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تبریـزی عامـه سیدمحمدحسـین طباطبایـی رحمـه اهلل« تألیف حضـرت آیـت اهلل العظمی جوادی آملـی دامت برکاتـه در 

گـروه دیـن، بخـش عرفان به عنـوان کتاب سـال جمهوری اسـامی برگزیده شـد.
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ــرت  ــر حض ــالةالوالیه«  اث ــر رس ــاب »تحری کت
ــه. ــت برکات ــی دام ــوادی آمل ــی ج ــت اهلل العظم آی

] بخش هايـی از مصاحبه ی حجت االسـالم و المسـلمين 
جـوادی آملی در باره اين اثر ارزشـمند با خبرگـزاری ايکنا: [

   عالمـه طباطبايـی)ره( كـه مـرد حکمـت و عرفـان 
اسـالمی اسـت در دوره هـای مختلفـی از عمـر شـريف 
خـود آثـار و بركات عملی و معارفی ارزشـمندی بـه يادگار 
گذاشـته اند و از جملـه آنهـا »رسـالة الواليه« اسـت كه در 

دوران ميان سـالی عالمـه، بـه نـگارش درآمـده اسـت.

   از آنجـا كـه عرفـان يـك دانـش متعالی اسـت، لغزش 
در ايـن دانـش هم كم نيسـت و منزه كـردن آن از جايگاه 
حکمـت متعاليه كامـاًل امکان پذير اسـت. آيـت اهلل جوادی 
آملـی كـه قرائـت و خوانـش مسـتقلی از حکمـت متعاليه 
داشـته اند، بـرای تحرير و آزادسـازی اين مباحث از حکمت 
متعاليـه بهره هـای فراوانـی برده انـد و توانسـتند مباحـث 
پيچيـده واليـت را با نردبان حکمت متعاليـه تبيين و برای 

انديشـمندان فضـای شايسـته ای را ايجاد كنند.

     مـا در عصـر و روزگار خـود نيازمنـد ايـن هسـتيم كه 
يـك حکمـت امن و عرفان به سـاحل نشسـته ای داشـته 
باشـيم و ايـن در تـوان علمـی و ارادت فوق العـاده آيت اهلل 
جـوادی آملی كه شـارح و تحريركننده اين كتاب هسـتند، 
بـوده و در روزگار مـا آنچـه می توانـد حجـت علمـی برای 
اهـل حمکـت، معرفـت، دانشـگاهيان و عالقه منـدان بـه 
حکمـت و عرفـان اسـالمی باشـد، ايـن كتاب به درسـتی 

می توانـد ايـن نقـش را ايفـا كند.
    از آنجـا كـه عرفـان يـك دانش متعالی اسـت، لغزش 
در ايـن دانـش هم كم نيسـت و منزه كـردن آن از جايگاه 
حکمـت متعاليه كاماًل امکان پذير اسـت. آيـت اهلل جوادی 
آملـی كـه قرائـت و خوانش مسـتقلی از حکمـت متعاليه 
از  مباحـث  ايـن  آزادسـازی  و  تحريـر  بـرای  داشـته اند، 
حکمـت متعاليـه بهره هـای فراوانـی برده انـد و توانسـتند 
مباحـث پيچيده واليت را بـا نردبان حکمت متعاليه تبيين 

و بـرای انديشـمندان فضـای شايسـته ای را ايجاد كنند.
    آيـت اهلل جـوادی آملـی خـود از سـالکان، حکيمـان و 
عارفان اين مسـلك عقل و نقل هسـتند و جريان شـهود 
را نيـز در انديشـه خـود دارنـد و راهيـان ايـن راه كسـانی 
هسـتند كـه ايـن دانـش را به خوبـی تحصيـل كرده اند و 
معلـم و مرشـد ايـن امـر بوده انـد. آنچـه در نـگارش ايـن 
كتـاب دخيـل اسـت، بـه لحـاظ نگارشـی نياز بـه نگرش 
عميقانـه و محققانـه ای دارد و تعميق و تحقيق اين اثر نيز 
از جمله ويژگی هايی اسـت كه در اين كتاب نهفته اسـت. 
news.esra.ir متن كامل مصاحبه

اهلل  زهرا)سلام  فاطمله ی  حضلرت 
بشلريت. اسلوه ی  عليهلا( 

] بخش هايی سخنرانی آيت اهلل العظمی جوادی آملی 
در بيان فضايل و مناقب بانوی دو سرا : [

    حضلرت فاطمله ی زهرا)سلام اهلل عليهلا( 
بشريت اسلوه ی 

نسـاء  صديقـه ی  شـخصيت  دربـاره ی  بحـِث 
عالميان]سـالم اهلل عليها[ از اين جهت مهم اسـت كه 
آن حضـرت مانند انبيـا و اولياي ديگر)عليهم السـالم( 
اسـوه ی جوامـع بشـري اند؛ همان طـوري كـه پيغمبر 
و امـام اسـوه هسـت براي تمـام افـراد جامعـه )اعم از 
زن و مـرد( زنـان بـا فضيلـت عالم هـم اسـوه اند براي 
همـه افـراد ملّـت )اعـم از زن و مـرد( ]و[ همان طوري 
كـه اميرالمؤمنين)سـالم اهلل عليه( اسـوه اسـت و امام 
اسـت هـم بـراي زنهـا هـم بـراي مردهـا، فاطمـه ی 
زهرا)سـالم اهلل عليهـا( هم ولـيّ خدا اسـت )هم براي 
زنهـا و هـم بـراي مردهـا( آن حضـرت انسـان نمونه 
اسـت و اسوه ی انسـانها، نه مخصوص زنها؛ چه اينکه 
اميرالمؤمنين)عليـه السـالم( كه انسـان نمونه اسـت و 
مقتـداي همه ی انسـانها اسـت ]و[ مخصـوص مردها 

. نيست
    ضرورت معرفت و تأسلي به سلنت و سيرت 

حضرت زهرا)سام اهلل عليها(

عمـده آن اسـت كـه به سـيرت و سـّنت آن حضرت 
آشـنا بشـويم و عمل كنيم. سيرت و سـنت آن بانو در 
توحيد او و در اسـتقامت او اسـت يعني او مّوحد كامل 
بـود و پايدار تام؛ هم در مسـئله ی ديني خود مشـکل 
علمـي نداشـت، هم در مسـئله ی منـش و گرايش و 
عمـل مشـکل عملي نداشـت. انسـان يك بخشـي 
بـه نـام انديشـه ی دارد، يـك بخشـي هم بـه عنوان 
انگيـزه؛ نـه بيش از اين دو بخش براي بشـر هسـت 

و نـه كمتـر از اين. 
    آنچه در فوق به نظرتان رسـيد بخشـی های 
از ويـژه نامـه ی وزيـن سـالروز شـهادت حضرت 
صديقه طاهره سـالم اهلل عليها اسـت كه توسـط 
تحريريه پايگاه اطالع رسـانی  اسـراء تهيه و د ر اين 
پايـگاه منتشـر گرديده اسـت پيشـنهاد می كنيم 

بهـره گيـری از ايـن مطالب را از دسـت ندهيد.
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معصومه ابتکار رئيس سـازمان حفاظت محيط زيسـت 
بـا حضـور در بنياد اسـراء بـا حضرت آيـت اهلل العظمی 

جـوادی آملی ديـدار كرد.
 ] بخشی از بيانات معظم له در اين ديدار: [

بـرای حفظ محیط زیسـت، بایـد فرهنگ 
دین و معرفت نفس در جامعه ترویج شود. 
    دو غـده در تفکـر غرب وجـود دارد و آنچه غرب را 
گرفتـار كـرده همين دو غده اسـت؛ يکی انـکار معاد و 

ديگری انـکار تجرد روح.
    متاسـفانه غـرب بـا وجـود تحميـل كـردن جنگ 
جهانـی اول و دوم بر جهان، هنوز بيدار نشـده و اكنون 
نيـز جنگ های نيابتـی را به راه انداخته اسـت، چرا كه 

آنهـا بشـر را همين مـی دانند كه در تاالر تشـريح 
خالصـه می شـود و مـرگ را پايان خط مـی دانند، در 
حالـی كـه جامعه جهانـی را بـا اين تفکـر باطل، نمی 

تـوان اصـالح و اداره كرد.
    ايـن انسـان اسـت كه فضا و محيـط پيرامون خود 
را می سـازد، ما وقتی حرمت محيط زيسـت را رعايت 
خواهيـم كـرد كه نخسـت حرمـت بدن خـود را حفظ 
كنيـم، انسـان وقتی انسـانيت خـود را نشناسـد هرگز 

نمـی تواند حرمت محيـط زيسـت را رعايت كند.
    زميـن و آسـمان از انسـان جـدا نيسـت، ما به هم 
وابسـته ايم، شما اگر به آسـمان و زمين بدكنيد، زمين 
و آسـمان نيـز به شـما بد خواهـد كـرد... خداوندی كه 
خالـق زميـن و آسـمان و دريـا اسـت بـه ما فرمـود از 
ايـن طبيعـت چگونه اسـتفاد كنيـم، لذا بايـد فرهنگ 
ديـن و معرفـت نفـس در جامعـه بيـش از گذشـته 
ترويـج شـود، آنـگاه ديگر الزم نيسـت به انسـانی كه 
خـود را شـناخته اسـت، بگوييـم در جايی زبالـه نريزد 
و يـا طبيعـت را حفـظ كنـد، چـون او ابتدا بـرای خود 

احتـرام قائـل اسـت و بعد برای ديگـر مخلوقات خدا.

 

حجـت االسـالم و المسـلمين دكتـر مرتضـی جوادی 
آملـی رياسـت بنياد بين المللـی علوم وحيانی اسـراء با 
دكتر علی الريجانی رئيس مجلس شـورای اسـالمی، 

ديـدار و گفت وگـو كرد. 

در ايـن ديـدار حجـت االسـالم و المسـلمين دكتر 
مرتضـی جوادی آملـی گزارشـي را از فعاليت هاي بنياد 

بيـن المللی علـوم وحيانی اسـراء ارائـه كرد.

رياسـت بنياد بيـن المللی علـوم وحيانی اسـراء در اين 
ديـدار كتـاب »تحريـر ايقـاظ النائميـن« اثـر برگزيده 
كتـاب سـال حـوزه، چند جلـد از تـازه تريـن مجلدات 
منتشـر شـده تفسـير تسـنيم و برخی ديگر از آثار فاخر 
توليـد شـده در پژوهشـگاه علـوم وحيانی معـارج را به 

دكتـر علـی الريجانی اهـدا نمود.

دكتـر علی اكبر صالحی، رئيس سـازمان انـرژی اتمی، 
بـا حضـور در بنيـاد اسـراء با آيـت اهلل العظمـی جوادی 

آملـی ديدار و گفتگـو كردند.
] بخشی از بيانات معظم له در اين ديدار: [

در  آواره  و  گرسـنه  میلیونهـا  وجـود  بـا 
جهـان، بودجـه کشـورهای غربـی صرف 
تـا  آدم کشـی مـی شـود/ دیـن آمـده 
انسـانیت انسـان را شـکوفا کنـد و بـه او 

تعالـی ببخشـد .
    در جريـان مذاكـرات هسـته ای و قبل از آن، غربی 
ها اصرار داشـتند كه ايران به سـالح اتمی دسـت پيدا 

نکنـد! در حالـی كـه ما قبـل از آنها و پيـش از آنها 
بمـب اتـم را تحريم كـرده و اين را اعالم كـرده بوديم، 
چـرا كـه معتقديم كسـی به سـمت بمب اتم مـی رود 

كـه نه دين را بشناسـد و نـه خدا را.
    دو غـده در تفکـر غـرب وجود دارد؛ يکی انکار معاد 
و ديگـری انـکار تجرد روح؛ يعنی انسـان بعـد از مرگ 
تمـام مـی شـود و حسـاب و كتابی در كار نيسـت! اين 
نـوع تفکر، جنگ جهانـی اول و دوم و جنگهای نيابتی 
امـروز را راه مـی انـدازد و اگر امروز هـم بتوانند ابايی از 

راه انـدازی جنگ جهانی سـوم ندارد.
    در حالـی كـه ميليونهـا گرسـنه و فقيـر  و هزاران 
مهاجـر و آواره در جهـان وجـود دارد، مـی بينيـد كـه 
بودجـه بعضـی از كشـورهای غربی صرف آدم كشـی 
می شـود و در كشـورهايی مانند آمريکا، كارخانه های 
توليـد سـالح های كشـتار جمعی آنها سـه شـيفته در 
حـال كار اسـت! ايـن برتری طلبـی ها، جـاه طلبی ها 
و غـرور كـه امـروز غرب را گرفتـار كرده اسـت، از اين 
news.esra.ir                    .نگرش نشـأت می گيرد

] بخش هايی از بيانات معظم له در جلسـه درس اخالق: [
اسلتقال و قلدرت املروز کشلور، نعملت الهی 

 . ست ا
   تمـام خدماتـي كه در اين مملکـت صورت می گيرد، به 
بركـت تالش های امام)ره(، شـهدا و جانبازان اسـت و اين 
را مـا مطمئنيـم كه هر خدمتـي ارائه می شـود اولين ثواب 
را در نامه امام)ره(، شـهدا ، جانبازان و ايثارگران مي نويسـند 
و مـردم نيـز بدانند در ايـن مملکت هر كار خيـری صورت 
بگيـرد، آنهـا هم در ثواب اين كار خير شـريك هسـتند چرا 

كـه مردم هسـتند كـه اين نظام را حفـظ می كنند.
   اينکـه بـه مـا توصيـه اكيـد شـده اسـت تـا نفـس می 
كشـيد علـم بياموزيد، از اين جهت اسـت كه كسـی نتواند 
بـه بهانـه های مختلف مـا را از مسـير حق منحـرف كند.

   دنيـا جـای فريـب اسـت، بايـد دنيـا را در كنتـرل خـود 
داشـته باشـيم و اجازه ندهيم دنيا ما را كنترل كند، اينگونه 

اسـت كـه انسـان می توانـد عمر پر بركت داشـته باشـد.
   همـه متـاع هـای دنيوی دسـت خـورده اسـت و پيش 
از شـما در اختيـار ديگران بوده و بعد از شـما هـم در اختيار 
ديگـران خواهـد بـود. نشـانه زهد آن اسـت كه نـه هنگام 
آمـدن متـاع دنيا خوشـحال و نه هنگام رخت بربسـتن آن 

نگران شـويد.

] بخش هايی از بيانات معظم له در جلسـه درس اخالق: [
دنيلا جايلی بلرای آسلايش نيسلت، انسلان 
هملواره در معلرض آزمايش های الهی اسلت. 
   حضـرت اميـر سـالم اهلل عليـه  فرمـود مـا يك معبـر داريم و 
يـك مقصد. اآلن دو غّده در غرب هسـت كـه از همان راه 
بـه فضـاي مجـازي و غير مجـازي راه پيدا كـرد. يك غّده 
انـکار معاد اسـت، يـك غّده انـکار تجـّرد روح؛ انـکار معاد 
يعني تمام نظام هسـتي در همين زمين و آسـمان اسـت و 
الغيـر، ديگـر عالم ديگري نيسـت، انکار تجـّرد روح يعني 
انسـان همـان اسـت كه در تـاالر تشـريح ارباً اربا مي شـود 
روحـي و تجـّرد روحي و امثال ذلك مطرح نيسـت و مرگ 

هم پوسـيدن است. 
تعبيـر قرآن كريم اين اسـت كه انسـان مـرگ را مي ميراند 
نـه بميرد, ماييم كه مـرگ را مي ميرانيم و مرگ از پوسـت 
بـه در آمـدن اسـت نـه پوسـيدن، ايـن حرف هـا را انبيـا 
گفتنـد و قـرآن كريـم گفته اسـت، ايـن حرف هـا كه جاي 
ديگـر نيسـت، همـان غّده هـا از راه فضاي مجـازي به اين 

سـرزمين سـرايت كرده است.

] news.esra.ir :متن دروس كامل اخالق [

news.esra.ir



3   اسفند3 اسفند

5 اسفند

20 بهمن25 بهمن

دار
ــ

دیـ
ـر

شـ
ن

3 مـــاه نامه اِســـراء   شماره ی 14    نیمه ی اسفندماه 1395 

ام
ــ
پیـ

دار
ــ
دیـ

شـماره بيسـت و پنجـم »فصلنامـه علمـی پژوهشـی 
حکمت اسـرا« پژوهشـگاه علوم وحيانی معارج، در قالب 

ويـژه نامـه، آمـاده چاپ شـد.

به همت اداره كل حوزه رياست بنياد اسراء، سالنامه ی 
اسـراء ، مزيـن به فرمايشـات حضرت آيـت اهلل العظمی 
جوادی آملی دامت بركاته  ، در مناسبت های  اسالمی - ايرانی 

]nashresra.ir  بـه  زيور طبع آراسـته شـد.   ]خريـد از

رجـب صفراف رئيس مركـز مطالعات ايـران معاصر در 
مسـکو و الکسـاندر پروخانف، دبير كل انجمن نخبگان 
بـا حضـور در بنيـاد اسـراء با آيـت اهلل العظمـی جوادی 

آملـی ديدار و گفتگـو كردند.
] بخشی از بيانات معظم له در اين ديدار: [

ابرقـدرت  ماننـد  آمریـکا هـم یـك روز 
در  را  فروپاشـي  شـوروي،  سوسیالیسـت 

دارد. پیـش 
   انبيا آمدند هوّيت ما را به ما نشـان بدهند، اين نظام 
دقيـق علمي، آفريدگاري دارد به نام خدا، و بشـر هرگز 
از بين نمي رود. مسـافر دائمـي، غذاي دائمي مي خواهد 

و آن عقالنيـت اسـت و عدالـت؛  كـه نتيجـه اش 
صلـح و صفـا و زندگـي مسـالمت آميز جهاني اسـت و 
اين همان حقوق مشـترك بشـري است در كّل جهان.

     مـا نمي ميريـم و از بين نمي رويم و براي هميشـه 
هسـتيم و در برابر كارهايمان مسـئوليم، آن كسـي كه 
ايـن نظـام دقيق علمـي رياضـي را آفريد تمـام اعمال 
ما را حسـاب مي كند، نام جناب فردوسـي را شـنيده ايد، 

ايشـان چنين گفته است:
اگر بار خار اسـت خود كشته اي* وگر پرنيان است خود رشته اي

     آنکـه ايـن نظـام را آفريـد، اين نظـام را به مقصد 
مي رسـاند و جامعـه مقصـود خـود را در آن مقصـد 
امـام  نـام  بـه  اسـت  كاملـي  انسـان  آن  و  مي بينـد 
زمان)سـالم اهلل عليه( و عيساي مسـيح هم در آن روز 
حضـور دارد؛ جهـان در آن روز جز به عقل نمي انديشـد 

و جـز بـه عقـل، عمـل نمي كند.

     اميدواريـم همـه بشـر در هـر زمـان و زمينـي بـه 
نداي فطرت توجه بيشـتري بکننـد و جهان روي صلح 

و صفـا و امنيـت را ببيند.

جمعـی از اعضـای تشـکيالت حـزب مؤتلفه اسـالمي 
بـا حضـور در بنياد بيـن المللی علـوم وحيانی اسـراء با 
حضـرت آيـت اهلل العظمی جـوادی آملی ديـدار كردند.

] بخشی از بيانات معظم له در اين ديدار: [
ایـن نظـام مـا از آن جهت که یـك نظام 

الهي اسـت .
خـوي  بـا  را  اسـتقاللش  توانسـت  نظـام  ايـن     
فرشـتگي بـه دسـت بيـاورد و آن را حفـظ كند، شـما 
ايـن جريـان دفـاع مقـدس را كـه در اصـل 10 سـال 
طـول كشـيد چـرا كـه 2 سـال درگيـر جنـگ هـای 
داخلـی بوديـم را ببينيـد، وضـع ما اينطـور بـود، اما به 

لطـف الهـی ايـن كشـور پيـروز شـد و اسـتقالل 
و امنيتـش را حفـظ كـرد و بايـد بدانيـم االن مـا فقط 
بـه بركـت قـرآ ن و عتـرت اسـت كـه امنيـت داريـم.

     مـردم مـا در جريـان دفـاع مقـدس و بعـد از آن 
هـم ثابـت كردنـد پـای تعهـدات خـود ايسـتاده اند و 
اين شـرف ماسـت؛ غربی هـا حتی بعـد از قطعنامه در 
سـال 67 كـه مردم ما از جبهه ها برگشـتند، فرصت را 
غنيمت شـمردند و به وسـيله منافقين عمليات مرصاد 
را شـروع كردند، اما ما بعـد از پذيرش قطعنامه 598، با 
ايـن همه مصيبتی كه از صدام ديـده بوديم، در جريان 
حملـه رژيـم بعث عـراق به كويـت، حتی يـك گلوله 
از سـمت مـا بـه عـراق پرتـاب نشـد، ايـن هـا را بايد 
در سـطح بيـن المللی مطرح كـرد، آنها اينگونـه رفتار 
كردند و ما اينگونه رفتار ميکنيم؛  اينها شـرف و تمدن 
ايـران اسـت كـه قـرآن و عترت بـه ما آموخته اسـت.

    ايـن نظـام مـا از آن جهـت كـه يـك نظـام الهي 
اسـت، اين قدرت را دارد كه فرشـته تربيـت كند؛ اآلن 
همـه ما بـدون ترديد در كنار سـفره اين نظام نشسـته 

ايـم و بايد قدردان آن باشـيم.

حضـرت آيـت اهلل العظمـی جـوادی آملـی در پيامی به 
نخسـتين همايـش ملی »خيـر مانـدگار« بر موضـوع خير 
مانـدگار و اهميت آن در بهبود وضعيت جامعه تاكيد كردند.

در جامعله اي کله عللم صائلب و عملل صاللح 
خيلر  جامعله  آن  در  ميکنلد،  پيلدا  گسلترش 
مانلدگار، حضور و ظهلور خوبي خواهد داشلت.

] بخش هايی از پيام معظم له: [
   چيـزي خيـر اسـت كه وحـي او را اختيـار كند، عقـل او را 
اختيـار كنـد، ديـن او را اختيار كنـد و بپذيرد. چيـزي كه مورد 
اختيـار وحـي و عقـل و ديـن نيسـت، خير نيسـت. مصاديق 
فراوانـي بـراي خيـر هسـت، خيـر بـه ذات خـداي سـبحان 
اِكِرين « اسـت،»َخْيُر الْفاِصلِيـن«، »َخْيُر  اسـت كه او »َخْيَر الذَّ

الَْحاِكِمين«اسـت و مانند آن.
   آنچـه كـه بالـذات حـق اسـت، خيـر بالذات اسـت و آن 
﴾،از او  خداسـت و آنچـه صبغه الهـي دارد كه ﴿ِصْبَغـَة اهللَّ
ياد شـده اسـت، آن خير اسـت. در جامعه اي كه علم صائب 
و عمـل صالـح گسـترش پيـدا ميکنـد، در آن جامعـه خير 

مانـدگار، حضـور و ظهـور خوبي خواهد داشـت..
     »عقالنيـت«، ناظـر بـه محتـوای آموزشـی اسـت كه 
ايشـان تاكيـد دارنـد بايد حـرف برهانی، عقالنـی و صادق 
ارائـه شـود كـه از آن بـه »حـرف خـوب زدن« تعبيـر مـی 
كننـد و »صداقـت«،  نحـوه ارائه را مد نظر قـرار می دهد و 
شـامل فصاحت، بالغـت و ادب و نحوه ارائه مطالب اسـت 

كـه از آن بـه »خـوب حـرف زدن« تعبير مـی كنند.
   مـا دو كار را بايـد محـور اصلـي خـود قـرار دهيم: يکي 
علـم صائـب و درسـت كه عقـل نظـري او را اختيار ميکند 
و انتخـاب ميکنـد، يکـي عمل صالـح و سـودمند كه عقل 
عملي او را انتخاب ميکند، آن شـأن انديشـورز جان انسـان 
را خـدا بـا علم هدايت كـرد، فرمـود: ﴿َو يَُعلُِّمُهـُم الِْكتاَب 
َو الِْحْكَمـَة﴾، آن بخـش گرايش به عمل صالـح و ثابت را 
يِهم ﴾ آنچه  ذات أقـدس الهي رهبري كرد، فرمـود: ﴿َو ُيَزكِّ
كـه براي جامعه ميماند و مشـکل جامعـه را حل ميکند، آن 

خيلي ماندگار اسـت.
     ايـن در زمانهـا و زمينهـا يکسـان نيسـت، گاهـي فقر 
علمـي جامعه را توانفرسـا كرده اسـت، در آنجا بهترين خير 
مانـدگار گسـترش فرهنـگ و علـم اسـت، گاهي مشـکل 
علمـي در مملکت نيسـت، مشـکل عملي، توليد، اشـتغال، 
توانفرساسـت و در مملکـت عـده اي را به زحمـت مياندازد، 
خيـر مانـدگار در آن مرحله تاريخ گسـترش عمـل صالح، با 

توليـد و فقرزدايي اسـت.  
   يك بيان نوراني از اميرمؤمنان)َسـالُم اهلل َعلَْيه( رسـيده 
اسـت، بـه مـا فرمـود بـه فقيـر كمـك كـردن، يـك كار 
عاقالنـه و عالمانـه نيسـت، يـك كار عاطفي اسـت، فقر را 

از بيـن بـردن، كار عاقالنـه و عالمانه اسـت.
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هفتميـن دوره هـم انديشـی بيـن المللـی پيرامـون 
»اسـالم و مسـائل معاصر« در جامعه المصطفی تهران 
تحـت اشـراف علمـی آيـت اهلل العظمی جـوادی آملی 
بـا حضور انديشـمندان جهان اسـالم برگزار می شـود.

 ايـن دوره هـا در سـطح نخبـگان و انديشـمندان 
منظـور  بـه  مختلـف  كشـورهای  از  اسالم شـناس 
هم انديشـی و هم افزايـی تـوان علمـی آنـان در طـرح 
مسـائل معاصـر و پاسـخگويی درخور به آن هـا، برگزار  

می كنـد.

 عقالنيـت اسـالمی و فرقه گرايـی موضوع پنل پنجم 
ايـن همايـش اسـت كـه بـا حضـور حجت االسـالم 
پارسـانيا دانشـيار گروه علوم اجتماعی دانشـگاه تهران  

و ديگـر اسـاتيد برگزار می شـود.

جمعـی از مسـئولين طـرح ملـی ملکـوت بـا آيـت اهلل 
العظمـی جـوادی آملـی ديـدار و گفتگـو كردنـد.
] بخشی از بيانات معظم له در اين ديدار: [

خروجلی حلوزه هلای علميله بايلد جامعله 
را روشلن کنلد، در حاللی کله هلم اکنلون 
خروجلی حلوزه هلای ملا بله عابلد و زاهد 

بلودن نزيکترنلد تلا بله عاللم بلودن.
  قـرآن كه اسـاس دين ماسـت، بين علما و كسـانی 
كـه می تواننـد در جامعه تاثيرگذار باشـند نيز فرق می 
گـذارد و می فرمايد »لقوم يعقلون« و »لقوم يعلمون«، 
يعنی هر كسـی نمـی توانـد در جامعه تاثيرگذار باشـد 
بلکـه اينـکار تنهـا از قـوم عالـم و قـوم عادل سـاخته 

اسـت؛ مـراد از قـوم در »لقـوم يعقلـون« و »لقـوم 
يعلمـون«، يعنـی قائـم به علـم و قائم به عـدل بودن.

    حـوزه هـا، عابـد و زاهـد تربيت می كنـد در حالی 
كـه قائـم به عقل، نيـاز جامعه را رفـع و آن را اداره می 
كند. آن شـهری كه حوزه علميه اش بيشـترين كتاب 
در بـاب طهـارت توليـد كـرده اسـت، نبايـد كوچه ها 
و خيابـان هـای آلـوده و كثيف داشـته باشـد، خروجی 
حـوزه هـا بايد در جامعه تاثير بگـذارد، آن را به حركت 
وا دارد و جامعـه را از سـکون خارج كنـد، چرا كه قرآن 
كريـم اصـالح جامعـه را مدنظر دارد و قائـم به عقل و 
قائـم بـه عدل بـودن را از مـا می خواهـد و جامعه نيز 

ايـن انتظار را از حـوزه ها دارد.
     الگـوی مـا در جامعـه اسـالمی حکومت حضرت 
امير عليه السـالم اسـت كـه با تازيانـه در بـازار حاضر 
می شـد و هشـدار می داد تا بازار از آسـيب هايی مانند 
احتـکار، گرانفروشـی و ربا محفوظ بمانـد. حضرت می 
فرمايد كشـوری كـه آب و خـاك دارد در عين حال باز 

محتـاج بيگانه اسـت، از رحمت خدا دور اسـت.

ديدار شـيخ عمران نزار حسـين، از متفکرين برجسـته 
جهان اسـالم با حضرت آيت اهلل العظمی جوادی آملی.

] بخشی از بيانات معظم له در اين ديدار: [
ربلا يک غده سلرطانی اسلت کله از غرب 
بله شلرق آمده اسلت، و بايد جللو اين غده 

را بلا ترويلج قرض الحسلنه ها گرفت.
   پـول و ثـروت در مکتـب اسـالم عامل قـوام، قيام 
و ايسـتاگی يـك ملـت معرفـی شـده اسـت؛ در قرآن 
كريـم از كسـی كـه مـال نـدارد بـه فقير تعبير شـده 
اسـت، فقيـر غيـر از گداسـت؛ فقيـر يعنی كسـی كه 

سـتون فقراتش شکسـته اسـت.

   در جاهليـت از تـرس فقـر، كـودكان خـود را 
می كشـتند، در حالـی كه اسـالم بـا تقبيـح اين عمل 
تاكيـد مـی كنـد، ملتـی كـه جيبـش خالـی اسـت و 
فقيـر اسـت قـدرت قيـام و مقاومـت نـدارد، كشـوری 
كـه جيبـش خالی اسـت تملق بيگانـه را مـی گويد و 
اسـتعمار، استثمار و اسـتکبار از همين جا پديد می آيد.

فرمـود،  بانکهـا  كار  بـه  راجـع  كريـم  قـرآن      
اجـاره  را  نيسـت كـه بشـود آن  ماننـد خانـه  پـول 
داد،  قـرآن كسـی را كـه بخواهـد از راه ربـا كسـب 
درآمـد كنـد ديوانـه مـی دانـد، زيـرا ايـن شـخص 
خـورد. مـی  را  مـردم  خـون  دارد  حقيقـت  در 

    كشـوری ماننـد آمريـکا كه بـدون پشـتوانه، پول 
خلـق مـی كنـد به اقتصـاد همـه كشـورها ضربه می 
زنـد،  كشـوری كـه پـول خـود را به كشـورهای ديگر 
تحميـل مـی كنـد و آنهـا را وادار مـی كنـد تنهـا بـا 
دالر معامـالت خـود را انجـام دهنـد، در حـال ظلـم و 
سـتمگری اسـت ولی اين، تنهـا گوشـه ای از جنايات 

آمريـکا بر عليه بشـريت اسـت.

  

] بخش هايی از بيانات معظم له در جلسـه درس اخالق: [
تقوا در رأس اخاق اسلت/مردان الهی کسلانی 
هسلتند که همواره پاسبان حريم دل خود باشند. 
   پيامبر گرامی اسـالم می فرمايد بدترين دشـمن انسـان 
نفـس اماره اسـت كـه مامور ابليس می باشـد؛ بـرای اينکه 
شـيطان از مـا، آب و خـاك و خون نمی خواهـد او در درجه 
اول از مـا، ايمـان و بعد آبروی ما را می خواهد و تا اينها را از 
انسـان نگيرد، دسـت بردار نيست و انسـان را رها نمی كند.

   لـذا نصيحـت حضـرت اميـر عليه السـالم در ايـن نامه 
خطـاب بـه فرمانـده لشـکر علـوی اين اسـت كـه ما يك 
دشـمن بيرونی داريم كه با آب و خاك و جسـم ما كار دارد 
و يـك دشـمن درونـی كـه از مـا آب و خاك و خـون نمی 
خواهـد، بلکه از مـا ايمان و آبروی ما را مـی خواهد، مراقب 
باشـيد تـا دشـمن درونی ايـن دو سـرمايه را از شـما نگيرد.

   شـيطان اينگونه نيسـت كه وقتی ايمان انسان را گرفت 
او را رهـا كند بلکه تا انسـان را مسـلوب الحيثيه نکنـد او را 

رهـا نمی كند.
   خطر بی آبرو شـدن توسـط شـيطان، همواره در كمين 
انسـان اسـت، لذا انسـان بايد همواره هوشـيار باشـد از اين 
روسـت كه  حضرت می فرمايد تقوا در رأس اخالق اسـت، 
تقوا مانند نماز نيسـت كه زمان خاصی داشـته باشـد، بلکه 
انسـان بايـد دائمـا به اين فکر باشـد كـه نه بيراهه بـرود و 

نه راه كسـی را ببندد.

] بخش هايی از بيانات معظم له در جلسـه درس اخالق: [
اصلرار حضلرت اميلر)ع( در زملان حکومتلش 
ايلن بلود که اسلام را بله عقانيلت برگرداند/
عقانيلت اسلت کله انسلان را حفلظ مي کند. 

   اصـرار وجود مبارك حضرت امير)ع( در زمان حکومتش 
ايـن بود كه اسـالم را به عقالنيـت برگرداند و جاهليتي كه 
قبـل از اسـالم بـود و بعـد از رحلـت رسـول خـدا)ص( بـه 

صـورت اّولي برگشـته بـود را بزدايد.
   آنچـه بعـد از رحلـت رسـول خـدا اتفـاق افتاد، ارتـداد از 
عقالنيـت بـه جاهليـت اسـت، ارتـداد از واليـت اسـت نه 
ارتـداد از شـهادتين؛ وگرنـه حکـم اسـالم براي همـه بود، 
اينهـا يکديگـر را پـاك مي دانسـتند، بـا يکديگر زناشـويي 
داشـتند، معامله داشـتند، احکام اسـالم بعد از سـقيفه ثابت 
بـود، منتهـا ارتـداد از عقالنيـت بـه جهالـت بـود، ارتـداد از 

واليـت بـه غيـر واليـت بود.    

   انسـان اگر جلو برخی از خواسـته های نفسـانی خود را 
نگيـرد، او را بـه جايـی می بـرد كه جز ضرر و خسـران چيز 

ديگری حاصل انسـان نخواهد شـد.
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جمعی از مسـئولين كميسـيون های تخصصی دومين 
هفته »تمدن نوين اسـالمی«  با حضور در بنياد اسـراء 
بـا حضرت آيت اهلل العظمی جوادی آملـی ديدار كردند.

] بخشی از بيانات معظم له در اين ديدار: [
بلاور انسلان بله تعهلدی کله نسلبت بله 
خداونلد دارد زمينله سلاز حقيقلی ايجلاد 

اسلت. تملدن 
   دين به جز اسـالم نيسـت و منظور از اسـالم همان 
دينی اسـت كـه خداوند از ابتـدا در مقابل كفـر و الحاد 
ترسـيم كرده اسـت كه هم ثابت اسـت و هـم باقی، و 
هـر تمدنـی در جهـان به وجـود آمـده از بركت همين 
اسـالم پديـد آمده اسـت؛ تمـدن يونان ريشـه در پيام 

توحيدی حضـرت ابراهيـم دارد و ديگر تمدن های 
بشـری نيـز به همين صورت، ريشـه خـود را از معارف 

دينـی گرفته اند.
    خداوند، به بشـری كه در ابتدا حتی نمی دانسـت 
چگونـه مـرده خـود را دفـن كنـد به وسـيله كتـاب و 
حکمت، معارف عقلی و نقلی آموخت و به اين وسـيله 
او را هدايـت كـرد. از طـرف ديگـر خداوند، بشـر را به 
صورت لوح نانوشـته خلق نکرده اسـت بلکه سـرمايه 
اوليه را به بشـر داده و انبياء را فرسـتاده تا آن را تکميل 
و شـکوفا سـازند، پـس انسـان بـا ظرفيـت مناسـبی 
بـرای هدايـت و ايجـاد تمـدن آفريـده شـده اسـت.

     مطلـب ديگـر آن اسـت كـه انسـان نـه تنهـا بـا 
ديگـر انسـانها، بلکـه بـا كل جهـان خلقـت و هـر 
آنچـه در زميـن و آسـمان اسـت در ارتبـاط اسـت 
و تمـدن اسـالمی متوجـه همـه ارتباطـات انسـانی 
اسـت چـرا كـه مـا تا پاسـخ ايـن سـه پرسـش را كه 
»انسـان چيسـت؟«، »جهـان چيسـت؟« و »ارتبـاط 
انسـان بـا جهـان چگونـه اسـت؟« را ندانيـم ، نمـی 

توانيـم تمدنـی داشـته باشـيم و تمدن سـازی كنيم.

حجـت االسـالم و المسـلمين دكتـر مرتضـی جوادی 
آملـی در نشسـت علمـی تمـدن نويـن اسـالمی در 

مسـجد جمکـران اظهارداشـت: 
دانسلتن مفاهيم مربلوط بله فرهنگ غرب 
در عيلن حال فرصتلی برای مطالعله کردن 
و بله روز سلاختن انديشله هلای بنيانلی و 
اساسلی مکتلب اصيلل اسلام و بله ويژه 
مکتلب روح بخلش تشليع کله در قلرآن و 

عتلرت جلوه کلرده اسلت می باشلد.
   برگـزاری چنيـن نشسـت هـا و توجـه بـه چنيـن 
بايـد  مسـائلی دارای دوجنبـه بسـيار مهـم داردكـه 

مـورد توجـه قـرار بگيـرد؛ اينگونـه بحـث هـا در 
فضـای مـدرن و علمـی كـه از سـاحت غـرب بـرای 
مـا آمـده اسـت مسـائل جـذاب و جهاتـی را ايجـاد 
كـرده كـه مـا به آن سـمت گرايـش پيدا كنيـم، قابل 
توجـه باشـد كـه اين عرصـه فرصتی اسـت كـه بايد 
مراقـب باشـيم در دام و فضـای غـرب قـرار نگيريـم.

   غـرب ايـن بحث ها را در آمـال و آرزوهای خودش 
نمـی ديـد كه امـروز از قلـوب ما  به يـك تمدن نوين 
بر اسـاس مبانی فلسـفی و جريان فطری  برسـد، اين 
نکتـه بسـيار مهمی اسـت كه در سـاحت غـرب بازی 

نکنيم.
    امـروز غـرب گرايـان و روشـنفکران در ايـن فضا 
قراردارنـد و احيانـاً جذابيـت هايـی كه اين سـخن ها 
دارد، آنهـا را بـه خـود جلـب كرده اسـت، سـخنان به 
ظاهـر علمـی ولـی عـاری از بـن مايـه قـوی كـه تا 
حـدی مـورد ارزش گـذاری قـرار مـی گيـرد بايـد 
هوشـيار باشـيم كـه بـرای مـا يـك زمينـه انحرافی 

نکنند. ايجـاد 

مصاحبه با آيت اهلل سيد محمد غروی
 جامعيت علمی و فکری 

حضرت آيت اهلل جوادی آملی )مد ظله(

] بخش هايی از بيانات آيت اهلل غروی در اين مصاحبه: [
    از ويژگی های حضرت اسـتاد ، جامعيت علمی ايشـان 
اسـت، و از رهگذر همين جامعيت، ديد وسـيعی هم نسبت 
بـه ديگـر علوم و فنـون دارنـد. بدين معنا كه ايشـان جامع 
علـوم و فنونـی مثل، فقه، اصول، تفسـير، فلسـفه، عرفان، 
كالم، اخـالق اسـت، يعنـی هم فقيه اسـت و هـم اصولی، 

مفسـر، فيلسـوف، عارف، متکلم، عالم اخالق و ...
   يکـی از ويژگـی هـای ايشـان تسـلط بـه علـم كالم 
و مباحـث كالمـی اسـت كـه باعـث شـده اسـت بتواننـد 
مباحـث پيچيـده كالمی مثل؛ واليـت و امامـت را به نحو 

شايسـته ای تقريـر و تبييـن نمايند. 
   دليـل موفقيـت ايشـان عـالوه بـر عالقـه، هـوش و 
اسـتعداد سرشـار خـدادادی كه دارند، اسـاتيد بزرگی اسـت 

كـه از آنهـا بهـره بـرده اند.
   راجـع بـه رويکرد تفسـيری ايشـان در تفسـير تسـنيم 
بايـد بگوييم، سـطح و نوع تفسـير ايشـان با تفاسـير ديگر 
كامـال متفاوت اسـت، البته پوشـيده هم نيسـت كـه آقای 
جـوادی آملی در تفسـير، تـا حدودی هم تحت تأثير اسـتاد 
خودشـان، عالمه طباطبايی هسـتند و سعی می كنند قرآن 
را هـم با قرآن تفسـير نمايند و هم بـا روايات اهل بيت )ع(.

   ايشان واقعا يك عالم وارسته است و عالمی است كه عالوه 
بـر تحصيل و تدريس علوم مختلف به خودسـازی و تهذيب 
نفـس نيز پرداخته اسـت. انصافا هم ايشـان از حيث اخالقی 
در سـطح بسيار بااليی هسـتند، خصوصا ادبی كه ايشان دارد 
و همچنيـن كرامـت اخالقی ای كه ايشـان واجد آن اسـت، 
صبـر و حلمی كـه در برخورد با ديگران و خصوصا شـاگردان 
دارد يا در برخورد با مسـائل اجتماعی كه احيانا پيش می آيد، 
در همـه اينهـا بـا نهايت اخـالق و فروتنی رفتـار می نمايند. 

مراسـم سـوگواری حضرت صديقه ی طاهـره عليهاالسـالم                         
در دفاتـر مرجعيـت علمـی و دينـی حضـرت آيـت اهلل 
جـوادی آملـی دامت بركاتـه با حضور مشـتاقان و ارادتمندان 
بـه آسـتان مقـدس اهل بيـت  عليهم السـالم برگـزار گرديد.

دفتر شـهرری : 9 تا 11 اسـفندماه،  با سـخنرانی حجج 
اسـالم و المسـلمين  حلوائيان، آقابابا و اصالنی

دفتـر آمـل: 11 تا 13 اسـفند مـاه، در بيت حضرت آيت 
اهلل العظمـی جوادی آملی

دفتـر اروميـه: 10 تا 12 اسـفند ماه، با سـخنرانی حجج 
اسالم و المسـلمين فتاحي و فضلي 

دفتر تهران: 11 اسفند ماه
دفتر قم : 10 تا 12 اسفند ماه. 
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مركـز بيـن المللـی نشـر اسـراء وابسـته به بنيـاد بين 
المللـی علـوم وحيانـی اسـراء، متولـی چاپ و نشـر آثار 
حضـرت آيـت اهلل العظمی جـوادی آملی بـه منظور 

عرضـه آثار و تاليفـات معظم له در نمايشـگاه های 
اسـتانی حضـور يافت.

  اسـتان كهکيلويـه و بويـر احمـد، 24 تـا 29 بهمـن 
مصلی امام خمينی رحمه اهلل عليه ياسـوج      اسـتان يزد، 1 
لغايت 7 اسـفند .محل دائمی نمايشـگاه ها      استان 
قزوين، 2 لغايت 7 اسـفند. محل دائمی نمايشگاه های 
بين المللی اسـتان     اسـتان قم، 1 لغايت 7 اسـفند. 
مجتمـع ناشـران   اسـتان ايـالم، 8 لغايت 13 اسـفند 
مـاه در ايـالم؛ بلـوار شـهيد بهشـتی      منطقـه آزاد 

ارونـد، 15 تـا 20 اسـفند . محل دائمی نمايشـگاه ها

نشسـت علمـی »الگوی ارتباطلی معلم و متعلّم 
از ديلدگاه آيت اهلل العظمی جلوادی آملی« از 
سلسـله نشسـت های علمی طرح ملی ملکوت در بنياد 

اسـراء برگزار شد.
بخشـی از سـخنرانی حجت االسـالم دكتر حسـينی:  
ايلن تحقيلق بله دنبلال ارائله يلک الگوی 
ارتباطلی کاربلردی بلر مبنای انديشله آيت 
اهلل العظملی جلوادی آمللی اسلت چـرا كـه 
ايـن موضوع در تحـوالت فکری و فرهنگی سيسـتم 

آموزشـی كشـور مـی تواند بسـيار موثر باشـد.
   عالمـه جـوادی آملـی دو رسـالت را بـرای معلميـن 

در نظـر می گيرند؛ يکی رسـالت های سـازمانی كه 
همـان رسـالت آمـوزش و پـرورش اسـت كه بـر عهده 
معلمـان قرار دارد و ديگری رسـالتهای فراسـازمانی، كه 
عبارت اسـت از ارتقاء سـطح عقالنيت جامعـه و هدايت 

جامعه در مسـير پيشرفت.
   در اين ديدگاه شـهوت و غضب دو عاملی هسـتند 
كـه ارتبـاط را تحريـف می كننـد و آن را تحـت تاثير 
سـوء قـرار مـی دهنـد و بـه هميـن دليـل آيـت اهلل 
العظمـی جـوادی آملی معتقدند تعليـم را از تربيت جدا 
كـردن سـکوالر فکر كـردن اسـت و تاكيـد می كنند 
كـه بايد پـرورش و تربيت ما عين آمـوزش ما و تعليم 

مـا عيـن تربيت ما، باشـد.
    در الگـوی ارتباطـی متعالـی كـه مـورد نظـر آيت 
اهلل العظمـی جـوادی آملـی اسـت و هـدف آن تربيت 
انسـان فرشـته خو می باشـد، معلم در حوزه تعليم بايد 
دو مفهـوم را مـورد توجه قـرار بدهد؛ يکی »عقالنيت« 
و ديگـری »صداقت«.»عقالنيـت«، ناظـر به محتوای 
آموزشـی اسـت كـه ايشـان تاكيـد دارنـد بايـد حرف 

برهانـی، عقالنـی و صـادق ارائه شـود...

حضـرت آيـت اهلل العظمی جـوادی آملـی، همزمان با 
روز درختکاری، طی مراسـمی با حضور مسـئولين اداره 
منابـع طبيعی اسـتان قـم، يك اصلـه نهال زيتـون را 

غـرس نمودند.
] بخش هايی از بيانات معظم له: [

   در بيلان اهلل بيلت عليهلم السلام آمده اسلت که 
اگر کسلی يک درخت تشلنه ای را سليراب کند 
هماننلد ايلن اسلت که يلک مومن تشلنه ای را 

است؛  کرده  سليراب 

ايـن فضيلـت، نشـان مـی دهـد كـه وظيفـه ما،حفظ 
محيـط زيسـت و ترويج درختـکاری و جلوگيـری از 

آسـيب رسـيدن بـه درختان اسـت. اسـالم اهميت 
فراوانـی بـه فضـا و محيـط زندگـی، و مسـاله آب و 
هـوا، مبـذول داشـته اسـت و اينهـا را نعمـت الهی و 

حـق مسـلم جامعـه معرفـی و تلقـی كرده اسـت.
   در بيـان اهـل بيـت عليهـم السـالم آمـده اسـت كـه اگر 
كسـی يـك درخت تشـنه ای را سـيراب كنـد همانند 
ايـن اسـت كـه يـك مومـن تشـنه ای  را سـيراب 
كـرده اسـت؛ ايـن فضيلـت، نشـان مـی دهـد كـه 
وظيفـه ما،حفظ محيط زيسـت و ترويـج درختکاری و  

جلوگيـری از آسـيب رسـيدن بـه درختـان اسـت.
   خـدای سـبحان بـه مـا فرمـود وقتی شـما درختی 
را مـی كاريـد يـا در مزرعـه كشـاورزی می كنيـد بايد 
توجه داشـته باشـيد كه كار بشـر »حرث« اسـت و نه 
»زرع«؛ يعنـی بشـر وقتـی ايـن دانـه هـا را از انبـار به 
مزرعـه مـی بـرد و زير خاك پنهـان می كنـد در واقع 
يـك جمـادی را از جايـی بـه جـای ديگـر منتقل می 
كنـد، امـا آنکه زارع اسـت يعنی مرده را جـان می دهد 

و زنـده مـی كند، تنها خداسـت.

] بخش هايی از بيانات معظم له در جلسه درس تفسير: [
عمل بله تعهدات، شلرف ملردم ايران اسلت . 
   ايـن مـرگ بـر اسـتکبار، براي اين اسـت كـه او چندين 
بـار ظلـم كـرده و شـب و روز دارد جسـارت مي كنـد، ظلم 
مي كنـد، مـا هـم داريم »رد الحجـر حيث جـاء« می كنيم. 
يـك بيان نوراني حضـرت امير دارد فرمود به اينکه سـنگ 
را همـان جـا كـه آمـد برگردانيـد، اسـتکبار شـب و روز در 
سـطح جهـان، عليه مـا تبليغ مي كنـد، اينها با تمام رسـانه 
هايـي كـه دارند، اهانـت، بد گويـی و دروغ مي گويند، با اين 
همـه شـهيد و قربانی كـه ايران داده اسـت، بـاز می گويند 
ايران منشـأ شـرارت و تروريسـت پرور اسـت! در حالی كه 

چه كسـی از ما بيشـتر شـهيد داده؟!.
   احتـرام به امضا و تعهـدات،  جزء برنامه هاي بين المللي 
اسـالم اسـت، ايـن جـزء برنامـه هـای  ملـي، محلـي و يا 
منطقه اي اسـالم نيسـت كه فقـط به تعهدات بيـن خود و 
موحـدان پايبند باشـيد، بلکـه اين برنامه بين المللي اسـالم 
اسـت؛ يعنـی مـا چـه بـا مسـلمان ها، چه بـا مسـيحي ها، 
چـه بـا كليمي هـا، چـه بـا زرتشـتي ها، چـه با كمونيسـم، 
چـه بـا مشـركين، چه بـا ملحديـن، وقتـی تعهـدی امضا 
كرديـم بايد پاي امضا خود بايسـتيم و مـا دارای اين تمدن 

هستيم.

] بخش هايی از بيانات معظم له در جلسـه درس تفسـير: [
درخشلندگی نام عالملان دين در جلوار نام اهلل

   در فضـل علـم و معرفـت هميـن بـس كـه خـدا نـام 
عالمـان ديـن را در كنـار فرشـته ها و در جـوار نـام مبـارك 

خـود ثبت كـرده اسـت.. 
   بنابرايـن ]مالئـك[ به عالماني كه در دنيا دسـت عّده اي 
را گرفتنـد و از گمراهـي نجـات دادنـد مي گوينـد: به همان 
دليـل كـه شـما در دنيـا مشـکالت علمـي برخـي را حـل 
كرديـد اآلن هـم صبر كنيد و بهشـت نرويد »ِقف تَْشـَفع« 
اندكي صبر كنيد هر كه را خواسـتيد آنها كه سـخنان شـما 
را گوش دادند كتاب هاي شـما را خواندند پشـت سـر شـما 
نمـاز خواندنـد حرف هاي شـما را گوش دادند آنهـا را هم به 
همـراه خـود ببريد، پـس انسـان مي تواند راه وجـود مبارك 
رسـول گرامي)عليـه و علي آله آالف التحّيـة و الثناء( را طي 
كنـد همـان راهی كـه خداوند در سـورۀ احزاب فرمـود: اين 
ِ أُْسَوٌۀ َحَسَنٌة(. اُسـوه شماسـت )لََقْد َكاَن لَُکْم ِفي َرُسـوِل اهللَّ

   مـا بايـد طوري باشـيم كـه زندگِي مـا، ديدار مـا، گفتار 
مـا، رفتـار مـا آموزنده باشـد لذا حيات كسـي حيـات طّيب 

اسـت كـه لَْحـظ او مثل لفـظ او نافع اسـت.

] news.esra.ir : متن دروس تفسير [
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آيلت اهلل هاشلمی رفسلنجانی صاحب يک 
بود. سياسلی  مکتب 

   مصاحبـه حجـت االسـالم و المسـلمين دكتـر 
مرتضـی جـوادی آملـی بـا هفته نامـه حريم امـام در 
ايـام اربعيـن ارتحـال آيـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی.

   آيت اهلل هاشـمی رفسـنجانی دلداده عترت بود، اما 
نـه فقـط از يك نگاه سـنتِی صرف. البته واقعاً عشـق 
بـه اهـل بيـت در جان ايشـان بـود. اما نـگاه آيت اهلل 
هاشـمی بـه عتـرت در هميـن حد خالصه نمی شـد. 
آيـت اهلل هاشـمی بـاور داشـت عتـرت طاهـره منبع 
معرفـت هسـتند و ماننـد قرآن مـی تواننـد در عرصه 

سياسـت، فرهنـگ، اقتصـاد، و اجتمـاع، حـرف 
داشـته باشـند و تحول ايجاد كنند، و منشـأ حركت و 
انقالب باشـند. ايشـان باور داشـت قـرآن و اهل بيت، 
مـی تواننـد پايـه سياسـت، اجتمـاع و فرهنـگ امروز 

باشند.
   در مکتب سياسـی آيت اهلل هاشمی، اصل توسعه 
جايـگاه ويـژ ه ای دارد. اين شـخصيت از اول، از آن 
زمانـی كـه وارد عرصه سياسـت شـد با توسـعه هم 
آغـوش بود. من سـراغ نـدارم يك روحانـی و عالمی 
كـه در مبـارزات انقـالب بـوده، شـخصيت سياسـی 
فعاليتهـای  الگـوی  عنـوان  بـه  را  اميركبيـر  مثـل 
اجتماعـی و سياسـی و توسـعه قـرار دهـد، و او را 
بـه عنـوان قهرمان مبـارزه با اسـتعمار معرفـی كند. 
ما شـايد فکـر كنيـم واژه قهرمـان مبارز با اسـتعمار 
يك واژه سياسـی باشـد. ولی وقتی يـك عالم دينی 
ايـن را مـی گويـد، همـان كفرسـتيزی و مبـارزه بـا 
اسـتکبار كـه در قرآن آمده، می شـود. همـان مبارزه 

بـا فرعـون و نمـرود می شـود.

مراسـم سوگواری شـهادت حضرت زهرای مرضيه سالم 
اهلل عليها، با سـخنرانی حجت السـالم و المسـلمين دكتر 

مرتضی جوادی آملی، در مسجد هدايت آمل برگزار شد.
] بخش هايی از سخنرانی ايشان: [

     اهـل بيـت معصوميـن)ع( از مقـام ارزشـمندی 
برخـوردار هسـتند كـه حضـرت حـق مقـام واليت به 
آنان بخشـيده اسـت، حضـرت فاطمه زهرا سـالم اهلل 
عليهـا از جايگاه وااليی برخوردار بـوده و پيامبر گرامی 
اسـالم نهايت تکريم را نسـبت به ايشـان داشته است.

     اهـل بيـت معصوميـن)ع( از مقـام ارزشـمندی 
برخـوردار هسـتند كـه خداونـد متعـال مقـام واليـت 

را بـه آنـان بخشـيده اسـت، مـا از آنجـا كـه در 
تاريکـی زندگی می كنيـم نمی توانيم بـدون اهل بيت 
معصومين)ع( زيسـتن داشته باشـيم و لذا ضرورت دارد 

از سـيره نورانـی ايـن بزرگـواران بهره گيـری كنيـم.
    الزم اسـت همـواره آگاهـی و توجـه بـه اهل بيت 
عليهـم السـالم را سـرلوحه امـور خـود قـرار دهيـم 
و تـالش كنيـم از سـيره نورانـی خانـدان عصمـت و 

طهـارت اسـتفاده الزم را در زندگـی خـود ببريـم. 
    بعـد از رحلـت پيامبـر گرامی اسـالم كاری كردند 
تـا عقـل مردم نسـبت بـه حق بسـته شـود، امـا اراده 
الهـی بـر ايـن قـرار دارد كه خورشـيد حقيقـت هرگز 

نشـود. خاموش 
    فرقه های انحرافی همچون داعش، با وارد شـدن 
بر قرآن بدون اهل بيت)ع( كارشـان به سـمت اينگونه 
فضاحـت هـا پيـش رفـت، چراكه انسـان بـدون اهل 
بيـت)ع( نمی تواند جلوه های برتـر قرآنی را به جهانيان 
ديکتـه كنـد بنابراين الزم اسـت تا همـواره حضور در 
محضـر خانـدان عصمـت و طهـارت داشـته باشـيم.

فرمايشـات آيـت اهلل العظمـی جـوادی آملـی در ديـدار 
اعضـاء هيئـت تحريريـه هفتـه نامه حريـم امام با ايشـان) 
چـاپ شـده در هفتـه نامـه حريـم امـام بمناسـبت اربعيـن 

ارتحـال آيـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی( 

] بخش هايی از فرمايشات معظم له: [
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی مصـداق »شـدید 

القـوی« بـود
     اگـر كسـی خواسـت يـك آيه يا يك روايـت را بفهمد، 
بايـد ايـن دو چراغ دسـتش باشـد: السـباق و السـياق. وقتی 
گفتنـد شـديد القـوی درس مي گويـد، يعنـی چـی؟ يعنـی 
هاشـمی مي پروانـد، نه فقيـِه اصولی، بلکـه او هم فقـه دارد، 
هـم اصـول دارد، هم مبارزه دارد، هم انقـالب دارد، هم صبر 
دارد، هـم حوصلـه دارد. در واقع شـديد القوی، شـديد القوی 
مـی  پرورانـد. يك حکيم، حکيم تربيت مـی  كند. يك فقيه، 
فقيـه تربيت مـی  كند. يك مهنـدس، مهنـدس تربيت می  

كند.
     او واقعـا صحابـی صـادق، صالـح و صابر امـام رضوان 
اهلل عليـه بـود. امـام بما انّه شـديد القـوی او را تربيت كرده، 
جلسـات خصوصـی كه داشـتند، ديگـران حضور نداشـتند. 
شـديد القوی نباشـد، هشت سـال فرمانده جنگ نمی شود. 
چون شـديد القوی اسـت، چهار تا اهانت را تحمل می كند.

     آيـت اهلل هاشـمی رضـوان اهلل عليـه همانطـور كـه 
اسـتعانت بـه صالۀ داشـت، اسـتعانت بـه صبر هم داشـت. 
ـَوی« اسـت. خـوب تربيت  ـُه َشـِديُد الْقُ ايـن معنـای »َعلمََّ
شـد. هـم زندان را تحمـل كرد. فرماندهـی جنگ را تحمل 
كـرد. بـی مهری هـا را تحمـل كـرد. هتاكی بعضـی ها را 
تحمـل كرد. آخريـن ديداری كه داشـتيم، همين تابسـتان 
بود. تشـريف آوردند دماوند. من هيچ اثر شـکايت از ايشـان 
نديـدم، هيـچ اثر گله يا شـکايتی. اين شـديد القـوی بودن 
اسـت. يـك وقت كسـی غصه می خـورد و مـی گويد دنيا 
همين اسـت، امـا او اين روحيه را نداشـت. معلوم می شـود 

شـديد القوی خـوب او را تربيـت كرد.

ديدار سيد عباس عراقچی معاون
 وزير امور خارجه 

 با حضرت آيت اهلل العظمی جوادی آملی  دامت بركاته

اقامه ی نماز بر پيکر 
مرحوم  حجت السالم و المسلمين قرهی 

به امامت حضرت آيت اهلل العظمی جوادی آملی .

حضور رياست بنياد اسراء
در همايش 

»امام خمينی)قدس سره( و مکتب اجتهادی قم« 
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   ديـن و دينـداری در جامعـه مـدرن امـروز بعضـا بـا 
قرائـت هـای مختلـف و گاه متضـاد روبـه رو اسـت ، آن 
قـدر كـه هميـن قرائـت هـای متفـاوت گاهـی منجـر به 
روی گردانـی جامعـه از ديـن و احـکام دينـی مـی شـود .

 بـا حجـت االسـالم والمسـلمين دكتـر مرتضـی جـوادی 
آملی، اسـتاد حـوزه علميه قـم درباره ديـن و اخالق گفتگو 
كرديـم. او تاكيـد دارد كـه جامعـه را دين سـتيز نمـی داند، 
بلکـه جامعـه مـا ديـن گريز شـده اسـت و اينکـه جامعه با 
دينـی كه نـاروا و نادرسـت تعريف و خوانش می شـود و به 

ناروايـی هـم تحميـل می شـود، در تعارض اسـت.

ماهنامه ی   اِسلللراء  
مهـــدی فقيه . 

مجيـد صـادقيان .
تحريريه پايگاه اطالع رسانی  اسراء . 

ابوذر يراغ، مجتبی جعفری.
محمدمحسن زاده .

مدير مسئول : 
سردبير وگرافيسـت : 
گروه خبـر: 
گردآوری و ويرايش: 
عکاس: 

 @ esrapr :تلگرام  I 5000281515   پيامك I 37189169 :تلفکس 

قم 75 متری عمار ياســر ، نبش خيابان شهيد قدوسی بنياد اسراء
I منتظر نظرات، انتقادات ، و پيشنهادات سازنده ی شما مخاطب ارجمند هستيمI

المسـلمين  و  االسـالم  حجـت 
مرتضی جوادی آملی در مصاحبه با ماهنامه 
خيمه، از نسـبت اخالق و احکام و ملزومات 
ديـن داری درجامعـه مـدرن مـی گويـد.

بيانـات مهم حضرت آيت اهلل العظمی جـوادی آملی در 
مورد تسـبيحات حضرت زهرا سـالم اهلل عليها   

] بخش هايی از فرمايشات معظم له: [
و  برتریـن  جـزء  زهـرا)س(  حضـرت  تسـبیحات 
بهتریـن تعلیـم هـای ملکوتي اسـت / مبـادا بدون 
ذکـر ایـن تسـبیحات از کنـار سـجاده برخیزیـد. 
    وجـود مبـارك صديقـه كبـرا يك نِحلـه و هديه ملکي 
از پـدر بزرگـوارش دريافـت كـرد به نـام فدك كـه آن را با 
بدتريـن وضع غصـب كردند و يك نحله ملکوتـي از وجود 
مبـارك پيامبـر دريافـت كرد و آن تسـبيح معـروف فاطمه 

زهرا)سـالم اهلل عليها( اسـت.
    اين هديه ملکوتي كه وجود مبارك رسول گرامي)عليه 
و علي آله آالف و التحية و الثناء( به صديقه كبرا)سـالم اهلل 
عليها( داد همين اسـت كه ائمه)عليهم السـالم( مخصوصًا 
وجـود مبـارك امـام صادق)سـالم اهلل عليـه( فرمودنـد اگر 
نحلـه و عطيـه اي باالتـر از ايـن تسـبيح بود وجـود مبارك 

پيامبـر به حضرت زهرا)سـالم اهلل عليها( تعليـم مي داد.  
   عنايـت كنيـد كـه مبـادا بي تسـبيح از كنـار سـجاده 
برخيزيـد ، مبـادا با سـرعت و عجلـه اين كلمـات را بگويد، 
بـدون اينکـه پاهـا را حركت بدهيـد و از آن وضـع نمازگزار 
بيـرون بياييـد، در كمـال طمأنينه و آرامش ايـن صد ذكر را 

بـر زبان شـريفتان جـاري كنيد.
   وجـود مبـارك امـام صادق)سـالم اهلل عليه(بـه يکي از 
شـاگردانش فرمـود مـا بچه هايمـان را همـان طـوري كه 
بـه نماز امـر مي كنيم بـه تسـبيح فاطمه)سـالم اهلل عليه( 
امـر مي كنيـم، ايـن يـك امـر جـداي نمـاز نيسـت، دنباله 
نمـاز اسـت و چـون نمـاز سـتون دين اسـت اين هـم جزء 
تعقيب هـاي سـتون ديـن اسـت، متمّم سـتون دين اسـت

   در بعضـي از نصـوص آمـده اسـت بـه اينکه اگر كسـي 
ايـن صد ذكـر را با يك ذكـري كه »ال اله اال اهلل« هسـت 
بـه عنـوان صـد و يکمين، تتميـم بکنـد و آن را دنبال اينها 

بگويـد، آمرزيده مي شـود. 

گلزارش عملکلرد صنلدوق قرض الحسلنه 
کارکنان اسلراء )رضلوان(.

   بـه منظـور احيـاء سـنت الهـي قـرض الحسـنه و 
ارائـه خدمت به خانـواده بزرگ اسـراء، صندوق قرض 
الحسـنه كاركنـان بنيـاد اسـراء كـه بـا الهـام از نـام 
مبـارك علـي بن موسـي الرضـا عليـه آالف التحية و 
الثنـاء ، رضـوان نـام گرفته اسـت، تأسـيس و به يمن 
نيـت الهـي و همـت واالي هيـأت امنـاء بـه ارائـه ي 

خدمـات بـه اعضـاء )135 نفـر ( پرداخته اسـت.
تاكنـون از مقـرري ماهيانـه اعضـا ، بيـش از 1500 
ميليـون ريـال جمع آوري و در قالـب، معرفي به بانك 

)135 نفـر ( ، وام خودپرداخـت )41 نفـر بـه قيـد 
قرعـه(  و وام ضـروري ) 112 نفـر ، تسـهيالتی بـه 
منظـور كمـك بـه اعضا محتـرم در مخـارج ضروري 
همچـون ازدواج عضـو يـا افـراد درجه يك، بسـتري 
عضـو يـا خانـواده ، فـوت افـراد درجه يـك  وصاحب 
فرزنـد شـدن، بدهکاري مالـي و ...( بـه اعضا محترم 

تسـهيالت پرداخت شـده اسـت.
اميـد آن مـی رود بـا توجه بـه انعقـاد قـرارداد جديد با 
يکـی از بانـك های  تخصصـی قرض الحسـنه روند 
اعطـای تسـهيالت در سـال 1396  چند برابـر گردد.  
انتظـار مـی رود با توجـه به نيـت صالحـه و مطالبات 
رياسـت محتـرم بنيـاد در رفـع  نيازهـای همـکاران 
خـدوم، مديـران ايـن بنيـاد بـزرگ و هيأت امنـاء اين 
صنـدوق مـردم نهـاد، با هـم افزايي ،همـت و تالش 
بيشـتر، گوشـه اي از وظايـف خـود را در قبـال ايـن 

جامعـه ي قرآنـي بـه انجام برسـانند.

هيات امنـــاء صندوق رضوان

کانال رسلمی تلگرام بنياد بيلن المللی علوم 
وحيانلی اسلراء ، رسلانه ای 24 سلاعته .

   با توجه به رشـد چشـم گير اسـتفاده از فنآوری های 
ديجيتال بويژه تلفن  همراه كه ضرورتی اجتناب ناپذير 
، در دهکده ی جهانی امروز اسـت ، اداره روابط عمومی 
بنياد اسراء  ، كه وظيفه خطيراطالع رسانی  برنامه  های  
بنيـاد اسـراء را به جامعه ی مخاطب دارد ،كانال رسـمی 
تلگـرام را افتتـاح و بـه صـورت آناليـن بـه ارائـه اخبار 
و اطالعـات برنامـه هـای حکيـم متاله حضـرت آيت 
اهلل العظمـی جـوادی آملـی دامت بركاتـه   و بنياد بين 
المللـی علـوم وحيانی اسـرا و مراكـز تابعه  می پـردازد.

   گفتنـی اسـت قالـب مطالـب منتشـره در اين 
رسـانه  ی فراگيـر از پايـگاه هـای اينترنتی ايـن بنياد، 
اقتبـاس می گـردد تـا مخاطبيـن ارجمند ، هميشـه و 

همـه جـا بـه اخبار  دسـت يابی داشـته باشـند.  

بللرای  محلللی  پيامکللی،  سللامانه ی 
تبللادل اطاعللات و دريافللت  انتقللادات و 

مخاطبيللن. پيشللنهادات 
روابـط  اداره  پيامکـی     سـامانه  ی 5000281515 
عمومـی بنيـاد اسـراء عـالوه بر اطـالع رسـانی برنامه 
هـای ايـن بنيـاد وحيانـی، آمـاده ی دريافـت انتقـادات 
و پيشـنهادات مخاطبيـن بزرگـوار ايـن نهـاد قرآنـی و 

ارائـه ی  آن بـه رياسـت محتـرم  اسـت.

@esrapr
مبــلغ
رســانه بـــاشید
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