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                      فرمودند: (ص)پیامبر اکرم

کندکهه بها درانهان     سرمای بهار را غنیمت بشماریدکه با بدن های شما همان کاری را می

کند که با درانان  های شما همان کاری را می سرمای پاییز دوری کنیدکه با بدن زو ا کند می

 27،ص59بحاراالنوار ج                                                                                      کند. می

 

این  ادا را شکر که به کم دنیا راضیم،

 .یعنی به دنبال کسب حرام نیسنم

 
بها   ایهد   ا حاال راجع به فراعنه مصر شنیدهت

 و اینکههه غههاغوا زمههان اودشههان بودنههد 

 رسهید و  دسنشان به هر چیزی در عالم مهی 

ثروا زیادی اندوانه بودند و حنی بخشی از 

باز ههم   آن ثروا را با اودشان دفن کردند،

از این دنیا چیزی برای اودشان نبردند کهه  

کافی است به اودمان این  به کارشان بیاید!

ظهر  موضوع را گوشزد کنیم تا دغدغه صبح،

تصاحب قلب دیگران یا منهافع از   و شام ما

ثل چرا اضافه کاری هایی م حرف آنها نباشد.

چهرا درآمهد بیشهنری نهداری  و      مانی  نمی

هها   بهت هزاران چرای دیگر که همواره از مح

 کند. کم می

اوب است بدانیم دنیا حاللش حسهاب دارد  

 مگر روزی تقسیم نشهده   و حرامش عقاب!

االقیههت و وقههت  سههعی، اگههر چههه تههال ،

گذاشنن جای اود را دارد اما اگر اعنقاد پیدا 

 ،رزاق بودن اهدا و قناعهت داشهنن   به  کنیم

کنیم و در سال جدید با ایهن   آرامش پیدا می

آرامش کام اانواده را هم شهیرین اهواهیم   

 کرد.

 فرمودند: )ع(حضرت علی

کسی که به دنیای حرام برسد از آنچهه کهه   

و در شهود   نیاز نمی بدست آورده راضی و بی

ه به دست نیاورده ک فکر آن چیزهایی است

جههدا شههدن از فههراه    ،امهها سههرانآام آن 

 هاست.   ها و به ه  ریختن بافته شده آورده
 (401/ص49نامهالبالغه/نهج)

دو سههاله هی ههی 
 نخوردم  
ه شدید سوء تغذی
 دارم.
به هم ینیمه  بابام

 اخخخدا...

به 
انسانهای 

واقعاً 
محتاج 
کمک 
 کنیم.
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مورد از آداب و شرااط  دارا ایرا      18های پیشین  در شماره

 .شد

 پادازطم: ره اه ادامه اطن مبحث میدر اطن شما

خوش این اود  اه اجاات داا )طعنی امیرد داشر ن اره     -19

: خداوند را فامودند )ص(پیغمبا اکام (فضل و رحمت پاوردگار.

 اا حال طقین اه اجاات اخوانید. 

 (1671)میزان الحکمه ص
 پافشاری در داا از پیشگاه پاوردگار م عال. -20

فامودند: خداوند ازوجرل پافشراری مادمرا  در     )ع(اامام ااق

خواهش از طکدطگا را ناخوش دارد اما اطن کار را نسربت اره   

 دارد. خودش دوست می

اطنکه انسا  امور ناشردنی و نراروا را از خداونرد م عرال      -21

نخواهد و اشاره شده است که اطن نروع داراب اری ارانراطن     

 دااهاست.

زطراا قبرآ آدمری     ض و کینرهب پاکسازی خانه دل از اغر  -22

 -پاطا -                     جاطگاه نجبی انوار حق است.  

انشاء ا... در شرماره آنری ارا مو روع  ردقه و نرنریا آ  در       

 .خواهیم اودازطز اس جاات داا در خدمت شما خوانندگا  

 35 -191دی:  سی کد

 

 استفتائات آیت... مکارم شیرازی
نی نقره به عنوان سینی چای اشکاا   آیا استفاده از سی :پرسش
 دارد؟ 

 ترک استفاده از آن است. ،احتیاط :پاسخ

پرسش: آیا سجده بر پوست هندوانه با توجه به ایناه مکرد  آن  
 را به صورت ترشی می خورند صحیح است؟ 

احتیداط   سجده بر پوست جدا شده آن اشکالی نددادد ردر د دد   پاسخ: 
 است.از آن اجت اب  مستحب

 آیت... صافی گلپایگانی استفتاء
 مراجعه به دعانویسان و فا  گیرها چه حامی دارد؟  پرسش:

 (السّدم   علدیم  )كه با دلیل معتبر از ائمده معودومین    نوشتن دعارائی پاسخ:
بده   نقل شده و اجرت گرفتن دد مقابل آن، اشدکا  نددادد ولدی مراجعده    

راي مختلفه از م ابعی كه اعتباد شدرعی نددادد    دعانويسان كه به صودت
نويس د جايز نیست و اي گونه پو  گرفتن، اكدل مدا     ك  د يا می نقل می

 به باطل و حرا  است.

شکرط  ه گرفتن وا  به شرط سکود یکا رکارمود و نیکو بک      پرسش:
 گذاشتن پو  برای مدتی در حساب، چه حامی دارد؟

ولو به ع وان كدادمزد و نیدز بده     به طود كلی قرض به شرط سود پاسخ:
 .ساب، دبا و حرا  استشرط گذاشتن مبلغی دد ح

 سنگ سرد
زطا طک درخرت انشریند و    بچوپانی اادت داشت نا در طک مکا  معین
زطرا درخرت سره ق عره      گبه گوسفندا  را ااای چاا در آنجا نگه دارد.

درست کراد  آنرش اسر فاده     ایسنگ اودکه چوپا  همیشه از آنها اا
ها اار که او آنشی میا  سرنگها   کاد. کاد و ااای خود چای آماده می می
ها مادامی که آنرش روشرن    شد که طکی از سنگ افاوخت م وجه می می

چند اار سعی کاد اا اوض  دانست. است ساد است اما دلیل آ  را نمی
ها جاطی که اما همچنا  در  ها چیزی دس گیاش شود کاد  جای سنگ
نا اطنکره طرک روز نیرمیم گافرت از راز      داد ساد اود سنگ را قاار می
میرا    نعجآ کادب ای سنگ را دو قسمت کاد. اا نیشه سنگ آگاه شود.

رو اره آسرما     کراد.  دو سنگ موجودی اسیار رطز مانند کام زندگی می
 ورنش را پوشانده اود شکا کاد و  بکاد و خداوند را در حالی که اشک

اندطشی و اه فکا آرامش او  می اطن چنین میاطا نو که ااای کادخ فت:گ
ای و من هیچگاه سرنگ وجرودم را    هس ی پس ابین ااای من چه کاده
 نشکس م نا مها نو را اه خود ابینم!

 

 
 عقوبت فلک

اد خو در دست دشمنی گاف ار است که ها کجرا  

 شود. رود از چنگ اقوات او خالص نمی

 اد خوی بت اال اا فبک روداگا ز دس

 در اال ااشد بزدست خوی اد خوطش
 

 این چند خط مبهم نیست!
 

خواس م ازرگ اشم... درس  می
اخونم... مهندس اشم... خراکم  

... مادر و را آااد کنم... ز  اگیام
پدرم رو ابام کااال... دخ ام را 
ازرگ کنم ابامش پرار.... نرو   
راه مدرسه اا هم حاف ارزنیم...  
خیبی کارا دوست داش م انجام 

 ادم... 
رف م از مادرمب پدرمب خاکمب ناموسمب  خُآ نشد...!!! ااطد می

دخ ام و... دفاع کنم!! رف م که دروغ نباشره... اح راام کرم    
رو در. کنریم... رطرا از ارین اراه... دطگره       نشه... همدطگا
او راع   اال مح اج کسی نباشیم... راس ی  و نوهین نباشه

  وره؟؟؟چ
 (چی عملیات کربال یکبتخری)شهیدکاظم مهدی زاده  هبخشی از وصیت نام

 

http://makarem.ir/main.aspx?mid=343645
http://makarem.ir/main.aspx?mid=343645
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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.

نا تمام  معلمین، کاآمموانن  که  -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    ی جه  آتهاه م کز

 6/9/93ا ح علم  نیکاا  ماوآ    

دآ تیاا  آ اااونن  قاا م  کاا ی    

ش ک  نموده   گزنآشا  نا کارب   

 تدآیی  اود نآنیه نمایند.
 

ها معصومه شههاای   تاطمه به نم  باه اام  کااآمموای     اان دآ نین ماه 

 م  نالل گ دیدند.نعتءادنت نار

 

 نا   دت تا شهادت )ب(نا  کتاب: تاطمه اه ن

 نا  نویینده: اید محمد کاظ  قز ین 

 مت ج : دکت  حیین ت ید ن 
دارای خصوصدیایی   )س(صیت انسانی مانند  اامهدز راد ا   شخ

است کز وی را نشانز ق رت بالغز و یواندایی بد یو و یبید     
دا  و ار آنبا کدز بثدو و گگو دو     پ وردگار جهانیان ق ار می

 اا و پن اا  اا و حکهت درباره حیات س ور رنان پ  ار درس
  نیبا مطالعز رن گی این بانو بز نثوه رند گا  خوب است است

 شویم. و حیات خاصان و اولیای خ ا آگاه 
 

 
 

ادا را گدک کدنر بد و      : بد و ننهدز  گوید   خ است کز بز بهار می
اد  ایگداخ خوشداین ی در جهدان      اا را شکواا کنر اصالً شکواز

ادا در دسدوور و یوجدز     یهام ریبدایی  ااو  بز امضای خ است. می
 خ اون  ریشز دارد.

 دایم                      ما بز دریا حکم مواان می
 دایم ما بز سیک و موج ا مان می

 سورن ما دوخت ا  جا ا  چز دوخت               
 رآیش ما سوخت ا  شهعی کز سوخت

                   کنن    نز مغیان می ،روداا ار خود
 کنن  آن می ،گوییم ما آنهز می

پس تو ه  نی مدم  نگ  دا  اود آن به داا  ماا   
 شاوی،  بهاآ   بهاآی م  شوی، تو ه  شمع م بده  

 ... شن  اود   دیگ ن  اونه  شد  تو ه  مایه آ
 

 موضوع: چشم رخم، چشم و نظ  ار واقعیت یا خ اازر
 ؟چیستیع یف اصلی چشم رخم و چشم نظ   -
 اا دارد؟ چشم رخم چز مثلی ار ای اب در بین ن اه -
 آیا ا  یثسین و یهبی ی بز چشم ردن اریباط دارد؟ -
 آیا چشم رخم و چشم نظ  واقعیت دارد؟ -
 ااو ؟ اا ان و مش کان و منااقان ام ایگاخ میآیا چشم ردن ب ای ک -

رسد  کدز بدا اسدوهاع      می بز اذااناینها ب خی ار سؤاالیی است کز در مورد چشم رخم 
DVD یوان بز پاسخ آنها رسی  این مبثو، می. 

 

وی د  عاام  حرا ت   م نا  شهادت بان

با حروآ جمع  ،دآ شعهه م کزی )ب(اه ن

کثیاا ی نا مکااتاقا  م  حراا ت بااا    

های متنوع  نا قهیل تر ت قا م    ب نامه

ک ی ، ا  د، مدنح    اخن نن  نآاناده  

ناااتاد محتاا   جناااب مقااای م تراا   

مخملهاااپ پی نمااو  شخصاای   ن ی   

نا پایش نا   )ب(هحر ت صادیءه طااه   

  ب گزنآ گ دید. ،تومد تا پس نا شهادت

 نحاد اامع  بصا ی ب اا  نا      ، ا  به ذک  ناا  دآ م ناا  تاو    

 % تخفیف به حراآ نآنله نمود.60محصو ت اود آن با 

 )ع(االئمه شعبه خواهران ثامنگزارشی از 

 

بااانوی کاا بر، حراا ت همزمااا  بااا اااام  ا   دت 

م حله نهای  میابءات ق من  ناوه صه   یژه  )ب(اینب

باا ااخن نن     )ع(اونه ن ، دآ محل شعهه ثامن ن لماه 

جناب مقای دکت  ت ید ن  ب گزنآ گ دید که ب گزیدگا  

ااود آن دآیاتا     نین میابءات نیز دآ نین آ ا جاونیز 

 نمودند.

ب گزنآ کنندگا  م نا  نا مادی ی  محتا   مسایاه    

حراآ به  یاژه  باب  نهدنی جونیز   همچنین نا تمام  

میئو  محت ماه شاعهه م کازی   معلماین گ ننءادآ      

نمء م  که با حروآ گ   اودشا  باعا  آ نا     میءات

 نمایند. م نا  گ دیدند تکل    قدآدنن  م 

 

دندنش  به نظ  تو اندگ  پس نا تومد  جود 
 دنآه؟

 میا تو به  جود ماما  نعتءاد دنآی؟
ها نعتءادی ندنآ ، من یک  نه من به نین ح پ

 آ شنفل  ، مگه تا حا  ماما    دیدی؟
 

 
 

 کنند   نعتءادی به  جودش ندنآند! نا ناپ مادآ تغذیه م 

 ما چقدر به خالق خود اعتقاد داریم؟
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دختران جوان برای به دست 

آوردن موقعیت برتر خووش   

در برابر مرد باشد از حرشم حیا 

و پاکدامنی که بهترشن وسیله 

بووورای حموووی موقعیوووت و 

 آنهاسوت های درونی  سرماشه

و خوششوتن را در   روندنفراتر 

معرفی دشدگاه بیماردالن بوه  

نماش  نگذارند که اشن خوود  

ابل تودبیر  درست در نقطة مق

ی ظرشمانه آفرشن  برای حمو 

موقعیووت زن در برابوور موورد  

ر رواشوواا اسوو می اسووتد د

ده جوء    آمده است کوه حیوا  

دارد که نوه جوء  آن در زن و   

شووج جووء  در موورد اسووتد  

ای دستوراتی که در اس م بر

حمی حرشم بین زن و مورد از  

لحوواب برخووورد و پو وو  و 

غیره وجوود دارد هموه بورای    

جلوگیری از ابتذال زن و خلع 

س ح  دن  در برابور مورد   

استد قرآن کرشم در داستان 

آن جا که از  )ع(حضرا موسی

 -بورد  نام موی  )ع(دختر  عیب

در وصووا او تهیووه بوور شووج 

وشژگووی اخ قووی ممتوواز او   

اشود  تممششوی   فرم کند و می می

عَلمی اسشتِحیا ِ )او با حیا و آزرم 

توان  از اشنجا می رفت( راه می

شهووی از  درشافووت کووه حیووا 

های اخ قی  عالیترشن وشژگی

زنان است که باشود در هموة   

حاالا و حرکاا آنهوا نموود   

دا ته با د و پُر واضح است 

که دختران اشن درس را قبول  

خوود  « مادران»از همه باشد از 

 رنددفرا گی

 ی سلف تناقض آراء وهابیون با سیره

 در موضوع تبرك

ا انر.  آنران تنهرا ائریا ی ر     وهابیان برای توجیه نامشروع بودن تبرک به آثار اولیاء الهی، به دالیل واهی، استناد کررد  
صالح الفرواان،   ب.ن آن حضرت ارتباط دائته بائ.  با آن را لمس کرد  یا به نوعی (ص)دانن. که پیامبر اکرم متبرک می
در  اسرت   برا بر.ن آن حضررت دان رته     را تماس ن.ائتن این ائیاء (ص)بودن تبرک به حجر  و قبر پیامبر علت ممنوع

 (ص)توان به آثاری اا پیرامبر  تنها میو  تبرک به آثار صالحین، جایز نی ت نوی .: تعلیق بر ئرح ابن حجر ع قالنی می
  در تماس بود  تبرک نمود که با ب.ن حضرت

   نقد و بررسی
کره تبررک را    دلیلی اا کترا  یرا سرنت وجرود نر.ارد     هیچ  -۱

تماس دائرته   (ص) ری ب.ان. که با ب.ن پیامبر اکرممنحصر به آثا
مادامی که در قرآن و سنت اا عملی نهی نش.  بائ.  -۲ است 
 ه بائ. و عقل نیز آنی.اتی نیز بر صحت آن وجود دائتؤبلکه م
اجاا  گرفتن  -۳    قبیح ن.ان.، انجام آن ائکالی ن.ارد  عمل را

  (ص) پیامبر عایشه برای دفن ئ.ن در کنار قبر ئیخین اا
ب یاری اا بزرگان اهل سنت، تبرک بره   -۴ است در آن دفن ئ. ، بود   )ص(به خاطر تبرک ج تن اا مکانی که پیامبر

مرورد تبررک قررار     هر کس کره در امران حیرات    »نوی .:  حام. غزالی میچه ابو نناچ دانن.  آثار صالحان را جایز می
 «ی قبرش و م افرت به قص. ایارت و تبرک وی جایز است  گیرد، بع. اا رحلت نیز تبرک ج تن به او به وسیله می

 

خدایا در سال نو 

هرچه پیش آید خوش 

آید که میهمان سفره 

 .تو هستیم
 


