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در جمع خدمت گزاران مسجد مقدس جمکران

رهبرانقالب:مسجدجمکرانموردتوجهاولیایالهیاست
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ِ
حاکمیت مسلط بر جامعه ،حاکمیت معنوی و الهی بود ،معنو ّیات رواج پیدا می کند
وقتی

جهادبرای تولید علم

...

نمایشگاه کتاب
صدور  7هزار کارت شناسایی
برای نمایشگاه کتاب

مدیر کمیته حراست سی و دومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران از صــدور بیش از
هفت هزار کارت شناسایی برای مسئوالن
و غرفهداران این رویــداد فرهنگی خبر داد.
به گــزارش ایبنا ،مهدی سهلآبادی گفت:
خبرنگاران و اهالی رسانه ،برای سهولت در
پوشش خبری ،باید همواره کارتهای خود
را در نمایشگاه به همراه داشته باشند؛ در
غیر این صورت ،اجازه فعالیت به آنها داده
نخواهدشد.

▪مسجد جمکران ،مورد توجه عبادا ...است

عکسkhamenei .ir:

اما آنچه من میخواهم بگویم این است که
این راه طیشده ،با همه اهمیتاش فقط یک
آغاز بوده است و نه بیشتر .ما هنوز از ق ّلههای
دانشجهانبسیارعقبیم؛بایدبهق ّلههادست
یابیم.بایدازمرزهایکنونیدانشدرمهمترین
رشتههاعبورکنیم.ماازاینمرحلههنوزبسیار
عقبیم؛ماازصفرشروعکردهایم.عقبماندگی
شرمآورعلمیدردورانپهلویهاوقاجارهادر
هنگامیکهمسابقهعلمیدنیاتازهشروعشده
بود ،ضربه سختی بر ما وارد کرده و ما را از این
کاروان شتابان ،فرسنگها عقب نگه داشته
بود .ما اکنون حرکت راآغاز کرده و با شتاب
پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها
با شدت باال ادامــه یابد تا آن عقبافتادگی
جبران شود .این جانب همواره به دانشگاهها
و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان،
گرم و قاطع و جدی دراینباره تذکر و هشدار و
فراخواندادهامولیاینکمطالبهعمومیمن
ازشماجوانانآناستکهاینراهرابااحساس
مسئولیتبیشتروهمچونیکجهاددرپیش
گیرید .سنگ بنای یک انقالب علمی در
کشور گذاشته شده و این انقالب ،شهیدانی
از قبیل شهدای هستهای نیز داده است.
بهپاخیزید و دشمن بدخواه و کینهتوز را که
از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است
ناکام سازید.

است که در مساجد الهی ،در جایگاههای عبادت،
برای انسان فراهم است ،مخصوص ًا آن مراکز و
مساجدی که اثری و نشانهای از اولیاءا ...در آن ها
هست .جایی که انسان میداند یا ظن به این دارد
کهموردتوجهاولیایالهیاست،طبع ًامعنویتآن
مکان بیشتر است و مسجد مبارک جمکران جزو
این گونه جایگا هها و مراکزی است که توجه به
خدای متعال و تذکر و خشوع و تضرع در آن برای
انسان فراهمتر است.
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حضرت آیـــتا ...خامنهای ،در سفر به قم در
سال  ،۱۳۸۹با خدمت گزاران مسجد مقدس
جمکران دیدار و درباره این مسجد و خدمت به
آن ،مطالبی بیان کردند .ایشان در این دیدار،
ضمن روایت خاطرهای از حضورشان در مسجد
جمکران ،در دوران قبل از انقالب ،از اقبال و
توجه اولیای الهی و رجال الغیب به این مکان
مقدس سخن گفتند .پایگاه اطالعرسانی دفتر
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،برای نخستین بار
و به مناسبت عید نیمه شعبان ،متن کامل بیانات
مقام معظم رهبری را در جمع خدمت گزاران
مسجد مقدس جمکران منتشر کرده است که
در پی میآید.
▪توفیق بزرگ خدمت گزاری

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
جمع خدمت گزاران مسجد مقدس جمکران در
اینجا تشریف دارند .به نظر ما یکی از توفیقات
بزرگ الهی ،خدمت در مسجد مقدس و مبارک
جمکران اســت .کسانی که این توفیق را پیدا
کردهاند ،چه برادران ،چه خواهران ،این نعمت
را ،این خدمت را باید قدر بدانند .قوام حیات
معنوی انسان ،به تذکر و توسل و خشوع و ذکر

خوشبختانه امــروز این مرکز مــورد توجه مردم
است؛ قدیم اینجور نبود .سالهایی که ما در قم
بودیم ،شبهای چهارشنبه یا شبهای جمعه،
یک تعداد معدودی از افراد میرفتند در همان
مسجد کــه یــک محل کوچک مــحــدودی بــود،
زیارتی میکردند و خیلی بندرت کسانی در آن
جا میماندند؛ خیلی محدود بــود .خود ما که
چند سال در قم بودیم ،چند مرتبه بیشتر توفیق
پیدا نکردیم برویم مسجد جمکران؛ رایج نبود،
متداول نبود ،دلها این جور مجذوب و کندهشده
به سمت معنویات نبود؛ حاکمیت ،حاکمیت
فضای معنوی نبود .این بود که یک مرکز به این
عظمت ،به این قداست -که مورد توجه بزرگان
بوده است ،مورد توجه رجا ل الغیب و عبادا...
و امناءا ...بوده -این جور از چشم مردم در واقع
بزرگان علما
پنهان بود و کسی توجهی نداشت.
ِ
اینجا میآمدند ،زیارت میکردند[ ،از جمله]
مرحوم فیض کاشانی رضوان ا ...تعالی علیه.
الهدی( )۱رضوان
فرزند ایشان ،مرحوم علم ُ
ا ...علیه یک جایی مینویسد که من در خدمت
پدرم آمدیم مسجد جمکران را زیارت کردیم و
اینجا بودیم.
▪قدر فضای امروز را بدانید

اهل معنا و اهل توجه و تذکر ،دلداده به این محل
بودند ،لکن تــوده مــردم ،عامه مــردم ،حتی ما
طلبههابیتوجهبودیم،غافلبودیم.یکیازعیوب
حاکمیت دستگاههای سیاسی غیر دینی و غیر
معنوی همین غفلت است؛ مردم از ارزشهایی
که دم دست آن هاست و میتوانند استفاده کنند،
ِ
حاکمیت مسلط بر جامعه و
غافل میمانند .وقتی
محیط بر جامعه ،یک حاکمیت معنوی بود ،الهی
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بود ،دینی بود ،یک خاصیت طبیعی آن همین
است که معنویات رواج پیدا میکند ،جلوی چشم
قرار میگیرد ،دلها به طرف آن جذب میشود؛
این چیزی است که امروز اتفاق افتاده .نه اینکه
امروز گناه نیست ،نه اینکه آدم بد وجود ندارد و
آدم بیتوجه و غافل وجود ندارد؛ چرا ،لکن فرق
است بین اینکه فضای عمومی جامعه ،فضای
معنوی باشد ،معنویات به عنوان یک ارزش مطرح
ٌ
مغفول
باشد در جامعه و این که معنویات به کلی
عنه باشد یا ضد ارزش باشد؛ این است که باید این
فضا را قدر دانست.
▪مراقب فریب شیطان باشید

حاال آن بــرادران و خواهرانی از جمع شما که
در اینجا حضور دارید و در آن مسجد به نحوی
به خدمت گــزاری مشغول هستند ،این را قدر
بدانند و در این مکان مقدس همه چیز را -همه
برنامهها ،همه اقداماتی که انجام میگیرد،
خــود خدماتی که به مــردم داده میشود -در
جهت همین ذکر و توجه و تذکر و مانند اینها
قرار بدهند؛ چون شیطان باالخره در همه جا
هست و در محیطهای معنوی هــم شیطان
حضور پیدا میکند .اینجور نیست که وقتی
یک جایی مسجد شدَ ،حرم شد ،شیطان بگوید
دیگر من اینجا وارد نمیشوم؛ نخیر ،هر جایی
که من و شما هستیم ،شیطان هم آنجا هست؛
در طــواف کعبه هــم شیطان هست .بدترین
فسقها و اهانتها و مانند اینها ،گاهی اوقات
در مقدسترین مراکز انجام گرفته؛ چه گناهانی
در طواف حرم کعبه شریف و چه فسقهایی در
راه منا و عرفات که تاریخ اینها را ثبت کرده!
این شعری که ماها در ُمغنی می خوانیم« :فو ا...
رمین الجمر ام
ما ادری و ان کنت داریا /بسبع َ
بثمان»( )۲که ُعمربنابی ربیعه ،شاعر معروف
عرب ،این شعر را گفته ،خب مال همین محل

رمی جمار و این [گونه] محلهاست .در مسجد
جمکران هم شیطان حضور دارد ،نه اینکه
نیست؛ مراقب شیطان باشید .مواظب باشید
که هم شیطان به مــردم آسیب نرساند ،هم به
ِ
خود شما آسیب نرساند .این مراقبتها همان
چیزی است که در ادبیات قرآنی و اسالمی اسم
اش تقواست؛ تقوا یعنی همین؛ یعنی انسان
دایــم مــواظــب خــودش بــاشــد ،مــراقــب خــودش
باشد .اگر این مراقبت شد ،تأثیر شیطان ،نفوذ
شیطان کم میشود ،تیغ شیطان ُکند میشود؛
اگر این مراقبت نشد و غافل شدیم ،میافتیم
دست شیطان و هر کاری خواست با ما میکند؛
مثل جسم بیجانی یا بیهوشی که بیفتد دست
یک آدم هوشمند؛ به هر طرف بخواهد ،آن را
برمیگرداند؛ اگر غفلت کردیم ،شیطان با ما
این کار را میکند .شیطان در نماز هم میآید،
شیطان در طواف هم میآید ،شیطان در دعا هم
میآید ،شیطان در حال توسل هم میآید؛ خیلی
باید مراقب بود.
بههر حال ما از زحمات برادران و خواهرانی که در
جمکران مشغول زحمت هستند ،از جناب آقای
وافــی( )۳که این خدمات را بر عهده گرفتهاند
خیلی متشکریم .انشاءا ...خداوند به همه شما
کمک کند ،تأییدتان کند و شما که آنجا هستید،
برای ما هم دعا کنید؛ دعا کنید خدای متعال به ما
هم توفیق بدهد که توسل پیدا کنیم ،تضرع پیدا
کنیم ،ما هم حال خشوع و تضرع را انشــاءا...
داشته باشیم.
والسالم علیکم و رحمةا...
پی نوشت
محمد ،مشهور به علمالهدی ،فرزند فیض
-۱
ّ
کاشانی
 -۲قصیده عمربن ابی ربیعه

-۳حجتاالسالم والمسلمین حاج شیخ ابوالقاسم
وافی (تولیت مسجد مقدس جمکران)

...

پیک اندیشه
همایش بین المللی دکترین
مهدویت به کار خود پایان داد

پانزدهمین همایش بینالمللی دکترین
مهدویت که از روز پنج شنبه گذشته در سالن
همایشهای مجتمع آمــوزش عالی امام
خمینی(ره) قم آغاز شده بود ،روز شنبه به
کار خود پایان داد .به گــزارش خبرگزاری
صــدا و سیما ،طبق اعــام حجتاالسالم
و المسلمین جعفری ،دبیر ایــن همایش،
 220مقاله به دبیرخانه همایش بینالمللی
دکترین مهدویت ارسال شده بود که از بین
آنها 65،مقالهدرکمیسیونهایتخصصی
همایش ،ارائه و بررسی شد .حجتاالسالم
والمسلمین محمدصابر جعفری در مراسم
افتتاحیه این همایش ،گزارشی از چگونگی
برگزاری و همچنین محورهای اصلی مورد
توجه در آن را به شرکت کنندگان همایش
ارائه کرد.وی با اشاره به ارسال  220مقاله
به دبیرخانه پانزدهمین همایش دکترین
مهدویت،گفت 65:مقالهدرکمیسیونهای
تخصصی همایش ارائه و  150عنوان مقاله
نیز در نشریات تخصصی منتشر خواهد شد.
طبقاعالمحجتاالسالممهدیحسینپور،
دبیر اجرایی پانزدهمین همایش بینالمللی
دکترین مهدویت ،از مجموع  220مقاله
ارسال شده 100 ،مقاله به مراکز علمی و
 120مقاله به پژوهشگران آزاد تعلق داشت.
در همایش پانزدهم 10 ،مهمان خارجی نیز
حضور داشتند.
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