


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ریسخن سردب  /  02 

 کیفیت عالم ذر از دیدگاه امام جعفر صادق  /  03 

  ترنم خوبان  /  05 

  لطائف و ظرائف  /  09 

  زمزم احکام  /  010 

  تی از واليجرعه ا  /  13 

  یاز هر چمن گل  /  14 

  یام سالمتیپ  /  15 

  )س(و زهرا ) ع (یبر سفره عل  /  19 

  در کوچه باغ شعر  /  21 

  دروغ سرچشمه انواع گناهان  /  22 

  ه دومی دوستانه با طالب پایگفتمان  /  24 

  يآشپز  /  25 

  کدبانو  /  25 

   مختلف در منزلي گلهايقه نگهداریطر  /  26 

  تی اهل تسنن در خصوص فرقه وهابي علمايدگاه هاید  /  27 

  یاسی و سیخیتار  /  29 

  جدول  /  32 

   بهجتیخ محمد تقیت اهللا شی آی عالم ربانياز رهنمودها  /  33 

 ب نفسذیهجدول ت  /  35 

  اهنامهگ
 اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

  :از  یصاحب امت
  :ر مسئول یمد

  :ر یسردب
  :حروف نگار 
  :طرح جلد و صفحه آرایی 
  :قیمت 

   :ینشان
  

  :تلفن 
 :چاپ 

  ه الزهراء کازرونی علممدرسه
  زهره برزگر

  وستهیالهام پ
  الهام مزاعی

  محدثه دریاب
   تومان300

  ، ـی شمالیعتیازرون، خ شرـک
  ه الزهراء کازرونی علممدرسه

2221229  - 0721  
 احسان

ü شماستيبایر زیافت مطالب و تصاویناعمه ، آماده در .  
ü ت شما را جلب کرده باشدیدوار است رضایناعمه ، ام.  
ü  شنهادات شماستیپناعمه ، منتظر انتقادات و. 



 

 

٢ 

  
  
  

  

  

  يـا  عـا لـمـا  لـا  يـعـلـم
 
 
  

 

از خدا كه پنهان نيست ازشما هم پنهان 
نباشد در سرزمين عجايب يك روز 

 رس طالب در طبيعت برگزارشدكالس د
د سوال عجيب و غريبي را مطرح ستاا

بگوييد طلبه  به اطراف توجه كرده و:كرد
  .  اين گياهان باشد مانند كداميك از بايد
بايد مانند درخت سرو باشد كه در  :هطلب

تمام فصول سال سرسبزو با طراوت 
  . است
 ميوه ندارد در و خيردرخت سر :استاد

حالي كه يك طلبه بايد پس از مرحله 
خداشناسي به هدايت  خودشناسي و

ميوه هاي شيرين و  مردم بپردازد و
  . خوشمزه داشته باشد

مانند درخت نخل باشد كه  بايد :طلبه
هم سربه آسمان ساييده  و يوه داردهم م

  .سلوك مي كند و آن جا سير در و
اگرمانند درخت نخل باشد تنها : استاد

گروه ا ندكي قادر به باالرفتن از درخت 
وچيدن ميوه آن مي شوندپس علم طلبه 

مختص به خودش وگروه خاصي مي 
 . شود
درخت پرتقال يا سيب  مانند بايد :طلبه

  .  دسترسي استباشد كه ميوه اش قابل
پس بچه هاي كوچكي كه قد  :استاد

كوتاهي دارند چگونه از علمشان استفاده 
  . كنند

 :گفتند طلبه ها كم كم خسته شده و
 .خودتان بفرماييد استاد
نظر من درخت انگور از آنجا به  :استاد
ي الزم دارد و بدون آن يك  تكيه گاهكه

لحظه نمي ايستد، طلبه نيز در تمامي 
گي اش بايد توكّل به خدا را طول زند

تكيه گاه راهش قرار دهد و يك لحظه از 
گياهي  انگوراگر . ياد خدا غفلت نكند

و طلبه  است كه تكيه گاهي الزم دارد
نيز در تمامي طول زندگي اش بايد 
توكل به خدا را تكيه گاه راهش قرار 

تكيه گاه دائمي داشته  انگور اگر دهد و
 ايت به سمت نورباشد مي تواند تا بي نه

 از حركت كند )خداي متعال( روشني و

 بزرگ قادر به استفاده از طرفي كوچك و
ميوه اش به  هستند و درخت انگور

  .صورت خوشه است
 :فرموده اند) ص( پيامبرگرامي اسالم

خوشه  مردم دوره صاحب الزمان در
زمان ها  امام زمانشان از ديگر چيني از
 شما رزبردست ترند پس اگ و ماهرتر

به  قادر خوشه داشته باشيد مردم نيز
  . تان خواهند بود وجوداستفاده از

 صحبت كه به اين جا رسيد يكي از
چگونه وكي يك طلبه  :طالب پرسيد

  شروع به ميوه دادن مي كند؟
طلبه ميوه نمي دهد  :استاد پاسخ گفتند

زمين ريشه  اين كه اصول دينش در مگر
ك ز خا اشاخه هاي فروعش سر دوانده و

به حدي از رشد رسيده  و برداشته باشد
فرود  باشد كه در برابر خداي متعال سر

نسبت به بندگانش متواضع باشد  آورده و
جانش  بر الطاف بهاري خداوند نيز تا

 طراوت وجودش استفاده مردم از بوزد و
.كنند
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امام 
 :فرمودند)  ع(صادق 

چون خداي عزوجل اراده فرمود آدم را 
به سوي خاك  ارسال   آب را،فريندبيا

آن  داشت سپس مشتي برگرفت و
 با دست قدرت خود گاه آن راآن. بماليد

ناگاه  بيافريد بشر را نيمه ساخت و دو
 به جنبش درآمدند سپس براي آنها

 به اهل شمال دستور آتشي برافروخت و
آنها به سويش  آن داخل شوند داد در
آنگاه  .داخل نشدند ترسيدند و رفتند و

داد داخلش شوند  به اهل يمين دستور
خداي  .داخل شدند و رفتند آنها

 آنها بر تا فرمود عزوجل به آتش امر
 وقتي اهل شمال .سالمت گشت و سرد

چنان ديدند 
گفتند 
را از پروردگا

ما درگذر و 
 و  تجديد كردبراي ما تجديد كن خدا

به آنها فرمود به آتش درآييد آنها رفتند 
 .داخل نگشتند  ستادند وو كنارش اي
 به طينت اول برگردانيد و را خدا ايشان

  . آفريد آن طينت آدم را از
ها  ايناين رو از :فرمودند )ع( امام صادق 

 )اهل شمال( آنها از نتوانند )اهل يمين(
از  .گردند ها ايناز نتوانند ها آنشوند و

اين جهت اهل بيت عقيده دارند كه 
ي بود كه نخستين كس )ص(رسول خدا 

اين بابت است قول  داخل آتش شد  از

 خداي عزوجل
براي خداي رحمان  اگر بگو(

من نخستين پرستنده ، فرزندي بود
 .)بودم

 )ص(چون پيغمبر اكرم :  توضيح 
ميان تمام  نخستين كسي بود كه در
 ديگران در افراد بشر فرمان خدا برد و

پرستش فرزند خدا بر آن حضرت پيش 
 راچون آن حضرت كسي  نمي افتادند و

نمي پرستد معلوم  خدا به عنوان فرزند
  . او را فرزندي نيستشود مي

 )ع(مضمون حديث امام باقر 
  درباره عالم ذر

پس از مرحله آفرينش و جنبيدن بشر 
خداوند متعال به اصحاب يمين فرمود 
به سوي بهشت برويد وبه اصحاب 
شمال فرمود به سوي دوزخ برويد 
سپس فرمود 

ر من مگ
پروردگار 
شما نيستم 

 روز گفتند چرا گواهي دهيم تا در
خبرانيم سپس قيامت نگويند ما از بي 

از پيغمبران پيمان گرفت كه مگر من 
اين محمد  پروردگار شما نيستم و

اين علي امير  رسول من نيست و
مؤمنان نمي باشد گفتند چرا پس 

 از پيغمبران اولو شد و نبوت آنها پابرجا
مان گرفت كه من پروردگار العزم پي
 علي امير مؤمنان و محمد و شمايم و

خزانه  ليان امر من واوصيای بعد از او وا
اين كه مهدي كسي  داران علم من و

دينم را نصرت  است كه به وسيله او
از  دوستم را آشكار كنم و دهم و

 ا گفتند پروردگار.دشمنانم انتقام گيرم
مقام گواهي داديم سپس  اقرار كرديم و

نوح (تن العزمي براي آن پنج  اولو
از جهت  )ابراهيم عيسي موسي محمد

 سپس آتشي مهيا كرد .ثابت شد مهدي
وارد  شمال دستور به اهل يمين و و

 بنابرين روايت اقرار گرفتن .شدن داد
خدا براي تمام ربوبيت قبل از فرستادن 

شمال به سوي آتش بوده  اهل يمين و
  .است

بيب سجستاني  درروايت ديگري  ح
گويد شنيدم از امام محمد باقر فرمود 

همانا خدا ذريه آدم را از پشتش خارج :
 ساخت تا از آنها براي ربوبيت خود و

نبوت هر پيامبري پيمان گيرد آدم به 
پر  ذريه خود نگريست ديد آسمان را

 عرض كرد چه ذريه زيادي .كرده اند
و دارم اينها را براي چه خلق فرمودي 

وجل ز آنها پيمان گرفتي خداي عزچرا ا
فرمود تا مرا عبادت كنند و چيزي را 
شريك من نسازند و به پيغمبرانم ايمان 

  .آورند و از آنها پيروي كنند
آدم عرض كرد چرا بعضي را بزرگتر از 
بعضي مي بينم و چرا برخي نور زيادي 
دارند و بعضي نور كم و برخي بدون 

  نورند؟
ن را اين گونه وجل فرمود ايشاخداي عز
 تا در تمام حاالت امتحانشان آفريدم
  .كنم

پس آدم در اينجا اجازه سخن گفتن 
مي گيرد و خدا اجازه مي دهد آدم 
عرض كرد اي كاش همه آنها را يكسان 
و يك اندازه مي آفريدي و رنگها و 
عمرشان يكنواخت مي بود و از لحاظ 
ارزاق برابر بودند تا برخي بر برخي

  

آنگاه به اهل یمین دستور داد داخلش شوند آنها 
 به آتش امر خداي عزوجل. رفتند و داخل شدند

 .فرمود تا بر آنها سرد و سالمت گشت
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ریدم تا عبادتم کنند و همانا من جن و انس را آف
بهشت را آفریدم براي کسی که اطاعت و 
عبادتم کند و از پیغمبرانم پیروي نماید و دوزخ 
را آفریدم براي کسی که به من کافر شود 

 ونافرمانیم کند و از پیغمبرانم پیروي ننماید

  
  

 ستم نمي كردند و هيچ گونه ديگر
اختالف در ميانشان حسد و كينه و 

  .دپيدا نمي ش
وجل فرمود اي آدم به وسيله خداي عز

به سستي  روح من سخن گفتي  و
به زحمت انداختي  طبيعت خود را

نسبت به آنچه به آن علم نداري من 
خالق دانا هستم از روي داناييم خلقت 

فرمانم آنها را مخالف يكديگر ساختم و 
آنها در ميان 

به مشيتم 
جاري شد 
همانا من 
جن و انس 
را آفريدم تا 
عبادتم كنند 

و بهشت را آفريدم براي كسي كه 
اطاعت و عبادتم كند و از پيغمبرانم 

براي  پيروي نمايد و دوزخ را آفريدم

كسي كه به 
من كافر شود ونافرمانيم 

 و تو پيغمبرانم پيروي ننمايدكند و از 
ه ات را آفريدم بدون اينكه را و ذري

را  احتياجي به شما داشته باشم بلكه تو
آنها را آفريدم كه آزمايشتان كنم كه  و

كدامين شما 
 در زندگي و

پيش از 
 مردنتان نيكو

كردارتر 
هستيد پس 
 بندگان خود را

مختلف آفريدم تا هر كس را به قدر 
استعدادش تكليف كنم وبه قدر 

 بيمار اطاعتش پاداش دهم سالم به

 مرا به سبب عافيت شكر كند و بنگرد و
بيمار به سالم بنگرد ودعا كند وازمن 
بخواهد كه اورا عافيت دهم وبر بالي 
من صبر كند تا از عطاي زياد خود به 

توانگر به فقير نگاه كرده  او ثواب دهم و
فقير دعا  شكر نعمت به جا آورد و و

از من بخواهد ومؤمن به كافر  كند و
وبراي آنكه هدايتش كرده ام بنگرد 

سپاس گذاري كند وآنها را از اين 
 تا درهمه امور باال جهت آفريدم
  .آزمايش كنم

  برگرفته از کتاب شریف اصول کافی
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 زندگینامه حاالت و نصایح استاد االساتید حجت االسالم مجتهدي تهرانی
 

حاج شيخ احمد مال محمد علي مجتهد 
علماي  معروف به مجتهد تهراني از
رياست  مشهور در عصر حاضر است و

مديريت مدرسه علميه حاج مال  علمي و
علميه محمد جعفر را كه هم به نام حوزه 

آيت اهللا مجتهدي معروف است را 
طالب حوزه به  به عهده داشتند و

بركت وجود ايشان در سطح بااليي 
تقوا قرار دارند به گونه اي  از علم و

كه حضرت آيت اهللا خامنه اي مي 
اگر حوزه آقاي مجتهدي (فرمايند 

نبود نمي دانستم فرزندانم را براي 
تحصيل به كجا بفرستم در اين 

هزار طلبه صبح  ريب به يكحوزه ق
 ظهر علوم اسالمي را فرا از بعد و

  .مي گيرند
حضرت استاد در مهرماه سال 

 )١٣٠٢ / ٧ / ٩( شمسي ١٣٠٢
 برابر با دوم رجب المرجب سال

 با قمري در خانداني با تقوي و ١٣٤٣
پدر ايشان از . ورع چشم به جهان گشود

تجار  جد ايشان از كسبه هاي معروف و
بعد از اين دو بزرگوار  ند ومشهور بود

اجداد ايشان همگي در كسوت روحانيت 
 يكي از اجداد ايشان حاج مال علي .بودند

وقتي   كه قبرش در قم است و بودمجتهد
قبر را مي شكافند كه نوه اش را در قبر 
 دفن كنند بدن آن جناب را سالم و

نوه مال محمد علي  (صحيح ديدند 
تهدي مجتهد جد حضرت آيت اهللا مج

  .)مي باشد 
سالگي به  ١٩حضرت استاد در سن 

 ٢٤در سن  كسوت روحانيت درآمدند و

 س رسائل و دو درسالگي ازدواج كردند و
پدر حضرت  ( آقايان فاضل مكاسب را نزد

سيد  و)  آيت اهللا العظمي فاضل لنكراني
آقا شيخ قاسم نحوي  حسين قاضي و
سالگي  ٢٦در سن  امتحان دادند و
قسمتي از درس  ايه وامتحان كف

  .خارج را با موفقيت گذراندند
    خواب استاد 

 از زبان استاد نقل شده كه شبي در 
عالم رؤيا ديدم كه حضرت حجه بن 
الحسن امام زمان از بعضي از 

تعليم  روحانيون گله دارند كه تبليغ و
احكام شرعيه  سخنراني و تعلم و و

ندارند لذا به مقسمين خود فرمودند 
از  ين افراد را قطع كنيد وسهم ا

  ماه به٥جمله سهم من واين كار به 
 طول انجاميد بعد از مدتي مقسمين

به ايشان گفتم من حوزه را  را ديدم و
منبر دارم  تدريس و اداره مي كنم و

بعد از نيم  به من فرمودند اينجا بمان و
فرمودند )عج(گفتند امام ساعت برگشته و

اني هستند آقاي مجتهدي از جمله آقاي
ت زحمت مي كشنكه براي ما اهل بي

انشاء اهللا قصد داریم در هر کدام از شماره هاي نشریه به معرفی یکی از علماء و فضالي حوزه 
در این شماره به شرح مختصري . بپردازیم و شرح زندگی و حاالت و نصایح ایشان را بیان کنیم

 حضرت آیت اهللا مجتهدي نویسنده کتاب آداب الطالب می پردازیم و نصایح و از زندگی نامه
مواعظ این عالم بزرگوار را خطاب به شما طلبه هاي عزیز بیان می کنیم امید که مقبول حضرت 

 . عنایت فرماید توفیق عمل به ما،حق و حجت بر حقش امام زمان قرار گیرد و از سر لطف



 

 

٦ 

  
 جناب استاد .بدهيد لذا سهم ايشان را

مي فرمايند بعد از اين جريان وضع مالي 
توانستيم به طالب شهريه  ما خوب شد و

اگر چه آن زمان يك حجره  بپردازيم و
 ٣١هم نداشتيم ولي در حال حاضر 

 اتاق به عنوان دفتر ٣  مدرسه و٧حجره 
 مطالعه ساخته و كتابخانه و سالن بزرگ

  .شده است
  منزلت طلبه وعالم از نظر اسالم 

رند حضرت اهل بيت طلبه ها را دوست دا
 :مي فرمايند) آيت اهللا مجتهدي(استاد 

نزد  آيت اهللا صدوقي عليه الرحمه كتاب 
مطول مي خواندم ايشان فرمودند كه 
طلبه اي فوت كرد بعد از مرگ او را در 
عالم خواب ديدند پرسيدند چه خبر ازآن 

عالم طلبه گفت وقتي مرا دفن كردند 
نكير ومنكر براي سؤال وجواب آمدند 

 وارد)ع(ناگهان حضرت امير مؤمنان علي 
مگر :با تندي به ان دو فرمودند  شدند و

نگفتم متعرض  طالب نشويد بايد به 
طالب به عنوان سرباز امام زمان احترام 
گذاشت ممكن است در ابتدا عده اي 
انسان را به مسخره بگيرند ويا اين جمله 

را بيان كنند كه چرا به جاي حوزه به 
دانشگاه نرفتيد ولي وظيفه انسان در اين 

ا استقامت است واگر استقامت زمان ه
داشته باشيم مالئكه نيز بر انسان  نازل 
مي شوند حضرت رسول اكرم فرمودند 
روز قيامت كه مي شود مركب علماء را با 
خون شهيدان مي سنجند پس مركب 
  . علماءبر خون شهيدان سنگيني مي كند

جناب استاد مي فرمايند اگر مي خواهيد 
مه را رعايت كنيد طلبه باشيد دو برنا"واقعا

  .عملي  برنامه علمي و
 برنامه علمي در درس خواندن چند در  

عايت كنيد تا موفقيت به نكته را بايد ر
  :دست آيد

قبل از اينكه در كالس حاضر شويد .١
درسي را كه استاد قرار است بگويد 
مطالعه كنيد تا در بحث مورد نظر 
مقداري آشنا شويد پيش مطالعه در 

  .س خيلي مؤثراست فهميدن در
موقع تدريس استاد  در كالس درس و.٢

خوب گوش فرا دهيد واز آنچه كه باعث 
ا رابه جاي ديگر برد مي شود حواس شم

  .خوداري كنيد
بعد از تدريس استاد بايد آن درس را .٣

دوباره مطاله كنيد وبراي مباحثه آماده 
مطالبي راكه نفهميده ايد  شويد و

  .  مشخص كنيد 
 بعد درس گذشته را مباحثه روز.٤  

  .كنيد
بعد از اتمام تحصيل يكباره كتاب را .٥  

  .كنار نگذاشته بلكه كتاب رادوره كنيد
بعد از تدريس كل كتاب توسط استاد .٦  

ومباحثه ورعايت موارد ديگر آن خودتان 
  .آن كتاب راتدريس كنيد 

روزهاي تعطيلي پنج شنبه و جمعه .٧  
يد و پيرامون كتاب را خالصه نويسي كن

مطالب كتاب تحقيق كنيد وكتب جنبي 
 كه متن درسي نيستند مطالعه ديگر
  .كنيد

  : اما برنامه عمليو
تعلم از قرآن  تعليم و   در كنار درس و

كريم واحاديث بهره برداري كنيد چون يا 
مترجم  شما خطيب مي شويد يا مؤلف و

 حديث بي ودر هر دو صورت از قرآن و
اعلي اهللا (اد عرفان امامنيستيد استنياز 

تمام علوم در سكرات :فرموده اند )مقامها 
موت ولحظه جان دادن از انسان گرفته 
مي شود مگر علوم قرآني پس به دنبال 
علمي كه جاودانه است برويد  وبدانيد كه 
آسانسور بهشت با قرآن كار مي كند 
يعني هر چقدر بخواني باالتر مي روي 

نسور مي ايستد وهر جا كه نخواندي آسا
وبايد پياده شوي حضرت رسول اكرم 

حمله القران عرفاءاهل «:فرمودند) ص(
حافظان وحامالن قرآن عارفان  ». الجنه 

اهل بهشت هستند سعي كنيد هر روز 
مقداري قرآن را بخو انيد ودر معاني آن 
فكر كنيد واز خداوند بخواهيد كه به شما 
توفيق دهد كه به آن عمل كنيد حضرت 

اال ال خير في «:مير مؤمنان فرمودندا
آگاه باشيد خيردر ».قرائه ليس فيها تدبر 

قرآن خواندني كه با تفكر وتدبر باشد 
  .نيست 

  حضرت آيت اهللا حاج سيد احمد 
خوانساري كه از مراجع تقليد بودند به 
دليل زخم معده در بيمارستان بستري 

ضعيف الجثه  چون سالخورده و شدند و
سال از عمرشان مي گذشت  ٨٩ بودند و

طاقت بيهوشي نداشتند واز طرف ديگر 
اجازه نمي دادند ايشان را بيهوش كنند 

بودند كه در هنگام بيهوشي زيرا معتقد
 كند از مقلّدان اشكال پيدا ميتقليد 

 بايد حتما :طرفي دكتر معالج فرمودند
جراحي صورت گيرد آيت اهللا خوانساري 

ت خواستيد فرمودند مانعي ندارد هر وق
عمل كنيد ولي قبل از آن مرا خبر كنيد 

 :لحظاتي بعد عرض كرد دكتر پذيرفت و
  .ما آماده هستيم
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آيت اهللا خوانساري فرمودند هر وقت من 

كردم شما هم شروع شروع به خواندن 
كنيد دكتر مي گويد تا ايشان سوره انعام 
را شروع كردند چاقوي جراحي را روي 

دست به كار شديم  وشكم ايشان گذاشته 
 كه گويا در چنان ايشان بي حركت بود و

بيهوشي كامل به سر مي برد بعد از پاره 
دوختن عرض شد كارما تمام شد  كردن و

صدق « :  فرمودندايشان قرآن را بستند و
عرض كردم آقا  ».اهللا العلي العظيم

 مشغول قرآن : فرمودند؟دردتان نيامد
  . نفهميدم،خواندن بودم

 :فرمودند) ره(مجلسي  ه محمد باقرعالم
دم قدر در آيه اي بيشتر دقت مي كرهر 

حقايق بيشتري نصيبم مي شد تا اينكه 
معارف فراواني بر قلبم  ناگهان حقايق و

پس در هر آيه اي كه تدبر  فرود آمد
 كردم همين گونه به من از حقايق و
معارف عطا مي شد حاج شيخ رضا سراج 

 را نبايد خواند مي فرمودند قرآن )ره(
يعني فقط خواندن (بلكه بايد آن را خورد 

نباشد كه عبارات در دهان تلفظ شود 
بلكه بايد قرآن رادر اعماق وجود خود 

ديدن و بو كردن اكتفا  جاي داد ونبايد به
كرد بلكه بايد خورد تا از ويتامين ها 
وپرؤتئين هاي قرآن براي كمال مادي 

اين صورت ومعنوي خود استفاده شود در 
است كه هدي للمتقين  مي شود  ودر 
غير اين صورت كسي كه بهره اي از تقوا 
نداشته باشدنمي تواند زندگي خود را 
مطابق قرآن قرار دهد ولذا قرآن او را 
هدايت نمي كند هر چه انسان روي آيات 

 تعقل كند درهاي علوم و روايات تامل و و
 معارف بي پايان به رويش باز مي شود و

نور علم در دل او قرار مي گيردويكي از 
مواردي كه نور علم در دل انسان پرتو 
افشاني ميكند وقتي است كه ارتباط خود 
را به وسيله عبادت و بندگي با ائمه اطهار 

زياد كند مانوس بودن طالب با قرآن 
وحديث دل هاي آنها را زنده مي كند 
وباعث موفقيت مي شود زيرا پيامبر اسالم 

 خير كرده در حق كساني كه دعاي
همين احاديث را نشر بدهند لذا روي 
 اهللا اصل در حوزه علميه حضرت آيت

مجتهدي صبح ها توسط ايشان در كالس  
 ظهرها بين دو نماز و درس براي طالب و

حديث  عشاء عصرها بعد از نماز مغرب و
   .گفته مي شود

مهمترین برنامه اي که قرآن و حدیث به 
تقوا . ی کند تقواي الهی استما معرفی م

مرحله اول . داراي مراتب و مراحلی است
تقوا ترك محرمات و عمل به واجبات 

  .است
  )طالب (زينتهاي علماء

« : فرمودند) ع(حضرت علي  :تواضع .1
  .»زينت علم تواضع است

 « :فرمودند) ع( امام علي :احسان .2
سان است و احسان، سبب  بنده اح،انسان

  .»تواضع است
«  :فرمودند) ص( رسول اكرم :وقار .3  

  كم خنده كند و،سزاوار است كه عالم
فرياد  داد و  شوخي نكند و.زياد گريه كند

 .نزاع نكند مجادله و نكند ستيزه ننمايد و
اگر سكوت   حق بگويد و،اگر محبت كرد

 اگر داخل بحث .كرد از باطل سكوت كند
اگر از بحث  شد با ماليمت وارد شود و

  »يد با صبر و بردباري كنار بكشدار كشكن
 )ع(حضرت علي  :حلم و بردباري.4  

  .»صبر كن پيروز مي شوي « :فرمودند
نقل شده شخصي به منزل آيت اهللا 

 به ايشان جسارت كرد و و خوانساري آمد
ناسزا ادامه داد تا  لحظاتي به فحش و

موقع اذان شد ايشان فرمودند آقا وقت 
رمائيد به نماز بروم نماز است اجازه مي ف

با ديدن اين  آن شخص پشيمان شد و
ق از ايشان اخال گذشت و همه صبر و

  .عذرخواهي كرد
وقتي خبر شهادت  :مصیبت صبر بر .5  

حضرت آيت اهللا حاج سيد مصطفي 
خميني را به اما م دادند ايشان با كمال 

انا هللا وانا اليه «صبر و آرامش فرمودند 
  .»راجعون

از يكي از علما  :معصیتصبر بر  .6 
اين  (؟پرسيدند علت توفيق شما چيست

 ساير امور تصنيف و عالم در تاليف و
فرمود در جواني شبي در  )موفق است

حجره نشسته بودم كه خانمي وارد حجره 
گفت من تنها هستم و از اطراف  ام شد و
 خريد آمده ام ولي ماشين براي قم براي

يابان گشتن نيست و نمي توانم در خبر
بمانم و رفتن به مسافر خانه هم برايم 
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مقدور نيست ديدم راست مي گويد لذا 

 زن .اجازه دادم شب را در حجره ام بماند
خوابيد و من مشغول مطالعه شدم بعد از 
 .مدتي شيطان شروع به وسوسه كردن كرد

بدون تامل بلند شده و تا صبح در خيابان 
رد بود و قدم زدم در حالي كه هوا بسيار س

برف مي باريد چون هوا روشن شد به حرم 
رفته و نماز خواندم و پس از بر گشتن 

وفيقاتم را از  لذا تمام ت.ديدم زن رفته است
  .همان شب مي دانم

 صبر بر طاعت اين است :طاعت صبر بر. 7
 كه  در اين زمان با وجود اين همه گناه و

فساد و با وجود اين همه جاذبه هاي 

ت را گم نكني و بر طاعت  خود،خالف
الهي و راه راست و طريق اهل بيت استوار 

 همين امر باعث مي شود كه از راه .باشي
طاعت و بندگي بتواني بهتر با نفس خود و 

  آيت اهللا.خواسته هاي آن مبارزه كني
 در :آخوند مال علي همداني نقل مي كند

منزل شيخ ابوالقاسم قمي كه يكي از 
ست نشسته بوديم كه علماء با فضيلت ا

مرجع تقليد وقت حضرت آيت اهللا عبد 
الكريم حائري تشريف آورده و نظر آقاي 
قمي را در مورد مساله اي جويا شدند 
آقاي قمي مقداري تامل كرد و پاسخ داد 
: شيخ فوري خادمش را صدا زند و فرمودند

از اراك اين مساله از من سوال شد ومن 
 د زود برو وجوابش را نو شته ام كه ببرن

 زيرا جواب من اشتباه ؛نگذار نامه را ببرند
  .بوده و جواب آقا به نظرم صحيح تر است

هر كس بر :  امام زين العابدين فرمدند 
واليت و محبت ما در زمان غيبت حضرت 
مهدي ثابت قدم باشد تا اين كه از دنيا 
برود خداوند متعال پاداش هزار شهيد مثل 

 . به او عطا ميكندجنگ بدر و احدشهيدان 
   کتاب آداب الطلّاببرگرفته از

 آیت اهللا مجتهدي تهرانینوشته

  
 

  
  

  
 

  :قال ) ع(عن ابی عبداهللا 

  اال ارتحل عنه ولم یهتف بالعمل فان اجابه  فمن علم عمل و من عمل علم والعلمالعلم مقرون الی الع
  

  :فرمودند )ع(امام جعفر صادق
هر  پس هر که علم دارد باید عمل کند و .) به آن دو مربوط است،رستگاري انسان نجات و(علم با عمل همراه است 
 .وگرنه کوچ می کند و می رود اگر پاسخش گوید می ماند ،علم عمل را صدا می زند که عمل کند عالم می شود و
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  نماز جماعت
شخصي به نماز جماعت حاضر 
شد و امام جماعت سوره بقره را 

آن شخص خسته شد .مي خواند
و نماز را فرادا خواند و پي كار 

روز بعد به جماعت . خود رفت
آمد و امام شروع كرد سوره فيل 

پناه : را بخواند نمازگزار گفت 
من كه نتوانستم بر سوره ! برخدا 

نم، چطور به سوره بقره صبر ك
  ؟! فيل توانم ايستاد 

  برگرفته شده از کتاب لطیفه هاي قرآنی
  تألیف مظفر حاجیان

  جواب عضدالدين
  شيخ شرف الدين در گزيني از 
موالنا عضد الدين ايجي 

خداي : پرسيد) دانشمند معروف(
تعالي در كجاي قرآن نامي از من 
: برده است؟ موالنا در پاسخ گفت
« : در كنار علماء آنجا كه فرموده

هل يستوي الذين يعلمون 
آيا آنان كه  .»والذين اليعلمون 

مي دانند با آنان كه نمي دانند 
  )٩زمر، آيه (برابراند؟ 

  برگرفته شده از کتاب لطیفه هاي قرآنی
  فر حاجیانتألیف مظ

  )ص(مزاح، پيامبر اكرم
يارسول اهللا هديه اي  :بودند كه شخصي وارد شد و عرض كردروزي پيامبر اكرم با اصحاب در مسجد نشسته 

با انگشت مقداري از عسل را  ه شدند كه عسل است وچون آن را تقديم كرد حضرت متوج .ما آورده امبراي ش
 حال كه چنين :آن مرد عرض كرد. آري: فرمودند) ص(آيا خوشتان آمد؟ پيامبر: آن مرد عرض كرد. ميل كردند
چرا هديه  :عرض كرد.  مگر نگفتي هديه است:فرمودند) ص( پيامبر .ت بفرمائيد پول آن را مرحماست لطفا

سپس پول عسل را   وندتبسمي كرد) ص( پيامبر .ي است كه بايد پول آن را بدهيداياست ولي از آن هديه ه
آن عرب بياباني چه شد كاش نزد ما : مي فرمودند هر وقت ناراحت مي شدند به ياد آن مرد افتاده و دادند و

  . ما را خوشحال مي كرد مي آمد و
  ریف آداب الطلّاب برگرفته از کتاب ش

 تهرانینوشته آیت اهللا مجتهدي 
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CC   ربا را حرام گردانیده استربا را حرام گردانیده است ستد را حالل وستد را حالل و خداوند داد وخداوند داد و: : احل اهللا البیع وحرم الربا احل اهللا البیع وحرم الربا..  BB
  

كي در كشور درباره نظام بان :پرسش
  ما توضيح دهيد؟

قوانين بانكداري در نظام جمهوري 
اسالمي براساس يكي از عقود شرعي با 
تصويب نمايندگان مجلس وتحت نظارت 
وتاييد شوراي نگهبان تدوين گشته است 

از اين رو اگر بانك ها مطابق قانون .
مصوب عمل كنند وام ها وسود سپرده 

مي گذاري مشتريان دچار ربا وحرام ن
ولي متأسفانه برخي از مسئوالن . گردد

بانك ها بدون توجه به قانون و يا براساس 
اسناد و فاكتور هاي جعلي عمل مي كنند 
و مشتريان نيز از مسائل آن آگاهي ندارند 

حرام از اين رو سپرده و وام ها ربوي و .
در اين راستا تبيين چند . مي شوند

  :اصطالح ضروري مي نمايد 
  سپرده گذاري سود  :الف 

ماهيت سپرده گذاري آن است كه 
مشتري پول خود را براي سرمايه گذاري 
به صورت سپرده هاي كوتاه يا بلند مدت 
نزد بانك مي گذارد و بانك را طبق 

ا آن را در قراردادي وكيل مي كند ت
در اين صورت . معامالتي به كار گيرد

عمليات بانكي بدون ربا است و سود 

عامالت به سپرده گذار حاصل از اين م
تنها بانك از محل اين سود .تعلّق دارد 

  حق وكالت دريافت مي كند 
  قرض الحسنه : ب 

هر سودي كه از حساب قرض الحسنه اعم 
از جاري وپس انداز به دست مي آيد 
متعلّق به بانك است وسودي به قرض

دهنده تعلّق نمي گيرد مگر اينكه بانك  
  .ي اهدا كند براي تشويق مشتريان جوايز

  وام بانکی : ج 
بانك براساس يكي از عقود شرعي مانند 

 به مشتري . . .و جعاله، شركت، مضاربه :
وام مي دهد و در اين معامله سودي 

البته بانك گاهي وامي .دريافت مي كند 
به صورت قرض الحسنه به مشتري مي 
دهد و در ازاي آن سود دريافت نمي كند 

كه .زد مي گيرد ؛بلكه از مشتري كار م
حكم آن در متن بيان شده است گفتني 
است كه آيت اهللا بهجت و آيت اهللا وحيد 

 كنوني خراساني به طور كلي با شيوه ي
 هر معتقدند و عمليات بانكي مخالف بوده

كس مي خواهد پول خود را به عنوان 
سپارد يا از بانك سرمايه گذاري به بانك ب

ش با الزم است خود. وام دريافت كند

بانك به مبلغ مورد تقاضاي خود معامله 
در ضمن آن وام را ي شرعي انجام دهد و 

  .شرط كند
آيا در كاهش ارزش پول بين : پرسش
مضاربه، خمس و ساير   مهريه،،قرض

  موارد تفاوتي است؟
خير، تفاوتي ميان اقسام :  همه مراجع

  .بدهي ها نيست
فروش ارز با تفاوت  خريد و: پرسش
نسيه چه  ورت نقد وبه ص ،قيمت

  حكمي دارد؟
): جز آيت اهللا بهجتبه (همه مراجع 

  .خريد و فروش ارز اشكال ندارد 
احتياط در ترك آن :  آيت اهللا بهجت

معامله مگر آنكه در مقابل زيادي ؛ است
اي انجام دهد و در ضمن آن شرط قرض 

  .بشود
پرسش آيا فروش اسكناس هاي نو 

  ؟وخرده باقيمت بيشتر جايز است 
):  به جز آيت اهللا بهجت(مه ي مراجع ه

  .آري جايز است 
  . جايز نيست: آيت اهللا بهجت
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 حكم تماشاي كشتي گيران و .١
ساير ورزشكاران با بدن نيمه برهنه 

تلويزيون براي بانوان چگونه  از
  ؟ است

 فاضل، سیستانی، عظام امام، آیات -
 لذّت و بدون قصد اگر :یدوح نوري،

باعث  ترس افتادن به حرام باشد و
  .اشكال ندارد مفسده هم نشود،

باتوجه به اينكه  :مکارم صافی، بهجت، -
نگاه به اين نوع برنامه ها باعث فساد و 

  . تهييج شهوت مي شود، جايز نيست

به طور غير  اگر :خامنه اي  تبریزي،- 
ترس  قصد لذّت و زنده پخش شود و

  .اشكال ندارد فتادن به حرام نباشد،ا

پاسخ ياد شده درجايي است كه  :تبصره( 
 و ناشناس باشند كشتي گير، و ورزشكار

تماشاي   مراجع تقليد، همهگرنه به فتواي
  ).آن حرام است

  
طال براي مردان به  استفاده از .٢

 چه )مانند لحظه عقد( مدت كوتاه
  ؟ حكمي دارد

پوشيدن  ):م به جز مکار(همه مراجع  -
بين مدت  طال براي مردان حرام است و

  .زياد تفاوتي نيست كم و

اگر به جهت امتحان يا به  : مکارم-
كوتاه مدت باشد  قصد نگهداري موقت و

  .مانعي ندارد
  
منظور از لباس شهرت چه نوع  .٣

  ؟ لباسي است
 ): مکارمبه جز سیستانی،( همه مراجع -

دن لباسي است كه پوشي لباس شهرت،
جهت جنس پارچه  آن براي شخص، به

يا رنگ يا كيفيت دوخت يا مندرس 
 مانند آن معمول نبوده و بودنش و

به طوري  به حساب آيد، خالف شأن او
 كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد،
 توجه آنان را به خود جلب كرده و

  .انگشت نما مي شود
منظور لباسي است كه  : سیستانی-

نامناسب در  ي زشت ومؤمن را به صورت
  .آورد

 لباس شهرت لباسي است كه : مکارم -
شخص مي  جنبه ريا كاري دارد و
ترك  به زهد و خواهد به وسيله آن مثالً

دنيا مشهور شود، خواه از جهت پارچه 
اما اگر  يا دوخت آن، يا رنگ آن باشد و

قصد  ساده پوشيدن است و واقعاً قصد
است بلكه ريا كاري ندارد نه تنها جايز 

  .عملي است شايسته
  
آيا زير چانه هم بايد از نامحرم  .٤

  ؟ پوشانده شود

 آري ):به جز سیستانی(  همه مراجع-
ايد ب زير چانه جز گردي چهره نيست و

  .در برابر نامحرم پوشانده شود
زير  آن قسمت از چانه و : سیستانی-

چانه كه در هنگام پوشيدن مقنعه به 
مي شود حكم طور معمول پوشانده ن

  .گردي صورت را دارد
  
آيا پوشاندن پشت و روي پا از  .٥

  ؟ نامحرم واجب است
 ):تبریزي به جز مکارم و( همه مراجع -
  .ري بايد آن را از نامحرم بپوشاندآ
 ولي بهتر خير واجب نيست، : مکارم-

  .آن است كه پوشانده شود
پوشاندن زير چانه واجب  : تبریزي-

ي پا تا مچ بنابر است ولي پوشاندن رو
  .احتياط واجب است

  
كننده كه  استفاده از مواد نرم. ٦

لباس را كمي خوشبو و لطيف مي 
  براي بانوان چه حكمي دارد؟،كند
  بيرون مي توانند بروند ؟ آيا

  اگر باعث جلب توجه مرد: همه مراجع-
  .جايز نيست نا محرم بشود،

  
 حكم پوشيدن انگشتر طال و .٧

 در صورتي كه ،انوانحلقه ازدواج ب
 چگونه ،در معرض ديد نامحرم باشد

  است؟
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بايد از  : امام، بهجت، صافی، فاضل-

  .نامحرم پوشانده شود
پوشاندن انگشتري كه پيش  : تبریزي-

يا كمي پايين تر  زنان بزرگسال و
  .متعارف است واجب نيست

دن آن  پوشان: سیستانی، مکارم، نوري-
  .الزم نيست

نابر احتياط واجب بايد از  ب: وحید-
  .محرم پوشانده شودنا
  
به طور  گاهي به مدت كوتاهي و .٨
قت لباس شوهر را در منزل مي مو

  ؟ ، آيا اين كار جايزاستپوشم
 ):بهجت جز امام و به ( همه مراجع-

  .خير، اشكالي ندارد
 بنابر احتياط واجب جايز : امام وبهجت-

  .نيست
  
ه آيا صحبت كردن با كسي ك .٩

اريم در آينده با او ازدواج قصد د
  گناه است ؟ ،كنيم

 اگر بدون قصد لذّت و : همه مراجع-
باعث  ترس افتادن به حرام باشد و

  .مفسده نشود، اشكال ندارد

رد  چت كردن با جنس مخالف و .١٠
و بدل كردن صحبت هاي معمولي 

  ؟ چه حكمي دارد
فتنه   كه خوف در صورتي: همه مراجع-

دن به گناه وجود داشته كشيده شو 
  .باشد، جايز نيست

  
آيا خواندن داستانهاي تحريك  .١١

  كننده جنسي، اشكال دارد ؟
 اگر باعث تحريك شهوت : همه مراجع-

  .خواندن آن جايز نيست گردد،
  
آيا نشستن بر سر سفره اي كه  .١٢

  ؟ نا محرم وجود دارد حرام است
انگيز   اگر كلمات مفسده: همه مراجع-
از نگاه هاي حرام  بدل نشود و و رد

نيز ترس افتادن به  ود وشاري دخود
  .گناه در كار نباشد، اشكال ندارد

  
نظر مراجع درباره مشاهده  .١٣

  ؟ برنامه هاي ماهواره را بيان كنيد
استفاده از برنامه  : مکارم خامنه اي و-

مشروع، هر چند في نفسه  هاي مفيد و
 اينكه مانعي ندارد، ولي با توجه به

برنامه هايي كه از طريق اين دستگاه 

در بردارنده ً پخش مي شود غالبا
تحريف  آموزش افكار گمراه كننده و

 فساد برنامه هاي لهو و حقايق و
  .، استفاده از ماهواره جايز نيستهستند

از برنامه هاي   استفاده:صافی  بهجت و-
  .مخرب جايز نيست مشتمل بر فساد و

 نگاه كردن آن ها چنانچه : تبریزي-
باعث تهيج شهوت بر حرام يا ترويج 
 فساد در جامعه باشد جايز نيست و در
 غير اين صورت بايد مراعات مقررات و

  .قوانين شود
استفاده از ماهواره اگر  : سیستانی-

ديدن  جايز است و مفسده نداشته باشد،
تهيه  فيلم هاي متهجن جايز نيست و
ا شود آن در صورتي كه اطمينان پيد

ديگران از ان استفاده بدي نمي كنند 
  .اشكال ندارد

 استفاده از برنامه هاي مفيد و : فاضل-
مشروع آن اشكال ندارد، ولي مشاهده 

مخرب  برنامه هاي مشتمل بر فساد و
اگر در اين زمينه مقرراتي  جايز نيست و

  .وجود دارد بايد رعايت شود
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  ارتباط با جوانان
صحبت نيكو، برخورد خوب، نظم و وقار، در زمينه جاذبه هايي كه حضرت آيت اهللا خامنه اي از قبل از انقالب داشته اند ،مي توان به 

جالب اينجاست كه هيچ كس با اين . مرتّب بودن و تميزي لباس، ادب و احترام به ديگران و گشاده رويي با مردم و جوانان اشاره كرد
  .همه صميميت جرأت نمي كرد خداي ناكرده در كنار ايشان شوخي زننده اي داشته باشد

. تخته سياهي را براي تدريس تهيه كنيد:  مسجد كرامت اقامه نماز مي كردند، به مرحوم كرامت فرمودنديكي از روز هايي كه آقا در
براي تفسير ) دختر وپسر(استفاده از تخته سياه در مسجد براي ما خيلي عجيب بود، پس ساعت خاصي را مقرر فرمودند كه جوان ها 

يدم كه وقتي مي خواستند وارد جلسه آقا شوند از كيف خود چادرهايشان را در گاهي دانشجويان دختر را مي د. قرآن به مسجد بيايند
مي آوردند و به سر مي انداختند و بعد از چند جلسه حضور در اين كالس ها ،به طور كلي تغيير سير مي دادند و يك فرد متدين و 

  .انقالبي مي شدند

  . . .پزشك خصوصي يا 
بعد از سخنراني شخصي كه خود را پزشك معرفي كرد به . روزي در حسينيه جماران به منبر رفتم و خاطراتي از زندگي مقام معظّم رهبري بيان كردم

يماران را ويزيت مي كردم كه خانم روزي در مطب بيمارستان نشسته بودم، ب: اجازه بدهيد من هم يك خاطره براي شما بگويم: من مراجعه كرد وگفت
پس از معاينه قيافه فرزند مرا به فكر فرو برد، چون به مقام معظّم رهبري . بسيار محجبه اي به همراه فرزندش به عنوان بيمار به من مراجعه كردند

تعجب وجودم . بله من همسر ايشان هستم: ريد؟ گفتاز مادر آن نوجوان سؤال كردم كه آيا شما با آيت اهللا خامنه اي نسبتي دا. شباهت فراواني داست
آقا چنين كاري را اجازه نمي دهند و مي « :مگر شما پزشك خصوصي نداريد؟ ايشان گفتند : را فرا گرفت، به خانم مقام معظّم رهبري عرض كردم

  ».گويند شما بايد مانند بقيه مردم، به بيمارستان مراجعه كنيد
من آن خاطره را از زبان آن پزشك شنيدم، تمام . سرم را روي ميز گذاشتم و بسيار گريه كردم. وانستم به كارم ادامه بدهمزماني كه رفتند من ديگر نت

 .مشخصات وي را به ياد دارم، اما با اين حال از عالم بزرگواري هم پرسيدم، ايشان هم موضوع را تأييد فرمودند

  رسيدگي به مشكالت
وقتي وارد ايران شدم، ويزا نداشتم و حتّي از داشتن حداقل امكانات محروم بودم، يكي از طلّاب خارجي نقل مي كرد  كه 

بعد از مدت ها سعي و تالش، چون جايي براي ماندن نداشتم، از ماندن در حجره دوستان خجالت مي كشيدم، مجبور 
همان شب . توسل پيدا كردم) عج(چند روزي كه آنجا ماندم، به امام زمان . شدم مدتي را در مسجد جمكران اقامت گزينم

مشكالت خود را . فردا شب مقام معظّم رهبري به مسجد جمكران خواهند آمد: در عالم رؤيا ديدم كسي به من فرمود
فردا شب در نيمه هاي شب ديدم مقام . نامه اي نوشتم و منتظر ماندم. من از خواب بيدار شدم. بنويس و تقديم ايشان كن
جلوتر رفتم و نامه . ر وارد مسجد شدند و من با تعجب به خاطر رؤياي صادقه، نمي دانستم چه كنممعظّم رهبري با چند نف

اي كه در دست داشتم خدمت مقام معظّم رهبري تقديم كردم و طولي نكشيد وقتي به مركز جهاني رجوع كردم به من 
 .ده با عنايات مقام معظّم رهبري حل شدجواب نامه شما رسيده و شما پذيرش شده ايد و به اين صورت مشكل بن: گفتند

  ضرورت مراقبت بيشتر در خارج از كشور
كه مي خواستم براي تبليغ به خارج از كشور سفر كنم، محضر مقام معظّم رهبري رسيدم و از آقا زماني 

سعي كنيد در آنجا مستحبات را دو برابر انجام دهيد، چون آنجا براي « :توصيه اي خواستم فرمودند
 اگر كامل تر نشده اگر اين كار را انجام دهيد وقتي برگشتيد. مصونيت از گناه به تالش بيشتري نياز داريد

اين نكته » .باشيد، الاقل همان هستيد كه بوديد، چون در آن فرهنگ بايد از پادزهر قوي تري استفاده كنيد
 .در آن سال ها براي من خيلي ارزنده بود
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  ويژگي هاي مؤمن
 مؤمن در نزد خداوند وبندگان 
صالح او ارزش وموقيت وااليي دارد 

را از ديگران به صفات پسنديده زي
برتروبه عمل صالح شناخته تر است 

.  
راجع به  )ع(از امام حسن مجتبي 

اوصاف و ويژگي هاي مؤمن سوال 
 چيز از چند :شد حضرت فرمودند
پايداري در : (اخالق مؤمن است

احتياط ،  گذشت در نرم خويي،دين
 ،در بردباري، دانايي در دانايي
ه، اراده در توسعه در نفق گسترش و

نيكي  عبادت كناره جويي از طمع و
  .پايداريعين  كردن در

بر آن كه كه خشمناك شود زياده 
در آنچه كه دوست مي  روي نكند و

كه از آن  آنچه را دارد گناه نورزد و
حقي را كه عليه  او نيست نخواهد و

 اوست انكار نكند، نه مسخره كند و
در نماز خاشع .نه گردن كشي نمايد 

دلباز، در  در زكات دست و ت واس
، سختي شكيبادر  رفاه شاكر باشد و

به آنچه كه براي اوست قانع است 
 طمع در مال و(وبسنده مي كند ن

خشم بر او چيره  )ديگران ندارد
بخل بر او مسلط نگردد با  نگردد و

 بداند و مردم معاشرت مي كند تا
ساكت مي ماند تا  .دانش بياموزد

بر او ستم شود سالمت بماند اگر 
صبور باشد تا آنكه خدايش از 

 .م بگيرددشمنش انتقا

  سرنوشت اطفال مشركين
انسانها با اعمال وعقايدشان  در 
آخرت سنجيده مي شوند خوبان به 
بهشت وبدان به جهنم رهسپار مي 
گردند اما كودكاني از مشركين كه 
به سن تكليف نرسيده اند وهنوز 
گناهي مرتكب نشده اند جايگاهشان 

  كجاست ؟
آنها گناهي :فرمودند )ع(امام حسن 

ندارند تا به خاطر آن تنبيه شده 
ودر جهنم گرفتار شوند ونيز آنها 
حسناتي هم ندارند تا به خاطر آن 
پاداشي دريافت كنند واز سران 
بهشتي شوند بلكه آنان خدمتكاران 

منظور اطفال (بهشتي خواهند بود 
 )مشركين است 

وقتي انسان مي خوابد روحش 
  به كجا مي رود

تا زماني كه انسان در خواب است 
روح با باد در ارتباط است وباد با هوا 
در ارتباط است وقتي خداوند اجازه 
مي دهد كه آن روح نزد صاحبش 
برگردد آن روح باد را جذب كرده 
به سمت خود مي كشد وآن باد نيز 
هوا را جذب مي كند در اين موقع 
روح بر مي گردد ودر بدن صاحب 

 گيرد واگر خداوند خود قرار مي
اجازه بازگشت روح را به بدن 
صاحبش ندهد هوا باد را جذب مي 
كند وباد نيز روح را به سمت خود 
مي كشاند وروح تا وقت بر انگيخته 
شدن در قيامت به بدن صاحبش بر 

  .نمي گردد 
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  رابطه شادي با زندگي
از . بين شادي و زندگي رابطه مستقيم وجود دارد، يعني كسي كه در ظاهر و باطن شاد باشد، چهرهاي گشاده دارد

ودش حكمفرما مي گردد و چنين سيمايي جذاب و خوشايند برخوردار مي شود ،اميدواري و پوياي و تفكر منطقي بر وج
تالش و بهره مندي از قدرت . صفاتي اول در دل ديگران جاي مي دهد شادي تصميم گيري را بر انسان آسان مي سازد

چنين انساني زمين را بر خود تنگ مي بيند و از بن بست در كوچه باغ زندگي . فكر و عقل را براي او راحت تر مي نمايد
ه خداوند و احساس برخورداري مرتب از حمايت هاي او در دل دارد، در نتيجه از زندگي كردن اتكا ب. او خبري نيست

  .لذت مي برد و وجودش براي خود و ديگران ارزشمند تلقي مي شود
انسان خلق شده است تا در اين دنيا زندگي كند، از نعمات الهي بهره بگيرد ،به عظمت الهي بيشتر پي ببرد و بدرستي 

  .بندگي كند
  »كم من وضيع رفعه حسن خلقه«

  .چه بسا فرد بي مقداري كه خوشرويي اش او را برتري بخشيده است
 558 ، ص 4شرح غررالحکم ، ج

  راز دوستي
û ت ر صداقت را به چابلوسي و .راز دوستي در تفاوت قائل شدن ميان دوستان استا به لبخندهاي همديگر صميمي

  . اول خودتان يك دوست واقعي باشيدان صميمي بايدبدانيد براي يافتن دوست .ترجيح دهيد
û نيازهاي خودتان بدانيدتر ازاينكه نيازهاي ديگري را بر راز دوستي در توقع نداشتن از ديگري است و  .  
û سعي نكنيد، آنها را به دلخواه خود باز آفريني  راز دوستي اين است كه دوستانتان را همانطور كه هستند، بپذيريد و

  .نسبت به مسائل مختلف تحقير نكنيدهرگز اشتياق دوستانتان را  ..دگاه هاي آنها احترام بگذاريد حقوق و ديبه كنيد و
û به آنها فرصت دهيد كه احساس  بد خود را به ديگران تحميل نكنيد و راز دوستي در اين است كه حاالت خوب و

  .ها باشدجمع آن"هنگام صحبت با دوستان حواستان كامال خود را بيان كنند و
û ،تفاهم، هنگام بروز سوء"خصوصا راز دوستي در اين مي باشد که همواره افكار مثبت در سر داشته باشيد 
  .ت كار درست را صادقانه بيان كنيدبلكه مزاياي مثب ديگران را سرزنش نكنيد،"دائما
û خود اعتراف كنيداشتباه حتي اگر ناچار شويد به  .راز دوستي در اين است كه حامي حقوق دوستان باشيد.  
û لحن صدا  محبت خود را نه تنها با كالم بلكه با نگاه و . شرط ديگران استراز دوستي در دوست داشتن بي قيد و

  .نيز ابراز كنيد
 رازهایی براي دوستی:  منبع 
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    به شخصيت خود وديگران احترام بگذاريد
يكي ازعالئم  ، برعكساينكه خود را دوست بدارد و ت واحترام شخص به خود اس يكي از شرايط اصولي بهداشت رواني،

  : سه سؤال مي پرسدروان شناس در مصاحبه با شما"معموال .متنفر بودن از خويشتن است بارز غير عادي بودن،
   آيا مردم شما را دوست دارند؟-٣ آيا به خود احنرام مي گذاريد؟ -٢ آيا مردم را دوست داريد؟ -١

مي توان به مقدار  ،ن سؤاالت با صداقت پاسخ داده شوداگر به اي« :در اين باره مي گويد »مقدمحسين ابراهيمي «دكتر 
فرد سالم احساس مي كند كه افراد اجتماع او را مي  .طرز سازش فرد با محيط پي برد احساسات و زيادي از عواطف و

شخص غير عادي به اين طريق عكس العمل  .ل اس براي خود احترام قائاو نيز به نظر موافق به آنها مي نگرد و پسندند و
خود او نيز به كسي اعتماد  به اين شكل اذعان مي كند كه هيچ وقت دوست واقعي نداشته و"او معموال .نشان نمي دهد

 بردباري داشت و اغماض و بايد نسبت به ديگران محترمانه برخورد كرد،. الوه بر خود نيز ارزشي قائل نيستبه ع .ندارد
  ».، تشويق را پيشه كرد عوض تنبيهبه 
چون  افرادي خالق بار آورند، بود كه از استعدادهاي نهفته كودك خود حداكثر استفاده را كرده و قادر خواهند اوليا

در نتيجه مي توان گفت كه هر تجربه اي كه احساس  اغلب اختالالت رواني است و احساس حقارت، احساس ناامني و
بعضي افراد براي رفع  .سازش بيشتري در شخص خواهد شد سبب پيشرفت و، ود را تقويت نمايداحترام به خ ايمني و

چرا كودكان اين همه  كرده ايد، آيا تا به حال فكر انرژي الزم را صرف نمي كنند، هيجاني خانواده وقت و نيازهاي رواني و
به  دستور نمي دهد و آميز حرف نمي زند،چون كه تلويزيون براي كودك خيلي نصيحت  در اختيار تلويزيون هستند؟

 ، توجهمحبت،  عشق و.از همه مهمتر محرمانه برخورد مي كند مجبور نمي كند و انجام كارهايي كه دوست ندارند،
  .رام عناصر اصلي هر نوع رابطه استاحت صداقت و

به پيشنهاد آنها  نش نخواهند شد وسرز اينكه مي توانند اظهار نظر كنند، يعني به حساب آوردن و  احترام يعني محبت،
ناكام كننده ترين عوامل براي فرزندمان آن است كه احساس كند، والدين دركش نمي كنند يا احترام كافي  .شود كار مي

همكاري  اگر محترمانه به حرف هاي فرزندمان گوش كنيم، خشم آنها كاهش يافته و. اما دستور مي دهند نمي گذارند،
بايد معذرت  عصبانيت،"بپذيريم كه ديگران مي توانند متفاوت فكر كنند، اگر رفتاري از ما سر زد مثال .بيشتري مي كنند
ايد اشتباهات خود را  به اين وسيله كودكانمان هم ياد مي گيرند كه ب.اين كار را شهامت حساب آوريم خواهي كنيم و
 .جبران كنند

  :به خاطر بسپاريم 
û گريزيد، چرا كه هر دو زود گذرند نه از زمستان ب نه به بهار دل ببنديد و!  
û ا هست هيچ دليلي براي نا اميدي نيست وقتي خد!  
û ،دليل آن است كه به برتري او اعتراف كرده است  كسي كه به كسي حسد ورزد!  
û  اشتباه را تصحيح نكردن، خود اشتباه ديگري است!  
û ،معلمان خوبي هستند  معايب ديگران!  
û بيرون نمي رود  تا بر قلبها قفل نزند، .شيطان اهل محكم كاري است!  
û مان فردايي است كه ديروز نگرانش بودي امروز ه!  
û  نقطه شروع بهشت يا جهنم از نيت آغاز مي شود!  
û  روح در سكوت سخن مي گويد!  
û ،عيبي است كه نزد صاحبش پوشيده باشد زيان بارترين عيب ها! 
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  خواص دارويي گياهان وميوه ها 
لكه هاي  : خواص داروي شاهی) الف 

 سفيد پوست را برطرف مي كند،

 ٢٠شاهي گياهي يك ساله به ارتفاع 

 سانتي متر است كه در نواحي ٣٠ تا
اين  .مختلف ايران پرورش مي يابد

. روغن است استه وگياه داراي نش
اين گياه با فرا رسيدن بهار در 

شاهي  .دسترس ما قرار مي گيرد
 A_Bداراي مقدار زيادي ويتامين هاي 

 است شاهي براي اشخاص كم خون B ٢و
. مبتاليان به آسم بسيار مفيد است و

 جويدن شاهي لثه ها را محكم مي كند و
 امراض پوستي در معالجه بيماري قند و

  .مفيد است
 پزشكان و  :خواص دارویی زیتون ) ب

متخصصان تغذيه مي گويند كه زيتون 
كساني كه مي  .اشتها را افزايش مي دهد

خواهند الغر شوند بهتر است زيتون شور 

برگ زيتون فشار خون را كاهش  .بخورند
جوشانده برگ آن درد دندان  مي دهد و

زيتون براي درمان  .را تسكين مي دهد
تصلب   هاي قلب وبيماري زخم معده و

 و تشكيل استخوان كودكان مؤثر شراين
  .است

  کیهان

  ... بادام درمانگر سرفه و 
شير بادام    بادام سينه را نرم كرده و

تنگي   و ناراحتي حنجرهبراي رفع سرفه،
بادام  .لط آور استخ نفس مفيد بوده و

روغن بادام ضد يبوست  ملين بوده و
توان از روغن بادام مي "مخصوصا است،

چه ها استفاده براي رفع يبوست براي ب
  .كرد

 مثانه و بادام براي درمان زخم روده،
اسهال مفيد است ،همچنين بادام بوداده 

چغاله .مقوي معده بوده وقابض است 
بادام لثه وريشه دندان را تقويت مي كند 
. وبراي خشكي دهان مفيد است 

همچنين دم كرده پوست قهوه اي رنگ 
 ،بهترين دارو براي تسكين درد مغز بادام

جوشانده .والتهاب مجاري تنفسي است 
برگ درخت بادام براي نارسايي كبد 

روغن بادام .وكيسه  صفرا مفيد است 
خواب آور است وبي خوابي را از بين مي 

روغن بادام شيرين به دليل خاصيت  .برد
نرم كنندگي وضد التهاب در كرم ها 

  .وپمادها به كار مي رود
راي رفع خارش پوست بچه هايي كه  ب

سرخك ومخملك دارند ،روغن بادام را 
در تمام سطوح بدن آنها بماليد تا خارش 

ماليدن روغن بادام بر .را تسكين دهد  
روي پوست التهاب را رفع كرده 

روغن بادام .وسوختگي را درمان مي كند 
از آنجايي كه بادام .اگزما را رفع مي كند 
يانيدريك است در تلخ داراي اسيد س

مصرف آن بايد نهايت دقت را به عمل 
خوردن بادام تلخ براي تنگي نفس  .آورد 

سرفه و ورم ريه وروغن آن براي درمان 

تنگي نفس ،درد كليه وخارج  سياه سرفه،
همچنين .كردن سنگ مثانه مفيد است 

مخلوط بادام تلخ با عسل ،كبد وطحال را 
 ها براي رفع درد كليه.تميز مي كند 

بهتر است بادام تلخ همراه با نشاسته 
  .ونعناع استفاده شود

 الزم به ذكر است ،بادام همچنين براي 
معده هاي ضعيف وسرد خوب نيست 
واشخاصي كه معده ضعيف دارند بهتر 

  .است بادام را با شكر بخورند
  خبر جنوب

  خطرات سوسيس و كالباس 
  مصرف بيش ازحدسوسيس وكالباس 

 وپوكي عدابتال به فشارخون،بدن را مست
سرطان استخوان كرده وباعث ايجاد 

وجهش ژنتيكي در فرد مي 
تركيباتي در سوسيس يافت مي .شود

دي ان « تغيير ژنتيكي در شودكه باعث
ويا جهش ژنتيكي و در نتيجه »اي

 گسترش سلول هاي سرطان زا مي شود
و خطر بروز سرطان را افزايش مي 

ت مشابه در تهيه سوسيس ومحصوال.دهد
آن از مواد نيترات به عنوان نگه دارنده 
در آنها استفاده مي شود كه باعث بروز 
. جهش هاي ژنتيكي سرطان زا مي شود

اگر چه اين تركيبات عامل اصلي سرطان 
نيستند اما  قادر به افزايش خطر ابتال به 

باعث تغيير ژنتيكي  سرطان هستند زيرا
  .سلول ها مي شود

  مت قلبنقش فيبر در سال 
 مطالعات نشان مي دهد خوردن ميوه ها 

به سالمت سبزيجات سرشار از فيبر  و
 .مي كندقلب و سالمت كل بدن  كمك 

در پژوهش ها آمده است كه يك عدد 
 يك عدد پرتقال هركدام حاوي سيب و

يك بريده از  و حدود سه گرم فيبر است
. دم نيز نصف اين مقدار فيبر داردنان گن

شامل كلم، اسب فيبر،سايرمنابع من
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ريب فرود، فلفل قرمز و گ گوجه فرنگي،
در عين حال مجموعه . هويج هستند

اده ديگري از پژوهش ها بر روي اين م
خوراكي نشان مي دهد كه خوردن 
مقادير زيادي فيبر احتمال بروز سرطان 
 زا است روده و نيز بيماري هاي قلبي و

اين در حالي  .كاهش مي دهد ديابت را
است كه مصرف زياد گوشت قرمز و 

احتمال  مصرف نوشيدني هاي الكلي
بروز سرطان روده را افزايش مي 

گفتني است كه پس از سرطان .دهد
سرطان  ريه،سرطان روده دومين نوع

  .رفي شده استكشنده مع
    كيهان

  موهايتان خشك است؟ 
  براي درمان اين موها بهتر است كه از 

 موها شامپوهاي مخصوص همين نوع
كه متناسب با آنها ساخته شده است ، 

از روش هاي زير نيز  استفاده كنيد و
براي درمان اين نوع موها مي توانيد 

يك دستمال كوچك كه : استفاده كنيد 
آغشته شده "به روغن زيتون داغ ،كامال

باشد را به كف سر وتمام سطوح موها 
  . ماليده وسررا با آن مرطوب كنيد 

شتان خود روغن را به   اكنون با انگ
تمام سطوح سر ماليده وكليه موها وكف 

دقت كنيد تا . سررا باروغن ماساژ دهيد
. انتهاي موها با روغن پوشيده شود 

داغ "اكنون يك حوله كه با آب نسبتا
خيس شده وآب اضافي آن گرفته شده 

 دقيقه ١٥باشد را به سر ببنديد وحدود 
غ حوله را با ّآبدا"مجددا.صبر كنيد 

مرطوب كنيد ودر حالت گرم ، كف سر 
را ماساژ دهيد با اين كار روغن هاي 
اضافي پاك مي شود وجريان خون در 
زير پوست بيشتر مي شود اكنون موها 

  .بشوييد  را شامپو زده و
  آب گرمك را گرفته وبا مقداري شير 

 دقيقه ١٥مخلوط كرده وبگذاريد 

بجوشد وبعد از ولرم شدن، اين مايع را 
ه موهاي خود ماليده وموها را ماساژ ب

داده اين عمل را يك روز در ميان 
  .تكراركنيد 

  يكي از علتهاي شكنندگي موها 
،باريكي بيش از اندازه آن مي باشد 
،براي برطرف نمودن اين مشكل بهتر 
است كه جوشانده جوي نيم كوفته را با 
امله در روغن كنجد به سر وموهاي 

  . خود بماليد 
بدانيد كه چرب نمودن سر با روغن بايد 

بادام يا بنفشه به اضافه خاكستر پوست 
خيار وپوست درخت انگور ،براي رفع 

  .اين مشكل مفيد است 
 تردي وشكنندگي موها مي تواند به 
علت ضعف پياز موها ونرسيدن مواد 
 غذاي به مو باشد ،كه سبب ريز شدن و

موهاي  خرد شدن آنها نيز مي شود و
ن پيازشان مي ريزند ،براي اين بلند بدو

 چلتوك برنج موها جوشانده پوست
ماليدن خمير اطراف  بسيار مفيد است و
، گرمك و طالبي تخمه انواع خربزه
  .بسيار مفيد مي باشد

  براي شست وشوي اين نوع موها بهتر 
است از روغن نارگيل يا زرده تخم مرغ 

بيش از هفته اي يك  استفاده كنيد و
براي استفاده از  .ان را نشوييدبار موهايت

زرده تخم مرغ بهتر است آن را به 
شامپويي كه مي خواهيد به سر بزنيد 
اضافه كرده تا بعد از آبكشي بوي آن 

  .باقي نماند
 در سالم ماندن اين نوع موها روغن 

روغن نارگيل نيز بسيار مؤثر  كرچك و
 مي باشد وبهتر است آن را موقع شب و

مدتي قبل از رفتن به قبل از خواب يا 
حمام به سر خود ماليده وسر را با حوله 

اين .اي پوشانده وسپس موها را بشوييد 
عمل در زيبا سازي وتقويت موي شما 

  .بسيار مؤثر مي باشد 
  خبر جنوب

  مراقب زانو هايتان باشيد
مفصل زانو در تمام فعاليتهاي انسان 
مانند ايستادن ،راه رفتن وحتي نشستن 

فشارهاي مكانيكي زياد كه در معرض 
ناشي از وزن ،حمل بار وحتي ماندن در 

  .يك موقعيت ثابت است قرار دارد 
به عنوان مثال، فشار وارد بر مفاصل 
زانودر هنگام باال رفتن از پله ها معادل 

برابر وزن بدن و هنگام پايين آمدن ٣
از اين رو . برابر وزن بدن است ٨تا٧

 مفاصل كاهش وزن براي حفظ سالمتي
بي تحركي . زانو بسياربا اهميت است 

نيز خطر جدي براي مفاصل است 
برخي براين باوراند كه فقط با حذف .

فشار بر روي مفصل وثابت نگه داشتن 
آن مشكل حل مي شود در حالي كه 
عدم تحرك مناسب خود خطري جدي 
براي بروز بيماري هاي مفصل همچون 
آرتروز است چرا كه تغذيه مفصل از 

  .طريق تحرك انجام مي شود
 ، صورت چهار زانونحوه نشستن به
استفاده از توالت هاي  چمباته زدن و

ايراني از جمله موارد تشديدكننده 
تبعيت از اين .آسيب هاي مفصلي است 

روش هاي غلط زندگي، افراد را در 
سنين پايين مستعد ابتال به آسيب هاي 

مطالعات نشان داده  .مفصلي مي كند
 عالوه بر كاهش وزن با تغذيه و است،

 انجام ورزشهاي مناسب مي توان به
درمان آسيب هاي مفصلي  پيشگيري و
  . كمك كرد

  کیهان
خانم ها حسینی نژاد، فرهمندپور و :  گردآورندگان

اسفندیاري
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  ستايش
را رو دررو، لب به ) ع(كسي موال 

آن حضرت واكنشي .ستايش گشود 
بار :ين چنيننشان داد و با نيايشي ا

خدايا، تواز من به من داناتري، چنان كه 
من به خويشتن خويش از ديگران 

بار خدايا، مرا از اين چه اينان . داناترم 
مي پندارند، بهتر ساز وآنچه را نمي 

  .دانند بيامرز 
   228، ص1فرهنگ آفتاب، ج

  تسليت به بازماندگان
در تسليت به  )ع(حضرت علي 

مرگ از :رمودند بازماندگان مرده اي ف
به شما پايان نمي  شما آغازنكرده و

پذيرد آيا اين دوست شما كه مرده است 
چرا مسافرت :سفر نمي كردپاسخ دادند 

  .مي كرد
فرض كنيد  :فرمودند) ع(حضرت علي 

. به يكي از مسافرت هايش رفته است
  .اگر بازنگشت، شما پيش او مي رويد

    89 ،ص4، جترجمه وشرح نهج البالغه، مصطفی زمانی
  نمي دانم

به پنج چيز توصيه تان مي كنم كه 
براي زود رسيدن به آن ها، سزاوار است 
اشتران را با سرعتي هر چه افزون تر 

  :برانيد 
جز به    هيچ يكتان در هيچ صورتي،

  پروردگارتان اميد مبنديد ؛
  هيچ يكتان در هيچ صورتي، جزاز گناه 

  خود نهراسيد ؛
 در مورد چيزي   هيچ كسي آنجا كه

بيرون از قلمرو دانش وي مورد پرسش 
قرار مي گيرد از گفتن نمي دانم  شرم 

  نكند ؛
ونيز هيچ كس وقتي چيزي نمي داند، 

  از آموختنش آزرم نكند؛
  و به ويژه شمايان را به صبر توصيه 
مي كنم زيرا جايگاه صبر در ايمان، 

جايگاه سر است در بدن ،كه ايمان بي 
  .نان تن بي سر ارزشي نيستبر را چوص

  4786 ،ص9 فرهنگ آفتاب ،ج
  اندرز موال  
به عيادت يكي از ياران ) ع(روزي علي 

خود رفتند آن شخص از بيماري 
در )ع(خويش گله مي كرد امام علي 

آنچه راازآن :جواب اين شخص فرمود
گاليه داري، خداوند عامل ريزش بدي 

بي گمان بيماري را . هايت كرده است
 نيست، اما بدي ها رامي مزدي

. تكاندوچو نان برگ درخت فرو ريزاند
مزد، تنها در سخن به زبان است وكار 
با دستها وگام ها ودر اين ميان خداوند 
هر يك از بندگانش را كه بخواهد براي 
انگيزه راست، در روش شايسته اش به 

  .بهشت راه مي دهد
  4786، ص9 فرهنگ آفتاب، ج

  بدترين بهترين و
 :پرسيد )ع(ي از امام علي شخص

 ؟ات خدا چيستنيكوترين مخلوق
: پرسيد. كالم: ندفرمود) ع(حضرت علي 

 ؟قبيح ترين مخلوقات كدام است
  . كالم: حضرت فرمودند

به واسطه كالم است كه صورت ها 
سفيدمي شود وبه واسطه كالم است كه 

  .صورت ها سياه مي گردد
  101،روایت 55،ص78 بحار االنوار ،ج

  هتوب
دو :بر منبر فرمودند) ع(  روزي علي 

چيز باعث ايمني از عذاب خداوند است 
بود كه خداوند او را از )ص(يكي پيامبر :

مردم گرفت وديگري باقي است وآن 
  استغفار است،  

چنان كه خداوند در قرآن كريم فرموده 
وخداوند مردم را عذاب نخواهد . است 

در ميان )پيغمبر(كرد تا وقتي كه تو 
ايشان باقي وهمچنين موقعي كه 

  .استغفار مي كنند
   130،ص)ع( قضاوت هاي امير المؤمنين 

  بدترين برادران 
بدترين : از امير مؤمنان پرسيده شد 

همنشين كدام است ؟فرمودند آنكه 
  .معصيت خدا را در نظر زيبا جلوه دهد 

  )ع(بهترين مردم بعد از ائمه
ين سؤال شد كه بهتر) ع(  از امام علي 

مردم بعد از ائمه چه كساني هستند 
علماي صالح عرض : ؟حضرت فرمودند

شد بعد از ابليس وفرعون وبعد از 
كساني كه نام شما را بر روي ميگذارند 
بدترين خلق خدا چه كساني 
هستند؟فرمودند ؟علماي فاسد ،همانان 
كه باطل را آشكار مي سازند و حقايق را 

  .پنهان مي كنند
  )س (ايثارگري فاطمه

براي گرم نگه داشتن  ايده آل،   همسر
مهربان  بايد ايثار گر و كانون خانواده،

با  ديگران را بر خود مقدم بدارد، باشد،
سختيهاي زندگي وناماليمات آن بسازد 
ولبخند شادي آفرين خود ،تاريكي خون 

در اين  واندوه را از دل شوهر بزدايد،
بايد نظر )س(به سخنان فاطمه رابطه 

  .ختدو
 )ع(يكي از صبحگاهان امام علي  در

آيا غذايي داري  !فاطمه جان :فرمود
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به  ،نه: ام برطرف شود؟ پاسخ دادگرسنگي 

امت  شما را به امخدايي كه پدرم را به نبوت و
برگزيد سوگند كه دو روز است در منزل غذاي 

حسن «فرزندانم  آنچه بود به شما و كافي نداريم،
خود از اندك غذاي موجود  دادم و »حسين و

 !فاطمه جان :امام با تأسف فرمود .استفاده نكردم
چرا به من اطالع ندادي تا به دنبال تهيه غذا 

  بروم؟
يااباالحسن اني ال ستحي من «): س(قالت فاطمه

  ».الهي ان اكلف نفسك ما ال تقدر عليه
من از  !يا ابا الحسن: (فرمود)س(ضرت زهرا  ح

ي كنم چيزي را از تو پروردگار خود حيا م
  .)درخواست نمايم كه تو برآن توان وقدرت نداري

 زنان دنياي معاصر بايداز اينگونه جلوه هاي ايثار 
درس زندگي بگيرند ، وبا ساده زيستي ومراقبت 
از خويشتن ودوري ازآرزوهاي زودگذر،زندگي 

  . زناشويي را رنگي جاودانه زنند
  لحظه اي كه زن به خدا نزديكتر است

از ياران خود  )ص( پيامبر گرامي اسالم 
در كدام لحظه زن به خدا نزديكتر :پرسيدند
پاسخ مناسبي مطرح نشد تا اينكه حضرت  است؟
ادني  «:سؤال پدر را شنيد وپاسخ داد )س(زهرا 

  » ما تكون من ربها ان تلزم قعر بيتها
« آن لحظه اي كه زن در خانه ي خود مي ماند (
به » د مي پردازدتربيت فرزن به امور زندگي و و

  .) خدا نزديكتر است
  جوکار حسینی نژاد وخانم ها : گرد آورندگان
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  جان جهان
   بستم و غير تو كسي نيست مرا١ دلبه تو

   دادرسي نيست مرا٢تو اي جان جهان جز
  مثال ل و توام اي گل بي مث٤ روي٣عاشق

  مرا به خدا غير تو  هرگز هوسي  نيست
  زتو هرگز نشدم دور ولي با تو هستم،

   نيست مرا٥چه توان كرد كه بانگ جرسي
  روي بينداز به جان تو قسم  از٦پرده
  مرا نيست ديدار  رخت  ملتمسي غير

  اي پردگي هر جايي گر نباشي برم،
  مرا نيست چو بال مگسي، ارزش قدس
  قصورم خبري از حور و  و٧مده از جنّت

  جز رخ دوست نظر سوي كسي نيست مرا
  
دل، همان قلب است كه در لسان عرفا ،محل ومخزن اسرارالهي  .١ 

  .است؛ونيز به معني نفس ناطقه آمده است
جان جهان ؛همان جانان است ومقصود، حضرت حق است در مقام . ٢

  .استغناي مطلق
ي تعالي،كه جز محبوب عاشق؛ در اصطالح اهل سلوك،جوينده بار .٣

  .حقيقي،هيچ كس را نخواهد ونجويد
روي،وجه وچهره است ؛ودر اصطالح تجليات را گويند كه سالك به  .٤

  .كيفيت آن آگاه شود وعلم آن در وي بماند 
جرسي؛در لغت ،زنگ ودراي وآواز نرم است ونيز زنگي كه كاروان به  .٥

 الهي با صفت قهر وخطاب  در اصطالح، گردن شتر يا اسب ببندند و
  .جالل

پرده ،همان حجاب است وموانعي را گويند كه ميان عاشق ومعشوق . ٦
  .باشد وهر چيز كه مطلوب را بپوشاند 

جنّت ؛در لغت به معناي بهشت است ،ودر اصطالح عرفا،مقام  .٧
  .تجليات را گويند 

  دل نوشته
گلي كه  رين گل هستي،سالمي با تمام وجود به زيبا ت!  سالم

  .عطر وجودش را هميشه احساس مي كنم
 در پس هر زيبايي، مدتهاست كه دنبال تو مي گردم، !مهربانم

هر سو  هر كجا نامت را مي بينم و.در جستجوي اثر تؤام 
دلم به سان پرنده اي به سويت پرواز  سخني از تو مي شنوم،

نيلوفران در تنها به اميد رسيدن به توست كه تمام . مي كند
  .پيش چشمم رنگ مي بازند

چرا  عشق تو را در نهانخانه جانم مي پرورانم،! اي معشوق من
 قيمتي براي آن كه اين تنها چيزي است كه از خود دارم و

من اين عشق را مايه مباهات خود به فرشتگان مقرب  .نيست
  . چرا كه آنان رسم عاشقي نمي دانندخدا مي دانم،
تا  ،ز زندگي ام بدون تو به حسرت گذشتهايي اسال !اي محبوبم

به قدم توانستم من قدم  اينكه عشق تو مرا مجذوب كرد و
هر  به الي هر زيبايي و توانستم تو را در ال .عاشقي را بياموزم
  . حادثه پيدا كنم

 و ، از عشق تواز قدرت تو و در ميان همه آن ها اثري از توبيابم،
آن وقت  . معناي ديگري پيدا كردآن وقت بود كه زندگي برايم

 .تو شدي تمام خواسته ام بود كه بودن خود را فراموش كردم و
زبانم هر لحظه ذكر تو مي  چشمانم در فراق تو مي بارند و

سينه ام از  تو را مي خواهند و ، دستانم به سوي آسمانگويد،
 .كجا تو را مي بينم نمي دانم كي و .درد دوري تو مي سوزد

شو د، كاش روزي كه تو را مي گي دلم مانع ديدارمان نكاش تير
 مرا ،كاش درياي محبتت چشمانم به زمين دوخته نشود و ،بينم

  .هم در خود غرق كند
   اسالم نژادخانم  نوشته
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در اخبار متعددي به اين حقيقت اشاره 

  شده است كه صدق و راستي موجب 
پاكي عمل ودروغ كليد انواع گناهان 

  .است 
  :مي فرمايد) ع( علي 
  ». یهدي الی البر الی الجنه الصدق«

راستگویی، مردم را به نیکی هدایت می 
  .کند و نیکی دعوت به بهشت است

   :مي فرمايند )ع(امام حسن عسگري 
جعلت الخباث کلها فی بیت وجعل «

  ».مفتاحهما الکذب
تمام  پلیدي ها در اتاقی قرار داده شده 

  .کلید آن دروغ است  و
غ را در درو اكنون تأثير راستگويي و

  :اعمال انسان بررسي مي كنيم
دروغ سرچشمه نفاق است ،زيرا -١

صدق هماهنگي زبان ودل ،ودروغ 
از اينجا  و ناهماهنگي اين دو است،

تفاوت ميان ظاهر وباطن انسان شروع 
دروغگو تدريجا بسوي نفاق  مي شود و

  .كامل پيش مي رود
 ،بزار بسياري از گناهان، دروغ استا -٢ 

كم  خائن، دزد و مزدور، ب وافراد متغل
پيمان شكن  محتكر، شياد و فروش و

پايشان بسته مي  بدون دروغ دست و
  .  شود وكارشان به بن بست مي كشد

خود  خودنما، متكبر، آدم حسود، -٣
چاپلوس براي رسيدن  و متملق فروش،

به هدف خود متوسل به دروغ مي شوند 
دروغ خود را بزرگ جلوه مي دهند  با و
اي اشباع روح طماع خود به هر بر و

 به دروغ متوسل مي زنند و دري مي
  .دند گر
 كسي كه مقيد به را ستگويي است -٤

ناچار است خود را در برابر بسياري از 
گناهان محدود سازد زيرا فكر مي كند 
اگر توضيحي درباره آن از او بخواهند 
بايد راست بگويد واگر راست بگويد مايه 

  .رسوايي است 
بسياري از دروغها خود منشأ دروغها   -٥

گناهان ديگري است ،زيرا افراد دروغگو 
براي توجيه مطالب خالف خود وفاش 
نشدن دروغشان دهها دروغ ديگر مي 

  .گويند 
  دروغ با ايمان سازگارنيست 

  از احاديث مختلفي بر مي آيد كه 
دروغ با ايمان سازگار نيست ودروغگويي 

ني است در قرآن نشانه يك نوع بي ايما
  :آمده ١٠٥سوره نحل آيه 

تنها کسانی دروغ می بندند که به « 
) آري( آیات خدا ایمان ندارند؛
  ».دروغگویان واقعی آنها هستند 

آيا آدم با :پرسيدند )ص(روزي از پيامبر
ايمان ممكن است ترسو باشد ؟فرمود 

آيا ممكن است بخيل :پرسيدند . آري :
آيا ممكن :دند پرسي. آري :باشد ؟فرمود 

  .  نه :است دروغگو باشد ؟فرمود 
نيز فرموده اند )ع(امير المؤمنان علي 

انسان طعم ايمان را نمي چشد تا اينكه :
  .وغ را اعم از جدي وشوخي ترك كنددر

  از اين اخبار به خوبي بر مي آيد كه 
افرادبا ايمان از دروغ اجتناب مي كنند 

ايمان ودروغ يك جا جمع نمي  و
بعيد نيست نكته مطلب عالوه .ددگر

ه دروغ در قلب انسان برتيرگي خاصي ك
  .ايجادمي كند

 اين باشد كه افراد دروغگو روي حساب 
با خود، دعوت انبيأ را به » مقايسه«

آساني باور نمي كنند ،  آنها چون 
خودشان در مسائل كوچك زندگي 
دروغ مي گويند نمي توانند باور كنند 

ان مسائل مهمي كه پيامبران در چن
واين مطلب . راست مي گويند " حقيقا

در مورد افراد راستگو به طور عكس 
افرادزود باوري " است كه آنها غالبا

افراد دروغگو بدبيني وسوءظن .هستند 
خاصي نسبت به همه كس وهمه چيز 

پس اين افراد هرگز ممكن نيست .دارند 
ايمان محكم و خالي از هر گونه شك 

شخص دروغگو .باشند وترديد داشته 
تصور مي كند اگر وظايف مختلف خود 
را انجام ندهد مي تواند با عذرهاي 
دروغي ،تخلف خود راتوجيه نمايد اين 
چنين كسي ،فرد پايبند به عهد وپيمان 

  .خود نمي باشد 
  سرچشمه دروغ 

از يكي از نقاط ضعف " دروغ معموال
  :روحي سرچشمه مي گيرد

از فقر، گاهي انسان به خاطر ترس 
 از دست پراكنده شدن مردم از دور او، و

. دادن موقعيت ومقام دروغ مي گويد
 زماني به دليل عالقه شديد به مال و

  و شهوات ديگري زبان به  مقام جاه و
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از اين وسيله نا  دروغ مي گشايد و

مشروع براي تأمين مقصود خود كمك 
گاهي تعصب هاي شديد .مي گيرد 

طي سبب مي شود وحب وبغضهاي افرا
كه انسان به نفع كسي كه موردعالقه 
اوست يا به زيان كسي كه مورد نفرت و 
كينه او مي باشد بر خالف واقع سخن 
بگويد وبه طور كلي كساني كه به 
شخصيت خود مؤمن نيستند وداراي 
روحي ناتوان وزبون مي باشد وتوكل به 
خداوند ندارند براي نيل به مقاصد خود 

رها به دروغ وتزوير وتقلب وفرار از ضر
  .وخيانت متوسل مي گردند 

  راه درمان دروغ 
قبل از هر چيز بايد مبتاليان را به  -١

 ، سوءمعنوي وماديعواقب دردناك وآثار
اجتماعي اين رذيله زشت  فردي و

متوجه ساخت وبه شخص فهماند كه 
منافع فرضي دروغ هرگز نمي تواند با آن 

خالف "غالبا همه مفاسد برابري نمايد و
  .گويي شخص فاش مي گردد

اگر مبتاليان به  :ايجاد شخصيت -٢
دروغ احساس كنند صاحب نيرو 
واستعدادهايي در درون خود هستند كه 

با پرورش آنها مي توانند ارزش 

وشخصيت خود را باال ببرند، نيازي به 
توسل جستن به دروغ  براي ايجاد 
شخصيت قالبي در خود نمي بينند 

بايد به اينگونه افراد فهماند كه البته .
ارزش اجتماعي يك انسان راستگو 
باالترين سرمايه ها مي باشد كه هيچ 
سرمايه مادي نمي تواند با آن برابري 

 .كند 
كوشش براي تقويت پايه هاي ايمان  -٣

به خدا وتوجه دادن به اين حقيقت كه 
قدرت خدا مافوق تمام قدرتهاست وقادر 

ي است كه افراد بر حل تمام مشكالت
 .ضعيف االيمان به آن پناه مي برند 

ريشه هاي  بايد انگيزه هاي دروغ و -٤
 ترس، اين انحراف اخالقي از قبيل طمع،

 . بغضهاي افراطي و حب و خودخواهي و
در افراد خشكانيد تا اين رذيله  را. . 

نماي  خطرناك زمينه مساعد براي نشو و
 .خود در وجود انسان پيدا نكند

بايد محيط هاي تربيتي ومعاشرتي  -٥
مبتاليان را از وجود افراد دروغگو پاك 

» محاكات «طبق اصل " كرد تا تدريجا
وتأثير پذيري ،محيط وجود آنها از اين 

 .رذيله پاك كرد 

  دروغ در موارد استثنايي 
بزرگان علماي اخالق به پيروي از 
 احاديثي كه دراين زمينه وارد شد

نوان استثنا از حكم همواردي را  به ع
دروغ ذكر كرده كه بعضي آن را  در دو 

اضطرار :موضوع خالصه نموده ند 
واصالح ذات البين در حديثي از پيامبر 

  :نقل شده ) ص(اكرم 
 سوگند دروغ بخور وبرادر بي گناهت را 

  !از مرگ نجات بده 
  ولي دو نكته است كه دراينجا بايد به 

  :آن توجه شود 
د استثناءدر حقيقت به تمام موار -١ 

يك موضوع باز مي گردد وآن اينكه 
دروغ فقط بخاطر مصالح مهمتري كه 
مفاسد آن راتحت الشعاع خود قرار مي  

  .مجاز مي شود دهد
بايد توجه داشت كه در تجويزكذب  -٢

در اين موارد فقط بايد به مقدار ضرورت 
  .اكتفا نمود 

  برگرفته از کتاب زندگی در پرتو اخالق
  آیت اهللا مکارم شیرازي شتهنو

   اسالم نژاد خانم:گرد آوري
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  زيباترين لحظه زندگي شما؟: سؤال
ü »ه اي كه صادقانه با خدا لحظ

  ».خلوت كنم
ü »موال(لحظه ديدار يار(.«  
ü »عج( لحظه اي كه امام زمان( 

  ».ظهور كند
ü »با خدا بودن.«  
ü » وقتي بود كه وجود خداوند برايم

  ».اثبات شد 
ü »كه خداوند مرا ببخشد لحظه اي 

  ».واحساس سبكي كنم 
ü » لحظه تنهايي با خدا.«  
ü » لحظه ياد خدا ،يعني هر عملي را

انجام مي دادم فقط براي رضاي 
  ».حضرت حق بود 

 راهكارهاي شما براي :سؤال
  پيشرفت معنوي؟

û »نزديك شدن به -تزكيه نفس
  ».خدا
û » سكوت ونخوردن غذا، درحين

  ».سيري
û حبات وترك ت ومستانجام واجبا

  ».محرمات و مكروهات
û » همين كه صحبت از بحث

اخالقي شد مي گويند انجام واجبات 
وترك محرمات ولي همين امر نيز كار 

 در برخورد با افراد و كوچكي نيست و
 موقعيت هاي مختلف، مشكالت و

پيچيدگي هايي براي ما به وجود مي 
 آورد كه نياز به بر طرف شدن دارد و

وجود افراد عالم راه حل مشكل م
ساخته اي است كه ما بتوانيم «وخود 

رو دررو با آنها در سؤاالت خود را 
  ».ميان بگذاريم

û » طلبه ها با هم مهربان تر باشند از
چيز هاي كوچك وجزئي بحث هاي 

  ».بزرگ نسازند 
û »بيشتر با ائمه آشنا شوند كه آنها 

چگونه زيستند تا بتوانيم از آنها 
  ».سرمشق بگيريم 

û »وجه به موارد اخالقي وايجاد از ت
خود گذشتگي ،يعني هر كس از 

  خودش بگذرد وخوش بينانه 
û  فكر كند تا رفتار افراد را حمل بر

  ».خوبي كند 
û » برگزاري مستمر نماز جماعت يا

  ».حداقل به صورت وحدت 
û » استفاده از عكس وپوستر هاي

  ».مذهبي كه پر محتوا باشد 
û »در هر كاري انجام مي دهيم بايد 

نظر داشته باشيم كه دوربين مخفي 
همه كارها وچيزهاي ما را ضبط مي 
كند وخداوند ما را مي بيند ورضايت 

  ».خداوند را در نظر داشته باشيم 
û » به دانسته هاي خود عمل كنيم
  ».نماز شب ،ترك محرمات .
û  » آنچه را مي دانيم ومي آموزيم

بدان عمل كنيم وآنچه را كه نمي 
ادگيري وعمل به آن دانيم در پي ي

  ».باشيم 
  مدينه ي فاضله ي ذهن شما؛:سؤال 
داشتن يك زندگي آرام ومعنوي « §

بدون هيچ گونه كينه ودشمني 
  ».وبدي
  ».وقتي كه حضرت مهدي بيايد« §
  ».رسيدن به كمال انسانيت « §
زماني كه من وبقيه انسان ها به « §

هدف اصلي آفرينشمان پي ببريم 
كه ودرك كنيم كه آن زمان است 

همه چيز سر جاي خودش خواهد 
  ».بود
 رضايت خدا از من بنده  حقير و §

  .همچنين رضايت آقا ومواليم از من
زندگي ) عج(جايي كه امام زمان  §

مي كند وبا سربازانش مالقات مي 
  .كند

جايي كه در آن مرا به ياد خدا وآقا  §
  .بيندازد 
آن جايي كه گناهي نباشد وفقط  §

  .حضور خدا احساس شود 
  
براي حل مشكالت حوزه چه : السؤ

  راه هايي به نظرتان مي رسد ؟
  ».فقط خود سازي وخودشناسي « •
توكل به خدا ودعا ،تالش « •

  ».همگاني وتزكيه نفس
  ».برگزاري جلسات اخالقي« •
كاري "سعي كنيم اگر خود شخصا« •

از دستمان بر مي آيد انجام دهيم وبا 
بعضي از مشكالت بسازيم واگر كسي 

را در حل اين مشكالت مي تواند ما 
  ».ياري كند كمك بخواهيم 

در نظر داشته باشيم اگر مشكلي « •
در حوزه هاي علميه پيش مي آيد 
آزمايش از طرف خداست وآقا امام 

  ».خودشان ناظر هستند )عج(زمان 
پيشنهادي كه دارم اين است كه « •

فرصتي هم براي تفريحات سالم ،صله 
  ».رحم ومطالعه آزاد برايمان بگذارند

برگزاري كالس هاي اخالقي « •
وهمچنين كتابخانه  مجهز به كتاب 

  ».هاي معتبر
اول اينكه اساتيد خودشان از نظر « •

اهل عمل باشند (معنوي باال باشند 
زيرا در زيردستان بسيار اثر مي )

گذارد ،دوم اينكه اگر كسي اشتباه 
كرد با لحن آرام به او گوشزد كنند 
 ،اگرمي شود به صورت همگاني

بگويندكه به صورت مستقيم يا در 
جمع كسي را نصيحت نكنند وديگر 
مسائل اخالقي را گوشزد كنند و فقط 

  ».به درس تكيه نكنند 
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  دستور پخت مسقطی
  :مواد الزم 

  پيمانه١شكر 
  پيمانه٤شير 

   پيمانه٥/١نشاسته 
   پيمانه٥/١گالب 

  قاشق چايخوري٤/١زعفران 
   قاشق سوپ خوري٢كره 
   پسته مقداريخالل

  : طرز تهيه
نشاسته آسياب شده رادر ظرفي ريخته شير را به تدريج اضافه مي كنيم وخوب هم مي زنيم 
تا حل شود آن را از يك الك رد كرده تا ناخالصي آن گرفته شود بعد آن را در قابلمه اي لعابي 

 غليظ شود بعد كره ياتفلون مي ريزيم روي حرارت ماليم قرار مي دهيم، هم  مي زنيم تا كمي
غليظ شود وجاي چنگال روي آن  " وگالب را اضافه مي كنيم، دوباره هم مي زنيم تا كامال

محو نشود ، بعد پسته را به آن اضافه كرده ، هم مي زنيم و ازروي حرا رت بر مي داريم بعد 
 ساعت به حال خود ٨ الي ٧ه يك اندازه پهن مي كنيم  وآن را به مدت آن را در سيني فر ب

  .بسته شود در آخر آن را بريده و در ظرف مي چينيم" گذاشته تا كا مال

  

ينکات خانه دار
  چاره كيك چسبيده
يك حوله   نشد،كيك را دوباره اندكي در فر قرار دهيد اگر باز هم از ظرف جدا به ظرف چسبيده، شده و وقتي كيك شما سرد

  . بگذاريد چند لحظه بماندمرطوب را دور ظرف قرار دهيد و
  

  جوشاندن غذاهاي خميري
غيره پس از آبكشي به هم چسبيده اند ناراحت نشويد، كافي است  اسپاگتي ،ماكاروني و اگر غذاهاي خميري نظير

  .  يكي دو دقيقه ديگر آن را بجوشانيد
    

  شربت خوري كريستال  ليوان و
اما در صورتي كه خيلي كثيف شده اند . در حالت كلي آن ها را با مايع ظرفشويي وآب نيمه گرم بشوييد

هرگز براي شستن ظرفهاي كريستالي  از پودر .را بشوييد  دو سوم آنها بامخلوطي از يك سوم سركه و
  .زيرا آنها را كدر مي كند ظرفشويي استفاده نكنيد،

  
  رفع گرفتگي نمكدان 

عدد فلفل درسته داخل آن كافي است چند  راخ هاي فلفلدان شما مي گيرد،اگر سو
نه تنها از مسدود شن سوراخ هاي آن جلوگيري خواهد كرد بلكه به پودر فلفل   .بيندازيد

  .شما تازگي خواهد بخشيد
  خانم عسکري نژاد: گردآوري  
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  طریقه نگهداري از گلهاي مختلف در خانه
  
  

  ) ایوبی فرخانم: گردآوري (

  
  
   

  ديفن
گل خانه اي كه  تماني ويكي ديگر از گياهان آپار:ديفن باخيا 

در اغلب منازل به چشم مي خورد ، ديفن باخيا است اين 
گياه داراي برگ هاي زينتي است كه انواع مختلف آن ،برگ 

 ٢٠ هاي مختلفي دارد ومحيط نگهداري بايد حرارتي برابر با
  .درجه سانتي گراد را دارا باشد  ٣٠تا 

ار مي باشد وبايد ميزان آبياري اين گياه در هفته دو ب:آبياري
  .سيراب گردد "گياه كامال

مخلوتي از .خاك مورد نياز ديفن باخيا بايد خاكي سبك باشد 
خاك برگ وخاك باغچه به نسبت مساوي با اضافه كردن 
مقداري كود پوسيده دامي براي اين گياه مناسب به نظر مي 

روز يك بار مقدار ١٥ماه اول سال مي توان هر ٦رسد ،در 
يك قاشق چاي (هر ليتر به خاك آن كود اضافه كرد گرم در ٣

  .)خوري كود مايع ميكرو در يك ليتر آب 
زياد كردن اين گياه به روش قلمه زدن صورت :روش تكثير 

بدين طريق كه از قسمت انتهايي ساقه ،قلمه اي به .مي گيرد 
  سانتي متر تهيه مي كنيم ،برگهاي آن را چيده ٨ تا ٥طول 

 درجه ٢٥ تا ٢٠اسب ودرجه حرارت ،سپس در خاك من
قابل ذكر است كه قلمه اين گياه .سانتي گراد قرار مي دهيم 
 . مي شوددر آب مغزي هم ريشه دار

  حسن يوسف
حسن يوسف يكي از متداولترين گلهاي آپارتماني است كه بر 
گهاي بسيار زيبايي دارد وبا تابش نور خورشيد ، رنگهاي آن 

 نور آفتاب ومدتي كه در روز به جهت تابش.تغيير مي كند 
امروزه . اين گياه آفتاب مي رسد ،در رنگ برگ ها تا ثير دارد
  .رنگهاي بسيار متنوعي از اين گياه در بازار وجود دارد 

و از رشد بي  گياه حسن يوسف به گل بنشيند اجازه ندهيد
 نوك اصلي ساقه را قطع نماييد.رويه ساقه ها جلوگيري كنيد

در مجموع گياه . اقه هاي جانبي بهتر رشد كنندتا برگها وس
  .حسن يوسف گياه پر طاقتي است 

اين گياه چون به نور بسيار زيادي احتياج دارد بهتر است  :نور
درجه حرارت  دهيد، گير قرار آن را پشت پنجره هاي آفتاب

  . درجه سانتي گراد است١٩ تا ١٦ين مناسب اين گياه نيز  ب
 خاك گلدان خشك شود ،مقدار زيادي قبل از آن كه :آبیاري

  .آب به آن دهيد
سانتي متر از ٨يك ساقه بدون گل وبه طول  :روش تکثیر

يعني .اين گياه ،در مدت يك ماه ،گلدان پر برگي خواهد شد 
آبي كه داخل آن قند يا (اگر ساقه اين گياه را در آب مغذي 

آفتاب قرار داده وپشت پنجره كه از نور و)كمي كود مايع باشد
كافي برخوردار است قرار دهيد ، پس از مدت كوتاهي ريشه 

خاك  (اك مناسب آنگاه گياه ريشه دار رادر خ. خواهد داد 
 .بگذاريد) گلداني 
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 مسلمانان همواره درطول قرنهاي 
متمادي هدف شوم تفرقه افكنانه ي 
استعمارگران بوده اندكه تالش گسترده 

آتش .اي راجهت تفرقه انجام داده اند
فتنه فرقه اي،تكفيروتهمت هاي فراوان 
به همديگرازجمله آنهاست ودراين ميان 

استاحركت فرقه وهابيت در همين ر
نموده وباتضادهاي اعتقادي وفقهي كه 
با فرقه هاي مختلف اهل سنت وشيعه 

ميان  تهمت در تفرقه و داشته پرچمدار
به دنبال  آنها .امت اسالمي مي باشد
مسموم كردن  گمراه كردن مسلمانان و

  .فقهي مي باشند اعتقادي و افكار
  

 از نفر ديدگاه دو ماهيت وهابيان از
  علماي اهل سنت

صيف بن « و »ابن الحاج عيد« شيخ
لماي  از »الرحمن عبد الحاج محمد

 :شافعي در رد وهابيان نوشته است
لوهاب  عبد بن محمد وهابيان پيرو
مضل  ضال و بدعت گذار نجدي شرقي،

 باطل و هنگامي كه عقايد و مي باشد
 كور او گروهي از شد منتشر پوچ او

 كه از آنجا از و كورانه پيروي نمودند
 مسائل سياسي و و درك صحيح امور

 اغراض شيطاني رهبر اهداف و
دعاوي  ظهور با بودند، اجز عگمراهشان
 پيروي و او  همچون حيوان از،ابن وهاب

اين فتنه قرن  آغاز .تبعيت كردند
ناحيه شرقي  دوازدهم هجري قمري در

  . استمدينه منوره بوده

الرحمن حنفي  بن عبد شيخ محمد
ابن  :تيميه مي گويدهندي درباره ابن 

نمي  را او تيميه شيخ وهابيان است و
شيخ  او زيرا. توان شيخ االسالم گفت

اولين كسي  او و گناه مي باشد بدعت و
 پايه گذاري كرده و آنان را كه عقايد بود
واقع مبداء اين فرقه گمراه همين  در

  . شخص است
  اعتقادات وهابيان

 توحيد را مخصوص خود و  اين فرقه،
 گران را مشرك في توحيد مي داننددي
 در تبليغ احكام معتقدند تمام انبياء و

آنها در قبر حيات  ،معصوم نيستند
 در وقت ضرورت پيامبران و ندارند،

فرشتگان را ندا كردن شرك  شهيدان و
پيش روضة آن حضرت به طريق  است،

زيارت  تعظيم ايستادن شرك است،
ن  همچني،غير خدا را ندا كردن قبور و

 شفيع قرار دادن و غير خدا را وسيله و
نمازگزاردن و اموري از اين  نزد قبر،

  .قبيل را شرك مي دانند
  

بررسي برخي از اعتقادات باطل 
   پاسخ علماي اهل سنّتوهابيت و

وهابيان جز : تکفیر سایر مسلمانان .1
مشرك مي  ديگران را كافر و خود،

ديگران  به كفر خيلي زود و خوانند
  . كنندحكم مي

 و )ص( حالي كه روش پيامبر در
فرقه هاي  بزرگان دين از صحابه و

 كساني را كه مختلف چنين نبود و

 زبان جاري مي ساختند، برشهادتين 
در حالي  جزء مسلمانان مي شمردند،

كسي كه شهادتين  كه وهابيان معتقدند
 كند، ادا نمازهاي پنجگانه را بگويد،

به زيارت  اما حج گذارد، زكات بپردازد،
 مشرك است،، بزرگان دين برود قبور

 شريك قرار عبادت براي خدا چون در
  .داده است

نقل مي  ابن عمر از او نافع و از داود ابو
  :فرمود )ص( كه پيامبر كند
هرگاه مسلمانی، مسلمان دیگري را «

تفکیرکند، اگر واقعا او کافر باشد که 
  ».هیچ، و گرنه خود او کافراست

در سرزمين وهابي ها   :ورزیارت قب.2
 عملي به نام زيارت قبور وجود ندارد و

 در حالي .اين عمل را شرك مي دانند
 كه احاديثي دال بر مشروع بودن و

وجود  )ص(استجاب زيارت قبور پيامبر 
دارد كه تمام احاديث از طريق اهل 

  .سنت رسيده است
    
اولين بار ابن : ساختن بناء بر قبور . 3

گردان او فتوا دادند كه شا تيميه و
ویران ساختن بنائی که روي قبور 
ساخته شده واجب است و پس از قدرت 
یافتن بر حرم، ویران کردن آن و ابقاء 
آنها به همان صورت حتی یک روز هم 

  .جایز نیست
جسد مطهر  :  عالمه امين مي فرمايد

  را در داخل حجره مقدسه ) ص(پيامبر 
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بر روي قبر  اءاگر بن به خاك سپردند،

صحابه  جايز نبود چرا سلف صالح و
 خراب نكردند و حجره را) ص (پيامبر

گذشته از اينكه به فكر خراب كردن 
 چند بار هم آن را ،حجره نيفتادند

  .تجديد بناء كردند
نظر امامان مذاهب چهار گانه اهل سنت 

جملگي  فقهاي شيعه يكسان است و و
اه بر معتقد به جايز بودن ايجاد آرامگ
  .قبور شخصيت هاي بزرگ هستند

شيخ  هم اكنون قبر احمد حنبل و و
قبر شافعي در  القادر در بغداد و عبد

دهها قبر ديگر مربوط به  قرافه مصر و
بزرگان مذاهب اربعه در اطراف 

  .كشورهاي اسالمي زيارتگاه است
   

طلب  صالحان و توسل به انبیاء و .4
تن آنها معتقدند كه ياري جس :شفاعت

 انبياء و اولياء و و) ص(از پيامبر 
صالحان شرك است ،همچنان كه زيارت 

 مثل بت پرستي آنها شرك است و
در جواب تفكر اين فرقه بايد  .است

را الهه  اولياء و انبياء مؤمنان: گفت كه
آنها را شريك با خدا قرار  نمي دانند و
 بلكه به نظر آنان پيامبران و نمي دهند،

 بنده خدا هستند و لوق ونيز مخ اولياء
اما  عبادت نيستند، مستحق پرستش و

مشركين به بت هاي خود مقام الوهيت 
ولي مؤمنان آنها را واسطه  مي دادند،

 تا خداوند رحمت و قرار مي دهند،
  .بركت خود را جاري سازد

  
  :ندا کردن غیر خدا  . 5

  به گمان محمد ابن عبد الوهاب هر 
يا » النامو« كسي به ديگري بگويد

، گوينده اين الفاظ كافر »سيدنا «بگويد 
اطالق  :عالمه امين مي فرمايد .است

نداي  نفس سيد بر غير خداي تعالي و
صحيح مي  غير خدا با خطاب سيد،

زيرا  عي در آن نيست،نهيچ م باشد و
هيچ كس در اين خطاب مالكيت 
حقيقي را كه با مالكيت خدا مساوي 

  .است اراده نمي كند
  
  :تيجه ن

علماي اهل سنت با وجود اختالف در 
مذاهبشان كتاب هاي متعددي در رد 

ابو حامد  .بدعت هاي وهابيت نوشته اند
 :بن مرزوق در كتاب التوسل مي نويسد 

عده زيادي از پيروان منصب چهار گانه 

پيروانش  بر رد محمد بن عبد الوهاب و
اولين كتاب  كتاب هايي نوشته است و

حنبلي  ت توسط علماءها عليه وهابي
  . نوشته شده است

  
  :منابع 

سيد  برگي از جنايات وهابي ها،.١
  .ترجمه علي ضيايي مرتضي رضوي،

 ،وهابيت از ديدگاه مذاهب اهل سنت.٢
  . محمد باقر خالص:  تحقيقترجمه و

  .علي اصغر فقيهي وهابيان،.٣
آيت  ، شرك در قرآنمرزهاي توحيد و.٤

  .اهللا جعفرسبحاني
عالمه  به پندارهاي وهابيت،نگاهي .٥

  .محمد حسين كاشف الغطاء
  .سيماي وهابيت، عبداهللا محمد.٦
  .ين وهابيت، آيت اهللا جعفر سبحانيآي.٧
  .سنن ابي داود.٨
  .سنن ترمذي.٩
  .تفسير قرطبي.١٠
  .تاريخ بغداد.١١

تهیه و تنظیم مدیریت علمی و پژوهشی سازمان بسیج 
  طلّاب و روحانیون

ازمان بسیج طلّاب وروحانیون س3خالصه مقاالت 
  111نمایندگی ولی فقیه 
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  توجه شما را به نمونه اي از شبهات اين فرقه ضالّه و پاسخ اين شبهات جلب مي كنيم
  

به وسيله ) س(اگر فاطمه : شبهة اول
خلفا مورد ستم قرار گرفته، چرا شوهر 

  )٥سؤال (دلير او از وي دفاع نكرد؟ 
 اين است كه دفاع اساس سؤال بر :پاسخ
 ،دن امام را بر يك اصل مسلم گرفتهنكر

  .در حالي كه دليلي بر اين مطلب نيست
در حد وظيفه شرعي از حريم  )ع(علي 

عصمت خود دفاع كرده است، ولي دفاع 
خونريزي  در آن روز به صورت جنگ و

اگر شمشير مي  و مصلحت اسالم نبود
گروهي از صحابه  كشيد و بني هاشم و

ي بند به بيعت علي در غدير خم كه پا
هواداران خالفت  و يك طرف، بودند،

در اين صورت مسلمانان به  طرف ديگر،
اصل سفره  و دو گروه تقسيم مي شدند،

منافقان در " اتفاقا.اسالم برچيده مي شد
به  آمدند و) ع(لباس دلسوزي سراغ علي 

يا أبالحسن، أبسط يدك حتي « :او گفتند
 دراز كن تا با تو دست«:يعني »أبايعك

اين سخن  گويندة. »بيعت كنيم
  .ابوسوفيان دشمن ديرينةاسالم است

 امير المؤمنان از موضع او آگاه بود كه در 
مي  )ص(لباس دلسوزي به خاندان پيامبر

خانگي در مدينه  خواهد جنگ دروني و
  :به او چنين فرمود لذا و پديد آورد،

 تنه وفلا إنّك واهللا ما أردت بهذا إلّا  «
االسالم ال حاجه إنّك واهللا طالما بغيت 

  »لنافي نصيحتك
 ، انگيزةبه خدا سوگند تو با اين گفتار«

تو پيوسته بدخواه اسالم  فتنه گري داري،
 ما نيازي به .مسلمانان بوده اي و

  ».خيرخواهي تو نداريم
اگر سؤال (  خاطر شريف سؤال كننده را 

 به اين نكته جلب مي) كننده اي باشد
 شجاع آن نيست كه در همه جا : کهكنم

شمشير بكشد و درو كند، شجاع انساني 
عمل كند، چه  است كه به وظيفة خود

 بسا شجاعاني هستند كه حاضر به

طبق  شنيدن يك سخن حق نيستند و
دو صد «:مثل معروف كه سعدي مي گويد

من سنگ بر مي دارد و طاقت يك سخن 
  ».نمي آرد

دهد كه درخت گواهي مي  تاريخ اسالم،
 اسالم، در دل گروهي، ريشه ندوانيده بود،
بلكه نهالي بود كه در دل آنها تازه 
پاگرفته بود و امكان داشت با نسيمي يا 

پيامبرگرامي . بادي از جاي كنده شود
 لوال ان قومك«:به عايشه مي فرمايد) ص(

هدامت الكعبه حديث عهدهم بجاهليه ل
  »لجعت لها بابين

 مسلمان نبودند، من وضع اگرقريش تازه«
به جاي يك  كعبه را دگرگون مي كردم،

  ».در براي آن دو در قرار مي دادم
كسي را نمي  )ص( ما شجاع تر از پيامبر

ولي شرايط را براي همه كار  شناسيم،
آيا صحيح بود كه از  .،مساعد نمي بيند

از  يك طرف نعره مانعان زكات برخيزد، و
ر مدينه طرف ديگر آتش جنگ داخلي د

  برافروخته شود؟
 آنان كه انتظار دارند قهرماني مثل علي

شمشيري را كه بر گردن كافران در  ،)ع(
پس از رحلت  احزاب كشيد، احد و بدر و
را بر گردن همان شمشير ) ص( پيامبر

د، هرگز تاريخ اسالم را مسلمانان فرود آور
از شرايط آن روز آگاه  بررسي نكرده و

نه علي  سالم شناسند وآنان نه ا نيستند،
  .شناس

حديث كسا، چهار نفر از : شبهةدوم
را شامل است كه ) ص(خانوادة پيامبر 

آنها را از گناه منزه مي داند، دليل بر 
  )٣٢سؤال(عصمت بقية امامان چيست؟ 

  : پاسخ
بلكه آية تطهير  نيست، حديث كساء": اوال

خطا پاك مي  است كه آنها را از گناه و
اين كه اين آيه در حق اين شمارد ،ودر 

چهار نفر نازل شده است، جاي گفتگو 

در روايات مربوط به آن در حد  و نيست،
  .تواتر است

 به وسيلة عصمت ديگر پيشوايان، ":ثانيا
هر امام .امام پيشين ثابت شده است 
 تصريح پيشين به امامت امام پسين خود
بر  و ،كرده، و چون خود معصوم است

عصمت   داده، سلسلةعصمت او گواهي
البته اين يكي از راههاي . حفظ مي شود

ثبوت عصمت امامان است در اين جا 
 تفصيل آن راههاي ديگري نيز هست كه
ند آن كه مان ،موكول به وقت ديگر است

در آيه مباركه » وجوب اطاعت اولي االمر«
بدون قيد و شرط نشانه عصمت اين گروه 

ز اين گروه معصوم كيست ج است حاال
  . اين دوازده تن مصداق در خارج ندارد

در كتاب نهج البالغه آمده : شبهةسوم
است كه علي با پروردگارش مناجات مي 

اللهم اغفرلي «: كرد واين دعا را مي گفت
اگر معصوم بود،  »ما أنت أعلم به منّي

  )١٦٨سؤال(چگونه استغفار است؟  
به اتفاق مسلمانان  پيامبر اسالم،: پاسخ

پس از بعثت   خصوصا.ز گناه بودمعصوم ا
 .كسي در عصمت او خدشه نكرده است

ولي با اين حال روزي هفتاد بار استغفار 
ليغان علي قلبي  إنّه و«:فرمود مي كرد و

 ،»اهللا كلّ يوم سبعين مره إنّي أستغفر و
من دلم زنگار مي گيرد و روزي هفتاد «

  ».بار استغفار مي كنم
تور استغفار خدا در قرآن به پيامبر دس

آيا معني آن . )١٩ومحمد٥٥غافر(مي دهد
اين است كه پيامبر معصوم نيست؟ 

 عقايد در مورد اين نوع بزرگان تفسير و
 شيريني استغفار ها بحث هاي جالب و

 در مورد كلمات امام كه "خصوصا دارند،
از  در دعايي به كميل بن زياد آموخت،

همه اين ها بگذريم سخن امام جنبه 
  . داردآموزشي

  محمد طبري  / پرسش هاي وهابیان پاسخ جوان شیعی به
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شرايط حاكم بر جهان در زمان 

  پيروزي انقالب اسالمي 
نظر فرهنگي با دو در آن زمان جهان از 

به  سوسياليسم رو و ١مكتب ليبراليسم
رو بود كه يكي شعارش جدايي دين از 

را  دين ن وي منکر ديگري دسياست و
از نظر . ده ها مي دانستافيون تو

سياسي نيز جنگ سرد بر نظام بين 
جهان بين دو  الملل سايه افكنده بود و

غرب تقسيم شده  بلوك قدرت شرق و
ايران در اين بين از جايگاه ويژه  بود و

شاه به عنوان حافظ  اي برخوردار بود و
ژاندارم منطقه به ايفاي  منافع غرب و

آن نقش مي پرداخت كه نمونه بارز 
سركوب جنبش ظفار در عمان در 

در .راستاي حفظ منافع غرب است 
چنين شرايط بين المللي كه دين 
جايگاهي درجامعه وسياست نداشت 
انقالب مي خواهد به نظريه دو مكتب 

دين را وارد  ذكر شده پشت پازده و
صحنه سياست كند واز نظر سياسي هم 
نيز زمينه مساعدي براي انقالب با شعار 

وجود نداشت » رقي ونه غربينه ش«
،زيرا اين انقالب بر خالف معادله نظام 
دو قطبي مي باشد وقصد دارد الگويي 
براي ملت مظلوم تحت ستم دو بلوك 
قدرت شود بنابراين در چنين وضعيتي 
انقالب اسالمي به نوعي خالف جريان 

آب شنا كردن بود واين حضرت امام 
با به عنوان رهبر انقالب بود كه ) ره(

شناخت دقيق از اسالم ناب محمدي 
وعلوي با پيراستن آن ازگرد وغبار 
برگرفته در قرون متمادي آن را با يك 
مكتب پويا وانقالبي در ايجاد وحدت 

اقشاري با  ميان قوميت هاي گوناگون و
 نياز به يك نقطه منافع مختلف كه
اين امر  .تبديل نمايند ،اشتراكي داشتند

از نفوذ بيشتري باعث شد كالم رهبري 
فرامين ايشان به عنوان  برخوردار شود و

واجب  )عج(نايب حضرت امام زمان 
با توجه به اين .االطاعه تلقي شود 

شرايط، دشمنان انقالب اسالمي با نفوذ 
در ميان ملت هاي مستضعف جهان 
براي طرح توطئه وبا دامن زدن به 

مطرح كردن  قوميت هاي مختلف و
 شيعه و و...  وعرب  خلق ترك، كرد،

 كشور را درگير سني، استان هاي مرزي
  .جنگ داخلي نمودند

وقتي از ترفند تجزيه ايران اسالمي 
نتوانستند به اهداف شوم خود برسند با 

 سعي داشتند ٢طراحي كودتاي نوژه
نظام نوپاي جمهوري اسالمي را از درون 
به سقوط بكشانند كه از اين ترفند هم 

م صدام را سرانجا .شكست خوردند
ارد تشويق كردند كه با ايران و تحريك و

  جـنـگ شـود ولـي از آنجـا كـه مـردم

 پاسداري از نظام را وظيفه الهي و
انقالبي خود مي دانستند با پيروي از 
 رهبرشان با ايماني وصف ناپذير در

 سال دفاع مقدس با ايثار وهشت 
مقاومت نگذاشتند يك وجب از خاك 

مروزه دشمن با تغير ا .كشور جدا گردد
تاكتيك خود به جنگ سرد در  روش و

فرهنگي روي  ابعاد سياسي اقتصادي و
آورده اند در بعد سياسي با اتهاماتي از 

اينكه ايران دنبال سالح اتمي قبيل 
مخالف صلح  ناقض حقوق بشر، ،است

حامي تروريسم است سعي  خاورميانه و
در منزوي ساختن ايران در نظام بين 

منطقه اي داشتند  در بعد   والمللي
اقتصادي در راستاي استراتژي چهار دو 
گانه بدنبال كند كردن حركت روند 

توسعه اقتصادي كشور بعد از  رشد و
جنگ هستند ودر بعد فرهنگي نيز با 
شبيخون فرهنگي سعي دارند نسل 
جوان كشور را از هويت اسالمي ،ايراني 
خود تهي سازندوآنان را در برابر نسل 
اول انقالب قرار داده تا در دراز مدت به 
 اهداف شوم خود برسند كه به حول و

آگاهي  قوه الهي با هدايت رهبري و
مردم و  بيداري اكثريت نسل جوان اين 
ترفند نيز هم چون توطئه هاي ديگر 

  . آنان خنثي خواهد شد
»ومکرو و مکر اهللا واهللا خیر الماکرین «

  
  .آزادي فردي، آزادي بي قيد و شرط فرد در زمينة اقتصادي و دولتها بيش از حد دخالت نكننداعتقاد به : ليبراليسم. ١
 و قصد داشتند از طريق پايگاه هوايي در عمان به نام نوژه به ايران حمله كنند كه به يـاري كودتايي كه توسط آمريكايي ها طرح ريزي شد: كودتاي نوژه. ٢

  .واجه شدخـداونـد ايـن كـودتا با شكسـت م
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تهديداتي كه تا كنون جمهوري 

  :اسالمي ايران با آن مواجه شده 
  تحريك قوميت هاي مختلف -١
  ترور شخصيت ها  -٢
  ناامن كردن شهر هاي بزرگ  -٣ 
   كودتاي نوژه-٤ 
   حمله به طبس-٥
  )جنگ سرد ( جنگ تحميلي -٦ 
  

  زمينه هاي بروز جنگ تحميلي 
 صدام  بعد از پيروزي انقالب اسالمي

شرايط بين الملل ومنطقه اي ونيز 
تحوالت داخلي را زمينه مناسبي براي 
تحقق اهداف خود يافت كه در ذيل به 

  : آن اشاراتي مي گردد
   شرایط بین الملل -الف

خروج ايران  با پيروزي انقالب اسالمي و
از پيمان سنتو واردوگاه غرب يكي از 
اركان وپايه هاي مهم آمريكا در منطقه 

ايراني كه يك روز به عنوان .و ريخت فر
ژاندارم وحافظ منافع غرب در منطقه 
عمل مي كرد ، بعد از انقالب اسالمي، 
خود عامل تهديدي براي منافع 
استكباري غرب در منطقه درآمد 
بنابراين بديهي است كه آمريكا درصدد 
فرصتي براي ضربه زدن به انقالب 

برژينسكي مشاور امنيتي . اسالمي بود
« :كارتر در اين رابطه مي گويد

مقابله با انقالب  استراتژي آمريكا در
اسالمي بايد تقويت دولتهايي كه توان 

را انجام عمليات نظامي عليه رژيم ايران 
  » .مورد توجه قرار دهد را دارا هستند،

 شوروي نيز با سياست نه شرقي نه 
غربي جمهوري اسالمي ايران نظر 

 ،ورد با ايران در برخمساعدي نداشت و
تضاد چنداني بين دو بلوك قدرت 

گويا  وجود نداشت و )آمريكا شوروي و(

در اين باره جنگ سرد كاربرد خود را 
  .دست داده است

   شرایط منطقه اي-ب  
 با پيروزي انقالب اسالمي، كشورهاي 
منطقه با خيزش ملت هاي مسلمان 

را چنان  حكام اين كشورها روبرو شد و
اضطراب كرده بود كه  دچار وحشت و

آن را تهديد جدي براي رژيم هاي 
از طرف ديگر  سنتي خود مي دانستند و

غرب به ويژه آمريكا با بزرگ جلوه دادن 
وحشت اينها را  خطر جمهوري اسالمي،

اين اشتراك ديدگاه  مضاعف مي كرد،
نسبت به انقالب اسالمي بين كشور 

آمريكا منجر به همكاري  هاي منطقه و
ري بين آنها در مقابله با نزديكت

 جمهوري اسالمي ايران شد كه مسلح و
تجهيز كردن كشورهاي شوراي 
 همكاري خليج فارس از سوي آمريكا و

در اختيار گذاشتن هواپيماهاي آواكس 
به عربستان سعودي را مي توان در ان 

  . راستا به حساب آورد
  شرایط داخلی  -ج

با پيروزي انقالب اسالمي ،اغتشاشاتي 
در مناطق مرزي به ويژه كردستان 
 توسط گروهكهاي معانه با تحريك و
 تشويق دولتهاي بيگانه صورت گرفت و
دشمن براي نشان دادن بي ثباتي 
سياسي در كشور دست به ترور 

ناامني در شهرها  شخصيتهاي سياسي و
سعي داشتند نظام نوپاي جمهوري  زد و

  .اسالمي را از درون به سقوط بكشانند
   

ع جنگ سرد آمريكا وديگر شرو
  كشورها بعد از انقالب اسالمي 

دشمنان انقالب بعد از جنگ  آمريكا و
وقتي نتوانستند ) جنگ تحميلي(گرم 

نظام را سر نگون كنند به اين فكر 

افتادند كه بتوانند مدل فروپاشي 
به  شوروي را نسبت به ايران طراحي و

اجرا درآورند كه اين جنگ داراي ابعاد 
  . فرهنگي مي باشد اقتصادي و ،سياسي

   بعد سیاسی -الف
ذكر شد آمريكا با وارد "همانطور كه قبال

كردن اتهاماتي از قببيل اينكه ايران 
) حامي تروريست(ناقض حقوق بشر 

به دنبال  مخالف صلح خاورميانه است و
سالح اتمي است سعي داشت چهره 
 جمهوري اسالمي را بد جلوه دهد و

منطقه منزوي كند  ن وايران را در جها
تا ديگر كشورها با ايران رابطه سياسي 

  .نداشته باشند
  بعد اقتصادي   -ب

امريكا با تحريم اقتصادي ايران به دنبال 
كند كردن حركت ورشد اقتصادي 
كشور مي باشد زيرا كشوري كه هشت 
سال با جنگ روبرو بود، نياز به بازسازي 

 در اين بازسازي"اقتصادي داشته وطبعا
به تكنولوژي غرب نياز مند است كه تا 

  .حدودي نيز آمريكا موفق بوده است 
  بعد فرهنگی -ج 

در بعد فرهنگي امروزه به ويژه نسل 
برو  جوان ما با شبيخون فرهنگي رو

  راآمريكا انتظار دارد كه اين قشر بوده،
به عنوان نيروي محركه هر كشور از 

 اسالمي خود دور كند و هويت ايراني و
وي نسل اول و دوم  ردر اين نسل را رو

انقالب قرار دهد تا بتواند در دراز مدت 
وقتي كه اين نسل به مسئوليتهايي 

به راحتي به اهداف  دست پيدا كرد و
باشد  خود كه همانا نفوذ در كشور مي

   .برسد
   حافظی خانم:گرد آوري      
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 - مثلث وحشت-٢.  گياه-كتابي از استاد مطهري-١
هميشه با  -٣ . اي- نفرين والدين-!  به هم ريختهنيكرو،

 هم خانواده -ندور دها -سال آذري -درخت مي آيد
. عدد ماه -تكرار حرفي -خاندان -جمع افق -٤. رحمت

سوره اي كه معني آن باز  -حرف دوم الفباي انگليسي -٥
 -٦. حرف بيمار -همراه عرب -گشت به سوي خداست

حس  -! خنديد دم بريده -٨. وارفته -٧. پدر شعر نو
. مهربان -اندازه ي جسمي -٩. ويتامين جدولي -بويايي
 - ١١.  آخرين پيام آور- نگاه خيره-يارب اسفندلق -١٠

از حروف   -ناداني - ٩نام يكي از شهرهاي ايران در قرن 
 -پاداش كار نيك -١٢. ستاره شناس-الفباي فارسي

بي غل و  -مؤمن هميشه در اين حالت ديده مي شود
 - كتابي از محمد غزالي در حكمت عملي -١٣. غش

  .ام پرنده اي استتكرار آن ن -اهيمزادگاه حضرت ابر
 

. وياز دروس حوز - مايه ي زندگي -خرس آسماني -١
 -٣. تعجب خانمانه -عدد اول -گندم آسياب شده -٢

 -٤. صوب به كسي كه ساكن كشور يمن استمن -آسمان
پيامبر زمان حضرت عيسي  -)ع(كتاب حضرت موسي 

. كه به فرمان حاكم زمان خويش سرش بريده شد) ع(
سوره اي در  -ان عربي مترادف خمده -نام آذري -٥

تجزيه "كامال -كيميا -٦. قرآن هواپيماي سريع السير
. درخت كوچك -پايتخت ايتاليا -باالي لباس  -٧. شده
گول الياس را  -طرف جهت، -٩. عرب مي خورد -٨

نام سوره اي  -١٠. هميشه قبل از چهل مي آيد -خورد
 سوره ي نام -١١. تكرار حرفي -پهلوان -در قرآن كريم

از  -قسمتي از كمد -مباركه اي در قرآن به معني بشريت
در عربي به معني  -جنس قوي -١٢. دسته ي لبنيات

پخش كردن  -گاو و گوسفنداز خانواده  -١٣. كليد است
مهمترين گشودني براي آدم در روز  -١٤. راز ديگران

 سوره اي در قرآن به معني گاو نام -١٥. نه عرب -قيامت
يكي از درجات  -١٧!!  بنده -١٦. ان شوهربستگ -نر

نام  -آينده -١٨. يكي از رودهاي كشور عراق -ارتش
 .سوره اي در قرآن

  ١٨ ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 
١                          â          â  
٢              â            â      â      
٣  â        â        â      â  â           
٤   â                            â      
٥                                      
٦        â                              
٧        â                          â    
٨                                      
٩              â  â          â            
١٠      â      â    â      â    â          â  
١١          â        â  â        â          
١٢  â â    â        â              â  â      
١٣                        â        â      

  ..افقي   
 

  ..   عمودی
 

  

  جدول کالسيکجدول کالسيک
   اسفندیاريخانم: طراح
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  ))دامه برکاتهدامه برکاته((  ز رهنمودهاي عالم ربانی آیت اهللا شیخ محمد تقی بهجتز رهنمودهاي عالم ربانی آیت اهللا شیخ محمد تقی بهجتاا

  
را مطالعه كنيد وسعي ) وسائل الشيعه( هر روز سعي كنيد يك حديث از كتاب جهاد با نفس

عوض شده ايد مانند دارو كه انسان "درعمل داشته با شيد بعد از يكسال خواهيد ديد كه حتما
 حديث كوتاه از احاديث اين كتاب يتعداد .س بهبودي مي كندبعد از مدتي احسا مصرف كند و

شما توفيق عمل و  ه ما و خداوند ب»ان شاءاهللا«. ميه آورده اي را به عنوان حسن ختام نشرشريف
  .مقول شدن احوال را ارزاني فرمايد

  
علیه (ق عن ابیه عن آبائه عن جعفر بن محمد الصاد. 1

طوبی لمن ترك شهره حاضره  ):ص(قال رسول اهللا    ،)السالم
  .لموعد لم یره

از پدرانش روايت كند  او از پدر بزرگوارش و) ع(امام صادق 
خوشا به حال كسي كه خواهش : كه رسول خدا  فرمود

ن را نديده نفساني حاضر را به خاطر وعده گاه قيامت كه آ
  .ترك كند

  

  .کم من اکله منعت اکالت ):ع(قال امیر المؤمنین . 2
آدمي چه بسيار يك بار خوردن كه  :فرمود )ع(لي حضرت ع

  .را از خوردن ها باز مي دارد
  

: یقول )ع(عن سفیان بن عنینه قال سمعت ابا عبد اهللا  .3 
ا ذنبک ا اهللا وال تخاف الّ نّ باهللا ان الترجو الّ   . حسن الظّ

 :شنيدم كه مي فرمود )ع( سفيان عنينه گويد از امام صادق
د داشتن اين است كه اميد به هيچ گمان نيكو به خداون

  . جز گناهت نترسياز هيچ چيز كس جز او نداشته باشي و
  

اعمل ): ص(قال قال رسول اهللا  )ع(عن ابی عبداهللا  .4
  . بفرائض اهللا تکن اتقی الناس

به واجبات الهي  :رسول خدا فرمود که امام صادق فرمود 
  .عمل كن تا پرهيزگارترين مردمان باشي

  

عن امیر  ):ع(عن آبائه  )ع(لی بن موسی الرضا عن ع .5
تعطروا باالستغفار التفضحنکم روائح :المؤمنین انه قال

  .الذنوب

از پدران بزرگوارش روايت فرمود كه امير  )ع(امام رضا 
به وسيله استغفار خود را خوش بو : فرموده )ع(المؤمنين 

  .كنيد مبادا بوي بد گناهان شما را رسوا كند
  

  .اسد الذنوب ما استخفبه صاحبه :میر المومنینقال ا .6
سخت ترين گناهان گناهي است  :فرمود )ع(امير المؤمنين 

  .آن را سبك بشمارد كه انجام دهندةآن،
   

الصبر یناضل الحدثان والجزع من : قال امیر المومنین .7
  . اعوان الزمان

تابي از بي  صبر به سوي سختي هاي زمانه تير مي افكند و
  .كنند گان زمانه استياري 

  

قال  الغضب ممحقه لقلب الحکیم و): ع(قال ابو عبداهللا  .8
  .من لم یملک عقله

فرمود كسي كه  خشم قلب شخص حكيم را تباه مي كند و
  .مالك خشم خود نباشد مالك عقل خود نيست

  

  ).الحاد(إنّ الکبر ادناه ): ع(قال االمام صادق .9
رين درجه كفر تكبر ن تپايي: فرمودند) ع(امام صادق 
  .ورزيدن است

  

الیکون السفه والغره فی قلب ):ع(قال امیر المؤمنین  .10
  .العالم

ناشي  ناداني و :فرمودند )ع(امير المؤمنين 
  .گري در دل شخص دانشمند نيست
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  . ان اعجل اشر عقوبه البغی): ص(قال رسول اهللا  .11

 از كيفر هر بدي براستي كه كيفر ستم :پيامبر فرموده است
  .ديگري با شتاب تر فرا مي رسد

  

  
ان الندم علی الشر یدعوا الی ):ع(قال امیر المؤمنین  .12

  .ترکه
فرموده است همانا پشيماني از بدي آدمي را )ع(امير المؤمنين 

  .به سوي ترك بدي مي كشاند 
  

ما اهمنی ذنب امهلت : انه قال)ع(عن امیر المؤمنین  .13
  . رکعتبنبعده حتی اصلی

گناهي كه پس از آن مهلت به جا آوردن دو ركعت نماز به من 
  . داده شود مرا اندوهگين وبي آرام نمي سازد

  

  .اضاعه الفرصه غصه  ):ع(وقال امیرالمؤمنین . 14
برباد دادن وتلف كردن فرصت : فرمود) ع(اميرالمؤمنين علي 

  .موجب غصه واندوه است 
  

  . رفیق یحب الرفقان اهللا: قال)ع(عن احدهما  .15
خداوند اهل مداراست ومدارا را : امام باقر يا امام صادق فرمود

  .دوست دارد 
  

احمل نفسک لنفسک فان لم تفعل  )ع(قال ابو عبداهللا  .16
  .لم یحملک غیرك

نفست را به خاطر خودت به زحمت :فرمود) ع(امام صادق 
راي تو ومشقت بينداز؛ زيرا اگر چنين  نكني ديگري خودش را ب

  .به زحمت نمي افكند
  

من مقت نفسه دون مقت الناس  ):ص(قال رسول اهللا  .17
  .آمنه اهللا من قرع یوم القیامه 

كسي كه به جاي اينكه مردم را دشمن گيرد : رسول خدا فرمود 
نفس خود را دشمن دارد خداوند  اورا از بي تابي روز قيامت  

  .ايمن دارد 
  

اتق اهللا بعض التقی وان قل  :)ع(قال امیر المؤمنین  .18
  . وان رقّنک وبین اهللا ستراواجعل بی

 تقواي خدا را پيشه كن تقوايي :فرمود) ع(امير المؤمنين علي 
  .خدايت پرده اي قرار ده اگر چه نازك بين خود و و. اگر چه كم

  

 :قال )ص(ان رسول اهللا  )فی حدیث) (ع(عن ابی جعفر  .19
  .ال بطاعتهانه ال یدرك ما عند اهللا ا

 حقيقتا :ثي فرمود رسول خدا فرموده است كهامام باقر در حدي
 رضوان كه در نزد خداوند است جز با طاعت و آنچه از نعمتها و

  .فرمانبرداري از او بدست نمي آيد
  

اکبر العیب ان تعیب ما فیک  :)ع(قال امیرالمؤمنین  .20
  .مثله

 آن است كه آنچه بزرگترين عيب :فرمود) ع(امير المؤمنين علي 
  .را كه مانند آن در خود توست عيب بشمري

  

وجل اذا عصیا فی یقول اهللا عز: قال) ع(ی عبداهللا عن اب .21
  .من یعرفنی سلطت علیه من ال یعرفنی

هر گاه كسي كه مرا  :خداوند متعال مي فرمايد: )ع(امام صادق 
 نمي شناسد بر اومي شناسد نافرماني ام كند كسي را كه مرا 

  .مسلّط مي گردانم
  

  .ال شفیع انجح من التوبه) ع(قال امیر المؤمنین  .22
هيچ شفاعت كننده اي پيروز مندتر از توبه : فرمود) ع(امام علي 

  .نيست
  

لو کان ): ص(قال رسول اهللا  :قال) ع(عن ابی جعفر  .23
  .الخرق خلقا یري ما کان فی شیءمن خلق اهللا اقبح منه

اگر درشتي  :ل خدا فرموده استرسو :امام باقر فرمود
هيچ  ،صورت يكي از آفريدگان ديده مي شدبه ) ناسازگاري(

  . آفريدگان خدا زشت تر از او نبودچيز از
  

جاهد هواك : قال)ع(عن محمد بن علی بن الحسین . 24
  .کما تجاهد عدوك

با هواي نفساني خودت مبارزه كن همان گونه  :امام باقر فرمود
  .زه مي كنيكه با دشمنت مبار

  

من کثر اشتباله فی الدنیا کان :قال )ع(عن ابی عبداهللا  .25
  .اشد لحسرته عنه فراقها 

كسي كه زياد با دنيا گره خورده باشد حسرت  :امام صادق فرمود
  .اندوهش هنگام جدايي از آن زيادتر خواهد بود و
  

من احب عباد اهللا الی : انه کان یقال)ع(قال ابو جعفر  .26
اب اهللا ا لمحسن التّو.  

كسي است كه  يكي از محبوبترين بندگان خدا در نزد خداوند
  .بسيار توبه كننده است نيكوكار و
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  موضوعات گناهان
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                  دروغ گفتن  ١
                  غيبت  ٢
                  سوگند دروغ  ٣
                  ناسزا گفتن  ٤
                  تهمت  ٥
                  اسراف  ٦
                  درشتي در مقابل پدر و مادر  ٧
                  نگاه کردن به نامحرم  ٨
                  عهد و پيمان شکني  ٩
                  ريا و خود نمايي  ١٠
                  سبک شمردن نماز  ١١
                  کفران و ناسپاسي  ١٢
                  شنيدن لغو و بيهوده  ١٣
                  شوخي و بزله گويي  ١٤
                  سخن چيني  ١٥
                  چاپلوسي  ١٦
                  گوش دادن به لهو و لعب  ١٧
                  گران فروشي  ١٨
                  گران خريداري  ١٩
                  کبر و غرور  ٢٠
                  حق يتيم را ندادن  ٢١
                  خيانت در امانت  ٢٢
                  سستي در مسئوليت  ٢٣
                  کوچک شمردن گناهان  ٢٤
                  بخل ورزيدن  ٢٥
                  حسد ورزيدن  ٢٦
                  همنشيني با فاسقان  ٢٧
                  خوردن مال حرام  ٢٨
                  عيب جويي از مومن  ٢٩
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 راهنماي آيات قرآني در مورد گناهان ذکر شده
  

  شماره آيه  نوان سورهع  عنوان گناهان
  ٥  زمر  دروغ گفتن
  ١٣  حجرات  غيبت کردن
  ١١،١٠،٧٧  آل عمران و قلم  سوگند دروغ

  ١٠  حجرات  ناسزا گفتن به مومن
  ٥  زمر  تهمت و افترا بستن

  ٣١  اعراف  اسراف کردن
  ٢٣  بني اسرائيل  حقوق والدين

  ٢٥،٢٧  رعد، بقره  عهد و پيمان شکني
  ٤٣  مدثر  ترک نماز عمدا
  ٥٦،١٥  انفال، سبا  کفران و ناسپاسي

  ٧٢،٣،٦  لقمان، مومن فرقان  لهو و لعب
  ١١  قلم  سخن چيني

  ٣١  نحل  تکبر
  ١٨٠،١٨٨  شعراء  کم فروشي
  ٥  فلق  حسد ورزيدن
  ٤٠  شوررا  ظلم کردن
  ٩  البروج  فتنه کردن
  ٤٦  مائده  رشوه خواري
  ٣٦  نساء  بخل ورزيدن

  ٨٠  توبه  عيب جويي از مومن
  ٤٣  مائده  دزدي کردن

  ٥٨  احزاب  آزار کردن مومن
  ٩١  مائده  قمار کردن
  ٣٩  حج  خيانت کردن

  ١٠  نساء  مال يتيم خوردن
  ١٢٩  يا٢٩  آل عمران  اصرار بر گناه صغيره
  ٨٥  توبه  همنشيني با فاسقان
  ١٨٧  بقره  خوردن مال حرام
ب     شوخي و بزله گويي
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  مورد گناه ٦  مورد گناه ٥  مورد گناه ٤  مورد گناه ٣  مورد گناه ٢  مورد گناه ١

              :جدول راهنماي ذکر در   
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