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اش  رود، و تا به وعده ولیت میئدهد زیر بار مس اما وقتی وعده می. انسان تا وعده نداده، آزاد است: فرمودند  )ع(امام حسن مجتبی
 )113،ص78بحار االنوار،ج(                                                                                                 .ل نکند رها نخواهد شدعم

 

  مراسم احیاي لیالی قدر
  :برنامه

تالوت قرآن، بیان احکام، قرائت دعاي 
و زیارت امام  )ع(مناجات امیرالمؤمنین ،افتتاح

  ، مداحی، مراسم احیاء و مناجات)ع(حسین
  

  بامداد 2  الی  22:30     : ساعت
     :زمان
  شب نوزدهم   14/4/94   کشنبهی

  شب بیست و یکم   16/4/94سه شنبه 
  شب بیست و سوم  18/4/94پنجشنبه  

 میقات القرآن شعبه مرکزي       :مکان

  خدا را شکر نمی توانم دوستانم را بشمارم این یعنی برایشان فخر نفروختم
 

  
ـ  ...": فرمودند )ع(حضرت علی ایی خـود پسـندي اسـت و    ترسناك تـرین تنه

  ".ترین ارزش خانوادگی اخالق نیکو است گرامی
ر خروار تفاخر و غرورشـان را کـوه   اي هستند که خروا ها، عده در جمع ما آدم

نازنـد، یـا بـه قـدرت و      یا دارند بـه قیافـه شـان مـی    . کنند ها هم حمل نمی
اند و هر وقت هـم بخواهـد    ها امانت خالصه یادشان رفته همه این. ثروتشان

چه زیبا رویانی که با بیماري و تصـادف تغییـر چهـره    . گیرد ها را پس می این
مغرورهـا مـورد   . متمکّن که به یک باره فقیـر شـدند   اند و یا چقدر افراد داده

عالقه دیگران نیستند و شاید فراموش کردند چیزي که معیار ارزش و احترام 
شـود،   است و موجب جلب و جذب اطرافیان و حتی رضایت خداي حکیم مـی 

افتنـد و هـیچ    ها هیچ وقت از قیمت نمـی  این الماس. داشتن اخالق نیکوست
 ،شرب و خـوش مـرام  افراد خوش م. شوند ران نمیوقت موجب رنجش دیگ

اگر حرف مـرا تصـدیق کـردي سـعی کـن       .مانند محبوب و مطلوب باقی می
  .بدهی قرارها  اسمت را همواره در لیست خوش خلق
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  از این )غافر(سوره مبارکه مؤمن 60در شماره پیشین آیه 
  از طریق اسباب یث مورد بررسی قرار داده شد که اجابت دعاح
ـ داُبه سود بندگان است اما مبناي بحث ما در این جلسه بررسـی دو واژه    و  ونیع
یاُواژه  .باشد یه میدر این آ ونرُبِکْتَسددر این آیه فعل امـر بصـورت جمـع     ونیع

حال ببینـیم ایـن   . مذکر مخاطب است یعنی اي بندگان بخوانید مرا که خدا هستم
  امر و فرمان الهی چگونه است؟

  . الزم به ذکر است اوامر و نواهی پروردگار عالم دو گونه است
  نواهی ارشادي اوامر و: قسم دوم اوامر و نواهی مولوي  : قسم اول

در قسم اول انجام دادن یا انجام ندادن عمل از جانب بنده، موجب عقوبت و کیفر 
الهی خواهد بود و در قسم دوم چون بنـده حـق انتخـاب دارد و مـوال بـه عنـوان       

کند چـرا کـه آگـاه بـه مفاسـد امـور اسـت         ارشاد و راهنمایی می ،مشاوري عالم
ندن نماز شب که واجـب نیسـت و اگـر    مستوجب عقوبت نخواهد بود همانند خوا

قابل ذکـر اینکـه    .یابد شخصی آن را بجا نیاورد به پاداش و فضیلت آن دست نمی
ـ فرمایـد سـید   فرمان پروردگار در این آیه با توجه به ادامه آن که می هنَّخُلُونَ جم 

رین امر مولوي است، یعنی وظیفه همه ما دعا کردن است چرا که اگـر از روي داخ 
و دعـا یـک   . استکبار این امر را به تأخیر بیندازیم قطعاً وارد دوزخ خـواهیم شـد  

اي از بقیـه سـاقط    یعنی همه باید دعا کنند و با دعا کردن عده(واجب عینی است 
  ) نخواهد شد

استکبار در لغت به معنی اظهار بزرگی و  و اما استکبار در این آیه به چه معناست؟
در ) خاص خداي تعـالی اسـت  (قالل باشد ممدوح است تکبر است که اگر باالست

ر وجودي که ذاتاً بزرگی و گیباشد به عبارت د غیر این صورت مذموم و ناپسند می
 اي کـه ایـن   عظمت دارد نه اینکه کسی به او عطا کرده باشد تفاوت دارد با بنـده 

ین آیـه  کنند با توجه به ا چنین نیست و الزم است بدانیم کسانی که اصالً دعا نمی
شوند و بدین گونـه   و روایات وارده در این زمینه، نهایتاً به صفت استکبار دچار می

کبر یک بیماري روحی است کـه شـخص بـراي    . دعا سدي مقابل کبر بنده است
تربیت روح خویش نیازمند این است که اعمالی مانند تواضع، خضوع و خشوع در 

در نتیجه دعـا  . ا روحش دچار تکبر نگرددرا انجام دهد ت... مقابل پروردگار، دعا و
که دعا کننـده  ... یکی از مصادیق عبادت است همانند نماز، روزه، خمس، حجاب و

در هر صورت چه دعایش مستجاب شود چه مستجاب نگردد عبادت خداي تعالی 
  .را انجام داده است

  

  

  
  مکارم شیرازي... استفتاء از آیت

حکم روزه بیمارانى که از دارو استفاده مى کننـد،  : سؤال
  در فروض زیر چیست؟

شـود   تزریق آمپول یا سرم از طریق رگ انجام مى) الف
جنبـه  . 2 .فقط جنبـه تقـویتى داشـته باشـد    . 1: وو دار

جنبـه غیـر تقـویتى    . 3 .درمانى و تقویتى داشته باشـد 
  ؟داشته باشد

استفاده از قطره، در سه فرض فوق نسبت به دارو، ) ب
  از طریق چشم، گوش، یا بینى چه حکمى دارد؟ 

لوله اى کـه از  (وارد کردن دارو از طریق سوند معده ) ج
چـه  ) طریق دهان یا بینى وارد معـده بیمـار مـى شـود    

 حکمى دارد؟
 ولى ؛تمام تزریقات مذکور براى روزه دار اشکال دارد) الف: پاسخ 

  .تزریق در عضله مانعى ندارد
 .اگر به حلق وارد نشود، یا شک داشـته باشـیم، اشـکالى نـدارد     )ب
مگر در مواقع ضرورت که آن نیـز موجـب بطـالن     ؛جایز نیست) ج

 .روزه است
در ترمیم و قالب گیرى دندان، از موادى استفاده : سؤال

شود که قابل حل شدن با آب دهان است و مـزه آن   مى
 شود، آیا براى روزه اشکال دارد؟ چشیده مى

  .اگر آب دهان را بیرون بریزد اشکالى ندارد: پاسخ
اگر کسی روزه قضا داشته باشد و تا سـال بعـد   : سؤال

نتواند آن را بگیرد و کفاره آن را هم داده باشد آیـا اگـر   
چند سال دیگر هم بگذرد و باز هم نتواند آن روزه ها را 

 ي آن روزه ها کفاره بدهد؟برا بگیرد آیا باید مجدداً
 .کفاره مجدد الزم نیست: پاسخ
آیا در مد طعام، که به عنوان کفاره روزه پرداخته : سؤال

 کند؟ مى شود، گوشت هم کفایت مى
 .به تنهایى اشکال داردگوشت : پاسخ
اگر شخصی روزه قضا داشته باشد و بدون عـذر  : سؤال

یـرد و  هاي قضـایش را نگ  تا ماه رمضان سال بعد روزه
که دیگـر تـا آخـر     به طوري ،بعد از آن نیز مریض شود

 عمر قادر به گرفتن روزه نباشد تکلیفش چیست؟
فقیري را سیر کند ولی براي سـالی کـه    ،باید براي هر روز: پاسخ

موفق به قضا بوده و قضا نکرده باید براي هر روز دو فقیـر را سـیر   
 .کند

شرعی نگیریم اگر روزه ي ماه رمضان را با عذر  :سؤال
و قضاي آن را بعد از ظهر و قبل از مغرب افطـار کنـیم،   

 ي آن به چه میزان است؟ کفاره
خورده باشد کفاره  که قبل از غروب آفتاب عمداً در صورتی: پاسخ

که نتوانـد سـه روز    دارد و کفاره آن سیر کردن ده فقیر و در صورتی
 .گیردبپی در پی روزه 

  خداي گناهکاران
  :در کوه طور هنگام مناجات عرض کرد )ع(موسیروزي حضرت 

  .لبیک: اي پروردگار جهانیان، جواب آمد
  .لبیک: سپس عرض کرد اي پروردگار مطیعان، پاسخ شنید

  !لبیک! لبیک! لبیک: اي پروردگار گنهکاران، آنگاه شنید: گفت )ع(بار دیگر موسی
کردم و  یـک بـار    ها صدایت خدایا چه طور است که به بهترین نام: گفت )ع(موسی

صدایت کـردم و سـه مرتبـه پاسـخ     » پروردگار گنهکاران«پاسخ گفتی، اما به نام 
اي موسی، عارفان به معرفت خود، نیکوکاران بـه کـار   : خداوند متعال فرمود دادي؟

خود، و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند، اما گنهکاران جز به فضل مـن امیـدي   
  ! نا امید کنم، به در گاه چه کسی پناه برند؟ اگر من هم آنان را. ندارند

 198قصص التوابین،ص 
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بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآنی یادواره میالد نور ویـژه  
برادران همزمان با جشن هزارو صـدو هشـتادو یکمـین سـال     

هـاي قرائـت، ترتیـل، حفـظ      در رشته )عج(میالد حضرت مهدي
قرآن کریم، مفاهیم قرآنی، مداحی و سخنرانی برگزار گردید و 

  . تقدیر به عمل آمداز نفرات برتر هر رشته 
  راسم م الزم به ذکر است در

  فرهنگی  هاي فوق برنامه
همچون تواشیح، سرود، نمایش، ابتهال، سـخنرانی  
و مـداحی توسـط معلمـین و دانشـجویان شــعب     

  .القرآن به اجرا درآمد میقات

  )س(فروغ آسمان حجاز، خدیجه: نام کتاب
نگارش و سـامان   ذیلبخش  10این کتاب در 

  :یافته است
خانـدان   -2ترجمان شخصـیت   -1
 -3رهنگ دوست و عدالت خواه   ف

 -4 مـاي سـعادت  و هدخت درایت 
هـاي   غـه  سه دهـه زنـدگی و دغـد   

راز معنویـت و شـکوه    -5مشترك  
  امتیازات  -6  )س(سراي خدیجه

ي حـق و   در آیینـه سیماي مـام آزادي   -7 )س(خدیجه شگرف
 -9  )س(ي خدیجـه  بینش و منش زیبـا و پرجاذبـه   -8عدالت  

 -10 گسترش اسالم و پیشرفت جامعه عرب نقش خدیجه در
  هاي زندگی آخرین شعله

 

آداب دعا را رعایت کن، اگر : فرمودند )ع(امام صادق
              ...بجا نیاوري منتظر اجابت نباش شرایط دعا را

  )36، ص93، جاالنوارربحا(
دانیم هـر کـاري    طور که می همان

آداب و شرایط مخصوص به خود را 
دارد در بحـث دعـا نیـز بـراي دعــا     
کردن آداب و شـرایطی وجـود دارد   

  که رعایت کردن آنها این تضمین 
حلـول  با توجه بـه   .دهد که دعاهایمان اجابت شود را به ما می

مـاه میهمـانی خداونـد و مـاه آمـرزش و       ،رمضـان  مباركماه 
به جاست که با شرایط دعا کردن آشنا شویم و بـدانیم   مغفرت

که در چه شرایطی دعـاي مـا مسـتجاب خواهـد شـد و ایـن       
  . فرصت را مغتنم بشماریم و از دعا کردن غافل نباشیم

   :ز شرایط استجابت دعابرخی ا
  در ابتداي دعا ... بسم صلوات فرستادن و گفتن -
  پاکسازي خانه دل از بغض و کینه  –
  انگشتر عقیق به دست کردن  –
  استعمال بوي خوش –

رو به قبله بودن و دستها را به سمت آسـمان بلنـد    -
  ...کردن و

خواهد خدا او را ببخشد و دعایش را  هر کس که می
اجابت کند، او نیز باید دیگران را ببخشد و به آنها 

  .رحم نماید
 CDبه براي کسب اطالع از سایر شرایط استجابت دعا 

 .حد سمعی بصري مراجعه فرمائیدمربوطه در وا

سه دوست در یک اتومبیل به مسافرت رفته بودند و یک تصادف مرگبار باعث شد که 
یک لحظه بعد روح هر سه دم دروازه بهشت بود و فرشته . در جا کشته شوندهر سه 

    ...شد که آنها را به بهشت راه دهد نگهبان بهشت داشت آماده می
  !یک سؤال

هـاتون در حـال    شین اونجا روي زمین بدن االن که هر سه تا دارین وارد بهشت می
دوستان در حال عزاداري در غم  ها و تشییع شدن به سوي قبرستان است و خانواده

رن در مورد  ه راه میوست دارین وقتی دارن از کنار جنازاز دست دادن شما هستند د
  !شه شما چی بگن؟ هر آرزویی که بکنید االن به حقیقت تبدیل می

دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین پزشکان زمان خود بودم : اولی گفت
  .ام راي خانوادهو مرد بسیار خوب و عزیزي ب

هاي زمـان خـود    دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین معلم: دومی گفت
  .هاي نسل بعد از خودم بگذارم ام اثر بسیار بزرگی روي آدم بودم و توانسته

خـوره، مثـل اینکـه زنـده      نگاه کن، داره تکون مـی : دوست دارم بگن: سومی گفت
  .(!)است

 ...بدانیم را یمانها قدر لحظه

  ها  خیلی نادانیم اگه فکر کنیم آدم
  توي شوخی 

 !!!شکنه دلشون نمی
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هاي گذشته پیرامون معضالت اجتماعی  به دنبال سلسله بحث
آنان و راهکارهاي مربـوط بـه   سعی داریم با شناخت برخی از 

بعد از بحث انگیزه ، به موضـوع  . درمان یا پیشگیري بپردازیم
  .پردازیم می مسئولیت پذیري

  :مسئولیت پذیري فرزندان
به این معناست که فرزند ما قدرت تصمیم گیـري مناسـب و   

ها به نتایج مثبتی  مؤثر داشته باشد تا بتواند در پی این تصمیم
مسـئولیت   ،انجام بعضی کارها در منزل .بددر زندگی دست یا

امــا معنــاي واقعــی آن نیســت، . آورد پــذیري را فــراهم مــی
مسئولیت پذیر کسی است که در انجـام تکـالیف   

متکـی   ایستد و به دیگـران  روي پاي خود می ،خود
  .نیست

  :سن واگذاري مسئولیت به فرزند
 .سن فرزند در مسئولیت پذیر کردن او اهمیـت بسـیاري دارد  

توان از نو پایی شروع کرد زیرا در این سن کودکان به کار  می
و فعالیت عالقه دارنـد و از پـذیرش کارهـا احسـاس لـذت و      

فقط باید توجه داشته باشـید کـه واگـذاري    . دنکن استقالل می
اش  متناسب بـا سـن او و میـزان توانـایی     ،مسئولیت به فرزند

س قـدرت  افراط در این امر ممکن اسـت باعـث احسـا   . باشد
و تفـریط نیـز   . آورد کاذب شود که مشکالتی را به وجـود مـی  

. ممکن است فرزند را دچار یأس یا عدم اعتماد به نفس کنـد 
  . پس در اعطاي مسئولیت باید دقت کافی شود

  :هاي فرزند مسئولیت پذیر برخی نشانه
ها متزلزل نیست و اصوأل تصـمیم   در تصمیم گیري -1

  .گیرد درستی می
گیرد انتخاب راهی از بین  سر چند راه قرار میوقتی  -2

  .آنها برایش راحت است
شود و مایل اسـت   به انجام کارهاي ساده قانع نمی -3

  .تر را به عهده بگیرد وظایف جدي
وظایف خود را بدون یادآوري یـا دسـتور دیگـران     -4
  .دهد انجام می) والدین(

  .ها و عالیق گوناگون دارد هدف -5
  .کالت خود را داردتوان حل مش -6
  .پذیرد مسئولیت نتیجه اعمال و رفتار خود را می -7
در صورتی که مرتکب اشتباهی شود، به اشتباه خود  -8

  .کند اعتراف می
  .به قول هایی که می دهد عمل می کند -9

تــا جــایی کــه در تــوان دارد قــوانین و مقــررات  -10
               .اجتماعی را زیر پا نمی گذارد

  ....ه داردادام 

 چرا این کشیش انگلیسی روزه می گیرد؟ 
پدر فیلیپ سامنر کشیش کلیساي سـنت پاتریـک در اولـدهام    

، رئـیس  2000تـا   1997انگلستان است، او همچنـین از سـال   
پـدر   .کنفرانس ملی کشیش هاي این کشـور نیـز بـوده اسـت    

سامنر اولین رئیس مجمع بین االدیان شهر اولدهام هـم بـوده   
، پدر سامنر افتخارات زیادي براي »نیوز شیعه«به گزارش.است

کلیساي شهرشان کسب کرده است؛ او که عضو تیم گویندگان 
  باشد،  نیز می 4رنامه دیلی سرویس رادیو شبکه بی بی سی در ب

در بارسـلوناي   2006به نمایندگی از کلیساي انگلیس در اجالس فرایندهاي میان فرهنگی یونسکو در سـال  
 .نیز سخنرانی کـرده اسـت   2006ر کنفرانس بین المللی توسعه شهرها در برزیل درسال اسپانیا و همچنین د

اما چه چیز باعث شده که وي به تیتر شفقناانگلیسی تبدیل شود؟ او کشیشی است که به گفته خود ده سـال  
انی اما پرسش اینجاست، او که یک روح. است در ماه مبارك رمضان حداقل به مدت یک روز، روزه می گیرد

پدر سامنر مـی گویـد    !کاتولیک است چرا باید روزه بگیرد؟ آن هم در ماهی که براي مسلمانان مبارك است
روزه داري در ادیان ابراهیمی ازجمله مسیحیت و به ویژه در کلیساي رومن جایگاه ویژه اي داشـته و راهبـان   

از یـک روز را بـه روزه   یا روزهاي روزه معروف است بخـش زیـادي    FAST DAYS در روزهایی که به
. البته قوانین این روزه داري با آنچه در میان مسلمانان رسم می باشد، متفـاوت اسـت  . داري سپري می کنند

سـامنر  .خوردن یک وعده غذایی و همچنین دو وعده سبک از رسوم این نـوع روزه داري محسـوب میشـود   
درصد در طـی   16قی در آن از سه درصد به علت روزه داري خود را زندگی در کشوري اعالم می کند که چا

او می گوید من تالش می کنم در ماه خداوند، روزه داري کنم تا کمی سـبک  . سی سال گذشته رسیده است
سامنر در مورد اینکه چرا در ماه مسلمانان روزه داري می کند معتقداست تمام .زندگی خود را تغییر داده باشم

ا سیاستمداران هیچگاه این موضوع را نفهمیدند و با خـط کـش خـود دور    ادیان ریشه هاي مشترك دارند ام
این کشیش کاتولیک می گوید مگر ما در جهان امروز چه مقدار فرصت .دیگر ادیان و نژادها، خط کشیده اند

براي تجربیات متفاوت داریم؟ روزه داري یکی از همان فرصت هاي استثنایی است چرا که وقتی شـما قبـل   
آفتاب بیرون آید برمی خیزید و غذایی می خورید تا روزه داري کنید، شوکی به سیستم بـدنی شـما   از اینکه 

پدر سامنر در نهایت تعمیق دوسـتی بـا   .واردمی شود که مانند یک انرژي براي همه روز شما کفایت می کند
. عنوان مـی کنـد  هموطنان و همسایگان مسلمان خود را یکی از علل روزه داري خود در ماه مبارك رمضان 

و تحت تاثیر زلزله در منطقه مسلمان نشین کشمیر اقدام به  2005گفتنی است این کشیش مسیحی از سال 
  .روزه داري کرده است

  !نهاي ماه مبارك رمضا کاهش روزه
 کـه همسـایه غربـی الجزایـر اسـت،     ) مغـرب (هاي خبري مشهور کشور مـراکش   به گزارش مشرق، سایت

الجزایر از وزیر اوقـاف   "تجمع براي فرهنگ و دموکراسی"رییس اسبق حزب  "ديسعید السع"درخواست 
 "هیسپریس"روزنامه . روز را منتشر کردند 13روز به  30این کشور براي کاهش ایام ماه مبارك رمضان از 

اي در حسـاب کـاربري خـود در     این رهبر سیاسی الجزایري خواسته عجیب خود را در بیانیـه : مغرب نوشت
روز  30وي خواسته خود را اینگونه توجیـه کـرده اسـت کـه     . اجتماعی فیس بوك منتشر کرده است شبکه

روز روزه  52ساعت روزه داري است که این میزان ساعت معـادل   420روزه داري در فصل تابستان برابر با 
نامیده و تصریح کرده است که بر اساس  "روزه هوشمندانه"السعدي ایده خود را . داري در فصل پاییز است

وي با بیان این کـه بـه جـاي    . روز روزه داري در فصل تابستان اکتفا شود 13هایش، باید به  حساب و کتاب
ساعت توصیف کـرده، مبنـاي روزه    8معادل  "واحد رمضانی"توان آنچه آن را  یک ماه کامل روزه داري می

 13را در فصل تابستان که معادل  "واحد رمضانی" 30داري قرار داد، تصریح کرد که بنابراین روزه دار باید 
علمـاي الجزایـر بـه تفسـیر     : مغرب در این خصوص نوشت "فبرایر"پایگاه خبري . روز است مبنا قرار دهد

که النهار الجزایـر منطـق   جدید السعدي واکنش نشان دادند و به عنوان مثال شیخ شمسو یکی از شیوخ شب
وي از السـعدي  . السعدي را بی پایه و اساس توصیف کـرد و اظهـارات وي را یـاوه گـوي محـض دانسـت      

  . خواست از ورود به عرصه امور دینی اجتناب و به سیاست اکتفا کند


