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پیرمرد تهیدست، زنددی  ا  دا نهیتدت   

سدتت   یذا ند و به  فقر و تنگدست  م 

بر ی زن و فرزندد ن  ود و و ادذ ت     
 کرد. نیچیز فر هم م 

 ز وضی تک اوز که به آسییب افتده بد د   

  ، مقد ای یندم دا د من لبیسد دهقین

هیی آن ا  به هم  اتتت و پیرمرد ی شه
یره زد و دا همین حیل  که به خینده بدر   

یشت بی پروادییا  ز مشکالو خد د   م 

 یفت و بدر ی یشدیت  آنهدی    ستن م 

 ی »کدرد    لبیدد و تکدر ا مد    ط فرج م 
هیی نییشد ده، نندیتت     یره ی یشیتنده

ا  هیی زنددی  مدی     ی  ز یره فرمی و یره

 «بگشیی.

پیرمرد دا حیل  که  تن دنی ا  بدی خد د   
افت، تکبیاه یدره  ز   کرد و م  زمزمه م 

هدی   یش ده شد و یندمهیی د من   یره

 و به شدو نیا حت شد  به زمین اتتت،
 و او به خد  کرد و یفت 

 ز        دمن ت  ا  ک  یفتم  ی تیا نزت

 کیتن یره بگشیی و یندم ا  برتز

  د          دره ا  چ ن نییاست  یشدآن ی
  دد تن یره بگش دنت دتگر چه ب

هیی بده زمدین    پیرمرد نشست تی یندم

اتتته ا  جمع کند ول  دا کمیل نیبیوای 

هیی یندم اوی تکه سدنگ   ز   نهد  ،دتد
جنس زا اتتته  ست! پس مت جه فضل 

و احمت خد وندی شد و مت  ضعینه بده  

سجده  فتدید و  ز خدد  طلدخ بتشد      

 نم د.
 ت  مبین  ندا داخت  تی به چیه            

 ت  مر  بین که منم مفتیح ا ه

 فرم دند  )ع( میم جعفر صیدق

 ش د. کس  که به  وضیع زمین خ د آییه بیشد، یرفتیا هج م  شتبیهیو نم 
 356العقول،صتحف
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فرمودند:  ددا  دادا  ا  اا دن  دگر ا در       )ع(امام صادق

 شرا ط داا  ا بجا نیاو ی منتظر اجابن نباش و ب:ان  ه

خوان: م باز از  ا ر خ:ای تعالی ما  ا به داا فرمان ن:اده بود و ما خالصانه او  ا می

 رد چه  س: به ا نکه خودش اجابن داای  سدی  ا   ضل و  رم اجابن می وی ف

یابیم اگر  با توجه به حدیث فوق در می  ه شرا ط دن  ا بجا دو در ضمانن  رده اسن.
الاراحیی    تواند دعا کند و از درگاا  ارحام   باز می شرایط و آداب دعا را مراعات نکند فردی

یرا  رعایت آداب و شرایط آن باشاد اجااب     ه به درخواست نیاید، اما اگر ای  دعا کردن
آموزیم که چگونه دعا کنیم که به اجابت برسد  سریع ر و تضیینی است. در ای  بخ ، می

یای   ه شناسیم تا مرتکب آنهاا نواویم. باه    و نیز اعیالی را که مانع اس جابت دعاست می
 پردازیم: رفی آداب و شرایط دعا میمنظور، به مع

فرمودند: هر کس با آگاهی از اینکه ساود و   )ص(رسول اکرم ی متعال.شناخن خ:ا -1

  (272الداعی ص ة)عدکنم.  زیان در دست م  است از م  چیزی بخواهد اجاب   می

کانم اماا مجا جاب     ]در پاسخ به سؤالی کاه چارا دعاا مای     )ع(و در جای دیگر، امام صادق
 شناسیدش. خوانید که نیی فرمایند: چون کجی را می شود[ می نیی

 د  نظر  رفتگ زمان و مکان مناسب برای اجابن داا. -2

: کجی که دعاا کناد و عیا     )ص(پیامبر اکرمامل  ردن به موازات داا  ردن.  -3

تیر بیندازد. ]مثال: مانند شخصی کاه از خداوناد    ،ز  نکند مانند کجی است که با کیان بی
 کند.[ نیاید اما ازدواج نیی تقاضای فرزندی می

در ای  بخا  بجایار ساشارش    حضو  قلب و  قن قلب به هنگام داا  ردن.  -4

 شود پرهیز نیاید.  شد  است که انجان از انجام اموری که سبب قجاوت قلب می

کند هار   فرمودند: خداوند دعایی را که با سنگدلی هیرا  باشد، مج جاب نیی )ع(امام صادق
ه بدنت به لرز  در آمد و چویانت گریان شد و دلت تپیادن گرفات، آن لهظاه را    زمانی ک

 (344ص 93)بهاراالنوار جبرای دعا کردن غنییت بویار که به تو توجه شد  است. 

: دعایی که با بجم اهلل الرحی  الرحیم )ص(پیامبر فتگ بسم اهلل الرحمگ الرحیم.  -5

  (1662ص)میزان الهکیه شود.  آغاز گردد، رد نیی

 تمجی: )ستا ش(  ردن پرو د ا  متعال. -6

 .شو خان:ان مطهر)ص( صلوات فرستادن بر پیامبر اسالم -7
: هر کس خواهد از خداوند عزوج  حاج ی طلب کند به صلوات فرس ادن بار  )ع(امام صادق

و آل او  )ص(و آل او آغاز نیاید سپس حاجات  را بخواهد و در پایان نیز بر مهید )ص(مهید
تر از آن است که آغاز و انجام دعا را بپذیرد و وساط   صلوات فرس د زیرا خدای م عال کریم

 آن را واگذارد.

شفیع قرا دادن صالحیگ د  پیشگاه پرو د ا  برای اجابن دادا  ده د     -8

: هرگاا   )ع(امام کاامم باشن:.  می )ص( أس دنان پیامبرانر امامان و پیغمبر خاتم

از تاو مجاتلت    )ع(و علای  )ص(طلب کنی بگو خدایا بهق مهیاد  خواس ی از خداوند حاج ی
 (1665)میزان الهکیه صکنم زیرا که آن دو را نزد تو منزل ی است.  می

که اقرار به گنا  پنج ااتراف به  ناه د  پیشگاه پرو د ا  قبل از داا  ردن.  -9

رقات قلاب    -3دل شکجا گی   -2بریدن از خلق و پیوس   به حق تعاالی   -1فاید  دارد: 
     چه بجا موجب گریه کردن نیاز بواود کاه گریاه سایاد آداب دعاسات.       -4)رفع سنگدلی( 

 موافقت با فرمان الهی.  -5

 35 -189و188و187 دی:    سی کد                                                  ادامه دارد...
 

 مکارم شیرازی ...استفتائات آیت

 

 
ای؟ کافی است یک خط خوردگی اناد  داشا ه باشاد،     چک را ندید 

اف د، هر چند هم که رقم باالیی روی آن نوش ه شد   اع بار می دیگر از
 ،شاود  تار مای   باشد، تاز  هر چه هم که رقم باالتر باشد انجان حجاس

مگر آن که توسط خود صاحب چک، یعنی هیان کجی که آن خطا را 
 مرتکب شد  است تصهیح و پوت نویجی شود. 

هاا و   خاوبی  ماناد. حجانات و   حال، انجان نیز درست شبیه چاک مای  
کارهای نیک او چیزی شبیه هیان رقم چک و خطاها مث  هیان خط 

انادازد،   خوردگی است که تیام اعیال و حجنات آدمی را از اع باار مای  
مگر آن که آن خطاها توسط خود انجان تصهیح و پوت نویجی شود؛ 
یعنی توبه کند و در صدد جبران آنها برآید. با ای  تشاوت که یک برگ 

حدی قاب  تصهیح و پوت نویجی است، یعنی مهدودیت دارد چک تا 
 ماند.  و پس از چند بار قلم خوردگی دیگر جایی برای تصهیح نیی

توبه انجان پس از صدها بار خطا و گنا  و لغازش   ،اما در درگا  خداوند
 شود. نیز پذیرف ه می

 اِنَهُ هُوَ التَوَا ُ الرَحِیمُ

 اسن.خ:اون: توبه پذ ر و مهربان 
 

   مشو نومی: از ظلمی  ه  ردی     

 توبه پذ ر اسن رمر ه د  ای  

ما  ا  رشغول نماز هستیم پ:   ا ماد   ا ر زمانى  ه مسؤال

و پاسخ دنهدا   توان نماز واجب  ا شکسن ص:ا بزن:ر د ا مى

  ا داد؟ 

 اشکال دارد، مگر در مواردى که کار بجیار ضرورى باشد. پاسخ 

  چگونه الم و معرفن می توان: بااث نجات انسان سؤال

  شود؟

است. « رفتمع»، کلید نجات انجان «سبأ»سور   46طبق آیه  پاسخ 

به دشینان لجوج و آلود  به کشار و شار     )ص(در ای  آیه پیغیبر اکرم
بگو: شیا را تنها به یک چیز اندرز مى دهم، دو نشر دو نشار  »می گوید: 

بناابرای  ریواه   «. یا به تنهائى براى خدا قیام کنید، ساپس بیندیواید  
رى و انقالب فک»هرگونه تهوال اساسى در اج یاعات بورى را باید در 

جج جو کرد. ولى ای  تشکر خوا  گروهى باشد یاا انشارادى،   « فرهنگى
باید براى خدا باشد و دور از تعصاب ها و هاوس هاا؛ لاذا ماى گویاد:      

 «. براى خدا قیام کنید»

 صافی گلپایگانیاستفتائات آیت... 

  اشتگ ناخگ برای زنان چه حکمی دا د؟ؤال  س

ضو و غجا  ن وانیاد آن را   کاش   ناخ  به صورتی که برای و وا  ج

بردارید اشکال دارد ولی چنانچه شخصی مرتکب ای  عی  شد  باشد، 
در صورت امکان، ناخ  مصنوعی را بردارد و وضاو و غجا  باه نهاو     
معیول انجام شود و در صورت عدم امکان برداش   نااخ ، باا هیاان    

 وضو و غج  جبیر  انجام شود و اح یاطاً تییام هم نیاید. ،حال
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 2و1نام کتاب: فروغ ابدیت ج

 نام نویسنده: آیت... جعفرسبحانی
 شویم: میمطالعه این کتاب دو مزیت مهم دارد که یادآور 

تاب بهه باهاو ویهای     مزیت اول: این ک
مهم و حوادثی که آموزندگی باشهتی   
دارد، پیداختهههه و م هههاا رویهههداد ا   
ماریخی را از مناب  اصل گیفتهه و نلهل   
کههیدو و در باههاو حههوادی در ماههاو    
مدارک، به مدرکی که حادثه را مبسوط 

 می نوشته، میاجعه کیدو است. و گستیدو
نتلادات خاورشناساو  ا  الزا به کلاه ا مزیت دوا: در ض ن بیرسی

 م پاسخ صحاح و یطعهی دادو و در مهوارد اخهتمی ماهاو مهاریخ      
نویساو ا ل مسنن و شاعه، علادو نویسندگاو شاعه را با مهدارک و  

شهاال را  شوا د ماریخی، روشن و مبی ن ن ودو و  ی نوع شبهه و ا
 .طیی ساخته استدر حلانات نظییه شاعه بی

 
  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

                                                                              

                           

  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                          

 

 

 

 

 

قابل توجه معلمین، کااآآمواا  و   -1

 پیش کاآآمواا 

دوآه جدیااد کاارب تربیاات معلاا   

ادبیات عرب ویژه برادآا  دآ شاعبه  

باشاد   مرکزی دآ حاا  تکالیل مای   

مندا  جهت ناام نویسای باه     عرقه

 معاونت آمواشی مراجعه نمایند.

اا تمامی معلمین، کاآآمواانی که  -2

جهاات اآتءااا  بااه ساا و  بااا ی  

ناماه دآیافات    تز یاا پایاا   آمواشی 

اند به واحد معاونات آمواشای    نلرده

 مراجعه نمایند.

قاباال توجااه تمااامی معلمااین و  -3

کاآآمواا  دآ مجامع معلمین برادآا  

بنادی جاامع اا    مرکزی جهت آتباه 

 6/9/93س ح علمی ایکاا  ماوآ    

دآ تساات آواااوانی قاارآ  کااری    

شرکت نموده و گزاآشای اا کارب   

 ه نمایند.تدآیسی اود اآای
 

 چگونه با دعا بر و بیماآی آا برطرف کنی ؟
مواناهد بها    ش ا عزیهزاو مهی   د  سی در این

معنا  اصلی واژو بم و انواع آو آشنا شوید 
و بداناد که بنا  عالم بی این است که   ه 

ر گایند، ایش ییامؤمنان مورد امتحاو و آزم
 و لذا باید کار ایی  )ع(حتی پاامبیاو و ائ ه

انجاا داد مها از ایهن بمیها در امهاو مانهد، دعها کهیدو یاهی از آو         
کار است و دعا باید در م اا موای  زندگی انسهاو جهار  باشهد نهه     
فلط در موی  با ار  و مشامت! و ناته مهم دیگی ایناهه، انسهاو   

 و، پاشگای  و دور اندیشی الزا را بن اید...باید به موازات دعا کید
 اد.ع به واحد س عی بصی  میاجعه فیمایجهت مهاه این موضو

 

 
کننهد:   ن گونه شاار مهی  ا را ای در یطب ش ال، گیگ

ریزند و آو را در  ملدار  خوو می ،ا  بیندو رو  ماغه
کنند. گهیگ   یالب یخی ییار دادو و در طباعت ر ا می

زند. یهخ   باند و یخ را به ط   خوو لاس می آو را می
 ماز، زباو    شود و ماغه رو  ماغه کم کم آب می

باند و به مصور ایناه شهاار و   ی  میگیگ خوو باشتبید.  را می ،حس شدو گیگ کیخت و بی
خوا د بدانهد کهه بها آو حهی       داند یا ن ی زند، اما ن ی طع ه خوبی پادا کیدو باشتی لاس می

خیو آنلهدر از آو  و بها   خهورد!  وصف ناشدنی و شهوت سای  ناپذیی، دارد خوو خودش را می
شود و  شلاک می ا  هشود؛ نه گلول ست خودش کشته میرود ما به د گیگ زباو بسته خوو می

 شود. غیورش سینگوو می   ! اما گیگ با   هگیدد می ا  پیماب نه حتی نازو

 کند. یادمان باشد طمع نیز همین کار را با انسان می

آیایاو حسان حائی  فید، علی طه اسهبی، مههد  صهادر پهیور و     
علی اصغی آیازادو به س ت کارآموز  و آیا  امایحسان کورو پز بهه  

خانم فیزانه بیزگی بهه  ، س ت معل ی ییآو و مجوید از شعبه میکز 
خهانم سه اه   و  )عه(( س ت کارآموز  ییآو و مجوید از جلسه بلاه ...

 )ع(االئ ه کارآموز ادباات عیب از شعبه حضیت ثامنمیومی به س ت 
 نائل شدند.

دآ طی تءاضای دانکجویا  گرامی مبنی بر سهولت استفاده 

ی اساتاد محتارم جنااب آقاای      اا م الب جاااب و اآاناده  

عاروه بار اآا اه دآ کارب      ،مخملباف اا این پا  م الاب  

های مربوطه، به صوآت ملتوب نیز چاا    دی اعتءادات و سی

 اواهد شد.

منتظر چاپ اولین موضوع از سخنرانی ایشان با عنوان 

 غارثور باشید.

 گزارشی از برگزاری مسابقه راهی به سوی نور 

 )ع(االئمه واحد خواهران شعبه حضرت ثامن
دآ  94طبق آوا  هر ترم، مسابءه آاهی به سوی نوآ نیمه او  ساا   

برگزاآ گردید و برندگا  به شر  ذیال   )ع(ا  مه شعبه حضرت ثامن
 اعرم شدند: 

ها: لیر صفری )مبحث نماا(، الهام کوهی )مبحث حجاب(، اهرا  اان 
ااده  اما ( و منواوآه صافی    ثفاتحی و مرضایه حمیادی )مبحا   

 (.)مبحث اادواج
اساتماع  *  ام به ذکر است که مسابءه آاهی به سوی ناوآ، طار    

اد مخملباف دآ موضوعات مختلا   تسجناب ا های سخنرانی دی سی
باشد که هر ترم توسط  نماا، حجاب، اادواج، ام ، مناظره و... می

 گردد.  بوری برگزاآ می واحد سمعی
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اگر پدر انس، همراهي و همنشيني كافيي ااف پ ار    
نداشته افشد ياف ضوا ر كافيي خر وافن اخا نداشاته      

هفي مرخاناه خر پ ار    افشد، زمينه اراي رشد ويژگي
يا  اگار پادر ن ا      ش خ. اه همين ترت يراهم نمي

ق ي و يعّفل خر ماديري  وافن اخا نداشاته افشاد و     
وافن اخا اركنافر افشاد، پ ار يفقاد       ي از اخارا ت ريبفً

روضيه مرخانه و ق ي و اهد شد و اين امر خر ريتافر  
و اهد گذاش . چنين  منفي افقياجتمفعي او اثرات 

از است الل، قدرت و مديري  كفيي  ايراخي معم الً
ي تند و چه ا ف قفخر اه خياف  از ض ا     ارو رخار ن

يرخي و خ نيز نبفشد، چه رسد اه خيف  و ضمفي  از 
اگاار ماافخر اااف خوتاار واا خ انااس و  واافن اخا واا خ 

صميمي  كفيي نداشته افشد، زمينه ااراي پارور    
شا خ  خر ايان    هفي زنفنه خر وي يراهم نماي  ويژگي

ص رت چه ا ف خوتر از م اه  خروني و خ از قبيل 
اروا رخاري كافيي    ،  روح، عفطفه و اض فسلطفي

. همچنين اگرمفخر ش خوشن  ا  پيدا نكند و روضيه
خوتار   ،ط را ايفاف كناد  لخر وفن اخا ن   قفل  و م 

ي او  الگ ي صحيح و منفس  كه ات اند ن   وياژا 
ضفل اگر مفخر  هره را اه او ايفم زخ نخ اهد خاش . ا

خر فشاد  الگ يي منفس  و شفي ته از يا  ))ز((( نب 
آثفري نفمطل ب  ،رشد و پرور  و هداي  خوتر و خ

 گذارخ. ارجفي مي
 

 های انگلیس تالش داعش برای نفوذ در زندان

الملل: انجمن مأممراا  ننأنا  انیلأیع ا أ        گروه بین
هأ  دا انأن کرأرا بأرای تأرون        کرده است که تکفیری

 افراطی دا می   نننانی   ت ش  تفکرات
 ان دادگ ه حکم حبع «به  من»کننن  می
 .  بییرنن و ن  دا نننا  مرغرل ک ا شرنن 

ه ا( المللي قرآ()ايكنف وبرگزاري اين اه گزار 
ن ل از پرس تي وي، روزنفماه گافرخين نامن    
اعالم اين وبار از خسات ر مفيكال گا و، وزيار      
 خاخگ تري انگلايس ااراي اررساي چگا نگي    

ايارا  گراياي ممرماف( و همچناين     م فاله ااف  
 . تح يق خرافرا اروي زندانيف( تكفيري وبر خاخ

خان   و وزيار خاخگ اتري و    ا يفر گ ترخاگلين تراويس، معفو( خايركل اين انممن مشكل ايرا  گرايي را 
 . اند سر و خ را زير ارف كرخا اه اينكه رئيس ودمفت ملي مديري  ممرمف( انگليس را متهم كرخ

تر خر اين زمينه را الزم خان   و گف  اين نگراني وجا خ خارخ كاه    س انمفم تح ي فت اه مرات  گ ترخاراويت
به گزااش گ ادنن، . پذير اه عمد اضكفم ضبس خريفي  كنند هف اراي هدف قرار خاخ( زندانيف( آسي  تكفيري
مسألم     ،ست   و ولزه ی سراسر انیل داصن( ان نننانی   دا نننا  14هزاا نفر )حنود  12بیش ان 

 .انن تن ان انن نننانی   به اته م ت تروانستی نننانی شنه 131ترنن آم اه ،  هستنن و بن  بر ت نه

 

 مسجداالقصی داخل در آمریکایی گردشگر آوردن اسالم

اي خر پاي   خر شرايطي كه اشغفلگرا( صهي ني   اه هار شاي ا  
  يه خي سفزي قدس و تخريا  م مداالقیاي ااراي سافو    

معبد كذايي و خ ه تند، گرخشگري آمريكافيي خر خاوال ايان    
المزيارا  ” اي  شابكه مافه ارا   .م مد مبفرک اه اسالم گروياد 

ويدي يي از اسالم آورخ( اين گرخشگر آمريكافيي   ييلم” مبفشر 
ش خ كه اين گرخشاگر خر   خر اين ويدي  خيدا مي .پخ  كرخرا 

 شهفختين را ار  خاول م مداالقیي ون  گريته و اف صداي الند
شي ا ون  گريتن را اه اين  ،همچنين يكي از نمفزگزارا( يل طيني خر خاول م مداالقیي .كند جفري ميزاف( 

پس از آ( اين گرخشگر آمريكفيي اسالم آورخا و اف نمفزگزار يل طيني يكديگر را خر آغا     .آم زخ گرخشگر مي
 .خهند سر مي” اهلل اكبر“م لمفنفني كه خر اطراف آ( هف ه تند يريفخ و  گيرند مي

گيرخ كه مل  يل طين اه منظ ر خيف  از م مداالقیي و جلا گيري از   اين ضفخثه مبفرک خر شرايطي انمفم مي
يان  هفي اشغفلگر اه راا انداوته اند كه خر جرياف( ا  اي را عليه صهي ني   انتففنه همه جفنبه ،يه خي سفزي آ(
 .اند يل طيني اه شهفخت رسيدا و هزارا( نفر خيگر هم ممروح شدا ۳۱انتففنه تفكن ( 

 

 

 های وهابی فتواهای مضحک مفتی
 

 ايدز ايمفري عل  اه ك ي كه. ۳ .ا اراي ايراخ منفط ي كه قطعي مكرر ار  خارند، واج  ني  روز. 2 .اس  ضرام . شنيد( قرآ( كريم خر زمف( رانندگي و خر محل كفر۱
هم جنس افزي ضالل اس . وي اعتراف كرخ كه و خ او از ن ج اني آ( را تمراه گف :  خعي عبداهلل امفم جمفع  م مد ن ر االصالح خر واشنگتن. 4 اس . شهيد اميرخ،

شمف امفم جمفع  ي  م مد ه تيد پس چگ نه  اس   وي خر پفسخ اه اين س ال كه مرخ رااطه خاشته اس  زيرا اسالم آ( را ممفز شمرخاكرخا و خر زندگي ا  اف چهفر 
كه خانيد؟ پفسخ خاخ: تمفم سعي من اين اس  كه اسالم را اه ص رت امروزي عرنه كنم و اف مظفهر تمدخ آ( را همفهنگ كنم. شكي ني    هم جنس افزي را ممفز مي

و رخ( گ جه يرنگي اراي م لمفنف( ضرام اس  چرا كه وقتي گ جاه يرنگاي را اطا ر عما خي اار        .5 ضالل شمرخ( اين رااطه يكي از مظفهر پيشري  اسالم اس  
وا رخ(   .7 . اتهمن . ضاالل اا خ( يايلم هافي م    6 پرساتد.  انفاراين گ جه يرنگي امفي پرست  وداوناد، صالي  را ماي    ،اينيم هيم، خر وسط آ( ي  صلي  ميخ مي

خهاد و اعاد اار آ(     ضتى اگر خر م فال زنف( يف ش هر و خ افشد, اه خليل اين كه تففصيل اد( را نشاف( ماي    . پ شيد( شل ار اراي زنف( جفيز ني 8 ني  . جفيز زعفرا(
؟ نم نننن چنین مذهبی دف ع کننن و تبلیغ تراننن ا چیرنه انن افراد می ، جیب و غرنب فتراه یلبته بعن ان شنین  انن تعناد ان ا كند. عفخت مي

به امیأن  ؟ کننن که وه بی هستنن میا     فتخ اا ب یرنه چن نکن داننن و خرنن خی ا اا حرا  ا    می افرادی که گرجه فرنیی اا مسیحی می
ب شأنن و جهأ   دا    نأن اسأ    دپ ک شرد و تم   مرد  جه   پیرو  و... مذاهب س ختیی چر  وه بیت، به ئیتاونی که سراسر جه   ان 

 .آاامری همراه ب  تعقل نننگی کنن و افراط دا دنی  ن برد شرد
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