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گفتن چیست؟ گفتنش، آن را با شـــکالت خـــورده و یه آب هم 1. حکم دروغ  طـــرف رویش بریزی! البته اسپرسو هم باشد بد نیستالف( مســـتحب اســـت هنگام  چشـــمان  در  صـــاف  گفتنـــش  هنـــگام  بایـــد  کنـــی و دروغـــت را بـــرای چنـــد روز ادامـــه دهـــی تا ب(  کنـــد.نـــگاه  کبیره محســـوب می شـــود میتوانی هندوانه به زیر بغل طرف بگذاریدج( بـــا توجـــه بـــه نزدیـــک بـــودن شـــب یلـــدا تـــا کامـــال طبیعـــی جلـــوه  گناهـــان  د( دروغ از 

و 

وعـــده داده شـــده  آن  بـــرای  بدتریـــن عذابهـــا 
 . ســـت که دروغ شده.بفهمـــه خوِنـــت پـــای خودته.الـــف( یعنـــی بـــه صالحتـــه چیـــزی بهـــش نگی، 2. دروغ مصلحتی چیست؟ا مثـــال ب( مصلحتیست  اســـت،  دادن  وعـــده  همـــان  کباب برای شـــام می دهی ج(  گفت شودد( در مواقـــع ضـــروری و برای اصالح بین مـــردم یا درمواجه بـــا مکر و حیله ی در اخـــر فالفـــل نصیبشـــان میشـــودوعـــده ی چلو  که ســـخن ایهام دار  دشـــمن جایز اســـت 

برترین خصال، تقوا و نظم در امور و است و از مصادیق بارزه ی آن احتساب صدم ثانیه در رسیدن به موقع به محل کار و بار و زین تعابیر است 

...با این وجود و مع األسف نیل به این خصلت پسندیده به مدد تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حرام است!

فی الواقع این کار ِاند حرام است و داریم که مالئکه به او ُتف میکنند و مرگ بسیار بدی هم دارد، شیطان شخصا دهان او را مورد عنایت قرار 

می دهند! سفر خوشی داشته باشید بهتر است!

شاعر در همین باب میفرماید:

الف...
َ

کردن بهتر است از هر خ دیر 

زودتر برخیز  از زیر لحاف!

***
نظافت و ایمان دو یار دیرین اند که هریک آدمی را به یاد دیگری می اندازد ...

خدا که فقط متعلق به آدم های مناطق کنار دریا و پرآب نیست؛ خدا، خدای آدم های مناطق خشک و بی آب هم هست و فقط خود 

خداست که بین بندگانش فرقی نمی گذارد فی الواقع خداوند ِاند لطافت، ِاند بخشش، اند فرق نگذاشتن و اند رفاقت است...

گر آدم ها مرام داشته باشند هیچ وقت اسراف نمی کنند، علی الخصوص برای  رفیق خوب و با مرام همه چیزش را پای رفاقت می گذارد... ا
وضو و غسل... 

ولی متأسفانه بعضا آدم ها تک خوری می کنند و این بِد روزگار است …

پیمان غفاری

کن« با مهارتهای  گزار حواس پرت  به تعدادی متخصِص »نماز
زیر نیازمندیم:

م آخر )ترجیحا خندوانه(
ُ
تماشای تلویزیون با ُول

بحث درباره ی مسائل روز جهان

LG گوشی های هوشمند معرفی نسل جدید 

کارگردانی در  غ بهترین  نقد و بررسی فیلم برنده سیمر

جشنواره فیلم فجر

تفسیر خلقت آدمی؛ چگونگی آب خوردن زرافه؛ عوامل 

موفقیت استیو جابز در دوران بلوغ

بلند خندیدن به پست های تلگرامی

گزار باشد موارد فوق همگی باید با صدای رسا و نزدیک به نماز

تلفن: سه تا شیش
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احکام الخالی بندی

ام الهدی سجادی

نیازمندیهای شیطان

کاظمی مقدم ابراهیم 
 سبک زندگی اسالمی به سبک 2019
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گفتند: »ای شـــیخ فالنی روی آب راه میرود« شیخ  شـــیخ ابوســـعید ابوالخیر به او 
گفتند : »فالنـــی در هوا پرواز میکند«  غ نیـــز روی آب راه میرود« دوباره  گفـــت: »وز
گفتند: »شـــخصی در  گفـــت: »مگس نیز در هـــوا پـــرواز میکنـــد« مریدانش  شـــیخ 
گفت: »شـــیطان هم در  چشـــم بـــه هم زدنی از شـــهری به شـــهری میرود« شـــیخ 
کرد  چشـــم به هم زدنی از شـــهری به شـــهری میرود« آنگاه شـــیخ رو به مریدانش 
کـــه در میـــان همنوعانش بنشـــیند و بپاخیزد و داد وســـتد  وگفـــت: »مرد آنســـت 

کنـــد وبخـــورد وبخوابـــد ولی دل او یـــک لحظه از یاد خدا غافل نشـــود«

راه های تمیز عارف راستین از دروغین...

کاظمی مقدم ابراهیم 

تصـــور اغلـــب مـــردم از عارِف بـــاهلل، فردی بـــا قدرت هـــای فرابشـــری در حد دکتر 
گویـــی های عجیـــب و غریب،  کاپرفیلـــد و پیش  اســـترنج و یـــا حداقل دیویـــد 

کم مثل نوســـتراداموس و دســـتور العمل های پیمایش یک شـــبه ی  دســـت 
گر  کانـــال هوش مالـــی ماهان تیمـــوری و یا ا ره صـــد ســـاله، مثل دســـتورات 
که خب عقـــال و َنقال و قطعا غلط اســـت  نشـــد در حـــد برایان تریســـی اســـت، 

دیگر...
که راه شـــناخت عـــارف حقیقی این ها نیســـت واال  البتـــه منظور من این اســـت 

کرامـــات عارف  کـــه معلوم اســـت زور ســـوپرمن از بتمن بیشـــتر اســـت،  همـــان طـــور 
حقیقـــی هـــم از تمام قـــدرت های مرتاض هـــا و ســـوپرهیرو های مارول و دی ســـی 
کـــه آیـــت اهلل شـــبیری زنجانـــی از مرتاض  بیشـــتر اســـت، نمونـــه اش هـــم داســـتانی 

هنـــدی و عالمـــه طباطبایی نقـــل میکنند...
گـــول دیوید  گـــر روزی خواســـتید بـــه دنبـــال عـــارف حقیقـــی بگردیـــد الاقـــل  پـــس ا
که به  که حرفه ای این فن اســـت نـــه منگل های عرفـــان حلقه  کاپرفیلـــد را بخوریـــد 
کارت غیر رایگان اســـتفاده از  امید قدرت ماورایی دســـتورات مســـتر را اجرا میکنند و 
کـــه روزی مریدان  کمپ ترک اعتیاد نصیبشـــان می شـــود!در همین راســـتا آورده اند 

که  کاجـــی را دید  کـــه درخت  روزی نیچـــه در خیابان هـــای تهـــران قدم میزد 
کار را  دارد وســـط خیابـــان راه مـــی رود؛ پـــس بـــه او نزدیـــک شـــد و دلیل ایـــن 

. سید پر
کریســـمس بـــه خانه  کاج را بـــرای عید  گفـــت: »ایـــن  هموطـــن آریایـــی بـــه او 
کرد  می  بـــرم« و چـــون از ســـیبیلهای نیچـــه خوشـــش آمـــد، او را هـــم دعـــوت 
گفـــت: »من به مرســـمات مذهبی اعتقاد  شـــب عید را بـــا آنها بگذراند. نیچه 
گفـــت: »عجب تصادفی،  که هموطن با خوشـــحالی  نـــدارم و نمیتوانم بیایم« 
مـــن هـــم اعتقاد ندارم و مراســـمات مذهبـــی را عرب پرســـتی میدانم.« نیچه 
کریســـمس متحیر مانـــده بود  کـــه از رابطـــه ی بی اعتقـــادی، عیـــد مذهبـــی و 

کاج پنـــاه برد. کنـــان به بـــاالی درخت  فریـــاد 

ماذا فاذا یا ایها اآلریایی؟نرجس سادات یزدگری

کبیر از پشـــت به شـــانه ی او  کوروش  که  کاجش به مســـیر ادامـــه داد  مـــرد بـــا 

گفت: »به پنج تن قســـم هنوز  کوروش ترســـید و  زد؛ مـــرد برگشـــت و از دیـــدن 

که  هـــم آریایـــی هســـتم، ذره ای به مقدســـات عـــرب ها اعتقـــاد نـــدارم؛ اینم 

کریســـمس  کـــه بین آریایـــی و پنج تن و  کوروش  کریسمســـه.«  میبینـــی مـــال 

کاج پنـــاه ببـــرد اما دید  هـــاج و واج مانـــده بـــود؛ خواســـت به بـــاالی درخـــت 

کـــه آرام بخوابد. نیچـــه زودتـــر باال رفتـــه و جا برای او نیســـت؛ پـــس رفت 

گفـــت: »جـــان مـــن هدیـــه ی ایـــن را زودتـــر بدهیـــد، تا دســـت از  بابانوئـــل از 

ســـرکچل مـــا بـــردارد؛ ارتفـــاع درخـــت زیـــاد اســـت و مـــن از ارتفاع می ترســـم«


