با تج لیل از  41خادم قرآین؛

در اولین روز رزمایش صورت گرفت؛

دوازدهمین مراسم تکریم
چهرههای قرآنی برگزار می شود

هشدار پهپادهای نیروی
دریائی ارتش به  ۲ناو ائتالف
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پیام آیت اهلل نوری مهداین به مسابقات سراسری قرآن
سازمان آموزش فین حرفهای

ممارست در قرائت قرآن
ُ
موجب انس با قرآن میشود

انتقادشدیدالحن دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی از مخالفت با ساخت «سفینةالنجاة مطال»

زبان انتقاد را به سمت هنرهای دینی بردهاند
عدهای به کار هنری كه یک شعار دینی است انتقاد میکنند
به كسی انتقاد میكنند كه بجای عیاشی پولش را صرف قرآن كرده
میلیونها خرج مربی خارجی میشود کسی اعتراض نمیکند
فقر ،بخاطر زكات ندادن برخی گردن کلفتهاست نه قرآن نوشتن
* انسان به سبب گناهان از
خداوند دور میشود

دبیرکل مجمع جهانی تقریب
آیت اهلل نوری همدانی به مسابقات سراسری قرآن سازمان آموزش
فنی حرفهای کشور در قم ،پیامی صادر کرد.
آیت اهلل نوری همدانی به مسابقات سراسری قرآن سازمان آموزش
فنی حرفهای کشور در قم ،پیامی صادر کرد که این پیام توسط
مرتضی نجفی قدسی مدیر دارالقرآن عالمه طباطبایی(رض) ،
در این مسابقات که صبح روز دوشنبه دوم بهمن ماه برگزار شد،
قرائت گردید.

متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ ْ
ُْ
«فاق َر ُءوا َما َت َی َّس َر ِم َن الق ْر ِآن» (مزمل ،آیه )۲۰
در قرآن کریم در آیات زیادی به تالوت و قرائت قرآن توصیه

مذاهب اسالمی هر

کار

فرهنگی یا هنری را که سبب

مطال قرآن و رونمایی آن در حرم
حضرت معصومه(س) صورت
پذیرفته بود را نادرست خواند و

قرائت کنید.
َ َ َ َ ّْ
اشئة اللی ِل» و
در آیات ابتدائی سورۀ مزمل نیز به اهمیت «ن ِ

گفت :شخصی با پول شخصی

آورده است؛ حال عدهای بدون
توجه به اینکه این کار هنری یک
شعار دینی است و میتوان از آن
در راستای ترویج دین استفاده
کرد ،به آن انتقاد میکنند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب

رسالت و بیان آیات قرآن که قول ثقیل است ،انسان نیازمند

شوکت دین میفتیم ،این سنخ

نیروئی است که بتواند تاب بیاورد و تحمل کند و عالوه برآن

کارهای هنری نیز میتواند

بیانی قوی و اثر گذار داشته باشد و هر دو معنا رافرموده است
َ َ َ َّ
اشئة الل ْی ِل خدای متعال به انسان می بخشد.
که در پرتو ن ِ
َ
ْ
َ َ ُّ ً
ِ«ه َی أشد َو ْطئا» یعنی زانوها محکم و قوی می شود َ«وأق َو ُم ِقیل»

همگان را به یاد دین بیاندازد.

روز شنائی طوالنی بنماید تا بتواند بندگان خدا را به هدایت و
ّ
فالح برساند و این مسیر هر ُمبلغی است.
بیان قرآن و ابالغ پیام الهی نیازمند نیروئی است که باید در پرتو
انس با قرآن و در دل شب به دست آید و از طرفی ممارست در
تالوت و قرائت قرآن پدید آورنده انس با قرآن خواهد بود.
خوشا براحوال شما جوانان و نوجوانان و همه عالقه مندان قرآنی

ابراز داشت :امروز ما در

کرد از کار او انتقاد میکنید؟

و ثروتمندان زکات خود را

حوزویبهحوزههایعلمیهبودجه

معرض یک تهاجم همه

چرا از اینهمه فسق و فجوری

نمیپردازند؛ همه باید آ گاه

میدهد و همه بودجهای هم که

جانبه فرهنگی قرار دار یم؛ بر

که در جامعه وجود دارد انتقاد

باشند که برخی جریا نها

به حوزههای علمیه میدهد ،یک

این اساس هر کار فرهنگی

نمیکنید؟ برخی جریانها

با شایعه پرا کنی و اسراف

سوم بودجه یکی از دانشگاههای

یا هنری که سبب ترو یج

میخواهند دهه فجر را به دهه

خواندن اینگونه امور به دنبال

کشور هم نمیشود.

دین شود ،دشمن را به خشم

ترویج بی بندوباری تبدیل

این هستند که کار ی کنند تا

آورده و سبب میشود تا برای

کنند ،چرا به آنها اعتراض

دیگر برای هنرمندان دینی

هجمه به آن برنامه ریز یهای

نمیکنید؟؛ اگر میلیاردها پول

ذوق و شوقی برای خلق هنر

گسترده کند؛ برای مثال

خرج عیاشی شود و یا میلیونها

دینی باقی نماند.

شاهد بودیم که چه میزان

پول خرج مربی خارجی شود

هجمههای گسترده از سوی

کسی اعتراض نمیکند ،اما

دشمن یا کسانی که خواسته

اگر اندکی پول صرف تعظیم

* هرچه نمادهای دینی تعظیم
شوند ،یاد خدا در جامعه زندهتر را باز ی میکردند علیه فیلم میگیرند.
خواهد شد
سینمایی محمد رسول

معصومین(ع) به یاد عظمت و

میدان می شد و لذا می توانست در دریای متالطم زندگی در

* قلب نیاز به مراقبت دارد

یا ناخواسته نقش مهره دشمن

بخشد کما اینکه در آیات بعدی میفرمایدای پیامبر چون قول
َ ََ
اشئة
ثقیل و سنگینی را بر تو القاء می کنیم تو باید اهتمام به «ن ِ
َّ
الل ْی ِل» یعنی شب زنده داری و احیای شب ها به عبادت و
تالوت قرآن داشته باشی که بتوانی تحمل این بار سنگین را
َّ َ َ َ َّ
َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ لاً
اشئة الل ْی ِل ِه َی
باشی«إنا سنل ِقی علی
داشته
ک ق ْولاً ث ِقی » ِ«إن ن ِ
َ ِ
َ َ ُّ
ْ
ً
أشد َو ْطئا َوأق َو ُم ِقیل» مفهوم این آیات میرساند که برای ابالغ

برکات آن برخوردار می شد و با نیروئی قوی و بیانی محکم وارد

بندگی از وی سلب میشود.

انتقاداتی که به ساختن کشتی

دو را به صورت یک کشتی در

و عبادت و تالوت قرآن و توجه و ارتباط معنوی با پروردگار از

میشود و دیگر حس شیرین

علمیه معصومیه اعتراضها و

فرموده است هرچه برای شما میسر است از این کتاب الهی

یعنی بیان و سخن انسان قوی و استوار می گردد.
َّ
و در آیه بعدی می فرماید «إ َّن َل َ
الن َه ِار َس ْب ًحا َط ِو یل» یعنی
ک ِفی
ِ
به درستی که برای توای پیامبر در روز ،شنائی طوالنی خواهد
بود َ«س ْب ًحا َط ِو یل» بدیهی است شنای طوالنی زانوهای قوی
َ َ َ َّ
اشئة الل ْی ِل»
می خواهد و لذا پیامبر اکرم (ص) با بپا داشتن«ن ِ

سبب گناهان از خداوند دور

در درس اخالق هفتگی مدرسه

کریم و عترت را ترویج دهد ،این

و الهی العفو گفتن ،اینهاست که به یک انسان مسلمان نیرو می

است ،گفت :گاهی انسان به

آیت اهلل محسن اراکی ظهر ديروز

میفرماید هرچه میتوانید از قرآن بخوانید و در ادامه باز تا کید

خالصانه با پروردگار در دل شب با حضرت دوست نجوا کردن

روی برگرداندن خداوند از انسان

شعائر الهی دانست.

نماد دین که بیان باشد از قرآن

که انس با قرآن حاصل می شود ،در پرتو سحرخیزی و ارتباط

این که یکی از بدترین عقابها

خشم آورد ،مصداق بارز تعظیم

و هنر زیبای خود ،برای اینکه

شب زنده داری و تالوت قرآن مشغول شوید که فرموده است:
ُْ
َ«و َر ّ ِت ِل الق ْر َآن َت ْر ِتیل» یعنی قرآن را در نیمه های شب با آرامش و
تأنی خواندن و دل به کالم الهی سپردن و به این طریق است

ابتدای سخنان خود با اشاره به

ترویج دین شود و دشمن را به

شده است ،از جمله در در سوره مزمل ،هم در آیات ابتدائی
ً
و هم در آیه پایانی به تالوت قرآن دستور داده شده و مؤکدا

اینکه بخشی از شب را یا نیمی از آن را از خواب برخیزید و به

همچنین آیت اهلل اراکی در

مذاهب اسالمی با تأ کید
بر اینکه اظهار نظرها باید
برخاسته از تفقه در دین باشد،
اظهار داشت :همانطور که
هنگام شرفیاب شدن به زیارت

وی ادامه داد :هرچقدر نمادهای
دینی تعظیم شوند ،یاد خدا در
جامعه زندهتر خواهد شد.

جوانان و دلسوزان جامعه

زمینه تعظیم شعائر دینی خرج

مذاهب اسالمی با بیان این که

که در جامعه وجود دارد،

حقوقی که طلبهها میگیرند،

همه و همه انعکاس اعمال

یک نهاد دولتی یک ساختمان

به برخی جریانهای معاند

و درصدد رفع آن مشکل برآید؛

حوزههای علمیه گفت :با وجود

اگر مسئوالن بدانند چه بار

این همه مشکالت معیشتی

سنگینی بر دوششان است به

که طالب دارند ،چرا اینچنین

یقین هیچگاه نماز شب را ترک

علیه آنها جوسازی میکنید

نمیکردند ،چراکه در سخنان

و هنرهای دینی را مورد هجوم

بزرگان آمده است که انسان

قرار میدهید؟

باید در دل شب با تضرع به

شدید از عملکرد برخی کسانی

کند؛ آیا چون پول خود را در

دبیرکل مجمع جهانی تقریب

وی با بیان اینکه مشکال تی

زندگی کردن هستند ،خطاب

مذاهب اسالمی با انتقاد

* هر کار فرهنگی یا هنری که
سبب ترویج دین شود ،دشمن
را به خشم ميآورد
صرف عیاشی و گردشگری

انعکاس اعمال خودمان است

وی خاطرنشان کرد :نیروهای

هستند ،بخاطر قرآن نوشتن
نیست ،بلکه برای آن است
که برخی گردن کلفتها

نگه دارد.
* همه مشکالت جامعه،

باید ابتدا خود را موعظه کند

دبیرکل مجمع جهانی تقریب

مطال میتوانست پول خود را

* طلبهها با بدترین
وضع مادی در حال زندگی
کردن هستند

* دشمن هم اکنون فرهنگ
دینی و اصیل را نشانه گرفته
است

و ی تأ کید کرد :ا گر فقرا فقیر

از این قبیل ،قلب خود را پا کیزه

آیت اهلل اراکی عنوان کرد :اگر برای

* انتقاد شدید از کسانی که
زبان انتقاد را به سمت هنرهای
دینی بردهاند

بازگرداندهاند ،خطاب به آنها

خالصانه ،نماز شب و اعمالی

بدترین وضع مادی در حال

وقوع پیوست.

به سمت هنرهای دینی

همواره با انجام عبادتهای

انسان هرکجا مشکلی دید

زحمت کشیده شده بود ،به

* فقر فقرا ،بخاطر زكات ندادن
برخی گردن کلفتهاست نه
قرآن نوشتن

نیاز به مراقبت دارد و انسان باید

خودمان است ،اظهار داشت:

که برای ساخت آنها بسیار

که زبان انتقاد خویشتن را

مذاهب اسالمی افزود :قلب

* فقط اگر خیری پیدا شود
و ساختمان حوزوی بسازد،
کمترین حقوق است و با
اعتراض میکنند

اهلل(ص) یا سریال مختارنامه

تصریح کرد :سازنده کشتی

آیت اهلل ارا کی خطاب به

شعائر دینی شود به آن خرده

دبیرکل مجمع جهانی تقریب

مجلل ساخته شود ،کسی انتقاد
نمیکند ،اما اگر شخص خیری
پیدا شود و ساختمان حوزوی
بسازد ،همه نسبت به آن اعتراض
میکنند و خواهان شفافیت
هزینهها میشوند؛ دولت تنها
برای بازسازی ساختمانهای

مذهبی جامعه باید آ گاه باشند
که دشمن هم اکنون فرهنگ
دینی و اصیل را نشانه گرفته
است و با شایعه پراکنیهای
گونا گون در عرصههای حوزوی،
بسیجی و غیره به دنبال تخریب
چهره آنها است.

درگاه ایزدی ،اعمال روزانه خود
را پشتیبانی کند.

* متأسفانه برخی مسئوالن ذکر
خداوند را فراموش کردهاند
آیت اهلل اراکی خاطرنشان کرد:
کسانی که مسؤولیتی در جامعه
اسالمی دارند باید نسبت به
ذکر خداوند همت بورزند ،اما
متأسفانه گاهی دیده میشود
که برخی مسؤوالن این موضوع
را فراموش کردهاند.

که اهتمام به قرائت و ترتیل و حفظ آیات الهی را داشته و در این میدان

با تبعیت از والیت فقیه که ستون خیمه نظام است ،همواره حافظ

این مسابقات داشته اند ،می خواهم که در برنامه ریزی های اینگونه

بر یکدیگر سبقت می جوئید.

نگهبان اسالم و کشور اسالمی باشید تا مبادا استکبار جهانی قصد

مسابقات و فعالیت های قرآنی تدبیری اندیشیده شود تا نسل جوان

درود خدا بر امام عظیم الشأن که با انقالب اسالمی به ملت ایران و

طمع ورزی داشته باشد و توطئه هایش خنثی شود تا انشااهلل روزی
ً
شاهد تحقق همه آیات قرآن و وعده های الهی مخصوصا آیه شریفۀ
َّ ُ ْ َ ْ ّ ْ َ َّ أْ َ َ ُ
ََ ْ َ
َ
الصال ُح َ
ون»
الذک ِر أن ال ْرض َی ِرث َها ِع َب ِاد َی ّ ِ
َ«ولقد ک َت ْب َنا ِفی الز ب ِور ِمن بع ِد ِ
(انبیاء  )۱۰۵باشیم و انشااهلل با ظهور موفور السرور آن امام صالحان،

هرچه بیشتر با معانی و مفاهیم قرآن آشنا شوند و تا این آ گاهی پدید

مستضعفان هویت تازهای بخشید و قانون اساسی کشور را بر مبنای
قرآن وضع نهاد و این افتخار مختص جمهوری اسالمی ایران است که
قانونی بر خالف قرآن و اسالم و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت
علیهم السالم  در آن راه ندارد.

پهنه ی زمین در اختیار مومنان و صالحون قرار خواهد گرفت.

عزیزان من! شکرگذار نعمت بزرگ جمهوری اسالمی ایران باشید و

در پایان از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که اهتمام به برگزاری

نیاید حق تالوت اداء نشده است و حق تالوت و قرائت قرآن به درک
معانی و مفاهیم آن و از همه مهمتر جامۀ عمل پوشاندن به دستورات
الهی است.

والسالم علیکم و رحمة اهلل و ُ
برکاته     
حسین نوری همدانی

