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برگساری جشي بسرگ پٌجبّویي سبل تأسیس هؤسسِ 

القرآى ّوسهبى بب عیذ سعیذ غذیر خن بب  هیقبت

  -تقذیر از خیریي هؤسسِّبی هتٌَعی از قبیل  برًبهِ

تقذیر  -هذرسیي هؤسسِبِ اّذای هذارک کبرشٌبسی 

اجرای  -از هعلویي، هسئَلیي ٍ کبدرّبی ًوًَِ شعب

 هراسن عقذ اخَت ...

 صبح 9-21 ساعت:       شْریَر 03سِ شٌبِ   زمان:

 القرآى شعبِ هرکسی هیقبت           :مکان

 تبى ّستین هٌتظر حضَر گرم ٍ صویوی
 

 (01/حدیث623ص )وسائل الشیعه/داری به عنوان سپاس نعمت الهی است.      و روز روزهفرمودند: غدیر، روز عید و خوشی و شادی است  )ع(امام صادق

              ای دل ز والیت علی شادی کن  
 احساس رغور و فخر و آزادی کن

 پنجاهمین سال تأسیس مؤسسه
رب مدریان و   عید سعید غدری خم و القرآن میقات

ران  معلمان رپتىان، دانشجىیان رپتالش و دوستدا
 ک بادمبار (السالم لیهم)ع قرآن و اهل بیت

 

 ان و هم دل قرآن شىیمهم زب                با علی هم عهد و هم پیمان شىیم
           

    یا علی گىمیی و صاحبدل شىیم                        شىیم  کامل بیا   خم غدری   رد

 و صلىات                    گلی رپ از ردود هبا دست 
 اش یادی کن از روزغدری و شادی

گراهی ببد یبد ٍ خبطرُ هرحَم استبد حبج هحوَد 

 هیقبت القرآىهؤسس  )رُ(هخولببف
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Figure 1 

 سؤاالت شرعیپاسخ هب 
 پرسش از احکام 300از کتاب پاسخ کوتاه به 

 )مطابق با فتوای مراجع(
سؤال: ًواص اٍل ٍقت، تذٍى سعایت هستحثات تْترش  

 است، یا دیشتش اص اٍل ٍقت تا سعایت هستحثات؟

وماس ايل يقت، اگز چٍ مختصز ي تذين تؼقیثات تاشدذ،   پاسخ:
ومداس جمداػتک  دٍ    ؛ ي داردحان )تزتدز(   جتز وماس آخز يقت ر

مختصز خًاوذٌ شًد، اس وماس فزادا  ٍ آن را طدًل تذَدذ، تُتدز    
 است.

سؤال: سش ٍقت ٍ فشادا ًواص خَاًذى تْتش است یا تا 

 هذتی تأخیش ٍ جواعت؟
خًاوذن وماس تٍ جماػت افضل است َز چىذ مقذار( اس  پاسخ:

 يقت تگذرد.

سؤال: تیي ًواص اٍل ٍقت ٍ دسس )کالس دسسی کِ 

یت داسد؟ ئش است(، کذام اسجْاى اراى ظْش دادس صه
آیا جایض است کالس دسس سا تخاطش ًواص اٍل ٍقرت  

 تشک کشد؟

خًاوذن وماس در اتتذا( يقت، مستحة مؤ ذ است يلک  :جَاب
چىاوچٍ رَا  زدن  الس درس در ايل يقت، تًَیه تٍ استاد ي 
یا خالف مقزرات داوشگاٌ ي یا تاػث ر ًد ػلمدک گدزدد، ومداس    

 د را پس اس پایان  الس تجا آيریذ.خً

اًذ؟  ّا چشا ایي قذس شاداب ٍ تاصُ ٍ پش طشاٍت ّا تَی گل فشٍشی گل         اهی شلااا! گل  مثل 

ًَس هٌاسة، َّای هٌاسة، کَد هٌاسة، آب هٌاسرة    شَد. ّا سعایت هی چَى دس آًجا اًذاصُ
ّرش   اًذ.ّا ّن هثل گل آدم گیشد. ٍ تِ اًذاصُ دس اختیاسشاى قشاس هی ٍ خالصِ ّوِ چیض هٌاسة

شَد ٍ اص کسالت ٍ خستگی ٍ افسرشدگی دٍس   ّا سا سعایت کٌذ، شاد ٍ شاداب هی کس اًذاصُ
 شَد.هی

  

 وظایف مؤمنان رد روز عید غدری خم
 دستاسُ ٍظایف هؤهٌاى دس سٍص عیذ غذیش فشهَدًذ: دس ایي سٍص  )ع(حضشت علی      

تشادساًتاى تاى تِ سَی آًاى تشٍیذ ٍ تِ تا گستشش دادى دس ّضیٌِ ٍ لَاصم خاًَادُ       
ًیکی کٌیذ. خذا سا تشای آًچِ تِ شوا تخشیذُ است سپاس گَییذ، تا ّن تاشیذ کِ 

کِ خذاًٍذ  تخشذ. تِ یکذیگش ًیکی کٌیذاى هیخذاًٍذ جذایی ٍ پشاکٌذگی شوا سا ساه
ّای خذا سا تِ یکذیگش ّذیِ دّیذ کِ خذاًٍذ ساصد. ًعوتالفت شوا سا پایذاس هی
دّذ، پاداشی کِ ٍیژُ یي ٍ عیذّای آیٌذُ تِ شوا پاداش هیچٌذیي تشاتش عیذّای پیش

افضایذ. ٍ تش عوش هیتیشتش کشدُ ثشٍت سا  ،چٌیي سٍصی است. ًیکی کشدى دس ایي سٍص
 کٌذ.ّوذسدی کشدى ٍ هْش ٍسصی تا یکذیگش دس ایي سٍص، سحوت خذاًٍذ سا جلة هی

 تاى تا تشای تشادساى ٍ خاًَادُآى اًذاصُ کِ تَاى داسیذ اص فضل خذاًٍذ   
 تزل آًچِ هَجَد است فشاّن ساصیذ.

 

 رشوه خواری 
ديوم، حقًقتم  ٍ خیلک   ارمىذ ػشیش: خزج سوذگیت تاالست مک

خًودٍ، ایدىم    دخل ي خزجدت تدا َدم ومدک     ديوم، اصالً  مٍ مک
ديوم. يلک خة تٍ مدزد  چدٍ رت دک دارٌ تایدذ تدايان ایده        مک

تخشک اس خزج سوذگیت، سیز میش شما  ٍ ري تذن. مشکالت شما 
 ارت تأمیه میشٍ. ارتاب رجًع َم واچدارٌ تخشدک اس مزاحدل    

. فکدز  ده اگدٍ یدٍ مقدذار      اداریٍ  ارشً سیز میش شما حل  ىٍ
  زد( ویاس تٍ ایه  ار وذاشتک!مک قىاػت

 
 
 
 
 

 
 

: پزداخت  دزدن ي دریافدت  دزدن رشدًٌ     سزٌ )قذس اما  خمیىک
 ىذ چدٍ اس فدزد   حزا  است ي در حزمت گزفته رشًٌ فزقک ومک

محتدز   اي مدال  فزد  دافز(  دٍ   اس  مسلمان آن را تگیزیذ ي یا
  913، ص2تًضیح المسائل المحشک، ج)      است.

 

  این نه رشوه هست

 نه زیر میسی...!

 ات حقوق میدمبه

 کارمو انجام بدی

 مکه نه شیطون؟!

 آداب و شرایط دعا
مًرد اس مًارد(  ٍ تدا رػایدت آوُدا، اجاتدت دػدا       35در جلسات گذشتٍ، 
شدز    2گزدد تیان شذ، در ایه شمارٌ، تدا مؼزفدک    مکسزیؼتز ي ویشدیکتز 

 تزیم.تاقیماوذٌ، تٍ ل ف پزيردگار ایه مثحث را تٍ پایان مک
یؼىک  سة درآمذ اس راٌ حالل. اگز اوسان درآمدذ  پداو ي حدالل تاشدذ      . پاکی دسآهذ:36
 دٍ تقدزٌ   سدًرٌ مثار  168در آیدٍ   تًاوذ امیذ داشتٍ تاشذ  ٍ دػایش سزیؼتز تٍ اجاتت تزسذ. مک
دًثال ِ ت ای گشٍُ هشدم، اص آًچِ کِ دس صهیي حالل ٍ پاکیضُ است تخَسیذ ٍخدًاویم:   مک

فلذا لقمٍ حزا  تأثیزات مخزتک در سوذگک مدا،   .شیطاى ًشٍیذ کِ اٍ دشوي آشکاس شواست
ػدذ  اسدتجاتت   ، تدأثیزات مىیدک   ػثادت ما، اسدياج ما ي تزتیت فزسوذ ي... دارد  دٍ یکدک اس آن  

تالؼکس لقمٍ حالل تا میشان تاالیک در رشذ ي تزتیت ي تکامل مؼىً( افزاد ي ویدش در   دػاست ي
در حدذییک قذسدک، پزيردگدار مُزتدان خ داب تدٍ تىدذگان          استجاتت سزیغ دػا مدؤثز اسدت.  

اص تَ ای تٌذُ دعا کشدى است ٍ اص هي اجاتت ًوَدى، پس ّیچ دعایی اص هي فزمایذ: مک
 1659الحکمٍ صمیشان. خَاسهحجَب ًواًذ هگش دعای حشام 

خًاَذ دػایش مستجاب گدزدد درآمدذ خدًد را     فزمایىذ: َز یک اس شما  ٍ مک مک )ع اما  صادق
ا(  ٍ مال حزامدک در   پاو  ىذ، حق مزد  را تپزداسد ي در جا( دیگز فزمًدوذ: دػا( َیچ تىذٌ
 373ص 93تحاراالوًار ج ريد.شکمش تاشذ یا مظلمٍ  سک تٍ گزدوش تاشذ تٍ درگاٌ خذايوذ تاال ومک

َا( الُک تاشذ  َا ي حالل دوثال شىاخت حزا ٍ قاتل تًجٍ ایىکٍ: یک مسلمان يظییٍ دارد  ٍ ت
خًتک تیان فزمًدٌ است ي وثایدذ اس  ٍ ُا را ت ٍ شارع مقذس در احکا  اسالمک ي رسالٍ ػملیٍ آو

 کا  در ایه سمیىٍ ػمل ومایذ.خًد  چیش( تٍ آوُا اضافٍ یا اس آوُا  م  ىذ تلکٍ ػیىاً م اتق اح
آن دوثال ٍ تُتز است تذاویم خذايوذ متؼال ريس( حالل را تزا( ما مقزر فزمًدٌ ي اس ما خًاستٍ ت

اما ضماوت فزمًدٌ  دٍ تدٍ ایده     .شًیم مشکالتَا ي  تاشیم اگز چٍ در ایه راٌ متحمل سختک
 فزمایذ. مکريس( تز ت ػىایت 

ومایذ. ]در ایده مثحدث    اییا مک در استجاتت سزیغ دػا وقش مؤثز( صذقٍ دادن . صذقِ:37
تًاویدذ تدٍ شدز     ت اطالع مدک مًرد تزرسک ي پاسخ دادٌ شذٌ  ٍ جُسؤال ي اشکال  30حذيداً 

 َا مزاجؼٍ فزمائیذ.[ د(مثسً  آن در سک
 ًد.                    شما خًاَیم ت تاَستىذ « چٍ  ساوک مستجاب الذػًٌ»شاء... تا مًضًع در شمارٌ آتک ان

 35-197و198وCD :199کد 
 



 

 

    15September   2016*  1437 الحجهذی 13*   1395 شهریور 25  شنبهپنج*  سه و صد شماره

 

 

 * ٍاحذ سوؼی بصری

با هَضَػات  CDتَلیذ ٍتَزیغ یک ٍ ًین هیلیَى حلقِ  -

 اػتقادی،اخالقی ٍ اجتواػی.

 دستگاُ 2000تؼذاد قلن قرآًی ػرضِ شذُ بیش از  -

 * ٍاحذ هشاٍرُ

 مورد 8100تؼذاد هشاٍرُ ّای اًجام شذُ: -

گاه ی هب فعالیتاهی 50 ساهل میقاتالقرآن  نیم ن

 معرفی کتاب
 )ع(کتاب پیام اهیرالوؤهٌیي
شرح تازُ ٍ جاهؼی بر 

 البالغًِْج
 آیت... الؼظوی هکارم شیرازیًَیسٌذُ: 

 ُ ای اسننت پیراهننَى اینني کتنناب شننرح تنناز
ّای زینر   البالغِ کِ برای ایي شرح ٍیژگی ًْج

 در ًظر گرفتِ شذُ:
 ّا با بیاى رٍاى.. ترجوِ ٍ تفسیر توام جول1ِ
 ّا.یابی ٍاژُّا ٍ ریشِ. تفسیر توام ٍاژ2ُ
. بیاى شأى ٍرٍدّا ٍ هسائل تاریخی هربنَ   3

 ّا.ا ٍ ًاهِّبِ خطبِ
ّنای هختلن     ّنای ززم رٍی بحن    . تحلیل4

 ػقیذتی، اخالقی، اجتواػی، سیاسی ٍ...

 اطالعیٍ

ياحذ سمعی ي تصری تٍ مىاسثت عیذ يالیت ي يصایت، عیذ غذیر خم  مصصمًال    

 رساوذ.خًد را تا تخفیف يیژٌ تٍ فريش می

داشتٍ تاشىذ در ایه امر خذاپسمىذاوٍ ي خیمر شمریا تاشمىذ     عسیساوی کٍ تمایل 

را تٍ عىًان خیمرا  ي   ًَشمىذ قرآوی دی ي یا قل  تًاوىذ درصذی از مثلغ سی می

 ٌ امًا  خًد تٍ ایه ياحذ تپردازوذ تا ياحذ تتًاوذ تخفیفا   یامثرا  تٍ ویت خاوًاد

ایه کٍ تٍ فمردی   چٍ خیری تُتر ازتراستی مراجعیه قائل شًد.  ترایتیشتری را 

 آمًزش دادٌ شًد؟؟؟!دی یا قل  قرآوی یا مطلة صصیح سیتًسط یا 



 ًَری، شْثاسیرایجی، م.دٍلتی، خطیة، پالشی، ّا: ّوناراى ایي شوارُ اس ًشزیِ: خاًن
 167خیاتاى شْید جَادیاى )قلوستاى( پالك -خیاتاى قشٍیي شزقی -آدرس : تْزاى هیداى قشٍیي

 www.Almiqat.com                                55394972فامس:                    55370517 – 55390144تلفي : 
 تاًل صادرات مد 0102601821003ّای هزدهی: جاری سپْز تِ شوارٓ القزآى جْت ٍاریش مولهیقاتشوارُ حساب هؤسسِ 
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 تعثیِ آرم َّشوٌد رٍی اغذیِ حالل

وبم هحصَالت خَراکی حالل در دثی الولل: ت گزٍُ ثیي

سٍدی یک  ررم َّضکوٌذ خَاٌّکذ داضک  ککِ ثکِ        ثِ

دّذ اعتجبر هجَس حکالل رٍی   کٌٌذگبى اجبسُ هی هصزف

افکشاری در تلفکي ّوکزاُ    هحصَل را ثب استفبدُ اس ًزم

اهیٌِ احوذ هحوذ، هذیز هزککش دکذٍر    خَد چ  کٌٌذ.

 : ّبی تأییذ دالحی  در ضْزداری دثی گف گَاّیٌبهِ

ّبی  ٍی افشٍد: ّوِ ضزک  ّذف اس ایي طزح، دیجیتبلی کزدى ررم هلی حالل اهبرات اس .

تَلیذکٌٌذُ هحصَالت خَراکی حالل هلشم خَاٌّذ ضکذ ککِ ایکي ررم َّضکوٌذ را ثکز رٍی      

 هحصَالت خَد داضتِ ثبضٌذ تب ثِ دَرت دیجیتبل قبثل ضٌبسبیی ثبضذ.

 

 شَد؟اسالم دیي رسوی سَئیس هی

ثِ ًقل اس  الوللی قزرى)ایکٌب( خجزگشاری ثیي ثِ گشارش
، کزیستیي لیَرات، akhbarona.comپبیگبُ خجزی 

رئککیح حککشة دهککَکزات اجتوککبعی سککَئیح، دٍم  
ضْزیَرهبُ، پیطٌْبد داد کِ اسالم ثکِ عٌکَاى دیٌکی    

  رسوی در ایي کطَر ثِ رسوی  ضٌبختِ ضَد.
 سًبهِ سًَتبگشتٌگ چبح سَئیحگَ ثب رٍٍٍی در گف 
ضذى اسالم ثِ عٌَاى دیٌی رسوی در سَئیح ثبیذ در ایي کطَر  سوی  ضٌبختِرگف : ثِ 

یکبفتي   لیَرات تصزیح کزد: در دکَرت رسکوی    ثزرسی ٍ در قبًَى اسبسی گٌجبًذُ ضَد.
اسالم، دٍل  سَئیح هسئَل رهَسش علوبی دیي ٍ حوبی  هبلی اس رًبى خَاّذ ثَد ٍ ایکي  

ٍی در اداهِ ایي سؤال را هطکزح ککزد    ضَد.گزا ٍاگذار ًوی ّبی ثیگبًِ ٍ افزاط دیي ثِ گزٍُ
  ضَد دیي اسالهی خبظ سَئیح داض ؟ هب ثبیذ ایکي هسکئلِ را ثزرسکی کٌکین.     کِ ریب هی

سَئیح کِ پیطٌْبد لیَرات را هٌتطز کزدُ، ًظزسٌجی « دقیقِ ۲۰»در ّویي راستب، رٍسًبهِ 
 ..، را رغبس کزدُ اس .«تَاًذ دیي رسوی در سَئیح ثبضذ؟اسالم هی»ب درثبرُ ایي کِ ری

 

 

 

 
 تزتیت دیٌی فزسًداى

کبرّبی تزثیتی جْ  ًوبس خَاى ضکذى   راُ

 فزسًذاًوبى:

* خَدتبى الگکَی هٌبسکجی ثکزای ککَد      

 ثبضیذ.

ثکِ ککَد     ی* ثعذ اس ًوبس هحج  ثیطکتز 

 کٌیذ.

د  را ثِ ًوبس جوبع ، ًوکبس جوعکِ ٍ   * کَ

 هسبجذ... ثجزیذ.

* عبدت دادى ثکِ ًوبسخَاًکذى را قجکل اس    

ایجکبد   ککَد  رسیذى ثِ سي تکلیک  در  

 کٌیذ.

 ٍادارکَد  را ثِ  ،* ّزگش قجل سي تکلی 

 اهز ثِ ًوبس خَاًذى ًکٌیذ.

 * کَدکتبى را ثب دٍستبًص هقبیسِ ًکٌیذ.

ٍ چبدر، تسکجیح ٍ جبًوکبس    دختزاى* ثزای 

سیجکب  ثزای پسزاى ًیکش  تسکجیح ٍ جبًوکبس    

 تْیِ کٌیذ.

را  (السکالم  لکیْن )ع* عطق ٍ عالقِ ثِ اّل ثی 

 در کَد  ایجبد کٌیذ.

دی هزتجط ثب ًوبس ثِ ًَجَاى * کتبة یب سی

 ّذیِ دّیذ تب خَدش راُ دحیح را ثیبثذ.

* ثزای ًوبس دکجح فزسًکذ را ثکب هحجک  ٍ     

 ثیذار کٌیذ. ًَاسش

ّبی هذّجی ٍ دٍسکتبى خکَة    * ثب خبًَادُ

 هعبضزت کٌیذ.

* ثزای فزسًذتبى کِ ثِ سي تکلی  رسیذُ 

جطي ثگیزیذ تب اّویک  هَوکَر را ثْتکز    

 در  کٌذ.

 نرود که اگر در رفتار نمازگساران یادمان

مهر و محبت و انصاف دیده شود میل 

کودکان به نماز خواندن بیشتر 

 شود.می

 ایپم مشاوره
 

 اسالمجهان اخبار 

 شَدحجاب تِ یًَیفزم پلیس اسناتلٌد اضافِ هی
ثِ ًقل  الوللی قزرى)ایکٌب( خجزگشاری ثیي ثِ گشارش

، پلککیح «دیلککی رکککَرد»اس رٍسًبهککِ اسکککبتلٌذی 

هسکلوبى ثکزای    اسکبتلٌذ در راستبی تطَیق اقلی 

ًیزٍی پلیح، قصذ دارد یًَیفزم هجتٌی استخذام در 

ثز حجبة را ثِ عٌَاى ثخطی اس لجبس رسکوی ایکي   

 ًیزٍ ثِ تصَیت ثزسبًذ.

ای پیل گَرهلی، رئیح پلیح اسکبتلٌذ در ایي ثبرُ گف : ًیزٍّبی پلیح ثبیذ ًوبیٌذُ جبهعِ

ادغکبم   اهیذٍارم افشٍدى گشیٌِ حجبة ثِ یًَیفزم پلیح ثِ کٌٌذ. ثبضٌذ کِ ثِ رى خذه  هی

هَراى أّبی ضخصی کِ ه، تجبرة ٍ تَاًبییّبی سًذگیثیطتز ًیزٍّب کو  کزدُ ٍ ثِ هْبرت

 پلیح ثزای خذه  ثِ جبهعِ ثبیذ داضتِ ثبضٌذ، ثیفشایذ.
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