
دعا

عیب پوش دیگران باشیم
دکتر  االســـام  حجت 
خیاط  اللهمّ اجَْعل َسعْیی 
ْــبــی فیهِ  و ذَن ــکــوراً  ــْش مَ فــیــهِ 
مَقْبوالً  فیهِ  عَملی  و  مَغْفوراً 
و عَیْبی فیهِ مَْستوراً یا أْسمَعِ 

الّسامعین.
در این دعا از خدا چهار تقاضا داریم؛ سعی ما مشکور، گناهان 
 ما  آمرزیده و عمل ما  مورد قبول بوده و عیوب و نقص های

که  است  پرشتابی  بماند.»سعی« همان تالش  پوشیده  ما 
انسان  در کارهای هدفمند انجام می دهد  حرکت پرشتاب و 
هدفمند حاجیان بین دو کوه صفا و مروه را هم سعی گویند.

هر کار خوبی که انجام می دهیم ممکن است در معرض آفت 
قرار گیرد. روزه داریم، گرسنگی و تشنگی می کشیم، اما ممکن 
است برای عدم رعایت یک اصل این تالش و کار ما آسیب 
ببیند. اگرکارمان هدفمند و همراه خلوص و صداقت باشد، 

رنگ خدایی می گیرد و جاودانه و مشکور می شود. 
در فراز دیگر از خدا می خواهیم گناه ما را ببخشد. گناه آفت 
را می سوزاند. چون  بزرگی اســت که هم دنیا و هم آخــرت 
نافرمانی خداست سبب دوری انسان از رحمت حق می شود. 
گناهان اگر بخشیده نشوند، کار موفقی نخواهیم داشت از 
این رو طلب بخشش گناه داریم وقتی این دعا را کردیم به 
سمت آن باید حرکت کنیم؛ یعنی اسباب و عوامل بخشش را 

فراهم کنیم و توبه کنیم و از گناه بپرهیزیم.
در فــراز سوم درخواست قبولی عمل را داریــم. باید از خدا 
استمداد کنیم که عمل ما را بپذیرد. انجام عمل یک حرف 
است، قبولی آن حرفی دیگر است. خیلی ها عملی را انجام 
می دهند، اما شرایط پذیرش آن را پدید نمی آورند. اگر فرد 
کارش خداپسندانه و از روی تقوا باشد، از کفر و اکراه به دور 
 باشد این عمل مورد قبول واقع می شود.در فراز پایانی هم 
می گوییم خدایا عیب مرا بپوشان. اگر می خواهیم چنان باشد 
بایدعیب پوش دیگران باشیم. اسرار دیگران را حفظ کنیم. 
کسی را سرافکنده و شرمسار و تخریب نکنیم. اگر چنین 

عیب پوشی کردیم در مقابل خدا نیز پرده پوشی می کند.

می کشم  را  فرنی ها  دارم  توسلی   رقیه 
نوجوان  پسر  به  که چشمم  کاسه ها  توی 
 20-30 محاصره  در  می افتد  فلسطینی 
سرباز صهیونیست. می بینم چشم هایش 
را با پارچه سفید بسته اند و دست هایش 
را. روی صورتش خون خشک شده دارد. 
و  باختری  کرانه  و  اســت  روشــن  تلویزیون 
نظامیان  می دهد.  نشان  دارد  را  غزه  نــوار 
صهیونیستی خیلی ابزار و یراق بسته اند 
به خودشان. چکمه و اسلحه و کالهخود و 
باتوم و نارنجک. نگاه می کنم به سرخوشی 
که از شکار دچارش شده اند. سرانجام هر 

چی نباشد دست پُر برگشته اند! در ادامه 
تصویر خیابانی می بینم که پوشیده شده 
اما  همهمه.  و  آتیش  و  سنگ  و  کلوخ  از 

درخت هم دارد، درختان سبز و قدبلند.
به مادر این رزمنده فکر می کنم و به همه 
مادرانی که 70 سال است برای مقاومت، 
فرزندانشان را تربیت می کنند. به تصویر 
نوجوان فلسطینی و درختان سبز خیابان. 
درخت، تا همیشه خدا درخت است. مثل 
فلسطین  اهل  آخر  تا  که  فلسطینی  یک 
اســـت. حــاال غــاصــب جماعت گــیــرم هی 
بجنگد، دستگیر کند، تیر بیندازد، شهید 

به دنیا  بـــاز  زاده هــــا  فلسطین    ... و  کند 
ــــدران و اجـــدادشـــان را  پ مــی آیــنــد و قصه 
همین  مثل  یکی  می شوند  و  می شنوند 
نوجوان شیردل. به جای پوتین رزم، کتانی 
پا می کنند و می آیند وسط  را  سفیدشان 
معرکه وطن. با همان سنگ های تکه پاره. 
با همان ته مانده طفولیت. با همان عرق 

مادرزاد فلسطینی شان. 
ــودم بــیــایــم، می بینم فــرنــی هــا را  ــا بــه خـ ت
مغز  و  دارچــیــن  و  کاسه ها  تــوی  ریخته ام 
پسته هم کشیده ام رویشان. می بینم دم 
آزادی.  بــرای  کـــرده ام  غروبی کلی هم دعــا 

سرکش  هُـــرم  در  کــه  همسایگانی  بـــرای 
سرزمین  مظلوم  مــردمــان  بــرای  جنگ اند. 
معراج. می بینم روی کاسه های نذری، سالم 
داده ام به امام زمان)عج( که وقتی بیایند و 
دستشان را بکشند روی سرمان، سیاهی 
طعم  افــطــارهــا  رود،  مــی  روزگــــار  تلخی  و 
عسل و گالب اصل می گیرند و دیگر هیچ 
فلسطینی برای داشتن فلسطینش خونبها 

نمی دهد.

سنجاق
حُبُّ الْوَطَنِ مَِن االْیمان

نیمکت زندگینیمکت زندگی

عمق عشق
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سجاد صفار هرندی در واکنش به اقبال مخاطبان :

 تولید »زندگی پس از زندگی« 
رخدادی تمدنی است

به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد

 کتابی برای
»موفقیت در تبلیغ«
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به همت بنیاد کرامت رضوی آغاز شد

 پنجمین پویش ملی 
»سفره مهربانی« 

روایتی از زندگی عاشقانه آیت اهلل جوادی آملی

 هر چه دارم 
از همسرم دارم

    سال دوم    ویژه نامه 323    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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تولیت آســتــان قــدس رضــوی رویــکــرد ایــن آستان 
از  حــمــایــت  و  تــقــویــت  را  ســـال 1401  در  مــقــدس 
کرد. معرفی  نخبگان  و  دانش بنیان  شرکت های 
نیوز، حجت االسالم والمسلمین  آستان  گزارش  به 

احمد مــروی در دیــدار رئیسان، 
استادان  و  هیئت علمی  اعضای 
با  مقدس  مشهد  دانشگاه های 
رضــوی  مطهر  حــرم  اینکه  بیان 

آرامگاه عالم آل محمد)ع(...

در گفت وگوی قدس با حجت االسالم والمسلمین نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب مطرح شد

فلسطین ،هویت امت اسالمی است
 حجت االسالم والمسلمین مروی 

در دیدار استادان دانشگاه های مشهد:

 رویکرد 
آستان قدس رضوی 

حمایت  از 
شرکت های 

دانش بنیان است
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منبر مجازی

نور ماه رمضان

از  بیان  ایــن  انصاریان   االسام  حجت 
وجود مبارک حضرت رضا )ع( واقعاً شنیدنی 
است : »الحسنات فی شهر رمضان مقبوله«. 
ارزش و عظمت ماه رمضان در پیشگاه خدا 
در حدی است که حضرت می فرمایند هرکار 
خوبی، کم یا زیاد، مالی یا اخالقی، خانوادگی 
و اجتماعی را اگر کسی انجام دهد، بی برو 
برگرد به عمل نیکش مهر قبولی می زنند و 
کسی هم که حسناتش قبول شود، شایسته 
فیه  »والسیئات  اســـت...  بهشت  و  نجات 
مغفوره« گناه در این ماه آمرزیده است. چه 
وارد  توبه نکردم  از رمضان  گناهانی که قبل 
رمضان شدم، چه گناهانی که غیر عمد در 
ماه رمضان از من سر می زند... عمدی ندارم 
با دین و خدا مخالفت کنم. خدا می آمرزد... 

چقدر پروردگار مهربان است.
در روایــت داریــم فــردی وارد قیامت می شود 
ــه، بــســم هللا  ــت ــه هــرجــا مــی رف عـــادت داشــت
می گفته است. وقتی از قبر در می آید »بسم 
الرحمن الرحیم« می گوید. سریع پرونده اش 
من  پــروردگــار می گوید  به  او می دهند.  به  را 
می فرماید:  نداشتم؟  خطایی  هیچ  دنیا  در 
ــی... می گوید: مــن بــه پــرونــده ام  چــرا...داشــت
نگاه می کنم، می بینم همه خوبی هایم در این 
بدی هایم  از  اثــری  اما  اســت،  موجود  پرونده 
نیست. نکند این پرونده من نیست. خطاب 
می رسد قدم به محشر گذاشتی و »بسم هللا 
پرونده  من  رحمت  گفتی،  الرحیم«  الرحمن 

گناهانت را پاک کرد.
اما بدانیم کــشــاورزان تا زمین را شخم نزنند، 
نور  با  زمین محصول خوبی نمی دهــد. خــدا 
قرآن دل را شخم می زند بعد می کارد. ایمان، 
خوش  سخا،  کــرم،  محبت،  خضوع، خشوع، 
بــذری  ایــن هــا  و صبر  تــوکــل  یقین،  اخــالقــی، 
است تا زمین... تا دل ما آمــاده نباشد، رشد 
 نمی کند و همچنین با نور کالم پیغمبر )ص( و 
کالم ائمه )ع( که سراسر نور است. من باید قلبم 

را در اختیار خدا بگذارم تا نور واردش شود. 
نور معمار عجیبی اســت! این نور وقتی وارد 
قلب شود، کاخ انسانیت و آدمیت و جوانمردی 
 و فتوت و جــوانــمــردی و شــرافــت و اخـــالق را 
ــازد.»اذا دخــل فــی القلب انفصح و  ــ مــی ســ
انشرح« ... به این معمار دلت را بده تا در این 

سرزمین گسترده ، بنای خوبی بسازد.
آب اگر راکد بماند، خراب می شود ولی آب هایی 
اگر  نمی شوند.  خـــراب  می کنند  حــرکــت  کــه 
بخواهم در گناه بمانم بوی بد می گیرم... فاسد 
می شوم ... بیاییم خودمان را با دریای رحمت 
حق با پشیمانی وصل کنیم که این آب رحمت 
ما را با خودش ببرد...اگر بمانیم دچار زندگی 
و معیشت سخت می شویم ... »و من اعرض 

عن ذکری فان له معیشه ضنکا«.

نخستین فعالیتی که در مشهد برای حمایت از »قدس« صورت گرفت

فریاد مظلومیت فلسطین از فراز منبر صاحب الزمانی
نیکبخت    محمدحسین 
اردیبهشت 1327 بود که رژیم   24
از اشــغــال  ــعــد  ب صــهــیــونــیــســتــی، 
بر  تسلط  و  فلسطینیان  سرزمین 
ایــن منطقه،  از  بخش گــســتــرده ای 
اعــالم موجودیت کــرد. ایــن اقــدام، 
البته برای اندیشمندان، علما و روشنفکران مسلمان 
قابل پیش بینی بود؛ اما فقدان دولتی قدرتمند و نیز 
ضعف جدی مسلمانان در عرصه سیاسی و نظامی، 
برابر شکل گیری  در  قاطعی  ایستادگی  نــداد  اجــازه 
این غده سرطانی انجام شود. معدود افــراد مقاوم، 
از مدت ها مبارزه به  نیز بعد  مانند عزالدین قّسام 
جنگ  آغــاز  بــا  رسیدند. صهیونیست ها  شــهــادت 
جهانی دوم به فعالیت های خود در فلسطین شتابی 
به  را  نسل کشی شان  برنامه های  و  داده  مضاعف 
»دیر  روستای  ساکنان  قتل عام  رسانده بودند؛  اوج 
یاسین«، در 20 فروردین 1327، فقط نمونه کوچکی 
از این وحشی گری ها بود. با ورود اخبار شدت عمل 
ایــران،  به  اشغالی  در سرزمین های  صهیونیست ها 
مردم مسلمان ما نسبت به این فجایع واکنش نشان 
دادند؛ اعتراضات گسترده در پایتخت و دیگر شهرها، 
آیــت هللا کاشانی شکل  با محوریت علمایی مانند 
گرفت و هنور رژیم صهیونیستی اعالم موجودیت 
نکرده بود که راهپیمایی های اعتراضی در بسیاری از 
شهرها برگزار شد و مشهد نیز از این قاعده مستثنا 
شاهد  مشهدالرضا)ع(   ،1327 فــروردیــن  طی  نبود. 
شد  ضدصهیونیستی ای  فعالیت های  نخستین 
که مرکزیت شکل گیری آن ها در اماکن متبرکه قرار 

داشت.

ورود فقیهِ مبارز به مشهد ◾
سیدنورالدین  آیـــت هللا   ،1327 ســال  فــروردیــن   27
بــرای فعالیت  از علما،  شیرازی به همراه تنی چند 
تبلیغی وارد مشهد شد. او یکی از علمای بزرگ و 
سیاسی آن روزگار بود؛ فقیهی که با صراحت لهجه و 
شجاعت کم نظیرش، دل های بسیاری را متوجه خود 
می کرد و درباره امور مهمی که کیان مسلمین را به 
خطر می انداخت، ابداً اهل مماشات نبود. آیت هللا 
بــه ماجرای  آنکه  از  نــورالــدیــن شــیــرازی پیش  سید 
فلسطین ورود پیدا کند، به مقابله سخت با اقدامات 
ضددینی رضاخان و فعالیت های فرقه ضاله بهائیت 
پرداخته بود. او به استعمارستیزی شهرت داشت و به 
دلیل ایستادگی و مبارزاتش در این راه، در سال 1335 

خورشیدی به دست عوامل رژیم پهلوی مسموم شد 
سیدنورالدین  آیــت هللا  ورود  رسید.  شهادت  به  و 
شیرازی به مشهد، زنگ خطر را برای رژیم پهلوی 
او در مــدارس علمیه شهر، مانند  به صــدا درآورد. 
بــا طالب  و گفت وگو  بــه سخنرانی  ــواب،  نـ مــدرســه 
پرداخت؛ محتوای این سخنرانی ها، تأکید بر اصل 
مهم وحــدت اسالمی بــرای نجات قــدس شریف از 
چنگ صهیونیست ها بود. سرهنگ شوکت، رئیس 
وقت شهربانی مشهد، در گزارشی به شهربانی کل 
کشور، درباره این جلسات و سخنرانی ها می نویسد: 
»سید نورالدین شیرازی در مدرسه نواب طالب را دور 
خود جمع کرده و گفته است: من میل دارم آقایان 
روحانیان دست اتحاد و یگانگی به من بدهند ... باید 
تشکیالت مخصوص برای فراگرفتن زبان های انگلیس 
و روس و آلمانی و غیره برای طبقه روحانیون برقرار 
نماییم تا در فعالیت های جهانی حضور داشته باشیم. 

خطر یهود برای اسالم جدی است و باید کاری کرد«. 

اجتماع بزرگ در مسجد گوهرشاد ◾
حضور آیت هللا سیدنورالدین شیرازی در مشهد، تا 
زمان اعالم موجودیت رژیم اشغالگر قدس و مدتی 
بعد از آن نیز ادامه داشت. با رسیدن خبر تأسیس 
ــت هللا ســیــدنــورالــدیــن  ــم جعلی اســرائــیــل، آیـ رژیـ
شیرازی از مردم مسلمان مشهد خواست که در 

روز  تجمع،  این  کنند.  اجتماع  گوهرشاد  مسجد 
ششم خرداد 1327 و در ایام والدت امیرمؤمنان)ع( 
برگزار شد. آیت هللا سیدنورالدین شیرازی پای منبر 
صاحب الزمانی نشست و یکی از همراهان خودش 
به نام حجت االسالم ساجدی شیرازی را روی منبر 
فرستاد تا سخنرانی کند. این نخستین بار بود که 
منبر صاحب الزمانی، چنین  برفراز  مردم مشهد، 
سخنانی را می شنیدند. در گزارش شهربانی درباره 
این مراسم آمده است: »در حدود ساعت 18 آقای 
منبر  به  گوهرشاد  مسجد  در  شــیــرازی  ساجدی 
رفت... عیناً گفت: یهودی ها بین مسلمانان تفرقه 
یکدیگر  به  ــرادری  ب دست  ماها  باید  انداخته اند، 
داده ارتباط خود را با یهودیان قطع کنیم و در برابر 
دشمنی آن ها به مبارزه برخیزیم.« سخنران بعد از 
نماز، ناصراالسالم شیرازی بود؛ که در نطقی آتشین 
پرداخت   صهیونیستی  رژیــم  ماهیت  افشای  به 

شیرازی  سیدنورالدین  آیــت هللا  تبلیغی  فعالیت 
نقش مهمی در شناخت مردم مشهد نسبت به 
ماهیت رژیم صهیونیستی داشــت. مدتی بعد و 
با شروع فعالیت فدائیان اسالم در مشهد و نیز 
توجه تشکل های مذهبی موضوع حمایت از مردم 
صهیونیست  اشــغــالــگــران  بــا  جنگ  و  فلسطین 
سیاسی  فعالیت های  از  جدانشدنی  بخشی  به 

مذهبیون مشهد تبدیل شد.

من میل دارم آقایان روحانیان دست اتحاد و یگانگی به من بدهند ... باید تشکیات 
مخصوص برای فراگرفتن زبان های انگلیس و روس و آلمانی و غیره برای طبقه 
روحانیون برقرار نماییم تا در فعالیت های جهانی حضور داشته باشیم. خطر یهود 

برای اسام جدی است و باید کاری کرد. 
گزيدهگزيده



من اخذ 
للمظلوم 
من الظامل 
کان معی 
فی اجلنه 
مصاحبا
كسى كه حق 
مظلوم را از ظالم 
بگيرد ]چه مظلوم، 
مسلمان باشد، چه 
غير مسلمان[ در 
بهشت با من خواهد 
بود.

کونا لّظامل 
خصما و 

للمظلوم 
عونا

دشمن ظالم و يار 
و كمك كار مظلوم 

باشيد.

يك دفاع 
مشروع

عملیات استشهادی 
یک نوع دفاع و 

دفاع مشروع است. 
اتفاقاً در همه قوانین 

بین المللی این نوع 
دفاع مشروع است. 

»کامیکازه ها« 
)خلبانان ژاپنی که با 
هواپیما خودشان را 
به ناوهای آمریکایی 

می کوبیدند( هم 
کارشان مشروع بود 

و براساس همه ادیان 
و مذاهب جهان و 

ملت ها، دفاع مشروع 
حق همه انسان هاست 

و همه این کار را انجام 
می دهند.

دروغ اساسى

ما هیچ فلسطینی 
وهابی نداریم؛ برعکس 
ما فلسطینی شیعه 
داریم. در فلسطین 
مسجدی به نام 
فاطمه الزهرا)س( و 
امام حسن مجتبی)ع( 
در غزه وجود دارد و 
هیچ نگاه ناصبی در 
فلسطین نداریم. 
بنابراین نگاه وهابی 
در فلسطینی ها 
دیده نمی شود. من 
دست کم 600 سفر 
خارجی تبلیغی 
داشته ام. هزاران بار 
با فلسطینی ها در 
جلسات مختلف 
صحبت کرده ام. 
تمام جهان اسالم را 
چند بار سفر کرده ام. 
شاید بتوان گفت 
200 بار با رهبران و 
مردم فلسطین در 
سراسر جهان دیدار 
داشته ام. یک بار هم 
من فلسطینی وهابی 
ندیدم چه برسد به 
ناصبی!

برشگفتوگو برشگفتوگو

»بهج الصباغه فــی شــرح نهج البالغه« نگاشته فقیه، 
رجال شناس و نسخه شناس معاصر محمدتقی شوشتری 
درگذشته ۱۳۷۴شمسی است. منتقدان به دالیل گوناگونی 

این شرح را شرحی یگانه و ویژه دانسته اند. 
به گزارش برنامه تلویزیونی »سوره؛ فصل نهج البالغه«، از 
نگاه آنان نگرش موضوعی به نهج البالغه و رویکرد انتقادی 
به گردآورنده و شارحان پیشین، بهج الصباغه را به کتابی 

کم نظیر تبدیل کرده است. شوشتری که در عنوان کتاب 
تُستَری ثبت شده است از بین همه شرح های نهج البالغه 
فقط سه شرح ابن ابی الحدید، ابن میثم و خوئی را قابل 
اعتنا می داند که آن سه را نیز با نقدهای متعدد همراه 
می کند؛ چنان که شرح ابن میثم را گرفتار تأویالت ناروا و 
ــات ضعیف ارزیابی  شرح خوئی را پُرگو و انباشته از روای

می کند.

شوشتری همچنین اشتباهات چندی را در کــار شریف 
رضی، گردآورنده نهج البالغه یادآور شده و برخی از کلمات 
نقل شــده در نهج البالغه را جــزو کلمات امــام نمی داند. 
ــررســی ۱۴ نــســخــه خطی،  ــر ب ــا تــکــیــه ب ــر ایــنــکــه ب عــــالوه ب
خــطــاهــا، تــحــریــف هــا و تــصــحــیــف هــای ســایــر شــارحــان و 
نسخه برداران نهج البالغه را نیز تذکر داده است. او این کار 
را با مستندسازی و منبع یابی کلمات امام همراه کرده است 

و از آنجا که تصمیم دارد برخالف روش پیشینیان، سخن 
هر کسی را به خود او نسبت دهد، کتابی پرمنبع پیش روی 

خواننده قرار داده است. 
شوشتری در بهج الصباغه که در ۱۴ جلد منتشر شده به 
ترتیب نهج البالغه کاری ندارد و در 60 موضوع کالن و ۹۳۳ 
ریزموضوع اثــر خــود را سامان داده اســت. او در ذیــل هر 
عنوان نیز نخست خطبه ها و نامه های مرتبط یا بخش های 

مرتبط آن هــا و سپس حکمت های مرتبط با آن عنوان را 
آورده است. گستردگی این 60 موضوع در واقع ناشی از 
گستردگی موضوعات نهج البالغه است و از اعتقادات تا 
تاریخ و شخصیت شناسی و از فرهنگ شناسی تا آموزه های 

اخالقی را دربردارد. 
این موضوعات از توحيد و آفرينش جهان و فرشتگان و 
انسان آغاز شده به نبوت و امامت عامه و خاصه رسیده 

است. محور تعدادی از فصل ها شخص امیرالمؤمنین و 
صفات و حــوادث زندگی و قضاوت ها و پاسخ های ایشان 
است. قضا و قدر، مرگ، نكوهش دنيا، قيامت و بهشت و 
دوزخ، آنچه يک بنده نسبت به پروردگار خود بايد انجام 
دهد، قرآن كريم، عبادات و معامالت و خير و شر، فضائل 
و مــكــارم اخــالقــی، صــفــات نكوهيده و پسنديده، آداب 
معاشرت، دوستان، نكوهش شاميان و ستايش كوفه، انصار 

و گروه های قريش، استسقا و قربانی، فتنه ها و بدعت ها، 
عقل، قلب و دل، فقر، زنان، شيطان و باالخره موضوعات 

پراكنده نیز بخشی از این 60 موضوع کلی هستند. 
با این حال از نگاه منتقدان این موضوع بندی فاقد یک 
نظام معنایی روشــن است و نظم خاصی در آن به چشم 
نمی خورد. چنان که به عنوان مثال عنوان سرفصل توحید 
اختصاص به مباحث رایــج کالمی نــدارد و شوشتری هر 

آنچه درباره خداشناسی و صفات و افعال او در نهج البالغه 
هست را در ذیل همین فصل گزارش کرده است. جز اینکه 
برای ریزموضوع ها نیز عنوانی انتخاب نکرده و هر یک را 
فقط با کلمه »عنوان« از بخش های دیگر جدا کرده است. 
نکته قابل توجه دیگر آن  است رویکرد بهج الصباغه نقلی 
است و با وجود مطالب ِحکمی و فلسفی در نهج البالغه، 

کتاب شوشتری از این جهت کمرنگ گزارش شده است.

فصلنهجالبالغه
چه چيز 
»بهج الصباغه فى 
شرح نهج البالغه« را 
بى نظير كرده است؟

موعظه
حجت االسالم علوی تهرانی

   كدام ويژگى عذاب فرعون را 40 سال عقب انداخت؟
يکى از مقوله هايى كه در اسالم الفت ايجاد مى كند و منشأ مهربانى 

است ميهمان داری است. ممکن است بگوييد االن گرانى است 
نمى توانيم ميهمان داری كنيم. اوالً الزم نيست همه ميهمانى ها به 

ناهار و شام ختم شود، ثانيًا الزم نيست ناهار و شام چند رقم باشد. 

ميهمانى ها چند آسيب دارد كه يکى از آن ها اسراف و تبذير است. 
تبذير اين است كه چند رقم باشد، اسراف آن است كه بيش از نياز 

افراد باشد؛ مثاًل برای چهار نفر اندازه 10 نفر غذا آماده كنى.
ميهمان داری از نظر پيامبر)ص( جزو مکارم اخالق است. در قرآن 

كريم حضرت حق دشمنى به نام فرعون دارد كه ۷۹ بار از آن نام 

برده است. هر بار هم از او ياد مى كند او را ستمگر، طاغى، سلطه جو 
و ذواالوتاد خطاب كرده است. فرعون خيلى خونريز بود و در يك 

دوره تمام پسران بنى اسرائيل را كشت تا موسى به دنيا نيايد. 
وقتى موسى، فرعون را نفرين كرد 40 سال طول كشيد تا نفرين 

موسى مستجاب شود. وقتى فرعون غرق شد، موسى گفت من 

40 سال پيش دعا كردم چرا االن مستجاب شد، خداوند فرمود 
اين شخص با همه بدی هايش يك صفت خوب داشت و آن اينکه 

مأمورانى داشت كه وظيفه داشتند برای ظهر و شب مردم غذا تهيه 
كنند بنابراين 40 سال به او مهلت دادم. من چقدر بيچاره هستم 

اگر در 60 سال عمر نتوانم يك صفت خوب برای خودم درست 

كنم تا خدا به من مهلت بدهد تا در اين مهلت به واسطه واليت 
اميرالمؤمنين)ع( تغيير ايجاد شود.

چند نفر ميهمان ابوذر شدند. ابوذر گفت من چند شتر دارم، يکى 
را نحر كنيم و از آن غذا درست نماييم. ميهمان يك شتر الغر آورد. 

ابوذر گفت: چرا در حق من خيانت كردی؟ چرا اين شتر الغر را 

آوردی؟ آن شخص گفت: اتفاقًا بين اين چند تا شتر يك شتر 
خيلى چاق پيدا كردم ولى رهايش كردم، گفتم برای روز مبادای 
تو باشد. گفت: مگر نمى دانى روز مبادا روزی است كه مرا در قبر 

مى گذارند و آنجا از من سؤال مى كنند چه نيکى در حق مردم 
ا  كردی؟ بعد اين آيه را تالوت كرد: »لَْن َتَنالُوا الِْبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّ

وَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيءٍ َفإِنَّ اهلل بِِه َعلِيٌم؛ هرگز به نيکوكاری  ُتِحبُّ
نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و از هر چه 

انفاق كنيد قطعًا خدا بدان داناست«. من و شما روز مبادا را فردايى 
مى دانيم كه تحريم ها به اوجش برسد ولى جناب اباذر روز مبادا 

را اول عالم برزخ مى داند.

از نکات قابل توجه مراسم تشییع همسر آیت هللا 
جوادی آملی تصاویری بود که ایشان را در واپسین 
وداع با همسرشان نشان می داد. این تصاویر مورد 
توجه کاربران شبکه های اجتماعی نیز قرار گرفت. 
به گزارش مهر، احمد شریف زاده در یادداشتی در 

این خصوص نوشت:
با دیدن تصاویر عاشقانه آیت هللا جوادی آملی در 
تشییع و بر سر مزار همسرشان، یاد شنیده هایم از 
برادرزاده عالمه طباطبایی افتادم که می گفت هنگام 
دفن همسر عالمه، ایشان آن قدر گریستند و بی قرار 
بودند که بعضی به ایشان تذکر دادند حال ایشان، 
مناسب شأن و جایگاهشان نیست. آن ها بی تقصیر 
بودند، چون فقط آن لحظات عالمه را می دیدند و 

التفات به گذشته عالمه و همسرش نداشتند.
یکی از نزدیکان آیت هللا جوادی از قول ایشان برایم 
نقل کردند اوایل ازدواجشان، برای استفاده از اساتید 
حوزه تهران، به خصوص عالمه شعرانی باید در تهران 
مقیم می شدند، اما چون پولی برای اجاره منزل در 
تهران نداشتند، خودشان حجره نشین می شوند و 
همسرشان این دوری را قبول می کند و در آمل می ماند 
و ایشان هر 6 ماه یک بار به آمل می رفتند تا اینکه پس 
از مدتی شرایط فراهم می شود و همسرشان را هم به 

تهران منتقل می کنند.
یکی از رفقای آیت هللا جوادی می فرمود ایشان در 
زمان حجره نشینی در مطالعه و درس و بحث پشتکار 
و جدیدت عجیبی داشتند، بیشتر شب ها بیدار 
بودند و وقت زیــادی را صرف امور علمی می کردند، 
آن قدر که ما متحیر می شدیم. )خود ناقل از مفاخر 
ــود کــه جدیتشان در میان علما  حـــوزه و کسانی ب
مثال زدنی است( حاال شما به این ها تهجد و عبادات و 
ریاضات شرعیه، رسیدگی به امور شاگردان و اطرافیان 

و… را اضافه کنید، چقدر وقت می ماند برای رسیدگی 
به امور منزل و اهل بیتشان… مردی بزرگ نمی شود، 

مگر آنکه زنی استوار در پس او باشد.
 همان دوست عزیز که از نزدیکان آیت هللا جوادی 
اســت نقل مــی کــرد: مؤانست  حــاج خانم بــا قــرآن 
مثال زدنی بــود. تا وقــت خالی پیدا می کردند قرآن 
تالوت می کردند. به شدت شیفته حاج آقا و مقید 
بودند در بیشتر سخنرانی های رسمی ایشان شرکت 
کنند، درس های حاج آقا را هم دنبال می کردند؛ حتی 

این اواخر که درس ها مجازی شده بود هم!
 باز همان دوست نقل می کرد: وقتی پیکر حاج خانم را 
برای وداع به منزل آوردند، حاج آقا آن قدر گریه کردند 
که کم مانده بود از حال بروند. می گفت: همچنین 
وقتی برای مراسم تدفین، حاج آقا به آستان حضرت 
علی بــن جعفر)ع( آمــدنــد، هنوز پیکر حــاج خانم 
را نیاورده بودند و حاج آقا خیلی بی قرار بودند، باد 
ــرای اینکه  ــد و هــوا گــرد و خاکی شــد، ب شدیدی وزی
حالشان بد نشود، ایشان را به درون حرم امامزاده 
منتقل کردیم، در آنجا همان خاطره  هجرتشان به 
تهران و فقر و ماندن همسرشان در آمل را یــادآوری 
کــردم و گفتم باالخره ایشان به یک عالم خدمت 
کرده اند و جایگاهشان حتماً عالی است… حاج آقا 
گفتند: چه می گویی… من هر چه دارم از ایشان است.
برایم جالب بود که مثل همین جمالت را بــرادرزاده 
عالمه طباطبایی از ایشان هنگام دفن همسرشان 

شنیده بودند که: من هر چه دارم از ایشان است.
ــن دو روز عکس ها و فیلم های  گــمــان می کنم ای
اندکی که از احواالت آیت هللا جوادی منتقل شد، 
آن قــدر درس عاشقانگی به جامعه داد که بسیار 
کتاب های عاشقانه شعرا و نویسندگان در ستایش 

همسرانشان نداده بود.

رواق سجاد صفارهرندی، رئیس پژوهشکده 
فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری در شمار چهره ها 
و اندیشمندان علوم انسانی به شمار می رود که او 
نیز باالخره دست به قلم شد و با انتشار فرسته ای 
در صفحه مــجــازی اش نسبت بــه پخش و اقبال 
مخاطبان بــه برنامه تلویزیونی »زنــدگــی پــس از 

زندگی« این گونه واکنش نشان داد:
»طــی دوســال که برنامه زندگی پس از زندگی در 
ماه مبارک رمضان از تلویزیون پخش شده است 
فکر می کنم درمجموع کمتر از انگشتان دو دست 
قسمت هایی از آن را دیـــده ام. معتقدم تولید این 
برنامه و به خصوص اقبال گسترده ای که از سوی 
مخاطبان به آن صورت گرفت را فراتر از یک رخداد 

رسانه ای، می توان رخدادی تمدنی تلقی کرد.
مسیر تحقق تمدن نوین اســالمــی از تسخیر و 
تصرف جسم فراورده های تمدنی موجود و دمیدن 
روح و معنای دیانت در آن ها می گذرد. این تصرف 
نه یکباره و نه با فرمول و روش های از قبل طراحی 
و تدوین شده که به تدریج از خالل عمل خالقانه 
انسان های مؤمن و آزمون و خطاهای آن ها حاصل 
می شود. پس امر تمدنی نه با کمال و تمامیت که با 
افق گشایی و در مسیر بودن قابل شناسایی است.

اگر چنین باشد به باور من تا آنجا که به حوزه رسانه 
و هنرهای تصویری بازمی گردد،زندگی پس از زندگی 
را باید درکنار روایت فتح آوینی، دیدبان و مهاجر 
حاتمی کیا، تولد یک پروانه راعی، خیلی دور خیلی 
نزدیک میرکریمی، مختارنامه میرباقری و نمایش 
تلفیقی شب آفتابی بهزادپور، در زمره  جدی ترین 
و موفق ترین تالش ها برای تصرف در جوهره هنر 
رسانه  مدرن و استخدام آن به منظور تحقق غایات 

و احواالت دینی به شمار آورد.
دوستان منتقد برنامه می گویند این روایت ها از کدام 
آزمون اعتبارسنجی در شده است که رخصت طرح 
در رسانه را می یابد؟ مبنای حجیّت این مشاهدات 
و رویاها چیست؟ حدس می زنم علی القاعده برنامه 
چارچوب هایی برای حصول اطمینان عرفی و عقالیی 
از صداقت و وثاقت راویان داشته باشد اما اگر پرسش 
ناظر جایگاه معرفتی این چنین تجاربی است از 

اساس نادرست و بی نسبت با اصل ماجراست.

دوستان فاضل ما چنان در اوراق درس و مدرسه 
عمیق شده اند که در فضای رسانه نیز دغدغه های 
فیلسوفانه و معرفت شناختی خود را پی می گیرند. 
در زندگی پس از زندگی ما با مشاهدات آدم هــای 
معمولی سر و کار داریــم که فی الجمله از صداقت 
آنان اطمینان حاصل شده است اما مگر قرار است 
این مشاهدات مبنای شناخت علمی شما از زندگی 
پس از مرگ باشد؟ گیرم به جای آدم های معمولی با 
مشاهدات و مکاشفات مالحسینقلی همدانی و 
آسیدعلی آقای قاضی طرف بودید مگر آن مکاشفات 
ــرازوی سنجش معرفت شناسانه جــز بــرای  ــ در ت
مکاشفه کننده اعتبار و حجیتی دارد؟ مگر قرار است 
بر سر جزء به جزء این مشاهدات و تجربیات قسم 

حضرت عباس بخوریم؟
کار رسانه را با کار علم خلط نکنیم. احتماالً دغدغه 
دوستان این است که نکند تجربه گرانی هم پیدا 
ــالن شخصیت  شــونــد کــه در مــشــاهــدات خــود ف
نامطلوب مذهبی یا سیاسی را در مقام شفیع و 
وکیل ببیند و آن وقت واویال! حال آنکه نه مشاهده 
اهــل بیت و شهید سلیمانی و غــیــره در چنین 
تجربیاتی می تواند حجت حقانیت آن بزرگواران 
باشد و نــه دیـــدن کسان دیگر چنین مــؤیــدی بر 
مسالک و مذاهب می شود. اگر کسی دنبال اثبات 
حقانیت و حجتیت از این مسیر باشد آدرس را 

غلط آمده است.
آنچه اینجا موضوعیت دارد نوعی تذکر از خالل 
خلق تجربه ای معنوی برای مخاطب امروزین رسانه 
است. مخاطبی که امواج پردامنه عرفی شدن و الحاد 
و کثرت اشتغاالت عالم تعیّن و کثرات، اتصال او را با 

ساحت متعالی هستی شدیداً ضیق کرده است.

روایتی از زندگی عاشقانه آیت اهلل جوادی آملی

هر چه دارم 
از همسرم دارم

سجاد صفار هرندی در واکنش به اقبال مخاطبان :

 تولید »زندگی پس از زندگی« 
رخدادی تمدنی است

دیدگاهسبکزندگی

 جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و 
ــرای ســـرعـــت بــخــشــیــدن به  ــ ــارت بـ ــ ــ زی
ــج ۱۴0۱  پــیــگــیــری هــا در خـــصـــوص حـ

تشکیل و در این جلسه شعار حج سال جاری اعالم شد.
به گزارش فارس، نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت دیروز به 
ریاست حجت االسالم سید عبدالفتاح نــواب نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی 

تشکیل شد.
در این جلسه آخرین برنامه ریزی ها و اقدامات صورت 
گرفته و تماس ها با مسئوالن کشور میزبان درخصوص 
حج پیش رو بررسی شد و شرکت کنندگان نقطه نظرات 

خود را مطرح کردند.
 سیدصادق حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به 
تالش های صورت گرفته برای افزایش سهمیه زائران ایرانی 
درحــج پیش رو، تصریح کــرد: در حال رایزنی با مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایــران هستیم به تعداد کافی پروازهای حج تأمین شود تا 

مدت اقامت زائران در سرزمین وحی طوالنی نشود.
وی به فعال شدن کمیته های مسکن، حمل و نقل، تغذیه و 
تدارکات و نرخ گذاری اشاره کرد و از تشکیل ستاد حج برای 

پیگیری سریع تر امور حج آینده خبر داد.
این جلسه با گزارش اکبر رضایی، معاون امور حج و عمره 
سازمان حج و زیارت درباره استخراج آمار و اطالعات زائران 

حج پیش رو و سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج 
و زیارت درباره ساختار این مرکز و نحوه معاینات پزشکی 

زائران حج آینده ادامه یافت.
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: برای 
ــزارو۹00 نفری  اعـــزام ایــثــارگــران به حج تمتع سهمیه هــ
اختصاص یافته است. همچنین نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت بر ضرورت اطالع رسانی مسئوالن حوزه 
حج و زیارت در خصوص حج آینده برای آرامش بخشی 
به زائران تأکید و تصریح کرد: هرچند با اعالم دیرهنگام 
عربستان فرصت کمی برای آمادگی های الزم در خصوص 
حج ۱۴0۱ باقی مانده است، ولی نباید از کیفیت برنامه ها و 

فعالیت ها کاسته شود.
ــیــش رو »حــج؛  در ایـــن جلسه اعــــالم شــد شــعــار حــج پ
ــاع از  ــ خــــودســــازی، انـــســـجـــام، اقـــتـــدار اســـالمـــی و دفـ
مسجداالقصی« خواهد بود که به عنوان شعار حج ۱۴00 

هم انتخاب شده بود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیــارت با بیان اینکه در 
این شعار معنویت، وحدت، اقتدار جهان اسالم و دفاع 
ازمظلوم نهفته اســت، تصریح کــرد: حــج، فرصتی برای 
مطرح شدن مهم ترین چالش های جهان اسالم و صحنه 
نمایش انسجام، اقتدار و عظمت اسالمی است و با توجه 
به اتفاقات اخیر درصحنه فلسطین ضــرورت پرداختن 
به این قضیه مهم جهان اسالم و همفکری امت اسالمی 
در دفاع از مسجداالقصی و فلسطینیان بیش از پیش 

احساس می شود.

 کتاب »موفقیت در تبلیغ« به همت 
مؤسسه بوستان کتاب روانه بازار نشر 
شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه 
بوستان کتاب، »موفقیت در تبلیغ« اثر 
محمدحسن نبوی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۴۱6 

صفحه منتشر شد.
در کوران همه حوادث پس از انقالب، روحانیون و طالب 
به عنوان سربازان حضرت ولیعصر)عج( به طور مشخص 
و کامل، وظیفه خطیر خــود را در دفــاع از کیان اســالم و 
انقالب اسالمی درک کرده و با وجود فشارها و کاستی ها، 
کارنامه های درخشانی را از خود در تاریخ بر جای نهادند. 
روحانیون نسبت به جمعیت خود بیشترین شهید را 
درمقایسه با همه اقشار اجتماعی تقدیم راه خداوند 
کرده و خانواده های آنان پنج برابر میانگین خانواده های 
دیگر گروه های اجتماعی شهید شده اند. اما در موضوع 
مقابله با تهاجم فرهنگی، یکی از مهم ترین گروه ها، نهادها 
و سازمان های فرهنگی به ویژه شــورای انقالب فرهنگی 
است، اما به نظر می رسد هر گروهی به خصوص روحانیون 
با توجه به جایگاه ارزشمند و نافذ خویش به این موضوع 
پرداختند، ولی باید به این مقوله با شناخت و آمادگی و 

مهارت بیشتری بپردازند.
برای تحقق تبلیغ موفق مسائلی مطرح است که از جمله 
آن ها می توان به روش سخنرانی، شیوه های جذب و تهیه 
مطالب ارزشمند و ارائــه آن به مخاطب اشــاره کــرد، اما 
آنچه بیش از همه این موارد می تواند تبلیغ را پایدار سازد، 
اخالق و شیوه های سلوک اجتماعی مبلّغ است؛ از این رو 

در این کتاب سعی شده از مسائل مختلفی که در حواشی 
تبلیغ اتفاق می افتد و البته در تبلیغ تأثیر جدی دارد، 
سخن گفته شود تا ذهن طالب و روحانیون را به آن موارد 

حساس سازد.
ایــن اثــر در ۱۴ فصل تألیف شــده؛ در بخشی با عنوان 
»شناخت ویژه از فرهنگ دینی محل تبلیغ« می خوانیم: 
عــالوه بــر شناخت زیرساخت ها بــه طــور خــاص، باید 
مبلّغ از فرهنگ دینی مردم اطالعات الزم را کسب کند. 
اعتقادات، رفتارها و آگاهی های دینی مــردم، فرهنگ 
ــان به شمار مــی آیــد. شناخت فرهنگی محل  دینی آن
تبلیغ و آگاهی از سطح و گستره و عمق و ریشه داری آن 
نیز برای انجام تبلیغ کارشناسانه ضرورت دارد. در زمینه 
اطالعات دینی مردم، مبلّغ باید حیطه آگاهی های آنان 
را بشناسند...  ممکن است در جامعه افراد مسئله دان 
و مطّلع در احکام شرعی وجود داشته باشد، اما همین 
افراد از نظر اعتقادات ضعیف باشند. نیز ممکن است 
تعداد کمی به احکام آشنایی داشته باشند، به طوری 
که در حد فرهنگ مردم به حساب نیاید، زیرا فرهنگ 
به شاخص هایی گفته می شود که در بین بیشتر مردم 

پذیرفته شده باشد.
اکنون مبلّغ در قامت مسئول فرهنگ دینی محل تبلیغ، 
باید در این زمینه مــردم را به خوبی بشناسد و حیطه و 
گستره شاخص های فرهنگی را مشخص کند. پس از 
اطالع دقیق از فرهنگ دینی مردم، وی می تواند کاستی ها 
و نیازمندی های مخاطبان خود را مشخص و برای تأمین 

هر یک از نیازها برنامه ریزی خاصی داشته باشد.

حجوزیارت
با عنوان »حج؛ خودسازی، انسجام، اقتدار اسالمی و دفاع از مسجداالقصی«

شعار حج 1401 اعالم شد

تازههاینشر
به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد

كتابى برای »موفقيت در تبليغ«

ــان    ــري ــغ ــب اص ــن  زي
ــه  ــل ب ــ ــدی ــ ــب ــ ــلـــســـطـــیـــن ت فـ
مسئله بغرنجی شـــده که 
به راحتی قابل حل نخواهد 
ــود.  مــســئــلــه ای کـــه بـــرای  ــ بـ
ــالم تبدیل بــه مسئله ای هویتی و بــرای   امـــت اسـ
رژیم صهیونیستی تبدیل به مسئله ای حیثیتی شده 
است. به راستی چگونه می توان به مشکالت موجود 
در فلسطین خاتمه داد و فلسطین آزاد را نظاره کرد؟ 
در ایــن راستا با حجت االسالم والمسلمین سید 
ابوالحسن نــواب، رئیس دانشگاه ادیــان و مذاهب 
اسالمی که افزون بر 600 سفر تبلیغی به کشورهای 
مختلف در کارنامه خود دارد رفتیم و این مسئله مهم 

را از ایشان پرس و جو نمودیم.

ــاره فلسطین نکاتی را  ◾ رهبر معظم انــقــاب دربـ
بارها فرموده اند و تأکید کــرده انــد فلسطین مسئله 
اصلی دنیای اسام است، فلسطین زنده ترین مسئله 
مشترک امت اسامی است. چرا فلسطین در کانون 

توجهات انقاب اسامی قرار دارد؟
مسئله فلسطین اهمیت دارد چون 
سرزمینی اســت که هویت ماست و 
اگر نتوانیم هویت خودمان را به عنوان 
قبله اول مسلمین حفظ کنیم، کیان ما مسلمانان 
به خطر می افتد. ما اگر نتوانیم از کیانمان دفاع 
کنیم پس از چه چیزی می خواهیم دفاع کنیم؟ در 
نتیجه خواهیم دید فردا روزی به بقیه سرزمین های 
ما دست اندازی خواهد شد. بنابراین ما فلسطین را 
هویت امت مسلمان می دانیم و اصرار و ایستادگی 
سر این مسئله هم، اسرائیل را به فکر واداشته 
است. یعنی غاصبان سرزمین فلسطین، خودشان 
به این نتیجه رسیده اند که ظاهراً باید فکری به 
حال این اوضاع کنند و این گونه، این اوضاع قابل 
حل نیست. به نظر من بهترین ایده را خود رهبر 
معظم انقالب پیشنهاد دادنــد. ما نمی خواهیم 
کسی را از سرزمین واقعی خــودش بیرون کنیم. 
رهبری می فرمایند: هر کس در یک رأی گیری آزاد 
زیر نظر مجامع آزاد بین المللی بیایند از هر کس 
که گذرنامه فلسطینی دارد رأی بگیرند؛ اگــر در 
اردن، لبنان، سوریه و هر کشوری ساکن است اما 
شناسنامه فلسطینی دارد رأی بگیرند. آن یهودی 
هم بیاید در انتخابات شرکت کند. آن مسیحی 
هم که می گوید من در قدس به دنیا آمدم بیاید در 
انتخابات شرکت کند. همه بیایند در انتخابات 
شرکت کنند. هــر نظامی رأی آورد همان حاکم 

شود.

چرا اسرائیل در انتخابات شرکت نمی کند؟ ◾
چون غاصب اســت. شما ببینید شیعیانی که در 

عراق بر سر کار آمدند با نظام رأی انتخاب شده اند، 
با نظام حداکثر آرا وارد عراق شدند. نه کردی از عراق 
اخراج شد و نه هیچ سنی ای. این پیشنهاد رهبری 

پیشنهاد بسیار درستی است. 

چــرا امــام ایــن قــدر بــه مسئله فلسطین و حذف  ◾
اسرائیل تأکید داشتند؟ 

 ببینید هم امام درست می گفتند هم رهبر معظم 
انقالب. از قدیم االیام گفتند به مرگ بگیرید که به 
تب راضی شوند. اگر حضرت امام این قدر محکم 
به جنگ این ها نمی آمدند اوضاع از این بدتر بود. 

همین پیشنهاد لطیف رهبری را هم تن نمی دهند.
این پیشنهاد رهبر انقالب پیشنهادی است بسیار 
عقالیی، دموکراتیک و به روز که با اندیشه ای متعالی 
آمیخته و حقوق انسانی هم کامالً در آن تنیده شده 

است. 

چرا امام روز جمعه ماه رمضان را انتخاب کردند.  ◾
چه سنخیتی داشت؟

خود رمضان یکی از محورهای اصلی برای مسلمانان 
بوده و جمعه هم محور دیگری برای مسلمین است. 
این یک هوشمندی است که از این دو محور اصلی 
برای روز قدس استفاده شده و مسلمان ها را در این 
موقعیت گــرد هــم مــی آورنــد تــا مسئله اصلیشان 

فراموش نشود.

اوضاع جبهه مقاومت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ◾
فلسطینی ها االن قدرتمند شده اند. فلسطین امروز 
با فلسطین 20-۱0 ســال پیش تفاوت کــرده است. 
حداقل بنده که از سخنرانی امــام در سال 5۳-5۴ 
در جریان مسئله فلسطین هستم می بینم امروز 
فلسطین خیلی مقتدر تر شده است. در جنگ های 
۱۹6۷ و ۱۹۷۳ فلسطین تسلیم شد و عقب نشست. 
دیگر هیچ پیروزی نداشتیم. االن مفصالً پیروزی 
داریم. پیروزی پس از پیروزی. االن وقتی غزه آن ها را 
تهدید می کند اسرائیل حساب می برد. وقتی از غزه 
تهدید می شوند از مسجداالقصی عقب نشینی 

می کنند.

وحدت اسامی در سایه روز قدس چگونه محقق  ◾
مــی شــود؟ آیــا مــی تــوان گفت روز قــدس نماد وحدت 

شیعه و سنی در دفاع از فلسطین است؟
ما ذیــل هر مسئله ای که جــدی باشد می توانیم 
وحــدتــمــان را نــشــان دهــیــم. مسئله بوسنی هم 
هــمــیــن طــــور بـــــود. هـــر مـــوضـــوعـــی کـــه مسئله 
جــهــان اســالمــی بــاشــد، تبدیل بــه مــحــور وحــدت 
ــه یــک  ــ ــون هـــمـــه تـــوجـــهـــات ب ــ ــد. چـ ــ ــواهــــد شـ خــ
ــار یک  ــ ــای ک ــ  نــقــطــه مــعــطــوف مـــی شـــود. هــمــه پ

مسئله می آیند.

نگاه سایر ادیان به فلسطین چیست؟ ◾
همه ادیان می دانند فلسطین غصب شده است. 
مسیحیان می دانند این سرزمین غصب شده است. 
خودشان مخالف اشغالگری هستند. بخشی از 
یهودی ها هم که اشغالگرند و بخشی از یهودیان هم 

مخالف اشغال.

چرا مسیحیان علیه رژیم صهیونیستی تحرک  ◾
خاصی انجام نمی دهند؟

مسیحیان تعدادشان آن قدر زیاد نیست که بتوانند 
وارد میدان شوند. کار رسانه ای و اجتماعی می کنند 
اما کار سیاسی نمی کنند و توان کار نظامی و درگیری 

را هم ندارند.

چرا آزادمردان جهان به فلسطین به گونه ای دیگر  ◾
می نگرند؟ ممکن است فردی الئیک باشد یا به خیلی 
از مسائل اعتقادی نداشته باشد امــا حاضر است 

جانش را برای فلسطین بدهد؟
برای اینکه همه دنیا در این سال ها متوجه شده اند  
ایــن سرزمین غصب شــده اســت و ایــن مسئله که 
فلسطینی ها کوتاه نمی آیند هم مهم است. هفته 
پیش در مطلبی خواندم خــود اسرائیلی ها گفتند 
فلسطینی ها افراد سرسختی هستند ما نمی توانیم 
با این ها کنار بیاییم. االن سال 2022 است. تقریبا 
۷۴ ســـال اســـت کـــه ایـــن مــلــت حــاضــر نــشــده انــد 
مسئله فلسطین را فراموش کنند. مردم جهان این 
مقاومت ها را دیده اند. آزادگــان و احــرار جهان کنار 
سرزمین غصب شــده و مظلومان ایستاده اند و از 

آن ها دفاع می کنند.

برخی می گویند فلسطینی ها ناصبی هستند  ◾
و اهــل بــیــت)ع( را قبول نــدارنــد و ما نباید به دشمن 
اهل بیت)ع( کمک کنیم. نظر شما درباره این مسئله 

چیست؟
ایــن یــک دروغ اســت. مــا هیچ فلسطینی وهابی 
نــداریــم. برعکس ما فلسطینی شیعه داریـــم. در 
فلسطین مسجدی به نام فاطمه الزهرا)س( و امام 
حسن مجتبی)ع( در غــزه وجــود دارد. هیچ نگاه 
ناصبی در فلسطین نداریم بنابراین نگاه وهابی در 

فلسطینی ها دیده نمی شود.
من دست کم 600 سفر خارجی تبلیغی داشته ام. 
ــزاران بــار بــا فلسطینی ها در جلسات مختلف  هـ
صحبت و تمام جهان اسالم را چند بار سفر کرده ام. 
شاید بتوان گفت 200 بار با رهبران و مردم فلسطین 
ــدار داشـــتـــه ام. یــک بـــار هم  ــ در ســراســر جــهــان دی

فلسطینی وهابی ندیدم چه برسد به ناصبی!

برخی می گویند فلسطینی ها آن طــور کــه باید  ◾
و شاید پــای کــار نایستاده اند! بــه نظر شما دیدگاه 

صحیحی است؟
خود اسرائیلی ها می گویند این ملت سخت جان 
کوتاه نمی آید آن وقت چطور می توان گفت این ها 
پای آرمان های فلسطین نایستاده اند. باید به این 
نکته توجه داشت که این ها در محاصره قرار دارند. 
این اقدامات را در محاصره انجام می دهند. آزاد 
نیستند که بروند سالح تهیه کنند. همه مرزهایشان 
تحت کنترل اســت. همه امکاناتشان در اختیار 
دشمن است. با این حال این قدر موشک می سازند. 
آن هایی که این حرف ها را می زنند در رختخواب گرم 
خوابیده اند و می گویند لنگش کن. واقعاً ملتی که 
دارد از جانش می گذرد ستودنی است. در عکس ها 
و فیلم ها ببینید چطور این ها را بمباران می کنند. 
هر ملتی بود خسته می شد و کوتاه می آمد و عقب 

مــی نــشــســت. ایــن هــا محکم ســر جـــای خــودشــان 
ایستاده اند. بعد ما به جای کمک فکری، معنوی، 
اجتماعی، مالی، سیاسی و اقتصادی به این ها این 
طور بگوییم! این حرف واقعاً حرف درستی نیست. 
پیرمردهای ۷0 ساله شان هنوز بــر ســر آرمانشان 

ایستاده اند.

دفاع از مظلوم در اسام تا چه حد جایز است؟ ◾
دفاع از مظلوم تا جایی است که برای انسان امکانش 

وجود داشته باشد. هیچ حدی ندارد.
ما چگونه می توانیم به فلسطین کمک کنیم؟ ◾

زنده نگه داشتن آرمان فلسطین کمک مهمی است 
که ما می توانیم انجام دهیم و جمهوری اسالمی 
ایران در حد خودش انجام داده است. حضور در روز 

قدس نیز گام بلندی در این راستاست.

عملکرد تشکل هایی که برای فلسطین در سطح  ◾
جهان کار می کنند را چگونه ارزیابی می کنید؟

فلسطین به اتحاد اسالمی بیشتر و پای کار آمدن 
سایر کشورها نیاز دارد، به انسجام کشورهای اسالمی 
نیاز دارد، به اینکه شعار فلسطین در بین ملت ها زنده 
شود نیاز دارد. اگر ملت ها پای کار مسئله فلسطین 
بیایند دولت ها مجبورند همراهی کنند. ما در مسئله 
فلسطین باید خیلی بیش از این کار فرهنگی کنیم. 

این میزان کار فرهنگی را کافی نمی دانم.

آیا جبهه مقاومت توانسته نقش خود را به خوبی  ◾
ایفا کند؟

اوالً که شهادت سردار سلیمانی ضربه بسیار جدی به 
جبهه مقاومت زد. ثانیاً جبهه مقاومت هنوز انسجام 
و تشکیالت کافی را بدست نیاورده است. انتظار از 
جبهه مقاومت، انسجام جهان اسالم است که هنوز 
همه ابزارها را در اختیار ندارد. به نظر می رسد باید کار 

فرهنگی بیشتری را این جبهه انجام دهد.
من معتقدم اگر داعــش در ۱0 سال گذشته پیش 
نیامده بــود ما االن در جبهه مقاومت ۱00 گــام از 
شرایط فعلی جلوتر بودیم. داعش ظرفیت دشمن را 

افزایش و ظرفیت امت اسالمی را کاهش داد.
گام بعدی نظام استکبار این بود که امت اسالمی را 
با توافقات صلح به سازش وادار کند. ابتدا آمریکا 
خط داعش را ایجاد کرد به طوری که خانم کلینتون 
رسماً این مسئله را اعالم نمود که ما در صحرای 
سینا داعــش را راه انداختیم. موفق هم نشدند. 
بعد داعش را به کشورهای اسالمی گسیل دادند. 
ــن تحرکات  هــمــان طــور کــه داعـــش خنثی شــد ای
و ائتالفات در مسیر صلح بــا اسرائیل هــم باید 
خنثی شــود. البته باید خاطرنشان کــرد مسئله 
 فلسطین به این سادگی از حلقوم دشمن پایین 

نخواهد رفت.

خورشيد 
آسمان كرامت

عکس: علی رضا صفرزاده

عکسنوشت

فاطمه يوسفى دل های ما چون زمين خشك و بى باری بود كه باران لطف تو بر 
عرصه اش باريد و ما را صاحب نعماتى كرد كه جز از دست كريم تو برنمى آمد.
كاسه  قلب های طالبمان را پشت پنجره فوالدت كشانده ايم و تو بى آنکه كاسه 
گدايى زائری را برگردانى، لبريز از عطايا و مواهبشان نموده و برايشان »و ان 

يکاد« زمزمه كرده و راهى جاده های بازگشتشان كرده ای.
اين روزها كه بركات رمضان با نگاه مهربان تو پيوند خورده، در جای جای 

حريمت عطوفت و بخشندگى در تپش است و انوار لطف تو در حال تابيدن، ای 
خورشيد آسمان كرامت.

رفتاری که عبد صالح خدا در مراسم وداع با همسر خود 
نشان داد، جایگاه یک زن را در چشم خردمندی با 80 سال 
انس با معارف و قــرآن نشان داد که می توان همه چیز را 

»من هللا تعالی و الیه سبحانه« دانست.
به گزارش مهر، آیین تشییع و تدفین پیکر همسر آیت هللا 
عبدهللا جوادی آملی، مفسر بزرگ قرآن کریم و از مراجع 
تقلید شیعه عصر دوشنبه با حضور قشرهای مختلف 
مــردم، روحــانــیــان، فضال و برخی شخصیت های دینی و 
مذهبی در قم برگزار شد. از نکات قابل توجه این مراسم 

تصاویری بود که آیت هللا جوادی آملی را در واپسین وداع 
با همسرشان نشان می داد. این تصاویر مورد توجه کاربران 

شبکه های اجتماعی نیز قرار گرفت.
آیت هللا ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول 
حوزه علمیه قم و رئیس انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه 
در یادداشتی نوشت: »مصیبتی بزرگ بر حکیم متأله و 
مرجع عالی قدر آیت هللا جوادی آملی مدظله و بیت محترم 
ایشان و بی شماری از ارادتمندان آن مرجع عالی قدر وارد 
شد، لکن حرکتی محمود و مشکور از حکیمی صالح، عالم 

و با احساس، عشق و سلیقه خداداد، این پدیده را به 
عبرتی ماندگار و درسی پر اثر مبدل ساخت.

رفتاری که عبد صالح خداوند در مراسم وداع همسر 
از خــود به منصه ظهور رساند، جایگاه یک زن را در 

چشم خردمندی با 80 سال انس با معارف و قرآن نشان 
داد؛ نشان داد می توان همه چیز را »من 

هللا تعالی و الیه سبحانه« دانست اما 
قدردان نعمت هم بود. عزت واقعی 

ــد و شــنــود  زن را در مــعــرض دیـ

انسان ها قــرار داد. ایــن حرکت که از اسالم 
و بــرای انسان بــود را باید در کنار زحمات 
سترگ و ستودنی ده هــا ساله ایشان قرار 
داد و با همه ارزشمندی آن تالش ها، این را 
در تأثیر اجتماعی همسان با آن ها دید. جداً 
که این مرد بزرگ در این چند روز چه کرد!«

خداوند بزرگ ایشان را برای اسالم 
و انسان نگه دارد.

نیمنگاهنیمنگاه

 حركتى كه از اسالم 
و برای انسان بود

در گفت وگوی قدس با حجت االسالم در گفت وگوی قدس با حجت االسالم والمسلمین والمسلمین نوابنواب  
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب مطرح شدرئیس دانشگاه ادیان و مذاهب مطرح شد

از قديم االيام گفتند به مرگ بگيريد كه به تب راضى شوند. اگر حضرت امام اين 
قدر محکم به جنگ اين ها نمى آمدند اوضاع از اين بدتر بود. همين پيشنهاد لطيف 
رهبر معظم انقالب را هم تن نمى دهند. اين پيشنهاد رهبری، پيشنهادی است 
بســيار عقاليى، دموكراتيك و به روز كه با انديشه ای متعالى آميخته و حقوق 

انسانى هم كاماًل در آن تنيده شده است. 

گزيدهگزيده

 فلسطین ،هویت
 امت اسالمی است
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تولیت آســتــان قدس 
ــرد ایــن  ــکـ رضــــوی رویـ
آســـتـــان مـــقـــدس در 
سال 1401 را تقویت و 
حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و نخبگان 

معرفی کرد.
بــــــــه گــــــــــــــــزارش آســــــــتــــــــان نـــــیـــــوز، 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار رئیسان، اعضای هیئت علمی و 
استادان دانشگاه های مشهد مقدس با 
بیان اینکه حرم مطهر رضوی آرامگاه عالم 
آل محمد)ع( است، اظهار کرد: آستان 
قدس رضوی دستگاه عالم آل محمد)ع( 
است، از این رو باید بیشترین ارتباط را با 
علما، دانشگاهیان و فرهیختگان در علوم 

و حوزه های مختلف داشته باشد.
ــذورات و  وی بــه منحصر شــدن عمده نـ
موقوفات به مقوله اطعام اشاره و اظهار 
کرد: اطعام برای کسب رضای الهی بسیار 
نیکو است و اجر بسیاری دارد، اما چرا 
نذرهای فرهنگی مانند نذر کتاب هایی 
که منجر به ترویج آموزه های الهی و سیره 
ائمه اطــهــار)ع( شــود، کمتر موردتوجه 

است؟ 
تولیت آستان قدس رضوی تأثیرگذاری 
ــذورات و موقوفات فرهنگی را ماندگار  ن
و اثرگذار دانست و عنوان کرد: در حوزه 
فعالیت های دینی عمدتاً تنها به مناسک 
بسنده و کمتر بــه مقوله عمق بخشی 
دینی و بصیرت آفرینی توجه شده است. 
شعائر و هیجان ها در جای خود بسیار 
نیکو و مقدس هستند، امــا اگــر شعائر 
از پشتوانه معرفتی و علمی برخوردار 
نباشند، فــرد نمی تواند در برابر شبهه 
افکنی های دشمنان دیــن ایستادگی 
کند و گاهی با یک شبهه تا مرز ارتــداد 

پیش می رود.
وی تــصــریــح کــــرد: مــذهــب تــشــیــع بر 
ــتــــوار اســــت،  ــفــکــر اســ ــیــت و ت عــقــالن
به طوری که کتاب »اصول کافی« که یکی 
از معتبرترین کتب روایــی شیعه بوده، 
با پرداختن به موضوع »عقل و جهل« 
آغــاز و سپس وارد موضوعات فقهی و 

غیره می شود.

حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: 
رسالت آستان قدس رضــوی تنها اداره 
این بارگاه نورانی نیست، اگرچه که فراهم 
آوردن سازوکار زیارتی متعالی و دل نشین 
با امکانات و تسهیالت مناسب از وظایف 
مهم آستان قدس به شمار می رود و نباید 
در این زمینه کوتاهی شود که الحمدلله 
تاکنون نیز نشده و شرایط زیارت از حیث 
فضا و امکانات تقریباً در حد مطلوب 
ــا در کــنــار ایـــن مــهــم یــکــی از  اســــت، امـ
رسالت های اصلی آستان قدس مقوله 
فرهنگ و تحقق این فرمایش حضرت 
رضا)ع( که فرمودند »إنّ النّاَس لَو عَلِمُوا 
ــونــا، اگــر مــردم  َّــبـَـعُ مَــحــاِســَن کـَـالمِــنــا اَلت
زيبايی های سخنان ما را می شناختند، 

بی شک از ما پيروی می کردند« است.
وی بــارگــاه منور رضـــوی را کــانــون رشــد، 
تعالی و تربیت انسان ها و الهام بخش 
بــه جامعه در جهت انــتــخــاب زیست 
مؤمنانه دانست و ابراز کرد: زیارت نقطه 

پایان نیست، زیارت نقطه آغاز تحول و 
تکامل مثبت انسان در جهت کسب 
تــقــوا و تــقــرب الــهــی اســت و مـــردم باید 
از ایــن بــارگــاه مطهر سبک زندگی و راه 
خوشبختی و هدایت را کسب کنند و 
این مهم در صورتی محقق خواهد شد 
که فعالیت های آستان قدس پشتوانه 

علمی داشته باشند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
هر کاری اگر بخواهد ماندگار و تأثیرگذار 
باشد، باید از پشتوانه علمی، منطقی 
و عقالنی بــرخــوردار باشد، اظهار کرد: 
فعالیت های احساسی و شعاری همانند 
موج دریا هستند که با همان سرعتی که 
ظاهر می شوند از بین می روند، لذا آستان 
ــبــال فعالیت های  ــه دن قـــدس رضـــوی ب
مــانــدگــار و عــلــمــی اســــت، اگـــرچـــه که 
فعالیت های احساسی نیز در جای خود 

بسیار خوب هستند.
وی عــنــوان کــرد: در حــرم مطهر رضــوی 

باید مکان هایی برای محققان و فعاالن 
عرصه علم و دانش وجود داشته باشد تا 
در آن محل جلسات علمی خود را برگزار 
کنند؛ زیرا امام رضــا)ع( عالم آل محمد 
بوده و حرم مطهر رضوی بهترین مکان 
برای توسل به حضرت رضا)ع( برای حل 

مشکالت علمی است.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: 
سیره دانشمندان بــزرگ مسلمان این 
بوده که هر زمان با مشکلی علمی مواجه 
ــه خــداونــد مــتــعــال و ائمه  مــی شــدنــد ب
اطهار)ع( متوسل می شدند و بسیاری 
از دانشمندان برای حل مشکالت علمی 
خود به حضرت رضا)ع( متوسل شدند 
و پاسخ گرفتند؛ ما معتقدیم کسب علم 
و دانش نیز عبادت است و حرم مطهر 
رضوی نباید تنها به یک بعد از مناسک 

عبادی منحصر باشد.
وی ابراز کرد: سازوکارهایی برای گسترش 
ــشــگــاه هــا بـــا بــخــش هــای  هــمــکــاری دان

مختلف آستان قدس رضوی باید فراهم 
شود تا بتوانیم در حوزه های گوناگون از 
ظرفیت خوب دانشگاه ها استفاده کنیم.
تولیت آســتــان قــدس رضـــوی بــا اشــاره 
ــقــالب بر  ــأکــیــدات رهــبــر معظم ان ــه ت ب
موضوعات اقتصادی در نام گذاری های 
چند سال اخیر، ابراز کرد: رهنمودهای 
رهبری معظم انقالب سرلوحه کار آستان 
قدس بوده و این نهاد مقدس سزاوارتر از 
هر مجموعه ای برای تحقق معانی مدنظر 
معظم له است، بنابراین دانشگاه ها باید 
در تحقق منویات رهبر معظم انقالب از 
حیث علمی، آستان قدس را یاری کنند.

حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان 
اینکه آستان قــدس دســت نیاز خــود را 
به سوی مراکز علمی کشور دراز می کند، 
عنوان کرد: این آستان مقدس حمایت 
و تــقــویــت شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان و 
جذب نخبگان را به میزان توان و امکانات 
وظیفه خود می داند و در این راه به میزان 
مقدورات، امکانات و توان خود را به کار 

خواهد بست.
پـــیـــش از ســـخـــنـــان تـــولـــیـــت آســـتـــان 
ــوی، حــجــت االســالم جــواد  ــ ــدس رضـ  قـ
مهدوی نسب رئیس نهاد نمایندگی 
مــقــام معظم رهــبــری در دانشگاه های 
اســتــان خــراســان رضـــوی در سخنانی 
کــوتــاه از حــســن تــوجــه آســتــان قــدس 
رضـــوی بــه جامعه دانشگاهی استان 
خراسان تشکر کرد و هدف از برگزاری این 
جلسه را همکاری بیش از پیش جامعه 
دانشگاهی با آستان قدس در راستای باال 
بردن بهره وری، رشد و ارتقای فعالیت های 
ایــن آســتــان مقدس و در مقابل کمک 
آستان قدس به دانشگاهیان برای ایفای 
نقش در تحقق شعار سال، تمدن سازی، 

انسان سازی و رشد جامعه دانست.
ــد ضــابــط رئــیــس دانــشــگــاه  دکــتــر احــ
فــردوســی مشهد نیز در ایــن دیـــدار در 
سخنانی خواستار تقویت ارتباط آستان 
قدس رضوی با دانشگاه ها شد و گفت: 
جلساتی بین دانشگاه های مختلف در 
حال انجام است و ان شــاءهللا مجمعی 
تــحــت عــنــوان »مــجــمــع دانــشــگــاه هــای 
استان خراسان رضوی« را شکل خواهیم 

داد تا تأثیرگذاری اجتماعی دانشگاه ها را 
افزایش دهیم.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ابــراز 
کرد: یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها 
انسان سازی و تربیت افرادی بوده که قرار 
است تمدن نوین اسالمی را رقم بزنند و 
تالش ما این است منویات رهبر معظم 
انقالب در رابطه با تحقق ارتباط صنعت 
و دانشگاه در ســال جــاری بــا همکاری 

نزدیک با آستان قدس محقق کنیم.
همچنین در ادامـــه ایــن دیـــدار 6 تــن از 
اعــضــای هیئت علمی دانــشــگــاه هــای 
مشهد به بیان نظرات و دیدگاه های خود 

پرداختند.
ــایـــان دکــتــر مــحــســن تــفــقــدی عضو  آقـ
هیئت علمی دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
مشهد، حــجــت االســالم جــواد ایــروانــی 
عــضــو هــیــئــت عــلــمــی دانـــشـــگـــاه عــلــوم 
اســالمــی رضـــوی، دكــتــر قــاســم صادقی 
بجستانی مــعــاون پــژوهــش و فــنــاوری 
ــام رضــــا)ع(،  دانــشــگــاه بین المللی امــ
دکتر سید کمال الدین حسینی عضو 
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد، 
دکتر سید محمد حسینی معصوم عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان 
رضوی و خانم دکتر فاطمه فراش بام حرم 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
و جزو 2درصــد دانشمندان برتر جهان 

محورهای ذیل را بیان کردند:
  اهمیت استفاده از ظرفیت های آستان 
قدس برای صادرات تولیدات دانش بنیان 

دانشگاه های استان
  اهمیت پاسخگویی به شبهات دینی 
در فضای مجازی برای مصونیت بخشی 

به نسل جوان
ــزوم رفــع مــوانــع زیرساختی تولید و    ل
حــرکــت واحــدهــای صنعتی بــه سمت 
ــرای  ــ ــن ب ــویـ دانــــــش و فــــنــــاوری هــــای نـ

فاصله گیری از تولیدات صرفاً مونتاژ
ــاده از نــخــبــگــان و  ــفـ ــتـ   اهــمــیــت اسـ
پژوهشگران برای تحقق شعار سال 1401 

در آستان قدس رضوی
  لزوم میدان داری دانشگاه، علم و دانش 

در گره گشایی از مشکالت مردم 
  فعال سازی ظرفیت عظیم نهفته در 

مــراکــز دانشگاهی بـــرای کمک بــه حل 
مسائل کشور

  نقش مهم دانشگاه فرهنگیان در حوزه 
فرهنگ سازی و تربیت نسل آینده 

  توجه بیش ازپیش آستان قدس رضوی 
به ظرفیت اساتید دانشگاه ها به عنوان 
ســرمــایــه هــای عــظــیــم عــلــمــی، فــکــری و 
فرهنگی کشور و تربیت کنندگان نسل 

جوان

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار استادان دانشگاه های مشهد:

 رویکرد آستان قدس رضوی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان است

خبرخبر
امروزامروز

پنجمین پویش ملی »سفره مهربانی« 
به همت بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت کانون های 
خدمت در سراسر کشور، پنجمین دوره پویش »سفره 
مهربانی« برای تهیه بسته های ارزاق و توزیع بین اقشار 

کم برخوردار آغاز شد.
رئیسیان زاده، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت 

رضوی در گفت و گو با آستان نیوز با اعالم این خبر اظهار 
کرد: پویش »سفره مهربانی« از آغاز شیوع کرونا توسط 
بنیاد کرامت رضوی و با تالش خادمیاران رضوی در سطح 
استان های کشور آغاز شد تا بتوانیم از خانوارهای گرفتار 

و آسیب دیده از بیماری حمایت کنیم. 

وی افزود: در چهار دوره برگزاری این پویش، به نام مبارک 
حضرت رضــا)ع( و با کمک های خیران نیک اندیش و 
تخصیص اعتبار آستان قدس رضوی، اقدامات ارزشمندی 

برای کمک به اقشار محروم صورت گرفته است. 
ــه پشتیبانی عـــزم و همت  پنجمین دوره مــتــوالــی ب

کانون های خدمت رضوی در استان ها و همدلی و ارادت 
مردم نیکوکار و دوستدار اهل بیت)ع(، آغاز شده و در 
ایــن مرحله نیز پیش بینی می شود اعتبار الزم برای 
 تهیه حداقل 600 هزار بسته معیشتی هریک به ارزش 

300 هزار تومان  جمع آوری شود.

امداد
   تداوم بازسازی
 در رودان و کنارک

به همت بنیاد کرامت رضوی و شبکه 
خادمیاران، عملیات امدادرسانی به 
آسیب دیدگان سیل سال گذشته در 

استان های هرمزگان و سیستان و 
 بلوچستان ادامه دارد.پس از شناسایی 
738 منزل خسارت دیده در شهرستان 

رودان، تاکنون 4 هزار و 384 متر مربع از 
مساحت این 143 منزل بازسازی شده 

 است. همچنین از 60 واحد مسکونی 
آسیب دیده در شهرستان کنارک تاکنون 

2هزار مترمربع از زیربنای 20 منزل مرمت 
و تحویل سیل زدگان شده است. 

شایان ذکر است تا به امروز در مجموع 

مرمت 163 خانه آسیب دیده در دو 
شهرستان  رودان و کنارک تکمیل شده و  
امدادرسانی به 635 واحد دیگر تا مرمت 
و تحویل همه 798 واحد خسارت دیده 

شناسایی شده ادامه خواهد داشت.
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ما معتقدیم کسب علم و دانش نیز عبادت است و حرم مطهر رضوی نباید تنها به یک بعد از مناسک عبادی 
منحصر باشد. باید سازوکارهایی برای گسترش همکاری دانشگاه ها با بخش های مختلف آستان قدس 

رضوی فراهم شود تا بتوانیم در حوزه های گوناگون از ظرفیت خوب دانشگاه ها استفاده کنیم.
گزيدهگزيده

خیرمفاتیح 
االمور 
الصدق 
و خیر 
خواتیمها 
الوفاء
بهترین شروع 
کارها صداقت و 
راستگویی و بهترین 
پایان آن ها وفاست.

رونوشت اگهی حصروراثت 
اقای ملک محمد داودی بشماره ملی 3590608234 بشرح دادخواست به کالسه 33/1401 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان انوشیروان داودی بش��ماره ملی 3590614064 در تاریخ 1400/03/23 بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق برادر متوفی 
2- مریم داودی بشماره ملی 3590623993   

3- جوانین داودی بشماره ملی 3590624400    
4- مریم داودی بشماره ملی 3590560029   

5- پری خاتون داودی بشماره ملی 3590560037   خواهران متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد . آ40101295
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست راضیه ظهوریان مفتخر آدابی با وکالت آقای حسام کوثری نیکو مالک ششدانگ پالک های 124 
فرعی و 125 و 126 فرعی و 127 فرعی از 21- اصلی بخش 6 مش��هد مبنی بر صدور س��ند مالکیت کاداس��تری 
پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این 
اداره در روز یکشنبه تاریخ 1400/02/18 ساعت 10 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک 
حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق 
مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی 

است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 256  آ40101291
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای ذوالفقار ذوالفقاری احدی از مالکین ششدانگ پالک 113 فرعی 89- اصلی بخش 6 مشهد 
مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز چهارشنبه تاریخ 1401/02/21 ساعت 10 صبح جهت معاینه 
محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مجاورین پالک فوق الذکر 
دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل 
وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی اس��ت عدم حضور در موعد تعیین ش��ده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی 

نخواهد شد. م.الف 257   آ40101292
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای غالمرضا قلهکی و به استناد گواهی حصر وراثت 9309977500600042 مورخ 1393/01/17 و 
به استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 304 مشهد نسبت به 14 سهم مشاع از 
96 سهم ششدانگ اعیان پالک ثبتی 15475 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که سند اولیه بعلت سهل انگاری 

مفقود گردیده اس��ت تقاضای صدور سند المثنی نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق 
ذیل شماره دفتر امالک 466 صفحه 4 دفتر شماره ثبت 88189 بنام محمود قلهکی ثبت و نسبت به ششدانگ ثبت 
و یک جلد س��ند به ش��ماره چاپی 344998 صادر و تسلیم شده است. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

م.الف 258  آ40101293
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدباقر حسینی جهانگیر

از طرف رستم عبدالهی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005010649 مورخ 1400/12/25 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای رضا شیخی فرزند محمدحسن نسبت به شش دانگ یک 
باب محوطه مش��تمل بر بنا به مس��احت 170/20 مترمربع از پالک شماره 258 فرعی از 234 اصلی واقع در اراضی 

حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روس��تاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 1064( آ40100588
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

سیدابوالفضل حسینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005010652 مورخ 1400/12/25 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیش��ابور تصرفات مالکانه و بال معارض س��کینه اقبالی فرزند نوروزعلی نسبت به شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 93/59 مترمربع از پالک شماره 95 فرعی از 10 اصلی واقع در اراضی جهان آباد  بخش 12 

حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم طاهره سلطان ترقی فرزند غالمرضا محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 

روس��تاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 1060(  آ40100589
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

سیدابوالفضل حسینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و براب��رآرای ش��ماره 140060306005010622 و140060306005010623 و 140060306005010620 و 
1400603060050624 و 140060306005010619 و 14006030600501018 و 14006030600501017 
مورخ 1400/12/25 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال 
معارض حسن حکیمی و حسین حکیمی و علی حکیمی و محمد حکیمی فرزندان علی اکبر )هر کدام نسبت به 2 
سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ (و ربابه حکیمی و معصومه حکیمی و مرضیه حکیمی فرزندان علی اکبر)هرکدام 
نسبت به یک سهم مشاع از 11 سهم شش دانگ( یک باب ساختمان و باغ  به مساحت 1360/59  مترمربع از پالک 
شماره 94 فرعی از 33  اصلی واقع در اراضی ده حالج  بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 

آقای علی اکبر حکیمی فرزند رجبعلی محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روس��تاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 1070(  آ40100591
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08                                                                                                            

سیدابوالفضل حسینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140160306005000012 مورخ 1401/01/08 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای براتعلی محمدی فرزند حسن نسبت به شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 80422  مترمربع از پالک شماره 131 اصلی واقع در اراضی کوشک منظر  بخش 12 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای نصراله داغانی فرزند رستم محرز گردیده است.

 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روس��تاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 1037(  آ40100590
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

سیدابوالفضل حسینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دس��تور مواد 1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره  140060306006005554  هیئ��ت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی  خانم فاطمه کریمی نخعی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 22 صادره از کاشمر نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 508/75 متر مربع ) پانصد و هشت و هفتاد و پنج صدم متر 
مربع ( قس��متی از پالک 124 فرعی و ششدانگ پالک 124/788فرعی از اراضی مظفریه پالک 238 
اصلی دهس��تان اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت 
رس��می متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست .آ40100546
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سید امین موسوی 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
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