کانون آموزش قرآن و تجوید میقاتالقرآن

شماره صد و بیست و ششم *  29فروردین  12 *1398شعبان 2019 April 18 * 1440
حضرت مهدی(عج) فرمودند :ما در رعایت حال شما هیچ کوتاهی نمیکنیم و یااد شاما را اخ طاانر نمایباریم وررنام متنات و
دشواریها شما را فرا میررفت و دشمنان شما را اخ بُن و ریشم قلع و قمع میساطتند.

مژده ای دل هک شب نیمه شعبان آمد
بانک تکبیر نگر رد همه عالم ربپاست
از زمین نور هب باال رود امشب زریا
ع
اقئم آل محمد( ج) گل گلزار رسول

(ص)

(بحاراالنوار ،ج ،53ص)72

رب تن مرده و بیجان جهان جان آمد
همه گویند مگر جلوه زیدان آمد
نور خورشید امامت همه اتبان آمد
ع
حجه بن الحسن( ج) آن مظهر ایمان آمد
مراسم جشن بزرگ نیمه شعبان
در شعبه مرگزی میقات القرآن
زمان :یکشنبه 98/2/1
ساعت 9:30 :صبح الی 12
*برنامهها:
 تالوت قرآن کریم توسط نفرات برتر مسابقه میالد نور اجرای سرود ،تواشیح ،دکلمه ،سخنرانی و مداحی اجرای نمایش یک آسمان نگاه معرفی و اهدای جوایز برگزیدگان سی و یکمیندوره مسابقات قرآنی یادواره میالد نور

ممموعهای از توقیعات و نامه سای حضرت مهدی(عج) به شیعیان
و نایبان ایشان از متون کهن و ممدامع رواید شناسدای و در ۹
بخش در اثر حاضر ترجمه و تدوین شده است .این نامهسا حاوی
مهمترین ایدهسای شیع در تبیین مشروعیت و شرایط امامتو
نیابتو معمزات و کرامات حضرت مهدی و اشاره به حوادث عصر غیبت صغری م باشد.
در این توقیعات سم افراد و مدعیان دروغین رسوا شدهاندد و سدم بدرای علمدای راسدتین
شیعه دعا شده و توصیهسا و رسنمودسای به جامعه شیعه و علمدای شدیعه بیدان گردیدده
است .در برخ از نامهسا به شبهات و اشکاالت فقه و کالم و عقیدت پاسخ داده شدده
است .بخش سفتم تا دسم به کرامات و معمزاتو دیدارسا و مالقاتهای صورت گرفتده بدا
حضرت مهدی اختصاص یافته است.

به مناسبت فرا رسیدن میالد حضرت مهدی(عج) و نیمه شعبان واحدد سدمع
بصری دو محصول مهم که با این ایام مناسبت دارد خدمت دوستان بزرگدوار
معرف م نماید:
(عج)
 -1وظایف شیعیان در زمان غیبت کبری امام عصر
یک از دالیل مهم غیبت حضرت مهدی(عدج) ایدن
است که مشخص شود کسان که ادعا م کنند از
شیعیان حضدرت سسدتندو ویدایو خدود در زمدان
غیبت حضرت را م دانندد و نن ویدایو را انمدام
م دسند و در واقع شیعه رسم و واقعد از شدیعه
اسم و شناسنامهای شناخته شود.
در  DVDویایو شیعیانو جناب استاد مخملباف بهتدرین مدوارد از ویدایو
شیعیان در زمان غیبت را به زبان شیوا مطرح نمودند برای نمونده برخد از
این ویایو عبارتند از - :صدقه دادن بررای ضررر  -معرفرت و
شناخت ظاهری و باطنی نسبت به آن ضرر  -محبت خرا
داشتن به آن ضرر  -استمداد و استعانت و اسرتااهه بره آن
جناب در هنگام شدائد و بالیا  -مقید بودن به اضکام اسالمی و
عبادی و...
با استماع این  DVDم توان در اجرای ویایو خود به عنوان شیعه و منتظر
واقع حضرت گام برداشت.
(عج)
 -2مکان سکونت امام عصر
این مبحث یک از مباحث است که برای سمده
(عدج)
مردم (موافقین و مخالفین حضدرت مهددی
اسمیت دارد .با استماع این موضوع
م توان به پاسخ سؤاالت مختلو در این رابطه رسید از جمله:
 آیا ضرر در این کره خاکی سکونت دارند؟  -آیا میتوان بهمحل سکونت امام عصر(عج) پی برد؟ و سؤاال دیگر...

کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته
شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته
غبار رغبت از رخسار غمگین دور می سازد
و ما را می کند رغق سرور آهسته آهسته
دل ردیایی ما را هب ردیا می ربد روزی

هب سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته
ازین رخوت راهیی می دهد جانهای محزون را
ردونها می شود رپ شوق و شور آهسته آهسته
تح
نسیم وحشت پا یز را قدری مل کن

بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته
کسی می آید و می گیرد احساس خدا یی را

ز انسانهای سرشار از رغور آهسته آهسته
فنا می گردد این اتریکی و محنت ز دنیامان
ز ره سو می دمد صدگوهن نور آهسته آهسته
هب سر میآید این دوران تلخ ااظتنر آخر

و انجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته
ز الطاف خدا وندی حضورش را تمنا کن
هک او مرداهن می یابد حضور آهسته آهسته

[فتوی مراجع عظام امام خمین و نیت ...خامنهایو نیدت ...سیسدتان و نیدت ...صداف و
نیت ...مکارم شیرازیو نیت ...بهمت و نیت ...سبحان ]
سوال :آیا چشیدن غذا روزه را باطل میکند؟
پاسخ :اگر نن را فرو نبرد اشکال ندارد.
سوال :گاهی بعد از سحر طعم و بوی بعری از غذاها یا خمیر دندان تا
مدتی در دهان می ماند .ضال اگر پس از گردانردن آب در دهرانب براز
طعم و بویی باقی بماندب تکلیف چیست؟
پاسخ :اگر دسان شسته شود و اجزای غذا باق نماندو اشکال ندارد.
سوال :آیا ترکردن لب با زبانب روزه را باطل میکند؟
پاسخ :نهو باطل نم کند.
سوال :اگر روزه دار آب را به قصد رفر عشرد در دهران گردانرده و
بیرون بریزد -به طوری که اندکی از آن هم پایین نرود -چره ضکمری
دارد؟
پاسخ :اشکال ندارد.
سوال :آدامس جویدن و مکیدن کُندر برای روزهدار چه ضکمی دارد؟
پاسخ :سرگاه طعم یا ذرات چیزسای مانند ندامس پس از جویددن یدا مکیددن وارد
حلق شودو روزه را باطل م کند .اما اگر ذرات از نن جدا نم شود یا در صدورت جددا
شدن نن را بیرون م ریزدو اشکال ندارد.
سوال :استفاده از رژ لب ببرای روزه دار چه ضکمی دارد؟
پاسخ :استفاده از رژ لب سنگام روزهداری نن را باطل نمد کنددو مگدر نن کده وارد
دسان شده و فرو داده شود.
سوال :استفاده از عشر و شامپو معشر برای روزه دار چه ضکمی دارد؟
پاسخ :استفاده از شامپو و کرم معطر در حال روزه نن را باطل نمد کندد .اسدتعمال
عطر نیز برای روزه دار مستحب استو ول بوییدن گیاسان معطر کراست دارد.

ضقوق همراه:
امام سماد(ع) م فرمایند :حقوق سمراه این است که )1 :با بخشندگ و انصاف با او مصاحبت کن در احسان با او سمراه شوی
 )2او را سمچنان که تو را گرام م دارد گرام شماری  )3برای او لطو و رحمت باشو نه رنج وعذاب و نگاه باش سیچ نیروید
وجود ندارد جز عنایت خداوند متعال
حقوق اموال:
حقوق اموال از زبان آقا امام سجاد(ع) به این شرح است )1 :آن را به جز از راه حالل بدست نیاورده باشی  )2اموالت را جزز
در مورد حالل مصرف نکنی و در راه صحیح به مصرف رسانی  )3در مصرف مال کسی که سپاسگزار نیست بر خود مقزدم
نداری  )4در مورد اموالت براساس فرمانبری از خدایت عمل کن  )5درباره مصرف دارائیت بخل در پیش مگیر کزه بخزل
با وجود برخورداری از نعمت بازگشتی جز حسرت و ندامت ندارد.
(ع)

از کتاب طریق نور -رساله ضقوقی امام سجاد

کلیدهای استفاده از فنون مناظره در
پاسخگویی به اشکاالت وهابیت درباره
توسل و تبرک جستن
در این شمارهو با سدف یادگیری فنون منایره و بکارگیری ننها در موضوع توسدل و تبدرک
جستنو به چند اشدکال مدورد نظدر در ایدن بخدش پاسدخ داده مد شدود و بددین منظدور
راسکارسای ارائه م گردد .الزم به ذکر است در این نحوه پاسخگوی سمدانطور کده قدبالً
بیان شد استمداد از حمت باطن (عقل) و نیز حمت نقل (قدرنن کدریم) امدری ضدروری
م باشد .اولین اشکال که در این خصوص مطرح م شود در مورد واژه «خوانددن» اسدت.
در پاسخ به این اشکال که صریحاً بیان م شود خواندن غیر خددای تعدال شدرک اسدت و
فاعل نن مشرک تلق مد شدودو براسدات تعریفد کده از نظدر لغدت و اصدطالح از واژه
«شرک» در شماره سای پیشین نمدو بیان م کنیم که :

سرگاه شخصو غیر خداوند را برای خویش معبود قرار دسد و او را پرستش کند و یدا اینکده او را در کندار پروردگدار
متعال قرار داده و او را نیز بپرستدو چنین شخص عملش شرک و خودش مشرک محسوب م شودو اما اگر منظدور
از خواندنِ کس و کمک خواستن از او یا طلب دادرس و استغاثه باشد به نحوی که برای او مقام خدای قائل نشدود
و او را به عنوان معبود قرار نداده و مورد پرستش قرار ندسد و صفات اولوسیت برایش قائدل نباشدد عملدش شدرک
نیست و چنین شخص مشرک نیست چرا که دو خصوصیت معبود قرار دادن و پرستش کردن و در این نوع خواندنِ
غیر خداو وجود ندارد .از طرف عقالً درم یابیم که اگر خواندن غیر خدای تعدال (بددون خصوصدیت فدوق) شدرک
باشدو لذا سمه افراد کرۀ زمین مشرک م باشند چرا که در سر صورت سمدیگر را بنابر ضرورت صدا مد زنندد یدا از
یکدیگر استمداد م طلبندو حت خود وسابیون نیدز مشدمول سمدین امرندد و در جدای کده کشورشدانو نبرویشدانو
اموالشانو جانسایشان و ...در معرض خطر نابودی قدرار گیدردو بمدای اینکده بگویندد «ادعدون اسدتمب لکدم»...
بالفاصله از غیر خداوند تقاضای کمک و مدد رسان م کنند.
در نتیمهو اگر درخواست از غیر خدایتعال شرک و فاعل نن مشرک قلمدداد شدود اولدین مشدرکینو خدود وسدابیون
سستند .پس سر خواندن شرک نیست( .البته با کم دقت سر انسان عاقل و با انصاف خواسد دانست که مشدرکین
به معنای واقع در زمان حاضر وسابیون و طرفداران ننها سستند ).در قرنن کریم نیز طبق نیات فراوان و پیغمبران و
اولیای اله بارسا غیر خدای تعال را برای کمک و یاری خواندهاند از جملده در سدوره مبارکده کهدو بده مداجرای
حضرت ذوالقرنین اشاره شده که از قوم خود کمک طلبید و سرانمام با کمک ایشان موفق به ساختن سدی محکدم
در مقابل یأجوج و مأجوج شد .یا در سوره مبارکه نوح (ع) نیه  : 5م خوانیم که حضرت مد فرمایندد :قدالر ربِا اّناد
دعوتُ قروم لیالً و نهاراًو بارالها من قومم را شب و روز خواندم (دعوت کردم) البته سمانطور کده بیدان شدد معندای
خواندن با عبادت (پرستش کردن) تفاوت دارد.
کد سیدی35-232 :
در شماره نیندهو اشکال دوم به سمراه نحوه پاسخگوی مطرح خواسد شد ان شاءا...

چک وقتی قلم خوردگی پیدا کند دیگر از اعتبار میافتدب مگر این که پشت نویسی شود.
ما هم همین طور ...وقتی که یک گناهیب لازشی ولو ناچیزب ولو اندک داشته باشیم از چشم خدا میافتیمب از اعتبار میافتریمب
مگر این که پشت نویسی کنیم؛ یعنی توبه کنیمب آن وقت است که آن اعتبار و آبروی رفته باز میگردد .این است کره قررآن
کریم میگوید« :وَ تُوبُوا اِلَی اهللِ جَمِیعًا؛ همه توبه کنید و به سوی خدا بازگردید»

