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هر کس وظائف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد خداوند  فرمودند: )ع(امام رضا
 .کنند و فرشتگان به او مباهات می

  413/ص2مستدرک الوسائل/ج
 

 (بیانات آیت... مکارم شیرازی)

 شَفاعَة ََأَلّلَهُيَ  ارززُْننيی   »وراى حسيین   با استناد به زیارت عاش

النحُسَیزنِ یَومَ النيوُرُود؛  خيدایا شيتاعت حسيین را روز ورود در     

و... باید به مقام شيتاعت آن  «محشر به من روزى کن ی صحنه

حضرت اذعان نمود، لیکن شتاعت معصيومین و اولیياى الهي     

ست، بّلکيه  عّلیهَ السالم نه تنها چراغ سبز براى انجام گناه نی

بالعکس به عنوان یك عامل بازدارنيده در برابير گنياه م ير      

گوییَ اگر لغزشي  از   زیرا به هنگام تقاضاى شتاعت م  است،

 وگنياه دیگير نشيویَ    بيه  آلوده  تا ما سر زد باید مراْب باشیَ

راب ه ما با اولیاى اله  ْ ع نگردد و روى این را داشته باشيیَ  

درگاه خداونيد فتيور و    هیع ما بکه از آن حضرات بخواهیَ شت

هيا را    معيرو   ،هيا   عيزادارى  ی بایيد در سيایه   رحیَ باشيند. 

به یقین هر سال بایيد بير    !ش داده و منکرات را برچینیَگستر

ها افزوده شيود، امايا اگير همننيان       عظمت و وسعت عزادارى

ها فراموش شود و منکرات گسيترش یابيد، ْ عياه بيه       معرو 

مزرعه  ،لذا در عصر و زمان ما هَ ،ایَ یدهرسهد  سیادالشهدا ن

زدای  با نه    دین نیازمند آبیارى به وسیّله امر به معرو  و آفت

از منکر است و اگر از این دو اصل مهَ فتّلت شود، خ يرات و  

جامعه اسالم  را با هجوم فرهنگ ضدا دین  فرب تهدید  ،آفات

پیروان و عاشيقان مکتيب آن حضيرت،      هَ چنین خواهد کرد.

توانند اداعاى عشق و پیروى راسيتین کننيد کيه بيه       زمان  م 

و آننه در توان دارند  د موجود عصر و زمان خود بیندیشندمتاس

کار گیرنيد و بيه یقيین آن حجيَ عظيیَ        براى مبارزه با آن به

شيده و مدبارانيه     هرگاه تصمیم  من ق  و حسياب  ، عزاداران

خورد با متاسد و سوق جامعه به سوى اصيال  بگیرنيد   براى بر

بنابراین از آنجایی که اکنون نیز یزیيدیان و   ،موفّق خواهند شد

امیاييه در سراسيير جهييان، مخصوصيياه   پیييروان حکومييت بنيي 

کشورهاى اسالم  وجود دارند و در مسیر جاهيل نگيه داشيتن    

 کنند، لذا همه ميا وظیتيه داریيَ مسيّلمانان را     مردم تالش م 

نسبت به این خ ر بیدار کنیَ. به ویژه آن دسته از دولتميردان  

به ظاهر اسالم  که با دشمنان شماره یك مسّلمانان، آمریکيا و  

آنها ْرار گرفته و بر عّلیه  ی اسرائیل، هَ پیمان شده و در جبهه

....  و سيوریه ، مسّلمانان مظّلوم فّلس ین، یمن،بحرین، عيراق 

 .کنند یگیرى م  موضع

 اداری و سوگواری شهادت مراسم عز

  )ع(امام علی ابن موسی الرضا

 القرآن در شعبه مرکزی میقات
سخنرانی با موضوع توسل از دیدگاه ْرآن کریَ توسط 

 مقتل خوانی و نوحه سرایی –استاد مخمّلبا  

   21/9/94شنبه 
 30/20الی  30/17ساعت 
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نماز را بر شما واجب  ،: خداوند در ساعاتيفرمودند )ع(امام صادق

ترين اوقات نزد خداست پس بعد از انجام هر  ساخت كه محبوب

 ن را درخواست كنيد.نمازي از خداي تعالي حاجاتتا
 114الداعي ص ةترجمه عد

پيشين برخي اوقات مهم كه در استجابت دعا مؤثر  ي در شماره

بود بيان شد اما الزم است بدانيم اوقاتي نيز وجود دارند كه در 

 -هاي قدر سال تنها يكبار امكان درك آن وجود دارد، مانند شب

 -مه شعبانشب ني -شب اول ماه رجب-ايام ماه مبارك رمضان 

شب و روز  -شب عيد قربان و روز آن -شب عيد فطر و روز آن

شب  -شب هفدهم ربيع االول و روز آن -شب و روز مبعث -عرفه

 الحجه و.... اول ذي ي دهه -و روز عيد غدير

ريزي  البته الزم است در اين اوقات، انسان بسيار دقت در برنامه

را از اين اوقات شريف صحيح داشته باشد تا بتواند حداكثر بهره 

ببرد و همچنين از خوردن غذاهاي حجيم خودداري كرده و به 

ميزان الزم استراحت نمايد و سراغ كار بيهوده نرود تا در اين امر 

 35-186وCD 185 کد                                              موفق گردد.

 

: آيا كشتن گوسفند جلوي دستته جتات عتزاداري بتا توجته بته       سؤال
كند جتايز استت و اگتر كستي      مي ايجادهايي كه  ها و آلودگي مزاحمت

 اش چيست؟  چنين نذري كرده باشد وظيفه
ر آلالود  کالرد    های عزاداری عالوه   ال   رسم غلطِ کشتن گوسفند جلوی دسته پاسخ:

شود؛ لذا مقید کالرد    ها نیز مي محیط در مواردی  اعث نجس شد  مساجد ه حسینیه
نذر قر اني  ه کشتن آ  جلوی دسته عزاداری مشرهع نیست هلي اصال  نالذر صالحی     

 است ه  اید قر اني را در محلي دیگر انجام دهند.
 : مجالس عزاداري محرم بهتر است چگونه برگزار شود؟ سؤال
 ه شک  سنتي ه ساد   رگزار شود ه از اسراف ه تظاهر ( ع)مجالس امام حسین :پاسخ

ه خودنمایي  پرهیزند. مطالب ه اشعار مداحي  اید مطا ق منا ع معتبر ه مشهور  اشد ه 
 یا  مطالبي که موجب ههن یا ایجالاد تفرقاله    سند مطرح نشود. از مطالب ضعیف ه  ي

  شالهدای  أدهد ه مناسب شال  ه  وی ذلت مي ین مسلمین است پرهیز شود، مطالبي ک
های حماسي این هاقعه تاریخي توجه گردد ه  کر و نیست نیز  یا  نشود  لکه  ه جنبه

سیاسالت کلالي حفالظ نظالام       اله  از مباحث سیاسي جناحي خودداری شود ه  جالای آ  
 .اسومي ه استقول کشور که مورد قبول همه است  پردازند

رگان حسيني چه حكمي دارد؟ چنانچته  : برگزاري مراسم شيرخواسؤال
ند، اين وجتوه بايتد در چته    نشركت كنندگان وجوهي را اهدا و يا نذر ك

 راهي مصرف شود؟ 
این مراسم هرگا   صورت معتدل  رگزار شود ه چنانچه درآمدی داشت صرف  پاسخ:

 مانعي ندارد. ،عزاداری شود

 مکارم شیرازی ...استفتائات آیت

 

 
سميناري برگزار شد و پنجاه 
نفتتر در آن حضتتور يافتنتتد.  
سخنران بته ستخن گفتتن    
مشغول بود و ناگتاه ستكوت   
كرد و به هر يک از حاضرين 
بادكنكي داد و تقاضا كرد بتا  

 ماژيک روي آن اسم خود را 
ستسس از   بنويسند. بعد، آنها را جمع كرد و در اطاقي ديگتر گذاشتت.  

ه به اطاق ديگر بروند و هتر يتک بتادكنكي را كته     حاضرين خواست ك
پيدا نامش روي آن بود بيابد. همه بايد ظرف پنج دقيقه بادكنک خود را 

دادند؛  وار به جستجو پرداختند؛ يكديگر را هُل مي . همه ديوانهكردند مي
كردند و هرج و مرجي راه انداخته بودند كه حدي  به يكديگر برخورد مي

مهلت به پايان رسيد و هيچكس نتوانستت بادكنتک ختود را     نداشت.
بيابد. بعد، از همه خواسته شد كه هر يک بادكنكي را اتفاقي بتردارد و  
آن را به كسي بدهد كه نامش روي آن نوشته شده استت. در كمتتر از   

سخنران ادامه داد و گفت:  پنج دقيقه همه به بادكنک خود دست يافتند.
ستر در   وار و آستيمه  افتتد. همته ديوانته    ما متي  همين اتفاق در زندگي

اندازيم و  جستجوي سعادت خويش به اين سوي و آن سوي چنگ مي
دانيم سعادت ما در كجا واقع شده است. سعادت ما در ستعادت و   نمي

سعادت آنها را بته آنهتا بدهيتد و    دست، مسرت ديگران است. با يک 
 هدف زندگي انسان.اين است  سعادت خود را از دست ديگر بگيريد،

 
هاي كيف فروشي ببتين كته چقتدر زيبتا و      ها را در مغازه كيف

كني  باز را اند. اگر داخلشان قواره ايستادهخوش فرم و خوش 

 اند! باطله ي بيني پر از روزنامه مي

 افتند. ريزي از شكل مي ها را بيرون مي وقتي كه روزنامه

ها را  اند؛ وقتي آن باطله ي مثل همان روزنامه ،خشم و عصبانيت

 كنيم.  كنيم، شخصيت پيدا مي فرو ببريم شكل پيدا مي

هاي اهل ايمان را فترو   يكي از ويژگيبراي همين، قرآن كريم 

 داند: خشم مي بردن

 «ظِمينَ الغَيظَ اوَالك»

 برند. خشم و عصبانيت خود را فرو مي

توانيد به دنبال حل مشكالت  تا مي

 مردم باشيد.
 البوغه هجن
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قابل توجه معلمین، کااآمموان      -1

 پیش کاآمموان 

د آه جدیااد کاارب ت بیاا  معلاا   

ندبیات ع ب  یژه ب ندآن  دآ شاعهه  

باشاد   م کزی دآ حاا  تکالیل ما    

مندن  جه  ناا  نوییا  باه     عرقه

 معا ن  ممواش  م نجعه نمایند.

که نا تمام  معلمین، کاآمموانن   -2

جهاا  نآتءااا  بااه ااا و  بااا ی  

ناماه دآیاتا     ممواش  تز یاا پایاا   

نند به  نحد معا نا  ممواشا     نل ده

 م نجعه نمایند.

قاباال توجااه تمااام  معلمااین    -3

کاآمموان  دآ مجامع معلمین ب ندآن  

بنادی جاامع نا    م کزی جه  آتهاه 

 6/9/93ا ح علم  نیکاا  ماوآ    

دآ تیاا  آ اااونن  قاا م  کاا ی    

ده   گزنآشا  نا کارب   ش ک  نمو

 تدآیی  اود نآنیه نمایند.
 

ی نا  کتاب: منِ دیگ  ماا ممهااآت ت بیا  ت اناد دآ دنیاا     

 جلد ن   تا پنج  -نم  ا(

 نا  نویینده: محین عهاا   لدی

ت اند نا ما جدن نیی ، ن  ااود ماا   

از  نی کاوکلت   نا ، نما دآ ننادناه 

 آنجا که تربیت فرزند در جامعه امروز یکی 
های پدران و مادران استت و هتو وایتدین بتا      ترین دغدغه از اصلی

فرزندانشتان   عطش فراوان به دنبال راهتی بترای تربیتت صت ی     
هستند که باید به این عطش و انگیزه احترام گذاشتت  یتذا کتتا     

جلد با عناوینی شتام:  تربیتت کت د  و     5من دیگرِ ما بنا دارد در 
نقش تل یزی ن در تربیت فرزند و... به بررسی مسائ: تربیتی  -بازی

های وایتدین در زمینته تربیتت پاست       ک دکان بپردازد و به پرسش
 دهد. 
است بت ان با مطایعه این مجم عه کتا  تربیتی  گتامی مییتد    امید

 در مسیر تربیت فرزندانمان برداریو.

مب تث دعتا و وگت نگی      یکی از مباحث شیرین  جتذا  و بته روز  
اجابت دعا و اینکه دعا عملی است عبادی و بر تک تتک مستلمین   

هتای ایتن ب تث     از جمله زیتر مجم عته   استباشد  واجب عینی می
استیاده از حرزهتای متتلتو و بیتان بیتترین آنیتا و عتدم        .جذا 

باشد کته   حقیقت س ر و جادو و طلسو و وگ نگی مقابله با آنیا می
از طریق آیات و روایات مت رد بررستی اترار گرفتته استت. در ایتن       
مب ث در م رد آیات آخر س ره مبارکه الو که در بین عمت م متردم   
به )اِن یکاد( شیرت یافته پرداخته شده و اینکه آیا اصالً ایتن آیتات   

وج د ختارجی  باشد یا خیر و آیا وشو زخو  مرب ط به وشو زخو می
عالامندان جیت اطالع از این مطایب بته   دارد یا خیر ص بت شده 

 مب ث وشو زخو و طلسمات و س ر از مباحث دعا مراجعه نمایند.

 

 
اندوزی کرده ب د و پ ل و دارایی  اند که مرد خسیسی تمام عمرش را صرف مال آورده

خ اهو تمامی امت ایو را بتا    زیادی جمع کرده ب د  اب: از مرگ به زنش گیت  من می
 خ د به آن دنیا ببرم.

او از زنتتش اتت ل گرفتتت کتته تمتتامی  
هایش را بته همتراهش در تتاب ت     پ ل

 دفن کند.
 ونین کند.زن نیز ا ل داد که 

وند روز بعد مترد خستید دارفتانی را    
 وداع گیت.

خ استتند تتاب ت    واتی مأم ران کین و دفن  مراسو متص ص را به جا آوردند و متی 
مرد را ببندند و آن را در ابر بگذارند  ناگیان همسرش گیت  صبر کنید. من بایتد بته   

تاب تش بگتذارم.  وصیت ش هر مرح مو عم: کنو. بگذارید من این صندوق را هو در 
دوستان آن مرح م که از کار همسرش متعجب شتده ب دنتد بته او گیتنتد آیتا وااعتاً       

ت انستتو بتر    حماات کردی و به وصیت آن مرح م عم: کردی؟ زن گیت  من نمتی 
ش را در تاب تش ا من خ استه ب د که تمامی دارایی خالف ا یو عم: کنو. همسرم از

 من نیز ونین کردم.  بگذارم
ش را جمع کردم و وجه آن را در حسا  بانکی خت دم خخیتره   ا من تمامی دارایی هایبت

در مقاب: وکی به همتان مبلتد در وجته شت هرم ن شتتو و آن را در تتاب تش        کردم.
 گذاشتو  تا اگر ت انست آن را وص ل کرده و تمامی مبلد آن را خرج کند.

 

تونند ب نی بییاآی نا کیزها شاک     مدم  م 

قدآدن  باشد. ب نی یک هدیه، ب نی ارمت ، ب نی 

یک ح ک  د اتانه، ب نی ایهای  طهیع ، ب نی 

الوت بعد نا ا    صدن، ب نی بدا  م آد  

ارمت ، ب نی نوآ اوآشید   ب نی  ی د باآه

  ... کودکش ی ندها

 پس شاد و شاکر باشیم
 

 

 

 دآ نین ماه:

 (کاآمموا ق م    تجویدممقای حائ ی ت د نا شعهه م کزی  -

 (کاآمموا ع ب م مع(ن ئمه اان  امیه م  ت  نا شعهه ثامن -

کاآمموا ق م  م مآه(مقای عل  پ  ها  نا شعهه الما  تاآا  -

 (  تجوید

نقادب اایی  نا      ها صدیءه م ندی، تاطمه اایی   اان  -

نائال     کااآمموا قا م    تجویاد   جلیه مهدنلء م  به اام 

 شدند.
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یکییا  م ائییمهم ارییر یت  توجیی ب     یی  ویی  
همی ا   ی اجمن یختیت و سئیت  .ی        فموت

شی ی و   هم  م هنگمم   لد شتوع ایا   ین  فموت
سمی تشد آنرمب وت عمق و گئتتیگا  وتدتیج سمو 
ش ی و یت مایمن ووی      هم  فزویه اا  ین  فموت

هم .بب  ت.د  و  ی  ین  فموت و   وج خ ی اا
یک  م یختت ییم سئیت ن ی     ش ی ک   م هت  اا
 ی  نتظمت توی ک  وم ن   ییگتی اتفموت  ویژه

 .   کمیم  هیت ا  ی ی یت  یین  .ی  کی        
 .تعد یهمی فطیتی خی ی ت  شیک فم .یممی و     

همیا ت  ک  ی.  آفیتین  یت نریمی  و       نمیا
و  وییع  نرمیه  .  و  ظر ت وت.مندب  م  یین  
تو تشدب ستوتش و    ی  خص صجمت اتوی    

یت تشد شخصج   و  یثیجتی امویم    بنسو   
االحظ  ی تی یعناب هت یک  م آن یو هنگماا 

د ی شی  کی    نی شخصجتا .ملر و اتعم  خ  ه
خص صجمت اتو   و   و و  ایدت کیمفا تشید    

بنابراین، کمال زن در این است   یموید   

که زن باشد و زن باقی بماند و کمتال  

مرد در این اس  که مرد باشد و مترد  

هتر یتا از ایتن دو ا تر      باقی بماند.

بخواهد پا جای پای دیگری بگذارد یا 

خود را شبیه دیگری ستازد، از میتیر   

میخ »فطرت خارج شده به موجودی 

تبتتدی  « از ختتود بیگانتته »و « شتتده

   ی  وی   یین ائیثل  یت ا یج        شود. می

خمن  یه و  ممم ات حم مندگا فتمند ن  همجی   
وییژه یت   ویژه ی تی و یت تفتمت   تممعا آنرم و 

حجمت منمش یا آنریم  یثیجتی وئیز  ی تیب مییت      
.عمیت خمن  یگا یت گتو  یین  .ی  کی  هیت     
یک  م من و ش هت ن   خمص خ ی ت  وخ وا 

منا ت  ک  و   ممم اعنم من ومشد  بد اتین یفم کن
وندی و ییک من نجیز    سئندی و و   و ی  اا اا

ی نید   اتیی ت  شمیئتة عشق و یلبئیتگا ایا  
 و   ممم اعنم ومشد ک  یک اتی 

 

 هنگ و ارشاد!!و شیعیان با مجوز وزارت فر )ع(منینؤچاپ کتاب هتاك به امیرالم
همی  ی ته  ا ت کم کتیم  وم تت فتهنیو و  تشیمی     یاتا هم و وا ب یت  ی ا  .رم  نگمتی ویسو  گز تش 

 ین نرمی اجی م ایم      .الاا یت وتت.ا یاجق کتبا ک   م  ین نرمی   مضمی اج م ی تند  ین ومت کتموا  م
و شجعجمن   هجن شده  .   کتموا ک  یت یو هفت   )ع(انجنؤک  یت  مهمی اختوف  و   اجت لم گتفت   . 

یت وخ  وخ    هم ات ت گتفت   .  همی کتموفتوشا  خجت و  ام  ت.جده و  ممه وت توی وتخا  م سجشخ  ن
   عتیی    ندب ایتیی کی  تومی  م ایتیم ک فی     فتیی یم یاا از ج اعتفا شده )ع(انجنؤ ین کتم   اجت لم

کی  طبیق    )ع(عمام اضتو  کتین  امم حئین  بکتم وخشا  م یت   کند کند و فتی ی  آنرم ت  طتی اا اا
ایم وجن   بیت وخشا ییگت  م کتم   اعتفا شده  . ” شجع “ .نمی ص جح شجع  و .نا یکا  م خ  تج و ی 

یت توم عمشی ت    )ع(   امم حئجن ند یت حملا ک اعتفا شده )ع(انجنؤت  شجعجمن  یشمن و  اجت لم )ع( امم حئجن

وای بر شما ای پیروان أبو ستییان  ا تر    فتامید: اا و آنمن ت  وم  عبجت شجع  آ  أوا .فجمن اعتفا
 ونته کته    هراسید، ال اق  در دنیتا ززاد مترد باشتید و زن    دین ندارید و از روز معاد نمی

  پندارید به حیب و نیب خود که عرب هیتید باز  ردید. می
ومشید  حیم  ومیید ییید      ایا  )ع(انجنؤهمی ن یئنده  ین کتم  و  شجع  و  اجت لم  ی  م هتمکا  نرم گ ش  ین 

 ؟! ند ائئ لجن  ی ته کم کتم  وم ا  یلجوا و   ین کتم  .ت .ت   هجن اج م نشت ی یه
 ۴۵٫ی  لور ف فا اتوى  لطف فب ص  ۵۱ب ص ۴۵ی و مت  ألن  تب ج  ۳۸ب ص ۲ا تم  ل ئجنب خ  تمااب ج 

 

 

ای آل سعود در بازتاب غیرواقعی  نفوذ رسانه

 !حادثه منا تأثیر مستقیم داشت

آومنب طا نشئتا یت نممیشگمه ن ی  بویا    ۲0ب «۲۴فت نس »عوا انتظتیب کمتشنمس .جم.ا و خبتنگمت 
انتظتی ی   ی و غجت  خالاا  خبمت اتو   و  فم ع  انم ستتنو عن  ن کت   ه  نتشمت غجت حتف .ع یی ت  یت ن

 ی  رمن و  وییژه یت   همی ت.من  یت  ین ومته گف : واتا و  یا  و  .تامی  گذ تی سمیشمه .ع یی یت شبک 
همی اند صد  وم تار ش یر ک  آ  .ع ی وم حممی  املا  بوجغم ا کنجرب ات    اا کش تهمی  .الاا نگمه اا
یت ط   .ملجمن نئبتم طی بنا ا  یب شیده     همی  و یزی نا  توسمیا همی شبک  اجوج ن یبتی وتخا وتنما 

وی یت  ی ا  گف :   هم  .ت ال  خ ی ت  یت وتخ تی وم توید یهمی خبتی  م ی.  ودهند  .  وئجمتی  م ت.من 
تی  ین  .  ک  اتث.فمن  ا مایمت .یع یی  یمکن ن    ا ض ع ییگتی ک  یت  نعکمس  خبمت فم ع  انم و  ی ی 

هز ت نفیت وی یه   یین یت     ۲تار و اعا اتومنجمن حمیی  انم ت   عالم نکتیه و  گت هر  عالم کتیه  ین تار میت 
 نفیت هیز ت   7 یم   6شدگمن ت  وجن  همی  یت ن آامت کشت  همی  رمن و  ویژه ت.من  حملا  .  ک  وتخا ت.من 

گت ائمهم خموتاجمن   صتیح کتی: یت  ین اجمن وعد  معتوئتمنب وجشتتین اجیز ن  نت یمی    جم  و   ند  خمجن میه
وی  یلجیم    همی غتوا و تی  .   کش تهمی عتوا  .الاا عمد مً وت کش تهمی عتوا  .الاا و .پس ت.من 

 !ن ع  ت بم  .جم.ا ک  وم عتوئتمن .ع یی ی تند و  آ.منا  م کنمت  ین ائئو  گذت کتیند

 )س(گستاخی استاد دانشگاه آزاد مشهد به حضرت زهرا

یتس صمل   نعمتیاب  .یتمی ی نشیکده      و  ن م  م صبح   سب فمیوا ص  ا  م کالس  ویسو  گز تش 
و  یجیمی   )س(و   ی هجن وی  حضیتت مهیت     شده ک  یت آنب  اد م  ودنا ی نشگمه آم ی اشرد انتشت   توج 

 ویت ی  توحمنا یک خ  نا توض   م خمطته وجمن و  ی نشگمه  .تمی  ین کتیه  .   )ع(شبر  یت تفتمت  هم 
 یین  .یتمی ی نشیگمه آم ی ویم      شد  هم  ثاجن املا اا کند ک   م . ی  نگوجئا  شمته اا )س(ت مه حضتت

شرمیت حضتت ت  انکت و عو  ف ت  یشمن  بجت ائتندو  اد اا غ )س( ئمتت و  حضتت صدی   طمهته
  ییمن و فتق یت ۱۳۹۴, ۱۱ومن آ                                            !ت  .تطمن اعده اعتفا کتیه  . 
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