
 !بخَاى! بِ شکشاًِ تَحیذ. بخَاى! بِ شکشاًِ ایي عیذ

 لِ()جلّ جالات دس بٌذگی ٍ خبکسبسی حضشت حق بخَاى، بِ پبس سشافشاصی

 :بخَاى

 ...اَللّْٔنَّ إَّلَ الْکِبشِیأءِ ٍٓ الْعٓظَوٓةِ، ٍٓ إَّلَ الْجَٔدِ ٍٓ الْجٓبٓشٍُتِ،

  !هثبل سخبٍتّش دٍ جْبى! ای رات بیپبیبى ٍٓ ای داسًذُ الْی، ای عظوت بی

  !تشیٌی کِ هعٌبی بخششیصٍال قذست! ای بخشٌذُای کوبل بیٍ 

 !ای کِ پذیذ آٍسًذُ تقَاییٍ ای آهشصًذُ

 ؤَسٕئَلُکٓ بِحٓقِّ ّزَا الْیَٓمِ الَّزی جٓعٓلْتَِٔ لِلْؤسٕلِویيَ عیذا؛

 ایهؤهي، عیذ قشاس دادُّبی خَاّین بِ حق ایي سٍص هببسک، کِ بشای دلاص تَ هی

  دسٍد ٍ سپبسوبى سا ًثبسِ پیبهبش عشق ٍ سحوت، حضشت ختوی هشتبت،

 !ًوبیی علیْبالسالم طبّشیٌش بیت اّل ٍ لنٍسآلٍِعلیِاهللهٔحوّذ صلی

هحوذ ٍ آل هحوذ  چتشِ ًَساًیّتٍ خَاّین کِ هب سا دس سبیِ اهٌیت الْی! دس ایي سٍص هببسک، اص تَ هی

 .دّی قشاس سلنٍآلٍِعلیِاهللصلی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

)ع(اهام علی
 فرهایند: هی 
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 حرزاه و چگىنگی کارربد آنها 
 CD 211ٍ212-35مذ 

 

 حزسّای اساسی:

 دازد.  یًوٌد ٍ هؤحس است شیسا زیطِ لسآهیحسشی است وِ دز توبم اثؼبد ػول  حزس صلَات -1
سَزُ هجبزوِ ًَح  12الی  10سَزُ َّد ٍ  52 -سَزُ هجبزوِ اًفبل 33لسآى ٍ زٍایبت هؼتجس هطبثك آیبت  ثصزگتسیي حسش اش دیدگبُ -2

ثبضد. ثب استفبدُ اش صیغِ استغفبز وِ دز هٌبثغ هؼسفی ضدُ است. الجتِ الشم ثِ ذورس اسرت ضرسایس اسرتغفبز اش      هی حزس استغفارٍ... 
ضَد تب ایي ذوس ثِ هَاشات الداهبتی وِ فسد جْت استجبثت دػرب ٍ ّونٌریي پٌبٌّردُ    جولِ پطیوبًی اش گٌبُ ٍ... ًیص ثبیستی زػبیت 

 دّد، ػولی ٍ هؤحس ثبضد.ضدى ثِ دزگبُ پسٍزدگبز اًجبم هی

خَیش اس آًْا غافل است. تْتز است اس آًْا استفادُ  حیاتشَین مِ احزاس جَاّزاتی ّستٌذ مِ تشز در طَل  در پایاى هتذمز هی

 مٌین تا ًتیجِ آًْا را تثیٌین.
 



 
 

 

 

  

القرآناخبار میقات   
 واحذ سمعی  و بصری 

 ًبم وتبة: 

 )ع(هطبزق اًَاز الیمیي فی حمبئك اسساز اهیسالوؤهٌیي

 ًبم ًَیسٌدُ: حبفظ ثُسسی

 ًبم هتسجن: هحود صبدق ثي ػلی زضب یصدی

ّبی وتبة حبضس یىی اش ًَضتِ

ثُسسی ػبلن ػبزف حبفظ زجت 

 9ٍ  8داًطوٌد ٍ هحدث لسى 

 ثبضد.ّجسی هی

سرری دز وترربة هطرربزق ثررِ  زثس

ثرِ   )ع(فضبئل ٍ اسساز اّرل ثیرت  

  )ع(ٍیژُ فضبئل اهیسالوؤهٌیي ػلی

 )ظ(پس اش زسَل خردا  ایطبىٍ احجبت اهبهت ٍ خالفت 

پسداشد ٍ دز آى اش اسساز اػداد ٍ ػلن حرسٍف ورِ دز    هی

 گسفتِ است. ُهیبى ػلوبی اهبهیِ غسیت ثَدُ، ثْس

 واحذ کتابخاهن

هحصَل جدید ٍاحد سروؼی  

 30لبزی  30ثصسی ثب ػٌَاى 

گسدد وِ ّس جصء هی ازائِجصء 

 اش لسآى تَسس یه لبزی اش 

گسدد لبزیبًی اش جولِ: هحود  هطَْز تالٍت هیلبزیبى 

صدیك هٌطبٍی، ضحبت هحود اًَز، اثرَثىس ضربیسی،   

الحصرسی،   خلیلیجالٍی، ػجدالجبسس، حصبى، سدیس، 

هحورررَد حسررریي هٌصرررَز، هصرررطفی اسررروبػیل،  

سؼدالغبهدی، ّبًی السفبػی، احود ػبهس خلیل ضبیض، 

سؼید هسلن، سؼید ضؼالى، خصیفی، زشیفری، فبزسری   

ػجبد، ػىبضِ، هطسٍد، ػجردالىسین، ػلری الجٌربء، هربّس     

الوؼیملی، هسؼَد الطدین، هحودججسیل، ػلری حجربد   

 صبًغسَیسی، ػجداهلل ثسس، تَفیي ال

ثبضد ٍ  ثِ ّوساُ هتي ػسثی لسآى هی CDّونٌیي ایي 

ّبی لسآى ثِ یَز هجصا تفىیه ضردُ ٍ   ّب ٍ حصة جصء

ترَاى ثرِ لسروت دلهرَاّی اش لرسآى       ثِ زاحتری هری  

 دستسسی پیدا وسد.

       

هاُ در آسواى شة خیلی سیثاتز اس هاُ در 

 آسواى رٍس است. چزا؟ 

چَى سیاّی شة را پشت سز اًذاختِ ٍ ًَراًیت خَد را 

 حفظ مزدُ ٍ خَد را ّوزًگ شة ًساختِ است. 

اًساى ّن ّویي طَر است، ٍقتی سیاّی گٌاُ ٍ ظلن ٍ 

را حفظ هعصیت ٍ ستن را پشت سز تیاًذاسد ٍ ًَراًیت خَد 

ٍ یا « سَاراى تایذ سَار ًی شذ در شْز ًی»مٌذ ٍ ًگَیذ: 

ٍ... آى ٍقت « گز خَاّی ًشَی رسَا، ّوزًگ جواعت شَ»

 شَد.است مِ خیلی سیثا هی

ٍ اصحاب تا ٍفای آى حضزت چزا در رٍس   سیذالشْذاء

عاشَرا ایي قذر درخشیذًذ؟ چَى هثل ّویشِ سیاّی ٍ 

تٌذ، ایي تَد مِ سیٌة ظلوت ٍ سشتی را پشت سز اًذاخ

 فزهَد: مثزی

 «اِلّا جَوِیالً؛ جش سیثایی ًذیذم تُها رَایِ»

 
 حنام ادر  پزسش 300پاسخ مَتاُ تِ تزگزفتِ اس متاب 

 هزاجع هطاتق تا فتَای 
پسسص: اگس ٍام گسفتِ ثبضین ٍ لجل اش هصسف آى سبل خوسری ثسسرد   

 پسداخت خوس آى الشم است یب خیس؟
خوسِ ٍام، ٍاجت ًیست، هگر ثِ هقذاری کِ از اقسبط آى پرداختِ ثبشییذ کیِ    پبسخ:

 در حکن پس اًذاز است.
الصاهی  گسدضگساى خبزجی دز وطَز هبحجبة ثسای  پسسص: آیب داضتي

 ؟است
ستٌذ؛ لکي ّویبى  افراد تَریست، از جْت حکن فقْی حجبة، تبثع دیي خَد ّ پبسخ:

ي کشَر ّستٌذ ًجبییذ اجیبزُ دادُ شیَد ثیر خی        گًَِ کِ هلسم ثِ رعبیت دیگر قَاًی
خ قیی  ا اثتیاا  اقذام کٌٌذ ٍ هَجت اشبعِ فسیبد ٍ  ّبی دیٌی ٍ فرٌّگی کشَر  ارزش
 شًَذ.

 ضَد؟ ثبػج افصایص آى هی ،پسسص: آیب تأخیس دز وفبزٓ زٍشُ
تَاًیذ آى را شَد، شوب هیخیر، کفبرٓ تأخیر رٍزُ ثب گاشت چٌذ سب  اضبفِ ًوی پبسخ:

ٍ... ثِ فقیر ثذّیذ یب پَ  آى را ثِ دفتر هراجع تقلیذ خیَد توَیی     ِ صَرت گٌذم، آردث
 دّیذ ٍ ثگَییذ کفبرُ است تب جٌس تْیِ کردُ ٍ ثِ فقیر ثذٌّذ.
 پسسص: پس وسدى دًداى دز هبُ زهضبى چگًَِ است؟

ى ثرای پسشکبى هبًعی ًذارد گیری ٍ کشیذى دًذاى در هبُ رهضبپر کردى، جرم پبسخ:
دار، زهبًی جبیس است کِ هطوئي  ثبشذ خَى ییب آثیی کیِ ثَسییلِ      شخص رٍزُ ٍ ثرای
 شَد، فرٍ ًخَاّذ رفت.ٍارد فضبی دّبى هی، دستگبُ

 پسسص: آیب ًوبش خَاًدى ثس زٍی تهت جبیص است؟
اگر ٌّگبم ًوبز، تخت حرکت زیبدی ًذاشتِ ثبشیذ ٍ ثیذى رٍی آى آرام گییرد،     پبسخ:

 ًوبز صویح است.

 پاسخ هب سؤاالت شرعی
 



 
 

  شْثاسیخطیة، م. ، م.دٍلتی، پالشی ّا:ّوناراى ایي شوارُ اس ًشزیِ: خاًن
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 :تَاًرد داضرتِ ثبضرد    ّب چٌد دلیل هی دزٍؽ گفتي ثنِ

گَیٌذ تلنِ تصَرات خَدشاى ّا درٍغ ًویتیشتز تچِ

ّبی هرب ثریي   هَالغ آًْب حسف، ثؼضی مٌٌذرا تیاى هی

پٌدازًد ٍ ٍلتی آًْب زا تؼسیر    خَدضبى زا ٍالؼیت هی

آیرد، پردز ٍ هربدز دز ایري      وٌٌد ثِ ًظس هب دٍزؽ هی هی

گرسفتي ایري   دیدُ بً ٍصجس ٍ خًَسسدی ثب  یدهَالغ ثب

دز  گیرسد  ّب وِ اش خیبلجبفی وَدن ًطأت هی گًَِ حسف

گَضرصد   ورَدن فسصت ثؼدی ٍالؼیت زا ثِ آزاهی ثرِ  

گَیٌذ چَى اس ماری مِ ّا درٍغ هی تعضی تچِ وٌٌد.

ّفت سبلگی  ،ّب تب سي ضص ثنِ اًذ ًاراحتٌذ. مزدُ

دز دًیبی تصَزات خَدضبى ّستٌد، تصرَزاتی ورِ اش   

ای وِ دز جَاة سؤال آیب  ٍالؼیت ثسیبز دٍز است ثنِ

گَیرد آزی، دز حربلی ورِ     ای هری  دًداًْبیت زا ضستِ

خَاّرد دز آى   ت، دلص هری هسَاوص وبهالً خطه اس

لحظِ دًداًْبیص ضستِ ضدُ ثبضد وِ پدز ٍ هبدزش 

زا ًبزاحت ًىٌد، اٍ دزٍؽ ًگفتِ فمس خَاستِ دلرص زا  

ووه وٌٌرد ترب اش    وَدنثیبى وسدُ، پدز ٍ هبدز ثبید ثِ 

الطبى زا ایٌىِ دائوبً سؤدًیبی تصَزات ثیسٍى ثیبید ًِ 

ٍغی ورِ  هججَز ضَد دز دًیبی دز وَدنتىساز وٌٌد وِ 

اگس یبدت زفتِ ثِ اٍ ثگَیٌد هخالً  زٍدسبختِ ثیطتس فسٍ 

تعضیی  ی. س است اآلى ثسٍی ٍ دًرداًت زا ثطرَی  ثْت

ّا تا یل آرسٍی تزآٍردُ ًشذُ ٍادار تِ  هَاقع تچِ

ِ   شًَذ درٍغ هی ای اش هدزسرِ   هخالً فسشًردهبى ٍسریل

گَید ایي زا دٍستن ثِ هي دادُ دز حربلی   آٍزد ٍ هی هی

یلی پریص آزشٍی داضرتي ّوربى ٍسریلِ زا     وِ اٍ اش خ

هسئلِ زا ًجبید خیلی ثصزي وٌید ثرِ اٍ ثگَییرد    ،داضتِ

 .دّری آى زا پس ثبید ثبضد اهب فسدا  ضوب اهطت پیص

هرخالً   در تسیاری اس هَارد درٍغ گفتي اس تزس است

اگس پدز ٍ هبدز تْدید وسدُ ثبضٌد وِ: ٍای ثرِ حبلرت   

وٌد ت ًویگس جسأوَدن دیاگس اهتحبًت زا خساة وٌی، 

زاستص زا ثگَید چَى هطوئي است جٌجربلی ثرِ پرب    

                                  خَاّد ضد.

 ...اداهِ دارد

 اسالمجهان اخبار 
 ّاپزداخت سمات تِ تزٍریست

وٌد، اش هفتیبى سلفی افسایی وِ خَد زا هیبًِ زٍ هؼسفی هی سلوبى الؼَدُ،
ّبی هصس ًیرص زثرَد ٍ   ثب صدٍز فتَایی گَی سجمت زا اش تٌدٍزتسیي سلفی

تَاى شوربت جورغ آٍزی ضردُ هسرلوبًبى زا دز اختیربز      اػالم وسد وِ هی
هرتي ػجربزت الؼرَدُ ورِ اٍ دز صرفحِ      . ّبی سَزیِ لرساز داد تسٍزیست
 اش دز فیس ثَن ٍ دز پبسخ ثِ استفتبیی لساز دادُ، چٌیي اسرت ضهصی

" !دفغ الصوبٓ لْن، ٍ یجَش تؼجیلْب لوي ػبدتِ إخساجْب فی زهضبىیجَش "

ّب( لرساز  اػضبی ازتص آشاد سَزیِ )تسٍزیست تَاى شوبت زا دز اختیبزهی
داد ٍ حتی وسبًی ّن وِ ػبدت دازًد شوبت سبالًِ خَد زا ثِ ّوساُ شوبت 
 فطسُ دز هبُ هجبزن زهضبى پسداخت وٌٌد، اهسبل آى زا شٍدترس دز اختیربز  

دز پی ایي فتَا جوؼی اش ػلوبی سلفی سؼَدی ًیرص ثرب   ! ایي گسٍُ ثگرازًد
: ثِ اصطالح هفتی ٍّبثی سؼَدی گفت خبلد ٌّداٍی؛: الؼَدُ ّوساُ ضدًد
صد دز صد صحیح است ٍ هي ًیرص هری گرَین ٍاجرت      ،ایي فتَای الؼَدُ

 .است هسلوبًبى شوبت خَد زا ثِ دست تسٍزیست ّب ثسسبًٌد
 

 پیام هشاٍرُ
 

 هاُ رهضاى در مارٍلیٌای شوالی رسویت یافت
دز ایبلت وبزٍلیٌربی  « هىلٌجسي»همبهبت دٍلتی ضْسستبى الولل: ّیئت  گسٍُ ثیي

 .ضوبلی آهسیىب ثِ زسویت ضٌبختِ ضدى هبُ زهضبى زا تصَیت وسدًد
خجسگرررصازی  ثرررِ گرررصازش

ثِ ًمرل   )ایىٌب(الوللی لسآى ثیي
، «wsoctv»اش پبیگبُ خجرسی  

، زئریس ّیئرت   «تساٍز فرَلس »
دٍلترری هىلٌجررسي دز ضررْس   

اگز تخیَاّین  ضبزلَت گفت: 

تغییز ایجاد مٌین ٍ دًیا را تِ 

هناى تْتزی تثیذیل مٌیین،   

 تایذ تا ّن هتحذ شَین.
دٍ ًفس اش ائوِ جوبػت ٍ یه استبد داًطگبُ وبزٍلیٌبی ضروبلی دز ضربزلَت ثرب    

 بتی دادًد.حضَز دز ایي جلسِ دز هَزد دیي اسالم تَضیح
ّبدیِ هجبزن، استبد داًطگبُ وبزٍلیٌبی ضوبلی دز ضبزلَت گفت: ثریص اش یره   
هیلیبزد ٍ ضطصد هیلیَى هسلوبى دز سساسس جْبى دز هربُ هجربزن زهضربى اش    

 گیسًد.سحس تب غسٍة زٍشُ هی
ام، ٍیلوب لیه، یىی اش اػضبی ایي ّیئت گفت: اگس هدػی ّستن وِ یه هسیحی

ّب ثدٍى تَجِ ثِ ػمبید دیٌی یرب لَهیرت ٍ ًژادضربى ػطرك     اًسبىثبید ثِ ّوِ 
 ثَزشم.

یسح ثِ زسویت ضٌبختِ ضدى هبُ زهضبى دز ضبزلَت ثب اوخسیت آزای اػضربی  
 ثِ تصَیت زسید. دٍلتی هىلٌجسي ّیئت
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