
 

 )دیتجو و قرآن آموزش کانون(

 ماهنامه

  MAY    2015 30*   1436  شعبان  11*   1394ماه    خرداد   9   شنبه  و یک  نودشماره  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش : فرمودند )عج(امام زمان
                                                                                        .اهل زمین هستم، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند

  )181، ص 53بحاراألنوار، ج (
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کـه مـورد بحـث مـا هسـت      ) مـؤمن (سوره مبارکه  60در قسمتی از آیه 
ـ   خوانیم،  می نم ادعونی استَجِب لَکُم، بخوانید مرا تـا اجابـت ک

فرمایید که خداوند متعال در این آیه اجابت دعـا را   ، مالحظه میشما را
تضمین فرموده است اما بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم کـه         
پروردگار متعال هر اجابت دعایی را تضـمین نفرمـوده بلکـه    

  . قطعاً دعا با شرایط خاصی مورد نظر است
عرب، هـر گـاه کلمـه دعـا در      از طرفی الزم است بدانیم از لحاظ ادبیات

علـی اسـتعمال   و هر گاه همـراه   الم بیاید دعاآیات قرآن همراه با 
یـابیم کـه منظـور     با توجـه بـه ایـن آیـه در مـی     . نام دارد شود نفرین

باشد نه نفـرین در حـالی کـه مـا گـاهی اوقـات تصـور         پروردگار دعا می
انیم درخواسـت  د کنیم به درگاه خداوند دعا کردیم در صورتی که نمی می

باشـد فلـذا در درخواسـتهایمان از     و علیه مـا مـی   ماما صددرصد به ضرر 
خداوند بخواهیم اگر این درخواست و دعا به مصلحت ما هست به اجابت 

  .مستجاب نکن است برسان و اگر به سود ما نیست و به ضررمان
ادت فرماید اما نه از طریق خرق ع همچنین خداوند منّان دعا را اجابت می

و معجزه زیرا خداوند بنا ندارد امور عادي و طبیعی بشر را بر خالف مسیر 
بلکه از آنجا که مسبب االسـباب اسـت   . طبیعی و عادي عالم، انجام دهد

گیرد پس خوبست در دعاهایمان  ها به دست می اداره امور را بوسیله سبب
ـ      طریق و نوع مشخص نکنیم و آن ا بـر  ها را بـه خداونـد واگـذار کنـیم ت

اساس مصلحت ما اجابت فرماید و توقع معجـزه و خـرق عـادت نداشـته     
 .باشیم

  
  

  صافی گلپایگانی... استفتاء از آیت
  
  

د و   :یعنی اعتکاف ت تعبـتوقّف در مسجد با این قید که در این توقّف قصد و نی
؛ و احوط آن است که نیت عبادت دیگـري ماننـد نمـاز و    یمبندگی را داشته باش

در هـر زمـانی کـه    زمان اعتکاف  .میر از اعتکاف را نیز ضمیمه نمایغ... روزه و
گرفتن صحیح باشد، صحیح است؛ اما افضل اوقات اعتکـاف، مـاه مبـارك     روزه

  .باشد رمضان و افضل اوقات ماه مبارك رمضان دهه آخر آن می
  
  اف کودك ممیز صحیح است؟آیا اعتک :ؤالس

  .اقوي، صحت آن است :پاسخ
آیا در اعتکاف واجب و مستحب، قصـد وجـوب یـا اسـتحباب الزم      :سؤال

  است؟
  .الزم نیست :پاسخ

عالوه بر نیـت   (آیا در اعتکاف، نیازي به قصد نمودن عبادات دیگر  :ؤالس
  هم است؟ ) اعتکاف

  .یز بشودبنابر احتیاط باید قصد عبادت دیگري ن :پاسخ
  شود نیت کرد؟ زمان نیت اعتکاف چه وقتی است؟ آیا اول شب می :ؤالس

وقت نیت، قبل از فجر صادق است و اکتفا به نیت اول شب مشکل اسـت مگـر    :پاسخ
  .که نیت اول شب تا فجر ادامه داشته باشد این
یش تواند از آغاز، هنگام نیت، شرط کند که اگر بـرا  آیا انسان می :ؤالس

اعتکـاف   -مثالً بگوید اگر هوا سرد شد -اتّفاقی افتاد یا مشکلی پیش آمد
کنم حتی در روز سوم؟ آیا الزم است اتّفاق یا مشکل خاصی را  را رها می

  در نظر بگیرد یا نیازي نیست؟
، شـرط  )نه قبل از آن و نـه بعـد از شـروع در اعتکـاف    (جایز است در حین نیت  :پاسخ

ا در هر وقت که بخواهد حتی در روز سوم بنماید، حتی بدون عـروض  رجوع از اعتکاف ر
  .هیچ سببی

آیا اعتکاف را به نیابت از کسی که مرده و یا به نیابت از کسی کـه   :ؤالس
  توان انجام داد؟ زنده است می

محـلّ اشـکال    )زنـده ( نیابت از میت در اعتکاف، صحیح است و نیابـت از حـی   :پاسخ
  .رجاء، اشکال نداردبلی، به قصد . است

 

  دهان بینی عامل فتنه
تا حاال شده آن قدر از چیزي ناراحت باشی که ندانی باید چکار کنی؟ امـا حتمـاً   

  .نباید انجام بدهی ادانی که چه کاري ر می
خلـوط  هاي ناقص خود که بـا تخـیالت هـم م    ها و شنیده ها از دیده خیلی از آدم

  .اندازند هایی به راه می شده، حرف و حدیث
چشمت روز بد نبیند کـه اگـر بـاور کنـیم و میـدان بـدهیم، گرفتـار و مبـتالي         

  .شویم هاي خانمان براندازي می فتنه
  .شود تر می خوري، اوضاع تلخ هایی که هر چه تکان می باتالق

تجسس نکردن، سکوت کردن و به خود فرصت تفکر دادن شیوه 
هـاي ایـن و آن راه    ها و شـنیده  ها و دیده اگر دنبال هوس .ندان استخردم

اینجاسـت کـه    .دهـیم  هاي خوب دوستی و زندگی را از دست می بیفتیم، فرصت
  .افسوس سودي نخواهد داشت

کسی که حرف سـخن چـین را قبـول    : فرمایند می )ع(حضرت علی
اي :  ندفرمای می و همچنـین  .کشاند کند، دوستی را به نابودي می می

هاي دیگران  هاي خود را فراموش کند، لغزش هر که لغزش! مردم
  . شمارد را بزرگ می

 )28ص/1ج/الروضه من الکافی -485ص/239حکمت/البالغه نهج(
 

  القرآن از هشتمین گردهمایی معلمین میقات یگزارش
ــنبه  ــارآموزان      26/2/94روزش ــین و ک ــین، معلم ــزرگ مدرس ــایی ب گردهم

معلـم قـرآن کـریم بـا سـخنرانی جـذاب        240القرآن با حضور بـیش از   میقات
مدیریت محترم مؤسسه استاد مرتضی مخملباف پیرامون تجلیل از مقام واالي 

علم، ارائه منابع مطالعاتی جدید، رتبـه بنـدي معلمـین، برنامـه ریـزي جهـت       م
هـاي درس،   هاي کمی و کیفـی مجـامع، جـزوات آموزشـی، کـالس      پیشرفت

  .در شعبه مرکزي برگزار گردید... مسابقات و
همایش فوق با اهداء یاد بود به معلمین، قرائت دعاي فـرج و نمـاز جماعـت و    

  .صرف نهار به پایان رسید
ي ارائه شده توسـط مـدیریت   هاکاراستفاده از راهامید داریم با 

هـاي   شـاهد پیشـرفت  مان هاي بیشـتر  و تالشمؤسسه محترم 
تر کـه چنـدان دورهـم     اي روشن آینده مؤسسه و داشتن تربزرگ

 .نخواهد بود، باشیم
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آقاي و  خانم مینا ستاري از جلسه پاکدشت -
عزیــزي از ... مرتضــی دولتــی و آقــاي فــتح 

کـریم   قرآني کارآموزبه مقام شعبه مرکزي 
  .دندنائل ش

 

در فوائد دعا براي حضـرت  (مکیال المکارم : نام کتاب
  ))عج(قائم

  : نام نویسنده
سید محمد تقی ... آیت

  موسوي اصفهانی
ــریفی از   ــع ش در توقی

 )عـج (حضرت ولی عصـر 
   بسیار دعا کنید: آمده

  .براي تعجیل فرج که همان فرج شما است
لذا در این کتاب در دو جلد عالوه بر اینکه مطالب 

نظیـري بررسـی    مورد بحث به طور گسترده و بی
شده، در چند بخش به بحثهایی در مورد اوقات و 
حالت دعا، چگونگی دعـا بـراي تعجیـل فـرج و     

... ضـرت و غیـره   تکالیف بندگان نسبت به آن ح
 .پرداخته است

  )تالوت(نرم افزار آموزشی قرآن کریم 
هـاي   این نرم افزار قابلیت

فنی و صوتی و تصـویري و  
هاي دیگر  آموزشی و قابلیت

در زمینه قرآن دارد کـه بـه   
  :باشد شرح ذیل می

متن کامل قـرآن و ترجمـه   
  به همراه هفت دوره تفسیر 

مباحـث   و لغت نامه و کشـف اآلیـات و آمـوزش   
  ...رآن وتجویدي و حفظ ق

نحوه راه اندازي و استفاده از نرم افـزار پشـت   (
  ).باشد موجود می ،قاب نرم افزار

جهت دریافت این نرم افـزار بـه واحـد سـمعی     
 .بصري مراجعه نمایید

  
و در یک خـانواده مسـیحی چشـم بـه جهـان      !!!) مهد آزادي(در کشور فرانسه ... ورونیک 

تحصیالت ابتدایی و متوسطه را گذراند . عبادت بودند اش اهل نماز و کلیسا و گشود، خانواده
سالش بود وارد دانشگاه شد آنجا بود که با دانشـجویان الجزایـري، لبنـانی و ایرانـی      18

این در حالی بود کـه  . خورد شود و براي اولین بار کلمه اسالم بگوشش می مسلمان آشنا می
تبلیغات ] گ تحمیلی با عراقو شروع جنهمزمان با انقالب ایران [کشور فرانسه علیه ایران 

رونیک در گفتگو و مباحثه زیـادي کـه   و. دانست روع جنگ را با ایران میکرد و ش می زیادي
با دانشجویان مسلمان انجام داد و با تحقیق از دین و آیـین مسـلمانی دریافـت کـه بـین      

هدیه گرفـت   وقتی یک قرآن. مسلمانان و مسیحیان هم تفاوتهایی و هم شباهتهایی هست
حجـاب  : گوید او می. خود نهاد و نام مریم را بر مسلمان شد. به تحقیق فراوان نمودشروع 

در فرانسه اصالً حجاب وجود نداشت، فقط چند پیـرزن عـرب طبـق     خیلی برایم جالب بود
خواندم به نمـاز و   گرفتم و نماز می قبالً طبق آئین مسیحیت، روزه می. عادت حجاب داشتند

ترس از دست دادن تمام دوستانم، مخالفت خانواده و محدودیت با . المی رو آوردمروزه اس
تا فوق دیـپلم درس  . شد، افکار مرا مغشوش کرده بود حجاب که باعث حفظ بیشتر من می

احساس کردم حاال که مسلمان شدم  .خواندم اما از دانشگاه بعلت حجاب مرا اخراج کردند
در همین زمان با یک دانشـجوي  . نیست... خدا با من است و حجاب نشانه عقب ماندگی و 
بهمراه ایشان جهت تحقیق در مورد  1364ایرانی مسلمان فارسی زبان آشنا شدم در سال 

غهـا ایرانیـان   انقالب و ایران و مردمش به ایران آمدم در اینجا بود که دریافتم برخالف تبلی
کنند با برگشـتن   و وطن دفاع میشی نیستند، آنها دارند از دینشان، اعتقادشان خشن و وح

ایشان اکنون پزشک و استاد دانشگاهی [به فرانسه و کسب اجازه از خانواده با آن دانشجو 
در ایـران بـا   . ازدواج کردم و زبان فارسی را از ایشان آموختم] باشند معروف در تهران می

ایشـان در  . شرکت در کالسهاي قرآن، تجوید، عربی، تفسیر و دعا راه خود را پیـدا کـردم  
مردم فرانسه خیلی روشن شدند و حجاب در  ،بعد از انقالب ایران: گوید مورد فرانسه کنونی می

تأسیس شده بزرگترین دبیرسـتان  ] بطور انگشت شمار[آنجا زیاد شده و اخیراً مدارس اسالمی 
سال  15نزدیک به  ،دختر محجبه با دبیرهاي مسلمان 600شمال فرانسه با ) لیل(هر اسالمی در ش

: ابراز داشت اي دارید؟ از ایشان پرسیده شد چه خواسته .شود است که بطور خصوصی اداره می
و نکته دیگري که خیلـی  . خواهم را می )عـج (پیشرفت اسالم و حفظ مسلمانان و ظهور امام زمان

من ایران سالهاي اول انقالب را بیشـتر از  : گوید میکه این است !! دغدغه رویش تعصب دارد و
  ...] از نظر رفتار، پوشش، و روابط زنان و مردان در جامعه و[االن دوست دارم 

 ترجمه کتـب از فارسـی بـه فرانسـه     -پاستور وتمدتی کار در انستی - :نمونه فعالیتهاي اجتماعی ایشان
مـدتی   - ]عالمه جعفـري [حقوق بشر اسالم و غرب  و ]از عالمه طباطبایی[معاصر اسالم و انسان مانند کتاب 

 - ...افریقـا و  ترجمه کتابهـاي جیبـی و ارسـال بـه    ) ابالغ(اري با مؤسسه همک - همکاري با مجله پیام اسالم
ـ  کارادیـت مقالـه و مجلـه    - )]کتب جیبی براي کودکان(کتب یاران ائمه [همکاري با مجمع جهانی اهلبیت  ه ب

  ...و زبان فرانسه
ایم چقدر براي نشر  ما که مسلمانیم و در خانواده مسلمان بدنیا آمده!!! راستی

 ایم؟ کرده اسالم کار
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انگیزه نیـاز ارضـا نشـده فـردي     : در مبحث پیشین بیان شد
ـ  یک نوع دغدغه ذهنـی ایجـاد مـی    ،است که در فرد د و کن

شود  طرف کردن این تنش نیروي محرکی ایجاد میبراي بر
شـود و امـا در    که باعث انجام کاري یا رفتاري در فـرد مـی  

شـود   انگیزه یک نوع نیروي ذهنی است و باعـث مـی  : ادامه
با فـرد  ) الف(گونه خاصی رفتار کنند یعنی رفتار فرد به افراد 

شـود پـس ادعاهـایی مبنـی بـر اینکـه مـا         متفاوت می) ب(
توانیم به شما انگیزه بدهیم یـا انگیـزه خـود را بـه شـما       می

ر تلقین کنیم اشتباه است شاید بتوانند انگیـزه شـما را زیـادت   
  .، ذهنی و ذاتی استاما ایجاد انگیزه کامالً فرديکنند 

اسـت   حفظ انگیـزه  -1: پردازیم مورد دومی که به آن می
افتـد   در صد زیادي از افراد که ایجاد انگیزه در آنها اتفاق می

شناسـایی  : توانند آن را حفظ کننـد اولـین عامـل حفـظ     نمی
تان است وقتی به درستی شـناخته   همان نیازهاي ارضا نشده

پاداش  -2شوند برایتان حفظش طوالنی مدت خواهد شد 
توانـد   است یکی از عواملی که مـی  و اهداف کوتاه مدت

انگیزه را از بین ببرد انتظاراتی است که ما در طی بلند مدت 
توانیم نتیجه را ببینیم به مـرور   از خودمان داریم و چون نمی

شی پیدا کرده و موجب کاهش انگیزه زمان یک حالت فرسای
انسانها همیشه دوست دارنـد نتیجـه کـاري را کـه     . شود می

دهند ببینند این نتیجه ناخودآگاه در فرد ایجاد یک  انجام می
شـود و یـا    کند پاداشهایی که منجر به انگیزه مـی  پاداش می

دارد پاداشـها   انگیزه را ترفیع یـا بهبـود یـا ثابـت نگـه مـی      
امـا پاداشـهاي ذهنـی بـه     . دنادي یا ذهنـی باشـ  د منتوان می

مراتب از پاداشهاي مادي اهمیت و تأثیرشـان بیشـتر اسـت    
بیند نـاخود   دهد می وقتی انسان نتیجه کاري را که انجام می

کند و به این نتیجـه مهـم    آگاه در خود احساس موفقیت می
دارم و یـک گـام   رسد که من توانستم یک گام به جلو بر می

م شما باید سعی کنید هفتـه بـه هفتـه    زدیکتر شوبه هدفم ن
در کالسـهاي آموزشـی   : پیشرفتتان را ببینید به عنوان مثال

ام چند مطلب جدید یاد بگیرم و نسبت به هفته قبلم  توانسته
بیـنم و همـین    پیشرفت داشته باشم، پس نتیجه کارم را می

تـه  یا مثالً بگویید تا آخـر هف . دهد کار انگیزه مرا افزایش می
من چه چیزهایی باید به دست بیـاورم و چـه الزامـاتی بایـد     

  .ام برسم رعایت کنم تا به هدف آخر هفته
در زندگی شاد باشید، افراد شـاد انگیـزه   : و در آخر

بیشتري براي انجام امـور دارنـد خـود را مجبـور     
 . کنید تا شاد باشید تا از زندگی لذت ببرید

 تشیعمحافظت از مراکش در برابر 
» هیسپرس«ر اساس این گزارش پایگاه ب

سلفی ها مدعی شدند که تشـیع   مراکش،
له حاشیه اي نیست بلکه اولـویتی  یک مسأ

مبارزه شود و نظـر بـه   است که باید با آن 
  گسترش تشیع و سرعت خطرناك بودن 

درصـد   7درصـد بـه    1انـد از   در مراکش به آن گرویدهکه انتشارش، تعداد افرادي 
ا همچنین ادعا کردند شیعیان و یهودیان مشترکاتی با هم دارنـد و  آنه .رسیده است

در پایان این نشست بـر اهمیـت    !)ص(شیعه به یهود نزدیکتر است تا اصحاب محمد
ایجاد یک بخش اعالمی براي دفاع از اهل سنت در برابر آنچه هجمه ویرانگر شبکه 

  . هاي شیعی نامیدند، تاکید شد

سـابقه   بـی آمیـز و   ، یک پایگاه آمریکایی از اقـدام تبعـیض  »شیعه نیوز«به گزارش 
کـامیونیتی   در گزارش .متقاضی انجام سفر حج خبر داد ۀریاض علیه مسلمانان شیع

شیعیان در جستجوي سـفر حـج را هـدف     ،سعودي )عربستان(با عنوان  دیجیتال نیوز
الی است کـه مسـلمانان   ؤاین س "آیا شما شیعه هستید؟": ستدهد، آمده ا قرار می

 .ت براي سفر حج به آن پاسخ دهندمجبور هستند به عنوان بخشی از روند درخواس
عربستان سـعودي در حـال اجبـار شـیعیان     «: این پایگاه آمریکایی همچنین نوشت

هستند هماننـد کـاري کـه هیتلـر بـا       )به عنوان شیعه( براي برچسب زدن به خودشان
سال جاري ( براي اولین بار، امسال: کید کردأت» کامیونیتی دیجیتال نیوز« .یهودیان کرد

 .را در درخواست مجوز حج گنجاندند ال آیا شیعه هستیدسؤ مقامات سعودي )يمیالد
این اقدام تبعیض آشکار نسـبت بـه   «: کید شده استأدر ادامه گزارش مذکور هم ت

بـراي سـفر   ( شیعیان است چرا که عربستان سعودي حتی در درخواستهاي تقاضـا 
تان سـعودي تـاریخ   عربساست در حال جدا کردن مسلمانان شیعه از دیگران ) حج

آمیز است  این اقدام نه تنها تبعیض. طوالنی از تبعیض در قبال مذاهب گوناگون دارد
 ...کند بلکه مسلمانان شیعه را از حق شرکت در حج محروم می

و گـام و   اي است بـه وسـعت یـک گنـاه     خداي من، اي بهترین یار، بین من و تو فاصله
ها فرو  فاصله ي نگاه پرمهر و لطف تو هستم که در سایه آنگاه...ربی به اندازه یک نگاه قَتَ

ي فروزان غـم، گلسـتان    با تو زمین، این آتشکده... ریزند و هیچ حزن و اندوهی ندارم می
که چـون کـودکی بـازیگوش از تـو دور      اما گاهی... با تو من همیشه دربهشتم، من است

پس اي یگانه یار ... نمی سوزانمشود و بی تو از فراقت در جه غم قرین قلبم می، شوم می
آن را جایگاه بزرگترین عشق خود کـن، تـا ایـن مهـر      سپارم قلبم را به تو می، و یاور من

رکبی شود براي رسیدن به توم ...  
 امروز بیشتر از همیشه ایام به تو نیازمندم . ..اي یار مهربان، هرگز نگاهت را از من مگیر

 ود تنهایم مگذار بر من ببار که تشنه نورمشدیگر اشکی نمانده که بین ما پل 


