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کانون آموزش قرآن و تجوید
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برگساری جشه بسرگ پىجاٌ ي یکمیه سالگرد تأسیس کاوًن آمًزش قرآن ي تجًید َمسمان
با عید سعید غدیر خم عید يالیت ي امامت در میقات القرآن
زمان :شىبٍ  96/6/18ساعت 9 :صبح الی  12ظُر مکان :شعبٍ مرکسی
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اخبار

میقاتالقرآن
نهَزشبقصاز
 2500اًطجَ د
طَلّفاِ دض ٍ
جلسا هآتمط

حضَدف الً333فآ
کا دعلو ٍ479
کا داجآای

چاپج ٍا هٌاطآُ
د24هَضَعبا
تقآاژ19600

ادائِخدها هطاٍدُ
بِهآاج قيحضَدی
ٍتلفٌ 1985:هَد

تَلقدٍتَزیع
17000حلاٍِCD
1000قلنقآنً

ً43000فآ
عضَنایت

اهقآالوتتؤهٌقيعلت (ع)فآهَ ًتتد:
خَضتتاکستت کتتِازً تتقحت

کٌٌتتدُاشاطاعتتتًوایتتدٍاز

ً2042فآعضَ
کاًالتلگآام

گوآاّ کتٍِیدابتِّالکتت
ه افکٌد ٍدیکٌد.
(غطضالحکم)5944/

کالسّایتابستااً هقاتا الاتآنى
بآایاٍلتقيبتاد دضت مِهآکت یٍ
ض مِحضتآ اتاهياالئوتِ(ع) ٍیتهُ
خاآخاًنّایگل د ٍگتآٍُنتٌ 
کَ کاىًٍَجَاًاىبآایهد چْلٍ
پٌجدٍز باهَضَعات ازقمقتلضتق ِ
ضٌان  -احکام -حفظٍقآائتقآنى
کآینٍ -دزشً -ااض  -گتلنتازی-
کاد نا بآگ ادگآ ید.
دپایاىضآکتکٌٌتدگاىّوتآاُبتا
ها داًطاى دهآاننجطياخاااهقتِ
حضَدبِّندناًدًد .دایيهآانن
عالٍُبآاجآایبآًاهِّای فآٌّگت ،
باز یتتدازًوایطتتگاّ ازکادّتتای
نا اعضاءکتالسّتاٍهستاباا 
ٍدزض ٍت یقيغذاصَد گآفت.بِ
بآًدگاىٍتوامضتآکتکٌٌتدگاى د
کالسّاجَای یاّداءضتدًٍ.قت از
زحوا هددنقيٍکا دبآگ ادکٌٌتدُ
ٍدُبتاّتدایای ازجاًت هتدیآیت
هحاآمهؤنسِتادیآبِعولنهد.

آیت اهلل هنارم شیرازی
پآنص :غسلهساحم دٍزداتاچتِزهتاً 
مد 35-215 :CD
تطای فُمیسن ػسم تأثیط سحط ي خازي زض ظوسگی افطاز ي خامؼٍ ذًتست اتتدسا تثیىدیم آدط ن
کطیم چگًوٍ تحث سحط ي ساحطی ضا مططح میفطمایس ي اتتدسای ظمداوی ایده مسدچهٍ چدٍ
َىگامی است؟
تطای پاسد تٍ ایه سؤال تا ایه مقسمٍ غاظ میکىیم کٍ تا تًخٍ تٍ ایىکٍ زض ظمدان حردط
سهیمان(ع) ،آًم تىیاسطائیل تٍ زوثال کُاوت ي اضتثاط گیطی تا سمانَدا ي امدًض ػدیدة ي
غطیة اظ خمهٍ تسریط خهّ (الثتٍ تٍ ذیال ذًز) تًزوس لصا پطيضزگاض متؼال تا تًخٍ تٍ مسدائل
خاضی تیه َط آًمی ،مؼدعٌ ی مطتثط تا پیدامثط ن آدًم مدیفطسدتاز ،تدٍ زسدت حردط
سهیمان(ع) ویع مؼدعا مطتثط تا مًضًػا فدً خداضی سداذت ي اظ وددا کدٍ حردط ،
سهطىتص تا سایط پیغمثطان تفاي زاضت ،پطيضزگاض متؼال مؼددعٌ حردط ضا زض چىدس چیدع
آطاض زاز -1 :تسریط اخىٍّ  -2تسریط تاز  -3آسض فُم ظتان طیًض ي سایط حیًاوا .
زض ایه میان تسریط اخىٍّ مؼدعٌ تسیاض تعضگی تًز لصا تاظتاتص ویع ذاض الؼازٌ ي ػدیة تدًز
تٍ ػثاض زیگط ایه اخىٍّ تٍ صًض اوسان اما زض َیکلَای تىًمىس ي تسیاض آًی تٍ ػىدًان
کاضگط تطای حرط کاض میکطزوس زض حالی کٍ ذهقت ذدًز ضا تطتدط اظ وُدا مدیزاوسدتىس .ي
ػمستاً زض زلطان مایل وثًزوس تٍ زمیعاز ذسمت ضساوی کىىدس امدا زض ظمدان حیدا حردط
سهیمان(ع) ومیتًاوستىس ایه مسچهٍ ضا تطيظ زَىس ،ایه وفط اوثاضتٍ ضس تا ظمداوی کدٍ ظمدان
مطگ حرط فطا ضسیس وفط ي اوتقامگیطی وان ظماوی تٍ ايج ذًز ضسیس کٍ خىاب ػاصد
ته تطذیا يصی حرط سدهیمان(ع) کدٍ اظ خدىآ زمیدعاز تدًز تًاوسدت ذًاسدتٍ حردط
سهیمان(ع) ضا مثىی تط حاضط کطزن ترت تهقیآ زض چطم تطَم ظزوی تط يضزٌ ساظز.
ایه آریٍ تطای اخىٍّ کٍ وتًاوستٍ تًزوس زض ایه مس کم ،ذًاستٍ مًضز وظط حرط ضا خامٍ
ػمل تپًضاوىس گطان تمام ضس لصا تؼس اظ ایىکٍ حرط اظ زویا ضفتىس ضطيع کطزوس تٍ اسدتفازٌ
اظ آسض سحطضان زض تیه مطزم ي اظ ایه ططیق تیه مطزم کیىٍ ي اذتالف ایدداز کطزودس اظ
خمهٍ کاضَایی کٍ کطزوس پاضیسن تىیان ذاوًازٌَا اظ ططیق تفطآٍ اوساذته تًز.
زض ایه میان ػسٌ ای اظ مطزم یازگطفتىس کٍ اظ ایه ضيشَای اخىٍّ پیطيی کىىس ي تا پیًسدته
تٍ وُا زض تیه مطزم تٍ سًزخًیی ي مال اوسيظی تپطزاظوس( .الثتٍ آاتل شکط اسدت تدسين اشن
پطيضزگاض ومی تًاوستىس زض ػالم ذهقت ي تکًیه زذالتی کىىس ي تٍ کسی ضطض تعوىس) تٍ ایده
ضکل کٍ اظ وا گاَی ي خُل مطزم استفازٌ می کطزوس ي زکّداوی تداظ کطزودس ي ضمیدالی ي زػدا
وًیسی ي ...اظ َمان ظمان ضياج پیسا کطز ي تا ظماوی کٍ خُل تطذی اظ اوسانَدا يخدًز زاضز
ایه ضییازان ویع تٍ يسیهٍ ضيشَایی کٍ تیان ضس يخًز زاضوس ي فؼالیدت مدیکىىدس .زض ایده
ظمان تًز کٍ ذسايوس متؼال  2مَهَک (فطضتٍ) تٍ وامَای َداضي ي مداضي ضا زض آالدةَدای
مثالی تٍ صًض اوسان تٍ ظمیه تٍ میان ایه آًم فطستاز تا تٍ مطزم گاَی تسَىس کدٍ ایده
اػمالی کٍ اخىٍّ ي تٍ تثغ ن ػسٌای اظ مطزم اودام میزَىس مؼددعٌ ویسدت تهکدٍ سدحط ي
ضؼثسٌ است ي ططیقٍ ذىثی ساظی ن ضا ویع مًظش زَىس ي زض ياآغ ذسايوس تا فطستازن ایه
زي مهک ماوغ ازػای پیغمثطی ایه گًوٍ افطاز ضس ي وگصاضت وُا کاض ذًز ضا مؼدعٌ ياومدًز
ازامٍ زاضز...
کىىس.

ه تَاىاًجام ا ؟
پانخ :غسل مستحثی ضيظ ضا تا غطيب فتاب میتًاودس
اودام زَس.
پآنص :غسلزیتاد تتاچتِزهتاً ه امتآ
ه باضد؟
پانخ :مؼمًال اگط غسل ظیاض ضا ضيظ اوددام زَىدس تدا
ذط ضيظ ي اگط ضة تاضس تا ذط ضة (طهًع صثح) مؼتثدط
میتاضس.
پآنص :نیااناحوام دهاابلغستلجو تِ
کآاّت اد ؟
پانخ :اآًی تقسم غسل خمؼٍ میتاضس.
پآنص :غسلدٍزجو تِدا دچتِنتاعات 

ه تَاىاًجام ا ؟
پانخ :يآت غسل خمؼٍ اظ اشان صثح ضيظ خمؼٍ اسدت
تا ظُط،اگط زض ایه ظمان اودام وطًز میتًان زض ضيظ ضىثٍ
(تٍ آصس آرا) یا زض ضيظ پىدطىثٍ (ػصط پىح ضىثٍ یا تؼس
اظ غطيب فتاب زض صًضتی کٍ احتمال آاتل تًخُی تسَس
ضيظ خمؼٍ مًفق تٍ غسل کدطزن ومدیضدًز) ن ضا تددا
يضز؛ الثتٍ ضة خمؼٍ یا تؼس اظ اشان ظُط ضيظ خمؼٍ تا ضيظ
ضىثٍ ویع میتًان غسل خمؼٍ ضا تٍ ویت ما فی الصمٍ تدا
يضز.

پیام هشاٍر

آهَزش خَیشتيداری
تِ مَدماى

چُل سال پیص گطيٌ ضياوطىاسی زاوطگاٌ استىفًضز ،ظمدایص
خالثی ضا تط ضيی تؼسازی اظ کًزکان اودام زاز .وُا تٍ َط یک
اظ تچٍَا یک ضیطیىی میزازوس ي میگفتىس اگط ن ضدیطیىی ضا
تا تاظگطت زيتاضٌ مطتی تٍ اتا ورًضزٌ تاضىس ضیطیىی زیگطی
ضا ویددع تددٍ وُددا ذًاَىددس زاز .سددپآ وُددا ضا زض اتددا تىُددا
میگصاضتىس ي ضفتاضضان ضا ظیط وظط میگطفتىس .تؼری اظ تچٍَا
تٍ سطػت مقايمتطان ضا اظ زست زازٌ ي ضدیطیىی ضا ذًضزودس ي
تؼری زیگط تدا ضسدیسن ضدیطیىی زيم صدثط کطزودس .حداال تدا
گصضت  40سال اظ ن ظمایص ،ن تچٍَا تعضگ ضسٌاوس ي َط
کسام سطوًضتی پیسا کطزٌ اوس .خالة است تساویس زض ایه سالَا
کًزکاوی کٍ تًاوسدتٍ تًزودس ضدیطیىی زيم ضا تسسدت تیايضودس
وسثت تٍ گطيٌ زیگدط مًفقیدت َدای تسدیاض تیطدتطی کسدة
کطزٌ اودس .آاػدسٌ تداظی ایده اسدت کدٍ اوسدان تدطای کسدة
مًفقیت َای تعضگ تایس گداَی اظ لدص َدای کًچدک چطدم
تپًضس .تایس اظ لص مسافط ي تفطیح زض کىاض زيسدتان ،تدطای
آثًل ضسن زض یک ضضتٍ ذًب زض زاوطگاٌ چطدم تپًضدس .یدا
ایىکٍ مستی اظ سایص ي ضاحتدی چطدم تپًضدس ي تدٍ سدرتی
تالش کىس تا ضيظی کٍ چطخ کسة ي کاضش حتی تسين حرًض
اي تچطذس ي...
تُتطیه ضاٌ تطای کسة ایه مُاض زيضان کًزکی است.
يالسیه تطای ایىکٍ فطظوساوی ذًیطته زاض پدطيضش زَىدس تایدس
تاضَا فطظوساوطان ضا زض مؼطض چىیه اوتراتی آطاض زَىس.
اظ اوترابَای سان ضطيع کىىس ي تدٍ تدسضیح تدٍ سدرتی ن
تیافعایىس .مثالً زض ايلیه مطحهٍ اظ اي ترًاَىس تىُا چىدس زآیقدٍ
صثط کطزٌ ي ضکالتص ضا ورًضز تا ضدکال زيم اظ ضاٌ تطسدس.
زض مطحهٍ تؼسی يآتی کًزک اظ پسضش فالن اسدثاب تداظی ضا
زضذًاست کطز پسض تٍ اي يػسٌ تسَس اگط زض تمدام طدًل َفتدٍ
تثهت ضا کىاض تگصاضز تطای اي ن اسثاب تاظی ضا ذًاَدس ذطیدس
ي ...تٍ ایه تطتیة کًزک ذًاَس مًذت چگًوٍ تدطای کسدة
مًفقیت فطزا اظ لص امطيظ چطم تپًضس.
ضاستی یازمان تاضس َطگع زض يػسٌ ای کٍ تٍ کًزک میزَدیم
تره وکىیم ظیطا ذه يػسٌ تٍ کًزک می مًظز تا ضدکیثایی
کطزن مىافؼص ضا اظ زست ذًاَس زاز.
اهام علی(ع) فرهَدًدد :تدَ تدِ آًددِ دٍسدت داری از
پرٍردگارت تِ تَ ترسد دست ًوی یاتی هگر ایٌنِ در هقاتل

اخبار جهان اسالم
چرا ٍّاتیَى تِ فنر فراهَشی آثار اسالهیاًد؟
تٍ گعاضش سطيیآ تیه المهل ذثطگدعاضی «حَزُ» ،حددت
االسالم يالمسهمیه سیسخًاز يضػی اظ اساتیس حًظٌ ذاططٌای
اظ حرًض ایه ضيظَای ذًز زض سدطظيمیه يحدی ضا تدٍ ضضدتٍ
تحطیط زض يضزٌ است کٍ تقسیم ذًاوىسگان اضخمىس میضًز:
"ٍّابقت"ازًگاّ  یگآ
سحط امطيظ اظ کىاض ضطیح مطُط ضسًل ذسا (ظ) میگصضدتم
کٍ یکی اظ ظائطان سىی ن حرط اظ مامًض يَداتی پطسدیس:
"ایه آثط ضسًل اهلل؟ ایه مسفه سیسوا ػمط؟" ي اي تدا تهردی
پاسد زاز" :الازضی ،اهلل یؼهم"چطا يَاتیان تط ذالف پیدطيان
َمٍ ازیان ي مصاَة ،ي اآًام ي مهل ػالم کٍ مفداذط ذدًز ضا
ظوسٌ وگاٌ میزاضوس ،سؼی زض تٍ فطامًضی سپطزن ثاض مفداذط
امت اسالمی زاضوس؟ امطيظٌ زض زویا ساظماوُای حفد میدطا
فطَىگی تا تالش يکًضص فطايان ي َعیىٍ َای گعاف ،ثداض
پیطیىیان ي مفاذط ذًیص ضا احیا ي تا ضيضُای گًواگًن وان
ضا تٍ مهتُای زیگط مؼطفدی کدطزٌ ي زض پطتدً ن تدٍ پیطدیىٍ
تاضیری ذًیص افتراض می کىىس؟ پآ چطا يَاتیان تط ذالف
زیگطان افتراضا مسهماوان ي ضرصیتَای کم وظیط یا تدی
وظیط اسالمی ي ثاض وان ضا واتًز کدطزٌ ي تدا ػىدايیه ياَدی
"ضطک"پیطیىٍ تاضیری مسهماوان ضا تٍ فطامًضی میسپاضوس؟
تٍ ضاستی ایه تايض کٍ (تایس َمٍ ثاض ضا کٍ مظاَط ضطک اوس،
اظ تیه تطز)زض ضاستای َمان سیاسدت آدسیمی اسدتؼماضگطان
ویست کٍ مسهماوان تایس تا پیطیىٍ تاضیری ي مفداذط ذدًیص
فاصهٍ تگیطوس تا وتًاوىس تا الگًگیطی اظ ودان مطدؼل َدسایت
تطط ضسٌ ي مکاتة زیگط ضا تٍ حاضیٍ تطاوىس ،ي تا آازض وثاضىس
تا الُام اظ گصضتٍ ذدًیص تدٍ فکدط احیدای تمدسن اسدالمی
تط یىس؟ پآ تایدس ییىدی سداذت ي پطزاذدت تدا تدا "خمدًز
فکطی" ي تا متُم سداذته پیدطيان َمدٍ مدصاَة اسدالمی،
پیطیىٍ ي مفاذط مسهماوان ضا تٍ زسدت خمداػتی اظ ذًزضدان
واتًز کطز! ایه وقطٍ زض سطظمیه يحی پیازٌ ضس تا تٍ زسدت
ذازمان! حطمیه ضطیفیه اخطا ضًز .یا میتًان وسل کىدًوی
يَاتیان ضا تا تیان پیامسَای ذططواک ػقایس پیطیىیان ضدان،
اظ ذًاب غفهت تیساض کطز؟؟؟
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