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  .: بنده من با چيسي محبوبتر از انجام واجبات به من دوستي نكند: خداوند متعال فرموده است)ع(امام جعفر صادق
 را   اه آسمان ته   رب  اندندنىر پىض  هک رخت                                                                   یک مشزق نمایان شد دو خىرشید جهان آرا س 921، ص  3اصول كافي ، ج 

 اه ع محفلحق دو شمع جم  لدو نىر الزیا                                                              ای امکل حقدو مرآت جمال حق دو ردـی
 دا سیمادو رخسار سماواتی دو انسان ـخ                                                                       انیه اهلل ربانی دو سِز اهلل سبح دو وـج

 ک صادق یکی احمد یکی عالی یکی اعالی                                                                                  دو عیسی دم دو مىسی ید دو حسه خالق سزمد
 
 
 

 اىـییکی انىار را مشعل یکی اسزار را گ                                                  ی مذهب یکی بنیاوگر مکتب یکی آرنده  
 اب طلعتص پیدا ت یکی شد رد مدینه آف                                                      المیکی اس مکه انىار رخص اتبید رد ـع    

 یکی نىر والیت را س نى کرد اس دمص احیا                                                        اه اتفت ات محشز یکی نىر نبىت را هب دل        
 هب گىش اهل عالم ات هک ایه عالم بىد ربپا                                           رسد آوای اقل اصصادق و اقل رسىل اهلل
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علل تأخیر و مىانع استجابت دعا
استفتائات آیت اهلل هناسم شیشاصی

بلٌذ خَاًذى ًواز ظْر ٍ عصر برای تعلین )بِ صَرت جْرر  هرِ میور     ؾؤال: 

دارد؟

اؾافابزُ  یزیگاط ّابی   ضاُپبؾد: جبیع ًیؿت ٍ ثبیس ثطای تعلین اظ 

 .قَز

 ؾؤال:

 

اگر هأهَم در رکعت دٍم ٍ اهام در رکعت سَم ًواز هغرب یا عطاء باضرذ   

هأهَم بایذ موذ ٍ سَرُ خَد را بلٌذ بخَاًذ یا آّستِ؟

ذَاًس.ی اشکبض ضا آّؿفِ هیپبؾد: زض جوبعت ّوِ

از فضای    ٍ ضَرآفریي بِ هٌاسبت ّفتِ بسیجّای مواسپخص هَسیق ؾؤال: 

هِ میو  دارد؟ هسجذ

    ی صساّب ٍ آٌّگ کلیِپبؾد: 

 

  

ّبیی کِ هٌبؾت هجابسؽ سْاَ اؿابز 

اؾت حطام، ٍ غیط آى حالل اؾت ٍ تكریص آى ثِ هطاجعِ ثِ اّا  

عطف، یعٌی ااطاز اْویسُ هفسیي ذَاّس ثَز، ٍسی پراف هٌبؾاجفی 

حفی اظ ًَؼ حالل زض قأى ٍ هٌعست هؿجس ًیؿت.

استفتائات آیت اهلل صافی گلپایگاًی
از دست بیافتذ ٍظیفِ هیست؟ کفارُ دارد؟ اگر قرآى سَْاً ؾؤال:

پبؾد: ذیط کابضُ ًساضز، اَضاً قطآى ضا ثط زاقفِ ٍ احفطام ًوبییس.

ترَاى دفري ٍ یرا   آیا قرآً  کِ فرسَدُ ضذُ ٍ قابر  اسرتفادُ ًیسرت هر      ؾؤال:

سَزاًذ؟

 

پبؾد: ؾَظاًسى آى حطام اؾت ٍسی زض هح  پبکی کاِ زض هعاط    

ّفک ًجبقس زاي کٌیس.

 پاسخ هب سؤاالت شرعی

مثل ردخت اوگىر
 

   

دسخت اًگَس اگش تخَاّدذ 

تیشتش سشدذ مٌدذ ٍ تداس ٍ 

هحصددَب تیشددتشی داشددتِ 

تاشذ، تایذ تنیِ مٌذ، آى ّن 

گاّی هحنن ٍ سفیع ٍ تلٌذ.تش تنیِ 

سشذ مشدُ ٍ تاس ٍ حاصل تیشتشی  ،ها ّن اگش تخَاّین دس ایي عالن

داشتِ تاشین، تایذ تنیِ مٌین، آى ّن تش تنیِ گاّی مِ قادس تاشذ ٍ 

تاال ٍ تلٌذ.

تش میست؟ ٍ مجاست؟ٍ اص خذا قادستش ٍ سفیع

فشهایذ:ایي است مِ خَد دس قشآى مشین هی

ٍا هِي دًٍُی ٍَمِیالًاَلَّا تَتَّخِزُ

جض هي ّیچ مس سا تنیِ گاُ  خَد قشاس ًذّیذ.



 
 

 

 

  

القرآناخبار میقات   
 واحذ کتابخاهن

 
ًبم کفبة: زًیبی ًَجَاى )کٌس ٍ کبٍی زض ثبظقٌبؾای  

 ّب(ؾبسِ 18تب  13ضٍحیبت 

 ًَیؿٌسُ: زکفط هحوسضضب قطای

تَجِ بِ ایي ٍاقعیرت کرِ ّرن    
اقطرار ایررراى را  اکٌرَى بیطررتر  

جَاًرراى ٍ ًَجَاًرراى تطرریی   
ذ ٍ ًیررٍی هررککرِ ٍ   ٌر دّ ه 

ی هررا ماصرر  پَیررای  جاهعررِ
باضرذ  بایرذ    ّویي جوعیت ه 

ّا  هطیالت  هسرای  ٍ   ًگرش
ّای آًاى را ضرٌاخت ٍ  ِ خَاست

زباى ارتباط  صریح با ایطراى  
 را یافت.

 ٍ رهرس با اهیذ بِ آًیِ ایي هجوَعِ بتَاًذ دٍرًوای  از دًیای پر 
راز ًَجَاً  را برای خَاًٌذگاى ترسین کٌرذ ٍ آًراى را در اتخرار    

ّای اصَل  در برخَرد با آیٌذُ سازاى ٍ فردا پردازاى  یاری  ضیَُ
 ًوایذ.

 واحذ سمعی وبصری 

 ای پشت سشت سا خشاب ًنيّّوِ پل
کؽ یب ؾایبُ ؾایبُ   ّوِ چیع ٍ ّوِ  ثطای ثعضی اظ هب

فطی اؾت یب ؾایس ؾایس، ذالصِ ایي کِ ضًاگ ذبکؿا  

  ِ  ًعزیاک یاک زٍؾات    ذیلی هعٌب ًساضز یب آى قاسض ثا

هبى ضا ثاب اٍ زض هیابى    قَین ٍ اظ ؾیط تب پیبظ ظًسگی هی

ّب ٍ گصاضین یب ایي کِ زقوٌوبى ضا هػْط ّوِ پلیسیهی

تَظی ثب اٍ ؾاٌگ   زاًین ٍ زض زقوٌی ٍ کیٌِ ّب هی ظقفی

ّبیی کاِ ّاط زٍ اقافجبٌّس ٍ     اًفربة گصاضین. وبم هیت

 هكک  ؾبظ.

 س: ٌاطهبیهی )ؼ(اهبم علی

ضٍی ًکي( قبیس زض زٍؾفی ثب زٍؾت هساضا کي )ظیبزُ

ٍ زض زقوٌی ثب زقوي ّن هساضا  ضٍظی زقوي تَ گطزز

 ضٍی ًکي( قبیس ضٍظی زٍؾت تَ قَز.کي )ظیبزُ
  495/ظ268)میوت 

 زمستان را بهار زنذگانی است                                  شب یلذا همیشً جاودانی است 
 نشان از سنت اریانیان است                          شب یلذا شب فّر و کیان است

 
 
 

 
ن، بیان خاطرات انب،  ر اقىام و دوستان، رسیذگی هب نیازمىذا یادمان باشذ دیذا

گاي  اهی ایه شب بلىذنذ.یادگاری تنها اهی مهربان و نىازش کىدکان ن

ایي هبُ ثاب هجحا    

 .قَیسهعبز آقٌب هی

زض ایاااي هجحااا  

هطبسااات ثؿااایبض  

جصاة ٍ قٌیسًی اظ 

 اثجبت هعبز ٍ 

ٍ جؿوبًی ثَزى آى تب تَصیابت قیَایی اظ ثْكات  

ّبی هرفلای کاِ ٍاضز صاحٌِ هحكاط     جٌْن ٍ گطٍُ

پبزاـ ٍ عصاة آًْب ٍ ایٌکِ تَثِ  گیچگًَ ،قًَس هی

ٍاقعی چیؿت ٍ اقؿابم آى کاسام اؾات ٍ صاحٌِ     

هػلوِ ًبؼ چِ صحٌِ ظیجبیی اظ ؾفبًسى حق هػلَم 

ٍ ثؿیبض هطبسات ظیجابی زیگاطی کاِ      اؾتاظ غبسن 

 قَز.اًؿبى اظ قٌیسى آًْب هلَل ٍ ذؿفِ ًوی

قبضیبى ثِ ٍاحاس ؾاوعی ٍ ثیاطی قاعت ذاَز      هف

 ًوبیٌس. هطاجعِ 



 
 

 شْثاصی خطیة، م.، پالشیدٍلتی، سایجی،  ّا:ّوناساى ایي شواسُ اص ًششیِ: خاًن
 167خیاتاى شْیذ جَادیاى )قلوستاى( پالك -خیاتاى قضٍیي ششقی -آدسس : تْشاى هیذاى قضٍیي

 www.Almiqat.com                                55394972فامس:                    55370517 – 55390144تلفي : 
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 فضای هجاصی 
اضبی ؾبیجط کِ زض ایطاى اظ آى ثِ اضابی هجابظی تعجیاط    

ؾبل پیف ٍاضز ازثیابت   40ای اؾت کِ حسٍز  قَز ٍاغُ هی

هٌساى کبهپیَتط ثِ ؾاطعت آى ضا   علوی تریلی قسُ ٍ عالقِ

زض ایي زٍضُ اؾفابزُ اظ ایٌفطًات، قاجکِ ٍ...    .ثِ کبض ثطزًس

ّاب   ی اظ پسیسُؾطیعبً ضقس کطز ٍ ساع اضبی هجبظی ثؿیبض

 ِ ای  ضا تحت سَای ذَز قطاض زاز، اضبی هجبظی ّوبًٌس ؾاک

اؾت کِ ثبیس زٍ ضٍی آى ثب ّن زیسُ قَز ضٍیی کاِ ًقاب    

 قَت آى ثَزُ ٍ ضٍی زیگط کِ ًقب  ضعف ایي اضب اؾت.

ّط اطزی ثِ طَضی کِ ًقب  قَت: جْبًی ٍ اطا هطظی ثَزى 

ِ تَاًس ثِ جسیستطیي اطالعبت زض ّ ثِ آؾبًی هی ی  ط گَقا

اثیت ٍ تٌاَؼ ثاطای آهاَظـ    صجْبى زؾفطؾی پیسا کٌس، ج

ِ هرفلف، علَم   ،ّابی اقفیابزی ٍ اجفوابعی    کبّف ّعیٌا

 گؿفطـ تعبهالت ٍ تجبزل ًػط ثب ؾطعت ثؿیبض ثبال. 

کبّف قسیس ضٍحیِ هؿئَسیت پصیطی ثیي  -1ًقب  ضعف: 

ای اطٌّگی غطة علیاِ جبهعاِ    توْیسات ضؾبًِ -2جَاًبى 

ّب ٍ ًْبیفبً  بى کِ هَجت تغییط زض شائقِ، اضظـذیَصبً جَاً

هی  قسیس آًابى   -3تغییط زض ؾجک ظًسگی آًبى قسُ اؾت 

 زاقفي یک یبض ٍ ّوطاُ غیط حقیقی. ثِ تٌْبیی ٍ

کبضثطاى اظ صطف ٍقت طَالًی ٍ تلف کطزى ثْفطیي اٍقابت  

ّبی طَالًی ضا  ّبی اضبی هجبظی ؾبعت ثِ ذبطط جصاثیت

ٌٌس ثِ طَضی کِ پؽ اظ ذاطٍ  اظ آى  کثِ تٌْبیی ؾپطی هی

 ثِ سحبظ ضٍحیزیگط  ،اضب ٍ ٍضٍز ثِ هحیط ذبًَازُ ٍ جبهعِ

ضا ّب  پصیطـ هؿئَسیت جؿوی اًطغیی ثطای ازاهِ اعبسیت ٍ

آؾایت پاصیطتط اظ    ،ًؿ  جَاى زض هقبث  ایي پسیسُ .سًًساض

تضاعیف اعفقابزات ٍ گؿافطـ     -4ؾبیط اقكابض ّؿافٌس   

ّبی هٌحط  هحیَالت اطٌّگ گؿفطـ -5قجْبت اکطی 

ااؿاطزگی   -6ّبی ایٌفطًفی ٍ...  اظ جولِ ایلن، عکؽ، ثبظی

جطم زض اضبی هجبظی ثِ  ةغطایت ثبالی اضتکب -7ٍ اًعٍا 

ن ؾبیجطی ٍ جطاین جٌؿی )ّاک کاطزى ٍ ؾاَ     ٍیػُ جطای

                       ی اطالعبت قریی کبضثطاى زیگط( ٍ...ُاؾفابز

 ازاهِ زاضز                                          -َّقیبض ثبقین-

 ایپم مشاوري 
 

 اسالمجهان اخبار 
 گزاسد هی سأی تِ سا اراى پخش هوٌَعیت الیحِ سشائیلا

 

 ذجطگااعاضی گااعاضـ ثااِ

ِ ( ایکٌاب )قطآى اسوللی ثیي  ثا

 ضؾابًی  اطالؼ پبیگبُ اظ ًق 

 یعقاَة » ،«آًالیاي  اسوؿبض»

 ثْساقات  ٍظیاط  ،«سیفؿوبى

  هربسابى اظ اثفسا کِ اؾطائی 

 7 تاب  23 ؾبعبت ثِ تٌْب هوٌَعیت ایي کِ آى اظ پؽ ثَز، الیحِ ایي

ُ  هوٌَعیات  اظ یَْزی هعبثس ٍ ّب کٌیؿِ ٍ قس هحسٍز صجح  اظ اؾافابز

 ذاَز  اعفطا  قسًس، هؿفثٌی یَْزی قٌجِ آغبظ اعالم ثطای ثلٌسگَّب

 صاسای  حجن ٍ قسضت کِ قسُ گطافِ تیوین ّوچٌیي، .گطات پؽ ضا

 ظیؿات  هحایط  ٍظیط ،«اسکیي ظیَ» .قَز کن ًیع ضٍظ طَل زض ثلٌسگَّب

ِ  صْیًَیؿفی ضغین ُ  هؿائَل  کا  زض اؾات،  قابًَى  ایاي  ؾابظی  پیابز

 اؾطائی  کِ اؾت ضؾیسُ آى ٍقت کِ قس هسعی ًػازپطؾفبًِ اغْبضاتی

 غبصاات ضغیاان !کٌااس زااابؼ ذااَاة ٌّگاابم زض ذااَز قااْطًٍساى اظ

 الؿطیٌی قْطًٍساى اشیت ٍ آظاض ثطای تالقی ّیچ اظ کِ صْیًَیؿت

 ایي کٌس،ًوی زضیغ الؿطیي ؾطظهیي زض اؾالهی ٍ عطثی َّیت هحَ ٍ

 ًكایٌبى  قاْط   اشیات  ٍ آظاض هَجت اشاى پرف کِ ایي ثْبًِ ثِ ثبض

 هوٌَعیات  ثاب  ضاثطِ زض ضا ای الیحِ ًَیؽ پیف قَز، هی صْیًَیؿت

ِ  کطزُ تسٍیي اقغبسی ّبی ؾطظهیي ٍ قسؼ هؿبجس اظ اشاى پرف  کا

 قَز. اتربشثِ ظٍزی زض ایي ظهیٌِ تیوین ًْبیی  اؾت قطاض

 آهشینا ًضد داعش چقذس است؟قیوت ًوایٌذُ صى 

ثِ گاعاضـ اٍیاؽ ثاِ ًقا  اظ قاجکِ اسعابسن، ثكابض        

اسجعاطی گاات کاِ ثاِ ّوکابضم ًوبیٌاسُ آهطیکاب زض       

ؾبظهبى هی گَین کِ زاعف ٍ ججْاِ اسٌیاطُ ٍ توابم    

گطٍّْبی تطٍضیؿفی کِ ظًابى ضا ثاِ اؾابضت زض های     

آٍضًس، اْطؾفی زض ثبضُ ًطخ ظًبى ثطاؾبؼ ؾاي آًابى   

اقغبل ذَز زض ثبظاض ثطزُ اطٍقی اضائاِ  زضهٌبطق تحت 

ٍی گات تطٍضیؿت ّب ظًبى ّوؿي قاوب ضا   .هی کٌٌس

ّب اقط ثاِ قیوات   کٌٌس زض ثبظاض ثطزُ اطٍـکِ اؾیطهی

اطٍقٌس! ؾبهبًبتب پبٍض ًوبیٌاسُ آهطیکاب زض   زالض هی 40

ؾبظهبى هل  هفحس زض ایاي ظهیٌاِ پبؾاری ثاِ ثكابض      

 ...اسجعاطی ًسازُ اؾت

 


