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1
آیتاهلل محمدی ری شهری:

ایمان های ضعیف با تندبادهای هوا و هوس از بین می رود
آیــت اهلل ری شــهری :ایمان های
ضعیف با تندبادهای هوا و هوس از بین
می رود
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه الســام در جلسه تبیین
دعای مکارم االخالق از صحیفه سجادیه
و در جمــع اعضاء و فرماندهان ســپاه
حضرت سیدالشــهداء علیه السالم  :بنا
بــه آنچه در روایات آمده اســت ،ایمان
هایضعیف بــا تندبادهای هوا و هوس
از بین می رود ،زیرا مومن شدن ،انقالبی
شدن و در ســلک پیروان نظام اسالمی
قرارگرفتن آســان اســت ،اما به مراتب
مومن ماندن ،انقالبی ماندن و پیرو نظام
و انقالب و آرمان های امام راحل ماندن
دشوارتر خواهد بود. 
آیت اهلل محمدی ری شهری اظهار کرد:
در آغاز دعای شریف مکارم االخالق ،از
خدای بزرگ مسالت می داریمکه ایمان
ما را به کاملترین مرتبه ایمان برســاند
و این مشــخص کننــده مراتب ایمان و
مراتب افراد باایمان است.
رئیــس موسســه علمــی فرهنگــی
دارالحدیــث در تبییــن مراتب ایمان با
اســتناد به روایات اســامی بیان کرد:
وقتــی ایمــان دردل انســان پیدا می
شود ،ابتدا یک نقطه نورانی است و این
احساس نیز در ابتدای باور حقایق الهی
در دل ایجاد میشــود و هر قدری که
انســان در درجات باالتری قرار بگیرد،
ایــن نورانیت افزون می شــود تا اینکه
نورانیــت سراســر دل رافرامی گیرد و
انسان به مرتبه شهود می رسد.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری تصریح
کرد :در روایــت دیگری نیز از امام صادق
علیه السالم نقل شــده است کهشهادت
به یگانگی خدا و رســالت پیامبر صل اهلل
علیه و آله و اقرار به اطاعت خدا و رســول
و شناخت امام زمان مرتبهآغازین ایمان
اســت و باالترین مرتبه ایمان نیز مرتبه
یقین است یعنی انسان ،به این مرتبه برسد
که همیشه خود را درمحضر خدا ببین د.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم با بیان اینکه هرچه

ایمان محکمتر باشــد ،باعث اســتواری
بیشــتر انسان در طوفان ها و آزمایشات
الهی خواهد شد ،افزود :باید برای تحقق
رهنمــود مقام معظم رهبــری مبنی بر
تقویت ایمان پاســداران انقالب اسالمی
برنامه ریزی شود.
رئیــس موسســه علمــی فرهنگــی
دارالحدیث با استناد به روایتی از حضرت
علی علیه الســام گفت :نفس و روحیه
انســانمومن سخت تر از صخره,محکم
اســت و در خصوص شــخص حضرت
امیرالمومنین علیه الســام نیز تعبیر «
کالجبلالراسخ» بکار برده شده است که
ایشان چون کوه استوار هستند.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری تصریح
کرد :این اســتقامت نفــس و قوت قلب
در مومن در کنار خشوع بی حد در نزد
پروردگار کامل می شود و از خصوصیات
یک پاســدار انقالب اســامی باید قوت
قلــب برای مبــارزه با نفســانیات و نیز
خشوع دربرابر اوامر الهی باشد.
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری بــا
برشــمردن خصوصیات مالک اشــتر به
عنــوان نمونه یک فرمانــده نظامی که
مــورد تائیدحضرت علی علیه الســام
قرار گرفته اســت بیان کرد :در توصیف
حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم
دربــاره مالک اشــتر آمده اســت ،که
حضــرت فرمودند :مالک اگــر کوه بود،
قله دســت نیافتنی می شد و اگر سنگ
بود ،استوارتر ازصخره ای درخشان بود
که مالک برای خداست و آیا مادری می
تواند فرزندی چون مالک بیاورد ؟ و آیا
مثل مالکپیدا می شود؟
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث بیان کرد:
در نظام مقدس جمهوری اســامی که
می بایســت زمینه ساز حکومت جهانی
مهدی آل محمد (عج) باشد باید تربیت
امثال جناب مالک اشــتر برای انقالب،
هدف نهادهای انقالبی باشد.
رئیــس موسســه علمــی فرهنگــی
دارالحدیث در بیان روایتی تصریح کرد:
شخصی که ایمانش کامل باشد ،درونش
ازپاره های آهن محکمتراست ،زیرا پاره

های آهــن در آتش نرم می شــود ،اما
در ایمان مومن در حرارت های شــدید
آزمایش الهی تغییری ایجاد نمی شود.
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت :در
خصــوص برخی از افراد در روایات آمده
اســت که ایمان آن ها عاریه ایاست،
یعنــی نمی توانند ،ایمــان را با خود به
عالم قبر و برزخ ببرند و درتالطم حوادث
و آزمایشــات ،همراهی خــود رابا اهل
ایمان و اهل انقالب از دست می دهند.
تولیــت آســتان مقــدس حضــرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم گفت:
الگوی یک نظامی استوار و انقالبی باید
مالکاشــترنخعی باشــد که در روایت
آمده اســت ،در عین صالبت و اقتدار،
حتی برای کســی که او را نشناخته و
به ایشــاناهانت کرده بود ،به مســجد
رفتــه و طلب اســتغفار مــی کرد که
این نشــان از شــخصیت چند بعدی و
کرامت نفس این ســرباز حضرت علی
ابن ابیطالب علیه الســام است .مومن

کامل در جایی که باید صالبت داشــته
باشد ،اســتوار و محکم و در جایی که
بایــد فروتن باشــد در نهایت تواضع و
فروتنی است. 
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث گفت:
بهره مندی از صالبت و استحکام ایمان
همراه با فروتنی و مهربانی از شــاخصه
های جناب مالک اشتر نخعی بود که به
فرموده قرآن با کفار و دشمنان به شدت
برخورد می کرد و با مومنان مهربانبود.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری گفت:
بنا به روایات اســامی ،ایمــان مراتبی
دارد و مرتبــه ضعیف ایمــان خصوصا
برایکســانی که مــی خواهند از نظام
اسالمی پاســداری کنند ،کارساز و موثر
نخواهد بود ،از ایــن رو باید همواره در
تقویتمراتب ایمان کوشا باشیم و البته
همه ما ،غیر از خــود ،درباره خانواده و
اطرافیــان مان نیز مســئولیت داریم و
باید تالشکنیم که ایشان نیز در مسیر
صالح قرار گیرند.
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دیدار طالب کشورهای حاشیه خلیج فارس با آیت اهلل ری شهری

دیــدار طــاب کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس با آیت اهلل ری شــهری
جمعــی از طالب کشــورهای حاشــیه

خلیــج فارس ضمن بازدید از موسســه
علمی فرهنگــی دارالحدیث ،با حضرت
آیــت اهلل ری شــهری دیــدار کردند.

طالب مدرســه علمیه ائمــه اطهار (ع)
با حضور در موسســه علمــی فرهنگی
دارالحدیــث ،از بخــش هــای مختلف
موسســه،دانشــگاه قــرآن و حدیث و
پژوهشگاه قرآن و حدیث بازدید کردند.
این طالب کــه از کشــورهای بحرین،
کویت ،عمان ،عربســتان ،قطر و ...بودند
و از فعالیــن قرآنی نیــز بودند در ادامه
با آیت اهلل ری شــهری مالقات کردند.
آیت اهلل ری شــهری در ایــن دیدار با
بیان اینکه قرآن کتاب معرفت و زندگی
است ،خواســتار توجه بیشتر طالب به
این کتاب آســمانی شــدند و تنها راه
ســعادت را حرکــت در مســیر قرآن و
اهلبیت دانســتند .ایشــان با توصیه به
فراگیری علوم قرآنــی افزودند :وظیفه
ی هــر طلبه ای عمیق شــدن در قرآن
و مفاهیم آن اســت و حفظ کالم الهی

بهتریــن راه بــرایدرک مفاهیم قرآنی
و لبریز شــدن از نور خداوندی اســت.
مدیر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
با بیان اینکه حفظ قرآن به عزم جدی و
نظم در امور نیاز دارد ،با اشاره بهکتاب
«کلید حفظ قرآن» از راهکارهای حفظ
قرآن سخن گفتند و نظم را کلیدی ترین
نکته در حفظ آیات الهیمعرفی کردند.
آیت اهلل ری شــهری در ادامه رســالت
طالب کشــورهای عربی را تبلیغ صحیح
تشیع و معرفی انقالب اسالمی به عنوان
الگــوی مناســب حکومت اســامی در
کشورهای خود دانسنتد و برای مابرزین
انقالبی که در بیداری اسالمی برایآزادی
و اعتقادات خود علیه ظلم و استبداد قیام
کرده اند آرزوی موفقیت کردند و از جمع
طالب خواســتند آن ها رایاری نمایند و
با توکل به خدا در این مسیر قدم بردارند.

همدلی و همزبانی یکی از بزرگترین نعمت های حضرت حق است
آیت اهلل محمدی ری شهری در نخستین
جلســه تواصی بــه حق پژوهشــگران
و کارکنــان مؤسســه علمــی فرهنگی
دارالحدیث :اگر این شــعار در محیط کار
و محیــط خانوادگی و در جامعه ما پیاده
شود ،امســال بی تردید سال پربرکتی
خواهیم داشت.
آیت اهلل محمدی ری شــهری :همدلی و
همزبانی یکــی از بزرگترین نعمت های
حضرت حق است
آیت اهلل محمدی ری شهری در نخستین
جلســه تواصی بــه حق پژوهشــگران
و کارکنــان مؤسســه علمــی فرهنگی
دارالحدیث ،ضمن تبریک ســال جدید و
تبریک ایام با سعادت والدت حضرت زهرا
سالم اهلل علیها و با اشــاره بهنامگذاری
سال جدید از سوی رهبرمعظم انقالب به
نام «دولــت و ملت ،همدلی و همزبانی»
افزود :اگــر این شــعار درمحیط کار و
محیط خانوادگــی و در جامعه ما پیاده
شود ،امســال بی تردید سال پر برکتی
خواهیم داشت.
رئیــس مؤسســه علمــی ـ فرهنگــی
دارالحدیث افزود :این شــعار ،ریشــه در
قرآن و احادیث اهلبیت(ع) دارد و همدلی
وهمزبانی یکی از بزرگترین نعمت های
حضرت حق است که برکات فراوانی برای
خانواده ها و بخصوص جامعه اســامی
دارد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام تصریــح کرد:
پیروزی انقالب اسالمی با برکت همدلی
و همزبانی به ثمر نشســت و تداوم آن به
برکت همین معناست و هر خیر و برکتی
در جامعه نازل می شود از طریقتحقق

همین شعار زیباست.
 آیت اهلل ری شهری با برشمردن عوامل
تحقق این شــعار گفت :اگر بخواهیم این
شعار به عمل تبدیل شــود و در جامعه
تحقق پیدا کنــد باید موانعی که موجب
می شود همدلی و همزبانی محقق نشود
را برطرف نماییم.
ایشان در ادامه به برشمردن برخی موانع
مهم پرداختــه افزودند :یکــی از موانع
همدلی و همزبانی بدخلقی است حسن
خلق عامــل همدلــی و همزبانی و کج
خلقی و بد اخالقی مانع است.
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث با بیان
حدیثی از امیرالمؤمنین که می فرمایند:
الرفيقُ
َمن ســا َء خُ ُل ُق ُه  ،أع َو َز ُه َّ
الصديقُ َو َّ
خاطر نشــان کردند :کسی که بداخالق
باشد بی دوست همنشین میشود .یعنی
دوست او دشــمنش می شود ودشمن
نه تنها همدل نیست بلکه باعث دشمنی
با وی است .بنابراین دوست و همنشین
برای انسان بداخالق نایاب میشود.
ایشان ،سوء نیت را دومین عامل گسستن
همدلی و همزبانی برشــمردند و گفتند:
ــع خَ ف ِّیاتِ ال ْ ُع ُیــوبِ َح َّر َم ُه ّ
الل
« َم ْن تَ َت َّب َ
 َم َو ّداتِ ال ْ ُق ُلوبِ » کسی که به دنبال معایب
دیگران است و قصد دارد سر از راز و رمز
زندگی افراد در آورد ،کســیبه او عالقه
مند نخواهد شد.
رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
ابراز داشــت :سومین عامل ،ستیزه گری
است .ستیزه و مجادله با یکدیگرمحبت
پدید نمی آورد.
مجادله و ســتیزه جویی نکنید و انتظار
نداشته باشید دوســتان بی عیب داشته
باشید .در حدیث دیگری داریم که چهار

چیز از دنیا نخواه .امام صادق علیه السالم
الدنیا أربعة  ...و
فرمودنــد« :ال تَط ُلب من ّ
صدیق»یعنی
عیب فتبقی بال
صدیقاً بال ٍ
ٍ
در دنيا جوياى چهار چيز مباش كه آنها
را نخواهــى يافت  ،حــال آن كه به آنها
نيازمنــدى  ...و دوســتى بىعيب ،كه
بىدوست مىمانى .پس باید در انتخاب
دوست دقت کرد اما انتظار داشتن دوست
بدون انتظار واقع بینانه نیست.
آیت اهلل ری شــهری در ادامه افزود :مانع
يس
دیگر همدلی و همزبانی تکبر است«ل َ َ
ل ُِمتَك ِّب ٍر َصديقٌ » انســانهای خودبزرگ
بین دوســت و همــراه ندارند .همچنین
یکی از عوامل تفرقه ،اســتهزاء اســت.
اســتهزاء دیگران موجــب از بین رفتن
محبت می شود کسیکه مسخره می کند،
دست اندازی میکند به آبروی دیگران و
در این صورت نباید انتظارصداقت داشته
باشد.
آیت اهلل محمدی ری شهری همچنین از
انصاف به عنوان عامل دیگر تحقق همدلی
و همزبانی یاد کرد و با اشــاره بهحدیث

گفت :در روایات آمده اســت که باالترین
پاداش به انصاف تعلق می گیرد و انسان
می بایســت در نقد و حتیدر تعریف از
دیگران جانب انصاف را نگه دارد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه الســام گفت :جناح های
سیاســی اگر می خواهند سال همدلیو
همزبانی محقق بشود می بایست انصاف
را رعایت کنند زیرا « َمن ُع ِد َم إنصا ُف ُه لَم
صحب  ».انسان های بیانصاف دوستان
يُ َ
و عالقمندانی نخواهند داشت.
آیت اهلل محمدی ری شهری تصریح کرد:
قطعاً هدف از بیان این شعار از سوی رهبر
معظم انقالب تحقق همدلیمیان کسانی
که در گذشته نیز همدل و همزبان بوده
اند نیســت بلکه می بایست با تحقق این
شعار همه کینه ها زایلشده و جامعه به
سمت سعادت حرکت کند.
ایشــان در پایان اظهار داشــتند :اگر ما
بخواهیم این شعار تحقق پیدا کند حتما
باید عوامل تحقــق آن را تأمین کنیم و
موانعش را از بین ببریم.

ماهنامه محدث
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دوستی با کافر از عوامل غضب الهی است

اگر کسی با دشــمن خدا دشمنی کرد
واقعاً مؤمن اســت ،دوستی با کفار تنها
مسئله تفسیری نیست؛ بلکه یک موضوع
اخالقی ،سیاسی و اجتماعی است.
بــه گــزارش خبرگــزاری بینالمللی
قــرآن (ایکنا) ،آیتاهلل محمد محمدی
ریشــهری ،تولیــت آســتان حضرت
عبدالعظیم(ع) در مصــای حرم و در
جمــع نمازگزاران با اشــاره به مباحث
جلســات پیشــین ،گفت :در جلسات
گذشــتهصحبت در تبییــن جمله ای
نورانی از ســوره مبارکــه حمد بود .در
نمازهــای پنــج گانــه از خداوند می
خواهیــم ،خدایــا ما رابه راه کســانی
هدایت کن که نعمت یافتگان هســتند.
به ما توفیق بده که در زندگی راهی را
انتخاب نکنیم که کسانی انتخاب کرده
اند که مورد خشم تو هستند.

وی با اشاره به عوامل خشم الهی افزود:
مقصود از غضب الهی ،مجازات اوســت.
تاکنون شش عامل از این عوامل غضب
را توضیح داده ایم .هفتمین عامل غضب
الهی دوستی با کفار است .کسانی که با
خدا ارتباطی ندارند .از نظرقرآن و اسالم
دوستی با کفار گناه است و عامل غضب
الهی اســت .دوستی با کفار تنها مسئله
تفســیری نیســت؛ بلکهیــک موضوع
اخالقی ،سیاسی و اجتماعی است.
آیت اهلل ری شــهری با اشاره به احکام
دوســتی گفت :دوســتی واجب ،حرام،
مســتحب ،مکروه و مباح داریم .دوستی
واجب اول با خود خداســت .دوســت
داشــتن پیغمبر(ص) و اهــل بیت(ع)
واجب اســت .دوست داشــتن مقدمات
دارد اگرآن حاصل شــد دوستی حاصل
می شــود و اگر مقدمات حاصل نشــد
دوستی تحقق پیدا نمی کند .اگر کسی
خدا را بشناســد نمی تواند دوســتش
نداشته باشد.
این مفســر قرآن عنوان کرد :دوستی
بــا بــرادر دینی خــودش و هم دین
خودش مســتحب اســت .دوستی با
علمــا و خیرخواهــان ،نیکــوکاران و
کســانی کــه انســان را به یــاد خدا
می آورنــد ،بینوایان و تهی دســتان
مستحب است .مســتحب است زن و

شــوهر یکدیگر را برای خدا دوســت
داشته باشــند ،همچنین است دوست
داشــتن فرزند .انسان برای خدا زن و
فرزندش را دوست داشته باشد.
وی اظهار کرد :دوســتی با انسان دروغ
گو ،حســود ،طمــع کار ،احمق ،بی وفا
مکروه است .دوســتی با کفار ،دشمنان
خدا و ســتمگران گناه است .خداوند در
ســوره مائده آیه  ۸۰می فرماید« :ت ََرى
ْس
ــم یَ َت َول َّ ْو َن الَّذ َ
ِیرا ِّم ْن ُه ْ
ِین َکف َُروا ْ ل َ ِبئ َ
َکث ً
َما َقدَّ َم ْت ل َ ُه ْم أَنف ُُســ ُه ْم أَن َســخِ َط ّ
الل
َعلَ ْی ِه ْم َوفِی ال ْ َع َ
ون» ،این
ــذابِ ُه ْم خَ ال ُِد َ
آیه درباره یهودیان اســت ولی شــامل
تمام کسانی می شود که مدعی پیروی
از یکی از ادیان الهی هســتند ،شــامل
مــا هم می شــود .اگر بــا دروغ با کفار
دوســتی کنیم .می فرماید :بسیاری از
بنی اســرائیل را می بینید که با کسانی
که کافر هســتند دوستی می کنند ،این
به راستیبرای آن چیزی که برای معاد
خود پیش می فرستند بد است .دوستی
با کافر موجب مجازات است .این سبب
غضبالهی است.
آیت اهلل ری شــهری گفت :کافر دشمن
خداست .دوستی با دشمن خدا ،در واقع
دشــمنی با خداست .در حدیث استاز
امیرالمؤمنین(ع) که انســان سه دسته
دوست دارد و سه دســته دشمن دارد.

دوســتت و دوست دوســتت و دشمن
دشمنت ،دوســت تو هستند .دشمنت،
دشمن دوســتت و دوســت دشمنت،
دشمنت حســاب می شــوند .در مورد
دوســتی با کفار هم همین اســت اگر
کسی با دشمن خدا دوست شد در واقع
دشمن خدا شده است.
وی با اشــاره به آیه اول سوره ممتحنه،
َ
«ل تَ َّتخِ ُذوا َع ُــد ِّوی َو َع ُد َّو ُک ْــم أَ ْول َِیاء»،
اظهار کرد :مســلمانان با دشــمن من و
دشــمنخودتان دوســتی نکنید .اینها
کافر هســتند .اینها آنچه از حق بر شما
نازل شده است را قبول ندارند .اگر کسی
با دشــمنخدا دشمنی کرد واقعاً مؤمن
اســت  .حزب الهی واقعی نمی تواند با
دشمن خدا دوست باشد.
آیت اهلل ری شــهری عنــوان کرد :یکی
دیگر از کسانی که محبتش حرام است،
ظالمان و جباران هســتند .تملق گویی
ازســران ســتمگر برای اینکه از دنیای
آن هــا نصیبی ببرند حرام اســت .حاال
بگویند فرض کنید اوبوما بماند تا توافق
هســتهای انجام شود ،همین که انسان
بخواهد کافر حتی یک لحظه بماند این
حرام اســت .توافق و عدم توافق دست
خداست .اینکه انسان بخواهد کافر حتی
یک لحظه روی زمین باشد ،این موجب
غضب الهی است.
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دانشگاه قرآن و حدیث
2
جایگاه متغیر جنسیت در غنا و موسیقی
فقه پویا نمیتواند از عنصر «مصلحت» چشمپوشی کند

رییس دانشــکده علوم و معارف اسالمی
دانشــگاه قرآن و حدیث قــم با بیان که
حرمت مطلق صــدای زن باعث اختالل
در نظام اجتماعی می شود ،گفت :متغیر
جنســیت در غنا و موســیقی که سبب
حرمت یا حلیت شــود ،چنــدان مالک
حلیــت و حرمــت غنا و موســیقی قرار
نگرفته است.
حجتاالسالم والمسلمین حجتاهلل بیات،
رییس دانشــکده علوم و معارف اسالمی
دانشــگاه قرآن و حدیث قم ،در گفتوگو
با پایــگاه اطالع رســانی دارالحدیث ،در
اهمیــت پرداختن به تبیین مســأله غنا
و موســیقی گفت :غنا و موســیقی یکی
موضوعاتــی اســت که در عیــن کاربرد
گســترده و پژوهشهای فراوانی که درباره
آن شده ،به دالیلی همچنان از موضوعات
پیچیده و مبهم به شمار می رود و توجه
به ابعاد گوناگــون و پیچیده ای که دارد
نیازمنــد پژوهشهای عمیق کتابخانه ای
و میدانــی همــه جانبه اســت که گروه
فرهنگی هنری مرکز موضوع شناســی با
تشــکیل کمیتهای از افراد صاحبنظر در
حال بررسی آن است.

وی در ادامــه افزود :متغیرهای گوناگونی
در مفهــوم و مصــداق غنا و موســیقی
حالل و حرام تأثیرگذار اســت و از سوی
دیگر واژه های مرتبط با آن باعث تلقی
ها و برداشــتهای متفاوت از آن شده و
اختالف فتــوای مراجع عظام تقلید را در
ادوار مختلف در پی داشته است.
اســتاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد:
برخــی از این متغیرها عبــارت از تجربه
تاریخی ،محتوا ،تأثیر ،خوانند ،شــنونده،
موقعیــت زمانی ،موقعیــت مکانی ،نیت،
جنسیت ،سن ،سبک ،دســتگاه ،حاالت
شــخصی ،آالت ،مصلحت ،کاربرد ،فرایند
تولید ،توزیع ،و بهره گیری است.
مصلحت و مفسده دائر مدار احکام شرعی
مدیر گــروه فرهنگی هنری مرکز موضوع
شناســی احکام فقهی ابراز داشــت :دین
اســام نظام جامعــی از عقاید ،اخالق و
احکام اســت که منطبق بر فطرت بشــر
مصالح و مفاســد واقعی زندگی فردی و
اجتماعــی آن را لحاظ کــرده با توجه به
نیازهای جســمی عاطفی و روحی انسان
بــا اصالت دادن به جنبه روحی در جهت
نیل به ســعادت او ،همه راههای مشروع
و ممکــن را پیش بینی کرده اســت ،از
این رو آنچــه به صالح بوده مجاز و آنچه
مفسده داشــته را حرام کرده است ،البته
بایــد توجه کرد که اگر راههای مشــروع
برطــرف کردن نیازها بدون دلیل بســته
شود ،انســان برای رفع نیازهای خود به
بیراهه کشیده میشود.
رییس اســبق رادیو معارف اظهار داشت:
در منابع دینی برای پاسخگویی به حس
کنجکاوی ما برخی از علل تشریح احکام
بیان شــده اســت ،از این رو باید اعتبار
گزارههــای دینی را فراتر از علم و تجربه
بشــری بدانیم؛ زیرا گاهــی دیوار علم و
تجربــه بشــری کوتاهتر از آن اســت که
مصالحی را که خالق بشر برای آن لحاظ
کرده را دریابد ،از ایــن رو برای مؤمنان
چاره ای جــز تعبد در برابــر پارهای از
احکام شرعی باقی نمیماند.

مصالح و مفاسد در غنا و موسیقی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم و معارف
اســامی دانشــگاه قرآن و حدیث تأکید
کرد :بــا توجه به پیچیدگــی و ابهاماتی
که در موضوع موســیقی وجــود دارد و
متغیرهایی که در مفهوم و مصداق غنا و
موسیقی حالل و حرام اشاره شد ،مراجع
عظام به صورت مطلــق نه تنها آن را رد
نکــرده و قائل به حرمت نشــدهاند ،چه
بســا نظر به مصالح ،محتوا ،موقعیت آن
را جایز دانسته و حتی به آن سفارش هم
کرده اند همچون تــاوت قرآن ،روضه
خوانی و ســرودهای انقالبــی؛ بنابراین
حالل و حــرام بــودن غنا و موســیقی
بستگی به قیدهایی دارد که تعیین کنند
نوع و حکم آن است.
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد :غنا و
موســیقی از آن دســته موضوعاتی است
که بیشــترین نگاه منفی به آن به لحاظ
تجربــه تاریخی و نوع بهــره گیری از آن
بوده کــه هیچگونه مصلحــت معتنابهی
نداشته اســت ،حال اگر شرایط زمانی و
مکانی تفــاوت کــرد و متغیرهایی پدید
آمد که مفاســد آن را بــه مصالح تبدیل
کرد ،یا الاقل مفاسد و مصالح آن برابری
کرد شــارع مقدس نمــی تواند از مصالح
آن چشــم پوشــی کند و پویایی فقه در
اینجا خود را نشــان می دهد؛ از این رو
ممکن اســت حتــی فتوای یــک مرجع
تقلید دربــاره یک موضــوع تغییر کند،
زیــرا موضوع از مفســده فاصله گرفته و
به مصلحت متمایل شــده اســت ،البته
این برای مردم بعید به نظر میرســد؛ اما
فقــه پویا و مجتهد آگاه به زمان و مکان،
کارش این است.
وی ادامه داد :با مروری بر فتاوای مراجع
تقلید روشــن می شود که همواره ایشان
حلیت و حرمت را بــه اموری مانند عدم
تحریک و نداشتن مفسده مقید کرده اند.
متغیر جنسیت در غنا و موسیقی
حجتاالســام بیات یادآور شــد :جامعه
ما از دو جنس زن و مرد تشــکیل شــده

و در ارتباطات اجتماعی متغیر جنســیت
تعییــن کنند ،نوع روابــط کالمی و غیر
کالمی ما با یکدیگر اســت؛ اما این بدان
معنا نیســت که صدای زن «فی نفسه»
حرام باشــد زیرا رفع نیازهای انسان در
سایه تعامالت اجتماعی برطرف میشود
و حرمــت مطلق صدای زن باعث اختالل
در نظــام اجتماعی می شــود؛ بنابراین
نســبت به صحبت کردن زن بــا مرد و
شــنیدن صدای زن به صــورت عادی و
طبیعی کسی قائل به حرمت نشده است.
وی خاطرنشــان کرد :متغیر جنسیت در
غنا و موسیقی که سبب حرمت یا حلیت
شــود نیز چندان مالک حلیت و حرمت
قرار نگرفته به عبــارت دیگر حرمت غنا
روی جنســیت خواننده نرفته اســت ،از
این رو خوانندگی زن مشــروط بر رعایت
قیــودی که باعث مفســده و حرمت می
شــود نیز به صورت مطلق حرام نیست،
همچنان که درباره زنی که برای همســر
خــود یا در مجلس بانوان خوانندگی کند
نیز کسی قائل به حرمت نشده است.
رییس دانشــکده علوم و معارف اسالمی
دانشگاه قرآن و حدیث اضافه کرد :برخی
از مراجــع تقلیــد از جمله مقــام معظم
رهبری مطلق خوانندگی زن چه در قالب
کنســرت و چه تکخوانی و گوش دادن به
آن را «فی نفسه» حرام ندانستهاند و در
استفتائی که از ایشان شده سه قید آمده
غنا نبودن ،قصد ریبه نداشــتن و مفسده
نداشتن ،البته روشن است که تحقق این
قیدها کاری بس مشــکل است و مکلف
بایــد بتواند آنها را رعایت کند و اال حکم
حرمت است.
وی در پایان ابراز داشت :در مجموع الزم
است جامعه دینی و فرهنگی ما که نسبت
به این گونه مسائل حساس است بین دو
حــوزه صدورحکم و عمل مکلف را بتواند
جمع کند ،زیرا مرجع تقلید موظف است
بر اســاس ادله ،حکم شرعی را استنباط
و به جامعه ارائــه کند و هرکس نیز باید
دقیقا به وظیفه شرعی خود عمل کند.
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مشاور عالی رئیس دانشگاه قرآن و حدیث:

قرآن و حديث منبع اصلي فهم دين هستند كه بايد همواره به آنها اهتمام ويژه داشت

به گــزارش پایــگاه دارالحدیث به نقل
از واحد خبــر و اطالع رســاني رايزني
فرهنگــي جمهوري اســامي ايران در
كشــور اندونزي ،ســه تن از مسئوالن
ارشد موسسه دارالحديث كه در دانشگاه
رادان فتح اندونزي حاضر شــده بودند
مــورد اســتقبال رئيس دانشــگاه قرار
گرفتند و در جمع اساتيد و روساي اين
دانشگاه سخنراني كردند.
در ابتداي اين مراســم پرفســور دكتر
افالطون رئيــس دانشــگاه رادان فتح،
ضمن خــوش آمــد گويي بــه هيئت
ايران گفت :ارتباط با ايران و موسســه
دارالحديث براي ما مايه افتخار اســت و
همواره به دنبال ترويج آن بودهايم.

وي گفــت :اين دانشــگاه بــا  ۱۳هزار
دانشــجو و  ۴۰۰هيئت علمي در شش
دانشــكده آماده همــكاري با جمهوري
اسالمي ايران ميباشد.
در ادامه اين مراسم حجتاهلل ابراهيميان
رايــزن فرهنگي جمهوري اســامي در
كشــور اندونزي به معرفي هيئت ايراني
پرداخته و جمهوري اســامي را كشور
اسالمي و علمي توصيف كرد.
وي بيان داشــت :پرفسور هادي صادقي
عالوه بــر مســوولیت حکومتــی جزو
اندیشمندان پرافتخار جمهوري اسالمي
ايران اســت كه در رشته كالم و فلسفه
تخصص و مهارت دارند.
در ادامــه حجتاالســام دكتر صادقي

طي سخناني ابراز داشت :قرآن و حديث
منبــع اصلي فهم دين اســت و پس از
انقــاب در ايران نهضــت علمي جديد
بوجود آمده است و انقالب اسالمي ايران
برگرفته از قرآن و اهل بيت(ع) است.
وي گفــت :دارالحدیــث در دو شــيوه
حضوري و غير حضوري فعاليت ميكند
كه در  ۱۷كشور دنيا دانشجو داريم و به
ترویج معارف اسالمي ميپردازيم.
قائــم مقام موسســه دارالحديــث ابراز
داشت :اين دانشــگاه پشتوانه پژوهشي
قــرآن و حديث در جمهوري اســامي
ايران اســت و در رشــتههاي تخصصي
خــود رتبههــاي اول و دوم را در طي
ســالهاي مختلف داشته و نوآوريهاي
علمي به وجود آورده است.
صادقي گفت :ما آمادگي داريم دورههاي
مشــترك كوتاه مدت برگــزار كرده تا
اســاتيد دانشــگاه رادان فتح در ايران
حاضر شــده و با فضاي مباحث ما آشنا
شــده و اســاتيد ما نيز در اين دانشگاه
حاضر شــده تا بتوانيــم تعامل فضايي
علمي داشته باشيم.
وي بيــان داشــت :همچنيــن ميتوان
ســئوالهايي را مطرح كرد كه بر اساس
آن نشســتهاي تخصصي علمي برگزار
كنيــم كــه مباحــث حول محــور آن

سئواالت باشد.
مشــاور رئیس دانشــگاه دارالحديث به
موضوع حقوق بشــر اشاره كرد و گفت:
يكي از مسائلي كه ميتوان در خصوص
آن بحث كرد ،موضوع حقوق بشر است،
در حال حاضر غربيها حقوق بشر را به
گونهاي ميبينند و ما حقوق بشــر را با
نگاه قرآني متفاوت ميبينيم.
وي گفت :يا در خصــوص موضوع زن و
خانواده كه امروز بسيار مهم است و غرب
از بانوان اســتفاده ابــزاري ميكند ،بايد
اين مســائل بررسي شده تا حقوق بانوان
پايمال نشــده و اين آمادگي وجود دارد
تا اين نشستهاي تخصصي برگزار شود.
دكتــر صادقي ابــراز داشــت :البته ما
معتقديــم كه بايد ديگــر علوم را حفظ
كرده و به خدمت قرآن و حديث بياوريم
تــا بتوانيــم از آنها خــط زندگي ديني
بگيريم.
در ادامه روســای دانشکده های مختلف
دانشــگاه رادان فتح شهر پلمبنگ واقع
در اســتان سوماترای جنوبی سواالتی را
مطرح نمودند که اســاتید حاضر به آنها
پاسخ گفتند.
در این مراسم آقایان دکتر رضا برنجکار
و دکتر محمد تقی ســبحانی نیا حضور
داشتند.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه قرآن و حدیث
معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث
از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
ارشــد از طریق آزمون اختصاصی ویژه
طالب برای تحصیــل در دوره حضوری
و مجازی خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
دارالحدیث ،دکتــر هادی حجت معاون
آموزشــی با بیــان این مطلــب افزود:
دانشــگاه قرآن و حدیث براساس مجوز
رسمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و با نظارت ســازمان ســنجش آموزش
کشــور ،از بین برادران و خواهران طلبه
واجد شرایط از طریق آزمون اختصاصی
و مصاحبه علمی برای تحصیل در دوره
حضوری مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
برای ســال تحصیلی( ۹۵ـ  )۹۴در قم
دانشجو می پذیرد.
دکتر حجت در ادامه به عناوین رشــته
ها و گرایش ها اشــاره کرد و گفت :این
رشــته ها در مقطع کارشناســی ارشد
شــامل :رشته علوم حدیث گرایش های
کالم و عقایــد ،اخالق ،رشــته علوم و
معارف نهج البالغه ،رشته تفسیر روایی
و رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت،
روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی

مثبت گرا است.
وی در ادامــه تصریح کــرد :در مقطع
دکتری حضوری نیر رشته علوم قران و
حدیث ،کالم امامیه و علوم و معارف نهج
البالغه پذیرش می شوند.
حجت ابراز داشت :در مقطع کارشناسی
ارشد مجازی رشته علوم قرآن و حدیث،
علوم حدیث در سه گرایش نهج البالغه،
تفســیر اثری و کالم و عقاید ارائه شده
است.
معــاون آموزشــی دانشــگاه قــرآن و
حدیــث در بخش دیگــر از این گفت و
گو به تبیین ضوابط و شــرایط پذیرش
و تحصیــل در این دانشــگاه پرداخت و
افزود :هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب
یک کد رشــته محل است و مدت زمان
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ،دو
سال اســت و دانشــجو نمی توانند هم
زمان بــا تحصیل در این دانشــگاه ،در
دیگــر مراکز آموزش عالی اشــتغال به
تحصیل داشته باشد.
وی همچنین عالوه بر شــرایط عمومی،
داشــتن مدرک ســطح دو مورد تأیید
مرکز مدیریت و یا مدرک کارشناســی
معتبــر از دیگر مراکــز آموزش عالی به

همراه مدرک ســطح یــک و دارا بودن
حداکثر سنی ۴۰ســال (ویژه داوطلبان
رشــته ارتباطات گرایش حج و زیارت)
را از جمله شــرایط پذیــرش داوطلبان
عنوان کرد.
وی افزود :پذیــرش و ثبت نام از  ۱۵تا
 ۲۹اسفند صورت می پذیرد.
الزم به ذکر است که پذیرش دانشجو در
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه
قرآن و حدیث تمدید شد
روابط عمومی دانشــگاه قرآن و حدیث
از تمدیــد پذیرش دانشــجو در مقطع
کارشناســی ارشــد از طریــق آزمون
اختصاصی ویژه طالب برای تحصیل در
دوره حضوری و مجازی تا  30فروردین
 94خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
دارالحدیث ،دانشــگاه قــرآن و حدیث
براســاس مجوز رســمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان
ســنجش آموزش کشور ،از بین برادران
و خواهران طلبه واجد شــرایط از طریق
آزمــون اختصاصــی و مصاحبه علمی
برای تحصیــل در دوره حضوری مقطع
کارشناســی ارشــد و دکترا برای سال

تحصیلی( ۹۵ـ  )۹۴در قم دانشــجو می
پذیرد.
این رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد
شــامل :رشته علوم حدیث گرایش های
کالم و عقایــد ،اخالق ،رشــته علوم و
معارف نهج البالغه ،رشته تفسیر روایی
و رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت،
روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی
مثبت گرا است.
در مقطــع دکتری حضوری نیر رشــته
علوم قران و حدیث ،کالم امامیه و علوم
و معارف نهج البالغه پذیرش می شوند.
در مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته
علوم قرآن و حدیث ،علوم حدیث در سه
گرایش نهج البالغه ،تفسیر اثری و کالم
و عقاید ارائه شده است.
هر داوطلب فقط مجــاز به انتخاب یک
کد رشــته محل اســت و مــدت زمان
تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد،
دو سال اســت و دانشــجو نمی توانند
هــم زمان با تحصیل در این دانشــگاه،
در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به
تحصیل داشته باشد..
پذیــرش و ثبــت نام تــا  ۳۰فروردین
 ۱۳۹۴صورت می پذیرد.
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برگزاری جشن میالد حضرت زهرا در دانشگاه قرآن و حدیث
به گــزارش روابط عمومی موسســه علمی
فرهنگی دارالحدیث جشــن میالد حضرت
صدیقه طاهره ســام اهلل علیها برگزار شد.
این جشــن با همت کانون شــهدای بسیج
دانشجویی و با حضور پرشو دانشجویان در
سالن اجتماعات شیخ صدوق دانشگاه قرآن و
حدیث برگزار و ضمن مدح و ستایش بانوی
دو عالم ،از مادر سه شهید تجلیل شد.
مادر شــهیدان کارکوب زاده در ســخنان

کوتاهی باور به شــهدا را مهم ترین بخش
از زندگــی خود دانســت و از دانشــجویان
و حاضران در جلســه خواســت تا شهدا را
سرمشــق و الگوی خود قرار دهند سپس با
حضور دانشجویان از مقام این مادر فداکار و
نمونه تجلیل شد.
در ادامه ســردار احمدیــان از فرماندهان
هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطراتی
شیرین از روزهای حماسه و دفاع پرداخت.

خاطراتی که بیشــتر به طنــز در جبه ها
اختصاص داشت و کمتر در جلسات بازگو
شده بود؛ اتفاقی که سبب استقبال و عکس
العمل مثبت حاضران در جلسه شد و آنان
را به وجد آورد.
پایــان بخش این مراســم اهــدای جوایز
مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر ویژه
دانشــجویان و کارکنان مجموعه موسسه،
پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث بود.

کسب رتبه نخست دانشگاه قرآن و حدیث در آزمون کارشناسی ارشد
معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث از
کسب رتبه نخست دانشگاه قرآن و حدیث
در آزمون کارشناسی ارشد خبر داد.
هــادی حجت در گفتوگو با پایگاه اطالع
رســانی دارالحدیث ،با اشــاره به گزارش
رســمی معاونت فنی و آماری ســازمان
سنجش آموزش کشور اظهار کرد :دانشگاه
قرآن و حدیث در آزمون کارشناسی ارشد
ســال  ۹۳با کســب  ۴۷.۱۲درصد قبولی

در بیــن تمام دانشــگاهها و موسســات
آموزش عالی کشور باالترین درصد قبولی
فارغالتحصیــان کارشناســی در مقطع
کارشناسی ارشد را از بین یکهزار و ۴۲۱
دانشــگاه و مراکز آموزش عالی دانشــگاه
قــرآن و حدیث به خــود اختصاص داده
است.
وی خاطرنشــان کــرد :دانشــگاه علوم
کشاروزی و منابع طبیعی ساری با ۴۳.۴۹

درصد و دانشــگاه صنعتی امیــر کبیر با
 ۴۲.۸۳به ترتیب مقامهای دوم و ســوم را
کسب کردند.
معاون آموزشــی دانشگاه قرآن و حدیث
عنوان کرد :دانشــگاه قــرآن و حدیث در
ســالهای  ۹۱و  ۸۸نیز رتبه نخست و در
ســالهای  ۹۲و  ۸۷رتبه دوم کشور را به
خود اختصاص داده بود.
وی با اشاره به آغاز فعالیت دانشگاه قرآن

و حدیث در ســال  ۷۸گفت :سه دانشکده
علوم و معارف قرآن ،علوم و معارف حدیث
و علوم و معارف اســامی در این دانشگاه
فعالیت دارند.
حجت خاطرنشان کرد :این دانشگاه ترویج
دانشهای قرآن و حدیث را در ســرلوحه
برنامههــای خود قــرار داده و اســتادان،
پژوهشــگران و نیروی انسانی متخصص را
برای تدریس و تحقیق تربیت میکند.

دانشگاه جاکارتا میزبان سمینار «زن و خانواده»
ارائه مقاله توســط اساتید دانشگاه قرآن
و حدیث ،ســمینار علمی تخصصی «زن
و خانــواده از دیــدگاه مذهب جعفری و
شافعی» ،در پایتخت اندونزی برگزارشد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاعرســانی
دارالحدیــث ،با توجه به اهمیت موضوع

زن و خانــواده و تأکیــد مقــام معظم
رهبری(مدظله العالی) نسبت به موضوع
زنان و خانواده ،رایزنــی فرهنگی ایران
برگــزاری ســمینار «زن و خانواده» از
دیدگاه مذهب جعفری و شــافعی را در
دستور کار قرار داد.

 ۲۳مقاله علمی به سه زبان اندونزیایی،
انگلیســی و عربــی برای ارائــه در این
ســمینار ،ارســال و از این میان حدود
 ۱۰مقاله برتر به زیور طبع آراسته شده
است .در این سمینار مؤسسه دارالحدیث
حضور چشمگیری داشت.
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3
چهارمین جلسه هیأت امنای پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن
و حدیث ،چهارمین جلسه هیأت امنای
پژوهشگاه قرآن و حدیث صبح روز پنج
شنبه  14اســفند ماه در سالن جلسات

مؤسســه علمی فرهنگــی دارالحدیث
برگزار شد.
در ابتدای این جلســه حجت االسالم و
المســلمین دکتر برنجکار ،قائم مقام و

مشاور عالی رئیس پژوهشگاه گزارشی از
فعالیتهای صورت گرفته در طی شــش
ماه اخیر ارائه دادند.
در ادامه این جلسه ،بودجه سال ،1394

میــزان افزایش دســتورالعمل پرداخت
قراردادهای پژوهشی  94و حق مدیریت
برخی از بخشهای باقی مانده پژوهشگاه
مطرح و به تصویب رسید.

آثار منتشر شده پژوهشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه قــرآن و حدیث،
در ســال  ۱۳۹۳تعداد  14عنوان کتــاب جدید در قالب
 28مجلد به زیور طبع آراســته گردیــد .این آثار که در
موضوعات مختلف مرتبط با حوزه قرآن و حدیث می باشد
عبارتند از:
1 .1تفسیر ابی الجارود؛
2 .2مدارک فقه اهل سنت (جلد دوم)؛
3 .3دانشنامه امام مهدی عجل اهلل فرجه (۱۰جلد)؛
4 .4روش های توان افزایی در سختی ها؛
5 .5انسان در تراز قرآن؛
6 .6روابط اجتماعی از نگاه قرآن؛
7 .7قرآن کتاب اخالق؛
 8 .8عرضه حدیث بر قرآن؛
9 .9رفتار اخالقی انسان با خود؛

1010مسند ابن ابی عمیر(۲جلد)؛
 1111معرفة القرآن(۲جلد)؛
1212حکمت نامه رضوی ( ۴جلد)؛
1313تاریخ حدیث شیعه در ماوراء النهر و بلخ؛
1414بهار زندگی.
همچنین آثار ترجمه ای پژوهشــگاه قرآن و
حدیث به قرار ذیل می باشد:
1 .1حکمــت نامه عیســی بن مریــم (علیها
السالم) ترجمه ارمنی؛
2 .2نهج الدعا :ترجمه میانماری؛
3 .3حکمت نامه کودک :ترجمه ماالیی؛
4 .4مراقبات ماه رمضان :ترجمه ماالیی؛
5 .5نبی الرحمه :ترجمه ماالیی؛
6 .6منتخب میزان الحکمه در  ۴جلد :ترجمه

ماالیی؛
7 .7فرهنگ نامه ادب :ترجمه ماالیی.

انتشار سومین شماره نیمسال نامه علمی تخصصی تفسیر اهل بیت علیهم السالم

به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه
قــرآن و حدیــث ،فصلنامــه علمــی

پژوهشــی «علوم حدیــث» بــه مدیر
مسئولی و ســردبیری حضرت آیت اهلل
ری شهری در آخرین شــماره ی خود
که به بهار سال  ۱۳۹۳اخصاص دارد ،با
هشت مقاله حدیثی منتشر شد.
در این شماره از فصلنامه می خوانید:
معیارهای تضعیف رجالیان متقدم در حوزه
حدیثپژوهیراویان/تألیف:مهدیغالمعلی؛
جستاری در باب منابع دادههای تاریخی
کتاب الکافی  /تألیف اسماعیل اثباتی و

سیدمحمدکاظم طباطبایی؛
از خــدا انــگاری امامان تا خــدا باوری
نظاممند؛ بررســی ســندی و محتوایی
حدیــث  /تألیــف محمدتقــی دیاری
بیدگلی و مهیار خانی مقدم؛
جایگاه امام صادق علیه السالم در تفسیر قرآن
با توجه به روایات تفســیری ایشان  /تألیف
فاطمه شــرعیاتی و سیدمحمد علی ایازی؛
اعتبارســنجی روایات فتنه بودن زنان /
تألیف علی راد و زینب مجلسی راد؛

توثیــق مشــایخ احمد بــن محمد بن
عیسی اشــعری در ترازوی نقد  /تألیف
محمدصادق بخشی جویباری؛
ارزیابی و بازیابی مســتندات گزارشهای
تاریخــی کلینــی درباره مولــد النبی /
تألیف منصور داداشنژاد و فاطمه کرمی؛
تحلیل موضوعی مقاالت نشریات علمی
 پژوهشــی حوزه علوم حدیث  /تألیفاعظم حسینینســب ،مهدی محمدی و
عبدالحسین طالعی.
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انتشار هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث
به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه
قــرآن و حدیــث ،فصلنامــه علمــی
پژوهشــی «علوم حدیــث» بــه مدیر
مسئولی و ســردبیری حضرت آیت اهلل
ری شهری در آخرین شــماره ی خود
که به بهار سال  ۱۳۹۳اخصاص دارد ،با
هشت مقاله حدیثی منتشر شد.
در این شماره از فصلنامه می خوانید:
 .1معیارهای تضعیــف رجالیان متقدم
در حوزه حدیث پژوهی راویان  /تألیف:
مهدی غالمعلی؛

 .2جســتاری در باب منابــع داده های
تاریخی کتاب الکافی  /تألیف اسماعیل
اثباتی و سیدمحمدکاظم طباطبایی؛
 .3از خدا انــگاری امامان تا خدا باوری
نظام مند؛ بررســی ســندی و محتوایی
حدیــث  /تألیــف محمدتقــی دیاری
بیدگلی و مهیار خانی مقدم؛
 .4جایگاه امام صادق علیه السالم در تفسیر
قرآن با توجه به روایات تفسیری ایشان  /تألیف
فاطمه شــرعیاتی و سیدمحمد علی ایازی؛
 .5اعتبارسنجی روایات فتنه بودن زنان

 /تألیف علی راد و زینب مجلسی راد؛
 .6توثیق مشــایخ احمــد بن محمد بن
عیسی اشــعری در ترازوی نقد  /تألیف
محمدصادق بخشی جویباری؛
 .7ارزیابی و بازیابی مستندات گزارش های
تاریخی کلینی درباره مولد النبی  /تألیف
منصور داداش نژاد و فاطمه کرمی؛
 .8تحلیــل موضوعی مقاالت نشــریات
علمی  -پژوهشــی حــوزه علوم حدیث
 /تألیف اعظم حســینی نســب ،مهدی
محمدی و عبدالحسین طالعی.

برگزاری دوره های آموزشی علوم و معارف اهل بیت علیهم السالم در پاکستان
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن
و حدیث ،در ســفر اخیر حجت االسالم و
المســلمین طباطبایی رئیس پژوهشکده
علوم و معارف حدیث و حجت االســام
و المســلمین احمد غالملــی معاون این
پژوهشکده که به دعوت علمای پاکستان
انجام شــد ظرفیت های موجود در این
کشــور برای آموزش علوم و معارف اهل
بیت علیهم الســام مــورد ارزیابی قرار
گرفت.
حجت االسالم و المسلمین طباطبایی در
نشســتی که در روز چهارشنبه  6اسفند،

که با حضور پژوهشگران در سالن جلسات
مؤسســه دارالحدیث برگزار شد در تشریح
سفر به پاکستان اظهار داشت :این سفر به
دعوت کلیت اهل البیت چنیوت در ایالت
پنجاب پاکستان صورت گرفت.
وی افــزود :کلیــت اهــل البیــت مرکز
گسترده علوم دینی پاکستان است که به
مدیریت بخــش هایی مانند دارالحفاظ و
حوزه علمیه خواهران می پردازد.
رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث
تصریــح کرد :هــدف از این ســفر ارائه
آموزش علوم حدیث به  ۲۵نفر از اساتید

حوزه های علمیه ودانشگاه های پاکستان
بود که برای دوره فشرده آشنایی با علوم
حدیث از بخش های مختلف پاکســتان
آمده بودند.
در ادامه این جلســه حجت االســام احمد
غالمعلی با بیان اینکه ،این سفر با نیازسنجی
قبلی صورت گرفته بود افزود :دروس ارائه شده
در چهار عنوان هندســه دانشــهای حدیثی،
مصطلحات حدیثی ،آشنایی با منابع حدیثی
و مباحــث فقــه الحدیث صــورت پذیرفت.

وی بیــان داشــت :تقویت بنیــه علمی
شیعیان در خارج از کشور و برنامه ریزی
برای آموزش های مجازی علوم حدیث از
دیگر اهداف بین المللی پژوهشکده علوم
و معارف حدیث است.
معاون پژوهشکده علوم و معارف حدیث
تصریح کرد :در گفتگو با علمای مؤسسه
اهــل البیــت علیهــم الســام چنیوت
پاکســتان ،آموزش علوم حدیث به زبان
اردو بررسی شد.

برگزاری دومین نشست فصلی پژوهشکده کالم اهل بیت  علیهم السالم

به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه
قرآن و حدیث ،دومین نشســت فصلی
پژوهشــگران پژوهشکده کالم اهل بیت
علیهم الســام با حضور حجت االسالم
و المســلمین دکتر محمدتقی سبحانی
رئیس پژوهشــکده ،روز چهارشنبه ۱۳

اســفند ماه در ســالن جلسات مؤسسه
دارالحدیث برگزار شد.
حجت االســام و المســلمین سبحانی
در تبيين فعاليتها و اهداف پژوهشــی
اين پژوهشــکده اظهار داشت :توسعه و
گسترش پژوهش در زمينههای مرتبط
با كالم اهل بيت علیهم السالم با تأكيد
بــر پژوهشهــای حديث محــور و نیز
مســألهيابی و حل مســائل و مشكالت
در زمينههای اعتقادی و فكری با تأكيد
بر روش اهــل بيت علیهم الســام در
پاسخگويی به مســائل فكری جامعه از
جمله اهداف این پژوهشکده می باشد.
ایشــان افزودنــد :كمــك در راهاندازی
و گســترش نهادهای مولّد انديشــه در
زمينههــای كالم و معــارف اهل بيت

علیهم السالم و تأسيس و تغذيه علمی
رشتههای وابسته ،و ارتقای سطح علمی
در اين رشــتهها از طريــق فعاليتهای
پژوهشی از دیگر اهداف این پژوهشکده
است.
وی در ادامه بر همكاری با مراكز آموزش
مؤسسات پژوهشی در رشتههای
عالیّ ،
مرتبط و زمينهســازی مناســب برای
ارتقــای فعاليتهای پژوهشــی تأکید
کردند.
رئیــس پژوهشــکده کالم اهــل بیت
علیهم الســام در معرفی مأموريت اين
پژوهشكده گفت :تبيين روشمند مبانی
و مكتب معرفتی اهل بيت علیهم السالم
و نشــان دادن برتریهای آن بر ســاير
مدارس و مذاهب فكری و پاسخگويی به

شبهات آنان از جمله مأموریت های این
پژوهشکده است.
ایشان اظهار داشــت :ا ّما نيك پيداست
كه ايــن مهم خــود نيازمنــد پرورش
محقّقــان توانمند ،انجــام پژوهشهای
مقدماتی و بررســی بخشهای ديگری
ّ
از ميــراث فكری و معرفتی مســلمانان
و غيــر مســلمانان اســت .از ايــن رو،
ســاير فعاليتهای پژوهشكده را كه در
محور وظايف با شــرح بيشتری ياد آور
میشويم ،بايد در نظر داشت.
گفتنی اســت این پژوهشــکده در حال
حاضــر با چهار گروه علمــی تاریخ علم
کالم ،مبانــی معرفتــی دانــش کالم،
مطالعات موضوعی و مطالعات تطبیقی با
 26پژوهشگر مشغول فعالیت می باشد.
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برگزاری نشست علمی «برساختگرایی اخالقی» در پژوهشگاه قرآن و حدیث
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و
حدیث،دومیننشستازسلسلهنشستهای
اخالق پژوهی ،با همت گروه اخالق نظری
پژوهشــکده اخالق و روانشناسی اسالمی
پژوهشــگاه قرآن و حدیث ،با ســخنرانی
پرفســور محمــد لگنهاوســن و حجت
االسالم والمســلمین دکتر هادی صادقی
با موضوع بررســی و نقد برســاختگرایی
اخالقی در هفتم اســفند  ،1393در سالن
جلسات مؤسســه دارالحدیث برگزار شد.
ســرفصلهای مباحث پرفسور لگنهاوسن
در این باره به شرح ذیل است:

تاریخچه نظریه

عبارت «»moral constractivism
یا برســاختگرایی اخالقی نخستین بار
توسط راولز مطرح شــد ،اما امروزه افراد
زیادی بدان اعتقــاد دارند .راولز در دهه
هفتاد و هشــتاد میالدی در کالســهای
درسی خود در دانشگاه کلمبیا به بررسی
برساختگرایی اخالقی کانتی (kantian
 )moral constractivismپرداخت
و چندین ســخنرانی در این زمینه ارائه
کرد که بعدا ً با همین عنوان چاپ شد.
تعدادی از شــاگردان راولز در دانشــگاه
هاروارد نیز پس از او انواعی از تقریرهای
برساختگرایی را ارائه کردند که در حال
حاضر مهمترین آنان را میتوان ُکرسگارد
دانســت که بیش از دیگران مورد توجه
اســت .بــه دلیل همیــن تنــوع تقاریر
برســاختگرایی اســت که ارائه تعریفی
دقیق از آن به نظر مشکل میرسد.

گستره نظریه

در دیــدگاه راولز برســاختگرایی هم
نظریهای هنجاری است و هم فرا اخالقی،
اما آنچه بعد از راولز بیشــتر مورد توجه
قرار گرفت ،دیدگاه فرااخالقی آن است.

رابطه برســاختگرایی با قرارداد
اجتماعی

برخی پنداشــتهاند که برساختگرایی
اخالقی لزوماً با قرارداد اجتماعی مرتبط

اســت ،اما خود راولز چنیــن اعتقادی
نداشــت و میتوان گفت کــه برخی از
برســاختگرایان به قــرارداد اجتماعی
توجه دارند و برخی خیر.

شناختگرا بودن برساختگرایان

برســاختگرایان را میتــوان از
شــناختگرایان دانســت کــه قضایای
اخالقــی را قابل صدق و کذب میدانند
و معتقدند میتوان این احکام و قضایای
اخالقی را رد یا اثبات یا توجیه کرد.

تفــاوت برســاختگرایی بــا
ابرازگرایی

ابرازگرایــان میگویند آنچه در قضایای
اخالقی ابراز میشــود ،حالــت درونی
ماست ،اما برساختگرایان معتقدند اگر
چیزی ابراز میشــود ،صرفاً یک حالت
درونی نیســت ،بلکه با دیدگاه عملی یا
عقل عملی ارتباط دارد.

تفــاوت برســاختگرایی بــا
رویهگروی

کانــت در نظریه اخالقی امــر الهی» و
همچنیــن نوعی ارتباط میان امور با نام
ابتنا ،ترتّب ،تالزم ،وابستگی یا «براساس
بــودن» ( )groundingداده شــد و
ارتباط آنها با برساختگرایی تبیین شد.
در بررســی انــواع برســاختگرایی
اخالقــی نیز ضمــن برشــمردن انواع
«معناشــناختی»« ،معرفتشناختی» و

هنــوز در بیشــتر مقــاالت ،وقتــی
برســاختگرایی را تعریف میکنند ،آن
را جریانگرایانه یا رویهگرایانه میدانند
( )proceduralismولــی در حــال
حاضــر افراد زیــادی آن را رد میکنند
و معتقدند برســاختگرایی ،رویهگروانه
نیست.

دیدگاه ارسطویی -کانتی کرسگارد

جایــگاه هنجارهــا در تعریــف
برساختگرایی

برساختگرایان معتقدند که گزارشهای
اخالقی به هنجارها اشــاره میکند .در
اینجا مســئله هنجار در برساختگرایی
بســیار مهم و پررنگ میشود؛ بنابراین
اگر بتوانیم دقیقاً به چیستی هنجار پی
ببریم ،میتوانیم به رمز برساختگرایی
اخالقی نیز پی ببریم.
در ادامــه ،ضمــن بررســی نســبت
برســاختگرایی بــا رئالیســم و نیــز
ارادهگرایی ،توضیحاتی درباره «دیدگاه

و نباید و فضیلــت و ...را بدون مالحظه
دیدگاه عملی یا عقل عملی تعیین کرد.
براســاس دیــدگاه متافیزیکــی
برساختگرایی اخالقی نیز که البته خود
راولز بدان اعتقاد نداشت ،میتوان گفت
که وجود امــور واقعی اخالقی یا صفات
و ویژگیهــای اخالقی براســاس دیدگاه
عملی یا روندهای عملــی بروز و ظهور
مییابند.
رویکردهــای برســاختگرایی اخالقی
را نیز میتوان چنین برشــمرد :کانتی،
هیومی ،اســپینوزایی ،هابــزی ،هگلی،
نیچهای ،ارســطویی ،مکتب فرانکفورتی
یا اخالق گفتمانی.

«متافیزیکی» ،توضیحاتــی درباره نوع
معرفتشــناختی داده شــد کــه از دو
حیثیت مختلف قابل بیان است:
یکم .معرفت و توجیه اخالقی براســاس
اســتفاده کردن و تأمل بر دیدگاه عملی
یا روندهایی که برای روشــن کردن این
دیدگاه عملی استفاده میشود ،به دست
میآید.
دوم .حقایــق اخالقی نیز براســاس این
شرایط و روندها هستند که این نوع نیز
دو گونه اســت :نخست براساس حقایق
اخالقــی؛ یعنی صــدق و کذب اخالقی
وابســته یا براســاس روندهای عملی یا
عقل عملی یا دیدگاه عملی اســت ،و در
نوع دیگر به جای صدق و کذب اخالقی،
از معناهــا به طور کلی بحث میشــود؛
یعنی نمیتوان معنای خوب و بد و باید

وی در کتــاب خــود بــا نــام «the
»sources of normativity
(منابــع هنجــاری بــودن) دیــدگاه
ارســطویی-کانتی را مطــرح کردند که
براســاس آن ،میتوان فلســفه اخالق
ارســطویی را با فلســفه اخالق کانتی
جمع کرد؛ البته به شــرط آنکه در چند
بحث مهم ،دیدگاه کانت را اصالح کنیم
و همچنین پیشــنهاد میدهد که وقتی
این دیدگاهها را جمع و اصالح میکنیم،
خوب است از نظر افالطون نیز استفاده
کنیم؛ چون آرمانها هم در فهم ما از امور
اخالقی اهمیت و نقش دارند.
در ادامه این نشســت ،حجت االســام
والمســلمین دکتر هادی صادقی ضمن
بیــان ارتباط بحث عدالت راولز با نظریه
برســاختگرایی ،به نکات بایستهای که
برای تعریف دقیقتر برساختگرایی باید
بدانها توجه کرد ،پرداختند و پیشــنهاد
کردند که برای برســاختگرایی ،طیفی
از حداقلــی تا حداکثری لحاظ شــود و
تعریفی حداقلی برای برســاختگرایی
اخالقی تعریف کنیم تا بتوان آن را مورد
تحلیل و نقد و ارزیابی علمی قرار داد.
در پایان این نشســت نیز بــه برخی از
ســؤاالت حاضرین در این جلسه پاسخ
داده شد.

ماهنامه محدث
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انضباط پژوهی و تعیین شاخصه های پژوهش ،اولویتهای پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالمی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن
و حدیث ،حجت االســام و المسلمین
دکتر عباس پسندیده رئیس پژوهشکده
اخــاق و روان شناســی اســامی روز
دوشنبه  ۱۸اسفندماه در نشست ساالنه
این پژوهشــکده با پژوهشگران اخالق و
روان شناسی اسالمی گفت :پژوهشکده
اخالق و روان شناســی اسالمی نوپاست

و موفقیــت آن به پژوهشــگران و کادر
پژوهشی بر میگردد.
ایشــان اظهار داشــت :در بخش کادر
پژوهشــی غیر از گروه روان شناســی،
بقیه گروه ها در حال تکمیل هستندکه
از طریق فراخوان جــذب هیأت علمی
در حال انجام اســت .برخی گروهها نیز
اســتاندارد الزم را ندارنــد و تــاش ما
اینست تا به استاندارد الزم برسند.
رئیس پژوهشکده اخالق و روان شناسی
اســامی تصریح کــرد :ســطح کیفی
پژوهشکده وقتی باال می رود که اعضای
آن از لحاظ کیفی در سطح باالیی باشند
یعنی ارتقاء توان پژوهشــی پژوهشگران
یک کار مهم اســت که مــا باید به آن
بپردازیم.
وی خاطر نشــان کرد :گذشــته از کادر
پژوهشــی عنصر موفقیت دیگری که در

پژوهشگاه ها وجود دارد برنامه هاست،
همچنیــن مســأله انضباط پژوهشــی
موضوع مهم دیگری است که باید به آن
پرداخته شود.
حجت االسالم پسندیده افزود :برنامه ۵
ســاله برای تدوین طرح های پژوهشی
صــورت گرفته و دو برنامه در راســتای
انضباط پژوهشی انجام شده است یکی
از آنها تعیین شــاخصه هــای پژوهش
اســت .وقتی وارد کار جمعی می شویم
تعداد نیروها متعدد می شوند ما نیازمند
این هستیم که ضوابطی داشته باشیم و
همه بر اساس آن حرکت کنند به همین
جهت آن دو نکته یکی ضوابط پژوهش
و دیگری ضوابط ارزیابی میباشد.
وی یادآور شــد :بر اساس همان ضوابط
پژوهش ها شــکل می گیرد این موجب
می شود که به پژوهش ها جهت بدهد و

آن انضباط یکسانی پژوهش ها را منجر
خواهد شد.
رئیس پژوهشکده اخالق و روان شناسی
اســامی ابراز داشــت :خدمــت دیگر
یکسانی پوشه هاست .اسناد متعددی به
دستمان می رسد ،از این پس یک پوشه
اســتاندارد در اختیار شــما قرار خواهد
گرفت که از سال آینده کارها بر اساس
آن خواهد بود .وی یادآور شد :یکی دیگر
از کارهایی که در گروه پژوهشــی انجام
دادیم مسأله کنترل پروژه است ،کنترل
پروژه برنامه ای اســت که بر اساس آن
رفتارهای پژوهشی یک پژوهشگر در آن
ثبت می شود.
ایشــان اظهــار داشــت :ایــن برنامه،
آمارگیــری ،گــزارش گیــری و میزان
کاربــری هر بخشــی از پژوهــش ها را
بخوبی مشخص می کند.

تالش براي گسترش تعامالت علمي ميان دو كشور ايران و اندونزي
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن
و حدیث ،حجتاالسالم و المسلمین دكتر
رضا برنجكار ،قائم مقام پژوهشــگاه قرآن
و حدیث در ديدار با مســئوالن و اســاتيد
دانشــگاه رادان فتح اندونزي طي سخناني
گفت :مهمترين ويژگي پژوهشگاه قرآن و
حديث اين اســت كه قرآن و حديث با هم
مالحظه می شوند تا بتوانيم معارف اسالمي
را به درستي متوجه شده و تبيين شوند.
وي ابراز داشــت :در احاديث به احاديث
پيامبرصلی اهلل علیه و آله و سلم و هم به
كتب و هم كتب فرق و مذاهب توجه داريم
و در تالش هستيم تا اين مسائل را در كنار
هم قرار دهيم.

مشــاور عالی رئیس پژوهشــگاه قرآن و
حديث در ادامه افزود :در  ۲۰سال اخير در
حدود  ۳۰۰عنوان كتاب را منتشر كرديم
كه بالغ بر  ۵۰۰جلد میباشد.
دكتر برنجكار گفت :پژوهشــگاه قرآن و
حديث متشــکل از  ۴پژوهشــكده می
باشد .پژوهشــكده علوم و معارف حديث،
پژوهشكده كالم اهل بیت علیهم السالم،
پژوهشكده تفسير اهل بیت علیهم السالم
و پژوهشكده اخالق و روانشناسي اسالمی.
قائم مقام پژوهشــگاه قرآن و حدیث در
پایان این جلسه اظهار داشت :پژوهشگاه
آمادگي دارد تا در يك فرصت يك هفتهاي
روشهاي فهم حديــث و نتايج آن را در

مراکز آموزشــی و پژوهشی اندونزی ارائه
نمائد و از ســويی نیز از كارشناسان شما
جهت سفر به شهر مقدس قم و حضور در
پژوهشگاه قرآن و حدیث دعوت می نمائیم
تا بتوانيم زمینه ای برای تبادل و تعامالت
علمي قوي تری باشد.
الزم به ذکر اســت سفر حجج االسالم و
المســلمین دکتر رضا برنجکار ،قائم مقام
و مشــاور عالی رئیس پژوهشگاه قرآن و
حدیث ،دکتر هادی صادقی مشــاور عالی
دانشگاه قرآن و حدیث و دکتر محمدتقی
سبحانینیا معاون فرهنگی ،ارتباطات و امور
بین الملل به اندونزی در تاریخ  20اسفند
 93به منظور حضور و شرکت در سمینار
«زن و خانــواده از دیدگاه مذهب جعفری

و شافعی» در دانشگاه سونان کالیجاکای
شهر جوکجاکارتای اندونزی انجام پذیرفت.
در این کنفرانس دکتر برنجکار مقاله خود
را بــا عنوان «عوامل تحکیــم و تضعیف
خانــواده در احادیــث» را ارائه کرده و به
پرسشهای اســاتید و دانشجویان دانشگاه
پاسخ دادند.
در این سفر از دانشگاه علوم قرآن و دانشگاه
شریف هدایت ا ..و کالج جامعة المصطفی
و نیز نمایندگــی مقام معظم رهبری در
اندونزی بازدید به عمل آمد.
همچنین در این ســفر دکتر برنجکار به
نمایندگی از پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و
حدیث تفاهم نامه هایی را با دانشگاه های
مذکور منعقد نمودند.

دیدار رئیس دانشگاه زیتونه تونس با رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث
به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه
قرآن و حدیث ،هشــام قریســه رئیس
دانشــگاه زیتونــه تونــس در بازدید از
پژوهشــگاه قرآن و حدیــث از آمادگی
دانشــگاه متبوعــش از گستردهشــدن
ارتباطــات و ایجاد کرســی بحثهای
حدیثی و سیرهنگاری در تونس خبر داد.
هشام قریســه رئیس دانشــگاه زیتونه
تونس با حضــور در پژوهشــگاه قرآن

و حدیــث ،ضمن بازدیــد از بخشهای
مختلــف مجموعه بــزرگ دارالحدیث،
با حجت االســام ســید محمد کاظم
طباطبایــی رئیس پژوهشــکده علوم و
معارف حدیث به گفت وگو نشست.
حجتاالســام طباطبایی ضمن اشاره
به بخشهای مختلــف مجموعه بزرگ
دارالحدیث به معرفــی گروههای علمی
پژوهشــگاه پرداخت و ابــراز امیدواری

کرد که با تقویــت ارتباطات و همکاری
علمی ،زمینه برای ارتقاء علوم اسالمی و
نیز نزدیکتر شدن اندیشههای مسلمین
جهان اعم از شــیعه و سنی به یکدیگر
شود.
رئیس دانشــگاه زیتونه هــم ضمن ابراز
خوشحالی از حضور در شهر مقدس قم و
بازدید از مراکز علمی همچون مجموعه
بزرگ دارالحدیث ،از آمادگی دانشــگاه

جامع زیتونه در گسترده شدن ارتباطات
و ایجاد کرســی بحثهــای حدیثی و
سیرهنگاری در آن دانشگاه خبر داد.
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مهمان نوازى ،يكى از برترين مكارم اخالقى

در آســتانه ســال جدید و عید نوروز و
رونــق گرفتن دید و بازدید و صله رحم،

نگاهی به کتاب «فرهنگنامه مهمانی» از
آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث.
ضيافــت ،مهماندارى و مهمــان نوازى،
دســت و دل باز بودن و سفره اى گشوده
داشــتن ،نشــانه جوان مردى و يكى از
برجسته ترين ارزش هاى انسانى و مكارم
اخالقى اســت .اســام ـ كه دين تكامل
ارزشــهاى اخالقى اســت ـ نيز اهتمام
ويژهاى بــه اين خصلت واالى انســانى
دارد و پيشــوايان ايــن آيين آســمانى،
تنبــه آفرين،
با تعبيرهــاى گوناگون و ّ
مسلمانان را به آن ،توصيه و تشويق كرده
اند .از نظر روايات اسالمى ،مهمان نوازى،
يكى از برترين مكارم اخالقى است كه در
آن ،مهمان ،نه تنها روزىِ خود را مىآورد
و از روزىِ انســان نمىكاهد ،بلكه بر آن
نيز مىافزايــد .مهمانى اگر با قصد قربت

انجام شــود ،در كنار ديگر عوامل خوش
بختى ،نقش مؤثّرى در رهايى از سختى
هاى قيامت و ورود به بهشت جاويد دارد.
برعكس ،خــوددارى از پذيرفتن مهمان،
نشانه قســاوت قلب انسان ،و كوچ كردن
خير و بركت از خانه اى اســت كه در آن
زندگى مى كند.
ســطرهای فوق بخــش ابتدایی کتاب
فرهنگنامه مهمانی اســت .کتابی که به
آیات و احادیثی می پردازد که در آن از
مهمانی و دید وبازدید و ...ســخن گفته
شده است.
اين فرهنگنامــه برای نخســتين بار،
رهنمودهــای قرآن و احاديث اســامی
را درباره ارزش فرهنــگ مهمان نوازی
و آدابــی كه رعايت آنها بــر مهمان و
ميزبان ضروری اســت ،به صورتی نسبتاً

جامع و با نظمی نوين ،ارائه میكند.
فرهنگ نامه مهمانى ،قطره اى از درياى
بيكــران علــوم و معارف ناب اســامى
و َمدخَ لى ديگــر از دانــش نامه قرآن و
حديث اســت كه به صورت مســتقل از
سوی پژوهشــگاه قرآن و حدیث منتشر
شده است.
ایــن کتاب از محصوالت پژوهشــكده
علوم و معــارف حديث و بــا همكاری
جمعــی از محققــان و تحت اشــراف
حضــرت آيتاهلل محمدی ری شــهری
تدوين و گردآوری شده است.
ايــن كتاب شــامل پنج فصل اســت؛
تشــويق به مهمان نوازی؛ آنچه شايسته
ميزبان اســت؛ آنچه شايســته ميزبان
نيست؛ آنچه شايسته مهمان است؛ آنچه
شايسته مهمان نيست.

کتاب فرهنگ نامه زیارت عتبات بر پایه منابع معتبر منتشر شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و
حدیث ،کتاب فرهنگ نامه زیارت عتبات
بر پایه منابع معتبر ،تألیف حضرت آیت اهلل
ری شهری و جمعی از پژوهشگران گروه
سیره نگاری پژوهشــکده علوم و معارف
حدیث منتشر شد.
تاکنــون کتابهای مفیــد و ارزندهای
دربــاره زیارت عتبات و بهــره گیری از
این انوار مقدس نــگارش یافته اند؛ اما
«فرهنــگ نامه زیارت عتبــات» تالیف
حضرت آیت اهلل محمدی ری شــهری
و جمعی از پژوهشــگران ،تالشی است
نو که بــا نظمی نوین ،رهنمودهای اهل
بیت علیهم الســام را در جهت فرهنگ
سازی زیارت آستان های خاندان رسالت
تقدیم عالقه مندان می کند .ویژگیهای
این کتاب عبارت اند از:

جامعیت نســبی :در ایــن کتاب تالش
شده است آنچه مورد نیاز زائران است از
منابع قابل استناد گزینش و ارائه شود.
آداب و آفات زیارت :در این مجموعه ضمن
بیان آداب و آفات زیــارت ،اعمالی که به
روایات معصومان علیهم الســام مستند
نیستند به زائران شناسانده شده اند.
معرفــی اماکن متبرکه :برای آشــنایی
زائران توضیحاتی درباره مساجد معروف،
قبور منســوب به شــماری از پیامبران،
علما و صلحا و همچنین مشاهیر مدفون
در نجف ،کوفه ،کربال ،کاظمین و سامرا
به صورت اجمالی ارائه میشود.
زندگی نامه مشــاهیر :از شــخصیتهای
مدفون در جوار آستانهای مقدس عراق،
زندگی نامه ی کوتاهی منتشر شده است.
نقشــه های کاربردی :دیگر ویژگی این

فرهنگ نامه هشت نقشه در پایان کتاب
اســت که در آنها حرم مطهر امامان و
اماکن و مزار شــخصیتهای مدفون در
آنها ،مســجد کوفه و سهله و اماکن و
مقامهای آنها و منطقه مرکزی شــعر
نجف و کربال جانمایی شده است.
«فرهنگ نامه زیارت عتبات» در شش
فصل تهیه و تدوین شــده اســت که به
ترتیــب عبارتند از :فصــل اول :نجف،
فصل دوم :کوفه ،فصل سوم :کربال ،فصل
چهارم :بغــداد (کاظمین) ،فصل پنجم:
ســامرا و فصل ششــم که در آن برخی
از ســورهها ،نمازها ،زیارتها ،و دعاهای
مورد نیاز زائران گرد آمده است.
الزم بــه ذکر اســت که ایــن کتاب در
سال  ۱۳۹۳از ســوی پژوهشکده علوم
و معارف حدیث و با همکاری انتشارات

دارالحدیــث در  ۵۳۵صفحــه بــا قطع
وزیری منتشر شده است.

برگزاری نشست علمی معنا شناسی و علم کالم
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن
و حدیث ،به همت پژوهشــکده کالم اهل
بیت علیهم الســام و با همکاری انجمن
کالم اسالمی حوزه علمیه ،نشست علمی
معنا شناسی و علم کالم با سخنرانی حجت
االســام و المســلمین دکتر محمدتقی
سبحانی ،رئیس پژوهشکده کالم اهل بیت
علیهم السالم و حجت االسالم و المسلمین
دکتر علیرضا قائمینیا عضو هیأت علمی
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در
روز دوشنبه  18اسفند در سالن همایش
انجمن های علمی حوزه برگزار شد.
این نشست اولین نشست تخصصی و میان
رشــتهای معناشناسی و دانشهای همگن

بود که با رویکــرد مباحثه همدالنه و در
راستای کشف نکات تماس دانش کالم و
دانش معناشناسی برگزار گردید.
در این نشســت هر یک از نظریه پردازان
ابتدا با تعریف کالم و معناشناســی و ارائه
نمونههای عینی نقش معناشناسی را در
دانش کالم بررسی کردند.
الزم به ذکر اســت در این نشســت تنها
جایگاه و نقش دانش معناشناسی در علم
کالم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا
در نشست های آتی مباحث مطرح در این
موضوع به صورت تفصیلی و نیز به نقش
دانش کالم در علم معناشناسی پرداخته
شود.

محورهای مطرح شــده در این نشست به
قرار ذیل میباشدک
نقش معناشناســی در بعد اســتنباط و
ساخت جهانبینی کالمی

نقش معناشناسی در بعد تبیین و تنظیم
موضوعات و مسائل کالمی
جایــگاه معناشناســی در بعــد دفاع از
آموزههای کالمی.
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نگاهی به کتاب شرح زیارت جامعه کبیره ( تفسير قرآن ناطق)

به گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه
قــرآن و حدیث ،کتاب «شــرح زیارت
جامعــه کبیــره» از آثــار ارزشــمند
پژوهشگاه قرآن و حدیث می باشد که تا
کنون به چاپ های متعددی رسیده و با
استقبال فراوانی نیز همراه بوده است .در
سالروز شهادت حضرت امام هادی علیه
الســام ،که زيارت جامعه كبيره يكى از
ميراث هــاى گران قــدر آن امام همام
می باشــد معرفی کوتاهی از این کتاب
ارائه می گردد .الزم به ذکر است زیارت
جامعه کبیــره از مهمترین و کاملترین
زیارت نامههای امامــان معصوم علیهم
الســام در پاســخ به درخواست یکی
از شــیعیان صادر شــده است .مضمون
زیارت نامه باورهای شیعه درباره امامت،
مقام امامان و وظایف شیعیان در مقابل
ائمه اطهار علیهم الســام است .زیارت
جامعه کبیره را میتوان حاوی یک دوره
مباحث امام شناســی در قالب عبارات
فصیح و دلنشین به حساب آورد.

معرفی کتاب

«شــرح زیارت جامعه کبیره» مجموعه
ای مشــتکل از قریب به  ۱۲۰سخنرانی
آیت اهلل محمدی ری شــهری در شرح
این زیارت نامه شریف است که در سال
 ۱۳۸۱تا  ۱۳۸۲در شــبکه قرآن سیما
تولید و پخش شده است و نرم افزار آن
نیز در سال  ۱۳۸۵با نام شرح مجموعه
گل منتشر شــد .برای معرفی بهتر این
کتــاب ،مقدمه آن که بــه قلم آیت اهلل
ری شــهری است را مرور می کنیم تا با
ویژگــی ها و بخش های مختلف این اثر
ارجمند آشنا شویم:
«به نظر مى رســد كه هدف امام هادى
عليه السالم از اين گونه اقدامات فرهنگى
ـ سياســى ،تبديل كردن زيارتگاه هاى
اهل بيت عليهم السالم به مراكزى براى
آشنا شــدن مســلمانان با اسالم ناب و
جايگاه اهل بيت عليهم السالم در اسالم
بود .اين كوشش ارجمند ،در برابر توطئه
دشمنان اســام علوى ـ كه تالش مى

كردند تا اين پايگاه هاى مستحكم را در
ميان مردم ،از بين ببرند ـ و براى مقابله
شيادانى كه با نشر افكار غلوآميز خود
با ّ
در بــاره امامان عليهم الســام ،زمينه
ســاز جدايى جامعه اسالمى از اهل بيت
عليهم السالم مى شــدند ،انجام گرفت
و بدين ســان ،مجموعــه اى از زيارت
نامه هاى ارزنــده و آموزنده ،از اين امام
بزرگوار ،به يادگار مان ْد كه مشهورترين و
معتبرترين آنها« ،زيارت جامعه كبيره»
است.
اين زيارت نامه ـ كه تبيين و شرح آن،
موضوع كتابى اســت كه در پيش چشم
خوانندگان گرامى قــرار دارد -در واقع،
كوتاه تريــن و كامل تريــن متون امام
شناسى اســت كه به روشنى ،مرزهاى
توحيد ،نب ّوت و امامت را مشخّ ص كرده،
آنها را توضيح مــى دهد و به دور از هر
گونه غلــو ،جايگاه راســتين اهل بيت
عليهم السالم را بيان مى نمايد.
زيارت جامعه و تفسير قرآن
شايد نخســتين پرسشى كه با مالحظه
نام اين كتاب به ذهن خواننده مى رسد،
اين باشــد كه :چه رابطه اى ميان قرآن
كريــم و «زيارت جامعه» وجود دارد كه
شــرح اين زيارت نامه ،تفســير قرآن،
ناميده شده است؟
در پاســخ اين پرســش ،بايد گفت كه
قرآن ،كتاب انسان سازى است ؛ انسانى
كه مى تواند مظهر اَســما و صفات الهى
شود و خليف ُة ّ
الل گردد و امام نيز ،كامل
ترين انسان هاست.
ِ
اين ســخن ،بدين معناست كه انسان،
اگر قــرآن را به طور كامــل در زندگى
خويش جريان بخشــد ،به مرتبه انسان
كامل مى رســد .از اين رو ،امام ،تحقّق
كامل قرآن ،در انســان است و
عينى و
ِ
بدين ســان ،خاتم پيامبران ـ كه كامل
ترين انســان ها و اما ِم امامان اســت ـ،
ِ
كامل ترين نســخه قرآن ناطق است و
قرآنى آن بزرگوار،
پس از او ،اهــل بيت
ِ
نســخه هاى ديگرى از انســان كامل و
قرآن ناطــق اند .لذا گزارش شــده كه
در جنــگ صِ فّين ،هنگامى كه دشــمن
با تزوير مى خواســت از قــرآن صامت
ضد قــرآن ناطق و ارزش هاى قرآنى
بر ّ
سوء استفاده كند ،امام على عليه السالم
فرمود:
ُرآن ال ّنا ِطقُ  .قرآن ناطِق ،منم.
ق
  أَنا ال ُ
و در روايتى ديگر ،آمده كه فرمود:
الم َع ِّب ُر
  هذا ك
ِتــاب اللّ ّ
ُ
الصام ُِت َوأَنــا ُ
للّ
َ
ُ
خُ
ِق َو َذروا
ط
ا
ن
ال
ا
ب
وا
ذ
ف
َعنــ ُه،
ِكتــابِ
ّ ِ
للّ
الصام ِِــت ،إِذ ال ُم َع ِّب َر
ا
ك
ب
كم
ِ
ِتابِ
ُ
ّ
الح َ
َعن ُه َ
خاموش خداست
كتاب
اين،
يرى.
غ
ِ
و من ،ســخنگوى اويم .پــس به كتاب
گوياى خداوند ،دســت بياويزيد و حكم
كردن بر اساس كتاب خاموش خدا را وا

نهيد ؛ چرا كه جز من ،سخنگويى براى
آن نيست.
بنا بر اين ،تبيين ويژگى هاى اهل بيت
عينى
عليهم الســام ،در واقع ،تشريح
ِ
قرآن در زندگى انســان اســت و شرح
«زيــارت جامعه» ،در حقيقت ،تفســير
قرآن ناطق و انسان كامل است.
گفتنى اســت كــه متن ايــن كتاب،
برگرفته از مطالبى اســت كه به وسيله
نگارنده اين ســطور ،طــى  ۱۲۲برنامه
تهيه
تلويزيونى ،براى «سيماى قرآن»ّ ،
و از اين شبكه تلويزيونى پخش گرديده
اســت و اينك ،پس از اصالح و تكميل،
تقديم عالقه مندان مى گردد.
ويژگى هاى كتاب حاضر
اهميت «زيــارت جامعه» و
به دليــل ّ
ضرورت شــرح آن ،تاكنون شــرح هاى
متعددى بر اين زيارت ،نوشــته شده كه
ّ
خاص خود را دارند.
هر يك ،ويژگى هاى
ّ
كتاب حاضــر نيــز داراى ويژگى هايى
است كه به برخى از آنها ،اشاره مى شود:
 .۱استناد گسترده به قرآن و حديث
نخســتين و مهــم ترين ويژگى شــرح
حاضر ،اســتناد گســترده آن به قرآن و
احاديث اسالمى اســت ،به گونه اى كه
خواننــده ،عالوه بر آشــنايى بــا معانى
زيارت نامه ،با انبوهى از آيات و رواياتى
كه موجب تقويت متن آن مى شود ،نيز
آشنا مى گردد.
 .۲همگانى بودن مطالب
از آن جــا كه مطالب ايــن كتاب ،براى
تهيه مى شد ،تالش
«ســيماى قرآن» ّ
گرديد كه تا جاى ممكن ،ســاده و براى
همگان ،قابل فهم و ســودمند باشد .به
همين دليل ،برخى از حكايات و خاطره
هاى آموزنده ،بدان افزوده گرديد.
 .۳نقد برخى آرا
در برخــى از موارد ،اين كتــاب ،آراى
ديگران را در شرح برخى از عبارت هاى
ايــن زيارت ،مورد نقد قــرار مى دهد و
تفســير جديدى را كه بــه نظر ،انطباق
بيشــترى با آن عبــارات و ديگر روايات
دارد ،ارائه مى نمايد.
 .۴توضيح واژه ها
در كتــاب حاضر« ،زيــارت جامعه» به
يكصد و ده بخش ،تقســيم شــده و در
آغاز هر بخش و پيش از شــرح آن ،واژه
هايى كه نياز به توضيــح دارند ،با بهره
گيرى از منابع معتبر لغت ،واژه شناسى
گرديده اند.
گفتنی است  کتاب «شرح زیارت جامعه
کبیره» متشکل از  ۶۸۴صفحه در قطع
وزیری و با جلد سخت می باشد و برای
نخستین بار در ســال  ۱۳۸۷منتشر و
در سال  ۱۳۹۳برای ششمین بار توسط
انتشارات دارالحدیث تجدید چاپ شده
است.
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معاونت فرهنگی ،ارتباطات و امور بین الملل
4
نخستین جلسه معاونت فرهنگی دارالحدیث ،در سال  ۹۴برگزار شد

جلسه معاونت فرهنگی ،ارتباطات و امور بین
الملل ،با حضور معاون فرهنگی ،مدیران و
کارکنان بخش فرهنگی در سالن جلسات
مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دارالحدیث،
معاون فرهنگی و ارتباطات مؤسسه
دارالحدیث ،در این جلسه با تبریک سال

نو و تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان در
طول سال گذشته ،ابراز امیدواری کرد سال
 ۹۴سالی سرشار از موفقیت و نوآوری در
کارها باشد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد تقی
سبحانی نیا ،حدیثی از حضرت عیسی بن
الصال ِحة
مریم(ع) را بازگو کرد که:ب ِال ُقلوبِ ّ
عم ُر ا ُ
رض َو ب ِها یُخ ِر ُب االَ َ
هلل االَ َ
رض إذا کان َت
یَ ُ
َعلی َغی ِر ذل َِک
با دل های درست است که خداوند زمین را
آباد می کند ،و با همین دل ها هر گاه خراب
شوند ،زمین را خراب میکند.
وی در توضیح حدیث گفت :منشا رفتارها،
قلب هاست ،خدای متعال با قلب های صالح
زمین را آباد می کند وهمان زمین را خراب
می شود اگر قلب ها ناپاک شوند زیرا رفتارها
از قلب ها منشاء می گیرند .از کوزه همان

برونطراود که در اوست.
وی افزود :تالش با قلب پاک و خالص و با
نیت «قرب الي اهلل» ،سبب آبادانی دنیا و
آخرت می شود.
معاون فرهنگی و ارتباطات دارالحدیث،
تصریح کرد :توفیق برای نشر معارف اهل
بیت(ع) ،توفیق بزرگی است و ماباید قدردان
توفیق خدمت به قرآن و مکتب اهل بیت(ع)
باشیم.
حجت االسالم سبحانی نیا ،با تاکید بر این
که اگر نیت ها خدایی باشد برکات الهی
جاری می شود ادامه داد :کسانیکه با تقوا و
خالصانه خدمت کنند ،اجرو پاداش حقیقی
تالششان را در آخرت خواهند دید و این
حقوق و حقالزحمه که دریافت می کنیم
تنها گوشه ایی از نتیجه تالش خدایی خواهد
بود نه تمام آن .نیتمان را به گونه ایبسازیم

که انتظار پاداش اخروی را داشته باشیم.
در ادامه مدیران بخش های اداره کل
فرهنگی ،امور بین الملل ،روابط عمومی
و تولید و پردازش اطالعات ،گزارشی از
عملکرد سال  ۹۳ارائه کردند.
گفتنی است ،معاونت فرهنگی ،ارتباطات و
امور بین الملل مؤسسه دارالحدیث به عنوان
یکی از بخش های مهم مؤسسه علمی ـ
فرهنگی دارالحدیث ،وظیفه عمومی سازی
معارف اهل بیت علیهم السالم برای اقشار
مختلف جامعه ،اطالع رسانی مناسب از
فعالیت های مؤسسه و برقراری ارتباط با
مراکز علمی داخل و خارج کشور و و نیز
پشتیبانی از فعالیتهای مشترک علمی
بخش های مختلف مؤسسه( ،اعم از دانشگاه
و پژوهشگاه) را با مراکز آموزشی وپژوهشی
داخلی و خارجی بر عهده دارد.

سفر سه نفر از مدیران ارشد دارالحدیث به اندونزی
حجج اســام آقایان هادی صادقی ،رضا
برنجــکار و محمد تقی ســبحانی نیا در
ســفر  6روزه خود به اندونزیبا جمعی از
شخصیت های علمی و فرهنگی آن دیار
دیدار و از برخی مراکز آموزشی بازدید به
عمل آوردند.
به گزارش پایگاه اطالع سانی دارالحدیث
از سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»،
جمعی از مسئوالن موسسه علمیفرهنگی
دارالحدیث به کشور اندونزی سفر کردند.
حجج اسالم هادی صادقی ،رضا برنجکار
و محمد تقی سبحانی نیا  ۲۱اسفند وارد
کشــور اندونزی شدند و در سفر ۶روزه
خود در این کشور با جمعی از شخصیت
هــای علمی و فرهنگی دیدار و از برخی

مراکز آموزشی بازدید بهعمل آوردند.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
در اندونــزی که میزبانــی از این هیات
حوزوی را بر عهده داشــت ،برنامه های
ذیل را برای ایشان تدارک دیده بودند:
*دیدار با مسؤوالن دانشگاه رادن فتح
و بحــث و تبادل نظــر در خصوص
شرایط اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه
وبرداشتن گام های عملی
*جلسه با پروفســور دکتر حیدر باقر،
مدیر انتشارات برتر اندونزی (میزان)
*بازدید از نمایندگی جامعۀ المصطفی
(ص) و جلسه با مسؤوالن
*بازدیــد از مرکز اســامی جاکارتا و
جلسه با مدیر مرکز اسالمی

*دیدار با مسؤوالن دانشگاه علوم قرآن
جاکارتا
*حضــور در ســمینار زن و خانواده از
دیدگاه مکتب جعفری و شــافعی در
دانشگاه سونان کالیجاگا

*دیدار با مســؤوالن دانشــگاه سونان
کالیجاگا
*دیدار با رئیس دانشگاه شریف هدایت
اهلل و دیدار با رئیس دانشــکده اصول
دین این دانشگاه

مراسم بزرگداشت مقام شهدا در دارالحدیث برگزار شد
 ۲۲اسفند در تقویم جمهوری اسالمی به
عنوان روز بزرگداشت مقام شهدا ثبت شده
است .بدین مناسبت مراسم گرامی داشت
یاد و نام شهدا در موسسه علمی فرهنگی
دارالحدیث برگزار شد.
این مراسم در محل نمازخانه موسسه با قرائت
زیارت عاشورا آغاز شد و سپس حجت االسالم

و المسلمین کمالعزت معاونت فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث در سخنان
کوتاهی با اشاره به حدیثی از امام صادق به
بیان فضایل و مناقب حضرت صدیقه طاهره
سالم اهلل علیه پرداختند و بعد از آن مطالبی
درباره مقام شامخ شهدا بیانداشتند.
در ادامه آیت اهلل ری شهری و اساتید،

کارکنان و دانشجویان موسسه علمی
فرهنگی دارالحدیث با حضور در جوارمزار
شهدا ،فاتحه ای به دو شهید گمنام موسسه
هدیه نمودند.
همچنین کاشت چند نهال در جوار مزار
شهدا توسط آیت اهلل ری شهری پایان بخش
این مراسم بود.
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گزارشی از عملکرد دبیرخانۀ کنگره های مؤسسه دار الحدیث در سال 1393
مدیــر اجرایــی دبیرخانــه کنگره های
دارالحدیث ،برگزاری همایش بزرگداشت
آیة اهلل میرزا علی مشکینی(ره) در قم و
اردبیــل را یکی از فعالیت های مهم این
بخش در سال  93عنوان کرد. 
حجت االسالم والمسلمین «محمد مهدی
خوش قلــب» امروز در گفتگــو با پایگاه
اطالع رسانی دارالحدیث،اظهار داشت :این
همایش ۲۵ ،اردیبهشت ماه سال ،۱۳۹۳
با سخنرانی مرحوم آیة اهلل مهدوی کنی و
آیة اهللاستادی در قم برگزار شد.
وی افــزود :یک هفته پــس از همایش
قــم ،همایش اردبیل بــا حضور علما،
عالقه مندان ،مسؤالن محلی و تعدادی
از نویسندگان مقاالت ،در سالن والیت
آن شهر برگزار شد.
مدیر اجرایــی دبیرخانــه کنگره های
دارالحدیــث ،با بیــان اینکه ،انتشــار
مجموعه آثار آیة اهلل مشــکینی در ۲۳
عنوان در قالب  ۵۰جلد صورت گرفته،
به دیگر فعالیت های این همایش اشاره

کرد و گفت :انتشار بخشیاز گفتارهای
ّ
معظــم له در دو جلد؛ انتشــار یادنامۀ
آن مرحــوم در  ۶عنــوان در  ۷جلــد؛
تولیــد و عرضۀ نرم افــزارتالوت قرآن
کریم با ترجمه آیة اهلل مشــکینی ،نرم
افزار مجموعه آثــار همایش ،خبرنامه
همایش ،طراحی و راه انــدازی پایگاه

اینترنتــی همایش و برپایی نمایشــگاه
آشــنایی بــا زندگــی و آثــار آیة اهلل
مشــکینی ،همزمان با برگزاری مراسم
همایــش از دیگــر فعالیت هــای این
همایش بود.
حجت االســام خوش قلــب در ادامه
ایــن گفتگــو ،فراهم کــردن مقدمات

برگــزاری کنگــرۀ ســید مرتضی علم
الهــدی ،همــکاری بــا «مرکــز ری
شناسی» آســتان حضرت عبدالعظیم
(ع) و راه اندازی واحد شــعر آیینی در
مؤسســه دارالحدیث را از دیگر برنامه
های سال گذشته دبیرخانه کنگره های
دارالحدیث عنوان کرد.

ديدار مسئوالن و كارشناسان موسسه دارالحديث با رئيس دانشگاه اسالمي پلمبنگ اندونزي
قائم مقام موسسه دارالحديث و مسئوالن
ارشد اين موسسه با رئيس دانشگاه
اسالمي پلمبنگ اندونزي ديدار و گفتگو
كردند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رساني رايزني
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در كشور
اندونزي ،پرفسور دكتر افالطون رئيس

دانشگاه اسالمي پلمبنگ اندونزي ضمن
استقبال از هيئت ايراني ،اين ديدارها را
موجب گسترش تعامالت فكري و علمي
دو طرف عنوان كرد.
وي افزود :بايد رفت و آمدهاي ميان دو
كشور اسالمي بيشتر شده تا با همفكري
همديگر بتوانيم به نتايجمطلوبي برسيم.

رئيس دانشگاه اسالمي پلمبنگ اندونزي ابراز
داشت :اين دانشگاه افتخار دارد كه ميزبان
هيئت ايراني باشدو همواره در خدمت شما
و مجموعه تيم ايراني خواهيم بود.
حجتاهلل ابراهيميان رايزن فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران در كشور اندونزي
نيز در اين ديدار گفت :از شش ماه قبل

اين سفر مورد توجه موسسه دارالحديث
بود كه خوشحاليم امروز انجام شد.
وي گفت :اين سفر در راستاي امضاي
تفاهمنامه سابق انجام شده كه معتقديم
حضور هيئتهاي ايراني و اندونزي در دو
كشور موجب رشد و رونق علمي خواهد
شد.

مباحث ديني با جذابيت براي جوانان مطرح شود
معاون فرهنگي و ارتباطــات بين الملل
دارالحديث گفت :مباحث ديني را اگر با
جذابيت بــرايجوانان و توده مردم بيان
كنيم ،قطعا همه مجذوب آن ميشوند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رساني رايزني
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در كشور
اندونزي ،حجتاالسالمدكتر سبحاني نيا
در بازديد از دانشــگاه رادان فتح اندونزي
كه با حضور مسئوالن و كارشناسان عالي
موسسهدارالحديث و همچنين مسئوالن و
اساتيد دانشگاه رادان فتح اندونزي برگزار
شــد گفت :قرآن و حديث هيچاختصاص
خاصــي به افراد خاص نــدارد ،بلكه همه
مردم به آن نياز دارند.
وي گفــت :ما و شــما بايد همــه نگاه و
تالشــمان اين باشــد كه نتيجه كارمان
براي توده مردم قابل اســتفاده باشــد و
بتوانيم خدمات قابــل قبولي را به مردم
ارائه كنيم.

 معاون فرهنگــي و ارتباطات بين الملل
دارالحديث با اشــاره به جايگاه كشــور
اندونــزي گفت :اين كشــور بــه عنوان
بزرگترين كشور اســامي افتخار جهان
اسالم به شــمار ميرود ولي بايد مراقب
باشيم كه در آينده مورد تهاجم فرهنگ
غرب قرار نگيرد.
 دكتر ســبحانينيا با اشــاره به ســنت
پيامبر(ص) گفت :ســنت پيامبر(ص) در
محور اخالق بود و لذا بايد با اخالق عمل
كنيم و ما اگر معارف اخالقي را به صورت
ســاده و روان بيان كنيم مردم و جامعه
جذب آن خواهند شد.
 وي گفت :اين طبيعي است كه در مسير
بايد از تكنولوژيهاي روز اســتفاده شود
كــه ما در اين راســتا با توليــد كتاب و
نرمافزارهايي اقدام به اين كار كردهايم.
 رئيس دانشــكده قرآن و حدیث پرفسور
دكتر الفي جوليجون نيز در اين مراســم

ضمن تشــريح وظايف مختلف دانشكده
گفت :از تبادل اســاتيد بســيار استقبال
ميكنيم تا يافتههاي جمهوري اســامي
ايــران به اين دانشــگاه منتقل شــودو
بتوانيم از تجربيات شما استفاده كنيم.
دكتر كاســينو رئيس دانشــكده تربيت
نيز گفــت :انجام تحقيقات مشــترك را

پيشــنهاد ميكنيم كه اميدواريم هر چه
سريعتر به نتيجه برسد.
دكتر عمرسعيد معاون دانشكده شريعت
نيز گفت :در اين دانشــكده بر روي چهار
موضوع خانواده ،معامله ،حقوق تطبيقي
و جزا تمركز داريم و نياز به تشكيل تيم
است تا اين مباحث را پيگيري كنيم.

ماهنامه محدث
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فراخوان همایش ملی حدیث رضوی  3منتشر ش د
از ســری برنامــه های ســیزدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) مهر
مــاه 1 394همزمان بــا هفته والیت،
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســامي
اســتان قم و مؤسســه علمی فرهنگی
دارالحدیــث ،همایــش ملــی حدیث

رضوی رابــا رویکرد احادیث کالمی و
اعتقادی امام رضا علیه السالم ،برگزار
مي کند . 
همزمان با هفته والیت ( عید ســعید
غدیر خــم تا روز مباهلــه ) اداره كل
فرهنگ و ارشــاد اســامي استان قم

و مؤسســه علمی فرهنگی دارالحدیث
 ،همایــش ملــی حدیث رضــوی را با
رویکرد احادیث کالمی و اعتقادی امام
رضا علیه السالم  ،برگزار مي کند .
اهم اهداف
1 .1بازسازی الگوی اســتنباط  ،تبیین و

دفــاع از آموزه های دینی براســاس
روایات رضوی
2 .2بازیابی معارف رضوی در موضوعات
کالمی
موضوع همایش:
احادیث اعتقادی امام رضا(ع)

ماهنامه محدث
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انتشارات
5
«در بهشت ایمان»؛ داستان هایی از زنان صدر اسالم
کتــاب «در بهشــت ایمــان» مجموعه
داستانهای کوتاهی از زنان صدر اسالم
تا امامان شیعه است که زهرا بابایی آن
رابه نگارش درآورده و در آســتانه روز
بزرگداشت مقام زن منتشر شده است. 
«در بهشــت ایمان» بازنویســی چهل
داســتان کوتاه از زنان صدر اســام تا
امامان بزرگوار شــیعه اســت ،زنانی که
نخســتین پایههای دینــداری زنانه را
برافراشــتند و زنان و مردان مسلمان را
تا همیشــه وامدار خــود کردند ،به جز
آخرینداســتانهای کتاب که در واقع
گفتوگوی دو دانشــجوی دختر درباره
زن مسلمان است و اشاراتی به نخستین
زنشــهید در تاریخ اســام دارد ،باقی
حکایتها برگرفتــه از منابع تاریخی و
متون دینی است.
این کتاب از  ۳۷داســتان کوتاه تشکیل
شــده اســت که هر کــدام حداکثر دو
صفحه هســتند، نوشته شــده است و

باپرداختهای مناســب و تصویرسازی
خالقانه نویسنده ،به قصههایی خواندنی
برای مخاطب تبدیل شــده است ،ضمن
اینکه نشــانی روایتهایی که داستان بر
اساس آن شکل گرفته ،عیناً در پایان هر
کدام آمده و آن را مستند کرده است.
در داســتانی بــا عنوان «همســری و
همراهی» میخوانیم:
من تندخــو و مادر چند بچــه یتیمم،
همســرم در جنگ احد کشته شد ،این،
پاسخ امسلمه بود به خواستگارش.
اما خواستگار عقب ننشست.
مــن از تو بزرگتــرم ،فرزندانت را هم به
خدا و من که فرستاده اویم بسپار ،از خدا
میخواهم که تندخویی تو را از توبگیرد و
مهر و مهربانی را جایگزین آن کن د.
امســلمه پذیرفت و با کمترین وســایل
زندگی به خانه پیامبر رفت.
سالها گذشت و رشته دوستی و محبت
میان آن دو محکمتر شــد .در روز صلح

حدیبیــه پیامبر نزد امســلمه آمد ،در
حالی که برافروخته بود.
به مهاجران و انصار میگویم خیر ما در
این صلح است ،سرهای خود را بتراشید
تا برای حج وارد مکه شــویم ،اماعدهای
از آنان این صلح را ننگ میدانند.
امسلمه که شوی خود را در غم و اندیشه
دید ،گفت:
اینان هوس فتح و پیروزی دارند و صلح
را شکســت میدانند ،شــما برخیزید و
سر خود را بتراشید ،وقتی رفتار شما را
ببینند ،دســت از لجاجت و جنگطلبی
بر میدارند.
همین گونه نیز شــد ،مردم وقتی دیدند
که پیامبر آماده حج میشود ،دانستند که
ایشان تصمیم خود را گرفته است و ازآن
باز نمیگردد ،پس یک به یک به ایشــان
پیوستند و سرهای خود را تراشیدن د.
به گزارش فارس« ،در بهشــت ایمان»
توســط معاونت فرهنگــی ،ارتباطات و

امور بینالملل مؤسسه دارالحدیث تولید
ومنتشر شده اســت ،این کتاب در ۷۸
صفحــه با قطع رقعی و بــا تیراژ ۱۰۰۰
نسخه چاپ و به قیمت  ۳۵۰۰تومان به
فروشمیرسد.

«از قرآن بیشتر بدانیم» منتشر شد

کتاب «از قرآن بیشــتر بدانیم» نوشته
مهدی خســروی سرشــکی بر اســاس
کتاب«شــناختنامه قرآن بر پایه قرآن
و حدیــث» نوشــته محمــد محمدی
ریشــهری و جمعــی از پژوهشــگران
پژوهشکده علوم و معارف حدیثمنتشر
شد. 

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
دارالحدیــث ،کتــاب «از قرآن بیشــتر
بدانیم» نوشته مهدی خسروی سرشکی
برآن اســت تا با بهــره گرفتن از کتاب
چهارجلدی «شــناختنامه قرآن بر پایه
قرآن و حدیث» به  ۱۱۴پرسش درباره
قرآن و موضوعات وابســته به آن ،پاسخ
کوتاه و کامل بدهد و به برخی احادیث
مربوط نیز اشارهداشته باشد.
همچنیــن  ۲۵پژوهــش بــه تناســب
موضوعات قرآنی و مطرح شده در کتاب
ارائــه گردیده و در پایان ۱۰فهرســت
با عناوین آیات ،اشــعار ،زمانها ،غریب
الحدیث ،ادیان ،فرقهها و مذاهب ،منابع
و مأخذ درج شدهاست.
این کتاب از  ۷بخش که عبارت اســت

از مبانی شــناخت قرآن ،برکات قرآن،
ویژگیهای قرآن ،یاد دادن ویاد گرفتن
قرآن ،تالوت قرآن ،تفسیر قرآن و روش
تبلیغ در قرآن ،تشکیل شده است.
 درباره اعجاز علمی قرآن و اشاره آن به
اســرار آفرینش آثار زیادی منتشر شده
است ،برخی از موارد اعجاز علمی قرآن
عبارتند از حرکت زمیــن ،جفت بودن
گیاهان و رســتنیها ،جفت بودن همه
آفریدهها ،قانونجاذبه ،اســرار آفرینش
کوههــا ،پیدایش گیتی ،وجود حیات در
دیگر ســتارگان در بخشی از این کتاب
آمدهاست.
چاپ اول کتاب «از قرآن بیشتر بدانیم»
با شــمارگان هزار جلد و قیمت ۷۲۰۰
تومان در  ۱۷۶صفحه جلد نرمیا شومیز

انتشار آثار دارالحدیث به زبان ماالیی در اندونزی
معاون فرهنگی و ارتباطات دارالحدیث،
از انتشــار آثار این مؤسســه در کشور
اندونزی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر سبحانی

نیــا ،در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی
دارالحدیث با بیان این مطلبافزود :این
آثار ترجمه و منتشر شده عبارت ند از :
 المحبة فــی الکتاب و الســنة؛ پیامبر

رحمت؛ فرهنگ نامه ادب؛مراقبات ماه
رمضان؛حکمت نامه کودک؛منتخب ۴
جلــدی میزان الحکمةبــه زبان ماالیی
ترجمه و منتشر شده است.

با تــاش اداره تدوین متــون معاونت
فرهنگی و ارتباطات مؤسسه دارالحدیث
به تازگی منتشر شدهاست.
 ایــن کتــاب برگرفتــه از کتــاب
چهارجلدی«شــناختنامه قرآن بر پایه
قــرآن و حدیث» (در  ۴جلد) نوشــته
محمدمحمدی ریشــهری و جمعی از
پژوهشــگران پژوهشکده علوم و معارف
حدیث اســت که در مرداد ماه سال۹۱
در نمایشــگاه قرآن کریم با حضور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد.
در کتاب «شــناختنامه قــرآن بر پایه
قرآن و حدیث» به آیات قرآنی «بالغ بر
هزار آیــه» و حدود هزار و ۸۰۰حدیث
استناد شده ،ضمن آن که ترجمه آیات
و احادیث نیز ارائه گردیده است

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

17

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

سفر سه نفر از مدیران ارشد دارالحدیث به اندونزی

www.darolhadith.org

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

18

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

خاطره گویی جانبازان در دانشگاه قرآن و حدیث

www.darolhadith.org

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

19

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

روز بزرگداشت شهدا و کاشت نهال در مزار شهدا توسط آیت اهلل ری شهری

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

20

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

گزارش تصویری نشست علمی «نظریه بر ساختگرایی اخالقی»

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

21

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

اولین جلسه تواصی به حق در سال  1394با حضور کارکنان و خادمین حضرت
عبدالعظیم حسنی علیه السالم

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

22

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

آئین تحویل سال نو  1394هجری شمسی و برنامه فرهنگی زیارت عید 94

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

23

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

السالم با آیت اهلل جوادی آملی (حفظه اهلل)
دیدار خادمان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه ّ
در مؤسسه اسرا  /قم

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

24

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

دیدار مدیران شبکه قرآن سیمای جمهوری اسالمی ایران با تولیت آستان مق ّدس
حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

ماهنامه محدث

گزارش تصویری

25

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

ديدار فرماندهان ونيروهاي سپاه حضرت سيدالشهدا (ع) با آيت اهلل محمدي ري شهري

آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنیj

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

دس حضرت عبدالعظیم الحسنیj
آستان مق ّ

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

26

آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنیj

نشریه ی خبری ،اطالع رسانی و فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی -فرهنگی دارالحدیث

شماره 60

اسفند 93و فروردین94

www.darolhadith.org

27

در آستان کرامت /سالروز رحلت آیت اهلل عزیزاهلل خوشوقت

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
آیت اهلل عزیــز اهلل خوشــوقت از علما و
اساتید اخالقی است که مزار شریف ایشان
در آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم قرار دارد.
آیت اهلل عزیز اهلل خوشوقت در سال ١٣٠٥
شمسی در شهر بادکوبه(باکو) به دنیا آمد.
پدر و مادر وی اهل زنجان بودند اما چند
ســالی را به خاطر نا امنی منطقه ،به باکو

مهاجرت کرده بودند که عزیزاهلل ،دومین
فرزند خانواده ،در آنجا تولد یافت.
ایشــان پس از تحصیالت دبیرستان ،به
علوم حوزوی روی آورد و پس از  5ســال
تحصیل در مســجد لــرزاده تهران ،راهی
دیار علم و تقوا ،قم شد.
آیت اهلل خوشــوقت ،دروس خارج فقه و
اصــول را نزد حضرات آیات عظام ســید
حســین بروجردی و امــام خمینی(ره)
گذراند و حکمت و فلسفه و تفسیر را نزد
عالمه طباطبایی(ره) آموخت.
انفــاس ملکوتی رادمــرد فرزانه ،آیت اهلل
العظمی محمد حسین طباطبایی ،ایشان
را بیــش از دیگران با دقایق و رموز اخالق
و مدارج معرفت آشنا ساخت و همین امر
ایشان را مورد توجه و محبت ویژه عالمه
قرار داد.
پس از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی،
طی حکمی از ســوی امام خمینــی(ره) به
عنوان نماینده ویژه ،ایشــان در ســتاد عالی
انقالب فرهنگی منصوب شــدند و در زمینه
های فرهنگی ،ارشاد و هدایت جوانان و تربیت
فضالی مستعد ،نقشی بزرگ ایفا نمود.
اقامت در تهــران ،برپایی نمــاز جماعت
در مســجد امام حسن مجتبی(ع) ،تربیت
طــاب و فضالی حــوزه علمیه ،برگزاری

جلسات درس اخالق ،توجه به خواسته ها
و حاجات مردم ،انس با جوانان ،بسیجیان،
رزمندگان و خانواده های شــهدا در طول
بیش از پنجاه ســال از ایشــان چهره ای
دوست داشتنی و مردمی ساخت.
وی به جهت فهم عمیق و آرای بدیعی که
در آیات و روایات و دعاها به ویژه صحیفه
سجادیه و نهج البالغه داشت ،گنجینهای
از تقــوا و زهد و معارف در عصر حاضر به
شمار می رفت.
شــیوه سلوک و تقرب به خدا نزد آیت اهلل
خوشــوقت تا حد زیادی برگرفته از عالمه
طباطبایی اســت و خالصه آن ،این است
که برای رشــد ایمان و سلوک در صراط
مستقیم الهی ،دو امر الزم است؛ اول ترک
گناه و انجــام واجبات و دوم ،ذکر قلبی و
لسانی خداوند متعال.
آیت اهلل خوشوقت ،به رغم اجتناب از زندگی
در شــهر قم و تدریس سنتی علوم حوزوی
در آن شهر مقدس ،طی دو دهه اخیر ،مرتباً
در حوزه علمیه قم حضور مییافت و طالب
تشنه سیر و سلوک حقیقی ،از محضر ایشان
بهره ها می بردند.
دفاع صریح و غیرتمندانه ایشان از انقالب
اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره) و مقام
معظم رهبری دام ظله العالی ،و نیز حضور

مکرر ایشان در جبهه های نبرد حق علیه
باطل در دوران دفاع مقدس ،زبانزد خاص
و عام است.
آیت اهلل خوشــوقت روز پانزدهم بهمن
ماه ســال  ،1391در حالــی که اعمال
حج عمــره را به پایان برده بود ،به علت
عفونت حــاد ریوی در بیمارســتانی در
شــهر مکه مکرمه بســتری شد .شدت
عفونت ریوی ،موجب عفونی شدن خون
ایشــان و نیز از کار افتــادن کلیه های
وی شده بود.
روند درمــان وی طی بیش از دو هفته به
گونه ای پیــش رفته بود که امکان انتقال
ایشــان به تهران را در روز اول اســفند،
فراهم ســاخته بود اما بازگشــت دوباره
عفونت ریــوی ،اختالل عملکــرد قلب و
ضعف شدید جســمانی ،موجب شد آیت
اهلل خوشوقت ،که عمری را خالصانه برای
خدا و تبلیغ راه راستین حق زندگی کرده
بــود ،در کنار خانه خدا ،به آغوش خدا باز
گردد.
ســرانجام آیت اهلل عزیزاهلل خوشوقت ،در
دوم اسفند ماه ســال  1391درگذشت و
در آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم آرام گرفت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

آیت اهلل جوادی آملی در دیدار خدام آستان مقدس حضرت عبد العظیم الحسنی(ع):

خدمت به آستان امامزادگان(ع) ،خدمت به قرآن کریم است

پایــگاه اطالع رســانی آســتان مقدس
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
جمعــی از خادمیــن آســتان مقدس
حضــرت عبدالعظیــم الحســنی علیه
الســام با حضور در محــل بنیاد بین
المللی علوم وحیانی اســراء با آیت اهلل
جوادی آملی دیدارکردند.
آیت اهلل جــوادی آملــی در این دیدار
اظهــار کرد :از آنجا کــه قرآن و عترت
ازهم جدا ناشدنی هســتند ،خدمت به
آســتان امامزادگان(ع) خدمت به قرآن
اســت ،امیدواریم با درک این حقیقت،

خداوند توفیق خدمات بهتر و روزافزون
را به شما اعطا فرماید.
این مرجع تقلید با اشــاره به شــخصیت
و مقــام برجســته حضــرت عبدالعظیم
الحسنی(ع) گفت :وجود مبارک حضرت
عبدالعظیم الحسنی(ع) برای کل ایران و
به ویژه منطقه ری ،رحمت و برکت بوده،
چرا که حضور ایشان در این منطقه ،این
منطقه را غدیری کرده است.
وی در ادامه بیان داشت :قرآن کریم ما
را به رسیدن به دو مرحله دعوت کرده
اســت ،در مرحله اول می فرماید :ما به
شــما درجه می دهیم ،امــا در مرحله
باالتر ،خود مومــن تبدیل به درجه می
شــود؛ تفاوت این دو مرحله این است
که در مرحلــه اول این مومن و صاحب
درجه اســت که باید جایــگاه و درجه
خود را حفــظ کند ،اما در مرحله باالتر
آن درجه و جایــگاه آن مومن را حفظ
خواهد کرد ،چرا کــه در مراحل باالی
ایمان ،والیــت و ایمــان ،گوهر وجود

مومــن می شــود لذا آن گوهــر خود،
صاحب گوهر را حفظ خواهد کرد.
آیــت اهلل جــوادی آملی با اشــاره به
آیاتی از کالم اهلل مجید اذعان داشــت:
همان خدایی که قســم یاد کرد انسان
را در رنج و ســختیآفریده اســت ،راه
رسیدن به آرامش را نیز به انسان نشان
داده اســت؛ اگر انســان بخواهد فراز و
فرودهــای زندگی را همــراه با آرامش
طــی کند راهش این اســت که صاحب
درجات باالی ایمان باشــد تا آن ایمان،
انســان را در گرفتاری هــا حفظ کند،
چنانکــه در روز عاشــورا و در بحبوحه
مصائب ،حضرت ســید الشهدا(ع) هیچ
اضطرابی نداشتند.
وی در فــراز دیگری از ســخنان خود
و در توصیــه به خادمیــن بقاع متبرکه
امامزادگان(ع) گفت :خادمین به نیابت
از ائمه اطهار(ع) قبور مطهر امامزادگان
را زیارت کنند و یــا ثواب زیارت خود
را بــه درگاه ائمه اطهــار تقدیم کنند،

با ایــن کار خادمین این آســتان های
مقدس ،می تواننــد هر روز به ائمه(ع)
هدیه اهدا کنند و برای خود نیز توشــه
معنویی ذخیره سازند.
ایــن مرجــع تقلید ادامــه داد :عبادت
زیــارت ،نباید در خدام به عادت تبدیل
شود ،خدام باید همواره این شوق را در
درون خــود حفظ کنند تــا به درجات
بــاالی ایمان برســند؛ خدام مشــکل
دیگران را مشــکل خــود بدانند و برای
مشــکالت مردم مانند مشکل خود دعا
کنند .
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آیت اهلل محمدی ریشهری در جلسه تفسیر قرآن تبیین کرد:

سرنوشت کسانی که بعد از ایمان ،کافر می شوند
پایــگاه اطالع رســانی آســتان مقدس
حضــرت عبدالعظیــم الحســنی علیــه
الســام به نقل از خبرگزاری بین المللی
قرآن (ایکنا):
آیت اهلل محمدی ری شهری در جلسه
تفســیر قرآن بــه بیان نکاتــی راجع به
عوامــل غضب الهی ،نتیجــه کفر بعد از
ایمــان ،دنیاداری بعــد از دینداری و ...
پرداخت.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی(ع) در این جلسه که در ادامه
المغضُ وبِ َعلَی ِه ْم»
تبیین و تفســیر « َغی ِر َ
بود ،گفت :در نمازهای پنجگانه بارها از
خداونــد متعال تقاضا مــی کنیم که ما
را به راه راســت هدایت کن .در جلسات
پیشــین صحبت در این باره بود که چه
کســانی مورد خشــم الهی قرار گرفته
انــد تا مــا راه آنها را نرویــم و این دعا
در حقمان مستجاب شود .چند دسته از
کسانی که مورد خشــم خدا هستند در
جلسات گذشته تبیین شدند.
وی با اشــاره بــه عوامل غضــب الهی،
اظهار کرد :کفر ،افترای به خدا ،کشــتن
پیامبران و ارتــداد از عوامل غضب الهی
هســتند .ارتداد یعنی بازگشــت به کفر
بعــد از ایمان .آیاتی کــه داللت بر این
معنا می کند آیات  106و  107ســوره
مبارکه نحل اســتَ « .مــن َکف ََر ب ِاللّ مِن
إیمان ِ ِه إِالَّ َم ْن أُ ْکــ ِر َه َو َقلْ ُب ُه ُم ْط َمئ ٌِّن
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( َ )۱۰۶ذل َِک ب َِأن َّ ُه ُم ْ
ــر ِة َوأَ َّن اللّ الَ یَ ْه ِ
ــدی ال ْ َق ْو َم
َعلَــى اآلخِ َ
یــن (  »)۱۰۷در این آیه موضوع
ال ْ َکافِ ِر َ
اعالم جدا شــدن از اسالم به دو موضوع
تقسیم شده اســت .یا تحت فشار است
که اظهار می کند که دســت از مذهبش
کشــیده است ،یا اینکه با آغوش باز کفر
را می پذیرد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشــاره
به شــأن نزول این آیــات ،گفت :عمار
و پدر و مادرش از شــکنجه شــده های
صدر اسالم هســتند .به آنها گفتند باید
از اسالم دست بردارید و به پیامبر(ص)
اهانــت کنید .پــدر و مــادر عمار حتی
حاضر نشــدند بــه زبان کفــر بگویند و
زیر شــکنجه شــهید شــدند .ولی عمار
پسرشــان ،هر چــه گفتنــد را گفت تا
رهایش کردنــد .عده ای به پیغمبر(ص)
گفتنــد عمار از دینش برگشــت و کافر
شــد .پیامبر(ص) فرمود :از نوک سر تا

نوک پایش مملو از ایمان است ،ایمان با
گوشــت و خونش مخلوط شده است .در
همین حال عمار در حالی که چشمانش
پر از گریه بود وارد شد .حضرت با دست
مبارکش اشک از چشم عمار پاک کرد و
گفت اگر باز هم این اتفاق افتاد اشکالی
نــدارد همان حرف ها را بزنی .بعد آیات
 106و  107نحل نازل شد.
این مفســر قرآن در رابطه با کسانی که
با آغوش بــاز کفــر را پذیرفتند ،اظهار
کرد :این انســان ها مورد خشم خداوند
هســتند و عذاب بزرگی در انتظارشــان
اســت .اینهایی که از دین دست بر می
دارنــد به خاطــر یک مبنــای فکری و
عقیدتی نیســت؛ بلکه از راه های دنیایی
آنها را منحرف می کنند .اســام محکم
ترین پایه ها را دارد و امکان ندارد کسی
بتوانــد این پایه ها را متزلزل کند .اینکه
مورد خشم قرار می گیرند به خاطر این
است که به خاطر دنیا از دینشان دست
بر می دارند.
رئیس دانشــگاه قــرآن و حدیث عنوان
کرد :بسیاری از مردم بنده دنیا هستند.
تا زمانی کــه دین کاری به دنیایشــان
نداشــته باشــد آن را قبــول دارند ،اما
وقتی با بال امتحان شوند آن وقت معلوم
می شــود که چه کسی دین دارد و چه
کســی ندارد .بعضی از مردم ،عبادتشان
حرفی اســت .یعنی عبــادت و دینداری
شــان لقلقه زبانشــان اســت و یا اینکه
عبادت آنها تــک بعدی و در یک فرض
خاص زندگی اســت .اگر مشــکلی برای
دنیایش ایجاد نشــد ،همه چیز را قبول
دارد؛ امــا اگر دین با هوســرانی اش در
تضــاد قرار گرفت از دین دســت بر می
دارد .آنهــا که اینگونه هســتند نه دنیا
دارنــد و نه آخرت .عاقبــت اینطور آدم
ها را خداوند در آیات  25تا  28ســوره
ین
محمــد بیان فرموده اســت« :إ ِ َّن ال َّ ِذ َ
ْارتَدُّ وا َعلَى أَ ْدبَا ِرهِم ِّمن ب َ ْع ِد َما ت ََب َّی َن ل َ ُه ُم
ان َســ َّو َل ل َ ُه ْم َوأَ ْملَى ل َ ُه ْم
ــی َط ُ
ال ْ ُه َدى الشَّ ْ
ین َک ِر ُهوا َما
( َ )۲۵ذل َِک ب َِأن َّ ُه ْم َقالُــوا لِلَّ ِذ َ
ض الْ ْم ِر َو َّ ُ
نَز ََّل َّ ُ
الل
الل َس ُ
ــنطِ ی ُع ُک ْم فِی ب َ ْع ِ
ــر َار ُه ْم ( َ )۲۶ف َک ْی َف إ ِ َذا تَ َوفَّ ْت ُه ْم
س
یَ ْعلَ ُم إ ِ ْ َ
ضْ
ار ُه ْم
ه
ه
و
ج
و
ون
ب
ر
ی
ال ْ َم َلئ ِ َکــ ُة
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ــم َوأَ ْدب ََ
َ
ُ
ُ
ْ
ِــک ب َِأن َّ ُه ُم ات ََّب ُعوا َما أَ ْســخَ َط َّ
اللَ
( َ )۲۷ذل َ
َو َک ِر ُهوا ِرضْ َوان َ ُه َف َأ ْح َب َط أَ ْع َمال َ ُه ْم ( ،»)۲۸
اینهایی که روی از دین بر می گردانند.
دیندار بودند و دینشان را رها می کنند،
خداوند می فرماید اینها فریب شــیطان
را خورده اند .موقع مرگشــان فرشــته

هــای مأمور قبض روح بــا کتک آنها را
از دنیا می برند .به صورت و پشــت آنها
می زنند.
وی با اشــاره بــه آیه  93ســوره انعام،
« َو َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم َّم ِن ا ْفت ََرى َعلَى اللّ َک ِذبًا أَ ْو
َق َ
ــی ٌء َو َمن
ال أُ ْوحِ َی إِل َ َّی َول َ ْم یُ َ
وح إِل َ ْی ِه شَ ْ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َقال َســأن ِزل ِمثْل َما أن َزل الل َول ْو ت ََرى إ ِ ِذ
َّ
ون فِی َغ َم َراتِ ال ْ َمــ ْوتِ َوال ْ َمآلئ ِ َک ُة
الظال ُِم َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
خْ
بَاسِ ــطوا أیْ ِدی ِه ْم أ ِر ُجوا أنف َُســک ُم ال َی ْو َم
ون
اب ال ْ ُه ِ
ون ب َِمــا ُکنت ُْم تَقُول ُ َ
ت ُْجــ َز ْو َن َع َذ َ
ْ
ُ
ــن آیَات ِ ِه
َعلَــى اللّ َغ ْی َر ال َحــقِّ َوکنت ُْم َع ْ
ون» ،گفت :اینهایی که دســت
ت َْســ َت ْکب ُِر َ
از خــدا بر می دارنــد ،در گرداب مرگ
فرشــته ها دست هایشان را باز کرده اند
و با خفت و خواری از دنیا می روند.
آیت اهلل محمدی ری شــهری در همین
رابطــه به ذکــر خاطــره ای پرداخت و
اظهار کــرد :خداونــد آقا ســیدجمال
گلپایگانــی یکی از مراجع تقلید بزرگوار
را رحمت کند ،آقا ســید محمد حسین
تهرانی در کتاب معــادش نقل می کند
که خــودش ایــن داســتان را از آقای
گلپایگانی شنیده بوده است که مصداق
این آیه است .آقای گلپایگانی می گوید
اســتاد ما آقا جمال خوانساری می گفت
در دوران جوانی در اصفهان دو اســتاد
بزرگ داشتم ،یکی مرحوم آخوند کاشی
و یکــی هم جهانگیرخــان ،که هر دو از
علمای بزرگ و اهل سیر و سلوک بودند.
به من دســتور داده بودند که شــبهای
پنجشــنبه و جمعه به تخت فوالد بروم
در عالــم ارواح کمی تفکر کنم ،مقداری
هم عبــادت کنم و صبــح برگردم .این
اوایل طلبگی ام بود .یکی از این شــبها
که شب سردی بود و برف هم آمده بود
بعد از اینکه یک مقداری آن جا بودم به
یکی از حجره ها رفتم که درونش مقبره

ها قرار دارند .دســتمالم را باز کردم که
لقمه نانــی بخورم ،دیدم درب مقبره باز
شــد و یک جنازه ای را نزدیکانش وارد
مقبــره کردند .یک نفر را باالی ســرش
گذاشــتند که تــا صبح مشــغول قرآن
خواندن باالی ســر جنازه شود ،تا قاری
مشغول شــد ،دیدم مالئکه های عذاب
آمدند و گرزهای آتشــین دستشان بود.
دیدم گرزهــا را می زنند کــه آتش به
آســمان زبانه می کشــد و از فریادهایی
که او می زد گویی همه این قبرســتان
عظیم متزلزل شده بود .نقل می کند که
نمی دانم به خاطر چه معصیتی بود .می
گوید تا این صحنه را دیدم بدنم شــروع
به لرزیــدن کرد و رنگم پرید .به صاحب
مقبره اشــاره می کردم که در را باز کن
مــن بروم .او نمی فهمیــد زبانم هم کار
نمی کرد و قفل شده بود .باالخره خودم
را تا دم در رســاندم و به زحمت خودم
را به اصفهان رساندم و از صحنه ای که
دیده بــودم تا یک هفته حالم مناســب
نبود .عــذاب عظیم یعنی این ،این موقع
مردنشان است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی (ع) با بیان آیه  106ســوره آل
عمــران «یَ ْو َم ت َْب َی ُّ
ض ُو ُجو ٌه َوت َْســ َو ُّد ُو ُجو ٌه
ــو َّد ْت ُو ُجو ُه ُه ْم أَ ْکف َْرتُم ب َ ْع َد
َف َأ َّما الَّذ َ
ِین ْ
اس َ
ْ
ون
اب ب َِما ُک ْنت ُْم تَ ْکف ُُر َ
ــم َف ُذو ُقوا ال ْ َع َذ َ
إِ َ
یمان ُِک ْ
()۱۰۶؛ [در آن] روزى کــه چهرههایــى
ســپید و چهرههایــى ســیاه گــردد اما
ســیاهرویان [به آنان گوینــد] آیا بعد از
ایمانتان کفر ورزیدید پس به سزاى آنکه
کفر مىورزیدید [این] عذاب را بچشــید»
راجع بــه روز قیامــت این افــراد گفت:
با چهره ســیاه روز قیامت محشــور می
شوند و خداوند ان شــاء اهلل به ما توفیق
دهــد از این خطر عظیم مصــون بمانیم.

آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنیj
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آیت اهلل محمدیریشهری در جلسه تفسیر قرآن:

سیاست شیطان گام به گام است
پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از
خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا):
آیت اهلل محمدی ریشــهری با اشاره به
سیاســت گام به گام شیطان ،اظهار کرد:
اگر جلوی هوای نفس گرفته نشد ،انسان
سر از بی دینی در میآورد و دل که زنگ
زد تن به هرکاری میدهد.
آیتاهلل محمدی ری شــهری در جلســه
تقســیر قرآن کریم که با حضــور زائران
و ارادتمندان به ســاحت نورانی کالم اهلل
مجید در مصالی بزرگ ری برگزار شد ،با
اشــاره به بحث جلسات گذشته که درباره
ین»
المغضُ وبِ َعلَی ِه ْم َوالَ الضَّ ال ِّ َ
جمله « َغی ِر َ
بود ،گفت :در تبیین این فراز به مهمترین
عوامل غضب الهی رسیدیم .در این جمله
از خداوند سبحان می خواهیم که ما را به
«المغضُ وبِ َعلَی ِه ْم» رفتند ،نبر و
راهی که َ
بارها در نماز این را از خداوند می خواهیم.
وی با طرح این ســؤال که چه چیزهایی
عوامل غضب الهی اســت ،دعــای تنها را
برای دوری از غضب خدا کافی ندانســت
و افزود :تنها اینکه از خدا بخواهیم خدایا
کاری کن در راه گمراهــان نرویم ،کافی
نیست .دعا الزم است ولی تالش هم الزم
اســت .باید ببینیم چــه کارهایی موجب
غضب الهی است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی (ع) اظهار کرد :با یاری گرفتن
از ســایر آیات قرآن دو عامــل از عوامل
غضب الهی را تببین کردیم؛ کفر ،افترای
به خدا و دیگری که موضوع این جلســه
است کشتن پیامبران است .یکی از دالیل
عمده خشــم خدا بر بنی اسرائیل این بود
که پیغمبران خود را می کشتند.
وی با اشاره به آیاتی که داللت بر این معنا
دارند ،آیه  70سوره مائده را در این رابطه
عنوان و اظهار کرد« :لَق َْد أَخَ ْذن َا مِیثَاقَ بَنِی
إ ِ ْس َرائ َ
ِیل َوأَ ْر َسلْ َنا إِل َ ْی ِه ْم ُر ُس ًل ُکلَّ َما َجاء ُه ْم
ول ب َِما الَ تَ ْه َوى أَنْف ُُســ ُه ْم َف ِریقًا َک َّذبُوا ْ
َر ُس ٌ
ون» ،از بنی اسرائیل که اجداد
َو َف ِریقًا یَ ْق ُت ُل َ
یهودی های صهیونیست امروزی هستند،
بر ایمــان و عمل صالح پیمــان گرفتیم،
پیغمبرانی را بر اینان فرستادیم ،هر وقت
پیغمبری می آمد و چیزهایی میگفت که
منافع آنها را تأمیــن نمی کرد ،یک عده
را تکذیب می کردنــد عده ای را هم می
کشــتند .حداقلش تکذیب و حداکثرش
کشتن بود.
این مفسر قرآن عنوان کرد :آیه  87سوره
َاب َو َق َّف ْی َنا
وســى ال ْ ِکت َ
بقــرهَ « ،ولَق َْد آت َْی َنا ُم َ

ِیسى اب ْ َن َم ْریَ َم
مِن ب َ ْع ِد ِه ب ِال ُّر ُس ِ
ــل َوآت َْی َنا ع َ
س أَ َف ُکلَّ َما َجاء ُک ْم
وح الْق ُُد ِ
ال ْ َب ِّی َناتِ َوأَیَّ ْدن َا ُه ب ُِر ِ
َر ُس ٌ
ــول ب َِما الَ تَ ْه َوى أَنف ُُس ُ
اس َت ْک َب ْرت ُْم
ــک ُم ْ
ون» ،خطاب به
ُــم َو َف ِریقًا تَ ْق ُت ُل َ
َف َف ِریقًا َک َّذبْت ْ
قوم یهود می فرماید :هر پیغمبری می آمد
و چیزی می گفت که مطابق هوای نفس
شــما نبود ،کبر می ورزیدید ،زیر بار نمی
رفتید ،عده ای را می کشتید و عده ای را
هم تکذیب می کردید.
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری به آیه
دیگــری در این باره اشــاره کرد و گفت:
ِیل ل َ ُه ْم آ ِم ُنوا ْ
آیه  91ســوره بقره « َوإ ِ َذا ق َ
ب َِما أَنــ َز َل ّ
الل َقالُوا ْ ن ُ ْؤم ُِن ب َِمــا أُن ِز َل َعلَ ْی َنا
ُرون ب َِمــا َو َراء ُه َو ُه َو ال ْ َحقُّ ُم َصدِّ ًقا ل ِّ َما
َویَ ْکف َ
ون أَنب َِیا َء اللّ مِن َق ْب ُل
ِــم تَ ْق ُت ُل َ
َم َع ُه ْم ُق ْل َفل َ
ِین» ،وقتــی به یهودیان
إِن ُکنتُــم ُّم ْؤ ِمن َ
معاصــر پیغمبر می گفتند کــه به آنچه
خداوند فرستاده ایمان بیاورید می گفتند
ما به چیــزی ایمان می آوریــم که برای
خودمان باشد ،این یعنی نژادپرستی .اگر
پیغمبری از نژاد مــا بود ایمان می آوریم
به غیــر از نژاد خودمان و به پیغمبر عرب
ایمان نمی آوریم .در حالی که این چیزی
کــه پیغمبر آورده حق اســت و تورات را
تصدیق مــی کند .پیغمبر به اینها اینگونه
جواب بده که اگر راست می گویید که به
پیغمبران از نژاد خودتان ایمان می آورید
پس چرا پیغمبران خود را کشتید.
وی افزود :این اسرائیلی ها و صهیونیست
های امروز نســل همان هایی هستند که
پیغمبران خود را کشــتند .اجــداد اینها
بــا پیغمبران خدا بدتــر از کاری که االن
صهیونیست ها با مسلمانان می کنند ،می
کردند .حال ســؤال این است که به ما چه
ارتباطــی دارد و خداوند چرا اینها را برای
ما نقل می کند .برای اینکه درس بگیریم،
اما از کجای این داستانی که قرآن نقل می
کند می توان درس گرفت؟
آیت اهلل ری شــهری عنــوان کرد :درس
اول اینکه پیروی پیغمبر اینطور نیســت
که همیشــه با دل انسان هماهنگ باشد.
پیروی انبیا همیشــه منافع مادی انسان
را تأمین نمی کند .درســت است که دین
اگر در جامعه پیاده شود منافع مادی بشر
را تأمین می کند ولی اینطور نیســت که
هرچه دل انسان بخواهد موافق دین باشد.
انســان مؤمن و پیروی انبیــا یعنی اینکه
بتواند با آنچه دلــش می خواهد مخالفت
کند در راه دین .اص ً
ال دینداری یعنی برای
خدا با دل مخالفت کردن.
این مفســر قرآن با اشاره به روایتی گفت:

حضرت موسی (ع) از خداوند خواست که
خدایا کاری به من بگو که اگر انجام بدهم
بدانم کــه تو دیگر حتماً راضی هســتی،
فرمود :رضای من آن کاری است که دلت
نخواهد اما برای خاطر من انجام دهی .راه
انبیا ممکن اســت با هــوای نفس مخالف
باشــد .پیروی حقیقی اسالم آن است که
قدرت مقابله با هوای نفس را داشته باشد.
رئیــس دانشــگاه قرآن و حدیــث اظهار
کرد :درس دوم اینکــه تکذیب پیامبران
و کشتن آنها ریشــه در هوای نفس دارد.
وقتــی روضه امام حســین(ع) را برای ما
می خوانند تعجب می کنیم از شــدت بی
رحمی آنها ولی امام راحل فرمودند :صدام
یک دفعه صدام نشد .سیاست شیطان گام
به گام است .اگر جلوی هوای نفس گرفته
نشد سر از بی دینی و تکذیب پیامبران و
کشتن مؤمن و آمر به معروف در می آورد.
آیت محمدی اهلل ری شــهری با اشاره به
روایتی از امام علی(ع) گفت :روزی غذای
خوبی را خدمت امیرالمؤمنین(ع) آوردند.
حلوای خوشمزه ای بود .طبق حلوا را نزد
حضرت گذاشــتند ولی امام امتناع کرد،
تعجب کردند فکر کردند شــاید خوردنش
اشکال شــرعی دارد .پرســیدند آیا شما
خوردن غــذای لذیذ را حــرام می کنید.
فرمود :نه حرام نیســت .عرض کردند آقا
پس چرا نمی خوری .فرمود :می ترســم
بخورم ،نفســم به آن عالقمند شود و بعد
دنبــال آن بروم .بعد حضــرت این آیه را
خوانــدَ « :ویَ ْو َم یُ ْع َر ُ
ِیــن َکف َُروا َعلَى
ض الَّذ َ
ُ
ُــم َط ِّی َبات ُِک ْم فِی َح َیات ِک ُم الدُّ ن َْیا
ال َّنا ِر أَ ْذ َه ْبت ْ
اســت َْم َت ْعتُم ب ِ َها»( ،احقــاف ،)20/کفار و
َو ْ
کســانی که راه هوای نفس را طی کردند،
وقتی روز قیامت می شود و آنها را به آتش
جهنم عرضه می کنند ،به آنها خطاب می
شــود لذت هایتان را در دنیا بردید اینجا

دیگر لذتی نمی چشید .لذت حالل ،حرام
نیست ولی وقتی افراط شود ممکن است
به حرام کشیده شــود و مخاطب این آیه
شویم.
وی افزود :این درس اســت بــرای ما که
افراط نکنیــم و به فکر فقرا هم باشــیم.
هواپرستی انســان را گام به گام تا جایی
می برد که او را بی دین کند .ســؤال این
اســت که اینها چطور جرئــت می کردند
پیغمبران را بکشــند .جواب این است که
وقتی انســان گناه کــرد دل بی رحم می
شــود .دل که زنگ زد بی رحم می شود و
تن به هرکاری می دهد.
آیت اهلل ری شــهری ضمن اشــاره به آیه
ِین
ان َعاق َِبــ َة الَّذ َ
ــم َک َ
 10ســوره رم« ،ثُ َّ
َّ
َّ
َ
الســوأَى أَن َکذبُوا ب ِآیَاتِ الل ِ َوکان ُوا
أَ َساؤُوا ُّ
ب ِ َها یَ ْســ َت ْه ِزئ ُون» گفت :ایــن آیه دو گونه
معنا می شــود؛ یکی همانطور که حضرت
زینب(س) خطبه خود را با آن شروع کرد.
کافی جلــد  2ص  ،273امام باقر (ع) می
فرماید :دل انســان مثل یک صفحه کاغذ
سفید است .وقتی گناه کرد نقطه سیاهی
در این صفحه ســیاه می افتــد اگر توبه
کرد صفحه سفید می شود اگر توبه نکرد
صفحه سیاه می شــود تا بی رحم شود و
اگر سراســر دل سیاه شد دیگر امیدی به
رستگاری اش نیست.
وی افزود :امام صادق(ع) می فرماید :هیچ
چیزی مثل گناه دل انســان را فاسد نمی
کند .االن داعشــی ها و صهیونیســت ها
دیگر انســان نیســتند ،این همان چیزی
که برای آنها اتفاق افتاده اســت .اگر می
خواهیم به آنجا نرسیم راه آن این است که
از هوای نفسمان فاصله بگیریم .هر چقدر
از هوای نفسمان بیشتر فاصله بگیریم بهتر
ین»
المغضُ وبِ َعلَی ِه ْم َوالَ الضَّ ال ِّ َ
دعای « َغی ِر َ
در حقمان مستجاب میشود.
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عيادت از خادم پيشكسوت
پايگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت
عبدالعظيم الحسنی عليه السالم:
معاون فرهنگي و امور زائران بهمراه جمعي
از مديران و خادمين آستان مقدس ،از حاج
آقا رضا محمد نبی از خادمين پيشكسوت
آســتان مقدس در منزل ايشــان عيادت
كردند.
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم
در اين ديدار خادم القرآن عباس ســليمي
ضمن ابالغ سالم گرم توليت آستان مقدس

و عيادت و احوالپرسي ،سالمتي و تندرستي
و دوام توفيقات اين خادم پيشكسوت را از
خداوند منان مسئلت كرد.
در ادامــه حاج رضــا محمد نبی که بيش
از ســی ســال در اين آســتان مقدس به
خدمتگزاري پرداخته اســت ،ضمن مرور
خاطرات گذشته خود ،برخي از رويدادهاي
زمان خدمتگزاري خويش را بازگو كرد.
در پایان این دیــدار نیز معاون فرهنگی و
امور زائران هدیه متبرک آستان مقدس را
تقدیم ایشان نمود.

آیت اهلل محمدی ری شهری:

ایمان های ضعیف با تندبادهای هوا و هوس از بین می رود
پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام در جلسه تبیین
دعای مکارم االخالق از صحیفه سجادیه و
درجمع اعضاء و فرماندهان سپاه حضرت
سیدالشهداء علیه السالم گفت :بنا به آنچه
در روایات آمده اســت ،ایمان های ضعیف
باتندبادهای هوا و هوس از بین می رود،
زیرا مومن شدن ،انقالبی شدن و در سلک
پیروان نظام اســامی قرار گرفتن آســان
اســت ،اما به مراتب مومن ماندن ،انقالبی
ماندن و پیرو نظام و انقالب و آرمان های
امام راحل ماندن دشوارتر خواهد بود.
آیت اهلل محمدی ری شــهری اظهار کرد:
در آغاز دعای شــریف مکارم االخالق ،از
خدای بزرگ مســالت می داریم که ایمان
مارا به کاملترین مرتبه ایمان برســاند و
این مشخص کننده مراتب ایمان و مراتب
افراد باایمان است.
رئیــس موسســه علمــی  -فرهنگــی
دارالحدیــث در تبییــن مراتــب ایمان با
استناد به روایات اسالمی بیان کرد :وقتی
ایمان در دلانســان پیدا می شود ،ابتدا
یک نقطه نورانی اســت و این احساس نیز
در ابتدای بــاور حقایق الهی در دل ایجاد
می شود و هرقدری که انسان در درجات
باالتری قرار بگیرد ،این نورانیت افزون می
شود تا اینکه نورانیت سراسر دل را فرامی
گیرد وانسان به مرتبه شهود می رسد.
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری تصریح
کرد :در روایــت دیگری نیز از امام صادق
علیه السالم نقل شــده است که شهادت
بهیگانگی خدا و رســالت پیامبر صل اهلل
علیه و آله و اقرار به اطاعت خدا و رســول
و شــناخت امام زمان مرتبه آغازین ایمان

اســت و باالترین مرتبه ایمــان نیز مرتبه
یقین اســت یعنی انســان ،به این مرتبه
برسد که همیشــه خود را در محضر خدا
ببیند.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه السالم با بیان اینکه هرچه
ایمــان محکمتر باشــد ،باعث اســتواری
بیشــترانســان در طوفان ها و آزمایشات
الهی خواهد شــد ،افزود :باید برای تحقق
رهنمــود مقــام معظم رهبــری مبنی بر
تقویت ایمانپاســداران انقالب اســامی بود که مالک برای خداســت و آیا مادری اشترنخعیباشد که در روایت آمده است،
می تواند فرزنــدی چون مالک بیاورد ؟ و در عین صالبت و اقتدار ،حتی برای کسی
برنامه ریزی شود.
که او را نشــناخته و به ایشان اهانت کرده
رئیــس موسســه علمــی  -فرهنگــی آیا مثل مالک پیدا می شود؟
دارالحدیث با استناد به روایتی از حضرت رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث بیان کرد :بود ،بهمســجد رفته و طلب استغفار می
علی علیه الســام گفــت :نفس و روحیه در نظام مقدس جمهوری اسالمی که می کرد که این نشان از شخصیت چند بعدی
انســان مومنســخت تر از صخره,محکم بایست زمینه ساز حکومت جهانی مهدی و کرامت نفس این سرباز حضرت علی ابن
اســت و در خصــوص شــخص حضرت آل محمد (عج) باشــد باید تربیت امثال ابیطالبعلیه السالم است .مومن کامل در
امیرالمومنیــن علیه الســام نیز تعبیر « جناب مالک اشــتر بــرای انقالب ،هدف جایی که باید صالبت داشته باشد ،استوار
و محکم و در جایی که باید فروتن باشــد
کالجبل الراسخ » بکاربرده شده است که نهادهای انقالبی باشد.
رئیــس موسســه علمــی  -فرهنگــی در نهایتتواضع و فروتنی است.
ایشان چون کوه استوار هستند.
آیت اهلل محمدی ری شهری تصریح کرد :دارالحدیث در بیــان روایتی تصریح کرد :رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت :بهره
این استقامت نفس و قوت قلب در مومن شخصی که ایمانش کامل باشد ،درونش از مندی از صالبت و استحکام ایمان همراه
در کنار خشــوع بی حد در نزد پروردگار پاره هایآهن محکمتراست ،زیرا پاره های با فروتنی و مهربانی از شاخصه هایجناب
کامل می شود و از خصوصیات یک پاسدار آهن در آتش نرم می شــود ،اما در ایمان مالک اشتر نخعی بود که به فرموده قرآن
انقالب اسالمی باید قوت قلب برای مبارزه مومن در حرارت های شدید آزمایش الهی با کفار و دشــمنان به شدت برخورد می
کرد و با مومنان مهربان بود.
با نفسانیات و نیز خشوع دربرابراوامر الهی تغییریایجاد نمی شود.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری گفت :در آیــت اهلل محمدی ری شــهری گفت :بنا
باشد.
آیت اهلل محمدی ری شهری با برشمردن خصوص برخی از افــراد در روایات آمده به روایات اســامی ،ایمان مراتبی دارد و
خصوصیات مالک اشــتر به عنوان نمونه اســت که ایمان آن ها عاریه ای اســت ،مرتبه ضعیف ایمان خصوصا برای کسانی
یک فرمانده نظامی که مورد تائید حضرت یعنینمی توانند ،ایمان را با خود به عالم که می خواهند از نظام اسالمی پاسداری
علی علیه الســام قرار گرفته است بیان قبــر و برزخ ببرنــد و درتالطم حوادث و کنند ،کارساز و موثر نخواهد بود ،از این رو
کــرد :در توصیف حضــرت امیرالمومنین آزمایشات ،همراهی خود را با اهل ایمان و باید همواره در تقویت مراتب ایمان کوشا
باشیم و البته همه ما ،غیر از خود ،درباره
علی علیه الســام درباره مالک اشتر آمده اهلانقالب از دست می دهند.
است ،که حضرت فرمودند :مالک اگر کوه تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم خانــواده و اطرافیان مان نیز مســئولیت
بــود ،قله دســت نیافتنی می شــد و اگر الحســنی علیه الســام گفت :الگوی یک داریم و باید تالش کنیم که ایشان نیز در
سنگ بود ،استوارتر از صخره ای درخشان نظامــی اســتوار و انقالبــی بایــد مالک مسیر صالح قرار گیرند.
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آیت اهلل محمدیریشهری در جلسه تفسیر قرآن:

خیانت در اموال عمومی ،از عوامل غضب الهی است

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از
خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا):
ت اهلل محمدی ریشهری با بیان اینکه هر
آی 
کس خیانتی کرد ،روز قیامت همراه با خیانت
محشور میشــود ،گفت :حکومت اسالمی
علوی باید به معنایی که حضرت علی(ع) از
صیانت بیتالمال نشــان داد ،نزدیک شود.

آیتاهلل محمدی ریشــهری در جلســه
تفســیر قرآن کریم که با حضور زائران و
ارادتمنــدان به ســاحت مقدس کالم اهلل
مجید درمصالی بزرگ ری برگزار شــد،
با اشــاره به بحث جلسات گذشته ،گفت:
در ســوره حمد از خدا می خواهیم که به
راهی هدایتشویم که نعمت یافتگان آن
را برای زندگی خود انتخاب کردهاند.
وی افــزود :تاکنون چهار عامــل از عوامل
خشم الهی توضیح داده شد .پنجمین عامل
خشــم الهی خیانت در اموال عمومی است.
مســئلهای که در ارتباط بــا دولتمردان و
کسانی است که دستشان به اموال عمومی
می رســد ،مانند کســانی که در بانک ها،
وزارتخانه ها ،شهرداری ها و ...کار می کنند.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی(ع) با اشاره به آیات  161و 162
ان
ســوره آل عمران ،اظهار کــردَ « :و َما َک َ
ل ِ َنب ٍِّی أَن یَغ َّ
ُــل َو َمن یَ ْغ ُل ْل یَ ْأتِ ب َِما َغ َّل یَ ْو َم
ُّ
َ
ُ
ــب ْت َو ُه ْم
الْق َِیا َم ِة ثُ َّم تُ َوفَّى کل نَف ٍ
ْس َّما ک َس َ
ون ( ،»)۱۶۱ممکن نیســت هیچ
الَ یُ ْظلَ ُم َ
پیامبریخیانت کند ،هر کس خیانت کند
روز قیامت آنچه را که در آن خیانت کرده
با خود به صحرای محشر می آورد .این آیه
دررابطه با مسائلی که در جنگ احد مطرح
شد ،نازل گردید .پیامبر(ص) در جنگ احد
به عده ای دستور داد که در نقطه ایقرار

بگیرند که ممکن است دشمن از آنجا حمله
کند .آنها با خود گفتند ما را اینجا گذاشته
اند که خودشــان از غنیمــت هایجنگی
استفاده کنند .به همین خاطر آن نقطه را
رها کردند و هجوم آوردند تا غنیمت جمع
کنند .اتفاقاً دشمن از همانجا حملهکرد و
ضربه کاری به لشــکر اسالم وارد شد .این
آیه برای پاســخ دادن به این شبهه است.
امــکان ندارد پیغمبــری خیانت کند ودر
اموال عمومی آنچنان که شایســته نیست
عمل کند.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری گفت :هر
کــس خیانتی کــرد ،روز قیامــت همراه
با خیانت خود محشــور می شــود .عده
ای وقتــی درمحشــر حاضر می شــوند،
مقــداری مال را همراه خــود دارند و این
همان مقداری اســت که در اموال عمومی
خیانت کرده اند .درروایتی است که یکی
از کارگزاران پیامبر(ص) که مسئول جمع
آوری زکات بــود ،خدمت ایشــان آمد و
گفت :این زکاتی اســتکه از مردم جمع
کردهام .یــک مقداری هم مــردم به من
هدیه دادهاند ،این برای شــما و این برای
من اســت .پیامبر(ص) بــرای اینکه این
موضــوع را تبیین کنند باالی منبر رفتند
و فرمودنــد :این آقا مــی گوید این اموال
عمومی است این اموال خودم .این آقااگر

در خانه خود نشسته بود ،مردم این هدایا
را برایش می آوردند؟ اینها حرام اســت و
رشوه .این خیانت در اموال عمومی است.
حضرت قسم خورد که این آقا روز قیامت
با این اموال محشور می شود.
این مفسر قرآن اظهار کرد :روز قیامت انسان
می خواهد بین او و عمل بد خود فرسنگ
ها فاصله باشد ،اما انسان خائن بهبیت المال
این اموال همراه او محشــور می شود .امام
علی(ع) به کارگزارانشان فرمود :قلم هایتان
را تیز کنید و وقتی به مننامه می نویسید
ســطرها را به هم نزدیک سازید و برای من
زیاد توضیح ندهید ،معنا را برســانید ،بیت
المال مســلمانان حتی بهاین مقدار ،زیان
برنمی تابد ،در بیت المال تصرف نکنید .این
دستور العمل حدیث برای ماست.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث عنوان کرد:
پیروان علی(ع) این را توجه داشته باشند
که اگر در اموال خیانتی صورت گیرد باید
آن امــوال را با خود حمل کنند .حکومت
اسالمی علوی باید نزدیک به معنایی شود
که حضرت علی(ع) آن را نشــان داد و به
برادرش عقیل هم از بیت المال نداد .اتهام
زدن به انســان بی گناه نیز مورد خشــم
الهی اســت .اگر کســی ایــن را باور کرد
هیچوقت گنــاه خیانت در اموال عمومی
را نخواهد کرد.

در آستان کرامت /سالروز رحلت آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی
پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
حاج سید ابوالقاسم كاشــانی فرزند آیت
اهلل حاج ســید مصطفی كاشــانی از علما
و بزرگانی اســت که مرقد شــریف ایشان
در آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم قرار دارد.
ایشان در سال  1264شمسی به دنیا آمد.
حاج ســید ابوالقاسم در  16سالگی همراه
پدر كه خود از علما و مراجع بزرگ شیعه
در عصر خویش بود به نجف اشرف رفته و
در محضر درس پدر و دیگر اساتید ،دوره
ســطح را به پایان برد و ســپس دردرس
آیت اهلل میرزا محمد تقی شیرازی و آیت
اهلل آخوند خراسانی شركت نمود و در 25
سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد.
وی از جوانــی دارای افــكار آزادیخواهانه و
ستم ستیز بود ،به همین جهت مبارزه علیه
استعمار و اســتبداد را آغاز نمود .درجنگ

جهانی اول كه نیروهای انگلیسی بعضی از
شــهر های عراق را اشغال كرده بودند ،او در
صف اول نبرد علمای شیعه بامتجاوزین قرار
داشــت كه بعد از  18ماه جنگ و مقاومت
به كمك دولت عثمانی نیروهای انگلیسی را
وادار به تسلیم نمودند.
آیت اهلل كاشانی در سال  1299به تهران
آمد و مبارزات خود را علیه استعمارگران
ادامــه داد .در انتخابــات مجلس با اینكه
ازســوی مردم تهران به عنــوان نماینده
انتخاب گردیده بود ،از لیســت اســامی
نمایندگان حذف و دستگیر شد.
وی پــس از تحمــل یك ســال و چهار
ماه زندان در شــهرهای (رشــت ،اراك،
كرمانشاه) و تحمل سخت ترین شرایط در
 24مــرداد 1324آزاد گردید و در میان
انبوه استقبال كنندگان وارد تهران شد.
آیت اهلل كاشــانی با ادامــه مبارزات خود
مجددا ً در سال  1327دستگیر و به لبنان

تبعیــد و در آنجا نیز از آنچه در ایران می
گذشــت غافل نبــود و در اعالمیه هایش
خطاب به ملت ایران و نمایندگان مجلس
آنان را به وظایفشــان توجــه می داد كه
سرانجام این اعالمیه ها مؤثر واقع شده و
در انتخابات مجلس شانزدهم او و تعدادی
دیگر از افــراد مبارز انتخــاب گردیده و
مجددا ً درسال  1329به وطن بازگشت.
آیت اهلل كاشانی جهت ملی شدن صنعت
نفــت مجاهدتهای فراوانی نمــود كه در
نهایت در ســال  1339در اثر تالشها و
فداكاریهای مردم بــه رهبری وی یكی
از آرزوهای ملت ســتمدیده ایران به ثمر
نشست و طرح ملی شدن صنعت نفت در
مجلس به تصویب رسید.
سرانجام این روحانی مجاهد پس از سالها در میان انبوه مشتاقان به شهرری منتقل
تــاش در فعالیتهای اجتماعی و مبارزه با و در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم
استبداد و استعمار در  23اسفندماه سال الحسنی علیه السالم به خاك سپرده شد.
 1340چشم از جهان فروبست و پیكرش روحش شاد و یادش گرامی باد.
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آیت اهلل محمدی ری شهری:

چه کنیم تا شعار سال محقق شود و سال جاری ،سال همدلی و همزبانی گردد

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
آیت اهلل محمدی ری شــهری در نخستین
جلسه تواصی به حق کارکنان آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم
ضمن تبریک ســال جدید و تبریک ایام با
سعادت والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها
و با اشــاره به نامگذاری سال جدید ازسوی
رهبرمعظــم انقالب به نــام «دولت و ملت،
همدلی و همزبانی» افزود :اگر این شعار در
محیط کار و محیط خانوادگی ودر جامعه ما
پیاده شود ،امسال بی تردید سال پر برکتی
خواهیم داشت.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم افزود :یکی از عواملی
که زندگی را سرشار از موفقیت وشادکامی
خواهد کرد ،همدلی و همزبانی است و باید
همه آحاد جامعه و مسئوالن برای تحقق این
شعار مهم در فضای زندگی،فضای اجتماعی
و فضای سیاسی تالش کنند.
آیت اهلل محمدی ری شــهری تصریح کرد:

قطعاً هدف از بیان این شــعار از سوی رهبر
معظم انقالب تحقق همدلی میان کســانی
که در گذشته نیز همدل و همزبان بوده اند
نیســت بلکه می بایست با تحقق این شعار
همه کینه ها زایل شــده و جامعه به سمت
سعادت حرکت کند.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با برشمردن
عوامل تحقق این شعار در آیات و روایات اهل
بیت علیهم السالم گفت :نخستینعامل در
تحقق همدلی و همزبانی حسن نیت است،
یعنی انسان در کارهایش سوء نیت نداشته
باشد که این مساله آثار خوب وبرکات زیادی
برای انسان ایجاد خواهد کرد.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری گفت :اگر
انســان در آغاز هرکاری نیت اش این باشد
که آن کار را خــوب و محکم و با جدیت و
همه توان و با نیت الهی انجام دهد ،خداوند
به کارش برکت خواهد داد.
وی تصریح کرد :همچنیــن یکی از عوامل
تفرقه ،سوء نیت است زیرا مقتضای اسالم و
ایمان همدلی و برادری است ولی سوءنیت
ها و پلیدی های درونی موجب می شود که
تفرقه ایجاد شود و خیرخواهی و گره گشایی
از میان جامعه اسالمی رختخواهد بست.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث حسن ظن را
دومین عامل همدلی و همزبانی برشــمرد و
گفت :قرآن کریم انسان را از گمان بدبرحذر
مــی دارد و در روایتی از حضرت علی علیه
السالم آمده است کسی که به دیگران حسن

ظن داشته باشد ،مردم او رادوست خواهند
داشت و حسن ظن در خانواده نیز موجب جلب
محبت در بین اعضای خانواده خواهد شــد.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با بیان اینکه
حســن ظن از دستورات موکد اسالم است،
تصریح کرد :به دستور کالم الهی مومناننه
تنها باید از گمان بد نسبت به یکدیگر پرهیز
کنند ،بلکه باید نســبت به یکدیگر خوش
گمان باشند.
وی گفت :در روایات آمده است :بدترین افراد
کســی است که به هیچ کس اطمینان پیدا
نمی کند و کسی هم به او اطمینان پیدانمی
کند و این مساله موجب می شود که دوستی
ها از میان رفته و دشمنی ها آشکار شود.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با اشــاره به
موضوع مذاکرات سیاسی ایران با کشورهای
غربی تصریح کرد :بنا به توصیه رهبرمعظم
انقالب باید اکنون نسبت به دوستان انقالب
خــوش گمان بــوده و صرفا به دشــمنان
بدگمان باشــیم در حالی که متاسفانه این
روزها دیده می شود ،نوک پیکان بدگمانی
در برخی موارد به ســمت دوستان نظام و
انقالب گرفته شــده و از دشمنان اسالم و
انقالب غفلت می شود.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام گفت :در موضوع
مذاکرات چنانچه تاکنون پیش رفته اگر به
توصیه های رهبر معظم انقالب عمل شود ،با
هیچ مشکلی مواجه نخواهیم بود.

وی اظهار کرد :یکی از رهنمودهای اساسی
اسالم این است که اسالم با هیچ کس مگر
مهاجمان سر جنگ نخواهد داشت و باهمه در
حال صلح خواهد بود ،اما از ملزومات مهم در
زمان صلح ،هوشیاری است زیرا ممکن است
دشمن بخواهد درشرایط صلح فاصله را کم
کرده و در لحظه مناسب ما را غافلگیر کند.
آیت اهلل محمدی ری شــهری همچنین از
حسنخلقبهعنوان عامل دیگر تحقق همدلی
و همزبانی نامبرد و گفت :این نکته مهمدر
روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است.
وی تاکید کرد :اظهار محبت و دوستی کردن
و باخبــر کردن افراد از محبت قلبی موجب
همدلی خواهد شــد ،چنانچه در روایتیاز
پیامبر اکرم (ص) آمده اســت که به مردم
اظهار محبت کن کــه آنها هم به تو عالقه
مند می شوند.
آیت اهلل محمدی ری شــهری همچنین از
انصاف به عنوان عامل دیگر تحقق همدلی
و همزبانی یاد کرد و گفت :در روایات آمده
است که باالترین پاداش به انصاف تعلق می
گیرد و انسان می بایست در نقد و حتی در
تعریف از دیگران جانب انصاف رانگه دارد.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام گفت :جناح های
سیاســی اگر می خواهند ســال همدلی و
همزبانیمحقق بشود می بایست انصاف را
رعایت کنند که انسان های با انصاف دوستان
و عالقمندان زیادی دارند.

ديدار قاريان ،مؤذنين و مكبرين افتخاري طرح نداي ملكوت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) با معاون فرهنگيو امور زائران
پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
قاريان ،مؤذنيــن و مكبرين افتخاري طرح
نــداي ملكوت آســتان مقــدس حضرت
عبدالعظيم الحسني عليه السالم با معاون
فرهنگيو امور زائران آستان مقدس ديدار
و گفتگو كردند.
به گــزارش روابط عمومي آســتان مقدس
حضرت عبدالعظيم الحســني عليه السالم
معاون فرهنگي و امــور زائران در اين ديدار
ضمن عرض تسليت بمناسبت ايام شهادت
حضرت صديقــه كبري فاطمه زهرا (س) و
تقدير و تشكر از اعضاي اين طرحگفت :همه ما
بايد توفيق نوكري در آستان مقدس حضرت
عبدالعظيم عليه الســام آنهــم در جايگاه
تالوت قــرآن ،ادای اذان ووظیفه پر افتخار
مكبري در اقامه نماز جماعت را قدر بدانيم.

وي با اشــاره به روايتــي از حضرت زهرا
(س) كه مي فرمايند" :من از دنياي شــما
به سه چيز عالقمندم ،اول تالوت كالم اهلل
دومنگريســتن به چهره رسول اهلل و سوم
انفاق في ســبيل اهلل" افزود :اولين چيزي
كه محبوب حضرت زهراست تالوت قرآن
اســتو اين نعمتي اســت كه خداوند به
شــما عزيزان عطا فرموده و به تعبير قرآن
در عبارت "لئن شــكرتم الزيدنكم و لئن
كفرتم انعذابي لشــديد" ،هر كســي در
اين مسير شاكر و سپاسگزار باشد خداوند
به او توفيقات بيشــتر مي دهد و هر كس
ناسپاسي كنددچار گرفتاري خواهد شد.
خادم القرآن عباس ســليمي بــا تأكيد بر
آياتي از سوره مباركه دهر تصريح كرد :بعد
از آنكه اين خاندان بزرگ واليت ســه روز
متوالي افطار خود را به مســكين و يتيم و

اسير اهدا ميكنند ،در ادامه ميفرمايند اين
است و جز اين نيســت كه ما بخاطر خدا
شــمارا اطعام كرديم ،از شــما توقع هيچ
پاداش و تشكري نداريم.
وي اظهار داشت :كاري كه انجام ميدهيم بايد
ســه ويژگي داشته باشد :اول آنكه براي خدا
باشد ،دوم اينكه دنبال پاداش نباشيم ودر آخر
اينكه حتي توقع تشكر هم نداشته باشيم و
بدانيم كه خدا بعنوان شاكر عليم از بندگان
بااخالص خودش تشكر و قدردانيخواهد كرد.
اين قــاري و داور بين المللي قــرآن ابراز
اميدواري كرد كــه با الگو قرار دادن وجود
شــريف اين بانوي آسماني و بهره گيري از
ســيره فاطمي بتوانيم به وظائف خود ،در
هرجا كه هستيم ،بويژه اين آستان نوراني و
خانه يكي از فرزندان حضرت زهرا(س) ،به
خوبي عمل كنيم و با اخالص بيشتر در اين

مسير به حول و قوه الهي ساليان متمادي
خدمتگزار باشيد.
در اين جلسه محمدحسن موحدي مسئول
دايره محافل و مسابقات مركز آموزش قرآن
كريم به ارائه گزارش از روند برگزاريطرح
نداي ملكوت پرداخــت و در ادامه اعضاي
طرح نداي ملكوت نيز پيشنهادات و ديدگاه
هاي خــود در خصوص اجــراي اينطرح
ارزشمند ارائه نمودند.
در پايــان نيز فعاالن اين طرح با اهداء لوح
و هداياي متبرك مورد تقدير قرار گرفتند.

آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنیj
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ی شهری در جلسه تفسیر قرآن عنوان کرد:
آیتاهلل محمدی ر 

اسالم دین آسانی است /روش دشمن در تحریف چهره رحمانی اسالم
پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم به نقل از
خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا):
آیتاهلل محمدی ری شــهری در جلســه
تفســیر قرآن کریم که با محوریت تفسیر
سوره حمد برگزار شد ،با بیان اینکه اسالم
دینآسانی اســت ،به اسباب غضب الهی
اشــاره کرد و گفت :کفر ،افترای به خدا،
کشــتن پیامبران و اســا م ستیزی چهار
عاملغضب الهی هستند.
ِین
وی گفت :آیه  16ســوره شوری « َوالَّذ َ
ون فِی َّ
یب ل َ ُه
اس ُ
اج َ
یُ َح ُّ
الل ِ مِن ب َ ْع ِد َما ْ
ــتجِ َ
ِند َرب ِّ ِه ْم َو َعلَ ْی ِه ْم َغضَ ٌب
ه
ــم َداحِ ضَ ٌة ع َ
ُ
ُح َّج ُت ْ
ِید» در این باره اســت.
اب شَ ــد ٌ
َول َ ُه ْم َع َذ ٌ
کســانی که درباره خدا محاجه می کنند،
بعد از آنکــه دعوت الهی مــورد پذیرش
قرار گرفتهاســت ،دلیلهای پوچ آنها در
نزد خداوند مورد قبول نیســت .غضب و
خشــم الهی بر آنهاست و برای آنها عذابی
دردناک است.
آیتاهلل محمدی ریشــهری در توصیف
کلمه محاجه ،اظهار کرد :این لغت به این
معنی است که کســی بخواهد از کلمات

زیباو فریبنده برای قبوالندن فکر منحرف
خود اســتفاده کند .مطلب اول این است
که بدانیم اســام چه چیزی از مردم می
خواهد ودیگر اینکه بدانیم انگیزه اســام
ستیزی و توطئه علیه آن چیست .مطلب
سوم روشهای اسالمستیزی است.
ایشــان با طرح این ســؤال که اسالم را
چگونه می شود تعریف کرد ،عنوان کرد:
آیه  90از سوره نحل «إ ِ َّن اللّ یَ ْأ ُم ُر ب ِال ْ َع ْد ِل
ــان َوإِیتَاء ذِی الْق ُْربَى َویَ ْن َهى َع ِن
 َواإلِ ْح َس ِ
ْی یَع ُِظ ُک ْم ل َ َعلَّ ُک ْم پیغمبر(ص) می دانســت که مســلمان
الْف َْحشَ ــاء َوال ْ ُمن َک ِر َوال ْ َبغ ِ
ون» ،اجمع آیات ذکر شــده است .واقعی نیســتم اما قبولم کرده بود.روزی
ت ََذ َّک ُر َ
این آیه خالصه اســام است .شأن نزول پیش پیغمبر(ص) بــودم که حال تأملی
ایــن آیه داســتان جالبــی دارد .عثمان به ایشان دست داد (حالتی که به ایشان
بــن مظعون از یاران بســیار خوب ،فعال وحی نازل می شــد) قدری صبر کردم تا
و مجاهــد پیغمبر(ص) بود .او داســتان حــال تأمل برطرف شــد ،فرمود که من
اســام آوردن خــود را اینگونه بیان می همینطور کــه با تو صحبــت می کردم
کند :من وقتی جوان بودم و میخواســتم جبرئیل نازل شــد و این آیه را نازل کرد.
مسلمان شــوم ،من اســامم از خجالت این آیه را که پیامبر(ص) خواند احساس
پیغمبر(ص) بود ،بسیار به من تعارف می کردم که اســام در دلم مستقر شد .این
کرد که مسلمان شو ،من در رودروایسی شــخص در حیات پیغمبــر(ص) از دنیا
پیغمبر(ص) مســلمانشدم اما اسالم در رفــت و وقتی از دنیارفــت پیغمبر(ص)
دلم مستقر نشــده بود و آرامش نداشتم .پارچه را کنــار زد و میان دو چشــم او

را بوســید و فرمود :خوشــا به حالت ای
عثمان ،عثمان نه دنیا جامهخودش را به
تو پوشاند و نه تو جامه دنیا را پوشیدی.
این مفسر قرآن ضمن تصریح این مطلب
کــه مکتب توحید ،عدل پیشــگی را می
خواهد ،گفت :محور کارها باید عدل باشد.
نهتنها ظلم نکنیــم بلکه نیکی کنیم .هر
کاری که زشــت اســت و دلت وقتی می
خواهی آن را انجام دهی مضطرب است را
انجامنده .اسالم چیزی جز انجام خوبی و
ترک بدی نمی خواهد .هر کاری که خوب
اســت انجام بده و هر کاری که بد اســت
انجام ندهاین اسالم است.

توصیه های آیت اهلل محمدی ری شهری در آغاز ماه رجب:

چگونه خود را در معرض رحمت الهی قرار دهیم؟

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
آیــت اهلل محمدی ری شــهری با تبریک
فرارسیدن ماه رجب و روز والدت حضرت
باقرالعلوم علیه الســام با استناد به آیات
قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت
علیهم الســام گفت :در ماه رجب رحمت
الهی بر امت اسالم فرو می ریزد و در این
ماه باید آمادگی الزم را برای بهره مندی از
رحمت واسعه الهی کسب نمائیم.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه الســام در دیدار فرمانده،

روحانیــون ،معاونان و مســئوالن ســپاه
حضرت سیدالشــهداء علیه السالم با طرح
این پرســش که چگونه می توانیم خود را
در معرض نســیم رحمت الهی قرار دهیم
گفت :در توصیه امام باقرعلیه السالم است
که با مراجعه راســتین به خدا ،خود را در
معرض رحمت خداوند قرار بده.
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث افزود :باید
برای مراجعه راســتین به خدا از مناجات
و دعا در دل شــب بهره گیری کرد ،زیرا
مناجات در دل شــب در رسیدن به قرب
الهی موثرتر است.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با تاکید بر
توصیــه رهبرمعظم انقــاب در خصوص
تقویت ایمان و انجــام مراقب های دینی
و معنوی افــزود :ذکر و توســل و تهجد
در دل شــب از لوازم تقویت ایمان اســت
و کسانی که مسئولیت بیشتری دارند در
این خصوص نیازمندترند.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث پس از انس
و مراجعه بــه خدا ،دومین عامل در جلب

بیشــتر رحمت الهــی را مهربانی با مردم
برشمرد و گفت :همدلی و همزبانی که در
شعار امســال نیز مورد تاکید قرار گرفته،
زمینه ســاز بهره مندی از رحمت الهی در
جامعه خواهد بود.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه الســام همچنین در بیان
پاســخ پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله و
سلم به شخصی که از آنحضرت برای جلب
رحمت الهی توصیه ای خواسته بود ،گفت:
انسانی که به خودش رحم کند یعنی گناه
نکند و خود را مورد غضب الهی قرار ندهد
و همچنین با دیگران مهربان باشد ،مورد
رحمت الهی قرار خواهد گرفت.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم با استناد به روایتی از
حضرت علی علیه السالم گفت :بیشترین
چیزی که زمینه ســاز رحمت الهی است
این اســت که انسان با همه مردم مهربان
باشد.
آیت اهلل محمدی ری شهری با بیان اینکه

با برخی از افراد مثل کســانی که موجب
تضعیف نظام و رهبری می شوند و نسبت
به خون پاک شــهیدان و فــداکاری های
مردم و علمــا و آرمان های امام و انقالب
اســامی ظلم روا می دارنــد ،نمی توان
مهربانــی نمود ،تصریح کــرد :در روایتی
آمده است که مهربانی کردن با کسانی که
به دیگران رحم نمــی کنند مانع رحمت
خدا می شود.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام عامل دیگری که
موجب جلب بیشتر رحمت الهی می شود
را یاد خدا برشمرد و گفت :در روایت آمده
اســت که کسی که یاد خدا باشد ،رحمت
الهی شامل حال او خواهد شد و همچنین
اگر کســی به تداوم در ذکر مشغول باشد،
همه کارهای پنهانی و آشــکار او درست
خواهد شد.
در ابتــدای این دیدار گزارشــی توســط
فرمانده ســپاه ناحیه حضرت سیدالشهداء
علیه السالم ارائه شد.
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آیت اهلل محمدی ری شهری در جمع نخبگان اقشار بسیج:

یاران حضرت بقیه اهلل االعظم (عج ) ،در آخرالزمان ،با پشتوانه بصیرت نبرد می کنن د

پایگاه اطالع رســانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام در دومین مجمع
عالی بسیج استان تهران و در جمع نخبگان
وفرهیختگان اقشــار بســیج گفــت :یاران
آخرالزمانــی حضرت حجت (عج ) ،ســاح
هایشــان را با پشــتوانه بصیرتشان بکار می
گیرنــد و در اطاعت از اوامر الهــی و تقوا از
دیگران پیشگام ترند.
آیت اهلل محمدی ری شهری با بیان روایتی در
ویژگی یاران حضرت مهدی آل محمد (عج)،
در آخرالزمان اظهار کرد :درزمانی که به ایام
فرج نزدیک می شود ،با وجود اینکه عده ای
از افراد ،آسایش خودشان را در فتنه می بینند

و می خواهند کهاز آب گل آلود بی بصیرتی
مردم ارتزاق کنند ،یاران حضرت مهدی (عج)
از جان باختن در راه خدا هیچ ابایی نخواهند
داشــتو در زمانی که قضای الهی به فرج و
ظهــور منجی عالم بشــریت بیانجامد ،آنان
بصیرت شان را بر نوک سالح هایشان قرارمی
دهند و با پشتوانه بصیرت شان نبرد می کنند.
نویسنده کتاب حکمتنامه بسیج افزود :نخبه
بســیجی کســی اســت که در حوزه کار و
مسئولیت خودش در جهت هرچه بهتر انجام
شــدن ،رهنمودهای رهبر معظم انقالب که
همان عصاره دســتورات قرآن و اسالم است،
تالش و فعالیت داشته باشد.
رئیس موسسه علمی  -فرهنگی دارالحدیث
با بیان برجسته ترین و مهمترین ویژگی های

یک بسیجی گفت :در بیان قرآن،حکمت و
فلسفه آفرینش ،تربیت و پرورش انسان کامل
و انسانی است که بتواند ردای خلیفة اللهی را
بپوشد و خلیفه خدا درروی زمین باشد.
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث با بیان اینکه
براساس آیات قرآن ،فلسفه مرگ و زندگی و
وجود آسمان و زمین و آنچه در رویزمین و
آسمان است ،این است که انسان آزموده شود
و معین شــود که چه کسی بهترین کارها را
انجام می دهد و به قله بندگینزدیکتر است،
افزود :در میدان آزمایش دنیا ،تنها وسیله ای
که انسان را به این قله رفیع می رساند ،آزمون
در میدان عمل وکار و تالش است.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم در بیان روایتی از امام
صادق علیه السالم اظهار کرد :بهترینعمل،
بیشترین عمل نیست ،بلکه خوبترین عمل
است یعنی عملی که درست تر باشد و از این
رو ،معیار نخبگی در بسیج وانسان شایسته
درست تر عمل کردن است.
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث همچنین در
بیان روایتی از رســول اکرم (ص) افزود :نقل

شده اســت پیامبر اکرم (ص) سورهمبارکه
ملــک را تالوت فرمودند ،و در تبیین عبارت
شریف « احسن عمال » در آیات ابتدایی این
سوره مبارکه ،ویژگی هاییرا تعیین فرمودند
که در واقع معیارهای نخبگی است و هرکس
در این خصلت ها پیشروتر باشد ،نخبه تر و
پیشگام تر است واین خصلت ها عبارتند از
بصیرت ،ورع و تقوا و شــتاب در اطاعت اوامر
الهی است.
آیت اهلل محمدی ری شهری بیان کرد :مهم
آن عملی است که پشتوانه معرفت و بصیرت
داشته باشد وگرنه ارزشی برایانسان نخواهد
داشت و عمل بی بصیرت اگر چه فراوان باشد،
بی نتیجه است.
رئیس موسســه علمی فرهنگی دارالحدیث
گفت :بســیجی باید با شــناخت و بصیرت
فعالیت و مبارزه کند و با ورع الهی هموارهدر
اجرای اوامر الهی پیشگام و پیشرو باشد.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم افزود :بسیج و بسیجی
ویژگی هایی دارد کــه به تفصیل در کتاب
حکمتنامه بسیج آمده است.

کسب عناوین برتر قرآن آموزان مركز آموزش قرآن كريم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
در سومين دوره مسابقاتقرآني تلويزيوني اسراء

پايگاه اطالع رساني آستان مقدس حضرت
عبدالعظيم الحسني عليه السالم:

سومين دوره مســابقات قرآني تلويزيوني
اســراء ،با هدف كشــف و جذب نخبگان
قرآني در سراســر كشــور در رشته هاي
مختلفاذان ،مداحي ،دعا و نيايش ،تالوت
تقليدي به ســه سبك اســاتيد منشاوي،
مصطفي اســماعيل و عبدالباسط و حفظ
 10جزء در دوواحــد خواهران و برادران
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي آستان مقدس
حضــرت عبدالعظيــم الحســني عليــه
الســام ،در اين مســابقات كه هر شب
از ســاعت  20تا 21برگزار و از شــبكه

قرآن و معارف ســيما پخش مي شــد،
قرآن آموزان مركــز آموزش قرآن كريم
آستان مقدس موفق به كسب رتبه هاي
برتر شدند.
اين مســابقات در ســه مرحله مقدماتي،
نيمه نهايي و نهايي برگزار شد و در مرحله
نهايي اين مسابقات كه در هفته اخير و با
حضور نفرات برگزیده در شبهاي مختلف
برگزار گرديد ،در مقطع زير  16ســال در
رشته حفظ  10جزء خانمها زهرا انصاري
و زهرا عباســي به ترتيب رتبه هاي اول و
سوم و آقاي رسول بخشي در رشته تالوت

تقليدي به سبك استاد مصطفياسماعيل
رتبه سوم را كسب كردند.
شايان ذكر است آقاي معتز آقايي و خانم
ها منگلي و حاجعلي از اساتید آن مرکز از
داوران مرحله پاياني اين دوره ازمسابقات
بوده اند.
روابط عمومي آســتان مقــدس حضرت
عبدالعظيم الحســني عليه السالم ،ضمن
آرزوي توفيقات روزافزون در ســايه كالم
الهي ،حضــور افتخارآفريــن اين عزيزان
را ارج نهاده و كســب اين افتخار آفرینی
قرآني را به ايشان تبريك مي گويد.

اطالعیه ستاد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف درآستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)
پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
در این اطالعیه آمده است به اطالع برادرانی
که اســامی آنها بر اســاس قرعه کشی برای
شرکت در مراسم روحانی اعتکاف در مسجد

جامع آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم مشخص شده می رساند:
برای ثبت نام قطعی در روزهای دوشــنبه
 31فروردین ماه و سه شنبه  1اردیبهشت
ماه از ساعت  16الی  20با در دست داشتن

دو قطعه عکس  3*4و اصل شناســنامه یا
کارت ملــی و تصویر آن و مبلغ 400/000
ریال بابت بخشی از هزینه غذای مربوطه،
به ســالن اندیشــه جوان واقــع در صحن
مصالی آستان مقدس مراجعه فرمایند.

آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنیj
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آیت اهلل محمدی ری شهری:

جذب جوانان به نمازهای جمعه و جماعت نیاز به برنامه ریزی و تالش دارد

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم در دیدار ائمه جمعه
و جماعات شهرســتان ری گفت :مســاله
جــذبجوان ها بــه نمازهــای جمعه و
مساجد ،مساله بسیار مهمی است که باید
برای آن ،مطالعه و برنامه ریزی شود.
آیت اهلل محمدی ری شــهری ،در ابتدای
این جلســه با تاکید بــر اهمیت برگزاری
جلسات مشــترک هم افزایی ائمه جمعه
وجماعات برای بررســی و حل مشکالت
فرهنگی شهرستان ری افزود :این جلسات
از ابتکارات خوبی است که برای هماهنگ
کردن مســایل فرهنگی شهرستان الزم و
مفید است و البته خوب است برای هرچه
پربارتــر برگزار شــدن این جلســات هم
افزایی ،اتاق فکری برای تعیین و بررســی
دستور جلسات تشکیل شود.
رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
افزود :شایسته اســت از جمله مهمترین
محورهای مباحث فرهنگی در جلســات
هم اندیشــی ائمــه جمعــه و جماعات،

چاره اندیشــی برای جذب بیشــتر جوان
ها و ایجــاد جذابیت در نمازهای جمعه و
مساجد باشد.
آیت اهلل محمدی ری شهری گفت :خیلی
بایــد در خصوص جذب جوان ها کار کرد
زیرا اکنون ،جمعیت فعلی ما جوان است و
باید مساجد ،همیشه برای جوانان جذابیت
داشته باشد.
رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
با اعــام این مطلب کــه « فرهنگ نامه
جمعه » حاوی مطالبی در خصوص آداب
روز جمعه و نماز جمعه در اوایل سال 94
توسط انتشارات دارالحدیث منتشر خواهد
شــد بیان کرد :نماز جمعــه برای جذب
جوانــان و نیروهای کارآمد جامعه اســت
نــه برای از کارافتاده ها و ســالخوردگان،
از ایــن رو ،نماز جمعــه باید برای جوانان
جاذبه داشــته باشد و این به ذوق و ابتکار
روحانیت نیازمند است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم
الحســني عليه الســام همچنین ضمن
تاکید بر تقویــت ارتباط روحانیان محترم
شهرستانری و ائمه جمعه و جماعات ری

با مجموعه حرم مطهر و معاونت فرهنگي
آســتان مقدس گفت :باید همگی همت
کنیم و آمادهشــویم که مساجد را آبادتر
کنیم و جاذبه های آنها را برای نسل جوان
بیشتر کنیم.
وی تصریح کرد :نماز جمعه در ردیف دفاع
ازحقوق مظلومان و مســتضعفان و دفاع از
نقاط مرزی از وظایف امام معصومعلیه السالم
و در غیاب ایشان ولی فقیه است و این مساله
نشــان از اهمیت واالی نماز جمعه اســت.
آیت اهلل محمدی ری شــهری گفت :نماز
جمعه تنها نمازی اســت که واجب است
به جماعت خوانده شــود و همه مردم جز
افرادخاص و معذورین موظف هستند در
این نماز شــرکت کنند و در روایت است
کسی که می خواهد در نماز شرکت کند،
باید بابهتریــن لباس خود در نماز جمعه
شرکت کند که این حاکی از اشتیاق او به

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم گفت :از برآیند احکام
و آداب نماز جمعه این چنین مشخص می
شود که نماز جمعه ویژه نیروهای بانشاط
و فعــال جامعه اســت و از ایــن رو باید
دبیرخانه ،ســتادهای نمــاز جمعه و خود
ائمهجمعه به دقت مســاله شرکت جوان
ها در نمازهای جمعه را آسیب شناسی و
بررسی کنند و آنچه مانع از شرکت جوان
ها میشود را شناسایی نمایند.
وی مدیریت زمان در برگزاری نماز جمعه،
احترام و ارتباط ویژه بــا جوانان و تالش
برای بهره مندی از جذابیت های الزمرا از
جمله عوامل گرایش جوانان به نماز جمعه
برشــمرد و افزود :خطبه های نماز جمعه
باید مختصر و موثر و دارای جاذبهباشد.
در ابتــدای این نشســت ائمــه جمعه و
جماعات شهرستان ری مسایل مورد نظر

شرکت در نماز باشــد و تاکید شده است
که مخاطبانخطبــه ها را به دقت گوش
کنند.

خود را با تولیت آســتان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحســنی علیه السالم مطرح
کردند.

جلسه هماهنگی برگزاری اولین همایش فرهنگی ویژه ناشنوایان در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)
پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
جلســه هماهنگی برگزاری اولین همایش
فرهنگی ویژه ناشنوایان در آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم الحســنی علیه السالم
با حضــور معاون فرهنگی و امــور زائران،
مدیران مجموعه معاونت و مسئولین مرکز
آموزش استثنائی خاتم النبیین (ص) برگزار
شد.

به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس
حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السالم،
در ایــن نشســت معاون فرهنگــی و امور
زائــران ضمن ابراز خرســندی از برگزاری
این همایش و دیگــر برنامه های فرهنگی
ویژه ناشــنوایان ،به آمادگی همکاری همه
جانبه آستان مقدس جهت اجرا برنامه های
متنوع فرهنگی تاکید کرد.
گفتنی اســت در این جلســه مسئولین

نقطه نظرات خود را مطرح و مقرر گردید
آســتان مقدس در زمینه های شرکت در
مراسم غبارروبی ویژه ناشنوایان و خانواده
های آنهــا ،برگزاری محافل قرآنی و ویژه
برنامه های فرهنگی برای ناشــنوایان در
مناســبت های مذهبی ،اختصاص غرفه
ای مشــخص در هنگام برگــزاری برنامه
های فرهنگی آســتان مقــدس از جمله:
زیارت عید ،فرشتگان زائر و  ...به منظور

آموزش احــکام و معارف و مشــاوره به
زبان اشاره و دعوت از مدارس ناشنوایان
تهــران جهت زیارت حــرم های مطهر و
شرکت در کالس های آموزشی همکاری
و همیاری نماید.
همچنیــن در جهــت ایجاد همــکاری و
هماهنگی های بیشتر و منظم تر ،مقرر شد
تفاهم نامه ای مابین آســتان مقدس و آن
مرکز منعقد گردد..

آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنیj
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آیت اهلل محمدی ری شهری:

مسئولیت مدیران جامعه ،در زمینه ایجاد الفت و همدلی در میان مردم

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم با اشاره به نامگذاری
ســال جدید از ســوی رهبرمعظم انقالب
گفت:باید همه آحاد ملت و همه ارگان ها
به تناســب مسئولیت خود در تحقق شعار
سال جدید ،سهیم باشند.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری در دیدار
سرکالنتر و فرماندهان انتظامی شهرستان
ری بــا طرح این پرســش که چه کنیم به
اینشعار در جامعه ،جامه عمل بپوشانیم با
استناد به نامه امیرالمومنین علیه السالم به
مالک اشتر گفت :یکی از وصایای حضرت
علی علیه السالم به مالک اشتر ،مسئولیت
حکمران در جهت همدلی و همبســتگی
مردم اســت که آن حضرت ،فرموده است،

«نباید راه و رســم نیک جامعه که بزرگان
امت به آن عمل کردند و موجب همبستگی
و همدلی جامعه است ،در فعالیت هایی که
انجام می دهی شکســته شود و بلکه باید
در تالش باشی که اسباب همدلی و الفت را
برای مردم فراهم کنی ».
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با استناد به
روایت دیگری از حضرت علی علیه السالم
افزود :در روایت آمده اســت که هیچ کس
مانند من به یکپارچگی و همبستگی امت
محمد (ص) حریص نیست که حتی ایشان
برای الفت و همدلی مردم از حق مســلم
خودش که والیت و خالفت پیامبر صلی اهلل
علیه و آله و ســلم بود گذشت ،برای اینکه
شکاف در جامعه اسالمی ایجاد نشود.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری همچنین
یکی از راه کارهای مهم امنیتی در جامعه

را جلوگیری از تشدید اختالف و تبدیل آن
بههمدلی برشــمرد و گفت :اگر در جامعه
همدلی فراگیر شــود ،بســیاری از مسایل
امنیتی در جامعه امکان بروز پیدا نمی کند.
رئیس دانشــگاه قرآن و حدیث با اســتناد
به روایت دیگــری افزود :نکاتی وجود دارد
که باید حکمران نســبت به همه مردم از
خاصه و عامــه رعایت کند که از آن جمله
دادن پاداش خوب برای کار خوب است تا
هم انجام دهنده تشــویق و هم دیگران را
ترغیب کند و همچنین اینکه اگر کسی کار
اشتباهی انجام داد ،آن اشتباه را بپوشاند تا
آبروی فرد ریخته نشــود ،زیرا اگرآبرویش
برود ،برای گناهان دیگــر جرات پیدا می
کند ولی اگر آبروریزی نشــد ،برای توبه و
بازگشت زمینه سازی می شود ونیز دیگر
اینکــه همگان را با الفــت ،نیکی کردن و
انصاف ،به همدلی و همزبانی دعوت کند.
رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
افزود :دو عنصر اســت که سبب همدلی و
همزبانی و الفت در جامعه می شــود ،یکی
عنصر احســان و نیکی کردن است که این
مســاله کاربرد خانوادگــی ،اداری و حتی
سیاســی و اجتماعی هم دارد که انســان
نســبتبه کسی که به او احسان می کند،
همدل و همزبان می شود و دیگری مساله
انصاف اســت که انسان با دوست و دشمن

بدونافراط و تفریط و با نگه داشتن جانب
انصاف رفتار کند.
آیت اهلل محمدی ری شــهری با استناد به
آیات پایانی ســوره مبارکه عنکبوت گفت:
موفقیــت در همه کارها دو رمز اصلی دارد
که یکی از آنها ،بکارگیــری همه توان در
کارها و دیگــری اخالص و صرفاً برای خدا
کار کردن است که اگر این دو حاصلشد،
موفقیت به طور قطع حاصل خواهد شد.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام با قدردانی و اظهار
رضایت از زحمات و تالش نیروی انتظامیدر
شهرستان ری گفت :اگر بخواهید کارهایتان
برکت بیشتری داشته باشد ،باید در کارهایتان
با همه توان حاضر شوید وصرفاً اهداف خود را
با رعایت اخالص در نظر بگیرید.
سرکالنتر شهرستان ری ،عوامل سرکالنتری
نهم شهرری ،مسئوالن عقیدتی سیاسی و
روسای کالنتری های شهرستان ری باآیت
اهلل محمدی ری شهری دیدار کردند.
ســرکالنتر شهرســتان ری در ابتدای این
نشســت در ارائه گزارشــی گفت :در سال
گذشته نسبت به سال قبل در وقوع جرایم
درشهرستان ری با کاهش مواجه بودیم و
امیدواریم که ان شاء اهلل با تالش های همه
عوامل انتظامی منطقه با کســب موفقیت
هایبیشتر مواجه خواهیم بود.

آیت اهلل محمدی ری شهری در دیدار فرماندار و بخشداران شهرستان ری:

شعار امسال رمز اصلی خدمت رسانی به مردم است

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحسنی علیه السالم:
فرمانــدار شهرســتان ری و جمعــی از
بخشداران و مســئوالن شهرستان ری با
آیت اهلل محمدی ری شهری تولیت آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه
السالم دیدار کردند.

آیت اهلل محمدی ری شهری در این دیدار شعار
همدلی و همزبانی دولت و ملت را رمز اصلی
خدمت رسانی به مردم و مبارزه با دشمنان این
ملت و انقالب دانســت و گفت :باید هر کسی
در محیط کار خود و به انــدازه توان خود در
تحقق این شعار بکوشد و بجای اکتفای به تکرار
صرف این شــعار ،با اسبابی که باعث همدلی

بیشــتر و برطرف ســاختن جدایی و افتراق
می شــود به این شعار جامه عمل بپوشانیم.
وی همچنین بهره مندی و مغتنم شمردن
فرصت ها را از تاکیدات مهم دینی برشمرد
و افزود :باید از همه فرصت و توانمان برای
جلب رضای خدا استفاده کنیم و در جهت
انجام کارهای بــزرگ و اهداف بزرگ در
مســیر خدمت رسانی به مردم و در جهت
رضای خداوند گام برداریم.
آیت اهلل محمدی ری شهری ،حسن نیت و
اهتمام و جدیت در امور همراه با قصد قربت
را از عوامل مهم ایجــاد همدلی در جامعه
برشمرد و گفت :این وعده الهی است که کار
همراه با تقوا با برکت توام خواهد شــد و بن
بست ها و گره ها را از بین خواهد برد.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم خطاب به مسئوالن و
مدیران شهرستان ری گفت :شما عزیزان

که دراین زاویه مقدســه در محضر ارواح
مطهر امامزادگان واالمقام علیهم الســام
و در قبله تهران در حال خدمت رســانی
هســتید باید توجه داشته باشید که مردم
ری لیاقــت این را دارند کــه بیش از این
مورد عنایت و مهر و محبت نظام و دولت
قرار بگیرند چون این مردم خدمات زیادی
در تداوم و پیروزی انقالب اســامی و در
جنگ تحمیلی داشــته اند و باید توجه و
قدرشناسی و تالش بیشتری برای خدمت
رسانی به ایشان انجام شود.
آیــت اهلل محمــدی ری شــهری گفت:
امیدوارم در ســال جدیــد دولت بتواند با
تحقق سیاســت های اقتصــاد مقاومتی
مشــکالت موجود در کشــور را برطرف
نموده و در موضــوع ارتباطات جهانی به
نقطه ای برســد که موفقیت و روسپیدی
دولت و ملت را در بر داشته باشد.
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تقدير از خادمين افتخاري نمونه آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسنی(ع)

پايــگاه اطالع رســاني آســتان
مقــدس حضــرت عبدالعظيــم
الحسنی عليه السالم:
از  39نفــر از خادميــن افتخاري
آســتان مقدس در جلســه اي با
حضور معــاون توســعه منابع و

عمران آستان مقدس تجليل بعمل
آمد.
به گزارش روابط عمومي آستان
مقــدس حضــرت عبدالعظيــم
الحســنی عليــه الســام ،اين
خادميــن كــه در ارزشــيابي
خادميــن افتخــاري ،باالترين
امتیــاز را دريافت كــرده بودند،
با اهــداء لوح تقديــر و هدياي
متبرك مورد تقدير و تجليل قرار
گرفتند.
روابــط عمومي آســتان مقدس
حضــرت عبدالعظيم الحســنی
عليــه الســام  ،ضمــن آرزوي
ســامتي بــراي ايــن خادمين

نمونــه و خانواده محترمشــان،
دوام توفيقات همه خادمين اين
آستان نوراني را از درگاه خداوند
متعال مسئلت مي نمايد.
اسامی خادمین افتخاری نمونه :
  1علی آذرگون
2 الهه حیدری
3 محبوبه سفیدی
4 حلیمــه خاتــون فومنــی با
احتمامی
  5نرجس عطاری کاشانی
6 فاطمه امامی امین
  7ابوالفضل جویائیان
8 علی اصغر مال مددی
9 حمید قدیمی

10 امیر فرزام یگانه
11 محمد میقانی
 12حسین اصالنی
 
 3 1عباس ابوالفضلی زرگر
14 رضا عواطفی
15 علیرضا هادوی
 6 1رحمت ا ...کربالیی
17 حسینعلی قدیریان
18 حسن داوری
19 امرا ...رمضانی
 20اکبر مبینی ساری
 
 21رضا عبداللهی پور
 
22 حسین خسروی
23 رحمان عرب باقری
 24علیرضا حسینی یگانه
 

 25رحیم چهره خند
 
 6 2امیر عباس عبداللهی
27 ذبیح ا ...طاهری
28 ایرج سفیری
29 محسن حاج شمسایی
30 نصرت ا ...ثمری
 1 3حسن حسنعلی
32 کمال رئوف
33 محمد رضا حیدرلو
34 احمد داودی
 5 3مصطفی حکم آبادی
 6 3علیرضا عیسی
37 مریم عمویی
38 محمد علی محمود آبادی
 9 3سرور عبدالوهابی

دیدار رئیس و مدیران شبکه قرآن سیما با آیت اهلل محمدی ری شهری
پایگاه اطالع رسانی آستان مق پایگاه اطالع
رسانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی علیه السالم:
رئیس و مدیران شــبکه قرآن سیما با آیت
اهلل محمدی ری شــهری تولیت آســتان
مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه
السالمدیدار کردند.
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث در ابتدای این
دیدار با تبریک سال جدید که سال دولت و
ملت ،همدلی و هم زبانی نام گرفتهاست و
ایام والدت باسعادت حضرت زهرای مرضیه
سالم اهلل علیها ،در بیان روایتی از حضرت
علی علیه السالم در تشویقبه قرآن خوانی
و قرآن دانی گفت :در این روایت شــریف

آمده است که در قرآن ،علم اولین و آخرین
اســت و در آن برای هیچگوینده ا ی تا ابد
جای سخنی باقی نگذاشته است.
وی تصریح کرد :در خصوص قرآن فقط باید
به آموزه های اهل بیت تمسک جست که
ایشــان زبان قرآن را مــی دانند و تاویلو
تفســیر واقعی کالم خدا برای آنان ،روشن

و آشکار است.
تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم
الحســنی علیه الســام با بیان اینکه اثر
پژوهشــی جدیــدی در موسســه علمی
فرهنگیدارالحدیث به نام پرتوی از تفسیر
اهل بیت ،در حال تهیه است که در آینده
نزدیک با موضوع ریشــه یابی روایات اهل
بیــتعصمــت و طهارت علیهم الســام
گفت :باید به شــکلی برنامه ریزی شود که
در قرآن ارائه خواهد شــد گفــت :در آن موفق شود.
مجموعــه ،روایاتی که شــاید در ظاهر آن آیــت اهلل محمدی ری شــهری همچنین این شبکه از جمله شبکه های جذاب و پر
ارتباطمســتقیمی با آیات قرآن دیده نمی با اشاره به پیشــنهاد مدیر شبکه قرآن در مخاطبسیما باشد.
شــود ،به شــکل تخصصی بررسی شده و زمینه تنظیم نهج البالغه بر اســاس تاریخ بهرام محمدی نیا رئیس شبکه قرآن سیما
صدورخطبه ها و نامه ها ،از تهیه مجموعه در ابتدای این دیدار در ارائه گزارشی گفت:
مورد ریشه یابی قرآنی قرار گرفته اند.
آیــت اهلل محمدی ری شــهری همچنین ای با عنوان حکمت نامه علوی در موسسه جــدول برنامه های ســال  94با محوریت
کوچک کردن و چابک کردن ساختار سازمان علمی فرهنگی دارالحدیث خبر داد و افزود :موضوعات قرآنی تدوین شده است و همه
صدا و ســیما را از جمله کارهای پربرکتدر انجام پیشنهاد آقای محمدی نیا ضمن این عوامل شــبکه قرآن در تالش است با بهره
گیری از جذابیت های فــراوان این کتاب
مدیریت جدید دانســت و گفت :محور قرار کار قابل انجام است.
دادن قرآن در همه تولیدات ســیمای قرآن تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم آسمانی ،برنامه هایی متنوع و با جاذبه مفید
نیز از دیگر کارهای مبارکی است کهموجب الحســنی علیه الســام اظهار کرد :باید از برای مخاطبان تولید و پخش شود.
تمرکز مجموعه در تهیه محتوای ارزشمند و فرصــت هایی که برای خدمت به معارف و وی با اشــاره به تغییرات ایجاد شــده در
کالم الهی برای ما پیش می آید نهایت بهره مدیریت جدید ســازمان صدا و سیما و نیز
تخصصی قرآنی خواهد شد.
تغییر ساختار شبکه قرآن سیما گفت :ایجاد
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت :خالء مندی را داشته باشیم.
وجود یک شــبکه تلویزیــون قرآنی که با آیــت اهلل محمدی ری شــهری همچنین ارتباط و تعامل ســازنده با مراکز مذهبی و
مبانــی صحیح اهل بیت عصمت و طهارت در ایــن دیــدار بــا آرزوی موفقیت برای تمرکز بر برنامه های قرآنی از جمله برنامه
علیهم السالم به تبیین آیات قرآن بپردازد ،همه دســت اندرکاران شــبکه قرآن سیما های این شبکه در دوره جدید خواهدبود.
در ســطح بین المللی و با زبان های عربی برای کســببینش و بصیرت صحیح برای رئیس شبکه قرآن سیما پخش تالوت های
و انگلیسی احساس می شود که امید است ســاماندهی و هدایت شبکه قرآن سیما در شــاخص ،جدید و متنوع و نیز ســخنرانی
در صورت وجود شــرایط و امکانات کافی هرچه جذابتر نمودن تولیدات این شــبکه های قرآنی را از جمله برنامه های اولویتدار
مدیریت جدید صدا و ســیما به انجام آن برای همهمخاطبان و خصوصا نسل جوان شبکه قرآن سیما در مدیریت جدید برشمرد.

