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 القرآندر میقات برگزاری مراسم جشه بزرگ ویمه شعبان
َای مسابقٍ میالد وـً    ـ جرـرجی    ـ تاليت قرآن مجیذ تًسط برتریههای مراسم:  بروامه

تًجشیح   ـ مذجحی  ـ سخىرجوی وفر جيل مسابقٍ سخىرجوی معلمیه  ـ جَذجی رًجیز وفـرجت     

دي ٌ مسابقات قرجئت، ترتیل ي سخىرجوی یـاديج ٌ مـیالد وـً  ژيیـ ٌ     برتر بیست ي وُمیه 
 جعطای مذ ک کا شىاسی بٍ معلمیه حائز شرجیط ي معلمیه(

 
 

 12الی   صبح 30/9ساعت:         22/2/96جمعه  زمان:

 مکان: شعبه مرکسی میقات القرآن

 : ودفرمًد (ع)امام محمد باقر

ها ي گردد، فتىهمیسارها ريان شًد، ي به يسیلة اي چشمهآباد ي خرم ي سرسبس می )عج(زمیه به يسیلة حضرت مهدی

 3/78: ةیىابیع المًد                  شًد. ها از بیه رفته ي خیرات ي برکات بسیار میگریچپايل

 



 
 

            
            
            
            
            

  

 
 

ت و چگىنگی کارربد آنها  تعىیذا
پیشٍ هثاحث خلسات گزضتِ پیشاهَى چطن صخن، 

آهَختین کِ چِ کٌین تا دچاس چطن صخن ًطَین ٍ دس 

ّا ٍ ارکاس  خَدهاى ًیض اص چِ ساُ ،غَست اػداب

  ضشػی استفادُ کٌین تا ایي اػداب اثش ًکٌذ.

تاضذ.ایي ٍاطُ هػذس تاب هفشد تؼَیزات، تؼَیز هی

هؼٌای دػاکشدى دس حق دیگشی تِ حفظ ٍ تفؼیل ٍ تِ 

ٌذُ ضذى ّن آهذُ سالهت است ٍ تِ هؼٌای پٌاّ

 –تِ هؼٌای پٌاّگاُ  رْػَٕٓ آى،ّای است. ّن خاًَادُ

پٌاُ خَاستي(  -پٌاُ تشدى -پٌاُ ٍاستؼارُ )پٌاُ گشفتي

 تاضذ. ٍ ًیضاػارُ)دس پٌاُ قشاس دادى(ٍ... هی

ػثاست ٍ  ّش تِ ػثاست دیگش هؼٌای تؼَیز چٌیي است:

دػایی کِ دس آى یا اص ًظش هحتَایی یا اص ًظش لغَی اص 

پٌاٌّذگی تِ پشٍسدگاس هتؼال سخي تِ هیاى آهذُ ٍ یا 

کاس سفتِ تاضذ دس حالی کِ ِ آى ت رُ( دسخَد ٍاطُ)ػَٕٓ

 هخاطة، پشٍسدگاس هتؼال تاضذ.

 مٌین:تِ چٌذ ًنتِ پیشاهَى تعَیز تَجِ هی

تؼَیز اًَاػی داسد کِ  الصم است تذاًین استؼارُ یا _

 گشدد:تش دٍ ًَع ػام ٍ خاظ تقسین هی

تؼَیز ػام: یؼٌی تٌذُ تا گفتي پٌاُ تشدى تِ خذا یا 

ّای ػشتی کِ دس تاال رکش ضذ تِ  استفادُ اص ٍاطُ

غَست کلی خَد سا دس پٌاُ خذای تؼالی قشاس دّذ.]کِ 

ایي گًَِ  دس اهَس سٍصهشُ چِ خَب است اًساى دائواً

 تاضذ[

یز خاظ: تِ هؼٌای ایي کِ تٌذُ خَدش سا تِ تؼَ

دّذ، الثتِ غَست خاظ دس پٌاُ خذاًٍذ هتؼال قشاس هی

تِ ٍسیلِ آى تؼَیزاتی کِ اص خاًة ضاسع هقذس تِ ها 

سسیذُ است.)هأثَس(: کِ ایي ًَع تؼَیز ّوشاُ تا 

تاضذ ػثاست اهشیِّ پشٍسدگاس خطاب تِ پیغوثشاًص هی

سَسُ اػشاف ٍ  200آیِ  )هاًٌذ خولِ فستؼز تاهلل دس

سَسُ هإهٌَى( دس ٍاقغ دس ایي ًَع تؼَیز،  97ٍ98آیِ 

ّای استَاستشی دس هقاتل تالیا ایستادگی اًساى تا گام

 خَاّذ کشد.
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ر استفادُ اػَر یا هطتقات ػَٕٓ دس تؼَیز حتواً اص ٍاطُ _

ضَد کِ اص ًظش هحتَایی هؼٌای پٌاٌّذُ ضذى تِ هی

 پشٍسدگاس هتؼال سا داسد. 

خای ٍاطُ تؼَیز، اص کلوِ  هوکي است دس خاّایی تِ _

 یِٓ ّن استفادُ ضَد.سٔقْ

 اتی کِ تَسط اًساىچِ تسیاس تؼَیزات خؼلی ٍ قلّ _

ّای سهّال، فالگیش، کف تیي ّای سَدخَ ٍ ضیّاد تا ًام

گیشد کِ ّیچ کذام اص ٍ... دس اختیاس افشاد ًاآگاُ قشاس هی

ّا هأثَس ًیست ٍ چِ تسا اثش هؼکَس ًیض داضتِ آى

گاّی تاضذ پس تش ضخع هسلواى ٍاخة است کِ آ

ٍ اطالع کاهلی ًسثت تِ تؼَیزات هأثَس )تؼَیزاتی کِ 

ٍ ائوِ  )ظ(اص خاًة خذای هتؼال، سسَل هکشم اسالم

 تِ دست ها سسیذُ( داضتِ تاضذ. )ع(هؼػَهیي

 اقسام تؼَیزات: 

تؼَیزات قشآًی: تؼَیزاتی ّستٌذ کِ دس قشآى  -1

ّای ًاس ٍ فلق کِ تا اًذ. هاًٌذ سَسُکشین تیاى ضذُ

سَسُ  67ضًَذ ٍ آیاتی چَى آیِ اػَرُ آغاص هی یٍاطُ

)س(سَسُ هشین18آیِ  _سَسُ َّد 47آیِ  _تقشُ
_ 

)ع(سَسُ یَسف23ٍ79آیات 
سَسُ آل ػوشاى 36آیِ  _

...ٍ 
تؼَیزات سٍاًی: تؼَیزاتی ّستٌذ کِ تٌْا  اص  -2

ٍ ائوِ طاّشیي تیاى ضذُ  )ظ(لساى هثاسک پیاهثشخاتن

ش ریل هؼشفی است کِ دس ایي خػَظ کتة هؼتث

 ضًَذ: هی

  192، چاج تیشٍت، غفح91ِتحاس االًَاس، ج _

، ٍ دس ػشتی 357، غفح4ِکتة کافی فاسسی، ج _

 التؼَیز.  ٍ الحشص بآًْا ًیض تا

 )تخص حاضیِ(.  هفاتیح الدٌاى _

چِ خَب است اًساى دس صًذگی سٍصهشُ خَیص 

دائواً خَد سا تا ایي تعَیزات مِ ضٌاختین دس پٌاُ 

 تعالی قشاس دّذ.خذای 
 



 
 

 

 

  

القرآناخبار میقات   
 واحذ سمعی  و بصزی 

 )ع(سداد مًام کتاب: ًگاّی ًَ تِ صًذگی اها

 ًام ًَیسٌذُ: استاد ػلی کشهی فشیذًٍی 
تخش در خًر تقسیم  ي   3در  )ع(سالٍ امام سجاد 57سوذگی 

 پژيَش ي درس آمًخته است:
( ديران کًدکی ي وًجًاوی کیٍ ديران ردیذ ي تالىیذگی ي    1

 َا َستىذ.خًدساسی در کىار خاوًادٌ کٍ تزتزیه اوسان
( ديران حضًر ي َمزاَی تا وُضت اصیح  لبثاویٍ امیام    2

حسمه ي ريسگار اسارت ي مثارسٌ ستزگ تزای رساوذن پمیام  
 خًاٌ ي آسادمىشاوٍ عادًرا.آسادی وُضت

 ( ديران امامت اي در مذیىٍ کٍ تسمار ددًار، اما تاریخ ساس تًد.3
کٍ  )ع(سىگ ي جايداوٍ امام سجادممزاث گزان  3ي در ایه کتاب عحيٌ تز مطالة فًق، تا 

 دًی .تادذ، آدىا میَای سیز میدامل کتاب
 صحمفٍ سجادیٍ.(1

 .)ع(اخحقی امام سجادمىشًر حقًقی ي تزتمتی ي (2

 .)ع(سجاد میکصذ درس اس سوذگی اما(3

 

کتابخاهنواحذ   

 ٍٓ خٓؼٓلٌْا ًَهٓکُن سٔثاتًا

 تاى قشاسدادین. تاى سا هایۀ آسایص ٍ خَاب

 اًساى اص دٍ خض)سٍح ٍ خسن( تطکیل ضذُ است.

 تاضذ.یا هشتَط تِ تخص سٍحاًی هیخَاب ٍ سؤ

 ی اًساى است کِ خَاغیسخَاب یکی اص ًیاصّای اسا

اص خولِ  ثیشات هٌفی داسد.داسد ٍ ػذم خَاتیذى ٍ تذخَاتی تأ تشای خسن ٍ سٍح 

اختالل دس سیستن گَاسش  ،حَاس پشتی ،تاػث تذ اخالقی، سشدسد، ػذم توشکض

خَاب سیش سٍحااًی   ضَد.ٍ حافظِ ٍ سٍاى، دیاتت، افسشدگی ٍ سشطاى ٍ... هی

ضَد کِ سٍح اًساى اص تذى خاسج ضذُ ٍ قػذ تاصگطت ٍ صهاًی ایداد هیاست 

پاس   تیٌذ سؤیا ًاام داسد. تِ تذى سا داضتِ تاضذ ٍ آًچِ کِ اًساى دس خَاب هی

کِ دس تایي   "خَاب دیذم"یحِحی ًاغ خَاب ٍ سؤیا تا ّن هتفاٍتٌذ ٍ ایي خولِ

 .گًَاگًَی داسًذ میا اقساخَاب ٍ سؤ تاضذ.اضتثاُ هی هشدم هػطلح ضذُ است

لزا اًساى تشای دس  ّستٌذ.ٍیل ٍ تؼثیش أّاحدیّت داسًذ ٍ داسای تتشخی اص خَاب

اهاى هاًذى اص حسَداى ًثایذ خَاب خَد سا تشای ّش کسی تؼشیف کٌذ تلکِ تایذ 

ساخٌشاًی   ّای هختػاشی اص  تخص ،ایي هطلة تِ افشاد هتخػع سخَع کٌذ.

ِ  تاضاذ یا هیؤاستاد هخولثاف دس هثحث خَاب ٍ س خزاب تاا اساتواع ایاي     کا

 دست یاتیذ. دس ایي صهیٌِ االت خَدإتَاًیذ تِ تسیاسی اص سسخٌشاًی ضیَا هی

اًتطاس کتة اسصًذُ اخالقی تِ قلن ضیَا ٍ 

خَاًذًی داًطوٌذ فقیذ هشحَم ضیخ حسیي  

ساصی سٍح اص ّای: پاکتا ًام )سُ( ًیکَ غفت

چگًَِ استقاهت کٌین،  ٍ سَءظي، تذتیٌی

 هثاسصُ تا تٌثلی ٍ سفغ ًگشاًی ٍ اًذٍُ
 

 
 آیت اهلل هناسم ضیشاصی

کِ اص طال یا ًقشُ سکِ  اىآیا تِ صیٌت آالت صً: پشسص
 گیشد؟داس است صکات تؼلق هی

تٍ صًرت سیىیت   ندار رایج را سواَزگاٌ لح ي وقزٌ سکٍّ: پاسخ
 .آيروذ ي تزاى سیىت اس آن استفادٌ کىىذ سکات وذارد آالت در
اتشی تَدى َّا گواى تثاشین کاِ   اگش تِ دلیل : پشسص

 ٍقت ًواص تٌگ است ٍ تا تیون ًوااص تخاَاًین ٍ تؼاذاً   
تکلیف ًواص خَاًاذُ ضاذُ    تفْوین کِ ٍقت کافی تَدُ،

 چیست؟
 .ال، وماس را اعادٌ ومایذؤدر فزض س: پاسخ

 ی هستحثّی چِ حکوی داسد؟تاطل کشدى سٍصُ: پشسص
ست آن را تیٍ  َزگاٌ کسى ريسٌ مستحثّى تگمزد ياجة وم: پاسخ

 .افطار کىذ.تًاوذ ريسٌ خًد را آخز تزساوذ ي َز مًقع تخًاَذ مى
ی هستحثی تِ خاطش دػَت افطاس کشدى سٍصُ: پشسص

 ضخع دیگش چِ حکوی داسد؟
مىى اي را تٍ غذا دعًت کىذ مسیتحة اسیت   ؤاگز تزادر م :پاسخ

 .ومایذافطار ريس دعًت اي را قثًل کزدٌ ي در اثىاء

 آیت اهلل صافی گلپایگاًی
آیا اص ًظش اسالم، هداصات حثس دس غاَستی  پشسص: 

سا ًذاضتِ تاضذ،  کِ صٍج استطاػت دس پشداخت هْشیِ
 ضشػی ٍ خایض است؟

تٍ لًر کبّی چىاوچٍ مذیًن )تذَکار(، قادر تز اداء تیذَی   پاسخ:
خًد ومست؛ مُزیٍ تادذ یا غمز آن، تایذ تٍ اي مُبیت دادٌ دیًد، ي   

 حثس اي دزعاً جایش ومست. 

 

http://makarem.ir/main.aspx?mid=343685


 
 

 دٍلتیم. ، ضْثاصیخطیة، م. ، دٍلتیص. ّا:ّوناساى ایي ضواسُ اص ًطشیِ: خاًن
 167خیاتاى ضْیذ جَادیاى )قلوستاى( پالك -خیاتاى قضٍیي ضشقی -آدسس : تْشاى هیذاى قضٍیي
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دس کاستَى گالیَس سا یادتااى  « گالم»داًن ضخػیت  ًوی

تافی کِ ّویطِ تا آى ّست یا ًِ، ّواى ضخػیت هٌفی

دًٍن ... کااسهَى   گفت:)هي ًوی اش هی لحي آصاس دٌّذُ

اًاذ اهاا    ّویطِ اص پیص تاختِ گًَِ اًساًْاتوَهِ( ایي

، تشساٌذ  تیي اص ضکست خاَسدى ًوای   خَشاًساًْای 

ایستٌذ ٍ تشای سسیذى  ضداػاًِ دس هقاتل هطکالت هی

 کٌٌذ.تِ آسصٍّایطاى تالش هی

 چِ مٌین مِ فشصًذ هثثت اًذیطی داضتِ تاضین؟

دس هقاتال  ًااهیذ کٌٌذُ  کاس تشدى کلوات هٌفی ٍ ( اص ت1ِ

ًگاُ هثثات داضاتِ    ،کَدک پشّیض کٌیذ.حتی تِ اتفاقات

تؼاذ اص   هثالًتاضیذ ٍ خٌثِ هثثت آى سا تِ صتاى تیاٍسیذ . 

تَاًسات اتفاا     تػادف تگَییذ: ) تِ خیش گزضت، های 

 تذتشی تیافتذ( 

 ،ًاهٌاساة ( ّیچ گاُ تِ فشصًاذتاى تاِ خااطش سفتااس     2

 ّااا دس یااویشتشچسااة هٌفاای ًضًیااذ. ایااي تشچسااة

ًاخَدآگاُ کَدک خا خَش کشدُ ٍ ضخػیت ٍ آیٌاذُ اٍ  

 کٌذ.سا تشسین هی

( تا فشصًذاًتاى تاصی کٌیذ ٍ ٌّگام تاصی ) کاسی کٌیاذ  3

ذ ٍ تا تالش تیطتش ًکِ یکی دٍتاس اص ضوا ضکست تخَس

 ذ.( ًپیشٍص ضَ

ٍاگازاس کٌیاذ،    آًْاا ( دس خاًِ کاسّای کَچکی سا تاِ  4

 کاسّایی کِ تا کوی تالش تتَاى اًدام داد.

 خَد سا اغالح کٌیذ، هاثالً  اىّای هٌفی کَدک ( ًگشش5

گَیاذ: هاي    ٍقتی اص ضکست دسکاسی تاا ًااهیاذی های   

ِ    ّویطِ، خشاتکااسی های   اش سا  کاٌن. پیاشٍصی گزضات

)ّوِ اًسااًْا  یادآٍسی کٌیذ ٍ تشایص تَییح دّیذ کِ 

 .(کٌٌذگاّی اضتثاُ هی

تٌثیِ ٍ تحقیش ٍ هاتْن   دسآخشتَخِ داضتِ تاضیذ کِ (6

ضَد دًیا دس ًگاُ اٍ تْذیذ کٌٌذُ  کشدى کَدک تاػث هی

 ٍ ًااهي خلَُ کٌذ.
 رساوٍ آمًسدی ومزٌ تُتز -اس سمذ مُذی خذایی 

 

 ایپم مشاوره 
 

 اسالمجهان اخبار 
ِ دًثال تصشف مطَسّا تشای ٍصیش دفاع عشتستاى: ایشاى ت

  ظَْس هْذی است!

، هحوذ تي اٍیس تِ گضاسش

سلواى، خاًطیي ٍلیؼْذ ٍ 

ٍصیش دفاع ػشتستاى سؼَدی 

 هزاکشُ هستقین تا ایشاى سا سد 

کشدُ ٍ حکَهت ایي کطَس سا هتْن کشدُ است کِ تِ دًثال تسلط 

هسلواى است تا صهیٌِ سا تشای ظَْس اهام هْذی  تش کطَسّای

 )اهام دٍاصدّن ضیؼیاى( فشاّن کٌذ.

سی دس پاسخ تِ تیِ تا ضثکِ امهحوذ تي سلواى دس هػاحث

ٍگَ چِ طَس تا آًْا گفت“الی دستاسُ گفتگَ تا ایشاى گفتِ است: إس

کٌیذ؟ هٌطق آًْا ایي است کِ هْذی هٌتظَش خَاّذ آهذ ٍ آًاى 

ِ سا تشای ظَْس اٍ فشاّن کٌٌذ ٍ تایذ خْاى اسالم سا تایذ صهیٌ

 ”تحت سلطِ دس تیاٍسًذ

دس حالی هحوذ تي سلواى تالش کشدُ تا اسائِ تشداضتی ٍاسًٍِ اص 

تاِ تخشیاة حتاشت غااحة      )ػاح( هْذٍیت ٍ ظَْس اهام صهااى 

تپشداصد کِ ػقیذُ هْذٍیت ٍ ظَْس هَػَد دس اًذیطاِ   )ػاح( الضهاى

 .توام ادیاى الْی هَخَد است

 

 آٍسد، حشمت ٍقتی هاضیٌت جَش هی

 ایستی ٍگشًِ صًی ٍ هیمٌی تلنِ مٌاس هیًوی

هوني است آتص تگیشد. خَدت ّن ّویي طَس یعٌی 

ضوَی،   آٍسی، عصثی ٍ عصثاًی هی ٍقتی جَی هی

ّوی  ًگوَ!    تختِ گاص ًشٍ! تضى مٌاس! سامت تاش! ٍ

 تیٌی. ٍگشًِ آسیة هی

 است مِ فشهَد: ایي ًسخِ ضفا تخص پیاهثش تضسگَاس

 اِرا غَضِثتَ فَاسنُت

 ّش گاُ عصثاًی ضذی سنَت مي
 (272، ظ70االًَاس، ج)تحاس
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