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.....سعی کنیم انسان باشیم   
 
 
 

ورزد، مگر به  هیچ کس تکبر و قدرت نمایی نمی: فرمودند  )ع(حضرت امام جعفر صادق
  .کند یابد و احساس می خاطر ذلّتی که در درون خویش می

 )113،ص78بحار االنوار،ج(
 

خدا را شکر که اهل حساب و کتـابم  
بخشش را هم یـادم نرفتـه؛ ایـن     و

  .رو هستم یعنی انسانی میانه

  
کمتر کسی  ،افراداین روزها در جمع 

است که دائم حرف از، تورم و قسط 
اما وقتی ایـن   .و قرض و وام را نزند

شنویم و از آن طـرف   ها را می زمزمه
اسراف، تجمل، چشم و هم چشـمی  

ــی  ــانی را م ــیم،  آنچن ــب مبین        تعج
  ...نیمما  می

ــه   ــراد ک ــی از اف ــا بعض ــن روزه ای
عادت و اخالقشـان   ،بخشنده بودن

گیرند تغییـر   است، گاهی تصمیم می
! اعتنـا  گـاهی هـم بـی   ! عمل دهنـد 

ها که اهل حساب بودند، ایـن   بعضی
روزها گاهی که حسـاب و کتابشـان   

 . شـوند  خورد، سختگیر می به هم می
ها هم مثل همیشه راه سـومی   بعضی

تعادل و میانه روي، نـه  دارند و اهل 
ــا   ــه ب ــد و ن ــراف دارن ــل و اس تجم
سختگیري زنـدگی را بـر همسـر و    

هر چه باشـد   .کنند فرزندان تنگ می
مـدیریت اقتصـادي خـانم خانـه در     
گذراندن امور اقتصادي بسیار مهـم  

شـود آن را بـه حسـاب     نمیو است 
شود از آن غافل شد امـا   نمی. نیاورد

  ...نه افراط نه تفریط
: فرماینــد هــم مــی) ع(لــیعامــام 

زیاده روي نکن، و بخشنده باش، اما 
ــاب ــدگی حس ــر  در زن ــا گ ــاش ام ب

ــخت ــن  ســـــ ــري نکـــــ                   .گیـــــ
  )449، ص33حکمت(

سر تا پاي خودم را که خالصه می کنم،می شوم قد یک کف دست خاك که ممکن بود یک تکه آجـر  
یا حتی خاك یـک گلـدان باشـد،خاك    .سباشدتوي دیوار یک خانه،یا مشتی سنگ ریزه،تَه تَه اقیانو

یک کف دست خاك ممکن است هیچ وقت هیچ اسمی نداشته باشد و تـا   .همین گلدان پشت پنجره
اما حاال یک کف دست خاك وجود دارد که خدا به او اجازه داده . فقط خاك .  دهمیشه،خاك باقی بمان

اجازه دارد عاشق بشود،انتخاب یک مشت خاك که .نفس بکشد،ببیند،بشنود،بفهمد،جان داشته باشد
   .تغییر کندوکند،عوض شود

     همـان خـاکی کـه بـا     . من همان خاك انتخاب شده هسـتم . من چقدر خوشبختم! واي خداي بزرگ 
من آن خاك قیمتی ام و حاال  .من آن خاکی هستم که خدا در آن دمیده. خاك ها فرق می کند ي بقیه

  !شداش آن قدر حسودي ه ها بود که یکی از فرشتشیطان چرا ،می فهمم 
اما اگر این خاك ،این خاك برگزیده،خاکی که اسم دارد،قشنگ ترین اسـم دنیـا را،خـاکی کـه نـور      
چشمی و عزیز دردانه خداست،اگر نتواند تغییر کند،عوض نشود،اگر انتخاب نکنـد،اگر همـین طـور    

ا تحویـل خـدا بدهد،سـرش را    خاك باقی بماند،اگر آن آخر که قرار است برگردد و خود جدیـدش ر 
  .....اي کاش خاك بودم)    40نبأ آیه ("یا لَیتَنی کُنت تُراباً     ":بیندازد پایین و بگوید

نسته خاك باشد حتی نتواکه یعنی این .این وحشتناك ترین جمله اي است که یک آدم میتواند بگوید
  !چه برسد به آدم
  ».خدایا دستمان را بگیر و نیاور روزي را که هیچ آدمی چنین بگوید«
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  »واژه  عبادت«
  

  د کھ،از مصادیق عبادت است،حال این سؤال پیش می آیدعا
  آیا ھر خواندنی ،عبادت محسوب می شود؟

  
وع          ت خض انبرداری و نھای ت و فرم ای اطاع ھ معن ا ب ا و تنھ و اگر عبادت تنھ
ھ ھر             ود چرا ک د ب ان نخواھن س احدی از مسلمین از شرک در ام ود پ معنا ش
د،در      ت می کن فردی بھر حال بھ نوعی از غیر خدا در جامعھ و خانواده اطاع

  .اعت ھا و فرمانبری ھا نبود سنگ روی سنگ بنا نمی شدحالیکھ اگر این اط
رآن کریم            ھ در ق ت ک ھ ذکر اس کاالت الزم ب ؤاالت و اش ن س ھ ای برای پاسخ ب

  :بھ معنای عبادت دو دستھ آیات وجود دارد)اندنخو(پیرامون دعا
ر    اختصاصیکید بر خواندن خدایتعالی بھ طورتأ:دستھ اول دن غی نموده و خوان

  .دانند او را جایز نمی
ر اورا تأ : دستھ دوم رای دیگران       خواندن غی ی را ب ذلل و فروتن وده و ت د فرم یی

  .،غیر از خدا نیز روا داشتھ
ھ    د ک ل جمعن ارت است از اطاعت و     :این آیات بھ این صورت قاب ادت ، عب عب

تقاللی            ت اس ھ الوھیت و ربوبیت و خالقی اد ب ھ از اعتق ی ک ر فعل وع و ھ خض
ر    .ت میگیردبھ معبود نشأعابد نسبت  وع و اطاعت و ھ بھ عبارت دیگر خض

د    عملی عبادت محسوب می شود کھ عابد و ُمطیع،معبود و مطاع را خدا بدان
  .یا شأن الھی برای او قائل باشد

ادت او        د عب ھ باش رکس و ھرچ ل ھ ی در مقاب ن ویژگ تن ای ا داش ی ب ر عمل ھ
وع و       زی خض ا چی ر کسی و ی ار  محسوب می شود،لذا اگر فردی در براب اظھ

ک       فروتنی نمود  ود ھیچی ت کرد و اورا تعظیم و تکریم نم ویا امرش را اطاع
  .از این اعمال بھ منزلھ عبادت او بشمار نمی آید و شرک نیست

ابر تاد،پدر و  بن ر اس وع در براب ت و خض ل اطاع این اص
د،علمای    ام،مراجع تقلی ت نظ ده،رئیس،بزرگان دینی،رھبری مادر،فرمان

ھ  رّبانی،اولیای الھی،ب رای     رگزیدگان الھی مادامیک ی ب ئون الھ ھیچیک از ش
ایشان قرار داده نشود عبادت آنان بشمار نمی آید،بلکھ بزرگداشت و تعظیم و 
ی    وع خاص تکریم مقام آنھاست،فلذا ھر خواندنی عبادت نیست،بلکھ عبادت ن

  .از خواندن است کھ طرف مقابل را معبود و الھ قرار دھیم
ال عب(خوبست بدانیم برای محقق شدن این نوع خواندن  ود  )ادت خدای متع ،وج

  :بھ نظر می رسددر شخص ضروری عامل توأمًا ٢
  .کھ ھمان نیت قلبی است: اعتقاد داشتن )١
  عمل کردن)٢

  .ل کردن بدون نیت کردن عبادت نمی باشدونیت بدون عمل کردن و عم
ھ *** ردد ب یھ میگ رم توص دگان محت ور خوانن دودیت  حض ت مح عل

ھ استماع سی دی       چاپ،مطالب ت ب دعا بسیار مختصر ارائھ شده،فلذا الزم اس
ی و      ات فن ت و نک اِت وارده اس ات و روای راه آی ھ ھم ھ ب ھ ک ای مربوط ھ

  .،اھتمام ورزنداست تخصصی آنھا بھ خوبی مورد بررسی قرار گرفتھ
  

  
ن لبــاس روحــانیون بــه وســیله پوشــید: ال ســؤ

  دارد؟ چه حکمی بازیگران

  . اگر احترام این لباس حفظ شود ، مانعی ندارد : جواب 

فیلمبرداري از مردگان  ،در فیلمهاي مستند: ال ؤس
  و اجسادي که در کفن هستند چه حکمی دارد؟

چنانچه کفن را باز نکنند و احترام میت حفـظ شـود   : جواب 
  .مانعی ندارد 

ـ  و ) ص(تصــویر ســازي از رســول اکــرم : ال ؤس
  چه حکمی دارد؟) ع(صوم یا انبیاء الهی امامان مع

هرگاه تصویر و عکس موجـب اهانـت بـه مقـام آن     :جواب 
بزرگواران نباشد و نسبت قطعی به آنان داده نشـود اشـکالی   

 .ندارد

 

  !مثل چند قطره گالب

ارچ آب    را اگر چند قطره گالب خالص ک پ در ی
ت      دین ھزار قطره آب اس زیم کھ چن ھ ی  بری ، ھم

ت ت ا تح د آن ھ ی گیرن رار م ا . أثیر ق ھ ی آنھ ھم
  .بوی گالب و طعم خوش گالب می گیرند 

ی    ا وقت ویتی     انسان ھ وند و معن ھ خالص می ش ک
د        پیدا ان قطره ھای گالب ان ل ھم . می کنند ، مث

ت   ک جمعی د ی ی توانن ند م م باش د ک ر چن ی ھ یعن
  .وسیعی را تحت تأثیر خود قرار دھند

  :د یھ قرآن است کھ فرموآاین 

  »ِفَئًة َکثِیَرًة ِبِاذِن اِهللا ِفَئة َقلِیَلٍة َغَلَبْت ِمْن ْمَک«

اد        « ھ جماعت زی ھ ب ی ک دک وقلیل چھ جماعت ان
  ».،بھ اراده پروردگارپیروز می شوند
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  داستانهاي مثنوي: نام کتاب
  محمد محمدي اشتهاردي: نام نویسنده

شـامل  ) اي گزیـده و فشـرده  (کتاب حاضر 
هــاي  هــا و مثــال داســتان از داســتان 230

 6کتاب مثنوي مولوي است که به ترتیـب  
دفتر مثنوي تدوین شده و به نثـر فارسـی   
ساده و روان درآمده اسـت و بـراي حفـظ    

یــک یــا چنــد شــعر ... اعري ولطافــت شــ
  .برجسته هر داستان، ذکر شده است

  
  انیمیشن زیبا از زندگی پیامبران 105

  واحد سمعی بصري در بخش
این ماه محصولی  ،روشف

ویژه را براي کودکان و 
  :نوجوانان در نظر گرفته است

کارتن و انیمیش از زندگی پیامبران به همـراه یـک    105
اي با کـارتن   DVDکتاب داستان این محصول شامل 

در مورد زندگی پیـامبران و یـک کتـاب     هایی و انیمیشن
و ) ص(داســتان در مــورد زنــدگی نامــه حضــرت محمــد

) ع(و دوازده امام و حضرت ابوالفضـل  ) س(حضرت زهرا
به صورت شعر و نثر روان و با قیمت مناسب آماده ارائـه  

  .باشد به فرزندان عزیزمان می
  توانند عالقمندان گرامی می

  جهت تهیه این محصول جدید 
  واحد سمعی بصري به 
  .مراجعه نمایند 
 

  ت نام کالس هاي تجوید و احکامثب
  16/6/94دوشنبه 

  بعد از ظهر 2صبح الی  10ساعت 
  ثبت نام کالس هاي اعتقادات و ادبیات عرب

  6/7/94 دوشنبه
  بعد از ظهر 2صبح الی  10ساعت 

  :شرایط ثبت نام *
  سال 40تا  15شرط سنی  -1
  همراه داشتن کپی شناسنامه -2
  همراه داشتن کپی آخرین مدرك تحصیلی -3
  3*4همراه داشتن یک قطعه عکس  -4

  مناظره شیعه و وهابی
وهابیت از اي بین شیعه و وهابیت تشکیل شود قرار بود مناظره 

نفرحاضر بودند اما شیعه ها هنوز نیامده بودند بعد از مدتی  100
درحالی که کفشش را در بغل گرفته  انتظار فقط یک شیعه آمد

 کفشگفتندچرا نگاه کردند و ب اوا تعجهابییون بو.بود داخل شد
... آخرشنیدم در زمان رسول ا:را زیر بغل گرفتی؟شیعه گفت

وهابی ها با تعجب به هم نگاه  .نددمی دزدیکفش   وهابی ها
درزمان پیامبروهابیتی نبوده که کفش : می کردند و به اوگفتند

ظره تمام است اعتراف می کنید که اپس من: شیعه گفت.بدزدند
  .ب شما بدعت استمذه

  

  آخرین فرصت براي پرداخت کفارات روزه  در واحد امور مالی
واحد امور مالی صندوقهایی جهت جمع آوري زکات فطره ، کفاره عمد و 

کسانی که در نظر تهیه و در واحد قرار داده شده است ) فدیه ( غیر عمد 
داد ماه دارند کفارات خود را در صندوقهاي موسسه بریزند تا پایان مر

 .اقدام نمایند

دوم خود در موزشی، تفریحی ُخآدر ادامھ ی اجرای برنامھ ھای 
اقدام بھ برگزاری اردوی پارک  ٩٤/ ٢١/٣روز پنج شنبھ مورخ 

از برخی  شرکت کنندگان.پردیس بانوان در شھرک مشیریھ نمود
از امکانات موجود در مجموعھ مانند استخر وپیست دوچرخھ 

فیض زیارت عاشورا و مراسم پر  سواری استفاده نموده،ضمنأ
امید است با . اقامھ نماز جماعت در ھمان محل برگزار گردید

موجب ایجاد فضایی              پراز معنویت  وردن ساعاتی خوش وآفراھم 
 .صمیمی برای معلمین و کادر اجرایی شده باشد
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  مسئولیت پذیری فرزندان                
  

ا   ھمان طور کھ اشاره شد مسئولیت ھا باید متناسب ب
  :ثال سن فرزندان باشد،بھ عنوان م

ای     :سالھ٤تا ٣کودکان   ھ ھ تن دگم اس پوشیدن،بس لب
  ...ولباس،شستن دست وصورت 

ھ  :سالھ٥ مرتب کردن کشوھا ورختخواب،آب دادن ب
  ...گلھا و

  گرفتن ناخن،خشک کردن ظرفھا و پسر بچھ :سالھ٦
  ...ھا در صورت امکان خرید نان و

ا   ٧ الھ  ١٢ت ارو   :س تفاده از ج ش ،اس س زدن کف واک
  کتاب برای خواھر یا برادر کوچکتربرقی،خواندن 

ان  ا  ١٢نوجوان الھ ١٨ت ی   :س ردن بعض ت ک درس
ذاھای ساده، ھای  غ تن لباس تن اتومبیل،شس شس

اده      اب،تعمیرات س ھ حس ول ب شخصی،واریز کردن پ
  .بعضی از لوازم مورد استفاده

ذیری را در    ئولیت پ ھ مس وارد زمین ن م ھ ای ھم
  .فرزندان آماده میکند

ش   ا نق دین ام ھ  درم وال ا چ ذیرکردن ت ئولیت پ س
  حد است؟

یار   ش بس دینق ھ     ج ئولیت ب وزش مس ھ آم در زمین
فرزندان را والدین بھ عھده دارند،بھ ھمین دلیل است 

د  دین بای ھ وال ھ  ک ود ب ادرِی خ در و م ئولیت پ ھ مس ب
انھ      ا ش ئولیت ھ ار مس ر ب د و از زی ل کنن وبی عم خ

د   الی نکنن ایفی    . خ ھ وظ دین ب د وال دان ببینن ر فرزن  اگ
ئولیت          ت مس وار اس ا دش ام آنھ ھ انج د ک ی کنن عمل م

  .پذیری را می آموزند
اس    دین احس ویی وال ش الگ ای نق وه ھ ی از جل یک

ت    دیگر اس در و  . مسئولیت در برابر یک اھنگی پ  ھم
یاری دارد   مادر ت بس ا  . و موافقت آنھا با ھم اھمی آنھ

دان، باید پیش از اعالم مسئولیت ھا  ھ   بھ فرزن م ب با ھ
  .ندتوافق برس
اتی  ی ثب ش     ب ھ نق دان ب ا فرزن ورد ب دین در برخ وال

ھ     ا ک ن معن ھ ای دی میزند،ب ھ ج ان لطم ویی آن الگ
ا    د وی دستورالعملھا و خواستھ ھای خود را تغییر دھن

  .در این خواستھ ھا جدی نباشند یا پیگیری نکنند
            .ست در زمینھ آموزش مسئولیت پذیریاینھا آفاتی ا

 ...ادامھ دارد                                                 

! ستیزي  مشرکان مدعی شرك  
 

  : تنوش "   رهروان والیت" گزارش جهان، رضا رستمی در به
                                              

طرف، سستی استدالل و تناقض آشکار،  از یک! کنند برخی اتفاقات، انسان را دچار تحیر می
شود و از طرف دیگر، عمق فاجعه و زشتی عمل، موجب غصه و  سبب تمسخر و خنده می

فقط به شکل  - چنینی و اعمال مبتنی بر آنها هاي این شاید اگر عقیده. گردد گریه می
خیلی سریع و قاطع، آن را رد کند و حتی گوینده را هم  براي کسی تعریف شود -تئوري

! وخیالبافی بدهد او نسبت توهم به مت قرار داده وبخاطر چنین تناقضاتی، مورد مذ
         .                                        دیگري استاماحقیقت،چیز

عنوان  اصر، بهمغز و منجمدالفکري که در دوران مع چه باید کرد با جماعت سبک
ضداسالمی بروز کرده و با  -ظاهر اسالمی و در واقع به -ي  ترین و بدترین فرقه خطرناك

ترین چهره از آخرین دین پروردگار، به بازویی قوي براي  ترین و شنیع دادن سخیف نشان
  .                                  کردن اسالم ناب، تبدیل شده است منزوي

سو، به اسم مبارزه با شرك، دست به تخریب اماکن  منطق، از یک و بی وهابیت خبیث
زند تا به خیال خام و باطل  ي معصوم مدفون در بقیع می اسالمی و قبور بزرگانی مانند ائمه

خود، مظاهر شرك را محو کند و از سوي دیگر، با همکاري صمیمانه و تنگاتنگ با 
رفتن  «!شود بدترین نوع شرك را مرتکب می ي اسالم و قرآن، عمالً خورده دشمنان قسم

سرِ قبر یک انسانی و طلب رحمت کردن براي او از خداي متعال، و طلب رحمت کردن 
براي خود در آن فضاي معنوي و روحانی، شرك است؟ شرك این است که انسان بشود 

دل اي آمریکا و با این اعمال، .آي.هاي اینتلیجنس انگلیس و سی ابزار دست سیاست
اینها اطاعت و عبودیت و خاکساري در مقابل طواغیت زنده را . مسلمانان را آزرده کند

جریان . خود این، یک مصیبتی است! دانند دانند، احترام به بزرگان را شرك می شرك نمی
تکفیرىِ خبیث که امروز در دنیاي اسالم به برکت برخی از منابع مادي، متأسفانه پول و 

                            ».تیار دارند، یکی از مصائب اسالم استامکانات هم در اخ
امروز و در جریانِ حمله به ! شود ي ننگین وهابیت، فقط منحصر به این حوادث نمی کارنامه

گري آنان  ي یمن، همگان به عمق دنائت و وحشی پناه و رنجدیده مردم مظلوم، بی
حال، حتی   ستیزي باشند و در عین ی شركچگونه ممکن است افرادي مدع. اند برده پی

هم نتواند مانع از ) رجب(ي حرمت جنگ در ماه حرام  حکم صریح قرآن درباره
هاي قدر هم  داري و شب کشیِ آنها شود؟ چگونه است که حتی ماه رمضان، روزه مسلمان

هم  شود یک گروه و جماعتی، تواند مانع از کشتن زنان و کودکان یمنی شود؟ مگر می نمی
باشند و هم دست در دست دشمنان اصل اسالم بگذارند؟ » خادمی حرمین شریفین«مدعی 

آوري که اساس اسالم  دار و گریه هاست که مسلمانان دنیا مواجهند با این تناقض خنده سال
  .کند را نشانه رفته و امکانات جهان اسالم را خرج تحقق مقاصد آمریکا و اسراییل می

قد، در باتالق شرك و  و این است داستان مدعیان دروغگوي مبارزه با شرك که تمام
 !دهند ستیزي سر می اند و در همان حال، فریاد شرك معصیت، فرورفته


