ماهنامه

کانون آموزش قرآن و تجوید میقاتالقرآن

اهام رضا(ع) فرهَدًد :از ها ًیست کس کِ با هسلواً دغل کاری کٌد یا بِ اٍ زیاى رساًد یا بِ اٍ ًیرًگ زًد.

با انم رضا هب سینواه گل زبنید

با اکش هب بارگاه او پل زبنید

(عیَى اخبار رضا/ج/2ص)29

رب دامه ما دست تىسل زبنید

فرمىد هک ره زمان گرفتار شدیم
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هادت ه ا ر ات ناک آ مان اما ت و وال ت رت ی ه ى ی ا رضا(ع) ت باد
هؤسسِ هیقات القرآى بِ هٌاسبت شْادت حضرت علی ابیي
هَس الرضا(ع) هراسن عساداری ّوراُ با اقاهِی ًواز جواعت
ٍ سخنرانی جناب استاد مخملباف با موضوو نشوا اموا
رضا( ) در پیشرفت تشیّع برگسار ه کٌد.
زهاى :شٌبِ 96/ 8/ 27

ساعت 17 :30 :ال 20

هکاى :شعبِ هرکسی

چٍ کساوی مستجاب الدعًة َستىد؟
دس بحث دػا کٍ یکی اص ياخةات اسقت مقاکىًن
ایه سؤال بشایمان پقی ممقذٌ کقٍ دػقای چقٍ
کقاوی حتماً بٍ اخابت میسسذ ي یقا ایىکقٍ چقٍ
کاسَایی اوداس دَیم ما دػاَایمقان سقشیؼتش بقٍ
اخابت بشسذ؟

خىا استاد مخملةاف با بیاوی شیًا ي با اسقتلادٌ
اص سيایات مؼتةش ي احادیث مؼوًمیه(ع) بقٍ ایقشاد
سخىشاوی دس مًسد ایه مًضًع مُم پشداختٍاوقذ.
شما بضسگًاسان با استماع ایه محوًل می مًاویذ
مطالققا اسصشققمىذی سا دس ایققه صمیىققٍ دسیاكققت
وماییذ .بشخی اص اكشاد مقتدا القذػًِ ػةاسمىقذ
اص - :دػای سائل كویش دس حقن کمقک کىىقذٌ-
دػای بیماس دس حن ػیادت کىىقذٌ -دػقای پقذس
ویکًکاس دس حن كشصوذ ویکًکاس ي كشمقاوةشداس -
دػای كشد ویکً کاس دس حن پذس ي ...

واااک اباااو :هً ا ٍَاااپ شکی ا
عارفان ،جلذ ايل ي ديک(راز سالمب ،
طًل عما ،،هذیهاٍ ساا م ،خاًا
یگفت اوگ ک م اًٌ َاا ي ی اَاان از

دهذیاٌ عارفان)
واک وًهسىذٌ :محمذ بسبان

موچٍ ما کىًن اص ػلمای ػامقل ي ػشكقای
ياصل وول گشدیذٌ است ،کشداس ي کشامات
مؼىًی ایشان بًدٌ ي کمتقش بقٍ گىدیىقٍ
ػلًس ایشان مًخٍ شذٌ است .احاطٍ ػشكا
بش سمًص بیماسیَا ي مگاَی موُا بش اسقشاس
ػلققم طققا بققا مًخققٍ بققٍ سققخىان ي
مًصیٍ َای وا ي اسصوقذٌ ایشقان کقامالً
مشکاس میباشذ .مقا دس ایقه کتقا هوقذ
داسیققم مققا مًصققیٍ َققا ي سلاسشققات ایققه
بضسگان سا دس دسمان بیماسیَای گًواگًن
ي َمیهطًس خًساکیَقا اص هةیقل میقًٌ ي
سةضیدات ي گًشت سا متزکش شقذٌ ي بقٍ
دسمان ایه بیماسیَا ي َمچىیه اسقتلادٌ
دسست اص اوًاع خًساکیَا بپشداصیم.

مسابقٍ راَی بٍ سًی وًر
با ػىایت خذايوذ متؼال ،طةقن سيال َقش مقشس مققابوٍ
ساَی بٍ سًی وًس (طشح استماع سی دی َای خىقا
استاد مخملةاف) دس سيص چُاسشقىةٍ مقًس  96/7/5دس
شؼةٍ خًاَشان ثامه االئمٍ(ع) بشگضاس گشدیذ.
وتایح بشوذگان مقابوٍ بٍ ششح ریل اػالس میگشدد:
خاوم َا:
سیحاوٍ شاٌ پقىذی(مةحث حدا )
سمیشا میشصایی -كشیةا حةیةی(مةحقث خم))مؼوقًمٍ
كامحی -مائذٌ يطه ديست(مةحث وماص)
بشگضیذگان دس خلققٍ هشائقت ػمقًمی خقًایض خقًد سا
دسیاكت ومًدوذ.

یک کشايسص يهتی کٍ بٍ یک خًی ،م میدَذ دس حویوت بٍ
خًد خًی م ومی دَذ ،بلکٍ بٍ ػىقًان اماوقت دس اختیقاس من
هشاس میدَذ ما سشیغ بٍ باؽ ي باؿچٍ مىتول کىذ.
الةتٍ اص ایه سَگزس خًد َم سةض خًاَذ شقذ ي سقةضٌَقای
پیشامًن خًد َم سشذ خًاَىذ کشد.
يلی اگش یک خًی شکاف داشت ي م َقا سا كقشي مقیبقشد ي
مىتول ومیکشد ،دیگش بٍ من م ومیدَىذ .دس وتیدٍ ،خقًد من
خًی ي سةضٌَای من خًی َم خشک خًاَىذ شذ.
خیلی يهت َا خذايوذ اص ما مدس َقا بقٍ ػىقًان خقًی اسقتلادٌ
میکىذ .یؼىی اگش چیضی بٍ ما میدَذ ،بشای ما ویقت بلکٍ بٍ
ما میدَذ ما بٍ دیگشان مىتول کىیم.
یکی اص من چیضَا مًخیٍ است .مًخیٍ سا خذايوقذ مكشیقذٌ ي دس
اختیاس ما هشاس دادٌ ،اما وقٍ بقشای مقا ،بلکقٍ بقشای اشقتةاَات
دیگشان .می گًیذ :ایه مًخیٍ سا داشتٍ با َ .ش يهقت دیقذی
کقی خطایی کشد من سا ما مودا کٍ می مًاوی مًخیٍ که .بگقً
شایذ مىظًس ایه بًدٌ ،یا شایذ َذك من بًدٌ است.
یؼىی اي سا مةشئٍ که! ما مخشیا وشًد.
پ) مًخیٍ بشای اشتةاَات دیگشان اسقت ،يلقی متفسقلاوٍ مقا
بشای اشتةاَات خًدمقان بقٍ کقاس مقیبقشیمَ .میشقٍ مًخیقٍ
میکىیم ي میگًییم :مىظًس مه ایه وةًد ،یقا مىظقًس مقه من
وةًد .مًخیٍ میکىیم ما خًدمان سا مةشئٍ کىیم.
دس حالی کٍ ام ،ا مؤمى ه عل (ع) ما ف،مًدواذ :اَا
هقًا َم شٍ خًد را مبُم م اىىذ.

آیت اهلل صافی گلپایگاوی
سااؤال :ح اام اساابفادٌ از عطَ،ااا ي
ادالااهَااا هاا اااٍ در اشااًرَاپ
مساالمان ي ر اا ،مساالمان ساااخبٍ
م یًد چ ست؟
شاساا  :ػطشَققا ي ادکلققهَققایی کققٍ دس
کشًسَای مقلمان یا ؿیقش مققلمان سقاختٍ
مققیشققًوذ ،دس صققًست شققک دس طُققاست ي
وداست من ،محکًس بٍ طُاست است .اص ایه
سي استلادٌ اص موُا مًخا ود) شذن بذن یا
لةاس ومیشًد.
سؤال :اایبه واخه ب،اپ زواان چاٍ
ح م دارد؟
شاس  :کاشته واخه بٍ صقًسمی کقٍ بقشای
يضً ي ؿققل وتًاوىقذ من سا بشداسوقذ اشقکال
داسد يلی چىاوچٍ شخوی مشمکا ایه ػمقل
شذٌ باشذ ،دس صًست امکان ،واخه موىًػی
سا بشداسد ي يضً ي ؿقل بٍ وحً مؼمًل اوداس
شًد ي دس صًست ػذس امکان بشداشته واخه،
با َمان حال يضً ي ؿقل بٍ ػىقًان خةیقشٌ
اوداس شًد ي احتیاطاً میمّم َم کىذ... .
سااؤال :عضااًهت در یااه ٍَاااپ
مجازپ ،مث ف س بًك چاٍ ح ما
دارد؟
شاس  :بٍ طقًس کلقی اسقتلادٌ اص كضقاَای
مداصی بشای خُات مشقشيع ي صقحی کقٍ
مًخا كقاد ػویذٌ ي اخالم وشًد بلکٍ بتًان
اص من دس خُت مةلیؾ ي مشيیح مؼقاسف دیىقی
استلادٌ کشد ماوؼی وذاسد بلکٍ مطلً اسقت،
اما سكته دس سایت َایی کٍ باػث سقت شذن
ػویذٌ ي كقاد اخالم ي یا مشيیح باطل باشقذ،
حشاس است.
مؤمىیه بایذ دس چىیه كضاَایی کٍ اكقشاد بقا
اَقققذاف متؼقققذدی كؼالیقققت مقققیکىىقققذ ي
اوذیشٍ َای گمشاٌ کىىذٌ خًد سا مةلیؾ ي مشيیح
می ومایىذ ،با َمیه يسائل ي َمیه كضا ،بقٍ
شةُات من َا پاسخ دَىذ ي احکقاس اسقالس ي
مؼاسف اَل بیت ػلیُم القالس سا بٍ َمگان،
ابققالؽ ومایىققذ ي دس ایققه خوققً اص ػلمققا
اػققالس ي اَققل مخوقق دس کققالس کمققک
بگیشوذ.

سحر بیان ي جاديی گفتار
ي تأثیر آن بر اوسانَا
با مًخٍ بٍ میات هشمن کشیم دس ایه صمیىٍ ماوىذ میقٍ  10ي
 11سًسٌ مةاسکٍ هلقم ي َمچىقیه احادیقث ياسدٌ متًخقٍ
میشًیم کٍ بذمشیه وًع سحش ي خادي من است کٍ اوقان
بًسیلٍ صبان ي خً حشف صدن (وٍ حشف خقً صدن) من
هذس بش رَه مخاطا کاس میکىذ کٍ اكکاس اي سا مـییش دادٌ
ي باػث دشمىی اي با دیگقشان شقًد .اوحقشاف بققیاسی اص
خًاوان بًاسطٍ سخىان ديستاوشان است ي چٍ بقا اكشادی
کٍ مًسد سخه چیىی ي بذگًیی هشاس گشكتٍ ي خان خًد سا
اص دست دادٌاوذ ي صوذگی صيجَای خًان اص طشیقن سقحش
بیان اص َم پاشیذٌ شذٌ ي ػذٌای محت مفثیش چىیه بیقاوی
دچاس اكقشدگی شذٌاوذ ...بایذ مًخقٍ داشقت َقذف چىقیه
اكشادی حقادت ،بـض ي کیىٍ ،ػوذٌَای حواست دسيوقی،
بٔخل ي  ...میباشذ .با ایه مؼاسیق ،سحشبیان ،سحشی است
کٍ بًاسطٍ صحةت کقشدن ي بیقان ،یقک اسص بقٍ ضقذ
اسص ي یا یک ضذ اسص بٍ اسص مةذیل گشدد لزا داسای
دي بؼذ مثةت ي مىلی میباشذ .بؼذ مثةت من ایه است کٍ
با بیان خً میمًان مخاطا سا مقحًس خًد کشد ي باػث
َذایت اي شذ ي ووطٍ موابل من ایه کٍ گًیىذٌ با بیان بقذ
میمًاوذ با مقحًس کشدن مخاطا ،بٍ مواصذ پلیذ ي شقًس
خًد دست یابذ .امقشيصٌ ممقاس مقاًَاسٌَقا ي شقةکٍَقای
ملًیضیًوی اػم اص دشمىان خاسخی ي داخلی اص سقحش بیقان
بشای سسیذن بٍ مواصقذ خقًی اسقتلادٌ مقیکىىقذ ي بقا
اسققتلادٌ اص هققذست ي سققحش بیققان ي بُتققشیه مدشیققان ي
وًیقققىذگان ،سققخىان ساسققت سا دسيؽ ي سققخىان دسيؽ سا
ساست خلًٌ دادٌ ي بٍ خًسد شىًوذٌ مقیدَىقذ ي بقٍ ایقه
طشین کشًسَا سا محت سلطٍ ي ولًر خًد دس مقیميسوقذ ي
َمچىیه ممامی شایؼٍ پشاکىیَقا ي الوائقات مىلقی میقان
مشدس ي ولًر هذستَای استؼماسی سيی ارَان ي اكکقاس اص
طشین سحش بیان صًست میگیشوذ ي ویقض اسقتلادٌ اص ایقه
(ع)
كه دس مةلیـات بقیاس حائض اَمیت است .ام  ،مؤمىان
در اهه بارٌ م ف،ماهىذ :بسا سخى ااٍ زخما
عم ك يارد م آيرد ي بسا سخى اٍ از ه َ،اه ،
ااری،ه ،است.
پ) مشاها باشیم...
کد 217 :CDي35-216

اخبار جهان اسالم
داعش ،يَابیت ي الىصرٌ اسالم
ياقعی ویستىد

بٍ گضاس خةشگضاسی مُش بٍ وول اص پایگقاٌ الؼُقذ ،دبیشکقل
حض اهلل لةىان دس مشاسمی کٍ بٍ مىاسةت َلتمقیه شقا اص
ایاس محشس الحشاس دس حًمٍ خىًبی بیشيت بشگقضاس شقذٌ بقًد
موشی کشد کٍ دس خىگ ،اخالم ،احکاس ي هًاویىی يخًد داسد
ي اسص َای اخالهی وةایذ اص ػمل ي سكتاس ما كاصلٍ بگیقشد.
سیذ حقه ووشاهلل َمچىیه با بیان ایىکٍ مشکل دس لةىان دس
دسخٍ ايل مشکل اخالهی است وٍ سیاسی ،خاطشوشان کقشد:
ما می مًاویم با کقاوی کٍ با موُا اختالف داسیم حیات اوقاوی
داشتٍ باشیم .دبیشکل حض اهلل لةىان اكضيد :اسالس حویوی من
چیضی است کٍ پیامةش اکشس( ) ي اَل بیت(ع) اخشا می کشدوقذ
وٍ داػ  ،يَابیت ي الىوشٌ.
دست دادن علما با "دختروامحرم" حالل است!

«شیخ ػةذالطیق محمًد» اص ػلمای سللی ي داػشی يَابی
دس صلحٍ شخوی مًیتش خًد دس مًخیقٍ دسقت دادوق بقا
دختشان دس َىگقاس خشقه كقاسؽ التحوقیلی چىقیه وًشقت:
"پیامةش( ) سا دس خًا دیذس کٍ بٍ مه میگلت :بشای ػلمای
دیه اشکالی وذاسد کٍ با دختشَا دست دَىذ ،بٍ َمیه خاطش
با ایه دختشان دست دادس!!".
چىذ وکتٍ دس پاسخ بٍ ایه كتًای ضذ هشموی
با مًخٍ بٍ ایه کٍ مواكحٍ ي لم) وامحشس امشی بش خقالف
سيایات ي میات است بشای سيشه شذن مطلا بٍ وکقات صیقش
مًخٍ شًد:
هشمن کشیم میكشمایذ":هُل لِّلْمٔؤْمِىِیهَ یٓـُضًُّا مِهْ أَبٕوٓقاسَِِمٕ يٓ
یٓحٕلَظًُا كُشُيخُٓٔمٕ رَلِکٓ أَصٕکَى لَُٔمٕ إِنَّ اللٍَّٓ خَةِیشٌ بِمٓا یٓوٕىَؼًٔنَ يٓ
هُلْ لِلْمٔؤْمِىاتِ یٓـْضُضْهَ مِهْ أَبٕواسَِِهَّ يٓ یٓحٕلَظْقهَ كُقشُيخُٓٔهَّ"
(وًس میٍ  30ي )31
بٍ مشدان مؤمه بگً چشمَاى خًد سا (اص وگاٌ بٍ وامحشمان)
كشي گیشوذ ،ي ػلقاف خقًد سا حلقن کىىقذن ایقه بقشاى موقان
پاکیضٌ مش استن خذايوذ اص موچٍ اوداس مى دَیذ مگاٌ اسقت ي
بقٍ صوقان باایمققان َقم بگققً چشقم َققاى خقًد سا (اص وگققاٌ
ًَس ملًد) كشي گیشوذ ،ي دامان خًی سا حلن کىىذ .حال بقا
مًخٍ بٍ ایه میٍ  ،يهتی هشمن مفکیذ میکىذ کٍ کٍ َم مشد ي
َم صن بایذ اص وگاٌ حشاس ديسی کىىذ ،پ) بٍ طشین ايلی بایذ
اص لم) حشاس اختىا کىىذ.

زشت تریه تجارت تاریخ
سد پای ديستی دس َمٍ ششاسمُای حادثٍ کشبال ومایقان
است .کشبال وشان داد کٍ چگًوقٍ َشگقاٌ پقای دویقا دس
میان باشذ هذمُا دس دشمىی با امقاس هقذست مقیگیقشد.
یکی اص خلًٌَای دویا ديستی حٔاّ سیاست است .امااک
ادق(ع) ف،مًدوذ :اس اٍ د هاخبٍپ رهاست
بایذَ ،الك م یًد .ػمشسؼذ یکی اص هشباویان ایه
خًاستٍ مُلک بًد .ػمش سؼذ بٍ حکمشاوی سی مىققً
شذٌ بًد .ممادٌ حشکت بٍ سی بًد کٍ خةش حشکقت امقاس
حقیه(ع) بٍ ابه صیاد سسقیذ .ػٔةیقذاهلل بقه صیقاد اي سا يا
داشت ما هةل اص سكته بٍ سی با اماس حققیه(ع) بدىگقذ،
ػمش ساضی بٍ ایه کاس وةًد اما ػٔةیقذاهلل بقه صیقاد اي سا
مُذیذ کشد کٍ اگش با اماس حقیه(ع) ودىگذ بایقذ كشمقان
حکًمت سی سا پ) بذَقذ ،ػمقش اص ابقه صیقاد شقةی سا
كشصت خًاست ما اوذیشٍ کىذ .من شا ،وضدیکان خًد سا
خمغ کشد ي با موُا مشًست ومًدَ .مٍ اي سا اص ایقه کقاس
باصداشتىذ با ایه حال مقا صقة كکقش کقشد ي دس وُایقت
مومیم گشكت بٍ خىگ اماس حقیه(ع) بقشيد .صقة بقٍ
هوش ابه صیاد سكت دس حالیکٍ اشؼاسی سا صمضمٍ میکشد:
میا حکًمت سی سا ياگزاسس کٍ وُایت مسصيی مه اسقت،
یقا بقاصگشدس گىاَکقاس بقا کشقته حققیه(ع) ،دس کشقته
حقیه(ع) ديصخی اسقت کقٍ مقاوؼی اصمن ویققت ،يلقی
حکًمت سی َم وًس چشم مه است.
 اي با اماس حقیه(ع) بیگاوٍ وةًد -اي خً مقیداوققتبا چٍ شخویتی میخىگذ اما موچىان شیلتٍ سیاست بًد،
کٍ بشای بٍ مؿً کشیذو باس سىگیهمشیه گىاٌ ماسیخ
سا بٍ خان پزیشكتَ ،شچىذ ػمش دس مؿاص ساٌ دچاس مشدیقذ
شققذٌ بققًد امققا دس صققحىٍ صشققتکاسی ،دس صققق ايل
خیاوتکاسان ظاَش شذ ي صشتمشیه ومای دویقا سا اسائقٍ
ومًد .اي دسقتًس داد م سا بقٍ سيی اَقل بیقت سسقًل
خذا( ) بةىذوذَ ،مچىیه بٍ دستًس ػمش سؼذ بًد کٍ پ)
اص شُادت حضشت سیذالشُذا (ع) بش بذن مطُش اسا
ماختىذ .پ) اص من َمٍ خىایت کٍ دس حن خاوذان سسًل
خذا( ) اوداس داد دس وُایت دست اص حکًمت سی ویقض
کًماٌ شذ .بی مشدیذ ػمش سؼذ بذمشیه مؼاملٍی ماسیخ سا
سهم صد ما بُتشیه موذام (خَقِشَالذُّویا ي اآلخِشَة) باشذ.

