» زمزمه

نثار غ ربت شهيد حججي

»

امير عاملي

تا خدا برود

سرت سزاست که باالي نيزه ها برود
از آن فراز به جشن ستاره ها برود
چه سيل ها که شود جاري از گلوي توَ ،مرد
که منکران تو را َسمت ناکجا ببرد
کنون که قاتلت از اشقياست مي دانم
سزاست "پيکرت" از" سر" کمي جدا برود
چه باشکوه "سپر" کرده "سينه" را که شهيد
بناست سينه سپر کرده تا کجا برود؟
يقين کنيد که با کاروان کرب و بال
بر آن سر است به ديدار آشنا برود
حسين مزد کمي نيست کرباليي را
به دور ،چشم بد از او؛ که تا خدا برود

جز با حق انس مگير و جز از باطل گريزان مباش.
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دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان گفت:
«هفته برنامه هاي ورزشي در اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان»
در آخرين هفته از ماه مرداد بر پا مي شود که جشنواره "چندقدم تا
آسمان "2يکي از مهمترين برنامه هاي ورزشي اتحاديه در اين هفته
مي باشد، .دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان گفت:
توجه به برنامه هاي ورزشي به عنوان يکي از اصلي ترين بخش هاي
حوزه تربيت نوجوان و جوان -چه در حوزه تربيت جسمي و بدني و چه
در حوزه تربيت روحي و معنوي -همواره مورد تاکيد ائمه معصومين
(عليهم السالم) بوده است؛ وي گفت :در راستاي همين رسالت ،اتحاديه
انجمن هاي اسالمي دانش آموزان در اقدامي هماهنگ و سراسري،
هفته آخر مرداد ماه ( 21الي  28مرداد) را به عنوان «هفته برنامه هاي
ورزشي در اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان» نامگذاري کرده
است تا عالوه بر برگزاري برنامه هاي ورزشي متنوع با رويکرد تربيتي ،به
جريان-سازي در مورد اين موضوع مهم اما مغفول مانده ،در بين دانش
آموزان و اعضاي انجمن اسالمي بپردازد.

در صورت داشتن کيفيت و غيرشعاري بودن

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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فرمانده نيروي دريايي ارتش:

رشادت هاي نيروي دريايي ،دستمايه کار هنرمندان قرار گيرد

» خبر

برگزاري جشنواره چندقدم
تا آسمان 2ويژه دانش آموزان

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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دريادار سياري با اشاره به اين که موضوعات دفاع
مقدس مي تواند دستمايه ساخت آثار هنري قرار
بگيرد گفت :کشور ما يک کشور دريايي است
و ما بايد از اين فرصت بهره ببريم.به گزارش
خبرنگار مهر ،امير دريادار حبيب اله سياري در
آيين رونمايي از دفاتر و نوشتافزارهاي تخصصي
ايراني با نماد «باباي دريايي» که در تاالر سوره
حوزه هنري برگزار شد گفت :کشور ما ،يک کشور

قاسمي در گفتگو با تسنيم:

دريايي است و ما در شمال و جنوب مرزهاي
جغرافيايي خود دريا داريم .از درياچه هايي چون
خزر که به يک درياي بسته مي مانند تا درياي
عمان که به درياهاي آزاد جهان وصل مي شود.
به گفته فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري
اسالمي ايران ،دريا هم فرصت است و هم تهديد.
دريا مي تواند موجب رونق تجارت و گردشگري
شود و اشتغالزايي کند .همچنين از طريق دريا
مي توان به جبران کمبودهايي پرداخت که در
زمين و در خشکي با آن روبه رو هستيم اما ما
تاکنون نتوانسته ايم از اين فرصت ،آن گونه
که بايد و شايد بهره ببريم.سياري به ضرورت
فرهنگ سازي اشاره و بيان کرد :ما براي اين که
مردم را متوجه دريا و منافع اش کرده و تهديدها
را به فرصت تبديل کنيم ،نيازمند فرهنگسازي
در اين زمينه هستيم .

جشن چهارسالگي دکتر سالم
شهريورماه برگزار ميشود

مرتضي سرهنگي:

حفظ ادبيات انقالب مثل حفاظت از حدود و ثغور سرزمين است

مرتضي سرهنگي گفت :حفظ ادبيات انقالب و جنگ
مثل حفاظت از حدود و ثغور يک سرزمين است.
به گزارش خبرنگار مهر ،مرتضي سرهنگي در آيين
رونمايي از دفاتر و نوشتافزارهاي تخصصي ايراني با
نماد «باباي دريايي» که در تاالر سوره حوزه هنري
برگزار شد گفت :نوشتن درباره جنگ ،پس از جنگ
در همه جاي دنيا مرسوم است .براي مثال سربازان
آلماني ،پس از جنگ جهاني دوم به روايت خاطرات
خود پرداختند و سه نفر از اين سربازان که گونتر
گراس ،آخرين سرباز بازمانده از جنگ جهاني دوم
بود ،برنده جايزه نوبل شدند.او خاطرات سربازان
را نزديک ترين روايت به جنگ دانست و افزود:
اين افراد ،جنگ را با پوست و گوشت خود لمس
کرده و روايت درستي از آن دارند .از اين رو ما بايد
روايت هاشان را بشنويم و ثبت و ضبط کنيم چراکه
حفظ ادبيات انقالب و جنگ مثل حفاظت از حدود

تهيهکننده مجموعه طنز "دکتر سالم" از برگزاري جشن  ۴سالگي اين
مجموعه دانشجويي در  ۲۳شهريور ماه خبر داد.هادي قاسمي تهيهکننده
مجموعه طنز "دکتر سالم" در گفتگو با تسنيم از برگزاري جشن
 4سالگي مجموعه طنز دکتر سالم خبر داد و گفت :جشن چهارسالگي

گزارش بازديد
شيخ عبدالمهدي الکرباليي
از مضيف االمام الحسين(ع) در مشهد

عالم مجاهد  ،آيت اهلل شيخ عبدالمهدي الکرباليي وکيل مرجع
عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اهلل العظمي سيستاني (دام ظله)
و متولي شرعي حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسين(ع) و امام
جمعه کربال ،روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه از هتل مضيف االمام
الحسين(ع) در مشهد بازديد کرد.
شيخ عبدالمهدي الکرباليي پس از اين بازديد در جمع علماء و
نمايندگان بيوت مراجع و اعالم حوزه هاي علميه که براي ديدار
با ايشان در هتل مضيف االمامالحسين(ع) مجتمع شده بودند ،به
ايراد سخن پرداخت.
وي در اين ديدار ضمن تشکر از تشريف فرمايي علماء اعالم
و نمايندگان مراجع عظام تقليد ،به شرح مجاهدت هاي ملت
عراق در مواجهه با خطراتي که موجوديت عراق و حرم هاي اهل
بيت عليهم السالم را تهديد مي کرد ،پرداخت و گفت :جوانان
حشد الشعبي و نيروهاي مسلح عراق در اجابت دعوت به جهاد
مرجعيت  ،جوانمردانه در اين سالها جنگيدند و داعش را از تمام
سرزمينهايي که اشغال کرده بودند بيرون راندند و پيروزي بزرگ
فتح موصل در حقيقت پاياني بر حضور داعش در عراق است و
انشااهلل بقاياي آخر آنها نيز از عراق محو خواهد شد ،اما شرح
رشادت ها و از جان گذشتگي هاي اين مردم حديث مفصلي است
که بايد هميشه در يادها و خاطره ها بماند.

وي در ادامه از آقاي حاج علي اکبر انصاري واقف محترم مضيف
االمامالحسين(ع)  ،که هتلي را براي خادمان حرم امام حسين(ع)
در مشهد وقف کرده است ،تقدير و تشکر کرد و براي دوام توفيقات
ايشان که بتواند مشابه اين مضيف ها را براي خادمان حرم هاي
حضرت امام علي(ع)  ،حضرت ابوالفضل(ع) و ديگر ائمه(ع) بسازد،
آرزوي موفقيت کرد.
الزم به ذکر است در اين ديدار نمايندگان بيوت مراجع عظام تقليد
و علماء اعالم حضرات آقايان :سيستاني ،ميرزا جواد تبريزي ،صافي
گلپايگاني ،شبيري زنجاني ،سيدان ،شهرستاني ،مرتضوي ،مرواريد،
طبسي ،فلسفي ،فقيه ايماني ،شيرازي ،مصباح ،قاضي زاده ،نبوي،
رستم نژاد ،طبسي حائري ،ابن الرضا و بسياري از روحانيون و
بزرگان مشهد حضور داشتند.

نگاهي اجمالي به بيست وپنجمين دوره جشنواره س راسري سوره

جشنواره سوره  ،کنسرت موسيقي
وکفش هاي پاشنه بلند ...

و ثغور يک سرزمين است.سرهنگي به چگونگي
نگارش و انتشار کتاب هايي که به بيان خاطرات
فرماندهان نيروي دريايي مي پردازد و از سوي حوزه
هنري منتشر شده اشاره و بيان کرد :ما ابتدا با ۱۲
نفر از اين افراد وارد مذاکره شديم و خاطره هاشان
را شنيديم و مکتوب کرديم؛ بي گمان اين خاطره
ها مي تواند دستمايه خلق آثار هنري ديگر ،چون
فيلم و سريال قرار بگيرد.

اين مجموعه پنج شنبه  23شهريورماه در سالن  12هزار نفري آزادي
برگزار ميشود.وي افزود :عالقهمندان به شرکت در اين مراسم ميتوانند
از طريق سامانه پيامکي  30001163نسبت به شرکت در اين جشن
اقدام کنند.

نمايه

خبرگزاري مهر

حوزه هنري از تئاتري با موضوع شهيد
محسنحججيحمايتميکند
مدير مرکز هنرهاي نمايشي حوزه هنري اعالم کرد که در صورت
اينکه اثري با کيفيت و غير شعاري با موضوع شهيد محسن حججي
توليد شود ،مورد حمايت اين مرکز قرار خواهد گرفت.
کوروش زارعي مدير مرکز هنرهاي نمايشي حوزه هنري سازمان
تبليغات اسالمي که در مراسم اختتاميه بيست و پنجمين جشنواره
سراسري تئاتر سوره دلنوشته اي را براي شهيد محسن حججي
از شهداي مدافع حرم قرائت کرد ،درباره احتمال توليد اثري با
موضوع اين شهيد به خبرنگار مهر گفت :من آن دلنوشته را در
مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر سوره و در مقابل هنرمندان تئاتر
قرائت کردم تا ايجاد انگيزه اي براي هنرمندان اين عرصه در جهت
توليد اثر يا آثاري با موضوع شهيد حججي و شهداي مدافع حرم
باشد .هنرمندان تئاتر بسيار دغدغه مند هستند و نسبت به پيرامون
خود و اتفاقاتي که رخ مي دهد بي تفاوت نيستند.

يادداشت »

اعتراض مردم کره شمالي
به تحريم ها
در حالي که تنش ها بر سر برنامه هسته اي
و آزمايش هاي موشکي کره شمالي بين
واشنگتن و پيونگ يانگ باال گرفته ،مردم
کره شمالي با برگزاري تجمعي در پايتخت
اين کشور به تحريم هاي سازمان ملل عليه
کشورشان اعتراض کردند.

» سيد کمال الدين حسيني
بيست وپنجمين دوره جشنواره سراسري تئاتر سوره از پانزده مرداد شروع و
بيست مرداد به کار خود پايان داد  .جشنواره سوره که ابتدا به همين نام وبعدها
چند سالي به نام جشنواره ماه برگزار مي شد با ادغام به نام جشنواره سوره
ماه يا سوره مهر به کار خود ادامه داد وامسال به نام بيست پنجمين جشنواره
سراسري سوره برگزار گرديد  .يعني به نوعي جمع سالهاي جشنواره سوره
وماه اين جشنواره در بخش هاي خياباني وصحنه اي در محوطه و پالتواجراي
تئاترشهر و همچنين درتاالرهاي ماه ومهر و محوطه حوزه هنري آغاز به کار
کرد  .دراين دوره نمايش ها صحنه اي وخيابا ني از استان ها وشهرستانهايي
چون مرکزي  ،گلستان  ،مازندارن  ،آذربايجان  ،قزوين  ،گيالن  ،اصفهان ،
لرستان ،کرمانشاه  ،خراسان و ...شرکت داشتند .بايد گفت که نمايشهاي اين
دوره از جشنواره را مي توان به سه دسته آماتوري ،نيمه حرفه اي و حرفه اي
تقسيم کرد  .که به علت مجال اندک اين مقال از نام بردن تک تک شان
خود داري مي کنيم خوانندگان فرهيخته مي توانند براي کسب اطالعات
بيشتر به سايت جشنواره مراجعه بفرمايند .دبيري اين دوره از جشنواره با
کوروش زارعي بود که با تجربه هاي ارزنده کاري وحرفه اي که دارد توانست
جشنواره را به نحو احسنت برگزار نمايد  .البته کمبودهايي در سرويس دهي
وپذيرايي هرچند اندک به گروه هاي نمايشي  ،مدعوين وتماشاگران که عمدتا
متشکل از ديگر گروه هاي نمايشي شرکت کننده وخانواده ها ومهمان هايشان
بود دراين هواي گرم و طاقت فرسا احساس مي شد.در واقع زمانيکه دوستان
در اين هواي گرم که گاهي به بيش از چهل و هقت در جه نيز مي رسيد زمان
اجرا ها را در جدول از ساعت پانزده يا سه بعد از ظهر شروع مي کنند وانتظار
دارند که مخاطب وتماشاگر هم به ديدن کارها بيايد واز آنها استقبال کند .بايد
فکري نيز به حال آنان مي کردند چه در حوزه هنري وچه در تئاتر شهر .
حداقل در حوزه هنري که محدودتر وبسته تر است وهمه فضا در اختيار
جشنواره ومسئولين مي باشد که مي توانستند چنين کاري را انجام دهند .
تا مخاطبان ومدعوين با دهان خشک وسردرد ناشي از گرما وانتطاري که
براي ديدن نمايش متحمل شده اند ،به ديدن نمايش ها ننشينند  .مگر آنکه
براي مسئولين برگزارکننده حضور تماشاگران ومدعوين نام آشنا ومعروف اعم
از منتقدين صاحب نام وديگر هنرمندان که حاال به دليل دوستي وقرابت
ديرينه با دبير محترم جشنواره دعوت او را لبيک گفته ووقت گرانبار خود را
در آن گرما در اختيار جشنواره گذاشته وبه ديدن کارها آمده بودند گلويي
تازه کنند  .اين نوع برگزاري جشنواره اصال در شان حوزه واين جشنواره پر
سابقه ودرخشان ومدعوين و مهمانان وشرکت کنندگان آن  ...نبوده ونيست .
شايد مسئولين باال دستي و محترم حوزه هنري ديگر به اين چيزها حتي
فکر هم نمي کنند وبهايي نمي دهند وتنها برگزاري جشنواره ورفع مسدوليت
آن هم به هر شکل ممکن والبته هرچه کمتر خرج کردن بودجه جشنواره
وهزينه کردن برايشان اهميت دارد نه حيثيت وآبروي جشنواره که در طي
ساليان دراز وبا زحمات فراوان به دست آمده .
ادامه در صفحه 2

آغاز ثبت نام يازدهمين دوره مسابقات سراسري خواهران دارالقرآن امام علي
يازدهمين دوره از مسابقات سراسري دارالقرآن امام علي(ع)
در بخش خواهران ،همانند سال گذشته به مناسبت عيد
سعيد غدير طي روزهاي هجده الي بيست و چهارم شهريورماه
سال 1396در رشتههاي حفظ ،قرائت و ترتيل قرآن درتهران
برگزارميشود.
مرتضي نجفي قدسي مسئول برگزاري مسابقات سراسري
دارالقرآن امام علي(ع) با اعالم اين خبر اظهار داشت :اين
مسابقات قرآني در  6رشته حفظ کل ،حفظ بيست جزء،
حفظ ده جزء ،حفظ پنج جزء ،قرائت و ترتيلخواني قرآن
کريم در دو مقطع سني زير شانزده سال و باالي آن ويژه
خواهران برگزار خواهد شد.
وي افزود :اين مسابقات از تاريخ شنبه هجدهم شهريور
ماه همزمان با عيد سعيد غديرخم آغاز و تا جمعه بيست
و چهارم شهريورماه سال  1396ويژه خواهران در مرکز
فرهنگي شهداي انقالب اسالمي واقع در تهران ،بهارستان،
چهارراه سرچشمه ،کوچه شهيد صيرفي پور ،يادمان شهداي
هفتم تير برگزار خواهد شد.
نجفي قدسي گفت  :زمان ثبت نام از روز يکشنبه
 22مرداد ماه آغاز شده وتا ساعت  24سي و يکم مرداد ماه
جاري ادامه خواهد داشت  ،ضمنا داوطلبان بايستي براي
شرکت در اين مسابقات ،حتما داراي حساب بانکي بوده
(ترجيحا بانک ملت) و سپس به سايت دارالقرآن عالمه
طباطبايي(  )www.dqat.irمراجعه کرده و فرمهاي
ثبتنام را پر نمايند و پس از پايان فرصت ده روزه ثبت
نام  ،از اول شهريورماه جهت چاپ کارت شرکت در جلسه
مجددا به سايت مراجعه نمايند ،زيرا در زمان حضور در

مسابقات ،داشتن کارت چاپ شده ثبتنام الزامي است،
همچنين تاکيد شده است پس از پايان مهلت ثبت نام ،
به هيچ عنوان زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.
وي تاکيد کرد :مسابقات دارالقرآن امام علي(ع) جنبه مردمي
و غيردولتي دارد و اين دارالقرآن تاکنون از هيچ بودجه
دولتي استفاده نکرده است و تمامي هزينه ها توسط خير
محترم آقاي حاج محمد انصاري موسس ،باني و مديرعامل
دارالقرآن امام علي(ع) که خود از جمله قاريان و تاليان
قرآن کريم است ،تامين ميشود.
جوايز حد نصاب ها
مسئول دارالقرآن امام علي(ع) تصريح کرد :در اين دوره از
مسابقات ،کليه حافظان کل قرآن کريم که حدنصاب نود
امتياز را در صحت حفظ از يکصد امتياز بياورند ،مبلغ ششصد
هزار تومان به عنوان هديه دريافت خواهند کرد.
همچنين حافظان بيست جزء  ،ده جزء و پنج جزء در صورت
اخذ حدنصاب نود امتياز از يکصد امتياز در صحت حفظ،
به ترتيب مبالغ چهارصدهزار تومان و سيصد هزار تومان
و دويست هزار تومان دريافت خواهند کرد.
وي افزود :داوطلبان رشتههاي قرائت و ترتيل قرآن نيز
در صورت اخذ حدنصاب هشتاد امتياز از يکصد امتياز به
ترتيب مبالغ چهارصد هزار تومان و سيصد هزار تومان
دريافت خواهند کرد.
وي اضافه کرد :کليه حافظان قران در همه رشته ها در
صورتي که حد نصاب حسن حفظ آنها بين  85تا 90
باشد نيز نصف جوايز اعالم شده فوق را دريافت مي کنند .
همچنين قاريان و مرتالن قرآن ،که حد نصاب امتياز آنها

از  75تا  80باشد نيز نصف جوايز اعالم شده را دريافت
مي کنند.
وي تاکيد کرد :کليه داوطلبان شرکت کننده از استانهاي
تهران و البرز الزم است در مراسم اختتاميه که با صرف ناهار
در ظهر روز جمعه بيست و چهارم شهريور ماه در همان محل
برگزار خواهد شد حضور داشته باشند و جوايز حد نصابي آنها
بصورت نقدي در همان جلسه تقديم خواهد شد.
جوايز نفرات برتر مسابقات
مرتضي نجفي قدسي مسئول برگزاري مسابقات سراسري
دارالقرآن امام علي(ع) در خصوص جوايز نفرات برتر اين
مسابقات اظهار داشت :نفرات اول رشته حفظ کل مبلغ
سه ميليون تومان ،نفرات دوم مبلغ دو ميليون و پانصد هزار
تومان و نفرات سوم مبلغ دو ميليون تومان جايزه نقدي
دريافت خواهندکرد.در رشته حفظ بيست جزء قرآن نيز،
نفرات اول مبلغ دو ميليون تومان ،نفرات دوم يک و نيم
ميليون تومان و نفرات سوم يک ميليون و دويست و پنجاه
هزار تومان دريافت خواهند کرد .در رشته حفظ ده جزء
نيز ،نفرات نخست تا سوم به ترتيب مبالغ يک ميليون و
پانصد ،يک ميليون و دويست و پنجاه و يک ميليون تومان
دريافت خواهند کرد.در رشته حفظ پنج جزء نفرات اول تا
سوم مبالغ هفتصدو پنجاه هزار  ،پانصد هزار و چهارصد هزار
تومان دريافت خواهند کرد .وي افزود :دررشته قرائت قرآن
کريم نيز نفرات اول تا سوم به ترتيب مبالغ دو ميليون ،
يک ميليون وهفتصدو پنجاه هزار و يک ميليون وپانصد
هزار تومان دريافت خواهند کرد.
همچنين در رشته ترتيلخواني هم نفرات برگزيده اول تا

سوم به ترتيب مبالغ يک ميليون وپانصد  ،يک ميليون
و دويست و پنجاه و يک ميليون تومان به عنوان جايزه
دريافت ميکنند.
چند نکته
وي اضافه کرد  :نفرات اول مسابقات سالهاي قبل تا دو
سال در همان رشته نميتوانند شرکت کنند ،مگر اينکه
در رشته ديگري ثبتنام نمايند.
نجفي قدسي تاکيد کرد :شرکتکنندگان در رشتههاي
حفظ قرآن ،تنها در يک رشته آن ميتوانند شرکت نمايند،
ضمنا حافظان قرآن ميتوانند در رشته قرائت قرآن(تحقيق)

(ع)

داوطلب شوند وليکن قاريان صرفا بايد يکي از رشتههاي
قرائت و يا ترتيلخواني را انتخاب نمايند .الزم به ذکر
است شرکتکنندگان در رشته ترتيلخواني نميتوانند
در رشتههاي حفظ شرکت نمايند و يا بالعکس ،چرا که
يک حافظ عمال در هنگام آزمون ،ترتيلخواني ميکند و
همان مواد امتحاني را دارا است .مسئول برگزاري مسابقات
دارالقرآن امام علي(ع ) در پايان گفت :در مدت حضور
داوطلبان در ايام مسابقات  ،پذيرايي کامل صبحانه  ،ناهار و
شام بهعمل خواهد آمد وليکن در خصوص اسکان داوطلبان،
اين دارالقرآن تعهدي نخواهد داشت .

حضور گسترده اساتيد حوزه در مجلس ترحيم والده استاد واعظ موسوي در دارالقرآن عالمه طباطبايي
مجلس ترحيم والده مکرمه استاد واعظ موسوي رئيس
انجمن علمي ارتباطات و تبليغ حوزه علميه و نماينده
سابق مجلس خبرگان رهبري و از اساتيد دروس خارج
حوزه علميه قم و عضو دبيرخانه و هيئت مشورتي نشست
دوره اي اساتيد حوزه ،شامگاه سه شنبه هفدهم مرداد ماه
در دارالقرآن عالمه طباطبايي برگزار شد.
در اين مراسم که با حضور آيت اهلل العظمي سبحاني ،حضرات
آيات :استادي ،اعرافي ،سيدحسن خميني ،فقيهي ،فقيه
يزدي ،يثربي کاشاني ،دوستي زنجاني ،نجم الدين طبسي،
طاهري خرم آبادي ،هادي ملکوتي ،سيدمحمدهاشمي،
حجج االسالم والمسلمين سيد ياسر خميني ،سيد علي
خميني،ملکا ،عندليب همداني  ،بيگدلي  ،روستاآزاد ،محمدرضا
علم الهدي ،احمدي قمي ،فاطمي ابهري ،بنيادي ،دکتر
مفتح ،سيدصادق محمدي ،مدرسي ،سيدمحمدتقي قادري،
جواهري ،زارعي سبزواري ،سيدعبدالمجيد عسكري ،انصاري
شيرازي ،انصاري قمي ،حسن منتظري ،هادي به ،رفعتي
نائيني ،قاضي زاده اراکي ،محمدباقر معرفت ،چاوشي،
اخوان مرتضوي هشترودي ،نمايندگان بيوت مراجع عظام
تقليد و جمع کثيري از اساتيد حوزه و فضالء و طالب از
قم  ،تهران  ،تبريز  ،اروميه و کاشان در دارالقرآن عالمه
طباطبايي(ره) برگزار شد ،حجت االسالم و المسلمين
نظري منفرد با بيان اينکه خداوند متعال دنيا را براي بشر
به عنوان محلي ناپايدار قرار داده است ،اظهار داشت :انسان
مثل ساير موجودات زنده در اين جهان فناپذير است و در

مدت کوتاهي اقامت مختصري دارد.
اين استاد حوزه در توصيه اخالقي بر لزوم فراهم کردن
نيازهاي سفر آخرت تاکيد کرد و گفت :همه ما بايد براساس
فرمايشات ائمه معصومين(ع) به فکر جمع آوري توشه براي
عبور از رهگذر موقت دنيا باشيم.
وي با اشاره به اينکه حضرت نوح به عنوان يکي از انبياي
تجليل شده در قرآن کريم از عمر طوالني در دنيا برخوردار

بود ،تصريح کرد :مرحوم شيخ صدوق در کتاب امالي نقل
کرده هنگامي که عزرائيل مي خواست براي قبض روح
حضرت نوح(ع) اقدام کند ،اين پيامبر الهي گفت اجازه بده
من از آفتاب به سايه بروم؛ وقتي نوح به سايه رفت در پاسخ
به سوال عزرائيل مبني بر اينکه دنيا را چگونه ديدي پاسخ
داد همه عمر به اندازه آمدن همين از آفتاب به سايه بود.اين
استاد حوزه با بيان اينکه انسان نمي داند چه روزهايي را

در پيش دارد که دست به عصيان و نافرماني خدا مي زند،
ابراز داشت :کساني که دنيادوست باشند مطابق وعده قرآن
کريم در روز قيامت ،حسرت خواهند خورد.
حجت االسالم والمسلمين نظري منفرد با اشاره به اينکه
بسياري از افراد در غفلت از حقيقت مرگ هستند ،افزود:
مرگ يک واقعيت و حقيقت است نه يک پندار؛ برخي
تصور مي کنند مرگ يک پندار است و زمان مشخصي
دارد؛ مرگ هيچ گاه خبر نمي کند.
وي بر لزوم مرور اعمال در شبانه روز تاکيد کرد و گفت:
براساس روايات بايد اعمال روزانه خود را حساب و سنجش
کنيم؛ از ابتداي سال تاکنون شخصيت هاي زيادي در
حوزه هاي مختلف از دنيا رفتند و انسان اطالع ندارد فردا
چگونه خواهد بود.اين استاد حوزه در توصيه اي اخالقي بر
لزوم فراهم کردن نيازهاي سفر آخرت تاکيد کرد و گفت:
همه ما بايد براساس فرمايشات ائمه معصومين(ع) به فکر
جمع آوري توشه براي عبور از رهگذر موقت دنيا باشيم.
حجت االسالم والمسلمين نظري منفرد در بخش ديگري
از سخنان خود با تسليت درگذشت والده آيت اهلل واعظ
موسوي به بيت اين استاد حوزه علميه ،گفت :مادر نقش
بسيار مهمي در تربيت و پرورش فرزند دارد ،فرزند در
همان دوران کودکي در سايه تربيت مادر مسير زندگي
خود را انتخاب مي کند.
او با بيان اينکه آيت اهلل واعظ موسوي از اساتيد خوب حوزه
علميه به شمار مي رود ،ابراز داشت :ايشان عالوه بر کرسي

درس گرم و فضل زياد ،داراي اخالق نيک است و اخالق
خوب خود را با علم همراه کرده و انسان مي تواند ارزش
آن مادر را از اخالق خوب فرزند متوجه شود.
الزم به ذکر است اين مراسم به مناسبت درگذشت والده
مکرمه استاد گرانقدر جناب آقاي حاج سيد محمد واعظ
موسوي از سوي مرکز مديريت حوزه علميه قم ،دبيرخانه
نشست دوره اي اساتيد سطوح عالي و خارج حوزه علميه
 ،مجمع عمومي جامعه مدرسين حوزه علميه قم  ،معاونت
پژوهش حوزه هاي علميه  ،معاونت فرهنگي دفتر تبليغات
حوزه علميه  ،دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه علميه ،
انجمن علمي ارتباطات و تبليغ حوزه علميه  ،دفتر تنظيم و
نشر آثار امام خميني(ره)  ،دارالقرآن عالمه طباطبايي(ره) ،
امور اساتيد سطح عالي و خارج حوزه هاي علميه  ،موسسه
معارف اسالمي امام رضا(ع)  ،مجمع عالي تفسير قرآن کريم
 ،مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)  ،انجمن اصول فقه حوزه علميه
انجمن علمي مطالعات سياسي حوزه علميه موسسه قرآني
حسنين(ع)  ،موسسه فرهنگي رسانه دين گستر ماندگار ،
موسسه تدبر در کالم وحي  ،مدرسه علميه عترت آل
محمد(ص)  ،موسسه خيريه باقيات و صالحات مجمع
طالب استان آذربايجان شرقي  ،مجمع طالب استان
آذربايجان غربي  ،مجمع طالب استان گلستان  ،امام
جماعت و نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) باجک و
مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حکمت مرتضوي
در دارالقرآن عالمه طباطبايي برگزار گرديد.

