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ّ
مكه ّ
مكرمه ختم كند نمیمیرد مگر آن كه حضرت رسول الله و نیز جایگاه خود را دربهشت
از حضرت امام زین العابدین(ع) نقل شده است :هر كه قرآن را در
من ال یحضره الفقیه :ج  ،2ص  ،146ح 95
رؤیت مینماید .

جامعه

• شماره •3580شنبه  19آبان•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبر داد:

تکمیل هفت میلیارد تومان پروژه
عمرانی در  40بقعه متبرکه تا پایان سال

شهید زندهای که پر کشید و آسمانی شد
بیاد تنها جانباز 100درصد،
ِ

از تشییع با شكوه تا پیام ولیامر و درد دلهای
دختر و همسر شهید سیدنورخدا موسوی
سیدنورخدا موسوی  ۱۷اسفندماه
سال  ۸۷در منطقه الر استان سیستان
و بلوچستان ،مورد اصابت گلوله
گروهک تروریستی عبدالمالک
ریگی قرار گرفت و از ناحیه سر
مجروح شد و به کما رفت .جانباز
 ۱۰۰درصد لرستانی که به شهید
زنده کشور مشهور بود  ۱۰سال در
کما بهسر میبرد تا اینکه در شب
رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت
امام حسن مجتبی(ع) آسمانی شد.
* * تشییع باشکوه با حضور
سردار اشتری فرمانده ناجا
و حضور گسترده جوانان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت :در حوزه عمرانی در 40
امامزاده پروژههای مختلف را با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان
تعریف کرده که بیشتر این پروژه درحال اتمام است و تا پایان سال به
بهرهبرداری میرسد.
حجتاالسالم والمسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم ظهر روز
سهشنبه گذشته به مناسبت هفته وقف در دیدار با آیتالله سید محمد
سعیدی تولیت حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) طی سخنانی با اشاره به
نقش پیامبر اسالم(ص) در پایهریزی سنت حسنه وقف اظهار کرد :ایام
بزرگداشت هفته وقف به پایان ماه صفر اختصاص داده شده است تا در این
فرصت جامعه با مقوله زیبای وقف آشنایی بیشتری پیدا کند.
وی اضافه کرد :در جامعه اسالمی فعالیتهای خیریه فراوانی انجام
میشود اما مهمترین موضوع در امر خیر ،ماندگاری آن امر خیر است که
در قالب سنت وقف شکل میگیرد؛ مجموعه سازمان اوقاف که از شؤن
حاکم اسالمی محسوب میشود و با اذن رهبری کارگزاران کارهای مورد
نیاز را دنبال میکند به احیای وقف و موقوفات میپردازد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با تاکید بر اینکه در وصول مطالبات
موقوفات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  34درصد رشد داشتهایم،
گفت :درآمد اماکن بقاع متبرکه نسبت به سال گذشته  25درصد رشد
داشته است ،فعالیتهای مربوط به اجرای نیتهای واقفین نیز با
حساسیت مضاعف دنبال و نیتهای فرهنگی جاری شده است.
وی خاطرنشان کرد :در ابتدای سال  30نفر از زندانیان از محل موقوفات با
نیت خاص آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند ،برای اجرای
نیتهای مرتبط با دارو و درمان نیز کمکهای مورد نیاز به برخی از بیماران
کمبضاعت انجام شده است.
حجتاالسالم والمسلمین حسینیمقدم از رفع مشکل کمبود آب در
برخی از روستاها یاد کرد و عنوان کرد :سه هزار بسته کمک تحصیلی در
میان خانوادههای نیازمند توزیع شده است؛  600نفر از روحانیون نیز در
مناسبتهای مختلف به نقاط مختلف استان اعزام و به برپایی غرفههای
معرفت اقدام کردهاند.
وی به برپایی موکب علی بن جعفر(ع) در شهر مقدس سامرا به منظور
میزبانی از زائران اربعین حسینی اشاره کرد و گفت :موکب حرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه سالمالله علیها در عمود  1080الگوی بسیار
زیبایی برای همه مواکب است که امسال نیز همانند سالهای گذشته
خدمات ارزندهای را به زائران اربعین حسینی ارائه کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه بیش از  100نفر
از هیئت امنای بقاع متبرکه و خادمان اهل بیت(ع) در موکب علی بن
جعفر(ع) خدمت میکردند ،مطرح کرد :اسکان زائران اربعین را در بقاع
متبرکه شهر مقدس قم دنبال کردهایم.
وی از فعالیتهای قرآنی اوقاف در استان قم یاد کرد و گفت :در سال
جاری برای جذب  20هزار حافظ که حداقل یک جز قرآن را حفظ باشند،
تمهیدات الزم فراهم و برنامهریزی شده است.
حجتاالسالم والمسلمین حسینیمقدم ادامه داد :دو مجموعه
شبانهروزی حفظ قرآن کریم در استان قم داریم که  45حافظ قرآن کریم
در این مدارس درحال تحصیل هستند و تاکنون هشت جز قرآن را حفظ
کردند.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالمالله
علیها ،وی با اشاره به اینکه استان قم با کسب رتبههای مختلف ،جایگاه
نخست مسابقات قرآنی را به خود اختصاص داده است ،عنوان کرد :در
حوزه عمرانی نیز در  40امامزاده پروژههای مختلف را با اعتباری بالغ بر
هفت میلیارد تومان تعریف کرده که بیشتر این پروژه درحال اتمام است و
تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.

پیکر ده نفر از شهدای اربعین نیجریه
تشییع شد
ی
پیک ر ده نفر از شیعیان نیجری ه که در روز اربعین حسینی در تیرانداز 
نیروهای امنیتی به شهادت رسیده بودند ،دیروز (جمعه) تشییع شد.
به گزارش پارس تودی ،شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکرهای شهدا،
خواستار آزادی شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسالمی نیجریه
شدند که از سال  2015در بازداشت به سر می برد.
نظامیان نیجریه شنبه  30اکتبر به سوی شرکتکنندگان در راهپیمایی
اربعین حسینی (ع) در نزدیکی ابوجا (پایتخت) تیراندازی کردند.
در این تیراندازی دستکم  40عزادار حسینی به شهادت رسیدند.
یورش نظامیان نیجریه ای به عزاداران حسینی (ع) در نزدیکی «ابوجا»
درحالی صورت گرفت که پیش از این هیچ هشداری از سوی حکومت
نیجریه در مخالفت با برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) در این کشور
داده نشده بود.
این یورش وحشیانه در ادامه اقدامات سرکوب گرایانه حکومت
نیجریه علیه مسلمانان این کشور است که طی سال های اخیر بارها
اتفاق افتاده است.
با عرض پوزش ادامه را در  etedaldaily.irبخوانید

پیکر پاک شهید «سید نور خدا
موسوی» روز پنجشنبه با حضور
پرشور مردم شهیدپرور خرم آباد
تشییع و به خاک سپرده شد .این
شهید واال مقام  ۱۰سال پیش
در جریان عملیات و درگیری با
گروهک تروریستی ریگی از ناحیه
سر مجروح و درکما به سر میبرد.

در این مراسم سردار اشتری فرمانده
ناجا و بسیاری از مسئوالن استان
لرستان حضور داشتند.
پیکر پاک شهید موسوی ابتدا در
محل ستاد فرماندهی انتظامی
لرستان مورد احترام نظامی قرار
گرفت و سپس با اقامه نماز میت
توسط آیتالله میرعمادی نماینده
ولی فقیه در لرستان بر روی دستان
مردم شهیدپرور خرمآباد به سمت
گلزار شهدا تشییع شد.
حضور گسترده جوانان در مراسم
خاکسپاری این جانباز از نکات
قابل توجه این مراسم بود.
پیکر پاک شهیدموسوی سرانجام در
گلزار شهدای خرمآباد آرام گرفت و
به خاک سپرده شد.

* * درددلهای دختر و
همسر شهید «نورخدا»
* دختری که اگر مجالی پیدا
کند سفره دل پردردش را برای
پدر نداشتهاش باز می کند اما
افسوس...
* سردار سرافرازم میدانم تو از دل
پر درد و دلتنگیهای زهرایت خبر
داری اما نوری شدی به وسعت

شهادت نائل شد ،در ادامه بیان درد
بیپایان دلش میگوید :به کدامین
گناه کشته شدی بابا؟ به کدامینگناه
سرت را هدف گرفتند؟ به کدامین
گناه تمام هوش و حواست را گرفتند؟
به کدامینگناه صدا و لبخندت را از
من گرفتند؟ میدانستند زهرایی در
خانه داری که منتظرت است؟
آهی میکشم به وسعت  ۱۰سا ل که
سالهاست دلم را به همین قصهها

نورخدا..
سیده زهرا موسوی ،دختر شهید
سیدنورخدا موسوی که در پی
عوارض جانبازی ،دیروز به درجه
شهادت نائل شد ،در ادامه بیان درد
بیپایان دلش میگوید :به کدامین
گناه کشته شدی بابا؟ به کدامینگناه
سرت را هدف گرفتند؟ به کدامین
گناه تمام هوش و حواست را گرفتند؟
به کدامینگناه صدا و لبخندت را از
من گرفتند؟ میدانستند زهرایی در

خوش کرد ه بودم ،کاش میماندی و
با رفتنت نور دل دخترت را خاموش
نمیکردی ای نور خدا...
دوست دارم آنقدر بگویم که
قدری از غصههایم را بکاهم بابای
مهربانم ،در این سالها بزرگ شده
و قد کشیدم اما آرزوهایم آرزوهایی
کودکانه ماند.
بابا خواب تو چشمان مرا بیتاب
کردهاست .حال که دیگر لبخندت
نیست و دیگر وجودت را ندارم دنیا

خدا موسوی :چه سخت و دردناک
است از دست دادن عشقی که
سالهاست بر بالینش می نشستم و
با نگاه به صورت معصومش لحظه
به لحظه مجنونتر میشدم و به
انتخاب خود افتخار میکردم...
دلم پردرد است و بیتاب ،نگاه
به تخت خالیاش دلم را ریش
میکند ...چقدر بودنش را کم دارم.
کبوتر زمینیام باالخره آسمانی شد.
* همچنین کبری حافظی همسر
شهید سیدنور خدا موسوی با بیان
خواب خود به ایسنا گفته است:
شبی ،سید حال بدی داشت و
من در کنار تخت او نشسته بودم
و قرآن میخواندم ،لحظهای دلم
غصهدار شد و از وضعیت خود و
همسرم شاکی شدم و آنقدر گریه
کردم که در کنار تخت همسرم به
خواب رفتم.
در خواب سید را بسیار خوشحال و
شاداب دیدم که با لباسی سفید مرا
نگاه میکند .صورت زیبایش خندان
بود ،از او پرسیدم که چه زمانی این
عشقبازیبهپایانمیرسدواوخندید
و گفت زمانی که دست تو را در دست
عمهام زینب (س) بگذارم.
او در عالم رویا فهرستی به من نشان
داد که اسامیای در آن نوشته شده
بود و اسم من در آن فهرست بود ،او
گفت که این اسامی بهشتیان است،
فهرستی که نام اولش ،نام فاطمه
زهرا (س) بود.
هنگامی که از خواب بیدار شدم خدا
را به خاطر وجود برکت و نعمتی
چون سیدنورخدا شکر کردم و برایم

به گزارش پایگاه ایرانیان بلژیک ،تمام پزشکان بلژیکی بیش از حد مجاز
الکل و مشروبات الکلی مصرف میکند.
آمار جالب توجهی از پزشکان بلژیکی در مصرف الکل منتشر شده
است.
این آمار به این شرح است
دکتر زنان ،متخصص بیهوشی و جراحان عمومی بیشترین آمار را دارند.
استرس زیاد  ،فشار روحی و تالش برای بهتر شدن در حرفه پزشکی از
مهمترین دالیل گزارش میشود.
در گزارشی که براساس یک ابرپروژه تحقیقاتی آمده و نشریه «النست»
آن را انعکاس داده ،یک سوم مردم جهان الکل مصرف میکنند ،و باید به
آنها گفت که هیچ مقدار مصرف الکل ،بدون خطر نیست.
در  ۲۶سال اخیر در جهان ۲.۸ ،میلیون نفر در اثر مصرف الکل به مرگ
زودرس دچار شدند ،بعضی از آنها از سرطان ،و امراض قلب و عروق
درگذشتند ،بعضی دیگر به بیماریهای واگیردار ،نظیر سل مبتال بودند.
مرگ بعضی ،از صدمات عمدی مثل خشونت و خودآزاری ناشی شد ،و
برخی دیگر ،از صدمات ناخواسته جان باختند ،مثل تصادفات رانندگی،
غرق شدن در آب ،یا سوختن در آتش.

نخستین جمله امام خمینی(ره)
در نخستین درس نجف اشرف

آیت الله محمد حسن قدیری در بیان خاطره ای از امام نقل میکند:
خاطرۀ جالبی که از درس امام(ره) دارم اولین جملۀ اولین درس امام
در نجف است .حضرت امام خمینی(ره) بعد از مدتی تبعید در ترکیه
نرفت و آمدها و دید و بازدیدها ،تدریس را شروع
و پشت سر گذاشت 
کردند .در مسجد شیخ انصاری ک همملو از جمعیت بود ،روی منبر دو
پله ای کوچکی نشستند .پس از آن شروع به صحبت کردند.
همه منتظ رو سراپا گوش بودند.
میخواستند ببینند که امام بعد از این همه مسائل ایران و تبعی دو زندان
چه میفرمایند.
ّ
امام(ره) بعد از گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» ،گفتند :
«خداوندا ما را به خودت متوجه فرما! خدایا ما را از غیر خودت منصرف
گردان» .
آیت الله محمد حسن قدیری اضافه كرده است :
من همان موقع به ذهنم آمد که این دعا دربارۀ خود امام مستجاب
شده است.
امام(ره) بعد ازاین دعا سخنرانی مفصلی ایراد فرمودند :که در آن
مسئولیتها را به سه بعد تقسیم کردند و هر بعد را به طور مفصل
توضیح دادند.

جزییات کشف بمب
در مسیر پیاد ه روی والیت بوشهر

* * ابالغ پیام امام خامنهای
در پی شهادت جانباز شهید
سید نورخدا موسوی
در پی شهادت جانباز دفاع از امنیت،
سید نورخدا موسوی ،رهبر انقالب
در پیامی شفاهی ،شهادت وی را به
مردم لرستان و خانوادهی این شهید
عزیز تبریک و تسلیت گفتند.
سردار اشتری فرمانده ناجا که صبح
پنجشنبه در مراسم تشییع پیکر این
شهید حضور یافته بود ،گفت :در
تماسیتلفنیازدفترمقاممعظمرهبری
اعالم شد که رهبر انقالب فرمودهاند

از هر ۶پزشک بلژیكی ،یکی دارای
اعتیاد به الکل

خانه داری که منتظرت است؟
«بهار بودی و درخت سروقامت،
خزان به ریشهات دمید و در نگاه تو
نماند ردپایی از بهار و من کنار تخت
سالهای بیقراریات به امید دوباره
ایستادن تو در کنارم چه کودکانه پیر

برایم معنایی ندارد .دل پردردم را خود
تسلیمیدهموروزیرابهیادمیآورم
که عمهام زینب در خرابههای شام دل
پردردی داشت اما با صالبت و دلی
خون دیگران را دلداری میداد ...آری
من دختر زینبم ،دختری از تبار رقیه و

همین کافی بود که صدای نفسهای
مرد خانهام و پدر فرزندانم را بشنوم و
به هرم نفسهایش تکیه کنم.
ای نورخدا بعد از  ۱۰سال عشقبازی
با خدایت در بالین چه مظلومانه
رفتی .کاش میماندی و همدم
شبهای تنهائی محمد میشدی و
ایکاش میماندی و زهرایت را در
لباس بخت میدیدی...

رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور گفت :یک بسته مواد منفجره در
مسیر پیادهروی والیت در دشتستان کشف شد.
نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور گفت :پیادهروی
بزرگ والیت با حضور دهها هزار نفر از مردم والیتمدار استان بوشهر
در شهرستان دشتستان برگزار شد و مردم مسافت  ۱۷کیلومتری برازجان
تا امامزاده ابراهیم را طی کردند.
وی از کشف یک بسته حاوی مواد منفجره در مسیر پیادهروی خبر داد و
افزود :خوشبختانه با سرعتعمل نیروهای امنیتی بالفاصله این بمب
شناسائی و خنثی شد و به کسی نیز آسیبی نرسید.

* * شهادتت مبارک
کبوتر آسمانی

«در مراسم که شرکت کردید ،سالم
ما را به مردم لرستان و خانوادهی شهید
برسانید و از قول ما شهادت ایشان را
تبریکوتسلیتبگوئید».

شدم پدر نازنینم»...
سیده زهرا موسوی ،دختر شهید
سیدنورخدا موسوی که در پی
عوارض جانبازی ،دیروز به درجه

زینب و سکینه.

* کبوتر زمینیام آسمانی شد

کبری حافظی همسر شهید سیدنور

سیدنورخدا موسوی  ۱۷اسفندماه
سال  ۸۷در منطقه الر استان
سیستان و بلوچستان ،مورد
اصابت گلوله گروهک تروریستی
عبدالمالک ریگی قرار گرفت و
از ناحیه سر مجروح شد و به کما
رفت .جانباز  ۱۰۰درصد لرستانی
که به شهید زنده کشور مشهور
بود  ۱۰سال در کما بهسر میبرد
تا اینکه در شب رحلت پیامبر
اکرم(ص) و شهادت امام حسن
مجتبی(ع) آسمانی شد.

نوشادی اضافه کرد :پیاد هروی والیت هر ساله در روز شهادت
حضرت امام رضا(ع) برگزار میشود و عالوه بر مردم این
شهرستان ،افراد زیادی از دیگر مناطق شهرستان نیز در این
پیاد هروی حضور مییابند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور اضافه کرد :هر ساله استقبال
بیشتر و باشکوهتری از این مراسم معنوی هستیم و امسال نیز مردم با
حضور پرشور خود عشق و عالقه به اهل بیت(ع) و والیتمداری خود
را نشان دادند.
آستان مقدس امامزاده ابراهیم از فرزندان موسی بن جعفر(ع) در جوار
روستای نینیزک از توابع بخش مرکزی دشتستان قرار گرفته است.

