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حضرت فاطمه زهرا(س) فرمودند:
خوشرویی با مؤمن ،موجب دستیابی به بهشت میشود و خوشرویی نسبت به غیر مؤمن ،انسان را از عذاب آتش حفظ میکند.
فاطمه الزهرا بهجة المصطفی/ج/1ص300

روز که تمام می شود و فاطمهه(س) از
مشغله های روز رها میشهود ،موعه
آن می رسد که با خدا خلهوت کنهد و
با نماز خود نفسی تازه کند .عبهادت
بانو تا آنجا می رسد که دیگر پایبنهد
این دنیا نیست.
در سایه ی این چنین ایمهانی اسهت
که برای او امنیت پدید میآید و او را
راضی به عضا و عدر الهی می سهازد.
انسان که در آرامش و امنیت باشهد
می تواند نیکو بیندیشد ،نیکو تصمیم
بگیرد و درست عمل کند .این یکهی
از رموز عدم اضطراب فاطمهه(س) در
کشاکش زندگی اسهت .امها چنهین
نمازی فقط از آن کسانی میشود که
امیرالمههؤمنین(س) در وصههآ آنههان
میفرماید:

«همانااامنماااناماناهاااامندم انن ا م

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در میقاتالقرآن

برگمهایمپاایزییمرارمم ا منیای ممم

(ویژه خواهران)

غلمممننجزرماناهاامندمدنماار امهاام
اا ماشاااای مممانکاااامازاااان مدنم
ؤ ناامحقمنمانمندم ا مشناسان م

عرائت عرآن کریم -تواشیح -سخنرانی -روضه خوانی -مداحی
زمان :یکشنبه 94/12/2

ساعت 3 :الی  5بعدازظهر

اهمنیونمممنینا م نزاامممد اود ممم

توجه :خواهران الزاماً باید با حجاب چادر ،جهوراب و بهدون آرایهش در مجله

ررنن داامدنمنمانمبانشاامن دنن ».م م

حضور یابند و از پذیرفتن فرزندان پسر باالی چهار سا مذذوریم.

(خطبه،199ص)299

مکان :خیابان ولیذصر(عج) -چهارراه مذزالسطان -خیابان مدرس -کوچه اتحاد-
بن بست دوم
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استفتائات آیت ...مکارم شیرازی
پرسش :خوردن یا نوشیدن اموری که مضر هستند ،چزه حکمزی
نه شرط از شرایط دعا در جلسات گذشته بیان شد ،در این شنرارد دیرنی
مورد از شرایط و آداب دعا کردن حضورتان معرفی میگردد:

دارد؟
پاسخ :عوردن یا نوشیدن چیزى که براى انسان ضرر مهرّى دارد ،حرام اس .

 -10تضرع و ابتهال :تضرع در لغن بنه معیناض عضنوع و عنوارض و پرسش :خانهای اضافه دارم آیا بر مسجد وقف کنم یا به پسزرم
فروتیی و کسی که در عوایش کردنش اصرار کید اس و ابتهال یعیی دعنا بدهم که طلبه هست؟
کردن با سراج و علوص نی .
پاسخ :در صورتی که فرزند شرا طلبه جدض و کوشایی اس و نیناز بنه عاننه
افتادگی آموز اگر طالب حقی
دارد بهتر آن اس که به او بدیید.
یرگز نخورد آب زمییی که بلید اس
پرسش :آیا می شود پاها را از ک بین بزه سزمت نزون انگنزتان
 -11حتی االمکان خواندن دو رکعت نماز:

مسح کرد؟

(ع)
امام صادق فرمودند :هرگاه هر که درست وضزو بگیزرد و دو پاسخ :اشکالی ندارد ولی احتیاط مستحب آن اس که از سر انگشنتان مسن
رک ت نماز بگذارد و رکوع و سجود آنها را به طور کامز بجزا شود.

آورد سپس سزالم گویزد و خزدای عزوجز و رسزو خزدا را

استفتاء آیت ...صافی گلپایگانی

ستایش کند و آنگاه حاجتش را بوواهد هر آینه بجا خزواهش پرسش :آیا به هدیه ،خمس ت لّق میگیرد؟
کرده و هر که بجا طل خیر و خوبی کند ،نا امید برنگردد.
پاسخ :یدیه به نظر اییجانب با سایر درآمدیا فرقی ندارد ،یعیی چیانچه سنال
(بحاراالنوار،ج،93ص)315

 -12کوچک شمردن دعا و زیاد نشمردن خواسته
 -13بلند همتی در خواهش کردن از خدای متعال:

بر آن بگذرد و صرف مؤنه نشود ،عرس دارد.

شگفت انگیزترین رفتار انسان

امام علی(ع) :در وصیت خود به امام حسن مجتبی(ع) فرمودنزد:

از افالطون پرسیدند« :شگفتانگیزترین رفتار

باید برای خود ،آن چیزی را از خدا بوواهی که جمزا و نیکزی

انسان چیست؟»

آن برایت بماند و وبا و آزارش از تو دور بماند .ما و ثزرو

پاسخ داد« :از کودکی خسته می شود ،برای بززر

بززرای تززو نمززیمانززد و تززو نیززز بززرای آن نوززواهی مانززد.

شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کزودکی
خود می شود! ابتدا بزرای کسز

(بحاراالنوار،ج،77ص)205

مزا و ثزرو

از

سالمتی خود مایه می گذارد ،سپس برای بزازپس

 -14دعا کردن برای همه:
(ص)

امام صادق(ع) میفرمایند :از پیغمبر مکزرم اسزالم

 :هرگزاه

یکی از شما خواست دعزا کنزد آن را عمومیزت دهزد و بزرای
دیگران نیز دعا کند که این عم در دعا شایستهتر است.
(ترجره عدة الداعی ص)295

گرفتن سالمتی از دست رفته ،پو خود را خرج
می کند .طوری زندگی میکند که گویی هرگزز نوواهزد مزرد و ب زد
طوری که گویی هرگز زندگی نکرده ،میمیرد! آنچنان زمزان خزود را
صرف آماده شدن برای زندگی میکند که برای زندگی کردن ،وقزت
پیدا نمیکند .آنقدر به آینده فکر میکند که متوجزه از دسزت رفزتن

 -15دعای پنهانی

امروز خود نیست ،در حالی که زندگی ،گذشته یا آینده نیسزت بلکزه

 -16دعای گروهی :که سریعتر به اجاب میرسد

تجربة ما از زمان حا است».

 -17عجله نداشتن در دعا
 -18صالح کار خود را به خدای تعالی نیاموزد:
در حدیثی قدسی عداوند میفرماید :ای بندگان من ،از آنچه به شزما
دستور دادم فرمان برید و به من نیاموزید که چه چیز به صالح
شماست ،زیرا من به آن داناترم کزه چزه چیززی بزه صزالح
شماست و آنچه را به صالح شماست از شما دریغ نمیکنم.
(بحاراالنوار،ج،71ص)178

ادامه دارد...

کد سیدی189 :و35 -190

روبایی از شترض پرسید« :عرق ای رودعانه چنه
اندازد اس ؟»
شتر جواب داد« :تا زانو»
ولی وقتی روباد در رودعانه پرید ،آب از سرش یم
گذش و یری طور که دس و پا میزد به شنتر
گف « :تو که گفتی تا زانو؟»
شتر جواب داد« :بله ،تا زانوض م  ،نه زانوض تو».
پس دق کییم که لزوماً یر تجربهاض که دیگران
دارند ،براض ما میاسب نیس !
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 دوهین دوره کالس یبای هعلم اعتقادات اتالهی (ویژه ابادراب) در شعب هبکز ابگزارشا.
(ع)
 در این ماه از شعبه ثامن ا ئمه اسامی ذیل به رتباه کاارآموزی قارآنکریم نایل گردیدند:
آقایاب :هصیفی رتولی ،حسین شرباز  ،هحسن رتولی زاده ،حسن رضا قییاتی ،علیبضاا
کاکاونا ،علی اااایی ،هجیا هااد  ،عبااا ..نقاا  ،حساین علای هحماا  ،اکباب راوشای،
حمیارضا عبالی و علیبضا کاووتی.

نا کتاب :غم و شاد در تیبه هعصوهاب(ع) (پژوهشی در
اصال شاد  ،زهین ها ،نمودها ،شاد ها پایاار و راهرا
هقاال اا غم)
نویسنده :هحمود اکبب
هب هل اا یوج ا ااورهایش ا نحو غم و شاد دارد.
هؤهنین ا گون ا و دیگباب ا صوریی دیگب و چوب
هؤهنین اا دیا وتیعی ک نسب ا جراب و انساب دارنا،
دایبه غم و شاد آنرا اسیار وتیعیب از غم و شاد دنیاطلباب ات  ،زیبا شاد ها
دنیاطلباب ظاهب و گذرا ات  .شاد ها هؤهناب ،عمیق و همیشگی و هحاود ا این دنیا
نمیشود الک در جراب آخبت نیز در شاد و نشاط ا تب هیابنا.
پس اا یوج ا این هسائل ،نویسناه این کتاب در زهین غم و شاد در تیبه هعصوهاب
کتاب هستقلی نوشت یا هیالب هفیا و تازناها پیباهوب هوضوع یاد شاه یقایم
عالقمنااب کنا .این کتاب شاهل ده اخش ات  :شاد چیس ؟ شاد ها پسنایاه و
ناپسنا ،غمها پسنایاه ،غم زدایی و راهها درهاب غم و اناوه ....
آداب و شرایط دعا
دعا یکی از عباادایی اتا کا خااا هرباااب اابا
اناگاب واجب نموده ات  .این عبادت نیز هاننا اسیار
از عبادات همچوب نماز و روزه ،آداب و شاباییی دارد و
این آداب و شبایط تبب هیشاود کا دعاا ابد دعاا
کنناه از جر اتتجاا یضمین شود.
آیا میدانید که گفتن بسم ،...تمجید کردن خداوند متعال ،قسم دادن خدا را
به حق پیامبر و آل ایشان ،از آداب و شرایط دعا میباشد و صلوات تنها
دعای مستجاب همگان است.
شما هییوانیا اا دریا تید ها هبحث آداب و شبایط دعا اا اکثب این آداب و شبایط
همباه اا آیات و روایات هباوط ا آنرا آشنا شویا.
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چوپان بیچاره خودش را کشت که بز چااک ا واو
آب بپرد ،نشد که نشد !....او میدانست پریدن این باز ا
وو آب همان و پریدن یا ل اة لوساندد و باز باه
دنبال آن هماان ...رارج واو آب یادر نباود کاه
حیوانی چون بز نتواند ا آن بگذرد...
نه چوبی که بر تن و بدنش می د سود بخشاید و ناه
فریادها چوپان بخت برلشته .پیرمرد دنیا دیادها ا
آنجا میلذشت ،ویتی ماورا را دید پیش آماد و لنات:
من چارة کار را میدانم .آنگاه چوب دساتی خاود را در
وو آب فرو برد و آب وو را لل آلاود کارد .باز باه
محض آنکه آب واو را دیاد ا آن پریاد و در پای او
تمام ل ه پریدند .چوپان ،مات و مبهوت ماند .ایان چاه
کار بود و چه تاثیر داشت؟ پیرمرد که آثار بهات را
در چوپان ووان میدید لنت :تعجبی ندارد تا خاودش
را در وو آب مایدیاد حارار نباود پاا رو خاویش
بگذارد ،آب را لل آلود کردم دیگر خودش را ندیاد و ا
وو پرید .چوپان فهمید این که حیوانی بیش نیست،
پا بر سر خویش نمیگذارد و خود را نمیشکند چهه
برسد به انسانهایی که خهود پرسه ی را سهر وحة
زندگی خویش قرار دادهاند.

یک جو اگب خشک و ای آب ااشا ،خس
و خاشاک در آنجا جمع هیشونا .جو ایآب ،ن
جایی را تبز هیکنا و ن کسی هاوس هایکناا
کنارش انشینا.
ها آدمها هم هثل جو آایم.
هیچ چیز ابا جو  ،هثل آب نمیشود.
و هیچ چیز هم ابا ها ،هثل خاا نخواها شا.
لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ٌ
هیچ چیز جای خدا را پر نمیکند.
پب شویم از خاا وگبن پب هیشویم از خَس و
خاشاک و گبد و غبار گناه!
اگب اا خاا ااشیم ،زیبا هیشویم ،یماشایی
هیشویم؛ هم خود تبز هیشویم و هم پیباهوب
خود را تبز و تبتبز خواهیم کبد.
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براي اينكه دختران و پسران در هنگام بلوغ با مشككل روبكرو
نشوند و به تدريج با نقش خاص خود به عنوان دختر يكا پسكر
آشناي يابند ،بايد از همان ابتدا به طور جداگانه بكا آناكا رفتكار
شود .اين مسأله درمورد دختران اهميت بيشتري دارد؛ زيرا آناا
زودتر از پسران به بلوغ م رسند .در تعكالي اسكيم بكه ايكن
نكته توجه كامل شده و توصيه شده است كه از حددد
شش سالگي با ختر د پسدر بده شدشدي گداها ده
شفتاش شو  .ش شدايات اسالمي توصيه شده است كه
ختر بچه شش ساله شا پسر بچه يا مدر داممر
بوسد د ش بغل گير  .همچنان زنهاي داممر از
بوسيدن پسر بچدهاي كده سدنش از ه دت سدا
هذشته اسدت خدو اشي كنندد .همينطدوش توصديه
كر ه ا د كه بستر كو كان ش شش سدالگي از هد
گدا شو  .مراعات اين اصول ،سبب م شكود ككه دختكران و
پسران از همان آغاز ،بتدريج نقش مردانه و زنانهي مناسب پيدا
كنند و براي بلوغ آمادگ كاف داشته باشند .به هر حال ،بايكد
از دوران كودك زمينه براي رشد ويژگ هاي فطكري دختكر و
پسر در خانواده فراه آيد و هر يك از اين دو در مسكيري ككه
آفرينش با تدبيري حكيمانه پيش پاي آناا نااده اسك ،،سكو
داده شوند.

4

تبلیغ یک مرتد در سایت شهرداری!!
به گزارش اوي  ،متأسفانه در روزهاي اخير ،شاهد تبليغ افراد مرتد در برخ از رسانههاي
رسم و دولت هستي يك از اين افراد احمد كسروي م باشد شخصك ككه توسكط
علماي شيعه زمان خويش به دليل تفكرات ضاله از قبيل رد وح  ،معجزه ،امام زمان(عج) و
قرآن سوزي ،مرتد اعيم شد و توسط فدائيان اسيم به درک واصل گرديد.

يك از اين مجموعهها ،شارداري باارستان اصفاان اس ،ككه بكه تبليكغ سكخنان احمكد
كسروي در ساي ،رسكم شكارداري ايكن شكار پرداختكه اسك ،تبليكغ كسكروي توسكط
شارداري باارستان در حال اس ،كه سخنان ضاله اين مرتد بر همگان عيكان اسك .،در
ادامه تناا يك نمونه از سخنان و اقرارهاي اين شخص بر ارتكداد و گمكراهيش را جاك،
تنوير افكار عموم ذكر م نمايي  :كسروي در بخش از كتاب شيعه گري پيرامون وحك
چنين نگاشته اس« :،دحي شا چنين هرفتها د كه به يو پيغمبري فرشتهاي از
آسمان ميآيد د از سوي خدا ستوشهايي ميآدش د آن فرشته يز گبرئيل
است ...دلي همة اينها پنداشهاي عاميا ه است ايدنهدا مو دههدايي از
افهميهاي آخو دهاست ...من به يا داش كه سدنني از يدده شددن

خاطرات همفر (جاسوس انگلیس در کشورهای اسالمی)

در مسأله ب حجاب زنان بايد كوشش فو العاده به عمكل آوريك تكا
زنان مسلمان به ب حجاب و رها كردن چادر مشكتا شكوند بايكد بكا
استفاده از داليل تاريخ (دروغين) ثاب ،كني ككه پوشكيدگ زن از
دوران بن عباس متداول شده و مطلقاً سكن ،اسكيم نيسك .،پك از
آنكه حجاب با تبليغات وسيع از ميان رف ،،وظيفة مكأموران مكا آن
اس ،كه جوانان را به روابط نامشروع با زنان تشويق كنند و بكه ايكن
وسيله فساد را در جوامع اسيم گسترش دهند( .تا بتواني به اهداف
سلطه جويانة خود در اين كشورها برسي )
اما شضا(ع) شباشة علت حجدا فرمو ددع علدت حدرا
شدن گاه ( اممر ) به موهاي ز ان اين اسدت كده اهدر
موهاي آ ها ش برابر مر ان اممر آشکاش شدو باعد
تمريددو د گلددج توگدده آ هددا خواهددد شددد د فسددا د
بي بنددباشي شا به با

اش د سبج ميشو كه (مدر )

ش كاشهاي حرا داش شو د( .ميزان الحكمه /ص)6319

گبرئيل يا فرشتة يگري ش بيردن ش قرآن آمده باشد».

گوشت کفتار غذای جدید سعودی ها!
به گزارش اوي  ،رسانههاي سعودي در گزارش اعيم كردنكد برخك از شكاروندان ،بكه
خوردن گوش ،كفتار اصرار دارند زيرا عقيده دارند گوش ،اين حيوان باعث تقوي ،قوه باء
م شود.

همچنين گوش ،سوسمار نيز به عنوان يك از غذاهاي دلچسكب وهكاب هكاي عربسكتان
م باشد در حال كه در فقه ،خكوردن گوشك ،كفتكار و سوسكمار حكرام اسك .،در حكال
رسانههاي سعودي قصد دارند اين اتفا را رد نمايند كه بارها توسكط مفتيكان آناكا جكواز
خوردن گوش ،كفتار و سوسمار داده شده تا جاي كه الشكي خالكد بكن علك المشكيق ،
خوردن گوش ،كفتار را جايز شمرده اس.،
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