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امام صادق(ع) فرمودند:
به خدا قسم اگر مردم فضيلت واقعى «روز غدير» را مىشناختند ،فرشتگان
روزى دهبار با آنان مصافحه مىكردند و بخششهاى خدابهكسىكههآن روز را

خدا را شکر عیوب ارراییوا ر را و بینر ،ایو یننو
مشغبل ریع عیب خبدم هستر.

شناخته ،قابلشمارش نيست.
(مصباح المتهجد /ص )738

حساب کردهای؟ گاهی اوقات ما حواسمان از داشتهها و نداشتههایمان
پرت میشود و از آن بدتر چرتکههایمان آن قدر به حساب و کتاب
دیگران دلخوش میکند که دیگر نمیدانیم! شاید بدهی خودمان
خیلی باال رفته باشد.
باید فکری بکنم برای دخلم که پر است از همهی چیزهای خوبی که
خدا داده است.
باید فکری بکنم برای کارهای کرده و ناکردهای که شاید دلی را
شکسته باشد ،شاید خدا را نافرمانی کرده باشد،شاید...
نکند دخل و خرجم به هم نخواند.
باید فکری برای بدهکاریهایم بکنم...
حضرت علییع) ررمودنی "چگونی دگگیری را بیر گییاهی
سرزنش میکی ک خودش همانی آن را مرتکی

دی

گا گیا دگگری انجام داد ک از آن بزرگتر است؟ "
(خطبه /140ص)185

مراسم جشن عید سعید غدیرخم
و چهل و نهمین سالگرد تأسیس
کانون آموزش قرآن و تجوید
زمان :جمعه 94/7/10
ساعت:

 8/30تا  11/30ظهر

مکان :مؤسسه میقاتالقرآن
ورود برای عموم برادران و
خواهران گرامی بالمانع است

حقیقت ای است که شینه برای غدیر و غدیر برای ه ه چیز است .شینه با غدیر منن پیودا م کنود و بوا
غدیر هبیّت خبد را م یابد .هبیّت و شخصیت شوینه غودیری اسوتد غودیر ،رموز پایوداری و اسوتقامت
آزادمردان جهان در ربل تاریخ است .غدیر ،حقیقت اسالم و حقیقت ادیان اله است .برکه جبشان غدیر
است که تشنگان حقیقت و عدالت را در ربل تاریخ سیرا م کند و درخت تنبمند خداپرسوت و تبحیود و
ببّت را آبیاری م اید .آ ان که از ای چش ه گبارا بش جان کرد د حیات ابدی یایته و ز دگ برایشوان
منن پیدا م کند و آ ان که قطرهای از غدیر با برکت بشید د به حبض کبثر ببی اتصال پیدا بده کوه
ظَ َأ بندَها .آری! آ ان که سر مست جام و ی غدیر شد د از هر آ چه داشتند در ای راه گذشتند و خوبد را
یدا بد د .ورق پایا کتا تنبمند غدیر هنبز بشته شده است کوه توا ظهوبر مبیوبر السورور آخوری
خبرشید سالله غدیر ای کتا مفتبح و باز است و با امضای آن امام عزیز به سرا جام م رسد .غدیر ،روز
میثاق و روز بینت تازه با مب ی ا سا یت و با یگا ه امام دادگستر و بر پا کننده حکبمت عدل واحود جهوا
است و ما چه بگبییر درباره غدیر که هر چه بگبییر و هزاران کتا در وصف آن بشته شبد هنبز هر چیزی
گفته شده و عقبل و ایکار ا سانها عاجز و اتبان از آن م باشندد در ای بواره حضورت اموام ر وا ع یوه
السالم یرمبد د :غدیر ،روز شادی و لبخند زدن بر شینیان و روز شاط و سرور است .اینجا ب از ه ه اهو
ای ان م خباهر که چراغ جش های غدیریه را در سراسر جهان ه یشه روش گه دار د و تا روز قیامت به
س های آینده برسا ند و ق ب مقدس قطب عالر امکان حضرت ول عصر عج اهلل تنال یرجه الشریف را
از خبد خشنبد بده و مش بل دعای خیر آن حضرت باشند که ما هر چه داریر از غدیر است و عزّت ،شرف
و اعتبار دی و م کت و ظام ،ه ه و ه ه در سایه غدیر است.

ﻣﯿﻘﺎت ﻧﻮر
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ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ  300ﭘﺮﺳﺶ از اﺣﮑﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎواي

ﺣﻀﺮات ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺠﺖ و ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
ﺳﺆال :اﮔﺮ از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮض داده ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺑﻌـﺪ از دو ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ آﯾﺎ ﺧﻤﺲ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻤﺲ آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﺆال :آﯾﺎ ﺷﮏ در ﻃﻮاف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮏ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﮏ در ﻃﻮاف واﺟﺐ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮاف اﺳﺖ.

در ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ دﻋـﺎ از دﯾـﺪﮔﺎه
آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ از ﺟﻬـﺖ اﺣﺎدﯾـﺚ و
رواﯾﺎت ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﮐﺜـﺮ اﺣـﺎدﯾﺜﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ :در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت آﯾﺖ ...ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي
ﯾﮏ دﻋﺎي ﮐﻮﭼـﮏ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ از آﺛـﺎر و ﺑﺮﮐـﺎت دﻋـﺎ
ﺳﺆال  :ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه در آب روان ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾـﻞ
ﭘﺎﺳﺦ  :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﺳﺆال  :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐﺮدن ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد و ﻣـﺎل را ﺑـﻪ
 دﻋﺎ ﻋﺒﺎدت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﻨﺪ و ﻣﺎل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
 دﻋﺎ اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.ﭘﺎﺳﺦ  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﮕﻬﺪارى آن ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ،ﯾﺎ زﯾﺎده روى ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 دﻋﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.ﺳﺆال :آﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺑﺎ ﻗﻮري و ﻋﻘﯿﻖ ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺻﺤﺖ دارﻧﺪ؟
 دﻋﺎ ﺳﻼح ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ.ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد ،ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 دﻋﺎ ﺳﺘﻮن دﯾﻦ و ﻧﻮر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. دﻋﺎ روزي را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﻋﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺳﺘﮕﺎري اﺳﺖ.اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روزي ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ)ع( در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﺻﯿﺎدي ﮐﻨﺎر درﯾﺎ
 دﻋﺎ ﮐﻠﯿﺪ رﺣﻤﺖ و ﭼﺮاغ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ.آﻣﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮك آﻟﻮد ﮔﻔﺖ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ
 دﻋﺎ ﺳﭙﺮ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ.و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .آن ﺗﻮر ﭘﺮ از ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗـﻮر او ﭘـﺮ از
 دﻋﺎ ﮐﺎريﺗﺮ از ﻧﯿﺰه اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد .او ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺻﯿﺎد دﯾﮕﺮي ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓـﺖ
و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﻤﺪ و ﺷﮑﺮ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .آﻧﮕﺎه ﺗﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨـﺪ و ﺑﯿـﺮون ﮐﺸـﯿﺪ،
 دﻋﺎ ﺷﻔﺎي ﻫﺮ دردي اﺳﺖ. ﻧﺰد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﯿﺰي ﮔﺮاﻣﯽﺗـﺮ و ﻣﺤﺒـﻮﺑﺘﺮ از دﻋـﺎ دﯾﺪ ﺗﻮر ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎر دوم ﺗﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨـﺪ و ﺑﯿـﺮون ﮐﺸـﯿﺪ ،دﯾـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻣـﺎﻫﯽﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮر اﺳﺖ .ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻟﻬﯽ ﮔﻔـﺖ و از آﻧﺠـﺎ رﻓـﺖ  .ﻣﻮﺳـﯽ)ع( ﻋـﺮض ﮐـﺮد:
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻋﺎ ﮐـﺮدن
»ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭼﺮا ﺑﻨﺪه ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﮐﻔﺮ آﻣﺪ ،آن ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻨﺪه
ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ و درﻫﺎي ﺑﻼ ﺑﺎ دﻋﺎ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﭼﻨﯿﻦ وﺣﯽ ﮐﺮد» :ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ
 ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر را ﭼﯿﺰي ﺟﺰ دﻋﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ.ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻦ «.ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
)ع(
)ع(
 زﯾﺎد دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﮔﺰﻧﺪ ﺷـﯿﻄﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ وﺣﯽ ﮐﺮد» :ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺧﻮد ﻧﮕـﺎه ﮐـﻦ «.ﻣﻮﺳـﯽﻧﮕﺎه ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ از ﻋﺬابﻫﺎي ﺳﺨﺖ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪه ﮐﺎﻓﺮش ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤـﻮده دﯾـﺪ .ﺳـﭙﺲ
اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد  »:اي ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻋﺬاب ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﮐـﺎﻓﺮ اﺳـﺖ ،آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ او )از
 دﻋﺎ ﺳﻼح ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﯽﻫﺎي ﻓﺮاوان( دادم ،ﭼﻪ ﺳﻮدي ﺑﻪ ﺣﺎل او دارد؟ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫـﺎي ﻓـﺮاوان ﮐـﻪ ﺑـﺮاي
 ﺗﺮك دﻋﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و دﻋﺎ ﻣﻐﺰ و ﻋﺼﺎره ﻋﺒﺎدت اﺳﺖﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهام ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺮوز از او ﺑﺎز داﺷـﺘﻪام ،ﭼـﻪ ﺿـﺮري ﺑـﻪ ﺣـﺎل او ﺧﻮاﻫـﺪ
و ﻫﯿﭽﮑﺲ از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد.
داﺷﺖ؟« ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽـﻪ
)ع(
)ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار،ج ،13ص349و(350
اواه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯽ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ«.
آﯾﻪ  114ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ اﯾﻨﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻮد .و در ﭘﺎﯾـﺎن
ﺧﻮﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺒﺎي ﻧﺒـﻮي)ص( را ﻣﺘـﺬﮐﺮ ﺷـﻮﯾﻢ
ﮐﻪ» :ﻫﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از
آب ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻟﺠﻦ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ درﯾﺎ
وﺟﻮه ذﯾﻞ اﺟﺎﺑﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد :اﻟـﻒ( ﯾـﺎ در دﻧﯿـﺎ ﺑـﺰودي
ﺑﺮﮔﺮدد ﺻﺎف و زﻻل و ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا درﯾﺎي رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭼﻮن آب آﻟﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻏﻮش
ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .ب( ﯾـﺎ در آﺧـﺮت ﭘﺎﺳـﺦ را
رﺣﻤﺖ او ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ،ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﭘﺎك وﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ج( ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪاري ﮐـﻪ دﻋـﺎ ﮐـﺮده از
»ﻧَﺒِّﯽء ﻋﺒﺎدي اَﻧّﯽ اَﻧَﺎ اﻟْﻐَﻔُﻮر اﻟﺮﱠﺣﯿِﻢ«
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺑـﺮاي
ﮔﻨﺎه )زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮔﻨﺎه( دﻋﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را ﺧﺒﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ
ﮐﺪ 35-183 :CD
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 در اﯾﻦ ﻣﺎه آﻗﺎي ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪي از ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ)ره( ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﮐـﺎرآﻣﻮزي وآﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ آﺧﻮﻧﺪي از ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ)ع( ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻤﯽ اﻋﺘﻘﺎدات اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﺎﺋـﻞ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﯿﻪ

ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﻘﺎء و رﺷﺪ اﯾﺸﺎن ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻮﻋـﺪ ﮔﺮدﻫﻤـﺎﯾﯽ ﺳـﺎل  94ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺰارده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃـﻼع از
ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ دﻋﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎ و ﻇﺮاﯾﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗﻀـﯽ
ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﺟـﺎﻣﻌﯽ را اراﺋـﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ )دﻋﺎ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺎع آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎري
از ﺷﺒﻬﺎت و ﺳﺆاﻻت ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در
ﺑﺎب دﻋﺎ و دﻋﺎﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺮز و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﺷﻨﺎ ﺷـﻮﯾﺪ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ:
اﻫﻤﯿﺖ دﻋﺎ– وﺟﻮب دﻋﺎ  -آداب و ﺷﺮاﯾﻂ دﻋـﺎ  -ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑـﺎن و زﻣـﺎن و ﺻـﺪﻗﻪ در
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ  -ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دﻋﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ  -ﭼﺸـﻢ زﺧـﻢ از واﻗﻌﯿـﺖ ﺗـﺎ
ﺧﺮاﻓﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺟﺬاب دﯾﮕﺮ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ واﺣـﺪ
ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮي ﺷﻌﺐ CDﻫﺎي آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ در ﮐﻼس اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﺘﺎد،
روزﻫﺎي ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  18ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ..
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ
ﯾﮑﯽ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﺑﯿﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮك
اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪود  39داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و  82داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﮔﻨﺠﯽ اﺳـﺖ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣـﺎ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ اﻃﻬـﺎر)ع( ،رﺟﻌـﺖ و وﺟـﻮد
ﻣﺒﺎرك اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ)ع( ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ  DVDرا از واﺣﺪ ﺳﻤﻌﯽ ﺑﺼﺮي ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ
وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ع(

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب :اﻟﻐﺪﯾﺮ
ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺪﯾﺮ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﺎﻫﺮودي
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در  27ﺟﻠـﺪ و  27ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ
درآﻣﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از - 1 :ﻋﻠـﯽ ﺳـﯿﺪ
ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن  - 2ﺛﻘﻞ اﮐﺒﺮ ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ  - 3ﺛﻘـﻞ اﺻـﻐﺮ - 4
ﻏﻠﻮ - 5 ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي دروﻏﯿﻦ  - 6ﺳﺮﻗﺘﻬﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ و...
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب:
 - 1اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن  - 2در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﻠـﺐ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺪﯾﺮ  - 3ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ  - 4دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻـﺤﯿﺢ
)ص(
و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺮة واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
)ره(

3

در اﺳﻼم در ﺑﺮﺧﯽ از روزﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﻋﺮﻓﻪ و ﻣﺒﺎﻫﻠـﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه وﻟﯽ اﮔـﺮ ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﯾـﮏ دﯾﮕـﺮ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن و ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮي ﻣـﺎه
ﺑﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ روز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﻮاﻧـﺪن دو رﮐﻌـﺖ
ﻧﻤﺎز ،ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ،اﻓﻄﺎري دادن ،زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ)ع( ،ﭘﯿﻤـﺎن اﺧـﻮت،
ﺑﯿﺰاري ﺟﺴﺘﻦ از دﺷﻤﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ،دﻋﺎ ﮐﺮدن ،ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدن ،ﭘﻮﺷـﯿﺪن
ﻟﺒﺎس ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﻮ ،ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ،ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،دﯾـﺪ و ﺑﺎزﯾـﺪ،
ﺷﺎدي ﮐﺮدن ،ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﮐﺮدن ،ﻋﻄﺮ زدن ،ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴـﺎن ،ﺑﺮﻃـﺮف ﮐـﺮدن
ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﻫﺪﯾﻪ دادن ،ﮔﺬﺷﺖ و آﺷﺘﯽ ﮐﺮدن ،ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ،ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ:
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در روز ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اَﻟْﺤﻤﺪ
ﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬي ﺟﻌﻠَﻨﺎ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺘَﻤﺴّﮑﯿﻦَ ﺑِﻮِﻻﯾﮥِ اَﻣﯿﺮِاﻟْﻤﺆْﻣﻨﯿﻦَ و اﻟْﺎَﺋﻤﮥِ ﻋﻠَـﯿﻬِﻢ اﻟﺴـﻼم-
ﺻﺪﻗﻪ دادن :اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻓﻀﯿﻠﺖ ﯾﮏ درﻫـﻢ ﮐـﻪ در روز ﻏـﺪﯾﺮ داده
)ع(
ﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار درﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ :اﻣـﺎم رﺿـﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روز ﻏﺪﯾﺮ روز ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻪ روي ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ روز ﺑـﻪ
روي ﺑﺮادر ﻣـﺆﻣﻨﺶ ﺗﺒﺴـﻢ ﮐﻨـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﻧﻈـﺮ رﺣﻤـﺖ ﺑـﻪ او
ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﻫﺰار ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﺮآورده ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺼـﺮي از در ﺳـﻔﯿﺪ ﺑـﺮاﯾﺶ ﺑﻨـﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ را زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﻤﺪ ﮐﺮدن :ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :ﯾﮑـﯽ از
ﺳﻨﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ در روز ﻏﺪﯾﺮ ﺻﺪر ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ :اَﻟْﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬي ﺟﻌﻞَ
ﮐَﻤﺎلَ دﯾﻨﻪ و ﺗَﻤﺎم ﻧﻌﻤﺘﻪ ﺑِﻮِﻻﯾﮥِ اَﻣﯿﺮِاﻟْﻤﺆْﻣﻨﯿﻦَ ﻋﻠﯽِّ ﺑﻦِ اَﺑﯿﻄﺎﻟﺐٍ ﻋﻠَﯿﻪ اﻟﺴﻼم.

اﻧﺸﺎء اﷲ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻏﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻓﺮد اﺧﻤﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺮد اﺧﻤﻮﯾﯽ رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺧﻤﻮ ﻫﺴـﺘﻢ
راز آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ وﻗﺖ زﻧﺪﮔﯽ را دﯾـﺪي از او ﺑﭙـﺮس،
ﭼﻮن راز اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻓﻘﻂ او ﻣﯽداﻧﺪ .ﭘﺴﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺟﻠﻮي در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و راز اﺧﻢﻫﺎي ﺧﻮدش را
از او ﺑﭙﺮﺳﺪ .وﻟﯽ ﺧﺒﺮي از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮد.روزي ﭘﺴﺮ آﻧﻘﺪر از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺴـﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻏﻨﭽﻪﻫﺎي
ﺷﺐ ﺑﻮ ﮐﻪ آرام آرام در ﺣﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧـﻮد ﻋﻄـﺮ
زﯾﺒﺎﯾﯽ را در ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻨﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ
ﭼﻬﺮه ي ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﺸـﻤﺶ در داﺧـﻞ
آب ﺣﻮض ﺑﻪ ﭼﻬﺮهي ﺧﻮدش اﻓﺘﺎد دﯾﺪ دارد ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .او در ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺧﻮد ،ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ...

ﻣﯿﻘﺎت ﻧﻮر
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻓﺮزﻧﺪان

ﺑﺎ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي
را در ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
 - 1ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻦ آﻧـﺎن را ﺑﯿﻨﺸـﺎن
ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﻨﯿــﺪ و ﻓﺮﺻــﺖ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎرﺷــﺎن ﻗــﺮار
دﻫﯿﺪ در ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮐﻮﭼـﮏ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
 - 2ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و
ﺑﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﺪ.
 - 3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺠـﺎم
اﻣﻮر در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
 - 4اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺬاردن ﺑﻌﻀﯽ وﺳﺎﯾﻞ
 - 5وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻗـﺮار دادن
در ﻣﻌــﺮض دﯾــﺪ ﻓﺮزﻧــﺪان ﻣــﺎﻧﻊ از ﺑــﯽﺗــﻮﺟﻬﯽ ﺑــﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 - 6ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
 - 7در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺴـﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.
 - 8اﻧﺠﺎم ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮهاي ﺧـﻮش ﻫﻤـﺮاه
ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
 - 9اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرﻫــﺎي ﺧﯿــﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎي ﻣــﺬﻫﺒﯽ و
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در
او ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از اﻫﺮم ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﯿﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺧـﻮد را روﺷـﻦ و ﮐﻮﺗـﺎه
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ او ﻧﺠﻨﮕﯿـﺪ
و ﺑــﻪ او ﺗﺤﻤﯿــﻞ ﻧﮑﻨﯿــﺪ ،اﮔــﺮ اﻧﺠــﺎم ﻧــﺪاد
ﺧﻮدﺗﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ اﮔـﺮ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﻋﻤـﻞ ﻧﮑﻨـﺪ ﺑـﺮاي او
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﻣـﺜﻼً ﭘﯿﺎﻣـﺪ دﯾـﺮ

ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ،ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ(

اﮔﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮاي او ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘـﯽ

ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮوم ﮐـﺮدن او از ﺑﻌﻀـﯽ از
اﻣﺘﯿﺎزات(
در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﮐﺸﻒ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم
ﺟﻌﻔﺮ ﻫﺎدي ﺣﺴﻦ ،ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻋﺮاﻗـﯽاﻻﺻـﻞ زﺑـﺎنﻫـﺎي ﺳـﺎﻣﯽ و ﻣﻘـﯿﻢ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﻬﻮدي داﻧﺸﮕﺎه »ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ« ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒـﺮ
ﮔﺰاري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن )اﯾﮑﻨﺎ( ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺸﻒﺷـﺪه در داﻧﺸـﮕﺎه
»ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم« اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑـﻪ
ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( دارد.
وي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ رادﯾﻮﮐﺮﺑﻦ ،روﺷﯽ ﻣﺪرن و ﻗﻮي ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺣﺠﺎزي و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ از ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ اﺳـﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ و اﻋﺮاب ﮔﺬاري اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺳـﺎل ﭼﻬـﻞ ﻫﺠـﺮي
ﻗﻤﺮي و ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاري و اﻋﺮابﮔﺬاري ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ و اﻋﺮابﮔﺬاري ﻗـﺮآن
در دوران اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﻏﺮب در ﻧﮕﻬﺪاري آﺛـﺎر و
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻣﺤﻄﺎط اﺳﺖ! ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺧﺒﺮي در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸـﻒ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺮآن در داﻧﺸﮕﺎه »ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم« اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺴـﺨﻪ
ﺧﻄﯽ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاري رادﯾﻮﮐﺮﺑﻦ ،ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  1370ﺳﺎل ﺗﺨﻤـﯿﻦ
زده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت آن از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﻗـﺮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد....
»اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ آدﺑﺎﯾﻮر« ،ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﯿﻢ ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺸﺮف ﺑﻪ اﺳﻼم از دﻻﯾﻞ ﺧﻮد

ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎي اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ:
وي ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺢ)ع( ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻫﺴـﺖ و ﯾـﮏ
ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ را از ﻗـﺮآن )آﯾـﻪ 171
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء( آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .آدﺑﺎﯾﻮر اﻓـﺰود :ﻣﺴـﯿﺢ)ع( از ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮك
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را ﮐﺜﯿـﻒ و ﻧﺎﺳـﺎﻟﻢ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻫﻞ ﺗﻮﮔﻮ ،ﻋﺒـﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﺴـﻼم
ﻋﻠﯿﮑﻢ و اﻧﺸﺎءاﷲ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺢ)ع( ﺻﻮرت ،دﺳﺖﻫـﺎ و
ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﺴﺖ .وي اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﯿﺢ)ع( ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﻮزهﻫﺎي ﻗﺮآن در آﯾﺎت  84ﺳـﻮره آلﻋﻤـﺮان و  285ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
)ع(
اﯾﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎزهﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﻠﻨﺪي داﺷﺖ و رداي ﺑﻠﻨﺪي ﺑﻪ ﺗـﻦ ﻣـﯽﮐـﺮد .ﺣﻀـﺮت
ﻣﺮﯾﻢ)س( ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻣﺤﺠﻮﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ .ﺳﻨﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .آدﺑﺎﯾﻮر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎي اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را در روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺢ)ع( و دﯾﮕـﺮ
اﻧﺒﯿﺎء ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﻧﺠﯿﻞ  40روز روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن )آﯾﻪ  183ﺳﻮره ﺑﻘـﺮه( و در اﯾـﺎم
ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎل روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وي ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺢ)ع( ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪاي ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻼم ﻣـﯽﮐـﺮد و ﺑـﺎ
دﯾﺪن ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻢاﷲ وارد ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )آﯾﻪ  61ﺳﻮره ﻧـﻮر( آدﺑﺎﯾﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ﮔﻔـﺖ:
اﮐﻨﻮن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺢ)ع( ﭼﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﻣﺴـﻠﻤﺎً ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن .اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ﭘﯿﺮو واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺢ)ع( ﻧﯿﺰ ﺷﺪهام .اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ آدﺑﺎﯾﻮر ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم در ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻣﺘـﺰ ،ﻣﻮﻧـﺎﮐﻮ،
آرﺳﻨﺎل ،رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ و ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺳﯿﺘﯽﺑﺎزي ﮐﺮده و در ﺳﺎل  2008ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﺪ.
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