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هشاح ًاشايستِ ٍ  دّى، با كسى شَخى ٍبا كسى جذال ٍ ًشاع ًكي كِ بْاء ٍ ارسش خَد را اس دست هىًذ: فزهَد )ع(یاهام حسي ػسكز

 (1، ح 370، ص 75حاراألنوار: ج )ب                                                         .هَرد ًكي ٍگزًِ افزاد بز تَ جزى ٍ چيزُ خَاٌّذ شذبى

 

 ،ايي است كِ اس لحاا  هؼٌاَى   )ػج(ى هٌتظزاى اهام سهاى بشرگتزيي ٍظيفِ

اػتقادى ٍ ػاطفى باا هانهٌيي ٍ ّویٌايي     ،پيًَذّاى ديٌى، ػولى ،اخالقى

بزاى پٌجِ درافكٌذى با سٍرگَياى، خَد را آهادُ كٌٌذ. كساًى كِ در دٍراى 

كزدًذ، در صفَف دفاع هقذس شزكت هىٍ دفاع هقذس، سز اس پا ًشٌاختِ 

هٌتظزاى حقيقى بَدًذ. كسى كِ ٍقتى كشَر اسالهى هَرد تْذيذ دشاوي  

ى اسالم ا ٍ هيْي اسالهى ٍ پزچن بزافزاشتِّى دفاع اس ارسشاست، آهادُ

بيايذ، پشت سز آى حضاز    )ػج(تَاًذ ادػا كٌذ كِ اگز اهام سهاى است، هى

ا  اشت. اها كساًى كِ در هقابل خطاز قذم خَاّذ گذ ،ّاى خطزدر هيذاى

شَد؛ كساًى كِ بزاى هطاهغ باسًذ ٍ ساًَاًشاى سست هىرا هى دًيَی خَد

اًاذاسد،  حزكتى كِ هطاهغ آًْا را بِ خطاز هاى   شخصى خَد حاضز ًيستٌذ

باِ حسااآ آيٌاذ      )ػج(تَاًٌذ هٌتظز اهام سهاى اًجام دٌّذ؛ ايٌْا چطَر هى

ّاى صاالح را   كسى كِ در اًتظار آى هصلح بشرگ است، بايذ در خَد سهيٌِ

  .آهادُ ساسد ٍ كارى كٌذ كِ بتَاًذ بزاى تحقق صالح بايستذ
 )بیانات مقام معظم رهبری(

 سر از خود رمیدن است ،دل را ز بیخودی
 جان را هوای زقفص تن رپیدن است
 از بیم مرگ نیست هک سر داده ام فغان

 بانگ جرش هب شوق هب منسل رسیدن است
 سینه ربکنمدستم نمی رسد هک دل از 

 گریبان ردیدن است ،باری عالج شکر
 شامم سیه رتست زگیسوی سرکشت

 خورشید من رب آی هک وقت دمیدن است
 سوی تو ای خالهص گلزار زندگی

 رد آرزوی رپکشیدن است ،مرغ نگه
 زفیض حضور تو ،بگرفته آب و رنگ

 ره گل رد این چمن هک سساوار دیدن است
 شرح غم خود نمی کنم ،با اهل ردد

 اندینشن است ،تقدری غصه دل من
 )مقام معظم رهبری(

 



 
 

            
            
            
            
            

  

 
 

 
 آیت اهلل هنارم شیرازی

 

خواستم بذانم بةای توبه کةدن ات می پشسص:
ا  چاه کااب بایاذ    هایی که قبال انجاا  داده گناه

 بکنم تا خذا من با ببخشذ؟ 
پاسخ: اٍالً تػوین جدذ  گییشددذ ًدِ    
ددیش ّشگض سشاؽ آى گٌاّداى ًشٍددذ ٍ   

ادذ گجا ا  داضتِثاًیاً اگش هضا دا ًلاسُ
 ِ گدَدُ اص   حدن انٌدا    آٍسدذ ٍ چٌاًچد
بیدذ  ٍ ثاناداً گدا    یت گطلنغاحباًص حال

اػوال ًیي آدٌدذُ  گزضدتِ سا جبدشاى    
 ًوادیذ 

بانناذگ  موتاوب باةاس ککا  کاه       پشسص:
مهابت دابد، ول  گواهینامه نذابد، چاه ککىا    

 دابد؟ دب موبد ضةوبت چطوب؟ 
پاسددخ: هشاػددار هوددشاسار ساٌّودداد   

 حٌَهت اساله   الصم است

استفاده صفت جل جالله بةای غیاة   پشسص:
 ی دابد؟ خذا چه ککى

 جادض ًیست  پاسخ:

انذ دب مکاتةاکی کاه تةبات    فةموده پشسص:
ا آیاا ایان     1افتاده نةوناذ تاا محاىشل .اود      

اضىشالل عةفی با کال .اذن دب آم مش ا     
ا آیاا چااه آ.ااثخانه هام ککام        2می .اود؟  

 مکتةاح با دابد؟ 
     آس   هحوددن هددد ضددَد   -1پاسددخ : 

 حٌن هستشاح سا ًذاسد   -2

هنگامی که قاةآن، مفااتیو و دیگاة     پشسص:
.ونذ چگوناه بایاذ   کتب ات این دست، کهنه می

 آنها با مشو کةد؟ 
تَاًیذ دس ًْدش آ  گیاًذاصددذ   پاسخ: هد

آًْدا سا گدِ    دا آى سا دكي ًٌیذ ٍ اخیدشاً 
ًاسخاًِ ّدا  ًداستي سداص  تحَدد      

ًٌٌذ ٍ غدَسر آى  دٌّذ ٍ خویش هدهد
 ضَد ػَؼ هد

آیا خالکوبی دب اسال  کاةا  اسات؟    پشسص:
 چةا؟ 

پاسخ: حشام ًیست هیش ادٌٌِ ػٌد   
ّددا  هسددتْجي گاضددذ ٍ دددا اسدداهد 
هوذ  ًِ دس حال ػذم ٍضَ دا جٌاگت 

 هادِ اضٌال ضَد  
خالکوب  چه ککى  دابد و آیا بةاس  پشسص:

  کنذ؟غکل و وضو مشکل  ایجاد م 
 گدذى  گدشا   خاغّ  ضشس ّشگاُ:  پاسخ
 كسداد  هَجب ّا ػٌ  گاضذ ًذاضتِ
 دس ٍ اسدت  جدادض  ًباضدذ  آى دس اخالم
َ  گدشا   ّشحال  هطدٌل   ؿسد   ٍ ٍضد
  ًٌذًو  ادجاد

 فةو.نذگی سیگاب چه ککىی دابد؟  پشسص:
 پاسخ: حشام است 

 
 

 علل تأخیر و مىانع استجابت دعا پاسخ هب سؤاالت شرعی
  ّودِ  داگش ضخػد هتَجِ ضَدن خَاّین  هد ادي هاُ

  هشاح  استجاگت دػا سا گِ غَسر غحیح ٍ ًاه 
ذ  ٍ دا استجاگت آى گِ تدخخیش اكتد   ًطَداها دػادص هستجا   دّذاًجام 
 گشدد:ٍ ساٌّاسّا  آى چیست ًِ گِ ضشح رد  گیاى هد ػل 
: )ع(: هحوذ گي هسلن اص اهدام گداهش  تَسط دػا ًٌٌذُ اًجام هؼػیت -1

خَاّذ  پ  آى دسخَاست ًٌٌدذُ   هطؼاً گٌذُ حاجتد اص خذا  تؼاند هد
ٍضؼص طَس  است ًِ ددش ددا صٍد گٌاسدت حداجتص گدشآٍسدُ ضدَد      
)دؼٌد توام ضشادط استجاگت دػا سا سػادت ًشدُ است( دس ادي صهداى   

ضَد  خذا  تؼاند گِ هلٌد ًِ هخهَس گشآٍسدُ سداص    هشتٌب گٌاّد هد
دّذ ًِ حاجتص سا گشآٍسدُ هٌي  اٍ سا  تَس هدحاجت ادي كشد است دس

اص ادي نطق هحشٍم ًوَدم  چشا ًِ اٍ خطن هشا گشاًییخدت ٍ سدضاٍاس   
 (14ح 271ص 2)اصول کافی عةبی جهحشٍهیت اص جاًب هي ضذ  

ِ  هد )ع(اهیشانوؤهٌیي   ا  كشهادٌذ: ٍهتد گا گٌاّاًت ساُ سا گش دػادت گسدت
 (1689)میثان الشکىه صتخخیش دس اجاگت آى سا ددش هطواس  

 

خذاًٍدذ آى سا ػولیداتد    ا گٌداگش هػدلحتد  سسدذ اهد   دػا گِ اجاگت هد -2
 خَاّدذ ضدخع دچداس ػجدب ٍ خَدپسدٌذ  ًیدشدد:       ًوادذ دا هدد  ًود

تَ سا ًَهیذ ًیشداًذ چدِ    اجاگت دػا دسكشهادٌذ: تخخیش  هد )ع(اهیشانوؤهٌیي
تخخیش ضَد تا گذدي ٍسیلِ ضخع دػا ًٌٌذُ سا   گسا دس گشآٍسدى خَاّص

پاداش گضسگتش ٍ گخطص گیطتش اص جاًب پشٍسدگاس ػٌادت ضَد  چِ گسدا  
گاضذ ًِ چیض  گخَاّد ٍ گِ تَ دادُ ًطَد اها ددش دا صٍد گْتش اص آى گِ تَ 

ا  سا  دادُ ضَد دا گشا  خیش ٍ هػلحت اص تَ دسدؾ ضذُ است ٍ دا خَاستِ
  د هَجب ًاگَد  ٍ تباّد ددي تَ گشدد ًِ اگش گشآٍسدُ ضَ

 (1681)میثان الشکىه ص
 

 )ع(اهدام گداهش   تخخیش دس اجاگت دػا گِ خاطش گیطدتش دػدا ًدشدى گٌدذُ:    -3
چِ گسا هؤهي اص خذا حاجتد گخَاّذ ٍند اجاگتص گدِ تدخخیش    :كشهادٌذ هد

اش سا دٍست داسد آًیاُ كشهدَد:   اكتذ چَى خذاًٍذ غذا  دػا ٍ آٍاص گشدِ
ًٌٌذ اص جاًب رار  ا سَگٌذ تخخیش آًچِ هؤهٌیي دس ادي دًیا طلب هدگِ خذ

دًیا چِ اسصضد داسد  سضاٍاس است ًِ   اهذ  انْد اص تؼجیلص گْتش است
پ  گْتش است ددش گدِ   گٌذُ آًچِ سا ًِ خذاًٍذ دٍست داسد  تشى ًٌوادذ 

ددش دا صهاًد ًِ كوط حاجتد داسدن گِ دسگاُ پشٍسدگاس هتَس  ًطَدن گلٌِ 
ا  دس ًاسهاى ًیسدت ًیدض گدا     ّا حتد صهاًد ًِ هطٌ  ٍ گشُ دس ّوِ صهاى

صددشا خذاًٍدذ غدذا      ًودادین پشٍسدگاس هتؼال هٌاجار ًٌین ٍ دسخَاست 
 (1683میثان الشکىه ص -369الذاعی ص ة)عذ ا  سا دٍست داسد چٌیي گٌذُ

 

دس ًتیجِ اگش هؤهٌد دػا ًوادذ پشٍسدگاس هتؼال دٌدد اص اددي سدِ ًداس سا     
سداصد ٍ اجاگدت    حاجتص سا دس دًیا گشآٍسدُ هد -1دّذ:  گشادص اًجام هد

ُ  حاجت -2ًوادذ   دػادص سا ػولیاتد ٍ اجشادد هد   آخدشر اٍ   سا رخیدش
گَسدیلِ   -3ولیاتد ضَد  دّذ صدشا گِ هػلحت ًیست ًِ دس دًیا ػ هشاس هد

ّدا ٍ گضًدذّا ٍ    آى دػا  چَى گِ غالحص ًیست ًِ گشآٍسدُ ضدَد  گدذ   
 ساصد گالدا  دًیادد سا اص اٍ دٍس هد
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القرآنمیقاتاخبار    

معاونت آمىزشیواحذ   
 

 تحلیلد اجتواػد اص غلِ سحن ًام ًتا :

 سیذ حسیي ضشف انذدي ًَدسٌذُ:

 گَستاى ًتا  ًاضش:

غلِ سحن گِ سؿن اّویت ٍ جادیاُ آى دس 

ّدا  كدشاٍاى    هٌاگغ ددٌد ٍ آثاس ٍ ًاسًشد

آى دس ًظددام اجتودداػد  ّوچددَى سددادش 

 هَسد ًظش اسالم   هَضَػار اجتواػد

   است گِ دٍس ًواًذُ ًٌٌاش هحوواًِ گَدُ ٍ اص

ا  است ًِ دس گا  سسانًَِضتاس حاضش گا سبي ٍ سیام خاظ  

 هَضَع غلِ سحن ًیاضتِ ضذُ است 
 

 انشضادد هشضیِ هَسد  ّا هؼػَهِ هحوذ  ًنادي دٍسُ خا دس* 

سٍددا  سدادار گَتیوداس ٍ   ػطیِ دٍنتد  كاطودِ   ًاّیذ دّخذادد 

هحوذ هْذ  ضیش  ٍ اسضذ  اىٍ آهاد خذاگٌذُ نَ اص ضؼبِ هشًض 

ًائد    ًدشدن  گِ هوام ًاسآهَص  هدشآى ضیش  اص جلسِ پاًذضت 

   ضذًذ

آهاداى سؼیذ دَسلد ٍ ػلد سضادد اص جلسِ حػاسى ًشج گدِ  * 

  ًاسآهَص  اػتوادار اسالهد ًائ  گشددذًذهوام 

 واحذ کتابخاهن
 

سمعی  و بصری واحذ   
هبحث ٍالدت كویِ هبحاد گِ سٍص 

است صدشا گسیاس  اص هاگ  دهت ٍ 

  ِ ا  تلسدیش   هشدم آى سا گدِ گًَد

ًٌٌذ ًِ گشا  آى ّیچ دنی  ددا   هد

سٌذ  ٍاهؼدد ًذاسًدذ  ضدوا گدا     

استواع اددي هبحدث گدا هؼٌدا      

ٍالدددت  اهسددام آى ٍ هوػددَد اص 

ٍالدت كویِ گدا دالدد  هسدتٌذ ٍ    

 ضَدذ  ٍاهؼد آضٌا هد

جْت دسداكت سد د  كَم گِ ٍاحدذ سدوؼد ٍ گػدش  ضدؼب     

 ًوادیذ  هشاجؼِ

 

 مثل روزانهم باطله!
ّا  ًیق كشٍضد گبیي ًِ ّا سا دس هـاصًُیق

هَاسُ چوذس صدبا ٍ خَش كشم ٍ خَش

گیٌد پش اص هدگاصًٌد سا اًذ  اگش داخلطاى ادستادُ

ّا سا گیشٍى اًذ! ٍ ٍهتد ًِ سٍصًاهِسٍصًاهِ گاطلِ

  اكتٌذ سدض  اص ضٌ  هدهد

 ّا خطن ٍ ػػباًیّت ها  ّواى سٍصًاهِ

اًذ؛ ٍهتد آًْا سا كشٍ گبشدن ضٌ  پیذا گاطلِ

ًٌین  گشا  ّویي  ًٌین  ضخػیت پیذا هدهد

ّا  اّ  ادواى سا كشٍ هشآى ًشدن دٌد اص ٍدژگد

 داًذ:خَسدى خطن هد

 «ٍَانٌَاظِوِیيَ انـَیظَ»

 گشًذ خطن ٍ ػػباًیت خَد سا كشٍ هد

 از پیرهردی پرسیدًد

 مارّا هَفق ًیستٌد.زًاى چرا در 

ّا ّیچ ٍقت پاسخ داد: خاًن

تَاًٌد هاًٌد هرداى هَفق ًوی

تاشٌد! چَى زًی ًدارًد مِ 

 شاى مٌد.راٌّوایی ٍ حوایت
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 فضای سایثری ٍ جرائن آى
  هحدیط  اگِ هؼٌد ّواًطَس ًِ هبالً رًش ضذ سادبش 

ِ  هجدداص  ٍ ّددا  ؿیشهلوددَ  هَجددَد دس ضددبٌ
دس ادي هحیط توام اطالػار ساجغ   انوللد استگیي

ّا ٍ ًطدَسّا ٍ گدِ    ّا  هلت گِ سٍاگط اكشاد  كشٌّگ
طَس ًلد ّشآًچِ دس ًشُ خاًد گِ غَسر هلودَ   
ٍجَد داسد  هاگ  اسدتلادُ ٍ دس دسدتش  ًداسگشاى    

دسدتاٍسدّا     است  ادي دًیا  هجاص  ّوشاُ خَد
 هابت ٍ هٌلد گسیاس  داضتِ ٍ داسد 

اص جولِ پیاهذّا  هٌلد آى پیذادص جشائن ًَ ظَْس 
ادٌتشًتد است  آًچِ هسلن است ادي است ًِ گْشُ 
گشداس  غحیح ٍ سدَدهٌذ اص اددي كضدا هسدتلضم     

تَاًدذ   ّا هدد  سػادت هَاًیٌد است ًِ تخطد اص آى
ش ّا  كشاٍاًدد ضدَد  ّدش چدِ گیطدت      گاػث آسیب
ا  تَسؼِ داگدذ جدشائن ًیدض تَسدؼِ      كٌاٍس  ساداًِ
 خَاّذ ًوَد 

اص جولِ ادي جشائن: ػشضِ ًاالّا  هاچام  سشهت 
ّدا  ًداسگشاى     ًشدى حسا  اطالػار گاًٌد  خاند

ّدا    تْذدذ  ادجاد تش   اخار  هاند  ًام جدَدد 
ّا  خداًَادگد ٍ تػداٍدش    ؿیشاخالهد  اًتطاس كیلن
ّدا    ُ  كؼانیدت ّدا  پیچیدذ   خػَغد  جاسَسد

 تشٍسدستد ٍ     
تَاًدذ ػاهد  گسدیاس  اص ٍهدَع      پ  ادي كضا هدد 

ّا ٍ سكتاسّادد ػلیِ اخدالم ٍ ػلدت ػودَهد     جشم
گاضذ  تشٍدج هطانبد ًِ دس آنَدُ ًشدى جاهؼدِ گدِ   
ٍدژُ جَاًاى ٍ ًَجَاًاى ًوص گدِ سدضادد داضدتِ    

ّا ٍ دسًْادت جاهؼِ  گاضذ ٍ تخثیش سَئد گش خاًَادُ
پلی  تخػػد دس ًیشٍ  اًتظاهد ٍجَد  گزاسد  هد

داسد ًِ ّذكص تخهیي اهٌیت ٍ هواگلِ گا جشائن ادي 
گزاس  گِ جاهؼِ  پلی  كتا هطـَل خذهت  كضاست

ضیاس گَدًواى است تا خاًَادُ َاست اها ٍظیلِ ها ّ
 ٍ كشصًذاًواى سا اص ادي آكار دس اهاى گذاسدن 
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 بوک تیناب  ، به ن ل ات صفشه فیس(الىللی قةآن)ایکنا بینخبةگثابی  به گثابش
هایی دب کشوبهای کاناادا،  های اسالمی با دا.تن .عبه میان، مةکث فةوش کتام

های متعذدی با ات سةاسة  استةالیا، مالثی، پاککتان، سنگاپوب و سةیالنکا سفابش
  کنذدنیا دبیافت کةده و بةای خةیذابان ابسال می

ایجاد انگیثه و عالقىنذی دب کودکان بةای .اناخت خذاوناذ و    ،هذف این مةکث
کنناذه تش ا     هاای ساةگة    دستوبات اسال  است و این هذف دب قالاب کتاام  

گااابی ایان مةکاث دب ایان باابه       تینب میان، نویکنذه و ماذیة ساةمایه  .یابذ می
باه عناوان یکای ات     2۰16که ات نىایشگاه سبک تنذگی اسالمی گویذ: تمانی می
هاایی افتااد  کاه     های آن باتدیذ کةد ، به فکة نگابش و توتیع کتاام «الگةب»

ایان مةکاث   .هاا آماوتش دهاذ    بةای کودکان جالب بوده و بتوانذ اسال  با به آن
دوساتانه   های انکاان  عالوه بة انتشاب و فةوش کتام، اقذاماتی با نیث بةای کىک

  بةناذ  ساة مای   نگلیس باه ای انجا  داده است که دب ا به کودکان پناهنذه سوبیه
تاوان باه   دب سایت این مةکث موجود است که به عنوان نىوناه مای   ،لیکت کتب

گو و علی و تناذگی   انگیث عةفه، می های کذیث بةای کودکان، بوت .گفت کتام
  پیامبةان ا.ابه کةد

ًیدَص  ددي هٌبدغ    گِ گضاسش ادسٌا  گِ ًو  اص ضبٌِ خبش  سَهشدِ 

هحلد دس استاى ًیٌَا اػالم ًشد: اگَگٌش انبـذاد   سشًشدُ داػص اص 

سّبشاى خاسجد ادي گشٍُ خَاستِ تا گاًذّا  صدشصهیٌدد داػدص دس   

ػلیدِ تخسیسدار     ًطَسّا  ػشگد سا احیا ًٌٌذ ٍ گِ تطذدذ حوالر

 .ًلتد ٍ هٌاكغ ًطَسّا  خاسجد ػضَ ائتالف گیي انوللد گپشداصًذ

اددي گدشٍُ    "هجل  ضدَسا  "گلتِ ادي هٌبغ داػص گِ اػضا  گِ 

دستَس دادُ گِ حوالر چطوییش گِ ٍدژُ ػلیِ ًطدَسّا  اسٍپدادد ٍ   

هٌاكغ ًطَسّا  خاسجد دس جْاى ػش  گپشداصًذ ٍ ًطتاس گیطتش  سا 

دي هٌبغ هحلد دس استاى ًیٌَا اػالم ًشد ًِ داػص  .گِ ساُ گیٌذاصًذ

ادُ تا گِ ًطَسّادطداى گاصگشدًدذ ٍ   گِ اػضا  هْاجش خَد دستَس د

ّدا    ٍالددت "تطدٌی     گشا  اًجام حوالر ػلیِ هوشّدا  دٍنتدد  

 .سا اػالم ًٌٌذ "ػشگد
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