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روایت دختر  8سالهی حافظ
قرآن که با ترجمه یک آیه قرآن
«عاشق چادر» شد
3

امام خامنهای دیدار کارگزاران حج :

نیاز امروز دنیای اسالم

وحدت و یکصدائی است
آیت اهلل مکارم شیرازی:

استاد قرائتی خطاب به ائمه جماعات:

کمک به نیازمندان جزء
اساسیترین تعلیمات اسالم است

مصادیق قرآنی فعالیتهای اجتماعی
را از قرآن برای مردم بیان کنید

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان اینکه ائمه طاهرین(ع)

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه بر اساس حدیثی از امام رضا(ع)

عمال برای نجات انسان ها و حل مشکالت مردم اقدام و خدمت می کردند،

خداوند متعال نماز را واجب کرد تا قرآن از مهجوریت خارج شود،

گفت :کمک به نیازمندان جزو اساسی ترین تعلیمات اسالم است به ویژه

گفت :قرآن را درک کنید ،سپس برای نسل جوان حرفهای تازه بگوئید

اگر نیازمندان افراد حادثه دیده باشند.

و بدانید که قرآن سرشار از حرفهای نو و تازه است و به یاد داشته باشید

این مرجع تقلید در دیدار رئیس و جمعی از مسؤوالن هالل احمر کشور با

که مصادیق قرآنی همه فعالیتهای امروز اجتماعی را میتوانید از قرآن

گرامیداشت دهه کرامت اظهار داشت :اسالم اهمیت فوق العاده ای نسبت

خارج کرده و برای مردم بیان کنید.

به خدمت به مردم می دهد.
او افزود :بهترین دلیل آن آیه معروف قرآن است که می فرماید اگر کسی
انسانی را از مرگ نجات دهد گویا دنیایی را زنده کرده است ،بر اساس
روایات ظاهر آیه این است که کسی انسانی را از غرق شدن ،آتش سوزی
و مانند آن نجات دهد اما معنای باطنی این است که افراد انسان ها را از
ضاللت و گمراهی نجات دهند و به سوی هدایت دعوت کنند؛ بنابراین
نجات مادی و معنوی در این آیه جمع است.

حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی در همایش ویژه تقدیر و تجلیل
از ائمه جماعات و خادمین نماز صبح مساجد مشهد ،در مجتمع آیهها،
مسجد را به عنوان جایگاه عبادت مسلمانان و از مهمترین نهادهای جامعه
اسالمی دانست که در طول تاریخ نقش بنیادین ایفا کرده است ،اظهار کرد:
مسجد به عنوان پایگاه اصلی انقالب نقش آفرینی کرده و امروز نیز نقش
چشمگیری به عنوان کانون تحوالت بیداری اسالمی در منطقه دارد.
او در ادامه ضمن اشاره به برخی ویژگیها و خصیصههای مسجد در
تراز انقالب اسالمی تصریح کرد :بنا بر آیه  ۹۶سوره آل عمران خداوند
این چنین بیان کرده که من کره زمین را که خلق کردم مسجد الحرام را
برای عبادت قرار دادم؛ این بیان صریح بدین معنی است که مسجد باید
محور باشد و یکی از دالیل شاخص جبهه و جنگ نیز در تاریخ حفظ
معابد بوده است.
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روز ( ۲۴تیرماه) آغاز شد

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی
«االقصی» در فلسطین
هجدهمین دوره مسابقات ملی حفظ و تفسیر قرآن فلسطین موسوم به
رقابتهای قرآنی «االقصی» در کرانه باختری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تقریب ،وزارت اوقاف تشکیالت خودگردان
فلسطین در شهر رامالله ،روز ( ۲۴تیرماه) از آغاز هجدهمین دوره
رقابتهای ملی حفظ و تفسیر قرآن این کشور خبر داد.
یوسف ادعیس ،وزیر اوقاف فلسطین در این باره گفت :مرحله نخست
این مسابقات ابتدا در سطح مناطق مختلف کرانه باختری برگزار میشود
و  ۸۰۰شرکتکننده در دو بخش بانوان و آقایان در آن حضور دارند.
وی تصریح کرد :نفرات برتر مرحله نخست هجدهمین دوره مسابقات
ملی حفظ و تفسیر قرآن فلسطین ،در مقر وزارت اوقاف در شهر رامالله

سیاست شیطانی آمریکا درباره فلسطین هرگز محقق نخواهد شد

برخی دولتهای اسالمی پیشمرگ آمریکائیها شدهاند
در آستانهی ایام حج ابراهیمی و

آغاز اعزام حجاج بیتاللهالحرام

به سرزمین وحی ،دستاندرکاران

و کارگزاران حج کشورمان،
صبح امروز (دوشنبه) با حضرت

آیتالله

خامنهای

مسلمین دیدار کردند.

ولیامر

* حج واقعی همراه با برائت از
مشرکین و زمینهساز وحدت و
همدلی مسلمانان

افراد نادان و مغرض ،تالش دارند

مسجدالنبی متعلق به همهی

همچنین با اشاره به فاجعهی

تا لزوم جدائی دین از سیاست و

مسلمانان است و نه متعلق به

مسجدالحرام و فاجعهی منا

زندگی و علم را به ذهن نسل جوان

کسانی که بر آن سرزمین مسلط

در سال  ،۱۳۹۴آن را ظلمی

القا کنند اما حج بهترین فرصت و

هستند ،افزودند :کسی حق ندارد

یک صحنهی عملی برای نشان دادن

مانع از تحقق مفاهیم واقعی حج

آمیختگی «دین و سیاست» است.

شود و اگر حکومت و یا دولتی این
ّ
کار را انجام دهد ،در واقع «صد عن

بزرگ خواندند و با تأ کید بر
لزوم پیگیری مستمر و جدی
برای احقاق حق ،افزودند :این

* اهداف حج،
معنویت ِصرف
فراتر از
ِ

سبیلالله» کرده است.

مطالبه بههیچوجه نباید فراموش
شود و دستگاههای مسئول باید
از راههای مختلف بهویژه
مجامع بینالمللی ،این موضوع
را پیگیری کنند تا کمیتهی

حضرت آیتالله خامنهای رهبر

حقیقتیابی با حضور جمهوری

معظم انقالب اسالمی صبح دیروز

اسالمی تشکیل و احقاق شود

(دوشنبه) در دیدار دستاندرکاران

زیرا در این دو فاجعه ،تأمین

حج امسال ،حج را مظهر آمیختگی

ایمنی و امنیت حجاج که

«معنویت و سیاست» و مهمترین

مهمترین وظیفهی حکومت

ویژگی آن را اجتماع مسلمانان در

عربستان است ،رعایت نشد و

زمان و مکان مشخص دانستند و

دیهی مقتوالن نیز داده نشد.

با یکدیگر به رقابت میکنند.

گفتند :حج واقعی حجی است که از
یک طرف همراه با برائت از مشرکین

زمان و مکان مشخص برای اجتماع

همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه سالم الله علیها،

باشد و از طرف دیگر زمینهساز

مسلمانان در فریضهی حج را

کاروان سفیران کریمه با حضور در برج میالد پرچم آستان مقدس کریمه

وحدت و همدلی و یکصدائی

اهل بیت(س) را در «گنبد آسمان» این برج نصب کردند.

مسلمانان شود.

معنویت
نشاندهندهیاهدافیفراتراز
ِ
ِصرف دانستند و خاطرنشان کردند:

* شکلگیری نظام جمهوری
اسالمی ،باطلکنندهی القای
جدائی دین از سیاست

ارتباط و تفاهم مسلمانان با یکدیگر

اقوام و ملل برج میالد برگزار شد بهسوی برج میالد حرکت کرده و در پایان
این آیین پرچم آستان مقدس حضرت معصومه سالمالله علیها در محلی
به نام « گنبد آسمان» در کنار دیگر پرچم های اعتاب مقدس معصومین
در برج میالد نصب کردند.

تشکیل شود و این گونه برنامه ها باشد در تعلیمات اسالمی به نحو کامل به
این موضوعات اشاره شده است.
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در حاشیه گردهمائی هنرمندان پیشکسوت عنوان كرد:

تاکید وزیر فرهنگ
بر نقش پیشکسوتان هنرمند
در حمایت از کاالی ایرانی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان هنرمند با
اشاره به سال حمایت از کاالی ایرانی بیان کرد :اگر پیشکسوتان فرهنگ و
هنر به این میدان وارد شوند و فضای اجتماعی را در حمایت از کاالی ایرانی
قرار دهند قطعا در جامعه تأثیرگذار خواهند بود.
ایسنا نوشت :سیدعباس صالحی دوشنبه  ۲۵تیرماه در حاشیه مراسم تجلیل از
هنرمندانپیشکسوتمتولدتیرماهضمناینکهتاکیدداردبههیچسوالیغیرمرتبط
با مراسمی که در آن شرکت کرده پاسخ ندهد و به این ترتیب فرصتی درباره طرح

دارند و اینکه آنها بتوانند در زندگی جاری و با حیات روزمره و عادی فرهنگ
ولیامر مسلمین در نظر گرفته شدن

و مداحان اهل بیت (ع) همراه بود از محل آغازین این مراسم که در تاالر

تعلیمات اسالمی ثواب مضاعف دارد ،بنابراین قبل از این که هالل احمر

شناخته میشود .این پیشکسوتان کسانی هستند که سهم اصلی را در این امر

پرچم حرم مطهر حضرت
معصومه(س) در برج میالد نصب شد

گفتنی است کاروان سفیران کریمه طی مراسمی که به شعرخوانی شاعران

او ادامه داد :کمک کردن به افراد حادثه دیده که کار هالل احمر است از نظر

هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور صاحب فرهنگ و هنر در عرصه جهانی

کل و تسلط بر واژگان قرآن ،حفظ  ۲۰جزء و حفظ  ۱۰جزء برگزار شد.

مدیرعامل و مدیران اجرایی و فرهنگی برج میالد صورت پذیرفت.

نیازمندان افراد حادثه دیده باشند.

تجلیل قرار دهیم .پیشکسوتان هنرمند به عنوان پیشتاز حوزه فرهنگی و هنری

سال گذشته در چهار رشته حفظ کل به همراه تفسیر سوره آل عمران ،حفظ

در ابتدای این مراسم آیین استقبال از کاروان سفیران کریمه با حضور

کمک به نیازمندان جزو اساسی ترین تعلیمات اسالم است به ویژه اگر

مراسمی همچون تجلیل از پیشکسوتان داشته باشیم و هنرمندان را مورد

گفتنیاست،هفدهمیندورهازاینمسابقات ۱۷مردادلغایت ۶شهریورماه

مقدس حضرت معصومه سالمالله علیها را به برج میالد رسانیدند.

پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی پیشگام در این راه بودند که نشان می دهد

وزیر ارشاد در سخنانی کوتاه گفت :بسیار خوب است که ما در طول سال

به همراه تفسیر سوره اسرا ،حفظ  ۲۰جزء و حفظ  ۱۰جزء برگزار میشود.

عصرروزیکشنبه 24تیرماهکاروانسفیرانکریمهاهلبیت(ع) پرچمآستان

انسان ها و حل مشکالت مردم اقدام و خدمت می کردند ،اظهار داشت:

سواالتیهمچونبیمههنرمندانوفیلمهایاکراننشدهرافراهمنکرد.

ادعیس در ادامه افزود :این دوره از مسابقات در سه رشته حفظ کل قرآن کریم

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالمالله علیها،

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه ائمه طاهرین(ع) عمال برای نجات

و هنر ما ارتباط دائم داشته باشند ،این عرصه میتواند غنیتر شود.

حضرت

آیتالله

خامنهای

شکلگیری نظام جمهوری اسالمی
و ارائهی توانائی اسالم در ورود
به میدان سیاست و زندگی را
باطلکنندهی سالها تالش برای

یکی از اهداف مهم حج ،اجتماع و
و در واقع همان موضوع شکلگیری
امت اسالمی است.

القای جدائی دین از سیاست
خواندند و افزودند :اکنون بار دیگر

و

شریف

معنای جدیدی از حج به برکت
هدایتهای امام بزرگوار ،گفتند :حج
واقعی باید همراه با برائت از مشرکان و
زمینهسازوحدتوانسجاممسلمانان

ایشان با تأکید بر اینکه ضروریترین
نیاز امروز دنیای اسالم ،وحدت و
یکصدائیاست،بهتمرکزدشمنانبرای
مقابله با مسلمانان بهویژه در موضوع
فلسطین و در قضایای یمن اشاره و

باشد ،نه آنکه برخی دولتها در

خاطرنشانکردند:اکنونآمریکائیهانام
سیاستشیطانیخوددربارهیفلسطین

امت اسالمی تالش کرده و خود را به

را «معاملهی قرن» گذاشتهاند اما بدانند
کهبهفضلالهی،اینمعاملهیقرنهرگز
محقق نخواهد شد و به کوری چشم
دولتمردان آمریکا ،قضیهی فلسطین

استکبارمتصلکنند.

ایشان با تأکید بر اینکه کعبهی
و

ولیامرمسلمینبااشارهبهشکلگیری

جهت ایجاد اختالف و جدائی میان

* کعبهی شریف و
مسجدالحرام و
مسجدالنبی متعلق به
همهی مسلمانان است
مسجدالحرام

* شکلگیری معنای جدیدی
از حج به برکت هدایتهای
امام بزرگوار

* به کوری چشم دولتمردان
آمریکا ،قضیهی فلسطین از
یادها نخواهد رفت

* مطالبه حقوق فاجعهی
مسجدالحرام و منا بههیچوجه
نباید فراموش شود
حضرت

آیتالله

خامنهای

از یادها نخواهد رفت و قدس پایتخت
فلسطینباقیخواهدماند.
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او ادامه داد :حضور یک پیشکسوت میتواند چیزهائی را که برای یک زندگی
اجتماعی ،مخاطره یا انقطاع نسلی و ارتباطی است ،به هم وصل کند .در
حقیقت پیشکسوتان در هر حوزهای میتوانند باعث ایجاد ارتباط شوند و با
ی هنر تنها مختص به درون جامعه خودش نیست،
توجه به اینکه تأثیرگذار 
اگر پیشکسوتان هنرمند با فضای جاری جامعه همچنان ارتباط خود را حفظ
کنند یک اتصال نسلی ایجاد میشود.
صالحی با بیان اینکه هر مقدار که بتوانیم پیشکسوتان فرهنگ و هنر خود را
در فضای اجتماعی ،بانشاطتر کنیم ،فضای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
خود را فعالتر کردهایم ،افزود :پیشکسوتان در حوزههای مختلف هنر
میتوانند موثر باشند .در واقع آنها ،هم در حوزه خودشان و هم در دیگر
حوزههای ملی میتوانند موثر باشند و امسال نیز که سال حمایت از کاالی
ایرانی نامگذاری شده اینکه پیشکسوتان فرهنگ و هنر هم به این میدان وارد
شوند و فضای اجتماعی را در حمایت از کاالی ایرانی قرار دهند قطعا در
فضای جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
وزیر ارشاد در پایان گفت :پیشکسوتان در سایر حوزههائی که ما به آنها نیاز
داریم نیز میتوانند به گسترش این مسیر اجتماعی کمک کنند.

