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اید کـه شـاد    آیا تا به حال فکر کرده
؟ دکردن دل دیگران، چقدر خـرج دار 

پاسخ این است که خیلـی وقـت هـا    
ندارد و تنها یک جـو  خرجی هم  اصالً

  .خواهد و بس همت می
گاهی اوقات دل یک کودك بـا یـک   

شود و یا احوالپرسی و  آبنبات شاد می
عیادت از یک بیمار، حال و هـواي او  

گــاهی اوقــات، . کنــد را عــوض مــی
سرکشی به انسانی مصیبت دیـده و  
همدردي با او، بار مصیبت هـایش را  

کند و گاهی هم یک تماس یـا   کم می
ک نگاه محبت آمیز، دل پدر و مـادر  ی

پــدربزرگ و مــادربزرگی را شــاد  یــا
یک وقت هـم شـاید دسـت    . کند می
ــرق   نواز ــی را غ ــودك یتیم ــی، ک ش

صدها بلکه هـزاران   کند وخوشحالی 
  ...نمونه مشابه دیگر

 کنـیم سال نو را با این نیت آغاز پس 
با هر توان و درآمـدي کـه   ما هم که 

ـ   میداریم  ردن دل تـوانیم در شـاد ک
  ..دیگران سهمی داشته باشیم 

قسـم بـه    :فرمایند می )ع(امام علی
! شنود خدایی که همه صداها را می

هر کس دلی را شاد کند، خداونـد  
از آن شادي، لطفی را براي او قرار 

دهد که هنگام مصـیبت، ماننـد    می
بـارد و تلخـی    آبی زالل بر او مـی 

  .    برد مصیبت را از بین می
)                                                                                                                            489ص/   257حکمت (                 

  

  .خداوند امر به معروف را جهت اصالح جامعه واجب فرمود :فرمایند می )س(فاطمه زهراحضرت 
  )658ص/1ج/احتجاح طبرسی(

ها ایستاده بود و با نگـاهی همـراه    کودکی با پاهاي برهنه روي برف
از سرماي زیاد . حسرت و اندوه، به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد

خـانمی در حـال   . کـرد  جا می می لرزید و پاهایش را روي زمین جابه
عبور او را دید و به داخل فروشـگاه بـرد و بـرایش لبـاس و کفـش      

  !مواظب خودت باش: بعد به او گفت. خرید
: لرزیـد، پرسـید   کرد و دیگـر نمـی   کودك که حاال احساس گرما می

نه؛ من فقط یکی : ؟ زن لبخند زد و پاسخ داد!خانم، شما خدا هستید
  .هاي خدا هستم از بنده
  ... .دانستم با او نسبت دارید می: گفتکودك 
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در جلسه پیشین بیان شد، از دیدگاه قرآن کریم، دعا کردن 
نقـدر محسـوب   بسیار حـائز اهمیـت اسـت و عبـادتی گرا    

سـوره نمـل،    62در این شماره، با توجـه بـه آیـه     .شود می
  .کنیم اهمیت دعا کردن را بازگو می

یا آنکه درمانده را وقتی که بخوانـد  «خوانیم،  در این آیه می
  .»اجابت کند و گرفتاري را از او بردارد) خداي تعالی را(او را 

گزیر و مضطر یعنی درمانده، ناچـار، نـا  : معناي لغوي مضطر
عالج و محتاج و وقتـی انسـان    بینوا، مستمند، مجبور و بی

خود را مضطر دید یعنی از هر دري ناامید شـد و تنهـا بـه    
مراد و مقصـود   .خداي تعالی روي آورد اجابتش حتمی است

از اجابت مضطر این اسـت کـه، اگـر چـه خداونـد دعـاي       
آورد بـه   دعاکنندگان را مسـتجاب و حوائجشـان را برمـی   

رت دیگر زمانی هم که مضطر نیسـتند خداونـد اجابـت    عبا
نماید اما، با توجه به اینکه در حال اضطرار، دعاي داعـی   می

از حقیقت و اخالص برخوردار است و واقعیت دارد و دیگـر  
نبسـته، دعـاي   ) بنـده خـدا  (در دل امیدي بر غیر خداوند 

شود چرا که او را هیچ  تر مستجاب می چنین شخصی سریع
نکته قابل توجه  .اي نباشد مگر خداي تعالی اي و چاره وسیله

در آیه این است که چنین دعایی که از جانب فرد مضطر بـا  
شرایط خودش انجام خواهد شـد، نـه تنهـا حتمـاً اجابـت      

سرعت اجابت آن هم در حد باالست بلکه پروردگار  ،شود می
   .نماید ها را نیز از این فرد و مسیر او دور می بدي
جه به حدیث مذکور در ذیل، مضطر یک مقـام معنـوي   با تو

. است )عج(است، و مصداق بارز آن در این آیه حضرت مهدي
این آیه در مورد «: فرمایند در این باره می )ع(امام صادق

نازل شده بخدا سوگند مضـطر اوسـت    )عج(حضرت مهدي
آورد و  هنگامی که در مقام ابراهیم دو رکعت نماز بجا می

دارد و خداوند دعـاي   دست به درگاه خداي تعالی بر می
هـا را از او برطـرف و او را    کند ناراحتی او را اجابت می

البته با توجه بـه اینکـه      ».دهد خلیفه روي زمین قرار می
منتظر و (آمادگی هر دو طرف  ،طرفه استیک امر دو  ،ظهور

با انجـام دادن تکالیفمـان و   ... شاء  ان[ .را الزم دارد) منتظَر
ایجاد کردن این حالت اضـطرار در خـویش منتظـر چنـین     

کنیم بقیـه زمـان    زمانی هستیم و از خداوند درخواست می
  ]انتظار را بر ما گنهکاران ببخشاید

  
  

  لپایگانیصافی گ... استفتاء از آیت
تـوان آن را بـه    نظر شرع مقدس درباره نوروز چیست؟ و آیا می :سؤال

 عنوان عید تلقی کرد؟ 
اعیاد شرعی و مذهبی بزرگ اسالمی، عید فطر و عید قربـان و عیـد غـدیر و     :پاسخ

در عید نوروز هـم اگـر    .است )ع(و ائمه معصومین)ع(روزهاي والدت حضرت رسول اکرم
ی، مانند دیدار با برادران مؤمن یـا عیـادت بیمـاران و رسـیدگی     هاي دین مؤمنین برنامه

در حـدیث   .هاي بدآموز نداشته باشـند مناسـب اسـت    حال مستمندان داشته و برنامه به
؛ هـر روزي کـه در   ) 428نهج البالغۀ؛ حکمت( »اهللاُ فیه فَهو یوم عید  لَا یعصى  یومٍ  کُلُّ«است 

  .ن روز عید استآن معصیت خدا نگردد، آ
روز اولین فصل بهار مثل خود فصل بهار یک امر واقعی و تکوینی . نوروز، یعنی روز نو
داند چند هزار یا چند میلیون سال  خدا می. ارتباط ندارد )پادشاه ایران(است، و به جمشید

از آیـات خـدا اسـت کـه زمـین دوبـاره بعـد از مـوتش و         . پیش از جمشید بـوده اسـت  
وا أَنَّ اهللاَ  «فرمایـد   که در قرآن مجید می شود، و چنان ها زنده می شدن گیاه خشک لَمـاع

و محتمل است غسل یا هر عبادت دیگري بـه   )17سوره حدید؛ آیه ( »یحیِ الْأَرض بعد موتها
  .همین مناسبت باشد

  مکارم شیرازي... استفتاء از آیت
یـا روز سـیزدهم    آیا آنچه در مورد نحس بودن عـدد سـیزده و  : سؤال

 فروردین می گویند صحت دارد؟
نحسی عدد سیزده و روز سیزدهم فروردین از خرافات اسـت، ولـی گـردش در     :پاسخ

  .طبیعت و دیدن آثار عظمت خلقت وتفریح سالم به دور از گناه مانعی ندارد
 

  در کنار خطوط سیم پیام 
  خارج از ده، سه کاج روییدند

  سالیان دراز رهگذران 
  دیدند آن سه را چون سه دوست می

  یکی از روزهاي پاییزي
  زیر رگبار و تازیانۀ باد

  ها به خود لرزید یکی از کاج
  ادخم شد و روي سومی افت

  اي آشنا سالم علیک«: گفت
  زحمت بنده را تقبل کن

  هایم ز خاك بیرون است ریشه
  »!چند روزي مرا تحمل کن

  :کاج همسایه گفت با لبخند
  جاي تو اي رفیق بر سرِماست«

   توي آغوشم استراحت کن
  »پیش من میهمان حبیب خداست

  کاج دوم که ماجرا را دید 
  از حسادت کشید فریادي

  ریشه زشت و بی اي کاج«: گفت
  »پس چرا روي من نیفتادي؟

  شرح اخالقت ! شرمنده«: گفت
  کامالً در کتاب درسی هست
  به تو گر تکیه داده بودم من
  »!رفته بودیم جفتمان از دست

 سیدامیر سادات موسوي
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تجوید و احکام ویـژه بـرادران بعـد از     هاي ثبت نام کالس
 -هرامـی فاطمـه ب  -لیال صـمدي  -حیدري ممقانی حکیمه علی: و آقایان ها خانم .باشد می 94تعطیالت سال 

 )شـعبه مرکـزي  ( فرشـته کرمـی   -رقیه حاجبی -عطیه دولتی -زهرا بوداغی
 حسن کریمـی  -مجتبی مروتی -فاطمه کمالی -فاطمه نعیمی -راضیه مشایخی

  ))عج(... جلسه بقیه(مریم طاحونه  -مرضیه علی محمدي ))ع(االئمه شعبه ثامن(
 .شدشعب به آنها اهدا خواهد  ینجوایز برندگان از طریق مسؤل* 

  :فرمودند )ع(امام صادق
  خوانی در هنگامی که نماز واجب می

  وقتش بخوان؛ همچون نماز کسی که خداحافظی 
سـپس  . ترسد هیچگـاه بـاز نگـردد    کند و می می

گاهـت بـدوز؛ تـو کـه اگـر       نگاهت را بـه سـجده  
دانستی در سمت راست و چپـت چـه کسـانی     می

کـه  آوردي، بدان  هستند، نمازت را نیکو به جا می
بیند و تو او را  در پیشگاه کسی هستی که تو را می

  403 ، ص10 امالی الصدوق، ج                            .بینی نمی
 

CD صدقه  
شـوید و در   در مبحث صدقه با معنا و اقسام صـدقه آشـنا مـی   

توانند واجب یا مستحب باشند و خـود   یابید که صدقات می می
  .صدقات واجب هم تقسیماتی دارد

باید دانست که صدقه صرفاً مبلغی را در اختیار یـک مسـتحق   
ـ  گذاشتن نمی ه جـواب  باشد بلکه مصادیق بسیاري دارد از جمل

. سالم دادن، غذا دادن به حیوانات اهلی و وحشی، باز کردن راه
فوائد بسیاري در صدقه هست که اگر با شرایط خود انجام شود 

بـال، ازدیـاد    70هاي زیادي از جمله طول عمر، دوري از  خاصیت
خواهد بود البته به شرطی که از آفت به دور باشد کـه  ... روزي و

  .استماع نمایید CDد در توانی آفات صدقه را می
باشـد و   یبر سادات حرام نم مستحب  قابل ذکر است که صدقه

هنگام اسارت و اهانـت شـامیان    )ع(کلثوم مطلبی که حضرت ام
صـدقه   CDتوانیـد در   بیان فرمودند دالیلی دارد که آن را مـی 

  .بیابید
 

  گناه زبان در حکایت ها و روایت ها: نام کتاب
  معصومه بیگم آزرمی: نام نویسنده

زبان مهمترین وسیله ارتباط انسان با انسان هاي دیگر است 
که نقش مهم د رترقی مادي و معنوي انسان دارد و نیز بـه  

فت انگیز اعضـاي بـدن، نقـش مهـم در     عنوان یک عضو شگ
  .جویدن و کمک موثر در هضم غذا دارد

سیله اي در اختیـار انسـان هـا قـرار     جالب تر اینکه خداوند براي حرف زدن و تکلم، و
پـس   .اي داده که بسیار آسان و در دسترس همه است که نه خستگی دارد و نه هزینه

اهی به گناهانی که زبان مرتکب میشود، کنـیم  گنشناخت زبان به طور خالصه، اگر از 
سوم گناهان را همراه با حکایـات و  -باشد که این کتاب یک بیش از صد و نود گناه می

روایات و سخنان حکمت آمیز مورد بررسی قرار داده است که براي آشنایی و آگـاهی  
  .  شود می از این فهرست، خواندن این کتاب توصیه

 

در آن هـر روز صـبح   تصور کنید بانکی داریـد کـه   
شـود و تـا    تومان به حساب شما واریز مـی  86400

ها را خرج کنید  آخر شب فرصت دارید تا همه پول
. شود حساب خود به خود خالی می ،چون آخر وقت

در این صورت شما چه خواهید کرد؟ هر کدام از ما 
  هر روز صبح . یک چنین بانکی داریم، بانک زمان

شـود و آخـر شـب ایـن      ثانیه اعتبار ریخته مـی  86400در بانک زمان شما 
رسد هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداري از این زمان بـه   اعتبار به پایان می

 هآمـوزي کـه مـردود شـد     ارزش یـک سـال را دانـش   . شـود  فردا اضافه نمی
. دانـد  ارزش یک ماه را مادري که فرزندي نارس به دنیا آورده مـی . داند می

ارزش یـک دقیقـه را   . دانـد  نامـه مـی   یک هفتـه  ارزش یک هفته را سردبیر
شخصی که از قطار جا مانده و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصـادفی مرگبـار   

پس هر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را مفـت از  . جان به در برده است
دست ندهید، باز به خاطر بیاورید کـه زمـان بـه خـاطر هـیچکس منتظـر       

  .ست، فردا معما است و امروز هدیه استدیروز به تاریخ پیو. ماند نمی
 -سال خوبی داشته باشید -
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  دعا براي فرزندان

در ادامه سلسله مباحث پیشگیري از معضالت اجتماعی که گذشت، سزاوار است انسان 
افزون بر تربیت و نیکی به فرزندان براي آنها دعا کند و دعایی را بخوانـد کـه از امـام    

خدایا بر من منّت گذار و فرزندان مرا نگـاه داري  : در این باره وارد شده است )ع(سجاد
  مند ساز  ها بهره ها را نیکو گردان و مرا از آن کن و آن

ها را برومند و  و کوچک آنها را به تأخیر انداز  دراز گردان و اجل آن ها را خدایا، عمر آن -
و خوي نیکو بار آور و  خلقستی بخش و بدین ها را تندر ها را نیرومند کن و آن ناتوان آن

ها به دست من به  ها را از گزند و آسیب محفوظ دار و روزي من و روزي آن تن و جان آن
و آنان را نیکوکار و پارسا و صاحب بینش و پندپذیر و فرمانبردار خود و . فراخی عطا کن

به دشمنانت قرار ده،  دوستدار و نیکخواه دوستانت و خصم و بدخواه و کینه جوي نسبت
 .آمین

ها مرمـت کـن و    خدایا، بازوي مرا به ایشان سخت گردان و خلل کار مرا به دست آن -
ها  و نام مرا به سبب آن. ها آراسته کن شماره اعوان مرا به ایشان و بزم مرا به وجود آن

ـ   جاوید دار و هنگام غیبت من کار مرا به آن اور مـن  ها مرتب کن و آنان را در حـوائج ی
گردان و دوستدار و مهربان ساز که دل سوي من داشته باشند و درستکار و فرمـانبردار  

و مرا یاري کن در پرورانـدن و ادب  . من باشند نه نافرمان و بدرفتار و مخالف و تبهکار
 .ها آنان را یاوران من کن در آنچه از تو خواستم آموختن و نیکی کردن با آن

خدایا، این همه را به توفیق و رحمت خود به من ارزانی دار و مـرا از عـذاب دوزخ در    -
به همه  پناه خود گیر و مانند انچه من براي خود و فرزندان خود در دنیا و آخرت خواستم،

 .من عطا کنمردان و زنان مسلمان و مؤ
شنوي و هر راز  ي را میوري و هر آوازآ ما را بر میهاي  تو به بندگان، نزدیکی و حاجت -

 .آمرزي کاران را می بخشی و گناه گناهان را می. دانی دل را می
 .ما را از عذاب آتش نگاه دارنیا نیکویی ده و در اخرت نیز دمهربان و رحیم، ما را در  -

خواندن این دعا افزون بر داشتن برکات معنوي، آمـوزش دهنـده حقـوق والـدین و     * 
 .تجایگاه و مقام آنان اس

  کردند اعالم حرام را دیدن تلویزیون ها وهابی
 و شـیعه  میـان  آرام گفتگـوي  از نقل به اویس گزارش به

 کتـاب  در “الـوادعی  هـادي  بـن  مقبل” وهابی عالم سنی،
 دیـدن  پیرامون سؤالی به پاسخ در “المجیب فتح” خویش

 دیـدن : گفتـه  و اسـت  کرده منع را آن مشاهده ،تلویزیون
 بـه  را انسان که چرا نیست جایز صورتی هیچ در تلویزیون

 انسـان  بـه  را دزدي و سـرقت  و کشـانده  فجـور  و فسق
 اخبـار  از بخواهد کسی اگر: گوید می ادامه در او.   آموزد می

ـ  و کند تهیه خود براي رادیویی بایستی شود اطالع با  آن اب
 !!!! بشنود را اخبار

  ایران معنوي پایتخت هاي دبیرستان در وهابیت تبلیغ
 در تبلیـغ  بـراي  وهابیـت  ریـزي  برنامـه  از گذشته در اویس، گزارش به

 و دانشجو پوشش در وهابیت مبلغین که کردیم اشاره. گفتیم ها دانشگاه
 هـم  سـایر  و اسـتاد  عمومی، دروس خصوصاً ها کالس برخی در حضور

 عقایـد  و شـبهات  بیـان  به و کشند می شچال به را خویش هاي کالسی
  .پردازند می وهابیت

  …اما
 در وهابیـت  مبلغـین  حضـور  به توجهی اخیر بی روزهاي در متأسفانه اما

 از برخــی از ســوء اســتفاده بــا وهابیــت کــه شــده باعــث هــا دانشــگاه
 ضــد و پــوچ تفکـرات  تبلیــغ بــه) دوم دوره( دبیرسـتانی  آمــوزان دانـش 

 بـودن  شرك قبور، زیارت بودن حراماز جمله  بپردازند خویش بیتی اهل
  .)عج(زمان امام ساحت به ادبی بی و توهین تا.. و توسل

 صـورت  تـوجهی  بـی  نیـز  وهابیـت  تحرك این به نسبت که صورتی در
ها  و حتی دبستان راهنمایی در مدارس وهابیت حضور منتظر باید بگیرد

 !.هم بود

! بزرگ شدي مادر
هیالري کلینتون 

که چندي پیش در 
خاطرات خود به 
تشکیل القاعده 

توسط آمریکا 
اعتراف کرده بود 
در اظهار نظري 

تازه گروهک 
تروریستی داعش 

تر از  را بزرگ
القاعده توصیف 

 .کرد

چقدر بزرگ  
 ؟!شدي مادر

  ها جا گرفتی تو در اعماق دل
  ا در دل که دل از ما گرفتینه ج

  مرا در ساحل عشقت کشاندي
 ولی از چشم من دریا گرفتی


