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(کانون آموزش قرآن و تجوید)
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...تا کٌَى ّیچ گاُ در دل تاتستاى ،ایي گًَِ تْار را
حس کردُ تَدی؟
ّیچ گاُ در اٍج گرها ،خٌکای آب حیات را در عوق
ٍجَدت یافتِ تَدی؟
آیا در ًْایت تشٌگی ،سیراب شذى از زالل تریي آب
ّا کِ ًِ؛ از کَثر تْشتی را تجرتِ کردُ تَدی؟
شایذ تَ ًیس چَى هي ،تِ ادراک ایي هعجسُ ًرسقیذُ
تَدی ٍ ایي تار ،تا ّوِ ٍجَدت آى را لوس کردی.
ایه معجسٌ رمضبن است

امبر حسه مجتبی(ع) فرمًدود :اى فرزود آدر! وسبت بٍ محرّمبت الُى عفیف ي
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شهادت موالی یان رت ی (ع) ،رب عیان جهان ت باد .
پبکدامه ببش وب عببد ي بىدٌ ردا ببضى.

تراراألًَار :ج  ،87ص 111

بًی بُبر میآید ،عطرگل  ،يگوًیی َهُهوٍ
برپبست...
آسواى ّوِ رحوت اسقت ّ ،وقِ رٍشقٌی ٍ زهقیي
پٌْققِای از ًققَر در ایققي تققیافت عاش ق اًِ! ٍ هققي
ًویداًن از کجای ایي فصل عاش ی تایقذ تٌَیسقن،
کِ چَى ًظر هیکٌن ّوِ شَراسقت ٍ تقیققراری.
از آى ٌّگام کقِ دلقذادگاى یقار ،سقررگاّاى دیقذُ
ازخَاب ترهیگیرًقذ ٍ عاشق اًِ در دل شقة تقا آى
یگاًِ تیّوتا راز ٍ ًیاز هیکٌٌذ...
یا از آى لرظِ کِ دّاى از طعام فرٍ هیتٌذًقذ ٍ دل
از غیر اٍ هیشَیٌذ.
ًویداًن از کذام لرظِ تگَین...
"تْار دل است ایي هاُ رحوت "رهضاى تقا آهقذً
شوین تْشت را تِ ارهغقاى هقیآٍرد ٍ رٍزُ داراى را
در حرین خلَت دلذادگی شَری دٍتارُ هیتخشذ.
پريردگبرا!

هیداًن کِ ٍجَدم را تاریکی گٌاّقاى فراگرفتقِ
اها در پیشگاُ تًَشستِام ،تقَیی کقِ تقیکراًقِ
ًَری ،قلثن را تِ ًَر خَد رٍشٌی تخ .
خذایا! در ایي هاُ صیام ،ایقي هقاُ رحوقت ،هقرا
یاری کي تا در حرین ًیایشت دل از غیر ترگیرم،
از دریای هعرفتت تادُ تٌَشن ٍ در لیالی هثقارک
قذر هشوَل هغفرت تیدریغ تَ تاشن.

مراسم احیای لیالی قدر
بب آرزيی قبًلی طبعبت ي عببدات ،بوٍ اطو ع عموًر بورادران ي روًاَران ایموبوی
می رسبود حسب ريال َمٍ سبلٍ مراسم احیبی لیبلی قدر َموراٌ بوب وو يت قورآن
کریم ،بیبن احکبر ،قرائت دعبی افتتبح ،مىبجبت امیرالمؤمىیه ،مداحی ي مىبجبت بوب
پريردگبر مُرببن برگسار میگردد.
مکان

زمان
جمعٍ 55/4/4

ضب وًزدَم

یکطىبٍ 55/4/6

ضب بیست ي یکم

سٍضىبٍ 55/4/8

ضب بیست ي سًر

ضعبٍ مرکسی میقبت القرآن

بروبمٍ َب

سبعت اجرای بروبمٍ

و يت قرآن ،بیبن احکبر ،قرائت دعبی

 10/30الی  11/50ضب

افتتبح ي مداحی
مراسم احیبء ي مىبجبت

 11/50الی  2ببمداد

حضًر در مراسم فًق بب مراعبت پًضص ي ضئًوبت اس می برای عمًر آزاد است.
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پاسخ به سؤاالت شرعی

هت ش پ سخ هًت ٌ یٍ سمصذ پشسص اص احک م

آداب و شرایط دعا
دس ادامههٍ مث هها داش ي ضههشا دػ ه د دس ا ههه
قسمت دس مه ه یم ههٍ پ هسه ص ا وهٍ دا اص
یغض ي همىٍد یٍ ػىًان دستًس س صوذٌ د ه مثمه
اسالمد ت چٍ اوذاصٌ اص اَممت یشاًسداس است ي اص
ضشا مُ دػ م ی ضذ هٍ مقصًد َم ن
گزضت تذٍى جشصًص است .ت ي سيا ت هٍ دس ا ه صممىٍ یٍ م سسمذٌد
فشايان است ي َمگ ح ه اص ا ه وتمجٍگمش مُ استّ :ش اًسهاًی کهِ
پشگزضت تاضذ عوشش طَالًی هی ضَد ٍ ّش کس سحن ٍ هْشتاًی سا
پیطِ خَد جاصد ٍ تثخطذ ،خذاًٍذ تِ اٍ سحن ٍ هْشتاًی ههیًوایهذ ٍ

اص استفت ئ ت مق م مؼظ سَثش

آفتاب در محراب
* ًواص هی خَاًذ ،گشیِ هی کشد،
رکش هیگفت ،تهِ جههذُ ههی
سفت ،اجتغفاس هیکشد،
اص اتاق تیشٍى هی سفت ،تِ آجواى ًگاُ هیکهشد صیهش هة ییهض
هیگفت.
هی گفت« :ا لْن تاسک ی فی ا وَت؛ خذایا! هشگ سا تهشاین هثهاسک
کي جحش ضذُ تَد.
* اص خاًِ کِ تیشٍى هی سفت هشغهاتی ّها آهذًهذ یلهَ دجهت ٍ
پایص ،پشٍتا طاى سا تکاى دادًذ ،جش ٍ صذا
کشدًذ ٍ یلَ ساّص سا گشفتٌذ .
اها علی(ع) اص تیٌطاى ساُ تاص کشد ٍ سفت.
هشغاتی ّا ٍ ی ٌَّص پش ٍ تال هی صدًذ تا تِ گشد پایص تشجٌذ...
دجت گیشُ دس ،کوشتٌذش سا گشفت.
یک قذم یلَ سفت ٍ دٍتاسُ تشگطت.
دجت اًذاخت کوشتٌذش سا سّا کشد.
ساُ افتاد.
دجت گیهشُ اًگهاس ٌّهَص دجهتص دساص تهَد تهشا گهشفتي کوهش
اهیشا وَهٌیي(ع)
* هثل داغ اجت سٍ یگشٍ ،قتی اًساى ههثَس تاضذ قثش عضیهضش
سا هخفی کٌذ قثش ّوسشش هخفی! قثش خَدش ّن هخفی! دضوي
اجت دیگش150 .جال تعذ تاصُ اههام صهادق(ع) تَاًسهت تگَیهذ:
«ایٌهاجت قثش اهیشا وؤهٌیي(ع) »

هضد یٌیي کسی تها خذاجهت الثتهٍ ق یهذ رههش اسهت َمهٍ اوسه وُ
ض ستگ یخطمذٌ ضذن وذاسوذ م وىذ :دضمه حشیه ي ه قه تنمه حشفهٍا ي
س سقمه مسنح ي مجشممه ی لفطشٌ هٍ چىذ ه ی س مًسد یخطص ياقغ ضذٌاوذ ام
ػثشت وگشفتٍ اوذ ي اص یخطص ج مؼٍ سًء استف دٌ هشدٌاوذ ي َش ی س اطشوه
تش یٍ ج مؼٍ ی صگطتٍاوذ!
َش هٍ یُشَّد سشت گُش یخطص
اص صذف د گمش وکتٍ حن
تیست ٍ یکویي هَاسد آداب ٍ ضشایط دعا ،اًدداس اص پشاًس است :دس
وص ح لقم ن حکم یٍ فشصوذش یٍ ا ه وکتٍ اض سٌ ضذٌ هٍ ا پسش مهد َهش
گ ٌ مؼذٌ پش اص طؼ م گشدد فکش اوس و م اًایذ ي حکمت اي لىگ مه ضهًد ي
اػض ء ي جًاسح اي اص ػث دت ی ص م م وذ.
یى یش قًا یضسگ ن  4چمض قنب (سيح) سا م ممشاوذ:
 -2هثههشة الضهه  :یسههم س اىذ ههذن
 -1هثههشة الکههالم :پشحشفهه
 -4اهذ ال شام :حشام اًس
 -3هثشة االَهذ :پشاًس
پیاهثش تضسگَاس اجالم(ظ) هی فشهایٌذ :اص خَسدى صیاد تپشّیضیهذ کهِ
دل(سٍح) سا جخت هی کٌذ ٍ اعضها تهذى سا دس طاعهت خهذا تٌثهل
هیجاصد ٍ گَش ّوتّا سا اص ضٌیذى پٌذ ٍ اًذسصّا کن هیکٌذ

دستًس ػ ل ي اسصضمىذ اص ا ط ن است هٍ م فشم ىهذ :يقته
ي َمچىمه
اضتُ داس غزا یخًس ي َىًص اضتُ داس دست اص اًسدن یطهً  .کههٍ ا هه
فشمًا امشيصٌ مًسد تًجٍ متخصصمه تغز ٍ یٍ ػىًان فشمهًا سهالمت یطهش
م ی ضذ].
فَایذ کن خَس اص صتاى تضسگاى( :قاتل تَیِ سٍصُ داساى عضیض دس ایهي
هاُ هثاسک)

 ه اًس اص ااالق اوثم ء ي پمطٍ ػنم ي صَّ د ي صن یًدٌ است. اوس ن ه اًسد لزت مى ج ت ی ق ض ال جه ت سا مه چطهذ ي اص ارهه س يدػ َ ي تاليت قش ن لزت م یشد.
 ه اًس سثب ا ج د صف دا ي سقّت قنب ي افضا ص یصمشت ي گه َم گشدد.
 ه اًس مًجب سُذ ضذن ػث دت ي اط ػت پشيسدگ س متؼ ا مه ضهًد يدس اوس ن ح لت اضًع ي اطًع ا ج د م وم ذ.
 ه اًس اوس ن سا یٍ د گشسىگ ن م اوذاصد. ه اًس اوس ن سا یش وفس ام سٌ مسن م گشداوذ. ه اًس مًجب تقً ت اسادٌ اوس ن م ضًد ي یشا اي مت وت ي استق متکذ جید 35-194 ٍ 35-193 :
یٍ ی س م يسد.
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اخبار
میقات القرآن

امام علی(ع):
هرگز جاهل را نمیبینی؛
مگر در حال افراط یا
تفریط.

در ایٌ ىاّ آقای اىیزحسیٌ کِرّپش اس شعبْ ىزکاشی باْ
سيت ىعنو قزآً ُآقای ىٔذی سَذگل اس شاعبْ سانياً
فارسی ُ خاٍوٓا ٍآیذ صامحی ُ فاطيْ ىالبااقز اس شاعبْ
ىزکشی ،فاطيْ سیفی ُ ظزیفْ باقزی اس جنسْ ىٔذامقزآً
بْ سيت کارآىِسی قزآً ٍائل گزدیذٍذ.

ُظایف شیعیاً در سىاً غیبت کبزی
پیاىبز(ص) ىیفزىایَذ :افضل
اعيال اىت ىٌ اٍتظار فزج
است.
یکی از امتحاوات الُی در زمان
غیثت امام زمان(ػج) ػمل کردن
تٍ يظایفی می تاشذ کٍ تًاسطٍ
آن شیؼٍ رسمی از شیؼٍ اسمی
(ػاج)
شىاختٍ می شًد ي ادػای افرادی کٍ خًد را شیؼٍ امام زماان
میداوىذ مشخص میشًد.
(ػاج)
تٍ راستی يظایف ما شیؼیان در زمان غیثات اماام ػصارمان
چیست؟!
تا استماع دقیق  DVDيظایف شیؼیان در زمان غیثت کثری تاا
مُمتریه يظایف آشىا میشاًیذ از ممهاٍد دػاا کاردن ي اذقٍ
دادن ترای حضرت ،حج کردن تٍ ویاتات از حضارت ،اساتمذاد ي
استغاثٍ تٍ حضرت در َىگام شذائذ ي تالیا ،تشکیل مجالس رکر
مىاقة ي فضایل آن حضرت ي...
جٔت تٔیْ ایٌ ىحصِل بْ ُاحذ سيعی بصزی ىزاجعْ فزىائیذ.

چرا استخر َاا اوداذر ز ا اواذ؟
چرا ایه َمٍ ريشه ي شفاف اوذ؟
چرا ایه َمٍ ناک ي تمیس اوذ؟
چًن کریم ي تخشىذٌ اوذ! چاًن
ًَای اطرافیان خًد را داروذ!
اطراف استخر َا دریاچٍ َاایی
است کٍ دائام تاٍ آوُاا آب مای
دَىذ ،یؼىی استخر َاا تارخالف
ترکٍ َا َمٍ ی آب َا را تارای
خًد ومی خًاَىذ،تهکٍ سرزیر می
کىىذ تا ااطراف آوُا َم لثای تار
کىىذ.
ماَم اگر تخاًاَیم ز ا شاًیم
مثاال اسااتخر ،تایااذ کراماات ي
تخشش را نیش گرفتٍ ي دیگران

راَم ترخًردار سازیم.

شاگزدی اس عابذی پزسیذ :تقِا

چًن آدمای يقتای َماٍ چیاس را

را بزایو تِصیف کٌ؟ عابذ گفت:

ترای خًد می خًاَذ مثل ترکاٍ،

اگز در سىیَی کْ پز اس خار ُ
خاشاک بِد ىجبِر بْ گذر شذی

کذر ي آلًدٌ می شًد ،تی مشتری

چْ ىیکَی؟ شاگزد گفت:

ٍاه کتاا ::پیااه اىیزاميانىَیٌ( ) شازا تااسّ ُ

شذٌ ي تىُا می ماوذ.

پیِستْ ىِاظب ٓستو ُ با

جاىعی بز ٍٔجامبالغْ

تااٍ خاااطر َماایه اساات کااٍ

احتیاط راّ ىیرُه تا خِد را

ٍاه ٍِیسَذّ:
آیت ...امعظيی ىکاره شیزاسی
کٍ در  15مهذ تٍ طثغ رسیذٌ است
تىُا کسااوی مای تًاوىاذ درتاارٌ ایاه
کتاب تسرگ ي تیوظیر سخه تگًیىذ
کٍ حذاقل یکثار تا دقّت کامال تماام آن را از آغااز تاا نایاان
مطالؼٍ کردٌ تاشىذ آن گاٌ ريشه خًاَذ شذ َار چاٍ درتاارٌ
ایه مجمًػٍ گراوثُا گفتٍ شًد ،کم است.

امیرالمااااًمىیه(ع) وصاااایحت
میکردوذد

حفظ کَو عابذ گفت :در دٍیا ٍیش
چَیٌ کٌ .تقِا ٓيیٌ است ،اس

گَآاً کِچک ُ بشرگ پزٓیش

عنیکو بامسَخَاء

کٌ ُ ٓیچ گَآی را کِچک

سخاُتيَذ باشیذ!

ىشيار سیزا کِّٓا با آً عظيت ُ
بشرگی اس سَگٔای کِچک
درست شذّاٍذ.
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هاجشای سٍصُ داسی  3.5ساعتِ دس یک سٍستا
تِ گشارش عصزایزاى دٍ ٍسارتخاًِ گزدضگزی ٍ اٍقاف ٍ اهَر
دیٌی سلطاى ًطیي عواى خثزّای چٌذ رٍس گذضتِ تزخی رساًِ
ّای غزتی درتارُ هذت کَتاُ رٍسُ داری در یکی اس رٍستاّای
ایي کطَر را تکذیة ٍ اعالم کزدًذ هزدم ساکي ایي رٍستا ًیش
تایذ ّوچَى هزدم هسقط ٍ دیگز ًقاط عواى رٍسُ خَد را افطار
کٌٌذ.
تِ گشارش عصز ایزاى تِ ًقل اس ٍب سایت رٍسًاهِ" تایوش عواى
" ٍسارت گزدضگزی عواى خثزّای چٌذ رٍس گذضتِ درتارُ سِ ٍ
ًین ساعتِ تَدى طَل رٍسُ داری در رٍستای " ٍکاى " در درُ
هستل در استاى "ًخل " ایي کطَر را  -کِ در  150کیلَهتزی
ضْز هسقط دارد  -تکذیة کزدُ است.
ٍاکٌص ٍسارت اٍقاف ٍ اهَر دیٌی عواى ًیش تِ ایي خثز چٌیي
تَدُ است " :حتی اگز خَرضیذ در تزخی هٌاطق کَّستاًی دیذُ
ًطَد ،تِ ایي هعٌی ًیست کِ طلَع ًکزدُ لذا اّالی ایي رٍستا
تایذ ّوشهاى تا ضْزًٍذاى عواًی ساکي هسقط ،رٍسُ داری خَد
آغاس ٍ تا آىّا افطار کٌٌذ".

اًتشار فتواهای عجیثی از وهاتیوى
ترای هاه رهضاى
ّش سالِ دس هاُ هباسک سهضداى فتَاّدای عریبدی اص سدَی
هشخی سٍحاًیَى ٍ هبلغاى کدِ هیشدتش آًْدا سدلفی ّسدتٌذ
هٌتشش هی هَد کِ هشخی اص آًْا هدشای عدذهُای هدیاطّدس
دسدسش ساص هی هَد .هِ گضاسا هفقٌا هِ ًقل اص الوصشیَى
دس صیش هشخی اص ایي فتَاّای عریب رکش هی هَد:

هحیط خاًَادُ اٍلیي هحیط اجتواعی است کِ فشصًدذ جرشهدِ هدی کٌدذ اٍ اص
اعضای خاًَادُ هِ ٍیژُ پذس ٍ هادس هیشتشیي جأثیش سا هیپزیشد صیشا فشصًدذ دس
هذٍ اهش جحت حوایت ّای پذس ٍ هادس خَد هدَدُ ٍ ّودَاسُ هداّذ اسدت کدِ
ضعف ّای اٍ سا ٍالذیٌش جبشاى هی کٌٌذ ٍ جغزیدِ ٍ پدشٍسا اٍ سا هدی ّدی
چشوذاهتی اًرام هیدٌّذ.
ایي جرشهِ هَجب اطویٌاى فشصًذ ًسبت هِ آىّا هیهدَد ٍ ایدي اطویٌداى
هاعث پزیشًذگی اٍ اص پذس ٍ هادس است ٍ هِ قَلی هحیط خاًَادُ اٍلیي کدس
عقایذ صدحی ٍ
دسسی است کِ اًساى ّا جرشهِ هی کٌٌذ اگش دس ایي کس
ساُ دسست صًذگی کشدى هِ اًساى آهَختِ هَد ًِ جٌْا ساُ سعادت فشد هلکِ
جعالی جاهعِ آیٌذُ ًیض جا حذٍد صیادی سٍهي خَاّذ هَد
هِ ّویي دلیل هشخی آهَصاّا هشای فشصًذاى ضشٍسی است لدزا پدذس ٍ هدادس
هایذ آگاّی الصم سا هِ دست آٍسدُ ٍ سپس عولکشد ّای صحی سا هذاًٌذ کدِ
فْشست ٍاس هیاى هی کٌین:
 -1کَدک هایذ ًسبت هِ سفتاس ی کِ اص اٍ اًتظاس داسین قبس هِ دسک ٍ هٌاخت
سسیذُ هاهذ جا هذاًذ ّذف ها چیست ٍ اص اٍ چِ هی خَاّین ٍ دچاس اهْام
ٍ جٌاقص ًگشدد.
 -2دس آهَصا دیي هایذ الگَّای سادُ سا کِ اٍ هدی جَاًدذ دسک کٌدذ ه دا
هضًین.
 -3جشهیت دیٌی ّوگام ها جشهیت عاطفی اجتواعی ٍ عقسًی هاهذ جا عویق ٍ
پایذاس گشدد.
ّ -4ش کسی راجاً خذاجَ ٍ خذا دٍست است هایذ هشًاهِ ای سا ایراد کٌین کِ
کَدک خَد اًگیختِ هَد جا هِ آى هشسذ.
 -5هی جَاى هفاّین دیٌی سا ها صًذگی ٍاقعی ٍ جرشهیات کَدک ٍ حتی هاصیْا
ٍ ًیاصّای سٍصهشُ اٍ آهیختِ کٌین جا خَدا آى سا جرشهِ کٌذ ٍ هیداهَصد ٍ
هشاجشُ کٌذ.
 -6پشٍسا حس دیٌی ّشفشد ها جَجِ هِ جفاٍجْای فشدی صَست هدی گیدشد
هٌاهشایي ًوی جَاى یک داسٍ سا هشای جوام افشاد جردَیض ًودَد .کدَدک سا
هایذ هاجَجِ هِ سٍحیات جَاى دسک ٍ یادگیشیش آهَصا داد.
اداهِ دارد......

 سیگاس حشام است اها سٍصُ سا هاطل ًوی کٌذ!
 جواهای سشیا ّای جلَیضیًَی دس هاُ
سهضاى حشام است!
 هاصکشدى سستَساى ّا دس هاُ سهضاى حشام
است
 سٍصُ ًگشفتي صًذاًیاى جایض است!

 سٍصُ هیشتش اص  1۸ساعت جایض ًیست!

هشتاقی ٍ صبَسی اص حذ گزهت یاسا
گش جَ هکیب داسی طاقت ًواًذ ها سا
هاسی هِ چشن احساى دس حا ها ًظش کي
کض خَاى پادهاّاى ساحت هَد گذا سا
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