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با تبریك میالد دختر امیرالمؤمنین(ع) ،زینب كبری(س)

حضرت زینب (س) نمون ه كامل
ُ
انس ،آ گاهی عمیق و
تسلط بر مفاهیم قرآن كریم

هجوم حشرات به مکه مکرمه

هشدار يا طبیعی و معمولی؟

رضا صابری خورزوقی

با نگاهی كوتاه به سیره و سخنان حضرت زینب(سالم الله علیها) با يك
الهی قرآن كریم و متعهد به
شخصیت مأنوس ،عالم و مسلط به آيات ِ
عمل به آن مواجه میشویم.

زیرا حضرت زینب کبری(س) فرزند و دانشآموختة مکتبی است كه
َ
خداوند مقام علمی آنان را اینگونه بیان فرموده استَ ... :و َما َی ْعل ُم
ْ ْ
َ ْ َ ُ َّ ّ ُ َ َّ ُ َ
الر ِاسخون ِفی ال ِعل ِم :...تفسیر و تأویل قرآن را جز
تأ ِویله ِإال الله و
خدا و راسخان در علم نمىدانند[ ...آ لعمران]7/
ْ ْ
َّ ُ َ
و در جای خود ثابت است كه منظور از «الر ِاسخون ِفی ال ِعل ِم» كه در
این آيه آمده است ،اهل بیت پیغمبر اكرم(ص) هستند.
ْ
[نورالثقلین ،ج ،1ص  + 316البرهان بحرانی ،ج ،1ص + 597
تفسیر اثنی عشری ،ج ،2ص ]19
زینب کبری(س) درس آموخته مكتب اهلبیتی(ع) است كه روایات
زیادی ناظر به مقام علمی آنان در باب قرآن است.
از جمله در برخی روایات اهل بیت(ع) را عالم به تفسیر و تأویل قرآن معرفی
میكنند كه علم آسمانها و زمین را از آن استخراج میکنند و اگر بخواهند

اعتدال :در روزهای پایانی هفته
گذشته تعداد زیادی سوسک

هیچ ارتباطی با عقیده ،دین ،طاعت

دانستهاند که مشکالتی را برای

بی کفایتی مقامات ذیربط را به

و معصیت ندارد.

الله الحرام به
نمازگزاران در بیت ّ

نمایش گذاشت.

بالدار به مسجدالحرام در مکه

* برخی نيز با استشهاد از آيه

الله
را برای نمازگزاران در بیت ّ

را هشدار خداوند نسبت به ظلم

* به قدری تعداد سوسکهائی

* به هرحال ظهور میلیونها

مكرمه هجوم بردند و مشکالتی

( ۱۳۳سوره اعراف) ،اين حادثه

الحرام به وجود آورد.

و خونر یزی دانستهاند.

كه در مسجدالحرام تجمع

حشره

بیرونی قبلهگاه مسلمانان و

دیگر مناطق این شهر بحث و

کرده بودند ز ياد بود که حیاط

حتی لباس افراد نیز پوشیده
از این حشره شد.

در

محوطههای

مسجدالحرام در مکه مکرمه و
جنجال داغی را در بین محافل

مختلف به راه انداخته است.

دغدغهها و نگرانیهای امام خمینی(ره)

فریاد امام از برداشتهای
نادرست از قرآن
7

2

به مناسبت سالروز ورود به شهر مقدس قم؛
در گفت و گو با چهار شخصیت حوزوی بررسی شد

دلیل اصرار علما برای زعامت
آیت الله العظمی بروجردی(ره)
صفحه 4

کتابت قرآن نباید با فرهنگ
نوشتاری ایرانی متفاوت باشد

به دنبال انتشار تصاویر هجوم

درحالیكه در و دیوار مناطق مختلف

این حشرات به مسجدالحرام،

مرجع تقلید شیعیان در پیامی ،تأکید کرد :در چاپ قرآن استفاده از
ُ
کتابتهایی که با فرهنگ نوشتاری ایرانی متفاوت باشد مردم را در انس

مکه ،پر از حشره شده است،.

شهرداری مکه در بیانیهای اعالم

و قرائت قرآن کریم به زحمت میاندازد.

کاربران شبکههای اجتماعی
عکسها و ویدئوهائی را از هجوم
گسترده حشرات موذی به ویژه

کرد  22تیم مقابله با این حشرات

وجود آورده است.

سوسک و ملخ به مکه و صحنهای
مسجدالحرام منتشر کردهاند که
نشان دهنده ناتوانی مقامات آل

همایش تخصصی کاتبان ،ناشران و مترجمان قرآن کریم که صبح

موذی و منابع تکثیر و انتشار آنها که

چهارشنبه از سوی سازمان دارالقرآن الکریم و درمجتمع ناشران

گمان میرود شبکه فاضالب شهر

قم برگزار شد و توسط مرتضی نجفی قدسی مدیر دارالقرآن عالمه

مکه باشد ،تشکلی شده است.
برخی کارشناسان میگویند بارش
بیش از معمول باران در مکه و

طباطبایی قرائت شد.

سعود در مقابله با این پدیده است.

اطراف آن موجب شده است این

قبال بی کفایتی آل سعود در

حشرات از النههایشان در زیر زمین

* متن پیام آیت الله العظمی سبحانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دربارة فاتحةالکتاب تفسیر بنویسند ،باید آن را بار هفتاد شتر کنند.
در ینابیع ّ
الموده آمده است که ابن ّ
عباس میفرماید« :من نزد امیر مؤمنان

خداوند متعال را شاکریم که در چهلمین بهار پیروزی انقالب

تفسیر میآموختم .حضرت به من فرمود :ای پسر ّعباس! اگر من آنچه را که
َ َّ ِّ
در هفت آیة سورة حمد است ،از «ب» بسمالله تا َ«و ال الضالین» ،برای

معصومه(س) ،همایشی برگزار میگردد که خادمان قرآن کریم در

شما بگویم و شما هم گفتههای من را بنویسید و بعد از اینکه من پایان آن را

عرصه چاپ و نشر این کتاب رحمت و هدایت ،ثمره نزدیک به

اعالم کنم ،هفتاد شتر جوان را باید بیاورند تا این نوشتهها را بار کنید»

چهار دهه تالش و کوشش مخلصانه خود را در حوزه صیانت از

اسالمی ،در شهر مقدس قم و در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه

[ينابیع المودة ،.ج  ،1ص ]205

متن مقدس و انتشار قرآن کریم در جامعه به نمایش میگذارند تا

اینکه اهل بیت(ع) عالم به همه رموز و ظاهر و باطن قرآن هستند ،نشان
َ
آن است که آنان راسخون در علماند.

با تبادل اندیشهها و نظرات ارزشمند خود ،مسیر خدمت به قرآن
را هموارتر ساخته دفتری وزین از برکات انقالب تدوین و به درگاه

[بحاراالنوار ،.ج ،23ص ]197

خداوند رحمان و امت اسالم عرضه نمایند.

لذا تربیت در محیط وحیانی و رشد یافتن در محضر معصومین،
َ
علیهم ّ
السالم  -که جامعترین افراد در تفسیر و تأویلاند – از حضرت

آنچه در عرصه چاپ و نشر قرآن کریم حائز اهمیت است ،لزوم دقت
کارشناسانه و محققانه به منظور پیش بینی سیاستهای اجرایی واحد

زینب (س) ّ
مفسری بیبدیل ساخت.

از سوی مراجع تصمیمگیر و قانونگذار و توجه به ضرورت وحدت نظر

پس با این توضیح كوتاه میتوان دریافت که چه میزان علم از قرآن کریم

و دوری از تشتت و چندگانگی در این امر است.

و تفسیر آن ،نزد زینب کبری(س) بود.

تردیدی نیست که با توجه به توطئههای دشمنان اسالم ،باید به این
موضوع به عنوان یک مسأله خطیر و مهم نگریست و همه نهادهای

* * مجلس تفسیر قرآن برای بانوان

مؤثر باید برای انسجام این حوزه اعم از دستاندرکاران چاپ و نشر
قرآن کریم از خوشنویسان ،ناشران و چاپخانههای فعال در این عرصه

ّ
الدین جزایری هم در خصائص ّ
الز ّ
ّ
ینبیه ،جایگاه علمی و
سید نور
ّفع ّ
الیتهای آموزشی ایشان در جامعه را اینگونه توصیف میکند:

حمایت به عمل آید.
از موارد مهم دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد کتابت

«روزگاری که امیرالمؤمنین (ع) در کوفه بود ،زینب (س) در خانهاش
مجلسی داشت که برای زنان قرآن را تفسیر و معنا میکرد .روزی

* برخی كارشناسان علت هجوم

* * ناتوانی آل سعود در

ای نور و روشنی دو چشمان! شنیدم برای زنان «کهیعص» را تفسیر

مدیریت سعودی در محیط

به مکه و مسجدالحرام

نشانهای است برای مصیبت و اندوهی که به شما عترت و فرزندان رسول

و بر هم خوردن چرخه طبیعت

مدیریت مراسم حج و اماکن

خارج شوند.

مقدس اسالمی در مکه و مدینه

به گزارش رأی الیوم ،برخی بر این

در حوادث مختلف مانند سقوط

باروند که آنچه در مکه مکرمه رخ

جرثقیل در محوطه مسجدالحرام

داد ،نشانه خشم خداوند بر ظلم و

برخی كارشناسان علت هجوم این

و ازدحام در منا که جان هزاران

خون ریزی است و عده دیگری نیز

مهمانان ناخوانده را سو مدیریت

نفر از حجاج بیت الله الحرام

معتقد بودند که آنچه رخ داد ،طبیعی

* برخی نيز گفتند :جزو سنتهای

سعودی در محیط زیست و شکار

را گرفت به اثبات رسیده بود.

و جزو سنتهای معمول خداوند در

بی رویه پرندگان یا به عبارتی

اکنون نیز هجوم گسترده حشرات

جهان است.

معمول خداوند در جهان است و

بر هم خوردن چرخه طبیعت

موذی به مکه و مسجدالحرام

«کهیعص» را تفسیر مینمود که امیرالمؤمنین (ع) به خانة او آمد و فرمود:

این مهمانان ناخوانده را سوء

مینمایی .زینب (س) گفت :آری .امیرالمؤ منین (ع) فرمود :این رمز و

زیست و شکار بی رویه پرندگان

خدا (ص) روی میآورد .پس از آن مصایب و اندوهها را شرح داد»
ْ
[تفسیر نمونه ج 7 :13؛ نورالثقلین ،ج  ،3ص  319و خصائص
ّ
الز ّ
ینبیه ،ص]60

دانستهاند.

ادامه در صفحه 8

قرآن کریم به نحوی است که عموم مردم بتوانند قرآن را به سادگی یاد گیرند و

مقابلهباهجومحشراتموذی

ادامه در صفحه 4

قطعا استفاده از کتابتهایی که با فرهنگ نوشتاری ایرانی متفاوت
بخوانندً .
باشد مردم را در انس و قرائت قرآن کریم به زحمت میاندازد.

از درگاه الهی برای همه خادمان قرآن و برگزارکنندگان و شرکت کنندگان
این همایش و همه کسانی که در توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین همه
ناشران ،مترجمان ،خوشنویسان و متولیان چاپخانههای فعال در چاپ
و نشر قرآن توفیق خدمات مؤثر و مفید به ساحت مقدس قرآن و اهل
بیت(علیهم السالم) را مسئلت میکنم و امیدوارم مؤید به تأییدات
حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) باشید.

