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دعوت انهم
مراسم جشه بسرگ ویمه شعبان سالريز میالد مسعًد مىجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)در میقات القرآن
بروامهها :ـ تاليت قرآن کریم تًسط وفرات برگسیذٌ سیامیه ديرٌ مسابقات قرآوی یاديارٌ میالد وًر
ـ اجرای بروامٍَای فرَىگی از قبیل :سريد ،تًاشیح ،دکلمٍ ،سخىراوی ي مذاحی
ـ اجرای مسابقٍ از بیه شرکت کىىذگان مراسم

ـ معرفی ي اَذای جًایس بٍ برگسیذگان سیامیه ديرٌ مسابقات قرآوی یاديارٌ میالد وًر

زمان :چهارشنبه 97/2/12

ساعت 9 :صبح الی 12

مکان :شعبه مرکسی

کتاب :دائشُ الوؼاسف حضشت هْذی هَجَد هَػَد

(ػج)

ًَیسٌذُ :ػلی حسیي ضیشٍاًی
ًَیسٌذُ ایي کتاب سا دس  6جلهذ
کههِ ضههاهل  19فػههل هتٌههاٍب
هیتاضذ تِ غهَست یهد دائهشُ
الوؼاسف کاهل جوغ آٍسی کهشدُ
اسههت تهها ههها تهها هغالؼههِ ایههي
کتاب ّاّ ،هش گًَهِ اعالػهات ٍ
آگاّی هشتَط تهِ اههام ػػهش ٍ
صهاى خَدهاى حضشت هْذی

(ػج)

گفتن ضثی تِ هْذی ارى ًگاُ خَاّن
گفتا کِ هي ّن اص تَ تشک گٌاُ خَاّن
اًتظاس ،یؼٌى دل سشضاس اص اهیذ ًسثت تِ پایاى ساُ
صًذگى تطش تاضذ .هوکي است کساًى آى دٍساى سا
ًثیٌٌذ ٍ ًتَاًٌذ دسک کٌٌهذ اهها تالضهد آى دٍساى
ٍجَد داسد؛ ها آى ٍقتى هىتَاًین حقیقتاً هٌتظهش تهِ
حساب تیایین کهِ صهیٌهِ سا تهشاه رْهَس هْهذه
هَػَد(اسٍاحٌافهذاُ) آهادُ کٌین ٍ آى آههادگی ػثهاست اص
ػول کشدى تِ احکام اسهالهى ٍ حاکویهت قهشآى ٍ
اسالم است .کِ اٍلیي قذم تٍِسیلِی هلت ایهشاى
تشداضتِ ضذُ است؛ ٍ آى ،ایجهاد حاکویهت قهشآى
گسیذُی از ثیبًبت هقبم هعظن رّجری
است.

سا تذست آٍسین.

سیدی تحلیلی بر تاریخ عاشورا
اهام حسیي(ع) هی فشهایٌذ :هشدم(آلَدُ) تٌذگاى دًیایٌذ ،دیي لقلقِ صتاى آًْاست ،تا صهاًی کِ هؼیطت آًاى تشقشاس
تاضذ دیي داسًذ اها ّشگاُ دس اهتحاى افتٌذ هتذیٌاى اًذک خَاٌّذ تَد( .تحف العقَل صفحِ )245
(ع)
ػاضَسا ًاهی آضٌاست کِ ّوِ ضیؼیاى تا آى آضٌا ّستٌذ .ػاضَسا سهض تِ ضْادت سسیذى اهام حسیي ٍ یاساى
(ع)
تاٍفای آى حضشت دس غحشای تی آب ٍ ػلف کشتال تَسظ ضقیتشیي افشاد است .افشادی کِ تِ تؼثیش حضشت اهام حسیي ضکنّایطاى
اص حشام پش ضذُ تَد ٍ حق سا هی دیذًذ .ػلل ٍ ػَاهل هتؼذدی سثة ضذ کِ فاجؼِ ػاضَسا تِ ٍجَد آیذ ،ػَاهلی کهِ دس آى صههاى تهَدُ ٍ
تشخی اص ػَاهل اهشٍصُ ّن اداهِ داسد ٍ ّذفی تِ جض اص تیي تشدى ضیؼِ ًذاسد .
(ع)
دس ایي صهیٌِ جٌاب استاد هخولثاف دس سیدی تحلیلی تش تاسیخ ػاضَسا دس ساتغِ تا ػلل ایجاد ایي فاجؼِ ػظین ،اًگیضُ اهام حسیي اص
سفتي تِ کشتال ٍ جایگاُ هؼٌَی ٍ صًذگاًی اهام(ع) دس پیطگَئیْای پیاهثشاى ٍ اهاهاى ٍ تضسگاى دس هَسد تِ ضْادت سسهیذى حضهشت ٍ تهِ
عَس کلی دس هَسد تاسیخ ػاضَسا اص دیذگاُ ضیؼِ ٍ اّل سٌت سخٌشاًی ًوَدُاًذ ٍ تِ اضکاالت ٍ سؤاالت هغشح ضذُ دس ایي صهیٌِ پاسخ
دادُاًذ .تشای تْیِ ایي هثحث هیتَاًیذ تِ ٍاحذ سوؼی تػشی ضؼة هشاجؼِ کٌیذ.

ای معلم ای توان دست من ای فروغ جانم ای هست من
از وجودت علم رد من جان گرفت شاخ و ربگم معنی ایمان گرفت
روز معلم بر تمامی معلمیه پرتالش میقاتالقرآن مبارک باد
هؼلوی ضغل ًیست ػطق است اگش تِ ػٌَاى ضغل اًتخاتص کشدُای سّایص کي ٍ
اگش ػطق تَست هثاسکت تاد( .شْیذ رخبیی)

سؤال :اگش تیذاس کشدى فشصًذ هکلف تشای ًوهاص
هَجة ًاساحتی اٍ ضذُ ٍ اص ًواص صدُ ضَد تیذاس
کشدى اٍ چِ حکوی داسد؟
اهام خویٌی ٍ اهام خاهٌِ ایٍ :اخت ًیست ،هگر آى کهِ
ثیذار کردى اٍ هَخت سْلاًگبری ٍ سجک شوردى ًوبز ثبشهذ
کِ در ایي صَرت ثبیذ اٍ را ثیذار ًوبیذ.
آیت اهلل تْجت :سیرُ ثسرگبى ثر ثیذار کردى است هگهر در
صَرتی کِ ثرای فردی کِ خَاثیذُ ظهرر داشه ِ ثبشهذ(.هبًٌذ
ثیوبری رٍحی رٍاًی)
آیت اهلل غافی :ثب هْرثبًی ٍ عطَفت رف بر کٌیذ ٍ فرزًذاى
را ًسجت ثِ ًوبز خَاًذى تشهَی کٌیهذ تهب ٍ هی ثهرای ًوهبز
ثیذارشبى هیکٌیذ ًبراحت ًشًَذ.
آیت اهلل سثحاًی :پذر ٍ هبدر هیتَاًٌهذ فرزًهذاى را ثیهذار
کٌٌذ.
هکاسم ضیشاصی :در ایي فرض خهبیس ًیسهت ٍلهی ثبیهذ ثهِ
تذریح اٍ را تَخیِ کٌٌذ تب ثِ ثیذار کردى رظبیت دّذ.

آیٌِ را ح ی اگر ثشکٌی ثبز آیٌِ است ٍ ،دسهت از آیٌهِگهی ثهر
ًویدارد.
هؤهي ّن هثل آیٌِ است« .هِرآتُ الوؤهيُ»...
هؤهي را اگر ثشکٌی ثبز هؤهي است.
یعٌی اگر شکسهت ّهن ثخهَرد ثهبز ههؤهي اسهت ٍ از ایوهبى ٍ
اع قبدات ٍ رف برّبی اخال ی خَد ّرگس دست ثر ًویدارد.
پیبهجر ًبزًیي(ص) سر حلقِی اّل ایوهبى ثهَد .اٍ را آزردُ خهب ر
هیکردًذ ،هدرٍح هیکردًذ ،ثبز ّوبى پیبهجر رحوة للعبلویي ثَد.
ثبز ّن دست از رحوت ٍ رأفت خَد ثر ًویداشت ٍ دستّهب را
ثِ آسوبى هیگرفت ٍ هیفرهَد:
«رَةِّ اغفِر لِقََهی فَبًَُِّْن نیَعلَوَُىَ»
خذایب! ایي َم را ثجخ ٍ ثیبهرز ،چَى ًویداًٌذ.
(هیساى الحکوِ ،ج ،3ص)2242

مواوع اعتماد به وفس
 -1تیٌص ًادسست :اع قبد فرزًذ ثِ ایي کِ تَاًبیی ٍ بثلیت ًذارد هبًع ثسرگهی ثهرای رسهیذى ثهِ
خَدثبٍری است شوب ثبیذ ثیهٌ اٍ را تصهحی کٌیهذ ٍ ثهِ اٍ آگهبّی دّیهذ کهِ خذاًٍهذ در ٍخهَد
تَاًوٌذی ّبیی را رار دادُ گرچِ هوکي است ایي تَاًوٌهذی ثهب تَاًوٌهذی ّهبی ّوسهبنى ٍ فرزًهذاى
ًسدیکبى ه فبٍت ثبشذ (ثذثیٌی ٍ افکبر هٌفی هبًع خَدثبٍری است).
 -2خَد کن تیٌی :ثب فرزًذ خَد ثِ گًَِ ای ثرخَرد کٌیذ تب خَد را کَچک ٍ ثی ارز ًپٌهذاردّ .رگهس
خولِ ّبیی چَى «تَ ثذثخ ی ،ثیچبرُ ای ،از تَ کبری سبخ ِ ًیست ،عرظهِ ًهذاریً ،وهی تهَاًی هَفه
شَی» را ثِ اٍ ًگَییذ ثلکِ ًقبط هثجت ٍی را ثِ ٍیژُ در خوع یبدآٍر شَیذ.
 -3اًضٍا جَیی :گَشِگیری ٍ ظعف ارتجبط ثب ّوسبنى ٍ ًسدیکبى ،هبًع خَدثبٍری است ،پس ارتجبط
خَد را ثب آشٌبیبى خَة ٍ ّوسبنى هطلَة فرزًذتبى «ثِ ٍیژُ آى ّبیی کهِ اع وهبد ثهِ ًفهس ثهبنیی
دارًذ» ثیش ر کٌیذ.
ٍ -4اتستگیّ :ر ذر ٍاثس گی فرزًذ ثِ ٍالذیي ثیش ر ثبشذ هیساى خَد ثبٍری ا کو ر خَاّهذ ثهَد،
پس ثکَشیذ ثب اعطبی اس قالل در کبرّبی شخصی ٍ اعطبی هسئَلیت «الج هِ ه ٌبسهت ثهب سهي اٍ» ٍ
کبس ي از هرا جتّبٍ ،اثس گیا را ثِ خَدتبى کو ر کٌیذ.
 -5تیتشًاهِ تَدى  :ثیثرًبهِ ثَدى ،فرزًذ شوب را از خَدثبٍری ثبز هیدارد .ثِ اٍ کوک کٌیذ تب ثرای
اّذاف کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت خَد ثرًبهِ ریسی کٌذ.
 -6افسشدگی :زهیٌِ ّبی افسردگی فرزًذ خَد (ک ک ،داد ٍ فریبد ،ثی حره ی ،تجعیط ،هقبیسِ ،ثِ رخ
کشیذى دیگراى ٍ  ).....را از ثیي ثجریذ .کَدکبى ٍ ًَخَاًبى افسردُ اع وبد ثِ ًفس ًذارًذ.
اداهِ دارد

اثبات توسل از قرآن کریم
دس ایي ضواسُ ،تؼذادی اص آیاتی کِ تش هَوَع تَسل داللت داسًذ تیاى ههیضهَد ٍ ،تها تَجهِ تهِ آًْها دس
هی یاتین کِ هثحث تَسل سیطِ قشآًی ًیض داسد ٍ اگش چِ اًساى هی تَاًذ تِ عَس هستقین اص خهذای تؼهالی
حاجت خَد سا علة ًوایذ ٍ دسخَاست کٌذ تا گشفتاسیص سفغ گشدد ،اها خَد خذاًٍذ اسادُ فشهَدُ اًساى تا
تَسل جستي تِ کساًی کِ هأرٍى الْی ّستٌذ یؼٌی کساًی کِ اص عشف خذاًٍذ تهِ آًْها ارى دادُ ضهذُ
است (دس صهاى حیاتطاى) حَائج خَد سا تخَاّذ ٍ ایي هغلة دس آیات قشآى کاهالً هطَْد است .اص جولِ آى
آیات ،آیِ  5سَسُ هثاسکِ هٌافقَى است :کِ آیِ ضشیفِ تلَیحاً ایي ًکتِ هْن سا هتزکش هیضَد کِ ّش کسی
پیاهثش(ظ) سا دس صهاى حیات ایطاى تِ ػٌَاى ضفیغ قثَل ًذاضتِ تاضذ اص هٌافقیي هحسَب هیضَد.
آیِ تؼذ آیات  97ٍ98سَسُ هثاسکِ یَسف(ع) هیتاضذ کِ دس ایي آیِ ،فشصًذاى حضشت یؼقَب(ع) تِ ٍاسهغِ
پذس علة آهشصش کشدًذ ًکتِ قاتل تَجِ ایٌکِ ٍاسغِ قشاس دادى پیهاهثشاى ًهضد پشٍسدگهاس هتؼهال قهذهت
عَالًی داسد ٍ هختع صهاى پیاهثش اکشم(ظ) ًیست.
آیِ تؼذ آیِ  159سَسُ هثاسکِ آل ػوشاى است .دس ایي آیِ ًیض اص پیاهثش(ظ) خَاستِ
ضذُ کِ ضفیغ هشدم تاضذ ًضد پشٍسدگاس هتؼهال ،لهزا هَوهَع ٍاسهغِ قهشاس دادى
پیاهثش(ظ) جْت علة آهشصش دس آیِ هَسد ًظش غشیحاً تیاى ضذُ است.
آیِ دیگش ،آیِ  12سَسُ هثاسکِ هوتحٌِ است کِ تِ علة آهشصش پیهاهثش(ظ) تهشای
صًاى هؤهٌِای کِ ًضد ایطاى سفتِ تَدًذ اضاسُ داسد.

آیِ تؼذ ،آیِ  103سَسُ هثاسکِ تَتِ است ،دس ایي آیِ ًیض اص اًساىّا خَاستِ ضذُ ،پیاهثش(ظ) سا ٍاسغِ قشاس دٌّذ تا تِ
ایي ٍسیلِ سشیؼتش دػاّایطاى تِ اجاتت تشسذ ٍ اضاسُ داسد کساًی کِ صکات ٍاجة هال خهَد سا پشداخهت ههیکٌٌهذ
هستحق دػای پیاهثش(ظ) هیضًَذ.
(ظ)
آیِ دیگش آیِ  11سَسُ هثاسکِ فتح است کِ تیاى هیفشهایذ :پشٍسدگاس هتؼال اص پیاهثشش خَاست تشای ػذُای اص یاساى ایطاى کهِ
تْاًِ تشاضی ًکشدًذ ٍ تِ ّوشاّطاى تِ جٌگ سفتٌذ ٍ حضشت سا یاسی دادًذٍ ،اسغِ ضَد ٍ علة آهشصش ًوایذ.
(ظ)
آیات تؼذ آیِ  80سَسُ هثاسکِ تَتِ ٍ ًیض آیِ  6سَسُ هثاسکِ هٌافقَى است کِ هیفشهایذ :گشٍُ هٌافقاى اص ایٌکِ پیاهثش تشای آًْها
علة استغفاس ًوایذ هحشٍم ّستٌذ ٍ دس ٍاقغ تِ ٍاسغِ ایٌکِ ایي گشٍُّ ،ذایت ضذًی ًیستٌذ ،اص هحهذٍدُ هَوهَع تَسهل ٍ علهة
آهشصش کشدى تشای ایطاى ،استثٌاء ضذُاًذ.
آیِ دیگش آیِ  134سَسُ هثاسکِ اػشاف است کِ تِ ًحَُ تَسل حضشت هَسی(ع) دس استثاط تا قَم خهَیص اضهاسُ ههیفشهایهذ تها اص
گشفتاسی ػزاب الْی ًجات یاتٌذ.
آیِ دیگش آیِ  7سَسُ هؤهي هیتاضذ کِ ایي آیِ تِ علة آهشصش ٍ هغفشت فشضتگاى الْی تشای اّل ایواى اضاسُ داسد.
ٍ آیِ آخش آیِ  10سَسُ هثاسکِ حطش است کِ تاص اضاسُ هی فشهایذ هالئکِ ٍ گشٍّی اص هؤهٌیي تهشای گشٍّهی دیگهش اص ههؤهٌیي دػها
هیکٌٌذ ٍ خذاًٍذ ًیض تِ دػای خیش آًاى ،تشادساى دیٌیضاى سا هیآهشصد ٍ ایي ّواى هثحث التواس دػا گفتي تِ یکذیگش است.
قاتل تَجِ ایٌکِ تالٍت ایي آیات دس تشخَسد تا کساًی کِ تَسل جستي تِ اًثیاء ٍ اٍلیای الْی سا ضشک هیداًٌذ ٍ ًیض تهشای سد ًظهش
آًْا ٍ اثثات تَسل کافی است ٍ کاسساص خَاّذ تَد.
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