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قرآن

• شماره •3499چهارشنبه  20تير•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آشنائی با قرآن کریم
-قسمت دوم-

تفسیر سوره حمد

َ َّ َ َّ
حمن ال َر ِح ِیم ()3
الر
ِ
خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است.
از این دو صفت ،اولی مربوط به نظام هستی و دومی مربوط به عالم
خاص انسان هاست.
برای توصیف پروردگار به صفت اول ،آن قدر عرفان عمیق برای بنده
الزم است که جهان را سراسر رحمت اندر رحمت ببینید و پدیده های
جهان را به خیر و شر تقسیم نکند ،بلکه سراسر هستی را به دلیل آن که
ناشی از اوست خیر و رحمت محض بداند.
ّ
هنگام ستایش الله به این صفت ،دید انسان باید چنان باشد که نظام
هستی را نظام خیر و نظام رحمت و نور ببیند .البته با زور و تعبد نمی
توان چنان دیدی در خود ایجاد کرد .الزمه چنین شناختی این است که
راه صحیح عقالنی و برهانی مطالب شامخ را درک کنیم.
ّ
شناخت الله به صفت رحیم ،مستلزم آن است که انسان به مقام و
موقعیت خودش در میان موجودات عالم شناخت کامل داشته باشد.
امتیازی که انسان در میان موجودات دارد این است که فرزند بالغ این
جهان است و از نظر عقل و خرد به آن درجه از رشد رسیده که به او
گفته اند :باید خودت راه را انتخاب کنی؛ در حالی که موجودات دیگر
تحت تکفل جبری عوامل این عالمند .انا هدیناه السبیل اما شاکرا و
اما کفورا راه راست و راه کج جلوی انسان قرار گرفته است ،اگر انسان
راه راست و صراط مستقیم حق را بپیماید ،یک نوع رحمت و عنایت
خاصی از ناحیه خدا شامل حالش میگردد .هر کس راه خدا را برود،
پروردگار او را مدد می کند و اسباب و وسایل را برایش مهیا می سازد.
رزق من حیث ال یحتسببه او میرساند و باالخره انسان به مرحلهای می
رسدکهاحساسمیکندبهمقامدادوستدباخدایخویشرسیدهاست.
ِّ
َم ِال ِک َی ِوم الدین ()4
ِ
خداوندی که مالک روز جزاست.
در رساله های عملیه خوانده اید که در قرائت نماز این آیه را به دو وجه
می توان خواند:
مالک یوم الدین و ملک یوم الدین .آیا این دو قرائت باعث می شود که
دو معنی مختلف برای آیه تصور گردد؟
ملک و مالک در استعماالت روزمره معنای مستقل دارند :اولی بیانگر
یک رابطه سیاسی است و دومی یک رابطه اقتصادی .ملک برای خود
حق تدبیر و سیاست قایل است و مالک چیزی می تواند از آن بهره
برداری کند .ولی در هر مورد هیچگونه واقعیتی در کار نیست ،بلکه
قرارداد صرف است؛ یعنی ممکن است لحظه ای دیگر مالک آن خانه
و ملک آن ناحیه اشخاص دیگری باشند و قرارداد با افراد جدید برقرار
شود .در این گونه موارد که ملک و مالک بودن ،با اعتبار و قرارداد
محقق می شود ،این دو معنی با یکدیگر متمایزند .یکی ملک است
و دیگری ملک .ولی در بعضی موارد این روابط حقیقی است؛ مثال
وقتی کسی مالک قوای بدنی خویش است ،معنایش این است که در
بهره گیری از آن ها صاحب حق و اختیار می باشد .در این جا مصداق
ملک با مالک یکی است؛ یعنی شخص ،هم مالک اعضاء و جوارح
خویش است و هم ملک و مسلط بر آن هاست ،چون یک امر تکوینی
است ،نه قراردادی و مجازی محض .در مورد پروردگار ،وحدت ملک
با مالک به خوبی روشن است ،زیرا آن جا رابطه حقیقی ،بین مالک و
مملوک برقرار است و ملک و ملک از یکدیگر جدا نیستند.
اک َن ُعب ُد َو ا َّیاک َن َ
ا َّی َ
ستعین ()5
ِ
ِ ِ
پروردگارا تنها تو را می پرستیم و فقط از تو یاری می جوییم.
اسالم سراسرش توحید است؛ یعنی اگر تمام مسائل و مبانی اسالمی
را تحلیل کنیم ،چه آن ها که مربوط به اصول عقاید است و چه آنها
که به اخالقیات و امور تربیتی و یا به دستورالعمل های روزانه ارتباط
دارد ،بازگشت همه به توحید است.
در اسالم دو قسم توحید وجود دارد :نظری و عملی؛ توحید نظری،
یعنی خدا را به یگانگی شناختن و توحید عملی یعنی خود را در عمل
یگانه و یک جهت و در جهت ذات ،یگانه ساختن ،در سوره حمد آن
چه از اول سوره تا این آیه ایاک نعبد آمده است مربوط به توحید نظری
است و از این جا به بعد ،بیان توحید عمی است ،جمله ها و کلماتی
که از اول سوره تا مالک یوم الدین گذشت یک سلسله مسائل شناختی
درباره خداوند مطرح می کند و این شناخت ها فوق العاده الزم و
ضروری است و هیچگاه نباید گفت که این مرحله یک مرحله ذهنی
است و ضرورتی ندارد؛ بلکه در اسالم شناخت و معرفت اصالت دارد
و تا این مرحله نباشد ،انسان در عمل پیش نخواهد رفت.
در زبان عربی به حالت چیزی که رام ،نرم و مطیع بشود ،به طوری که
هیچ گونه عصیان و تعدی و مقاومتی نداشته باشد ،تعبد می گویند .از
نظر اسالم انسان باید فقط نسبت به خداوند تعبد داشته باشد ،اما توحید
در عبادت به این معنی است که انسان در مقابل هیچ موجود دیگر و
هیچ فرمان دیگری این حالت را نداشته باشد ،بلکه نسبت به غیر خدا
حالت عصیان و تمرد داشته باشد ،پس انسان باید دو حالت متضاد
داشته باشد :تسلیم محض خدا و عصیان محض غیر خدا؛ معنای
ایاک نعبد این است :خدایا تنها تو را می پرستیم و غیر تو را نمی پرستیم.
در قرآن مجید مصادیق گوناگونی برای شرک آمده که به بعضی از آن ها
ً
اشاره می کنیم تا ضمنا معنی توحید عملی روشن شود:
 - 1افرأیت من اتخذ الهه هواهدر این آیه انسان شهوت پرست ،مشرک
شمرده شده است ،پس وقتی می گوییم ایاک نعبد؛ یعنی خدایا ما به
فرمان تو هستیم نه به فرمان میل و هوا و هوس و شهوات خودمان.
 - 2اتخذوا احبارهم و رهبنهم اربابا من دون اللهاین آیه در حالی که
یهودیان و مسیحیان را مذمت می کند ،می گوید :آنان بدون آن که
مستندی از امر خدا داشته باشند ،در مقابل احبار (عالمان یهود) و
راهبان (عالمان مسیحیت) ،متعبد بودند و در حقیقت ،مطیع میل و
هواهای نفسانی آن ها بودند .بنابراین اگر می گوییم ایاک نعبد ،یعنی
خدایا از هیچ گروهی به نام روحانی و قدیس و نام دیگر ،کورکورانه
اطاعت نمی کنیم ،اگر رسول خدا (ص) و ائمه اطهار(ع)را (به عنوان اولی
االمر) اطاعت میکنیم ،چون تو فرمان داده ای و اگر فرمان مجتهدان
جامع الشرائط ،یعنی علمای متقی عادل آگاه را اطاعت می کنیم ،به
حکمایناستکهپیغمبر(ص)وسلموائمهاطهار(ع)چنیندستوردادهاند.
 - 3قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم اال نعبد اال
ّ
ّ
الله و ال نشرک به شیئا و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله این
نیز یکی دیگر از مظاهر توحید عملی قرآن است که می فرماید ،هیچ
انسانی ،انسان دیگر را رب خودش قرار ندهد و دیگری را مربوب و بنده
خویش نسازد ،پس معنی ایاک نعبد این است که خدایا تنها تو را رب
و مطاع قرار می دهیم و هیچ معبود اجتماعی نداریم.
ادامه دارد...

از روز دوشنبه در  ۱۸نقطه کشور

 ۲۰۳۳داوطلب حفظ شبانهروزی قرآن
را در مراکز بیتاالحزان آغاز کردند
دوره جدید حفظ قرآن مراکز
شبانهروزی مؤسسه بیتاالحزان
حضرت زهرا(س) از روز دوشنبه در
 ۱۸نقطه کشور کار خود را آغاز کرد.
حجتاالسالم علیرضا شاهسونی،
مدیر مؤسسه قرآنی بیتاالحزان
حضرت زهرا(س) از نامنویسی
بیش از  ۲هزار داوطلب برای حضور
در مراکز شبانهروزی حفظ قرآن در
سال تحفیظی جدید به فارس گفت:
با پایان نامنویسی داوطلبان حضور
در مراکز شبانهروزی حفظ و تفسیر
یکساله کل قرآن کریم تعداد  ۲هزار
و  ۳۳نفر نامنویسی کردهاند که این
افراد در دورههای حفظ کل و حفظ
چهار جزء باعنوان رحله شرکت
خواهند کرد.

وی تعداد  ۲هزار و  ۳۳نفر را فقط
در بخش برادران برشمرد و گفت:
مراکز خواهران به صورت روزانه

و در دورههای حفظ  ۲ساله برگزار
میشود که استقبال خوبی هم از این
طرحها در شعب مختلف مؤسسه

در کشور شده است.
شاهسونی از برگزاری طرح رحله
در  ۱۸استان کشور خبر داد و گفت:
یکی از طرحهای موفق بیتاالحزان
در موضوع حفظ طرح رحله ویژه
اوقات فراغت دانشآموزان ،طالب
و دانشجویان است که این افراد در
ایام تابستان چهار جزء قرآن کریم
را به صورت شبانهروزی حفظ
خواهند کرد.
وی ادامه داد :مدت برگزاری طرح
رحله  ۵۳روز است که در این
مدت قرآنآموزان جزء  ۳۰و سوره
مبارکه بقره را حفظ خواهند کرد.
البته نخبگان طرح رحله میتوانند
باحضور در مراکز شبانهروزی طی
مدت یکسال کل قرآن را حفظ کنند.

آموزش وقف و ابتدا سهشنبهها
از رادیو قرآن

مشارکت مؤسسه سروش مشکات
در طرح ملی بشارت 1452

برنامه آموزش وقف و ابتدا روزهای سهشنبه ساعت  ۱۹:۱۵از رادیو قرآن
تقدیم شنوندگان میشود.
به گزارش ایکنا؛ باب وقف و ابتدا از مهمترین ابواب قرائت قرآن کریم است
و رعایت آنها با معانی و مفاهیم آیات قرآنی ارتباط دارد بر همین اساس،
برنامه آموزش وقف و ابتدا در جهت ارتقاء علم مخاطبان این برنامه از رادیو
قرآن پخش میشود.
کارشناسان این برنامه استادان کریم دولتی و سعید رحمانی هستند و علی
خوشنود ،قاری ممتاز کشورمان نیز در برنامه حضور و به تالوت میپردازد.
یادآور میشود ،این برنامه کاری از گروه آموزش به تهیهکنندگی منیژه جوادی
از ساعت  ۱۹:۱۵به مدت  ۳۰دقیقه از رادیو قرآن پخش میشود.

مؤسسه سروش مشکات با حضور قرآنآموزان این مؤسسه در برنامه طرح
ملی بشارت  1452شبکه قرآن و معارف سیما مشارکت دارد.
سروش ابوالفتحی ،مدیر مؤسسه سروش مشکات ضمن بیان این مطلب
به ايكناگفت :قرآنآموزان مؤسسه در قالب گروههایی در برنامه طرح ملی
بشارت  1452شبکه قرآن و معارف سیما حضور دارند.
وی ادامه داد :این پیشنهاد از سوی اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان
تهران و به دلیل فعال بودن قرآنآموزان مؤسسه و طی تعامل با این شبکه
قرآنی انجام شد.
ابوالفتحی عنوان کرد :این برنامه ساعت  18تا  20از این شبکه با حضور هر
روزه تعدادی از قرآنآموزان این مؤسسه برپا میشود.

باحضور معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

همایش تجلیل از برگزیدگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کرمانشاه برگزارشد
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی گفت :باید فرهنگ
قرآنی و اخالق قرآنی بر مرز و بوم
ما و بر مرز و بوم سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی و اخالقی ما گسترش یابد.
به گزارش ایکنا  ،همایش تجلیل از
برگزیدگان آزمون سراسری حفظ و
مفاهیم قرآن کریم صبح ديروز ۱۹
تیرماه در تاالر انتظار شهر کرمانشاه
برگزار شد.
یزاده،
در این مراسم عبدالهادی فقه 
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی گفت :ما در آذرماه
سال  ۹۶از مدیرکل قرآنی سازمان
اوقاف و امور خیریه برای رقم زدن
یک اتفاق مبارک و همافزا ،برادرانه و
همدالنه برای حذف موازیکاری در
فعالیتهای قرآنی دعوت کردیم.
وی افزود :به حمدالله با تالش
معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد
و سازمان اوقاف و امور خیریه برای
اولینبار در کشور آزمون سراسری
قرآن به صورت مشترک برگزار شد.
یزاده تصریح کرد :یک رویداد
فقه 

بزرگ فرهنگی در سراسر کشور
باحضور  ۲۴۱هزار نفر با کمترین
تعداد غایب که کمتر از ده درصد
این تعداد را در بر میگرفت این
آزمون در شکوه بسیار چشمگیری
برگزار شد.
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی افزود :امام جمعه
اصفهان در روز بعد از برگزاری
آزمون حفظ و مفاهیم سراسری
به سبب برگزاری باشکوه آن در
خطبههای نماز جمعه از مسئولین

حجتاالسالم والمسلمین حسینی:

برگزاری آزمون تقدیر و آرزو کرد این
قبیل آزمونها و رویدادهای فرهنگی
به کرات در طول سال برگزار شود.
وی گفت :در طول برگزاری آزمون
استانهای محروم و برخوردار در
جای جای ایران اسالمی به خود
چهره قرآنی گرفت و آزمون باشکوه
خاصی برگزار شد چرا که هدف
اساسی از برگزاری این آزمون ترویج
و توسعه فرهنگ قرآنی بود.
یزاده تصریح کرد :ما
فقه 
فعالیتهای قرآن را برای

فعالیتهای قرآنی انجام نمیدهیم
ما فعالیتهای قرآنی را انجام
میدهیم برای توسعه فرهنگ و
توسعه اخالق قرآنی و فرقی هم
نیست بین مسئوالن همه باید
قرآنی بنگریم ،قرآنی ببینیم ،قرآنی
بخواهیم و قرآنی زندگی کنیم.
وی تصریح کرد :باید فرهنگ قرآن و
اخالق قرآنی بر مرز و بوم ما و بر مرز
و بوم سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و
اخالقی ما گسترش یابد.
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در پایان با تشکر از
مسئوالن قرآنی استان کرمانشاه و
تقدیر از حضور چهره های قرآنی
اظهار کرد :در بدو ورود به کرمانشاه
چهرههای قرآنی استان با بیان اینکه
ما چیزی از دولت نمیخواهیم جز
اینکه ما را یاری کنند برای ترویج و
توسعه فعالیتها و فرهنگ قرآنی
نشان دادند که از دانش و بینش
قرآنی برخوردارند و این خود جای
تقدیر بسیار دارد.

 ۲۰تا  ۲۴تیرماه

لزوم برپائی کارگاههای قرآنی
برای ارتقاء منتخبین قرآنی

اردوی استعدادهای درخشان قرآنی
در یاسوج برگزار میشود

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر ورود
مؤسسات و مراکز توانمند قرآنی به برگزاری مسابقات قرآن ،اظهار کرد:
مسابقات قرآن باید با رویکرد مردمی برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه حجتاالسالم
والمسلمین سیدمصطفی حسینی در آئین پایانی مرحله استانی چهلو
یکمین دوره مسابقات قرآن اوقاف و امور خیریه که با عنوان «قرآن کتاب
ن مظاهر برگزار شد ،اظهار کرد :مسابقات
ب اب 
انقالب ما» در حسینیه حبی 
قرآن در لرستان امسال باشکوهتر از گذشته برگزار شد و استحقاق لرستان در
برنامههای قرآنی زیاد است.
وی با بیان اینکه ظرفیت لرستان در برنامههای قرآنی نشان میدهد اگر
سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد ما شاهد رشد بیشتر فعالیتهای قرآنی
خواهیم بود ،خاطرنشان کرد :ما همه نسبت به قرآن قصور داریم لذا میطلبد
درساحتهایمختلفنسبتبهبرنامههایقرآنیتوجهبیشتریصورتگیرد.
حسینیافزود:پیشنهادعملیاتیماایناستکهباتوجهبهفاصلهکمیکهبابرگزاری
مسابقاتقرآنیداریمکارگاههایقرآنیبرایتقویتارتقایمنتخبانبرگزارشود.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه اگر
برای فعالیتهای قرآنی لرستان زیرساختهای قرآنی تقویت شود شاهد
ارتقای فعالیتهای قرآنی خواهیم بود ،گفت :جلسات ،محافل ،مؤسسات
و هیئات قرآنی زیرساختهای قرآنی هستند.
وی با بیان اینکه قاریان لرستان در آسمان قرائت قرآن میدرخشند ،ادامه داد:
طرح تربیت قاریان و حافطان توسط قرآنیان لرستان صورت گیرد.
حسینی به مردمیشدن مسابقات قرآن اشاره کرد و گفت :مجموعه توانمند
قرآنی به برگزاری مسابقات کمک کنند و بدنه مردمی به برگزاری مسابقات
ورود پیدا کند این در حالیاست که نهادهای قرآنی تا آنجاییکه اجازه دارند
کمک کنند تا بخش مردمی قرآنی تقویت شود.رئیس مرکز امور قرآنی
سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه هرچه امور کارهای قرآنی گرمتر
شود فضای جامعه قرآنی میشود ،خاطرنشان کرد :برخی مسابقات قرآنی
در سطح استانها با کیفیت کشوری برگزار میشود.

دومین دوره اردوی استعدادهای
درخشان قرآنی  ۲۰تا  ۲۴تیرماه
در استان کهگیلویه و بویر احمد
برگزار میشود.
بهگزارشفارس؛محسنیاراحمدی،
مسئول طرح استعدادهای درخشان
قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم ،از
آغاز دومین دوره اردوهای منطقهای
طرح استعدادهای درخشان قرآنی خبر داد و گفت :اولین اردو از دومین دوره
طرح استعدادهای درخشان قرآنی از  20تا  24تیرماه جاری به میزبانی استان
کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
مسئول طرح استعدادهای درخشان قرآنی کشور سازمان دارالقرآنالکریم
افزود :در اولین اردو از دومین دوره طرح استعدادهای درخشان قرآنی تعداد
 180نفر (به جز همراهان) از استعدادهای قرآنی استانهای خوزستان،
فارس ،بوشهر ،هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد حضور خواهند داشت.
یاراحمدی ادامه داد :امسال به جهت تقویت بحث آموزشی استعدادهای
قرآنی ،اساتید به صورت متمرکز از تهران اعزام میشوند .همچنین ،در مناطق
مختلف از وجود برخی از اساتید قرآنی شناخته شده که مورد تأیید هستند
نیز استفاده میشود که در این راستا در این دوره از وجود اساتیدی همچون
بهروز یاریگل ،نصرتالل ه حسینی ،عباس هاشمی و جماله از استان بوشهر،
فتحپور از استان فارس استفاده خواهیم کرد و بنده نیز در خدمت عزیزان
خواهم بود.
مسئول طرح استعدادهای درخشان قرآنی کشور سازمان دارالقرآن الکریم
تصریح کرد :طی اجرای این اردوی قرآنی ،شش کالس آموزشی با حضور
استعدادهای قرآنی برگزار میشود که شامل بحث آموزشی و برگزاری
کارگاههای تالوت است .همچنین ،در کنار مبحث آموزش ،برنامههای
مختلف دیگری از جمله برنامههای تفریحی و ورزشی برای استعدادهای
قرآنی در نظر گرفته شده است.

دانشگاههای رکوردار در جشنواره
قرآن و عترت وزارت بهداشت

اسامی دانشگ اههای علوم پزشکی که بیشترین ثبت نام کننده در بیست
و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت را دارند ،از سوی
دبیرخانه این جشنواره معرفی شد.
به گزارش ایکنا ،اسامی دانشگاهای علوم پزشکی که بیشترین ثبت نام
کننده در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت ،را دارا
هستند ،از سوی دبیرخانه این جشنواره اعالم شد.
بر اساس این گزارش با پایان یافت مهلت ثبت نام در جشنواره قرآن و عترت
دانشگاهیان وزارت بهداشت ۱۰ ،تیم که به لحاظ ثبت نام ،بیشترین آمار
را از آن خود کردهاند ،مشخص شد که بر اساس آمارهای موجود از مرکز
قرآن و عترت وزارت بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با  ۷هزار
و  ۱۰۶مورد ثبت نام ،بیشترین آمار را در این جشنواره به دست آورده است.
همچنین دانشگاههای علوم پزشکی مشهد ،اردبیل ،شیراز و گلستان به
ترتیب با آمار  ۵۶۴۱ ،۵۶۴۶ ،۶۶۹۸و  ۲۸۱۰ثبت نام کننده ،رتبههای
دوم تا چهارم را به لحاظ بیشترین ثبت نام کنندگان از آن خود کردند.
دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار ،شیراز ،کاشان ،کردستان و
بندرعباس نیز به لحاظ تعداد ثبت نام کننده ،در جایگاههای ششم تا
دهم قرار گرفتند.
به همت وزارت اوقاف دوحه انجام میشود؛

برگزاری دوره تابستانی
«زیبائیهای قرآن» در قطر
اداره تبلیغات و ارشاد دینی وزارت اوقاف قطر اقدام به برگزاری دورههای
تابستانی با عنوان «زیباییهای قرآن کریم» کرده است.
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری العرب؛ دورههای تابستانی با
عنوان «زیباییهای قرآن کریم» به همت اداره تبلیغات و ارشاد دینی
وزارت اوقاف قطر در چارچوب همکاری و مشارکت با موسسات
مختلف دولتی از جمله وزارت آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ورزش
در باشگاه ورزشی العربی در حال برگزاری است.

این دوره که از روز یکشنبه ( )۱۰تیر آغاز شده و به مدت سه هفته
ادامه دارد ،شامل قصص قرآنی و پندهای موجود در این قصص و
چگونگی عبرت گرفتن از آیات و رهنمودهای قرآن در کنار بیان مسائل
تربیتی میشود.
اداره تبلیغات و ارشاد دینی وزارت اوقاف قطر هدف از برگزاری این دوره
را نقش آن در ریشه دار ساختن عشق به قرآن کریم و عمل به آن و تدبر در
آیات کتاب خدا میان افراد جامعه به ویژه جوانان عنوان کرد.
شیخ عبدالعزیز الحرمی سخنران مرکز برنامهها و فعالیتهای اداره
تبلیغات و ارشاد دینی قطر در نخستین دیدار با شرکت کنندگان در این
دوره بر اهمیت غنیمت شمردن فرصتها تأکید و تصریح کرد :تنها
عقال و کسانی که میدانند زمان گرانقدرترین دارائی آنها در زندگی است
اوقات خود را غنیمت شمرده و آن را هدر نمیدهند.وی با تاکید بر این که
زیبائیهای قرآن کریم پایان نمییابد ،گفت :قرآن کتاب خداوند است
که توسط پیامبر(ص) نازل گشته تا هدایت ،نور و برکت برای مؤمنان،
عامالن و تدبرکنندگان در آن باشد.گفتنی است :سمینارهای تربیتی این
دوره توسط مبلغان ماهر اداره تبلیغات و ارشاد اسالمی ارائه میشود.
رئیس اداره قرآن ،نماز وعترت آموزش و پرورش
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

کسب مقام دوم کشوری مسابقات
قرآن،نماز وعترت توسط
دانش آموزان استان
رئیس اداره قرآن ،نماز وعترت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد
گفت :دانش آموزان پسر استان در رشته های پژوهشی قرآن ،نماز
وعترت مقام دوم کشور را کسب کردند.
ّ
به گزارش مهر ،لطف الله تقی پور ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از این
دانشآموزانافزود:سیوششمیندورهمسابقاتقرآن،نمازوعترتدانش
آموزان پسر کشور در رشته های پژوهشی در مشهد مقدس برگزار شد.
وی بیان داشت :در این مسابقات پنج نفر از دانش آموزان استان موفق به
کسب رتبه های برتر شدند.تقی پور با بیان اینکه این دانش آموزان در رشته
های احکام ،انشاء نماز و نهج البالغه موفق به کسب رتبه برتر شدند،
گفت" :علی حسن زاده" از شهرستان لنده توانست در این مسابقات
در رشته انشاء نماز رتبه اول را کسب کند.وی افزود :همچنین "پوریا
خیرمند" از گچساران مقام دوم رشته نهج البالغه" ،محمدصادق عالی
مقدم" از یاسوج مقام دوم رشته احکام و "علی دوریان مقدم" از باشت و
"سعید افراحیان" از بهمئی نیز رتبه دوم را در رشته احکام کسب کردند.
تقی پور تعداد شر کت کنندگان در این مسابقات را در مرحله آموزشگاهی
در استان  ۸۳هزار نفر عنوان کرد و گفت :از این تعداد ۱۶هزار نفر به
مرحله شهرستانی راه یافتند و از میان آنها ۱۵۰نفر در مرحله استانی در
مسابقات شرکت کردند که در نهایت  ۱۵دانش آموز برتر برای اعزام به
مرحله کشوری انتخاب شدند.

