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معاون تهذیب حوزه، در مراسم افتتاح 
سازمان فعالیت های قرآنی عنوان کرد:

بیش از150
درس تفسیر

در حوزه علمیه

باتالشآيتاهللالعظميجواديعاملي؛

بانام»مفاتیحالحیات«؛

جلد دوم »مفاتیح الجنان«

به بازار آمد

اين كتاب 902 صفحه ای كه به پشتوانه آيت اهلل العظمي جوادي عاملي؛ 
در گروه فقه بنياد اسراء و زير نظر معظم له تدوين شده است ؛ به نوعی 
جلد دوم مفاتيح الجنان، می باشد، شامل دستورات قرآنی و روايات رسول 
اكرم)صلی اهلل عليه و آله( وائمه اطهار)عليهم السالم( در زندگی سياسی 
و اجتماعی و...می باشد از سوی انتشارات بنياد بين المللی علوم وحيانی 

اسراء در نمايشگاه كتاب رونمايی می گردد.
گزارش ستاد خبري سراي اهل قلم بيست و پنجمين نمايشگاه كتاب 
تهران، آيين رونمايي از كتاب »مفاتيح الحياه« نوشته آيت اهلل جوادي آملي 
كتاب  نمايشگاه  قلم  اهل  در سراي  ارديبهشت  پنج شنبه 14  روز،  عصر 

برگزار شد. 
جوادي،  واعظ  مرتضي  حجت االسالم  قم،  جمعه  امام  استادي،  آيت اهلل 
و  نائيجي  هادي  اسراء،  موسسه  وحياني  علوم  بين المللي  بنياد  مديرعامل 

حجت االسالم مقدسي از پژوهشگران كتاب در اين برنامه سخنراني كردند. 
مسئول انتشارات بنياد بين المللی علوم وحيانی اسراء، با اشاره به حضور 
انتشارات بنياد بين المللی علوم وحيانی اسراء در بيست و پنجمين نمايشگاه 
بين المللی كتاب، اظهارداشت: اين بنياد امسال با 158 عنوان كتاب و 94 
آثار خود را در معرض ديد  يافته و  اين نمايشگاه حضور  افزار در  نرم 
عالقه مندان قرار داده است و با بيان اين مطلب كه از اين تعداد كتاب 
12 عنوان آثار جديد می باشد، افزود: كتب »ادب قضا در اسالم »جلد 7 
و8 ادب ثنای مقربان »جلد 5 سروش هدايت و كتاب نکته ها ،تذكرات 
و جلسات  ،مسئولين  كنگره ها  به  آملی  اهلل جوادی  آيت  رهنمودهای  و 

فرهنگی از جمله آثار جديد می باشد
كتاب  كرد:  تصريح  اسراء،  وحيانی  المللی  بين  بنياد  انتشارات  مسئول 
»مفاتيح الحيات« كه شامل دستورات قرآنی و روايات رسول اكرم)صلی 
اهلل عليه و آله( وائمه اطهار)عليهم السالم( در زندگی سياسی و اجتماعی 

و...می باشد از سوی انتشارات اين بنياد رونمايی می گردد.
وی با بيان اين مطلب كه اين كتاب 902 صفحه ای به نوعی جلد دوم 
مفاتيح الجنان، می باشد گفت: مراسم رونمايی از اين اثر ارزشمند كه به 
همت گروه تحقيقی اين بنياد تهيه شده است و منقش به مقدمه آيت اهلل 
جوادی آملی می باشد ،ساعت 15 امروز 5شنبه، 14 ارديبهشت ماه سال 
جاری با سخنرانی آيت اهلل استادی، در سالن سرای اهل قلم نمايشگاه 

رونمايی خواهد شد.
امرايی خاطرنشان ساخت: اين بنياد عالوه بر ارائه كتب جديد ،مجالت 

علمی و پژوهشی خود را نيز در ديد عالقه مندان قرار داده است
خاطر نشان می شود، غرفه انتشارات بنياد بين المللی علوم وحيانی اسراء 

در غرفه 30 شبستان مصالی امام خمينی پذيرای بازديد كنندگان است.
درمراسمرونمائيازايناثرارزشمند

در مراسم رونمائي از اين اثر ارزشمند؛ نائيجي در سخناني كوتاه گفت: 
طبق بيانات آيت اهلل جوادي آملي »مفاتيح الحياه« را بايد به عنوان جلد دوم 
»مفاتيح الجنان« قلمداد كرد. مفاتيح الجنان رسم بندگي انسان و ارتباط او 
با پروردگارش را آموزش مي دهد و در كنار آن مفاتيح الحياه، نحوه تنظيم 
زندگي و مديريت آن در دنيا را به انسان ها مي آموزد. از همين رو ايشان به 
نگارش و تدوين كتاب »مفاتيح الحياه« اهتمام ورزيدند. اين اثر به پشتوانه 

ايشان در گروه فقه بنياد اسراء و زير نظر ايشان تدوين شده است. 
سپس حجت االسالم مقدسي گفت: در روايات اسالمي مسايل زيادي 
درباره زندگي اجتماعي مطرح شده اند كه به كارگيري آن ها سبب مي شود 
اجتماع ما با آن چه خداوند مي پسندد هماهنگ شود. ما رواياتي داريم 
كه به ثواب ها و عقاب ها پرداخته اند. پيشنهاد تدوين كتاب »مفاتيح الحياه« 
در سال 87 ارايه شد و آيت اهلل جوادي آملي پذيرفتند كه كار با راهنمايي 
ايشان انجام شود. بيش از 6 هزار روايت براي استفاده در اين اثر استخراج 
و از ميان آن ها، روايات پرتکرار گلچين شدند و در نهايت بيش از 2500 
روايت و 300 آيه مرتبط با موضوع پيش بيني شده در كتاب مورد استفاده 

قرار گرفتند. اين اثر در 5 بخش تدوين شده است. 
ادامهدرصفحه6

مسابقات  دوره  بيست ويکيمن  برتر  نفرات 
اين  اختتاميه  مراسم  در  بسيج  قرآن  سراسری 
مسابقات معرفی شدند كه بر اين اساس از نفرات 

اول تا پنجم در هر رشته تجليل شد.
در مراسم اختتاميه بيست ويکمين دوره مسابقات 
سراسری قرآن كريم كه 14 ارديبهشت ماه در ستاد 

سازمان بسيج مستضعفين برگزار شد نفرات برتر 
اين دوره از مسابقات معرفی شدند.

بر همين اساس در رشته تفسير و درك مفاهيم 
قرآن كريم به ترتيب آقايان، امين آفتاب، غالم رضا 
صادقيان و نعمت قره خانی حائز رتبه های اول تا 
نيز  كريم  قرآن  در رشته حفظ كل  و  سوم شدند 

محمد خطيبی، نفر اول، محمود محمدی نيا نفر دوم 
و مجتبی محسنی به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

حبيب اهلل  وليزاده،  حامد  تحقيق  قرائت  رشته  در 
ترتيب  به  مهدی شجاع  و حجت االسالم  صداقت 
اول تا سوم شدند و در رشته حفظ 20 جزء قرآن 
كريم نيز محمد ذوالفقاری، سعيد قره داشی و روح اهلل 

ميرزايی رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.
در رشته حفظ 10 جزء قرآن كريم عماد انوری، 
مرتضی سعيدی و امين فياض اول تا سوم شدند 
و در رشته حفظ پنج جزء نيز سعيد يوسفی، عقيل 
شرفی و سيدحسين ساداتی رتبه های اول تا سوم را 

كسب كردند.              ادامه در صفحه 2

برترينقرآنیانبسیجيمعرفيشدند

قرآنی  های  تشکل  اتحاديه 
سريع  و  قاطع  واكنش  كشور 
توهين  عليه  المللی  بين  مراجع 

به قرآن را خواستار شد.
خبری  پايگاه  گزارش  به 
قرآنی  های  تشکل  اتحاديه 
كشور»اتقان نيوز«، متن بيانيه به 

شرح ذيل می باشد:

َّا إِلَيْهِ َراِجعوَن َّا ِلِهّ َوإِن إِن
و  كفر،عناد   دست  ديگر  بار 
الحاد، از آستين بی خردان صلح 
ستيز بيرون آمد و اقدام سخيفانه 
ی يک كشيش نمای صهيونيسم، 
را  جهان  آزادگان  تمامی  غرور 

جريحه دار كرد.
اتحاديه تشکلهای قرآنی كشور 
به نمايندگی از همه ی فعالين 
اقدام  اين  قرآن،  خادمين  و 
را  ضدانسانی  و  وقيحانه 
محکوم نموده و از همه موحدان 

همه  و  جهان  آزادمردان  و 
انتظار  الهی  اديان  پيروان 
خود  انزجار  اعالن  با  دارد 
ددمنشانه  اقدامات  اينگونه  از 
خواستار واكنش قاطع و سريع 
اين  عليه  المللی  بين  مراجع 
توهين به مقدسات اديان گردند.

وغم  تلخ  فاجعه  اين  درپايان 
عظمت  مبرهن  دليل  را  انگيز 
قرآن و عجز منکران و شکست 
اعتراف  و  حقيقت  دشمنان 
عملی آنها به عظمت و حقانيت 
قرآن و اسالم دانسته و اين اقدام 
شنيع را نشانه ی واضح بر تالش 
جلوگيری  برای  آنها  مذبوحانه 
صهيونيزم  قطعی  فروپاشی  از 

جهانی وايادی استکبار ميدانيم.
 َ ُ َلَْغلِبَنَّ أَنَا َوُرُسلِي إِنَّ الَّ َكتََب الَّ

َقوِيٌّ َعزِيٌز  سوره مجادله،آيه 21

اتحادیه تشکل های قرآنی خواستار شد:

واکنش قاطع و سریع مراجع

بین المللی علیه قرآن سوزی
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صفحه 3 

همايش ملی مبانی تفسيری عالمه طباطبايی با پيام تصويری حضرت 
آيت اهلل جوادی آملی برگزار شد. 

به گزارش خبرنگارخبرگزاری رسا، همايش ملی مبانی تفسيری عالمه 
طباطبايی)ره( با پيام تصويری آيت اهلل جوادی آملی صبح روز پنجشنبه 14 

ارديبهشت در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، در ابتدای اين همايش حجت االسالم اشرفی دبير 
علمی همايش، درسخنانی به بيان اهداف اين همايش پرداخت و گفت: هدف 
از برگزاری اين همايش، تبيين روش تفسير قرآن به قرآن است كه از سوی 

عالمه طباطبايی در تفسير الميزان به كار گرفته شده است. 
آيت اهلل جوادی آملی در پيامی تصويری عنوان كرد: معنای تفسير قرآن 
به قرآن، معنايابی كلمه به كلمه نيست زيرا اين روش ساده از زمان طبری 
وجود داشته است و اين مفسر بزرگ قرآن كريم به صراحت بيان كرده 

است كه قرآن خود تفسير كننده خويش است 
معنايی  توسعه  وجوه  مقاله،  ارائه  بخش  در  و  همايش  اين  ادامه  در 
آيات قرآن در انديشه عالمه طباطبايی از سوی دكتر حامد پور رستمی 

پژوهشگر حوزه علميه قم، ارائه شد.
همچنين، حجت االسالم محمد عشايری منفرد پژوهشگر حوزه علميه 
قم، به ارائه مقاله ای با عنوان بايستگی دانش بديع در تفسير با نگاهی به 

تفسير الميزان پرداخت.
در ادامه اين همايش آيت اهلل استادی در سخنانی تفسير الميزان را خدمتی 
بزرگ از سوی عالمه طباطبايی عنوان كرد و گفت: روش تفسيری عالمه و 

توجه به روايات در تفاسير شيعه و سنی بی سابقه است.
همچنين در ادامه و در بخش ارائه مقاله، واقع نمايی قرآن و تأثير آن در تفسير از 

ديدگاه عالمه طباطبايی از سوی حجت االسالم محمد نقيب زاده ارائه شد.
سخنانی  طی  يزدی  مصباح  آيت اهلل  همايش  اين  پايانی  بخش  در 
شخصيت عالمه طباطبايی را استثنايی خواند و ابراز كرد: عالمه طباطبايی 

الميزان يک حركت پر بركت و جديدی را در حوزه  با نوشتن تفسير 
علميه شکل داد و اثرات آن هنوز مشاهده می شود. 

گفتنی است، نوبت بعد از ظهر اين همايش با پخش بخش دوم پيام 
آيت اهلل جوادی آملی از ساعت 15:30 ادامه پيدا خواهد كرد، ارائه مقاله 
رجبی  قم، سخنرانی حجت االسالم  علميه  پژوهشگران حوزه  از سوی 

قائم مقام رياست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( و ميزگرد 
علمی با حضور حجج اسالم محمود رجبی، علی اكبر بابايی و قدسی از 

ديگر برنامه های اين همايش است.

آيتاهللمصباحيزدی:عالمهطباطبايیروش
جديدیرادرتفسیرقرآنبوجودآورد

آيت اهلل مصباح يزدی، با اشاره به شخصيت واالی عالمه طباطبايی 
گفت: عالمه با نوشتن تفسير الميزان يک حركت پر بركت و جديدی 
را در حوزه علميه شکل داد كه امروز از سوی آيت اهلل جوادی آملی 

دنبال می شود. 
آيت اهلل محمد تقی مصباح يزدی در اين همايش،  شخصيت عالمه 
طباطبايی را استثنايی خواند و ابراز كرد: عالمه طباطبايی با نوشتن 
الميزان يک حركت پر بركت و جديدی را در حوزه علميه  تفسير 

شکل داد و اثرات آن هنوز قابل مشاهده است. 
خاطرنشان  خمينی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  رييس 
كرد  اذعان  طباطبايی  درباره شخصيت عالمه  آيت اهلل صدوقی  كرد: 
اگر عالمه از حوزه حذف شود امتيازی برای حوزه علميه قم باقی 

نخواهد ماند. 
وی با اشاره به اينکه عالمه طباطبايی شخصيتی كم نظير در حوزه 
علميه است، اظهار داشت: آيت اهلل جوادی آملی از شاگردان برجسته 

عالمه است كه روش تفسيری استاد را دنبال می كند. 
آيت اهلل مصباح يزدی، با بيان اينکه قرآن غير از ظاهر دارای تأويل و 
بطون است و برای فهم آن نياز به امور ديگری داريم، گفت: روايات 
مفسر تأويل قرآن هستند و اينگونه نيست كه از تفسير قرآن به قرآن 

بطون بدست آيد.          ادامهدرصفحهآخر

باحضورشخصیتهايبرجستهعلميوباپیامآيتاهللالعظميجوادیآملی؛برگزارشد

همایش ملی مبانی تفسیری عالمه طباطبایی

شرفخاني خبر داد:
تحقق تربیت دو میلیون

قاری و حافظ قرآن

با راه اندازی مراکز قرآنی

در بقاع متبرکه
صفحه 2 

تقوا و ایمان
دبیر شیمي؛

یك مرجع تقلید 
ساخت

همني صفحه 

خوشنویس عراقی 
بزرگترین قرآن 

جهان را خطاطی 
صفحه 6 می کند

محفل انس با قرآن 

ویژه بانوان در 

آستان عبدالعظیم )ع(
صفحه 5 

پایان ساخت ضریح 

سیدالشهدا )ع(

تا 2 ماه آینده
صفحه 4 

روز  ظهر  از  بعد  شيرازی،  مکارم  اهلل  آيت 
پنجشنبه، 14 ارديبهشت، در ديدار مسئولين، 
مديران و معلمان نمونه مدارس استان قم، در 
مدرسه علميه امير المؤمنين) عليه السالم( طی 
مثلث  دارای  انسان  كه  اين  بيان  با  سخنانی 
شخصيت است، اظهار داشتند: پدر و مادر و 
جامعه و محيط اجتماعی دو بعد اين مثلث را 
تشکيل می دهند، اما مهمترين بعد اين مثلث 
شامل معلمين و مربيانی است كه اگر تريت 
آنها به خوبی انجام نگيرد دو بعدديگر نيز ناقص 
خواهد ماند. ايشان با بيان اين مطلب كه معلم 
محيط  و  والدين  تربيتی  خالءهای  می تواند 
اجتماعی را پر كند، افزودند: از آنجا كه بخش 
اعظمی از تربيت جوانان كشور بر عهده معلمان 
است، می توان گفت: سرنوشت آينده جامعه نيز 

در دست اين قشر فرهيخته است
تشويقهایدبیرشیمی

تقليد  مرجع  اين  نيوز«،  »حوزه  گزارش  به 
در بخش ديگری از سخنان خود به ماجرای 
در  گفت:  و  كرد  اشاره  حوزه  به  خود  ورود 
دوران نوجوانی هنگامی كه مشغول تحصيل 
بوديم، يک دبير شيمی داشتيم كه در شرايط 

بسيار  انسانی  پهلوی،  رژيم  روز  آن  خفقان 
با تقوا و مؤمن بود و در روزگاری كه لباس 
علميه  مدارس  و  بود  شده  ممنوع  روحانيت 
مجالس  برگزاری  اجازه  و حتی  می بستند  را 
عزای حسينی را نمی دادند و رژيم به مخالفت 
و مبارزه با روحانيت می پرداخت، اين دبير ما 
بعد از تدريس، شاگردان را تشويق به فراگيری 
احکام دينی و مطالعه رساله مرجع فقيد آيت اهلل 

العظمی سيد ابوالحسن اصفهانی)ره( می كرد.
ايشان ادامه دادند: از آن زمان بود كه جرقه هايی 
در وجود ما روشن شد تا به دنبال فراگيری علوم 
دينی برويم، لذا در اين مسئله می توان به خوبی 

نقش معلم را در هدايت دانش آموزان ببينيم.
معلمینقدرخودرابدانند

آيت اهلل مکارم شيرازی با بيان اين كه دين 
اسالم ارزش زيادی برای جايگاه معلمی قائل 
است، گفتند: افتخار پيامبر ما در قرآن كريم اين 
است كه معلم جامعه بشری بود و حتی وقتی 
قرآن را بررسی می كنيم می بينيم كه خداوند در 
را معلم معرفی كرده  آيات، خود  از  بسياری 
است، لذا شما معلمين بايد قدر جايگاه خود 
را دانسته و از اين موقعيت جهت آخرت خود 

توشه ذخيره كنيد.
معلمان  به  خطاب  ادامه  در  له  معظم 
ابرازداشتند: وظيفه شما امروز سنگين تر از هر 
زمان ديگری است، چرا كه متأسفانه امروز ابزار 
مفاسد اعتقادی و اخالقی همچون ماهواره ها و 

رسانه های فاسد با تمام قوا سعی در به انحراف 
كشاندن جوانان و آلوده ساختن آنان دارند، لذا 
شما بايد با تعليم درست، فرزندان اين مرز و 
بوم را در مقابل اين توطئه ها و نقشه های شوم 

دشمن بيمه كنيد.
آيت اهلل مکارم شيرازی ادامه دادند: شما تنها 
آموزش را وظيفه خود ندانيد، بلکه به مسايل 
پرورشی نيز اهتمام ويژه ای داشته باشيد و با 
اخالق و برخورد مناسب سعی كنيد جوانان 
نماز  مخصوصا  و  اعتقادات  به  نسبت  را 

مشتاق تر نماييد.
دعاگویاساتیدهستیم

بين  عاطفی  پيوند  ايجاد  بر  تأكيد  با  ايشان 
پيوند  تأكيد كردند:  معلمين و دانش آموزان، 
بسيار  نقش  دانش آموزان  تربيت  در  عاطفی 
مهمی دارد، همان گونه كه ما در حوزه نسبت 
به اساتيد خود پيوند عاطفی عميقی داريم و 

دعاگوی آنان هستيم.
خاطرنشان  خود  سخنان  پايان  در  معظم له 
ساختند: دانش آموزان پس از پايان تحصيالت 
دارای  كه  می شوند  دانشگاه ها  وارد  متوسطه 
وضعيت كامال متفاوت است؛ دانشگاه فضايی 
است كه اگر دانشجويانی كه وارد آن می شوند 
از قبل بيمه نشده باشند، ممکن است هويت 
دينی خود را از دست بدهند، لذا وظيفه بيمه 
امری  دانشگاه  به  ورود  از  قبل  دانش آموزان 

خطير است كه بر عهده معلمين می باشد.

تقواوايماندبیرشیمي؛

يكمرجعتقلیدساخت


