از امام صادق (ع) نقل شده است  :نزدیکترین حاالت بنده به پروردگارت حالت سجده است.
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قرآن

• شماره •3500شنبه  23تير•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آشنائی با قرآن کریم

تفسیر سوره حمد

-قسمت سوم و پايانی-

ّ ْ
علی أن عبدت بنی اسرائیل این آیه اشاره دارد به این
 - 4و تلک نعمة تمنها
که فرعون ،بنی اسرائیل را ذلیل ساخته و به کار و اطاعت اجباری و بهره
کشی وادار کرده ،هر نوع حق اختیار و آزادی را از آنها سلب کرده بود.
پس وقتی میگوئیم ایاک نعبد یعنی خدایا ما تن به تعبدها و تذلیلها
و اطاعتهای اجباری و بهره کشی و سلب اختیار و آزادی نمی دهیم.
این نمونه ها و آیات می تواند روشنگر معنای توحید عملی یا توحید
در عبادت باشد.
نکته دیگر درباره ایاک نعبد ،انحصار در عبادت است ،چرا که می گوییم
خدایا تنها مطیع تو هستیم ،مطیع هیچ کس و هیچ فرمانی که ناشی
از فرمان تو نباشد نیستیم و این بدان معنی است که در اسالم ایمان به
خدا ،بدون کفر عملی به طاغوت نیست ،یعنی همواره در کنار تسلیم
به خداوند باید انکار مظاهر طغیان قرار گیرد ،تا ایمان کامل گردد.
مطلب دیگر در مرحله توحید عملی آن است که در کلمه تعبد ضمیر
جمع آورده شده و به صورت مفرد یعنی اعبد نیامده است و بدان
معناست که انسان ،همانطور که در پرتو شناخت خدا و توجه به او
ساخته می شود ،نه در حالت غفلت و بی خبری از او ،و همانطور که
در سایه عمل و فعالیت ساخته می شود ،نه با نظر و اندیشه محض،
به همان ترتیب در ضمن عمل اجتماعی و همراه و هماهنگ با جامعه
توحیدی ساخته می شود ،نه منفصل و جدا از قافله اهل توحید.
در حقیقت معنی ایاک نعبد چنین است که خدایا ما مردم جامعه
توحیدی ،در حرکتی هماهنگ همه با هم ،به سوی تو روانیم و گوش
به فرمان توایم.
ایاک نعبد یعنی تنها از تو کمک می خواهیم و از غیر تو کمک نمی
خواهیم .این جمله ،توحید در استعانت را بیان می کند.
در این رابطه دو سؤال مطرح می شود:
 - 1از نظر علمای تعلیم و تربیت و اخالق ،انسان باید اعتماد به نفس
داشته باشد ،به فرد دیگری تکیه نکند ،چه آن دیگری خدا باشد چه غیر
خدا.بههمیندلیل،توکلکهبهمعنایاعتمادبهخداستوموجبسلب
اعتماد از خود می شود ،نفی شده و غیر اخالقی محسوب می شود.
 - 2این که غیر خدا را نباید عبادت کرد منطقی است ،ولی چرا نباید از
غیر خدا استعانت و استمداد چیست؟ این کار چه منطقی دارد؟
در پاسخ باید گفت :هرگونه استعانت از غیر و اعتماد به دیگران ،مذموم
نیست.خداوند ،انسان را موجودی نیازمند به غیر خلق کرده و جامعه
انسانی چنان ساخته شده که افراد به یکدیگر احتیاج دارند و همچنان
که در قرآن می فرماید :تعاونوا علی البر و التقوی؛ اگر استعانت از
غیر در هیچ حدی جایز نبود ،پروردگار سفارش به تعاون و همکاری
نمی کرد ،بنابراین نظر قرآن این است که اعتماد نهایی و تکیه گاه
اصلی قلب انسان بایستی خدا باشد؛ یعنی چیزهایی را که در دنیا
از آن استمداد می جوید ،به عنوان وسیله بداند و در عین استمداد،
مسبب االسباب را نیز بشناسد و بداند که سررشته وسایل و اسباب
در دست اوست.
َ
اهد َنا ِّ
الص َر َاط ُ
المست ِقیم ( )6ماه را به راه راست هدایت فرما.
ِ ِ
برای این که معنای صراط مستقیم کامال روشن شود ،چند مطلب را
بیان می کنیم:
 - 1همه موجودات در یک سیر تکوینی و غیراختیاری که الزمه ناموس
هستی است به سوی خداوند در حرکت می باشند ،اال الی الله تصیر
االمور و أن الی ربک المنتهی ،انسان هم به عنوان یکی از موجودات
و و مخلوقات محکوم به این حکم است.
 - 2در میان راه ها تنها یک راه مستقیم و شاهراه وجود دارد که راه سعادت
و راه اختیاری است ،یعنی راهی که انسان باید آن را بر گزیند.
 - 3انسان یک موجود تکامل یابنده است و معنی اهدنا الصراط
المستقیم این است که خدایا ما را به راه راست تکامل هدایت فرما.
 - 4راه تکامل ،کشف کردنی است نه اختراع کردنی؛ بر خالف نظریه
اگزیستانسیالیسم که مدعی است هیچ راهی و هیچ مقصدی وجود
ندارد و انسان خودش برای خود ،مقصد و ارزش می آفریند ،در دیدگاه
قرآن ،مقصد و راه و کمال بودن مقصد و ارزش بودن ارزش ها در متن
آفرینش و هستی ،معین شد و انسان باید آن ها را کشف کند و مقصد
را بجوید و راه را بپیماید.
 - 5راه مستقیم راهی است که از اول ،جهت مشخص دارد و بر خالف
راه های غیر مستقیم (منحنی ،پیچ در پیچ ،خطوط منکسر و )...از نوع
عبور از میان اضداد و با تغییر جهت های متعدد و نوسان از ضدی بر
ضد دیگر نیست.
 - 6این که راه تکامل اکتشافی است نه اختراعی ،یعنی در متن وجود
انسان استعداد نظری برای رسیدن به کمال حقیقی وجود دارد ،چنان
که در هسته خرما استعداد درخت شدن هست.
 - 7انسان در عین این که مجهز به استعداد فطری است ،نیازمند به
هادی و راهنماست.
انسان دارای طبیعت های متضاد و مختلف است و راه خودش
را از میان طبیعت های علوی و سفلی باید انتخاب کند ،هر کدام
از حیوانات با غرایزی آفریده شده اند که آن غرایز راه آنان را به جبر
مشخص کرده است و همه یک گونه اعمال و رفتار دارند ،در مقابل
انسان صدها راه نهاده شده که می تواند هر کدام را انتخاب کند و البته
این از کمال انسان است نه ضعف او.
مکاتب مادی بخصوص اگزیستانسیالیسم چنین می پندارند که
طبیعت های متضاد و مختلف آدمی و مواجب بودن انسان با راه های
گوناگون مستلزم آن است که بگوییم انسان کامال بدون راه است .ولی
قرآن این نظر را قبول ندارد ،چرا که خطر سیری از انسان تا خدا کشیده
شده که آن راه مشخص کمال انسان است و تنها یکی از راه های گفته
شده ،راه مستقیم و همان شاهراهی است که به سوی خدا می رود.
َّ ِّ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
غضو ِب عل ِیهم َو ال الضال َین ()7
صراط ال ِذین انعمت عل ِیهم غ ِیر الم
راه کسانی که مشمول نعمت خود ساختی ،نه راه کسانی که بر آن ها
غضب کردی و نه راه گمراهان.
انسان ها از این نظر که در مقام عبودیت چه چیزی به دست بیاورند و
در انتخاب راه چه راهی را انتخاب کنند به سه دسته تقسیم می شوند:
یک دسته انسان هایی که راه عبودیت را طی می کنند و مشمول رحمت
خاصه پروردگار هستند؛ این دسته همان مقربان درگاه الهی می باشند.
دسته دوم در مقابل دسته اول کسانی هستند که به جای خدا ،غیر خدا
را پرستش و خدا را عصیان کرده اند ،لذا مورد خشم و غضب الهی
قرار گرفته ،بکلی از راه کمال خارج شده ،به راه های حیوانی می روند.
قرآن از این ها به المغضوب علیهم تعبیر می کند.

رئیس مركز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه كشور :

مسابقات قرآن با فضاهای قرآنی كشور
هنوز متصل نشده است
رئیس مركز امور قرآنی سازمان
اوقاف و امور خیریه كشور گفت:
با وجود اینكه بیش از  ۴۰دوره از
مسابقات قرآن اوقاف برگزار شده
است ،آن طور كه باید و شاید این
مسابقات با فضاهای قرآنی كشور
متصل نشده است.
به گزارش واحد رسانه ای مرکز
امور قرآنی سازمان اوقاف و امور
خیریه ،حجتاالسالم والمسلمین
سید مصطفی حسینی ،رئیس مركز
امور قرآنی سازمان اوقاف و امور
خیریه كشور امروز ۲۱ ،تیرماه در
مراسم افتتاحیه مرحله استانی چهل
و یكمین دوره مسابقات قرآن اوقاف
استان فارس بر لزوم بهرهبرداری
هرچه بیشتر این رویداد بزرگ قرآنی
با اهتمام و تالش جامعه قرآنی
تأكید كرد.

* هنوز زمینه اثرگذاری
مسابقات قرآن فراهم
نشده است

وی افزود :علیرغم اینكه بیش
از  ۴۰دوره این مسابقات برگزار
میشود هنوز تعمیم و اثرگذاری
بیشتر این مسابقات باقی مانده
است و باید تالش كنیم در موسمی
كه این مسابقات برگزار میشود یك
فضای قرآنی خوب در شهرها و
استانها فراهم شود.

* مسابقات قرآن
با فضاهای قرآنی كشور هنوز
متصل نشده است

حجتاالسالم والمسلمین حسینی
با بیان اینكه به نظر میرسد هنوز
آنطور كه باید و شاید برگزاری
مسابقات قرآنی با فضاهای قرآنی
در كشور متصل نشده است ،گفت :
توقع این است كه وقتی مسابقات
قرآن در یك شهر و استان برگزار
میشود در پی آن محافل و جلسات
قرآنی رونق گرفته و زمینه حضور
عالقهمندان به قرآن در مراكز و
مؤسسات قرآنی فراهم شود و این
مهم ممكن نیست مگر با همدلی
و اتحاد قرآنیان متولیان قرآن لذا
بر اساس اصول و سیاستهایی كه
در ستاد عالی هماهنگی مسابقات
قرآن و سازمان اوقاف ترسیم شده
است آمادگی خود را اعالم میكنیم

و از همكاران خود در استان هم
میخواهیم كه در ایام مسابقات قرآن
زمینه برگزاری جلسات هماهنگی را
با سایر نهادهای قرآنی كه در رشد و
تعالی برنامههای قرآنی استان وظیفه
دارند ،فراهم كنند.
رئیس مركز امور قرآنی سازمان
اوقاف و امور خیریه كشور ادامه
داد :مسابقات قرآن تعالی پیدا
نخواهد كرد مگر اینكه حدفاصل
چهل و یكمین و چهل و دومین دوره
مسابقات قرآن ،كارگاهها و دورههای
ارتقای سطح را چه در سطح
متسابقان و چه در سطح داوران
داشته باشیم و این نكتهای است كه
به لحاظ فنی باید انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به
دیدار خود با آیتالله ملكحسینی،
نماینده ولی فقیه در استان كهگیلویه
و بویراحمد اشاره كرد و گفت:
ایشان نكتهای را تأكید كردند كه
شما در مسابقات ضمن اینكه از
قهرمانان قرآنی تجلیل میكنید از
اساتید و مربیانی كه اینها را تربیت
كردهاند نامی نمیبرید.

* تجلیل از اساتید برگزیدگان
مسابقات قرآن در سال آینده

حجتاالسالم والمسلمین حسینی
اضافه كرد  :البته برای ما مقداری
مشكل است كه در فاصله كوتاه
برگزاری مسابقات قرآن و اختتامیه
آن اساتید برگزیدگان را شناسایی و
تجلیل كنیم اما از این به بعد این
ابالغ را خواهیم كرد كه در اختتامیه
چهل و دومین دوره مسابقات قرآن
از اساتیدی كه شاگردان آنها در

چهل و یكمین دوره مسابقات
درخشیدند ،تجلیل شود.

* لزوم همافزائی
نهادهای قرآنی

رئیس مركز امور قرآنی سازمان
اوقاف و امور خیریه كشور تأكید
كرد :اگر ما جلسات قرآنی و اساتید
خود را تقویت و حمایت نكنیم
ً
قاعدتا این چرخه ،ناقص خواهد
بود و متأسفانه انقطاعی در این
زمینه داشتیم و آن اینكه ما برای
خودمان مسابقات برگزار كردیم
و مجموعههای دیگر برای خود
حافظان و قاریان و مربیان تربیت
كردند و اگر این مجموعهها در كنار
هم قرار نگیرند ،بهرهبرداری الزم
صورت نخواهد گرفت.
وی یادآور شد :سازمان اوقاف
و امور خیریه در این دوره تالش
كرده است عالوه بر برنامههای
تبلیغی و ترویجی اعم از محافل
و نمایشگاهها و مسابقات ،در
مباحث آموزشی هم ورودهایی
داشته باشد.

* شورای قرآنی استانها،
هماهنگیهای الزم را میان
نهادهای قرآنی ایجاد كنند

حجتاالسالم والمسلمین حسینی
همچنین لزوم توجه به شورای توسعه
فرهنگ قرآنی استانی را یادآور شد
و گفت :با توجه به كارهایی كه
سازمان دارالقرآن و معاونت قرآن
وزارت ارشاد و همچنین اتحادیه
تشكلهای قرآنی استانی انجام
میدهند ،ما قادر نخواهیم بود كه

فضای قرآنی خوبی را حاكم كنیم
مگر اینكه شورای قرآنی استان
هماهنگی را ایجاد كند و ما در این
راستا پیگیریهای الزم را انجام
خواهیم داد.

* تغییرات بیشتری را در
مرحله كشوری مسابقات
امسال شاهد خواهیم بود

رئیس مركز امور قرآنی سازمان
اوقاف و امور خیریه كشور در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره
به برگزاری این مسابقات گفت:
حركتی برای تغییر و تحول در روند
برگزاری مسابقات آغاز شده است
و یك بخشهایی از آن در مرحله
كشوری از چند سال قبل آغاز شده
است و یك بسته بزرگتری از تغییرات
را در مسابقات كشوری امسال
شاهد خواهیم بود اما كماكان آن
تغییراتی كه در مرحله شهرستانی و
استانی باید صورت گیرد كه زمینه
باشكوهتر برگزار شدن این محافل
را فراهم كند هنوز آنطور كه باید
و شاید پرداخته نشده است لذا
از ناظران مسابقات میخواهیم
بهصورت دقیق پای صحبتهای
تك تك متسابقان بنشینند.
وی ادامه داد :گاهی اوقات یكی از
متسابقانی كه چندین سال است كه
در مسابقات قرآن ما شركت میكند
خیلی بهتر از ما متوجه نقطه ضعف
میشود و همچنین تذكراتی كه
داوران میدهد ما را در تهیه بهتر
بستههای جدیدتر یاری خواهند داد.

تالش انجمن کویتی برای تحقق
هر خانواده ،یک حافظ قرآن

آغاز اردوی  ۶۰روزه حفظ قرآن
در مصر

نجمنخدمتبهقرآن کریموعلومشرعی«المتمیزین»کویتاززمانتأسیس
طرحی را با هدف تحقق «هر خانواده ،یک حافظ قرآن» آغاز کرده است.
به گزارش ایکنا به نقل از روزنامه کویتی األنباء ،یوسف صمیعی ،رئیس
شورای اداری انجمن خدمت به قرآن و علوم شرعی «المتمیزین» کویت در
این باره گفت :این انجمن از زمان تأسیس ،رسالت خود در آن قرار داده که
هر خانواده کویتی دارای یک حافظ قرآن باشد.
وی افزود :این انجمن اکنون در زمینه آموزش حفظ و تدبر در قرآن به بخش
عظیمی از جامعه فعالیت میکند و در این زمینه با مؤسسات و نهادهای قرآنی
نیز همکاری میکند.
یوسف صمیعی که در مراسم تجلیل از نفرات برتر نخستین دوره مسابقات
حفظ قرآن «أم سالمة» کویت سخن میگفت ،اظهار کرد :این رقابتها با
مشارکت حافظانی از گروه سنی  6تا  22سال و در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
وی افزود :در این مسابقات 350 ،شرکتکننده در دو بخش آقایان و بانوان و
از ملیتهای مقیم کویت برگزار شد و شاهد رقابت شدیدی از سوی حافظان
قرآن شرکتکننده بود.

یک اردوی  ۶۰روزه حفظ قرآن
ویژه کودکان و نوجوانان در استان
«الجیزه» مصر آغاز به کار کرد.
به گزارش پایگاه خبری الوطن؛
این اردوی دو ماهه با شعار «هیچ
فرصتی برای اتالف وقت نیست» و
با هدف کمک به کودکان و نوجوانان برای استفاده بهینه از اوقات فراغت
آغاز به کار کرد.
طبق اعالم مسئوالن برگزاری این ادو ،شرکتکندگان قرار است روزانه ۱۰
صفحه از قرآن را حفظ کنند.
مسؤوالن برگزاری اردو معتقدند اهتمام به حفظ قرآن ضمن جلوگیری از
به بطالت گذراندن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ،تأثیر مثبتی نیز در
شکلگیری اعتماد به نفس در آنها میگذارد.

ثواب االعمال و عقاب االعمال

مسابقات قرآنی؛
بهترین روش تربیت ده میلیون
حافظ قرآن در کشور
یک حافظ قرآن با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی ،بهترین روش
در راستای تربیت  10میلیون حافظ قرآن کریم در کشور است ،گفت:
جوانان با شرکت در مسابقات و تجلیل مسئولین از آنان به حفظ قرآن
رغبت بیشتری پیدا می کنند.
سمیرا سبزی پور حافظ  20جزء قرآن کریم از شهرستان خوی در حاشیه
چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در ارومیه در گفت
و گو با ایکنا از آذربایجان غربی با اشاره به اینکه به مدت  4سال حفظ
قرآن را آغاز نموده ،بیان کرد :با توجه به عالقه فراوان به قرآن و آرامشی
که با خواندن آیات قرآن در وجودم احساس کردم به حفظ کالم الهی
ترغیب شدم.
وی ادامه داد :نخستین بار در قسمت حفظ  10جزء در سی و هشتمین
دوره مسابقات سراسری قرآن شرکت نموده و مقام اول استان را کسب
کردم که همین امر موجب تشویق بیشتر من برای ادامه حفظ قرآن گردید.
این حافظ قرآن افزود :کالس های قرآنی و مراکز حفظ بسیار سطح
عالی در شهرستان خوی و همچنین استان وجود دارد و عالقه مندان
به حفظ می توانند از ظرفیت کالس های موجود در استان برای حفظ
کالم الهی بهره گیرند.
وی درخصوص آیه الهام بخشی که سرلوحه زندگی خود قرار دادهَ است،
ََ َ ْ َ
خاطرنشان کرد :آیه  160سوره انعام َم ْن َج َاء ب َ
الح َس َن ِة فل ُه عش ُر أ ْمث ِال َها ۖ
َ َ ْ َ َ َ ّ َ َلاَ ُ ْ َ ٰ َاّ ْ َ َ َ ُ ْ لاَ ُ ِ ْ َ ُ َ
ومن جاء ِبالس ِّيئ ِة ف يجزى ِإل ِمثلها وهم يظلمون هر کس کار نیکو
کند او را ده برابر آن خواهد بود و هر کس کار زشت کند به قدر کار زشتش
مجازات شود و بر آنها اصال ستم نخواهد شد ،آیه ای است که همیشه
در ذهنم ماندگار شده است.
سبزی پور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص تربیت ده
میلیون حافظ قرآن در کشور تصریح کرد :برگزاری مسابقات قرآنی
مشوق خوبی برای افراد به ویژه جوانان می باشد چرا که با شرکت در
هر مرحله از مسابقه و تجلیل مسئولین ،شوق بیشتری برای ادامه حفظ
پیدا می کنند.
وی سطح مسابقات قرآن آذربایجان غربی را بسیار خوب عنوان کرد
و گفت :خوشبختانه مسئولین قرآنی استان اهتمام بسیار خوبی در
برگزاری مسابقات قرآنی داشته و این مساله جایگاه و ارزش قرآن را در
استان می رساند و همچنین داوران بسیار با عدالت در میان متسابقین
نظر می دهند.
معاون آموزش ابتدائی وزیر آموزش و پرورش:

پژوهش در قرآن و آموزه های آن
برای نسل جوان ضروری است
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت :پژوهش در قرآن
و دریافت آموزه های آن برای نسل جوان و دانش آموز ضرورت دارد.
به گزارش ایرنا رضوان حکیم زاده روز چهارشنبه در آیین اختتامیه سی
و ششمین دوره مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانش آموزان دختر کشور
در مشهد گفت :قرآن نیز بر پژوهش و تدبر تاکید بسیار دارد زیرا موجب
افزایش شناخت و آگاهی از دین اسالم می شود.
وی بیان کرد :امروز در جهان بیش از هر زمان دیگری به اسم دین ،اسالم
و پیامبر (ص) ،چهره ای توام با خشونت از اسالم را نشان داده اند.
وی تأکید کرد :پیروان واقعی دین اسالم باید به گونه ای رفتار کنند تا
رفتار آنان نشان دهنده حقانیت دین و پیامبر اسالم باشد و نگرش های
غلط ایجاد شده به واسطه رفتارهای تندروانه گروههائی مانند داعش
تغییر کند.
حکیم زاده بیان کرد :قرآن کتاب زندگی و نسخه ای شفابخش برای انسان
محسوب می شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت :دانش
آموزان به عنوان آینده سازان کشور باید آشنایی و شناخت خود را از دین
اسالم و آموزه های قرآنی بیشتر کنند.
وی گفت :برگزاری این مسابقات با توجه به اینکه سی و ششمین دوره
است از قدمت طوالنی برگزار است و استقبال رو به افزایش دانش آموزان
برای شرکت در آن ،نشان از روحیه قرآنی آنان دارد.
سی و ششمین دوره مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانش آموزان سراسر
کشور از  12تیرماه در بخش پسران و  17تیرماه در بخش دختران آغاز
شد که هر یک به مدت چهار روز ادامه داشت.
این دوره از مسابقات با شرکت بیش از  1200دانش آموز در دو بخش
پسران و دختران برگزار شد.

برگزاری مسابقات سراسری قرآن
در بخش معارفی استان مازندران
مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت، :مرحله استانی چهل و
یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به صورت
حضوری و کتبی برگزار شد.

با هدف ترویج فرهنگ قرآنی

آغاز مسابقات سراسری قرآن کریم در شیراز
مرحله استانی چهل و یکمین دوره
مسابقات سراسری قرآن کریم در
شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مرکز فارس ،مدیر اجرائی این
مسابقات گفت ۶۰۶:شرکت
کننده برادر و خواهر در آزمون کتبی
و در رشتههای معارفی تفسیر،
نهجالبالغه و موضوعی ،در حرم
مطهر حضرت علی ابن حمزه با
یکدیگر رقابت میکنند.
جاللی تصریح کرد :در بخش
شفاهی  ۱۴۵آقا و  ۲۲۵خانم با هم
به رقابت می پردازند.
این رقابت ها ديروز آغاز شده و
امروز به پایان می رسد.
وی افزود :امسال برای نخستین بار

آزمون مفاهیم و معارف که شرط
ورود به مسابقات شفاهی و ویژه
همه رشتههای حفظ ،قرائت ،اذان
و دعا خوانی است ،به صورت
الکترونیکی و با استفاده از نرم افزار
انجام میشود.
دیر اجرایی این مسابقات گفت :در
این دوره از مسابقات ،پنج کمیته
شامل کمیته تبلیغات و اطالع
رسانی ،فرهنگی ،حراست ،کمیته
پشتیبانی و کمیته فنی مسابقات
فعالیت دارند.
جاللی ادامه داد :هیئت داوران
در بخش براداران و خواهران به
طور جداگانه شش نفر است که
فردا از سه نفر اول در هر رشته
تقدیر میشود.وی افزود :نفرات برتر

بر اساس سهمیه اعالمی سازمان
اوقاف و امور خیریه به مسابقات
کشوری که نیمه دوم مهر امسال در
اراک برگزار میشود ،راه مییابند.
مدیر اجرائی مسابقات سراسری

قرآن اضافه کرد :مراسم اختتامیه
این مسابقات ،امروز از ساعت  ۸و
 ۳۰دقیقه صبح در سالن عترت اداره
کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
برپا میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،حجت االسالم ابراهیم حیدری ،در
حاشیه برگزاری این مسابقات ،گفت :رشتههای معارفی چهلویکمین
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم امروز پنجشنبه  ۲۱تیرماه راس
ساعت  ۱۰صبح در امامزاده عباس (ع) ساری برگزارشد .
وی گفت :مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن
کریم در بخش معارفی به صورت حضوری و کتبی برگزار شد.
حجت االسالم حیدری ادامه داد 200:متسابق در سه حوزه حفظ و تفسیر
قرآن کریم ،حفظ و معارف حدیث وحفظ موضوعی به رقابت پرداختند.
ل و یکمین دوره مسابقات سراسری
گفتنی است ،مرحله کشوری چه 
قرآن کریم در دو بخش بانوان و آقایان در رشتههای حفظ ۵جزء ،حفظ
۱۰جزء۲۰ ،جزء ،حفظ کل ،قرائت ترتیل و تحقیق و رشتههای معارفی
شامل حفظ و معارف موضوعی قرآن ،حفظ و معارف حدیث و تفسیر
قرآن مهرماه امسال در استان مرکزی برگزار خواهد شد.

