوري سلفی شیخ عرعور، عدنان خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 لشـکر  پرچم لواي زیر اهللا انشاء امیدواریم: گفت "شذا" شبکه به موسوم خود تبلیغاتی تریبون از سخنانی
  !!!باشیم سفیانی

  کیست؟ سفیانی
 بـن  خالد« فرزندان از »عنبسه بن عثمان« او. است متواتر و متعدد سفیانی درباره وروایات احادیث

 بـا  اسـت  مـردي  او. است »سفیان« به معروف است، ابوسفیان نسل از چون و است معاویه بن یزید
 سرزمینی که »بیدا« نام به خشک سرزمینی از او. دارد کبود چشمانی و روست آبله و ترسناك اي چهره

 .خواهد کرد خروج است، شام و مکه بین در علف و آب بی
 

   است حرام مردان براي زیبا مردان با هم نشینی
 همیشـه  هـا  وهابی سخنان و فتوا سنی، و شیعه میان آرام گفتگوي از نقل به اویس گزارش به

 نشستن بودن حرام” گروه این فتواي از دیگر یکی. است شده یاديز افراد تعجب و خنده باعث
  .“است سیما خوش جوان مردان نزد مردان

 نشینی هم: چندي پیش در سخنانش گفته بود“ عبداهللا بن محمد الداوود”وهابی   نویسنده و مبلغ
 ملـک ”  دانشـگاه  آموختگـان  دانـش  از کـه  او. است حرام خلوت مکان یک در رو زیبا جوانان با

 طـارق  القرنـی،  عـائض العوده،  سلمان”  همچون وهابی بزرگ علماي و بوده عربستان  “سعود
 در کـه  سـخنانش  از بخشـی  در نویسـند  می تقریض هایش بر نوشته  “خالد عمرو و السویدان

 حـرام  الوسیم الشاب مع الرجل خلوه إن :است گفته  داده انتشار خویش شخصی توییتر صفحه
 )است حرام شرعاً خلوت جاي در دارد زیبایی چهره که جوانی با مردها همنشینی(  شرعا

   قبر عذاب از دوري براي آتش ضد کفن
 بـراي  آتـش  ضـد  هـاي  کفن فروش و تبلیغ به سایت وب یک اقدام اویس، گزارش به

  است شده مجازي فضاي در مخاطبین تند واکنش باعث قبر در عذاب آتش از رهایی
 کوشـد  مـی  انحراف از حق معرفی راه در خودش ادعاي به که ترکیه اهالی ،صفحات از یکی در قبل چندي
 جز نبود چیزي هم آن و. گرفت قرار ترك هاي روزنامه و ها سایت عالقه مورد سریعاً که شد منتشر فیلمی

 فروشـگاه : کردنـد  اعـالم  متعـددي  هـاي  یادداشـت  در نیـز  ترك هاي روزنامه و ها سایت “آتش ضد کفن”
 بـراي  آتـش  ضـد  هاي کفن  ترکیه دینی عالم “هوجا احمد جوبلی” آثار نشر سایت وب به وابسته اینترنتی

  1.فروشد می قبر اول شب عذاب از ماندن دور
 سـایت  وب ایـن  ، اسـت  لیـر  70 حدود ترکیه در کفن یک معمولی قیمت که درحالی گزارش این اساس بر

 این ادعاي اساس بر .گیرد می خریداران از دالر 370 از بیش ذابع ضد و آتش ضد هاي کفن فروش براي
 از قبـر  اول شب در را مرده که شده نوشته الهی اسماء و ها ادعیه آهو پوست از ها کفن این روي ،سایت وب

 احمـد  اصـلی  سـایت  اینکـه  توجـه  جالب نکته. کند می کم قبر اول شب عذاب از و کند می دور الهی عذاب
  دارد بوك فیس در تنها الیک میلیون 2 هب نزدیک هوجا
 تنفـر  وهابیت به نسبت که اندازه همان به اما شود می شناخته وهابیت ضد شخصیتی عنوان به هوجا احمد
  .دارد هم شیعی ضد تفکرات دارد
 


