صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.
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• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.
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عترت

به یاد حجت منتظر

دعای عهد و ندبه؛
میانبر ارتباط با امام عصر(عج)

 -قسمت سوم-

حفظ و تقویت پیوند قلبی با امام عصر(عج) و تجدید دائمی عهد و
پیمان با آن حضرت(عج) از وظائف مهمی است که هر شیعه منتظر
در عصر غیبت بر عهده دارد .حداقل کاری که برای حفظ و تقویت این
پیوند قلبی می توانیم انجام دهیم ،خواندن دعای عهد است.
حجت االسالم و المسلمین علی ربانی  ،کارشناس مهدوی در سخنرانی
با عنوان « نیم نگاهی به چند دعا و زیارت مهدوی» آورده است که در
ادامه بخش دوم آن را می خوانید:

* کلید فهم دعای ندبه

به نظر چنین می رسد که شاید بتوان از این دعای شریف ،رهیافت های
جدی و مفیدی را برای پی ریزی یک فلسفهی تاریخ بر مبنای معارف
اصیل اهل بیت(ع) به دست آورد .اما قبل از ورود به بحث الزم است،
اشاره ای گذرا به تعریف فلسفهی تاریخ و دیدگاه های مختلف در رابطه
با آن داشته باشیم.
در این میان ،اولیای خاص خدا ،نقش مجرا و مسیر اجرای والیت الهی
را بر انسانها ایفاء می کنند؛ یعنی این طور نیست که خداوند متعال
برای اجرای والیت خویش بر انسان ها ،به طور مستقیم با آنها ارتباط
برقرار کند ،بلکه والیت خویش را با واسطه و از طریق اولیای برگزیدهی
خویش بر جامعهی انسانی اعمال می کند.
و این اولیای مخصوص خدا هستند که به خاطر پذیرش تام و تمام
والیت الهی و سربلند بیرون آمدن از ابتالئات و امتحانات ،اراده شان
مجرای والیت الهی در عالم هستی شده است و به همین دلیل ،در نگاه
معارف ملکوتی تشیع ،کمال جامعهی انسانی و حرکت تاریخ به سمت
کمال مطلوب ،از بستر اولیای الهی گذر می کند و متناسب با ظهور
ارادهی آنها در عالم انسانی خواهد بود؛ زیرا ایشان ،خلیفه و جانشینان
حضرت حق بر روی زمین هستند و انسانها وظیفه دارند که به والیت
آنها گردن نهند:
ّ
ّ
من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصی الله.
هر که از شما پیروی کند ،از خدا پیروی کرده و هر که از شما نافرمانی
کند ،خدا را نافرمانی کرده است.
به یقین هر کس که در این رهگذر ،والیت اولیای خدا را نپذیرد ،تحت
والیت و سرپرستی شیطان درآمده است:
و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت…
سرپرستی کسانی که کافر شدند به دست طاغوت است.
بنابراین ،آن چه محور اساسی در پیوند افراد یک جامعهی توحیدی و
حرکت آن به سوی کمال است ،محبت و پذیرش والیت الهی و تولی تام
ّ
به والیت ولی الله است .همان طور که محور پیوند بین افراد جامعهی
شیطانی نیز محبت و تولی به شیطان و حرکت به سوی ارضای هر چه
تمامتر غرائز مادی است.
به نظر می رسد این نوعی نگاه فلسفهی تاریخی به ماجرای والیت ائمه
و اولیای الهی(ع) در عالم انسانی است که گویا می توان تمام سیر عالم
و حرکت جامعه به سوی خداوند متعال و حتی کیفیت این سیر را از
مضامین عالی و نورانی دعای ندبه استظهار کرد.

*شرح فرازها

فراز اول :حمد و صلوات
ّ
ّ
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله
و سلم تسلیما.
این فراز از دعای ندبه با تمام کوتاهی اش ،بیان کنندهی خالصه ای
از تمام ماجرائی است که در عالم هستی و جامعهی انسانی باید
اتفاق بیافتد.
ّ
عبارت الحمدلله رب العالمین به ماجرای ربوبیت خداوند متعال بر
تمام هستی اشاره دارد که در نتیجه ،والیت الهی را به دنبال خواهد
ّ
داشت .عبارت و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما
به مجرا و محور آن ربوبیت و والیتی اشاره می کند که از جانب خدا
بر تمام عالم سیطره دارد؛ زیرا محور ربوبیت الهی بر همهی هستی ،از
مسیر جریان این ربوبیت نسبت به نبی مکرم اسالم و اهل بیت گرامی
آن حضرت(ع) می گذارد.
به طور کلی ،می توان این فراز کوتاه را به عنوان براعت استهاللی برای
مجموع ه این دعای شریف و مطالبی که در بقیه فرازهای دعا به آنها
پرداخته شده است ،دانست.
ادامه دارد...
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پیامدهای رحلت پيامبر(ص) از زبان حضرت زهرا (س)
ّ
آن حضرت سالم الله علیها در
ً
خطبه فدکیه و خطبه ای که بعدا
در جمع زنان مدینه که به عیادت
ایشان آمده بودند ایراد فرموده اند.
پیامدهای رحلت پیامبر را بیان
می کنند از جمله آنها عبارتند از:
 .1ایجاد ضعف و سستی در
میان مردم؛
استوم َع ْ
َ
وه ُن ُه «یا َو ُ
هی ُه» حضرت در
خطبهایكهدرحضورزنانمدینهكهبه
عیادت ایشان آمده بودند نیز این امر را
تذكردادندوباتأسففرمودند«:فقبحا
ّ
ّ
لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع
ّ
الصفاة؛ چه زشت است سستی و
بازیچه بودن مردانتان پس از آن همه
تالش و كوشش».
 .2تفرقه و اختالف بهوجود آمد؛
َ ُ َْ ُْ
«استنه َر فتق ُه وانف َت َق َرتق ُه؛ تشتت و
پراكندگی گسترش یافت و وحدت
و همدلی از هم گسست».
 .3امید و آرزوهای مسلمانان به
ناامیدی تبدیل شد.
آنان كه به پیامبر اكرم (ص) و احكام
عالیه اسالم ناب حضرتش دلخوش
كرده بودند از نعمت دین الهی و
حكومت اسالمی بهرهمند گشته
بودند .اكنون با دیدن حوادث بعد از
آن حضرت مأیوس شده و امیدشان
به یأس مبدل گشت.
َ ُ
ََ
«واكد ِت االمال».
.4بهحریمپیامبر(ص) بیحرمتیشد؛
َ َ ُ ُ َ
ُ ُ
الح ْر َمة
ریم و ا ِزیل ِت
«اضیع الح
َْ َ
مات ِه» هنوز جسد مبارك
ِعند م ِ
پیامبر (ص) بر زمین که اجتماع
سقیفه بدون نظرخواهی از
خاندان پیامبر به تعیین جانشین
برای آن حضرت می پردازند و حق
اهلبیت(ع)حضرتشراضایعمیكنند.

 .5خط نفاق و دوروئی آشكار شد.؛
َ
ُ َ ََ
«ظ َه َر فیك ْم ح ْسكة ّالنفاق» حضرت
در جای دیگری از همین خطبه ،با
كنایهزیبائیبهایننفاقافكنیپرداخته

َْ َ َ
است و فرموده است« :تش َر ُبون ح ْسوا
ْ
َ ُ َ َ
فی ْار ِتغاء َ و ت ْمشون ال ْه ِل ِه َو ُول ِد ِه ِفی
ْ ِ َ ْ َ َّ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ
الخم ِروالضر ِاءونص ِبر ِمنكمعلی ِمثل
ِ
ْ
َ ّ ْ ُ َ َ ْ َّ
نان ِفیالحبشاء؛
ح ِزالمدی،ووخ ِزالس ِ
شیررااندكاندكباآبممزوجنمودید
و به بهانه این كه آب می نوشید ،شیر را
خوردید .كنایه از نفاق است كه تظاهر
به عملی می شود كه در واقع خالف آن
استوبراینابودیاهلبیت(ع) اودر
پشتتپههاودرختانكمینكردیدوما
بر این رفتار شما كه مانند بریدن كارد و
فروبردننیزهدرشكم،دردآوروكشنده
استصبرمیكنیم».
 .6دین و معنویت كم رنگ شد.؛
َ َ َ َْ ُ ّ َ َْ
«جلباب»
«و سمل جلباب الدین»
چادر یا عبائی كه بدن انسان را
می پوشاند ،حضرت فاطمه زهرا
ّ
سالم الله علیها تعبیر به جلباب دین
فرموده .چون دین نیز تمام زوایای
زندگی فردی و اجتماعی انسان را
در بر می گیرد ،همان گونه كه چادر و
عباء تمام بدن انسان را در برمی گیرد.
 .7مردم دچار بی تفاوتی شدند.
حضرت خطاب به انصار كه با
جان و مال پیامبر (ص) را كمك
كرده بودند چنین فرمودند« :یا
ْ
ْ َّ
َْ
َ
عاش َر ال ِف ْت َی ِة َواعضاء ال ِمل ِةَ ،و
مَ َ ِ
ْ
َ
ُ
َ
هذ ِه الغمیزة فی
سالم ما ِ
َح ّضن ِة ِاال ُ َ ِ
ْ
َ
حقی ّ
والسنة عن ظالمتی؛ ای گروه
جوانمرد ،ای بازوان ملت و یاوران

توصیه پیامبر اکرم(ص)
درباره امام حسن مجتبی(ع)
ّ
امام على علیهالسالم به پیامبر صلی الله علیه و اله عرض كرد :شریكان من
ّ
چه كسانى هستند یا رسول الله؟ فرمود :آنها فرزندان تو هستند كه امامند.
ّ
امام حسن مجتبی علیهالسالم :پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به على
علیهالسالم فرمود :آن چه را بر تو امال مىكنم ،بنویس .على عرض كرد :یا
ّ
رسول الله! بیم دارى چیزى را فراموش كنم؟
ّ
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود :از فراموشى تو نمىترسم ،من به درگاه
خداوند دعا كردهام كه حافظه تو را قوى گرداند و از فراموشى بر كنارت دارد،
لیكن براى شریكهاى خود بنویس.
ّ
على علیهالسالم عرض كرد :شریكان من چه كسانى هستند یا رسول الله؟
فرمود :آن فرزندان تو كه امامند ،به بركت وجود آنهاست كه بر ّامت من باران
مىبارد و در پرتو وجود آنها دعایشان مستجاب مىگردد.
وخداوندبهسببآنهابالاز ّامتمىگرداندوبهبركتوجودآنهاازآسمانرحمت
مىبارد .و این نخستین ایشان است و با دست به حسنبنعلى علیهالسالم اشاره
كرد ،سپس به حسین اشاره كرد و فرمود :فرزندان او كه امامند.
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عالم توسط امام رضا(ع)
شفای ِ
و اعطای کرامت به وی
ّ
آیه الله وحید خراسانی نقل کرد  :مدت بیست سال در مدرسه حاج حسن
ّ
مشهد تحت سرپرستی مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی  -که سالها
در مسجد گوهر شاد امام جماعت بود  -بودم  .ایشان روزی به من فرمود :
« مدتی در تهران مریض و بستری شدم  .روزی به جانب حضرت رضا
علیه السالم رو کرده گفتم  :آقا ! من چهل سال تمام پشت در صحن ،در سرما
و گرما،سجادهی عبادت پهن کرده ،نماز شب و نوافل می خواندم و بعد خدمت
شما شرفیاب می گشتم حال که بستری شدهام ،به من عنایتی بفرمائید .
ناگاه در همان حال بیداری دیدم در باغ و بستانی خدمت حضرت رضا
علیه السالم قرار دارم ایشان از داخل باغ گلی چیده به دست من دادند من
آن گل را بوییدم و حالم خوب شد جالبتر آن که دستی که حضرت رضا
علیه السالم به آن دست گل داده بودند ،چنان با برکت بود که بر سر هر بیماری
میکشیدم ،بیدرنگ شفا مییافت ! البته در همان روزهای نخست با یک
مرتبه دست کشیدن بیماریهای صعب العالج بهبود می یافت ،ولی بعد از
مدتی که با این دست با مردم مصافحه کردم ،آن برکت اولیه از دست رفت و
اکنون باید دعاهای دیگری را نیز بر آن بیفزایم تا مریضی شفا یابد ».

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

آیا بود که گوشهی چشمی به ما کنند؟

اسالم ،این غفلت و سستی و ضعف
شما در حق من و تغافل و بی تفاوتی
و خواب آلودگی در مورد دادخواهی
من ،چیست؟»
 .8مردم پیمان شكنی كردند.
َ
«ف ّانی ح ْر ُت ْم َب ْع َد َالبیان وَ
فرمودندَِ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ْ :
ََُْْْ َ
الن َو نكصت ْم بعد
اس ْررتم بعد ِاالع ِ
دام» .پس چرا بعد از بیان حق
ِاالق ِ
حیران و سرگردانید ،و بعد از آشكار
كردن عقیده پنهان كاری می كنید و
بعد از آن پیشگامی و روی آوردن
به عقب برگشته پشت نموده اید.
ّ
حضرت زهرا سالم الله علیها،
در این فراز به حادثه غدیر اشاره
می كند كه پیامبر اكرم (ص)
آن را برای مردم بیان فرمود و به
آنها اعالم كرد و آنان نیز با علی
علیه السالم بیعت كردند .اما اكنون
بیعت خود را شكستند.
 .9مردم دچار وسوسه های
شیطانی شدند؛
َّ
َْ
ََْ ُ َ
الش ْ
طان الغ ِو ّی؛
ی
هتاف
«تستجیبون ِل ِ
ِ
به شیطان گمراه كننده پاسخ مثبت
دادید» .و در جای دیگر از خطبه
َ ْ َ َّ ُ
فرموده اند« :اطل َع الشیطان َر َأس ُه
ُ ََْ ُ َ ْ
ْ ََْ
هاتفا ِبك ْم فالفاك ْم ِلدع َو ِت ِه
ِمن مغز ِر ِه ِ
ُم ْس َت َ
جیبین؛ شیطان سر خود را از
مخفیگاه بدرآورد .شما را فراخواند.
دید كه پاسخگوی دعوت باطل
او هستید...

 .10شتاب در شنیدن حرف های
بیهوده و بی اساس؛
ُْ ْ َ
َ
«معاشر ّالناس المس ِرع ِة ِالی قیل
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َْ ِ
ْ
باطل المغ ِضی ِة علی ال ِفعل القبیح
ال
ِ
ْ ِ ِ
ِ
خاسر؛ ای گروه مردم كه به سوی
ال ِ
شنیدن حرف های بیهوده شتاب
می كنید و كردار زشت زیانبار را
نادیده می گیرید.
.11نطفهمظاهرفسادروئیدنگرفت.
در پایان خطبه عیادت خطاب به
َ
زنان مهاجر و انصار فرمود« :ا ّما
َ
ََ ْ َ ْ َ
ل َع ْمری لقد ل ِق َحت ف َن ِظ َر ًة َریثما
ْ َْ
ُ ُ ْ
ت ْن ِت ُج ث َّم اح َت ِل ُبوا ِمل َء الق ْع ِب َدما
َ َ ُ
عبیطا َو ذعافا ُمبیدا؛ به جان خودم
سوگند نطفه فساد بسته شد ،باید
انتظار كشید تا كی مرض فساد پیكر
جامعه اسالمی را از پای درآورد كه
پس از این پستان شتر به جای شیر
خون بدوشید و زهری كه به سرعت
هالك كننده است».
 .12فرصت طلبان به سر كار آمدند.
ّ
حضرت سالم الله علیها در فرازهائی
از خطبه ّ
فدكیه به گروه های فرصت
طلب كه منتظر بودند تا بعد از
رحلت پیامبر (ص) از موقعیت بهره
برند پرداخته است .و ویژگی های
آنها را نیز بیان فرموده است:
در ظاهر ساكت و آرام بودند.
ُ َ
وادعون فروگذاران.
ِ
ُ
فاكهون.
اهل خوشگذرانی بودندِ ،
راحت طلب و رفاه زده بودندُ .انتم
رفاهیة م َن َ
فی َّ
الع ْیش.
ٍ ِ
منتظر پیش آمد حوادث برای
پیامبر(ص) واهلبیت(ع) بودند.
ّ
ََ ّ َ
وائر.
تتربصون بنا الد ِ
اخبار و رویدادها را دنبال می كردند.
ََ
َ
االخبار.
تتولفون

در جنگ ها عقب نشینی و یا فرار
ُ َ َ
می كردند .تنك ُصون ِعند ّالنز ِال و
َ ّ َ َ
القتال.
ت ِفرون ِمن ِ

منبع:پیامدهایرحلتپیامبراکرم(ص)
از دیدگاه حضرت زهرا (س) پاسدار

جشنواره امام سجاد(ع)
در زابل برگزار شد

چهارمین جشنواره شعر امام سجاد علیه السالم با حضور شاعران برجسته
استانی در حسینیه مصلی المهدی زابل برگزار شد.
حجت االسالم مهدی پودینه سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و
هنری مساجد سیستان و بلوچستان دیروز( 23آبان) در چهارمین جشنواره
امام سجاد علیه السالم بیان داشت :جشنواره شعر امام سجاد علیه السالم
برای اولین بار که در زابل برگزار می شود.
وی استقبال شاعران را برای شرکت در جشنواره چشمگیر اعالم کرد و افزود:
 72اثر به این جشنواره ارسال شده است.
سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان خاطرنشان
کرد :شعر جزو پیشروترین هنرها در طول تاریخ بوده و مقام معظم رهبری
همواره بر افزایش فعالیت شاعران تأکید نموده است.
وی افزود :از نکات برجسته این شب شعر حضور پررنگ شاعران اهل بیت
ً
علیهم السالم است که در وصف اهل بیت علیهم السالم خصوصا حضرت
زین العابدین (ع) شعر خوانی می کنند و این نشانگر محبت ،عالقه و دوستی
اهل سنت نسبت به اهل بیت(ع) می باشد که گواه آن شاعران زیادی از اهل
سنت در دل تاریخ که در ثنا و مناقب اهل بیت علیه السالم شعر سروده اند.
حجت االسالم پودینه با اشاره به اینکه جشنواره شعر امام سجاد علیه السالم
در دو گویش سیستانی و بلوچی برگزار می شود ،گفت :این جشنواره شعر با
موضوعات زندگی امام سجاد علیه السالم ،فضائل ،مناقب و حوادث کربال
برگزار شده است.
در ادامه این مراسم داوود مختاری ،سید احمد حسینی ،پروانه جنگی زهی،
ملیحه دانائی مقدم و یزدان سرگزی که مقام اول تا پنجم را کسب کرده اند،
شعر خوانی کردند.
همچنین عبدالغنی ریگی ،افسانه براهوئی مقدم ،نبی کیانی ،زهرا ساری و
ّ
هاشم الله دادی شایسته تقدیر شناخته شدند.
ابراهیم محمودی پیشکسوت عرصه شعر در این جشنواره مورد تقدیر
قرار گرفت.

راهاندازی مراکز قرآنی و فرهنگی
در  ۲۹۰۰بقعه سراسر کشور

خبرنگار اعتدال/افسانه پریشان:

نشست خبری برنامه های دهه
گرامیداشت وقف و دستاوردهای
یكساله سازمان اوقاف و امور خیریه
با حضور حجتاالسالم محمدی؛
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان
اوقاف و حجت االسالم والمسلمین
احمد شرفخانی؛ معاون فرهنگی و
اجتماعی سازمان اوقاف دیروز
 23آبان ماه برگزار شد.
رئیس سازمان اوقاف در نشست
خبری دهه وقف ضمن عرض
تسلیت و ابراز همدردی با هموطنان
زلزلهزده در کرمانشاه با قدردانی از
عملکرد رسانه ها در ترویج فرهنگ
وقف گفت :دهه وقف از  25آبان
به مدت  10روز همراه با دهها
برنامه مختلف در سطح كشور
برگزار می شود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
با بیان اینکه از سال  ۱۳۸۹تاکنون
 ۱۵هزار و  ۶۱۷موقوفه به ثبت
رسیده است از راهاندازی مراکز
قرآنی و فرهنگی در  ۲۹۰۰بقعه
سراسر کشور خبر داد و گفت:
این خدمات در حالی است که
 ۷۰درصد مردم نسبت به وقف و
کارکردهای آن بیاطالع هستند.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدی
درباره دهه وقف ورونمائی از کمپین
بزرگ همه واقف باشیم و مطالبات
سازمان اوقاف از دستگاههای
اجرائی وضرورت استیفای حقوق
موقوفات به اجرای نیات واقفان
خیر اندیش اشاره کرد و گفت:
 5هزار میلیارد تومان مطالبات
سازمان اوقاف از دستگاههای
اجرائی کشور است که باید با
جدیت وقوت برای وصول آن
پیگیری جدی شود .
وی با اشاره به اینکه وقف در
موضوعات مختلف به دولت و
ملت عزیزمان خدماترسانی کرده
و اصحاب رسانه باید به ترویج
وقف بپردازند ،افزود :از اصحاب
رسانه تقاضا دارم بهصورت سوژهای
و موضوعی ومصداقی به تبیین
وترویج خدمات سنت حسنه وقف
و موقوفات بپردازند تا مردم اهمیت
وارزش این سنت را درک کنند و به
وقف کردن تشویق شوند.
رئیس سازمان اوقاف با تشریح
خدمات موقوفات گفت :یکی از
خدمات وقف ،ارائه خدمات درمانی
بهمردمودولت درزمینههایمختلف
است.مابیشاز1427موقوفهدرمانی
اعم از بیمارستان ،درمانگاه،خانه
بهداشت ،پایگاه بهداشت و  ...در
کشور داریم که در خدمت مردم
هستند ،.وی تصریح کرد 25:درصد
مراکز درمانی و  133بیمارستان در
سراسر کشور موقوفه هستندو مردم از
خدماتاینمراکزبهرهمندند.
حجت االسالم محمدی با اشاره به
اینکه در شهر تهران  30بیمارستان
موقوفهوجوددارد،گفت:بایدخدمات
درمانی موقوفات در قالب یک بسته
رسانه ای به مردم معرفی شود.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره
خدمات موقوفات در سایر بخشها
افزود :خدمات علمی ،آموزشی
و فرهنگی وقف از دیگر خدمات
موقوفات است و بیش از  6هزار
موقوفه آموزشی ،علمی و پژوهشی
اعم از مدارس آموزش و پرورش،
حوزههای علمیه و دانشگاههای
سراسر کشور موقوفه هستند.
وی با اشاره به اینکه  40دانشگاه
موقوفه داریم که ممکن است حتی
بسیاری از اساتید و دانشجویان
از موقوفه بودن آن بیخبر باشند،
گفت ۱۴۰۰ :مدرسه موقوفه
در کشور داریم که مدیران و
دانشآموزان از این موضوع خبر
ندارند وآگاه سازی نسل جوان از
برکات موقوفات ضرورت دارد.
رئیس سازمان اوقاف درباره

خدمات دینی و فرهنگی سازمان
اوقاف گفت :بیش از  ۷۰هزار
مسجد و  ۱۵هزار حسینیه داریم
که نقش محوری در برگزاری
مراسم های دینی دارند و هزاران نفر
ازآن بهره مندند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان
اوقاف در نشست خبری به تشریح
عناوین روزهای دهه وقف پرداخت
و گفت :همایش پنجاه وپنجمین
سال اعطای جایزه ملی بنیاد البرز
به منظور تجلیل از  54نخبه کشور
در دهه وقف برگزار میشود.
حجت االسالم احمد شرفخانی؛
افزود :هر سال در این ایام دهه
وقف را داریم و هر کدام از روزها
دارای نامی بودند و براساس همین
نامها برای هر روز برنامهریزیهائی
انجام شده تا گزارشی از عملکرد
موقوفات در اختیار مردم قرار گیرد
و در ساختار اجرائی نیات واقفان
شفافسازی صورت گیرد.
شرفخانی تصریح کرد :در دهه
وقف نشستهای تخصصی و صنفی
را به جهت ترویج فرهنگ وقف با
موضوعات وقف و علم و فناوری،
وقف و سالمت ،وقف و خانواده،
وقف و قرآن ،وقف و کتاب و
کتابخوانی در ادارات شهرستانها و
استانها برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نشست تخصصی
نقش خانواده در توسعه فرهنگ
وقف یکی از نشستهائی است که
در این دهه برگزار میشود که بعضی
از واقفان برای تحکیم خانواده اموال
خود را وقف کرده اند ،تصریح کرد:
اگر بخواهیم نظام تربیتی جامعه را
برای فرهنگسازی در نظر بگیریم،
خانواده در نهادینهسازی آن نقش
محوری دارد .
دبیر ستاد دهه وقف خاطرنشان
کرد :در این دهه ما شاهد برگزاری
همایش وقف و رسانه و همایش
یاوران وقف در ادارات شهرستانها
و استانها خواهیم بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان
اوقاف با اشاره به برنامههای
تدارک دیده شده در سطح ملی
تأکید کرد :حضور در حرم مطهر
امام خمینی(ره) و تجدید پیمان
با آرمانهای مقدس آن حضرت
بهعنوان بزرگترین احیاگر وقف از
برنامههای آغازین روز هفته است .
شرفخانی افزود :حضور نماینده
محترم ولی فقیه و معاونین وبازدید
از باشگاه خبرنگاران جوان و دیگر
خبرگزاریها و همچنین در روز
پنجشنبه دیدار با مراجع عظام
تقلید در شهر مقدس قم از دیگر
برنامههای تدارک دیده شده در این
دهه است.
دبیر ستاد دهه وقف گفت :از دیگر
موضوعات مهم که ضرورت داشت
بهصورت ویژه پرداخته شود مسئله
وقف به جهت ترویج علم و فناوری
است.معاون فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف افزود :ذر حال حاضر
نیازمند وقفهای جدید در حوزههای
هستهای ،پژوهش ،تربیتی و علمی
هستیموامیدواریمخیراندراینزمینه
نیزرویکردیجدیداشتهباشند.
وی خاطرنشان کرد :مرحوم البرز
از خیرین خوش فکری بود که برای
توسعه علمی کشور تالش کرد و با
تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان
نمونه گامی در مسیر تعلیم و تربیت
کشور برداشته شده است.
شرفخانیافزود:موقوفۀبنیادفرهنگی
البرز در سال  1342با هدف كمك به
اشاعه فرهنگ وعلم ودانش كشور
از طریق اعطاء جوائزی به نام جایزه
بنیاد البرز به دانشمندان ،مخترعین،
دانشجویان ،طالب و دانش آموزان
برترایرانی،بههمتمردیخیراندیش
ونیکسیرت،مرحومحسینعلیالبرز
تأسیس شد .
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