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از مسرگد دوسست

عید غدری خم عید امامت و والیت و پنجاه و سومین سال
تأسیس مؤسسه میقاتالقرآن رب مدرییت توانمند،

غافل مشو از عید غدری و ربکات
امروز خدا گشوده است باب نجات
جبریل و مالئک همه با امر خدا
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سر داده زگلدستهی هستی ،صلوات

مراسم جشن عید سعید غدیر خم و پنجـاه و سومین سـالگرد تأسیس کانـون ،همراه با خانواده بزرگ میقات القرآن

زمان :سه شنبه 98/5/29

ساعت 9 :صبح الی 12

مکان :شعبه مرکزی

نویسنده :دکتر علی قائمی
این کتاب با دادن آگاهیهای سازنده و معقوو دودنان و
مادنان نا به سوی آینده ای بهتر جهت میدهود و نقو
ددنی و مادنی نا با حفظ شرایط واالتر از دیگر نق

هوا

معرفی می کند و یادآون می شوود کوه زنوان و موردان دن
دیشگاه خدا و اجتماع مسئولیتی عظیم تر از آن دانند کوه
با الگوهای وانداتی زندگی سورکنند و واوایط یعیعوی و

اردوی تابستانی
حسب تشویقها و نظر مساعدی که مدیریت مؤسسه نسبتت هبه هرابی ی
دوهای مؤسسه د ند و ها توجه هه حمایتهای هید یغ یشان و ها عنایت
هه د خو ست های مکر معلمین محتبر و عابای کباد جر یی متنبی هبر
هرپایی دوی فرهنگی -تفریحبی جتبت یدباد فابای د ی یبمیمیت
هیشتر د تا یخ شنته  98/5/5ضمن هماهنگی مناسب ها یکبی خیبرین
جتت د ختیا قر د دن مکان دو د منطقه دماوند حدود ً تعد د  40نفر
معلمین و کاد های جر یی هه یو ت د وطلب د ین دو شرکت کبرد
و مو د پذیر یی قر ارفتند .ال هه ذکر ست ها توجه هه مکانات و فاای
موجود هرنامههای متنوعی جتت تددید وحیه و شاد هی عاا هرپا شد و ها
توجه هه همیمانی دو ها تا یخ جلسبات د خلبی شبعته و نیبی یبا شبری
دحو ال ض نستت هه ندا عمال مرهوط هه یبن و و همننبین تشبکی
جلسات هماهنگی هین کاد و مسئولین و حدها و معلمین قد اردید.

مشروع خود نا نادیده گیرند .این بحث دن عصر و زموانی
مطرح می شود که بسیانی از زنان و مردان جامعه ما بوه
تععیت از غرب و از دنیای ماشینی چهره واقعی خود نا از
دست داده و به دنعوا چهورههوا و انز

هوای تصونعی

هستند...

حضور فعال  388نفر کادر علمی در شعب و جلسات مرتبط
 479کادر اجرایی در شعب و جلسات مرتبط
آموزش بیش از  6300دانشجو در طول هفته در شعب و جلسات مرتبط

تعداد بازدید از سایت از سال  94تا کنون 271000 :نفر
 740عنوان سخنرانی  ،تعداد دانلودها 129000 :مورد
پاسخ به بیش از  4500سؤال
تولید  4نرم افزار برای گوشی اندروید -1 :نرم افزار
پرسش و پاسخ  -2نرم افزار جزوات تجویدی  -3نرم افزار
کتاب ده پاسخ به ده پرسش  -4ذکر شمار ماه رجب

تعداد کالسهای تشکیل شده در کل شعب و جلسات مرتبط 793
تولید و توزیع  CD 3000و قلم قرآنی
ورود  53جلد کتاب و جزوه به کتابخانه
چاپ جزوات منتشره در  8موضوع با تیراژ  6000جلد
تعداد بازدید از تلگرام در طول هفته  1500نفر
ارائه خدمات مشاوره در زمینه تربیت فرزند ،همسرداری و
مسائل اعتقادی به مراجعین حضوری و تلفنی  97مورد

هر ی نما ای (مرد و ن) مستحب ست پبیش نما هبای و جبب شبتانه و
ذ ن و قامه هگوید و هتتر ست ترک نشود؛ هه خصوص قامه (آیت  ...هتدبت
هه حتیاط مستحب قامه ترک نشبود)؛ ولبی نمبا عیبد فطبر و قرهبان و سبایر
نما های و جب ذ ن و قامه ند ند.
توجه نما های مستحتی ذ ن و قامه ند ند.
شرایط اذان و اقامه
ذ ن و قامه شر یطی د ند که د یر هه آنتا شا میشود
هعد د خ شدن وقت نما ار قت وقت هگوید یحیح نیست.
هه عرهی یحیح هاشد ار هه عرهی ذلط هگوید یا ترجمه آنتا هبه فا سبی یبا
هان دیگری هگوید یحیح نیست.
میان جمله های ذ ن و قامه یاد فایله نشود ار میبان آنتبا هبیش معمبول
سر هگیرد.
فایله هیند د هاید دوها آن
هه یو ت ذنا (آو خو ندنی که مناسب مدالس لتو و لعب ست) نتاشد ار هبه
یو ت ذنا هاشد ار هه یو ت ذنا هگوید حر و هاط ست.
د نما جماعتی که مرد ن و نان یا فقط مرد ن شرکت د ند هایبد مبرد ذ ن و
قامه هگوید د جماعت نان ار ن ذ ن و قامه هگوید کافی ست.
میان ذ ن و قامه یاد فایله نشود (آیت  ...هتدت هناهر حتیباط و جبب) ابر
فایله هه قد ی هاشد که قامه مرهوط هه آن ذ ن محسوب نشود دوهبا ذ ن و
قامه هگوید .هم چنین هین ذ ن و قامه نتاید ها نما یاد فایله شبود وارنبه
هر ی د ک ثو ب ستحتاب هاید ذ ن و قامه دوها هخو ند.
اقامه بعد از اذان گفته شود
افتن ذ ن و قامه قت نما مستحب ست و میتو ند فقط قامه هگویبد ولبی
قامه هاشد.
ار میخو هد هر دو هگوید هاید ذ ن قت
ار هر ی نما جماعتی ذ ن و قامه افته هاشند کسی که هبا آن جماعبت نمبا
میخو ند نتاید هر ی نما خود ذ ن و قامه هگوید.
آیت  ...هتدت ار هر ی نما جماعتی ذ ن و قامه افته هاشند کسی که هبا آن
جماعت نما میخو ند میتو ند هر ی نما خود ذ ن و قامه نگوید.
آیت  ...مکا شیر ی ار هر ی نما جماعتی ذ ن و قامه افته هاشبند هبر ی
همه کسانی که ها آن جماعت نما میخو نند کافی ست و هقیبه هنباهر حتیباط
و جب هاید ذ ن و قامه ترک کنند.

تأثیر فناوری بر کیفیت زندگی خانواده
تنتایی عد عتماد هه نفس عد عالقه هه شغ و کسب و کا هیما ی و معلولیبت فبر ط د
پایتند هودن هه هرخی مسائ مذهتی یبا عبد عتقباد و یمبان هبه یبول خالقبی و دینبی
شکستتای عاطفی مشکالت مالی ضطر ب و محدودیتتای جتمباعی و خبانو دای عبو ملی
ست که مینه عتیاد هه ینترنت د کا هر هوجود میآو د و فرد معتاد هنگا ستفاد ینترنت
سعی د فر چنین حساسات مأیوس کنند ی د د هناهر ین هه مرو مان ستفاد ینترنت
طوالنیتر میشود هه اونه ی که هرخی معتاد ن هه ینترنت حتی هر ی خبو دن ذبذ و جاهبت
می ج نیی تمایلی ند ند .ین نوع حساس و هستگی عالئم عتیاد ست و چناننه کنترل نگبردد
فرد هتد هر ی خود سپس هر ی خانو د و جامعه خویش مشکالتی فر هم مبیسبا د .هنباهر ین
آثا منفی ینترنت د خانو د آشکا می شود و هه جای ینکه ینترنت نقش یلی خود که همانبا
تقاء سطح کیفی ندای میهاشد ها ی کند هه نوعی مانع تتبدی مبیشبود و عو قبب هبد و
خطرناکی هه همر خو هد د شت.
ناههای جلوگیری و دنمان اعتیاد به اینترنت:
* شناخت ماهیت مشکل و تمایل برای تغییر از وضعیت کنونی.
تعام ها یکدیگر فی یش وقات هیشتر ها خانو د دوستان و جامعه هر ی هایی تنتایی.
پنا هه عتقاد ت مذهتی و تتاط یبمیمیتبر هبا مکانتبای مقبدس ماننبد مسباجد کلیسباها و
ندمنهای مذهتی و مر سمات دینی و د نتایت تتاط نیدیکتر ها خد وند.
فتن هه د من طتیعت و لذت هردن مناظر طتیعی.
* تقویت نیروی اناده و اعتماد به نفس خود و اعضای خانواده
د مه د د....
محتت و تتاطتای مستقیم .د نتایت کنترل فتا های پر خطر.

افتتاح دو گالری هنر اسالمی در
موزه بریتانیا

اخبار جهان اسالم

آثا هنری جتان سال ها سبرمایه ابذ ی یبب هنیباد مالییبایی د دو
االری مو هریتانیا و قع د شتر لندن هه نمایش اذ شته میشوند.
هه ای ش پایگا ختری» «IINAمو هریتانیا که یکی هی گترین مدموعههای هنر و ینایع
دستی جتان جمع آو ی کرد و د ختیا د د عال کرد که دو االری جدید د هال جنوهی یبن
مو فتتاح خو هد کرد تا د آن مدموعههایی هنر جتبان سبال هبه نمبایش هگبذ د .هنباهر
افته های هانیان ین قد ین دو االری هنر سالمی فتتاح میشوند تبا هبا تصبویر ناد سبتی کبه
توسط ترو یست های د عش سال ترسیم شد مقاهله شود .سبیدمختا لتخبا ی ئبیس هنیباد
لتخا ی مالیی افت نیا مترمی هر ی آاا کردن مرد نستت هه ش هنر و ینایع دستی جتبان
سال و تتدیدهای پیش وی ین میر ث فرهنگی ههویبه د منباطق تبا یخی عبر کبه تحبت
حمالت فر طار یان هستند وجود د د .ین د حالی ست که ابی شهبا حباکی آن سبت کبه
هه فروش سباند
ترو یست های د عش شما یادی آثا هاستانی هود شد سو یه و عر
ست .هسیا ی ین آثا هاستانی سرقت شد هه نگلیس قاچا شد ند .د عش ها فروش یبن آثبا
هاستانی شمند و ناد هه قاچاقنیان نگلیسی و دیگر کشو های وپایی پول یادی هه دست آو د
ست.

کلیدهای استفاده از فنون مناظره در پاسخگویی به اشکاالت
وهابیت درباره توسل و تبرک جستن
د د مه متاحث اذشته که د مو د شفا دهندای مو د متعددی د قرآن کریم مطالتی هیان
شد د ین شما عنو ن می شود همان طو که خد ی متعال ین قبد ت د شبته د د و
خو هد د شت که هه هر یب ولیای خودش قد ت شفا دهندای هدهبد هبه همبین سبتب
چون مستب الستاب ست شفا ارفتن هر ی ما طریق د و پیشب و سایر مو د که
هیان کردیم همو میسا د.
پس نظر عقلی هر اا که هیما شدیم هاید حتماً هه طتیب
مر جعه کرد و خود معالدبه کنبیم و یبا هبا تدرهبه فبر د
مدرّب ها خو دن د وهای مؤثر هه معالده خود هپرد یم چر
که ها نشستن د خانبه و خو سبتن خد ونبد هبر ی شبفای
هیما ی هیچ شفایی حای نخو هد شد.
خیلی جالب ست هد نیم مانی که پیامتر ن نیی هیما میشدند هینگا د خانه نمینشستند
و نمیافتند خد یا ما شفا هد هلکه هه دنتال دستو خد وند جتت شفا یافتن هودند.
پس منظو حارت هر هیم(ع) هیان «وَ ِذ مرضت فتو یشبفین» (و هنگبامی کبه هیمبا
شد پس پرو داا متعال مر شفا میدهد) ین ست که فقط خد وند متعال میتو ند وسبیله
شفای مر فر هم نماید حال یا طریق طتیب یا د و یا مو د دیگر که ذکر شبد نبه ینکبه
خود خد وند هر ی من طتاهت نماید و یا د وئی معرفی کند و یا معدی و مر شفا دهد.
( لتته ار کسی مستقیماً و ها معدی لتی و هدون وسیله شفا ارفته هاشد جیء مو د معدبی
ست و معدی همیشه ندا نمیپذیرد هلکه فقط د مو د مخصوص و یبا هبد خ خایبی
کد سیدی35- 233:
یو ت میایرد).

غدیر یعنی کسانی که عقب ماندهاند
برسند و کسانی که جلو رفتهاند برگردند.
غدیر یعنی با والیت حرکت کردن.

عید قربان ،عیدی است که انسانهای آگاه نا به یاد قربانگاه
ابراهیمی می اندازد؛ قربانگاهی که دنس فداکانی و جهاد دن
ناه خدای بزنگ نا به فرزنودان آدم و اصوفیا و اولیوای خودا
میدهد ،این ددنِ توحید و بتشوکن جهوان ،بوه موا و هموه
انسانها آموخت که عزیزترین ثمره حیات خود نا دن ناه خدا
بدهید و عیدی بگیرید .خود و عزیزان خود نا فدا کنید و دین
خدا نا و عد الهی نا بردا نمایید .به همه ما ذنیه آدم فهماند
که مکه و منی قربانگاه عاشقان است و محل نشر توحیود و
نفی شرک که دلعستگی به جان و عزیزان نیز شورک اسوت
عید سعید قربان از اعیاد بزنگ اسالم و میعادگواه دیوامعران
عظیم الشان ،از حضرت ابراهیم تا حضرت محمد صول اهلل
علیه و آله ،بنیانگذانان توحیود و عودالت و نهعوران صورا
مستقیم ععودیت است ( .یحیفه نو جلد  ۱5ص )۱۷8

