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  :فرمودند )ع(امام سجاد
   . خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد

 )136، ص  78بحار األنوار ، ج (  

  ساعت مراسم  شب  تاریخ  روز
  30/20الی  45/17  ششم  27/7/94  دوشنبه

  "  هفتم  28/7/94  شنبه سه
  "  هشتم  29/7/94  چهارشنبه

  "  )سوعاشب تا(نهم   30/7/94  شنبه پنج
  "  )شب عاشورا(دهم   1/8/94  جمعه
  12الی    صبح 30/8  صبح عاشورا  2/8/94  شنبه
  30/20الی  45/17  شام غریبان  2/8/94  شنبه

 

مراسم عزاداري و سوگواري ساالر شهیدان 
   )ع(الحسین... حضرت ابا عبد

  القرآن در شعبه مرکزي میقات
اقامه نماز جماعت  :هاي مراسم برنامه

بیان  -قرائت قرآن کریم - مغرب و عشاء
نرانی با موضوع توسل از سخ -احکام

دیدگاه قرآن کریم توسط استاد 
  مقتل خوانی و نوحه سرایی –مخملباف 
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تنها پروردگار مهربان اسـت کـه از روي لطـف بـر     
یش همیشه در همه حال شـنوا و آمـاده   بندگان خو

باشد بعبـارت   پاسخگویی به درخواست کنندگان می
توانــد بــه محــض اراده در هــر  دیگــر انســان مــی

هـا و دقـایق و آنـات     اي از روزهـا و سـاعت   لحظه
  .حاجات خویش را از محضر خداوند متعال بخواهد

اي در  هاي ویـژه  ها و مکان اما خوبست بدانیم زمان
و روایات متعدد سفارش شده که در این  آیات قرآن

رسـد و   اوقات، دعاي بندگان سریعتر به اجابت مـی 
  .نیز استجابت دعا تضمین شده است

  : باشد موارد ذیل میها  از جمله این زمان
  ما بین اذان و اقامه  -1
بین خطبه اول امام جمعه تا زمانی که سالم  -2

  نماز فرا رسد در نماز جمعه 
  ش باران زمان ریز -3
  در سفر  -4
  بین نماز ظهر و عصر در روز چهارشنبه  -5
  در حال بیماري  -6
  در نماز وتر  -7
  در وقت افطار  -8
  در هنگام اضطرار  -9

  زمانی که سپاه اسالم در حال جهاد باشد  -10
  بعد از تالوت قرآن  -11
  موقع وزیدن باد  -12
  زمانی که خون شهید از بدنش جاري است  -13
  در حال سجده  -14
  نزدیک غروب خورشید در روز جمعه  -15
ظهر شرعی در روز جمعه تا مقداري بعد از  -16

  آن 
  هنگام نماز عشاء ه ب -17
  هفتمین قسمت از اول شب  -18
  ) سحرگاه(آخر شب   -19

  بعد از رفتن نصف شب  -20
  هنگام گفتن اذان ظهر  -21
ـ (بین الطلوعین  -22 اذان (وع فجـر  بین طل

  ادامه دارد     ...                و) تا طلوع آفتاب) صبح
 CD 184-35 کد

خداوند متعال، به دادگري و احسـان و   91در سوره مبارکه نمل آیه 
کند و از گناه و منکر و ظلم، نهـی   بذل و عطا به خویشاوندان امر می

ف خـویش توجـه   یم و به وظـای یعظه به خود آوشاید از این م نماید می
  دم به کتب آسمانی از طرف خداوند باریتعالی نازل شده تا مر .کنیم

و بر پیامبر این قرآن نازل شده تا به تبیین مفـاهیم و   .آشنا شوندوظائفشان در برابر خداوند 
نه [ها را بیدار سازد، تا با احساس تعهد و مسئولیت پذیري  تعالیم آن بپردازد و اندیشه انسان

در راه حق گام بگذارند و به سـوي تکامـل پـیش    ] اجبار وقوه قهریه ناشناخته الهی از طریق
  )243ص 11تفسیر نمونه ج(                                                                                           . بروند

  .وعظ عبارت از منعی است که در کنار آن ترساندن و تخویف باشد -
پذیرد، خـواه   اي آفریده است که تلقینی در وي مؤثر است و آن را می خداوند بشر را به گونه

 لقین است که واعظ به شنونده القاتلقین خوب و نافع باشد خواه بد و زیانبار و موعظه نوعی ت
  ) از گفتار آقاي فلسفی در کتاب سخن و سخنوري(نماید  می

را در زمینه انتخاب رفیق  فرزند خویش ،ر محیط خانوادهخواهد د پدري که می: طور مثاله ب -
و رفاقت با  یفرزند عزیز، از همنشین: گوید اندرز گوید و او را موعظه کند، به وي می ،و دوست

افراد فاسد و گناهکار بپرهیز، با آنان رفت و آمد منما، چه اینکه رفیـق بـد از عوامـل مهـم     
کنـد، مطـرود جامعـه     ق بد، آدمی را گناه آلود مـی رفی. انحراف آدمی از صراط مستقیم است

  .شود سازد و سرانجام موجب سیه روزي انسان می می
 ةکثـر  -1: میرانـد  چهار چیز قلب را می: در روایات از معصومین آمده: زنیم مثال دیگري می -
ام اَکَـلُ الحـر   -4] پرخـوري [االَکل  ةکثر -3] پرخندگی[الضحک  ةکثر -2] پر حرفی[کالم ال
  ]حرام خواري[

بنابراین الفاظ قرآن و کالم معصومین هر چند بال شک محترم و پر ارزش است، ولی این الفاظ 
اي اسـت بـراي    اي است براي عمل و عمل مقدمـه  اي است براي معانی و معانی مقدمه مقدمه

 .سعادت دنیا و آخرت انسان، اگر موعظه پذیر باشیم

ي دنیاپرستی به  نی اینکه هنوز خورهخدا را شکر آرامش دارم، این یع
  جانم نیفتاده است

  
  اید؟ تا حاال به این جمالت توجه کرده

بس که خرید اعتباري و قسطی کردیم و بس که فقط براي سراي دنیایمـان تـالش کـردیم،    
دانید، همه از دست هـم   همه می. ي جام جهانی است انگار مسابقه. کنیم داریم از غصه دق می

هایشـان را بـه    کنند و داشـته  زنند و همدیگر را سالی یک بار دعوت می بعد دکور می. قاپند می
  . کشند رخ هم می

  . کاش یک لحظه سوت ایست را بزنیم و با هم به این رقابت تمام نشدنی فکر کنیم
ي ما آرامش خاطر نیست؟ بـه   ي همه به چه برسیم؟ مگر گمشده! قرار است آخرش چه کنیم؟

اینطوري هم . آید؟ این جمله را با دقت مرور کن مش تو، چه زمانی به دست مینظرت این آرا
  . گیرید ي عزیزت، با اندوه کمتري در کنار هم آرام می خودت و هم خانواده

کسی که قلب او با دنیاپرستی پیونـد  : فرمودند )ع(امام علی
: خورده باشـد، همیشـه جـانش گرفتـار سـه مشـکل اسـت       

صـی جـدا نشـدنی و آرزویـی دسـت      اندوهی رهـا نشـدنی، حر  
  )483، ص228حکمت(                                                             . نیافتنی
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  !!!آل سعود، خاندانی یهودي هستند
عمـر رضـا   ... شناسـم  تو را مـی  ،اي آل سعود تو

هور از جهان عرب در معجـم  کحاله نویسنده مش
آل : کنـد  عرب تو را اینگونه معرفـی مـی  قبائل ال

اي از  سعود از قبیله مصالیخ است که آنها از طائفه
مواهـب و آنهـا از    ي قبیله منابهه و آنها از قبیله

باشند و  عتره می ي مسلم و آنها از قبیله ي قبیله
اي که مالـک عربسـتان    هم اکنون برخی از طائفه

. باشند عتره می ي سعودي هستند از همین قبیله
  )521ص 2معجم قبائل العرب ج(

آري مـورخ  ... شناسـم  تو را مـی  ،تو اي آل سعود
... نامی اهل سنت، شهاب الدین احمـد بـن عبـد   

معروف به قلشقندي در صبح االعشی از ایـوابی  
سـرزمینی اسـت کـه     ،خیبر: یسدنو اینگونه می

صبح . (یهودیان بنی عتره در آن سکونت داشتند
  )29ص 2االعشی ج

سعود از خاندانی یهـودي االصـل    تو اي آل! آري
رسد و  باشی که نسبتتان به یهودیان خیبر می می

  ...رود هیچ انتظاري از تو نمی
شناسیم تو همـانی   می تو را آري! تو اي آل سعود

کـه بایــد خــادم الشــیطان نامیــدت نــه خــادم  
  ... الحرمین

هرگز نخـواهیم بخشـید تـو را،    ! تو اي آل سعود
ـ  ه آبـی و هـوایی نیـاز    ربراي آن جانها که به قط
  .داشت براي بودن و ماندن

براي  هرگز نخواهیم بخشید تو را! سعود تو اي آل
  ...کردي حاجیانی که به قربانگاه بردي و ذبحشان

براي  هرگز نخواهیم بخشید تو را! سعود تو اي آل
  ...هاي اشکبار  هاي داغدار و چشم قلب

آري تـو را  ... شناسـیم  تو را مـی ! تو اي آل سعود
  ...شناسیم خوب می

تـو همــانی کـه همچــون اجـدادت بــه زودي از    
گویی هرگـز   ،روزگار محو خواهی گشت ي صفحه
 ...اي نبوده

از شـعبه   خانم زینب بوداغیدر این ماه 
از  ایـم  درخواجـه بفاطمه   خانممرکزي و 

بـه سـمت    )ع(ئمهالا شعبه حضرت ثامن
کارآموزي قرآن و تجوید و خـانم مـریم   

 )ع(شکوري از جلسـه چهـارده معصـوم   
به سمت کـارآموزي عربـی   ) پاکدشت(

  .اند نائل گشته
 

  )ع(اباعبدالحسینالسالم علیک یا 
به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداري سید و ساالر 

ــد   ــا عب ــرت اب ــهیدان حض ــین... ش دو  )ع(الحس
محصــول مهــم و مناســب ایــن مــاه را معرفــی 

  .نمائیم می
ــاره   . 1 ــریم درب ــرآن ک ــأویالت ق ــزیالت و ت تن

  )ع(حضرت سیدالشهداء
  شرحی بر زیارت عاشورا. 2

  

DVD  ــزیالت و تنـــ
ــریم  ــرآن ک ــأویالت ق ت
پیرامون آیـاتی از قـرآن   

 )ع(که درباره امام حسین
  نازل شده و یا تأویل آن 

باشـد ماننـد    آیات در مورد آن حضرت است مـی 
  ...سوره نساء و 59سوره شوري آیه  23آیه 

CD  ـ ر شـــرحی بــ
ــورا ــارت عاشــ  ،زیــ

عبارات زیارت عاشورا 
را با بیانی شیوا و رسا 

  . نماید تفسیر می
  

عبارتند  CDر این برخی از موضوعات موجود د
ــودن آن،   :از ــارت عاشــورا و قدســی ب اثبــات زی

فضایل زیارت عاشـورا، آداب و فضـیلت زیـارت    
  ...و )ع(امام حسین

تـوانیم   با استماع این دو محصـول مـی  
معرفت خود را نسـبت بـه آن حضـرت    

  .بیشتر از پیش بنمائیم
عالقمندان جهت تهیه این محصـوالت  

 .یندبه واحد سمعی بصري مراجعه نما
 

تحقیقی (شهداي انقالب کربال : نام کتاب
  )شهید کربال 145پیرامون 
  سید محمد صالح موسوي: هندنام نویس

  
  
  

  

  
  

روش این کتاب و بررسـی شـهداي کـربال کـه     
شامل شهداي عاشورا، قبل و بعد از عاشورا است 

  :باشد نکته زیر می 3در بر دارنده 
  اي شهید بررسی شناسنامه -1
  بررسی سوابق و فضایل -2
نحوه حضـور در کـربال، شـهادت و ترجمـه      -3

  اشعار و رجزها
بخـش   2شهدا، قبایل بوده و بر محور تقسیمات 

شهداي بنی هاشم و غیر بنی هاشم تقسیم  ،کلی
و  )ع(شده که بنی هاشم شامل فرزندان امام علی

و فرزندان جعفـر و   )ع(و امام حسین )ع(امام حسن
م به صورت یـک یـا چنـد    عقیل و غیر بنی هاش

 . بررسی شده است قبیله
 

کانال تلگرام المیقات، اهـم   هبا اتصال ب
القـرآن،   اخبار مؤسسه فرهنگی میقـات 

هاي صوتی و  رویدادها، مراسمات، کلیپ
هـاي کـانون و فایـل     تصویري، برنامـه 

سخنرانی هر جلسه را دریافـت کنیـد و   
براي عضـویت در کانـال   . انتشار دهید

ــرآن و   ــوزش ق ــی آم ــه فرهنگ مؤسس
ذیل کلیک لینک روي  )القـرآن  میقات(تجوید

  :کنید
almiqat/telegrame://https 

بعد از ورود به لینک باال بر روي دکمه 
Join کلیک کنید.  

کانال خبري المیقات صرفاً بر روي * 
نسخه جدید و بروز شده تلگرام قابل 

  .دسترسی است
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ــئولیت   در آخــرین قســمت بحــث مس
به فوائد و موانع ایجاد  ،پذیري فرزندان

  :پردازیم مسئولیت پذیري می
فرزنـدان   :فوائد مسئولیت پذیري

ــق  ــر و دقی ــمیم  مســئول راحت ــر تص ت
اد بـه  گیرند و به همین جهت اعتمـ  می

ــزایش مــی ــان اف ــا  نفــس آن ــد، آنه یاب
هاي الزم را براي زندگی آینـده   مهارت

انـد   آموزند، آنان یادگرفته در اجتماع می
هاي دیگران قدردانی کنند  که از تالش

و روحیه یاري رسـانی بـه دیگـران در    
شود در نتیجه در خیلـی   آنها بیشتر می

  .کنند مشارکت بیشتري می ،از امور
 مسـئولیت پـذیري  موانع ایجاد 

بـه دوش کشـیدن    :عبارت است از
والدین فقـط  (مسئولیت به جاي فرزند 

نظارت و کمک در صورت نیـاز داشـته   
عدم ایجاد اسـتقالل بـه فرزنـد     )باشند

البته استقالل باید منطقی و با نظارت (
  )باشد

ممکـن  (ترس از ایجاد تنش بـا فرزنـد   
است این اندیشه را داشـته باشـند کـه    

ند بودن کُ) م دهم راحت ترمخودم انجا
باید تـالش کنیـد   (فرزند در انجام کار 

ــد   ــاد کنی ــل در وي ایج ــرعت عم ) س
ــا  ــاقص انجــام دادن کاره ــا را (ن کاره

درپــی  تـذکرهاي پــی ، )کوچـک کنیــد 
والدین، تقاضـاي انجـام مسـئولیت در    
ــري و    ــدم پیگی ــب و ع ــان نامناس زم

  .نظارت والدین
خواهید فرزنـد   اگر می: نکتۀ آخر

ــوفق ــه او  م ــید ب ــته باش ی داش
مسئولیت پذیري را یاد دهید تـا  

هــاي مختلــف  در قبــال فعالیــت
متعهد باشد و وقتـی مسـئولیت   

آن را در د بگیــر پــذیري را یــاد
د گیر تمام زندگی خود به کار می

هاي  فردي با ویژگی ،و در آینده
 .مثبت و قابل اعتماد خواهند شد

  )ع(اعتراف مبلغ مشهور وهابی در مورد امام حسین
 "اسـالم امـوي  "وهابیت همواره تمام سعی خود را براي موجه جلـوه دادن  

مخفی کردن این رویه از دست آنها خـارج شـده و    بکار برده است که بعضاً
 .کنند به برخی حقایق اعتراف می

مـا اهـل   : ضمن انتساب خود به اهل سنت عنـوان داشـت   ز مبلغین و سخنرانان مشهور وهابی، اخیراًیکی ا "عائض القرنی" 
 .شایسته تر به خالفت بود )ع(علی بن ابی طالب] منینؤامیرالم[سنت معتقدیم که 
مـام  اکـه  تصـریح کـرد    عائض القرنی خطیب وهابی سعودي، اخیـراً «: سخنان وي را اینگونه گزارش داد ،سی ان ان در ادامه

بعـد از انتشـار ایـن اظهـارات،       .جـوییم  دانیم و از آنان برائـت مـی   بوده و ما قاتالن او را ملعون می» شهید مظلوم« )ع(حسین
مفتی اعظم سعود از یزید، او را خلیفه شـرعی دانسـته و    "عبدالعزیز آل شیخ"ضمن یادآوري دفاع  "فارس"خبرگزاري ایرانی 

 !کننده بر امام مسلمین خوانده بود، وهابیت را به تناقض در اعتقادات متهم کردرا خروج  )ع(حسین] امام[   

  می پردازند )ع(در حق علی )ص(وهابیت به رد سخنان پیامبر ،امروزه بیش از همه
عشـق  : یک وهابی گرویده به تشـیع گفـت  : مصطفی لعل شاطري

افته و علت آن تنها به دل شیعیان انتقال ی )ع(به علی )ص(رسول اکرم
به صـورت زنـده و    )ص(کلمات پیامبر ،این است که در جامعه شیعی

  . داراي روح است
وهابی که چنـدي پـیش بـه    دکتر عصام العماد دانشمند به گزارش قدس انالین، 

مهمترین مسئله در جوامع غیـر  : فتاسالم گرویده است در گفتگو با خبرنگار ما گ
  از  )ع(منین علیؤدرباره امیرالم )ص(شیعی این است که کلمات حضرت محمد

سرتاسـر   يهـا  با مراجعه بـه کتابخانـه  : وي افزود .ها پاك و به شدت معنا و مفاهیم این جمالت ممتاز تحریف شده است خاطره
صدها جلد کتاب از سوي عالمان غیر شـیعی در مـدح و بیـان فضـایل      جهان می توان به وضوح این امر را دریافت که تا کنون

دکتـر   .نوشته شده است، ولی تنها مطالب مندرج در این کتب از سوي شیعیان به صورت عملی اجرا مـی گـردد   )ع(حضرت علی
د و ایـن در حـالی اسـت    می پردازن )ع(در حق علی )ص(وهابیت به رد سخنان پیامبر ،امروزه بیش از همه: عصام العماد بیان داشت

حتی هنرمندان آنان با بهره گیري از این کلمـات  . اذعان داشته اند ،که بسیاري از علماي آنان نیز به صحیح بودن این جمالت
را  )ص(مانع از آن می شود که برحق بودن خانـدان پیـامبر   ،اما تعصبگرایی وهابیت. یگانه به خلق آثار هنري ممتازي می پردازند

اما نکته در اینجاست که عشـق  : وي به خبرنگار ما گفت .مایند و بنا به دالیل بی پایه و واهی به رد آن ها می پردازنداعتراف ن
بـه صـورت    )ص(تنها به دل شیعیان انتقال یافته و علت آن این است که در جامعه شیعی کلمات پیـامبر  )ع(به علی )ص(رسول اکرم

در نـزد آنـان داراي    )ص(ست که در مکاتب دیگر و به ویژه وهابیت، هیچ گاه گفتار پیـامبر این در حالی ا. زنده و داراي روح است
: این محقق و پژوهشگر برجسـته اظهـار داشـت    .روح، معنا و حقیقت نبوده و تنها از آن براي حرکت هاي نمادي بهره می برند

تحریف نموده اند که دیگر روح و حقیقت از آن خارج  را تغییر و )ص(متاسفانه امروزه به میزانی علماي وهابی کلمات رسول اکرم
حیح، نخست با بهره گیري از لغت نامه هاي مورد اعتماد و ص :می توان به رسواسازي آنان پرداختالبته با دو شیوه . شده است

نی فقه و تفسیر به بررسـی  در گام بعد با استفاده از متن قرآن و مبا. پرداخته شود )ع(در حق علی) ص(به معنا نمودن کلمات پیامبر
وي با اشاره بـه ایـن    .این گفتار پرداخت، تا بدین طریق تحریفات صورت گرفته از سوي عالمان وهابی و سایر فرق آشکار شود

من و کسی که مخالف ایـن امـر باشـد، منـافق     ؤهر کس که محبت علی را داشته باشد مکه  )ص(کالم پیامبر
وضوح در کتب وهابیت ذکر شده است و بزرگان آنان از جمله ابن تیمیه آن را تایید کرده این گفتاري است که به : ، گفتاست

اند، اما امروزه شاهد این هستیم که کلمه محبت و منافق از سوي علماي وهابی تحریف گردیده و معنایی دیگر به آن داده انـد  
سقالنی که از برترین مفسران در نزد شیعه و سـنی اسـت   در جایی دیگر ع: وي افزود .و یا از اساس چنین حرفی را رد کرده اند

صـحیح اسـت و    برحـق و تمامـاً   )ع(منین علیؤکالم امیرالمفرموده اسـت   )ص(به وضوح اشاره داشته است که پیامبر
ـ . اما علماي وهابی این موضوع را انکار و گاه با خلق آثاري به رد این امـور مـی پردازنـد   . ایمان در کالم او جاري است ا ب

بی شک بـراي  : دکتر عصام العماد بیان داشت .اندك دقتی در کتب آنان می توان تناقض گویی هاي آشکاري را مشاهده نمود
مقابله با اینگونه از تحریفات می بایست زمان بسیاري را صرف نمود، چراکه براساس تبلیغات کـذب وهابیـت، بسـیاري از ایـن     

مورد تحریف قرار گرفته است که تنها یک نمونه آن حدیث ثقلین است که در راستاي نفـی   )ع(مفاهیم ناب در حق حضرت علی
از این رو نویسندگان شیعه می بایست صبر را سرلوحه خود . بیشماري کتاب از سوي وهابیت به نگارش درآمده است دآن، تعدا

  .له با تبلیغات وهابیت بپردازندبیت و مقاب گانه به بیان حقایق اهلقرار داده و با خلق آثاري ممتاز و ی


