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 باور آنيم آه اختالف به ضرر همه است: جوادي آملي

نش اسالمي هاي ما اسالمي نخواهد شد مگر آنكه دا دانشگاه. ي علوم است ها الشه علوم رايج در حوزه: وي ادامه داد

 .شود

  

ها با اختالف به جايي نخواهند  ما بايد باور آنيم آه اختالف به ضرر همه است و ملت: خطيب موقت جمعه قم گفت

  . رسيد

آشور ما آشور مستقلي است و ما بايد بدانيم آه : اهللا جوادي آملي در نماز جمعه اين هفته قم گفت به گزارش ايسنا، آيت

  . را به نفع ما انجام نخواهند داد و اگر مشكلي در بين ماست بايد آن را درون خود حل آنيمگاه عملي  بيگانگان هيچ

هنگامي آه بين دو نفر اختالف بوجود آيد هر دو : رسد، عنوان آرد آه هيچ ملتي با اختالف به جايي نمي وي با بيان اين

  . را ضعيف خواهد آرد

فراواني در خود داريم و عوامل ايجاد وحدت در بين ما بسيار است آه ما مشترآات : اهللا جوادي آملي عنوان آرد آيت

  . بايد به آنها توجه آنيم

اند آه مواظب زبان، گفتار و قلم  ي مسووالن ما بارها تاآيد آرده مقام معظم رهبري، مراجع و علما و همه: وي افزود

  . خود باشيم و از عملي آه ايجاد تشنج آند، بپرهيزيم

اختالف علمي، اختالف حقي و اختالفي آه عذاب الهي است، از جمله اين اختالفات : ادي آملي عنوان آرداهللا جو آيت

شود و اگر اختالف ما از نوع سوم باشد تنها با ضجه و ناله حل خواهد شد زيرا آن را خود خداوند ايجاد  محسوب مي

  . آرده است

خداوند : ها آوتاه بيايند، مساله حل خواهد شد، بيان آرد ها و گروه آه اگر جناح خطيب موقت جمعه قم با تاآيد بر اين

گفته است آه اگر اختالفات را حل نكنيد شما را خواهم برد و آسان ديگري را جايگزين خواهم آرد و ما نبايد بگذاريم 

  . آه زمان براي حل اين اختالفات از دست برود

آه علم مجموعه مسايلي است آه در آن از معلومات براي اثبات مجهوالت استفاده  اهللا جوادي آملي با بيان اين آيت

معلومات همان مخلوقات الهي هستند و چيزي به عنوان طبيعت و علوم طبيعي وجود ندارد و آنچه آه : شود، گفت مي

  . ستهست خلقت و خلقت شناسي است و حوزه علوم حوزه دين ا

هاي ما اسالمي نخواهد شد مگر آنكه دانش اسالمي  دانشگاه. ي علوم است ها الشه علوم رايج در حوزه: وي ادامه داد

  . شود



وقتي آه حضرت حجت : و تبريك اين روز، خاطرنشان آرد) عج(اهللا جوادي آملي با اشاره به ميالد امام زمان  آيت

  .  اين زمان، زمان حيات جوامع بشري خواهد بودآند و ظهور آرد با عدل جامعه را هدايت مي

اگر ما بخواهيم منتظر : فهمد اما عزم قوي ندارد، عنوان آرد آه عالم فاسد آسي است آه خوب مي وي با بيان اين

  . راستين آن حضرت باشيم بايد به سمت عقل و عدل برويم تا در هنگام ظهور ايشان از ياران او باشيم

   

 


